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V kruhovej časti námestia vysadili dva druhy stromov
Výsadbu
vzrastlých
stromov
v kruhovej časti námestia začalo
mesto realizovať na konci októbra.
Zeleň však postupne pribudne v celom
centre mesta.
S vysádzaním zeleni na námestí sa
začalo už na jar tohto roku. Vtedy sa
štrkové plochy začali meniť na zelené
záhony, v ktorých sú dnes vysadené
trvalky. Aby bolo zazelenanie námestia
dokončené, bolo ešte potrebné vysadiť
vzrastlé stromy. „Na jar tohto roku sme
avizovali, že námestie prejde radikálnou
zmenou, po ktorej volajú naši obyvatelia.
Našou prioritou je zvýšiť podiel zelene
na námestí a vytvoriť pre občanov tieň,
ktorý vyhľadávajú,“ hovorí primátor Peter
Antal a ako ďalej vysvetľuje, projekt sa
mal realizovať už v jarných mesiacoch:
„V apríli však prišli 30-stupňové teploty.
Odborníci nám odporučili stromy
nevysádzať, pretože by hrozilo riziko,
že sa neujmú.“ Stromy, ktoré do Žiaru
priviezli až z Holandska, majú 13 metrov
a sú tak vzrastlejšie ako tie, ktoré sa bežne
vysádzajú v meste.
Keďže ide o vysoké stromy, musia
byť na ich výsadbu pripravené vhodné
podmienky. „Doteraz sme tu vysádzali
tzv. kultivary stromov, to znamená,
ktoré sa držia nízko. Ale v zahraničí
uvidíte vysadené veľké stromy, ktoré
robia tieň a spríjemňujú kvalitu života
ľudí. Malý strom neurobí tieň. Pre efekt,
ktorý chceme dosiahnuť, by to tak
boli nevhodné stromy. Či takto vysoké
stromy prežijú, bude závisieť od kvality
výsadby. Vykopali sme obrovské jamy,
dali kvalitnú zem, ktorá bola už viac

Špeciálne kotvy zabezpečia, aby sa strom neprehodil.
ako mesiac pripravená a namiešaná na hadicu a priamo zo závlahy zo studne
tento účel. Na pomoc sme si zavolali môžu stromy zavlažovať.
odborníka, ktorý nám vysádzal aj stromy
v sade. Pri výsadbe sa použili špeciálne
Urobili sme maximum
kotvy na to, aby sa strom, kým nemá
veľký koreňový systém, neprehodil.
pre to, aby sa takto vysoké
Urobili sme maximum pre to, aby stromy
žili,“ zdôrazňuje Antal a ako podotýka, stromy ujali.
v mestách v Európe sa štandardne sadia
Peter Antal, primátor
vzrastlé stromy. Po vysadení bude veľmi
dôležité aj zavlažovanie stromov. To je
možné robiť aj zo závlahového systému,
ktorý je nainštalovaný v rámci námestia. Pôvodne malo byť priamo na námestí
Znamená to, že pracovníci prinesú vysadených až 19 stromov. Nakoniec ich
bude o čosi menej. „Na námestí vysadíme
17 stromov a dva stromy sa vysadia na
Etape na oddychovej zóne,“ vysvetľuje
Antal a ako dôvody uvádza inžinierske
siete a výstavbu cyklokomunikácie. „Do
vonkajšieho okruhu vysadíme platany
a do vnútorného jasene. Pribudnú nám
aj dve jedle, ktoré dáme pred bývalý dom
kultúry s tým, že jedna z nich bude slúžiť
aj ako vianočný stromček,“ podotýka
primátor.
Dodávateľom
projektu
zazelenania námestia sú mestské
Technické služby, ktoré aj za výsadbu
stromov zodpovedajú. Ak niektorý zo
stromov vyhynie, v rámci záruky ho
vymenia.

„

Vysadené stromy majú 13 metrov.

Stromy majú na námestie priniesť
želaný tieň a na betónové námestie
priniesť akúsi oázu. Ľudia by tu tiež
mali nájsť priestor na oddych aj počas
horúcich letných dní. „Cez zimu chceme
dať vyrobiť lavičky, ktoré budú okolo
stromov. Bude sa dať na nich nielen
sedieť, ale aj ležať. Pôjde o moderný
prvok v rámci nášho námestia, ktorý
zapadne do celého konceptu, ktorý sme
budovali niekoľko rokov,“ prezrádza na
záver primátor s tým, že pokračovať sa
bude aj v projekte zazelenania celého
námestia, ktorý rieši Ulicu Š. Moysesa
od „Jednotky“ až po bývalý Pioniersky
dom. Práve táto časť dostane nový šat a
zazelená sa.
Mnohí Žiarčania sa pýtajú, prečo sa
vysádzajú listnaté a nie ihličnaté stromy.
„Výber druhov stromov sme podrobne
konzultovali s odborníkmi. Listnaté
stromy nemajú plytký koreňový systém
ako ihličnaté dreviny. Urobíme všetko pre
to, aby sa nám podarilo udržať dreviny
v dobrom zdravotnom stave. V rámci
výsadby sa ku každej drevine dodali
mykorhízne huby, ktoré podporia rast
koreňového systému a budú zlepšovať
vitalitu stromov,“ vysvetľuje Marcela
Gendiarová z MsÚ, ktorá je zároveň
odborníčkou na zeleň.
(li)

Žiar ako jediné slovenské mesto
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Žiar ako jediné mesto zo Slovenska
na medzinárodnej konferencii
V Prahe sa uskutočnila najvýznamnejšia
medzinárodná konferencia v Českej
republike v oblasti informačných
technológií. Žiar nad Hronom bolo
jediné mesto zo Slovenska, ktoré sa
tejto konferencie zúčastnilo.
Mesto zastupoval prednosta mestského
úradu Juraj Miškovič. Počas svojho
vystúpenia na tému Príbehy inteligentných
miest odprezentoval SMART riešenia, ktoré
sa v Žiari zavádzajú. „Z tejto konferencie
sa nám ozvalo už niekoľko českých miest,
ktorých zástupcovia by k nám chceli prísť
na návštevu. Aj toto je dôkazom, že Žiar je
na Slovensku lídrom v zavádzaní SMART
riešení,“ zhodnotil primátor Peter Antal.

SMART stratégia mesta
Hlavným cieľom diskusného fóra bolo
ukázať úspešné prípady a tým pomôcť
presvedčiť užívateľov, že informačné
technológie môžu pozitívne zmeniť naše
životy. Ako vedenie mesta už viackrát
podotklo, chceme byť SMART, ale
nechceme, aby nás to veľa stálo. Samotné
SMART riešenie by totiž nemalo byť drahšie
ako úžitok, ktorý jeho zavedenie prinesie.
Benefit môže byť v zásade ekonomický vo

SMART riešenia, ktoré sa zavádzajú v našom meste, predstavil
v Prahe prednosta Juraj Miškovič.
forme finančnej úspory, sociálny vo forme
zlepšenia kvality života obyvateľov mesta
alebo environmentálny v oblasti tvorby,
ochrany a zlepšenia životného prostredia.
Aktuálne sa v meste v rámci SMART
riešení sústredíme na viacero oblastí.
„Pokiaľ hovoríme o SMART riešeniach
v oblasti životného prostredia, tak mesto
Žiar nad Hronom už dnes rieši okrem
odpadového hospodárstva aj ekologické

osvetlenie, inteligentné parkovanie,
zadržiavanie dažďovej vody v území,
tepelný a energetický manažment budov,
monitorovanie prejazdu vozidiel cez
mesto a monitorovanie kvality ovzdušia,“
spresnil informácie prednosta MsÚ Juraj
Miškovič s tým, že odpadové hospodárstvo
je v spolupráci so SMART Cities klubom
prioritnou témou.
(li)

Transparency International
sa ospravedlnila Žiaru
V hodnotení sme nakoniec skončili
na 6. mieste
Po analýze výsledkov hodnotenia
transparentnosti miest od neziskovej
organizácie Transparency International Slovensko podalo mesto Žiar nad
Hronom námietku voči hodnoteniu
oblasti verejného obstarávania. Podľa
neho bola totiž úroveň transparentnosti obstarávania veľmi nízka, čo sa
s realitou absolútne nezhoduje, keďže
žiarska samospráva nakupuje takmer
výlučne cez e-aukcie a všetko zverejňuje a archivuje na webstránke.
Reklamácii TIS vyhovela a za chybu sa
mestu ospravedlnila. Ako sa vyjadrila
Eva Bilená z Transparency International Slovensko: „Po prijatí námietky sme
danú sekciu skontrolovali a uznávame, že
v otázkach III.2 až III.5 body mali byť
pridelené. Bodové skóre na stránke

upravíme, čím sa zlepší aj percentuálne
hodnotenie v danej oblasti a následne
aj umiestnenie v rebríčku. Nešlo o žiadne zámerné poškodenie, ale o ľudskú
chybu, za ktorú sa v mene Transparency
International ospravedlňujem.“ Ako ďalej
stálo vo vyjadrení Bilenej, Žiar nad Hronom dosiahol veľmi dobré hodnotenia aj
v iných kategóriách a umiestnil sa vysoko
nad celoslovenským priemerom.
Pri zverejnení rebríčka transparentnosti
miest 16. októbra bol Žiar nad Hronom
na 12. priečke zo 100 hodnotených samospráv, o dva dni neskôr už bez bližšieho vysvetlenia figuroval na 15. mieste. Po
korekcii upravila Transparency International Slovensko konečné poradie Žiaru
na 6. miesto.
(r)

Cyklokomunikácia prepojí mesto s priemyselným parkom
Práce na cyklokomunikácii pokračujú aj
v týchto dňoch. Na niektorých miestach
je už vyasfaltované, niekde sa ešte len
frézuje. Cyklotrasa by však mala byť hotová do konca roka.

Na vybudovanie cyklokomunikácie získalo
mesto dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške
593 951 eur, celkové výdavky sú však vo
výške 625 211 eur. Jej vybudovaním si rad-

Nový asfaltový povrch je už položený na Ulici Š. Moysesa.

nica sľubuje odľahčenie motorovej dopravy v meste.
Cyklotrasa začína na Etape a vyústi až do
priemyselného parku, kde sa v rámci toho
otvorí ďalšia vrátnica. Zároveň sa v tomto
projekte počíta s opravou a znovu otvorením mosta cez Hron. Vyjde sa tak v ústrety
práve tým, ktorí do práce v priemyselnom
parku dochádzajú na bicykli. Táto trasa bude pre cyklistov nielen kratšia, ale
vzhľadom na prehustenú automobilovú
dopravu hlavným ťahom cez mesto aj bezpečnejšia a v neposlednom rade ekologickejšia.

tou na 20 bicyklov. Prístrešky budú umiestnené pri Základnej škole na Jilemnického
ulici a pri plavárni. Cyklotrasa bude viesť
po uliciach SNP, Jilemnického, Bernolákovej, Svitavskej, Š. Moysesa, Námestí Matice
slovenskej, Hutníkov až po lávku ponad
Cez mesto sa na vybudovanie cyklokomu- rieku Hron.
nikácie využívajú súčasné komunikácie
pre peších tam, kde je chodník po oboch Do budúcna plánuje žiarska radnica vystranách cesty. Vyznačí sa tu jazdný pruh budovať aj komunikáciu, ktorá spojí Žiar
pre cyklistov, alebo sa buduje úplne nový so susednou obcou Lutila, a zároveň tak
povrch. Okrem toho, pozdĺž celej trasy sa aj s ostatnými obcami, ktoré sa tu nacháosadí 103 stojanov na bicykle a vybudujú dzajú. Cyklotrasa by mala v tomto prípade
sa aj dva uzamykateľné prístrešky s kapaci-

viesť od parku, popri Lutilskom potoku až
do Lutily.
Na projekt Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom získala žiarska
radnica dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške
593 951,30 eur.
(li)

