Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom | ročník XIII. | číslo 24 | 3. december 2018 | cena: zdarma | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:


Vianočný stromček už stojí
na svojom mieste
Strana 2


Cena ministerstva
aj pre Žiarčanku Dominiku
Strana 3


Nemocnica oslávila 60 rokov
Strana 4

Elektromobil mestských policajtov s vlastnou nabíjacou stanicou
Mestskí policajti budú už čoskoro
využívať ako služobné vozidlo nový
moderný elektromobil. Nabíjať ho
budú na nabíjacej stanici, ktorá bola
na tento účel vybudovaná priamo
pred mestským úradom.
Na nákup elektromobilu získalo
mesto dotáciu z Environmentálneho
fondu vo výške 30-tisíc eur. „Mestská
polícia bude elektromobil využívať
na bežnú hliadkovú činnosť v meste,
na výjazdy na zákroky a preverovanie
podnetov občanov, ako aj pri zásahoch
na chránených objektoch,“ informuje
náčelník MsP Róbert Šiška s tým, že
okrem značnej úspory výdavkov na
pohonné hmoty je nezanedbateľný
aj ekologický aspekt: „Mestská polícia
pôsobí len na území mesta, nebude
tak používaním služobného vozidla
prispievať k znečisťovaniu ovzdušia
v uliciach Žiaru.“
Keďže mestská polícia zabezpečuje
nepretržitý
24-hodinový
výkon
služby v našom meste, spočívajúci
v zabezpečovaní obecných vecí
verejného poriadku, ochrany životného
prostredia, plnení úloh vyplývajúcich
zo všeobecne záväzných nariadení
mesta a z uznesení MsZ, ako aj úloh
vyplývajúcich z iných zákonov a úloh
vymedzených mestom, aj služobné
vozidlo bude v nepretržitej prevádzke.
Pre tento účel bola pred niekoľkými
dňami vybudovaná priamo pred
mestským úradom nabíjacia stanica,

ktorá je v blízkosti parkovacieho miesta
pre vozidlo mestskej polície. „Nabíjacia
stanica by mala byť spustená súčasne
s dodávkou elektromobilu, čo veríme,
že bude ešte do konca tohto roku,“
podotýka náčelník a konkretizuje, aký
elektromobil mestskí policajti dostanú:
„Bude to Nissan e-NV200, čo je vlastne
elektrický van.“

„

Do vozového parku
mestskej polície pribudne
elektrický van značky Nissan.

Parkovacie miesta pred MsÚ sa budú musieť upraviť.

Nabíjacia stanica bude fungovať tak ako
štandardné nabíjacie stanice. Dodaná
však bude bez káblov, keďže každý
elektromobil má vo výbave vlastný
nabíjací kábel. Nabíjacia stanica bude
mať dve samostatné nabíjacie vetvy
22kW. Jedna bude určená len pre mestskú
políciu a tá druhá bude verejná. Musia
sa preto upraviť aj parkovacie miesta
pred mestským úradom. „Vyhradené
parkovacie miesto pre ZŤP, ktoré je
hneď vedľa vyhradeného parkovacieho
miesta pre mestskú políciu, sa upraví
na parkovacie miesto vyhradené pre
elektromobily a vyhradené parkovanie
pre ZŤP sa posunie ďalej, alebo sa
presunie na iné miesto,“ dodáva náčelník
Róbert Šiška. Nabíjaciu stanicu hradilo
mesto zo svojho rozpočtu a zaplatilo

Na nabíjacej stanici sa budú môcť nabíjať dve vozidlá.
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Takýto typ elektromobilu budú už čoskoro
využívať aj naši mestskí policajti.

za ňu bez prípojky 6 000 eur.
Ako vyplýva z dlhodobých štatistík, ročne
najazdia mestskí policajti od 32 000 do
35 000 kilometrov. Kúpou elektromobilu
však mesto nebude šetrné iba
k životnému prostrediu. Výrazne sa znížia
aj výdavky na prevádzku služobného
vozidla pre mestskú políciu, a to nižšie
náklady na pohonné látky a náklady
na servis vozidla. Navyše, naše mesto
bude príkladom pre ostatné organizácie,

súkromný sektor a samotných obyvateľov
ako líder v oblasti ochrany životného
prostredia a tiež podpory budovania
infraštruktúry
elektrickej
mobility
v mestách.
(li)
Projekt finančne
podporil
Environmentálny
fond.

Vianočné trhy od 10. decembra
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Vianočné trhy na námestí sa začnú
tento rok v pondelok 10. decembra
a potrvajú do soboty 22. decembra.
Vianočné občerstvenie sa však
podáva už od 30. novembra.
Predajná doba počas trvania Vianočných
trhov bude v čase od 10.00 do 18.00
hodiny. Stánky s občerstvením budú
otvorené o čosi dlhšie, a to do 20.00
hodiny. „Postavených bude tak ako
každý rok 10 stánkov,“ informuje Ján Žiak
z Mestského úradu v Žiari nad Hronom
a ako podotýka: „Šesť predajcov bude
mať svoje stánky pripravené už aj počas
mikulášskych slávností, čiže v stredu
5. decembra.“
V stánkoch s vianočným tovarom si aj
tento rok budete môcť kúpiť vianočné

ozdoby, kuchynské vianočné zásterky,
háčkované hračky, vianočné a bytové
dekorácie, háčkované ozdoby, ručné
pletené práce či drevené výrobky.
Žiarčanov však na námestie lákajú aj
stánky s vianočným občerstvením.
„Podávať sa bude aj tento rok alko či
nealko punč, medovina, varené víno,
čaj, káva, rôzne alko či nealko drinky,
horúca čokoláda či punč z becherovky.
Pre tých, ktorí chcú ochutnávať dobré
jedlo, či sa dobre najesť, môžu prísť na
vianočné hot-dogy, varenú kukuricu,
lokše, chlieb s cibuľou, poplamúchy
robené v peci, medovníky a cukrovinky,
mäsové a údené výrobky, ale aj na
kapustnicu, klobásy, hurky či rybaciu
fašírku,“ dodáva Ján Žiak.
(li)
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Vianočný stromček je už na svojom mieste
Rozsvieti ho Mikuláš

Žiar nad Hronom sa už pomaly, ale isto
pripravuje na Vianoce. Vianočné trhy
začnú 10. decembra a pripravený je už
aj vianočný stromček, ktorý oficiálne
prvýkrát rozžiari Mikuláš so svojimi
pomocníkmi.
Už niekoľko rokov sa symbolom Vianoc
v našom meste stal živý vianočný
stromček, ktorý stojí spolu s dreveným
betlehemom na námestí pred bývalým
domom kultúry. „Tento rok budeme mať
vianočný stromček priamo z mesta, spred
bytového domu na Ulici SNP,“ informuje
Marcela Gendiarová z mestského úradu
s tým, že strom, ktorý určili na výrub,
hľadali aj mimo mesta, napríklad v areáli
priemyselného parku.

Stromček už stojí na mieste, rozsvieti ho Mikuláš.
Na smrek, ktorý bude na niekoľko
týždňov plniť funkciu vianočného symbolu, upozornili mesto občania ako tohtoročný vianočný stromček,“
z bytového domu. „Poukázali na tom, že konštatuje ďalej odborníčka na zeleň.
strom je preschnutý a z roka na rok viac
naklonený. Keďže ihličnany majú plytký
koreňový systém, je nebezpečné, aby boli
vysadené v blízkosti bytového domu či
hlavnej cestnej komunikácie, kde je veľká Zóna, v ktorej strom rástol, však nezostane
frekvencia vozidiel a ľudí,“ upozorňuje bez zelene.„Podali sme projekt na výsadbu
Marcela Gendiarová a ako dodáva, časom zelene v tejto časti mesta. Vysadíme tu
by tak tento strom musel byť aj tak vzrastlé listnaté dreviny s obvodom kmeňa
vypílený. „Strom bol preschnutý, nemal 14 – 16 cm. Podmienkam prispôsobíme aj
dostatočnú korunu a zahustenie, z čoho je druhové zloženie stromov, aby dreviny
zrejmé, že pri hlavnej ceste trpel a z roka rástli a dobre sa rozvíjali a aby boli pre
na rok chradol. Bola tu tiež odôvodnená obyvateľov bezpečné. Zatiaľ sa bude
obava z toho, že by mohlo dôjsť k jeho vysádzať po ľavej strane Ulice SNP smerom
väčšiemu nakloneniu, prípadne aj na Handlovú, až po domov dôchodcov,“
pádu. My však nemôžeme riskovať, uzatvára Marcela Gendiarová s tým, že
aby bola ohrozená bezpečnosť našich vysadené stromy tak vytvoria protiprašnú
Vianočný stromček je spred obyvateľov. Preto sme sa rozhodli, aj na a protihlučnú bariéru. S výsadbou sa
bytového domu na Ulici SNP. podnet obyvateľov, vypíliť ho a použiť začne v budúcom roku.
(li)

Viac zelene na Ulici SNP
už v budúcom roku

O najlepšej kapustnici rozhodnú profesionálny kuchár,
speváčka a človek z ľudu
Aj tento rok bude súčasťou Vianočných
trhov súťaž vo varení kapustnice.
Súťažné tímy si sily zmerajú v utorok
18. decembra. Fantázii a chutiam
sa medze nekladú, takže určite sa
môžeme tešiť na chutný výsledok.
Najlepšiu kapustnicu bude hodnotiť
porota zložená z troch členov. „Bude v nej
profesionálny kuchár, speváčka a herečka
Mária Olejníková, ktorá v rámci dňa
zaspieva aj známe slovenské či svetové
hity a v neposlednom rade bude jedným
z porotcov aj náhodne vybraný návštevník
akcie,“ prezrádza producent žiarskeho
MsKC Janko Kulich a ako približuje:
„Už tradične však jednotliví porotcovia
nebudú pri koštovaní kapustnice vedieť,
ktorú kapustnicu jedia, aby sme úplne
odbúrali
možnosť
ovplyvňovania.

Kapustnice budú očíslované náhodne
prideleným číslom a len organizátori budú
vedieť, ktorý tím ju navaril.“ Ako sa ďalej
dozvedáme, o víťazovi rozhoduje veľa
faktorov. Jedným z tých najdôležitejších
je určite kvalita surovín, spôsob prípravy,
zaujímavosť receptu, novátorstvo a
hlavne konečné dochutenie, resp. chuť
polievky. „Určite však zaváži aj fakt ako
tím spolupracuje, komunikuje, či príde
v tímových zásterách a podobne,“
podotýka Kulich. V minulých ročníkoch
organizátori
našli
v
uvarených
kapustniciach niekoľko zaujímavostí,
ako napríklad pridávanie medu do
kapustnice, mäsových guliek... „Ale zatiaľ
najzaujímavejšou kapustnicou z môjho
pohľadu bola z diviny,“ konštatuje Janko
Kulich.

V minulosti sa varila kapustnica aj s mäsovými guľkami.
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Po dovarení bude kapustnica opäť určená
na predaj každému, kto bude chcieť
ochutnávať a porovnávať. Predávať sa
bude za symbolické sumy, takže určite
sa oplatí prísť a okoštovať z viacerých
kotlíkov. Ako sa už stalo tradíciou, varešku
do ruky chytí aj primátor mesta spolu so
svojím tímom. Výťažok z predaja mestskej
kapustnice venuje tento rok mesto opäť
na charitatívny účel. Vyzbierané peniažky
pôjdu na podporu osamelého rodiča,
ktorý má v opatere zdravotne postihnuté
dieťa, obyvateľa nášho mesta. Podobne
sa dobrý skutok urobí aj predajom
Primátorského punču, kedy pôjde výťažok
na podporu subjektu vykonávajúceho
činnosť v sociálnej oblasti na území Žiaru
nad Hronom.

