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Krytá plaváreň už mala prechádzať veľkou rekonštrukciou
Práce však stoja. Čo je za tým?

Podľa prvotných informácií, v týchto
dňoch by sa už mala realizovať rozsiahla rekonštrukcia krytej plavárne.
Skutočnosť je však taká, že hoci je plaváreň zatvorená už viac ako dva mesiace od zatvorenia kúpaliska, v objekte budovy nepanuje stavebný ruch.
Zisťovali sme, prečo sa plánované práce odďaľujú. Odpovede sme hľadali u
Igora Rozenberga, konateľa a riaditeľa mestských Technických služieb.
Ako na úvod Igor Rozenberg podotýka,
nespustenie prevádzky krytej plavárne
ovplyvnilo niekoľko faktorov. „V prvom
rade ide o plánovanú rekonštrukciu, ktorej spustenie pribrzdilo dokončenie zimného štadióna. Práve tento časový posun
nás upozornil, že je potrebné zamyslieť
sa nad ďalším postupom realizácie prác
na plavárni, ktoré sa, okrem iného, posúvajú do zimného obdobia. Okrem toho,
vývoj ceny práce a niektorých dodávok
naznačil, že schválený finančný limit na
rekonštrukciu nebude stačiť na krytie
rozpočtu celého diela,“ priznáva úprimne Rozenberg.
Vzhľadom na tieto skutočnosti sa preto
vedenie spoločnosti rozhodlo dať spracovať aj predbežnú hodnotu zákazky
dodávateľským spôsobom, čo obavy potvrdilo. V tomto prípade ide takmer o pol
miliónový presah ceny diela oproti pôvodným prepočtom. „Z uvedeného dôvodu realizujeme obsahovú a finančnú
optimalizáciu rozpočtu, pričom vychádzame z predpokladu zachovať kvalitu
diela, ktorá bola navrhnutá projektantom. V súčasnosti poznáme už výsledok.
Aj keď uplynulo už od plánovaného
spustenia rekonštrukcie viac ako dva mesiace, práve toto obdobie nám pomohlo
nájsť cestu s minimálnym finančným rizikom. Zaoberáme sa ešte aj už vyriešenou
otázkou efektívnosti investície s nerezovým bazénom, presťahovaním bufetu
o poschodie nižšie a nutnosťou demon-

táže stropných obkladov a vzduchotechniky. Takéto úvahy nastávajú v čase, keď
ešte môžeme nastaviť rekonštrukciu tak,
aby z toho vzniklo zmysluplné dielo za
primerané množstvo peňazí,“ objasňuje
ďalej súčasnú nelichotivú situáciu riaditeľ spoločnosti.
Obyvatelia mesta sa logicky pýtajú, prečo je plaváreň zatvorená, keď sa tu žiadne stavebné práce nekonajú. Aj na toto
má riaditeľ mestskej eseročky odpoveď.
„Jeden z troch blokov rekonštrukcie plavárne sa volá Odstránenie havarijného
stavu plaveckého bazéna. Jeho statika
nie je v takom stave, aby sme bez ďalších opatrení mohli napustiť vodu. Časť
detských bazénov bola odstavená už aj
minulú sezónu, pričom aj hlavný detský
plavecký bazén preteká, čo by si vyžadovalo opravu pred prípadným spustením.
Je zrejmé, že morálne opotrebenie plavárne si pred každým jeho spustením a aj
samotnej počas prevádzky vyžaduje hlbší a hlbší zásah do peňaženky. Po spustení zimného štadióna do prevádzky sme
personál presunuli na nové pracovisko.
Za túto patovú situáciu nesiem plnú zodpovednosť. Je mi ľúto, že plavecký oddiel
musí plávať inde a aj to, že návštevníci,
športovci a školáci nemajú miesto pre
svoje aktivity alebo relax. Verím však,
že práve tento odklad urobí z plavárne
miesto, na ktoré bude hľadať svoju cestu
ešte širšia verejnosť ako doteraz,“ dodáva
na záver s nádejou Igor Rozenberg.

Žiarskym plavcom sa
skomplikovali podmienky
na trénovanie
Plaváreň veľmi chýba nielen rekreačným plavcom, ale najmä žiarskemu plaveckému klubu Delfín. Ako približuje
prezidentka klubu Martina Bartková,
plavci v súčasnosti chodia na tréningy
trikrát do týždňa do Banskej Štiavnice.

Na Kutinkách osadili zvodidlá
Strana 2

podmienky, čo sa týka ceny za bazén, sú
nehorázne. Samozrejme, túto situáciu
budeme musieť konzultovať s konateľom MŠK,“ podotýka Martina Bartková.
Z pôvodných 41 plavcov, ktorí boli členmi MŠK, ale aj aktívnymi plavcami, ktorí
reprezentovali nielen náš plavecký klub,
ale aj mesto Žiar nad Hronom, skončilo
doposiaľ 11. Prezidentka klubu však do
konca roka očakáva ďalšie odchody z
klubu. „Pre mňa, ale aj pre klub je to dosť
veľký úbytok, pretože nerobíme momentálne žiadny základný, ale ani zdokonaľovací kurz, odkiaľ by sme si mohli
nové deti priberať do klubu. A vychovať,
respektíve spraviť z dieťaťa plavca, ktorý
môže nastúpiť na preteky, trvá nejaký
čas. Dúfam, že plaváreň zrekonštruujú
čo najrýchlejšie, aby sme mohli v kľude
trénovať na domácej pôde,“ uzatvára
prezidentka PK Delfín Martina Bartková.

Vstupy a výstupy do mesta monitorujú kamery
Zakážu prejazd tranzitnej
dopravy cez mesto?



„S plavcami sa stretneme pred plavárňou o 16-tej hodine, do Štiavnice prídeme o 17-tej, o 18-tej máme tréning
a do Žiaru prichádzame o 19.15 hodine.
To znamená, že máme len hodinový tréning, čo je pre nás nepostačujúce. Cesta
do Štiavnice nie je vždy príjemná a blíži sa zima, čo bude ďalší problém, ako
zvládnuť bez problémov cestu. Viac detí
je cezpoľných, čo je pre nich ďalšie dochádzanie,“ hovorí na margo vzniknutej
situácie a súčasných tréningových podmienok prezidentka klubu. Plavci majú
okrem toho každý pondelok kondičný
tréning na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v našom meste. Keďže
sa za plávaním dochádza do Štiavnice
trikrát do týždňa, deti majú možnosť
chodiť tieto dni všetky, ale viac je takých,
ktoré chodia len dva razy. „Pre nás je to
dosť obtiažne, pretože hodinový tréning
je pre nás nepostačujúci. Od januára by
sa mala otvárať plaváreň v Handlovej, no

Mesto bolo úspešné s ďalším projektom. Na monitorovanie vjazdov a výjazdov z mesta získalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 10 000 eur. Úsek rýchlostnej cesty R2 bol do prevádzky uvedený v decembri 2014. Posledné
Vďaka dotácii sa na vjazde a výjazde údaje o intenzite premávky na Ulici SNP
z mesta inštalovali dve kamery, ktoré v Žiari nad Hronom má Slovenská sprámonitorujú vozidlá prichádzajúce alebo va ciest z roku 2015. Sčítanie dopravy
odchádzajúce z mesta. V prvej fáze sa v našom meste bolo vtedy vykonané pri
nainštalovali kamery pri jednom vjazde križovatke Ulice SNP a Ulice A. Hlinku. Zo
a výjazde, a to pri kaštieli, smerom na štatistiky vyplýva, že denne tadiaľ prejde
Ladomerskú Viesku. Kamery sú riadené 1645 nákladných áut, 15-tisíc osobných
softwarom zameraným na alfanumerické motorových vozidiel a 62 motocyklov, čo
čítanie a ukladanie dát. Zvyšujú úroveň je celkovo 16 707 vozidiel. Sčítanie robila
ochrany monitorovaného priestoru, ke- Slovenská správa ciest aj na Ulici SNP pri
ďže sprostredkúvajú vizuálne informácie Tescu. Tadiaľto prejde denne 1011 náz vjazdu a výjazdu v reálnom čase. Súčas- kladných áut, 9992 osobných a 85 motone je vykonávaný záznam, ktorý poskyt- cyklov, čo je spolu 11 088 vozidiel.
ne v prípade potreby spätné informácie
o činnosti a pohybe vozidiel v denných Práve z tohto dôvodu sa vedenie mesta
aj v nočných hodinách. Doplnkovou rozhodlo na vjazdoch a výjazdoch z mesfunkcionalitou je vyhodnocovanie in- ta osadiť kamery, ktoré zaznamenajú
tenzity dopravy na predmetnom vjazde evidenčné čísla vozidiel. Od tohto kroku
a výjazde mesta s rozlíšením na osobné si primátor mesta sľubuje osadenie zákaa nákladné vozidlá.
zových značiek tranzitu cez mesto. „To, že

uvedený systém dokáže čítať evidenčné
čísla vozidiel v danom smere jazdy a následne ho uloží do informačnej databázy
s dátumom a časom prejazdu vozidla, je v
súčasnej dobe už bežné technické riešenie,“ hovorí na margo funkcie kamier primátor Peter Antal a ako podotýka, pridanou hodnotou bude, že takto vytvorená
databáza umožní spracovanie rôznych
štatistických analýz, ktoré dopomôžu k
vytvoreniu objektívneho obrazu o dopravnej zaťaženosti jednotlivých vjazdov
a výjazdov mesta, a teda koľko áut prejde denne, týždenne, mesačne alebo napríklad za rok a umožní zistiť, aký podiel
na tomto zaťažení predstavujú nákladné
vozidlá.
(li)
Projekt bol finančne podporený Radou
vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality.

(li)
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Zvodidlá na Kutinkách sú už osadené
Pred niekoľkými dňami boli v časti Kutinky nainštalované zvodidlá, ktoré
majú zabrániť parkovaniu kamiónov
na autobusovej zastávke. Mesto týmto krokom vyšlo v ústrety občanom
žijúcim v tejto časti, ktorí sa sťažovali
nielen na odstavené kamióny, ale aj na
pravidelne vznikajúce čierne skládky.
Zvodidlá sú nainštalované v zmysle
platných STN, technických podmienok
a cestného zákona tak, ako ich odsúhlasil
Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad
Hronom a Slovenská správa ciest. Ich osadenie vyšlo mesto na 3 108 eur. „Cieľom
osadenia zvodidiel bolo oddeliť cestnú
komunikáciu od priľahlej plochy, kde zvykli parkovať kamióny,“ informuje Miloslav
Baranec z Oddelenia infraštruktúry MsÚ
a ako podotýka, obyvateľov blízkych domov obťažoval aj hluk motorov ťahačov,

nov. „V prípade, ak je tam odstavené nákladné vozidlo, hliadka rieši vec na mieste
blokovou pokutou, občas aj za spolupráce
príslušníkov ODI alebo hliadky policajného zboru. Spravidla ide o vodičov kamiónov cudzej štátnej príslušnosti, v prevažnej väčšine sú to Poliaci, ale občas aj
Rumuni, Srbi či Turci,“ uviedol pred časom
pre naše noviny náčelník MsP. Ako ďalej
konkretizoval, v roku 2018 zaznamenala MsP na tomto úseku 173 priestupkov,
pričom v blokovom konaní vybrali hliadky od 109 vodičov 1 345 eur a 67 riešili
napomenutím. V tomto roku do polovice
októbra bola štatistika 108 priestupkov,
z toho v blokovom konaní vybrali od 76
Hliadky mestskej polície chodia do loka- vodičov 1 235 eur a 32 vodičov riešili nality Kutinky na kontroly pravidelne každý pomenutím.
deň, minimálne dvakrát za službu. Okrem
(li)
toho preverujú aj každý oznam od občamraziarenských agregátov a v neposlednom rade im vadili aj výfukové plyny. Po
vodičoch kamiónov tu pravidelne zostával rôzny odpad, tvorili sa čierne skládky a výnimkou neboli ani ľudské výkaly.
„Teraz by sa síce do toho trojmetrového
priestoru kamionisti s ťažkosťami asi aj
dostali, ale vyjsť z neho by už bolo príliš
veľkým rizikom. Preto počítame s tým, že
kamióny tam možno budú odstavovať,
ale teraz už v odbočovacom pruhu pre
autobusy, čo je jednoznačné porušovanie
zákona o cestnej premávke a môžu byť
okamžite pokutovaní,“ podotýka Miloslav
Baranec.

