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Stromy zabezpečia nižšiu prašnosť a hlučnosť na sídlisku.
Koncom októbra sa začalo s avizovanou výsadbou vzrastlých drevín na
území mesta. V rámci projektu sa vysadilo 90 kusov pôvodných drevín.
Na viacerých miestach v meste sa vysadilo celkovo 72 kusov javora mliečneho,
7 kusov javora horského a 11 kusov hraba obyčajného. „Výsadba má podporovať
biodiverzitu mesta a zlepšovať pohlcovanie prašnosti a hlučnosti pri hlavných
komunikáciách,“ informuje Marcela
Gendiarová z Oddelenia životného prostredia MsÚ a ako podotýka, vysádzali sa
pôvodné dreviny, nie kultivary.
Dreviny sa vysádzali vo viacerých častiach mesta. „Konkrétne popri Ulici SNP,
na zelenej ploche pod bývalým Snackom, a to tesne popri chodníku, aby
stromy tvorili alejovú výsadbu. Už existujúcu zeleň sme doplnili aj pri domove
dôchodcov,“ konkretizuje Marcela Gendiarová a ako ďalej spresňuje, dreviny sa
vysadili aj na sídlisku Sever, konkrétne:
„Medzi Jednotou a bytovými domami.
V tomto prípade ide o zmiešanú výsadbu, ktorá má eliminovať hlučnosť a praš-

nosť od hlavnej cesty. Niekoľko stromov
sme na tomto sídlisku vysadili aj v časti
od parkoviska a pri detskom ihrisku.“
V minulosti vysadili niekoľko stromov na
severe mesta aj poslanci a vytvorili z nich
takzvaný vetrolam. „Tento vetrolam, ktorý je za výškovákom na Ulici SNP, oproti
benzínovej pumpe, sme doplnili a vytvorili sme tak dvojradovú výsadbu. Alejovú
výsadbu sme urobili aj pozdĺž oplotenia
medzi domami a „Štvorkou“,“ naznačuje
ďalej Marcela Gendiarová a ako podotýka: „Žiadne stromy neboli v areáli detských jaslí, preto sme niekoľko kusov
vysadili do zadnej časti dvora. Poslednou
lokalitou, kde sme doplnili výsadbu, je
výbeh pre psov na Hviezdoslavovej ulici.
Tu sme zo západnej časti vytvorili akýsi
hájik, ktorý bude lemovať cvičisko.“
Pri výsadbe sa museli zohľadniť už existujúce inžinierske siete a ako Marcela
Gendiarová na záver dodáva, výsadba sa
realizovala na pozemkoch vo vlastníctve
mesta. Celková suma za projekt sa vyšplhala na 16 461,85 eura.
(li)

Vysádzali sa listnaté stromy.
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V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia budovy knižnice. Zateplenie strechy je hotové, teraz príde na rad fasáda.
Ako nás informovala projektová manažérka MsÚ Ľudmila Paššáková, v týchto
dňoch sa ukončila rekonštrukcia a zateplenie strechy. Následne sa bude robiť oprava fasády. „Pôvodná metalická
fasáda sa bude demotovať, odstráni sa
kamenná vlna a systém uchytenia ob-

kladu,“ vysvetľuje ďalej Paššáková s tým,
že budova knižnice bude zateplená na
stenách minerálnou vlnou a obloží sa novým hliníkovým obkladom.
Upraví sa aj hlavný vstup do knižnice:
„Steny nad vstupom do knižnice sa odstránia, prestrešenie vstupu bude zateplené. Vybúra sa aj schodisko, ale podesta
sa zachová,“ opisuje ďalej projektová manažérka s tým, že na prednú a zadnú fa-

sádu knižnice budú osadené nové hliníkové okná a nové vstupné hliníkové
dvere so svetlíkmi. „Pred vstupom do budovy sa vymuruje nové schodisko a rampa pre imobilných a mamičky s kočiarom. Rampa a schodisko budú ošetrené
epoxidovým náterom a protišmykovým
povrchom,“ dopĺňa Paššáková s tým, že
po ukončení prác sa v okolí budovy opäť
vyseje trávnik.
Počas rekonštrukcie bude knižnica pre

verejnosť zatvorená, o čom vás budeme
včas informovať. Celková cena rekonštrukcie je 216 340,62 eura, z toho dotácia od Environmentálneho fondu je vo
výške 170-tisíc eur.
(kr)
Projekt finančne podporil
Environmentálny fond.
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Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan v Žiari
V stredu 23. októbra sa primátor mesta Peter Antal a zástupcovia HKM MŠK
i prevádzkovatelia zimného štadióna
stretli na pôde mestského úradu s Miroslavom Šatanom. Žiar bol jednou
z jeho zastávok na ceste po slovenských hokejových kluboch.
„Na našom volebnom kongrese som
sľúbil, že navštívim každý slovenský hokejový klub, preto som prišiel aj do Žiaru nad Hronom,“ povedal na úvod Miro
Šatan s tým, že jeho cieľom je rozprávať
sa s predstaviteľmi či manažérmi klubov,
ale aj s primátormi nielen o financovaní a celkovom fungovaní klubov, ale aj
o spolupráci so samosprávami. „Snažím sa
teda zistiť aj to, aká je situácia v Žiari nad
Hronom,“ dodal Šatan, ktorý po stretnutí
na pôde mestského úradu vyjadril spokojnosť so spoluprácou medzi samosprávou

a hokejovým klubom: „Myslím si, že máte
primátora, ktorý nielen hokej, ale celkovo
šport v meste podporuje, z čoho sa teším.
Dá sa povedať, že klub sa po desiatich rokoch stavia na nohy a sú tu ľudia, ktorí ho
chcú rozvíjať ďalej, aby v Žiari vznikol plnohodnotný hokejový klub, člen slovenskej hokejovej rodiny.“
Miro Šatan sa zúčastnil, ešte v auguste
tohto roku, aj slávnostného otvorenia
nášho zrekonštruovaného zimného štadióna: „Je to veľmi pekný stánok, tešíme
sa, že sa ho mesto rozhodlo po 10 rokoch
spustiť do prevádzky a že tu budú vyrastať
deti, na ktoré budú občania mesta v budúcnosti hrdí,“ uviedol Šatan s tým, že infraštruktúra v Žiari je pripravená na to, aby
sa tu klub mohol rozvíjať, aby deti mohli
hrať hokej. „Momentálne je to otázka prá-

ce s mládežou, nájdenia nových trénerov,
ktorí budú chcieť pre tento klub pracovať, pracovať s deťmi a šíriť v budúcnosti
aj dobré meno žiarskeho hokeja,“ dodal
prezident SZĽH.
A čo hovorí Miroslav Šatan na náš hokejový klub, v ktorom pôsobia jeho spoluhráči z reprezentácie, ale ktorí spolu s ním
získali aj titul majstra sveta? „Na to, že sú
nováčik, úplne nový klub, tak si počínajú
veľmi dobre, čo sa týka výsledkov, ale aj
návštevnosťou. Určite to má niečo spoločné aj s hráčmi či hviezdami, ktorých sem
boli schopní dotiahnuť. Mňa teší, že Jožko
Stüpel a Marek Uram sú súčasťou reštartu
hokeja v Žiari a, samozrejme, držím celému klubu palce do budúcnosti.“
(kr)

„Jednotka“ oslavuje 60 rokov od svojho vzniku
V tomto roku si Základná škola na Ulici Dr. Janského pripomína 60 rokov od
svojho vzniku. Za toto obdobie sa tu
vystriedalo niekoľko riaditeľov a nespočetne veľa učiteľov.
Pri príležitosti 60. výročia založenia školy
pripravuje „Jednotka“ slávnostné podujatie, ktoré sa uskutoční 28. novembra
v priestoroch Mestského kultúrneho
centra o 16-tej hodine. Za 60 rokov sa
v škole vystriedalo niekoľko riaditeľov.
Prvým bol v školskom roku 1959/60 Ján
Schmidtmayer, nasledujú Šimon Rašo, Eugen Kráľ, Anton Kret, Ružena Magyarová,
Bohuš Príhoda, Jaroslava Žabková a Marek Baláž od roku 2009 po dnešok. Medzi
najdlhšie pôsobiacich pedagógov patria
Marta Marušková, Valéria Fridrichová,
Viera Hrončeková, Soňa Neštinová a Peter
Nemec.
V prvom roku vyučovania mala škola 29
učiteľov, 23 tried a na konci I. štvrťroka
v školskom roku 1959/1960 školu navštevovalo 828 žiakov. „Podľa kroniky z roku
1959/1960, hlavnou úlohou a poslaním
našej školy sa musí stať príprava všestranne vzdelaných ľudí, ovládajúcich poznatky vedy a techniky, ktorí budú spôsobilí
pre kvalifikovanú fyzickú prácu a pripravení uvedomele sa zúčastniť budovania
komunistickej spoločnosti,“ cituje z kroniky riaditeľ školy Marek Baláž a ďalej
prezrádza, čím sa škola líši od ostatných
v meste: „Od školského roku 1972/1973
sa v škole postupne vytvárali špecializované triedy so zameraním na šport. Ako
prvá vznikla trieda basketbalu. V roku
1975/76 boli vytvorené 4 športové triedy

zamerané na basketbal, ktoré sa od roku miesto klasických tabúľ používame špe1984 už neotvárali. Futbalové triedy sme ciálne nátery v triedach. Takisto v rámci

Retro kresba.
otvárali od roku 2000/2001 až do roku
2014/15. Triedy so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním
matematiky a prírodovedných predmetov
začali fungovať od roku 1999/2000. Škola
sa v súčasnosti profiluje ako škola s prírodovedným zameraním, kde sa vyučovanie
realizuje prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. Sme škola
známa používaním moderných pedagogických postupov. Zaujímavosťou je, že
implementácii tohto systému sa venuje
vytvorený Tím pre rozvoj školy. Máme
posilnené vyučovanie cudzích jazykov už
od prvého ročníka a ako jediná základná
škola v širokom okolí zdokonaľuje komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku aj pomocou metódy CLIL.“ Ako jedna z mála základných škôl má „Jednotka“
v školskom vzdelávacom programe zahrnutý aj rozvoj životných zručností žiakov.
Škola je nadštandardne vybavená, pričom
vyučovanie sa realizuje v najmodernejšie
vybavených odborných učebniach. „Na-

výchovno-vzdelávacieho procesu poskytujeme komplexnú odbornú starostlivosť
pomocou špeciálneho pedagóga, psychológa, 6 asistentov učiteľa, výchovného
a kariérového poradcu a viacerých koordinátorov,“ vymenúva Marek Baláž.

Osvetlenie cyklotrasy od kortínskeho
mosta po závod je už hotové
Chýbajúce osvetlenie na cyklotrase
už doplnili. Cyklisti, ktorí trasu využívajú najmä na cestu do práce do
priemyselného parku, už môžu jazdiť
aj vo večerných hodinách.
V piatok 18. októbra bolo dokončené
osvetlenie na cyklotrase v úseku cez
kortínsky most. „Kedysi na tomto úseku
bolo osvetlenie, ale keďže nebolo dlho
prevádzkované, museli sme ho vybudovať nanovo,“ informuje primátor Peter
Antal s tým, že žiarski poslanci na tento účel schválili z mestského rozpočtu
sumu 30-tisíc eur.
Nové osvetlenie sa robilo na úseku dlhom približne 800 metrov, práce mali na
starosti mestské Technické služby. „Na

tomto úseku sme umiestnili 27 svetelných bodov, z toho 15 je na pôvodných
drevených a 12 na oceľových nových
stožiaroch. Okrem toho je tu nainštalovaný aj jeden reflektor na osvetlenie
časti mosta,“ spresňuje Juraj Tužinský,
ktorý nové osvetlenie inštaloval a ako
podotýka, úsporné svetlá dodala žiarska
firma GamaAluminium. „Svetlá šetria
elektrickú energiu, rovnako ako osvetlenie v celom meste,“ podotýka ďalej
Juraj Tužinský a ako na záver dodáva:
„Plánujeme ešte dobudovať osvetlenie
prechodu popod diaľnicu, na čo upozornili práve cyklisti dochádzajúci do
priemyselného parku.“
(li)

Verejnosť v meste málo vie, že škola je nástupníckou školou 1. Osemročnej strednej
školy, ktorá sa predtým volala Národná
škola v Svätom Kríži a v 20. rokoch minulého storočia sa volala Rímsko-katolícka
škola. V tomto období boli v škole krúžky
ako divadelný, telovýchovný, fotografický,
spevácky, krúžok šikovných rúk a redakčná rada. „Dnes ponúkame žiakom spevácko-tanečný, spevácky, rôzne športové
krúžky – futbalový, basketbalový, stolnotenisový, minivolejbal, pohybovo-turistický, korčuľovanie; aj zázračný ateliér,
takisto funguje Redakčná rada a vychádza
časopis Fajnovinky,“ dodáva na záver Marek Baláž.
(li)

Trvalky v mestskom sade aj v tomto období hýria farbami
Ako už veľmi dobre viete, v mestskom V sade je vysadených niekoľko druhov
sade máme vysadených niekoľko dru- rastlín, ktoré kvitnú v rôznych obdobiach.
hov byliniek. Okrem nich tu estetickú
zónu vypĺňajú aj trvalky okrasné kvetom, z ktorých niektoré začali nádherne kvitnúť práve v tomto jesennom
období.
Trvalky aj bylinky v sade plnia najmä funkciu opeľovačov pre včely. Okrem toho tvoria estetickú zónu a spríjemňujú čas tým,
ktorí si prídu do sadu oddýchnuť a načerpať nové sily. „V neposlednom rade, rastlinky tvoria aj edukačnú funkciu. Vďaka
nim majú deti bližšie k prírode a učia sa
o bylinkách, na čo slúžia,“ približuje Marcela Gendiarová z Oddelenia životného
prostredia MsÚ.
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Vďaka tomu je tak sad zakvitnutý po celý
rok. „Teraz nám krásne kvitnú chryzantémy a ruže, z jari napríklad levandule či šalvie. Veľmi pekný kvet má aj sedum, obľúbený sukulent,“ konkretizuje odborníčka
na zeleň a upozorňuje: „Tak ako sú ľudia
zvyknutí natrhať si z byliniek, trvalky nech
netrhajú. Chceme, aby kvitli pre všetkých
a aby prilákali do sadu včely. Ak budú
ľudia tieto trvalky trhať, zakážeme im aj
trhanie byliniek. Spoliehame sa však na
inteligenciu ľudí, že vedia, čo môžu trhať.“
Ak niekto aj napriek upozorneniu bude trhať kvety, mal by si uvedomiť, že celý sad
je monitorovaný kamerovým systémom.
V prípade, že teda dôjde k vandalizmu,
zakročiť môže mestská polícia.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Kachľové pece v kaštieli