Počas varenia sa bude aj spievať
Program počas varenia kapustnice bude
mať dve časti. „V poobedňajších hodinách
nám príde zaspievať speváčka a herečka
Mária Olejníková, ktorá sa prisťahovala
do Žiaru len nedávno a chceme ukázať
jej nesporný talent. Zaspieva známe
slovenské, české i svetové hity. V druhej,
večernej časti vystúpim ja so svojou
skupinou Kolegium v špeciálnom
programe vianočných piesní, ktoré
som napísal pre žiarske obce. Budú to
napríklad skladby o Lutile, Janovej Lehote,
Slaskej, Lovčici Trubín, Pitelovej, ale zaznie
aj Žiarska koleda,“ dodáva na záver Janko
Kulich.
(li)

Vozidlá budú pri vjazde a výjazde
z mesta monitorované
Ďalší projekt mesta bol úspešný.
Na monitorovanie vjazdu a výjazdu
vozidiel do mesta sme získali 10 000
eur z ministerstva vnútra.
Už čoskoro budú vozidlá pri vjazde
a výjazde z mesta monitorované
kamerami. Pôvodne sa v projekte
počítalo s osadením ôsmich kamier
v štyroch lokalitách. Keďže sme však
získali menej finančných prostriedkov,
ako sme žiadali, v prvej fáze sa za získané
peniaze nainštalujú dve kamery, a to na
Ulici SNP pod kaštieľom. V prvej fáze
sa tiež dobuduje dohľadové centrum
s počítačom s potrebným softvérom.
O finančné prostriedky na zvyšné
kamery sa bude mesto opäť uchádzať
v budúcom roku. Prvé kamery by mali
byť nainštalované v polovici budúceho
roku.

Statické kamery budú opatrené
zariadeniami nočného prísvitu, ktoré
zabezpečia kvalitný obraz aj v noci.
Disponovať budú aj technológiou na
čítanie dát, ktorá zaznamená evidenčné
čísla áut.
(li)

Okamžitá rýchla pomoc hliadky MsP
Rutinná
kontrola
zastávky
pravidelnej autobusovej dopravy
na Kutinkách v poobedňajších
hodinách sa v piatok 16. novembra
zmenila na rýchlu záchrannú akciu.
Hliadka mestskej polície spozorovala
na zastávke stojace osobné motorové
vozidlo. Pri kontrole vodiča zistila, že
niečo nie je v poriadku. Miroslav G. (32)
z Bernolákova sa sťažoval na bolesť
v oblasti hrudníka. Hliadka ho okamžite
naložila do služobného motorového
vozidla, ktorým ho následne odviezla
na vyšetrenie do nemocnice v Žiari
nad Hronom. Druhý člen hliadky,
na žiadosť postihnutého, riadil jeho
vozidlo na parkovisko pri nemocnici.

Miroslav bol prijatý na urgentný
príjem a následne hospitalizovaný
v nemocnici s podozrením na infarkt.
Vďaka rýchlemu zásahu mestských
policajtov sa tak podarilo zabrániť
najhoršiemu.
(r)

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva
b) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020
– 2022.
c) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022.
d) VZN o miestnych daniach.
e) VZN o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
f) VZN Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok.
15. Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmien1. Slávnostné otvorenie.
kach v šk. roku 2017/2018, školách
2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapi- a školských zariadeniach v zriaďovasovateľa a overovateľov zápisnice.
teľskej pôsobnosti mesta ZH.
3. Oznámenie výsledkov volieb do
16. Delegovanie zástupcov zriaďovaorgánov samosprávy obce.
teľa do samosprávnych orgánov škôl
4. Zloženie sľubu primátora mesta.
a školských zariadení v meste Žiar
5. Zloženie sľubu poslancov MsZ.
nad Hronom.
6.Príhovor primátora mesta.
17. a) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č.4/2008 Zápis na plnenie poPracovná časť
vinnej šk. dochádzky v základných
7. Schválenie ďalšieho programu.
školách.
8. Voľba mandátovej, návrhovej
b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
a volebnej komisie.
č. 3/2013 o určení výšky finančných
9. Správa volebnej a mandátovej
prostriedkov určených na prevádzku
komisie o overovaní platnosti voľby
a mzdy na žiada ZUŠ, dieťa materprimátora a poslancov a uznesenie
skej školy a školského zariadenia,
o voľbách.
zriadených na území mesta Žiar nad
10. Voľba poslancov pre výkon Zboru Hronom.
pre občianske záležitosti.
18. Kanalizačný zberač – odpredaj
11. Návrh zriadenia Komisií pri MsZ.
19. Interpelácia poslancov.
12. Kontrola plnenia prijatých
20. Rôzne, podnety a pripomienky.
uznesení MsZ.
občanov mesta, diskusia:
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti
a)Majetkovo-právne vzťahy.
HKM na rok 2019.
21. Záver.
14. a) Návrh viacročného rozpočtu
Mgr. Peter Antal, primátor
MsKC.
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, zvolávam zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň 10. decembra
2018, t. j. pondelok, o 9.00 hodine
do Divadelnej sály Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad
Hronom, s týmto programom:
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Ochrana kultúrnych
pamiatok mesta

V našom meste sa v posledných
rokoch rozmohla oprava fasád
spojená s výstavbou balkónov na
obytných domoch sídliska. Ide
o stavebný „bum“ v tejto oblasti.
O ich aplikácii a vplyve na historicitu
a kultúrnosť prostredia pomlčíme,
pretože to nie je predmetom tohto
príspevku.
Chceme však poukázať a pochváliť
niektoré
spoločenstvá
domov,
ktoré pristúpili k tejto obnove
blokov aj z inej strany. Pri obnove
– zateplení fasád domov, kedy

nechceme priznať. Ich výtvarná
hodnota po rokoch narastá v spojení
s nostalgiou na časy, ktoré odišli, na
časy našej mladosti. Plnohodnotne
sa zaraďujú do oblasti výtvarného
umenia nášho mesta. Rozširujú
a zachovávajú kultúrne prejavy z doby
výstavby našich domoch a zaraďujú
Táto sgrafitová výzdoba je umeleckým ich k už známym, a chceme povedať,
prejavom doby, v ktorej vznikla. Veľa aj chráneným pamiatkam – nad
vypovie človeku, ktorý sa na nich vchodovými znameniami.
zahľadí, o čase nedávno minulom.
Akosi podvedome nás, starších, vracia Poďakovanie patrí nielen obyvateľom
v spomienkach na nedávnu minulosť, domov, kde sa tieto sgrafitá zachovali
keď sme si ich možno ani nevšímali a obnovili, ale aj tým, ktorí ich s veľkou
tak dôkladne. Boli to súčasti obytného erudovanosťou a citlivým prístupom
priestoru, ktoré v nás vyvolávajú obnovujú.
Mgr. Peter Mosný, kastelán
spomienky, či si to chceme, alebo
dochádza k celoplošnému prekrytiu,
mnohé bloky s úctou, a musíme
povedať, že pracovné čaty aj
s vysokou odbornosťou a citom,
obnovujú sgrafitovú výzdobu fasád,
nachádzajúcu sa v miestach nad
vstupmi domov.

Žiarčanka Objavom festivalu Nové tváre džezu 2018

Žiarska
kapustnica
Opäť po roku sa v rámci Vianočných
trhov uskutoční aj súťaž vo varení
kapustnice. Oheň pod kotlíkmi zapália
súťažné tímy v utorok 18. decembra
o 12.00 hodine.
Do súťaže sa môžete so svojím tímom
zapojiť aj vy. Stačí sa písomne prihlásiť na
e-mailovej adrese jelasulekova@gmail.
com, alebo telefonicky na 0903 149 578
najneskôr do 4. decembra. Organizátori
očakávajú minimálne 5- členné družstvá,
ktoré môžu tvoriť priatelia, rodinní
príslušníci alebo kolegovia. Podmienky
sú rovnaké ako v minulých ročníkoch
- vytvoriť tím, dať mu meno, doniesť si
kotlinu, suroviny a variť. Každý tím musí
uvariť minimálne 20 litrov. Ocenené
budú tri najlepšie kapustnice.

Finálový večer festivalu Nové tváre
džezu sa konal 25. novembra v Slovenskom rozhlase Bratislava. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže
bola Slovenská jazzová spoločnosť.
Členmi odbornej poroty boli Peter Lipa, Matúš Jakabčic, Ľuboš Šrámek, Jozef Brisuda, Martin Valihora a Marián Jaslovský.
Porota z predkola prihlásených vybrala
5 finálových formácií, ktoré dostali príležitosť interpretovať svoje umenie.

O najchutnejšej vianočnej kapustnici
rozhodne po degustácii porota,
ktorá najlepším tímom udelí ceny. Po
navarení sa bude kapustnica predávať.

Sprievodným programom počas varenia
bude koncert Janka Kulicha & Kolegium,
počas ktorého v čase od 17.00 hodiny
odohrajú a odspievajú vianočné koledy.(li)

Skupina Džipsís & Gádžos s Karolinou
Kantorovou bola jedným z finalistov.
Kapela si z Bratislavy do Banskej Bystrice
odviezla Cenu hudobného fondu za
presvedčivý kolektívny výkon a Karolína
Kantorová sa stala Objavom festivalu.
Cenu udelil Slovenský hudobný fond.
Slovenská jazzová asociácia Karolíne
venovala okrem toho účasť na podujatie
Letná jazzová dielňa 2019, kde spevácky

workshop vedie vynikajúci pôvodom
chorvátsky spevák Daniel Čačija. Karolína
je žiačkou ZUŠ Zity Strnadovej - Parákovej
v Žiari nad Hronom.
(r)
Foto: Andrea Zerola Blahová.

Žiarska nemocnica oslávila 60. narodeniny
Od položenia základného kameňa
v nemocnici v Žiari nad Hronom
už uplynulo 60 rokov. Počas tohto
obdobia pôsobilo v nemocnici 14
riaditeľov, desiatky primárov, stovky
lekárov a zdravotných sestier. Niektorí
zamestnanci v nemocnici pritom
pracujú už viac ako 40 rokov.
Výstavba nemocnice odštartovala v roku
1958 a už o päť rokov neskôr sa začala starať o prvých pacientov. Dnes patrí žiarska
nemocnica do siete Svet zdravia. Oslava
60. výročia položenia základného kameňa nemocnice sa uskutočnila v stredu
28. novembra. Počas nej nemocnica ocenila 17 výnimočných zamestnancov, ktorí
v nemocnici pracujú už neuveriteľných
35 až 43 rokov. Niektorí pritom začali
v žiarskej nemocnici pracovať hneď po
ukončení štúdia a oddeleniu, na ktorom
začínali, sú verní dodnes.
Počas slávnostného podujatia si nemocnica uctila doktora Karola Martinčeka, ktorý
17 rokov zastával pozíciu riaditeľa žiarskej
nemocnice. Pred 60. rokmi stál aj pri položení jej základného kameňa. Celý svoj produktívny život vykonával povolanie lekára
gynekológa a pôrodníka.

Vizualizácie.

Základný kameň poklepali v roku 1958.
„Naša nemocnica sa snaží pomáhať
všetkým, ktorí to potrebujú a vyliečiť
alebo aspoň uľaviť pacientom od bolesti
už dlhých 55 rokov. Som hrdý na to, že aj
ja môžem byť súčasťou nemocnice. Verím,
že čoskoro nájdeme definitívne riešenie
pre jej generálnu obnovu a výrazne tak
prepíšeme jej históriu,“ uviedol riaditeľ
Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom
Ivan Mokrý. Najdlhšie v nemocnici pôsobí

62-ročná sestra Darina Paulíková zo Žiaru
nad Hronom, ktorá sa o pacientov stará
už neuveriteľných 43 rokov. Po ukončení
štúdia začala v roku 1975 pracovať na
chirurgickom oddelení nemocnice a po
desiatich rokoch sa stala inštrumentárkou
na operačnej sále. Chirurgii je verná až
dodnes a vďaka nemocnici si našla aj
manžela – záchranára.

Doktor Karol Martinček prispel významnou mierou k rozvoju nemocnice.

Postavená aj vďaka závodu
Základný kameň nemocnice bol
poklepaný 21. septembra 1958. K zámeru
postaviť v regióne nemocnicu prispel
rýchlo sa rozvíjajúci ťažký priemysel a
výstavba Závodu SNP. Nová nemocnica
tak mala poskytovať zdravotnú
starostlivosť aj pracovníkom závodu a ich
rodinám. Žiarsku nemocnicu slávnostne
otvorili 31. augusta 1963. V tomto

čase mala 235 lôžok a štyri oddelenia interné, detské (vrátane neonatológie),
gynekologicko-pôrodnícke a chirurgické.
S postupným nárastom pracovníkov
závodu sa rozširovali aj obvodné
lekárske služby a pribudla lekáreň. V roku
1969 bolo v nemocnici vybudované
anestéziologicko-resuscitačné oddelenie
a od dva roky neskôr nemocnica zriadila
aj oddelenie klinickej mikrobiológie.
Na internom oddelení tiež pribudla
jednotka intenzívnej starostlivosti, ktorá
zabezpečovala sledovanie a liečenie
kritických stavov pacientov.

