Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom I ročník XV. I číslo 5 I 9. marec 2020 I cena: zdarma I tel.: 045/678 71 75 I web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:
Volebný špeciál. Ako dopadli
parlamentné voľby 2020
Strany 4 a 5

Nové kontajnery na
elektroodpad
Strana 2

Ako recyklovať sklo
Strana 9

Boli sme pri tom: Svätokrížske fašiangy
s ochutnávkou zabíjačkových špecialít
Tradičné fašiangy spojené so zabíjačkou aj zábavou mohli Žiarčania zažiť
priamo v Svätokrížskom dome v utorok 25. februára. Od rána sa tu porciovalo prasiatko, ktoré sa spracúvalo
na zabíjačkové dobroty. Kto nemá rád
mäso, pochutiť si mohol na sladkých
dobrotách a priestor na tvorivé aktivity dostali aj deti.
Fašiangy, to je bujará zábava, fašiangový
sprievod, bláznivé masky, vôňa zabíjačkových špecialít a vyprážaných šišiek,
sýte jedlá aj sladké pokušenia. Korene
fašiangových zvykov siahajú do dávnej
minulosti slovanských pohanských rituálov. Ide o obdobie prechodu od zimy
k jari. Zvyky a obrady tohto obdobia
symbolizovali činnosti na zabezpečenie
úrody a plodnosti. Pôvodne boli fašiangy
známe aj ako mjasopust, ktorý označoval
koniec jedenia mäsa pred pôstom, ktorý
prichádza po fašiangoch a potrvá až do
Veľkej noci. Tento rok pripadol veľkonočný pondelok na 13. apríla.
Fašiangy spojené so zábavou, dobrým
jedlom a oslavou konca zimy mohli zažiť
aj Žiarčania. Pravé Svätokrížske fašiangy
odštartovali tradičnou zabíjačkou spojenou s predajom zabíjačkových špecialít. Prasiatko šikovný mäsiar porcioval
od skorého rána, aby už na obed mohli
prví návštevníci vo Svätokrížskom dome
ochutnávať hurky, klobásy či zabíjačkovú
kapustnicu. O tom, že všetkým chutilo,
niet pochýb. Dlhý rad na zabíjačkové špeciality sa tvoril naprieč dvorom Svätokríž-

Fašiangový sprievod išiel ulicami mesta.

skeho domu. Niektorým chutilo tak, že
sa do radu postavili aj viackrát a dali si
dupľu. Neskôr popoludnie spríjemňovala svojím spevom a hrou na harmoniku
Mužská spevácka skupina Sekera.
A hoci sa fašiangy konali počas jarných
prázdnin, o detského diváka nebola núdza. Mestské kultúrne centrum pripravilo
pre deti fašiangové dielničky. Mohli miesiť cesto, piecť fánky a urobili si aj fašiangové masky. „Svätokrížsky dom plní svoj
účel. Bol plný detí,“ konštatoval primátor

Zábava vo dvore Svätokrížskeho domu.

Peter Antal a ako podotkol: „Aj na toto
sme ho zriadili. Aby sa mladá generácia
mohla zoznamovať s tradíciami našich
predkov. Deti sa učili piecť fašiangové
dobroty a vyrábať masky. Som rád, že
sem každoročne príde množstvo Žiarčanov, ktorí si chcú oživiť zvyky našich
predkov.“
Počas dňa prebiehala aj zbierka na Svätokrížsky dom, do ktorej prispel každý, kto
sa rozhodol ochutnať niektorú zo zabíjačkových špecialít. Aj vďaka vám sa tak
na chod a údržbu Svätokrížskeho domu
vyzbieralo 1 170 eur.

Odborníci ošetrovali dreviny
aj v areáloch škôl
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Pochovávanie basy.

Choduliari a veselé masky, aj taký
bol fašiangový sprievod
Fašiangy sa v minulosti spájali aj s usporadúvaním zábav a nechýbali ani veselé
sprievody, v ktorých boli rôzne masky aj
chodiaci na chodúľoch. A presne takýto
fašiangový sprievod išiel aj naprieč našim
mestom, do toho hrala rómska hudba,
choduliari a veselé masky zabávali okoloidúcich. Sprievod začal pred Mestským
kultúrnym centrom a pokračoval až do
Svätokrížskeho domu. Tu už na fašian-

Odkrývame históriu:
Kaštieľ v roku 1572
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Fašiangová veselica.

govníkov čakal primátor, aby ich počastoval chutnou slaninou a fajným páleným. V hanbe nezostali ani deti. Pre tie
boli pripravené šišky so sladkou penou.