Pec dávajúca teplo a využívaná pri
príprave jedál bola a je jednou zo
základných súčastí každého obytného objektu. Od toho najjednoduchšieho, využívaného doslova
len na základné potreby, po ten
najluxusnejší, ktorého úlohou bola
aj reprezentácia majiteľa a jeho
spoločenského stavu. Tak sa tie
jednoduché, až na malé výnimky,
nezachovali, zato však tie luxusné,
ktoré boli aj finančne nákladné, sa
prechovávali dlho.
Aj ten najväčší ignorant a nekultúrny
človek v nich videl svoju prestíž, ktorú
tvorila ich krása. Skrášľovali interiéry
zámkov a kaštieľov a vždy to boli unikáty, nesúce na svojej výzdobe ducha
doby a krásy. Vývoj týchto kachľových
pecí bol dlhodobý a v tej najluxusnejšej podobe ich poznáme v 17. až

19. storočí, kedy aj ich umelecké spracovanie vrcholilo.
Náš kaštieľ bol jedným z nich, bolo
v ňom množstvo kachľových pecí.
Boli v každej miestnosti a v niektorých
väčších, ako horná palota – biskupská
sála, boli aj dve. Každá v náprotivnom
rohu. Vieme to aj preto, že pri čistení podláh a odstránení novodobej
podlahovej krytiny sme našli ich základy. Boli kruhové, vybudované z veľmi
precízne opracovaných kamenných
kvádrov. No a, samozrejme, aj podľa
zachovalých vyobrazení. Jedno z nich
si môžete pozrieť aj v najnovšej knihe
o Žiari nad Hronom.
Poďme však trochu späť do histórie, ktorá podáva bohaté informácie
o kaštieli aj z tejto stránky. Prvé zmienky o kachľových peciach sa z doposiaľ
získaných listín spomínajú prvýkrát

Fragmenty kachlíc z kaštieľa.
v roku 1645 pri oprave kaštieľa, zničeného rákociovskými vojskami. Spomína sa tu vo výdavkoch na opravu,
okrem iných, aj platba kováčovi Matejovi za opravu dverí a pecí, kremnickému sklenárovi Gašparovi Embergerovi
za opravu troch pecí. Murár Joachim
Pereg zhotovil jednu pec v hornej palote (Palatio superiori) a vybielil všetky
pece v kaštieli. Hrnčiar Juraj Ferdinand
postavil druhé, úplne nové, zelené
kachle v hornej palote. Ako vidno, po
zničení kaštieľa sa hneď na začiatok

Jubilujúcim seniorom zablahoželala legenda slovenskej populárnej hudby
Október je mesiacom úcty k starším.
Pri tejto príležitosti mesto každoročne
pozýva jubilujúcich seniorov na spoločné posedenie.
Tohtoročnou témou programu pre 330
pozvaných 70, 80 a 90-ročných jubilantov
bolo Babie leto - jesenné obdobie, keď
vo vzduchu poletujú jemné pavučiny,
pripomínajúce sivé vlasy babičky. V rámci komponovaného programu vystúpili
Seniori Optimisti speváci a tanečníci,
škôlkari z Materskej školy na Ulici Dr. Janského, žiaci z LDO a Tanečného odboru
ZUŠ Zity Strnadovej - Parákovej a žiaci zo
Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika Ďatelinka z „Dvojky“.
„Po spoločnom slávnostnom prípitku s
primátorom mesta jubilantom svojím
koncertom prišla zablahoželať legenda
slovenskej populárnej hudby Oľga Szabová. Napriek tomu, že je už 2 roky pripútaná na invalidný vozík, nezanevrela
na ľudí, stále koncertuje a je rada, že má
ešte čo ponúknuť,“ uviedla Silvia Hlôško-

začali opravovať kachle. Bola to nutná
vec, lebo pobyt v kaštieli, ako aj opravy
podmieňovali tepelné pomery v ňom.
Pri každej tragickej udalosti pre kaštieľ,
a to bolo vždy, keď krajinu zachvátilo
povstanie, sa zničil interiér a nie inak
tomu bolo aj počas povstania Imricha
Tököliho o 40 rokov neskoršie. Keď bol
v roku 1684 kaštieľ opäť zničený, ako
sa v listinách spomína, boli tri pece
opravené a jedna zhotovená úplne
nová.
Zase pri povstaní Františka II. Rákociho, dňa 28.9.1701, keď cisársky generál Guido von Stahremberg dobyl po
dlhých a krvavých bojoch v uličkách
Kríža mestečko od kurucov, utrpel
aj kaštieľ. Aj keď v ňom bol ubytovaný hlavný veliteľ cisárskej armády,
generál Sigbert von Heister, kaštieľ
bol silne poškodený a chátral. K jeho

oprave sa pristúpilo až po upokojení
situácie. Pri tejto príležitosti sa spomínajú v roku 1711 traja murári, ktorí dostali za 41 dní práce na oprave kaštieľa
68,5 florénov, za vápno 28 florénov
a za tisíc tehál pre hrnčiarov na stavbu
12 kachľových pecí 148,52 florénov.
Ďalšia platba bola pre kováčov za zhotovenie železného náradia pre pece.
O kachľové pece sa však muselo starať
a aj ich vizuálna časť sa obohacovala,
ako sa to spomína v účtovných knihách kaštieľa. Pán Sipeky Imre, úradník
panstva Swatokryžskeho, dal postaviť
fundament (základ) pod kachľovú pec
a z Kremnice kúpil preto 500 tehál. Dal
zhotoviť okované dvere na kachliach.
To tie z chodby, ktoré je vidno ešte aj
teraz a hrnčiarom dal postaviť ďalšie
troje nových kachľových pecí. Ako
vidno, panstvo malo rado prepych a
teplo. Mgr. Peter Mosný, kastelán

Okolo fontánky položili zámkovú dlažbu
Chodník okolo fontánky na Ulici
A. Dubčeka bol už dlhšiu dobu v zlom
technickom stave. Dnes je tu vkusná
zámková dlažba.
O opravu chodníka požiadali obyvatelia
prostredníctvom poslanca Emila Vozára. „Rozhodli sme sa na tomto priestore
osadiť zámkovú dlažbu, a to z dôvodu,
aby sme zachovali, alebo aspoň čiastočne
priblížili ku pôvodnému stavu zo 60-tych
rokov,“ informoval Miloslav Baranec z Oddelenia infraštruktúry MsÚ.

„S kolegyňou poslankyňou Máriou Biesovou riešime tri roky problém vnútrodvorového priestoru a chodníka na Ulici
A. Dubčeka. Do už existujúcej fontánky
sme sa, po dohode s MsÚ, rozhodli umiestniť kvetináče s kvetmi, o ktoré sa budú
starať obyvatelia bytov,“ uviedol k problematike poslanec Emil Vozár. Z mestského
rozpočtu sa na opravu chodníka vyčlenilo
2 326 eur.
(li)

Jubilantom pripil na zdravie aj primátor Antal.
vá, odborná pracovníčka pre Zbor pre
občianske záležitosti. Ako dodala, k jubilantskému stretnutiu už tradične patrí aj
zábava s hudobným duom Jewel. „Žiarski

seniori si až do 22-hej hodiny na parkete
tancom spomínali na piesne svojej mladosti, známe šlágre a ľudovky,“ uzavrela
Silvia Hlôšková.
(li)

Ako správne naložiť s bio odpadom z našich záhrad
Keďže máme obdobie jesene, kedy
sa tvorí biologický odpad vo väčšom
množstve, máme pre vás zopár rád,
ako s týmto odpadom naložiť.
Dôležité je vedieť, že biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov
je zakázané ukladať do zberných nádob
na komunálny odpad a na iné miesta,
ktoré nie sú na to určené. Taktiež je zakázané tento odpad spaľovať, okrem palivového dreva. Biologickým odpadom zo
záhrad rozumieme najmä zelený (tráva,
lístie, buriny, kvety, seno, slama) alebo
hnedý (konáre, odrezky zo stromov a kríkov, ktoré by mali byť skrátené na dĺžku
1 meter, a sú zviazané, hobliny či piliny,
hlina) bioodpad, no aj vychladnuté drevené uhlie.
Najlepším spôsobom, ako využiť túto
biologickú hmotu, je domáce kompostovanie, pri ktorom sa vytvára organická hmota, substrát, kvalitné hnojivo.
Kompostovaním predchádzame vzniku
odpadu, ktorý by ináč skončil na skládke
odpadov. Platí tú zásada, čo sme z prírody vzali, to tam aj vrátime. Bioodpad
môžeme kompostovať v kopách (hroble)
alebo v zásobníkoch, ktoré sa dajú kúpiť,
alebo ideálne vyrobiť zo zvyškov dreva
alebo paliet, ktoré máme k dispozícii.

Inšpirácia kremnickou paličkovanou čipkou
V dňoch od 18. do 19. októbra sa uskutočnilo v poradí už druhé stretnutie
čipkárok zo Slovenska a Českej republiky, ktoré nadchol workshop vlastnej
tvorby. Je to po prvýkrát, kedy výsledkom tvorivého stretnutia čipkárok bol
vlastný návrh a realizácia čipky.
Úvodnú prednášku predniesla Lucia Krchnáková z NBS - MMM Kremnica, autorka
knihy Kremnické čipkárske školy 1888
– 1953. Následne deklarovala svoju motivačno-inšpiračnú prednášku Ingrid Ondrejičková, rodáčka zo Žiaru nad Hronom,
interná doktorandka v Ateliéri reštaurovania textilu VŠVU v Bratislave, pod názvom
Súčasná tvorba textilných výtvarníkov zaoberajúcich sa paličkovanou čipkou.
kríkov, seno, slama, burina, a pod.). Do
kompostéra môžeme dať aj trus bylinožravých zvierat, pozor však na psie a mačacie výkaly! Do kompostu určite nepatria zvyšky mäsa, rýb, mliečne produkty,
kostí, prach z vysávača či chemikálie.

šom meste využiť aj zber bioodpadu
spred rodinných domov, ktorý zabezpečuje zberová spoločnosť každé dva týždne podľa vopred plánovaného harmonogramu. Pri väčšom množstve bioodpadu
môžeme využiť aj služby zberného dvora
a tento odpad si doviesť na vlastné náKedy je kompost zrelý - keď má hnedú klady.
až tmavohnedú farbu, drobno hrudko- Kompostujme, predchádzame tak vznivitú štruktúru, nezapácha a vonia ako ku odpadu a vraciame späť do prírody
lesná pôda.
živiny a látky, ktoré sme z nej vzali.

Kompostovanie má svoje zásady. Kompostér umiestňujeme do polotieňa, mala
by sa v ňou udržiavať primeraná vlhkosť
a mala by byť zabezpečená komfortná
vzdialenosť od domu. Do kompostéra
môžeme pridať všetok záhradný odpad
(tráva, lístie, hlina, odrezky stromov, Okrem kompostovania je možné v na-

Zdroj: OŽP, upravené, internet

Po názornej ukážke prístupu k vlastnej
tvorbe a výberu základných konštrukčných foriem, ale aj vhodného materiálu
pre prácu, pristúpili účastníčky podujatia
k vlastným návrhom pod dohľadom výtvarníčky, ktorá priebežne počas tvorby
pracovala individuálne s účastníčkami.
Pozorne vyberali vhodné väzby pre svoju autorskú kompozíciu. Vyvrcholením
workshopu bude autorská výstava 24
čipkárok zo Slovenska a Čiech, ktorá bude
verejnosti sprístupnená 22. novembra vo
výstavných priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom. Zároveň

sa verejnosti po prvýkrát predstavia aj čipkárky facebookovej skupiny Paličkovanie,
paličkovaná čipka z projektu Spoločné
paličkovanie.
Celoslovenský projekt s medzinárodnou
účasťou bol podporený z grantového
programu OZ Žiarska kotlina a organizovaný v spolupráci s Mestským kultúrnym
centrom v Žiari nad Hronom.
Helena Soboslayová

4

I NZERCIA

PUBLICISTIKA

Mestské noviny | 4. november 2019
e-mail: inzercia@echo.sk

Ivan Jakubík uprednostnil rodný Žiar pred extraligovým Zvolenom
žov za Žiar. Minulú sezónu som odohral
vo Švédsku, kde som žil so svojou snúbenicou. Plány boli, že by sme tam zostali.
Páčilo sa nám tam, aj čo sa týka hokejových podmienok. Zažil som tam jednu
zo svojich najlepších sezón,“ hovorí ďalej
Ivan, ktorý sa stal druhým najúspešnejším
hráčom v tíme a najlepším strelcom ligy.
Aj dnes ho ešte z klubu Munkforks kontaktujú, aby sa vrátil. Ponuky boli dokonca aj
z najvyššej nórskej hokejovej ligy. Nateraz
sa však na jednu sezónu upísal Žiaru a ako
konštatuje, môžu z toho byť aj dva roky.
„Človek nikdy nevie,“ naznačuje záhadne.

Kam kráča žiarsky hokej

V drese švédskeho Munkfors.
Medzi prvých hokejistov, ktorí posilnili žiarsky hokejový tím, patril Ivan
Jakubík. Rodák zo Žiaru nad Hronom
obliekal v minulosti dresy extraligového Zvolena, Detvy či švédskeho klubu
Munkfors. Žiaru prišiel pomôcť s postupom do prvej ligy. V útoku hrá spoločne s Jakubom Tatárom a skúseným
internacionálom Marekom Uramom.
Ako Ivan pred časom uviedol pre hokejový
portál www.hokejovysvet.sk, veľmi sa mu
páči nadšenie, ktoré v Žiari vládne: „Každý
chce priložiť ruku k začiatku. Páči sa mi aj
na chalanoch, ktorí trénujú, a možno pár
rokov nehrali hokej, že sa snažia a buduje
sa výborný kolektív. Myslím, že aj v zápasoch to bude postavené nielen na kvalite,
ale aj na bojovnosti a všetci budú chcieť
bojovať za Žiar.“

v Detve. „Cieľom bolo, aby som nasledujúcu sezónu odohral v Detve. Bol som vtedy
v maturitnom ročníku. Vyhrali sme titul.
V baráži sme odohrali vyrovnané zápasy, ale neuspeli sme. Keď sme hrali baráž
o postup do extraligy, ráno som maturoval a poobede som hral zápas,“ spomína
dnes už s úsmevom na hektické obdobie.