Ocenení lekári a pracovníci
nemocnice

Na slávnostnom podujatí bolo ocenených 17 výnimočných zamestnancov

MUDr. Ladislav Kukolík, Anna Galbavá,
Anna Struhárová, Vlasta Šebianová,
Daniela Rožňováková, Ľudmila Kollárová,
Blažena Ďurišová, MUDr. Milan Maňkoš,
Katarína Cabáneková, Eva Juráková,
MUDr. Peter Benický, Mária Ihringová,
Ľubica Píšová, Zuzana Nováková, Mária
Mašírová, Monika Fischerová, Darina
Paulíková
(li)
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Pamätný list sv. Gorazda pre Dominiku Veisovú

Dominiku v Bratislave sprevádzal
riaditeľ školy M. Krajčov.

Štátny
tajomník
Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
Peter Krajňák ocenil pri príležitosti
17. novembra 30 žiakov a študentov
z celého Slovenska. Ocenenie
Pamätným listom sv. Gorazda získala aj
Žiarčanka Dominika Veisová.
Ministerstvo
školstva
udeľovalo
ocenenia nadaným žiakom a študentom
pri príležitosti 17. novembra ako
Medzinárodného dňa študentstva a Dňa
boja za slobodu a demokraciu na pôde
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
„Medzi
ocenenými
študentmi,
ktorí reprezentovali Slovensko na
medzinárodných súťažiach z oblasti
matematiky, informatiky, fyziky, športu
a umenia bola aj naša Dominika Veisová
zo 4. D,“ hovorí Miroslav Krajčov, riaditeľ
Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Žiari nad Hronom a ako dopĺňa:
„Ocenenie získala za šírenie dobrého
mena školy doma aj v zahraničí a za
získanie zlatej medaily na Majstrovstvách
Európy v karate starších juniorov
v bulharskej Sofii v športovom zápase
kumite.“

ale viem,“ približuje s úsmevom Dominika
a ako ďalej spomína, šokovaná bola aj po
príchode do auly v Bratislave: „Šokovalo
ma, aké je to tam krásne. Vtedy som si
povedala, že tá námaha a úspechy stoja za
to. Celý program a následne pohostenie
bolo veľmi príjemné a aj ľudia na vyšších
pozíciách mali pred nami rešpekt.“
Dominika má už vo svojej zbierke rôzne
ocenenia, nehovoriac o množstve medailí
z rôznych slovenských, európskych a už
aj svetových súťaží v karate. Zaujímalo
nás preto, či ocenenie, ktoré získala na
pôde Ekonomickej univerzity, nie je iba
do počtu. „Toto a ani žiadne iné ocenenie,
ktoré mám, nie je a nikdy nebude len tak
do zbierky. Vždy si každé jedno vážim. Toto
ocenenie som dostala po prvýkrát a som
Zo zisku ocenenia bola Dominika veľmi zaň veľmi vďačná, pretože ho tento rok
prekvapená a ako priznáva, dovtedy ani
nevedela, kto sv. Gorazd je. „Bola som
veľmi milo prekvapená, keď si ma pán
riaditeľ zavolal do kancelárie s tým, že mi
prišiel list. Po prečítaní som nevedela, čo
mám povedať. Na jednej strane som bola
prekvapená a musím priznať, že som vtedy
ani nevedela, kto je sv. Gorazd. Dnes to už
Všetci ocenení žiaci či študenti sa
dokázali presadiť vďaka svojmu nadaniu,
vedomostiam a schopnostiam, a to nielen
v konkurencii rovesníkov na Slovensku,
ale mnohí z nich aj v medzinárodnom
meradle. „Nepodarilo by sa im to však
bez úsilia a námahy, ktoré takisto
treba vyzdvihnúť, keďže zďaleka nie
sú samozrejmé. Prajem im, aby si túto
cieľavedomosť udržali nielen v ďalšom
štúdiu, ale i po celý život,“ uviedol na
margo ocenených počas príhovoru štátny
tajomník Peter Krajňák, ktorý nezabudol
poďakovať ani školám, pedagógom
a rodičom za to, že vytvorili oceneným
mladým ľuďom vhodné podmienky, aby
mohli dosahovať také výborné výsledky.

dostalo iba 30 žiakov a študentov z celého
Slovenska. Budem sa snažiť a robiť všetko
pre to, aby som ešte aspoň raz mala tú česť
tam ísť, alebo získať nejaké iné, ale taktiež
veľmi cenné ocenenie.“ Dominika stojí
aj napriek úspechom nohami pevne na
zemi a váži si ľudí, ktorí jej pri dosahovaní
jej cieľov pomáhajú. „Ďakujem zástupkyni
riaditeľa školy Petre Karovičovej, ktorá
ma na toto ocenenie nominovala, tiež
riaditeľovi školy Miroslavovi Krajčovovi,
ktorý ma na tomto oceňovaní sprevádzal
a podporoval. Poďakovanie patrí aj
celej hotelovej škole, ktorá mi vytvára
podmienky, pri ktorých stíham svoje
štúdium, ale aj svoje hobby, ktorým je
karate,“ dodáva na záver úspešná, no
napriek tomu stále skromná Dominika
Veisová.
(li)

Spisovateľ Peter Šrank: Na glosy v Jednohubkách stačí mať dve minúty času a zobnúť si
2018. Tým si vyprázdnim sklad a v trojke
už budú nové krátke texty. Odhadujem asi
tak o päť rokov.

Za obdobie viac ako štyroch rokov
zozbieral Peťo Šrank do svojej
najnovšej knižky takmer dve stovky
rozhlasových glos. Nechýba v nich
humor, podobenstvá, hranie sa so
slovíčkami, originálne myšlienky ani
svieži jazyk. Je na nich milé, že každú
prečítate za dve minúty. Nech sa páči,
zoznámte sa s najnovším knižným
počinom
žiarskeho
pesničkára
s gitarou, textára a spisovateľa Petra
Šranka – s Jednohubkami.
Naposledy sme s Peťom robili rozhovor
v roku 2016, kedy mu vyšiel knižný román
Múzofil. Tentokrát stavil na glosy, ktoré
čítal počas štyroch rokov každý štvrtok
v Slovenskom rozhlase. „Čo je to glosa?
Krátky, vtipný a vypointovaný text na
jednu tému, ktorý zaujímavo reaguje na
svet, v ktorom žijeme,“ upozorňuje nás
pred rozhovorom Peťo, ktorý o sebe tvrdí,
že je predstaviteľ inotajového oplzlizmu.
„Krátke glosy sa ľahko čítajú, napr. vo vlaku
či v autobuse, človek o nič nepríde, ak
nemá čas prečítať viac ako jednu stránku,
neujde mu žiadny dej,“ hovorí o svojom
najnovšom počine žiarsky spisovateľ.
Ako sa autorovi intajového oplzlizmu
písali glosy do seriózneho Slovenského
rozhlasu?
Rozhlas má svoj kredit a na jeho udržanie aj
požiadavky. V tomto prípade písať slušne,
nekonfrontačne, nekontroverzne, bez
politiky. Musel som sa síce trochu krotiť
v témach a výrazových prostriedkoch,
no na druhej strane vznikli texty, ktoré sú
všeobecne čitateľné.
Kde a kedy by ich teda čitatelia mali
čítať?
Glosy do rozhlasu museli mať dve minúty,
lebo podľa skúseností redaktorov asi toľko
dokážu poslucháči udržať svoju pozornosť
pri jednom príspevku tohto typu. Ja som
bol zvyknutý písať trochu dlhšie veci,
najmä fejtóny, na začiatku som sa trochu
trápil. Bolo mi tesno. Ale nakoniec som
uznal, že je to dobrá taktika. Tento kratší
žáner som si obľúbil, núti autora držať
sa jednej témy, hľadať koncentrované
výrazové prostriedky a výraznú pointu.
Veci, ktoré sú pre dobro čitateľa. Ďalšou
výhodou bolo, že každá glosa v knihe sa
zmestila na jednu stranu a dobre sa v tom
orientuje. Stačí mať dve minúty času
a už sa oplatí začať čítať. Kedykoľvek a
kdekoľvek. V súčasnosti sa glosy reprízujú,
lebo za roky existencie relácie zazneli len
raz-dvakrát a nazbierali sa ich tisíce. Pauza
v písaní mi aspoň dala šancu svoj cyklus
uzavrieť a vydať komplet.

Peter Šrank.
Kto dal tvojim glosám v rozhlase
hlasovú podobu?
Moje glosy sú súčasťou cyklu Ranná
glosa. Dajú sa vypočuť každé ráno od
pondelka do piatka po spravodajskom
bloku o šiestej na Rádiu Regina Stred
(Banská Bystrica). Veľká časť z nich je aj
v rozhlasovom archíve na internete a sú
teda k dispozícii kedykoľvek, stačí gúgliť.
Sme piati glosátori, každý má jeden
deň v týždni, ja som štvrtkový. Aby bola
zdôraznená autorská výpoveď, glosu
číta sám autor. Bez ohľadu na to, aké má
prednesové schopnosti. Možno je to
trochu kostrbaté, ale na druhej strane
autentické. Ďalšie veci, ktoré robím pre
rozhlas, už čítajú herci alebo moderátori.
Napríklad eseje, cestovateľské postrehy z
cyklu Odinakiaľ a humoristické dialógy do
Sobotníka.

Šibák. Keď ma osvieti, nahrám si nápad
do mobilu, často je to len jedna veta. Tak
sa plní môj autorský „nápadovník“. Potom
stačilo začať v utorok večer písať, v stredu
ráno to dokončiť, nahrať sa a e-mailom
poslať audio súbor mp3.

Čo v prípade, keď si zistil, že glosa je
dlhšia ako dve minúty? Bolo potrebné
tento čas striktne dodržiavať?
Snažil som sa to dodržiavať plus mínus
desať sekúnd. Všetky boli po napísaní
dlhšie, takže áno, musel som skracovať.
Spôsob vyjadrovania sa musí cibriť
a česať, pozitívnym výsledkom čoho
je aj skracovanie. Po napísaní som
sa nahrával a keď som zistil, že je to
napríklad o dvadsať sekúnd dlhšie, musel
som rozmýšľať, odkiaľ ubrať. Niečo som
vyhodil, niečo preformuloval. Pomôže aj
rýchlejšie čítanie, ale ak sa má zachovať
Niektorým čitateľom tak budú tvoje prirodzenosť, má svoje hranice.
glosy známe. Máš od nich spätnú
Mal si v prípade tém na glosy od
reakciu?
Občas mi niekto po odvysielaní glosy rozhlasu voľnú ruku, alebo ti témy
zavolá alebo napíše, že sa mu páčila, že dodávali?
práve táto ho oslovila. To autora poteší, Ruku som mal voľnú. Občas sa hodilo
aspoň vie, že nepíše zbytočne. Niektoré siahnuť do kalendára medzinárodných
glosy som uverejnil aj na svojom profile na a európskych dní. Ak na štvrtok nejaký
sociálnej sieti, tam sú odozvy oveľa živšie. padol, zamyslel som sa, či o ňom viem
Práve tam dostávam najviac pozitívnych napísať zaujímavo. Ak nie, vybral som si
ohlasov a spätných reakcií, či už priamo zo svojho zásobníka tém. Ale veľakrát som
začínal len s prázdnou bielou stránkou a
na konkrétne glosy alebo na celú knihu.
tmou v hlave.
Ako glosy vznikali? Kde si pri ich písaní
Múzofil, ktorý ti vyšiel pred dvomi
hľadal inšpiráciu?
Je pravda, že vymýšľať každý týždeň novú rokmi, bol román. Glosy si vlastne už
glosu bolo dosť náročné. Ale časom som „len“ zozbieral. Môžeme tak povedať,
si vytvoril systém zberu tém a nápadov, že práca na Jednohubkách bola o čosi
a hlavne – snažím sa pozorne počúvať jednoduchšia?
ľudí a všímať si svet okolo seba. Glosy sú Napísanie (v súčte potrebného času a
tak z troch základných zdrojov – čo som námahy) bolo porovnateľné s románom,
sám zažil, čo som od niekoho počul a čo ale zostavenie knihy bolo jednoduchšie. Je
je samo osebe zaujímavá téma. Dobre sa to skladačka, akési slovné lego. Snažil som
mi rozmýšľa pri chôdzi, mojou obľúbenou sa hľadať lepšie slová, ak som cítil, že by
tvorivou trasou je záhradka – Lutilák – to pomohlo. Dôležitá je najmä záverečná