Semafory na problémovej križovatke
spustia ešte tento mesiac
S inštalovaním svetelnej signalizácie
na priesečníku ulíc Krížna, SNP a A.
Dubčeka sa začalo v polovici októbra.
V týchto dňoch sa čaká na spustenie
semaforov, ktoré majú na tomto úseku
zlepšiť dopravnú situáciu.
Križovatku nad predajňou Orange vnímali
vodiči dlhodobo ako problémovú, veď
v minulosti bola príčinou viacerých dopravných kolízií a nehôd. „Na križovatke
sme inštalovali osem stožiarov svetelnej
signalizácie,“ informuje Lucie Karelová,
hovorkyňa Slovenskej správy ciest s tým,
že semafory na križovatke ulíc A. Dubčeka, SNP a Krížna budú spustené ešte
v tomto mesiaci. Ako ďalej podotýka, náklad stavby ešte nie je uzavretý, takže celková cena za inštalovanie semaforov ešte
nie je známa.
Pred časom sme vás tiež informovali, že
nové semafory na Ulici SNP budú zladené
s ostatnými na tejto ulici. Zaujímalo nás, či
je táto informácia stále aktuálna. „Áno, ale
zosúladenie s ostatnými semaformi bolo
plánované až po ukončení 2. etapy, ktorá
je plánovaná na budúci rok. Na kontrolnom dni stavby, ktorý sa konal 30. októbra
a prehodnotení technických a finančných
možností sa dohodlo, že časť plánovanej
2. etapy zrealizujeme ešte v tomto roku
a tým zabezpečíme zladenie semaforov
od autobusovej stanice až po koniec mesta smerom na Handlovú,“ dodáva Lucie
Karelová.

Na kruhový objazd sú tu
obmedzené priestorové pomery
Najväčší problém na inkriminovanej
križovatke videli vodiči v tom, že bola
riadená iba zvislým a vodorovným dopravným značením. Náročný bol najmä
výjazd z Krížnej ulice, keďže cestná komunikácia má strmý sklon a v križovatke sú
zlé rozhľadové pomery. Vedenie mesta
pôvodne ako riešenie presadzovalo vybudovanie kruhového objazdu. Štúdia
však preukázala, že osadenie kruhovej

križovatky na tomto mieste je nereálne
vzhľadom na obmedzené priestorové
a zlé výškové pomery Krížnej ulice. Navyše, kruhová križovatka by zasahovala
do súkromných pozemkov. Okrem iných
zásahov by sa musel zrušiť podchod, parkoviská pri Orange a zabrala by sa aj časť
pozemku pri rodinnom dome. Krížna ulica by sa musela prespádovať, čím by sa
narušili vjazdy do rodinných domov. Po
dohode so Slovenskou správou ciest sa
preto pristúpilo k inštalovaniu svetelnej
signalizácie.
(li)

Zástupcovia mesta v Nórsku

V utorok 29. októbra sa v nórskom
Osle konalo informačné podujatie,
tzv. matchmaking event. Za naše
mesto sa tohto medzinárodného
stretnutia zúčastnili Martin Baláž,
vedúci kancelárie primátora mesta
a projektová manažérka Ľudmila Paššáková.
Zástupcovia nášho mesta na podujatí
predstavili Žiar nad Hronom, ale aj aktivity a opatrenia mesta v rámci pripravovanej žiadosti, ktorú mesto plánu-

je podať prostredníctvom programu
SK – Climate. „Je potrebné nájsť si partnera z Nórska, aby sme v spolupráci
s ním mohli realizovať projekt zameraný na adaptačné opatrenia a opatrenia
na zmiernenie dopadov zmeny klímy,“
informuje Ľudmila Paššáková s tým, že
mesto už aktuálne pripravuje jeden projekt a ďalší by mal byť zameraný na výsadbu zelene a už spomínanú realizáciu
opatrení na zmiernenie dopadov klímy.
(r)

Na zimu sme pripravení
O údržbu komunikácií sa v našom meste starajú technické služby. Tie majú
na starosti približne 30 kilometrov
ciest a 42 kilometrov chodníkov. Ako
sú pripravené na tohtoročnú zimu?
„Na zimnú údržbu je pripravených 11 kusov techniky – jeden veľký sypač, tri multicary, dva veľké traktory, tri malotraktory,
jeden dvojkolesový traktor, jeden nakladač a jeden rýpadlonakladač,“ vymenúva Peter Jagoš zo spoločnosti Technické
služby Žiar nad Hronom.

Deere 1026) a dvojkolesový traktor Ferrari s kefou a radlicou na najužšie chodníky
široký len 80 cm. „V súčasnosti teda používame na chodníky permanentne päť
mechanizmov a vieme si vypomôcť ešte
malotraktorom, ktorý je prioritne na futbalovom štadióne, prípadne nakladačom
CAT,“ hovorí ďalej Jagoš s tým, že tohto
roku nová technika do vozového parku
nepribudla.

Na príchod zimy sú naše technické služby
pripravené aj čo sa týka posypového maUž pred minulou sezónou dokupovali teriálu. „Máme naskladnených približne
technické služby aj jeden malotraktor ši- 160 ton inertného materiálu, ktorý si vieroký 120 cm s radlicou a sypačom (John me priebežne dopĺňať a približne 35 ton
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posypovej soli. Toto množstvo by malo
pri priemernej zime postačovať. Soľ používame obmedzene kvôli ekologickému
aspektu, pri posype je miešaná s inertným materiálom. Hodnota všetkého naskladneného posypového materiálu je
približne 5 000 eur bez DPH,“ dodáva na
záver Peter Jagoš zo spoločnosti Technické služby.
Na záver pripomíname, že mesto Žiar nad
Hronom má zriadenú Horúcu linku zimnej údržby – 0915 317 044, na ktorú môžu
Žiarčania volať 24-hodín denne v prípade, že nie je odhrnutý chodník, cesta či
priechod pre chodcov.
(kr)

Technické služby sa starajú o 30 km ciest a 42 km chodníkov.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Kachľové pece II.
Po rušných rokoch povstaní a bojov
nastal čas na práce obnovy kaštieľa,
ale aj celého mestečka. V kaštieli sa
v tomto porevolučnom období pristupuje k opravám, ktoré sú zaznamenané v listinách potvrdzujúcich
práce a ich finančné vyrovnanie.
Máme záznam z roku 1734 aj
o kachliach, v ktorom sa píše, že kremnický hrnčiar Michal Jablonský potvrdzuje, že v kaštieli svätokrížskom,
v izbe hajdúchov, postavil dve nové
kachľové pece a opravil jedny staré
v izbe proviozora. Ako vidno, pristúpilo sa aj k zlepšeniu priestorov služobníctva.
Mestečko často postihovali požiare,

prestaval dve pece a ostatné vymazal
na zimu. To znamená, že zmenil tvar a
vzhľad doterajších dvoch pecí. A že to
boli kachle veľmi pekne spracované
a veru že až luxusné, dokladajú mnohé nálezy z priestoru kaštieľa a jeho
okolia.

ktoré poškodili, alebo úplne zničili
domy a niekedy zasiahli aj kaštieľ, ako
tomu bolo 2. marca 1735, kedy zhorela
časť strechy kaštieľa. Okrem nutných
stavebných opráv boli vybudované
aj dve nové modré rohové kachľové
pece, a to kachliarom Konrádom Majerom zo Zlatých Moraviec v izbách
kaštieľa, ktoré boli nanovo pokryté
štukovou výzdobou a vystavali sa aj
jedny prístenné kachle.
Že sa na prácach v kaštieli podieľali
aj svätokrížskí remeselníci, dokladuje
zápis, v ktorom sa spomína, že kováč
Valentín Ďurček zo Svätého Kríža potvrdzuje, že dostal peniaze za zhotovenie mreží do dvoch nových kachľových pecí v „hornom stavaní“. Výstavba
a opravy kachlí sú častou položkou pri

oprave kaštieľa. Poškodzovali sa častým používaním, ale aj často sa stavali
nové. Či preto, že staré sa zrútili, nevieme. Možno že dochádzalo k prestavbám podľa nových vzorov, veď kachľové pece boli ozdobou každej šľachtickej budovy. Ako sa spomína v roku
1745, kedy kachliar Ambruš (Ambróz)

V roku 1752 sa opäť opravujú kachle
v kaštieli. Opravoval ich kachliar
z Kremničky, ako píšu účtovné knihy,
ale bez mena a možno to bola zase ten
istý Amróz, ktorý ich staval a opravoval
pred niekoľkými rokmi. A že to nie je
náhoda, sa dá zistiť z listín aj neskoršie, v ktorých sa v roku 1756 spomína
ako Mikuláš Ambrózy, hrnčiar zo Starej Kremničky, ktorý si účtoval opravu
kachlí v kaštieli. Opäť v nasledujúcom
roku 1757 opravuje v kaštieli desať

kachľových pecí. V nasledujúcom roku
figuruje na zozname platieb za opravu kachlí. Tu však jeho meno končí
a už sa nevyskytuje. V roku 1759 už
v kaštieli stavia dve zelené kachľové
pece kachliar Juraj Koreň z Kremnice.
No neskoršie, v roku 1764, sa už opäť
objavuje nejaký Gašpar Ambróz, hrnčiar z Kremničky, ktorý stavia v kaštieli
nové kachľové pece. No čo možno, to
bol jeho syn a prebral otcovu živnosť
a pokračoval v tradícii rodu kachliarov
z Kremničky, ktorý stavali kachľové
pece pre arcibiskupov vo svätokrížskom kaštieli. Vyzerá to, že sme narazili
na rodinu kachliarov, staviteľov kachľových pecí v kaštieli v prvej polovici
18. storočia.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Mesto ponúklo pozemok na výstavbu nemocnice
Svet zdravia a Banskobystrický samosprávny kraj reagujú
Ako pred niekoľkými týždňami informoval primátor mesta Peter Antal,
mesto ponúklo spoločnosti Svet zdravia pozemok na výstavbu novej modernej nemocnice. Ide o plochu pod
Priorom, na sídlisku Pod vršky.
O stanovisko k ponúkanému pozemku
sme požiadali aj spoločnosť Svet zdravia,
ktorá je prevádzkovateľom žiarskej nemocnice. Tá už pred tromi rokmi chcela
kúpiť od Banskobystrického samosprávneho kraja chátrajúci pavilón B a dostavať
ho: „Veľmi nás mrzí, že doteraz nenastala
zhoda ohľadom generálneho investičného riešenia pre rozvoj nemocníc v Žiari
nad Hronom a Rimavskej Sobote. Vnímame preto pozitívne záujem vedenia mesta Žiar nad Hronom o túto tému,“ povedal
na úvod hovorca spoločnosti Svet zdravia
Tomáš Kráľ a dodal, že zaslanú ponuku,
samozrejme, prehodnotia. „Svet zdravia
ešte minulý rok predstavil vedeniu Banskobystrického samosprávneho kraja
nové alternatívy, ktoré investične vysoko

prevyšujú náš pôvodný zámer spred troch
rokov. V prípade Žiaru nad Hronom má ísť
o rekonštrukciu a dostavbu existujúceho
nemocničného pavilónu C,“ vysvetľuje
ďalej zámer spoločnosti Kráľ a dodáva,
že Svet zdravia už neuvažuje o využívaní
takmer 30 rokov rozostavaného pavilónu B na poskytovanie akútnej zdravotnej
starostlivosti: „Absolútne totiž nespĺňa
základné štandardy pre modernú medicínsku liečbu a komfort pacientov. Jeho
prípadná dostavba by bola príliš drahá a
výsledok z pohľadu kvality nedostatočný.“
Spoločnosť Svet zdravia chce aj naďalej
využívať nemocnicu, dokonca sa prikláňa
k rekonštrukcii a dostavbe: „Medicínsky
chceme žiarsku nemocnicu naďalej profilovať pre potreby regiónu so zohľadnením budúcich moderných trendov v
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nemocnica má mať zachovaný profil akútnej nemocnice regionálneho významu.
Po prípadnej rekonštrukcii a dostavbe by

BBSK so Svetom zdravia
naďalej rokuje

Vyrastie nová nemocnica na zelenej lúke pod Priorom?
v nej vznikol moderný urgentný príjem,
multiodborové intenzivistické oddelenie,
nové operačné sály a pacientské izby v
jedno a v dvojlôžkovom štandarde,“ dodáva ďalej hovorca spoločnosti s tým, že
aktuálne s vedením kraja prebiehajú rokovania o podmienkach spolupráce, roz-

