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Mesto úspešné s ďalším projektom
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Na sídlisku Pod vŕšky sa preinvestuje 500 000 eur
Na
projekt
revitalizácie
vnútroblokových priestorov na
sídlisku Pod vŕšky získalo mesto
dotáciu vo výške 475-tisíc eur.
V medziblokových priestoroch tak
pribudnú ľuďom nové možnosti na
športovanie, relax či hru detí. Práve
takýmito oddychovými zónami
sa žiarska radnica snaží zlepšovať
kvalitu života v meste.
Projekt počíta s tým, že v troch
vnútroblokových
priestoroch
vzniknú akési malé oddychové zóny
so športoviskami, prvkami pre deti
a chýbať nebude ani mobiliár či nové
chodníky. Ešte predtým, ako sa začne so
samotnou revitalizáciou, potrebné bude
odstrániť staré chodníky. Už existujúca
zeleň bude doplnená o ďalšie kusy
a zregenerujú sa aj trávnaté plochy.
V neposlednom rade, tieto priestranstvá,
ktoré sú medzi panelákmi, budú aj
esteticky upravené a zveľadené.
Dotáciu vo výške 475-tisíc eur získalo
mesto z Integrovaného regionálneho
operačného programu. Keďže celkové
náklady na projekt by mali byť vo výške
500-tisíc eur, na spolufinancovanie
sa použije 25-tisíc eur z mestského
rozpočtu.
Podobne ako tomu bolo pri
oddychových zónach na Etape či
Hviezdoške, aj teraz chce vedenie
mesta projekt verejne predstaviť
obyvateľom mesta. Ako uviedol vedúci
kancelárie primátora mesta Martin
Baláž, malo by to byť po tom, ako sa
ukončia všetky formality súvisiace
s projektom, najneskôr však začiatkom
jari. Na rozdiel od predchádzajúcich
verejných prezentácií, teraz obyvatelia
nebudú môcť svojimi pripomienkami
do projektu zasiahnuť. „Je to projekt,
na ktorý sme získali dotáciu. Práve
preto už nie je možné v ňom nič meniť,“
informuje Baláž a ako podotýka: „Ešte
v prípravnej fáze projektu však mesto
komunikovalo s poslancami mestského
zastupiteľstva a predsedami bytových
samospráv z tohto sídliska.“

„

V každej časti mesta
chceme postupne vytvoriť
podmienky na oddych
a relax.
Peter Antal, primátor
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Ako pred časom uviedol primátor
Peter Antal, samospráva sa budovaním
oddychových zón snaží zlepšovať
kvalitu života v meste. „Postupne ideme
zónu za zónou. Našou filozofiou je,
že v každej mestskej časti majú byť
vytvorené podmienky a viac priestoru
na to, aby chceli Žiarčania vyjsť von,
relaxovať, či len tak sa stretávať. A to
sa dá jedine tak, že im ponúkneme
príležitosť,“ priblížil primátor s tým, že
tejto filozofii sa vedenie radnice venuje
už niekoľko rokov. Týmto projektom
tak bude mať Žiar nad Hronom, čo sa
týka oddychových zón, vyriešené Pod
vŕšky, veľkú časť Hviezdošky a Etapu.
„Takže v ďalšom období sa môžeme

venovať okoliu námestia. Jeden dvor
v tej časti vyriešime zrejme ešte tento
rok, a to novým veľkým detským
ihriskom v časti, kde plánujeme detské
ihrisko Žihadielko,“ uzatvára Antal.

Charakteristika jednotlivých
vnútroblokov
Vnútroblok A je zameraný na ihriská
pre deti vo veku 2 – 5 rokov. Tomu je
prispôsobený aj výber jednotlivých
herných prvkov. Samozrejmosťou bude
aj sedenie v podobe parkových zostáv
so stolíkmi.
Areál vnútrobloku B je zameraný na
ihriská pre deti vo vekovej skupine
5 – 12 rokov, pre psičkárov a skupinu
Betónové plochy so starými hernými prvkami budú onedlho minulosťou.
seniorov, čomu je prispôsobený
výber jednotlivých herných prvkov
a cvičebného mobiliáru. Vyčleňuje štyri Vnútroblok C je zameraný na ihriská Aj tu budú herné plochy doplnené
(li)
hlavné funkčné plochy vnútrobloku, pre deti vo vekovej skupine 5 -12 rokov prvkami parkového sedenia.
ktoré dopĺňa prvkami parkového a mládež, čomu sa prispôsobuje nielen
výber herných, ale aj športových prvkov.
sedenia.

Už existujúca zeleň sa doplní o ďalšie kusy. Trávnaté plochy sa zregenerujú.

Hlasujte za žiarske Žihadielko a vyhrajte 2 550 eur!
Mesto Žiar nad Hronom a primátor
Peter Antal vyhlasujú súťaž
o neuveriteľných 2 550 eur. A stačí
tak málo! Iba hlasovať za žiarske
Žihadielko. Hodnota jedného Lidl
ihriska je 87 000 eur.
V prípade, že mestu sa v súťaži podarí
uspieť a detské ihrisko Žihadielko získa,
bude postavené v medziblokovom
priestore na Ulici Š. Moysesa, na mieste
bývalého bazéna.
Trom z vás, ktorí na stránke
www.zihadielko.lidl.sk
zahlasujú
za Žiar nad Hronom, odovzdá
primátor mesta Peter Antal 350 eur!
Podmienkou zapojenia sa do našej
súťaže je hlasovať za Žiar minimálne
25 dní. A teda 25 dní odovzdať Žiaru nad
Hronom svoj hlas. Druhou podmienkou
je, že naše mesto získa detské ihrisko
Žihadielko, a teda, že skončí na prvom
alebo druhom mieste. Hlasuje sa až do
28. februára. Výhercov vyžrebuje
primátor mesta a výhru im odovzdá pri

otvorení Žihadielka.
Ako hlasovať?
- prihláste sa na stránke www.
zihadielko.lidl.sk (zadajte svoj mail
a telefónne číslo)
- vyhľadáte Žiar nad Hronom
a hlasujete minimálne 25 dní
- ak si zahráte hru so včielkou Majou,
môžete získať bonusový bod
- po skončení hlasovania, a teda
28.2. kliknete na stránke Žihadielka
na vaše meno (v pravom hornom
rohu stránky), uvidíte dátumy, kedy
ste hlasovali. Následne urobíte snímku
tejto obrazovky (print screen alebo
jednoducho fotku obrazovky) a pošlete
nám ju do správy na Facebooku, do
komentára, alebo na e-mailovú adresu:
mn@ziar.sk. Následne budete zaradený
do žrebovania o 350 eur!
Vyhrajte ďalšie zaujímavé ceny
Pokiaľ zahlasujete na stránke
www.zihadielko.lidl.sk za Žiar nad
Hronom, môžete vyhrať aj ďalšie

zaujímavé ceny – 1 vstupenku do Kina
Hron na ľubovoľný film pre 3 výhercov,
1 mesačnú permanentku pre mamičku
do Mestského materského centra Úlik
a 1 vstup pre 1 tím do Logic room
v Žiari. Fotky nám môžete posielať aj
do skupiny Žihadielko pre Žiar nad
Hronom. Žrebujeme 28.2. - po skončení
hlasovania. V tomto prípade nie je
podmienkou výhra ihriska pre naše
mesto.
(r)
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Dobrovoľníci chcú v sade vytvoriť kvitnúcu lúku z liečivých byliniek
Koncom minulého roka vznikol
v Žiari nad Hronom prvý mestský
ovocný sad na Slovensku. Občianske
združenie ZAŽIAR chce v jeho rozvoji
pokračovať a vytvoriť v ňom kvitnúce
pásy z byliniek, ktoré budú lemovať
štrkové chodníky.
Mestský ovocný sad s 91 ovocnými
stromami sa rozprestiera na rozlohe viac
ako jeden hektár. Najväčšie zastúpenie
medzi ovocnými stromami majú jablone,
hrušky, čerešne, slivky a nechýbajú
ani moruše či liesky. „V rámci nášho
projektu chceme v spolupráci s mestom

pokračovať v rozvoji nášho sadu a vytvoriť
v ňom pásy z byliniek lemujúcich štrkové
chodníky,“ informuje Dominika Švecová
z OZ ZAŽIAR a ako podotýka, projekt
Kvitnúca lúka zachytáva tri dôležité ciele:
„Prvým je výsadba liečivých byliniek
v sade. Tie budú prioritne distribuované
do školských jedálni základných škôl, ale
natrhať si z nich budú môcť aj Žiarčania,
ktorí do sadu zavítajú.“ Druhým
cieľom projektu je podľa Švecovej
prostredníctvom
výsadby
trošku
doplniť estetickosť sadu. Výsadbou sa
tak zvýraznia okraje chodníkov. Tretím

Trvalky by sa vysadili pozdĺž vnútorného oblúka štrkového chodníka.

cieľom je prilákanie včiel a hmyzu do
sadu. Vybrané bylinky a sadenice svojou
vôňou pomôžu k zvýšeniu opeľovania
ovocných stromov v sade, ktorý slúži
verejnosti. Dlhodobejším cieľom bude
obnovenie vzťahu ľudí k prírode.
„Naučia sa, ako sa sadí, kedy je čas zberu,
spoznajú význam liečivých byliniek
a ochutnajú originálne historické odrody
bez chemických postrekov,“ vysvetľuje
ďalej Dominika Švecová.

„

Vypestované liečivé
bylinky budeme prioritne
dodávať do školských jedální.
Ovocný sad by mal byť miestom, kde
môžu návštevníci relaxovať, športovať
a zároveň sa vzdelávať. Vypestované
ovocie spolu s vysadenými bylinkami
bude v budúcnosti distribuované do
žiarskych škôl a škôlok. Projekt Kvitnúca
lúka vypracovalo OZ ZAŽIAR začiatkom
tohto roka a postúpil do ďalšieho kola.
„V tomto kole budeme potrebovať
pomoc Žiarčanov a ďalších ľudí, ktorí
budú za nás hlasovať. Hlasovanie sa
spustí 1. marca a potrvá do 30. apríla.

Žiar nad Hronom na ceste k Smart cities
Vo štvrtok 1. februára sa primátor
Peter Antal zúčastnil odbornej
konferencie Slovensko na ceste
k Smart cities. Pred viacerými
veľvyslancami
a
primátormi
prezentoval smart projekty Žiaru
nad Hronom, ktoré radnica aktuálne
pripravuje a ide realizovať. A to najmä
o oblasti životného prostredia.
Podľa predsedu Smart Cities klubu
Miloslava Juríka má väčšina miest na
Slovensku naozaj pred sebou dlhú
cestu na to, aby mohli o sebe povedať,
že sú smart. Ako však podotkol, Žiar
nad Hronom je príkladom dobrej
praxe a jednou z prvých lastovičiek.
Na konferencii práve primátor Peter
Antal predstavil riešenie v oblasti
odpadového hospodárstva. Podľa Juríka
sú tieto riešenia inovatívne a môžu
slúžiť ako príklad pre ďalšie mestá. „Od
odborného publika sme dostali uznanie
a konštatovanie, že sme asi najďalej na
Slovensku v tejto oblasti,“ uviedol po
konferencii primátor Peter Antal.

„

Postupne by viaceré, ak nie všetky
slovenské
mestá mali byť smart. To
Žiarska radnica chce v blízkej
budúcnosti zaviesť na území mesta znamená napríklad to, že mobilná
viacero smart riešení. Ako sme vás už aplikácia navedie ľudí k prázdnemu

Ak sa nám podarí uspieť, získať môžeme
1 500 eur,“ konkretizuje Dominika
Švecová a dodáva: „Do realizácie
projektu budú zapojení aj dobrovoľníci,
ktorí priložia ruku k dielu a skrášlia sad.
Pomôžu pri propagácií projektu a budú
pomáhať pri výsadbe. Dobrovoľníci
budú z rôznych vekových kategórií, čím
sa vytvorí miestna komunita. Dúfame, že
hlavne medzi mladými ľuďmi sa nájdu
nimi milovníci so vzťahom vysádzať,
pestovať a pomáhať v sade aj do
budúcna.“

Pri výsadbe byliniek sa počíta mätou,
medovkou, santolínou, levanduľou,
šalviou, echinaceou, rozchodníkom,
rudbékiou a chryzantémou. V prípade,
že OZ ZAŽIAR bude so svojím projektom
úspešné, s výsadbou by sa malo začať
v máji a ukončená by mala byť do konca
septembra. Viac informácií o tom ako
a kde môžete za projekt Kvitnúca lúka
hlasovať, prinesieme už v budúcom
vydaní Mestských novín.
(li)

Opravilo sa viac ako 130 výtlkov
Niektoré mestské cesty čaká komplexná výmena povrchu

pred časom informovali, jedným z nich
by mala byť zavedenie zariadenia na
monitorovanie pohybu autobusov
s prepojením na mobilnú aplikáciu.
Fungovať bude tak, že cestujúci si môže
pozrieť, kde sa autobus, na ktorý čaká,
nachádza, alebo či nemešká. Vďaka
tejto aplikácii sa tak zvýši komfort pri
cestovaní. Postupne by táto služba mohla
byť rozšírená aj o možnosť platby cez
mobilnú aplikáciu. Pri smart technológii
sa napríklad hovorí aj o aplikácii, ktorá
nájde voľné parkovacie miesta v meste.