Určite stojí za zmienku spomenúť, kto
ti robil ilustráciu na obálku knihy.
Podkladový akvarel na obálku robila moja
dvojročná vnučka Karolínka. Pustila sa do
toho len čo dokázala udržať štetec v ruke.
Keď to niekomu poviem, je prekvapený,
že dvojročné dieťa dokáže urobiť
prijateľný podklad na obálku knihy. Ako
dôkaz ju mám odfotenú pri umeleckej
práci. Na fotku sa zmestilo všetko, čo ako
výtvarníčka potrebovala. Papier, štetec,
farby a plienky č. 4. Vnúčat mám zatiaľ na
tri diely. Na dvojku bude robiť ilustráciu
Matúško a na trojku Emka.

pointa. Glosa je totiž krátky text, ak ti na
konci nedá malú facku, pohladenie, alebo
zamyslenie, potom nemá význam. Veľa
času mi zabralo aj vytváranie záverečného
registra a glosového kalendára. Ľahké
je potom prečítať si takú, ktorá sa viaže
k aktuálnemu dátumu, napríklad cez
Vianoce vianočnú. Alebo k téme. Ak mám
chuť na nejakú o priateľstve, vyhľadám Jednohubky sú glosy, ktoré si zbieral
si ju v registri, ktorý obsahuje stovku niekoľko rokov. Nechystáš sa však
pojmov.
napísať ďalší román?
K Múzofilovi som dopísal štyri dlhé
Jednohubky je ľahký a výstižný názov. poviedky, ktoré predchádzajú deju
Ako vznikol?
románu. Niečo ako zrod múzofila. Hlavný
Pôvodne mala kniha vyjsť pod názvom hrdina bol ešte len na strednej škole,
Wécne pripomienky, lebo je to žáner, ktorý každá poviedka je príbeh z jedného
si ľudia radi čítajú na záchode. Okrem glos ročníka. Stotridsať strán, pracovný názov
píšem aj ďalšie krátke žánre, od aforizmov Múzofil junior a žánrovo by to mohol byť
po eseje. Žiadny z nich zatiaľ nevydá na poviedkový román alebo novela. Všetko
samostanú knihu. Ak by som chcel čakať, je nachystané, stačí to už len vydať.
kým tak bude, v osemdesiatke vydám
naraz päť kníh. Napadlo mi zmeniť prístup Kniha Jednohubky vyšla vo vydavateľstva
z jednožánrového na multižánrový a FAMAart. Ak by ste ňou chceli urobiť
vydávať všetko krátke, len čo sa nazbiera radosť svojim blízkym, alebo iba tak, sami
na knihu. Práve na toto sa mi zdal názov sebe, kúpiť ju môžete priamo od autora,
Jednohubky najvhodnejší. Jednotka má v žiarskom kníhkupectve alebo v e-shope
podtitul Rozhlasové glosy 2013–2017. Už vydavateľa. Autor rád pridá podpis a
mám nachystanú aj dvojku, čo je zvyšok venovanie, všetky kontakty má na svojej
z môjho doterajšieho celoživotného webovej stránke kefoweb.sk alebo
diela krátkych žánrov. Bude mať podtitul petersrank.sk.
aforizmy, epigramy, fejtóny a eseje 1964–
(li)

Obálku ilustrovala Peťova 2-ročná vnučka.
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OZNAM PRE PREDSEDOV BYTOVÝCH SPOLOČENSTIEV

Keďže sa blížia vianočné sviatky a je
predpoklad, že sa bude tvoriť viac
komunálneho odpadu, je potrebné zo
strany bytových spoločenstiev objednať
mimoriadne vývozy komunálneho
odpadu, aby sa v stojiskách netvoril

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

odpad mimo zberných nádob.
Mimoriadne vývozy si predsedovia
bytových spoločenstiev môžu objednať
u správcu dane – mesta Žiar nad Hronom,
na Odd. daní a poplatkov MsÚ, kancelária
č. 22.
(r)

3.12.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Avicena, Kamenárska 158,
Hliník n. Hr.
4.12.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
5.12.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21,
Kremnica
6.12.
20.00 – 22.030 hod.
INFORMÁCIA PRE CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH

Na základe aktuálneho vývoja situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (ďalej len ,,AMO») v okolitých
krajinách a s tým súvisiacim možným
zavlečením nákazy aj na územie Slovenskej republiky, vydala Európska
komisia Vykonávacie rozhodnutie
komisie 2018/1669, ktorý sa zrušuje
rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým bola
niektorým členským štátom, vrátane
Slovenskej republiky, udelená výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii
a registrácii zvierat.
Na základe uvedených skutočností
vyzýva
Regionálna
veterinárna
a potravinová správa Žiar nad Hronom
(RVPS) všetkých chovateľov ošípaných,
teda aj tých, ktorí chovajú len jeden kus
ošípanej pre vlastnú spotrebu, aby na
RVPS doručili Žiadosť o registráciu chovu
hospodárskych zvierat podľa § 40a
Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších
predpisov (zákon o veterinárnej
starostlivosti) a zaevidovali do
Centrálnej evidencie hospodárskych
zvierat v Žiline (CEHZ) chovaný počet
ošípaných.
Podľa § 40a ods. 2 žiadosť o registráciu
chovu hospodárskych zvierat obsahuje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého
pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú
osobu, obchodné meno, miesto
podnikania a identifikačné číslo, ak
ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
a obchodné meno, sídlo a identifikačné
číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)adresu chovu alebo adresu
miesta
vykonávania
činnosti,

c) druh a rozsah vykonávanej činnosti,
d)meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu osoby zodpovednej za chov
hospodárskych zvierat,
d) doklad preukazujúci oprávnenie
užívať pozemok, na ktorom má byť
zriadený chov hospodárskych zvierat
a oprávnenie užívať stavbu na chov
hospodárskych zvierat,
e)vyplnené tlačivo na registráciu chovu
hospodárskych zvierat.
Podľa § 37 ods. 1 a 2 zákona o
veterinárnej starostlivosti sú vlastníci,
držitelia hospodárskych zvierat povinní
ohlásiť začatie svojej činnosti orgánom
veterinárnej správy (RVPS) a na svoje
náklady
zabezpečiť
identifikáciu
a registráciu zvierat podľa osobitých
predpisov.
V prípade, že na adresu RVPS
nedoručíte Žiadosť o registráciu
chovu
hospodárskych
zvierat
podľa § 40a zákona o veterinárnej
starostlivosti a nezabezpečíte na svoje
náklady identifikáciu a registráciu
hospodárskych zvierat podľa osobitých
predpisov a správny orgán zistí, že vami
prevádzkovaný chov hospodárskych
zvierat nebol ohlásený, správny orgán
bude postupovať v zmysle §48 ods. 2
písm. e) o veterinárnej starostlivosti,
podľa ktorého môže byť fyzickým
osobám uložená pokuta do 300 eur
a v zmysle § 50 ods. 1 písm. a) zákona
o veterinárnej starostlivosti, podľa
ktorého môže byť fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám
uložená pokuta od 400 do 3 500 eur.
MVDr. Terézia Pallerová, riaditeľka
RVPS Žiar nad Hronom

lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
7.12.
20.00 – 22.030 hod.
lekáreň Zuzka, Dr. Janského 1529
8.12.
7.00 – 8.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu,
SNP 116
20.00 – 22.30 hod.
Janského lekáreň, Dr. Janského 19
9.12.
7.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu,
SNP 116
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
10.12.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Avicena, Kamenárska 158,
Hliník n. Hr.
11.12.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Flora, Dr. Janského 478
12.12.
20.00 – 22.30 hod.
Janského lekáreň, Dr. Janského 19
13.12.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
14.12.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
15.12.
7.00 – 8.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu,
SNP 116
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Avicena, Kamenárska 158,
Hliník n. Hr.
16.12.
7.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13
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Svetlonosi v lampiónovom pochode
Pred školou sa zišla zasa,
s lampášikmi mladá chasa...
Svetlonos údajne zvestuje koniec
teplých dní a začiatok vlády zimy.
Na školskom dvore „Dvojky sa
15. novembra v podvečerných
hodinách stretlo veľké množstvo
malých aj väčších svetlonosov, ktorí
svojimi svetielkami chceli privítať
zimné obdobie, absolvovať nenáročnú
prechádzku mestom a zažiť niečo
výnimočné v spoločnosti svojich
spolužiakov, učiteľov či rodičov.
Zúčastneným sa naskytol naozaj jedinečný
pohľad na dav ľudí s lampiónmi a dobrou
náladou pochodujúci mestom. Tento
ročník bol výnimočný tým, že po prvýkrát
prijali naše pozvanie deti a ich rodičia
z materských škôl a my tajne dúfame,

že svoju účasť v sprievode neoľutovali. Ďakujeme všetkým zúčastneným za
Keďže je toto podujatie určené najmä očarujúce chvíle v ich spoločnosti
deťom, po návrate na školský dvor na a tešíme sa na stretnutie v budúcom roku.
všetkých čakala malá odmena – chutný
Kolektív pracovníkov „Dvojky“
koláčik a teplý čaj na zahriatie.

Výlet vlakom
V jeden deň októbrový,
dostali sme nápad suprový,
že si výlet urobíme,
Bratislavu navštívime.
Zavčas rána nasadli sme do vlaku,
každý z nás mal jedlo, pitie v ruksaku.
Nechýbali čipsy, iphóny či mobily,
dobrú náladu sme všetkým robili.
V hlavnom meste na pešo sme ulicami
brúsili,
Prírodovedné múzeum i Múzeum
dopravy sme navštívili.
Kopec informácií sme nasali,
z niektorých nám aj „sánky“ dole padali.
Aj prezidentský palác sme si obzreli,
výmenu stráží jedným očkom zazreli.
Bol to veru nápad suprový,
urobiť si výlet do Blavy.
4. B z „Dvojky“

Stredoškoláka navštívila tisícka žiakov
Tento rok sa uskutočnil už 22. ročník
podujatia Stredoškolák. Každoročne
ho navštevujú žiaci 8. a 9. ročníkov
základných škôl, ktorí sa rozhodujú
o ďalšom štúdiu na stredných školách.
Organizátorom podujatia je Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Žiari nad
Hronom v spolupráci s Mestským
kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom.
„Prezentačnú výstavu stredných škôl, čo

POSTREH
NÁŠHO
ČITATEĽA
Dňa 19. novembra som bola
v Žiari nad Hronom a rozhodla
som sa ísť pozrieť, v akom
stave sú naše vence, ktoré
sme dali na naše dve pamätné
tabule, umiestnené na priečelí
Okresného súdu. Keď som
sa z diaľky pozrela na tabule,
videla som, že vence nie sú
tam a keď som podišla bližšie,
tak som videla tri vence ležať
na zemi. Slzy mi vyhŕkli a v duši
som mala smútok nad takýmto
bezohľadným vandalstvom.
Kto to spôsobil politickým
väzňom, bude postihnutý,
lebo Pán Boh nie je náhlivý,
ale pamätlivý. Pán Boh má
na každú opicu truhlicu.
Pred niekoľkými rokmi nám
bol tiež odcudzený veniec.
Komu vadia v meste politickí
väzni? Veď tí nekradli ani
nezabíjali. Sme kresťania,
a preto sa pomodlime za
týchto neprajníkov, aby dostali
rozum.
Margita Zimanová,
predsedkyňa OP-ZPKO
Žiar nad Hronom

je vlastne servis profesijných informácií
pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov
základných a špeciálnych základných
škôl, navštívilo tento rok približne 1000
žiakov, a to aj z regiónov Banská Štiavnica
a Žarnovica,“ hovorí Ľubica Salayová,
riaditeľka CPPPaP v Žiari nad Hronom.
Ako však dodáva, centrum nemá prehľad,
o ktoré stredné školy bol najväčší záujem.
„Ale z pozorovania podujatia môžeme
konštatovať, že stredné školy zaujali

svojou
prezentáciou,
ponúkanými
študijnými odbormi a výsledkami činnosti
svojich študentov všetkých návštevníkov,
ako žiakov, pedagógov, tak aj rodičov,“
konštatuje ďalej Salayová.
Na Stredoškolákovi svoju činnosť
prezentovali gymnáziá, stredné odborné
školy aj súkromné stredné školy, a to
nielen zo Žiaru nad Hronom, ale aj
z Banskej Štiavnice, Zvolena, Novej Bane,

Z pera čitateľa

Človek,
priateľ psa
Hovorí sa to opačne. V encyklopédii sa
píše – láska rozvíja zárodky podobností
v nás. Vysvetľuje to skutočnosť, že
majitelia sa podobajú na svojho psa.
Maznajú sa s ním, spia s ním...
Naša rodina tridsať rokov vlastnila
chalupu. Poskytovali sme agroturistiku.
Za 7 rokov sa ubytovalo u nás 130 osôb.
Chovali sme jazdecké kone, ovce, kozy,
zajace, mačky a andulky. Za tie roky sme
chovali aj troch psov. Zostarli, umreli.
V byte na sídlisku pes trpí, potrebuje
výbeh. Dve minúty venčiť nestačí!