O skúsenosti v triedení odpadov sa delíme s ostatnými samosprávami
Naše mesto sa umiestnilo v rebríčku
top 10 miest na Slovensku v triedení
odpadu. Žiar však nepatrí iba k lídrom
v nakladaní s odpadmi, ale je aj dobrým
príkladom pre ostatné mestá a obce.
Partnerská organizácia zodpovednosti
výrobcov ENVI-PAK vytvorila za rok 2017
prvýkrát rebríček sídiel podľa toho, ako
úspešné boli v triedení odpadu. „Mesto
Žiar nad Hronom sa za rok 2017 umiestnilo
na 7. mieste v rebríčku zo 77 miest, pričom
spoločnosť ENVI-PAK mala vo svojom
portfóliu viac ako 50 percent miest a obcí
Slovenska,“ informuje Ivana Martincová,
vedúca
Oddelenia
odpadového
hospodárstva MsÚ s tým, že rebríček
vznikol kombináciou dvoch kľúčových
faktorov pri zbere a triedení odpadov: „Sú
to efektivita a vyťažiteľnosť. Parameter
efektivity ukazuje, ako účinne je využitá

mestské noviny

inštalovaná infraštruktúra. Udáva, koľko
gramov v daných komoditách sa vyzbiera
v jednom litri, teda objemy zberných
nádob a vriec, ktoré majú domácnosti
k dispozícii. Takže čím viac gramov
odpadu je v týchto objemoch správne
zatriedených, tým je systém lepší. Druhým
kritériom je vyťažiteľnosť. Čím viac kíl na

obyvateľa mesto ročne vyzbiera, tým je obciam: Ako sa zlepšiť v triedení. A to
najmä v nadväznosti na ambiciózne ciele
úspešnejšia.“
zberu, ktoré ukladá mestám a obciam
Organizácia zodpovednosti výrobcov nová odpadová legislatíva. „Mesto Žiar
ENVI-PAK v spolupráci s Inštitútom nad Hronom, ako úspešné mesto z prvej
cirkulárnej
ekonomiky
(INCIEN) desiatky najlepšie triediacich miest
zorganizovala v Banskej Bystrici a obcí, bolo oslovené, aby sa zúčastnilo
4. októbra workshop pod názovom Obce organizovaného workshopu a podelilo sa
so svojimi skúsenosťami a dobrou praxou
v rámci panelovej diskusie aj s ostatnými
zúčastnenými mestami a obcami.
Cieľom workshopu bolo vzájomne sa
inšpirovať, ako sa zlepšiť a zefektívniť
systém triedeného zberu a ďalšieho
zhodnocovania triedeného odpadu
v mestách,“ konkretizuje ďalej Martincová.
Ako podotýka, v nasledujúcom období
čaká mestá a obce niekoľko dôležitých
zmien, ktoré budú vstupovať do
Zdroj: ENVI-PAK.
každodenného života odpadového

hospodárstva a budú sa týkať všetkých
nás. „Je preto dôležité, aby sme nepoľavili
a, naopak, zintenzívnili náš prístup
k triedeniu a nakladaniu s odpadmi,“
dodáva na záver Ivana Martincová.

Viac separovať znamená
menej platiť
Od 1. januára 2019 sa novelou zákona
o poplatkoch za uloženie odpadu
zvyšuje cena za uloženie odpadu na
skládku. „O tom, o koľko to bude v našom
meste, môžeme rozhodnúť sami. Menej
separujúce samosprávy zaplatia podstatne
viac ako tie, ktoré separujú najlepšie.
Predpoklady na to, aby sme boli najmenej
platiacimi, máme určite vytvorené, a to vo
forme fungujúceho systému,“ konštatuje
primátor Peter Antal.
(li)

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@
ziar.sk, Katarína Reiterová, telefón: 045/678 71 35, e-mail: katarina.reiterova@ziar.sk , foto: Dušan Pethö. Grafická úprava: Martin Károly. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Tlačiareň Petit Press,
a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným
súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

Mestské noviny | 5. november 2018

3

SPRAVODAJSTVO

e-mail: inzercia@echo.sk

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Začiatky stavby kaštieľa
Priblížme si staviteľov nášho kaštieľa,
toho, ktorý teraz vidíme a v ktorom
môžeme rozoznať jednotlivé fázy výstavby jeho architektúry.
Chceme napísať niečo o ľuďoch, ktorí zanechali viditeľné stopy na stavbe kaštieľa, ktoré sú doteraz čitateľné. Píšeme to
preto, aby sme oddelil obdobie stavby
starého, opevneného panského sídla,
ktoré tu stálo ešte pred začatím výstavby kaštieľa, ako ho vidíme dnes. Otázkou
staršieho sídla sa budeme zaoberať až
suma vedomostí dovolí predložiť relevantné informácie o ňom.

Preto musíme nesporne začať Františkom Forgáčom, ktorého sme v súvislosti s prvou fázou výstavby už spomenuli v predchádzajúcich článkoch. On
dal odstrániť zvyšky, pravdepodobne
z väčšej časti drevenej, pevnosti a postavil prvé budovy prízemia dnešného
kaštieľa. Predchádzala tomu úprava
terénu, čo potvrdzujú výsledky archeologického výskumu realizovaného v 90–
tych rokoch minulého storočia. Počas
neho sa zistil terén kamenného podložia, ktoré bolo umelo vyrovnané – zasekané, čím sa vytvorila kamenná terasa
s pevným základom, na ktorú sa položili prvé základy kaštieľa. Tak razantnou
úpravou terénu sa odstránili zároveň
všetky stopy po starej pevnosti na plo-

che areálu kaštieľa. Preto sme pri výkopoch na nádvorí kaštieľa nachádzali len
veľmi skromné doklady materiálnej kultúry z osídlenia a aj tie sa datovali do obdobia 17. – 19. storočia. Takisto priestory
pod terasou pred kaštieľom v časti parku
boli vybudované na kamennej ploche,
veľmi precízne zasekanej a vyrovnanej
do rastlého, kamenného podložia. Nerovnosti boli vyrovnané hlinito – piesčitým zásypom, čím vznikla udupaná
podlaha. Už to hovorí, že táto časť bola
pravdepodobne využívaná ako hospodárske, ak nechceme povedať skladové,
priestory.
Že však staršie osídlenie tu bolo, dokazujú nielen písomné záznamy, ale aj
ojedinelé nálezy z okolia kaštieľa a jeho

Žiarski jubilanti oslavovali pri hitoch Duchoňa
Október je mesiacom úcty k starším.
Pri tejto príležitosti mesto pravidelne
pre žiarskych jubilantov pripravuje
slávnostné posedenie s prekvapením
v podobe hudobného hosťa.
V tomto roku sa uskutčnil už 20. ročník
podujatia pre žiarskych jubilantov, ktorí
si v tomto roku pripomenuli, alebo
ešte len pripomenú 70, 80 a 90 rokov.
„Predchádzajúcich devätnásť ročníkov
sme pozývali aj 60-ročných jubilantov,
pretože takisto patrili medzi tých,
ktorí boli na zaslúženom odpočinku,“
vysvetľuje Silvia Hlôšková zo žiarskeho
Zboru pre občianskeho záležitosti a
ďalej vysvetľuje: „Ale doba sa mení,
odchod do dôchodku sa predlžuje a
v súčasnosti väčšina šesťdesiatnikov
sú ešte stále aktívne pracujúci ľudia.
A tak sme sa rozhodli dať pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším väčší priestor
jubilujúcim dôchodcom. To znamená
umožniť 70, 80 a 90-ročným oslávencom,
aby ich na slávnostný program
sprevádzal niekto blízky.“ Všetkých 300
pozývaných hostí si tak na pozvánke

V programe vystúpili aj Seniori Optimisti tanečníci.
mohlo tento rok prečítať, že platí pre dve
osoby.
Témou programu sa tento raz
stal ČAS, čomu sa prispôsobila celá
dramaturgia programu a sprievodné
slovo. V programe účinkovali tanečný
odbor ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej,
Seniori Optimisti speváci a tanečníci,
detský ľudový súbor Hroniarik zo ZUŠ,
škôlkari z 10. materskej školy a žiaci
„Dvojky“. „Súčasťou programu je vždy
príhovor primátora mesta, spoločný
slávnostný prípitok a vystúpenie

hudobného hosťa. Pre tohtoročných
jubilantov zaspievali Duchoňovci,
talentovaní banskobystrickí muzikanti,
ktorí hrajú a spievajú tie najznámejšie
nezabudnuteľné hity legendárneho
Karola Duchoňa. A, samozrejme, tak
ako každý rok, pozvaní hostia si v rámci
tanečnej zábavy až do 22-hej hodiny
mohli zatancovať a zaspievať šlágre
svojej mladosti a ľudovky pod taktovkou
hudobného dua Jewel,“ dodáva na záver
Silvia Hlôšková.
(li)

priľahlých budov areálu, ktoré sú už
dnes veľmi ťažko identifikovateľné. Tu
na svahoch pravidelne robíme povrchový zber a často, hlavne pri zemných
prácach, nachádzame zlomky keramiky
z 13. storočia. Ide prevažne o stredoveký
kuchynský riad, v niektorých prípadoch
so stopami zdobenia na ich stenách,
pozostávajúcimi z horizontálnych rýh
alebo vlnoviek. Sú to pozostatky sídelných objektov, ktoré obklopovali pevnosť a ktoré pri výstavbe kaštieľa neboli
odstránené. Boli však zničené pokračujúcim osídlením a prekryté navážkami.
Tým však boli pre archeológiu zachované a v prípade výkopov alebo prudkých
dažďov stopy po nich vychádzajú na
povrch. Mgr. Peter Mosný, kastelán

Deň techniky
V stredu 24. októbra sa uskutočnil
ďalší ročník podujatia Deň techniky.
Pre žiakov základných škôl ju každoročne organizuje Súkromná stredná
odborná škola technická, ktorá vychováva odborníkov aj na poli elektrotechniky a robotiky.
Cieľom podujatia je ukázať a priblížiť žiakom základných škôl nielen areál
a priestory technickej školy, ale zoznámiť ich aj s modernými technológiami,
ktoré sa používajú pri vyučovaní. Ôsmaci či deviataci si zároveň môžu vyskúšať technické zručnosti interaktívnou
formou. Súčasťou Dňa techniky bola aj
tento rok prezentácia firiem združenia
InTech, ktorého členmi sú firmy Slovalco,
Fagor, Hydro, TUBAPACK, Nemak a Remeslo. Členom združenia je aj mesto
Žiar nad Hronom, BBSK a Technická univerzita v Košiciach.
Pre žiakov pripravila škola prehliadku
a ukážky automatizačnej techniky, činnosti priemyselných robotov a manipulátorov, virtuálnej reality a robotických
stavebníc, spojenia digitálnych simulá-

Polícia počas osobitnej kontroly zistila alkohol u vodičov
Osobitná kontrola sa konala
v okresoch Banská Bystrica v čase
od 7.00 do 11.00 hodiny a v okrese
Žiar nad Hronom v čase od 18.00 do
22.00 hodiny. Policajti sa pri kontrole
zamerali najmä na porušovanie
pravidiel cestnej premávky závažným
spôsobom,
na
dodržiavanie
maximálnej povolenej rýchlosti, na
požívanie alkoholu vodičmi pred
jazdou a kontrolovali aj technický stav
vozidiel.
Počas kontroly policajti zistili viacero
priestupkov. „Neprimeranú rýchlosť,
nezapnuté pásy a telefonovanie za
volantom. V obidvoch okresoch zistili

aj alkohol u vodičov,“ uviedla krajská
policajná hovorkyňa Mária Faltániová.
V okrese Banská Bystrica krátko po
7.00 hodine policajti zastavili v Badíne
61-ročného vodiča. Pri dychovej skúške

Fragmenty kachlíc
z kaštieľa.

cií pomocou virtuálnej reality, využitia
termovíznej kamery, pokusov na pôsobenie magnetického poľa a využitia
vodíkového pohonu pre automobily,
3D tlače, vypeňovania hliníkových vzoriek a technológií a výrobkov výrobných
spoločností InTechu a Continental Zvolen.
Nechýbali ani ukážky zapojení programovateľných automatov regulačnej
techniky, ukážky 6-osového robotického ramena, kreslenie modelov výrobkov
na PC, simulácie a kreslenie elektrických
obvodov pomocou PC, meranie rozmerov a tvarov súčiastok pomocou digitálnej techniky, zostrojenie jednoduchých
elektrických zariadení – svetelných efektov a výroba súčiastok na počítačmi riadených strojoch.
(li)
Vizualizácie.