Inteligentných miest je
u nás ešte stále veľmi málo.
Niektoré samosprávy sa už
medzi prvé lastovičky zaradili.
Medzi nimi je aj Žiar
nad Hronom.

Ak bude projekt úspešný, na výsadbu byliniek získa OZ 1 500 eur.

parkovaciemu miestu alebo budú
mať vďaka smart riešeniu zelenú vlnu
v dopravnej špičke. Pre takýto výsledok
je však potrebné efektívne využitie zberu
dát o jednotlivých mestách. A keďže
viaceré mestá trápia skôr problémy
s rozbitými cestami alebo odpadové
hospodárstvo, štát sa rozhodol podporiť
ich z európskych financií. Pripravujú sa
preto výzvy, v ktorých môžu samosprávy
o tieto dotácie požiadať. Vyhlásené by
mali byť ešte v tomto roku. Pokrývať
budú regionálny rozvoj, dopravu, životné
prostredie a informatizáciu. (li)

Výtlky, ktoré počas tejto zimy
vznikli na cestných komunikáciách
v meste, sú už vo väčšine všetky
opravené. Mestské Technické služby
spravili celkovo 134 výtlkov.
Menšie výtlky sa opravovali
infražiaričom, s ktorým je možné
robiť aj počas zimy. Vďaka tomu sa dá
výtlk dať do poriadku do 48 hodín po
jeho nahlásení. Na väčšie poškodenia
vozoviek použili technické služby zimný
asfalt. Celkové náklady sa vyšplhali do
výšky 3 100 eur.
Viacerí obyvatelia mesta nahlasovali aj
po oprave výtlky, ktoré je ešte potrebné
upraviť. Upozornili napríklad aj na cestu
na Ulici Dr. Janského až po nemocnicu
alebo Sládkovičovu ulicu. „Na
Sládkovičovej ulici od Ulice A. Dubčeka
smerom po nemocnicu sa ide tento rok
vymeniť komplet povrch. Rovnako tak
Ulica Dr. Janského sa ide celá urobiť
nanovo, možno už na jar, prípadne
najneskôr v lete. Je v pláne komplexná
výmena povrchu,“ informoval primátor
mesta Peter Antal.
(li)

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ

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 22. februára
2018, t. j. štvrtok, o 9.00 hodine do
zasadačky Mestského kultúrneho
centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2.
Mgr. Peter Antal,
primátor mesta

Na ekologickú prepravu po meste budú môcť Žiarčania využívať cyklokomunikáciu
Dobrá správa pre cyklistov. V Žiari
vznikne viac ako trojkilometrová
cyklotrasa. Začínať bude na severe
mesta a končiť až v priemyselnom
parku.
Na vybudovanie cyklotrasy získalo
mesto dotáciu vo výške takmer
594-tisíc eur. Cyklistický chodník dlhý
3,650 km prepojí celé mesto – začínať
bude na Jilemnického ulici na Etape
a ústiť v areáli priemyselného parku
cez most na Kortine. Hlavnú cyklistickú
infraštruktúru bude predstavovať sieť
cyklodopravných trás v rámci mesta,
ktoré sa budú rozdeľovať na hlavné
a doplnkové trasy. Pozdĺž celej cyklotrasy
sa umiestni 103 cyklostojanov a dva

mestské noviny

uzamykateľné prístrešky pre bicykle.
Kapacita jedného prístrešku je približne
20 bicyklov. V rámci tohto sa uvažuje
aj s osadením servisného stojanu na
bicykle. Prístrešky by mali byť umiestnené
pri Základnej škole na Jilemnického ulici
a pred mestskou plavárňou.
Samotná výstavba cyklotrasy pozostáva
z piatich samostatných stavebných
objektov. Nimi sú napríklad cyklotrasa
vedená po uliciach SNP, Jilemnického,
Bernolákova, Svitavská, Š. Moysesa,
Námestie Matice slovenskej, Hutníkov
až po lávku ponad rieku Hron. Cyklotrasa
bude v celej dĺžke vedená po už
jestvujúcich miestnych komunikáciách,

Cyklotrasa bude začínať
na Jilemnického ulici.

Žiarčanov do zamestnania,“ uviedol
pred časom primátor Peter Antal s tým,
že sa tak zabezpečí nielen nemotorové
prepojenie významných mestských
lokalít či uzlov, ale najmä ekologické
dochádzanie do práce, za verejnými
službami či inými mestskými bodmi.
„Vďaka cyklotrase odľahčíme motorovú
dopravu v meste a podporíme aj
ekologickú prepravu a samotné zdravie
občanov,“ podotkol ďalej primátor.

ktoré sa miestami rozšíria do zelene.
Súčasťou projektu by malo byť aj
osvetlenie pri priechodoch pre chodcov
a cyklistov krížiacich frekventované
miestne komunikácie. „Hlavným účelom V rámci projektu sa počíta aj
vybudovania cyklotrasy je dochádzanie s rekonštrukciou mosta cez rieku Hron,

Rekonštrukcia lávky
pre cyklistov

ktorý už v minulosti využívali Žiarčania
na skrátenie si cesty do priemyselného
parku. Most tak bude slúžiť aj ako lávka
pre cyklistov a peších. V súčasnosti
realizuje svoju činnosť v priemyselnom
parku približne 185 firiem a za prácou
sem dochádza minimálne 5000 občanov
mesta.
Na cyklotrasu získala žiarska radnica
dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR vo výške 593 951 eur.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

e-mail: inzercia@echo.sk

Osobnosti
František Forgáč
- Forgách de Ghymes et Gács
(1560 – 1615)
Pôsobenie každej významnej
osobnosti
v
minulosti
sa
spájalo s centrom nášho mesta s kaštieľom. Bolo to pochopiteľné,
veď bol centrom nielen nášho
mesta, ale celej oblasti Žiarskej
kotliny a jeho význam a pôsobenie
často presahoval aj tieto hranice.

kaštieľa, pôsobí skôr ako správa
o revitalizácii jeho stavu potom,
čo ho Bočkajovské vojsko, na čele
s kapitánom Rédeyom, v roku 1605
obsadilo a úplne zdevastovalo. Ako
sa píše: „Bočkajovci neušetrili ani
kaštieľ a biskupský palác bol rozbitý
a spustošený.“ Že však prestavba bola
veľkolepá a výrazne zasiahla do jeho
vzhľadu potvrdzuje už to, že sa o nej
hovorí a pripisuje sa vtedajšiemu
ostrihomskému
arcibiskupovi
a kardinálovi Františkovi Forgáčovi
(1607 – 1615), ktorý ho dal
Preto snáď zmienka z roku zrenovovať na vlastné náklady.
1607, ktorá hovorí o prestavbe Kaštieľ sa tak stal letným sídlom
Preto viac či menej sa každý
z
ostrihomských
arcibiskupov
zaujímal o krížsky kaštieľ a jeho
stav. Vieme, že vznikol na mieste
bývalej pevnosti. Kedy presne
vznikla, zatiaľ nevieme, ale môžeme
sa pokúsiť pospájať kusé informácie
o ňom a jeho stave počas storočí
jeho existencie. Samozrejme, že sa
na jeho priestore často budovalo,
spevňovalo, opravovalo a rôzne
zasahovalo do jeho architektúry,
ktorá bola v prvopočiatkoch drevená.

Objemný odpad nepatrí do zberných nádob ani do stojísk
Mesto Žiar nad Hronom ako jedno
z mála miest vybudovalo technickú
infraštruktúru
pre
odpadové
hospodárstvo – stojiská zberných
nádob na adresný a systémový zber
komunálnych odpadov. Stojiská
zberných nádob slúžia výlučne na zber
príslušných komunálnych odpadov.
V súčasnosti sa v jednotlivých
stojiskách nachádzajú zberné nádoby
na zmesový komunálny odpad, papier
a lepenku, sklo, použitý jedlý olej,
spoločná zberná nádoba pre plasty, kovy,
tetrapaky a v niektorých aj ďalšia zberná
nádoba na zber kuchynského odpadu.
„Zberné nádoby sú presne vymedzené
pre príslušné komodity farebne alebo
presným popisom,“ približuje Ivana
Martincová z Odboru odpadového
hospodárstva MsÚ a podotýka: „Ostatný
odpad, ako nebezpečný, objemný,
stavebný a podobne, je potrebné
odovzdať na miesto na to určené.“ Mesto
v rámci výkonu svojej činnosti v oblasti
odpadového hospodárstva vykonáva
aj monitoring a kontrolu nakladania
s odpadmi. „Dlhodobým sledovaním
sme zistili, že stojiská zberných nádob,
a to vnútorná časť ako aj vonkajšia
časť sa stáva miestom, kam obyvatelia
odkladajú nepotrebné veci, a to odpady
zo svojich domácností, napriek tomu,
že tento druh odpadu tam nepatrí,“
upozorňuje Martincová. Informácie
o tom, čo a kam patrí (nepatrí) nájdete
vo VZN o nakladaní s KO a DSO na území
mesta č. 2/2017, na webovej stránke
mesta, osobne na oddelení odpadového
hospodárstva a informačnej tabuli
umiestnenej na stojisku. „Najväčší
problém vzniká s umiestňovaním
nadrozmerného, objemného odpadu,
ako je starý nábytok, matrace, sanita,
napriek tomu, že tento odpad je možné
bezplatne odovzdať na Zbernom dvore
na Ulici SNP od pondelka do soboty
v čase od 8.00 do 17.00 hod. V prípade,
že vám vznikne drobný stavebný odpad
v súlade s VZN mesta, je potrebné ho
odovzdať tak isto na Zbernom dvore. Za

tento druh odpadu sa platí poplatok vo odpadom, narúšame estetický vzhľad
výške 15 eur za tonu,“ špecifikuje Ivana svojho bezprostredného životného
Martincová.
prostredia, dávame možnosť sociálne
neprispôsobivým obyvateľom na zber
a roznášanie takéhoto odpadu po
Mestská polícia môže
meste a opätovnej tvorbe čiernych
udeliť pokutu do výšky 33 eur skládok, a v neposlednom rade
vytvárame náklady na následný zber
a správny orgán až do výšky a likvidáciu takéhoto odpadu, ktoré
platíme zo spoločného mestského
1 500 eur.
rozpočtu všetci spoločne,“ upozorňuje
na
prípadné
finančné
náklady
Oddelenie odpadového hospodárstva Martincová a konkretizuje: „V prípade,
sa touto cestou obracia sa aj na predsedov ak sa v konaní zistí priestupca, môže
bytových spoločenstiev a zástupcov mu mestská polícia uložiť v blokovom
vlastníkom bytov o spoluprácu a to, konaní pokutu do výšky 33 eur a správny
aby upozornili obyvateľov bytových orgán v priestupkovom konaní do výšky
domov na zákaz ukladania objemného 1 500 eur.“
odpadu v stojiskách a v ich okolí, keďže
ide o neustále sa opakujúci problém. Od januára 2018 mesto zaviedlo
„Ukladaním odpadu do stojiska či denné monitorovanie stojísk zberných
k stojisku dochádza k tvorbe čiernych nádob. Po zistení, že sa v stojisku alebo
skládok. Okrem skutočnosti, že dochádza pri stojisku nachádza objemný odpad,
k porušovaniu zákona o odpadoch ako bude príslušného predsedu kontaktovať
aj VZN mesta o nakladaní s odpadmi, a danú vec operatívne riešiť.
(li)
znefunkčňujeme
stojisko
jeho
zapratávaním najmä nadrozmerným

Mgr. Peter Mosný, archeológ

Pozor, zmena v Sociálnom taxíku

„

Od 1. marca upravuje mesto Žiar nad Hronom
v rámci dopravy pre sociálny taxík
nasledovné:
Pondelok – piatok od 7.00 do 14.00 hod.
Oprávnený občan má nárok na max. 2 prepravy denne,
alebo max. 10 prepráv do mesiaca.
Pri objednávaní použite nasledovné kontakty:

0917 100 202, 0917 100 303 - EKOtaxi

Dve chodkyne zrazilo auto
priamo na priechode
V piatok 2. februára sa na
priechode pre chodcov na Ulici
SNP stala dopravná nehoda. Vodič
motorového vozidla zrazil dve
chodkyne.
Dopravná
nehoda
sa
stala
v podvečerných hodinách pri predajni
s mäsovými výrobkami. Vodič
motorového vozidla tu na priechode
pre chodcov zrazil dve staršie
chodkyne, a to vo veku 69 a 78 rokov.
Celý priebeh autonehody zachytila aj
kamera mestskej polície. Zo záznamu
jasne vidieť, že v čase o 17.23 hodine
obe ženy prechádzali cez priechod pre
chodcov, pričom ich v pravom jazdnom

Štatistické
zisťovanie
Štatistický úrad pravidelne realizuje
zisťovanie údajov pre štatistiku
rodinných účtov. Na Slovensku bolo
do zisťovania pre rok 2018 vybraných
viac ako 150 obcí, medzi nimi aj
Žiar nad Hronom. Do zisťovania je
zaradených viac ako 2 090 domácností.
Účelom štatistického zisťovania je
získať informácie o štruktúre, výške
a vývoji príjmov fyzických osôb
v rôznych typoch domácností. Výsledky
zisťovania sa využijú na zabezpečenie
potrieb
informačného
systému
Štatistického úradu SR, požiadaviek
ministerstiev a štátnych organizácií,
osobitne na poskytnutie údajov na účely
posudzovania úprav súm životného
minima.

ostrihomských arcibiskupov. Mesto
a kaštieľ bol Františkovi Forgáčovi
blízky, veď ako si inakšie vysvetliť,
že po jeho prestavbe sa zdržoval
prevažne v krížskom kaštieli, kde
aj 16. októbra 1615 zomrel. Jeho
telo bolo prevezené a pochované
v Dóme Sv. Mikuláša v Trnave.
V histórii kaštieľa môžeme Františka
Forgáča považovať za budovateľa
novodobej koncepcie kaštieľa, z
ktorej sa v nasledujúcich obdobiach
prestavbami vyvinula súčasná
podoba.