Mestskí policajti budú dostávať príspevok za prácu
v preddôchodkovom veku

Mestskí policajti osobne poďakovali primátorovi v NR SR.
Bývalí obecní policajti budú dostávať príspevok za prácu. Nárok
na príspevok budú mať bývalí
policajti, ktorí majú aspoň 56
rokov a v obecnej polícii odpracovali najmenej 25 rokov.
Príspevok bude riešený formou
dávky osobitného sociálneho poistenia, pričom jeho výška bude
predstavovať 60 percent priemernej mzdy oprávnenej osoby. Osobitný sociálny poistný systém je založený na báze samofinancovania.
Príslušník obecnej polície počas
obdobia, keď trvá jeho pracovný pomer, bude platiť poistné na
príspevok vo výške troch percent
z vymeriavacieho základu určené-

ho všeobecným predpisom o sociálnom poistení. O príspevok bude
musieť bývalý policajt písomne
požiadať, o priznaní rozhodne jeho
zamestnávateľ a vyplácať ho bude
Sociálna poisťovňa. Nárok na príspevok zaniká, ak bývalý žiadateľ
dosiahol dôchodkový vek, ako aj
vtedy, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok.
Novelu zákona o obecnej polícii
predložil na rokovanie NR SR spolu
s Magdalénou Kucianovou primátor Žiaru a poslanec NR SR Peter
Antal ešte v septembri. „Novela
musela byť z mojej strany stiahnutá
pre výhrady časti koalície. V októbri

však prešla veľkou väčšinou hlasov
vo forme pozmeňujúceho návrhu,
ktorý podala po našej dohode šéfka sociálneho výboru, nezaradená
poslankyňa Alena Bašistová. Pre
mňa nie je podstatné, či to prešlo
ako môj návrh, alebo návrh niekoho iného. Podstatné je, že sme
pomohli jednej skupine zamestnancov, a teda aj našim mestským
policajtom. Prvýkrát, odkedy som
v parlamente, som cítil, že niekto si
moju prácu v NR SR vie vážiť. Také
úprimné ďakujem, ktoré som si
vypočul od veľkého množstva prítomných policajtov, som ešte nezažil,“ uviedol po prijatí pozmeňujúceho návrhu žiarsky primátor(li)

sahu projektu a tiež o budúcom vlastníckom usporiadaní. „Naša spoločnosť vníma
úprimnú snahu oboch strán o konštruktívnu a dobrú dohodu v prospech pacientov z regiónu. Až rokovania pokročia,
budeme pripravení informovať o bližších
detailoch,“ uzatvára Tomáš Kráľ.

Na ponuku mesta zareagoval aj Martin
Caudt, vedúci oddelenia zdravotníctva
Úradu BBSK. „Situácia ohľadne pavilónu
B v nemocnici v Žiari nad Hronom zatiaľ
nie je uzatvorená, keďže so spoločnosťou
Svet zdravia stále prebiehajú rokovania.
Prioritou kraja je nepredávať budovy vo
svojom majetku, pretože ich odpredajom
kraj, a tým pádom občania, strácajú kontrolu nad ďalším využitím týchto budov.
Kraj na rokovaniach so spoločnosťou Svet
zdravia deklaruje, že prioritou je, aby aj
do budúcna mal kraj právo vstupovať
do usporiadania a rozsahu poskytovanej
zdravotnej starostlivosti. Lôžka pre dlhodobo ležiacich pacientov sú jedným z
druhov zdravotnej starostlivosti, kde kraj
vidí v súčasnosti deficit a uvedomuje si do
budúcna pri súčasnej demografickej situácii potrebu jeho riešenia.“
(kr; li)

Kde končí odpad z cintorínov?
Nie je snáď žiadna domácnosť na Slovensku,
v ktorej by sme si počas Dňa všetkých svätých
a Pamiatky zosnulých nespomenuli na svojich
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. V tieto dni
viac ako po ostatné dni v roku smerujú naše
kroky na ich hroby. A práve počas Dušičiek vyprodukujeme obrovské množstvo odpadu, ktorý však nevieme separovať. Väčšinou ide o rôzne plasty.
Počas Dušičiek nosíme na hroby svojich blízkych
nielen kvety, ale aj rôzne vence, svietniky, plastové
kvetináče, umelé kytice či sviečky a kahance. Práve
takéto dekorácie nešetria životné prostredie a je
iba málo takých, ktorí uprednostňujú živé kvety. Po
čase aj tento odpad končí v kontajneroch a natíska
sa otázka – je možné ho separovať? Ako hovoria
odborníci, triedenie je problémom a zatiaľ sa nám
to nedarí. Mnoho aj živých vencov sa totiž skladá
z viacerých materiálov. Či už sú to napríklad stuhy,
drôtiky, plastové ozdoby alebo plast, do ktorého
sa kvety uchytia. Takýto mix materiálov je potom
veľmi náročné odseparovať a odpad tak končí ako
komunálny odpad na skládke.
Aby sme mohli odpad z cintorínov separovať a recyklovať, je potrebné ho najskôr rozobrať, čo však
zatiaľ kvôli vysokým nákladom nie je možné. To isté
platí aj pri obaloch zo sviečok, ktoré sú znečistené

voskom a tiež preto končia v zmesovom komunálnom odpade. Odborníci preto radia, aby sme kupovali, pokiaľ je to možné, živé kvety a sviečky také,
kde je ich obal možné opätovne použiť.

Aj na žiarskom cintoríne môžeme
odpady triediť
Ako nás informovala Ivana Martincová z Oddelenia
odpadového hospodárstva MsÚ, aj na žiarskom
cintoríne majú obyvatelia možnosť odpady z výzdoby hrobových miest triediť. „Okrem nádob na
zmesový komunálny odpad sa tu nachádzajú aj
žlté nádoby na plastový odpad a zelené na sklo.
Tieto odpady putujú do triedičky do Centra zhodnocovania odpadov,“ približuje Ivana Martincová
na margo triedenia na žiarskom cintoríne, ale ako
priznáva, bioodpad sa nám triediť nedarí, lebo: „Do
veľkokapacitných kontajnerov občania vhadzujú
všetky vzniknuté odpady z hrobov, nielen zelené
odpady ako časti prírodných kytíc, vencov, živé
kvety či lístie. Následné dotrieďovanie by bolo časovo a finančne náročné, s nízkou efektivitou.“ Ako
na záver Ivana Martincová dodáva, je jednoznačné,
že množstvo odpadu pred a po Dušičkách je zvýšené. V počtoch kontajnerov to bolo tesne pred sviatkami päť veľkokapacitných kontajnerov a štrnásť
1 100-litrových nádob.
(li)
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Elektronické objednanie k lekárovi majú pacienti zadarmo
natvysetrenie.sk. Stačí, ak pacient má k
dispozícii mobilný telefón, počítač alebo
tablet s prístupom na internet a ušetrí
si čakanie v čakárni, alebo telefonáty do
ambulancie.

Ako to funguje

MUDr. Soňa Barcíková.
Ako sme vás pred časom informovali,
Banskobystrický samosprávny kraj
pred niekoľkými mesiacmi poskytol
všetkým ambulanciám v kraji možnosť zadarmo objednávať pacientov
na vyšetrenie. Jednou z prvých, ktorí
takúto možnosť u nás v Žiari využila,
je MUDr. Soňa Barcíková.
Elektronické objednávanie je bezplatné
tak pre lekára, ako aj pre pacienta. Elektronický spôsob objednávania pacientov funguje cez webové rozhranie. Pre
lekárov je výhoda v tom, že si nemusia
inštalovať žiadny program, ale cez svoje
prihlasovacie údaje sa dostanú do systému objednávania. V tomto systéme si
lekár sám určí, ktoré hodiny budú vyčlenené pre objednaných pacientov a ktoré
pre urgentných pacientov bez objednania. „Podobný systém som chcela do praxe zaviesť už pred približne dvomi rokmi.
Vtedy však ponúkané programy boli
pre pacienta spoplatnené,“ približuje na
úvod MUDr. Barcíková, ktorá je lekárkou
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pre deti a dorast v našom meste. Naproti tomu, ponuku od BBSK uvítala a ako
jedna z prvých žiarskych lekárov aj využila, pretože je bezplatná tak pre lekára,
ako aj pre pacientov. „Objednávanie cez
webovú stránku je pre pacienta veľmi
jednoduché a intuitívne. Do vyhľadávača si pacient zadá meno lekára bez titulu
a systém ho už podľa ponuky navedie,
na aký druh vyšetrenia sa má záujem
objednať. Môže si vybrať vyšetrenie pri
akútnom ochorení, kontrolné vyšetrenie a poprípade konziliárne vyšetrenie
pri chronických ochoreniach. Pacient si
vyberá z ponuky voľný termín, ktorý mu
vyhovuje,“ vysvetľuje ďalej MUDr. Barcíková.

Zadarmo pre pacienta
Služba objednávania je poskytovaná
bezplatne pre všetkých pacientov príslušného obvodu ambulancie. Objednávanie prebieha cez stránku www.objed-

Ak ste sa už na stránke objednali na vyšetrenie a potvrdíte deň a čas, systém
vám ho rezervuje. Spätne vám príde sms,
že ste objednaný. „V takomto objednávaní vidím veľké výhody. U nás sme si nastavili intervaly medzi jednotlivými objednanými pacientami. Pacienti, ktorí sú
objednaní, prídu na svoj čas a v krátkom
čase sú vybavení. Pomedzi nich berieme
pacientov, ktorí čakajú na vyšetrenie bez
objednania. Takto sa snažíme efektívne
prerozdeliť čas na jednotlivé vyšetrenia, čo je výhodou najmä v jesennom
a zimnom období, kedy je návštevnosť
(chorobnosť) veľmi vysoká,“ hovorí ďalej
na margo nového systému MUDr. Barcíková.
Moderný systém objednávania určite
ocenia aj mamičky bábätiek. „Maličké
deti majú približne deväť preventívnych
prehliadok do jedného roka. Keď ku nám
do ordinácie príde mamička s novorodencom, objednáme ju cez systém na
nasledujúcu preventívnu prehliadku.
Mamičke príde na mobilný telefón notifikačná sms s údajmi, na kedy je objednaná. Ďalšia sms ju na vyšetrenie upozorní
deň pred samotným vyšetrením. Aj toto
je všetko zadarmo. Mamička sa nemusí
o nič starať, nič si pamätať, vyšetrenie jej
pripomenie sms,“ dodáva MUDr. Barcíková s tým, že od zavedenia systému sa
stretli len s pozitívnymi ohlasmi od pacientov.
(li)

Vianočný stromček rozsvietia deti
prskavkami
bližne o 17.15 hodine po divadelnej rozprávke. Príde, ako je už zvykom, v sprievode anjelov a čertov, ktorí deťom aj zaspievajú. A na čo, okrem samotného Mikuláša
s pomocníkmi sa môžu tento rok deti
tešiť? „Nová bude nielen rozprávka, ale aj
Mikuláš v nádhernom tradičnom kostýme. Sme radi, že celé Mikulášske slávnosti
odohrajú herci z Divadelnej spoločnosti,
čiže poloprofesionálni herci, ktorých si
Žiarčania zamilovali vďaka ich Ceste rozprávkovým parkom. Deti sa tak vďaka nim
môžu tešiť na krásnu rozprávku Mrázik,
ktorú pozná snáď každý z televízie, ale aj
na spievajúcich čertov a anjelov. Zaspieva
dokonca aj Mikuláš,“ prezrádza Janko Kulich. Po rozsvietení vianočného stromčeka
si všetci spoločne zaspievame Tichú noc
a začne diskotéka s čertami, počas ktorej
sa budú môcť deti odfotiť s Mikulášom
priamo na pódiu, kde budú anjeli rozdávať sladkosti.
(li)
Mikuláš sa zjaví na pódiu na námestí priMestské kultúrne centrum pozýva
všetky detičky a ich rodičov na Mikulášske slávnosti a prosí ich, aby si so
sebou priniesli prskavky, ktorými pomôžu Mikulášovi rozsvietiť vianočný
stromček.
Mikulášske slávnosti sa uskutočnia už
v tradičnom termíne, a to vo štvrtok
5. decembra v predvečer sviatku svätého Mikuláša. „Tentokrát však mikulášsku
rozprávku uvedieme v bývalom Dome
kultúry na námestí a nie vonku na námestí,“ informuje dramaturg MsKC Janko
Kulich a hovorí o dôvodoch: „Rozhodli
sme sa tak preto, aby sme zvýšili divácky
komfort, aby rodičia nemuseli držať svoje
deti na pleciach a stáť v zime, ale hlavne
preto, aby všetky deti videli na pódium.
Veríme, že túto zmenu návštevníci ocenia. Samozrejme, Mikuláš príde ako vždy
na námestie.“

Žiarska „Jednotka“ oslavuje 60 rokov
Žiaci, koľko je 25 + 60? Sme tu, po 60.
rokoch so svojimi. Sme tu, prví učitelia
zo septembra 1959. Sme tu, niektorí už
nie...
Nová školská budova s úradným názvom
I. OSŠ v Žiari nad Hronom. Budova pekná,
na tie roky honosná, akoby vtedy na viac
rokov uzatvárala mesto. Za ňou a zo strán
ležali už len polia a lúky a pred školou
neupravené priestory s nevysychajúcim
blatom. My, peší, sme chodili do školy
často v gumákoch preskakujúc kaluže i hlboké koľaje, cez ktoré smelo prebehovali
iba nákladiaky. Kde – tu boli preložené
dosky, ktoré nám najmä večer dodávali
istotu, lebo v okolí školy nebolo ešte ani
elektrické osvetlenie. Nedá mi toto všetko
nespomenúť so začatím školského roka.