mu namerali 0,28 miligramu alkoholu,
čo je v prepočte 0,58 promile. Vodičovi
bol na mieste zadržaný vodičský preukaz
a priestupok, ktorého sa dopustil, bude
riešený v správnom konaní. „V okrese
Žiar nad Hronom zastavili krátko po
18.00 hodine v Orovnici 46-ročného
vodiča vozidla, ktorý pri dychovej skúške
nafúkal 0,88 miligramu alkoholu, čo je
v prepočte 1,83 promile. Dopustil sa
trestného činu a už mu bolo aj vznesené
obvinenie z prečinu ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky, za ktorý
hrozí trest odňatia slobody až na 1 rok,“
konkretizovala Mária Faltániová.
(r)

Z rybníkov v parku vylovili približne 700 kilogramov kaprov
Žiarski rybári sa v sobotu 20. októbra
stretli pri každoročnom výlove v Parku
Štefana Moysesa. Ryby skončili
v lovných kaprových revíroch.
Výlov robia rybári každoročne kvôli
nastavenému
odchovnému
cyklu.
„Na jeseň po výlove nasadíme menšie
kapry, ktoré v rybníku prezimujú a od
jari ich začneme intenzívne kŕmiť. Po
skončení vegetačného obdobia ich,
keď dosiahnu požadovanú hmotnosť,
vylovíme,“ vysvetľuje Richard Štencl,
rybársky hospodár miestnej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý
je zároveň aj ichtyológom. Ako ďalej
podotýka, ryby z parku končia v lovných
kaprových revíroch: „Tento rok sme s nimi
zarybnili najmä rybník v Hornej Ždani a
žiarsky rybník.“

určeným na lov rýb,“ spresňuje ďalej
Richard Štencl s tým, že na výlove sa
podieľali iba žiarski rybári, členovia
miestnej organizácie. V rybníku po výlove
ponechali niekoľko veľkých kaprov, ktoré
dosahujú hmotnosti 8 – 10 kilogramov
a, samozrejme, novú násadu kaprov.
„Rybníky po spustení nečistíme. Nachádza
sa tam iba sediment, ktorého odstránenie
je možné iba ťažkými mechanizmami,“
dodáva na záver Richard Štencl.

Ako chutne a rýchlo
pripravíte rybu

Pripravte si rýchlo, a hlavne chutne rybu
podľa receptu Richarda Štencla.
Pri úprave ryby by sa mala dodržať
Rybníky po spustení nie je potrebné čistiť.
zásada čo najjednoduchšej prípravy.
šťuky, sumce a karasy. Ryby z týchto sa nedajú celkom vypustiť, po záťahu Hlavné je rybu dobre nasoliť a nechať
Z rybníkov sa tento rok vylovili hlavne vodných plôch je pritom nutné loviť sieťou sme okrajové časti prelovili odstáť, aby soľ prešla do svaloviny. Ako
kapry, ako sprievodné druhy sa vylovili väčšou záťahovou sieťou. „Keďže rybníky aj elektrickým agregátom, špeciálne ochutinu môžeme pridať drvenú rascu,

cesnak alebo bylinky, na ryby sa hodí
hlavne bazalka. Chuť rýb však zvýrazní
samotná soľ. Rybia svalovina je jemná
a nepotrebuje dlhú tepelnú úpravu.
Najrýchlejšie ju pripravíme vyprážaním
na oleji alebo masle na panvici. Zdravší
spôsob prípravy je v rúre, najlepšie so
sezónnou zeleninou.
(li)
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Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Komunálne voľby
2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
do Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných
pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných
obvodov:

sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hodiny.
V meste Žiar nad Hronom pre voľby
poslancov do Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom (MsZ) podali kandidátne listiny tieto politické
strany, politické hnutia a koalície
politických strán a politických hnutí:
1. Komunistická strana Slovenska
2. Kotleba – Ľudová strana Slovenska
3. Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické hnutie
4. Slovenská národná strana
5. SME RODINA – Boris Kollár
6. SMER – sociálna demokracia
7. Strana rómskej koalície - SRK

Pre voľby poslancov do MsZ v Žiari nad Hronom pre volebný obvod č. 5,
nad Hronom pre volebný obvod č. 2, v ktorom sa volia 2 poslanci, podali
v ktorom sa volí 5 poslancov, podalo kandidátne listiny 3 kandidáti.
kandidátne listiny 11 kandidátov.
Pre voľby primátora mesta Žiar nad
Pre voľby poslancov do MsZ v Žiari Hronom podali kandidátne listiny
nad Hronom pre volebný obvod č. 3, tieto politické strany, politické hnuv ktorom sa volí 5 poslancov, podalo tia a koalície politických strán a politických hnutí:
kandidátne listiny 10 kandidátov.

Pre voľby poslancov do MsZ v Žiari 1. MOST – HÍD, SMER – sociálna denad Hronom pre volebný obvod č. 4, mokracia, Slovenská národná strana
Pre voľby poslancov do MsZ v Žiari
v ktorom sa volia 2 poslanci, podali
nad Hronom pre volebný obvod č. 1,
Pre voľby primátora mesta Žiar nad
kandidátne listiny 2 kandidáti.
v ktorom sa volí 5 poslancov, podalo
Hronom podali kandidátne listiny 2
kandidátne listiny 11 kandidátov.
Pre voľby poslancov do MsZ v Žiari kandidáti.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta:
1. Peter Antal, Mgr., 46 r., primátor mesta, poslanec NR SR, Most-Híd, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
2. Mariana Páleníková, Ing., 55 r., prednostka mestského úradu, nezávislá kandidátka

Zoznam ulíc a okrskov pre Komunálne voľby 2018
M. R. Štefánika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19,
25, 27, 29, 31, 33
Sládkovičova 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 – CENTRUM

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 – ETAPA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 – STRED

Okrsok č. 10 – Súkromná stredná
odborná škola technická, Dr. Janského 10
Dr. Janského 4
M. Chrásteka
Sládkovičova 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32
SNP 149
Svitavská 1, 3, 5

Okrsok č. 6 – Dom kultúry, Nám. Matice
slovenskej 23
Dubčeka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Jiráskova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
Komenského
Nám. Matice slov. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
SNP 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105
Š. Moysesa 42, 44

Okrsok č. 11 – Súkromná stredná
odborná škola technická, Ulica
Dr. Janského 10
Novomeského
Rázusova 1, 3, 5, 7, 9, 11
Sládkovičova 34, 36, 38, 40
Svitavská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26
Š. Pártošovej
Tajovského 2, 4, 6

Okrsok č. 7 – ZŠ na Ul. Dr. Janského,
Dr. Janského 2
bez ulice
Dr. Janského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
J. Hollého
Nám. Matice slov. 10
SNP 107, 109, 113, 115
Š. Moysesa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
74, 75, 77, 79, 81

Okrsok č. 12 – ZŠ na Jilemnického ulici,
Jilemnického 2
Hurbanova 2, 4, 6, 8
Rázusova 2, 4
Tajovského 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34
Vansovej

Okrsok č. 8 – ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
M. R. Štefánika 17
A. Dubčeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Dr. Janského 15, 17, 19, 21, 23
Jiráskova 6, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
M. R. Štefánika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46
Nám. Matice slov. 12, 14, 16, 18, 25, 27,
29, 31, 33
Š. Moysesa 49, 51, 53, 55, 57

Okrsok č. 13 – ZŠ na Jilemnického ulici,
Jilemnického 2
Bernolákova
Hurbanova 1, 3, 5, 7
J. Považana
Jilemnického
SNP 139, 141, 143, 145

Okrsok č. 1 – ZŠ s MŠ Š. Moysesa,
A. Kmeťa 4
Hviezdoslavova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52
Priemyselná
SNP 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 20, 21, 25, 26, 27,
30, 34, 36, 38, 42, 56, 58, 60, 62, 66, 67,
68, 72
Svätokrížske námestie
Okrsok č. 3 – Gymnázium, J. Kollára 2
A. Kmeťa 13, 15
Hviezdoslavova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
Š. Moysesa 6, 8
Okrsok č. 4 – Gymnázium, J. Kollára 2
A. Dubčeka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31
A. Kmeťa 14, 16, 18, 20, 22
Cyrila a Metoda
Dukelských hrdinov 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36
J. Kollára
Š. Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47
Okrsok č. 5 – Pohronské osvetové
stredisko, Dukelských hrdinov 21
A. Dubčeka 35, 37, 39, 43, 49, 51
A. Kmeťa 19, 21, 23, 25, 27
Dukelských hrdinov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Hutníkov
Š. Moysesa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 – POD VŔŠKY

Okrsok č. 9 – ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
M. R. Štefánika 17
Dr. Janského 25, 27, 29, 31

Okrsok č. 14 – Stavebné bytové
družstvo, Pod Donátom 3
A. Štefanku 2, 4, 6, 8, 10

Volebný obvod č. 1
1. Monika Balážová, Mgr., 48 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
2. Veronika Balážová, PaedDr., 65 r., pedagogička, nezávislá kandidátka
3. Dušan Bosák, Ing., 47 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
4. Michal Debnár, 34 r., vedúci autoservisu, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie
5. Tomáš Fábry, Mgr., 29 r., ekonóm, nezávislý kandidát
6. Vladimír Ihradský, Ing., 33 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
7. Lenka Jakubíková, Mgr., 28 r., obchodný zástupca, nezávislá kandidátka
8. Štefan Kysel, Ing., 33 r., SZČO, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
9. Štefan Muha, Ing. Bc., 54 r., učiteľ, Smer – sociálna demokracia
10. Branislav Šťastný, Ing., 49 r., vyšetrovateľ PZ, nezávislý kandidát
11. Adriana Tatárová, 49 r., samostatný referent VO, Smer – sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
Volebný obvod č. 2
1. Peter Dubeň, Ing., 55 r., analytik v oblasti IT, nezávislý kandidát
2. Ladislav Kukolík, MUDr., 61 r., lekár, nezávislý kandidát
3. Norbert Nagy, Mgr., 43 r., stredoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
4. Michal Nociar, 22 r., študent, nezávislý kandidát
5. Juraj Paulík, Ing., 31 r., podnikateľ, Sme rodina – Boris Kollár
6. Miroslav Rybársky, Ing., 57 r., investičný pracovník, nezávislý kandidát
7. Miloš Slávik, 57 r., koordinátor, nezávislý kandidát
8. Stela Šeševičková, 53 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
9. Judita Tabernausová, Mgr., 50 r., administratívny pracovník, Slovenská národná
strana
10. Jozef Tomčáni, 62 r., živnostník, nezávislý kandidát
11. Ján Valent, Mgr., 40 r., právnik, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
Volebný obvod č. 3
1. Mária Biesová, Ing., 54 r., lesná inžinierka, nezávislá kandidátka
2. Jozef Buš, 61 r., živnostník, Slovenská národná strana
3. Gabriela Hajdoniová, Mgr., 49 r., hygienička, Smer – sociálna demokracia
4. Dominik Janíček, 66 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
5. Lenka Kurečajová, 38 r., robotníčka, Strana rómskej koalície - SRK
6. Jana Lauková, Ing., 48 r., administratívny pracovník, Sloboda a solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie
7. Soňa Lukyová, Bc., 61 r., inštruktor soc. rehabilitácie, nezávislá kandidátka
8. František Páleník, Bc., 35 r., hasič záchranár špecialista, nezávislý kandidát
9. Rastislav Uhrovič, Ing., 37 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
10. Emil Vozár, Ing., 64 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
Volebný obvod č. 4
1. Dušan Berkeš, Ing., 53 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia
2. Stella Víťazková, Ing., 53 r., SZČO, nezávislá kandidátka
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
Volebný obvod č. 5
1. Juraj Krátky, Ing., 49 r., projekt. manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie
2. Anna Líšková, Mgr., 44 r., právnička, Smer – sociálna demokracia
3. Jarmila Sedláková, 47 r., rehabilitačná sestra, Slovenská národná strana
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