Univerziáda

Postupne, po maturite, začal Ivo uvažovať, ako ďalej. Vedel, že hokej je na prvom mieste, no nebránil sa ani ďalšiemu
štúdiu. „Začal som študovať na vysokej
škole a dostal som aj príležitosť hrať za
mužov vo Zvolene, kde som sa prebojoval
do stabilnej zostavy áčka. Na začiatku ma
však na desať zápasov poslali do Detvy,
čo sa už nedalo stíhať so školou,“ priznáva
a ako naznačuje, v tom období aj ukončil
Dvadsaťštyri ročný Ivan sa po prvýkrát poštúdium na vysokej škole. Celú sezónu už
stavil v korčuliach na ľad ako malý štvorodohral až do konca vo Zvolene a na konročný chlapec na vtedy ešte nezakrytom
te mal približne 50 odohratých zápasov.
žiarskom štadióne. Jeho cesta za hokejom
viedla neskôr do Zvolena. „Chcel som sa
Písal sa rok 2017, ktorý patril najvýznamniekam posunúť, hrať vyššiu ligu a to sa
nejšej športovej udalosti po Olympijských
dalo dosiahnuť cez športovú triedu,“ vrahrách. V Kazachstane sa konala už 28. Svecia sa do minulosti talentovaný hokejista
tová Zimná Univerziáda, na ktorej nechýk začiatku svojej kariéry, ktorú odštartoval
bali ani slovenskí univerzitní športovci.
v susednom Zvolene. „Zázemie na rast
Za slovenskú výpravu cestoval do mesta
tam bolo perfektné. V tom období by som
Almata aj Ivan. Na margo tejto skúsenosti
také možnosti v Žiari nemal. Na štadióne,
vtedy podotkol: „Reprezentovať Slovenaký bol vtedy v našom meste, som mohol
sko na akomkoľvek podujatí je tá najväčiba korčuľovať, alebo si zahrať rekreačne.
šia odmena pre hráča. Bude to pre mňa
Na profesionálny hokej to však nestačilo.“
ďalšia hokejová skúsenosť.“
Ivan tak hrával mládežnícky hokej práve
vo Zvolene. Neskôr, už ako junior, posilnil
tím Detvy. „Naskytla sa mi možnosť, keď
Ponuky mám
Detva hrala play-off o titul v I. lige, aby
som im pomohol. Keďže so zvolenskou zo Švédska, ale aj z najvyššej
juniorkou sme už šancu na postup nemali, nórskej hokejovej ligy.
hral som v tej sezóne s mužmi v Detve. To
bola moja prvá skúsenosť so seniorským
hokejom,“ približuje Ivan, ktorý sa do se- Píše sa rok 2019 a Ivan sa opäť, po rokoch,
niorského hokeja dostal vďaka Júliusovi vrátil do rodného Žiaru. Rozhodol sa poŠuplerovi a Róbertovi Ľuptákovi. Za mu- môcť novovzniknutému hokejovému
žov ešte odohral asi šesť zápasov a opäť tímu, ktorý hrá druhú ligu. „Keď som bol
pokračoval v juniorke a sezónu dohral malý, vždy som sníval, že si zahrám za mu-

„

Okrem toho, že Ivan hrá v žiarskom tíme,
venuje sa aj trénovaniu detí. „Po tých rokoch, keď naši hráči priniesli zlato z Majstrovstiev sveta, hokej trochu zaostal. Chybu vidím v tom, že sme sa spoliehali na to,
že však medaily máme, hokej je dobre
nastavený. Videl som to aj minulý rok vo
svete, keď som pôsobil vo Švédsku, ako sa
tam trénuje, ako to funguje. Zaspali sme
dosť dlhú dobu a bude ešte dlho trvať, aby
sme sa vrátili k tým dobrým výsledkom.
Mužský hokej už k tomu, našťastie, smeruje, čo je aj vďaka hlavnému trénerovi Ramsaymu. Ako sa pracuje vo svete, to však
u nás v kluboch chýba. Toto sa ja snažím
preniesť do tréningov s deťmi v Žiari,“ hovorí o plánoch s najmenšími a prezrádza,
akou cestou sa chce uberať: „Vo Švédsku
som sa veľa naučil. Chodil som na individuálne tréningy, kde trénovali brankárov,
hráčov, vzdelával som sa a aj deti v Žiari sa
snažím viesť švédskou cestou. Apelujem
na korčuľovanie, učím ich techniku korčuľovania a aby boli o krok vpredu. Moje tréningy sú možno pre deti o čosi náročnejšie. Ale zaujalo ich to a veľa skúšajú.“ Ivan
má na starosti chlapcov aj dievčatá, tretiakov a štvrtákov, ktorí sa chcú venovať výhradne hokeju. „Zameriavam sa na power
skating, čo je technika korčuľovania. Deti
sa učia využívať hrany a ako stáť na hranách. Vo Švédsku to deti zvládajú po troch
tréningoch. Máme na tréningoch deti,
ktoré stoja prvýkrát na korčuliach, máme
aj také, ktoré už hrávali napríklad vo Zvolene. Chodia k nám aj deti z Prievidze aj
blízkeho okolia,“ hovorí ďalej Ivo a ako sa
dozvedáme, trénerov power skatingu je
na Slovensku málo. „Deti trénujem iba od
septembra, ale už vidím, že urobili veľký
skok vpred: nabrali silu v nohách, naučili
sa techniku a dokážu sa korčuliarsky vyrovnať Zvolenu. V poslednom zápase ich
dokonca prekorčuľovali, čo ma teší, lebo
je to vizitka našich tréningov.“

„

Chcem pomôcť
rodnému mestu postúpiť
do I. ligy.
Ivan zatiaľ svoje rozhodnutie hrať v Žiari
neoľutoval. V klube indiánov sa mu páči,
pochvaľuje si aj kolektív. „Máme super divákov, ktorí chodia vo veľkom na hokej,
čo som prekvapený. Nečakal som takú
návštevnosť. Dúfam, že časom sa kolektív
ešte viac stmelí. Stále sa ešte len spoznávame, ale hokej je o dôvere. Zatiaľ sa ešte
len rozohrávame, spoznávame. Cieľom
klubu je postup do I. ligy, čo je určite reálny cieľ. Tím je silný, treba síce na niečom
popracovať, ale máme na to. Chce to len
čas a postupná práca a tréningy to môžu
zaručiť.“

Snúbenica bola Ivovi oporou aj v severskej krajine.
denne. Išiel som sám na ľad a potom aj
s tímom. Aj v Žiari sa snažím trénovať aj
individuálne, či už na suchu, alebo pred
tréningom. Mám individuálnu suchú prípravu, kedy sa fyzicky pripravujem sám.
Pomáha mi však snúbenica, ktorá je zároveň certifikovaná kondičná trénerka. Aj
ona sa vzdelávala vo Švédsku. Tento rok
mi veľmi pomohla v príprave. Samotné
tréningy boli to, čo som chcel a potreboval, aj keď to bolo ťažké. Nič mi neodpustila. Sám vidím, že som za leto urobil
obrovský pokrok.“

už mám svoj harmonogram, kde som vo
svojom svete a všetko ostatné ide bokom.
Snúbenica mi to akceptuje a už môj zápasový harmonogram pozná naspamäť.“ Aj
keď športovci dbajú aj na stravu a nezjedia hocičo, Ivo v tomto až taký striktný nie
je: „Neobmedzujem sa v jedení. Mám len
jedno pravidlo: všetko s mierou. Len v deň
zápasu jem ľahšie jedlá, nič ťažké. Skôr
cestoviny, ryža, mäso.“

Aj keď hokej je Ivova srdcová záležitosť
a vždy aj bude, rád si zahrá aj iné športy.
„Najviac ma baví basketbal, ten som ako
Riadim sa pravidlom –
dieťa hrával aj v Žiari. Veľmi dobrá príprava je tu aj v hokejbale. Som všestrannajprv práca, potom pláca.
ný športovec, rád sa pripojím k partii. Na
kondičný tréning je v lete veľmi dobrý aj
A ako vyzerá deň profesionálneho hoke- futbal.“
jistu? „Keď sú iba tréningy a keď sú zápasy,
to sú dva odlišné harmonogramy. Som Hokejovými vzormi nášho talentovaného
zvyknutý, že sa pred zápasom idem roz- hokejistu sú hráči Washington Capitals
korčuľovať. Ráno vstanem a idem na ľad. Alexander Ovečkin a Nicklas Bäckström:
Doma sa naobedujem, oddýchnem si, od- „Som rozohrávač, ktorý tvorí hokej. Síce
reagujem sa pri hrách na x-boxe a načer- góly dávam rád, ale viem aj prihrať. A prápám pozitívnu energiu. Pred odchodom ve s týmito dvomi hráčmi mám niečo sposi dám ešte kávu s menším snackom, ale ločné. Jeden tvorí hru, druhý je typický
pred zápasom veľmi nejedávam, už iba strelec.“ Jediné výpadky z hokeja boli za
nejakú sušienku alebo tyčinku. Raňajky tie roky, čo Ivo hrá, iba vtedy, ak mal nemávam sacharidové – cereálie s mliekom, jaké zranenia. Inak je hokej gro jeho živohlavne kukuričné lupienky. Keď sa mi ta. „Pokiaľ sa mi budú zranenia vyhýbať,
nechce vstávať, zoberiem si misku, dám budem ho hrať čo najdlhšie. Mojim snom
si do nej cereálie, mlieko a jem ich po je, aby ma moje vlastné dieťa videlo hrať
ceste na štadión,“ hovorí s úsmevom Ivo. hokej,“ dodáva na záver Ivan Jakubík, hráč
(li)
O čosi vážnejšie už dodáva: „V deň zápasu žiarskeho hokejového klubu.
Foto: archív IJ.

„

Ako vyzerá život
profesionálneho hokejistu

Z rodinného albumu.

Hokej nie sú iba zápasy, ale predovšetkým tvrdé tréningy. „S tímom trénujeme
v Žiari trikrát do týždňa. Pre porovnanie,
vo Švédsku sme mali štyri tímové tréningy a neobmedzený prístup na ľad. Ja som
bol na ľade každý deň, niekedy aj dvakrát

V drese žiarskych indiánov patrí k najproduktívnejším hráčom.
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Z pera čitateľa
Ako som začal
pracovať v ZSNP
Začal som pracovať v STS Žiar nad
Hronom. Mal som šťastie, že súdružka
evidentka bola na riadnej dovolenke,
a preto som nedostal pečiatku do občianskeho preukazu a pracoval som
dva týždne ako brigádnik. Kolektív
elektrikárov sme pracovali v Banskej
Štiavnici, keď mi telefónom volali zo
ZSNP – kysličnikárne, že dobrovoľne odišiel elektrikár, p. Čanbalík, ak
chcem, môžem nastúpiť za neho. Odložil som náradie a okamžite som odcestoval do ZSNP. Urobil som si vstup.
Osobné číslo: 13380 na kysličnikáreň,
II. blok. V kolektíve Ivana Brocku, vynikajúceho majstra. V tých časoch sa
súťažilo o odznak socialistickej práce,
a to spájalo ľudí do dobrých kolektívov. Dnes sú ľudia v práci štvaní, pracujú pod kamerami a domov sa vracajú trosky. Zabýval som sa na slobodárni pri dnešnom POS a hvezdárni. Začal
som trénovať futbal za Žiar B pod vedením p. Pšeneka, chodil som na čaje
o piatej každú nedeľu a tešil som sa zo
života. Osudom skúšaný, láskou obdarený som spoznal dievča, s ktorým
žijem 52 rokov. O tom ale nabudúce.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od
16.00 do 20.00 h otvorené lekárne:
lekáreň Benu, SNP 116
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

Rozprávkový strom

N

a pokraji lesa, v skromných podmienkach, bývali muž so ženou. Veľmi sa ľúbili. Mali spolu sedem krásnych detí. Žili skromne, ale šťastne.
Museli ťažko pracovať na poli, aby
uživili svoje deti, ktoré milovali. Umývali
sa a prali v potoku, ktorý tiekol blízko ich
domčeka. Otec z dreva vystrúhal chlapčekom meče a mamička ušila z handier bábiky pre dievčatká. Chovali dve sliepočky, ale
vajíčka vymieňali za staršie oblečenie pre
detičky. S topánkami to už bolo horšie. Najmladšie nosili po starších a keďže na nové
nemali, otec chodil chystať drevo do hory
na zimu pre bohatých statkárov. Tí mu za
prácu dali obnosené topánky pre staršie

z detí. Zavše sa mu ušlo aj trochu mliečka
a masielka, alebo aj slaninky. Najstarší
z detí bol chlapček Peťko. Veľakrát, keď pásol husi statkárom rozmýšľal, prečo musia
oni tak biedne žiť a ostatní majú všetko.
Najviac ľutoval svojich rodičov, že musia
veľmi ťažko pracovať. Keď dopásol Peťko
husi a išiel domov cez lúku, mal v hlávke
veľa otázok, no málo odpovedí. Strašne
chcel rodičom pomôcť, ale nevedel ako.
V batôžku niesol chlebík, čo dostal za svoju
prácu a bol rád, že nasýti svojich súrodencov. No napriek tomu sa mu to zdalo málo.
Chcel by niečo viac. Ako tak išiel lúkou, na
kopčeku v diaľke zbadal strom, ktorý svietil rôznymi farbami. Bola to neskutočná
krása. Zvedavosť Peťkovi nedala, a tak sa
vybral k tomu stromu. Keď už konečne prišiel celkom k nemu, ostal v nemom úžase.
Bol to rozprávkový strom plný farieb. Na
strome miesto plodov bolo množstvo dar-

hmožnosť vyskúšať si počítačový
program, ktorý vám pomôže v rozhodovaní a orientácii pri výbere štúdia na
strednej škole,
hinformácie o situácii na trhu práce
kého poradenstva a prevencie v Žiari v regióne od zamestnancov Úradu pránad Hronom v spolupráci s Mestským ce, sociálnych vecí a rodiny.
kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom pozývajú žiakov a ich rodičov Záujmom organizátorov podujatia je
na 23. ročník prezentačnej výstavy poskytnúť aktuálne informácie o nostredných škôl pod názvom Stredo- vých študijných odboroch a formách
školák – servis profesijných informá- vzdelávania (napr. duálne vzdelávanie)
cií pre voľbu povolania žiakov 8. a nielen žiakom, rodičom a pedagógom,
9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, ktorý sa usku- ale aj širokej verejnosti a pomôcť im
toční 26. novembra od 9.00 do 15.00 zorientovať sa v spleti ponúkaných štuhod. v Mestskom kultúrnom centre dijných a učebných odborov stredných
v Žiari nad Hronom.
škôl.
Viac informácií získate na telefónPonúkame:
hprehľad o možnostiach štúdia na nom čísle: 045/673 22 80, mobil:
0948 422 987, pppzh @stonline.sk.
stredných školách v regióne,
haktuálne informácie o študijných Podujatie finančne podporila Nadácia
ZSNP a Slovalco v Žiari nad Hronom.
a učebných odboroch otváraných
CPPPaP v Žiari nad Hronom
v školskom roku 2020/2021,
hinformácie o štúdiu priamo od pedagogických zamestnancov a študentov
38 stredných škôl , o podmienkach
štúdia, profile absolventa, uplatnenia
na trhu práce a možnostiach ďalšieho
vzdelávania,
hprofesijné poradenstvo od odborných
zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