Fašiangová veselica
Dedinské tancovačky sa tešili kedysi
veľkej obľube, preto boli všetci radi, keď
fašiangy trvali čo najdlhšie. Ako každé
významnejšie obdobie roka, aj fašiangy
majú svoje typické ľudové piesne. Keďže najveselejšie obdobie roka strieda
40-dňový pôst, kedy sa ukončia všetky
zábavy, na poslednej fašiangovej zábave
sa preto predvádza symbolické pochovávanie basy. To nechýbalo ani na našej
veselici v Mestskom kultúrnom centre.
Hlavnými postavami boli kňaz, ale aj
smútiaci „pozostalí“. Kňaz parodoval obrad rozlúčky, ohlásil koniec zábavy a rozlúčil sa aj s basou, ktorú za náreku plačiek
vyniesli chlapi pred polnocou von zo sály.
Počas zábavy do tanca a spevu hrala skupina Duo band a špeciálny hosť, ktorým
bola skupina Senzus. Moderátorom večera bol populárny moderátor Šláger TV
Peter Paulík.
(li)

Sladké šišky nemohli chýbať.
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SPRAVODAJSTVO

V meste pribudli nové kontajnery
na elektroodpad a batérie

Mestské noviny I 5. marec 2020

Mareka čakali na Vianoce,
dočkali sa ho na Nový rok

Dajme elektroodpadom novú šancu
telefónov možné získať lacnejšou recykláciou, ktorá je k prírode šetrnejšia. Napríklad ťažba jedného gramu zlata generuje zároveň aj tri tony odpadu, pričom
rovnaké množstvo zlata je možné získať
recykláciou len dvadsiatich deviatich
mobilných telefónov.

Čo patrí do červeno-bieleho
kontajnera

V uliciach nášho mesta pribudli nové
stacionárne kontajnery na elektroodpad, batérie či akumulátory. Patríme
tak k jedným z mála miest, ktoré majú
takéto kontajnery k dispozícii.
Od štvrtku 20. februára môžete začať
využívať červeno – biele zberné nádoby,
ktoré sa rozmiestnia v našom meste. Do
komunálneho odpadu vyradené elektrospotrebiče a batéria NEPATRIA.
Ročne sa na Slovensku vyprodukujú tisíce ton odpadu z elektrozariadení. Veľká
časť z nich končí na skládkach alebo vo
voľnej prírode. Väčšina z nich sa však dá
recyklovať a opätovne využiť pri výrobe
ďalších výrobkov. Ekologickú recykláciu
môžeme zabezpečiť odovzdaním starého elektrospotrebiča na zberný dvor, do
predajne elektrospotrebičov alebo do
špeciálnej nádoby na elektroodpad.
Červeno – biele stacionárne kontajnery
sú špeciálne zberné nádoby na veľmi
malý elektroodpad, batérie a akumulá-

tory. V našom meste ich bude rozmiestnených osem.

Kde nájdete tieto kontajnery
1. Ul. A. Štefanku pri stojisku č. 94
2. Ul. Hviezdoslavova 57, pri stojisku č. 39
3. Ul. M. R. Štefánika, na parkovisku pri ZŠ,
pri mliečnom automate
4. Nám. Matice slovenskej, vo dvore medzi
stojiskami č. 80 a č. 81
5. Ul. Rudenkova, pri spoločnosti Stavit
6. Šášovské Podhradie, autobusová zastávka pod hradom
7. Ul. Bernolákova, vedľa stojiska 16, blízko
I. ZŠ
8. Ul. Svitavská, parkovisko

Recyklácia významne šetrí
prírodné zdroje a životné
prostredie
Napríklad až 80 percent materiálu z mobilného telefónu je možné opätovne
využiť. Drahé kovy používané pri výrobe

• Spotrebná elektronika, vrátanie príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD
prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže,
magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.).
• Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty, vrátane príslušenstva (napr.
objektívy, blesky a pod.).
• Malé elektronické a elektrické hudobné
nástroje.
• Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice).
• Faxy a záznamníky.
• Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné).
• Tlačiarne, malé stolné kopírky.
• Kalkulačky.
• Herné konzoly, videohry, vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.).
• Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.).
• Batérie a akumulátory.
• Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.