J. Kráľa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 33, 35
Jesenského 53, 55, 57, 78, 80, 82, 84, 86,
88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
M. Benku 2, 4, 11
Pod Donátom 2, 4, 6, 8, 10, 12
SNP 94
Štúrova 1, 3
Okrsok č. 15 – Stavebné bytové
družstvo, Pod Donátom 3
A. Štefanku 1, 3, 5, 7
J. Kráľa 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Jesenského 59, 61, 63, 67, 69, 71
M. Benku 1, 3, 5, 7, 9
Pod Donátom 14, 16, 18, 20, 22
Pod háj
VOLEBNÝ OBVOD Č. 5
– IBV + ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE

Okrsok č. 2 – MŠ na Rudenkovej ul.,
Rudenkova 2
A. Hlinku
Družstevná

Jesenského 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/A, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66,
68, 70, 72, 74, 76
Krížna
Kukučínova
Lúčna
Medzi vodami
Opatovská
Partizánska
Pod vŕšky
Rudenkova
SNP 76, 80, 84, 86, 88, 138
Š. Petruša
Šoltésovej
Štúrova 2, 4
Záhradná
Okrsok č. 16 – Kultúrny dom, Šášovské
Podhradie
Kutinky
Šášovské Podhradie
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Hľadáme výnimočných ľudí so srdcom na dlani
Poznáte vo svojom okolí človeka, ktorý dobrovoľne, bez nároku na akýkoľvek honorár venuje svoju energiu,
svoj čas, svoje vedomosti a schopnosti
v prospech iných alebo celej spoločnosti? Človeka, ktorý robí skvelé veci
a celkom nezištne a obetavo pomáha
iným? Možno by ste sa divili, ale ľudí so
srdcom na dlani je okolo nás veľa.
Skutky týchto výnimočných ľudí sú často
tiché a neokázalé, pretože nepotrebujú
hlasno hovoriť o tom, čo robia pre iných.
Častokrát sa pomáhanie stalo ich životným štýlom. Je však dôležité vedieť im
poďakovať a oceniť ich, pretože akákoľvek dobrovoľnícka aktivita má pre našu
spoločnosť nevyčísliteľnú hodnotu.

SEZÓNNA

pre ostatných. Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je aktivitou, ktorá
smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva v očiach verejnosti, jeho prestíže,
ale aj k samotnému rozvoju dobrovoľníckych aktivít. Za týmto účelom už od
roku 2007 nadväzujeme na tradíciu, kedy
sme sa po prvýkrát zapojili do oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani. V roku 2010 sme pôsobnosť tohto podujatia rozšírili na celý
Banskobystrický samosprávy kraj. Galapodvečer v predvianočnej atmosfére,
s hudobnými hosťami, množstvom kvetín a hodnotných odmien pre dobrovoľSnahou Centra dobrovoľníctva je vy- níkov a dobrovoľníčky, sa i vďaka partnezdvihnúť a oceniť ľudí, ktorých dobrovoľ- rom a sponzorom, za roky realizácie stáva
ná práca je výnimočná, vysoko prospeš- veľmi milým slávnostným podujatím.
ná, a ktorí sú inšpiratívnym príkladom aj
Porozmýšľajte, či poznáte takého človeka
a dajte o ňom vedieť prostredníctvom
nominácie na ocenenie Srdce na dlani
2018.
Urobiť tak môžete do 16. novembra
elektronicky vyplnením a zaslaním
Nominačného formulára, ktorý nájdete na stránke Centra dobrovoľníctva
www.centrumdobrovolnictva.sk
alebo klasickou poštou na adresu: Centrum dobrovoľníctva, n.o. Ružová ul. 13,
974 11 Banská Bystrica. Ako súčasť nominácie nezabudnite priložiť fotky nominovaného človeka z dobrovoľníckej aktivity.

osoby s oslabenou imunitou, tehotné foriem prevencie chrípky.
ženy a malé deti.
Vírusy chrípky dobre prežívajú v mrazivom zimnom počasí. V suchom vzduchu
majú kvapôčky tendenciu sa rozbíjať na
menšie a tým vo vzduchu ostávajú dlhšie,
zatiaľ čo v teple sú väčšie, ťažšie a hneď
spadnú na zem. Okrem toho, v zime sa
nám v snahe šetriť teplo sťahujú cievy
Existuje celá škála respi- najmä na sliznici dýchacích ciest, čo priračných vírusov, ktoré spô- spieva k ľahšiemu prieniku vírusov do
sobujú ochorenia u detí aj organizmu.
u dospelých, pripomínajúce chrípkové ochorenie.
Pôvodcami týchto ochorení
sú adenovírusy, vírusy parachrípky, respiračný syncyciálny Lekár zvyčajne určuje diagnózu na závírus, ale aj baktérie ako Chla- klade klinických príznakov. Je náročné
mydia pneumoniae a Mycoplasma rozlíšiť chrípku od iných respiračných
pneumoniae. Klinicky odlíšiť pôvod- infekcií. Potvrdiť vírus chrípky umožňujú
cov jednotlivých ochorení nie je prak- laboratórne testy z výterov hrdla alebo
ticky možné. V čase epidémie prevažujú nosa. Taktiež je možné dokázať vzostup
v 80 – 90 % vírusy chrípky, ale 10 – 20 % protilátok v krvi. Laboratórne testy sa
môže byť tiež nechrípkového pôvodu.
pre jej rýchle šírenie a následnú vysokú
chorobnosť nerobia u každého ochorenia. V SR bol podľa odporúčaní EurópPôvodcom ochorenia na chrípku je ví- skej siete pre surveillance chrípky EISS
rus chrípky. Rozlišujú sa tri typy vírusov zavedený sentinelový spôsob sledovania
chrípky označované A, B, C. Kým vírusy vírusov chrípky cirkulujúcich v populácii.
chrípky typu B a C vyvolávajú chrípku Založený je na systematickom odbere
len u človeka a sú stabilnejšie, vírusy vzoriek biologického materiálu tzv. sentichrípky A boli izolované aj z rôznych nelovými lekármi, sú to všeobecní lekári
zvierat, najmä vtákov, prasiat, koní. Víru- pre dospelých a všeobecní lekári pre deti
sy chrípky typu A, ktoré majú niekoľko a dorast, rozdelení rovnomerne na celom
typov a subtypov, sa vyznačujú veľkou území. V priebehu celého roka, so zvýpremenlivosťou, pretože každoročne šenou intenzitou počas chrípkovej sezóu nich dochádza k malým antigénnym ny, odoberajú od chorých na suspektnú
posunom. Izolovaný kmeň vírusu chrípky chrípku vzorky na virologické vyšetrenie.
sa označuje názvom, ktorý obsahuje typ,
subtyp, miesto, laboratórne číslo a rok
izolácie. Vírusy chrípky B sa označujú bez
subtypového kódu.

CHRÍPKA

Už dvanástym rokom spolu s vami oceníme výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky z celého Banskobystrického
kraja, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom
okolí, a robia množstvo skvelej práce
dobrovoľne a zadarmo. Od roku 2007
sme odovzdali už 133 ocenení výnimočným ľuďom. Vďaka vám, ktorí ich nominujete na toto ocenenie, o nich vieme a
môžeme im takýmto spôsobom verejne

poďakovať. O oceneniach pre nominovaných rozhodne 21. novembra hodnotiaca
komisia tvorená morálnymi a odbornými
autoritami a zástupcami a zástupkyňami
organizácií spolupracujúcich s Centrom
dobrovoľníctva v kraji, ktorých mená
budú v dohľadnej dobe zverejnené na
stránke organizácie.
Mária Joklová

júceho chrípkového vírusu s kmeňmi obsiahnutými vo vakcíne. U zdravých osôb
vo veku do 65 rokov zabráni vzniku ochorenia v 70 – 90 %. Seniori a osoby s chronickým ochorením tvoria nižšie hladiny
protilátok a môže u nich dôjsť k vzniku
ochorenia, ktoré však prebieha mierne
a nevedie k dekompenzácii základného
ochorenia. Vakcinácia u týchto pacientov
výrazne znižuje hlavne riziko komplikácií, hospitalizácie a úmrtia. Pre osoby
umiestnené v zariadeniach sociálnych
služieb je očkovanie proti chrípke povinné (Vyhláška MZ SR č. 585/2007 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
v znení neskorších predpisov), každoročné očkovanie proti chrípke sa odporúča
pre všetky vekové skupiny, nielen pre
rizikové osoby (so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami). V súlade
s odporučeniami Strategickej poradnej
skupiny odborníkov v oblasti imunizácie
SZO sa očkovanie odporúča pre tehotné
ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva,
deti vo veku od 6 mesiacov, deti predškolského a školského veku, zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do
priameho kontaktu s pacientom, pracovníkov rezortov, v ktorých dochádza k úzkemu kontaktu veľkého množstva ľudí
(učitelia, zamestnanci pôšt, obchodov,
bánk, dopravy), profesionálnych vojakov
a policajtov, aktívnych športovcov, všetky
osoby vo veku 59 rokov a staršie vrátane
ich rodinných príslušníkov. Očkovanie
proti chrípke môže využiť každý občan,
očkovaciu látku v plnej miere hradia
poisťovne na základe odporúčania všeobecného lekára. Chrípkové vakcíny sú
bezpečné a vysokoúčinné. Sú to neživé
vakcíny (obsahujú vyčistené antigény,
ktoré stimulujú tvorbu špecifických protilátok) a nevyvolávajú ochorenie.

•Umývajte si často a opakovane ruky.
•Umývaním rúk mydlom pod teplou tečúcou vodou sa znižuje pravdepodobnosť ochorenia. Ak nie sú voda a mydlo
k dispozícii, odporúča sa použiť dezinfekčné gély na ruky na alkoholovej báze.
Pri kašli a kýchaní si vreckovkou zakrývajte nos a ústa. Po použití vreckovku
vyhoďte do koša.
•Nedotýkajte sa rukami tváre, nešúchajte
si oči – znížite tým riziko prenosu vírusu
prostredníctvom rúk z kontaminovaných
predmetov.
•Nepožičiavajte si mobilné telefóny, fľaše,
príbory, deti hračky a podobne.
•Pri zdravení sa vyhnite podávaniu rúk,
objímaniu a bozkávaniu.
•Zvyšujte svoju individuálnu odolnosť
správnou životosprávou, najmä: jedzte
pestrú stravu, zvýšte prísun prirodzených
vitamínov – ovocia a zeleniny, otužujte
sa, dodržiavajte primeranú fyzickú aktivitu, často vetrajte, dbajte na kvalitný a
dostatočný spánok.
•Ak ochoriete, je potrebná aj vzájomná ohľaduplnosť k ostatným – zostaňte
doma a nešírte tak chorobu ďalej.
•Ak už sme chorí na chrípku: liečba je
v kompetencii klinických lekárov, vždy
treba mať na pamäti, že chrípku treba vyležať, dôležitý je zvýšený príjem tekutín,
vitamínov a pokoj na lôžku.
Zdroj: www.uvzsr.sk; Interná medicína
S5/16/2016(ISSN 1335-8359);Cyril Klement
„Medzinárodné zdravotné predpisy“ ISBN
978-80-89057-24-5; https://zdravie.pravda.
sk/zdravie-a-prevencia/clanok/419760-7-rad-v-boji-proti-chripke/Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD., MPH, MHA.
MUDr. Zina Košťanová,
Oddelenie výchovy k zdraviu RÚVZ
Žiar nad Hronom

