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Nová ulica ponesie meno uznávaného žiarskeho pôrodníka
Na
poslednom zasadnutí
schválili žiarski
poslanci názov
novej
ulice,
ktorá
vznikla
na okraji mesta
s piatimi rodinMUDr. Ján Straka. nými domami.
Ulica ponesie
meno tragicky zosnulého lekára Jána
Straku.
Menšia obytná lokalita vznikla na
západnom okraji mesta, v blízkosti
nemocnice. V rámci výstavby tu pribudlo
päť rodinných domov a do budúcna
sa počíta aj s novou prístupovou
komunikáciou do tejto lokality, ktorá
je orientovaná kolmo na Sládkovičovu
ulicu. „K spomínaným piatim rodinným
domom prináleží ulica, ktorú dalo mesto
vlani zasfaltovať. A keďže prístupová
komunikácia už má parametre ulice,
prináleží jej aj nejaké meno,“ vysvetlil
prednosta MsÚ Juraj Miškovič s tým, že
návrh vedenia mesta na pomenovanie
ulice bol jednoznačnou voľbou:
„Lokalita je v blízkosti nemocnice, kde
MUDr. Ján Straka pracovne pôsobil až
do svojej smrti a v blízkosti ulice, kde žil
so svojou rodinou. Preto bolo logické, že
táto ulica ponesie jeho meno.“
Po tom, ako dostala ulica svoje
pomenovanie, prídu na rad ďalšie
postupy. „Nasledovať bude kolaudácia
rodinných domov či určenie popisných
súpisných čísiel,“ spresnil Miškovič, ktorý
do budúcna nevylúčil pomenovanie


Mobilná aplikácia má pomôcť
nájsť voľné parkovacie miesta
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Odkrývame históriu mesta:
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Nová ulica ponesie
oficiálne pomenovanie
Ulica MUDr. Straku.

MUDr. Ján Straka bol významnou
osobnosťou slovenskej medicíny,
zakladateľ modernej gynekológie
a pôrodníctva. Z jeho práce ťaží naše
zdravotníctvo dodnes. „Pre mňa a celú
nemocnicu s jej zamestnancami je
veľkou cťou, že sa mesto rozhodlo
pomenovať novú ulicu menom primára
Jána Straku. Osobne som ho síce
nepoznal, ale z rozprávania a s osobných
stretnutí s gynekológmi viem, že
zanechal veľmi hlbokú brázdu v našom
meste a v našej nemocnici. Bol to nielen
veľký človek, ale aj veľký gynekológ
a pôrodník,“ skonštatoval viceprimátor
a zároveň primár žiarskeho OAIM
Ladislav Kukolík. Každoročne sa v marci
pri výročí tragickej smrti Jána Straku
usporadúva Deň primára J. Straku,
ktorý sa venuje starostlivosti o ženu,
matku a dieťa, a to za účasti slovenských
aj zahraničných gynekológov. Ako
Kukolík podotkol, tento rok pôjde už o
27. ročník.

aktivitami – staral sa o tehotné,
znižoval perinatálnu a materskú
úmrtnosť,
vyhľadával
zhubné
ochorenia, vychovával odborníkov
ženského lekárstva. Bol obľúbeným
a vyhľadávaným ako odborník i pre
pekný vzťah k pacientkam. Erudovane
operoval, bol kvalifikovaný pôrodník.
Získal tiež titul Zaslúžilý lekár, ale viac
si cenil uznanie od pacientiek. Aktívne
sa zúčastnil aj Slovenského národného
povstania. Mal mnoho koníčkov – miloval
prírodu, bol rybárom, poľovníkom, hral
volejbal, voľný čas venoval rodine, často
na chate pri jazere Počúvadlo. V Martine
sa zosobášil s manželkou – očnou
lekárkou, s ktorou vychovali štyroch
synov. Rodinnú idylu a jeho životnú púť
ukončila tragická autohavária 26. marca
1977, pri ktorej okrem neho zahynuli aj
jeho najmladší syn a vnuk. Dožil sa 64
rokov.
(li)

Na novej ulici je päť rodinných domov.

Mesto Žiar nad Hronom ako prvá samospráva urobí nákup
prostredníctvom Dynamického nákupného systému
Mesto Žiar nad Hronom už rok
využíva elektronický systém pre
verejné obstarávania v testovacej
verzii. Keďže sa tento systém
osvedčil, od marca tohto roku ho
bude využívať nielen mesto, ale
aj jeho organizácie – základné
školy, Technické služby, Centrum
voľného času či Mestské kultúrne
centrum. Výhodou tohto systému je
nielen jeho transparentnosť, ale aj
rýchlosť, zníženie administratívnej
zaťaženosti a, čo je najdôležitejšie,
zníženie nákladov.
Vďaka novele zákona o verejnom
obstarávaní, ktorú v novembri minulého
roku predložil v parlamente primátor
Peter Antal a ktorú poslanci schválili, Žiar
ako prvá samospráva na Slovensku urobí
nákup prostredníctvom Dynamického
nákupného systému. „Keďže bol
doteraz tento zákon nezrozumiteľný,
samosprávy ho nevyužívali,“ vysvetľuje

Výhodou oproti ostatným formám za aktuálne ceny, ktoré budú v mnohých
verejného obstarávania je aj v tom, prípadoch nižšie,“ vysvetľuje Martina
že dynamický systém nám umožňuje Klacek.
obstarávať v reálnom čase za najlepšiu Mesto Žiar nad Hronom ide tak opäť
cenu. „To znamená, že v minulosti sme príkladom, ktorý môžu nasledovať aj
obstarávali na začiatku roka a ceny boli ostatné samosprávy na Slovensku. Už
fixné. Vďaka tomuto elektronickému 18. októbra tohto roku totiž všetky
Žiar nad Hronom už do systému dynamickému nákupnému systému samosprávy musia prejsť na systém
(kr)
zadal zákazku na asfaltovanie ciest môžeme obstarávať počas celého roka elektronického obstarávania.
a chodníkov v meste. „Momentálne sa
registrujú firmy, ktoré majú o zákazku
záujem. Z nich budeme následne,
na základe najnižšej ceny, vyberať
zhotoviteľa,“ vysvetľuje Martina Klacek
z oddelenia verejného obstarávania
MsÚ Žiar nad Hronom a dodáva, že
mesto nemusí vybrať len jedného
zhotoviteľa. V rámci Dynamického
nákupného systému sa zákazky
zadávajú postupne a každú časť môže
dodať iný zaregistrovaný dodávateľ.
V tomto prípade ide o užšiu súťaž, aj keď
Mesto už do systému zadalo zákazku na asfaltovanie ciest.
obstarávanie je, samozrejme, verejné.
Peter Antal a dodáva, že jeho
zjednodušením a sprehľadnením sa
môžu aj iné mestá a obce zapojiť do
tohto systému a nakupovať tak výrazne
lacnejšie, dynamickejšie a bez náročnej
administratívy.
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MUDr. Ján Straka sa narodil
v chudobnej rodine v Kláštore pod
Znievom 29. apríla 1913. Zmaturoval
v Michalovciach a promoval na
Lekárskej fakulte UK v Bratislave.
Pôvodne chcel byť internistom a v Paríži
absolvoval kratší študijný pobyt.
Pracovať nastúpil v roku 1936 na ženské
oddelenie v Turčianskom sv. Martine,
kde získal vzťah k ženskému lekárstvu.
V roku 1946 sa stal primárom ženského
oddelenia NsP v Leviciach, od roku 1951
v Banskej Štiavnici, kde bol aj riaditeľom
a okresným odborníkom starostlivosti
o ženy. Súčasne pomáhal budovať
novú nemocnicu v Žiari nad Hronom,
kde v roku 1963 prevzal primariát
Gynekologicko
–
pôrodníckeho
oddelenia a funkciu okresného
odborníka. Zasvätil sa starostlivosti
o ženy, matky a novorodencov, kde
dosiahol vynikajúce výsledky mnohými

Svätokrížsky dom

Aktuálny program MsKC
na najbližšie týždne

ďalších nových ulíc: „V rámci územného
plánu sú vytypované ďalšie lokality
na individuálnu bytovú výstavbu. Ale
najskôr musí prejsť zmena územného
plánu a následne proces rozdelenia
parciel a určenia toho, ako sa ulice budú
volať.“
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Mobilná aplikácia vám nájde voľné parkovacie miesta v centre mesta
V rámci projektu Smart city sa chce
mesto Žiar nad Hronom posúvať
ďalej a prinášať nové možnosti, ako
sa stať inteligentnou samosprávou.
Prvými krokmi by mala byť aplikácia
na jednoduchšie parkovanie v centre
mesta a snímače na kontajneroch,
ktoré
budú
monitorovať
ich
naplnenosť.
Poslanci na ostatnom zasadnutí v rámci
zmeny rozpočtu odsúhlasili zvýšenie
výdavkov v rámci projektu Smart Cities,
a to 5 500 eur na parkovacie miesta
a 3 000 eur na odpadové hospodárstvo.
Parkovanie v centre mesta je dnes
často problematické. Ako uviedol
primátor Peter Antal: „Novovybudované
parkovacie miesta budú označené
snímačmi obsadenosti. Ľudia si tak budú
môcť jednoducho cez aplikáciu pozrieť,
kde sú voľné parkovacie miesta. Aby sa
nestávalo to, čo teraz – že vodič príde
s autom na námestie a musí sa otočiť,
lebo nie je kde zaparkovať.“ Novou
aplikáciou, ktorou sa mesto snaží byť
inteligentnou samosprávou, chce radnica
chrániť životné prostredie a ľuďom
predovšetkým čas. „Takto osadených
a označených parkovacích miest by malo
byť v meste približne sto,“ podotkol ďalej
primátor s tým, že osadenie snímačov sa

Inteligentné riadenie
odpadového hospodárstva

bude robiť priebežne a zrealizované by
malo byť v krátkom časovom horizonte.
Bude sa to týkať najmä centra mesta
a novovybudovaných parkovacích miest. Ďalším krokom, ktorým sa má Žiar
Tak, aby neboli obmedzené parkovacie priblížiť k inteligentným samosprávam
miesta, ktoré si na vlastné náklady a má mu priniesť šetrenie, je osadenie
vybudovali bytové spoločenstvá.
snímačov na kontajneroch. Tie budú
monitorovať ich naplnenie. „Dnes
Vďaka smart riešeniu prostredníctvom Žiarčania platia za plnú 1100 litrovú
mobilnej aplikácie bude môcť vedenie nádobu bez ohľadu na to, koľko je v nej
mesta do budúcna nastaviť model uloženého odpadu. Systém chceme
časového parkovania. „Nemôžeme preto nastaviť tak, že vozidlo na zber
akceptovať skutočnosť, že vybudujeme odpadu bude kontajner vyvážať len
sto nových parkovacích mies, ktoré vtedy, keď bude naplnený na 90 a viac
nám hneď ráno obsadia zamestnanci percent. Zároveň sa tiež vozidlu vypočíta
priľahlých inštitúcií a tie potom nie sú najefektívnejšia trasa zberu,“ vysvetľuje
k dispozícii verejnosti. Parkovacie miesta primátor Antal a ako podotýka,
sme budovali na to, aby si ľudia mohli predsedovia bytových spoločenstiev si
vybaviť potrebné záležitosti na úradoch tak budú môcť nastaviť interval zberu,
práve v centre mesta,“ zdôrazňuje ktorý vyjde práve z týchto aplikácií.
Antal. Vylučuje však, že by týmto
krokom radnica sledovala spoplatnenie
Chceme odpadové
parkovania v meste. „Nenazval by som
to spoplatnením. Ide nám o regulovanie hospodárstvo posunúť ďalej.
parkovania v centre mesta. Postupne
nastavíme časenky, a to tak, že prvé dve Obyvatelia mesta budú
hodiny bude parkovanie zadarmo. To je platiť iba za množstvo
čas, ktorý je postačujúci na vybavenie
úradných záležitostí,“ dodáva žiarsky vyvezeného odpadu.
primátor.

„

Centrum mesta má stále obsadené všetky parkovacie miesta.