Čo nepatrí do červeno-bieleho
kontajnera
•Monitory, televízory, žiarivky, výbojky.
Zdroj: ASEKOL SK, Internet
Upravil: odbor OŽPaI

V pondelok 24. februára sa primátor
Peter Antal stretol s rodičmi prvého narodeného žiarskeho bábätka
v tomto roku. Je ním rozkošný chlapček Marek.
Malý Marek sa narodil 1. januára 2020
o 20.45 hodine vo zvolenskej nemocnici.
Pri narodení vážil 3150 gramov a meral
51 centimetrov. Je prvým dieťatkom mamičky Zuzky a otca Michala.
S jeho narodením prijali na seba mladí
rodičia celoživotnú rodičovskú úlohu,
kedy budú robiť všetko pre to, aby Marekovi nič nechýbalo a aby z neho vyrástol
dobrý človek. K radostnej udalosti Zuzane a Michalovi zaželal primátor Antal
predovšetkým veľa zdravia: „Gratulujem
vám k zdravému a spokojnému synčekovi. Prajem mu do života veľa zdravia
a šťastia, ktoré bude potrebovať v tomto
náročnom svete. Nech sa vám s Marekom v našom meste dobre žije.“
Marek mal prvý termín narodenia na Via-

noce 24. decembra, nakoniec sa narodil
až na Nový rok. Vo zvolenskej nemocnici
sa mamička Zuzka pár hodín vytrápila,
kým ho priviedla na svet. „Marek je veľmi
dobré a pokojné dieťatko. Rád sa pestuje
na rukách a budí sa len vtedy, keď sa potrebuje najesť,“ opísala chlapčeka mladá
mamička a ako prezradila, od začiatku
vedeli, že to bude chlapček. „Najskôr sme
boli trošku sklamaní, lebo sme chceli
dievčatko, ale teraz sme najšťastnejší, že
ho máme,“ priznala s tým, že pre dievčatko mali pripravené meno Hanka.
V starostlivosti o bábätko ničím nezaostáva ani mladý otecko. Aj keď sa všetko
ešte len učí, partnerke sa snaží pomáhať
čo najviac. „Pomáham, keď môžem a ako
viem. Chystám mlieko, prebaľujem. Aj
keď sa nám režim výrazne zmenil, nie
je to nič drastické a tešíme sa z každého
dňa, ktorý s Marekom strávime,“ uzavrel
chlapčekov otec Michal.
(li)

Ošetrovali dreviny v areáli školských zariadení
Pred niekoľkými týždňami sa celým
Slovenskom prehnala silná víchrica. Neobišla ani naše mesto. A hoci
mesto robí pravidelnú kontrolu stromov, v parku po vyčíňaní vetra ich
zostalo niekoľko vyvrátených. Pozreli
sme sa na to, ako je to s ošetrovaním
a starostlivosťou o dreviny na území
mesta.
Stromy v meste sú pod neustálou kontrolou pracovníkov odboru životného
prostredia, ale aj odborníkov z radov
arboristov. „Pravidelne robíme arboristické ošetrenie stromov v parku a vybraných drevín vo verejnej zeleni. A teda
takých, ktoré potrebujú odbornejšiu
starostlivosť,“ vysvetľuje k problematike referentka OŽP Marcela Gendiarová
s tým, že posudzovanie drevín, napríklad čo sa týka chorôb či škodcov, robia tiež v spolupráci s arboristami, ktorí
majú certifikáty na takéto ošetrovanie.
Ako však Gendiarová podotýka, v minulosti neboli prudké víchrice takým
častým javom, ako je tomu dnes. „Začali
sme preto ešte detailnejšie kontrolovať
stromy z hľadiska rizikovosti. Prešli sme
všetky dvory materských a základných
škôl v meste, kde rastú vyššie dreviny,
najmä ihličnany. Neobišli sme ani jeden
strom. Z tohto množstva sme vybrali
také, ktoré ošetríme a ktoré, bohužiaľ,
budeme musieť vyrúbať,“ priznáva odborníčka na zeleň.