Zisťovanie sa uskutočňuje od
1. februára do 30. apríla 2018.
V tomto období vybrané domácnosti
navštívi pracovník poverený funkciou
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať
sa osobitným poverením. Oslovené
domácnosti sú povinné podľa zákona
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike

poskytnúť požadované údaje. Všetky
informácie a názory budú anonymné
a použité výlučne na štatistické účely.
Podrobnejšie informácie sa môžete
dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese
www.susr.sk alebo telefonicky na t. č.
048/43 23 287 – Ing. Mária Vozárová.
(li)

pruhu zachytilo osobné motorové
vozidlo. Ženy zostali po zrážke ležať na
vozovke.
Nehoda sa, bohužiaľ, nezaobišla
ani bez zranení. Priamo na mieste
záchranári obe ženy ošetrili. Mladšia
z nich utrpela viaceré poranenia celého
tela a staršia mala povrchové poranenia
hlavy. Obe záchranári previezli do
žiarskej nemocnice. „Obe pacientky
sú hospitalizované na chirurgickom
oddelení v žiarskej nemocnici. Majú
viacpočetné úrazové zlomeniny.
Ich zdravotný stav je stabilizovaný,“
informovala Jana Fedáková zo Siete
zdravia.
(li)
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Žiarska nemocnica dostala
pre novorodencov monitory dychu
Deväť monitorov dychu dostalo od
Nadácie Križovatka novorodenecké
oddelenie nemocnice Svet zdravia
v Žiari nad Hronom. Monitory
kontrolujú dýchanie dieťaťa a varujú
v prípade jeho ohrozenia. Nadácia
chce takto pomôcť predchádzať
Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat
(SIDS).
„Monitory dychu kontrolujú dýchanie
novorodenca a ak nastane jeho náhla
zástava, okamžite na to upozornia
svetelným a zvukovým signálom.
Pomáhajú nám najmä pri predčasne
narodených deťoch, deťoch s malou
pôrodnou hmotnosťou či zdravotnými
problémami, kde vďaka nim dokážeme
skôr odhaliť problém s dýchaním,“ prevencii SIDS. „Nepravidelné dýchanie
vysvetľuje riaditeľ nemocnice Svet alebo dokonca zástava dychu môže
zdravia Žiar nad Hronom Ivan Mokrý.
u dieťaťa nastať počas prvého roku
života. V niektorých prípadoch zlyhanie
Nadácia Križovatka sa snaží monitormi dychu súvisí so SIDS, diagnózou, ktorú
BabySense vybaviť všetky pôrodnícke lekári stanovia, žiaľ, až po smrti dieťaťa,“
oddelenia a jednotky intenzívnej podotýka Tomasch s tým, že SIDS
starostlivosti v nemocniciach na spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých
Slovensku. Ako riaditeľka nadácie Táňa novorodencov zástavou dychu v spánku,
Tomasch vysvetľuje, monitory dychu a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich
sú jedinou účinnou pomôckou pri príznakov.

„

Syndróm náhleho
úmrtia dojčiat spôsobuje
náhlu smrť aj u úplne
zdravých novorodencov.
Príčina syndrómu nie je doposiaľ
jasná, pravdepodobne ide o poruchu
riadenia dychovej činnosti, ktorá vzniká
už v tehotenstve. Medzi hlavné rizikové

faktory patrí fajčenie matky i nižšia
pôrodná hmotnosť dieťaťa. „Aj akékoľvek
sťaženie dýchania dojčiat sa môže
prejaviť ako rizikový faktor, napríklad
prikrývky alebo hračky cez tvár bábätka,
prehriatie dieťaťa či prekážky v dýchacích
cestách. Tiež každé oslabenie detského
organizmu - infekčné choroby, horúčky
či zvracanie - a najmä choroby dýchacích
ciest zvyšujú riziko SIDS,“ vysvetľuje
Tomasch.

útvaru policajného zboru, ktorý
zabezpečí upovedomenie majiteľa
poškodeného vozidla, pričom v tomto
prípade je potrebné zotrvať na mieste
udalosti až do príchodu policajta.

s ním tlačivo na náhradu škody.

Ako je možné vykonať
upovedomenie
vlastnou iniciatívou, cestou svedkov
udalosti, oslovením susedov, alebo
ponechaním odkazu s telefónnym
číslom a svojimi osobnými údajmi za
stieračom poškodeného vozidla, resp. na
inom vhodnom mieste, prostredníctvom

Mestská
knižnica
Michala
Chrásteka v minulom roku získala
financie z verejných zdrojov Fondu
na podporu umenia. Podarilo sa jej
získať 1 900 eur na nákup literatúry.
Z týchto prostriedkov zakúpila žiarska
knižnica 227 titulov. Do oddelenia pre
dospelých to bolo 109 kníh z beletrie
a 74 kníh z odbornej literatúry. Do

oddelenia pre deti pribudlo 44 titulov.
Prehľad všetkých knižných noviniek
čitatelia nájdu na stránke Mestského
kultúrneho centra alebo facebookovej
stránke knižnice.
(r)

Podvodník oklamal 81-ročnú dôchodkyňu

Nemocnica v Žiari nad Hronom
dostala deväť monitorov dychu
v celkovej sume 720 eur zakúpené z darov
spoločností SE Bordnetze – Slovakia,
HF – BUSINESS, UNIM – LH a Penzión
Elefant. Monitory dychu BabySense sú
podľa Tomasch jediným výrobkom na
svete registrovaným ako zdravotnícka
pomôcka a spĺňajú najnáročnejšie
klinické skúšky zdravotníckych výrobkov.
(r)

Ako postupovať pri škodovej udalosti, aby ste sa vyhli vysokým pokutám
Dopravná
polícia
v
Banskobystrickom
kraji
zaznamenala v januári 2018 zvýšený
počet dopravných nehôd, pri ktorých
bol vinníkom dopravnej nehody
neznámy páchateľ. V období od 1. do
24. januára eviduje 102 dopravných
nehôd, z ktorých v 21 prípadoch
dopravnú nehodu zavinil neznámy
páchateľ.
Vzhľadom na nárast takýchto
dopravných nehôd polícia upozorňuje
vodičov: „V prípade, ak budú účastníkmi
udalosti, pri ktorej inému spôsobia
škodu na motorovom vozidle a majiteľ
poškodeného vozidla sa na mieste
udalosti nenachádza, ich povinnosťou
je upovedomiť majiteľa poškodeného
vozidla o hmotnej škode, ktorá bola
spôsobená,“ informuje krajská policajná
hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že
povinnosťou je tiež vyplniť a podpísať

Žiarska knižnica získala finančnú podporu
Kúpila takmer 230 kníh

V prípade, ak vodič odíde z miesta
udalosti bez toho, aby vykonal konkrétne
kroky na zistenie majiteľa poškodeného
vozidla – podložené relevantnými
dôkazmi, posudzuje sa táto udalosť ako
dopravná nehoda a odídenie z miesta
dopravnej nehody, za čo je možné
v správnom konaní uložiť pokutu
od 300 do 1 300 eur a zákaz činnosti
viesť motorové vozidlo od jedného do
piatich rokov. „Vyzývame vodičov, aby
v takomto prípade radšej kontaktovali
políciu a predišli tak následným
nepríjemnostiam pri riešení priestupkov,
ako aj vysokým sankciám za protiprávne
konanie,“ uzatvára Faltániová.
(li)

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej
polície v Žiari nad Hronom začal
trestné stíhanie za zločin podvodu.
Tentoraz podvodník „nachytal“
dôchodkyňu zo Žiaru nad Hronom,
ktorú pripravil o niekoľko tisíc eur.
V pondelok 29. januára zavolal
neznámy páchateľ na pevnú linku do
bytu 81-ročnej dôchodkyne, ktorá keď
zdvihla, opýtal sa jej mužským hlasom
na jej priezvisko. „Po tom, čo mu
uviedla, ako sa volá, jej povedal, že jej
synovec havaroval a leží v nemocnici
v Žiari nad Hronom na chirurgii, a že
keď mu chce pomôcť, musí vložiť sumu
3-tisíc eur na účet v banke,“ približuje
hovorkyňa Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Banskej Bystrici
Petra Kováčiková a ďalej konkretizuje:
„Páchateľ staršiu ženu požiadal, aby si
vzala pero a papier a nadiktoval jej číslo
účtu, na ktorý má peniaze poukázať.
Následne položil telefón. Poškodená
vzala finančnú hotovosť 3-tisíc eur,
ktorú mala doma, išla do pobočky
banky v Žiari nad Hronom, kde v utorok
peniaze na účet poukázala.“

Dôchodkyňa neskôr išla synovca
navštíviť do nemocnice v Žiari
nad Hronom. Nemali tam však
o ňom žiadne informácie, preto mu
zatelefonovala. Vtedy zistila, že nehoda
a hospitalizácia sa nezakladá na pravde.
„Keďže dôchodkyňa zistila, že bola
podvedená, podala trestné oznámenie
na polícii v Žiari nad Hronom,“ uzatvára
Kováčiková.
V súvislosti aj s týmto prípadom a za
účelom zabezpečenia ochrany seniorov
pred špecifickou trestnou činnosťou
polícia upozorňuje najmä starších ľudí:
aby v žiadnom prípade nikdy nedávali
peniaze a iné cennosti do rúk cudzím
ľuďom, aby si opätovne overili, či ide
skutočne o rodinných príslušníkov,
teda aby v prvom rade zavolali svojim
príbuzným, aby nikdy do bytu či domu
nepúšťali cudzie osoby.
Odporúčanie smeruje aj ľuďom, ktorí
majú v rodine svojich seniorov, aby
ich aj oni upozornili na takéto prípady
a pripomínali im, aby sa nestali obeťou
podvodníkov.
(li)

Pozor na podvodné pracovné ponuky v Rakúsku
V
predchádzajúcom
období
sa niektorí slovenskí občania
stali
obeťami
podvodného
sprostredkovania práce v Rakúsku.
Vďaka intenzívnej spolupráce rakúskej
polície s policajným pridelencom
v
Rakúsku
boli
páchatelia
identifikovaní a v auguste 2017
aj vo Viedni odsúdení, žiaľ, iba na
podmienečné tresty odňatia slobody.
Po dlhšej odmlke zaznamenala polícia
opätovne podobné prípady. Pracovná
ponuka je zverejnená na internete na
slovenských webstránkach (napr. www.
bazac.sk, www.bazos.sk). Ide o rôzne
nekvalifikované
pracovné
pozície

v skladoch, spravidla vo Viedni alebo
blízkom okolí. Nie je požadovaná znalosť
nemčiny.
Prvý kontakt prebieha zväčša
s česky hovoriacim človekom z českého
telefónneho čísla, ktorý so záujemcami
o prácu dohodne všetky podmienky
a dohodnú si stretnutie v Rakúsku
v ubytovacom zariadení, ktorého názov a
adresu im pošle v SMS správe.
V hoteli ich následne kontaktuje muž,
ktorý sa vydáva za spolupracovníka
človeka, ktorý im sprostredkoval prácu,
dá poškodeným podpísať pochybné
zmluvy, zoberie od ich peniaze na
ubytovanie vo výške 300 – 400 eur a dá

im adresu, kde sa majú na druhý deň
hlásiť. Ráno poškodení zistia, že hotel je
zaplatený iba na jednu noc. Po príchode
na miesto výkonu práce ich tam nikto
nečaká, nikto o nich nevie, telefónne
číslo sprostredkovateľa je nedostupné.
Polícia preto upozorňuje občanov,
aby si v prípade záujmu o prácu
v zahraničí vždy dôsledne preverili
vierohodnosť ponuky, totožnosť osôb,
ktoré zamestnanie ponúkajú a v prípade
akýchkoľvek pochybností nepodpisovali
pracovné zmluvy a neuhrádzali
požadované poplatky. Svoje peniaze už
väčšinou nedostanú späť.
(r)

Zdroj: Reuters/Simon Dawson.
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Blaho elanie

Knižničné novinky v Knižnici Michala Chrásteka
Pre dospelých

Dan Brown:
Pôvod

Aj keby koľko preletelo rokov,
aj keby celým svetom išiel by,
vždy budem blahorečiť krokom,
ktoré nás k sebe priviedli.