Pilotné testovanie so snímačmi bude
spustené na desiatich stojiskách, čo
je približne 60 kontajnerov. Tieto sa
budú presúvať po meste, aby sa pre
väčšinu spoločenstiev vedelo nastaviť
a zhodnotiť, aký to má prínos pre
spoločenstvo. „Snímač bude na veku
kontajnera. Týka sa to zmesového
komunálneho odpadu, aj jednotlivých
separovaných
zložiek
odpadu,“
spresňuje ďalej Antal, podľa ktorého
Peter Antal, primátor mesta samospráva komunikuje s viacerými

telekomunikačnými operátormi, ktorí
by mohli potrebnú technológiu do
Žiaru dodať. „Aj keď v súčasnosti nám na
trhu takéto technológie chýbajú, tieto
inovatívne riešenia chceme v meste
zavádzať. Som presvedčený, že sú
dobré pre mesto a pre jeho obyvateľov,“
uzatvára žiarsky primátor.
Pilotná testovacia prevádzka na
približne šesťdesiatich 1100 litrových
kontajneroch bude spustená ešte v tomto
roku.
(li)

V meste pribudne ihrisko pre inline hokej
O jeho umiestnení rozhodnú športovci

Zimný štadión prechádza v týchto
dňoch rozsiahlou rekonštrukciou.
Kým nebol zaľadnený, športovci ho
využívali aj na inline hokej. Mesto

sa preto rozhodlo, že im vybuduje
vlastné inline ihrisko.
Na vybudovanie ihriska pre inline
hokej schválili poslanci sumu 30-tisíc
eur. „Dnes rekonštruujeme zimný
štadión a mantinely, ktoré tam máme,
budú demontované. Bola by škoda ich
odpredávať, alebo dávať na skládku,
keďže sú to použiteľné mantinely práve
na inline hokej, ktorý u nás športovci
hrajú. Som presvedčený, že mladí ľudia
takéto hokejbalové ihrisko, ktoré v meste

chýba, využijú,“ konštatuje primátor
Antal. To, aký povrch bude na ihrisku,
ešte nie je jasné: „Povrch musíme doladiť,
nesmie však byť úplne hladký, napríklad
leštený betón. Ale zároveň taký, aby sa
dalo na ihrisku hrať aj na kolieskových
korčuliach. Určite si ešte zistíme, čo bude
vhodné.“

Návrh mesta je vybudovať ihrisko v areáli „Jednotky“.

sme si však aj také názory, že by mohlo
Vedenie mesta sa rozhodlo spomínané byť situované v areáli Základnej školy
športovisko vybudovať v areáli Základnej na Jilemnického ulici. Budeme preto
školy na Ulici Dr. Janského. „Vypočuli počúvať športovcov a športovú komisiu,

nech rozhodnú, kde to bude lepšie,“
dodáva na záver žiarsky primátor s tým,
že ihrisko bude verejnosti sprístupnené
celoročne.
(li)

Žiarska komunálna spoločnosť sa zlúči s mestskými Technickými službami
Žiarsku komunálnu spoločnosť
založilo mesto v roku 2016 s cieľom
poskytnúť
prácu
dlhodobo
nezamestnaným bez pracovných
návykov. Keďže v súčasnosti je miera
nezamestnanosti na území mesta
nižšia ako šesť percent, 1. mája dôjde
k zlúčeniu Žiarskej komunálnej
spoločnosti s mestskými Technickými
službami.
Žiarska komunálna spoločnosť v spolupráci s úradom práce zamestnávala
ŽKS sa stane súčasťou prevádzky údržby technických služieb.
najmä dlhodobo nezamestnaných
bez pracovných návykov, ktorí sa po
o rozšírení priestorov technických
ukončení projektu uplatnili na trhu
služieb, ktoré sú dnes nevyhovujúce.
práce, predovšetkým v priemyselnom
Dôvodom sú tiež sťažnosti obyvateľov
Miera
parku. Keďže v súčasnosti je miera nez okolitých bytových domov na hluk
zamestnanosti na území mesta nižšia nezamestnanosti
a prašnosť strojov, a to najmä počas
ako šesť percent, spoločnosť už nevyh- na území mesta je nižšia
zimnej údržby a počas letného kosenia.
ovuje podmienkam pre schválenie proAreál v Horných Opatovciach, ktorý
jektov zameraných na zamestnávanie ako 6 %. Žiarska komunálna
doteraz využívala Žiarska komunálna
dlhodobo nezamestnaných. „Som rád, že
spoločnosť a rovnako tak aj jej zariadenia,
situácia v našom meste sa vyvinula tak, spoločnosť tak nevyhovuje
budú využívať práve technické služby,“
že dosť výrazne klesla nezamestnanosť podmienkam pre schválenie
konkretizuje ďalej Antal s tým, že
oproti obdobiu spred niekoľkých rokov.
mestská eseročka sa za ostatné roky
A to až tak, že naše mesto nemôže byť projektov.
rozšírila nielen počtom zamestnancov,
poberateľom podpôr cez úrad práce
ale aj výrobnou činnosťou.
Peter Antal, primátor mesta
v súvislosti so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných. Z tohto dôvodu
Dlhodobo
nezamestnaní,
ktorí
tak nevieme využívať podporu, ktorá Podľa primátora, zlúčenie Žiarskej pracovali v Žiarskej komunálnej
je nevyhnutná pri zamestnávaní týchto komunálnej spoločnosti s technickými spoločnosti, väčšinou skončili na trhu
ľudí v Žiarskej komunálnej spoločnosti,“ službami je prirodzeným krokom. „Bez práce v normálnom zamestnaní. „Títo
vysvetľuje primátor Peter Antal.
ohľadu na takýto vývoj, uvažovali sme ľudia boli prínosom pre mesto aj v tom,

„

mestské noviny

že všetky zákazky, ktoré robili, boli od
mesta. Skôr bol problém v tom, že sme
pre nich mali oveľa viac roboty, ako
dokázali svojou produktivitou urobiť,“
dodáva primátor. Spoločnosť mala počas
svojho fungovania zákazky od mesta
napríklad vo Svätokrížskom dome, robila
na výbehoch pre psov, na cintoríne
v Šášovskom Podhradí, na nových
parkovacích miestach a jej pracovníci
kládli aj dlažbu na novej tržnici.

Malý výrobný program
na výrobu smetných košov
Ešte pred vznikom komunálnej
spoločnosti navštívil primátor spolu
s riaditeľom mestských Technických
služieb Igorom Rozenbergom Spišský
Hrhov. V tejto obci spolupráca
s dlhodobo nezamestnanými, prevažne
z rómskej komunity, funguje, dá sa
povedať, vzorovo aj pre ostatných.
„Už v tomto čase sme sa zaoberali
úvahou, či vytvoríme samostatnú
spoločnosť, alebo či sa premení táto
myšlienka na prevádzkovú jednotku
technických služieb. Rozhodnutie padlo,
že vznikne samostatná spoločnosť,“
vysvetľuje rozhodnutie založiť Žiarsku
komunálnu spoločnosť Rozenberg a ako
dodáva, z povahy činnosti komunálnej
spoločnosti vyplýva, že vykonáva

rovnakú činnosť ako jedna z prevádzok
technických služieb. Práve táto
skutočnosť bola silným argumentom,
prečo nevytvárať samostatnú firmu.
„Na druhej strane, bolo potrebné
vniesť isté sociálne aspekty práce
pre etablovanie sa zamestnancov do
budúceho pracovného pomeru. Tento
sociálny aspekt bol dôležitejší práve
v čase vysokej nezamestnanosti. Pretože
súčasné parametre nezamestnanosti
sú iné, podľa môjho názoru, je logicky
potrebné spoločnosť etablovať na nové
podmienky. Technické služby preberú
jedného zamestnanca v kmeňovom
stave a majetok komunálnej spoločnosti.
Komunálna spoločnosť sa stane súčasťou
technických služieb v rámci prevádzky
údržby,“ konkretizuje ďalší postup
po zlúčení spoločnosti do mestskej
eseročky. Rozenberg vidí zaujímavý
potenciál pre rozvoj technických služieb
aj v areáli, ktorý sa nachádza v Horných
Opatovciach. „Myslím si, že po určitých
úpravách sa nám podarí rozbehnúť aj
malý výrobný program, na príprave
ktorého v súčasnosti pracuje primátor.
Ide o už avizovanú výrobu malých
smetných košov. Verím, že kapacitu
komunálnej spoločnosti využijeme
najmä v tejto oblasti produkcie,“ uzatvára
Igor Rozenberg.
(li)
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osobností v našom meste, ako
napríklad návšteva cisára Františka
Jozefa I. alebo miestodržiteľa
Uhorska L. B. Geringera. A neboli
to len zdvorilostné či politické
návštevy, ale prejavili aj záujem
o Žiar nad Hronom (Sv. Kríž) a jeho
rozvoj. Štefan Moyses vykonal veľa
pri obnove a stavebnej rekonštrukcii
budovy a funkcie kaštieľa, ako sídla
Banskobystrického biskupstva.

Osobnosti
ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Biskup Štefan Moyses
O banskobystrickom biskupovi
Štefanov Moysesovi bolo napísané
dosť. Každý už vie, kto to bol
a pozná aj jeho zástoj Slovenska
a nášho jazyka.
Pôsobil v Žiari nad Hronom
(Sv. Kríž) v rokoch 1851 až 1869.
Bol prvým predsedom Matice
slovenskej v období, v ktorom sa
Žiar nad Hronom (Sv. Kríž) stal
jedným z najvýznamnejších centier
boja za národnú uvedomelosť
Slovákov. Význam nášho mesta
v tom čase sa prejavil aj v návštevách

No treba pripomenúť a stále
pripomínať, najmä v týchto pre náš
národ ťažkých časoch pomalého
odrodenia sa obyvateľov, že kaštieľ
sa stal jedným z významných stredísk
slovenského národného pohybu,

Mesto chce posilniť počet mestských policajtov
Do ulíc sa majú vrátiť aj cyklohliadky
V súlade so zákonom o obecnej
polícii rozhoduje o jej mzdových
či
technických
prostriedkoch
zastupiteľstvo. Na februárovom
zasadnutí MsZ preto poslanci
rozhodovali aj o navýšení počtu
mestských policajtov v Žiari nad
Hronom.
Poslancom náčelník MsP Róbert Šiška
predložil návrh nastaviť počet mestských
policajtov na 22. „V zmysle rozhodnutia
súdov, ktoré boli v danej veci, sa vychádza
z toho, že organizáciou sa rozumie
nielen vnútorný vzťah a hierarchická
nadradenosť
a
podradenosť
zamestnancov, ale aj počet. Preto sme
prišli s takýmto návrhom,“ vysvetľuje
Róbert Šiška s tým, že návrh hovorí
o 22 mestských policajtoch, vrátane
náčelníka. Plánované zvýšenie počtu
však neznamená, že počty sa budú
navyšovať hneď. „Musíme brať ohľad
aj na súčasné nastavenie rozpočtu.
Očakávame, že tento stav sa budeme
snažiť naplniť začiatkom roku 2019,“
podotýka ďalej.
Navýšenie počtu mestských policajtov
má hneď viacero výhod či prínosov, ale aj
negatíva. „Negatívum je to, že to určitým
spôsobom zaťaží rozpočet mesta,
pretože najvyššia nákladová položka sú
práve mzdy na týchto ľudí. Pozitívom
je však vytvorenie nových pracovných
miest a zlepšenie bezpečnosti v meste.
Hliadková služba bude posilnená
a v meste tak budeme mať dve hliadky, čo
doteraz nebolo obvyklé,“ vysvetľuje ďalej
náčelník a konkretizuje: „Výkon služby
bude posilnený najmä v piatky a soboty,
kedy je zvýšený pohyb ľudí v meste.
Prejaví sa to aj v tom, že mestských
policajtov budeme vidieť aj na pešo. Kým
sme mali iba jednu hliadku, musela byť
predovšetkým motorizovaná. Takto bude
môcť druhá hliadka fungovať buď ako
pešia hliadka, alebo cyklohliadka.“

„

pokračoval pracovný pomer všetkým
trom zamestnancom. Oslovili sme ich,
viedli sme rokovanie a chceli sme sa
V meste budeme mať
dohodnúť, kedy môžu nastúpiť do
dve hliadky. Výkon služby
práce. Rozhodli sme sa im vyjsť v ústrety.
Z troch zamestnancov reálne prejavil
bude posilnený najmä
záujem len jeden,“ približuje Šiška
v piatky a soboty.
s tým, že súd rozhodol iba o otázke ich
Róbert Šiška, náčelník MsP prepustenia, nie refundovania ich ušlej
mzdy či spôsobenej škode.
O zvýšení počtu mestských policajtov
však rozhodlo aj rozhodnutie súdu,
ktoré sa týkalo troch prepustených
bývalých mestských policajtov. „Musíme,
bez ohľadu na to, kto má aký vlastný
právny názor na vec, toto rozhodnutie
akceptovať. Aby sme predišli aj
v budúcnosti podobných problémom,
prišli sme teraz s týmto návrhom pred
poslancov,“ hovorí ďalej Šiška a ako
dodáva, bývalým policajtom už bolo
ponúknuté, aby sa vrátili späť k mestskej
polícii: „Takmer sedem rokov rozhodovali
súdy o jednej právnej otázke, čo je dosť
neprimeraná doba. Rozhodnutie prišlo
v decembri 2017, keď už bol rozpočet
na tento rok schválený. Napriek tomu
sme ho museli akceptovať, to znamená
neplatnosť výpovedí a tým pádom