23. ročník
Stredoškoláka
Centrum pedagogicko-psychologic-

čekov. V kmeni stromu bývala sova. Nebola
to hocijaká sova. Bola krásna, veľká biela,
múdra a vedela rozprávať. Volala sa Maja.
Keď sa Peťko precitol z toho úžasu, uvedomil si, že je to skutočnosť. Sadol si pod
strom a bol ticho. Hanbil sa, že je bosý,
v zaplátaných nohaviciach a košieľke. Myslel na svojich súrodencov. Aká škoda, keby
toľkú krásu mohli vidieť aj oni. V tom sa mu
sova Maja prihovorila: „ Prečo si taký smutný a čo ťa trápi?“ Peťko jej všetko vyrozprával. Ako musia jeho rodičia ťažko pracovať,
aby mali na jedlo a skromné oblečenie.
Nemajú nič, žijú v biede a súrodencom by
chcel pomôcť, ale nevie ako. Peťko sa rozplakal. Sova Maja ho upokojila múdrymi
slovami a povedala mu: „Vyber si jeden
darček a odtrhni ho.“ Odtrhol ten najmenší. Ostal veľmi prekvapený, lebo na tom
istom mieste narástol nový. Rozprávkový
strom mal nekonečne veľa darčekov. Keď

si niekto jeden odtrhol, hneď na ňom narástol nový. Peťko si otvoril ten svoj, rozlúčil
sa so sovou a spokojne išiel domov. V tom
okamihu rozprávkový strom zmizol. Nikto
nevie prečo. Zrejme ho vidia iba tie deti, čo
ho potrebujú a sova Maja im chce pomôcť
svojou múdrosťou.
Čo v tom darčeku bolo? To nikto nevie. Boli
tam hračky? Bolo tam oblečenie? Alebo
múdrosť, šťastie, láska? To sa už nedozvieme. Viem, že Peťko vyštudoval, stal sa lekárom a lieči dospelých aj deti. Jeho rodina
nežije v biede a rodičia už nemusia ťažko
pracovať. Odpočívajú, zaslúžia si to. Počula som, že ten rozprávkový strom existuje.
Stále aj so sovou Majou pomáha deťom,
ako bol Peťko. Ktovie, možno ho nájde aj
niektoré z vás, deti.
Mária Francisti

HĽADAJÚ SA VÝNIMOČNÍ ĽUDIA SO SRDCOM NA DLANI

Poznáte vo svojom okolí človeka, ktorý
dobrovoľne, bez nároku na akúkoľvek
odmenu 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?
Nominácie na ocenenie Srdce na dlani
2019 možno posielať do 10. novembra elektronicky alebo poštou prostredníctvom Nominačného formulára. Obe verzie formulárov nájdete na
stránke Centra dobrovoľníctva, n. o.
www.centrumdobrovolnictva.sk. Ako súčasť nominácie je potrebné priložiť fotografie nominovaného človeka z dobrovoľníckej aktivity.

Snahou Centra dobrovoľníctva je už trinástym rokom spolu s vami vyzdvihnúť
a oceniť ľudí z celého Banskobystrického
kraja, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratívnym príkladom aj 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. Od roku
2007 sme odovzdali už 148 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 hodnotiaca komisia tvorená morálnymi a odbornými autoritami a zástupcami
a zástupkyňami organizácií spolupracujúcich s Centrom dobrovoľníctva v kraji.
Mária Joklová, koordinátorka
oceňovania pre Banskobystrický kraj

INZERUJTE
V MESTSKÝCH
NOVINÁCH

h4.11. 20.00 – 22.30 h
lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
h5.11. 20.00 – 22.30 h
lek. Flora, Dr. Janského 478
h6.11. 20.00 – 22.30 h
lek. Nukleus, Sládkovičova 8
h7.11. 20.00 – 22.30 h
lek.Dr. Max, Sládkovičova 13
h8.11. 20.00 – 22.30 h
lek.Benu, SNP116
h9.11. 7.00 – 8.00 h
lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lek.
Dr. Max, OC Tesco, SNP100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
h10.11. 7.00 – 20.00 h
lek. Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h
lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
h11.11. 20.00 – 22.30 h
lek. Flora, Dr. Janského 478
h12.11. 20.00 – 22.30 h
lek. Benu, SNP 116
h13.11. 20.00 – 22.30 h
lek. Archangelika, SNP 2765/53
h14.11. 20.00 – 22.30 h
lek. Avicena, Kamenárska 158, Hliník
h15.11. 20.00 – 22.30 h
lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
h16.11. 7.00 – 8.00 h
lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lek. Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h
lek. Recept, Dolná 49/21, Kremnica
h17.11. 7.00 – 12.00 h
lek. Nukleus, Sládkovičova 8
13.00 – 22.30 h
lek. Nukleus, Sládkovičova 8

Rozprávky od Majky
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ŠVOŇAVSKÁ
ŠVO
ŠVOŇAVSK
VOŇAVSKÁ
Á
VALOCKÁ
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SKOU!

ELŻBIETA JODŁOWSKA

KLIMAKTÉRIUM... a čo?
komédia – kabaret – fraška s pesničkami

od režiséra úspešných komédií a muzikálov:
MAMMA MIA!, BOYBAND, HORÚCA SPRCHA, ŠIALENÉ NOŽNIČKY a iné

7.11. O 18.00 h/Mskc ZH
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

e-mail: inzercia@echo.sk

Festival vedy - Európska noc výskumníkov
Európska noc výskumníkov je projekt
podporovaný programom Európskej
komisie na podporu výskumu, vývoja
a inovácií. Noc výskumníkov je celoeurópska iniciatíva zameraná na populárno-vedeckú činnosť a učenie sa
zábavnou formou.
Uskutočňuje sa každý rok posledný piatok v septembri a je do nej zapojených
viac ako 30 krajín a vyše 300 miest. Podujatia pod hlavičkou Noci výskumníkov
interaktívnou formou s účasťou verejnosti predstavujú to, čo výskumníci robia
pre spoločnosť, chcú priblížiť verejnosti
výskumníkov ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich
priviedlo k povolaniu výskumníka, čo
ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké
otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich
práca priviedla, kde je možné výsledky
ich výskumu uplatniť v bežnom živote a
propagujú kariéru výskumného pracovníka medzi mladými ľuďmi a ich rodičmi.

Dňa 27. septembra sme išli do Banskej
Bystrice na Noc výskumníkov. Na tejto
akcii sme mali možnosť poznať a aj vyskúšať si rôzne pokusy, vynálezy, ale aj
nadobudnúť cenné informácie o všetkých vedeckých odvetviach. Mňa osobne
najviac zaujala 3D tlač, elektronika hrou,
Aj žiaci cirkevnej školy sa zúčastnili na rozumieš počítaču lepšie ako on tebe?
tejto zaujímavej akcii a tu sú postrehy Ján Pullmann, 9. B
niektorých z nich:

Rovesnícke vzdelávanie na „Štvorke“

Novinárka u Motýlikov

Na Európskej noci výskumníkov sa nám
veľmi páčilo. Užili sme si veľa vedeckých
i technických pokusov a zapojili sme sa
do rôznych súťaží, či už geografických,
ale aj informatických. Tiež sme stretli
mnoho známych tvárí. Veľmi zaujímavé
boli stánky o chémii, technike, politológii, ale aj o športe.
Michal Cibuľa a Patrik Olajec, 8. A

Mravčeky z „Dvojky“
si podmanili ľad

V októbri sme po prvýkrát otestovali ľadovú plochu na našom zimnom
štadióne. Poriadne naobliekaní a plní
odhodlania sme si zašnurovali korčule
a užívali sme si ľadovú atmosféru. Niektorí stáli na ľade po prvýkrát, iní po
rokoch. No všetci sme si užili spoločne
strávený čas. Od ďalšieho ľadového
dobrodružstva nás neodradilo ani zopár pádov. Už teraz sa tešíme na novembrové šantenie.
Inovatívne formy edukácie žiakov sú
prioritou každej vzdelávacej inštitúcie. Inak tomu nie je ani v Základnej
škole na Jilemnického ulici.
Po druhýkrát v škole realizovali rovesnícke vzdelávanie, tentokrát u žiakov 4.
ročníka. Forma takéhoto vzdelávania je
založená na princípe peer to peer, čiže
učenie rovného s rovným. Pozíciu učiteľa si vyskúšali zástupcovia deviatakov
a spolu so štvrtákmi sa venovali téme
M. R. Štefánik. „Bola to nová skúsenosť

Tekvičkovanie
Školský klub detí pri Základnej škole na Jilemnického ulice už tradične
realizuje podujatie pri príležitosti
Októbra - mesiaca úcty k starším pod
názvom Tekvičkovanie.
V tento deň si starí rodičia a rodičia
spolu so školákmi dokážu nájsť čas

pre chlapcov i dievčatá, ale zhostili sa
jej bravúrne. Pripravili si pútavú prezentáciu, pracovné listy, tajničku a svojich
mladších kamarátov vtiahli do našej
histórie. Poďakovanie patrí nielen našim
deviatakom, ale aj pedagogičke Zdenke
Boldišovej za pomoc pri ich príprave.
Teším sa na ďalšie aktivity podporujúce
nielen vzdelávanie, ale aj vzťahy medzi
rovesníkmi,“ uviedla riaditeľka školy
Drahomíra Hanzlíková.
(r)

Kolobežkovanie
na „Jednotke“

Zaujímavé preteky sa odohrali na školskom dvore „Jednotky“. Vychovávateľky
v školskom klube detí každoročne pripravujú pre deti rôzne zaujímavé aktivity.
Deti sa tešia najmä na tie športové.
Tentokrát to bolo kolobežkovanie, kde

si okrem jazdy zručnosti precvičili svoje schopnosti, vedomosti a obratnosť
v dodržiavaní fair play pri hre. Na jednotlivých stanovištiach s radosťou plnili
rôzne úlohy z prvouky, dopravnej a telesnej výchovy. Na všetkých účastníkov
dohliadala záchranná zdravotná služba
a policajt v utajení, ktorý dával fúkať balón na prítomnosť alkoholu v krvi.
Vychovávateľky ŠKD

a priestor, aby vyskúšali nielen svoju
kreativitu, ale aj príjemne strávili popoludnie v kruhu najbližších. Tento ročník
bol mimoriadny nielen účasťou, ale aj
invenciou. Presvedčiť sa mohli všetci,
ktorí vstupovali do školy hlavným vchodom. Ďakujeme deťom, rodičom a starým rodičom za príjemne strávený čas.
„Štvorka“

Mám svojich starkých veľmi rád
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom zorganizovalo už pätnásty ročník
literárno – výtvarnej autorskej súťaže
Mám svojich starkých veľmi rád, ktorá
je určená deťom základných škôl.
Nie je to len taká obyčajná súťaž, ide
o zverejnenie vzťahu autorov – vnúčat,
k svojim starým rodičom. Porota hodnotí
nielen kvalitu spisovateľského alebo maliarskeho talentu, ale dôraz pri hodnotení kladie aj na samotný príbeh. Ten sa
musí stotožniť s mottom súťaže – najkrajší zážitok so svojimi starkými. Dôležitá je
odvaha, ktorú víťazní autori potrebujú
pri slávnostnom oceňovaní, kde nechýbajú tí najdôležitejší diváci a poslucháči
– starí rodičia. Je to príležitosť na dojímavé a vďačné objatia, kedy starkí s leskom
v oku ocenia svoje vnúčatká a tie sa im

Naša Zuzka pozvala k nám, Motýlikom, novinárku Lenku z Mestských
novín. Všetci sme sa na toto stretnutie
tešili a už dopredu sme mali premyslené otázky, ktoré jej položíme.
Pozvali sme ju do priestorov našej školskej knižnice a po celý čas nám okrem
nej robila príjemnú spoločnosť aj riaditeľka školy Ľubka Baranová, ktorá má
veľa skúseností so stretnutí s novinárkou.
Naše všetečné otázky Lenku, ako skúsenú novinárku, vôbec nevyviedli z konceptu. Jej odpovede boli zaujímavé
a dozvedeli sme sa veľa nových informácií, napríklad koľko ľudí s ňou spolupracuje, že naše noviny sa tlačia až v Bratislave. Ako vyzerá jej deň v práci, s kým
slávnym už robila rozhovory, ako sa ona

dostala k novinárčeniu aj to, že by sme
mali vyštudovať žurnalistiku a vedieť
perfektne gramatiku, ak by sme chceli
byť novinármi.
Chlapcov veľmi zaujímalo, že sa rozprávala s futbalistom Martinom Vantrubom.
Vychovávateľku Zuzku zase zaujalo, že
stretla Milana Lasicu. A dievčatá, že sa
mohla rozprávať s rôznymi speváčkami,
ktoré účinkovali na City feste.
Keď sa nás Zuzka potom pýtala, či by
sme chceli byť novinármi, väčšina z nás
povedala, že nie, lebo je to ťažká práca
a novinár trávi veľa času písaním. Iba
Dominik povedal, že on by bol novinárom rád, lebo rád píše a rozpráva sa
s ľuďmi.
Na záver nás Lenka pozvala, aby sme sa
prišli pozrieť, ako to vyzerá u nej v kancelárii a čo tam všetko má. Tak sa tam už
teraz veľmi tešíme.
Motýliky zo ŠKD
pri ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

odvďačia kvietkom a pocitom, ktorý ich ľa je vzácna, aj keď trvá iba sekundu. Nie
hreje aj v dospelosti.
každý má to šťastie pritúliť sa k starkej
či starkému a prežiť neopísateľné všedDo jubilejného pätnásteho ročníka sa né čaro, ktoré s nikým iným nezažijeme.
zapojilo 334 detských autorov, 166 vý- Deťom želáme veľa zážitkov, o ktoré sa
tvarných prác a 168 literárnych prác. Už s nami podelia o rok.
teraz sa tešíme na ďalší ročník, aby sme
Mgr. Helena Gáfriková a kol. CVČ
si vzájomne pripomenuli, že každá chví-