Pred školou bola utlačená škvára s vychodenou cestičkou, na ktorú po čase začali
ukladať už dnes neexistujúce kvadričky.
Ulice s chodníkmi začínali iba od bývalej predajne nábytku smerom dolu. Tu aj
ulice mali svoje názvy, ale činžiaky v okolí
školy mali iba abecedné označenie. Aj žiakov sme do výkazov zapisovali: bydlisko,
blok A alebo K a číslo vchodu. Nebolo námestie ani Dom kultúry.
Začínajúci učiteľský zbor pozostával väčšinou z mladých ľudí, slobodných i s rodinami. S plným elánom a veselo sme
sa pustili do práce. Veľa vecí nám vtedy
nerobilo starosti. Ja som mala vtedy 25
rokov. Spomínam si, ako sme my, mladé
mamičky, miestami ťahali, alebo pretláčali

detské kočiariky cez celé sídlisko do jasieľ. Ja som to mala najďalej, až do dolnej
časti mesta. Na jar a v lete to už bolo lepšie, i keď nákladiaky vírili kúdole prachu.
Spred bytových dverí ani vtedy neubudli
topánky alebo papuče na prezutie, ktoré
vtedy nikto nezobral. Ani detské kočiariky,
ktoré sme mávali dolu pri vchodoch, dokonca i s fusakmi i vankúšikmi.
Spomínam jar, lebo, ba i jeseň, keď sme
my so žiakmi, ale najčastejšie školská
družina, chodievali na lúky, k Lutilskému
potoku aj sa sánkovať. Po ceste bolo málo
áut. S chuťou sme sa chystali na otvorenie
školského roka. Všetci učitelia sme čistili
budovu školy od stavbárov, oškrabávali
fľaky na oknách, na zábradlí, zametali sme

Na sedenie si žiaci nosili vankúšiky. Lavice v triedach ešte neboli.

a umývali. Vedeli sme už, kde budeme
mať svoje triedy. Teda nová, krásna škola
privítala prvých žiakov s vôňou vápna,
malty a olejovej farby. Napadlo mi, že vtedy stála vraj 4 milióny korún. V triedach
bola každá bočná stena inej sýtej farby, no
predná bola vždy príjemne zelená. Okrem
umývadla však v triedach nebolo nič. Na
sedenie si žiaci nosili vankúšiky, na okná
podonášali kvietky a bolo nám fajn. Tak
sme veru začínali. Nevadilo.
Dodnes viem, že som dostala 4. B triedu.
Uchovávam si aj fotografiu týchto žiakov, medzi ktorými je neskôr aj zástupca
riaditeľa školskej správy. Spomínam si na
žiakov ako disciplinovaných, dobrých, aj
keď boli poschádzaní aj z „dolnej školy“,
ba prisťahovaní aj z iných miest. Radosť
bola s nimi pracovať. V triedach bolo po
30 i viac žiakov. Po pár týždňoch sme už
dostávali do tried lavice, namontovali
nám tabule i skrine. Vyučovanie prebiehalo v pohode, nenáhlivo, učebné osnovy

boli miernejšie ako teraz. S chuťou sme
stačili nacvičovať rôzne programy a scénky pre mnohé príležitosti v škole i v meste.
Takáto pohoda panovala i v zborovni, ktorú tiež postupne zariadili. Boli sme družní,
radili sa, pomáhali sme si. Ja som sa medzi
všetkými kolegami dobre cítila. Nezabudnem na učiteľské zábavy v telocvični školy, na maškarné bály v školskej jedálni a na
malé posedenia v zborovni pri príležitosti
Dňa učiteľov. Tak si spomínam na prvé
roky v našej škole.
Spomienok je veľa za 20 rokov, ktoré som
v tejto škole prežila. Časom pribúdalo práce na naše plecia. A tak som učila a učila.
Ale medzi žiakmi som si temer neuvedomila, ako tie septembre jeden za druhým
bežia. Teraz by som sa v triede spýtala:
Žiaci, koľko je 25 + 60? Veľa, pani učiteľka.
Veru, veľa, veľa...
Mária Szolnokyová, bývalá učiteľka
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Z pera čitateľa
Prvý máj
v roku 1967

Sviatok práce sa za socíka oslavoval
na celom Slovensku spoločne a bolo
to tak aj v našom meste, v Žiari. Mestský rozhlas ráno o siedmej hodine
vyhrával budovateľské sklady. Potom
sa začali zhromažďovať obyvatelia pri
nemocnici. Alegorické autá, pracovné
kolektívy a diváci. Máje zhodnocovali
ľudí, dnes ľudia nie sú ľuďmi, sú digitálni, závisláci. Máje chýbajú.
V roku 1967 som s kolektívom kráčal
ulicami mesta do parku, kde som odovzdal zástavu za 50 korún na občerstvenie a zábavu spolu so spolupracovníkmi. Na ten deň nikdy nezabudnem! Prečo? Pretože som sa zaľúbil
do dievčaťa, s ktorým žijem 52 rokov,
ktoré malo všetko – bola a je krásna,
spravodlivá, čestná, pravdovravná
a darovala mi dvoch synov, ktorí mi
robia radosť. Amorov šíp ma zasiahol, keď som sa rozhodol ísť z parku
po schodoch. O stretnutí s 18-ročnou
dievčinou nabudúce.

Rozprávky od Majky
Chorý strom

N

a okraji lesa stál hoci starší, ale
pekný domček. Bola pri ňom
záhradka. V nej narástol veľký
strom. Bol mohutný a konáre mu siahali
skoro až k zemi. Žilo tam dievčatko Dominika. Dievčatko maličké, očká sa jej smiali
a blonďavé vrkôčiky pripomínali fontánky. Jej neustále rozprávanie a smiech bolo
počuť až k susedom. Ten strom bol orech,
jej orech. Dominika sa pod ním hrávala.
Na konári bola zavesená hojdačka. Tá visela na pevných lanách, na ktorých bola
upevnená hrubá doska. Pri kmeni stromu
mala drevenú debničku a na nej starší
varič. A aby bola kuchynka kompletná,
mamička jej dala množstvo mištičiek aj
drevenú varešku, aby mohla variť. Na zemi
mala rozprestretú deku, na ktorej ležala jej
bábika a malý kočík červenej farby. Celé
jej kráľovstvo schovávali mohutné konáre

orecha. V korune stromu bývalo množstvo
vtáčikov. Dominika im dávala mená od výmyslu sveta . Žltáčik, modráčik, červenáčik,
beláčik, šedáčik, ba aj speváčik, tárajko,
plačko, beťárik. Žili tam aj dve straky. Tie sa
neustále hádali. Keď sa už hašterivé straky nedalo počúvať, Dominika ich musela
upozorniť: „Ach, vy dve! Neviete o tom, že
hádať sa a skákať druhým do reči je neslušné?“ Ony sa len uškrnuli a ich hádka pokračovala ďalej. A o čom bola? Ktorá z nich
je krajšia, šikovnejšia a ktorá má najligotavejšie veci v hniezde. Mali tam hodinky,
prstene, gombíky, trblietavé papieriky. Aby
ste vedeli milé deti, straky ukradnú všetko,
čo sa ligoce.
Jedného dňa sa Dominika hrala tak, ako
aj po iné dni vo svojom kráľovstve. Varila
bábike, kŕmila ju, uspávala v červenom
kočiariku. „Buďte už tichšie vtáčiky, bábika spí.“ No tie si naďalej štebotali. Vtom
začula stonanie. „Joj, joj.“ „Tíško, niečo som
začula,“ hovorí. A znovu: „Joj, joj, všetko ma
bolí,“ vzdychal mohutný orech. „A čo sa ti

stalo? Ako ti pomôžem?“, opýtala sa ho. „Ty
si si nevšimla, koľko mám málo orieškov?
Pod mojou kôrou je veľa škodcov,“ hovorí
jej smutne. Dominika sa pozrie a naozaj,
orieškov je málo. Odlúpi kúsok kôry a skutočne. Boli tam larvy, húsenice a množstvo
chrobáčikov, ktoré ho požierali. „Čo teraz
urobím? Ako ti pomôžem? A už ticho!“
skríkne Dominika na vtáčiky. „Teraz buďte
múdre a povedzte mi, ako mu pomôžeme,
veď je to aj váš strom.“ Ostalo neskutočné
ticho a vtáčiky sa potíšku radili. Aj straky sa
pridali. „Tak už ste niečo vymysleli?“ opýta sa ich. Vrany hovoria: „Choď do lesíka
a tam nájdeš doktora ďatľa. Iba on môže
pomôcť a zachrániť náš strom.“ Dominika
sa vybrala do lesíka. Stretla tam veveričku
krásnu, červenú s huňatým chvostíkom
a pýta sa jej: „Dobrý deň veverička, mohla
by si mi, prosím, poradiť, kde býva doktor
ďateľ?“ „Choď za zvukom ďobkania, podľa sluchu doktora nájdeš.“ Dominika sa
pobrala za zvukom. Nôžkami prepletala,
takmer utekala, aby ho čím skôr našla. „Ko-

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

h18.11. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max,
Sládkovičova 13
h19.11. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
h20.11. 20.00 – 22.30 h lekáreň Recept,
Dolná 49/21, Kremnica
h21.11. 20.00 – 22.30 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
h22.11. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
h23.11. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia,
Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/53
h24.11. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max,
OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
h25.11. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus,
Sládkovičova 8
h26.11. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
h27.11. 20.00 – 22.30 h lekáreň Alpinia,
Š. Moysesa 75
h28.11. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
h29.11. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus,
Sládkovičova 8
h30.11. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia,
Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
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

Knižnica je z dôvodu rekonštrukcie zatvorená
Knižnica
Michala Chrásteka
je od stredy
13. novembra,
vzhľadom
na prebiehajúcu
rekonštrukciu,
uzatvorená.
O jej opätovnom
otvorení vás budeme
informovať.

nečne, už ho vidím,“ vykríkla. Podišla bližšie. „Dobrý deň, pán doktor ďateľ,“ pekne sa
pozdravila. „Máte krásny čierny zobák, aj
perie,“ lichotila mu. „No už povedz dievčatko, prečo si za mnou prišlo a čo odo mňa
potrebuješ?“ Všetko mu takmer jedným
dychom vyrozprávala. Ďateľ povedal: „Nestrácajme čas a zaveď ma ku stromu, nech
nezahynie. Urobím, všetko, čo bude v mojich silách.“ Ako prišli k orechu, hneď sa dal
do roboty. Ďobal a ďobal veľmi dlho. Keď
skončil, povedal: „O strom sa treba aj starať! Povedz ockovi, nech poodpiľuje všetky
suché konáre. Zajtra sa na pacienta prídem
pozrieť.“ A tak sa aj stalo. Ocko poodpiľoval
všetky suché konáre a ďateľ prišiel pacienta pozrieť. Oznámil: „Strom je už zdravý.“
Dominika s vtáčikmi sa veľmi tešili. Ďatľovi
sa poďakovali. Čo bolo ďalej deti? To určite
viete. A kto nevie: o strom sa starali a Dominika bola šťastná, že jej kráľovstvo bolo
zachránené.Mária Francisti
Mária Francisti
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Štvrtok
ROZPRÁVKA V DOME KULTÚRY
Y
16:00 h: MRÁZIK
Rozprávkové predstavenie
s pesničkami.

NA NÁMESTÍ MS
17.15 h: PRÍCHOD MIKULÁŠA
Rozsvietenie Vianočného
V
stromčeka
stromčeka.
a.
Milé deti! Prineste
si so sebou p
prskavky!
y
17.30 h: ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA
a fotenie s Mikulášom

V KINE HRON v MsKC
8:00 h: PIADINÔŽKA
Mladý šikovný Yeti
nájde niečo o čom si myslel,
že neexistuje, človeka – piadinôžku.