Drahá Milka,
ďakujem ti za 50 spolu prežitých
rokov, lebo si pravá a najlepšia
osoba môjho života. Prešli sme spolu
polovicu sveta a prajem nám, aby sme
šťastne prešli aj druhú.
Aj keď mraky preletia nad nami,
našu lásku nič nerozdelí,
až do smrti zostaneme svoji.
Tvoj milujúci manžel Miroslav.
Zároveň ťa týmto
pozývam
tý
ývam na našu
svadobnú
Dubaja.
svad
dobnú cestu doo Duba
b ja.

spravoval zdroj jedovatého plynu, ktorým nacisti
usmrtili milióny ľudí, a vykonával selekcie,
pri ktorých rozhodoval o živote a smrti ľudí z
prichádzajúcich židovských transportov. Okrem
toho kradol cennosti, ktoré si so sebou priniesli
väzni, a zubné zlato vytrhnuté z úst mŕtvych.
Autorka v knihe opisuje, ako britské a americké
vojská po vojne Capesia zatkli a prepustili,
pričom sčasti vychádza z doteraz utajovaných
dokumentov. Odhaľuje, do akej desivej hĺbky
môže klesnúť obyčajný človek, ak ho nezadrží
svedomie či zmysel pre morálku.

Harvardský ikonograf profesor Robert Langdon
príde do Guggenheimovho múzea moderného
umenia v Bilbau, aby sa zúčastnil na odhalení
objavu, ktorý „naveky zmení tvár vedy“.
Podujatie usporiadal štyridsaťročný miliardár
a futurista Edmond Kirsch, ktorý sa vďaka
svojim ohurujúcim ultramoderným vynálezom
a odvážnym predpovediam preslávil po celom
svete. Kirsch, ktorý pred dvoma desaťročiami
patril k prvým Langdonovým študentom na Mirka Zlatníková:
Harvarde, sa chystá zverejniť prelomový vedecký
Mária Terézia – Miluj a panuj
objav, ktorý zodpovie dve zo základných otázok
Kniha mapuje prvé roky panovania Márie
ľudskej existencie.
Terézie. Vo veľmi mladom veku si vydupala svoju
veľkú lásku Františka Lotrinského, hoci vydať sa z
Patricia Posner:
lásky napokon dovolila len jedinému zo svojich
mnohých detí. Pre svoju sobášnu politiku si tak
Lekárnik z Auschwitzu
Kniha prináša málo známy príbeh Victora vyslúžila prezývku „svokra Európy“. Mária Terézia
Capesia, rumunského obchodného zástupcu bola jednou z prvých žien v dejinách, ktoré sa
farmaceutickej spoločnosti Bayer, ktorý v roku dostali do konfliktu medzi rolou matky, manželky
1943 ako 35-ročný vstúpil do SS a rýchlo sa a panovníčky. No zároveň jednou z mnohých,
stal hlavným lekárnikom v najväčšom tábore ktorým po prvej láske vstúpila do života druhá,
smrti. Tam vydával lieky, ktoré sa používali ešte osudovejšia než tá prvá. Koľkokrát v živote
pri neľudských medicínskych experimentoch, môže dať človek prednosť citom pred záväzkom?

CCesta uhlia - expozícia uhoľného baníctva na Slovensku

Múzeum
uhoľného
baníctva,
z výstavbou ktorého sa začalo v roku
2009 v Handlovej, bolo otvorené
v máji 2015 ako prvé vysunuté
pracovisko Slovenského banského
múzea v Banskej Štiavnici. Pôvodná
budova, postavená ako banícky hotel
v roku 1913, bola viackrát prestavaná.
V súčasnosti slúži ako banícka
expozícia v troch podlažiach.
Vydajme sa spolu na cestu časom
a predstavme si túto unikátnu
a jedinú expozíciu takého zamerania
na Slovensku. Začíname v suteréne
imitujúcom podzemné banské diela,
drevenú výstuž z prvých rokov ťažby
uhlia začiatkom 20. storočia. Kľukatou
cestou zo suterénu na prízemie sa
presúvame v čase, k modernizácii
dobývania uhlia a výstavby ťažobných
diel a štôlní. Nastáva čas veľkej techniky,
ťažkých strojov uľahčujúcich prácu
ľudských rúk. V handlovskej bani sa začali
používať už po roku 1945. Na poschodí,
v oddelení geológie, sa dozvieme fakty
o vzniku uhlia, príprave samotných
banských pracovísk, odvodňovaní,
triedení uhlia, vetraní a osvetlení
banských chodieb. A ako čerešničku na
torte si užijeme prehliadku krátkeho
dokumentu o jednom pracovnom dni
baníka pri fáraní.
A potom, nech sa páči, do eko dielničky!
Hravo, tvorivo, akčne aj interaktívne
nadviažeme na zážitok z expozície.
Sú pripravené rôzne techniky pre deti
každého veku. Vytvorte si darčekové
predmety z plste, lapač snov, môžeme
spolu maľovať na hodváb, upiecť vlastný
chlieb či upliesť košíček z pedigu. Ukážte
svoje schopnosti a fantáziu pri technike
decoupage. V ekodielničke sa pri výrobe
používa prírodný a recyklovaný materiál.

Príďte sa s nami zahrať, prežiť nové
zážitky a načerpať skúsenosti v múzeu aj
v dielničke.
Zájdite do Handlovej, určite rozlúštite
hádanky a tajomstvá o čiernom zlate.
Svoju návštevu eko dielne ohláste

prosím telefonicky na telefónnom čísle
046/542 39 73, 0903 411 011 alebo
elektronickou poštou na adresu sbm.
handlova@muzeumbs.sk.
Eva Bacigálová, sprievodkyňa

Kniha zachytáva súkromný život Márie Terézie,
začiatok jej cesty ako panovníčky, ale aj spletité
politické zákulisie na cisárskom dvore. Spolu s
knihou vznikol aj dvojdielny televízny film.

„Buď už konečne normálna!“ Snaží sa vysadiť
antidepresíva a odchádza na strednú. Tu nikto
nevie, že jej preskočilo. Chodí z jednej párty na
druhú a spoznáva nových ľudí. Na zozname jej
už treba odfajknúť len jednu vec – dokonalého
frajera. Vzťahy s chalanmi však pomotajú hlavu
Pre deti
hocikomu. Eviene nové kamošky Amber a Lottie
Julia Donaldson:
o tom tiež vedia svoje. Ona sa však so svojimi
tajomstvami nedokáže zdôveriť ani priateľkám.
Princezná Zrkadlenka.
Ako sa s nimi chce potom zveriť tomu pravému,
Čarovné topánky
Tretie pokračovanie príbehov nezbednej Lenky ak sa konečne zjaví? Ako jej vôbec môže niekto
a jej ešte nezbednejšej kamošky Zrkadlenky pomôcť, ak nikto netuší, čo má za sebou?
nebude o nič menej vtipné ani pútavé ako
ich predchádzajúce dobrodružstvá. Lenkina Martin Olever:
dvojníčka vždy vyskočí spoza zrkadla na tých Totálne mŕtve dinosaury
najneočakávanejších miestach. Či už Lenke Tento nebezpečný sprievodca ti ukáže omnoho
rozpráva o čarovných topánkach alebo zlatej viac než len kosti. Objavíš jedny z najúžasnejších
husi, nikdy sa s ňou ani chvíľu nenudí. No keď ide tvorov, aké kedy žili, a dočítaš sa o záhadách,
do najhoršieho, Zrkadlenka sa zakaždým vyparí na ktorých si tí šibnutí paleontológovia lámu
a nechá Lenku v poriadnej kaši. Neveríte? Tak si zuby. Prečítaj si o dinokatastrofách, dinodiétach
to prečítajte!
a dokonca aj o zhnitých pozostatkoch ako
dinovýkaly! Postav pred súd Tyrannosaura rexa,
Holly Burne:
otestuj kamarátov v nebezpečných dinokvízoch
Si ty normálna?!?
a zisti, či sa práve ty môžeš stať dinosaurím
Známa autorka romantických románov prichádza detektívom. Odpoveď určite vykopeš z tejto
so sériou o dievčatách z klubu, v ktorom nik nie knihy!
je dobrovoľne, z Klubu okašlaných báb. V prvej
časti si jedna z nich – Evie – nehovorí nič iné, len:

Od Stalingradu do Bratislavy
Do 23. februára je v priestoroch
žiarskeho Mestského kultúrneho
centra
nainštalovaná
putovná
fotodokumentačná
panelová
výstava
Od
Stalingradu
do
Bratislavy. Historická expozícia
vypovedá o rozhodujúcom význame
Stalingradskej bitky (75. výročie
ukončenia) pre výsledok druhej
svetovej vojny, ako aj o bojovej ceste
spojeneckých vojsk protihitlerovskej
koalície k víťazstvu nad nacizmom
v Európe.
Dokumenty a fotografie na výstavných
paneloch predstavujú udalosti, ktoré
rozhodovali o osude ľudstva pred viac
ako 70 rokmi, ale tentoraz je ústredná
pozornosť venovaná tým z nich, ktoré
sa odohrávali na území súčasného
Slovenska. Historici v ostatných rokoch
naliehavo zdôrazňujú, že v nepokojnom

čase rozkolísaných hodnôt je
mimoriadne dôležité, aby si ľudstvo
pripomínalo zlomové etapy svojej
minulosti, nezabúdalo na tragické
okamihy dejín a zodpovedne viedlo
nastupujúce generácie k primeranej
ostražitosti pred neustále prítomnou
hrozbou
opakovania
dejinných
pohrôm.
Výstavu pripravilo Veľvyslanectvo
Ruskej federácie v Slovenskej republike,
Zväz protifašistických bojovníkov SR,
Štátne múzeum Stalingradská bitka,
Volgogradská mestská samospráva
v spolupráci s MsKC v Žiari nad Hronom.
Výstavu si môžete pozrieť od
pondelku do piatku od 8.00 do 20.00
hodiny a v sobotu a nedeľu počas
premietania Kina Hron. Vstup je voľný.
(r)
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

e-mail: inzercia@echo.sk

Zažiť úspech

Športová školička na „Štvorke“
Milí predškoláci! O niekoľko mesiacov
budete aj vy školákmi. Preto sme pre vás
pripravili dva dni plné športu, zábavy
a rôznych zaujímavostí, ktoré si môžete
vyskúšať s našimi učiteľkami nielen
v krásnych triedach, ale aj priestoroch
telocviční či školského areálu. Naša
školská brána bude pre vás otvorená

Každé dieťa by malo mať šancu
zažiť úspech. Ako to dosiahnuť?
Správne personálne obsadenie školy,
získanie nových kvalifikovaných ľudí
a zapálenie žiakov pre učenie by
mohlo byť tým vhodným kľúčom.
Učitelia, ich asistenti, školský špeciálny
pedagóg a školský psychológ tvoria tím,
ktorý dokáže deti adekvátne motivovať
a ušiť im primeraný edukačný postup
na mieru. Týmto spôsobom sa dá zvýšiť
školský výkon žiakov a ich celková
úspešnosť vo vzdelávaní.
Práve žiarska „Jednotka“ je na najlepšej
ceste dokázať to. Zapojila sa do výzvy
s názvom V základnej škole úspešnejší,
ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva,
vedy a výskumu SR. Cieľom u nás
realizovaných aktivít je zabezpečiť
rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu pre všetkých žiakov, zlepšiť
ich výsledky a kompetencie.
Projekt Vzdelávame sa bez rozdielu,
ktorého autorkou a koordinátorkou je
školská špeciálna pedagogička Zuzana
Čičmancová, bol v tejto výzve úspešný
už v prvom kole. Prostredníctvom
neho pre začlenených žiakov získala
škola ďalších dvoch pedagogických
asistentov a školského psychológa
na celý úväzok, ktorí sa im počas
nasledujúcich troch rokov budú
venovať nielen počas vyučovania, ale i

Zahraniční
stážisti opäť
na „Štvorke“
Posledný januárový týždeň sa
chodbami Základnej školy na
Jilemnického ulici a priestormi tried
žiakov tretieho až deviateho ročníka
ozýval, viac ako inokedy, anglický
jazyk. Aj u nás vieme, že trend
súčasnej doby nezastavíme a znalosť
cudzej reči sa stáva nevyhnutnosťou.
Naši žiaci dostali po druhýkrát možnosť
rozvíjať svoje komunikačné zručnosti
v anglickom jazyku pomocou stážistov
z Indonézie, Mexika, Číny a Ukrajiny. Títo
mladí ľudia v rámci projektu Educate
Slovakia prichádzajú na Slovensko
prostredníctvom organizácie AIESEC,
vďaka ktorej sa darí odstraňovať bariéry
a budovať toleranciu k iným národom,
kultúram.
Hostia vytvorili tri dvojice, ktoré žiakom
predstavovali svoje krajiny, tradície,
kultúru a viedli ich k aktívnemu
používaniu
anglického
jazyka.
Talitha z Indonézie a Ivan z Mexika
sa venovali žiakom 3. – 5. ročníka,
svoje krajiny a kultúru žiakom 6. – 7.
ročníka predstavili Gita z Indonézie
a Nadia z Ukrajiny a tretia dvojica Tania
z Indonézie a Nicole z Číny realizovali
tvorivé aktivity so žiakmi 8. – 9. ročníka.
Interakcia žiakov a spokojnosť na
tvárach nielen hostí, ale aj školákov boli
dôkazom, že realizácia multikultúrnych
aktivít bola pre všetkých obrovským
prínosom a určite sa k nim ešte vrátime.
Vďaka patrí aj rodičom, ktorí boli
ochotní ubytovať hostí. Tri hosťovské
rodiny sa stážistom venovali počas
voľných chvíľ a sprevádzali ich mestom
i okolím. Poďakovanie patrí aj našim
kolegyniam, pedagogičkám anglického
jazyka, ktoré sprevádzali zahraničných
stážistov priestormi školy a pomáhali
mladším žiakom prekonávať jazykovú
bariéru.
Drahomíra Hanzlíková,
riaditeľka školy

všetkých pedagógov a odborných
zamestnancov školy, ale aj rodinných
príslušníkov žiakov, je podporovať
deti, zabezpečiť im prostredie dôvery
a pocit bezpečia, čím sa zlepšia ich
Poďakovanie za pomoc pri riešení vzdelávacie výsledky a pozdvihne sa ich
formálnej stránky žiadosti patrí aj mestu sebavedomie. Aj vaše dieťa môže byť
Žiar nad Hronom ako zriaďovateľovi šťastné a úspešné - dajte mu šancu.
školy a, samozrejme, aj projektovej
Vaša „Jednotka“
manažérke mesta. Spoločným úsilím
v poobedňajších hodinách. Realizovaný
projekt je podporený na základe
Operačného programu Ľudské zdroje
spolufinancovaného z ESF a EFRR.