Momentálne pracuje na mestskej
polícii 21 policajtov. „Vrátil sa prepustený
policajt, ktorý nastúpil od januára.
Tento stav bude trvať, predpokladám,
minimálne do leta, kedy ďalší policajt
ohlásil, že chce ísť do predčasného
starobného dôchodku. Uvidíme, či už
v lete začneme hľadať nových policajtov.
Všetko závisí od toho, ako bude
nastavený mestský rozpočet. Ak nie,
určite v návrhu rozpočtu na budúci rok
budú zarátané aj tieto nároky,“ uzatvára
Róbert Šiška.
Navýšenie rozpočtu mesta zahŕňa
mzdové náklady na 2 zamestnancov
polície. Ide o sumu približne 37-tisíc
eur, ktorá zahŕňa priemernú mzdu
a jednorazové navýšenie prevádzkových
výdavkov na výstroj.
(li)

čo sa prejavilo aj na obyvateľoch
nášho mestečka, ktoré bolo prevažne
slovenské a jeho národné povedomie
v tomto období podstatne stúplo.
Po dobu 18 rokov v kaštieli znela
slovenská reč. A tu si musíme priznať
dezolátny stav nášho národného
povedomia, ktoré sa začína
prejavovať v jeho základe – slovenskej
reči. Veď pri rozhovoroch sa prejavuje
úpadok tak veľký, že pomaly
ak nepoužijete anglický prvok,
ste považovaný za zastaraného.
Nápisy na obchodoch, kaviarňach,
predajniach všetkého druhu sú
pre starších obyvateľov pomaly
nečitateľné, a to už nehovoríme
o názvoch výrobkov od potravín až

po technické produkty. Mám osobný
zážitok z návštevy Českej republiky.
Zastavili sme sa s manželkou
v jednom meste a vstúpili do
antikvariátu. Rozprávali sme sa,
samozrejme, po slovensky a v tom,
z blízo sediacej skupinky študentov,
ktorí listovali v knihách, pristúpil
k nám jeden z nich a s nadšením
a priam radosťou nás oslovil: „Som
veľmi rád, že počujem slovensky
hovoriť, je to veľmi ľubozvučná reč,
znie tak milo.“ Pokiaľ ešte sú takíto
študenti, nemusíme mať obavy. Len
škoda že v Čechách. Čo keby sme
mali taký postoj aj doma? Čo vy na
to, študenti?
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Mesto pracuje na Komunitnom pláne
Potrebuje poznať aj názory obyvateľov mesta
Mesto Žiar nad Hronom spracováva
v týchto dňoch Komunitný plán
mesta Žiar nad Hronom na roky
2018 – 2023. Ide o strednodobý
programový dokument pre sociálnu
oblasť, ktorý bude vypracovaný
v súlade s platnými právnymi
predpismi.
Za uplynulé obdobie sa v sociálnej
oblasti podarilo mestu zrealizovať
viacero úspešných projektov:
•už desať rokov v meste funguje
terénna sociálna práca, ktorú
zabezpečujú štyria zamestnanci
•tretím rokom je zriadená sociálna
služba – Komunitné centrum
•už viac ako 25 rokov mesto, ako
jedno z mála miest na Slovensku,
prevádzkuje Mestské detské jasle,
čím vytvára podmienky pre mladých
rodičov, aby sa mohli navrátiť na trh
práce.
•pre mamičky zriadilo mesto pred
rokom Mestské materské centrum Úlik
•aj seniori nájdu svoj priestor
pre trávenie voľných chvíľ v Klube
dôchodcov
•seniori, ktorí potrebujú pomoc
opatrovateľa, si môžu opatrovateľskú
službu dojednať na Mestskom úrade
•ak sa potrebuje senior prepraviť
k lekárovi alebo na vyšetrenie, v meste
premáva sociálny taxík
•onedlho bude imobilným zdravotne
znevýhodneným
obyvateľom
k dispozícii prepravná služba
poskytovaná SČK v spolupráci
s mestom
•seniori, ktorí si zo zdravotných
dôvodov nemôžu ísť vziať obed do
školských jedální, SČK v spolupráci
s mestom, im obed dovezie do
domácnosti
„Aj napriek všetkým týmto službám,
ktoré sú už v meste zavedené pre
našich občanov kratšie či dlhšie
obdobie, radi by sme zaviedli a

rozvinuli ďalšie nové formy sociálnych
služieb pre širšie spektrum populácie
a vytvorili tak efektívny a fungujúci
systém pre všetkých obyvateľov mesta
Žiar nad Hronom,“ informuje vedúca
Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ
Monika Minárová s tým, že sociálne
služby sú súbory činností a aktivít
zamerané na pomoc fyzickým osobám
a rodinám v nepriaznivých životných
situáciách. Majú riešiť ich následky
a pomôcť ľuďom a ich rodinám znovu
sa vrátiť a zapojiť do života a spokojne
žiť. Môžu sa vykonávať v inštitúciách
alebo v „teréne“, teda v prirodzenom
prostredí vašich domácností. „K tomuto
zámeru potrebujeme poznať a vedieť
vaše názory, potreby, stanoviská
a návrhy. Vytvorili sme preto pracovné
skupiny, do ktorých sme pozvali
zástupcov poskytovateľov existujúcich
sociálnych služieb, ale aj zástupcov
cieľových skupín obyvateľov. Pohľad
a názor každého občana je pre nás
cenný,“ konštatuje Minárová a ako
dodáva, každý jeden názor zhodnotia
a zvážia. Aj keď zodpovednosť za
spracovanie dokumentu podľa platnej
legislatívy má mesto, prax potvrdzuje,
že úspešné a uskutočniteľné sú len tie
projekty verejného charakteru, ktoré
majú podporu verejnosti. „Komunitný
plán sociálnych služieb ako kvalitný
dokument môže vzniknúť iba ako
výsledok úvah mestského úradu,
organizácií pôsobiacich na pôde mesta,
štátnej správy a najmä vás, občanov.
Je potrebné, aby aj tento dokument
vyjadroval náš spoločný názor,
spoločnú identifikáciu problémov
na riešenie,“ uzatvára Monika
Minárová. O procese aktualizácie
tohto dôležitého dokumentu vás
budeme informovať aj v nasledujúcich
vydaniach Mestských novín.
(li)

Mesto zaviedlo systém zberu kuchynského odpadu z domácností
Za 5 mesiacov sa vyzbieralo takmer 20 ton
Systém zberu BRO nám vysvetlila
I. Martincová z MsÚ.
V septembri minulého roku bol
v meste zavedený systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu, a to kuchynského odpadu
z domácností. Dnes už radnica pozná
prvé štatistiky a negatíva aj pozitíva
tohto zásadného kroku v nakladaní
s komunálnymi odpadmi.
Dôvodom zavedenia takéhoto zberu
je zákonná povinnosť, ktorá vyplýva
obci a skutočnosť, že v zmesovom
komunálnom odpade sa v priemere

nachádza približne 45 % biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je
potrebné odčleniť a tým zamedziť
ich ukladaniu na skládku. „Triedením
biologicky rozložiteľného odpadu
zásadne znižujeme množstvo odpadu
ukladaného na skládku. Výhodou je
tiež možnosť tvorby kompostu a jeho
následného využívania, čo sa týka najmä
rodinných domov,“ vysvetľuje dôvody
triedenia kuchynského odpadu Ivana
Martincová z Odboru odpadového
hospodárstva MsÚ. V súčasnosti je do
systému zberu biologicky rozložiteľného
odpadu zapojených 35 stojísk. „Za 6
mesiacov sa nám tak podarilo zapojiť
tretinu stojísk v meste, čo predstavuje
2039 domácností,“ konkretizuje Ivana

Martincová a dodáva: „Do stojísk v celom
meste postupne umiestňujeme zbernú
nádobu, ktorá slúži výlučne na zber
biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu. Niekde sú to 120-litrové, inde
240-litrové nádoby. Navyše, každá
domácnosť je vybavená 10-litrovým
vedierkom, ktoré slúži na takýto odpad
ako aj informačným letákom.“
Po spustení systému vykonalo mesto
monitoring zberu, aby bolo jasné,
ako obyvatelia na systém zareagovali.
„Nádoby sa zo stojísk vyvážajú
dvakrát týždenne. Za 5 mesiacov bolo
vyzbieraných 16,6 ton bioodpadu, čo je
priemerne 3,3 tony na mesiac. Z toho je
jasné, že takýto zber občania realizujú,“

približuje ďalej Martincová s tým, že
monitoringom sa zistili aj nedostatky:
„Ľudia si zamieňajú zberné nádoby
na použitý jedlý olej s nádobami na
biologicky rozložiteľný odpad. Sú
síce inej veľkosti, ale rovnakej, hnedej
farby. Z tohto dôvodu sme pristúpili
k tomu, že zberné nádoby sme ešte
detailnejšie označili z vrchnej aj bočnej
strany.“ Mesto tiež žiada obyvateľov
o súčinnosť pri ukladaní takéhoto
odpadu do zberných nádob. „Odpad,
ktorý občania do nádoby ukladajú, je
potrebné vysýpať a v žiadnom prípade
ho neukladať v plastových obaloch,
taškách či igelitových vrecúškach. Je
potrebné vysýpať iba čistý odpad bez
obalu. V opačnom prípade dochádza

ku komplikácii v následnom procese
nakladania s týmto odpadom,“
upozorňuje Ivana Martincová.
Do každej domácnosti išiel spolu
s vedierkom aj informačný leták
a potrebné informácie nájdu občania aj
na webovej stránke mesta. „Ak má niekto
záujem a potrebuje viac informácií, môže
sa osobne zastaviť priamo na mestskom
úrade, kde mu o zbere kuchynského
odpadu všetko vysvetlíme,“ uzatvára
Martincová s tým, že dnes sa už ozývajú
samotní obyvatelia, ktorí chcú byť do
systému zberu biologicky rozložiteľného
odpadu zapojení alebo vyjadrujú
spokojnosť so zavedením zberu tejto
zložku komunálneho odpadu.
(li)
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Valentínska diskotéka aj ukážky brušného tanca
V stredu 14. februára sa na
Valentínskej
diskotéke
stretli
pracovníci z Komunitného centra
v Žiari nad Hronom s pracovníkmi
z
Komunitného
centra
Stará
Kremnička.
Bol
to
veľkolepý
Valentínsky deň, pretože účastníci
podujatia nielen súťažili, ale mohli sa
aj aktívne zapojiť do orientálneho –
brušného tanca.
Pútavú ukážku tanca pripravila Ivana
Pruknerová a spolu s pracovníkmi
komunitných centier zapojili do tanca aj
deti a dospelých. Deti s radosťou sledovali
tanec, opakovali jednotlivé prvky, mohli
si takto samé vyskúšať a zažiť, ako
prebieha nácvik tanca. Orientálny tanec
neskôr vystriedali súťaže s balónikmi,
hry a voľná zábava. Deti súťažili vo
dvojiciach. Dvojica, ktorá dokázala
udržať balón počas tanca čo najdlhšie,

VYKONANIE MERANIA A KONTROLY STAVU OCHRANY VYSOKOTLAKOVÝCH PLYNOVODOV

Spoločnosť SPP – distribúcia prevádzkuje plynovody a plynovodné
prípojky, ktoré sú umiestnené na pozemkoch v katastrálnom území
prislúchajúcemu mestu.
Pravidelné kontroly plynárenských zariadení na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vykonáva
spoločnosť v zmysle zákona č. 251/012 o energetike a vyhlášky MPaSVR
č. 508/2009.
V mesiacoch marec a apríl pracovníci vykonávajúci práce v rámci merania
a kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakového plynovodu budú
vstupovať na pozemky, ktorými plynovod prechádza. Meranie sa vykonáva
bez zásahu do pozemkov.
(r)

Technickú školu čakajú ďalšie veľké investície
zvíťazila. Každý zo zúčastnených si
mohol vyrobiť aj vlastný Valentínsky
pozdrav a odfotiť sa. Cieľom podujatia
bola nielen zábava, ale aj snaha naučiť

deti a dospelých niečo nové, priblížiť im
orientálny – brušný tanec a spoločne
nadviazať nové priateľstvá a kontakty
v rámci dvoch komunitných centier. (r)

Zápis detí
do materskej školy
Riaditeľka Materskej školy na
Ulici Dr. Janského č. 8 v Žiari nad
Hronom oznamuje, že od 2. mája do
11. mája 2018 sa uskutoční zápis detí
do materskej školy na školský rok
2018/2019.
Písomnú Žiadosť spolu s potvrdením
o zdravotnej spôsobilosti (zdravotnom
stave) dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj
o povinnom očkovaní, môžete v tomto
období priniesť na vybranú materskú
školu, resp. elokované pracovisko
(tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej
MŠ alebo stiahnuť na webovej stránke Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení
www.ziarskeskolky.sk), kde sa nachádza dvoch rokov, môžu byť prijaté len
aj žiadosť do triedy ALEŠ a prihláška do ak sú vytvorené vhodné materiálne,
personálne a iné potrebné podmienky.
Futbalovej školičky.
O tejto možnosti vás budú informovať
na konkrétnych zariadeniach. Pritom
sa uprednostňujú deti prechádzajúce
z jasieľ.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa
spravidla dieťa od troch do šiestich je ovládanie základných sebaobslužných
rokov veku. Prednostne sa prijímajú návykov, najmä používanie toalety (bez
deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti plienok) a samostatné jedenie s lyžicou.
s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky a deti s dodatočne
odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky.
Dni otvorených dverí sa v materskej
V prípade zvýšeného záujmu
o
konkrétnu
materskú školu, resp. škole a jej elokovaných pracoviskách
elokované pracovisko, môžu byť uskutočnia v čase od 8.00 do 12.00
prednostne prijaté deti s trvalým hod.
pobytom v Žiari nad Hronom a súrodenci
detí, ktorí danú MŠ/EP navštevujú.