TIMEA L
ACOVÁ
s kapelou

23.11. o
19:00 h

U Shake
spe

ara

Vstup zd
arma
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Kúsok Francúzska na cirkevnej škole
Počas októbra sa v Základnej škole
s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom intenzívnejšie
parlovalo, keďže sa na krúžku francúzskeho jazyka zúčastňovala aj rodená
Francúzka madame Annie Dyck, na
úvodnej hodine aj so svojou kolegyňou Christine Bonafé.
Vďaka francúzskej neziskovej organizá-

cii učiteľov bez hraníc GREF, ktorá ju na
Slovensko vyslala, sme si aj my, jedna
zo škôl Banskobystrického kraja, mohli
užiť pravú ľubozvučnú francúzštinu.
Zaujímavou formou sa žiaci učili nové
témy, osvojovali si správnu francúzsku
výslovnosť, gramatiku a slovnú zásobu,
avšak neostalo len pritom. Pani Annie
si pripravila hodinu, na ktorej sa žiaci

dozvedeli zaujímavosti o Francúzsku a
francúzskych zámorských teritóriách.
Vypočuli si, ako sa žije na francúzskom
pobreží Atlantického oceána (odtiaľ
Annie pochádza), ako 20 rokov pôsobila na Antilách neďaleko Ameriky, aj to,
prečo je pre Francúzov možné kedykoľvek sa presťahovať na nádherné ostrovy
ako Martinique, Réunion či iné. Sladkou
bodkou na záver lektorkinho pôsobenia na našej škole bol typický francúzsky zákusok Tarte aux pommes, ktorý
pripravila s našimi šikovnými francúzštinármi. A veruže si na ňom pochutili.

Ježibaba Vuvuzela na návšteve u prvákov
Posledný októbrový školský deň medzi
mravčekov prišla ježibaba Vuvuzela a
svojimi čarami ich začarovala na rôzne
strašidielka. Počas dňa sa spolu vytancovali, vyrobili si strašidlá a s pomocou

pedagogičky Vierky aj ozdobné svietniky. Pred odchodom stihla ešte Vuvuzela
všetky deti odmeniť strašimaškrtami a
prisľúbila, že o rok sa opäť vráti.
Mgr. Martina Polachová, 1. C

Určite bolo skvelou skúsenosťou pre
našich žiakov používať a cibriť si cudzí
jazyk v reálnom živote, prekonať bariéru
či strach z urobenia jazykových chýb, či
stretnúť človeka z iného kultúrno-spoločenského prostredia. Dúfame, že nevšedné hodiny francúzskeho jazyka žiakov
povzbudili a motivovali v učení sa tohto
krásneho jazyka aj naďalej.
Mgr. Martina Štefanková

Futbalový zápas na Tehelnom poli

Drobci cvičia tradične na výbornú
Aj tohto roku sa na „Dvojke“ sprístupnili hali, skákali. Hravo zvládli všetky športové
priestory telocvične pre všetkých pred- úlohy a za odmenu si okrem dobrého poškolákov. Deti tak v rytme hudby a pod citu odniesli aj sladkú odmenu.
Mgr. Martina Polachová
vedením žiakov zo 4. A triedy cvičili, be-

Zápasy UEFA Európskej ligy v skupinovej fáze patria dlhé roky medzi
vrcholné futbalové podujatia. Jeden
takýto zápas sa odohral vo štvrtok 24.
októbra na Tehelnom poli v Bratislave
medzi domácim ŠK Slovan a anglickým Wolverhampton FC.
Tento duel bol netradičný tým, že kvôli
trestu od UEFA nemohli mať domáci futbalisti kulisu dospelých fanúšikov, a tak
štadión mohli naplniť len deti základných škôl do 14 rokov. Aj vďaka podnetu

Žiaci navštívili
seniorov
v domove
dôchodcov
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším navštívili žiaci zo Žiackeho parlamentu na
„Štvorke“ domov dôchodcov. Cieľom tejto krásnej akcie bolo potešiť starkých milým slovom a ručne robenými darčekmi,
ktoré pre nich s láskou vyrobili. O tom, že
sa starkým naša návšteva páčila svedčil
najmä úsmev na perách, radosť v očiach,
ale aj spoločné rozhovory spolu so školákmi.
(r)

od rodičov žiakov cirkevnej školy sme
sa chopili príležitosti a podarilo sa nám
získať 42 vstupeniek. Záujem o futbalový zápas bol obrovský a ešte väčší zážitok
tých, ktorí boli jeho súčasťou. Deti boli
nadšené krásnym vynoveným štadiónom a úžasnou atmosférou vypredaného hľadiska. Naživo videli výborný zápas
a futbalové hviezdy, akými sú napríklad
Andraž Šporar, Moha, Dominik Greif alebo hosťujúca brankárska legenda Rui
Patrício. Navyše, svojou účasťou pomohli
naši žiaci vytvoriť nový slovenský det-

ský rekord v návštevnosti na športovom
podujatí. Na štadióne totiž fandilo 20 333
fanúšikov, z toho 19 300 detí. Aj napriek
tomu, že po kvalitnom výkone domáci
Slovanisti zápas prehrali 1:2, zanechal
v deťoch nádherné dojmy a pocity. Dojatí
zo skvelej atmosféry boli aj samotní hráči
a predstavitelia klubu, ktorí nám deň po
zápase poslali oficiálne poďakovanie za
mimoriadnu podporu, fantastickú atmosféru a za získanie slovenského rekordu.
Cirkevná škola

Fantastický úspech žiakov „Štvorky“
Mesiac október sa nesie v znamení úcty
k starším. Pri tejto príležitosti organizovalo CVČ literárno-výtvarnú súťaž Mám
svojich starkých veľmi rád. Do literárnej
súťaže sa zapojilo 10 škôl so 102 súťažnými prácami. Každoročne sa do tejto
súťaže zapájajú aj žiaci žiarskej „Štvorky“.
To, že si svojich starých rodičov vážia a
radi s nimi trávia čas, vyjadrili vo svojich
prácach. Práce hodnotila odborná porota.
Na vyhodnotenie boli žiaci pozvaní spolu
so svojimi starými rodičmi, ktorým boli

práce venované.
Próza I. stupeň: Timotej Trnka, Čestné
uznanie
Próza II. stupeň: Karin Mazúrová, Čestné
uznanie a Dominik Franta, Čestné uznanie
Poézia II. stupeň: Patrik Hrabaj, Čestné
uznanie, Regina Krátka, 3. miesto, Nela
Mladenovič, 2. miesto a Veronika Bencová, 1. miesto
Výtvarné práce II. stupeň: Ľubomíra Minková, Čestné uznanie
„Štvorka“
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Využitie malých odpadkových košov na verejných priestranstvách
Na území mesta sa rozmiestňujú
malé odpadkové koše na verejných
priestranstvách, ktoré slúžia na zber
pouličného odpadu. Sieť malých
odpadkových košov je navrhnutá
na frekventovaných miestach, kde
sa pohybuje veľa ľudí na verejných
priestranstvách, ako sú napríklad križovatky, pešie zóny, okolie obchodných centier, nemocníc či zastávok.
V meste sa nachádzajú dva hlavné typy
nádob. Prvý na odpad, ktorý vznikne
obyvateľom alebo návštevníkom počas
pobytu vonku. Ide o drobný odpad ako
obaly z nápojov (plastové fľaše, kovové plechovky, tetrapaky, resp. sklenené
fľaše), obaly z jedla konzumovaného na
verejnosti (obal z keksíku, zo žuvačky,
obal z cigariet) a iný drobný odpad (žuvačky, špaky z cigariet, použité vreckovky Druhý typ nádoby je určený na zber farby s piktogramom označujúcim psa.
a pod.). Tieto smetné nádoby sú rôznych psích exkrementov pre majiteľov psov. Mnohokrát sa stáva, že smetné koše sú
Tieto nádoby sú červenej, resp. zelenej preplnené odpadom, ktorý do týchto nátypov a veľkostí.

Deň techniky na technickej škole
V utorok 29. októbra sa už po štvrtýkrát
na pôde Súkromnej strednej odbornej
školy technickej konal Deň techniky.
Podujatie navštívilo približne 690 žiakov základných škôl zo Žiaru, Zvolena
a blízkeho okolia.
Aj tento rok pozvanie prijali vystavovatelia predovšetkým z Bratislavy, z Banskej
Bystrice, zo Zvolena a zo Žiaru nad Hronom. Každá spoločnosť predstavila moderné a zaujímavé technológie. Sova Digital mala pripravenú ukážku spolupráce
digitálneho dvojčaťa s Plant Simulation.
Festo predviedla digitalizáciu dát v pneumatike. Centrum vedecko-technických
informácií ponúklo žiakom vyskúšať si
tlač s 3D perom a tiež predviedlo ukážky
3D tlače. Spoločnosť ABB umožnila žiakom vyskúšať si prácu s robotom YuMi.
S možnosťou tvorby a výroby rôznych
predmetov a materiálov na 3D tlačiarni
prišla bratislavská spoločnosť Kvant, ktorá
predviedla aj elektrotechnickú stavebnicu
a Gunt industry 4.0.- vizualizáciu montážnych prác. Návštevníci mohli ďalej vidieť
elektromobil Nissan Leaf, prezentáciu
elektromobility, ktorú predviedla firma
Eco Auto. Zo Zvolena prišla aj spoločnosť
Continental Automotive Systems Slovakia, ktorá predstavila testovacie vozidlo
Jaguár a nový typ elektronických parkovacích bŕzd. Pestrý program dopĺňali firmy
združenia InTech Žiar nad Hronom, z.p.o.,
Slovalco, Nemak Slovakia, Hydro Extrusion Slovakia, Remeslo strojal, Tubapack a

dob nepatrí. Odpad sa ukladá do nádob,
ale aj na nádoby alebo vedľa nich. Obyvatelia, návštevníci, ale aj majitelia obchodíkov či malých firiem si zamieňajú malé
smetné koše za nádoby na zmesový komunálny odpad, ktoré majú v stojiskách
alebo každý subjekt vo vlastnom objekte.
Obyvateľom slúžia na zbavenie sa odpadu z domácností 1100 l zberné nádoby
v stojiskách, ktoré sú rozmiestnené po
sídliskách a iných častiach mesta, alebo
zberné nádoby umiestnené v rodinných
domoch. Krabice od topánok alebo iných
tovarov, plné igelitové tašky či vrecia
s domovým komunálnym odpadom, aj
toto sa nachádza v malých smetných
košoch. Takýto odpad patrí do iných nádob a takéto konanie je v rozpore s VZN
mesta o nakladaní s odpadmi. Účel smetných košov na verejnom priestranstve je
skvalitniť úroveň prostredia nášho mesta
a predchádzať jeho znečisťovaniu.

Na čo slúžia malé smetné koše
✓Do malých odpadkových košov vhadzujeme iba príležitostné odpadky pri
pohybe obyvateľov voľnými priestranstvami.
✓Nevhadzujeme do nich igelitové vrecia
plné komunálneho zmesového odpadu,
bežný odpad z domácností, odpady z obchodných jednotiek, taktiež neukladáme
takýto odpad vedľa týchto malých odpadkových košov.
Využívajme malé smetné koše na ich účel
a tým zabránime znečisťovaniu prostredia. Vhadzujme odpadky do malých odpadkových košov, podľa toho, čo do nich
skutočne patrí. Spoločne tak prispejeme
k čistote nášho mesta. Veď vzhľad nášho
mesta by mal byť záujmom nás všetkých.

RIADKOVÁ INZERCIA

hPredám v Žiari nad Hronom,

hPredám alebo dám

časť IBV, dva TOP domy
na jednom pozemku, výhodné
pre 2 rodiny či vedenie firmy
a iné služby.
T: 0903 575 921

do prenájmu Piváreň Žiarčanka.
T: 0915 233 347

hHľadám upratovačku
na 2 hodiny denne, v ZH.
Práca vo večerných hodinách.
T: 0908 06 86 15

hHľadám prenájom
pre 3 osoby do 350 eur.
T: 0908 481 568

hMám záujem o staré medaily,
Fagor Ederlan Slovensko, ktoré ponúkajú
so školou duálne vzdelávanie a umiestňujú absolventov školy na požadované pracovné pozície vo firmách. Spoločnosť SAV
Inoval predviedla ukážky vypeňovania
hliníkových vzoriek.
Podujatia sa zúčastnili aj dve vysoké školy
– Technická univerzita zo Zvolena Fakulta
techniky, ktorá žiakom umožnila vyskúšať
si virtuálnu realitu na reaktívnej doske
a Žilinská univerzita Katedra automatizovaných a výrobných systémov, ktorá pred-

stavila Deltu robot riadený kamerou, robotizovanú montáž USB kľúča a mobilný
robot na pásovom podvozku. Pre žiakov
boli pripravené vstupy do kvalitne vybavených učební, kde im boli predvedené
ukážky technológií ako automatizačná
stanica – výrobná linka, PLC, elektropneumatika, opracovanie na CNC strojoch,
ďalej ukážky prác v systémoch SW SolidWorks, predvádzanie simulačných modulov v Plant Simulation, merací systém
UniTrain, ktoré sa využívajú pri výučbe
na škole. Na konci tohto malého festivalu
techniky sa žrebovali vecné ceny, ktoré
žiaci získali po vhodení žrebovacieho lístka do osudia.