Čo sú to chrípke
podobné
ochorenia

Ako sa chrípka
diagnostikuje

Chrípka je vysoko nákazlivé a rýchlo
sa šíriace infekčné ochorenie dýchacích ciest vyvolané vírusom chrípky.
Chrípka sa vyskytuje na celom svete
a zapríčiňuje vznik epidémií rôzneho
rozsahu od drobných lokálnych epidémií na školách a v detských kolektívoch až po epidémie celoštátneho
rozsahu.
Každý rok v Slovenskej republike zaznamenáme viac ako 2 milióny prípadov
chrípky a chrípke podobných ochorení.
Každý rok postihne 10 – 15 % svetovej
populácie a je príčinou 250 až 500 000
úmrtí na celom svete. Každoročne sa
počas celého roka vykonáva surveillance (epidemiologická bdelosť) chrípky
a chrípke podobných ochorení aj v Slovenskej republike. V klimatickom pásme,
v ktorom leží Slovensko, má chrípka sezónny charakter. Za chrípkovú sezónu je
na severnej pologuli spravidla označované obdobie chladných mesiacov od
40. kalendárneho týždňa aktuálneho
roku do 18. kalendárneho týždňa nasle- Prameňom pôvodcu chrípky je chorý
dujúceho roku.
človek v akútnom štádiu ochorenia. Vírus
sa rýchlo šíri vzduchom (kvapôčkami)
Chrípka má náhly nástup príznakov z pl- alebo infekčným aerosólom vznikajúcim
ného zdravia a je sprevádzaná vysokou pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza
teplotou, vyššou ako 38 °C. Typickým k prenosu aj nepriamo – predmetmi
úvodným príznakom je bolesť kĺbov, sil- a rukami kontaminovanými výlučkami
ná bolesť hlavy – často za očami, bolesť horných dýchacích ciest alebo spojovsvalov. Prejavuje sa suchým a dráždivým ky. Obdobie nákazlivosti, to znamená
kašľom, často sa objaví zimnica a triaška, obdobie, kedy sa od chorého na chrípku
po 48 hodinách sa môže objaviť nádcha môžu nakaziť ľudia v jeho okolí, je 2 - 3
a bolesť hrdla. Pokiaľ nevzniknú kompli- dni pred objavením a 7 dní po objavení
kácie, príznaky po 2 - 7 dňoch odznejú, sa prvých príznakov ochorenia, s maxik úplnému uzdraveniu obvykle dôjde mom 1 - 3 dni po začiatku ochorenia. Indo dvoch týždňov od prvých príznakov, kubačný čas je 1 - 7 dní, najčastejšie 2 - 3
pocit únavy pretrváva i niekoľko týž- dni. Najvyššia nákazlivosť je na začiatku
dňov. Najčastejšími komplikáciami sú ochorenia. Chrípkou sa môžeme nakaziť
bakteriálne zápaly ucha, prínosových viackrát za sezónu. Príčinou je premenlidutín a čelových dutín, nosa, priedušiek vosť vírusu chrípky a existencia viacerých
a zápal pľúc, ktoré vzniknú súčasne ale- typov chrípkových vírusov, imunita voči
bo v nadväznosti na ňu. V jednotlivých jednému nemusí chrániť pred druhým.
sezónach bolo hlásených približne 6 % Vírus chrípky prežíva na odeve, papieri,
komplikácií. Vo vysokom riziku vzniku vreckovkách 8 - 12 hodín. Na hladkých
závažných komplikácií chrípky sú staršie (neporéznych) povrchoch je dokonca
osoby, ľudia s chronickými ochoreniami 24 – 48 hodín. Vzhľadom na tieto fakty,
(srdcovo-cievne, pľúcne, metabolické), je umývanie rúk jednou zo základných

Vírus chrípky je premenlivý

Ako sa chrípka šíri

Najúčinnejší spôsob
prevencie – očkovanie

Cirkulácia vírusov chrípky sa sleduje na
celom svete počas celého roka a zloženie vakcíny určuje SZO na základe surveillance pôvodcov epidémie chrípky
v predchádzajúcom roku. Kontinuálne
zmeny v antigénnej štruktúre vírusu
chrípky znamenajú, že očkovanie proti
chrípke je potrebné vykonať každý rok.
Optimálne obdobie na očkovanie je
v priebehu októbra až novembra, aby sa
vytvorili ochranné protilátky (10 - 14 dní
po očkovaní). Možno očkovať i v ďalších
zimných mesiacoch, dokonca i počas
epidémie, je však riziko, že očkovaná
osoba ochorie skôr, ako si stihne vytvoriť •Vyhnite sa kontaktu s chorými ľuďmi.
protilátky. Účinnosť vakcíny proti chrípke •Nechoďte na miesta s veľkou koncentrázávisí hlavne od veku a imunitného stavu ciou ľudí.
a taktiež od podobnosti aktuálne cirkulu-

Aká je ešte možná
prevencia
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„Dvojka“ vyhrala defibrilátor
Téma prvej pomoci sa z učebných
osnov základných škôl v priebehu
posledných rokov postupne vytráca.
V Základnej škole na Ulici M. R.
Štefánika to ale neplatí.
Žiaci školy sa už niekoľko rokov
pravidelne zúčastňujú súťaží a tým
zúročujú vedomosti získané na krúžkoch
prvej pomoci, ktoré majú na prvom aj na
druhom stupni. Aj preto sa aj v tomto
školskom roku prihlásili do projektu
Záchrana som ja.
Cieľom projektu je vrátiť tému prvej
pomoci na základné školy. V rámci toho
malo možnosť získať 50 základných škôl

22. ročník
Stredoškoláka
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari
nad Hronom v spolupráci s Mestským
kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom pozývajú žiakov a ich rodičov na
22. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák –
servis profesijných informácií pre voľ-

automatické externé defibrilátory (AED),
ale aj kurz prvej pomoci pre učiteľov či
zážitkový kurz prvej pomoci pre žiakov
prvého stupňa.
AED sú prístroje, ktoré pomáhajú
poskytnúť prvú pomoc a v prípade
nutnosti defibrilujú postihnutého,
dodajú mu elektrický impulz. Všetky
defibrilátory v tejto kategórii sú
konštruované tak, aby s nimi mohol
poskytnúť prvú pomoc aj laik, pričom
neexistuje riziko nesprávneho použitia
prístroja. Defibrilátor vie okamžite
vyhodnotiť srdcový rytmus, či postihnutý

bu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ
a ŠZŠ, ktorý sa uskutoční 20. novembra od 9.00 do 15.00 hod. v Mestskom
kultúrnom centre v Žiari nad Hronom.
Ponúkame:
•prehľad o možnostiach štúdia na
stredných školách v regióne,
•aktuálne informácie o študijných
a učebných odboroch otváraných
v školskom roku 2019/2020,
•informácie o štúdiu priamo od
pedagogických zamestnancov
a študentov 38 stredných škôl,

Život a láska v ňom je to najvzácnejšie,
čo človek má. Denne sa dozvedáme
o rôznych nešťastiach a nehodách, ktoré
sa okolo nás dejú.
S láskou a úctou k životu učitelia na
„Dvojke“ pripravujú svojich žiakov, aby
vedeli chrániť život svoj, ale aj život iných
ľudí. Žiaci 1. A, 2. B, 3. B, 3. D a 4. B triedy
vypracovali knižnú publikáciu, v ktorej
ukázali, ako sa v núdzových situáciách
zachovať, kde a ako hľadať pomoc a čomu
venovať pozornosť. Boli to práve druháci,
ktorí sa s touto úlohou popasovali tak,
že ich prácu zaradila odborná porota
medzi 50 ocenených tried. Vďaka 2. B
a ich učiteľke Evke Adamcovej získa
škola defibrilátor, zážitkový kurz prvej
pomoci a školenie pre učiteľov. Každý
z nás dostal pri narodení život – dar,
ktorý treba chrániť. Všetci dúfame, že
krízových a život ohrozujúcich situácií
bude čo najmenej, ale keď prídu, na
„Dvojke“ si už vedia poradiť.
„Dvojka“
•o podmienkach štúdia, profile
absolventa, uplatnenia na trhu práce
a možnostiach ďalšieho vzdelávania,
•profesijné poradenstvo od odborných
zamestnancov Centra pedagogickopsychologického poradenstva
a prevencie,
•možnosť vyskúšať si počítačový
program, ktorý vám pomôže
v rozhodovaní a orientácii pri výbere
štúdia na strednej škole,
•informácie o situácii na trhu práce
v regióne od zamestnancov Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.

Stredné školy na Stredoškolákovi 2018

Stredné odborné školy:
•SOŠ obchodu a služieb
Žiar nad Hronom,
•SOŠ pre žiakov so sluchovým
postihnutím internátna Kremnica,
•Praktická škola Kremnica,
•SOŠ lesnícka Banská Štiavnica,
•SPŠ Samuela Mikovíniho
Banská Štiavnica,
•SOŠ služieb a lesníctva

Banská Štiavnica,
•SOŠ Žarnovica,
•SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa,
•Spojená škola Nová Baňa,
•OU pre žiakov s telesným
postihnutím Nová Baňa,
•Praktická škola Nová Baňa,
•SOŠ technická Zvolen,
•SOŠ drevárska Zvolen,
•SPŠ dopravná Zvolen,
•Stredná zdravotnícka škola Zvolen,
•SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica,
•Spojená škola Banská Bystrica,
•SPŠ stavebná Banská Bystrica,
•SOŠ stavebná Banská Bystrica,
•SOŠ informačných technológií
Banská Bystrica,
•SOŠ Banská Bystrica,
•Spojená škola Banská Bystrica,
•SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica,
•SOŠ automobilová Banská Bystrica,
•SOŠ podnikania Banská Bystrica,
•SOŠ Handlová,
•SOŠ záhradnícka Piešťany,
•Stredná umelecká škola
Ladislava Bielika Levice.

budúceho obdobia, pokiaľ bude
dobrá úroda, pripravujú aktivity aj pre
rodičov a širokú verejnosť.

nemá kardiostimulátor, akého je vzrastu,
prepočíta hmotnosť podľa odporu
ľudského tela. V prípade, že človek
elektrický výboj nepotrebuje, prístroj
zákrok neuskutoční.

Záujmom organizátorov podujatia je
poskytnúť aktuálne informácie o nových
študijných odboroch a formách
vzdelávania (napr. duálne vzdelávanie)
nielen žiakom, rodičom a pedagógom,
ale aj širokej verejnosti a pomôcť im
zorientovať sa v spleti ponúkaných
študijných a učebných odborov
stredných škôl.
Viac informácií získate na telefónnom
čísle: 045/673 22 80, mobil: 0948 422 987,
e-mail: pppzh @stonline.sk.
Podujatie finančne podporila Nadácia
ZSNP a Slovalco v Žiari nad Hronom.
CPPPaP v Žiari nad Hronom

Gymnáziá:
•Gymnázium Milana Rúfusa
Žiar nad Hronom,
•Súkromné gymnázium Kremnica,
•Gymnázium Andreja Kmeťa
Banská Štiavnica,
•Gymnázium Františka Švantnera
Nová Baňa,
•Súkromné športové gymnázium,
PinkHarmony - komplex škôl
športu a umenia Zvolen,
•Gymnázium Mikuláša Kováča
Banská Bystrica,
•Súkromné gymnázium
Banskobystrické Banská Bystrica.

Prvé jablkové hodovanie na „Štvorke“

Súkromné stredné školy:
•Súkromná SOŠ technická
Žiar nad Hronom,
•Súkromná obchodná akadémia
Žiar nad Hronom,
•Súkromná SOŠ pedagogická EBG
Brezno – elok. pracovisko
Žiar nad Hronom,
•Súkromná SOŠ Hliník nad Hronom,
•Súkromná škola úžitkového
výtvarníctva Kremnica,
•Súkromná hotelová akadémia
Banská Štiavnica,
•Súkromná stredná umelecká škola
Hodruša-Hámre,
•Súkromná stredná umelecká škola
Zvolen,
•PinkHarmony – komplex škôl športu
a umenia Zvolen,
•Súkromné konzervatórium Zvolen,
•Súkromná stredná umelecká škola
scénického výtvarníctva Zvolen,
•Súkromná SOŠ podnikania Zvolen.