19. a 20. februára od 7.30 hod. do 15.00
hod.
Svoju účasť, prosím, záväzne potvrďte na
sekretariáte školy.
Podrobnejšie informácie nájdete na
letákoch vo vašich škôlkach. Tešíme sa
na vás.
Pedagógovia „Štvorky“
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TRH PRÁCE

Prehľad voľných pracovných miest v okrese Žiar nad Hronom
Animátor: FSC, Námestie Matice
slovenskej 2, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Mgr. Radovan Kosorinský, 0905499475,
e-mail: marketing@hotelluna.sk

Čašník/čašníčka: Penzión Centrum,
Sklené Teplice 112. Kontakt: Alena
Tadianová,
0908924461,
e-mail:
centrumpenzion@gmail.com

Animátor voľného času: CK Agentúra
O.K., Repište 179, Sklené Teplice. Kontakt:
Ladisla Moško, 0905303070, e-mail:
mosko@agenturaok.sk

Čašník/servírka: Pružinová, SNP
30, Žiar nad Hronom. Kontakt: Anna
Pružinová,
045/6012911,
e-mail:
pruzinova.anna@gmail.com

Apretovač – brúsič: Alaco, Priemyselná
873, Hliník nad Hronom. Kontakt: Miriam
Karvaščová,
045/6762455,
e-mail:
mkarvasova@alaco.sk

Čašník/servírka: Liečebné termálne
kúpele, Sklené Teplice 100. Kontakt:
Miroslava Šándorová, 0918800041,
e-mail: sandorova@kupele-skleneteplice.
sk

Asistent predaja pre maloobchodnú
a veľkoobchodnú činnosť v SR
a zahraničí: Janka Krajčovičová – očná
optika, Dolná 49/21, Kremnica. Kontakt:
Marcel Krajčovič, 045/6742224

Disponent
MKD:
ZH
Trans,
Sládkovičova 498/28, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Peter Novotný, 0917555959,
e-mail: peter@zhtrans.sk

Servis, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Ing. Andrej Kuruc, 0917887417,
e-mail: kuruc@apes.sk
Klientský poradca: Kooperativa
poisťovňa, Vienna Insurance Group,
SNP 600, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Bc. Zuzana Kútna, 0918410204, e-mail:
kutnaz@koop.sk
Konštruktér:
Ability,
ČSA
264/58, Kremnica. Kontakt: Viera
Klimentová,
0918677700,
e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk
Kontrolór MOK: Nemak Slovakia,
Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr.
Lívia Firáková, 045/6702315, e-mail:
livia.firakova@nemak.com

Elektrikár: Ability, ČSA 264/58,
Kremnica. Kontakt: 045/3743173, e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk

Kuchár – creative chef: Spam,
Štefánikovo námestie 28/30, Kremnica.
Kontakt: Soňa Schmidtová, 0911590640,
e-mail: schmidtova@minciar.com

Elektrikár: MWS Casting, Priemyselná
908, Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Mária Kecerová, 045/6789022, e-mail:
maria.kecerova@mws.eu

Kuchár, kuchárka: CK Agentúra O.K.
voľný čas, Repište. Kontakt: Marcela
Hausnerová,
0908934781,
e-mail:
agenturaok@agenturao.sk

Čašníčka: EMVE Gastro, SNP 67,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Zuzana
Šimovičová,
0905654146,
e-mail:
emvegastrozh@gmail.com

Elektrikár, operátor diaľkového
riadenia výrobnej linky: Trigon
Consulting, Žiar nad Hronom. Kontakt:
PhDr. Lenka Ostrolúcka, 0917203250,
e-mail: ostrolucka@trigon-consulting.sk

Kuchár/ka: Liečebné termálne kúpele,
Sklené Teplice 100. Kontakt: Miroslava
Šándorová,
0918800041,
e-mail:
sandorova@kupele-skleneteplice.sk

Čašníčka/čašník: FSC, Námestie Matice
slovenskej 2, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Mgr. Radovan Kosorinský, 0905499475,
e-mail: marketing@hotelluna.sk

Elektronik:
Ability,
ČSA
264/58,
Kremnica.
Kontakt:
0918677700, 045/3743173, e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk

Čašník: Obecné lesy Krahule. Kontakt:
Viera Korsch, 0907020471

Frézar: Profika Sk, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing.
Lucia Kotalíková, 0908058721, e-mail:
mzdy@profika.sk

CNC sústružník: Profika Sk, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing.
Lucia Kotalíková, 0908058721, e-mail:
mzdy@profika.sk
CNC sústružník/frézar: Profika Sk,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt:
Ing.
Lucia
Kotalíková,
0908058721, e-mail: mzdy@profika.sk

Čašník, krupiér: Lux ZH, Novomeského
517/4, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Andrea Magulová, 0911556398, e-mail:
cafemysteryzh@gmail.com
Čašník, servírka: Martin Snopko,
Lovčica 118, Lovčica – Trubín. Kontakt:
Martin Snopko, 0905755021, e-mail:
martinsnopko007@gmail.com

Hlbičkár, rezačkár: Profika Sk,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt:
Ing.
Lucia
Kotalíková,
0908058721, e-mail: mzdy@profika.sk
Jadrár - výroba pieskových jadier:
Finalcast, Agentúra Person Education

Lekár:
Psychiatrická
nemocnica
Profesora Matulaya Kremnica, ČSA
234/139, Kremnica. Kontakt: MUDr.
Bibiána Koláriková, 045/6705 620.
Lekár: Svet zdravia, Sládkovičova 11,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Ľubomíra
Zimanová, 0911330486, e-mail: lubomira.
zimanova@svetzdravia.com
Lekár záchrannej zdravotnej služby:
Záchranná zdravotná služba Bratislava, A.
Dubčeka 45, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Bc. Martin Dobrovodský, 0911408584,
e-mail: dobrovodsky@emergency-ba.sk

Údaje platné k 5. februáru 2018
Manažér
obchodnej
skupiny,
obchodný zástupca, telefonista: Mgr.
Jaroslava Mokrošová, Námestie MS 21,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Mgr. Jaroslava
Mokrošová,
0905287632,
e-mail:
jaroslava.mokrosova@oz.allianzsp.sk
Mäsiar: EKO-Produkt, Kremnické Bane
29. Kontakt: Dana Svitková, 0907349952.
Mechanik meracích a regulačných
prístrojov: SRMi, Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing.
Martina Balážová, 0918580200, e-mail:
balazova.martina@srmi.sk
Mechanik,
mechatronik:
Tubapack, Priemyselná 12, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Ing. Katarína
Inštitoris,
045/6015323,
e-mail:
institoris.katarina@tubapack.sk

Nástrojár:
Nemak
Slovakia,
Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr.
Lívia Firáková, 045/670 23 15, e-mail:
livia.firakova@nemak.com
NN poradca: NN Životná poisťovňa,
Námestie Matice slovenskej 2, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Personálne oddelenie,
e-mail: praca@nn.sk
Obsluha CNC strojov – Frézar: Nemak
Slovakia, Ladomerská Vieska 394. Kontakt:
Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315, e-mail:
livia.firakova@nemak.com
Obsluha
výrobnej
linky:
Tubapack, Priemyselná 12, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Ing. Katarína
Inštitoris,
045/6015323,
e-mail:
institoris.katarina@tubapack.sk

Mechatronik: SRMi, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing.
Martina Balážová, 0918580200, e-mail:
balazova.martina@srmi.sk

Obsluha
technologickej
linky,
strojník
čelného
nakladača:
Kameňolom Sokolec, Bzenica. Kontakt:
Ing. Marian Hlinka, 0905371608, e-mail:
hlinka@sokolec.sk

Mechatronik: Trigon Consulting,
Žiar nad Hronom. Kontakt: PhDr.
Lenka Ostrolúcka, 0917203250, e-mail:
ostrolucka@trigon-consulting.sk

Odlievač: MWS Casting, Priemyselná
908, Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Mária Kecerová, 045/6789022, e-mail:
maria.kecerova@mws.eu

Murár: Barbitrans, Na Vartičke 1,
Ladomerská Vieska. Kontakt: Július
Barboriak,
0903510469,
e-mail:
barbitrans@barbitrans.sk

Opatrovateľka: Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb, SNP
594/139, Žiar nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Marta Šuhajdová, 045/6782929, e-mail:
suhajdova@ddzh.sk

Nastavovač CNC strojov: Ability,
ČSA 264/58, Kremnica. Kontakt: Viera
Klimentová,
045/6743173,
e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk
Nastavovač operátor – CNC:
Profika Sk, Priemyselná 12, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Ing. Lucia Kotalíková,
0908058721, e-mail: mzdy@profika.sk
Nástrojár – čistenie a pranie
jadorvníkov, balotina/korund, CO:
Nemak Slovakia, Ladomerská Vieska 394.
Kontakt: Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315,
e-mail: livia.firakova@nemak.com

Operátor balení: Wincott SK,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Barbora
Cindlerová,
0915897281,
e-mail:
barbora.cindlerova@wincottpeople.com
Operátor CNC: Profika Sk, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing.
Lucia Kotalíková, 0908058721, e-mail:
mzdy@profika.sk
Operátor
CNC:
Ability,
ČSA
264/58, Kremnica. Kontakt: Viera
Klimentová,
045/6743173,
e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk
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Prehľad voľných pracovných miest v okrese Žiar nad Hronom
Operátor CNC: Nemak Slovakia,
Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr.
Lívia Firáková, 045/6702315, e-mail:
livia.firakova@nemak.com

Pracovník vo výrobe: ENVIGEO,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Martin -, 0902959304, e-mail:
cimermanova@envigeo.sk

Operátor RTG: Nemak Slovakia,
Agentúra Person Education Servis,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Ing. Andrej Kuruc, 0917887417,
e-mail: kuruc@apes.sk

Pracovník vo výrobe: evAlex
Aluminium, Na Vartičke 5, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Ing. Veronika Imrišová,
0911921967, e-mail: evalex@evalex.sk

Operátor sekundárnych operácií:
Nemak Slovakia, Ladomerská Vieska 394.
Kontakt: Mgr. Lívia Firáková, 045/670 23
15, e-mail: livia.firakova@nemak.com
Operátor vo výrobe: SAPA Profily,
Agentúra Person Education Servis,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Ing. Andrej Kuruc, 0917887417,
e-mail: kuruc@apes.sk
Operátor vo výrobe: TatranWOOD,
Hliník nad Hronom, Agentúra Person
Education Servis, Priemyselná 903, Hliník
nad Hronom. Kontakt: Ing. Andrej Kuruc,
0917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
Operátor/ka vo výrobe: Slovalco,
Priemyselná 14, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Dvončová, 045/6087112, e-mail:
eva_dvoncova@slovalco.sk
Pekár – operátor v pekárskej
výrobe: Prievidzské pekárne a cukrárne,
Bartošova Lehôtka 222. Kontakt:
Ing. Ján Šurina, 0905968614, e-mail:
surina@ppc.sk
Plnič
propanbutanových
fliaš:
1. SPS services, SNP 1301, Žiar Nad
Hronom. Kontakt: Ing. Mária Kamenská,
0917757500, e-mail: flase@1sps.sk
Pokladníčka prevádzkovej jednotky
Lutila: COOP Jednota Žarnovica. Kontakt:
Helena Benčová, 045/681 30 51, e-mail:
hbencova@cjz.sk
Pokladníčka prevádzkovej jednotky
Žiar nad Hronom, A. Kmeťa 2/343:
COOP Jednota Žarnovica. Kontakt:
Helena Benčová, 045/681 30 51, e-mail:
hbencova@cjz.sk
Pomocná kuchárka/kuchár: Reliance,
Českoslov. armády 264/58, Kremnica.
Kontakt: Katarína Považanová, 045/674
42 25.
Pomocná kuchárka/kuchár: Veterník,
Veternícka 117/19, Kremnica. Kontakt:
Petra Tončíková, 0918278382.
Pracovník
medzioperačnej
kontroly: MWS Casting, Priemyselná
908, Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Mária Kecerová, 045/6789028, e-mail:
maria.kecerova@mws.eu
Pracovník SBS: ASF Fenix Security,
SNP 608/112, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Juraj Drozd, 0917754295, e-mail:
juraj.drozd@fenix-security.sk
Pracovník SBS: SŠS Metodika, Horná
Ždaňa. Kontakt: Mgr. Elena Wolfová,
052/442 36 04, e-mail: kayla@kayla.sk