Lesní pedagógovia navštívili
deti v materskej škole
V rámci spolupráce programu Zelená škola navštívili v pondelok
28. októbra lesní pedagógovia
Lesov SR Žarnovica deti z elokovaného pracoviska materskej
školy na Ulici A. Kmeťa 17.
Spolu s Katkou Dávidíkovou a jej
tromi kolegami ukázali deťom pomocou mnohých aktivít a zaujímavých pomôcok, ako praktická a holistická enviromentálna výchova
umožňuje nachádzanie súvislostí
a podporuje priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia detí už
v predškolskom veku. S pozdravom
Lesu zdar! sme sa rozlúčili a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné
stretnutie.
Mgr. Dana Koštová,
štatutárny zástupca MŠ
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Najbližšie parlamentné voľby sa budú volieb.
konať 29. februára 2020.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej
schránky, môže ju do nej na jeho požiadaPrávo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej nie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale
republiky má občan Slovenskej republiky, nie člen okrskovej volebnej komisie.
ktorý najneskôr v deň konania volieb do- Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej
vŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je miestnosti zo závažných, najmä zdravotzákonom ustanovené obmedzenie osob- ných dôvodov, má právo požiadať obec
nej slobody z dôvodov ochrany verejného a v deň konania volieb okrskovú volebnú
komisiu o vykonanie hlasovania do prenoszdravia.
nej volebnej schránky, a to len v územnom
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej re- obvode volebného okrsku, pre ktorý bola
okrsková volebná komisia zriadená.
publiky
- vo volebnom okrsku, v ktorého zozna- Volič je povinný odložiť nepoužité alebo
me voličov je zapísaný (Informácia pre voli- nesprávne upravené hlasovacie lístky do
zapečatenej schránky na odloženie nepouča, uvedené nižšie), alebo
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na žitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku,
základe hlasovacieho preukazu
(Hlasovací preukaz, uvedené nižšie). za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
V prípade hlasovania mimo volebnej miestVolič môže voliť mimo územia Slovenskej nosti, volič nepoužité alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred
republiky poštou, ak
- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej členmi okrskovej volebnej komisie.
republiky a bol na základe žiadosti zapísaný
Hlasovací preukaz
do osobitného zoznamu voličov,
(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slopobyt na území Slovenskej republiky – uve- venskej republiky a v deň konania volieb
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého
dené nižšie)
- má trvalý pobyt na území Slovenskej pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zorepubliky a v čase volieb sa zdržiava mimo zname voličov je zapísaný, môže požiadať
obec svojho trvalého pobytu o vydanie
jej územia.
(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý po- hlasovacieho preukazu. Obec na základe
byt na území Slovenskej republiky – uvede- žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz
a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poné nižšie)
známkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do
Informácia pre voliča
Volič je povinný po príchode do volebnej zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebmiestnosti preukázať okrskovej volebnej nom okrsku.
komisii svoju totožnosť predložením ob- Volič môže požiadať o vydanie hlasovaciečianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho ho preukazu:
žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží •osobne najneskôr posledný pracovný
spolu s občianskym preukazom hlasovací deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr
preukaz, ktorý mu okrsková volebná ko- 28.2.2020) v úradných hodinách mestského
misia odoberie. Potom okrsková volebná úradu, v čase od 7.30 – 15.30 h, v stredu od
komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča 7.30 – 17.00 h. Obec vydá hlasovací preukaz
v zozname voličov a vydá voličovi hlaso- bezodkladne.
vacie lístky a prázdnu obálku opatrenú od- •v listinnej forme tak, aby žiadosť o vytlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie danie hlasovacieho preukazu bola doruhlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič čená obci najneskôr 15 pracovných dní
v zozname voličov vlastnoručným podpi- predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr
10.2.2020),
som.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odob- •elektronicky (e-mailom) na adresu
rať do osobitného priestoru určeného na erika.rajcanova@ziar.sk
úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý •vo forme elektronickej snímky žiadosti
nevstúpi do tohto priestoru, okrsková vo- (sken) alebo
•v textovej forme tvoriacej obsah e-mailolebná komisia hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu vej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlahlasovacích lístkov volič vyberie jeden hla- sovacieho preukazu bola doručená obci
sovací lístok toho kandidujúceho subjektu, najneskôr 15 pracovných dní predo dňom
ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. konania volieb (t. j. najneskôr 10.2.2020).
Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hla- Voličovi, ktorý pri elektronickej komunisovacom lístku môže volič zakrúžkovaním kácii využil sprostredkovateľský
poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktoré- portál, odporúčame overiť si doručenie
mu kandidátovi dáva prednosť. Volič môže svojej žiadosti o vydanie
zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch hlasovacieho preukazu priamo na prískandidátov. Ak volič odovzdá prednost- lušnom obecnom alebo mestskom
ný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký úrade.
hlasovací lístok sa bude počítať v prospech
kandidujúceho subjektu a na prednostné Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
hlasy sa nebude prihliadať.
• meno a priezvisko,
Na požiadanie voliča mu okrsková voleb- • rodné číslo,
ná komisia vydá za nesprávne upravené • štátnu príslušnosť,
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené • adresu trvalého pobytu (obec, ulica,
hlasovacie lístky vloží volič do schránky na číslo domu),
odloženie nepoužitých alebo nesprávne • korešpondenčnú adresu, na ktorú
upravených hlasovacích lístkov.
obec doručí hlasovací preukaz.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na
lístok pre zdravotné postihnutie alebo pre- adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti
to, že nemôže čítať alebo písať a oznámi neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najpred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej neskôr tri pracovné dni od doručenia
volebnej komisii, má právo vziať so sebou žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na
do priestoru určeného na úpravu hlasova- adresu uvedenú v žiadosti
cích lístkov inú spôsobilú osobu, aby pod- doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
ľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok prostredníctvom osoby splnomocnenej
a vložila do obálky; takouto osobou ne- žiadateľom
môže byť člen okrskovej volebnej komisie. možno požiadať o vydanie hlasovacieho
Obidve osoby pred vstupom do osobitné- preukazu najneskôr v posledný deň preho priestoru na úpravu hlasovacích lístkov do dňom konania volieb (t. j. najneskôr
člen okrskovej volebnej komisie poučí o 28.2.2020).
spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
trestného činu marenia prípravy a priebehu • meno a priezvisko,
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v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu
poštou bola doručená na adresu Mestský
úrad, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom najneskôr 50 dní predo dňom konania
volieb (t. j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť
doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) na adresu
erika.rajcanova@ziar.sk tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená
na elektronickú (e-mailovú) adresu, najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j.
Hlasovanie
najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú
Volič je povinný po príchode do volebnej po ustanovenej lehote sa neprihliada.
miestnosti preukázať okrskovej volebnej
komisii svoju totožnosť predložením ob- Voličovi, ktorý pri elektronickej komuničianskeho preukazu. Súčasne s občianskym kácii využil sprostredkovateľský portál,
preukazom predloží volebnej komisii hla- odporúčame overiť si doručenie svojej
sovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná žiadosti o voľbu poštou priamo na prískomisia odoberie. Potom okrsková volebná lušnom obecnom alebo mestskom úrakomisia zakrúžkuje poradové číslo voliča de.
v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú od- Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať
tlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie údaje o voličovi:
hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič - meno a priezvisko,
v zozname voličov vlastnoručným podpi- - rodné číslo,
som.
- adresu trvalého pobytu v Slovenskej
Každý volič sa musí pred hlasovaním odob- republike,
rať do osobitného priestoru určeného na - adresu miesta pobytu v cudzine.
úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené nánevstúpi do tohto priestoru, okrsková vo- ležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní
lebná komisia hlasovanie neumožní. V oso- predo dňom konania volieb voličovi, ktorý
bitnom priestore určenom na úpravu hlaso- požiadal o voľbu poštou, na adresu
vacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací miesta pobytu v cudzine
lístok toho kandidujúceho subjektu, ktoré- - obálku opatrenú odtlačkom úradnej
mu sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento pečiatky obce,
hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy - hlasovacie lístky,
vložiť do obálky alebo na vybranom hlaso- - návratnú obálku (označenú heslom
vacom lístku môže volič zakrúžkovaním po- „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“
radového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému a vypísanou adresou sídla obecného úrakandidátovi dávate prednosť. Volič môže du obce ako adresáta a adresou voliča ako
zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch odosielateľa),
kandidátov. Ak volič odovzdá prednost- - poučenie o spôsobe hlasovania.
ný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký
hlasovací lístok sa bude počítať v prospech Hlasovanie
kandidujúceho subjektu a na prednostné Vybrať jeden hlasovací lístok. Po rozhodhlasy sa nebude prihliadať. Na požiadanie nutí, ktorému kandidujúcemu subjektu
voliča mu okrsková volebná komisia vydá chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo
za nesprávne upravené hlasovacie lístky sady hlasovacích lístkov jeden konkrétiné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky ny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej
vloží volič do schránky na odloženie nepo- úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačužitých hlasovacích lístkov.
kom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací Prednostný hlas. Ak sa volič rozhodne dať
lístok pre zdravotné postihnutie alebo pre- niektorému z kandidátov uvedených na
to, že nemôže čítať alebo písať a oznámi hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžpred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej kuje poradové číslo uvedené pred menom
volebnej komisii, má právo vziať so sebou kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič
do priestoru určeného na úpravu hlasova- najviac štyrom kandidátom. Ak volič zacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby pod- krúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako
ľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní
a vložila do obálky; nie však člen okrskovej výsledkov hlasovania nebude prihliadať,
volebnej komisie. Obidve osoby pred vstu- ale hlasovací lístok sa započíta v prospech
pom do osobitného priestoru na úpravu kandidujúceho subjektu. Po úprave hlahlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej sovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok
komisie poučí o spôsobe hlasovania a o do obálky opatrenej odtlačkom úradnej
skutkovej podstate trestného činu marenia pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej reprípravy a priebehu volieb.
publiky a túto zalepí.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné po- Odoslať návratnú obálku. Zalepenú obálstihnutie sám vložiť obálku do volebnej ku volič vloží do návratnej obálky označeschránky, môže ju do nej na jeho požiada- nej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION
nie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa
nie však člen okrskovej volebnej komisie. sídla obecného úradu obce ako adresáta
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej a adresa voliča ako odosielateľa. Návratnú
miestnosti zo závažných, najmä zdravot- obálku odošle poštou. Výdavky spojené
ných dôvodov, má právo požiadať okrsko- so zaslaním návratnej obálky poštou hravú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania dí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa
do prenosnej volebnej schránky, a to len v započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch,
územnom obvode volebného okrsku, pre ktoré boli doručené obci trvalého pobytu
ktorý bola okrsková volebná komisia zria- voliča najneskôr v posledný pracovný deň
dená.
predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr
Volič je povinný odložiť nepoužité hla- 28.2.2020).
sovacie lístky alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky do zapečatenej schránky Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý
na odloženie nepoužitých alebo nespráv- pobyt na území Slovenskej republiky
ne upravených hlasovacích lístkov, inak
sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území
uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasovanie Slovenskej republiky, môže požiadať o voľmimo volebnej miestnosti, volič nepoužité bu poštou, a to:
hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu
poštou bola doručená Ministerstvu vnútra
okrskovej volebnej komisie.
Slovenskej republiky na adresu: MinisterVoľba poštou voličom, ktorý má trvalý stvo vnútra Slovenskej republiky, odbor vopobyt na území Slovenskej republiky a v lieb, referenda a politických strán, Drieňová
čase volieb sa zdržiava mimo jej územia 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slo- najneskôr 50 dní predo dňom konania vovenskej republiky a v čase volieb sa zdržia- lieb (t. j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť
va mimo jej územia, môže požiadať o voľbu doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
poštou, a to:
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica,
číslo domu).
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací
preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo
občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu
potvrdiť svojím podpisom.

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o
voľbu poštou bola doručená Ministerstvu
vnútra Slovenskej republiky na elektronickú adresu volby@minv.sk najneskôr 50 dní
predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr
10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať
údaje o voličovi:
•meno a priezvisko,
•rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené,
dátum narodenia,
•adresu miesta pobytu v cudzine.
Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája:
•čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky,
•fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom
občianstve Slovenskej republiky (dátum na
osvedčení nemá byť starší ako 6 mesiacov).
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky zašle najneskôr 35 dní
predo dňom konania volieb
•voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na
adresu miesta pobytu v cudzine
•obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky,
•hlasovacie lístky,
•návratnú obálku (označenú heslom
„VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“
a vypísanou adresou Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
•poučenie o spôsobe hlasovania.
Hlasovanie
Vybrať jeden hlasovací lístok. Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu
chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo
sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny
hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej
úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky a túto zalepí.
Prednostný hlas. Ak sa volič rozhodne dať
niektorému z kandidátov uvedených na
hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom
kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič
najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako
štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní
výsledkov hlasovania nebude prihliadať,
ale hlasovací lístok sa započíta v prospech
kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok
do obálky opatrenej odtlačkom úradnej
pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.
Odoslať návratnú obálku. Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY
MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky
spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú
hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky najneskôr v posledný pracovný deň
predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr
28.2.2020).

Elektronická adresa na
doručovanie žiadostí
Elektronická adresa na doručovanie
žiadostí o voľbu poštou
a žiadostí o vydanie hlasovacích
preukazov pre voľby do Národnej
rady SR je
erika.rajcanova@ziar.sk.
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Oslavujeme 50 rokov od vylisovania prvého profilu

Spoločnosť Hydro Extrusion Slovakia a. s., za 50 rokov svojej existencie vytvorila na Slovensku tradíciu
lisovania hliníka. Jej stabilné miesto
v Žiari nad Hronom je pre obyvateľov mesta a jeho okolia zárukou
zamestnania a pre zákazníkov zárukou dôveryhodnosti a spoľahlivosti.
Naša spoločnosť Hydro Extrusion Slovakia má 50-ročnú tradíciu vo výrobe a predaji hliníkových lisovaných
profilov. Počas svojho pôsobenia sme
prešli rôznymi zmenami, avšak už 50
rokov neustále vyrábame a predávame jedinečné produkty z ľahkého tvarovateľného kovu tretieho tisícročia,
z hliníka. Výroba hliníkových profilov
technológiou prietlačného lisovania
za tepla bola spustená 25. októbra
1969, skúšobnou výrobou na lise č. 1
vo vtedajšej prevádzke Druhovýroby.
Lis bol do plnej prevádzky odovzdaný
3. novembra 1969. Pri štarte sa vyrábalo len 12 typov profilov a v prvom
roku sa vylisovalo 188 ton profilov. V
čase, keď sa spúšťala výroba na lise
č. 1 už prebiehala výstavba druhého
2700 tonového lisu č. 2. Objem výroby sa postupne zvyšoval a v roku 1971
bolo na oboch lisoch vyrobených 3411
ton profilov. V piatom roku mala prevádzka lisovňa vo svojom sortimente
915 druhov profilov a používala 6 dru-

Aj keď som sa v Žiari nad Hronom nenarodil a priviedli ma sem okolnosti
spojené s mojím prvým zamestnaním
počas vysokoškolského štúdia, som
rád, že som sa stal súčasťou tohto
úspešne rozvíjajúceho sa mesta, ktorého história je dlhodobo zviazaná
s kovom budúcnosti, s hliníkom. Je
pre mňa motivujúce a zároveň veľmi
zaväzujúce, že môžem byť súčasťou
spoločnosti, ktorá tvaruje náš svet
prostredníctvom hliníkových profilov
– riešení nachádzajúcich uplatnenie
takmer vo všetkých odvetviach priemyslu.