Tekvičkovanie

Výstižný názov aktivít, ktoré
pripravil Školský klub detí na
Základnej škole na Jilemnického
ulici, hovorí za všetko. Išlo o
podujatie venované jablkám a
dobrotám z nich vyrobených.
Niekoľko dní sa vychovávateľky vo
všetkých oddeleniach so svojimi
zverencami venovali zberu sladkých
jabĺčok, ktoré rastú v areáli školy.
Potom ich spoločne krájali, sušili,
odšťavovali a, samozrejme, popri
tom aj ochutnávali. Aktivity školy
pedagógovia pre svojich žiakov
neustále obohacujú a popri tom
zostávajú verní svojmu zameraniu
– zdravému životnému štýlu. Do

V pondelok 15. októbra sa
v priestoroch školskej jedálne stretli
rodičia a starí rodičia spolu so svojimi
deťmi či vnúčatami, aby ukázali svoju
kreativitu pri zdobení tekvíc. Išlo
naozaj o veľa. Súťažilo sa o najkrajšiu
– najkreatívnejšiu – najstrašidelnejšiu
tekvičku. O tom, že nápadov bolo
naozaj neúrekom, svedčila aj výstava
hotových prác, ktorá tematicky
spestrila vonkajšie priestory pred
školou a podfarbila blížiaci sa
Halloween. Hoci ocenenie si z rúk
vychovávateliek nemohli prevziať
všetci, víťazom sa právom stal každý.
Výroba svetlonosov a stretnutie
so starými rodičmi, pod taktovkou
ŠKD, nebolo náhodné. Konalo sa pri
príležitosti Októbra – mesiaca úcty
k starším.
(r)

Úcta k starším trochu netradične

Natrhám si kvety
pod lesom na stráni,
vám, starí rodičia,
kytičku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie
a zrak sa zakalí,
prijmite od detí
najkrajšie pozdravy.
Október je mesiac, kedy jeseň je, a tiež
úctou k starším žijeme. V Základnej
škole na Ulici M. R. Štefánika žiakov
k úcte vedieme a robotu starých mám
a otcov im stále pripomíname. Ako
tvrdo pracovali, koľko si aj odriekali,
a to všetko kvôli tomu, aby sme sa
dobre mali. Všetci raz budeme starí
ako naši otcovia a mamy. A keďže
babka a dedko naozaj vedia všetko,

k veľkému ĎAKUJEM pripravili sme im
krásny deň.
Žiaci 4. A a 4. B triedy sa rozhodli
uctiť si starkých netradične.
4. A vyjadrila úctu k šedinám krásnymi
vetami v listoch, ktoré následne
žiaci svojim starkým poslali poštou.
Okrem slov, ktoré im zahriali dušu,
si v obálke naši i malý darček – čajík,
ktorý zahreje telo. Žiaci z „béčky“ si
svojich starkých pohostili ovocnou
bublaninou a sladkou bábovkou,
ktorú vlastnoručne a s láskou upiekli.
Smäd starkým deti uhasili mätovým
čajíkom zo školskej záhradky. Okrem
toho, vnúčence starkým prečítali
úryvok z rozprávky.
Martina Polachová

Žiaci obdarovali psíkov v útulkoch
Pri príležitosti Svetového dňa zvierat
sa žiaci žiarskej „Dvojky“ rozhodli
aj tento rok pomôcť tým, ktorí si
sami pomôcť nevedia – opusteným
psíkom v útulku.
„Tento rok sme opäť podporili útulok
v našom meste, a teda OZ Strážni
anjeli a tiež útulok v Banskej Štiavnici,
ktoré spravuje OZ Túlavá labka,“ hovorí
pedagogička Martina Polachová
s tým, že žiaci „Dvojky“ vyzbierali pre
psíkov 40 eur, teplé deky, obojky,
hračky, maškrty, piškóty či konzervy.
„Deti pridali aj pletené kostičky, ktoré
uplietli počas Týždňa dobrovoľníctva.

Žiaci 4. A a B boli v útulku aj osobne
a psíkov do sýtosti vyhladkali, vyľúbili
a poprechádzali sa s nimi,“ dodáva
Martina Polachová.
(li)
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POLITICKÁ INZERCIA
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Ing. Štefan
Št f Muha
pedagóg
Volebný obvod č. 1
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

Objednávateľ: Branislav Šťastný, Žiar nad Hronom

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

Objednávateľ: Ladislav Kukolík, Žiar nad Hronom

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

KOMUNÁLNE
VOĽBY 2018
Sobota 10. novembra
7.00 - 22.00 hod.
Objednávateľ: František Páleník, Žiar nad Hronom
Dodávateľ: mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00321125

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

Mestské noviny | 5. november 2018

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

Objednávateľ: Soňa Lukyová, Žiar nad Hronom
Hronom, IČO: 00321125

Dodávateľ: mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad

Pozorne budem počúvať VAŠE názory,
hľadať riešenie VAŠICH problémov,
pýtať sa na VAŠU spokojnosť.

Objednávateľ: Emil Vozár, Žiar nad Hronom

9

POLITICKÁ INZERCIA/SPEKTRUM

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

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

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

RIADKOVÁ INZERCIA
•Prenajmem priestrannú dvojgaráž,
80 m2, vysoká brána. T: 0948 550 506
•Prenajmem priestranný priestor,
80 m2, možnosť aj s vykurovaním.
T: 0948 550 506
•Kúpim stavebný pozemok v Hliníku nad
Hronom, v hotovosti, platba ihneď.
T: 0908 524 678
•Predám 1-izbový byt, v strede mesta,
tichá lokalita, slnečný. Cena dohodou.
T: 0944 155 922, 0903 506 693
•Predám miešačku na 5 fúrikov a cinkulár,
4,5 kW motor. T: 0944 155 922
•Hľadám do prenájmu garsónku alebo
1-izbový byt v Žiari nad Hronom. Cena: od
100 do 250 €, súrne. T: 0915 480 486
•Predám zachovalý ušiak: výška 110 cm,
šírka 72 cm; konferenčný stolík: výška
59 cm, šírka 39 x 73 cm, polička pod ním
vo výške 19 cm; 2 bledohnedé taburetky:
40 x 40 x 40 cm s úložným priestorom;
obrazy maľované: krajinka, maky. Cena
podľa dohody. T: 0905 581 298
•Súrne hľadám 2-izbový byt do prenájmu
pre 2 osoby a psíka. Byt nemusí byť
kompletne zariadený, základný nábytok
mám. T: 0907 178 222

•Ponúkam na predaj rodinný dom po
čiastočnej rekonštrukcii, vhodný na
chalupu alebo trvalé bývanie,
v Tekovských Nemciach, okres Zlaté
Moravce. Cena dohodou T: 0905 255 386
•Predám pozemok v obci Vyhne, vhodný
na stavbu rekreačného objektu alebo
rodinného domu. T: 0905 255 386
•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
•Predám bielu závesnú kúpelňovú
zostavu, nepoužitú, ešte v záruke.
Umývadlo + skrinka 80 x 55 cm + skrinka
40 x 40 x 141 cm. Cena dohodou.
T: 0905 636 173
Oznámenie o prerušení distribúcie
elektriny
Dňa 6. novembra od 8.00 hod. bude
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu
odstraňovania poruchy na zariadeniach
distribučnej sústavy. Predpokladaný
termín obnovenia distribúcie je
o 15.30 hod.
Odberné miesta, číslo domu:
Ul. Dr. Janského 25, 27, 29, 31, 33
Ul. M. R. Štefánika 33, 35
Sládkovičova ul. 6, 8, 10, 12, 14, 495
Dňa 13. novembra od 7.30 do 15.30
hod. bude prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy na odberných miestach,
číslo domu: Ul. SNP 1

Pohotovostné lekárenské služby
5.11. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
6.11. 20.00 – 22.030 hod.
lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
7.11. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
8.11. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
9.11. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Flora, Dr. Janského 478
10.11. 7.00 – 12.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 hod. Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
11.11. 7.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Nukleus,
Sládkovičova 8
12.11. 20.00 – 22.030 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
13.11. 20.00 – 22.30 hod. lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník n. Hr.
14.11. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
15.11. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21
16.11. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
17.11. 7.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š.
Moysesa 75
13.00 – 22.30 hod. lekáreň Alpinia,
Š. Moysesa 75

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

18.11. 7.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco,
SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň
Avicena, Kamenárska 158,
Hliník n. Hr.
19.11. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova
13

Podajte si riadkovú inzerciu,
poďakovania či spomienky
na svojich blízkych
zadarmo iba
v Mestských novinách.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Od života pre seba
nič si nežiadal,
všetko len pre svoje
deti a rodinu,
svoje zlaté srdce celé si
nám dal,
večný kľud
nech dá Boh ti za odmenu.
Zo srdca ďakujeme celej rodine,
príbuzným, známym a tiež susedom,
ktorí odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého otca
Viliama Holičku,
ktorý nás navždy opustil 18. októbra
2018 vo veku 85 rokov.
Syn Peter a dcéra Alena s rodinami.

SPOMIENKA
Ako tíško žila, tak
tíško odišla,
skromná vo svojom
živote,
veľká vo svojej láske
a dobrote.
Dňa 9. novembra si
pripomenieme
9. výročie
od chvíle,
keď nás navždy opustila naša
mamička a babka
Mária Gáborová.
S láskou
spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Odišla si tíško, niet
ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 2. novembra
sme si pripomenuli
4. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá maminka
a stará mama Emília Rusková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú dcéry
a syn s rodinami.

Dva svety
v jednom dni
Oblastná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
v Žiari nad Hronom zorganizovala
dňa 10. októbra návštevu Múzea
holokaustu v Seredi. Zúčastnilo sa jej
51 členov.
Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého
pracovného a koncentračného tábora
v Seredi, ktoré predstavuje autentické

SPOMIENKA
Už privial osud
opäť ten čas,
pre ktorý puká
srdce zas.
Rok s rokom
si ruku podáva
a nám len spomienka
na pekné prežité chvíle
s tebou zostáva.
Dňa 5. novembra si pripomíname
6. výročie úmrtia nášho milovaného
Jozefa Červenáka
zo Žiaru nad Hronom.
Kto ste ho poznali, tíško
s nami spomínajte.
Manželka, synovia Miroslav
a Ľuboš s rodinou.
SPOMIENKA
To, že čas rany
zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť
ostala
a s ňou aj tiché
spomínanie.
Dňa 9. novembra
uplynie päť rokov od chvíle,
kedy nás navždy opustila
milovaná manželka, matka,
babka, sestra
a kamarátka
Evička Sedliaková.
Ak aj vám ostala v srdciach tak
hlboko ako nám,
venujte jej, prosím,
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 1. novembra
sme si pripomenuli
6. výročie úmrtia
manžela, otca
a starého otca
Jozefa Ďuračku.
Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
S láskou a úctou
smútiaca rodina.

miesto pripomínajúce tragické obdobie
riešenia židovskej otázky na Slovensku
počas 2. svetovej vojny. Na Slovensku
vznikli tri pracovné tábory, ktoré sa
nachádzali, okrem Seredi, v Novákoch
a vo Vyhniach v okrese Žiar nad Hronom.
Nováky a Vyhne sa nezachovali a zostala
iba Sereď, v ktorej po vojne bola
umiestnená armáda ČSR. V múzeu sú
vystavené dobové dokumenty, fotografie
a predmety súvisiace s prenasledovaním
Židov na území Slovenska. Jedným
z výstavných artefaktov je dobytčí
vagón, v ktorom deportovali Židov do
koncentračného tábora Auschwitz.

SPOMIENKA
Osud je občas
krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba
spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 9. novembra si
pripomenieme 19. výročie, kedy nás
pri tragickej nehode navždy opustila
Evka Glušáková,
rod. Čengerová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomína manžel Emil, syn Emil
a sestra Mária s rodinou.
SPOMIENKA
Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel...
Dňa 2. novembra uplynul 1 rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, stará
mama a prastará mama

*1.3.1934 - †2.11.2018
Edita Černajová
a
dňa 10. novembra
si pripomíname 1 rok od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý otec, starý otec
a prastarý otec

*21.7.1934 - †10.11.2018
Daniel Černaj.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou v srdci spomínajú synovia
Daniel, Dušan a Ivan s rodinami a
ostatná smútiaca rodina.

Súčasťou múzea je aj vzdelávacie
stredisko, ktoré poskytuje výchovnovzdelávacie
podujatia,
semináre
a školenia zamerané na oboznamovanie
verejnosti so židovskou kultúrou
a dopadom holokaustu na život Židov na
území Slovenska.

SPOMIENKA
Dňa 6. novembra
uplynie 5 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša mama
a stará mama
Mária Drugdová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 3. novembra
sme si pripomenuli
8. výročie od chvíle,
keď nás opustil náš
drahý manžel, otec
a starý otec
Štefan Fiflík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 4. novembra
sme si pripomenuli
nedožité
60. narodeniny nášho
Jozefa Juhásza.
S láskou spomínajú Etela s deťmi
a vnúčatami, mama Helena
a švagriná Helena
s rodinou.
SPOMIENKA
Len kytičku kvetov
ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou
a bolesťou v srdci
na teba spomínať.
Dňa 9. novembra si pripomíname
13. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
otec a starý otec
Tibor Baniari.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína syn Marian
s rodinou.