Kritériá prijatia detí
do materskej školy

Materská škola pozýva
na Dni otvorených dverí

17. apríl

•Elokované pracovisko
na Ul. A. Kmeťa 11 + futbalová trieda
•Elokované pracovisko na Ul. A.
Kmeťa 17
•Elokované pracovisko
na Rudenkovej ulici 1 (časť IBV)
+ trieda ALEŠ

18. apríl

•Elokované pracovisko
na Sládkovičovej ulici 1
•Materská škola na Ul. Dr. Janského
č. 8

19. apríl

•Elokované pracovisko
na Rázusovej ulici 6
•Elokované pracovisko na Ul. M. R.
Štefánika 23

Súkromná stredná odborná škola
technická v Žiari nad Hronom
získala
nenávratný
finančný
príspevok z IROP vo výške takmer
1,3 milióna eur na zvýšenie
energetickej hospodárnosti budov
a ďalšie vybavenie modernými
technológiami.
Projektom Škola inovujúca praktické
vyučovanie – atraktívna pre žiaka,
potrebná pre trh práce tak škola
nadviaže na predchádzajúce investície
do vybavenia, ktoré zabezpečil jej
zriaďovateľ, združenie InTech. „Chceme
dať žiakom možnosť už v škole pracovať
s najmodernejšími technológiami,
s ktorými sa potom stretnú v reálnej
praxi v našich firmách“, hovorí
riaditeľ InTechu Marcel Pecník
a riaditeľka školy Beata Tóthová ho
dopĺňa:. „Tentokrát budú dôležité
investície smerovať do zateplenia
budovy, výmeny okien, rekonštrukcie
vykurovania, ale aj do vybudovania
nových
učební
priemyselnej
automatizácie a fyzikálno-chemického
laboratória.“

Z technológií pre ďalšie skvalitnenie
výučby pribudne priemyselný robot,
ďalšia automatizovaná pracovná stanica FESTO, riadiace elektropneumatické
prvky a senzory, modulárne stavebnicové systémy pre výučbu mechatroniky, elektroniky a automatizácie,
moduly synchrónnych a asynchrónnych motorov a senzorov k systému
UNITRAIN, 4 nové CNC stroje, 4 klasické obrábacie stroje, frézka na výrobu
plošných spojov a ďalšie.
Vďaka tejto podpore sa tak škola stáva
jednoznačne jednou z najmodernejšie
vybavených stredných odborných škôl
na Slovensku. „Takmer 100 percentnú
uplatnenosť našich absolventov sme
už dosiahli. Som veľmi rád, že teraz
môžeme ešte viac a zásadne zlepšiť
komfort pre žiakov i pracovníkov školy
a jej technologické vybavenie“, uzatvára
riaditeľ združenia Pecník.
(r)

Stránkové hodiny dopravného inšpektorátu

Z interpelácií poslancov z posledného zasadnutia MsZ
Na vedenie mesta sa obrátila
poslankyňa Anna Líšková, ktorú oslovujú
viacerí obyvatelia mesta a pýtajú sa na
cyklokomunikáciu, ktorá má v blízkej
budúcnosti viesť stredom mesta
od severu až do priemyselného parku.
„Mnoho ľudí si myslí, že spolu s touto
cyklokomunikáciou, resp. s revitalizáciou
vnútroblokov na Pod vŕškoch, sa
vybuduje aj dlhodobo avizovaný
cyklochodník, ktorý by prepojil mesto so
susednou obcou Lutila,“ obrátila sa počas
rokovania na vedenie mesta. „Ako som
už viackrát avizoval, cyklokomunikácia,
ktorá sa bude budovať, je za účelom
dochádzania
do
zamestnania.
Cyklochodník, o ktorom dlhodobo
komunikujeme,
popri
Lutilskom
potoku, je niečo iné. Doteraz sme
o ňom nemohli uvažovať a realizovať
ho, pokiaľ sme nemali pozemky v tejto
časti mesta vysporiadané. eďže nám

v minulom roku skončili pozemkové
úpravy, máme v súčasnosti vyčlenený
pozemok, na ktorom môže byť budovaný
cyklochodník, ktorý môže spojiť Lutilu
so Žiarom nad Hronom. Musíme však na
to vyčleniť finančné prostriedky nielen
my, ale aj samotná obec. Určite otvoríme
komunikáciu so starostom a budeme sa
baviť o tom, ako budeme pokračovať
ďalej.
Revitalizácia
vnútroblokov
na Pod vŕškoch však nemá súvis s týmto
projektom,“ vysvetlil primátor Antal.
Na verejnosti tiež dlhodobo rezonuje
otázka, čo s budovou bývalých jaslí,
ktoré sa nachádzajú oproti žiarskemu
gymnáziu. Budova je v dezolátnom
stave, schádzajú sa v nej neprispôsobiví
občania či bezdomovci. „Som naozaj rád,
že sa veci ohľadom schátranej budovy
bývalej škôlky pri žiarskom gymnáziu dali
do pohybu. Po mojej predchádzajúcej

interpelácii
na
decembrovom
zastupiteľstve sa prednosta MsÚ
skontaktoval s majiteľom budovy. Ten
nás informoval, že pripravuje štúdiu, a
teda že počíta s rekonštrukciou tejto
schátranej opachy na polyfunkčný dom.
Po 10 rokoch tak svitá na lepšie časy
a táto budova už nebude špatiť naše
mesto,“ uviedol poslanec Emil Vozár.
Tieto slová potvrdil aj prednosta MsÚ
Juraj Miškovič, ktorý oslovil majiteľa
objektu. Ako poznamenal: „Požiadali sme
ho, keď to bude mať v rozpracovanej
fáze, aby nám projekt predostrel a
my sme ho vedeli usmerniť a ďalej
s ním komunikovať. Teší nás, že chce
s priestorom niečo urobiť a veríme, že
neostane len pri sľuboch a že zámer
neostane len na papieri.” S majiteľom
z Čadce sa má radnica stretnúť najneskôr
v priebehu dvoch mesiacov.
(li)

Okresný dopravný inšpektorát
v Žiari nad Hronom – Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari
nad Hronom informuje verejnosť
o zriadení stránkových hodín na
dopravnom inšpektoráte.
Stránkové hodiny sú určené na

konzultácie vo veciach organizácie
dopravy, dopravno-technických riešení,
dopravno-bezpečnostných
situácií
pozemných komunikácií a sú určené
v čase od 13.00 do 15.00 hod. v dňoch
pondelok a streda s platnosťou
od 15. marca.
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Blaho
B
l
elanie
Len to najkrajšie, čo život
môže dať,
chceme ti pri tvojom
80-ročnom jubileu priať.
Nech slza bolesti ti tvár
nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa ti
chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie,
láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov
tvojho života.
Dňa 26. marca sa krásnych 80 rokov dožíva
naša milovaná manželka, mamička, stará a
prastará mama

M ria Tomašov .

K okrúhlemu životnému jubileu srdečne
blahoželajú manžel, nevesta, dcéra a syn s
rodinami. K blahoželaniu sa pripájajú vnučky,
vnuk s manželkou
Sofia a Matias.
kou a pravnúčence
pra

Poďakovanie

Drahý Miroslav,
ponuka, ktorú si mi dal na svadobnú cestu po 50tich rokoch nášho manželstva do Dubaja, sa nedala
odmietnuť.
Z letiska Viedeň sme dňa 16. februára odleteli so
skupinkou 20 turistov na lietadle Airbus. Pristáli sme večer
o 23.00 hodine v Dubaji. Teplota bola 24 ºC, cez deň 28 ºC.
V kolektíve boli ortopéd, advokát, inžinier s manželkami
a ďalší. Manželia z Popradu vo veku 82 rokov pán a jeho
manželka 78 rokov. Na lodi oslávili 59. výročie od sobáša.
Kuchár nám pripravil tortu. Pripili sme si vínom. Loď Corza
viezla 2 600 turistov a 900 osôb posádky. Poskytovala 3
bazény, 6 barov, nádherné divadlo, jedálne a obchody.
Veľa sme tancovali a zabávali sa.
Dubaj je mesto plné mrakodrapov, múzeí a mešít.
Z najväčšej budovy sveta sme pozerali na mesto, ktoré
má 2 milióny obyvateľov. Spojené arabské emiráty sú
zložené z ôsmich samostatných emirátov.
Po týždni, na ktorý nikdy nezabudneme, sme sa vrátili
do svojich domovov.
Miroslav, bbol to najkrajší dar. Ďakujem.
Vďačná manželka Emília.

Máte historické
fotky mesta?
Prineste nám ich
Žiarčania, hľadáme historické fotky
mesta, ako aj futbalového štadióna, hlavne
takzvanej Brány víťazov (pôvodný vstup na
ihrisko od parku - pomocného ihriska), pre
použitie v pripravovanej knihe o meste.
Pokiaľ takúto fotku máte, doneste nám ju
do redakcie Mestských novín, Biely dom,
6. poschodie, kde si ju zoskenujeme a hneď
vrátime. Ďakujeme za pomoc!
(r)

2 % z dane pre Nadáciu
Kresťanská obnova
Venujte 2% z dane z príjmu Nadácii
Kresťanská obnova,
ktorá sa podieľa na dokončení časti
interiéru a exteriéru Evanjelického centra
ECAV s kostolom v Žiari nad Hronom.
Právna forma:
Nadácia
Obchodné meno (Názov):
Nadácia Kresťanská obnova
IČO: 42001595
Na daný účel môžete prispieť aj priamo
na účet:
IBAN: SK7709000000000411636062 Slov.
sporiteľňa, Žiar nad Hronom
Milí priaznivci ovocinárstva
a starých ovocných odrôd
Srdečne vás všetkých pozývame na
ovocinársky kurz do Mestského sadu
v sobotu 24. marca o 10.00 hod. Mestský
sad sa nachádza v Parku Štefana Mojsesa,
za Živým kútikom. Kurz bude praktický,
venovať sa budeme založeniu koruny,
vrúbľovaniu, záchrane starých odrôd. Počas
kurzu bude priestor na diskusiu priamo
v sade. Účastníci kurzu si môžu so sebou
odniesť vrúble starých odrôd jabloní,
hrušiek, čerešní, sliviek. Kurz je zdarma,
nie je treba sa prihlasovať. Bližšie informácie na MsÚ u Ing. Gendiarovej, kanc. č. 10,
t. č.: 045/678 71 24, mobil: 0905 867 571.
RIADKOVÁ INZERCIA

• Prijmem upratovačku na 2 hodiny denne.
Práca vo večerných hodinách. T: 0908
068 615
• Kúpim 1-izbový byt v ZH, v bytovke
s výťahom. T: 0949 430 412
• OZ SPOSA – Žiarsko je tu pre všetkých,
koho sa autizmus týka. Kontaktujte nás:
sposa.zh@gmail.com, 0905 381 534
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