Predavač: Jaroslav Dubóczi, TITAN,
Priemyselná 29, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Jaroslav Duboczi, 0905711943,
e-mail: titanduboczi@stonline.sk
Predavač/skladník/pomocné práce
v mäsovýrobe: EKO-Produkt, Kremnické
Bane 29. Kontakt: Dana Svitková,
0907349952.
Predavačka:
Jana
Miniariková
- D&J Mark, M. Chrásteka 509/19,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Dušan
Miniarik,
0915747608,
e-mail:
dusan.janka@gmail.com)
Predavačka: Pružinová, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Anna
Pružinová, 045/601 29 11, e-mail:
pruzinova.anna@gmail.com

Skladník/Predajca v špecializovanej
predajni: Peter Vrták – PREZAM, A.
Hlinku 1, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Stanislava Vrtáková, 0908893206, e-mail:
s.vrtakova@prezam.sk

Vodič návesovej súpravy: Manuel,
Šášovské Podhradie 205. Kontakt:
Roman Klacek, 0903544723, e-mail:
manuel@manuel.sk

Strojný zámočník:
Kameňolom
Sokolec,
Bzenica.
Kontakt:
Ing.
Marian Hlinka, 0905371608, e-mail:
hlinka@sokolec.sk

Vodič dodávky – VP sk. B+E: ZH Trans,
Sládkovičova 498/28, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Peter Novotný, 0917555959,
e-mail: peter@zhtrans.sk

Vodič VZV – operátor logistiky:
Nemak Slovakia, Ladomerská Vieska 394.
Kontakt: Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315,
e-mail: livia.firakova@nemak.com

Tavič: Finalcast, Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Dana
Schwarzová,
045/6012524,
e-mail:
personalne.vybery@finalcast.sk

Vodič kamiónu MKD: General
Trucking, SNP 151, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Slavomír Pružina, 0905921333,
e-mail: s.pruzina@generaltrucking.sk

Vodič VZV - operátor logistiky:
Nemak Slovakia, Ladomerská Vieska 394.
Kontakt: Mgr. Lívia Firáková, 045/670 23
15, e-mail: livia.firakova@nemak.com

Team Leader bagetová linka:
Prievidzské pekárne a cukrárne,
Bartošova Lehôtka 222. Kontakt: Ing.
Danica Pietriková, 0905422146, e-mail:
pietrikova@ppc.sk

Vodič
MKD:
Bring
Trucking,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Martin Adamec, 045/6016581,
e-mail: martin.adamec@bring.com

Zámočník: Elektroval, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing.
Dušan Valo, 0905598727, e-mail:
elektroval@elektroval.sk

Vodič MKD: Bravo Logistics, Nám.
Matice slovenskej 2, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Ing. Matejka, 0911330101,
e-mail: info@bravologistics.sk

Zámočník: MWS Casting, Priemyselná
908, Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Mária Kecerová, 045/6789028, e-mail:
maria.kecerova@mws.eu

Vodič MKD: Manuel, Šášovské
Podhradie 205, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Roman Klacek, 0903544723,
e-mail: manuel@manuel.sk

Zámočník: AMI Design, Horná Ves 119.
Kontakt: Jana Petrášová, 0903305561

Technik v oblasti telekomunikačných
zariadení – servisný technik: ZH net
01, Kremnica. Kontakt: Miroslav Minich,
0918787050, e-mail: minich@dtnet.sk

Prevádzkový elektrikár: Nemak
Slovakia, Ladomerská Vieska 394. Kontakt:
Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315, e-mail:
livia.firakova@nemak.com

Vedúca prevádzkovej jednotky
Šášovské Podhradie: COOP Jednota
Žarnovica. Kontakt: Helena Benčová,
045/681 30 51, e-mail: hbencova@cjz.sk

Prevádzkový zámočník: Nemak
Slovakia, Ladomerská Vieska 394. Kontakt:
Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315, e-mail:
livia.firakova@nemak.com

Vedúca prevádzkovej jednotky
Ladomerská Vieska: COOP Jednota
Žarnovica. Kontakt: Helena Benčová,
045/681 30 51, e-mail: hbencova@cjz.sk

Recepčná v hoteli Golfer – iba denné
zmeny a s ubytovaním: Floren, J.
Horvátha 910/50, Kremnica. Kontakt: Ing.
Zuzana Bieliková, 0907809500, e-mail:
z.bielikova@golfer.sk

Vedúca prevádzkovej jednotky
Žiar nad Hronom, Pod Donátom 5:
COOP Jednota Žarnovica. Kontakt:
Helena Benčová, 045/681 30 51, e-mail:
hbencova@cjz.sk

Referent nákupu: Trigon Consulting,
Žiar nad Hronom. Kontakt: PhDr.
Lenka Ostrolúcka, 0917203250, e-mail:
ostrolucka@trigon-consulting.sk

Vedúci posunu: ZSNP DA, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Jana Bošková, 0918605665, e-mail:
jboskova@zhsas.sk

Robotník v hutnej výrobe – Odlievač:
Nemak Slovakia, Ladomerská Vieska 394.
Kontakt: Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315,
e-mail: livia.firakova@nemak.com

Vedúci prevádzkovej jednotky
Žiar nad Hronom, A. Kmeťa 2/343:
COOP Jednota Žarnovica. Kontakt:
Helena Benčová, 045/681 305 1, e-mail:
hbencova@cjz.sk

Sestra na lôžkovom oddelení:
Svet zdravia, Sládkovičova 11, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Ľubomíra
Zimanová,
0911330486,
e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Vodič nákladnej dopravy – sólo
vozidlo nad 3,5 t: AutoTrend – Transport,
SNP 129/549, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Patrik Petro, 0911156888, e-mail:
autotrend.transport@gmail.com

Vodič
autobusu:
Slovenská
autobusová doprava Zvolen, Priemyselná
257, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Jana Filusová, 045/5313301, e-mail:
sekretariat.zh@sadzv.sk

Upratovačka,
chyžná:
Aspect
– Vyhne, Vyhne 106. Kontakt:
Personalistka, 0911068378, e-mail:
kariera@hotelsitno.sk

Servisný technik špecialista: Peter
Vrták – Prezam, Lovčica – Trubín 293.
Kontakt: Peter Vrták, 0907211784, e-mail:
prezam@prezam.sk

Vodič: Barbitrans, Na Vartičke 1,
Ladomerská Vieska. Kontakt: Július
Barboriak,
0903510469,
e-mail
barbitrans@barbitrans.sk

Sklenár: Simona Korenačková – WK,
SNP 40, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Simona Korenačková, 0905527539,
e-mail: simonakoren ackova@gmail.com

Predavačka v bagetérii Copaline:
GRM trade, Š. Moysesa 68, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Miroslav
Grznár,
0915838001,
e-mail:
grznarm66@gmail.com

Rodinný poistný predajca: Union
poisťovňa, Š. Moysesa 61, Žiar nad
Hronom. Kontakt: PhDr. Martina
Orságová,
0905730699,
e-mail:
martina.orsagova@union.sk

Údaje platné k 5. februáru 2018

Vedúci prevádzkovej jednotky
Kremnica – Mäso: COOP Jednota
Žarnovica. Kontakt: Helena Benčová,
045/681 30 51, e-mail: hbencova@cjz.sk
Vedúci/-a prevádzky na povrchovú
ťažbu nerastných surovín: Trigon
Consulting, Žiar nad Hronom. Kontakt:
PhDr. Lenka Ostrolúcka, 0917203250,
e-mail: ostrolucka@trigon-consulting.sk
Vodič – strojník montážnej plošiny:
Jozef Jasenský – Práce s plošinou,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Jozef Jasenský, 0905623231,
e-mail: jasenskyplosiny@gmail.com

Vodič MKD: Cora Trans, Priemyselná
31, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing.
Marek Giláň, 0905554990, e-mail: info@
coratrans.sk
Vodič MKD: Tempo Slovakia,
Československej armády 234, Kremnica.
Kontakt: Jozef Daxner, 0903527767,
e-mail: tempo@tempodaxner.sk
Vodič MKD: Jozef Kantárik –
Autodoprava, Jastrabá 214. Kontakt:
Jozef Kantárik, 0908906803
Vodič nákladného auta do 7,5
t: SMMP, Š. Moysesa 37/21, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Stanislav Moška,
0907030128, e-mail: moska@smmp.sk
Vodič nákladného vozidla: Marián
Piovarči – M. P. nákup, sprostredkovanie,
predaj, SNP 129, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Marián Piovarči, 0948803169,
e-mail: m.p-piovarci@stonline.sk
Vodič nákladného vozidla: Pivovar
Steiger, Pivovar Steiger 24, Vyhne.
Kontakt: Ivana Michalská, 045/678 72 34,
e-mail: personalne@steiger.sk

Zástupkyňa vedúcej PJ 054 Slaská:
Coop Jednota Žarnovica, Slaská 16.
Kontakt: Helena Benčová, 045/6813051,
e-mail: hbencova@cjz.sk
Zástupkyňa vedúcej prevádzkovej
jednotky Horná Ždaňa: COOP Jednota
Žarnovica. Kontakt: Helena Benčová,
045/681 30 51, e-mail: hbencova@cjz.sk
Zlievač, formovač: Alaco, Priemyselná
873, Hliník nad Hronom. Kontakt:
Miriam Karvašová, 045/6762455, e-mail:
mkarvasova@alaco.sk
Zlievarenský robotník – apretovač:
Nemak Slovakia, Ladomerská Vieska 394.
Kontakt: Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315,
e-mail: livia.firakova@nemak.com
Zlievarenský robotník – jadrár:
MWS Casting, Priemyselná 908, Hliník
nad Hronom. Kontakt: Mgr. Mária
Kecerová,
045/6789028,
e-mail:
maria.kecerova@mws.eu
Zlievarenský
robotník:
Ability,
ČSA 264/58, Kremnica. Kontakt: Viera
Klimentová,
045/6743173,
e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk

Vodič nákladného vozidla do 3,5
t: Manuel, Šášovské Podhradie 205.
Kontakt: Roman Klacek, 0903544723,
e-mail: manuel@manuel.sk

Zlievarenský
robotník/obsluha
RTG: MWS Casting, Priemyselná 908,
Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Mária Kecerová, 045/6789028, e-mail:
maria.kecerova@mws.eu

Vodič nákladného vozidla VP sk.
C+E: ZH Trans, Sládkovičova 498/28, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Peter Novotný,
0917555959, e-mail: petr@zhtrans.sk

Zmenový
údržbár:
Elektroval,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Ing. Dušan Valo, 0905598727,
e-mail: elektroval@elektroval.sk

Vodič nákladnej dopravy – kamión +
plachtový náves: AutoTrend – Transport,
SNP 129/549, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Patrik Petro, 0911156888, e-mail:
autotrend.transport@gmail.com

Zoraďovač - nastavovač linky na
výrobu túb: Tubapack, Agentúra Person
Education Servis, Priemyselná 12, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Ing. Andrej Kuruc,
0917887417, e-mail: kuruc@apes.sk

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
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4. február – Svetový deň proti rakovine
Na Slovensku počet onkologických
pacientov stúpa. Hovoríme už
o približne 30 000 nových prípadoch
ročne.
Medzi
najrozšírenejšie
onkologické ochorenia u žien
aktuálne na Slovensku patrí rakovina
prsníka, rakovina hrubého čreva,
konečníka a rakovina pľúc. U mužov
dominuje rakovina pľúc, hrubého
čreva, konečníka a rakovina prostaty.
Jednou z možností, ako môžeme
predchádzať
vzniku
nádorových
ochorení, je dodržiavať zásady
odporúčaní Európskeho kódexu proti
rakovine.
12 spôsobov, ako si znížiť riziko
rakoviny
Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej
forme.
Zo svojho domova spravte nefajčiarske
prostredie. Podporujte nefajčiarske
opatrenia na pracovisku.
Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť.
Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas
strávený sedením.
Zdravo sa stravujte:

•Jedzte veľa celozrnných potravín,
strukovín, zeleniny a ovocia.
•Obmedzte vysokokalorické potraviny
(s veľkým obsahom cukru a tuku)
a vyhýbajte sa sladeným nápojom.
•Vyhýbajte sa mäsovým výrobkom;
obmedzte spotrebu červeného mäsa
a potravín s vysokým obsahom soli.
•Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu,
obmedzte jeho množstvo.
•Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému
žiareniu – najmä deti. Chráňte sa pred
slnkom. Nepoužívajte soláriá.
•Na pracovisku sa chráňte pred
rakovinotvorným látkami dodržiavaním
pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.
•Zistite, či ste doma vystavení silnému
prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte
sa o to, aby sa nadmerné hodnoty
žiarenia znížili.
Pre ženy:
•Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny
u matky. Ak je to možné, dojčite.
•Substitučná hormonálna terapia zvyšuje
riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte

OBČIANSKA INZERCIA

•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt na Ulici Pod Donátom v ZH,
7. poschodie, zateplený dom, vymenené
okná, slušný vchod. Byt je po kompletnej
rekonštrukcii. Rozloha: 50 m2, s loggiou.
Byt sa dáva do prenájmu zariadený.
Optické pripojenie na internet. Mesačná
platba: 350 €, vrátane energií. Voľný od 1.
marca. RK nevolať!!! T: 0907 925 865
jej používanie.
•Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili
na programe očkovanie proti hepatitíde
typu B (novorodenci), ľudskému
papilomavírusu (HPV) (dievčatá).
Zúčastňujte sa na organizovaných
programoch skríningu rakoviny:
•hrubého čreva (muži aj ženy)
•prsníka (ženy)
•krčka maternice (ženy)
Príčinou 80 – 90 % prípadov rakoviny sú
riziká životosprávy, 5 – 10 % pracovné
a životné prostredie a 1 – 5 % dedičnosť.
Zásadami prevencie sa vieme vyhnúť
90 % z nich. Zvoľte si zdravý životný štýl
a myslite na prevenciu.
Zdroj: Liga proti rakovine.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Čas plynie ako
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Očiam si odišiel,
v srdciach si ostal.
Tichou spomienkou
si dňa 25. februára pripomenieme
5. výročie úmrtia
Petra Ďuračku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si
na neho s nami.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

SPOMIENKA
Prestalo srdiečko
biť, ústa sa smiať,
budeme, dedko, drahý,
na teba spomínať.
Dňa 14. februára si
pripomíname
2 roky od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starký
Mikuláš Kaločaj.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka,
dcéry a synovia s rodinami
a vnúčatá.