Dar spoločnosti Nemak výrazne
prispeje k skvalitneniu výučby
PLC programovania
Počas Dňa techniky vedúci údržby spoločnosti Nemak Slovakia Juraj Hromádka
odovzdal riaditeľke školy Beate Tóthovej
6 nových PLC vybavených najnovšou
verziou programu Tiaportal. Tento dar výrazne prispeje k skvalitneniu výučby PLC
programovania na škole. Škola po dohode so spoločnosťou Nemak posúva výučbu PLC programovania už do 2. ročníka.
Následne študenti, ktorí majú podpísané
učebné zmluvy so spoločnosťou Nemak a
absolvujú v nej odborné výcviky, si budú
môcť svoje poznatky a zručnosti zdokonaliť priamo v praxi pod vedením špecialistov tejto spoločnosti. Škola si túto pomoc
a podporu zo strany spoločnosti Nemak
SSOŠT
Slovakia vysoko cení.

Zdroj: internet

plakety, vyznamenania,
odznaky či mince.
Kontakt: mincestor@pobox.sk,
0904506160 (SMS, WhatsApp),
fb mincestor. Napr. prezidenti/
osobnosti, auto-moto, športové,
lyžiarske, príroda, hory,
poľovnícke/lovecké, inštitúcie,
mestá, pamiatky, ľudové
motívy, univerzity, filatelistické
výstavy, vojenské, policajné,
železničiarske, včelárske,
vinárske a pod.

hPredám kúpeľňovú
(plechovú smaltovanú) vaňu,
150 cm. Zachovalá, málo
používaná. Cena: 30 eur,
dohoda možná.
T: 0907 605 542

hDám do dlhodobého
prenájmu zrekonštruovaný
2-izbový byt v Žiar nad Hronom
s logiou. Byt je so spotrebičmi
a čiastočne zariadený:
chladnička, mikrovlnka, sporák,
práčka, sedacia súprava +
skrinky v obývačke, vstavaná
skriňa, kuchynský stôl, botník.
Prenájom je pre max. 3 osoby,
nefajčiarov bez domácich
zvierat. Cena 380 eur/mesiac,
vrátane energií. Požadujem
depozit vo výške nájomného +
nájomné platiť mesiac vopred.
Voľný od 1.11.2019.
T: 0908 960 366

hKúpim zachovalú váľandu.
Volať po 18.00 h.
T: 0907 544 815

hPonúkam služby pre
seniorov a ich rodiny v oblasti
opatrovania. Mám osvedčenie
z opatrovania SČK a 9-ročnú
prax z opatrovania v Rakúsku.
T: 0905 230 663

hPredám garáž v zachovalom
stave, na Ulici Dukelských
hrdinov, pri Hvezdárni.
Cena: 9600 eur. T: 0918 88 36 48

hMladá rodinka (dvaja dospelí

hPredám veľký 3-izbový byt

+ jedno dieťa) hľadá
do podnájmu jeden až
dvojizbový byt do 370 eur.
T: 0904 680 147

na Etape. Bonus – šatník.
T: 0907 268 902

hPredám alebo dám
do prenájmu predajňu
železiarstva na Námestí Matice
slovenskej v Žiari nad Hronom.
T: 0915 233 347

hKúpim starú vojenskú
vzduchovku na guličky.
Prídem pre ňu osobne.
T: 0910 419 469

hVykupujem kroje.
T: 0910 782 512
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JA ♥ WELLNESS
Máte radi wellness Hotela Termál?

Vo wellnesse máme komornú atmosféru
s dizajnovým riešením priestorov. Termálna
voda pochádza z nášho vlastného vrtu.
Má priaznivé účinky na celý organizmus.
V oddychovom bazéne a v bazéne
s masážnymi tryskami a vodnými atrakciami
môžete zregenerovať a oddýchnuť
si po ťažkých dňoch a každodennej rutine.
K dokonalému oddychu vám prispeje
tepidárium, soľná inhalačná miestnosť,
sauny a možnosť masáži a procedúr.
Vážime si našich pravidelných hostí a preto sme
pripravili vernostný program zákazníckych kariet
JA ♥ WELLNESS. Radosť z oddychu vám teraz

prinesie výhody. Môžete získať vstup
alebo masáž zadarmo. Registrácia do nášho
vernostného systému prebieha priamo v hoteli
na wellness recepcii. Stačí vyplniť súhlas
so spracovaním vašich údajov, my vám
priradíme zákaznícku kartu a už pri prvej
návšteve sa vám začínajú narátavať
vaše vstupy, masáže alebo procedúry.
Na všetky otázky ohľadom registrácie alebo
bonusových služieb vám radi odpovieme.
Zoznam všetkých wellness služieb nájdete na
našej webovej stránke alebo sa môžete o nich
informovať priamo
na hoteli.
Prídete si pre svoju kartu?

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa
46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade
s ustanovením §9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len
„súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa § 588
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako Občiansky zákonník),
ktorej predmetom je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2586
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
a)
nebytový priestor č. 12, nachádzajúci sa na
prízemí obytného domu, súpisné číslo 897, číslo vchodu
12, na Ul. Pod Donátom v Žiari nad Hronom,

omietky a maľby na stenách a strope, priestor má rozvody
elektriny, podlahy sú betónové a v strede je prekrytá jama
drevenými doskami s rozmerom 1*3,7 m. Cez priestor
prechádzajú aj rozvody kúrenia, ktoré sú zaizolované.
Priestor má plastové vstupné dvere a plastové okno.
V miestnosti je aj rozvodná skriňa pre ističe domu.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže ako aj pôdorys
nebyt. priestoru sú zverejnené na webovej stránke
mesta www.ziar.sk , a tiež sú k dispozícii na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom (odd. správy majetku mesta,
kancelária č. 17 na 1. poschodí MsÚ).
Popis nebytového priestoru
Ide o priestor v prízemí prístupný od dvorovej časti Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke
bytového domu. Priestor je vykurovaný, má realizované s viditeľným označením: ,,Obchodná verejná súťaž –
b)
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu, súpisné
číslo 897, postaveného na CKN parcele č. 1149/84, s veľkosťou 2600/619909-tin,
c)
spoluvlastnícky podiel k pozemku
CKN parcela č. 1149/84 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1138 m², na ktorom je obytný dom súpisné číslo 897 postavený, s veľkosťou
2600/619909-tin. (ďalej aj ako nebytový priestor)

Nebytový priestor č. 12 - Neotvárať“ je potrebné doručiť
na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad, Ul. Š.
Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku
v podateľni mestského úradu, a to v pracovných dňoch
od 7.30 do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 10.10.2019
do 29.11.2019 do 12.00 hod. V tejto lehote
musia byť ponuky doručené aj poštovým
doručovateľom. Ponuka predložená po uplynutí
tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)
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14. november - Svetový deň diabetu
Príčiny vzniku
Medzi najčastejšie príčiny vzniku cukrovky (diabetes mellitus) patria: genetické
faktory, zvýšená produkcia niektorých
hormónov zvyšujúcich hladinu glukózy
v krvi, niektoré lieky (kortikosteroidy),
chronický zápal podžalúdkovej žľazy

Cukrovka a prevencia

Viete si predstaviť že ste každý deň
odkázaní na lieky? Cukrovkári áno.
21. storočie so sebou prinieslo globálnu epidémiu diabetu a pacientov stále
pribúda. Niektorí s ňou žijú od malička,
iní ju nadobudli počas života alebo v
starobe. Jedno však majú spoločné, a
tým je nedostatok inzulínu, ktorý je pre
život nutnosťou.
Momentálne je na Slovensku viac ako
340 000 pacientov, ktorí o svojom ochorení vedia. Podľa európskych štatistík je
predpoklad, že ďalších 300 000 ľudí o
svojom ochorení nevie. Do roku 2030 sa
predpokladá, že počet ľudí s diabetom
sa na Slovensku zvýši na 430 000. Skrytá
cukrovka je hrozbou pre každého pacienta. Zanedbanie jej liečby je totiž život
ohrozujúce a často končí tragicky. Sprie-

vodnou komplikáciou cukrovky môže byť
napríklad zlyhanie obličiek, zhoršenie zraku až slepota, amputácia končatín, srdcový infarkt a cievna mozgová príhoda. Na
diabetes trpí v priemere každý dvadsiaty
Slovák, pričom častejšie postihuje práve
ženy.

Všeobecne rozdeľujeme
cukrovku na tri rôzne typy


cukrovka 1. typu: pacient trpí
absolútnym nedostatkom inzulínu,

cukrovka 2. typu: pacient má
relatívny nedostatok inzulínu a trpí na inzulínovú rezistenciu,

cukrovka iného typu: je to
cukrovka v rámci rôznych pridružených
ochorení a pri tehotenstve.

Základom prevencie je identifikácia potenciálnych rizikových faktorov cukrovky.
Odtiaľ sa treba odraziť. Na prvom mieste
sú informácie.
Pri cukrovke 2. typu zohráva významnú
rolu nesprávna životospráva a s ňou spojená obezita. Diabetici vedia, že prvoradý
pri liečbe cukrovky je zodpovedný prístup a dobré informácie. Pacient by sa
mal k svojej chorobe postaviť aktívne a
pravidelne si kontrolovať krvný cukor, no
nemal by zabúdať ani na meranie tlaku
krvi a telesnú hmotnosť. Taktiež by mal
klásť dôraz na zloženie stravy a vyhýbať
sa nevhodným potravinám. Vedieť, ako
sa pri cukrovke správne stravovať, nemusí
byť vždy jednoduché. Nevhodná strava je
často hlavnou príčinou vysokej hladiny
glukózy v krvi, ktorá môže viesť ku vzniku
cukrovky 2. typu, alebo zhoršovať priebeh
liečby tohto ochorenia. Aj keď je cukrovka
komplikáciou, ktorá si vyžaduje permanentnú starostlivosť, nemusí sa stať pre
pacienta bremenom. Naopak, pri správnom prístupe k chorobe je veľmi dobre
zlúčiteľná s každodenným životom a ve-

ľakrát nemusí byť na prvý pohľad vidieť.

fruktózu ( inulín je polymér fruktózy).

Cukrovka a vhodné potraviny

Cukrovka a pohyb

Obmedziť alebo vylúčiť by mal diabetik
glukózu, med, čokoládu, biele pečivo.
Taktiež tuky živočíšneho pôvodu, mäso,
mäkkýše, mlieko, soľ, alkohol. Odporúča
sa strava bohatá na vlákninu, komplexné
uhľohydráty (škrob), nízky obsah tukov.
Preferovať tuky rastlinného pôvodu. V obmedzenom množstve je možné sladiť
ovocným cukrom - fruktózou. Zelenina
je bohatá na vlákninu, antioxidanty a fytochemikálie s liečivými vlastnosťami
a výhodou pre diabetika je nízky podiel
uhľohydrátov. Veľmi prospešný je pre
diabetikov zeler, ktorý obsahuje glykokvín – látku s podobným účinkom ako
inzulín, ktorá znižuje hladinu cukru v krvi.
Glykokvín obsahuje aj cibuľa a má tiež
vplyv na zníženie krvnej glukózy. Artičoka
obsahuje ďalšiu užitočnú látku – cynarín,
s priaznivým vplyvom na detoxikáciu pečene, je vhodná pri žlčníkových problémoch a taktiež pomáha redukovať hladinu glukózy v krvi. Zemiaky obsahujú komplexné uhľohydráty, ktoré sa na glukózu
premieňajú veľmi pomaly – počas troch až
štyroch hodín trávenia v črevách. Tak nespôsobujú náhle zmeny v hladine krvnej
glukózy a diabetici ich preto v obmedzenom množstve dobre znášajú. Hlávkový
šalát obsahuje veľmi málo uhľohydrátov,
diabetici ho môžu jesť bez obmedzenia.
Čakanka je veľmi vhodná, keďže obsahuje

Pohyb je základný a nenahraditeľný nástroj na udržanie zdravia. Diabetici nie sú
výnimkou. Práve naopak. Diabetici sú práve tí ľudia, u ktorých zohráva pravidelný
pohyb dôležitú a nezastupiteľnú úlohu.