12.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
13.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
14.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
15.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
16.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
17.3. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max Tesco
18.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
19.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
20.3. 20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
21.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
22.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
23.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max, OC Tesco
24.3. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
25.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
26.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max, OC Tesco,
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Čo sa dialo v CVČku počas jarných prázdnin
Tento rok Centrum voľného času
organizoval Jarný tábor v dňoch od
19. do 22. februára.
Prvý deň tábora bol tvorivý, deti
vyrábali sadrové odliatky rôznych
tvarov, pracovalo sa s polystyrénovými
vajíčkami a každé dieťa si upieklo
v školskej kuchynke svoju vlastnú
vianočku. Taktiež si deti mohli vyskúšať
tradičné zdobenie vajíčok voskom.
Druhý deň tábora bol zážitkový.
Navštívili sme vynovené Kino Hron
v MsKC, kde nám premietli rozprávku
Paddington 2. Poobede sme strávili na
mestskej plavárni, kde si deti zaplávali
a vyskúšali rôzne vodné hry. Tretí deň
tábora bol pohybový. Deti si vyskúšali
športové hry a súťaže (beh cez prekážky,
švihadlá). Vyskúšali si taktiež hry na
Xboxe s veľkým úspechom. Absolvovali
sme prechádzku mestom spojenú
s vedomostným kvízom. Záverečný deň
tábora sme strávili na výlete. Počasie
nám prialo, všetky deti zvládli turistický
prechod zo Skalky na Krahule.
Aj tento rok Centrum voľného času
v Žiari nad Hronom organizovalo Jarný
tábor ProTech, ktorý prebiehal v dňoch
19. a 20. februára. Zúčastnili sa ho
deti zo základných škôl na Ulici M. R.
Štefánika a Dr. Janského. V prvý deň

navštívili Súkromnú strednú odbornú
školu technickú v Žiari nad Hronom.
V priestoroch špecializovanej učebne si
vypočuli pútavú prednášku venovanú
3D modelovaniu v grafickom softvéri
Solid Works pre tvorbu technickej
dokumentácie, ktorú si pripravil
Pavel Žabenský. Po oboznámení sa
s rôznymi funkciami tohto programu
účastníci tábora mali možnosť vyskúšať
si prácu s týmto softvérovým nástrojom,
vďaka čomu získali základné zručnosti
pre prácu s nim. Popoludní nasledovala
kreatívna technická dielňa, počas ktorej
si deti vyrobili výrobky z dreva a taktiež

postavili papierové 3D puzzle.
Počas druhého dňa bol pripravený
workshop o First LEGO League. Deti
mali tiež možnosť zo stavebnicových
súprav LEGO Education navrhnúť,
skonštruovať, v softvérovom nástroji
WeDo naprogramovať a následne
otestovať rôzne robotické modely. Mini
kurz aktivít z oblasti LEGO robotiky
bol realizovaný v multimediálnej
učebni ZŠ na Ul. M.R. Štefánika pod
vedením pedagogičky z „Dvojky“ Dany
Matuškovej. Popoludnie účastníci
tábora strávili za odmenu oddychovo, a
to v žiarskej plavárni.
Kolektív CVČ

Po súhlase so zákonnými zástupcami
zabezpečila „Štvorka“ lyžiarsky výcvik
pre žiakov druhého stupňa opäť
v lyžiarskom stredisku Salamandra
Resort. Spolu sa ho zúčastnilo 32
školákov pod vedením učiteľov Muhu
a Beníka.
O tom, že sa všetci na výcvik tešili, neboli
žiadne pochybnosti. Okrem rozvoja
pohybových schopností na lyžiarskom
svahu sa upevnili i priateľstvá v kolektíve
či vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi
v ubytovacom zariadení vo Vyhniach. No
nikto nečakal prekvapenie, ktoré zažili

naši siedmaci. Vo štvrtok 8. februára
sa na svahu popri lyžiaroch objavil aj
premiér Robert Fico a ministerka školstva
Martina Lubyová. Bolo to príjemné
stretnutie. Sprevádzali ho nielen
zaujímavé rozhovory, ale na žiakov
čakalo i prekvapenie v podobe sladkej
pochúťky či lahodného punču, ktoré
si spoločne vychutnali všetci prítomní.
Okrem zážitkov zostane žiakom na
nečakanú návštevu spomienka v podobe
diplomu, ktorý podpísala ministerka
Lubyová a osobne im ho aj odovzdala.
(DH)

Športová školička na „Štvorke“

Máme radi zvedavé
otázky
Pre každé dieťa je typické veľa
zvedavých otázok. Počúvame ich
ihneď, ako dieťa začne rozprávať
a prestanú snáď až v puberte.
Odpovede deťom dávajú maminky
aj ockovia a, samozrejme, učiteľky
v materskej a neskôr v základnej
škole.
V Základnej škola na Ul. Dr. Janského sú
vítané všetky detské otázky. Vyučujúci
vítajú kreativitu žiakov, podporujú
ich v získavaní nových informácií
cez moderné technológie, profesionálne
využívajú inovatívne metódy. Škola
sa zameriava na všestranný rozvoj
vedomostí a zručností žiakov tak, aby
ich čo najlepšie pripravila na život
v budúcnosti a mohli v ňom stavať
na pevných základoch. Zatiaľ sa to
pedagogickému zboru darí výborne.
Dôkazom sú umiestnenia
žiakov
v predmetových olympiádach, napr.
v tomto školskom roku v predmete
geografia v okresnom kole získali
P. Uhrovičová a K. Lovčičan 1. miesto,
V. Urblík 2. miesto a S. Barcík a
M. Rajnoha 3. miesto, každý vo svojej
vekovej kategórii. P. Uhrovičová bola
dokonca jedinou úspešnou riešiteľkou
v okrese.
Vyučovanie biológie
v menších skupinách sa prejavilo
umiestnením na všetkých troch

Nečakané prekvapenie
na lyžiarskom výcviku

„medailových“ pozíciách v biologickej
olympiáde: K. Lovčičanová 1. miesto,
T. Veselá 2. miesto a N. Jandíková
3. miesto. Blokové vyučovanie a tvorba
projektov sa odzrkadlili aj v úspechoch
v okresnom kole dejepisnej olympiády,
kde žiak D. Tóth získal 1. miesto, S. Barcík
a L. Patschová 2. miesto, každý vo svojej
kategórii.
Kvalitná práca pedagógov sa ukázala aj
v jazykových olympiádach. V okresnom
kole olympiády v slovenskom jazyku
získala L.
Kukučková 3. miesto.
V okresnom kole olympiády v
anglickom jazyku sa A. Kúšik umiestnil
na 2. mieste a T. Veselá na 4. mieste.
Mimoriadne úspešná bola L. Patschová,
ktorá v okresnom kole olympiády
v nemeckom jazyku získala 1. miesto a
v krajskom kole bola štvrtá. O tom, že
„Jednotka“ je škola s prírodovedným
zameraním, svedčí aj umiestnenie
žiakov v okresnom kole matematickej

olympiády, v ktorej S. Barcík získal
1. miesto a K. Lovčičan získal 2. miesto,
každý vo svojej kategórii. V okresnom
kole technickej olympiády sa A. Javorský
umiestnil na 2. mieste.
V celoslovenskej vedomostnej súťaži
Všetkovedko sa tretiaci A. Gocníková
a S. Kováč dostali medzi 3 % najlepších
z 20 000 súťažiacich. Tieto úspechy nie sú
náhodné a majú viac dôvodov. V prvom
rade je to zanietenosť a profesionalita
učiteľov, záujem a nadanie žiakov,
nadštandardné
vybavenie
školy
odbornými učebňami a modernou
technikou a jedinečný systém práce
s talentmi, tzv. Utorky na Jednotku,
kde v poobedňajších hodinách pracujú
žiaci so svojimi učiteľmi. Samozrejme,
že práca v tomto školskom roku pre
učiteľov aj žiakov ešte nekončí. Žiakov
čakajú aj iné súťaže, ale hlavne príprava
na krajské, a snáď aj celoštátne, kolá
jednotlivých predmetových olympiád.
Vaša „Jednotka“

Študenti Súkromnej obchodnej akadémie absolvovali
kurz anglického jazyka TalkTalk
V dňoch od 26. februára do 2. marca sa
v Súkromnej obchodnej akadémii konal
týždenný konverzačný kurz anglického jazyka.
Školu navštívili prostredníctvom spoločnosti
Talktalkcourses dvaja lektori z Veľkej Británie –
Ralph a Ellie.
Tento týždeň bol veľmi prínosný pre všetkých
študentov, pretože nabrali veľké množstvo nových
skúseností a znalostí. Lektori boli prijemní a ochotní
vysvetliť veci, ktorým nerozumeli. Mali pripravené
množstvo aktivít, aby urobili vzdelávanie
zaujímavejším. Študenti sa tak stali sebavedomejší
vo výslovnosti a celkovej komunikácii. Taktiež si
rozšírili svoju slovnú zásobu o mnoho nových
slov. Okrem veľmi prínosného týždňa v škole si
s lektormi užili aj zopár mimoškolských aktivít, ako
je napríklad prehliadka mesta Kremnica a Banská
Štiavnica.
Karin Kurtíková, IV.A

Počas jarných prázdnin po prvýkrát
„Štvorka“ otvorila svoje priestory pre
predškolákov, ktorí si od septembra
sadnú do školských lavíc.
Priblížila im tak život ozajstného školáka
a ukázala im, že škola je priestorom nie
len povinností, ale aj zábavy. „Počas
dvoch dní sme sa držali známeho
hesla Škola hrou,“ približuje riaditeľka
školy Drahomíra Hanzlíková s tým, že
učiteľky pripravili pre detičky množstvo
športových, kreatívnych, pohybovodramatických, jazykových a hudobných
činností, v ktorých si našiel niečo
zaujímavé naozaj každý. „Spokojné
tváre detí, ich šikovnosť a vytrvalosť nás
presvedčili, že sú na školu pripravené
a my sa na ne veľmi tešíme. Veríme, že
s mnohými z nich sa stretneme už
čoskoro, na zápise do 1. ročníka,“ uzatvára
riaditeľka školy.
(r)
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SPRÁVY Z PRIEMYSELNÉHO PARKU

Výrobná prevádzka spoločnosti Hydro - Lisovňa
aj stále nové a progresívnejšie typy
výrobkov spôsobili, že výrobky Lisovne
neboli schopné odolávať konkurencii.
Navyše, zariadenia vybudované pred
viac ako 20. rokmi už boli aj morálne
a fyzicky opotrebované. Vedenie
spoločnosti Alufinal rozhodlo o rozsiahlej
modernizácii
Lisovne.
Kolaudácia
modernizácie prvého lisu sa konala
v apríli 1994 a modernizácia druhého lisu
bola realizovaná v rokoch 1996 -1997.

Súčasnosť

Spoločnosť Hydro Extrusion Slovakia
je tradičný slovenský výrobca
a dodávateľ hliníkových lisovaných
profilov. Počas dlhoročnej histórie
bolo vyrobených takmer 10 000
rôznych tvarov hliníkových profilov.

Z histórie výroby profilov

História výroby hliníkových lisovaných
profilov v žiarskej kotline siaha do
60-tych rokov minulého storočia. Plány
vybudovať Lisovňu a zaviesť lisovací
program v tomto regióne vznikli v roku
1968. Podnetom bol rýchle sa rozvíjajúci
stavebný priemysel v Československu,
z čoho vyplynula aj počiatočná orientácia
výroby na otvorové výplne, t.j. lisovanie
profilov pre okná a dvere.
V októbri 1969 bola spustená skúšobná
výroba na Lise č. 1 a prvé vylisované
profily boli určené pre spoločnosti Calex
Zlaté Moravce, ŠTROS Sedlčany a RBP
Ružomberok.

druhov profilov. Vyrábali sa otvorené,
polootvorené a duté profily zo šiestich
druhov hliníkových zliatin.
V apríli 1970 bol uvedený do prevádzky
druhý 2700 tonový lis a sortiment výroby
sa rozšíril aj o výrobu hliníkových trubiek.
Spotreba profilov sa neustále zvyšovala.
Pokiaľ sa v prvom roku 1969 vyrobilo 188
ton profilov, v druhom roku to bolo už
1891 a v treťom bolo vyrobených 3411
ton profilov. V tomto období sa začala
rozbiehať výroba stavebných prvkov
a odbytové požiadavky boli stále vyššie,
ako bola výroba. Z tohto dôvodu bol
v roku 1976 spustený do prevádzky aj
ďalší Lis č.3, ktorý mal výtlačnú silu 1650
ton.