Banskej Bystrice, Kremnice, Handlovej, sociálnych vecí a rodiny prezentoval
Levíc, Hliníka nad Hronom či Hodruše – v oblasti profesijnej orientácie program
JOB Labyrinth (hra, ale i vzdelávacie
Hámrov.
programy) a informoval záujemcov
Centrum
pedagogicko-psychologické o aktuálnom trhu práce v regióne.
poradenstva a prevencie tradične „Ohlasy, ktoré máme zo škôl a od rodičov,
ponúkalo
okrem
profesijného nás utvrdzujú v zmysluplnosti pokračovať
poradenstva aj PC program Cesta v organizovaní servisu profesijnej
k povolaniu. „Využilo ho približne 80 orientácie aj naďalej,“ uzatvára Ľubica
žiakov,“ konkretizuje Ľubica Salayová. Salayová.
(li)
Počas konania podujatia tiež Úrad práce,

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Majitelia, predstavte si, že sedíte na
WC, máte obojok a niekto drží vôdzku
a pozerá na vás. To isté prežíva aj pes,
keď ho venčíte v meste.
Majitelia psov sú rozdelení asi takto:
50 % majú IQ pod 100, ďalší IQ nad 100.
Zdôvodnenie? Zasadil som pod oknom
bytu chryzantémy pri lavičke. Na lavičku
som napísal: Pri lavičke nevenčite.
Ďakujem. Psičkár s malým IQ nechal
vyvenčiť pri lavičke psa, prečítal, zastavil
sa a odišiel. Psičkár, ktorý má IQ nad 100,
prečítal a odtiahol psa na druhú stranu
chodníka.
Ľudia, zamyslite sa nad trýznením
vašich psov. Ja by som nenechal psa ani
o pouličnú lampu venčiť. Ďakujem.
RM

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO
00 32 11 25 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje svoj zámer priameho predaja nehnuteľnosti – pozemku,
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného
Geometrickým plánom č. 36636029-79/2018, vyhotoveným Geodetické služby,
s.r.o., SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 636 029, úradne overeným Okresným
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 17.07.2018, pod č. 298/18:
novovytvorená CKN parcela č. 1916/10 – zastavaná plocha s výmerou 149 m2, a to:
• diel č. 1 s výmerou 149 m2, odčlenený od pôvodnej EKN parcely č. 877/1
s výmerou 40 289 m2, vedenej na LV č. 3327, druh pozemku – Ostatná plocha,
v katastrálnom území Žiar nad Hronom.
Minimálna kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 15,06 €/m2 na základe
Znaleckého posudku č. 245/2018 zo dňa 01.11.2018, vyhotoveného znalcom
Ing. Miroslavom Hricom.
Bližšie informácie a podmienky predloženia cenovej ponuky záujemcovia získajú
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor ekonomiky a financovania
– č. dv. 17, tel. 045/6787132, na webovej stránke mesta alebo na úradnej tabuli
mesta.
(r)

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.
1 písm. a) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom
je nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, bližšie identifikovaný Geometrickým plánom č. 44562578-095/2018, vyhotoveným vyhotoviteľom GEODESY
SERVICE, s. r. o., so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom,
IČO: 44 562 578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny
odbor dňa 1.10.2018 pod č. 420/18, a to:
 novovytvorená CKN parcela č. 1149/68 – zastavaná plocha s výmerou
6 123 m2, odčlenená:
z pôvodnej CKN parcely č. 1149/3 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 7 500 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 50 700 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
z pôvodnej CKN parcely č. 1149/68 – zastavaná plocha a nádvorie
s celkovou výmerou 2 955 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136.
(ďalej ako „Predmet predaja“),
smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemku výlučne za účelom výstavby bytového domu/bytových domov s potrebnou technickou infraštruktúrou
v súlade so záväznými časťami platného Územného plánu mesta Žiar nad Hronom.
Opis Predmetu predaja: pozemok je situovaný v zastavanom území mesta Žiar
nad Hronom, v časti sídliska Pod vŕšky, plocha pri strete ulíc J. Kráľa a Štúrova.
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Mgr. Nikoleta Miadoková
Tel. číslo: 045/678 71 32 E-mail: nikoleta.miadokova@ziar.sk
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.ziar.sk, v sekcii Úradná tabuľa. Bližšie informácie navrhovatelia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor ekonomiky a financovania (oddelenie
správy majetku mesta), kancelária č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30
hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 1.11.2018 do 31.5.2019 do 12.00 hod.
(vrátane). Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni
mestského úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., najneskôr dňa
31.5.2019 do 12.00 hod. (vrátane). Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty
bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)
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Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
si v tomto roku pripomína 55 rokov
od svojho založenia (vznikol na konci roku 1962). Pri tejto príležitosti sa
v piatok 23. novembra uskutočnil slávnostný program spojený s podávaním
kapustnice.

ATLETICKÝ KLUB OSLÁVIL 55 ROKOV

Na 55 rokov fungovania atletického klubu v našom meste na posedení spomínali bývalí aj terajší členovia, pripomenuli si
svoje úspechy a nechýbalo ani poďakovanie za športové nadšenie. Pozvanie prijali aj Oľga Toporcerová, ktorá spoločne
s manželom zakladala klub, bývalý prvý
muž klubu Ondrej Molnár či nedávny
dlhoročný prezident klubu a súčasný tréModerátor večera s bývalými prezidentmi klubu Ondrejom Molnárom,
ner Miroslav Rybársky, ale aj trénerská leOľgou Toporcerovou a Miroslavom Rybárskym (zľava).
genda československej športovej chôdze
Juraj Benčík. Počas slávnostného večera
boli tiež ocenení jednotlivci, ktorí sa vý- V kategórii športová chôdza boli ocene- prezident klubu Adam Pajunk, po odchoraznou mierou pričinili o úspechy klubu. ní aj najmenší chodci – prípravkári, a to de sestier Čaklošových sa dosť dlho neSamko Kolár a Sofia Jakušová, ale aj žiač- darilo obsadiť kvalitne túto kategóriu, ale
V kategórii šprinty ocenil klub Nelku Be- ky Ema Černajová a Barbora Brnáková. Za konečne nám v Žiari rastú ďalšie skvelé
liančinovú, Danielku Halčinovú a Radku kategóriu bežcov na stredné trate prišiel vrhačky. Ocenená bola trojica vrhačiek,
Môcovú. Druhou kategóriou, v ktorej sa atlétov oceniť odchovanec žiarskeho a to Anna Chovanová, Viktória Futáková
oceňovalo, boli skokani. Najúspešnejší za klubu, aktuálne reprezentant Slovenska a Lenka Urblíková a za mužské pokoležiarsky klub boli Vivien Ivaničová, Natália na dlhé trate, niekoľkonásobný majster nie Jozef Prokein. Za prípravku si cenu
Bieliková, Natan Sklenka a Adam Hriň, Slovenska, Peter Kováč. Cenu odovzdal prevzali Vivien Ivaničová a Janko Kolár a
ktorý je aj reprezentantom Slovenska, Hanke Kubovčíkovej, Nine Krajčíkovej, za mladšie žiačky Natália Bieliková. Najv aktuálnych tabuľkách SR je na druhom Nine Danielovej, Jankovi Kolárovi a Ivovi úspešnejšie bolo družstvo starších dievčat, ktoré suverénne zvíťazilo a postúpimieste s výkonom 687 cm v skoku do Šlúchovi.
lo medzi osem najlepších družstiev na
diaľky a v trojskoku mu patrí 1. miesto
M-SR, kde v silnej konkurencii dievčat zo
Poslednou
kategóriou,
v
ktorej
sa
oceňos výkonom 14,10 m.
valo, bola vrhy a hody. Ako poznamenal športových gymnázií obsadili 5. miesto.

Najviac bodov nazbierala počas celej sú- keď sa v behu na 2000 m postavila na
štart so súperkami o 5 rokov staršími.
ťaže Radka Môcová.
Ocenenie si prevzala aj trojica atlétov,
a to najlepšia šprintérka na 100 m v rámci
pretekov Čokoládová tretra v kategórii
dievčat, rok narodenia 2011 a mladšie
Patrícia Bieliková, ktorá zvíťazila na krajskom kole, na M-SR a tiež vo finále Čokoládovej tretry v rámci medzinárodného
podujatia v Ostrave. Druhé ocenenie
odovzdala dvojica trénerov Miroslav Rybársky a Adam Pajunk Hanke Kubovčíkovej za svedomitú prácu na tréningoch
a za jej výkon vo finále M-SR družstiev,

Atlétom roka 2018 sa stal Adam Hriň,
ktorý obhájil víťazstvo z minulého roka.
„Adam je veľký talent, ktorý je ešte len na
začiatku svojej skokanskej kariéry. V roku
2017 začínal sezónu výkonom 555 cm
v skoku do diaľky a končil s 644 cm. Tento
rok začínal výkonom 643 cm a končil so
687 cm,“ dodáva prezident klubu Adam
Pajunk.
(li)

Z kroniky Atletického klubu od roku 1962 do roku 1983

Sústredenie. Zľava Čaba, J. Krajčovič, Rybársky.
Atletický oddiel TJ ZSNP v Žiari
nad Hronom vznikol koncom
roku 1962. Jeho členom sa stal
aj Vilo Toporcer. V tom čase
mali atléti družstvo mužov zapojené do krajskej atletickej
ligy. Počas práce vychovávateľa v domove mládeže sa Vilo,
ako ho všetci volali, postupne
dostal do pozície trénera atletiky, v ktorej pôsobil od roku
1970. Počas dlhoročnej a plodnej trénerskej práce spolu
s manželkou Oľgou dosiahli
jeho zverenci úspechy nielen v
rámci kraja či Slovenska, ale aj
na medzinárodnej úrovni. Najväčšie trénerské úspechy prišli
od roku 1970, kedy sa začalo
budovať družstvo žiačok a žiakov, v ktorom najvýraznejšie
úspechy dosiahli Lajčiaková,
Peceňová,
Žarnovičanová,
Švehlová, Križanová, Knapek,
Duda, Kováč, Benč, Šálek, Mol-

nár a vo svojich disciplínach
vytvorili nové krajské a slovenské rekordy. Okrem týchto
úspechov si členovia oddielu
vybojovali účasť na medzinárodných pretekoch, ako boli
Beh Rudého práva v Prahe,
preteky trojstretnutí Čechy-Morava-Slovensko.
Od roku 1975 sa v rámci Majstrovstiev Slovenska a ČSSR začali zviditeľňovať aj ďalší atléti
klubu, ako Jana Augustínová
Tereza Halenárová, Anka Halušková, Jana Považanová, Peter Krajčovič, Sveťo Blažek. Peter Krajčovič na Majstrovstvách
ČSSR vyrovnal československý
rekord na 100 m v kategórii ml.
dorastu časom 10,7sek ( ručne
merané). Dokonca naše trio
(Halenárová-Halušková-Augustínová) vytvorilo slovenský
rekord v štafete 3 x 300 m a

Jana Považanová na pretekoch v Plzni, s číslom 6.
československý rekord v štafete na 3 x 600 m, ktorý je platný dodnes. Janka Považanová
(Eckertová) vytvorila v behu na
600 m 13-ročných žiačok časom 1:36 min. československý
rekord platný dodnes (ručne
meraný).
Vďaka skvelým výsledkom,
víťazstvám a medailovým
umiestneniam na behu Rudého práva (víťazstvá vo svojich
vekových kategóriách Tereza
Halenárová, Jana Považanová,
Renáta Olajcová), Majstrovstvách Slovenska a ČSSR, sa
dostali naše atlétky na medzinárodné preteky, ako stretnutie Chorvátsko - Slovensko,
Maďarsko - Slovensko, Spartakiádny pohár, kde obsadili medailové pozície. Od roku 1976
kolektív doplnili Olajcová, Juraj Krajčovič, Miro Čaba, Miro

Rybársky, Juraj Košáň, bratia
Maxiánovci Robo a Juro, Staňo,
bratia Trvalcovci Michal a Vlado, Sl. Štefancová, ktorí pokračovali v získavaní majstrovských titulov kraja a Slovenska,
ako aj úspešne reprezentovali
SR na medzinárodnej úrovni.