SPOMIENKA
Spomíname
v srdciach stále
na teba...
Dňa 8. februára sme
si pripomenuli
11. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec a prastarký
Jozef Čaradský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéry, syn,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás...
Dňa 12. februára si
pripomíname
3. výročie od smrti
našej milovanej manželky, mamy,
svokry a starej mamy
Emílie Sedliakovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 5. februára
sme si pripomenuli
14. výročie
od smutnej chvíle,
kedy
nás navždy opustila
naša mamička
Margita Vigašová
vo veku 87 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomínajú vďačné dcéry
Anna a Mária
s rodinami.

SPOMIENKA
Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 24. januára
sme si pripomenuli
5 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mama
Veronika Kurucová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
Spomínajú synovia
Jozef a Karol s rodinami.

SPOMIENKA
Nezabudli sme,
len sme sa naučili žiť
s tým,
že už nie si.
Dňa 22. februára
uplynie 15 rokov
od chvíle, kedy nás
navždy opustil náš otecko a starký
Július Kúš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry,
vnučka a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 25. februára
uplynie 1 rok
od chvíle,
čo nás navždy
opustila naša drahá
mama, starká
a prastarká
Alžbeta Môcová, rod. Šágiová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S láskou v srdci
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Do tmy si zapáli
kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.
V tichosti vyprosme
veľký dar pokoja,
kým sa nám
duše raz naveky nespoja.
Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 17. februára uplynie 5 rokov
od smutnej chvíle, keď nás náhle
opustila drahá manželka, mama a
stará mama
Rozália Kráľová.
Venujte jej s nami tichú
spomienku.
Spomínajú manžel Jozef,
syn Roman, dcéra Monika
s manželom Pavlom
a vnúčatá Jakub a Miška.
SPOMIENKA
Srdce láskavé
prestalo biť,
nebolo lieku,
aby mohla žiť.
Čas plynie, život ide
v diaľ,
nám zostane len
spomienka a žiaľ.
Dňa 31. januára sme si
pripomenuli 4. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá maminka, starká
a babka
Zuzana Mahdiarová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Emília a Tatiana
so svojimi rodinami.
SPOMIENKA
Žiarila z teba láska
a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si medzi
nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 20. februára si pripomíname
32 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Ľudovít Kováč.
S láskou na neho spomínajú
manželka, syn a vnučka
s rodinou.

Etape, Ul. Novomeského. Volať len v prípade vážneho záujmu! T: 0908 896 138
•Predám nákladný prívesný vozík za
os. automobil, dobrý stav, STK 3/2019. T:
0908 602 789
•Hľadám opatrovateľku, ktorá môže
bývať so mnou v paneláku. Zn. Žiar mesto. T: 0940 102 035

•Vymením garáž za políciou za garáž
pri novej Bille (bývalý internát), alebo za •Hľadám 2-izbový byt do dlhodobého
garáž pri Hviezdoslavovej ulici. T: 0918 prenájmu, cena: 350 €, vrátane energií. T:
800 056
0940 830 374
•Prijmeme recepčnú / recepčného na •Hľadám brigádu na 4 hodiny denne.
recepciu v Turistickej ubytovni v ZH. Na Som na dôchodku. Upratovanie, doklaplný / čiastočný úväzok, môže byť aj danie tovaru a pod. T: 0915 580 380
dôchodca. Zatiaľ len na dohodu. T: 0905
750 910
•Predám veľký, priestranný 3-izbový
byt na Hviezdoslavovej ul., prvý dom od
•Dám do dlhodobého prenájmu dvojiz- Kocky, na 3. posch. Dom je zateplený,
bový kompletne zariadený, udržiavaný plastové okná, byt je v pôvodnom stave.
a čiastočne prerobený byt na Námestí Cena: 54 000 €. T: 0915 649 762
Matice slovenskej v Žiari nad Hronom.
Byt sa nachádza na 2. poschodí v za- •Predám garsónku so zariadením, v
teplenom bytovom dome. Plocha bytu je Žiari nad Hronom, Sládkovičova ul. Cena:
51 m2 + 3x loggia s výhľadom na námes- cca 15 000 €, pri rýchlom jednaní zľava.
tie. Voľný ihneď, max. 2 osoby, nefajčiari, Volať po 16.00 hod. T: 0904 874 987,
bez domácich zvierat. Vratná kaucia vo
výške nájomného. Bližšie informácie na •Prenajmem garáž v ZH. T: 0949
telefónnom čísle: 0905 406 703.
474 317
•Predám 1-izbový v OV, byt po kom- •Zoberiem do prenájmu garáž za nepletnej rekonštrukcii(bytové jadro, nová mocnicou v ZH. T: 0944 390 348
elektrika, podlahy...). Byt sa nachádza na

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Dňa 19. februára
si pripomenieme
3. výročie
od smutnej
chvíle, kedy
nás navždy opustila
naša drahá manželka,
matka a stará matka
Valika Hrmová, rod. Dubovská.
S láskou a úctou spomína manžel
Márius, dcéra Adriana, syn Márius,
vnúčikovia Tomáško a Lukáško
a ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy, je len
vzdialený.
Slza smútku tíško
stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí.
Dňa 24. februára si pripomíname
8. výročie od chvíle, kedy nás náhle
opustil náš milovaný
Jozef Kamenický.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Spomínajú manželka a dcéry.

SPOMIENKA
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 31. januára uplynuli 2 roky
od odchodu nášho drahého
manžela, otca, starého otca a
prastarého otca
Jána Cesnaka,
ktorý nás nečakane opustil
vo veku nedožitých 82 rokov.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Všetko zmizne,
len stopy tvojej práce
a lásky zostanú.
Dňa 19. februára
uplynie 7 rokov
od chvíle, keď
nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Lovčičan.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka a deti
s rodinami.

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

Uzávierka čísla 4/2018
je 20. februára.
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ŠPORT

BASKETBALOVÝ SUMÁR

Mladší minižiaci

Kartík 12, Valent 8, Melaga 6, Horváth 6,
Kret 5, Barcík 4, Olajec a Ščepko 2. Hrali:
Kondra, Kňažko, Lupták.
ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad
Hronom 20:85 (20:70)
Body: Kret 20, Danko 10, Ondrík 10,
Kartík 9, Kaša 8, Valent 6, Kňažko 6,
Barcík 4, Ščepko 4, Melaga 4, Horváth 4.
Hrali: Kondra, Lupták, Olajec.

a Sirotný po 10, Balogh a Dekýš po 7,
Žemla 4 (12 doskov), Tončík 3, Ziman 2.
Starší
minibasketbalisti
cestovali
na
MBK Victoria Žilina - MŠK BK Žiar nad
Hrali: Herich (3 doskoky), M. Kosmeľ (7
svoje
ďalšie
zápasy
do
Handlovej.
Hronom 39:44 (19:22)
doskokov), Galko (3 doskoky).
Papierovo
slabší
súper
síce
bojoval,
Body: Horváth 12, Barcík 11, Valent 9,
Ďurčov 6, Juhász 3, Herich 2, Chrobák 1.
Na ďalší súťažný zápas nastúpili starší
Hrali: Dekýš, Tapfer, Dibdiak, Kovalčík,
žiaci na domácej palubovke proti
Roško, Huraj, Huraj.
súperovi z Trnavy. Súperovi sme chceli
odplatiť nešťastnú prehru z jeho ihriska,
V sobotu 27. januára cestovali mladší
kde sme prehrali o 6 bodov. Už od
minižiaci na zápas do Žiliny. Očakávali
úvodných minút sa nám podarilo zápas
sme ťažký súboj proti kvalitnému
chytiť do vlastných rúk a pozornou
súperovi, ktorý v sezóne, tak ako
obranou a doskakovaním neúspešných
my, ešte neprehral. To sa odzrkadlilo
súperových striel sa nám darilo
v prvom polčase, kedy sme celý čas
prechádzať do rýchlych protiútokov
prehrávali. V závere druhej štvrtiny sme
a pomaličky zvyšovať náš náskok, ktorý
dokázali po získaných loptách využiť
sa už v polovici zápasu vyšplhal na 23
rýchle protiútoky a prvý polčas vyhrať
bodov. Druhá polovica zápasu sa niesla
o 3 body. Do tretej štvrtiny sme vstúpili
v podobnom duchu ako prvá časť
s pozmenenou zostavou. Súper na nás
a nakoniec si naši chlapci vďaka svojej
tlačil osobnou obranou a my sme mu
bojovnosti, odhodlaniu a väčšej túžbe
„zbrklo“ dávali lopty do rúk, čo využil a po
po víťazstve dokázali zaslúžene odniesť
tretej štvrtine svietil na tabuli stav 39:28.
cenné víťazstvo so súperom, ktorý má
Do poslednej štvrtiny sme išli s jasným
rovnako ako my postupové ambície do
cieľom - otočiť zápas v náš prospech.
ďalšej fázy.
Hráči pochopili správne postavenie
Marek Marko, tréner
v obrane, takže sme zamedzili, aby
a Jozef Oravec, asistent
nám súper dával koše z presilových
situácií. Do dobre postavenej obrany
Oblastná súťaž - žiaci
sa nedokázali presadiť a každú jednu
MBK Liptovský Mikuláš - MŠK BK Žiar
chybu sme potrestali košom. O všetkom
nad Hronom 61:58
svedčí, že sme poslednú štvrtinu vyhrali
Body: Štefanča 17, Tončík 16, Barcík 10,
16:0 a celý zápas o 5 bodov.
Galko 5, Vonkomer, M. Melaga, Pavol,
Tomáš Fábry, tréner
Danko, Šmondrk po 2. Hrali: Bielik, Kvak,
a Juraj Horváth, asistent
Mihalka.

Oblastné majstrovstvá STRED –
starší mini

no na našich chlapcov to nestačilo.
Technicky lepšie vybavení Žiarčania
prevalcovali svojho súpera vo všetkých
smeroch a pohodlne vyhrali oba zápasy.
Chlapci hrali kolektívne a rýchlou hrou
zvyšovali svoj náskok. Do zápasov
zasiahli všetci hráči, ktorí si s chuťou
zahrali pekný rýchly basketbal.
Jozef Oravec, tréner
a Ladislav Balogh, asistent

ľahšie doskakovali ich nepremenené
strely, ktoré následne premenili. Napriek
tomu chlapci zabojovali, zvládli záver
zápasu a nedopustili, aby sa súper
bodovo vzdialil. Zápas sme, bohužiaľ,
prehrali o 3 body. V druhom zápase sa
chlapci vyvarovali technických chýb
a začali viac dodržiavať taktické pokyny,
o čom svedčí aj 37 pokusov z trestných
hodov. Po zlepšenom výkone sme
zápas dotiahli do predĺženia, v ktorom
sme vyhrali o 3 body. Veľkou škodou je
naša slabšia úspešnosť v premieňaní
trestných hodov v obidvoch zápasoch,
ktorá bola 46%.
Miloš Slávik, tréner
a Peter Kaňa, asistent

Celoslovenská liga - kadeti

MŠK BK Žiar nad Hronom - BKM SPU
Nitra 45:60 (11:11, 25:24, 38:36, 45:60)
Body: Babiak 12, Greguš 10, Golebiowski
8, Grochal 8, Švec 3, Truben 2, Kotlárik 2.
Hrali: Balogh, Žemla, Lehotský, Király.
MŠK BK Žiar nad Hronom - BK
Lokomotíva Sereď 55:89 (11:24, 26:47,
39:73, 55:89)
Body: Grochal 13, Golebiowski 11,
Kotlárik 9, Greguš 6, Babiak 4, Truben 3,
Király 3, Balogh 2, Žemla 2, Švec 2. Hrali:
Lehotský.
Súper z Nitry, proti ktorému kadeti
nastúpili v dopoludňajších hodinách,
bojuje o finálnu štvorku. Žiarčania
do zápasu nastúpili koncentrovaní
a bez rešpektu. Staršieho a fyzicky
zdatnejšieho súpera od prvých sekúnd
nepustili do ľahkého zakončenia
a hlavne mu nedovolili skórovať z
rýchleho prechodu do útoku. Perfektná
obrana, zodpovednosť za svojho hráča,
ako aj celkové kolektívne vnímanie

hry sa odzrkadlilo na polčasovom
výsledku 25:24 pre domáce družstvo.
Aj v tretej štvrtine Žiarčania dokázali
udržať vysoké tempo hry a zaslúžene ju
vyhrali. Až v poslednej štvrtine sa súper
z Nitry ujal vedenia dvomi trojbodovými
strelami. Následne po stratených
loptách zaťažil konto domácich ďalšími
bodmi a zaslúžene vyhral.
V druhom zápase proti Seredi sa
Žiarčania prezentovali bojovnosťou,
no nedokázali konkurovať staršiemu
a fyzicky zdatnejšiemu súperovi. Veľký
podiel na prehre mal až prehnaný
rešpekt k súperovi, ktorý chlapcom
zväzoval ruky. Z toho pramenilo veľké
množstvo stratených lôpt, chybných
prihrávok, ktoré súper hneď využil na
ľahké skórovanie. Aj napriek prehrám
odohrali Žiarčania dobré zápasy,
predviedli kolektívny výkon, čo ocenili
aj diváci.
Juraj Horváth, tréner
a Július Kucej, asistent

MBK Liptovský Mikuláš - MŠK BK Žiar
nad Hronom 50:53/po predĺžení
Body: Tončík 27, Galko 11, Barcík
9, Šmondrk, Bielik po 2, M. Melaga,
Štefanča po 1. Hrali: Vonkomer, Pavol,
Danko, Kvak, Mihalka.