Cieľom týchto programov a podujatí je
priblížiť život Židov na území Slovenska
a pomoc nadobudnúť základné vedomosti
o židovskej komunite na Slovensku
so zreteľom na holokaust. Múzeum
zároveň slúži aj ako pamätník všetkých
zavraždených Židov zo Slovenska, pričom
len samotným táborom v Seredi prešlo
v období od roku 1941 do roku 1945
približne 16-tisíc Židov, z ktorých bola
väčšina zavraždená počas holokaustu.
V jednotlivých budovách sú vystavované
dobové dokumenty, fotografie. V ďalších
slúžia ako dielne, v ktorých manuálne
pracovali v tomto tábore. Bola tu rozšírená
výroba stolárska, betonárska, ale aj
chovateľsko-pestovateľská. Do povstania
tábor riadili a strážili gardisti, po SNP
prevzalo stráženie aj velenie nemecké
vojsko. Na dennom poriadku boli bitky,
trýznenie, ale aj vraždy židovského
obyvateľstva. Toto všetko by mali vidieť
a počuť pohrobkovia fašistického
Slovenského štátu, čo dokázal človek
urobiť človeku.

SPOMIENKA
Prichádza čas, keď všetci
spomínajú
na svojich blízkych,
keď v tichu zapaľujeme sviečky
a v srdci nás zaplavia vzácne
spomienky, láskavé slová.
Preto aj my spomíname s úctou
a láskou na našich drahých rodičov
Emíliu a Ludvika
Balážovcov.
S láskou spomínajú syn Jozef
s rodinou a dcéry Eva, Marta a Oľga
s rodinami.
Tiež spomíname na rodičov
Zlatku a Jožka Kollárovcov
a bratov Igora a Ľubomíra.
S láskou spomína syn a brat Peter
a Anka a Marta s rodinou.
S láskou spomíname
aj na nášho drahého
manžela, otca
a starého otca
Jozefa Gocníka.
Manželka, dcéra
Marta a syn Pavol
s rodinou.
SPOMIENKA
Spomienka na vás
nikdy nevymizne
zo sŕdc tých,
ktorí vás milovali
a sú vám vďační
za život, lásku
a obetavosť.
Dňa 1. novembra sme si pripomenuli
10. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš otec, svokor
a starý otec
Ladislav Simonides.
S úctou na vás spomínajú
vaši najbližší.
Prosíme o tichú spomienku.

SPOMIENKA
Už 5 rokov spíš svoj
večný sen,
očiam si odišiel,
ale v srdciach našich
si nám ostal.
Zabudnúť sa nedá na
človeka, ktorý
nás miloval a my jeho tiež,
chýbaš nám všade každý deň.
Dňa 6. novembra uplynie 5 rokov
od nešťastnej udalosti, pri ktorej
tragicky zahynul náš syn, brat, vnuk,
synovec a veľmi dobrý priateľ
Richard Laco
vo veku 31 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a neutíchajúcou bolesťou
v srdci si každý deň na neho
spomína smútiaca rodina.

Druhý svet, ten krajší, sme zažili na
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
v Bratislave na koncerte plnom lásky
a úcty k seniorom. Zimný štadión bol
zaplnený, organizátori vyčíslili 10-tisícovú
návštevu. Koncert Integrácia 2018
zorganizovala nezisková organizácia
Integrácia. V rámci koncertu vystupovali
českí a slovenskí umelci Katarína
Brychtová, Zmoškovci, Eva Máziková, Oto
Waiter, Štefan Skrúcaný, Heidi Jankú, Sisa
Sklovská, vojenská hudba ozbrojených síl
SR a ďalší. Všetci zúčastnení dostali biele
tričká s logom Integrácie. Pekný dojem
nastal, keď si všetci diváci tričká obliekli.
Jaroslav Bulko,
predseda OO SZPB
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S Komárnom delíme body, výhra nad Šamorínom a rekord 2. ligy
FUTBAL - II. LIGA

KFC Komárno – FK Pohronie 1:1 (0:1) ako hral futbal. Do vedenia nás dostal
Góly: 72. Nurkovič – 42. Pavúk v 41. minúte Dano Pavúk. Po krátkom
rohu prevzal prihrávku Tesák a jeho cenZostava FK Pohronie: Jenčo, Tesák, Pel- ter dal hlavou do siete. V tejto chvíli sme
legrini (82. Pidruchnyi), P. Jacko, Ďungel, viedli 0:1.
Pavúk (82. Litwiak), Frimmel, M. Jacko,
V 66. minúte vymyslel prihrávku Paraj na
Paraj, Blahút (76. Košuda), Špyrka.
Špyrku, ktorý sa rútil na brankára, ale váZápas proti KFC Komárno skončil ne- hal a strelu mu zblokovali. Potom už boli
rozhodne 1:1. Gól v 42. minúte strelil na ihrisku len domáci a začali vehementnáš Dano Pavúk, za Komárno v 71. mi- ne útočiť na našu svätyňu. V 71. minúte,
po dlhej lopte, sa uvoľnil Nurkovič cez
núte Samir Nurkovič.
Jacka a po zemi vyrovnal na 1:1. V 90.
Na šláger kola sme nastúpili bez vylúče- minúte ešte Jenčo vyrazil priamy kop
ného Nosku a zmena v zostave nastala aj a dal bodku za stretnutím.
tesne pred zápasom, keď si na rozcvičke
vytkol členok Ján Hatok. Na jeho miesto FK Pohronie – FC ŠTK 1914 Šamorín
v obrane tak nastúpil Frimmel, ktorý 2:1 (1:1)
ho však plne nahradil. Zápas sa hral na
katastrofálnom teréne, ktorý robil obi- Góly: 20. Pavúk, 90. Frimmel (z 11 m) –
dvom mužstvám najväčšie problémy. 33. Almaský
Môžeme povedať, že sa viac bojovalo,

Zostava FK Pohronie: Jenčo, Nosko, Tesák, Pellegrini, Frimmel, Ďungel, Pavúk,
M. Jacko, Paraj, Blahút, Špyrka.
Ani v piatok 26. októbra nenašlo Áčko
Pohronia premožiteľa! Šamorín zdolalo 2:1 po góle Dana Pavúka v 19. minúte a Mareka Frimmela v 90. minúte.
Pohronie tak vytvorilo nový rekord
2. ligy v neporaziteľnosti.
Začiatok zápasu nám vyšiel. Hosťom zo
Šamorína sme zatápal po pravej strane
hlavne Blahút a Frimmel. Z ľavej strany
to zase skúšal Ďungel s Tesákom. V 20.
minúte ušiel Blahút a Pavúk z voleja
rozvlnil sieť a dostal Pohronie do vedenia 1:0. Potom sme si vybrali slabú
desaťminútovku. V 33. minúte dával hlavou malú domov Tesák. Loptu zachytil
Almaský a ponad Jenča vyrovnal na 1:1.
V 37. minúte sme založili peknú akciu,
kedy Ďungel posunul Tesákovi, ale center nenašiel adresáta. Hostia neustále
hrozili z rýchlych brejkov.
Druhý polčas sme začali tlakom, ale
bez superšance. Tá prišla až v 63. minúte, kedy dvakrát nabil Blahút Špyrkovi,
ale strely vždy zblokovali. V 88. minúte sa pekne uvoľnil na čiare Košuda,
ale jeho prudký center odvrátili na roh
pred Pavúkom. Trpezlivo sme si posúvali loptu a čakali na poslednú možnosť. Tá prišla v poslednej minúte, keď
hostia faulovali Pavúka. Pokutový kop
krásne premenil Frimmel a rozhodol
tak o konečnom výsledku zápasu 2:1.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Mladší žiaci bojovali o pódiové umiestnenia
CYKLISTIKA

V sobotu 20. októbra pokračoval
Slovenský pohár v cyklokrose 4. kolom
v Podbrezovej. Na štarte nechýbali ani
cyklisti CK MŠK Žiar nad Hronom, ktorí
sa pripravovali s trénerom Romanom
Barényim.
V kategórii mladších žiakov podali chlapci výborný výkon a až do konca pretekov
bojovali o pódiové umiestnenie. Najlepší
J. Benča obsadil nepopulárne 4. miesto,
na 6. mieste skončil D. Sochan a F. Záhorec na 16. mieste. Starší žiaci zabojovali
tiež a potvrdzujú stúpajúcu výkonnosť
všetkých pretekárov. M. Ďurík opäť potešil a napokon skončil tiež tesne na
4. mieste. Na stupne víťazov mu chýbalo
6 sekúnd. S. Ihring obsadil 10. miesto, P.
Antal 14., R. Jackuliak 17., B. Holic 23. a
A. Antal 27. miesto. Kadet J. Vlčák prešiel
cieľom na 8. mieste.

11

ŠPORT

Juniorka V. Zelinová obsadila v kategórii
spolu so ženami 12. miesto, ako štvrtá
najlepšia juniorka a najlepšia Slovenka. Juniori v medzinárodnej konkurencii kategórie C2 zabojovali a M. Baniar
skončil na peknom 6. mieste a M. Černek
na 16. mieste.
CK MŠK

Skvelý Benča
na druhom mieste
Slovenský pohár v cyklokrose
pokračoval v nedeľu 28. októbra
v Trnave. Na pretekárov čakalo pravé
cyklokrosové počasie, dážď a blato.
Skvelý výkon podali na rozmočenej
a blatistej trati mladší žiaci. Počas
celých pretekov na čele bojovali J.
Benča a D. Sochan. Napokon prišiel

J. Benča o víťazstvo až v záverečnom
špurte o galusku. Na výbornom
5. mieste skončil D. Sochan a F.
Záhorec obsadil 12. miesto. Starší
žiaci po bojovnom výkone obsadili M.
Ďurík 7., P. Antal 19., R. Jackuliak 24., S.
Ihring 27. a A. Antal 31. miesto. Kadet J.
Vlčák si pripísal 7. miesto.
V kategórii juniorov v medzinárodnej
konkurencii
pretekárov
skončil
M. Baniar na 2. mieste. Juniorka
V. Zelinová v spoločnej kategórii žien
a junioriek obsadila 11. miesto.