ich vyvráti,“ približuje Marcela Gendiarová a ako naznačuje, práve ihličnany
vyvrátil vietor aj na cintoríne. „Radšej
neskôr vysadíme listnaté stromy, ktoré
majú hlbší koreňový systém a vytvoria
tieň pre deti,“ konštatuje s tým, že za výruby bude v daných lokalitách náhradná
výsadba. Ďalšími stromami, ktoré budú
musieť byť odstránené, sú jedľa a smreky vo dvore škôlky na Rázusovej ulici. Aj
tie sa nachádzajú v tesnej blízkosti budovy a z hľadiska vyvrátenia sú rizikové.

V týchto dňoch sa odborníci zamerali najmä na monitorovanie školských
dvorov. Hneď na to sa robia aj nápravné
opatrenia. „Kedysi sa výsadba robila nesystematicky, kedy nikto nevedel, kde sa
poriadne sadí. Stromy, najmä ihličnany,
sa sadili k bytovým domom. Teraz sa zisťuje, že veľa drevín je vysadených na vodovodoch, plynovodoch či elektrických
prípojkách a z toho dôvodu ich musíme
vyrúbať. Potom sa tiež stáva, že sa tieto
inžinierske siete poškodia. Či už pri tom,
ako stromy rastú, alebo pri ich odstraňo-

vaní. Nie je zlé sadiť ihličnany, ale treba
rozlišovať, kde ich sadíme,“ upozorňuje
odborníčka.
Výruby sa budú robiť na viacerých
školských dvoroch. Jedným z nich je aj
dvor škôlky na Rudenkovej ulici. „Tu sa
nachádzajú ihličnany, ktoré sú nebezpečné nielen pre deti hrajúce sa na školskom dvore, ale aj pre obyvateľov, ktorí
majú v blízkosti dvora rodinné domy.
Navyše, v blízkosti týchto stromov sú
aj inžinierske siete. Ide o ihličnany, pri
ktorých hrozí, že v prípade silného vetra

Kontrola prebehla aj vo dvore škôlky
na Sládkovičovej ulici, kde bolo potrebné skrátiť vŕbu. Väzbu robili odborníci
na boroviciach v areáli škôlky na Ulici
Dr. Janského. „Tieto stromy sú v zoskupení a sú dosť nahnuté. Aby nedošlo
k ich vyvráteniu, bolo potrebné urobiť
na konároch väzbu. Borovicu, ktorá je
pred škôlkou, sme zase odľahčovali
skracovaním konárov,“ vymenúva ďalšie
práce Gendiarová s tým, že odľahčovali
sa aj jedle na „Dvojke“, ktoré rastú priamo v areáli školy. To znamená, že konáre, ktoré išli krížom a tvorili záťaž pre
strom, opílili. „V tejto škole budú z bezpečnostných dôvodov aj dva výruby,
konkrétne ide o javor, lebo je vyschnutý a brezu, ktorá má hubové ochorenie.“
Posledným stromom, ktorý sa vypíli,
bude vŕba pri multifunkčnom ihrisku
na „Štvorke“. Je poškodená a mohla by
padnúť na ihrisko.