Cukrovka a fajčenie
Diabetik – fajčiar je veľmi rizikový pacient
s vysokou pravdepodobnosťou srdcovocievnej komplikácie. Toto riziko je neporovnateľne vyššie ako u nefajčiara. Odborníci vypočítali, že dĺžka života u diabetika
- fajčiara sa skracuje o 10 - 15 rokov.

Správna obuv pre diabetika
Obuv pre diabetika môže byť normálne
sériovo vyrábaná, ale v prípade potreby
môže byť i individuálne zhotovená na
špecializovaných pracoviskách. Obuv by
mala byť zhotovená z prispôsobivého
a priedušného materiálu. Najlepším materiálom zostáva koža. Topánka by nemala mať vnútorné švy ani žiadne iné súčasti,
ktoré by zasahovali dovnútra. Predná časť
topánky by mala byť voľná a priestranná.
Podpätok by nemal presahovať 3 cm. Diabetik bez komplikácií nemá zväčša problém nájsť vhodnú sériovo vyrábanú obuv.
Miroslava Malatincová, RÚVZ Žiar nad
Hronom, zdroj: www.zdravie.sk,
www.stromzdravia.sk

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Dňa 10. novembra
sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej
chvíle, keď nás opustil
náš drahý
Pavel Pethö.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína
manželka Elena, synovia Pavol
a Dušan s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá.
SPOMIENKA
Osud ti nedovolil
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš ďalej žiť.
Dňa 24. novembra pri
príležitosti nedožitých
menín spomíname
na našu drahú manželku, mamičku,
starú mamu, sestru a švagrinú
Emíliu Kvakovú,
ktorá nás opustila
vo veku nedožitých 66 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou spomína manžel Július,
dcéra Renáta a syn Róbert s rodinami,
vnuci Daniel a Viktor, brat Mirko
s rodinou a švagrovia Jozef,
Ondrej a Peter s rodinami.

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

SPOMI ENKA
V očiach si odišla,
v srdciach si zostala.
Dňa 19. novembra
si pripomíname
4 roky,
čo nás navždy
opustila
naša drahá
manželka a matka
Mária Čaklošová.
Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína smútiaca
rodina.
SPOMIENKA
Dňa 24. októbra
uplynulo
osem rokov od chvíle,
keď
nás navždy
opustila manželka,
naša mama a stará
mama
Helena Džuganová.
Spomínajú manžel,
syn, dcéra s rodinou
a sestra s rodinou.

SPOMIENKA
Aj keď priskoro
zhasla sviečka
tvojho života,
ty neodišiel si,
zostávaš navždy
v srdciach tých,
ktorí ťa mali radi...
Dňa 29. októbra uplynul
rok od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný Ivko Heiler.
S láskou spomínajú manželka,
deti, vnúčik, rodičia,
sestra a švagrovci.
Za tichú spomienku
spolu s nami ďakujeme.

SPOMIENKA
Neodišiel si od nás,
zostal si navždy
v našich srdciach.
Dňa 20. novembra si
pripomíname
4. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec a prastarý otec
Pavol Bartoň.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol v tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba žiť.
Dňa 16. novembra
uplynulo 5 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec, svokor,
brat a švagor
Marián Šarközi.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Spomína smútiaca manželka, deti
s rodinami, vnúčatá
a ostatná rodina.
SPOMIENKA
To, že sa rana
zahojí, je len klamné
zdanie, v srdci bolesť
zostane a tiché
spomínanie.
Dňa 26. novembra si
pripomenieme
15 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustil náš syn, brat,
švagor a strýko
Július Štyriak.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, sestra,
švagor a synovci Rastík a
Urbanko.

SPOMIENKA
Dňa 3. novembra
sme si pripomenuli
9. výročie od chvíle,
keď nás opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Štefan Fiflík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Osud je občas veľmi
krutý, nevráti,
čo raz vzal.
Zostanú len spomienky
a v srdciach veľký žiaľ.
Ťažko je bez teba,
smutno je nám
všetkým,už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Odišiel si od nás, my ostali sme
v žiali,navždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 26. novembra 2019 si
pripomíname 4. výročie tej smutnej
chvíle, kedy nás navždy náhle opustil
milovaný partner a otec
Peter Sekáč.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami na jeho úsmev,
radosť zo života a láskavé srdiečko.
S láskou spomína partnerka
Viera a syn Peter.
SPOMIENKA
Dotĺklo tíško
srdiečko,
navždy utíchol jeho
hlas, mal rád život
a všetkých nás.
Dňa 22. novembra
uplynie 31 rokov, čo
nás navždy opustil starý otec
Ján Kyseľ.
S láskou a úctou spomínajú vnučky
Zuzana a Jana s rodinami a nevesta.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.

SPOMIENKA
More lásky si
so sebou vzal,
hory bolesti
zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka
na teba zostáva v nás.
Dňa 16. novembra sme si
pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a starký
Jozef Líška.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína manželka Helena,
dcéra Martina s rodinou, syn Roman
s rodinou a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Zhasli oči plné lásky,
našej drahej mamičky.
Nezhasnú
však nikdy
na ňuv srdci naše
spomienky.
Dňa 25. novembra
si pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila
naša drahá
mamička
Mária Štefíková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
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Žiarski strelci hostili slovenskú streleckú elitu

Výborný výkon súrodencov Veselých

STRELCI

PLAVCI

V ZUS aréne v Žiari nad Hronom bola
z poverenia Slovenského streleckého
zväzu (SSZ) zorganizovaná 1. Slovenská strelecká liga a Liga talentovanej
mládeže. V dňoch 26. a 27. októbra
sa v 10 zmenách na čiare vystriedalo
viac ako 300 súťažiacich vo všetkých
vekových kategóriách v disciplíne
vzduchová puška 60 a 40 výstrelov
a vzduchová pištoľ 60 a 40 výstrelov.
Strelci súperili o prvenstvá, a zároveň
o postup na Majstrovstvá SR, keďže išlo
o kvalifikačné preteky. Najpočetnejšie
výpravy strelcov už tradične vyslali organizácie ŠKP Bratislava (19), SAV Bratislava
(10), MŠK Brezno, ŠG Košice, ŠSK Šaľa,
ŠSK mesta Martin, ŠKP Martin, LŠ L. Hrádok, ŠKP Prešov a Solivar Prešov. Je zaujímané, že počet štartujúcich bol vyšší
alebo porovnateľný ako na Extralige, čo
je najvýznamnejšie strelecké podujatie
SSZ.
Z domácich strelcov v sobotu 26.10.
na 1.Slv a LTM bodovali Róbert Láska,
v disciplíne VzPu 40 výstrelov získal
393,5 bodov zo 400 možných, čo ho zaradilo na 1. miesto. Rostislav Burian exceloval v kategórii mužov nad 45 rokov,
keď v disciplíne VzPi 40 výstrelov dokázal
nastrieľať 376 bodov zo 400 možných,
čím získal 1. miesto. V rovnakej kategórii a v rovnakej disciplíne sa na 2. mieste
umiestnil Marián Grúber s nastrieľanými
365 bodmi. V rovnakej disciplíne, ale
v kategórii ženy nad 40 rokov, zvíťazila
Marianna Grúberová s 350 bodmi. V kategórii dorastenky v disciplíne VzPi 40
výstrelov naše mesto reprezentovali Silvia Herková, umiestnila sa na 2. mieste
a Karolína Lovčičanová sa umiestnila na
3. mieste.

Róbert Láska.
V nedeľu 27.10. na Cene primátora mesta Žiar nad Hronom svoje strelecké majstrovstvo potvrdil Rostislav Burian, keď
v disciplíne VzPi 40 nastrieľal 378 bodov,
čím sa zaradil na vrchol slovenského
rebríčka v danej kategórii a disciplíne.
V disciplíne VzPi 60 výstrelov náš klub
reprezentoval v mužskej kategórii Filip
Šulek a s nastrieľanými 562 bodmi zo
600 možných sa umiestnil na 2. mieste.
Róbert Láska v disciplíne VzPu 40 výstrelov získal 383,6 bodov, čo mu stačilo na
3. miesto. Rovnaké umiestnenie si vystrieľal aj Karol Ihring, ktorý v disciplíne
VzPi 40 výstrelov získal 368 bodov. V rovnakej disciplíne, ale v kategórii seniorky,
bodovala aj Mária Humená, 332 bodov
jej stačilo na 3. miesto.
Na výsledky, ktoré dosiahli strelci žiarskeho MŠK, sme patrične hrdí. Veď
Rastislav Burian bol vyhodnotený za
najúspešnejšieho strelca pretekov a ostatní budú mať čo robiť, aby ho dostihli.
Sezóna v streľbe zo vzduchových zbraní
ešte len začala a už bol dosiahnutý úžasný výkon 581 bodov zo 600 možných,
čo ťažko niekto prekoná. Tento vysoký
výsledok dosiahol Ján Fabo, člen ŠKP
Bratislava v disciplíne VzPi 60 výstrelov
v kategórii muži. V puškovej disciplíne

Rastislav Burian, Marianna
Grúberová a Marián Grúber,
prezident ŠSK MŠK.
dosiahla najlepší výsledok zo všetkých
štartujúcich strelcov mladá kadetka Kamila Novotná, členka ŠKP Prešov, keď
nastrieľala 625,7 bodov. Raritou pretekov bol štart Inda Parashar Rani, ktorý
v disciplíne VzPu 60 výstrelov v kategórii
mužov nastrieľal 622 bodov a postavil
sa na najvyšší stupienok víťazov v danej
kategórii. Vyššie uvedené výsledky boli
dosiahnuté aj vďaka domácemu hostiteľovi MŠK ŠSK, ktorý sa úlohy zhostil na
výbornú a dokázal vytvoriť súťažiacim
príjemné prostredie. Veď zvládnuť bez
problémov a stresov viac ako 300 štartov nebolo jednoduché. Pod taktovkou
hlavného rozhodcu Jozefa Piecku to organizátori zvládli bravúrne. Vedenie SSZ
konštatovalo, že kvalifikačné preteky na
postup na Majstrovstvá SR dopadli zásluhou domáceho MŠK ŠSK nad očakávanie, na výbornú, za čo patrí všetkým
zainteresovaným úprimné poďakovanie.
M.G.

BASKETBALOVÝ SUMÁR
LIGA – STRED – MLADŠÍ ŽIACI

BK ZŠ Zvolen - MŠK BK Žiar nad Hronom 28:74 (6:20, 9:41, 15:57, 28:74)
Body: Valent 14, Horváth 14, Juhász 12,
Barcík 12, Herich 9, Huraj Alex 4, Dekýš
3, Tapfer2, Kovalčík 2, Kršiak 2. Hrali:
Chrobák, Brumlich, Huraj Max, Golebiowski, Šadon, Barniak, Plencner.
BK ZŠ Zvolen - MŠK BK Žiar nad Hronom 26:67 (5:14, 12:38, 16:53, 26:67)
Body: Horváth 16 (1 trojka), Valent 13,
Chrobák 9, Barcík 5, Herich 4, Golebiowski 4, Tapfer 4, Juhász 3, Huraj Max
3, Kršiak 2, Barniak 2, Brumlich 2. Hrali: Kovalčík, Dekýš, Huraj Alex, Šadon,
Plencner.
CELOSLOVENSKÁ LIGA ŽIAKOV

2, Bobok 2, Švec 2, Žemľa 2. Hrali: Ku- Janek.
cej.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK AŠK
CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV
Slávia Trnava 71:106 (21:29, 9:23,
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Kar- 15:28, 26:26)
lovka Bratislava 55:81 (13:30, 18:15, Body: Balogh 15, Žemla 12, Bobok 10,
14:16, 10:20)
Ďurica 10, Šonkoľ 8, Kňažko 5, Melaga
Body: Šonkol 14, Balogh 12, Žemla 8, 3, Mihálka 3, Šmondrk 3, Bielik 2. Hrali:
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK Lip- Holic 6, Bobok 5, Ďurica 4, Kňažko 4, Holic, Janek.
Bielik 2. Hrali: Melaga, Mihálka, Herich,
tovský Mikuláš 80:30 (49:21)
Body: Kartík 20, Horváth 16, Ondrík 13,
Kaša 8, Kret 6, Truben 4, Kováč 4, Melaga 3, Kňažko 2, Juhász 2, Herich 2. Hrali:
Kondra, Laho.
MŠK BK Žiar nad Hronom - BKM Iskra
Svit 84:34 (41:18)
Body: Kret 18, Horváth 18, Kartík 13,
Kaša 11, Ondrík 10, Kňažko 4, Kondra
4, Melaga 3, Juhász 2, Herich 1. Hrali:
Truben, Laho, Kováč.