Tento rok si pripomíname veľké jubileum, ktorým je 50. výročie existencie
našej spoločnosti. Pred 50-timi rokmi
uzrel svetlo sveta prvý hliníkový profil vylisovaný v našom meste, Žiarskej
kotline a vlastne aj na Slovensku.
Zmien, ktorými sme počas dlhoročného fungovania prešli, bolo niekoľko a
každá z
nich nás svojím spôsobom nasmerovala a vyformovala. Dnes sme súčasťou medzinárodnej skupiny Hydro,
najväčšieho hlinikárskeho koncernu na svete. Patríme k moderným a
úspešným spoločnostiam, ktoré pô-

sobia na Slovensku.
Investíciami do pracovného prostredia sa snažíme vytvárať bezpečné a
zdravé pracovné prostredie pre našich takmer 400 zamestnancov. Nové
technológie
a modernizácia starších zariadení sú
pre nás zárukou výroby kvalitných
produktov, ktoré uspokoja predstavy
a požiadavky zákazníkov. Našou víziou je ponúkať inovatívne riešenia
z hliníkových profilov a podriaďujeme
jej všetky aktivity aj do budúcnosti.
Dlhoročná tradícia nám dáva právo
byť hrdí na to, že existujeme, vyrába-

hov hliníkových zliatin. Postupne sa
budovala aj ďalšia linka na prietlačné
lisovanie za tepla (lis č.3, 1976), ako aj
linky povrchových úprav – anodickej
oxidácie (1973) a práškového nanášania hmôt (1994).
Dňa 4. februára 1992 bola založená
spoločnosť s vlastnou právnou subjektivitou, Alufinal, a. s., ako 100 %
dcérska spoločnosť ZSNP, a. s. Jej produktové portfólio predstavovali – výroba a povrchová úprava hliníkových
lisovaných profilov, hliníkových a laminátových túb, ťahaných rúr a lanových vodičov. V spoločnosti v tom čase
pracovalo 1150 zamestnancov.

nás nová kapitola existencie pod krídlami veľkej priemyselnej skupiny a s
novým názvom Sapa Profily a. s. Vstupom do veľkého priemyselného koncernu, ktorý mal dlhoročné skúsenosti
vo výrobe a spracovaní hliníkových
profilov, sme získali cenné know-how
v oblasti výroby a v technológiách,
ako aj vo vývoji a dizajne produktu. Čo
bolo tiež dôležité, získali sme silného
finančného majiteľa. Od roku 2006
sme zrealizovali rozsiahle investície
do zastaraného technologického zariadenia, infraštruktúry a do zlepšenia
pracovného prostredia pre zamestnancov. Nový majiteľ nám priniesol
zmenu aj v strategickej orientácii v
oblasti trhov aj produktov. V obchodnej stratégii sme sa zamerali hlavne
na slovenský a český trh. Orientovali
sa na ponuku hliníkových profilov s
vyššou pridanou hodnotou vo forme
povrchových úprav a opracovania.
Tento prístup si vyžiadal vybudovanie novej prevádzky Opracovania. Jej
hlavným cieľom bolo upraviť hliníkový
profil podľa požiadavky zákazníka, t. j.
napíliť profil na presné dĺžky, vyvŕtať,
vyfrézovať, resp. vysekať otvory. V súčasnosti prevádzka disponuje modernými automatickými pílami, CNC strojmi, robotizovanými pracoviskami a 3D
meraním. A ďalšie významné zmeny v
našej histórii pokračovali. Dňa 2. 10.
2017 sa Sapa stala súčasťou spoločnosti Hydro, čo výrazne rozšírilo okruh
jej pôsobenia a inovačné možnosti vo
svete hlinikárskeho priemyslu. Táto
zmena so sebou priniesla zmenu majiteľa, zmenu obchodného mena a nové
možnosti pre rozvoj.

HYDRO EXTRUSION SLOVAKIA
DNES
Dnes svojim zákazníkom ponúkame
komplexné produkty aj vďaka trom
výrobným prevádzkam na jednom
mieste, od vylisovania hliníkového profilu cez jeho opracovanie až
po povrchovú úpravu. Disponujeme
dvomi hydraulickými prietlačnými
lismi s ročnou kapacitou výroby 20
000 ton, modernou linkou anodickej
oxidácie, ktorá umožňuje povrchovo
upraviť hliníkový materiál až do dĺžky 7,5 metra a požiadavky zákazníkov
na opracovanie hliníkových profilov
uspokojujeme prostredníctvom moderných CNC zariadení a píl. Počas
svojej doterajšej existencie sme vylisovali viac ako pätnásť tisíc rôznych
tvarov profilov a takmer každý deň
vyrábame nový tvar. Svojich zákazníkov máme zo všetkých priemyselných
segmentov. Rozvoj automobilového
priemyslu nám priniesol aj zákazníkov
z tejto oblasti a dnes naša spoločnosť
Hydro Extrusion Slovakia vyrába rôzne interiérové a exteriérové hliníkové
komponenty pre významné automobilky. Najnovší projekt je zameraný
na výrobu bezpečnostných prvkov,
ktoré slúžia na ochranu pasažierov pri
prevrátení vozidla. Vývoj, výskum a
inovácie sú našou neoddeliteľnou súčasťou. Už od roku 1996 spolupracujeme s Ústavom materiálov a mechaniky
strojov Slovenskej akadémie vied na
vývoji nových materiálov. Významným
projektom s komerčným využitím bol
vývoj technológie prietlačného lisovania materiálov z práškového hliníka
s vysokým obsahom kremíka. V rámci

KAŽDÁ ZMENA NÁS
NASMEROVALA A VYFORMOVALA
Historickým medzníkom pre ďalšiu budúcnosť spoločnosti Alufinal bola privatizácia ZSNP, a. s. V novembri 2001
naša spoločnosť Alufinal, a. s. stratila
svoju právnu subjektivitu a bola včlenená do ZSNP, a. s., ako závod Alufinal.
Vo svojej činnosti bol závod orientovaný na výrobu a predaj hliníkových lisovaných profilov a povrchových úprav
technológiami anodickej oxidácie a
práškového nanášania hmôt. Ostatné
produktové skupiny, ktoré boli súčasťou Alufinal, a. s. do roku 2001, sa stali
súčasťou samostatných výrobných
závodov ZSNP, a. s., a boli vyrábané a
predávané pod vlastnými produktovými značkami. V roku 2004 vtedajší
majiteľ rozhodol o predaji spoločnosti
strategickému investorovi. Predaj Alufinalu bol zavŕšený 2. januára 2006 a
našim novým majiteľom sa stala švédska spoločnosť Sapa AB. Začala sa pre

me a dodávame hliníkové profily pre
viac ako 550 aktívnych zákazníkov po
celom svete. Priblížili sme sa k míľniku
500 000 ton dodaných
za 50 rokov, ktorý, a to nielen symbolicky, zdoláme tento rok. Za to patrí
poďakovanie všetkým zamestnancom, našim zákazníkom a dodávateľom.
Sme presvedčení, že nás čakajú ďalšie
úspešné desaťročia na našej spoločnej hliníkovej ceste – infinite aluminium (nekonečný hliník).
Ing. Viktor Fára, riaditeľ spoločnosti
projektu bolo vylisovaných a predaných 4 milióny kusov komponentov
určených pre automobily BMW. Ďalšie
spoločné projekty spolufinancované
zo zdrojov EÚ boli zamerané na vývoj
kompozitných materiálov na báze ľahkých kovov. V súčasnosti spolupracujeme na novom projekte z oblasti jadrovej energetiky, kde lisované profily
z práškového hliníka môžu nájsť svoje
uplatnenie. Svoje vedomosti a poznatky o vlastnostiach hliníkových profilov
a technológiách ich spracovania pravidelne zdieľame svojim zákazníkom z
radov dizajnérov a konštruktérov počas odborného dvojdňového seminára s názvom Akadémia profilov. Počas
seminára účastníci získavajú podrobné informácie o vlastnostiach a možnostiach využitia hliníkových profilov,
princípoch dizajnovania a lisovania
profilov, ako aj povrchových úpravách
a opracovaní hliníkových profilov. My
v spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia, veríme, že aj v budúcnosti budeme rozvíjať svoje kompetencie a prinášať na trh nové inovatívne hliníkové
riešenia.
Ing. Ľubica Gáfriková,
marketingový špecialista

NAJDÔLEŽITEJŠIE MÍĽNIKY HYDRO EXTRUSION SLOVAKIA
SEDEMDESIATE ROKY
20. STOROČIA

ŠESŤDESIATE ROKY 20. STOROČIA
•1967, 1. júl
Vybudovanie prevádzky Druhovýroba
•1968, september
Úvodný projekt novej Lisovne
•1969, 25. október
Skúšobná prevádzka na Lise č. 1
•1969, 29. október
Vylisovanie prvých proﬁlov na Lise č. 1
•1969, 3. november
Odovzdanie Lisu č. 1 do prevádzky

•1996 – 1997
Modernizácia linky anodickej oxidácie
Modernizácia Lisu č. 2

•1970, 24. apríl
Odovzdanie Lisu č. 2 do prevádzky

NOVÉ MILÉNIUM

•1972 – 1973
Spustenie linky Anodickej oxidácie

•2001
Reštrukturalizácia

•1973
Začiatok výroby konštrukčných
stavebných prvkov

•2004
Vyhlásenie tendra na predaj závodu Aluﬁnal

•2012
Nová hala a linka anodickej oxidácie
•2013, 1. september
Vytvorenie spoločného podniku
Sapa & Hydro
•2017 – 2018
Ďalšie investície naprieč všetkými
výrobnými prevádzkami

•2017, 2. október
Akvizícia Hydro
•2006, 2. január
Predaj spoločnosti Aluﬁnal strategickému
•1976, 21. január
•2018, 1. január
investorovi Sapa AB
Odovzdanie Lisu č. 3 do prevádzky
Zmena mena na Hydro Extrusion
Slovakia a.s.
•2006, 8. január
OSEMDESIATE A DEVÄŤDESIATE ROKY
Zmena obchodného mena
20. STOROČIA
•2018, 26. september
na Sapa Proﬁly a.s.
Nová kapitola Hydro a Rebranding
•1984 Zavŕšenie vývoja okenných výplní
•2007
s prerušeným tepelným mostom
Modernizácia Lisovne
•1992, 4. február
Budovanie prevádzky Opracovanie
Založenie Aluﬁnal, a.s.
•2008 IKEA projekt
•1993 – 1994
Ďalšia rozsiahla modernizácia
Spustenie linky práškového
Lisovne
nanášania hmôt
Modernizácia Lisu č. 1
•2010 Ocenenie Sapa ﬁrma roka
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nie Československa. Pripomíname si, že
viac ako po piatich rokoch prví vojaci Česi
a Slováci 6. októbra 1944 vstúpili na rodnú
slovenskú zem. Karpatsko-duklianskou
operáciou sa začalo priame oslobodzovanie Československa Červenou armádou.
Po jej boku bojoval i prvý Československý
armádny zbor pod vedením gen. Ľudvíka
Svobodu. Zostalo nezvratným faktom, že
sovietske najvyššie velenie sa rozhodlo
v priebehu troch dní od vyhlásenia SNP
poskytnúť povstaniu okamžitú vojenskú
a materiálnu pomoc. Ťažké a vyčerpávajúce boje zúrili dňom i nocou, boje na Dukle pokračovali až do polovice novembra
1944. V priebehu 50 dní trvajúcich bojov
si vyžiadali veľké obete. Vojakov ČA padlo
11 326 a prvý Československý armádny
zbor mal 1691 padlých a nezvestných.

Dukla – brána
k slobode

„Nikdy nesmieme zabudnúť na to, ako ľahko sme v roku 1938 svoju slobodu stratili
a ako ťažko a za cenu akých veľkých obetí
sme ju dobývali späť.“
Ludvík Svoboda
V dňoch 4. až 6. októbra sa 52 členov
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov zo Žiaru nad Hronom zúčastnilo spomienkových zhromaždení,
ktoré bolo venované 75. výročiu Dňa
hrdinov – Karpatsko-duklianskej operácii.
Dňa 5. októbra sme si pripomenuli v Poľskej republike padlých vojakov Čechov,
Slovákov, Poliakov a vojakov ZSSR, ktorí
sú pochovaní v Poľsku. Prvú návštevu sme
venovali mestu Dukla v Poľsku, kde sme
sa zúčastnili spomienkového zhromaždenia na tomto cintoríne. Tu spoločne vedľa
seba odpočívajú vojaci, ktorí padli na začiatku duklianskej operácie. Ďalšie miesto
bola návšteva cintorína v Zarszynie, kde
na miestnom cintoríne sú pochovaní vojaci paradesantnej brigády, ktorých Nemci
zajali a kruto ich mučili. Hlavné spomienkové zhromaždenie sa konalo v meste
Nowosielce v parku strednej školy, ktorá
nesie názov škola Československej paradesantnej brigády. Tu pri pomníku, ktorý
je venovaný padlým vojakom Čechov
a Slovákov z paradesantnej brigády, za
vojenských pôct, boli kladené vence a odzneli prejavy zástupcov Slovenska, Česka

a Poľska. Na všetkých prítomných veľmi
citovo pôsobilo záverečné vystúpenie zástupcu armády Poľska, keď pri spomienke
na padlých vojakov prítomná vojenská
jednotka prisahala, že na padlých vojakov
zo všetkých štátov nikdy nezabudnú. Na
počesť všetkých padlých v Dukelskej operácie odzneli salvy vojenskej jednotky.
Dňa 6. októbra sme sa zúčastnili spomienkového zhromaždenia na slovenskej
strane Dukly. Hlavné spomienkové zhromaždenie bolo pri pamätníku Československého armádneho zboru na Dukle. Tu
vystúpili so svojimi prejavmi prezidentka

SR, predseda NR SR a predseda vlády SR.
Za vojenských pôct boli kladené vence
a odzneli hymny Slovenska, Čiech a po
dlhých rokoch i hymna Ruskej federácie.
Na priestoroch Dukelského pamätníku
sú pochovaní vojaci armádneho zboru
Česi a Slováci, ktorí po boku vojakov armády ZSSR zahájili oslobodzovacie boje
Slovenska. Na záver pietneho zhromaždenia odzneli delostrelecké salvy Armády SR
na počesť padlých hrdinov. Ďalšie pokračovanie pietnych aktov bolo na námestí
v meste Svidník pri soche armádneho
generála Ľudvíka Svobodu. Tu s prejavmi
vystúpili ministri obrany Slovenskej a Čes-

kej republiky. Záver pietnych aktov bol na
cintoríne vojakov Sovietskej armády vo
Svidníku. Kladom bola tá skutočnosť, že
naši najvyšší ústavní činitelia sa zúčastnili
na všetkých troch spomienkových zhromaždeniach.