Modernizácia Lisovne
v 80-tych rokoch

Poslaním spoločnosti Hydro Extrusion
Slovakia je poskytovať inovatívne
hliníkové riešenia. Pôvodná orientácia
firmy na výrobu profilov pre stavebné
systémy a jednoduché tvary hliníkových
profilov (tzv. štandardné profily),
ktoré tvorili zhruba 80 percent, sa
tlakom konkurencie, požiadavkami
trhu a pod vplyvom inovatívneho
majiteľa spoločnosti Sapa úplne
preorientovala. Súčasné hliníkové profily
sú vyrábané na základe špecifických
požiadaviek zákazníkov a sú určené
pre všetky priemyselné odvetvia.
Takmer každý deň je vyrábaný nový
tvar hliníkového profilu, ktoré sú
zo dňa na deň stále náročnejšie.
Po mnohých vlastníckych zmenách,
ktorými prešla spoločnosť (dnes
Hydro Extrusion Slovakia a.s.), sú
v prevádzke dva hydraulické prietlačné
lisy, Lis č. 1 z roku 1969 a Lis č. 2 z roku
1970. Avšak ich súčasný vzhľad a aj
technická kondícia sú neporovnateľné.
Zariadenia od roku 2006 prechádzali

postupnou
modernizáciou,
avšak
najväčší rozsah, a to nielen čo do financií,
ale aj rozsahu prác, zaznamenávajú
v posledných dvoch rokoch. Najmladší
Lis č. 3, ktorý v posledných rokoch slúžil
už iba na výskumné účely, bol v roku 2015
odinštalovaný a darovaný Slovenskej
akadémii vied na výskumné aktivity.
Celý výrobný proces lisovania profilov
z hliníkových zliatin je spojený
s prípravou špecifických lisovacích
nástrojov. Základným prípravným
krokom pre lisovanie je mechanické
a chemické čistenie pomocou lúhu,
nasleduje vysoko špecializovaná úprava
nástroja korekciou a následne vytvrdenie
pomocou
nanášania
povrchovej
nitridačnej vrstvy. Lisovací nástroj
a ingot z hliníkovej zliatiny sa nahreje
na požadovanú teplotu a po vložení do
lisu sa začína proces tvárnenia kovov, tzv.
prietlačné lisovanie. Extrúzia je odborný
termín pre technologický proces
spracovania materiálu prietlačným
lisovaním, pri ktorom dochádza
k zmene tvaru bez porušenia materiálu.
Jednoducho povedané, je to proces
výroby profilov, ktorý je vysoko náročný
na dodržiavanie viacerých fyzikálnych
veličín (teploty, tlaky, rýchlosti).
Pretláčaním valcovitého ingotu (čapu)
cez lisovací nástroj dostávame výsledný
produkt výlisok, ktorý ma požadovaný
tvar daného profilu. Profil sa následne
upravuje a spracováva podľa špecifických
požiadaviek zákazníka (konkrétna dĺžka
a mechanické vlastnosti). Koncové
operácie na prevádzke Lisovňa následne
daný profil vizuálne skontrolujú a

upravia jeho tvar, ak je to potrebné. Po
procese kontroly kvality sa profily zabalia
na jednej z najmodernejších baliacich
liniek súčasnosti. Balenie prebieha podľa
špecifických požiadaviek zákazníka do
rôznych baliacich materiálov, najčastejšie
je to drevený rošt, kartón a plastová fólia.
V súčasnosti je registrovaných viac
ako desaťtisíc lisovacích nástrojov. Na
oboch prietlačných lisoch sa denne
vyrobí zhruba 70 ton profilov, ročne to
predstavuje 18 tisíc ton.
Lisovňa v súčasnosti zamestnáva viac
ako 100 pracovníkov rôznych profesií:
hutný lisiar, korektor, nástrojár, operátor
lisovne a riadiaci i technickí zamestnanci.
Z celkového počtu zamestnancov je
zhruba 19 percent žien.
Na prevádzke Lisovňa sa vyrábajú profily
z rôznych hliníkových zliatin, ktoré sú
určené pre všetky priemyselné odvetvia.
Najväčší odberatelia sú z odvetví
stavebníctvo (mimo výrobcov okno
dverových výplní), doprava s rýchlo
rozvíjajúcim sa Automotive segmentom,
elektrotechnický a strojársky priemysel.
Najväčšia časť produkcie je určená pre
slovenský a český trh, ktorá tvorí až
74 percent z celkovej výroby. Veľkou
súčasnou výzvou nielen obchodnou, ale
hlavne výrobnou je pre Lisovňu projekt
lisovania profilov – bezpečnostných
dielov pre automobily typu kabriolet.
Tento projekt má vysoké požiadavky na
kvalitu a stabilitu procesov.
Budúci rok bude Lisovňa oslavovať veľké
jubileum, 50 rokov svojej existencie. (r)

Výroba profilov, a následne aj výrobkov
z nich, sa stala na celé roky stabilizujúcim
Po štarte Lisovne sa na 1500 tonovom
prvkom pre ekonomiku nielen v Závode
lise vyrábalo len 12 typov profilov,
Druhovýroba, ale v celom ZSNP.
no už v piatom roku fungovania
Liberalizácia trhu po roku 1989, ako
mala prevádzka v sortimente 915

Lis č. 1 od firmy Sutton Engineering. Prvé vylisované hliníkové profily.

V Hydro Extrusion Slovakia dôjde od 1. apríla k zmene
na najvyššom poste vedenia spoločnosti
Súčasný riaditeľ Teodor Kvapil sa
rozhodol ukončiť svoj pracovný
pomer v spoločnosti Hydro Extrusion
Slovakia a.s. z osobných dôvodov.

a úsiliu bola vybudovaná moderná
prevádzka na opracovanie hliníkových
profilov, stará ekologicky nevyhovujúca
linka anodickej oxidácie bola nahradená
novou modernou a ekologickou linkou,
ktorá bola postavená v modernej
výrobnej hale na zelenej lúke, rozsiahle
investície do technologických zariadení
na prevádzke Lisovňa sú predpokladom
ďalšieho rozvoja. Ním podporované
aktivity a dlhodobé investície do
vytvárania zdravého a bezpečného
pracovného prostredia boli ocenené aj
prezidentom a generálnym riaditeľom
korporátnej spoločnosti.

a príjemné chvíle, ktoré sme spoločne
prežili nielen počas môjho pôsobenia
vo funkcii riaditeľa, ale počas celých
28 rokov, ktoré som strávil v tomto
priemyselnom parku.
Najväčšia časť môjho pracovného života
bola spojená s hliníkovými profilmi,
ktoré sme vyrábali a predávali pod
značkou Alufinal, neskôr Sapa a teraz
Hydro. Počas môjho pôsobenia som
zažil niekoľko majiteľov, ich predstavy
nás posúvali a pomáhali v smerovaní
našej spoločnosti. Naša misia bola vždy
jasná – byť inovatívnym lídrom a vyrábať
jedinečné polotovary a výrobky z hliníka,
ktoré sú riešením pre našich zákazníkov
vo všetkých odvetviach priemyslu.
Do ďalších rokov prajem všetkým veľa
úspechov!“ Teodor Kvapil.

V súčasnosti je Hydro Extrusion Slovakia
modernou konkurencieschopnou firmou,
Teodor Kvapil ktorá dosahuje pozitívne hospodárske
výsledky, má strategicky významného a
silného majiteľa a perspektívu ďalšieho
Novým riaditeľom spoločnosti Hydro
Teodor Kvapil zastával funkciu riaditeľa rozvoja do budúcnosti.
Extrusion Slovakia a.s. sa od 1. apríla
spoločnosti 15 rokov. Počas jeho
pôsobenia prešla spoločnosť mnohými „Chcem poďakovať všetkým kolegom, tohto roku stane Viktor Fára.
Fára
nastúpil
pracovať
zmenami, ako v oblasti vlastníckych priateľom, partnerom priemyselného Viktor
štruktúr, tak aj zmenami výrobnými a parku, ako aj predstaviteľom mesta Žiar do spoločnosti Hydro Extrusion
obchodnými. Vďaka jeho presvedčeniu nad Hronom za spoluprácu, podporu Slovakia a.s. v roku 2008 na poste

koordinátora projektu IKEA, neskôr
pôsobil ako manažér logistiky. Vďaka
svojej zanietenosti a odborným
znalostiam sa v roku 2011 stal finančným
riaditeľom spoločnosti. Okrem financií
bol zodpovedný aj za riadenie oddelení
logistika, nákup a IT.
V roku 2017 sa rozhodol prijať ponuku na
korporátnej úrovni na pozícii accounting
manažéra pre prevádzky pôsobiace
v Európe.
V súčasnosti sa opäť vracia do žiarskej
spoločnosti a od 1. apríla bude pôsobiť
na poste riaditeľa spoločnosti.

Krátka vizitka

Vek: 38
Vzdelanie:
Ekonomická univerzita, Bratislava
Pracovné skúsenosti:
•Sapa Group, Financial Shared
Services (End-to- end accounting
Europe manager)
•Sapa Profily a.s. (manažér logistiky,
finančný manažér od roku 2011)
•Cortizo Slovakia (manažér logistiky,
zástupca riaditeľa, 2004-2008)

Viktor Fára
Doteraz
pôsobiacemu
riaditeľovi
Teodorovi Kvapilovi ďakujeme za jeho
prácu, jeho úsilie a nenahraditeľný ľudský
prístup. Nastupujúcemu riaditeľovi
Viktorovi Fárovi prajeme veľa úspechov,
síl a podporu kolegov pri napĺňaní jeho
nových pracovných úloh a výziev.
(r)
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1,5 kg a tvoria ho miliardy nervových
buniek, ktorých spojením by sme
vytvorili 0,5 milióna kilometrov dlhú
dráhu. Ich hlavnou úlohou je prijímať
a spracovávať informácie z okolia. Každá
ľudská činnosť podporuje vytváranie
výbežkov nervovej bunky a vďaka tomu
sme schopní učiť sa a pamätať si. Mozog
Medzinárodná
aktivita
Týždeň je potrebné precvičovať v každej etape
mozgu sa vo svete organizuje od života, hlavne však s pribúdajúcim
roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách vekom.
sveta sa konajú osvetové podujatia,
celosvetovej
kampane
ktorých cieľom je upriamiť pozornosť Cieľom
verejnosti na ľudský mozog a jeho Týždeň mozgu je upozorniť a hovoriť
činnosť, tiež hovoriť o mozgových o prevencii ako jednej z priorít. Je
ochoreniach a spôsoboch ich potrebné upozorňovať na aktivity, ktoré
udržia mozog v dostatočnej kondícii
prevencie.
Mozog je najzložitejšia doteraz poznaná a pohotovosti a upriamiť pozornosť
štruktúra. Poznávanie mozgu je o to verejnosti na ľudský mozog a jeho
zložitejšie, že prostriedkom poznania je schopnosti a zraniteľnosť. V dňoch
ľudský mozog sám a je otázne, či nám 12. až 18. marca bude prebiehať ďalší
„dovolí“ odhaliť všetky svoje tajomstvá. ročník tejto úspešnej celosvetovej
kampane aj u nás na Slovensku. Kampaň
(Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD)
Ľudský mozog je príkladom dokonalosti sa celosvetovo organizuje od roku 1996.
prírody, riadi život každého človeka,
zabezpečuje
uvedomovanie
si Ľudský mozog pozostáva z dvoch
seba samého, samostatné myslenie hemisfér, a to z pravej – tzv. umeleckej,
vnímajúcej
informácie
a cítenie. Mozog je sídlom všetkých tvorivej
životných funkcií, riadi naše schopnosti, celostne (ide hlavne o emócie, intuíciu,
vnímanie,
kreativitu,
vedomosti, zručnosti a reguluje priestorové
náš zdravotný stav. Váži približne abstraktné myslenie, predstavivosť

Žijeme život
prospievajúci
mozgu?

ako aj asociácie a pôsobí na ľavú časť
tela) a ľavej mozgovej hemisféry –
tzv. analytickej vnímajúcej informácie
analyticky (jej úlohou je posudzovanie,
analytické
myslenie,
verbálna
komunikácia, logické a racionálne
myslenie, vôľa, iniciatíva a senzorické
schopnosti a pôsobí na pravú časť tela).

Akým spôsobom môžeme
hemisféry posilňovať
Ľavú môžeme posilniť lúštením
hádaniek, sudoku, krížoviek a vedením
debaty. Pravú mozgovú hemisféru
posilňuje tanec, spev, kreslenie a tiež
rôzne meditačné cvičenia, ako napr.
joga. Obidve hemisféry posilníme
pohybmi prepájajúcimi protiľahlé časti
tela. Vieme, že mozog má niekoľko
funkcií, medzi ktoré patrí pozornosť
a koncentrácia, myslenie, orientácia,
reč a pamäť. Funkcia pamäte spočíva
v prijímaní informácií, uchovávaní
informácií a ich vyhľadávaní v čase
potreby.
Krátkodobá pamäť závisí od kvality
zmyslových orgánov, má len malú
kapacitu. Táto pamäť má trvanie 2
minúty až niekoľko dní a dá sa zlepšovať
tréningom pamäti. Cvičiť ju môžeme

pamätaním si telefónnych čísel, mien
ľudí, s ktorými sa stretávame alebo
zoznamu nákupu.
Dlhodobá pamäť má tri formy –
procedurálnu (pohybová pamäť - zahŕňa
chôdzu, šport, násobilku, reč a pod),
epizodickú formu (predstavuje udalosti
prežité v určitom čase na určitom
mieste) a sémantickú formu (hovorí
o pochopení významu slov, názvov
predmetov a vedomostiach človeka).
O pamäť je dôležité starať sa v každom
vekovom období. Budujeme ju
už od útleho detstva, najvyššia
je v produktívnom veku a počas
života, s pribúdajúcim vekom klesá.
Súčasná doba je charakteristická
stále sa vyvíjajúcimi technickými
vymoženosťami šetriacimi našu fyzickú
námahu, čas aj mozog. Trénujeme ho

už menej, pretože informácie spracujú
počítače, a tak nie sme nútení používať
pamäť. Nesmieme však zabúdať, že
trénovaním pamäte môžeme zvyšovať
nielen svoje schopnosti, vzdelanie,
kvalifikáciu, ale zvyšujeme si aj svoju
pripravenosť na vyšší vek. Pokles
mozgovej plasticity nesúvisí len s vekom,
ale hlavne „leňošením“ nervových
buniek. Uvedomme si, že je v našich
silách aktívnym spôsobom života si
dobrú pamäť udržať aj v staršom veku.
Dôležité je udržiavanie a zvyšovanie
kapacity pamäte a prijímanie nových
informácii. Aktívna pamäť zvýši našu
sebaúctu a sebavedomie aj v seniorskom
veku.
RÚVZ Žiar nad Hronom
– Oddelenie výchovy k zdraviu,
zdroj: www.alzheimer.sk

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom
a známym, ktorí
na poslednej ceste
odprevadili nášho
drahého ocka,
starkého a prastarkého
Ľudovíta Feješa.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
Úsmev mal na
perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Ďakujem všetkým
príbuzným,
priateľom, susedom
a známym, pani doktorke Slávikovej,
osobitne sestričkám z ADOSU
za pomoc a ostatným
za prejavenie sústrasti
pri úmrtí manžela
Jozefa Máčaja,
ktorý nás navždy opustil
po ťažkej chorobe
23. februára 2018 vo veku
nedožitých 67 rokov.
Manželka Marta, dcéry Petra
a Tatiana, vnúčatá Matteo,
Emma a Elli Blue.
SPOMIENKA
S tichou
spomienkou
ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok
na teba myslíme.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v duši si
11. marca 2018 pripomíname
1. výročie úmrtia nášho
milovaného
Ing. Michala Žurava,
ktorý nás opustil vo veku 48 rokov.
S láskou spomínajú rodičia,
priateľka, brat
s rodinou a synovia.