Svoju činnosť v žiarskom klube
ukončili manželia Toporcerovci
v roku 1983 z dôvodu presťahovania sa za novou prácou do
Žiliny, odkiaľ aj naďalej do roku
1985 spolupracovali so žiarskymi atlétmi.

Ján Fridrich na trati.

Ak máte informácie
o Atletickom klube za 55 rokov
jeho fungovania, kontaktujte
Adama Pajunka.
Pri príležitosti 60. výročia
založenia klubu sa aj
z týchto spomienok pripraví
a vydá Kronika.
E-mail:
adam.pajunkak@gmail.com
Peter Krajčovič, víťazný štart na M-SR v Šali,
kategória mladšieho dorastu.
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SSOŠT

SSOŠT
– firemná škola

SSOŠT
- firemná škola

Naša
jedinečnosť

Naša jedinečnosť

Zriaďovateľom školy je združenie právnických
osôb InTech Žiar nad Hronom z.p.o. .
Jeho členmi sú:
Duálny systém vzdelávania
– vzdelávanie v škole i vo firme.

-

Ocenenie Ministerstvom hospodárstva SR
za Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej
školy so zamestnávateľskou sférou.

-

SSOŠ technická – firemná škola
– škola združenia InTech
„Záleží nám na tom, aby každý náš absolvent mal uplatnenie.“

Podnikové štipendiá a iné benefity
od firiem.

-

Výučba s využitím moderných
technológií.

-

Kurzy nad rámec vzdelávacieho
programu – zváranie, elektrotechnická
spôsobilosť a ďalšie.

-

Odborné exkurzie, súťaže, rozvojové aktivity.

-

Práca na úlohách a projektoch z praxe.

-

Certifikát o absolvovaní praktického
vzdelávania vo firme a certifikát SOPK
– výhoda na trhu práce.

-

Istota zamestnania po ukončení štúdia.

Kontakt: Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 673 3394, E-mail: ssos.intech@gmail.com, www.ssost.sk

Ponuka odborov školy

2411 K Mechanik nastavovač
2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2262 K Hutník operátor

-

Učebný odbor s výučným listom:
2430 H Operátor strojárskej výroby

Nemak Slovakia s.r.o.

-

Hydro Extrusion Slovakia a.s.

-

Remeslo strojal, s.r.o.

-

Tubapack, a.s.

-

Fagor Ederlan Slovensko, a.s.

Ďalšími členmi InTech z.p.o. sú:
mesto Žiar nad Hronom, Technická univerzita
Košice, Banskobystrický samosprávny kraj
Ďalšie spolupracujúce firmy:
Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.,
Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia,
s.r.o., GAMAalumínium, s.r.o., Zámočníctvo
Rückschloss, Neuman Aluminium Services
Slovakia, s.r.o., Elba, a.s., Profika SK, s.r.o., MODES,
s.r.o., H2 Concept, Rotobalance, s.r.o., BURGMAIER,
Precision Slovakia, s.r.o., Ján Barniak - ELROZ, ZUS
servis, s.r.o. a iné.

Odborné exkurzie
a mimoškolské aktivity

Škola patrí k najlepšie vybaveným školám na
Slovensku. Študenti majú možnosť, okrem
iného, využívať:
Učebne vybavené PC, notebookmi a modernou interaktívnou technikou.
-

-

SSOŠT a InTech – lídri v oblasti duálneho vzdelávania

Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre strojárstvo
a elektrotechniku v hutníckom priemysle

ODBORY V DUÁLNOM SYSTÉME VZDELÁVANIA:
Maturitné odbory s výučným listom:
2679 K Mechanik mechatronik

Výrobné firmy:
Slovalco a.s.

-

-

Odborné exkurzie, výstavy.

-

Imatrikulácie, stužkové.

Grafické a riadiace systémy: SolidWorks, SolidWorks
Electrical, SolidCAM, EdgeCAM, Autodesk Inventor
Profesional 2017, HSM Inventor, WinNC Sinumerik.

-

Zážitkové aktivity.

-

Fitnescentrum.

-

Lyžiarske a plavecké výcviky.

-

Zahraničné zájazdy.

CNC sústruh, frézka EMCO, modulárne CNC stroje
UNIMAT.

ODBORY V NEDUÁLNOM SYSTÉME VZDELÁVANIA:
Maturitné odbory:
3918 M Technické lýceum
- príprava na technické univerzity

-

PLC SIMATIC, pneumatika FESTO, SW FluidSim pre návrh
a simuláciu elektropneumatických riadiacich systémov.

-

Klasické a digitálne meradlá, 3D meranie.

-

-

Dobročinné aktivity.

2675 M Elektrotechnika
so zameraním na priemyselnú informatiku
Vzdelávanie v našej škole je bezplatné.

Plant Simulation - SW pre návrh a optimalizáciu výrobných a logistických procesov.

-

Záujmové krúžky.

-

RC systém na simulovanie elektrických obvodov.

-

Vianočné a Mikulášske programy.

-

Výučbový systém UniTrain.

-

Výučbový programovateľný systém Lego Education.

SSOŠT a InTech – lídri v oblasti duálneho vzdelávania
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Darcovia krvi si prevzali Janského plakety
V utorok 27. novembra bolo za bezpríspevkové darovanie krvi ocenených
Janského plaketou 82 darcov. Bronzové, strieborné, zlaté a diamantové
plakety si prevzali za účasti členky
Územnej rady SČK Anny Rosenbergovej, riaditeľky Územného spolu SČK
Alici Hefkovej a zástupcu primátora
mesta Ladislava Kukolíka. Súčasťou
slávnostného stretnutia bolo aj vystúpenie tanečného odboru ZUŠ Zity
Strnadovej - Parákovej a ĽS Hroniarik.
„Najpesimistickejšie scenáre hovoria,
že keby darcovia prestali s darovaním,
v priebehu týždňa by v nemocniciach
zastavili viac ako polovicu operačných
výkonov,“ povedal počas svojho príhovoru Ladislav Kukolík a ako ďalej dodal, darcovia sú súčasťou tímu dobrovoľníkov,
ktorí sa podieľajú na tom, aby sa to nikdy
nestalo skutočnosťou. Darcovia krvi sú
ľudia, na ktorých sa môžeme spoľahnúť

Čo som prežila za svoj život
Dňa 30. októbra bola v Slovenskom
rozhlase vyhlásená téma, aby ľudia
nahlásili, čo prežili počas 100 rokov
svojho života.
V 50-tych rokoch minulého storočia
veľmi postihol moju rodinu krutý osud,
keď môj otecko previedol za hranice
švagra, ktorý chcel žiť v slobodnom
štáte, a preto ho na Pankráci v Prahe

a ktorí sú nám v príjemnej, ale predovšetkým v tej ťažšej situácii naporúdzi. „Keď
prichádzate pravidelne do nemocničného prostredia darovať životodarnú tekutinu, neprivádza vás tam pocit nadradenosti či dôležitosti, ale obyčajné ľudské
gesto. Aj keď slovo „obyčajné“ asi nie je
namieste. Rozdávate samých seba. A to
doslovne,“ uviedol ďalej Ladislav Kukolík.
(li)
dňa 28.3.1953 popravili. Mamička
dostala doživotie, starý otec 11 rokov
a ujo Imrich 8 rokov.
Takýchto rodín, ako bola moja, bolo
veľa, lebo 50 ľudí bolo popravených
a vyše 71 000 ľudí bezdôvodne daných
do väzníc. Ja som nemohla študovať
na žiadnej škole, už ako 14-ročná
som pracovala. Celý zariadený byt na
Vazovovej č. 2 v Bratislave nám bol
skonfiškovaný. Prečo sa teraz prevádzači

nepopravujú?
Teraz sa hovorí iba o Židoch
a protifašistických bojovníkoch a o nás,
politických väzňoch, sa vôbec nikto
nezmieňuje. Zamlčujú nás. Ani sa nám
komunisti neospravedlnili, že nám
ubližovali. Nič sa nedá zatajiť. My, ktorí
ešte žijeme, budeme o tomto zverstve
hovoriť, čo spôsobili komunisti.
Margita Zimanová,
rodená Valentová

História obnovenia kríža
na Dolnoždánskej skale
Na kríži boli taktiež pripevnené aj
svetlá, ktoré ale nevydržali dlho, pretože
postupom času zmizli, zneuctili sa. Po
pár ďalších rokoch a každoročných
výstupoch sa na kríži objavilo osvetlenie.
Kolektív pracovníkov videl, že sa tam
nachádzajú svetlá a chceli vedieť, komu
môžu poďakovať. O pár mesiacov na kríži
objavili tabuľku od zhotoviteľa osvetlenia
Jozefa Briešku. Osvetlený kríž vidno svietiť
až do Žiaru nad Hronom a do okolitých
obcí. Okamžite sa s ním spojili, poďakovali
mu a pozvali ho na ďalší výstup na skalu.
Každoročný výstup môžu v budúcnosti
absolvovať aj iní a uctiť si myšlienku tohto
kríža. „V dnešnej uponáhľanej dobe je
to tiež príležitosť na chvíľu sa zastaviť
a zamyslieť sa nad týmto symbolom, ktorý
predstavuje utrpenie a neľahký osud
jeho nositeľa. Každý určitým spôsobom
nesieme svoj pomyselný kríž , niekto ľahší,
niekto ťažší, podľa priazne či nepriazne
osudu, niekedy bez ohľadu na to, či sme
si to zaslúžili, alebo nie. Preto ďakujeme
všetkým, ktorí prišli podporiť túto
myšlienku a prispeli k tomu, aby tu opäť
V roku 2012 sa stretlo na výstupe až stál nový kríž. S úctou a obdivom kolektív
70 ľudí, na počesť a úctu ku kolegovi, pracovníkov LiV ELEKTRA.“
Viktória Briešková
ktorému bola venovaná na kríži tabuľa.

Dolnoždánska skala je jeden z krásnych
vyhliadkových
bodov
pohoria
Vtáčnik. V minulosti stál na skale nad
rozvodňou v Hornej Ždáni hliníkový
kríž, ktorý však neodolal silnému
záujmu zberačov farebných kovov.
Pri príležitosti obnovy tejto pamiatky
vznikol nápad na opätovné vztýčenie
symbolu kríža.
Podstavec na ďalší kríž pripravil Marcel
Búci. Z iniciatívy a nadšenia kolektívu
pracovníkov vznikol nápad, s ktorým sa
všetci stotožnili a podporili ho do tejto
podoby. V roku 2008 sa teda skupina
mužov, priateľov a kolegov rozhodla
priniesť na Dolnoždánsku skalu kríž.
Výstup na skalu bol namáhavý, pretože
technika bola prispôsobená len na určitú
trasu. Na vlastných pleciach, teda už len
vlastnými silami, sa na vrchu skaly mohol
kríž konečne vztýčiť. Bola to naozaj ťažká
cesta, ale pohľad, či už zdola, alebo zhora,
stál za to. Neskôr na ďalšom výstupe sa
konalo aj vysvätenie kríža, pri ktorom sa
zúčastnili aj obyvatelia okolitých obcí.
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POĎAKOVANIE
Aj keď priskoro
zhasla sviečka
tvojho života,
ty neodišiel si,
zostávaš navždy
v srdciach tých,
ktorí ťa majú radi.....
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí na poslednej
ceste odprevadili nášho drahého
manžela, otca, starého
otca, syna, brata a švagra
Ivana Heilera,
ktorý nás navždy opustil
dňa 29. októbra 2018
vo veku 61 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy
sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial s
nami byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 3. decembra si
pripomíname
14 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý ocko,
manžel a starý otec
Jozef Olajec.
s láskou spomína manželka, dcéra a
syn s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 9. decembra
uplynie 8 rokov, keď
nás opustil náš drahý
manžel, otec, starký
a prastarký
Ján Gašparík
vo veku 80 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 28. novembra
sme si pripomenuli
20. výročie, keď
nás navždy opustil náš milovaný,
starostlivý otecko, starký a prastarký
Jozef Santoris.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 9. decembra
si pripomenieme
50. výročie,
čo nás navždy
opustil
manžel a otec
Ladislav Kirschner
vo veku 36 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomínajú
manželka a synovia
Vladimír a Milan s rodinami,
sestra Valéria
s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Všetko zmizne,
len stopy tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 8. decembra si
pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
starý otec a dedko
Július Béreš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra
s rodinami.