V Liptovskom Mikuláši sme odohrali
dva kvalitné zápasy. Aj keď v kádri
súpera boli piati starší hráči, ročník
2003, chlapci sa súpera nezľakli. Priebeh
prvého zápasu bol vyrovnaný, striedali
Starší žiaci U15 - ZÁPAD
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK AŠK sa slabšie chvíľky s dobrými výkonmi.
ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad Slávia Trnava 75:41 (24:11, 38:15, V náš neprospech v závere zápasu boli
traja naši vyfaulovaní hráči, čím sme
Hronom 26:96 (20:70)
59:24)
Body: Ondrík 20, Kaša 18, Danko 13, Body: Holic 21, Ďurica 11, Šonkol stratili silu pod košom a súperovi sa

Útočník Marek Frimmel ako líder tímu v ofenzíve
FUTBAL

Rýchlonohý krídelník s výbornou
ľavou nohou a ligovým potenciálom.
Taký je Marek Frimel, ktorý má
všetky predpoklady byť lídrom tímu
v ofenzíve.
Marek sa k futbalu dostal už ako malý
chlapec. Aj jeho otec zobral na prvý
tréning, keď mal iba 7 rokov. „Ako malí
chalani sme na dvore vždy hrávali len

futbal a hokej, ale nakoniec som sa
rozhodol pre futbal, pretože ten ma bavil
viac,“ spomína dnes 25-ročný útočník
a rodák z Bojníc. Marek začínal v Prievidzi.
„Tu som prešiel všetkými kategóriami až
do mužského futbalu. Po prvej sezóne u
mužov následne prišla ponuka ísť do AS
Trenčín, ktorú som, samozrejme, prijal.
Počas 3-ročného pôsobenia tam som
pol roka hosťoval v Novom Meste nad
Váhom a v Nemšovej, ktorá bola v trom
čase niečo ako B-čko Trenčína, keďže
s nimi mali spoluprácu,“ vymenúva
Marek.
Potom ako mu skončila zmluva, oslovil
ho vtedajší tréner Pohronia Štefan Zaťko.
Bolo to v lete 2015. „Ponuku som prijal
a som tu dodnes,“ dodáva tento krajný
záložník, ktorému ale nerobí problém
hrať aj na kraji obrany. „Túto sezónu som
tam už zaskočil na pár zápasoch,“ smeje
sa Marek.

Ako každý futbalista, aj Marek má svoj
vzor. Je ním Raheem Sterling a klub,
samozrejme, Manchester City. „Chalani
si ma doberajú, že je to kvôli peniazom,
ale vôbec to tak nie je. Už dlhé roky im
fandím, pretože hrajú pekný ofenzívny
futbal,“ dopĺňa náš útočník.
Marek vie na ihrisku zostať chladným
v dôležitých momentoch, má pevné
nervy v ťažkých situáciách. Je poctivý a
pracovitý hráč v tréningovom procese. Aj
on má svoje sny a ciele. Aké to sú? „Mojím
cieľom je hlavne pomôcť mužstvu.
Všetci veríme, že sa na jar posunieme
v tabuľke hore, pretože nepatríme tam,
kde sa momentálne nachádzame. A,
samozrejme, by som si rád niekedy
vyskúšal aj nejaký zahraničný angažmán,
keď sa rozhodnem pre zmenu.
Momentálne som však v klube spokojný,“ zlomené zápästie, ale inak ma zranenia
uisťuje Marek, ktorému sa, našťastie, obchádzajú, musím si zaklopať, a dúfam,
zranenia vyhýbajú: „Raz som mal že to tak bude aj naďalej.“

Dvojfázové tréningy, ale, samozrejme,
aj samotné zápasy dávajú chalanom
zabrať, preto trávi Marek voľný čas
najradšej
doma:
„Oddychovaním
s mojimi mačkami (smiech) a keď, tak
pri playstation a telke. Samozrejme, keď
mám voľného času viac, rád chodím
hrávať aj tenis,“ prezrádza na seba mladý
útočník, ktorého sme sa tiež opýtali,
ako sa mu páči zrekonštruovaný žiarsky
futbalový štadión? „Je veľmi pekný,
som rád, že na ňom môžem hrávať.
Myslím si, že je to jeden z najkrajších
štadiónov, čo sa týka 2. ligy,“ dodáva
náš rýchlonohý krídelník s tým, že hrať
pred väčším počtom divákov je pre neho
väčšia motivácia. „Verím, že pritiahneme
na štadión ešte viac divákov,“ hovorí na
záver Marek Frimmel.
(kr)
Foto: archív MF.
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Chodci do novej sezóny vykročili správnou nohou
Bronzová medaila z Majstrovstiev Slovenska
ATLETIKA

Žiarska
atletika
zaznamenala
ďalší úspech v športovej chôdzi.
V nedeľu 28. januára sa v Bratislave
konali
halové
Majstrovstvá
Slovenska v chôdzi, kde nás
reprezentovali
dve
chodkyne.
V kategórii mladších žiačok na trati
1000 m reprezentovala Atletický klub
MŠK Žiar nad Hronom Ema Černajová.
Na štarte sa stretlo 25 najlepších dievčat
v tejto vekovej kategórii. Po hromadnom
štarte si musela doslova prebojovať
pozíciu na priebežnom druhom mieste.
Počas celých pretekov si skvele držala
pozíciu na druhom mieste. Škoda,
že v posledných metroch si prestala
kontrolovať svoju pozíciu a na cieľovej
páske ju predbehla pretekárka z AK
Bacúch Bibiána Jančová. Pre Emu je to
veľký úspech, keďže športovej chôdzi sa
venuje len od júna minulého roku.

Karlovka nad naše sily
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA - MUŽI

MŠK BK Žiar nad Hronom – Karlovka
Bratislava „B“ 74:98 (16:24, 33:46,
58:73)
Body: Obert 17, Vrtík 14, Dolník 13,
Treml 12, Kašša 10, Supuka 6, Fábry 2.
Hrali: Kucej, Oravec, Páleník, Pavol, Šály.
V nedeľu 4. februára privítali naši
basketbalisti na domácej palubovke
súpera z Bratislavy. Bol však nad ich sily.
Zápas začal lepšie náš súper. Dostával
sa do otvorených striel, ktoré hneď
v úvode zápasu premenil, a tak sa
poľahky dostali hráči Karlovky do
10-bodového vedenia. Postupne naši
hráči vyrovnali hru a začali byť úspešní
hlavne z kombinácií a zakončenia spod
koša. V prvom polčase nás trápila hlavne
streľba z perimetra, a tak do druhého
polčasu sme išli s 13-bodovým mankom.
V druhej časti hry sme sa snažili držať
krok so súperom, ale postupne sme

neudržali tempo hry Karlovky. Nášmu
súperovi sme tak ponúkli pohodlné
24-bodové víťazstvo.
Pozitívne je, že si zahrali všetci hráči
a šancu okúsiť mužský basketbal dostali
aj naši kadeti.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

FC Baník Prievidza sme zdolali
v prípravnom zápase 5:0
V kategórii starších žiačok náš klub
reprezentovala Barbora Brnáková na trati
dlhej 2000 m. V tejto kategórii sa stretla
celá reprezentačná špička. Barborka si
takticky počas 1800 m držala kontakt vo
vedúcej skupine a takticky bojovala o
tretie miesto. Škoda kolízie pri nasadení

útoku na tretiu pozíciu v poslednom kole,
čo ju pripravilo o medailovú pozíciu. Do
cieľa došla na nepopulárnom štvrtom
mieste so stratou štyroch sekúnd.
Najbližšie preteky budú mať naši chodci a
chodkyne 24. marca na medzinárodnom
chodeckom mítingu v Dudinciach. (MR)

Úspešne vo farbách Slovenskej reprezentácie
KARATE

Január sa pre karatistov z MŠK Žiar
nad Hronom niesol v medzinárodnom
duchu. 12. januára sa 4 členovia klubu
– Aris Nikolas Čela, Nina Jelžová,
Natália Rajčanová a Dominika
Veisová zúčastnili v rámci Slovenskej
reprezentácie
najväčšieho
medzinárodného turnaja konaného
v Chorvátsku – Grand Prix Croatia
2018.
Turnaj bol zaradený do prípravy na
blížiace sa Majstrovstvá Európy juniorov
a kadetov v ruskej Soči. V chorvátskom
meste Samobor sa tentoraz stretlo 1 566
pretekárov z 23 krajín. Slovenský národný

tím aj vďaka našim pretekárom skončil na
celkovom druhom mieste spomedzi 214
klubov a federácií. Medailovo sa podarilo
presadiť Nine Jelžovej, ktorá v kategórii
junioriek nad 59 kg vybojovala bronz
a Natálii Rajčanovej, ktorá v kategórii
junioriek do 48 kg taktiež skončila
s bronzom. Medaila tesne ušla Dominike
Veisovej, ktorej nevyšiel boj o bronz.

Memoriál M. Bozogáňa

Jeden z najväčších medzinárodných
karate turnajov na Slovensku sa koná
každoročne v Košiciach. Na turnaji
venovanému pamiatke syna trénera

Karate klubu Union Košice sa 20. januára
stretlo 387 pretekárov z 36 klubov zo
Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Poľska
a Maďarska. Žiarčania sa opäť dokázali
presadiť v tvrdej konkurencii a domov
si odniesli 6 cenných trofejí. V starších
žiačkach do 45 kg striebro vybojovala
Patrícia Vanková. V kategórii do
40 kg s bronzom skončila Alexandra
Kalamárová. V kadetoch do 63 kg
nenašiel premožiteľa Aris Nikolas Čela
a domov si odniesol zlato. V juniorských
kategóriách sa najviac darilo Natálii
Rajčanovej, ktorá v kategórii do
48 kg vystúpila taktiež na najvyšší zlatý
stupienok. V juniorkách nad 59 kg Nina
Jelžová skončila s bronzom a úspešné
účinkovanie nášho klubu uzavrel
bronzom Zdenko Vanka v kategórii
juniorov do 68 kg.
(ľs)

FUTBAL – II. LIGA

FK Pohronie – FC Baník Prievidza 5:0
V stredu 31. januára odohrali naši
muži priateľský zápas s FC Baníkom
Prievidza. Súpera sme porazili 5:0
(3:0).
Naši modro-žltí vybehli na trávnik
až o 18.00 hodine večer. Súperom
v poslednom januárovom zápase im
boli Prievidžania. Naši ,chlapci nastúpili
v zostave: Jenčo (46 Packo) Pittner,,
Nosko, Tesák, ,Bartoš, Frimmel (46
Župa),
, Sojka (65 Antošík), Paraj,, Blahút
(65 Urgela) Kovařík, Tomovič (65 Skiba).

Chlapci odohrali pekný zápas, po prvom
polčase sme viedli 3:0. V 20 minúte
otvoril skóre Blahút. V 31. minúte
premenil na 2:0 hlavou Sojka a v 35.
minúte Tomovič.
Ani v druhom polčas sme nedali
súperovi šancu. Blahút skóroval v 52.
minúte a pár minút pred koncom na
konečných 5:0 Kovařík.

Prípravný zápas
s MFK Dubnica sme prehrali
MFK Dubnica nad Váhom - FK
Pohronie 2:0 (2:0)
Góly: 14. minúta Vujoševič, 30. minúta
Vaško (PK)
,
Zostava FK Pohronie: Jenčo (46
Packo), Pittner,
Nosko, Bartoš, Tesák,,
,
Župa (46 Urgela), Sojka, Paraj (78,
Antošík), Frimmel, Blahút, Kovařík (70
Skiba).
Ďalší z radu prípravných zápasov sme
prehrali 2:0. Tentokrát sme na trávnik
vybehli proti MFK Dubnica.
Z našej strany jeden nevydarený zápas,
kde domáci boli v každej činnosti
lepším mužstvom.
Stanislav Neuschl

Športovec mesta
28. februára o 16.00 hod.

za rok 2017

Hlavná sála MsKC

Patrícia Vanková v akcii.

Rozdelenie športov
- olympijské športy – návrh podávajú športové kluby, oddiely,
- školský šport (súťaže) – návrh podávajú školy (ocenený bude tréner klubu a učiteľ školy),
- neolympijské športy (netradičné športy) – návrh podávajú športové kluby, oddiely.
Ocenení budú aj funkcionári športových klubov, starší ako 60 rokov, ktorí vykonávajú prácu viac ako 15 rokov.