Zaslúžená výhra v prvom
majstrovskom zápase
BASKETBAL – OBLASTNÁ SÚŤAŽ MLADŠÍ MINI

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC čov z IMC Slovakia Považská Bystrica.
SLOVAKIA Považská Bystrica 36:21 Po roku prípravy si chlapci vyskúšali zápasovú atmosféru. V prvom polčase sa so sú(12:6, 6:6, 14:5, 4:4)
perom trošku „oťukávali“, po zmene strán
Body: Dekýš 14, Huraj 10, Barniak 6, Ku- už hrali odvážnejšie. Zápas ukázal naše
kučka 2, Kvačkaj 2, Oťapka 2. Hrali: Horák, nedostatky, hlavne v obrane, na ktorých
Galko, Harinek, Michalov, Škorec, Hlaváč, musíme ešte pracovať. Všetkých chlapcov
musíme pochváliť za bojovnosť. No hlavPolák, Frič, Repiský, Volentier.
V sobotu 27. októbra odohrali na do- ne Jakuba Oťapku, Lea Kvačkaja a Michala
mácej palubovke svoj prvý majstrov- Kukučku, ktorí získali veľké množstvo lôpt.
V. Fridrichová a P. Vívoda, tréneri
ský zápas aj mladší mini. Privítali hrá-

Krajské kolo cezpoľného behu žiakov a žiačok
opäť na „Štvorke“
Vo štvrtok 18. októbra sa v areáli
Základnej školy na Jilemnického ulici
uskutočnila krajská súťaž v cezpoľnom
behu. Nie je to náhoda, že organizátor
súťaže si znova vybral práve školský
areál žiarskej „Štvorky“.
Škola je športovo zameraná a dokáže tak
nielen podporovať výchovu a vzdelávanie
športovcov, ale aj zorganizovať súťaž
takýchto rozmerov.
Pretekov sa zúčastnilo takmer 200
športovcov z Banskobystrického kraja,
ktorí vzorne reprezentovali svoje okresy.
Sprevádzali ich aj pedagógovia a tréneri,
ktorí po skončení súťaže uznali nielen
výbornú organizáciu, ale aj perfektne

pripravenú trať. „Veľmi nás teší, že počas
pretekov nenastali žiadne komplikácie.
Všetko „bežalo“ ako malo, prialo aj počasie
a po skončení pretekov si ocenení prevzali
diplomy a medaily a spokojne odchádzali
domov,“ konštatuje riaditeľka školy
Drahomíra Hanzlíková.
Medzi ocenenými bežcami boli aj žiaci
„Štvorky“, ktorí sa umiestnili na krásnom
2. mieste. Poďakovanie patrí aj tímu
pedagógov v zložení Muha, Špilbergerová,
Hanzlíková a Vanková, ktorí majú zásluhu
na príprave a bezproblémovom priebehu
súťaže.
(r)

Plavci si zmerali sily v konkurencii 200 pretekárov
ŠTIAVNICKÝ KAHANEC

Plavecký klub Sitno Banská Štiavnica
zorganizoval v dňoch 27. a 28. októbra
už 38. ročník Kahanca. Prihlásilo sa až
18 klubov z celého Slovenska.
Na štart pretekov sa postavilo
200 pretekárov. Medzi nimi plávalo aj
14 zverencov žiarskeho plaveckého klubu
Delfín, ktorých nominovala prezidentka
klubu Martina Bartková.
Výsledky
Juraj Hlavnička: 4. miesto 100 m motýlik
(1:59,73), Andrej Holos: 13. miesto
100 m polohové preteky (1:11,43), Adam
Jančok: 17. miesto 100 m voľný spôsob
(1:06,19), Diana Karásková: 26. miesto
50 m znak (44,80), Hana Kmeťová:
2. miesto 100 m prsia (1:28,18), Jakub
Kukučka: 5 x 1. miesto 50 m voľný spôsob
(33,99), 100 m voľný spôsob (1:16,38),
100 m voľný spôsob (1:17,94), 50 m prsia
(44,30), 100 m prsia (1:35,03), Viktória
Maliková: 8. miesto 50 m znak (37,62),
Hana Pittnerová: 14. miesto 50 m znak
(38,61), Ema Prachárová: 2 x 5. miesto

50 m voľný spôsob (36,90), 100 m motýlik
(1:35,63), Melinda Ruislová: 12. miesto
100 m prsia (1:37,22), Filip Šurek: 7. miesto
100 m polohové preteky (1:43,39), Ivana

Šureková: 13. miesto 50 m znak (41,05),
Peter Šurka: 6. miesto 100 m motýlik
(2:05,29), Olívia Ťahúnová: 22. miesto
100 m prsia (1:47,55). Mia Mesárošová

Plavci s trénerkou Martinou Bartkovou.
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S extraligovou Karlovkou sme držali krok

Plavci priniesli do Žiaru deväť medailí

BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

PLAVCI – JESENNÉ MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

VŠEM vs Karlovka Bratislava – MŠK BK
Žiar nad Hronom 93:72 (30:15, 19:17,
27:20, 17:20)
Body: Vrtík 29, Obert 22, Šušanský 8,
Fábry 5, Tkáč 3, Nagy 3, Supuka 2. Hrali:
Medveď.
Zápas u najväčšieho favorita sme odohrali so cťou a s nasadením počas celého zápasu. Od začiatku sme so silným
súperom hrali vyrovnanú partiu.
Veľmi dôležité bolo, že sme nášmu súperovi stíhali hlavne v obrane a na nohách
sme ich dokázali ubrániť v hre 1 na 1. Škoda, že nás prekonávali v úspešnosti streľby, či už dvojkovej, alebo za tri body. My,
naopak, sme nepremenili veľké množstvo

V dňoch 20. a 21. októbra sa v Rimavskej Sobote uskutočnili jesenné Majstrovstvá stredoslovenskej
oblasti v plávaní. Štartovalo na nich
264 pretekárov.
Na štartové bloky sa postavilo aj deväť plavcov PK Delfín (dvaja chlapci
a sedem dievčat). M-SSO boli určené
pre kategórie od ročníku 1999 a starší
po ročník narodenia 2008.
otvorených striel a veľké problémy nám víťazstvo. Našim chlapcom treba napriek
urobilo aj premieňanie trestných hodov, prehre poďakovať za dobrý a bojovnoskde sme mali 50 % úspešnosť. Tieto fak- ťou podložený herný výkon.
Karol Kučera, tréner
tory streľby rozhodli o tom, že si Karlova Norbert Nagy, asistent trénera
ka doma postrážila pohodlné 21-bodové

Počet účastníkov bol vysoký. Štartovalo až 264 pretekárov zo 17 klubov. Naši
žiarski plavci vybojovali deväť medailí
a väčšina z nich zaplávala opäť aj osobné rekordy.

Výsledky:
Adam Jančok: 2. miesto 100 m znak,
3. miesto 100 m prsia, Diana Karásková:
4. miesto 100 m motýlik, Eliška Klučková: 6. miesto 50 m znak, Hana Kmeťová:
1. miesto 100 m prsia, Hana Pittnerová:
7. miesto 100 m znak, Ema Prachárová:
1. miesto 200 m motýlik, 3. miesto 50 m
znak, Melinda Ruislová: 3. miesto 100 m
motýlik, Ivana Šureková: 2 x 4. miesto
100 m voľný spôsob, 200 m polohové
preteky, Šimon Veselý: 2 x 2. miesto
100 m prsia, 200 m polohové preteky,
2 x 3. miesto 100 m voľný spôsob, 50 m
znak.
Mia Mesárošová

Na východe s výhrou aj prehrou
BASKETBAL - CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV

Levoča – MŠK BK Žiar nad Hronom
43:165 (9:41, 25:72, 34:116, 43:165)
Body: Babiak 17, Greguš 17, Kucej 16,
Novák 16,Truben 16, Grochal 15, Király 12,
Žemla 12, Dekýš 11, Holic 11, Šonkol 11,
Švec 11.
Spišská Nová Ves – MŠK BK Žiar nad
Hronom 60:82 (15:27, 34:41, 43:64, 60:82)
Body: Kucej 27, Novák 16, Greguš 10,
Babiak 8, Žemla 7, Švec 6, Grochal 3, Király
2, Truben 2, Šonkol 1.
V ďalších zápasoch celoslovenskej
kadetskej ligy v sezóne 2018/19
družstvo MŠK BK Žiar nad Hronom
vycestovalo za súpermi na východ.
V prvom zápase na palubovke Levoče
hneď od začiatku Žiarčania dominovali
vo všetkých basketbalových činnostiach.
Celoplošnou osobnou obranou získali
veľké množstvo lôpt, ktoré dokázali
premeniť na body. Okrem rýchlych útokov
vychádzala chlapcom aj trojbodová
streľba, keď dokázali z 20 pokusov

Zľava Melinda Ruislová, Hana Kmeťová a Ema Prachárová.

premeniť 13 (13/20). Bodovo sa presadili vôbec nebol rozhodujúci. Žiarčanom
všetci hráči, ktorí si rozdelili rovnako aj vyšla tretia štvrtina ktorú vyhrali 20/9.
Aj keď sa chlapcom nedarilo premieňať
celkovú minutáž na zápas.
voľné strely, dokázali to kompenzovať
V druhom zápase nastúpili v Spišskej Novej bojovnosťou a premieňaním rýchlych
Vsi proti súperovi, ktorý má celkom iné protiútokov. Za kolektívny a bojovný
ambície ako Levoča. Zápas bol od začiatku výkon treba pochváliť všetkých hráčov.
veľmi vyrovnaný. Bojovalo sa o každú
Juraj Horváth, tréner
loptu a polčasový 7-bodový náskok ešte
a Július Kucej, asistent

Zľava Šimon Veselý a Andrej Jančok.

Bývalý reprezentant Lukáš Tesák odovzdáva skúsenosti Pohroniu: Hráme najmä pre ľudí!
FUTBAL

Štrnásť zápasov, z toho 8 výhier a 6
remíz. Ako jedinému tímu II. ligy mu
svieti v kolónke prehier 0. Takáto je
doterajšia bilancia FK Pohronie v aktuálnej sezóne. Jednou z opôr mužstva je
niekdajší reprezentant Lukáš Tesák. Pre
futbalnet.sk prezradil, čo je za týmto
úspechom.
Ako by ste zhodnotili doterajší vývoj súťaže z pohľadu FK Pohronie?
Bolo to najmä o kvalitnej letnej príprave,
do ktorej sme nabehli skôr ako ostatné
tímy II. ligy. V niektorých zápasoch sme
súpera doslova prevalcovali a o výsledku
rozhodli v záverečných minútach. To veľmi pomohlo mladším chlapcom, ktorí si
začali veriť a presvedčili sa, že patria medzi najlepších v tejto súťaži.
Predsezónny cieľ znel skončiť lepšie
ako v minulej sezóne, v ktorej Pohronie
obsadilo 9. priečku. Teraz to vyzerá na
postupové ambície.
Nekalkulujeme a ani sa o tom v šatni ne-

bavíme. Za lepšie umiestnenie ako v minulej sezóne máme sľúbené prémie. Ako
to napokon dopadne? Nevieme. Čakajú
nás posledné tri domáce zápasy, v ktorých
chceme získať deväť bodov.
V šatni ste najskúsenejší hráč. Chodia
si mladší spoluhráči k vám pre rady?
Aj hej. Niekedy sa stane, že sa ma na niečo
opýtajú počas zápasu či na tréningu. Medzi tréningami však nie, lebo sami vedia,
čo je správne a čo nie. Ja ich môžem len
nasmerovať lepším smerom. To je úloha
trénerského tímu a skúsenejších hráčov,
aby tých mladších viedli k úplnému pro-

fesionalizmu. Ak hráč nie je hlavou na sto
percent na tréningu a v zápase, tak potom
sa dobré výsledky robia ťažko.
Aká je odozva v šatni na to, že ste doposiaľ
posledný klub II. ligy, ktorý neprehral?
Každý týždeň sa už pomaly o tom píše.
Hráme s tým cieľom, aby sme stále najbližší zápas zvládli, a to najmä doma.
V Žiari nad Hronom začali ľudia opäť chodiť na futbal a posledné štyri stretnutia
sme nemali návštevu nižšiu ako tisíc ľudí,
čo je vynikajúce. My hráme najmä pre
nich!
Pridáva k špecifickej atmosfére počas vašich domácich zápasov aj to,
že hráte pod umelým osvetlením?
Samozrejme, je to o niečom inom a každý
domáci zápas je futbalový sviatok. Je to
dobré aj pre mladých, ktorí k nám prišli do
klubu. Možno doteraz hrali na katastrofálnych ihriskách, hrozných štadiónoch a
pred nízkymi návštevami. Teraz spoznali
tú krajšiu tvár a futbal im chutí.
Autor textu: Branislav Sarňák, SFZ

Kto je Lukáš Tesák
Dátum a miesto narodenia:
8. marec 1985 v Žiari nad Hronom
Post: ľavý obranca
Hráčska kariéra:
2005 – 2006 MFK Dubnica,
2006 – 2007 MŠK Žilina,
2007 – 2008 Rimavská Sobota,
2008 – 2009 MŠK Žilina,
2009 FK Senica,
2010 Tatran Prešov,
2010 – 2012 Zorja Luhansk,
2012 – 2014 Torpedo Moskva,
2014 – 2015 Arsenal Tula,
2016 Kajrat Almaty,
2016 – 2017 Arsenal Tula,
2017 – 2018 FK Homel,
od roku 2018 FK Pohronie
Reprezentačná kariéra: 4 zápasy za A-tím
– Španielsko – Slovensko 2:0 (05.09.2015
v Oviede, kvalifikácia o ME 2016; Slovensko – Island 3:1 (18.11.2015 v Žiline,

prípravný zápas); Írsko – Slovensko 2:2
(29.03.2016 v Dubline, prípravný zápas);
Slovensko – Gruzínsko 3:1 (27.05.2016 vo
Welse, prípravný zápas).