SPOMIENKA
Smútok a žiaľ
v srdci máme,
na teba s láskou
spomíname.
Len na krátky lúčime
sa čas,
vo večnosti
zídeme sa zas.
Dňa 12. decembra
si pripomíname 10 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
Miloslav Mancír.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Ak máme
niekoho radi,
nik nám ho nevezme,
ani diaľky, ani čas,
ani smrť.
Dňa 6. decembra si
pripomíname
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mamička, starká
a prastarká
Julka Feješová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomínajú deti,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMEŇTE SI AJ VY
NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA
A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY
ČI POĎAKOVANIA ZADARMO
IBA V NAŠICH NOVINÁCH.
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SPOMIENKA
Lúčim sa ticho.
Nemo.
Neprevravím,
lebo reč moja
dýcha spánkom
pravým.
Nie plač a slzy
zanechávam.
Nie bolesť, čo už dneska nebolí.
Len čo som rád mal
zanechávam.
Dňa 2. decembra
sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
Dušan Kysela.
Žil si... bol si... zostal si...
Kto poznal – spomenie.
Kto ľúbil – nezabudne.

SPOMIENKA
Vydal
si sa na cestu,
kde každý chodí sám,
len dvere spomienok
nechal si otvorené
dokorán.
Dňa 6. decembra
uplynie 10 rokov od chvíle,
keď nás náhle, bez rozlúčky opustil
Ing. Milan Piatrik.
S láskou spomínajú rodičia,
manželka,
dcéry Martina a Viktória,
brat Roman s rodinou
a zostávajúca rodina.

SPOMIENKA
Predobré srdce na
svete sme mali.
Neúprosný osud to
najdrahšie nám vzal,
len bolesť a smútok
ponechal.
Čas plynie
ako tichej rieky prúd,
nemožno na tvoju lásku
a dobro zabudnúť.
Vzácne chvíle s tebou, otec,
už dávno pominuli,
zostala nám láska v našich srdciach
a krásne spomienky na teba...
Dňa 4. decembra uplynie dlhých
25 rokov, kedy nás náhle opustil
náš drahý otecko, dedko a pradedko
Pavel Pecha
vo veku 63 rokov.
S láskou spomína dcéra Dagmar
a vnúčatá s rodinami.
SPOMIENKA
Odišiel si
bez rozlúčky,
čo nik nečakal.
Už len kytičku kvetov
na hrob
ti môžeme dať
a s láskou spomínať.
Dňa 2. decembra sme si pripomenuli
3. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Róbert Sámel.
S úctou spomínajú manželka,
synovia, nevesta a vnučka.

Mestské noviny | 3. december 2018

Ďalšie víťazstvo pre Benču, Sochan strieborný, Ďurík bronzový
CYKLISTIKA

V sobotu 24. novembra sa konalo
predposledné kolo Slovenského
pohára v cyklokrose v Topoľčiankach.
Zároveň to bola posledná previerka
výkonnosti
pred
vrcholom
cyklokrosovej sezóny M-SR.
V kategórii mladších žiakov podali
naši chalani vynikajúce výkony. Svoje
víťazstvo z posledných pretekov obhájil
J. Benča pred tímovým kolegom
D. Sochanom. Tretí skončil domáci
pretekár M. Húsenica. F. Záhorec prišiel
na peknom 7. mieste. V kategórii starších
žiakov sme mali favorita na pódiové
umiestnenie. Zvíťazil M. Schwarzbacher
zo ŽP Šport Podbrezová pred druhým
M. Lipničanom z Detská Tour, ktorý tesne
o 2 sekundy zdolal nášho M. Ďuríka. Do
prvej desiatky sa ešte zmestili S. Ihring na
9. mieste a R. Jackuliak na 10. mieste. Na
13. mieste prišiel P. Antal, B. Holic na 21.

11

ŠPORT

V dôležitom zápase proti Detve
mladšie žiačky víťazne
VOLEJBAL – MLADŠIE ŽIAČKY

MŠK Žiar nad Hronom - MVK Detva 3:0
(22, 12, 22); 3:0 (23, 13, 23)
Zostava: Fričová, Futáková, Gocníková,
Hricová, Krajčiová, Králová, Kováčová,
V. Kútniková, N. Kútniková, Müllerová,
Podmanická,
Tapferová,
Tončová,
P. Uhrovičová, Z. Uhrovičová libero),
Vencelová, trénerky: A. Bieliková,
E. Bieliková.

Naše najmladšie volejbalistky nastúpili
v nedeľu 25. novembra proti súperkám
z Detvy. Dôležité zápasy so susedom
z tabuľky dopadli v náš prospech.
Hráčky v oboch zápasoch ukázali pekné
volejbalové momenty, ale tiež sa nevyhli
nevynúteným chybám, ktoré pramenia
hlavne z ich bojazlivosti. V rozhodujúcich
momentoch družstvo podržala Romča
Krajčiová.
VK MŠK

mieste a A. Antal na 26. mieste.

Junior M. Baniar bojoval o svetové body
kategórie UCI C2. V medzinárodnej
V kategórii kadetov nás reprezentoval konkurencii mu napokon patrilo
J. Vlčák, ktorý po bojovnom výkone pekné 8. miesto. Zvíťazil J. Hladík CZE.
CK MŠK
na trati napokon obsadil 8. miesto.

BASKETBALOVÝ SUMÁR

Súper nás prekvapil rýchlosťou
a agresivitou

Body: Tončík 25, Galko 18, Jozefčák 12,
Pavol 10, Melaga 8, Bielik 4, Kňažko 3,
Mihálka 3, Šmondrk 3. Hrali: Kvak.

BASKETBAL – STARŠÍ MINIŽIACI

ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad
Hronom 24:51 (9:17, 14:6, 9:2, 0:18)
Body: Valent 14, Barcík 13, Herich 10,
Tapfer 6, Juhász 4, Durčov 2, Huraj 2.
Hrali: Šadon, Barniak, Dekýš, Roško,
Kmeť, Horák, Mališ, Kovalčík, Huraj.
ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad
Hronom 38:46 (12:21, 14:13, 2:8, 10:4)
Body: Barcík 11, Valent 10, Herich 10,
Durčov 7, Juhász 2, Barniak 2, Huraj 2,
Roško 2. Hrali: Šadon, Dekýš, Kmeť,
Horák, Mališ, Kovalčík, Huraj, Tapfer.
Vo štvrtok 22. novembra starší
minižiaci odohrali dva zápasy
v Handlovej. Nevedeli sme, čo môžeme
od súpera čakať, pretože hrá v našej
súťaži prvý rok.
Nechceli sme nič nehať na náhodu
a od začiatku zápasu sme sa do súpera
pustili s plným nasadením. Ten nás však
prekvapil svojou rýchlosťou, vytrvalosťou
a agresivitou. V oboch zápasoch nám
nedali nič zadarmo a keď sa k tomu
pridalo množstvo nepremenených
čistých šancí spod koša z našej strany,
súpera sme stále držali v hre o víťazstvo.
V správny čas zabrali naši skúsenejší hráči
a oba zápasy sme doviedli do víťazného
konca. Ukázali nám, že do ďalšieho
zápasu, kde 19. januára 2019 privítame
súpera z Prievidze, musíme popracovať
na hernej disciplíne, rýchlosti a zdravej
športovej agresivite, ak chceme byť
naďalej úspešní.
Tomáš Fábry, tréner
a Juraj Horváth, asistent

Starší žiaci v dohrávke zápasov 1. ligy
starších žiakov hostili na domácej
palubovke súperov z Bratislavy.
Odohrali s nimi dva veľmi rozdielne
zápasy.
Inter Bratislava je úradujúcim majstrom
Slovenska a svojou hrou aj individualitami
je zatiaľ pre našich hráčov priveľkým
sústom. Tak sme do zápasu aj vstúpili,
s priveľkým rešpektom a primalým
dôrazom. 45 stratených lôpt v zápase asi
hovorí za všetko.
BSC Bratislava bol pre nás prijateľnejším
súperom. Hostí držala v hre veľmi presná
trojková streľba, keď vždy dokázali na
náš náskok odpovedať úspešnou strelou
spoza trojkového oblúka. Do šatní sme
v polčase odchádzali s desaťbodovým
náskokom. Ten sme napriek absencii
kapitána Tončíka v tretej štvrtine dokázali
udržať. V jej priebehu sme dokonca po
pár úspešných protiútokoch viedli už
o 20 bodov. V poslednej štvrtine sme
na jej začiatku v dôsledku straty rytmu
stratili opäť pozornosť a hlavne pár lôpt.
Zrazu bolo o 6 bodov a črtala sa veľká
dráma. Nasledovali timeouty a dôraz
trénerov sa preniesol aj na palubovku.
Chlapci sa rýchlo spamätali, zvýšili dôraz
a ukázali svoju väčšiu kvalitu v obrane aj
v útoku.

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Junior
Levice 63:102 (22:23, 42:51, 47:85)
Body: Tončík 23, Jozefčák 15, Mihálka 14,
Kňažko 5, Bielik 4, Pavol 2. Hrali: Fáber,
Kvak, Melaga.

Starší žiaci nastúpili proti silnému
MŠK BK Žiar nad Hronom – BSC súperovi z Levíc pre maródku
Bratislava 86:69 (24:20, 47:37, 62:52) v oklieštenej zostave. Odohrali celkom

Súperom z východu Slovenska sme
doma nedali šancu

BASKETBAL – CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠŠK KAC
Jednota Košice 87:58 (18:14, 40:24,
64:41, 87:58)
BASKETBAL – ŽIACI - 1. LIGA STRED
Body: Novák 20, Truben 12, Švec 10,
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK BK Žemla 8, Šonkol 8, Greguš 8, Grochal
Žilina 38:61 (08:14, 20:34, 30:45, 7, Balogh 4, Bobok 4, Babiak 3, Király 3.
38:61)
Hrali: Kosmel.
Body: Horváth 10, Kret 10, Kartík 6,
Vonkomer 4, Valent 2, Ondrík 2, Barcík MŠK BK Žiar nad Hronom – ABOVIA
2, Melaga 2. Hrali: Kňažko, Juhász, Kaša, 96 Košice 81:67 (17:21, 41:36, 63:50,
Tóth.
81:67)
Body: Greuš 18, Truben 18, Holic 14,
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK BK Babiak 12, Novák 7, Grochal 6, Király
Žilina 48:64 (19:19, 27:31, 42:46, 4, Balogh 2. Hrali: Dekýš, Žemla, Švec,
48:64)
Bobok.
Body: Vonkomer 20, Kartík 10, Kret 8,
Ondrík 6, Kaša 2, Horváh 1, Barcík 1. Hrali: Žiarski kadeti odohrali po štyroch
Valent, Kňažko, Juhász, Melaga, Tóth.
zápasoch na súperových palubovkách
dva dôležité zápasy na domácej pôde.
Naši žiaci pokračovali svoje pôsobenie

Žiaci bojovali, na rýchlu Žilinu
to nestačilo

V hlavnom meste sme odohrali dva
rozdielne zápasy
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI U15 – 1. LIGA ZÁPAD - DOHRÁVKA
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Inter
Bratislava 58:107 (11:25, 25:58, 40:78)
Body: Tončík 15, Kňažko 11, Jozefčák 10,
Galko 7, Bielik 6, Melaga 4, Mihálka 3,
Kvak 2. Hrali: Pavol, Šmondrk.