Uzávierka č. 6/2018
je 20. marca.

SPOMIENKA
Len kytičku kvetov vám na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok vám iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na vás spomínať.
Dňa 5. marcasme si pripomenuli
17 rokov
od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil
náš drahý
Michal Hric
a
dňa 29. júla uplynie 41 rokov
odvtedy, ako nás
navždy opustila
naša drahá
Emília Hricová.
Tí, ktorí ste ich
poznali, spomeňte si
spolu s nami.
S láskou spomínajú synovia
Miroslav, Michal a Ľubomír
s rodinami a dcéra Ľudmila a zať
Jaroslav s rodinou.
SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 16. marca si
pripomíname
1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá manželka,
mama a sestra
Anna Urblíková, rod. Hricová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku
a spomínajte s nami.
S láskou spomína manžel, synovia
Michal, Jaroslav s rodinou a vnučka
Emka a súrodenci Miroslav, Michal,
Ľubomír s rodinami
a sestra Ľudmila.
SPOMIENKA
Kto žije v srdciach tých,
ktorých opustil, nikdy nezomrie.
Spomíname si na rodinu
Klimanovú
a ich dcérku Paulínu.
Spomína smútiaca rodin
rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Očiam si odišiel,
v srdciach si ostal.
Dňa 15. marca
uplynie rok, kedy nás opustil drahý
manžel, otec a starý otec
Dušan Bartko.
S láskou spomínajú manželka
Blažena a dcéry Lenka a Tatiana
s rodinami.
SPOMIENKA
Tvoje oči navždy
zhasli,
ale v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 6. marca
uplynulo 8 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
syn, brat, švagor a strýko
Peter Waldhauser.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Spomínajú rodičia, sestry Jana a
Marika s rodinami a brat Vlado
s rodinou.
SPOMIENKA
Spi sladko svoj
večný sen,
v spomienkach
sme pri tebe každý deň.
Dňa 6. marca sme si
pripomenuli
8. výročie
od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý priateľ a otec
Peter Waldhauser.
Spomeňte si s nami.
Spomína Katka
a dcérka Alžbetka.

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

SPOMIENKA
Odišla si, niet ťa
medzi nami,
už len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať,
sviečku zapáliť
a spomínať.
Dňa 13. marca si
pripomenieme 8. výročie, čo nás
navždy opustila naša mamička,
starká a prastarká
Mária Vencelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Ťažko sa s tebou
lúčilo, ťažké je bez
teba žiť,
láska však smrťou
nekončí,
v srdci ťa stále
budeme mať.
Kto žije v srdciach svojich milých,
nie je mŕtvy, je len vzdialený.
Dňa 26. februára sme
si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás
navždy opustila naša drahá
Darinka Rozenbergová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína životný partner
Richard, synovia Ivan s rodinou
a Jozef a Erik a súrodenci
s rodinami.

SPOMIENKA
Srdce láskavé
prestalo biť,
nebolo lieku,
aby si mohol žiť.
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 17. marca si pripomíname
1. výročie od chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Milan Beňo.
S láskou na neho spomínajú
manželka a dcéry
s rodinami.

SPOMIENKA
Mali sme ťa radi,
ešte si chcela žiť, ale prišla chvíľa,
keď si nás musela opustiť.
Dňa 19. marca si
pripomíname 22 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
Emília Putišová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína
smútiaca rodina.
dina.

SPOMIENKA
Zavrela sa kniha
na 73. strane.
Vtedy stíchol dom,
záhrada, dvor!
Ťažko je žiť bez teba.
Smutno je nám
všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Sú veci, ktoré my už nepovieme,
sú okamihy, na ktoré s láskou
spomíname.
Dňa 25. marca si pripomenieme
1. výročie úmrtia manželka, otca
a starého otca
Stanislava Puťoša.
Priatelia a známi, ktorí ste ho
poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dobrý človek
nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil
toho, koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 24. februára
sme si pripomenuli 7 rokov
od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Jaroslav Mandák.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.
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ŠPORT

Odovzdali ceny najlepším športovcom mesta za uplynulý rok
V stredu 28. februára sa uskutočnil už
23. ročník podujatia Športovec mesta,
na ktorom boli ocenení najúspešnejší
žiarski športovci za uplynulý rok.
Ceny si tak prevzali medailisti
z majstrovstiev kraja, majstrovstiev
Slovenska, ale aj športové kolektívy,
majstri Slovenska či medailisti
z majstrovstiev Európy a sveta.
Už tradične sa počas podujatia oceňovali
aj tréneri, funkcionári a pracovníci
v oblasti športu v meste. Osobitnou
kategóriou bola cena primátora
mesta. Ceny odovzdávali úspešným
športovcom primátor mesta Peter
Antal a jeho zástupca Ladislav Kukolík.
„Dnes sme sa tu zišli, aby sme ocenili
najlepších športovcov nášho mesta za
rok 2017, ktorí tým reprezentovali nielen
seba a svoj klub, ale aj naše mesto. Ja tu
stojím s pokorou, pretože dosiahnuť
významné športové úspechy, aké sa im
podarili, to nie je len poctivý a vytrvalý
tréning, to je sebazaprenie, vytrvalosť
a odhodlanie nevzdávať sa, ísť ďalej
a hlavne veriť si,“ povedal vo svojom
príhovore prítomným športovcom
primátor Antal.

Prezident AK MŠK Adam Pajunk.

Timea Kučerová – Karate klub MŠK
Patrícia Vanková – Karate klub MŠK
Zdenko Vanka – Karate klub MŠk
Kornélia Bugárová – Karate klub MŠK
Michal Výrostko – Karate klub MŠK
Matúš Baniar – Cyklistický klub MŠK
Matúš Černek – Cyklistický klub MŠK
Andrej Zelina – Cyklistický klub MŠK
Simona Záhorcová – Cyklistický klub
MŠK
Vladimíra Zelinová – Cyklistický klub
MŠK
Samuel Ihring – Cyklistický klub MŠK
Zoznam ocenených športovcov
Jakub Kukučka – Plavecký klub Delfín
MŠK
Linda Majerčíková – Stolnotenisový
klub MŠK
Jaroslav Ihring a Natália Varechová –
Mia Marčišinová, Lenka Liškayová, TŠK Stella
Adam Foltán – Cyklistický klub MŠK
Ivan Šlúch – Atletický klub MŠK
Hana Kmeťová – Plavecký klub MŠK
Patrik Hrabaj – Stolnotenisový klub
MŠK
Terézia Perháčová – Tenisový klub MŠK
Družstvo ml. žiačok atletického
klubu – 3. miesto MS v cezpoľnom
behu: S. Beliančinová, N. Krajčíková,
K. Kuboučíková, P. Galúšová, B. Brnáková,
Natália Bieliková – Atletický klub MŠK prezident klubu A. Pajunk.
Družstvo
najmladších
žiačok
Daniel Matis – Atletický klub MŠK
Radoslava Môcová – Atletický klub atletického klubu – suverénne
víťazstvo vo všetkých 4 kolách
MŠK
Barbora Brnáková – Atletický klub MŠK a celkové 1. miesto: N. Beliančínová,
Sofia Beliančínová – Atletický klub MŠK N. Bieliková, J. Briešková, N. Hrmová,
V. Ivaničová, S. Jakušová, H. Kuboučíková,
Maxim Uhrík – Karate klub MŠK
Z. D. Lakosilová, L. Líškayová,
Alexandra Biela – Karate klub MŠK
M. Marčišinová, S. Marušková, K.
Ivana Gahírová – Karate klub MŠk
Alexandra Kalamárová – Karate klub Puťošová, D. Polakovičová, E. A.
Sýkorová, vedúci družstva M. Podolec.
MŠK
Družstvo žiakov basketbalového
Počas galavečera bolo ocenených
192 športovcov. Z toho 48 jednotlivcov
a 144 športovcov v kolektívoch.
Nechýbali medzi nimi ani šiesti
športovci, ktorí získali medaily na
majstrovstvách sveta.
Celým slávnostným večerom sprevádzal
obľúbený a rokmi osvedčený moderátor
Richard Vrablec. V programe tiež
vystúpili karatista Roman Volák a Vertigo
s UV šou a hadími ženami.

Jednotlivci – medailisti
z majstrovstiev kraja

Športový kolektív – medailisti
z majstrovstiev Slovenska

Medailisti z majstrovstiev
Slovenska

I. Danko, asistent J. Valent.
Družstvo junioriek karate klubu –
športový zápas kumite – N. Jelžová,
N. Rajčanová, M. Pekarčíková, prezident
klubu Ľ. Striežovský.
Volejbalové družstvo veteránov –
D. Bartalský, O. Šimonovič, R. Tomáš,
Družstvo športovo-streleckého klubu.
J. Lapin, J. Orgoník, A. Výboch, L. Kukolík.
športovo-streleckého
klubu – 2. miesto MS: M. Novák, Družstvo
klubu
–
R.
Burian,
M. Grúber, K. Ihring,
J. Greguš, M. Grochal, H. Kucej,
prezident
klubu
M.
Grúber.
M. Golebiowski, J. Kret, P. Király, J. Babiak,
J. Švec, R. Truben, A. Lehotský, B. Balogh,
S. Šonkol, S. Barcík, Š. Bajnok, M. Holic,
A. Dekýš, tréner J. Horváth, asistent Šimon Sečkár – Karate klub MŠK
T. Fábry.
Aris Nikolas Čela – Karate klub MŠK
Družstvo žiakov basketbalového Natália Rajčanová – Karate klub MŠK
klubu: 3. miesto MS: B. Balogh, J. Kret, Nina Jelžová – Karate klub MŠK
P. Ďurica, M. Holic, M. Bobok, T. Baláž, Monika Dodoková (IV. ZŠ) – školský
M. Sirotný, A. Dekýš, P. Herich, M. Ziman, majster SR v biatlone v rýchlostných
M. Kosmeľ, R. Kosmeľ, A. Galko, M. Tončík, pretekoch
Š. Melaga, A. Kňažko, S. Šonkol, B. Žemľa, Adam Hríň – Atletický klub MŠK
tréner M. Marko, asistent J. Oravec.
Matej Hudec – Atletický klub MŠK
Družstvo starších žiačok karate klubu Rostislav Burian – Športovo- strelecký
– 2. miesto MS v športovom zápase klub MŠK
kumite: I. Gahírová, A. Kalamárová, Dominika Veisová – Karate klub MŠK
A. N. Čela, prezident klubu Ľ. Striežovský.
Kadeti cyklistického klubu – 2. miesto
MS v časovke družstiev: M. Baniar,
T. Kamenský, M. Černek, prezident klubu Vladimír Buchal – Atletický klub MŠK
Bohuslav Melicherčík – Atletický klub
M. Veselý.
Starší žiaci FK Pohronie U15 – MŠK
po jesennej časti vedú tabuľku 2. ligy Patrik Franta, Dominik Franta –
s 13 víťazstvami bez jedinej prehry so Freestyle Karate Academy Romana
skóre 105:4: J. Žember, A. Pivarči, V. Tatár, Voláka
T. Kukučka, M. Netolický, M. Krčmár, Filip Čierny – Irongym powerlifting
R. Beňo, S. Urgela, S. Rajčan, J. Hric, a fitness klub
Irongym
J. Rosenberg, M. Skučka, S. Ščepko, Dominik Fullajtar –
powerlifting
a
fi
tness
klub
Ľ. Foltán, M. Šuster, D. Bohuš, M. Sučák,
S. Novosad, F. Ďurian, D. Krištof, tréneri Tatiana Magulová – Irongym
powerlifting a fitness klub
R. Urgela a R. Henžel.
Kolektív žiakov TŠK Stella – 2. miesto
MS v kolektívnych choreografiách:
A. Greguš – E. Strompová, P. Franta –
T. Turčanová, M. Vančišin – L. Boboková,
A. Svoboda – N. Arvayová, A. Kmeť –
M. Hricová, D. Franta – Z. Uhrovičová,
J. Heško – V. Hešková, Š. Hudec –
N. Lepšíková, tréner a choreograf
S. Víťazková, P. Víťazková.
Kolektív dospelých TŠK Stella
– 2. miesto MS v kolektívnych
choreografiách: S. Kubáň – S. Gelienová,
J. Ihring – N. Varechová, M. Kollár –
D. Krčmárová, T. Legíň – T. Rozembergová,
A. Hric – S. Herková, M. Mokáň –
P. Herová, F. Gáfrik – E. Kollárová,
M. Žňava – K. Begániová, tréner
a choreograf: S. Víťazková, P. Víťazková.
Družstvo mladších žiačok mini
volejbalového klubu – 2. miesto MS:
V. Petrášová, E. Hlaváčová, N. Petorová,
B. Kosmeľová, E. Fleischmannová,
Majsterka sveta, fitneska
K. Skalošová, P. Uličná, tréneri P. Kollárik,
Tatiana Magulová.
V. Šestáková.