Prví českí a slovenskí vojaci
vstúpili na rodnú zem
6. októbra 1944
Pri pamätníku hrdinských vojakov na Dukle si každoročne pripomíname udalosti,
s ktorými je úzko spojené oslobodzova-

Spomienkové stretnutia sa uskutočnili
na veľmi vysokej úrovni tak na našej, ako
i na poľskej strane. Doba, v ktorej žijeme,
stavia nás pred čoraz naliehavejšiu úlohu
chrániť mier a zachovať pamäť a česť bojovníkov proti fašizmu.
Nech padlí hrdinovia, ktorým vzdávame
česť, navždy zostanú v našej pamäti a sú
zdrojom nášho poznania, našich tradícií.
Ako posvätný dar chráňme slobodu a demokraciu, za ktorú oni bojovali a umierali.
Chráňme ich živý odkaz a nehynúcu pamiatku. Pamätajme na slová gen. Ludvíka Svobodu. Dukle právom patrí symbol
víťazstva a víťazstvo patrí hrdinom. Česť
a sláva hrdinom Karpatsko-duklianskej
operácie.
Jaroslav Bulko, predseda Oblastnej
organizácie SZPB Žiar nad Hronom
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POĎAKOVANIE
More lásky si so
sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam, kde
znel tvoj hlas,
spomienka na teba
zostáva v nás.
Ďakujeme všetkých príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého manžela, otca a starého otca
Jána Zliechovského,
ktorý nás navždy opustil
dňa 23. septembra 2019
vo veku 71 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Ďakujeme aj kamarátovi
– susedovi za pomoc.
POĎAKOVANIE
Lúčim sa s vami,
drahí moji,
ruky stisk vám
už nemôžem dať,
srdce mi dotĺklo,
odišli sily,
lúčim sa s každým,
kto ma mal rád.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého manžela, otca, starého otca,
brata a švagra
Jána Sekereša,
ktorý nás navždy opustil
dňa 14. októbra 2019
vo veku 66 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Ďakuje manželka
Helka s deťmi.

SPOMIENKA

*1.3.1934
†2.11.2017

*21.7.1934
†10.11.2017

Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil, ten nezomrel...
Dňa 2. novembra uplynuli 2 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, stará
mama a prastará mama
Edita Černajová
a
dňa 10. novembra si pripomíname
2 roky od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý otec, starý
otec a prastarý otec
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.

SPOMIENKA
Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 9. novembra si
pripomenieme
20. výročie, kedy nás
pri tragickej nehode navždy opustila
Evka Glušáková,
rod. Čengerová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomína sestra
Mária s rodinou.

SPOMI ENKA
Od života pre seba
nič si nežiadala,
všetko len pre svoje
deti a rodinu.
Svoje zlaté srdce celé
si nám dala,
večný pokoj nech dá ti
Boh za odmenu.
Dňa 9. novembra uplynie šesť 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
S tichou
spomienkou k hrobu
chodíme,
pri plamienku sviečky
na teba myslíme.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 5. novembra 2019 si
pripomenieme 7. výročie úmrtia
nášho milovaného
Jozefa Červenáka
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali,
tíško s nami spomínajte.
Manželka, synovia Miroslav
a Ľuboš s rodinou.

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

SPOMIENKA
Utekajú roky, plynie
čas,
ale naďalej ťa má
v srdci každý z nás.
Dňa 2. novembra sme
si pripomenuli 5 rokov
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
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
14. 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.

SPOMIENKA

Dotĺkli tíško ich srdiečka, navždy
utíchol ich hlas, mali radi život
a všetkých nás.
Tento rok si pripomíname
3. a 30. 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
Dňa 1. novembra
sme si pripomenuli
7. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustil náš
milovaný manžel, otec
a starý otec
Jozef Ďuračka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 28. októbra sme
si pripomenuli
19. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá manželka a
milovaná mama
Helena Husárová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si na ňu spolu s nami.
Spomína manžel, dcéra a syn
s rodinou.
SPOMIENKA
Ako tíško žila, tak
tíško odišla,
skromná vo svojom
živote,
veľká vo svojej láske
a dobrote.
Dňa 9. novembra
uplynie 10 rokov,
kedy nás navždy opustila
naša mamička a babka
Mária Gáborová.
S láskou spomínajú
dcéra Iveta s rodinou, vnučka Lenka
s rodinou a vnuk Filip.
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ŠPORT

Bodová explózia Uramovej formácie, hetrik Tatára

Na Štiavnickom kahanci striebro pre Filipa Šureka

HOKEJ – II. LIGA

PLAVCI

PHC Budapešť – HK MŠK Indian
Žiar nad Hronom 1:9 (1:2, 0:4, 0:3)
Góly: 7. Fekecs (Stefánek, Kocsondi) –
2. Tatár (Uram, Jakubík), 9. Dobrý (Tomaška, Stümpel), 22. Tatár (Uram, Jakubík)
27. Uram (Stümpel, Tomaška), 28. Jakubík (Pohanka), 33. Tatár (Uram, Jakubík),
41. Dobrý (Mihalík, Stümpel), 51. Mihálik
(Molnár,Tomaška),60.Petro(Jakubík,Uram)

mi faulami darovali presilovú hru piatich
proti trom. Ponúknutú príležitosť sme
okamžite využili. Najskôr Marek Uram pridal nekompromisne štvrtý a vzápätí Ivan
Jakubík aj piaty gól nášho tímu. V 33. minúte Uram naservíroval krížnu prihrávku
Tatárovi a ten svojím tretím gólom v zápase zvýšil už na 1:6.
Tretia tretina začala našou presilovou
hrou, ktorú využil na siedmy gól Ľuboš Dobrý už po 46. sekundách hry. V
49. minúte za aplauzu divákov opustil
bránu Peter Ševela a príležitosť dostal
náhradný brankár Patrik Gonda. Gólostroj
však naďalej pokračoval. V 51. minúte pridal ôsmy gól Jozef Mihalík a definitívne
uzavrel skóre na 1:9 strelou spomedzi kruhov Juraj Petro.
Produktivita v zápase: Marek Uram 1+4,
Ivan Jakubík 1+4, Jakub Tatár 3+0, Jozef
Stümpel 0+3, Ján Tomaška 0+3, Ľuboš
Dobrý 2+0, Jozef Mihalík 1+1, Juraj Petro
1+0, Marián Molnár 0+1, Patrik Pohanka
0+1.

HK MŠK Indian ZH: Ševela (Gonda), Tomaška, Janovský, Goga, Mihalík, Petro,
Stümpel, Srnka, Daniš, Tóth, Tatár, Molnár,
Nádašdi, Dobrý, Káčer, Pohanka, Jakubík,
Baran, Uram, Paška, Heckl
kub Tatár, po prihrávke spoza brány od
Mareka Urama. Zvýšiť mohol Ivan Jakubík,
Zápas proti Budapešti potešil oko kaž- ale jeho nájazd stroskotal na Szabovi v
dého diváka na štadióne. Dramatický bráne hostí. Tí sa tešili z vyrovnávajúceho
úvod, ale hlavne 10 gólov videli fanúši- gólu v 7. minúte, kedy po chybe v našej
kovia na zimáku. Hetrik Jakuba Tatára, obrane vyrovnal na 1:1 Fekecs. To bolo ale
milimetrové prihrávky Mareka Urama zo strany PHC všetko. V 9. minúte Ľuboš
a Jožka Stümpela, drzé prieniky Ivana Dobrý nekompromisne vymietol pravý
Jakubíka, ale aj technické parády Jožka horný roh budapeštianskej brány a poslal
Mihalíka či ukážkové „vinkle“ Ľuboša nás opäť do vedenia.
dobrého boli ozdobou tohto duelu.
Hneď v úvode druhého dejstva najskôr
Budapeštianskych mladíkov sme vôbec zazvonila žrď po strele Mareka Urama, ale Najbližší zápas odohrajú žiarski hokejisti
nešetrili, aj keď úvod v úvodnej tretine v druhej minúte rozburácal tribúny opäť 9. novembra, v ktorom privítajú na domávzdorovali a boli nepríjemným súperom. Jakub Tatár, po spolupráci s Uramom a com ľade hokejistov Senice.
Zdroj: www.hkmskziar.sk
Skóre otvoril už po 64 sekundách hry Ja- Jakubíkom. V 25. minúte nám hostia dvo-

Vanka v Chorvátsku predviedol excelentný výkon
KARATE

O ďalší úspech na medzinárodnej karatistickej scéne sa postaral Zdenko
Vanka z Karate klubu MŠK Žiar nad
Hronom.
Cez víkend 19. a 20. októbra sa konal
v chorvátskom meste Slavonski Brod medzinárodný turnaj 26. Memorijalni karate
kup Slavonski Brod 2019. Za účasti 552
pretekárov zo 67 klubov z 5 krajín sa turnaja zúčastnila aj malá výprava Slovenskej
reprezentácie, kde na základe pozvánky
od reprezentačných trénerov nastúpil aj
žiarsky karatista Zdenko Vanka.

Napriek tomu, že Zdenko je vekom ešte
junior, ako úradujúci seniorský majster
Slovenska nastúpil v kategóriách seniorov, kde podal excelentný výkon. Vo svojej hmotnostnej kategórii do 75 kg nenašiel premožiteľa a inak tomu nebolo
ani v kategórii bez rozdielu hmotnosti.
Ziskom dvoch zlatých umiestnení sa stal
najúspešnejším členom slovenskej výpravy. Zdenkovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Slovenska, nášho mesta i klubu.

Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti
prebiehajú v dvoch kolách. Prvé kolo organizoval PK Banská Štiavnica v sobotu
26. októbra.
Medzi 240 plavcami zo 16 klubov reprezentovalo náš klub Delfín 11 plavcov.

Ľubomír Striežovský, tréner

CELOSLOVENSKÁ LIGA ŽIAKOV

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia Považská Bystrica 83:42 (30:9,
27:9, 8:19, 18:5)
Body: Kartík 27, Horváth 12, Ondrík 8,
Barcík 8, Kaša 7, Melaga 6, Herich 6, Kňažko 4, Kondra 3, Valent 2. Hrali: Juhász,
Laho.
JUNIORI

MBA Prievidza - MŠK BK Žiar
nad
Hronom
56:53
(33:31)
Body: Király 14, Novák 11, Grochal 8, Golebiowski 7, Truben 7, Babiak 4, Švec 2.
Hrali: Holic, Bobok.
MŠK BK Žiar nad Hronom – B.S.C. Bratislava 72:67 (16:18,16:11,17:22,23:13)
Body: Novák 19, Kucej 10, Golebiowski
9, Grochal 9, Babiak 9, Király 8, Truben 6,
Švec 2. Hrali: Holic.

MBA Prievidza - MŠK BK Žiar nad Hronom 50:57 (15:13, 27:30, 44:35, 50:57)
Body: Horváth 18 (1 trojka), Barcík 17
(3 trojky), Kováč 8, Juhász 5 (1 trojka),
Valent 4, Herich 3. Hrali: Chrobák, Brum-

Najlepšie výsledky: Juraj Hlavnička: 10.
miesto, 100 m prsia, 1:52,02, Diana Karásková: 16. miesto, 100 m polohové preteky, 1:39,72, Eliška Klučková: 12. miesto,
100 m prsia, 1:44,30 Viktória Maliková:
13. miesto, 200 m znak, 3:01,36, Ema Polorecká: 14. miesto, 100 m prsia, 2:02,65,
Ema Prachárová: 5. miesto, 200 m motýlik, 3:38,64, Sarah Procnerová: 15. miesto,
100 m prsia, 1:46,22, Ivana Šureková:
11. miesto, 200 m znak, 3:03,90, Nina Živčicová: 14. miesto, 50 m prsia, 47,53.

Adam Jančok (vpravo),
3. miesto.

Muži na domácej palubovke odohrali víťazný zápas
liš, Dekýš, Kvačkaj, Škorec -2. Hrali:
Plencner, Oťapka.

MBA Prievidza - MŠK BK Žiar nad Hronom 37:34 (14:06, 20:10, 28:21, 37:34)
Body: Horváth 18, Barcík 9 (1 trojka), Valent 5, Tapfer 2. Hrali: Juhász, Chrobák,
Brumlich, Kršiak, Kovalčík, Kováč, Herich,
Mališ, Dekýš, M. Huraj, A. Huraj, Golebiowski, Šadon.

Najlepšie výsledky: Matej Gašparík:
14. miesto, 100 m prsia, 2:05,36, Juraj
Hlavnička: 10. miesto, 100 m motýlik, 1:49,01, Adam Jančok: 16. miesto,
50 m znak, 35,74, Eliška Klučková:
15. miesto, 100 m prsia, 1:43,38, Viktória Maliková: 12. miesto, 50 m znak,
37,97, Markus Petro: 14. miesto, 100 m polohové preteky, 1:55,86, Hana Pittnerová:
15. miesto, 50 m znak, 38,95, Ema Polorecká: 14. miesto, 100 m prsia, 2:03,77,
Ema Prachárová: 10. miesto, 100 m motýlik, 1:33,68, Sarah Procnerová: 14. miesto,
100 m motýlik, 1:43,13, Melinda Ruislová: 10. miesto, 100 m prsia, 1:32,56, Ivana
Šureková: 13. miesto, 50 m voľný spôsob,
34,42, Olívia Ťahúnová: 13. miesto, 100 m
prsia, 1:39,04.

Tí nastúpili na štart v šiestich disciplínach: 50 m voľný spôsob, 100 m polohové preteky, 50 m prsia, 200 m znak,
100 m voľný spôsob a 100 m prsia.
Najúspešnejší boli Adam Jančok, ktorý
získal bronzovú medailu na 100 m prsia
s časom 1:24,22 a 5. miesto na 100 m voľný spôsob a Tereza Veselá, ktorá vyplávala 4. miesto na 100 m polohové preteky
s časom 1:17,73 a 5. miesto 100 m prsia.
Najlepšie zlepšenie dosiahla Ema Polorecká.
Mia Mesárošová

Bronz pre Adama Jančoka
z Majstrovstiev Stredoslovenskej
oblasti v plávaní

BASKETBALOVÝ SUMÁR

1. LIGA STRED MLADŠÍCH ŽIAKOV

V sobotu 19. októbra organizoval PK
Banská Štiavnica druhé najstaršie
plavecké preteky na Slovensku (najstaršie sú Štúrovské stovky), a to už
39. ročník Štiavnického kahanca.
Plavecký klub Delfín reprezentovalo
16 plavcov pod vedením prezidentky
klubu Martiny Bartkovej. Medzi takmer
300 plavcami z 19 klubov Slovenska
a Čiech sa umiestnil veľmi dobre Filip
Šurek, ktorý štyrikrát obsadil 4. miesto
a vybojoval striebro na 100 m znak s časom 1:36,40.
V desiatke najlepších sa umiestnil aj
Peter Šurka, ktorý vyplával 5. miesto na
100 m motýlik s časom 1:49,99 a Tereza
Veselá na 6. mieste v kategórii 100 m
motýlik s časom 1:17,18.

lich, Kršiak, Kovalčík, Mališ, Dekýš, M. Hu- MŠK BK Žiar nad Hronom – Inter Bratiraj, A. Huraj, Golebiowski, Šadon, Tapfer. slava 56:91 (11:29, 10:26, 8:20, 27:16)
Body: Novák 13, Király 11, Babiak 10, BoSTARŠÍ MINI U12
bok 7, Golebiowski 6, Truben 4, Grochal
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA Prie- 3, Švec 2. Hrali: Holic.
vidza 14:65 ( 8:21,4:34,2:10)
CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV
Body: Barniak 6, A. Huraj, Tapfer, GoleMŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBP BBC
biowski, Frič 2
Banská Bystrica 80:60 (22:13, 22:7,
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP 20:15, 16:25)
BBC
Banská
Bystrica
53:35 Body: Balogh 20, Bobok 20, Holic 9,
Šonkoľ 8, Ďurica 6, Mihálka 6, Kňažko 4,
(10:9,22:4,9:6,12:16)
Body: A. Huraj 16, M. Huraj 11, Gole- Melaga 3, Janek 2, Vonkomer 2. Hrali:
biowski 10, Barniak 6, Kukučka, Ma- Zorkóczy, Bielik.

BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA - MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK
Junior
Patrioti
Levice
78:69
(18:12,20:18,15:16, 25:23)
Body: Mokráň 16, Dolník 15, Kádaši 15,
Haviar 8, Vrtík 8, Obert 8, Supuka 4, Mátych 4. Hrali: Fábry, Lacko, Kubovič , Záhradár.
V nedeľu 20. októbra odohrali naši
muži zápas proti súperovi z Levíc na
domácej palubovke.
Na začiatku mali horší vstup do zápasu. Napriek tomu dokázali prvú štvrtinu
vyhrať. Naši hráči sa trápili hlavne v útoku. Veľa otvorených striel nám vypadlo
z koša, a tak sme mladým Levičanom stále
dávali šancu na dobrý výsledok. Okrem
toho sme v prvom polčase nepremenili
10 trestných hodov a mierny náskok sme
si udržiavali len vďaka dobrej obrane.
Druhý polčas pokračoval zápas rovnako
ako prvý, my sme si udržiavali 10 – 12-bodový odstup a ten sme v závere dokázali
udržať. Trochu nás trápila zónová obrana

súpera, ale po zrýchlení tranzície lopty
sme si aj do nej dokázali pripraviť dobré
pozície na zakončenie.
IMC Slovakia Považská Bystrica – MŠK
BK Žiar nad Hronom 84:72 (18:15,
41:38, 68:53)
Body: Mokráň 23, Kádaši 15, Mátych 10,
Dolník 7, Supuka 6, Vrtík 5, Obert 4, Haviar
2.
Muži odohrali v Považskej Bystrici ťažký
zápas. Domáci od začiatku ukazovali, prečo sú na čele našej tabuľky. Hrali rýchlo z
veľkou energiou a tímovo. To je presne to,
čo nám v zápase chýbalo. Mali sme málo
asistencií. Boli sme menej úspešní v streľbe a urobili sme veľa strát, čo rozhodlo
o našej prehre. Napriek tomu sme boli
znovu svedkami výborného prvoligového
basketbalu. Celý zápas sa hral v obrovskom nasadení na obidvoch stranách.
Karol Kučera,
tréner a Norbert Nagy, asistent
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Slovan sme poriadne potrápili

Mikuláš Radványi: V Žiari som zatiaľ spokojný

FUTBAL - FORTUNA LIGA

FUTBAL - FORTUNA LIGA

Ako sme vás informovali, novým kormidelníkom FK Pohronie sa stal skúsený Mikuláš Radványi. Jeho pravou rukou sa stal 46-ročný bývalý hráč Spartaku Trnava, ale aj gréckeho Panserraikos či rakúskeho FC Mistelbach Jozef
Pavlík. V krátkom rozhovore Mikuláš
Radványi, okrem iného, prezradil aj
to, ako je zatiaľ v klube spokojný.

ŠK Slovan Bratislava - FK Pohronie
2:1 (1:0)
Góly: 40. Ratao, 77. Moha - 80. Zachara.
ŽK: Sedláček (Pohronie), 5379 divákov.
Slovan: Šulla – Apau, Abena, Bajrič, Suchockij – Ljubičič, Rabiu (72. Daniel) –
Nono, Dražič (72. de Kamps), Moha – Ratao (78. Čavrič)
Pohronie: Vantruba - Tesák, Nosko, Bartoš, Župa – Sedláček (88. Mazan), Pellegrini – Hrnčár (65. Zachara), Klec (83. Dzurík),
Blahút – Abrahám
Domáci favorit držal takmer celý prvý
polčas loptu pod svojou kontrolou,
dobre kombinoval, ale len po šestnástku. Pohronie hralo v pozornom obrannom bloku a snažilo sa hroziť z brejkov.
V 7. minúte sa do prvého náznaku šance
dostal Moha, ale netrafil. Hneď vzápätí sa
dostal na druhej strane do šance Klec, ale
jeho strelu Šulla zlikvidoval. Domáci sa nevedeli dostať do šancí, chýbala im finálna
prihrávka. V 39. minúte Ratao po centri z
pravej strany hlavou v šanci minul, ale Slovan napokon strelil gól ešte v prvom polčase. Moha pekne na ľavej strane prešiel
cez dvoch obrancov a jeho center prešiel
pod ruku brankára Vantrubu k nepokrytému Rataovi, ktorý už nemal problém doklepnúť do prázdnej bránky.

77. minúte, keď po Danielovom prudkom
a presnom centri dorazil zblízka do siete
dobiehajúci Moha. Slovan zrejme stratil
koncentráciu, lebo v 80. minúte znížil pohotovou strelou striedajúci Zachara po
skvelej prihrávke od Abraháma.

Pohronie doma nestačilo
na Dunajskú Stredu

vis) Oravec – Fábry (46. Kalmár), Ronan,
M. Vida, K. Vida – Ramirez
Pohronie začalo aktívne a vytvorilo si dve
dobré príležitosti. Hostia postupne hru
vyrovnali, ale stred poľa bol mimoriadne
prehustený, do šancí sa nedostával ani
jeden tím, hlavne domáci sa zamerali na
pozornú defenzívu a číhali na brejky.

FK Pohronie – FK DAC 1904 Dunajská V druhom polčase sa hral svižný futbal.
Útoky sa striedali na oboch stranách, no
Streda 0:2 (0:0)
napokon sa tešili hostia. Po rohu ešte poGóly: 61. Kalmár, 85. Kružliak. ŽK: Župa, kus Beskorovajnyho neskončil gólom, no
v 61. minúte si striedajúci Kalmár narazil
Pellegrini – Blackman, 2094 divákov.
loptu s Ramirezom, prebil sa cez dvoch
Pohronie: Jenčo – Tesák, Nosko, Bartoš, protihráčov a presne po zemi zakončil
Župa – Blahút, Dzurík, Pellegrini, Abrahám – 0:1. V závere sa DAC ešte presadil po
(84. Mészáros) – Klec (68. Mazan) - Zachara rohovom kope, keď Ronan poslal presný
center na hlavu Kružliaka a ten sa nemýlil.
Druhý gól belasých visel vo vzduchu, Po- DAC: Jedlička – Blackman (84. Divković),
Zdroj: TASR
hronie s vypätím odolávalo. Padlo však v Kružliak, Beskorovajnyj, Šimčák (46. Da-

V našom klube ste doslova pár dní,
ako ste si zatiaľ zvykli?
Som tu krátko, teraz sa zoznamujem s
hráčmi a s ľuďmi, ktorí robia okolo futbalu. Zatiaľ som spokojný, ľudia sú ústreto- vo a verím, že to prinesie úspech.
ví.
Aké sú, podľa vás, silné stránky nášho
Ako vznikla spolupráca medzi vami a kádra?
Pohroním?
Jednoznačne súdržnosť kolektívu.
V piatok 11. októbra zavolal športový
riaditeľ klubu Miro Filipko, oslovil ma s Po týždni ste s mužstvom nastúpili na
ponukou viesť FK Pohronie vo Fortuna prvý zápas a hneď proti Slovanu, môlige. Sadli sme si osobne, predostrel mi žete tento duel zhodnotiť z pohľadu
víziu klubu, volal som s pánom Glezgom. trénera?
V pondelok som prišiel do Žiaru nad Hro- Hrali sme u majstra, hanbu sme si však
nom, kde sme sa dohodli.
neurobili. Hráči ma príjemne prekvapili,
hrali sme poctivý futbal s pokorou, to
Bolo vaše rozhodovanie náročné, ale- budem vyžadovať aj v ďalších zápasoch.
bo ste vedeli hneď, že idete do toho?
Poznali ste Pohronie ako klub?
Ste spokojný so zázemím, štadiónom?
Moje rozhodovanie náročné nebolo. Sa- Musím vyjadriť spokojnosť s infraštruktúmozrejme, sledujem Fortuna ligu a videl rou klubu, je to krásny nový štadión a my
som pár zápasov klubu. Každý tréner máme dobré podmienky na trénovanie.
chce trénovať 1. ligu, takže som do toho
išiel.
Aké sú vaše ciele v Pohroní?
Mojim prvoradým cieľom je zachrániť
Ako sa vám zatiaľ javí káder ako celok? klub vo Fortuna lige.
Sú tu dobrí futbalisti, ktorí trénujú pocti(kr)

Patrik Blahút: Som veľmi rád, že mám možnosť hrať v lige. Pre takéto momenty sa hrá futbal
FUTBAL - FORTUNA LIGA

Krídelník A tímu FK Pohronie, 22-ročný Patrik Blahút, patrí služobne k najstarším hráčom tímu. Pamätá si ešte
na časy, keď Pohronie hralo na ihrisku
v Dolnej Ždani, ale bol aj pri historickom postupe do najvyššej súťaže. Ak
mu to zdravie dovolí, futbalu sa chce
venovať čo najdlhšie.
Patrik pôsobí v A tíme FK Pohronie od
svojich sedemnástich rokov. K futbalu ho
priviedol, ako vo väčšine prípadov, otec.
„Moje začiatky boli u nás na dedine, kde
sme boli v rovnakom veku viacerí, a tak
sme celé dni trávili na ihrisku. Boli sme
super partia, čiže často som chodil domov
po tme,“ spomína na svoje prvé kroky na
ihrisku Patrik.
Momentálne má Patrik svoje stále miesto
v hráčskej zostave. Vďaka tomu hráva
v najvyššej slovenskej lige a na trávniku
stojí proti najlepším našim tímom. „Je to
skvelý pocit, hlavne po tom peknom postupe. Som veľmi rád, že som bol pritom
a že mám možnosť hrať v lige. Pre takéto
momenty sa hrá futbal. Budem na to spomínať určite do konca života,“ netají svoje
pocity mladý krídelník, ktorý si ešte v doraste vyskúšal hrať aj na iných pozíciách.
Ako ďalej konštatuje, každý zápas vo Fortuna lige je náročný. Zaujímalo nás, proti
komu sa mu hralo najťažšie: „Samozrejme,
sú súperi, ku ktorým mám väčší rešpekt,

zomknúť proti tímom z najvyššej súťaže
a nehrajú také zápasy každý deň. Určite
dokáže potrápiť aj súper z nižšej súťaže.
Veď taký Tottenham (finalista Ligy majstrov) vypadol so štvrtoligistom v anglickom pohári.“

„

Zápasy proti
prvoligistom sú na inej úrovni,
ale aj súperi z nižších súťaží
dokážu potrápiť.

S priateľkou Sofiou.
ale to po desiatich minútach zápasu väčšinou opadne. Mne osobne sa najťažšie
hralo doma proti Trenčínu.“
V čase nášho rozhovoru sa Pohroniu darilo v Slovnaft Cupe, kedy postúpilo do
osemfinále. Zápasy proti prvoligistom sú
určite na inej úrovni, ale aj súperi z nižších
súťaží dokážu potrápiť favorita. Cíti v takýchto zápasoch Patrik prevahu Pohronia
na ihrisku? „Vo Fortuna lige je to hlavne
o kvalite a o nejakej tej „nadstavbe“. Ak
chceme vyhrať zápas, musíme dať niečo
navyše. A pohárové zápasy sú tiež náročné, pretože tímy z nižších súťaží sa zvyknú

Patrik patrí medzi našich najrýchlejších
hráčov. Napriek tomu, na niektorých súperov vidno, že to nestačí. „Na rýchlosti už
veľa nenaberieme, to sa veľmi natrénovať
nedá. A nemyslím si, že by sme zaostávali
v rýchlosti alebo v kondícii, len súperi sú
myšlienkou pred nami a viac myslia na
ihrisku. To je v lige veľmi dôležité,“ myslí si Patrik a vzápätí reaguje na nie veľmi
lichotivé výsledky, kvôli čomu je momentálne Pohronie na predposlednom mieste v tabuľke: „Ja osobne napätie v tíme
necítim. Aj keď určite nie je príjemné byť
na poslednom alebo predposlednom
mieste. Máme však ešte pred sebou veľa
zápasov a treba byť pozitívny.“ Patrik tiež
prezrádza, aká vládne v kabíne atmosféra
po prehratom zápase a, naopak, ako sa
tešia hráči po dosiahnutí dobrého výsledku: „Je jasné, že keď sa vyhrá, atmosféra je

skvelá. V šatni to žije a všetci sme šťastní.
A po prehratom zápase je to presne naopak. Hlavne po takom zápase, keď cítime, že sme mohli na ihrisku nechať oveľa
viac. Ja osobne sa po prehratom zápase
snažím na to čím skôr zabudnúť.“ Patrik
má jasno aj v tom, v čom by malo Pohronie najviac zabrať, aby sa dostavili prvé
výsledky. „V myslení. A my, ofenzívni hráči,
musíme dávať viac gólov a vytvárať oveľa viac príležitostí ako doteraz,“ zamýšľa
sa náš krídelník, ktorý si v kabíne najviac
rozumie s každým, ale najviac asi s kapitánom Lukášom Pellegrinim.

Najväčším kritikom Patrika je bývalý hráč
Pohronia Jakub Kosorín. Prezrádza aj to,
ktorý je jeho obľúbený futbalový tím
a hráči: „Futbalovo sa mi veľmi páčia Mané
a Salah. A tím jednoznačne Liverpool FC.
Najlepším hráčom súčasnosti je, podľa
mňa, Virgil van Dijk,“ konkretizuje talentovaný futbalista Pohronia a na záver netají, kde by sa rád videl o niekoľko rokov:
„Chcem sa futbalom baviť a napredovať
a čo bude, to nechávam na osud.“
(li)
Foto: archív PB.