dobrú prvú, druhú a poslednú štvrtinu.
Dokázali sme hrať so súperom viac
menej vyrovnaný zápas len vtedy, keď
bol na ihrisku kapitán Tončík. Ten v tretej
štvrtine oddychoval na lavičke a vtedy
sme sa na rozohrávke úplne rozsypali.
Stratili sme obrovské množstvo lôpt
a prehrali sme ju pomerom 5:34! Tam sa
o zápase rozhodlo. Chlapci predviedli
vcelku alibistický výkon, akoby sa
až priveľmi spoliehali na rozohrávku
a výkon svojho najlepšieho hráča.
Norbert Nagy, tréner
a Martin Šály, asistent

v žiackej lige dvomi domácimi
zápasmi. Tentokrát nás čakal tradičný
súper zo Žiliny.
Ako už býva našim zvykom, nástup do
domácich zápasov máme perfektný
a ihneď sme sa ujali vedenia. Postupne
sa počas zápasu začala prejavovať fyzická
prevaha a neskutočná rýchlosť nášho
súpera. Naši chlapci dokázali ubrániť
postupný útok súpera, ale rýchly prechod
do útoku sme len s ťažkosťami zachytávali.
V útoku sme sa presadzovali veľmi
sťažka a našim najväčším nepriateľom
bolo množstvo nepremenených pozícií
spod koša a neúspešné premieňanie
trestných hodov, ktoré bolo na úrovni 30
% úspešnosti. Prvý zápas sme napokon
prehrali, ale chlapci boli nabudení do
ďalšieho zápasu s tým, že sa chcú pobiť
o dobrý výsledok.
Druhý zápas sme zachytili už na začiatku
a až do konca tretej štvrtiny naši chlapci
predvádzali solídnu obranu aj útok
a držali krok so zdatným súperom.
V danej chvíli sme v kútiku duše mysleli
aj na konečný úspech v zápase. Avšak
nástup do poslednej štvrtiny nám vôbec
nevyšiel a súper sa šnúrou 8 bodov dostal
prvýkrát v zápase do dvojciferného
vedenia. Tento náskok sme už nedokázali
zvrátiť do konca zápasu a aj druhý zápas
sme napokon prehrali. V týchto zápasoch
sme mohli vidieť, že vekový rozdiel o rok
či dokonca dva hrá v žiackych súťažiach
veľkú rolu. Aj napriek tomuto hendikepu
nás chlapci milo prekvapili, lebo ubrániť
takého súpera na 20 bodov, rýchlostne
mu stíhať a hrať s ním vyrovnanú partiu,
si zaslúži obdiv.
Ján Valent, tréner
a Ladislav Balogh, asistent

Sily sme zmerali s hráčmi z východu
republiky.
Obidve družstvá Košíc mali proti
našim chlapcom výškovú prevahu, čo
sa prejavilo hlavne v súbojoch pod
obidvoma košmi. Túto nevýhodu však
Žiarčania dokázali kompenzovať svojou
rýchlosťou, bojovnosťou a neustálym
tlakom na súpera po celom ihrisku.
Proti ŠŠK KAC Jednota Košice sa domáci
hráči od prvých minút ujali vedenia
a zápas mali pod kontrolou. Súper
nedokázal pokryť rýchlu rozohrávku
Žiarčanov, z čoho vznikalo prečíslenie,
ktoré dokázali aj úspešne zakončiť. Do
zápasu sa zapojilo všetkých 12 hráčov,
ktorí dokázali po celých 40 minút udržať
vysoké tempo hry.
V druhom zápase Žiarčania nastupovali
do zápasu s nasadením a odhodlaním
zdolať aj Aboviu 96 Košice. Od začiatku
zápasu to bol boj o každú loptu. Súper
dokázal využívať svoje fyzické prednosti
a aj po nepremenených strelách dokázal
na 2 – 3-krát loptu dopichnúť do koša.
Naopak, žiarskym chlapcom sa to vôbec
nedarilo. Lopta im vypadávala z rúk,
jednoduché zakončenie si dokázali
sami skomplikovať, z čoho ťažil súper,
ktorý dokázal zblokovať veľa našich
streleckých pokusov. No tu treba
chlapcov pochváliť, ani po prehratej
prvej štvrtine sa nevzdávali a neustále
sa snažili hrať rýchlu, nátlakovú hru.
Získané lopty začali konečne aj s väčšou
úspešnosťou premieňať, čo sa odzrkadlilo
aj na skóre. V poslednej štvrtine po troch
trojbodových úspešných strelách R.
Trubena sa Žiarčania dostali na rozdiel
20 bodov a súperovi už neostávali sily na
zvrat.
Juraj Horváth, tréner
a Július Kucej, asistent
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14. ročník Banskobystrického pohára v plávaní Muži siahali v Bratislave na víťazstvo
PLAVCI

BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

BK ŠKP Štart Bratislava – MŠK BK Žiar
nad Hronom 101:99 (25:25, 20:32,
30:18, 26:24)
Body: Obert 26, Dolník 23, Mokráň 23,
Supuka 15, Vrtík 12. Hrali: Šušanský,
Medveď, Kotlárik.

Tamara Šabatová, 3. miesto.
V sobotu 10. novembra sa v Rimavskej
Sobote uskutočnilo posledné 5. kolo
v plávaní.
Ide o celoročnú súťaž, v ktorej sa na záver
počítajú najlepšie bodové hodnotenia
za plavecký výkon v jednotlivých
kategóriách. Plavci PK Delfín Žiar nad
Hronom sa opäť výborne umiestnili
a odmenili trénerky ziskom pohárov za
5 kôl.

Zľava Jakub Kukučka (1. miesto), Hana Kmeťová (3. miesto), Šimon Veselý
(3. miesto) a Martina Bartková, prezidentka klubu.
Žiačky C
Tamara Šabatová: 3. miesto, súčet bodov
3 najlepších kôl 2026
Ema Prachárová: 4. miesto, súčet bodov
3 najlepších kôl 1890
Eliška Klučková: 6. miesto, súčet bodov
3 najlepších kôl 1573

Žiačky B
Hana Kmeťová: 3. miesto, súčet bodov
3 najlepších kôl 2751
Zároveň PK Delfín konečne vyhral aj Melinda Ruislová: 8. miesto, súčet bodov
tortu za víťazstvo v štafete 8 x 50 m voľný 3 najlepších kôl 2509
Ivana Šureková: 9. miesto, súčet bodov
spôsob s časom 4:10,53.
3 najlepších kôl 2428
Diana Karásková: 17. miesto, súčet bodov
Bodové hodnotenia a celkové
3 najlepších kôl 1643
umiestnenie žiarskych plavcov medzi
150 pretekármi
Žiačky A
Žiaci C
Jakub Kukučka: 1. miesto, súčet bodov Viktória Maliková: 8. miesto, súčet bodov
3 najlepších kôl 2937
3 najlepších kôl 1778
Filip Šurek: 5. miesto, súčet bodov Hana Pittnerová: 12. miesto, súčet bodov
3 najlepších kôl 2613
3 najlepších kôl 1174
Juraj Hlavnička: 8. miesto, súčet bodov
Juniorky
3 najlepších kôl 937
Peter Šurka: 10. miesto, súčet bodov Tereza Veselá: 6. miesto, súčet bodov
3 najlepších kôl 3542
3 najlepších kôl 873
Martina Melisa Bartková: 8. miesto, súčet
bodov 3 najlepších kôl 2521
Juniori
Šimon Veselý: 3. miesto, súčet bodov
Ženy
3 najlepších kôl 3817
Andrej Holos: 7. miesto, súčet bodov Ema Barančoková: 4. miesto, súčet bodov
3 najlepších kôl 3045
3 najlepších kôl 3005
Adam Jančok: 8. miesto, súčet bodov
3 najlepších kôl 2727

Muži odohrali opäť výborný zápas na
palubovke favorita skupiny.
V hale na Domkárskej sme predviedli
ukážkový prvý polčas, keď sme silnému
družstvu Štartu nastrieľali až 57
bodov. Hrali sme veľmi dobre v útoku,
ale aj v obrane. Dokázali sme získať
celoplošným presingom množstvo lôpt, z
ktorých sme potom ľahko skórovali. Mali
sme výborný doskok pod súperovým
košom, a tak sme išli do prestávky

s 12-bodovým náskokom. Škoda, že
sme nedokázali v nasadenom výkone
pokračovať aj v druhom polčase. Veľmi
zle sme otvorili tretiu štvrtinu zápasu
a dovolili sme súperovi po šnúre 7:0 sa
veľmi skoro vrátiť do zápasu. V tejto časti
hry nám chýbal doskok pod vlastným
košom a vyprodukovali sme niekoľko
strát, ktoré dovolili vyrovnať priebeh hry.
V polovičke štvrtej štvrtiny sa nám ešte
raz podarilo odskočiť na 5 bodov, ale
domáci dvoma úspešnými trojkovými
pokusmi sa prvýkrát v zápase dostali do
jednobodového vedenia. Potom to už
bolo len o šťastí, a to mali v závere na
svojej strane domáci.
Karol Kučera, tréner a Norbert Nagy,
asistent

Výsledky 5. kola BB plaveckého pohára
Martina Melisa Bartková: 3. miesto
100 m prsia, Andrej Holos: 2. miesto
200 m znak, 3. miesto 100 m znak, Adam
Jančok: 4. miesto 100 m znak, Diana
Karásková: 6. miesto 50 m znak, Eliška
Klučková: 2 x 2. miesto 200 m prsia,
50 m prsia, 2 x 3. miesto 50 m znak, 100 m
prsia, Hana Kmeťová: 2 x 1. miesto 50 m
prsia, 100 m prsia, 2. miesto 200 m prsia,
Jakub Kukučka: 5 x 1. miesto 50 m voľný
spôsob, 100 m voľný spôsob, 100 m prsia,
200 m prsia, 100 m motýlik, 2. miesto
50 m motýlik, Viktória Maliková: 5. miesto
50 m znak, Hana Pittnerová: 4. miesto
100 m znak, Ema Prachárová: 2 x
1. miesto 50 m motýlik, 100 m motýlik,
3. miesto 100 m polohové preteky,
Melinda Ruislová: 2. miesto 50 m prsia,
Tamara Šabatová: 1. miesto 50 m voľný
spôsob, 5 x 2. miesto 100 m voľný spôsob,
50 m znak, 100 m znak, 100 m prsia,
100 m polohové preteky, Filip Šurek:
1. miesto 200 m voľný spôsob, 3 x 2. miesto
100 m znak, 200 m znak, 100 m polohové
preteky, Ivana Šureková: 3. miesto 50 m
znak, Peter Šurka: 3 x 3. miesto 50 m prsia,
100 m prsia, 100 m polohové preteky,
Olívia Ťahúnová: 8. miesto 200 m prsia,
Tereza Veselá: 2. miesto 50 m prsia, 2 x
3. miesto 50 m znak, 50 m motýlik, Šimon
Veselý: 1. miesto 50 m prsia, 3 x 3. miesto
100 m prsia, 200 m prsia, 50 m motýlik.
Mia Mesárošová

Žiar má dvoch vicemajstrov z majstrovstiev v brazílskom jiu jitsu a grapplingu

Kalendár športových podujatí na rok 2019
Mesto Žiar nad Hronom pripravuje
Kalendár športových podujatí na
rok 2019. Hlavným cieľom je spracovanie športových podujatí, ktoré
sú určené pre deti, mládež a širokú
verejnosť a ich zaradenie do kalendára podujatí organizovaných
mestom, telovýchovnými a športovými subjektami, ktoré pôsobia na
území mesta Žiar nad Hronom.

ním nasledovných údajov je potrebné zaslať do 31. decembra 2018:
•názov a ročník podujatia,
•termín konania,
•miesto konania,
•hlavný organizátor,
•spoluorganizátori podujatia,
•rozpočet.

Návrhy posielajte na adresu: Mestský
Ide o podujatia miestneho charak- úrad – Kancelária primátora, Ul.
teru, ale i významné podujatia s ce- Š. Moysesa č. 46, (Ján Žiak), 965 19 Žiar
loslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa nad Hronom, e-mail: jan.ziak@ziar.sk.
budú organizovať v priebehu roka
(r)
v našom meste. Svoje návrhy s uvede-

M-SR – BRAZÍLSKE JIU JITSU A GRAPPLING

V sobotu 10. novembra sa v Púchove
uskutočnili 1. Majstrovstvá Slovenska
v brazílskom jiu jitsu a grapplingu.
Súťažili na nich aj zápasníci zo
žiarskeho klubu Fight Gym.
Za žiarsky klub Fight Gym súťažili Peter
Stročinský, Marek Hromádka a Samuel
Gocník. Zo súťaže, kde im konkurovali aj
zahraniční zápasníci, priniesli do Žiaru
dva tituly vicemajstrov.
Peter Stročinský súťažil v kategórii
pokročilý – 77 kg a Marek Hromádka
v kategórii začiatočníci – 84 kg. Obom sa
podarilo vybojovať striebornú medailu,
pričom Peter mal vo finále súpera z Čiech
a Marek z Rakúska. Samuel Gocník, ktorý
súťažil v kategórii – 77 kg, získal v súťaži
9. miesto.
(li)

18. ročník Vianočných pretekov v plávaní
15. decembra o 9.00 hod.

Krytá plaváreň Žiar nad Hronom