Jednotlivci – majstri Slovenska

Medailisti z majstrovstiev sveta

Majstri Slovenska
Patrik Franta a Dominik Franta, ocenení medailisti z majstrovstiev sveta.

Družstvo žiakov basketbalového
klubu – M. Kňažko, M. Melaga, J. Barcík,
F. Horváth, M. Valent, A. Kaša, O. Ondrík,
M. Danko, M. Kret, M. Kartík, A. Herich,
A. Kondra, D. Truben, J. Ščepko, tréner

Ocenenie pre trénerku
Stellu Víťazkovú.
Marián Grúber – Športovo-strelecký
klub MŠK

Ocenenie funkcionárov
a pracovníkov v oblasti športu
Miroslav Buček – basketbalový
klub, ocenenie za celoživotnú prácu,
angažovanosť a osobný prínos pre
rozvoj basketbalu v meste.
Peter Barančok – plavecký klub,
ocenenie za prácu, angažovanosť
a osobný prínos pre rozvoj plávania
v meste.
Peter Dubeň – ocenenie za osobný
prínos pre rozvoj basketbalu v meste
a za organizovanie 20-tich ročníkov
žiarskeho Streetballu.
Ivan Hrdý – ocenenie za osobný
prínos pre rozvoj basketbalu v meste
a za organizovanie 20-tich ročníkov
žiarskeho Streetballu.

Cena primátora mesta

Milan Škriniar – v 23 rokoch patrí
k velikánom slovenského futbalu,
na I. stupni ZŠ vynikal na svoj vek
pohybom a nezvyčajnou technickou
zručnosťou, a tak sa uchytil
v prípravkárskej kategórii s o dva až tri
roky staršími deťmi. Dnes je na úrovni
hráčov svetovej kvality. Z FK v Žiari sa
presunul do MŠK Žilina, prešiel všetkými
slovenskými reprezentáciami mládeže.
Ako 17-ročný nastupoval za „A“ mužstvo
Žiliny v najvyššej slovenskej súťaži.
V roku 2016 prestúpil do talianskeho
klubu Samdoria Janov, od júla 2017 je
hráčom Interu Miláno, podáva výkony,
za ktoré sa možno stane najdrahším
Marian Podolec – Atletický klub MŠK
obrancom planéty. Cenu primátora
Anton Urblík – Karate klub MŠK
získava za výborné športové výkony
Ľubomír Majerčík – Stolnotenisový a propagáciu mesta Žiar nad Hronom na
klub MŠK
Slovensku a v zahraničí.
Stella Víťazková – TŠK Stella

Tréner mesta
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U karatistov bol február štedrý na výborné výsledky
KARATE

Február priniesol karatistom z MŠK
Žiar nad Hronom okrem úspechu
dievčat na Majstrovstvách Európy
aj množstvo domácich ocenení, na
ktorých sa podieľali hlavne mladší
pretekári.
Dňa 4. februára sa vo Zvolene konalo
2. kolo Pohára Stredoslovenského zväzu
karate – Zvolen Cup 2018. V konkurencii
439
pretekárov
zo
Slovenska
a Rumunska sa MŠK Žiar nad Hronom
spomedzi 45 štartujúcich klubov
umiestnil na 2. mieste. Zlato vybojovali
Ariana Nikoleta Čela, Olívia Černáková,
Karolína Kortišová, Milan Laurov, Šimon
Sečkár, Zdenko Vanka a Michal Výrtostko.
Striebro si domov odniesli Kornélia
Bugárová, Timotej Martykán a Maxim
Uhrík. Bronzom do štatistiky prispeli
Urban Beňo, Alexandra Biela, Kornélia
Bugárová, Olívia Černáková, Adam
Hudec, Tamara Martykánová, Roman
Neuschl, Jakub Šimko (2 x) a Patrícia
Vanková.

Basketbal – mladší minižiaci

BK AKAPO Lučenec - MŠK BK Žiar
nad Hronom 29:61 (3:20, 6:9, 3:24,
17:8)
Body: Horváth 15, Dekýš 11, Valent
10, M. Huraj 6, A. Huraj 4, Herich 4,
Barcík 4, Juhász 3, Ďurčov 2, Tapfer 2.
Hrali: Škriniar, Kovalčík, Golebiowski.
Tomáš Fábry, tréner
a Juraj Horváth, asistent

Basketbal – starší žiaci U15 Západ

Medailisti v disciplíne kata s trénermi. Zľava tréner Ľ. Striežovský, Nikola
Kršiaková, Jozef Šipkovský, Maxim Uhrík, Adam Hudec,
tréner Vladimír Neudeker.

Dňa 10. februára sa začal Slovenský
pohár mládeže. Na 1. kole, ktoré
sa konalo v Trenčíne, nastúpilo do
bojov 466 pretekárov zo 48 klubov
z celého Slovenska. Žiarčania sa tvrdej
konkurencie nezľakli a vybojovali si prvé
postupové body na májové Majstrovstvá
Slovenskej republiky. Jediné zlato
vybojovala Ivana Gahírová. O striebro
sa postarali Ariana Nikoleta Čela, Olívia
Černáková (2 x), Bibiána Černáková,
Adam Hudec, Martina Kopčanová, Luca
Preisser a Maxim Uhrík. Bronz vybojovali
Olívia Černáková, Bibiána Černáková,
Šimon Ďurian, Adam Hudec, Nikola
Kršiaková, Jakub Šimko, Maxim Uhrík a
Mathias Uhrík.
Dňa 24. februára bojovali Žiarčania na
dvoch frontoch. V Budapešti sa konal
medzinárodný turnaj Hungarian Open.

BASKETBALOVÝ SUMÁR

Víťaz Oravského pohára
Zdenko Vanka.

Tu naše farby hájili Aris Nikolas Čela,
ktorý sa domov vrátil s bronzom a Ariana
Nikoleta Čela, ktorá po jedinej prehre vo
finále skončila so striebrom.
Väčšia časť, tvorená prevažne menej
skúsenými pretekármi, nastúpila na
priateľskom turnaji Orava Cup 2018.
V konkurencii 352 súťažiacich z 39 klubov
z celého Slovenska sa Žiarčania opäť
dokázali presadiť. Jediné zlato a k tomu
obrovský pohár vybojoval najskúsenejší
člen výpravy Zdenko Vanka. So striebrom
domov odišli Bibiána Černáková, Nikola
Kršiaková, Timea Kučerová a Natália
Veisová. Zbierku umiestnení uzavreli
bronzom Adam Dolnický, Šimon Ďurian,
Ivana Gahírová, Adam Hudec, Erik
Sklenka, Jozef Šipkovský, Maxim Uhrík a
Mathias Uhrík.
Je veľmi dobré, že popri výsledkoch
našich najskúsenejších pretekárov, už
na seba upozorňujú aj mladší členovia
pretekárskeho družstva. Pevne veríme,
že aj oni sa postupom času vypracujú
medzi slovenskú špičku, tak ako ich starší
kluboví kolegovia.
(ľs)

Body: Holic 24, Dekýš 24, Šonkol 16,
Kosmeľ 10, Ďurica 9, Balogh 3, Tončík,
Žemla a Sirotný po 2. Hrali: Herich,
Galko, Kňažko.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM
SPU Nitra 60:81 (12:25, 27:43, 44:63)
Body: Holic 14, Šonkol 11, Sirotný 8,
Dekýš 7, Tončík 6, Žemla 4, Balogh 3,
Herich, Ďurica, Kosmeľ po 2. Hrali:
Galko, Kňažko.
Marek Marko, tréner
a Jozef Oravec, asistent

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK
Junior Levice 92:80 (34:22, 48:49,
70:62)

Prehra v dohrávke
na palubovke súpera
Basketbal – 1. Slovenská liga –
muži – skupina o 7. – 11. miesto
Prešov Svit „B“ – MŠK BK Žiar nad
Hronom 84:68 (16:18, 34:33, 50:52)
Body: Oravec 16, Vrtík 16, Treml 13,
Obert 8, Supuka 6, Fábry 5, Dolník 4.
Hrali: Kašša, Pavol.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent trénera

Žiarski atléti majú majstra Slovenska
ATLETIKA

každým pokusom. Jeho posledný pokus
mal hodnotu 13,09 m, čo znamenalo
1. miesto.
„Adam Hríň má tento rok skvelý začiatok
sezóny. Minulý rok sme v skoku do
diaľky začínali výkonom 550 cm a

končili výkonom 644 cm, teraz začíname
sezónu výkonom 643 cm. S Adamom
spolu cieľavedome pracujeme na jeho
skokanskej výkonnosti. Momentálne,
vzhľadom k podmienkam, aké máme,
respektíve nemáme, pracujeme hlavne
na kondičke, odraze a koordinácii.
Pokiaľ nám počasie dovolí, začneme
s tréningom rýchlosti a hlavne techniky,
tak v skoku do diaľky, ako aj v trojskoku.
V atletike je dané, že trojskok sa môže
súťažne skákať len od kategórie
dorastu. Adam Hríň zatiaľ absolvoval
len svoje druhé preteky v trojskoku.
Zatiaľ len postupne predlžujeme rozbeh
a zvyšujeme rýchlosť rozbehu, aby
nedošlo k zraneniu. Hlavnou Adamovou
disciplínou bude skok do diaľky, kde
mu do splnenia limitu 705 cm na
Majstrovstvá Európy U17 ešte chýba
veľa potu na tréningu. Pokiaľ sa nám
podarí napredovať ako minulý rok, kde
zlepšil svoj výkon o 90 cm, tak verím, že
sa náš sen o účasti na ME by sa mohol
splniť“, povedal jeho tréner Miroslav
Rybársky.
Adam Pajunk

Volejbalový turnaj

veter͈nov

17. marec o 9.00 hod. v ZUS aréne
Prihlásené tímy:
1. Veteráni Frenštát pod Radhoštěm (ČR)
2. Veteráni Martin
3. Veteráni Černová
4. Veteráni mesta ZH

3. ročník turnaja

Počas víkendu 24. a 25. februára
sa v Bratislave konali atletické
Majstrovstvá Slovenska mladších
žiakov a dorastu.
Žiarsky Atletický klub reprezentovala
v súťaži mladších žiačok len Lenka
Líškayová v behu na 1500 m, kde v novom
osobnom výkone 6:08 min. skončila na
8. mieste. Na Majstrovstvách Slovenska
dorastencov nás reprezentovala staršia
žiačka Nina Krajčíková, ktorá nastúpila
v behu na 1500 m a umiestnila sa
na 6. mieste, čím splnila prípravu
na Majstrovstvá Slovenska starších
žiakov.
Najväčšie medailové nádeje sme mali
u Adama Hríňa, ktorý nastúpil najskôr
v disciplíne skok do diaľky. Od začiatku
súťaže bol svojimi výkonmi ašpirantom
na medailu. To sa aj nakoniec potvrdilo,
keď skončil na 2. mieste s výkonom
643 cm a za prvým Lukášom Straškom
z ŠK Dukla Banská Bystrica zaostal o
7 cm. Adamovou druhou disciplínou
bol trojskok. Tam si už nenechal ujsť
titul majstra Slovenska a zlepšoval sa