SLOVENSKÁ LIGA - JUNIORI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

BK MŠK Kežmarok - MŠK BK Žiar nad
Hronom 74:82 (36:44)
Body: Novák 20, Golebiowskij 14, Kucej
12, Grochal 9, Király 8, Holic 7, Truben 4,
Bobok 3, Švec 2, Babiak 2, Žemľa 1.
BKM ISKRA Svit - MŠK BK Žiar nad
Hronom 86:53 (52:28)
Body: Babiak 10, Király 8, Novák 8, Golebiowski 8, Truben 6, Holic 5, Grochal

V sobotu 9. novembra plavecký
klub Tenax zo Žiliny organizoval
2. kolo Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti v plávaní. Súťaž
prebiehala na 50-metrovom bazéne za účasti aj našich 12 plavcov.
Výborné výsledky dosiahli súrodenci Šimon Veselý a Tereza Veselá, ktorí získali bronzové medaily.
Šimon v disciplíne 200 m prsia
s časom 2:57,68. Terka získala až tri
bronzové medaily, a to v kategórii
50 m znak s časom 37,39, 50 m motýlik s časom 32,89 a 100 m motýlik
s časom 1:18,36.
Výsledky ostatných žiarskych
plavcov
Juraj Hlavnička: 10. miesto
200 m prsia (3:58,03), Adam Jančok:
6. miesto 100 m znak (1:19,78),
Viktória Maliková: 18. miesto
100 m znak (1:26,04), Hana Pittnerová: 21. miesto 100 m znak
(1:27,99),
Ema
Prachárová:
6. miesto 100 m motýlik (1:32,36),
Sarah Procnerová: 15. miesto 100 m
motýlik (1:49,14), Melinda Ruislová:
6. miesto 200 m prsia (3:29,22), Ivana Šureková: 12. miesto 200 m voľný spôsob (2:53,62), Olívia Ťahúnová: 8. miesto 200 m prsia (3:40,33),
Nina Živčicová: 12. miesto 200 m
prsia (3:46,12).
Poďakovanie patrí prezidentke klubu Martine Bartkovej za prípravu
na preteky a Mariánovi Malikovi za
spoluprácu.
Mia Mesárošová

Súrodenci Veselí na foto vpravo.

Muži si udržali domácu
neporaziteľnosť
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

hrali, a tak sme mohli zaknihovať ďalšie
domáce víťazstvo. Udržali sme súpera na
50-tich bodoch, čo je výborná vec. Aj keď
hlavne spod koša sa naši súperi dokázali
presadiť. My sme však zmenou obrany z
V nedeľu 10. novembra hostili žiarski osobnej na zónovú získali niekoľko lôpt a
basketbalisti súpera z bratislavskej dokázali sme našim súperom odskočiť a
zápas dotiahnuť do víťazného konca.
Petržalky.
Úvod zápasu bol vyrovnaný. Prvú štvrtinu
Karol Kučera, tréner
sme dokonca prehrali 17:16. Našťastie,
a Norbert Nagy, asistent
všetky zostavujúce tri štvrtiny sme už vyMŠK BK Žiar nad Hronom – MŠK Iskra
Petržalka 67:50 (16:17, 32:25, 46:35)
Body: Mokráň 21, Haviar 13, Kádaši 11,
Obert 9, Vrtík 6, Dolník 4, Supuka 3.
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Z medzinárodného turnaja v Čechách 5 medailových umiestnení
KARATE

Alexandra Kalamárová (vľavo), 2. miesto.
Na medzinárodnom turnaji Karate
Grand Prix Ostrava 2019 sa stretlo 241
pretekárov zo 61 klubov zo 6 krajín.
Medzi tých najlepších sa opäť prebojovali aj karatisti z MŠK Žiar nad Hronom.
Žiarske súťažné družstvo tvorili len mladší
pretekári, no v medzinárodnej konkurencii podali pekný výkon. V súborných
cvičeniach kata za Žiar nastúpili Jozef Šipkovský a Adam Hudec. Obom sa podarilo
zabodovať. Jozef Šipkovský si v kategórii
9-ročných chlapcov vybojoval bronz a
potom ešte skúsil šťastie medzi staršími
kolegami v kategórii 10-ročných chlapcov, odkiaľ si domov odniesol dokonca
striebro. Adam Hudec v kategórii 11-ročných chlapcov opäť podal výborný výkon
a vybojoval si striebro.
V športovom zápase kumite sa taktiež darilo. Nová posila žiarskeho klubu Viktória

Šoltésová si z kategórie 12 - 13-ročných
dievčat nad 50 kg odniesla domov striebro. V kategórii 12 – 13-ročných dievčat do
50 kg sa podobne darilo aj Alexandre Kalamárovej, ktorá ukončila pôsobenie žiarskeho klubu na turnaji taktiež striebrom.

Veisová siedma na svete
Juniorské Majstrovstvá sveta v karate sa
konajú každé dva roky. Tentoraz sa konali
od 23. do 27. októbra v meste Santiago
v Čile. Majstrovstiev sa zúčastnilo 1582
pretekárov z 96 krajín. V reprezentačnom
družstve Slovenskej republiky mal aj Žiar
svoje zastúpenie v podobe dvoch pretekárok – Niny Jelžovej a Dominiky Veisovej,
ktoré si svojimi výkonmi počas sledovanej
sezóny vybojovali právo reprezentovať
Slovensko na tomto najvyššom juniorskom podujatí.

Pôvodne mali dievčatá štartovať v piatok
25. októbra, no politické nepokoje a demonštrácie v hlavnom meste Čile si vyžiadali reorganizáciu šampionátu z bezpečnostných dôvodov, keď bol v meste
večer zákaz vychádzania, a tak nastúpili
až v nedeľu 27. októbra.
Nina Jelžová nastúpila v kategórii starších
junioriek nad 68 kg, kde štartovali reprezentantky z 35 krajín. Nine sa tentoraz
nepodarilo prejsť prvým kolom, keď prehrala s reprezentantkou z Peru. Dominika Veisová štartovala v kategórii starších
junioriek do 50 kg, kde boli súperky z 36
krajín. V prvom kole sa jej podarilo poraziť reprezentantku z Lotyšska. V druhom
kole prehrala s reprezentantkou z Maroka, ktorá sa však prebojovala až do finále,
a tak Dominika ešte nastúpila v repasáži
o bronz. V prvom kole repasáže zdolala
reprezentantku z Hong Kongu, no v druhom kole už nestačila na tureckú reprezentantku, a tak nakoniec skončila na 7.
mieste, čo je najlepší dosiahnutý výsledok
na Majstrovstvách sveta žiarskeho klubu.

Úspešné účinkovanie
doma aj v zahraničí
Víkend 9. a 10. novembra bol pre karatistov z MŠK Žiar nad Hronom mimoriadne
náročný, keďže ich čakali dve súťaže,
z toho jedna medzinárodná. Ich dobrú
pripravenosť súťažiť tak mohli predviesť
doma i v zahraničí. V sobotu 9. novembra

Nikola Kršiaková, majsterka Stredoslovenského zväzu v kata 2019.
sa v Budapešti konal Hungarian Open
GRAND PRIX - Saman Cup 2019, ktorý je
pre kategórie kadetov a juniorov zaradený ako nominačný na Majstrovstvá Európy 2020. Zúčastnili sa ho naši najskúsenejší pretekári. V konkurencii 847 pretekárov
z 11 krajín sa najviac darilo Nine Jelžovej,
ktorá v kategórii starších junioriek nad 68
kg nenašla premožiteľku a skončila tak
prvá. Darilo sa aj Dominike Veisovej v kategórii starších junioriek do 50 kg, ktorá
sa po malom zaváhaní umiestnila na druhom mieste.
Druhý deň víkendu 10. novembra sa veľká
výprava takmer 40 pretekárov žiarskeho
Karate klubu premiestnila do Tvrdošína,
kde sa konalo 1. kolo otvorenej ligy Stre-

doslovenského zväzu karate. Popri skúsených pretekároch zažili svoj prvý štart na
súťaži aj naši začiatočníci. Pre kadetské a
juniorské kategórie bol turnaj Majstrovstvami Stredoslovenského zväzu karate,
a teda umožňoval vybojovať si postup
na decembrové Majstrovstvá SR. Žiarčanom sa v konkurencii 372 pretekárov z 36
klubov zo Slovenska a Maďarska darilo,
o čom svedčila aj medailová štatistika,
keď po 1. kole pohára je Žiar na prvom
mieste. V majstrovských postupových
kategóriách si Žiarčania vybojovali 11 titulov majstra Stredoslovenského zväzu
karate: Nikola Kršiaková, Šimon Sečkár
(2x), Alexandra Kalamárová, Aris Nikolas
Čela, Natália Rajčanová, Dominika Veisová, Nina Jelžová (2x) a Zdenko Vanka
(2x). Zlato v detských kategóriách pridali
Olívia Černáková a Šimon Ďurian. Striebro
vybojovali Olívia Černáková (2x), Viktória
Viglašská (2x), Adam Hudec, Adela Kučerová, Urban Beňo, Radoslava Kučerová,
Ivana Gahírová, Patrícia Vanková, Adam
Dolnický, Timotej Martykán, Natália Rajčanová a Aris Nikolas Čela. Bronz domov odniesli Roman Neuschl, Karolína Kortišová,
Lenka Kučerová, Karolína Moravcová, Viktória Frolová, Natália Veisová, Ariana Nikoleta Čela, Gregor Sukop, Maxim Uhrík,
Mathias Uhrík, Samuel Bohdan Harag a Timea Kučerová.
Ľubomír Striežovský, tréner

Ružomberok proti Pohroniu potvrdil dobrú formu
FUTBAL - FORTUNA LIGA

14. kolo: FK Pohronie – MFK Ružombe- V 14. kole privítali žiarski futbalisti na
domácom ihrisku súpera z Ružomberrok 1:2 (0:2)
ka. Práve s týmto súperom majú ŽiarGóly: 29. Twardzik (z 11 m), 42. Regáli – čania na konte zatiaľ jedinú výhru.
59. Klec. Rozhodovali: Glova – Pozor, Borsányi, ŽK: Jacko, Bartoš – D. Takáč, 1071 Mikuláš Radványi, tréner Pohrodivákov.
nia: „Do zápasu sme vstúpili dobre, do
prvého inkasovaného gólu z penalty sme
FK Pohronie: Jenčo – Tesák (52. Klec), hrali to, čo sme chceli hrať. Avšak v podNosko, Bartoš, Župa – Jacko, Dzurík - state za desať minút sme si tento zápas
Hrnčár, Pellegrini, Blahút (77. Mazan) – prehrali. Urobili sme dve naivné chyby,
ktoré sa nemôžu robiť a tým sme súpera
Zachara (46. Mészáros)

posadili na koňa. V druhom polčase musím pochváliť hráčov, dokázali znížiť na
rozdiel gólu, nechali na ihrisku všetko, no
bohužiaľ sme vyrovnávajúci gól už nedali. Veľmi sa nadrieme na každý gól. Súper
je v inom psychologickom rozložení, je
na víťaznej vlne. To sa o nás povedať rozhodne nedá. Navyše sa nám zranili hráči.
Musíme bojovať a veriť, že nám to raz futbalový Boh oplatí.“

Trnavskému Spartaku sme
podľahli až v nadstavenom čase

Mazan (64. Sedláček).

Mikuláš Radványi, tréner Pohro15. kolo: FC Spartak Trnava - FK Pohro- nia: „Ťažko sa mi po takomto zápase
nie 3:2 (0:2)
hovorí. V prvom polčase sme hrali to,
Góly: 50. Tešija, 81. Sobczyk, 90.+ Yilmaz - čo sme chceli hrať a dali sme dva góly.
6. Pellegrini, 36. Hrnčár. Rozhodoval: Sed- V kabíne som hráčov upozorňoval, že
0:2 je zradný stav. V druhom polčase nás
lák. 2731 divákov.
súper dostal pod tlak, trikrát sme inkaFK Pohronie: Vantruba - Dzurík, Nosko, sovali a nakoniec sme zápas prehrali.
Jacko, Župa - Hrnčár, Meda, Pellegrini, Domácim gratulujem k trom bodom.“
Klec (81. Badolo) - Mészáros (70. Tesák),
Zdroj: TASR