Výruby počas hniezdenia
vtákov sú zakázané
To, kedy sa môžu výruby realizovať, je
striktne stanovené. Musia sa stihnúť
urobiť najmä do konca marca, potom
dochádza k hniezdeniu vtákov. „Toto
plne rešpektujeme. Ak zistíme na nejakej drevine, že tu má hniezdo s vajíčkami nejaký vták, tak určite, aj keby to bolo
v období vegetačného kľudu, strom
nevyrúbeme. Toto hľadisko zohľadňujeme aj pri ošetrovaní. Ak vidíme vo
vnútri hniezdo, počkáme, nerežeme
tam a vrátime sa k drevine neskôr. Preto ak aj niekde uvidíte vedľa seba menší
a väčší krík, je to z toho dôvodu, že väčší
nebol práve kvôli hniezdeniu ostrihaný
a orezaný,“ podotýka Gendiarová.
Množstvo Žiarčanov poukazuje na to, že
sa vyrubujú stromy a v meste tak ubúda zelene. „Osemdesiat percent žiadostí
na výrub vyplýva z podnetu ľudí a bytových spoločenstiev. Všetky žiadosti však
posudzujeme,“ prízvukuje Marcela Gendiarová a naznačuje dôvody, pre ktoré
o výruby žiadajú: „Lebo im stromy napríklad tienia, alebo boli vysadené blízko
bytových domov. Teraz veľa bytových
spoločenstiev zatepľuje a potrebujú dosiahnuť certifikáty. Ak sú dreviny blízko
pri omietke, tak certifikáty nedostanú.“
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Kaštieľ z roku 1572
Nedávno som našiel ďalší záznam
– nákres kaštieľa z roku 1572. Tak
sa trochu vrátime v čase, keďže sme
posledne písali o nákrese z roku
1587.
Tento nákres sa, obrazne povedané,
vsúva medzi roky 1566 a 1587.
Potvrdzuje vybudovanie kaštieľa
už s dvomi vežami okolo roku 1572,
čiže asi desať rokov skôr, ako som
popisoval v predchádzajúcom článku.
Aj o tom sú bádania v archívoch,
kedy sa získavajú nové poznatky,
mnohokrát potvrdzujúce, ale hlavne
viac približujúce dané historické
udalosti. V tomto prípade vyobrazenia
objektu kaštieľa v terajšom Žiari nad
Hronom.
V tomto období pôsobil ako
ostrihomský arcibiskup Anton

Vrančič (Antun Vrančić), prímas,
arcibiskup, kardinál Svätej rímskej
cirkvi. Narodil sa 29. mája 1504
a zomrel 16. júna 1573 v Prešove. Bol
diplomat, kráľovský miestodržiteľ.
25. septembra 1572 korunoval
v bratislavskom dóme sv. Martina
Rudolfa II. za uhorského kráľa. V roku
1573 ho pápež Gregor XIII. vymenoval
za kardinála, umrel však skôr, než sa
o svojom vymenovaní dozvedel.
Aj keď Kríž bol takpovediac stále
v nebezpečenstve prípadného
napadnutia a útokov zo strany Turkov,
máme záznamy, že z hospodárskeho
hľadiska sa v Kríži situácia zlepšovala.
Vytvorila sa bohatšia skupina ľudí,
ktorú reprezentovalo asi desať
najbohatších rodín v meste, ku
ktorým patril aj miestny farár a panskí
úradníci sídliaci v kaštieli. Patril k nim
aj Štefan Paluycz (Palkovič), richtár

z Kríža, ktorý sa spomína v písomnom
zázname z novembra v roku 1573.
Pravdepodobne vo vzťahu k uzavretiu
dohody s arcibiskupom Antonom
Vrančičom v roku 1572, kedy sa

Jazykovo nadaná Žiarčanka vyhrala celoslovenskú
súťaž v ruskom jazyku
Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom
jazyku určená pre žiakov základných,
stredných a vysokých škôl. Celoslovenskému kolu súťaže predchádzalo krajské
kolo v Banskej Bystrici, v ktorom Tamara
rovnako zvíťazila. Súťaž sa niesla v téme
Ďakujeme za mier!, venovaná bola
75. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941 – 1945. „Cieľom
súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o ruský
jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické
cítenie, komunikačné a interpretačné
zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť
žiakov a propagovať hodnotnú ruskú
literatúru,“ uvádza organizátor súťaže,
ktorým je Zväz Rusov v Košiciach pod
záštitou Veľvyslanectva Ruskej Federácie.

Tamarka súťažila v predpísanej
a presne stanovenej forme
oblečenia

V piatok 28. februára sa v Košiciach
uskutočnilo celoslovenské kolo
14. ročníka súťaže v prednese ruskej
poézie a prózy Ruské slovo. Pódium
jednoznačne ovládla Žiarčanka Tamara Ľuptáková, ktorá získala prvé
miesto v kategórii stredných škôl
v prednese prózy.
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konštatujú rodičia nadanej študentky
a ako dodávajú: „Ruský jazyk je zvučný
slovanský jazyk, ktorý v súčasnosti opäť
významne rastie a nás teší, že Tamarku
baví a rada sa mu venuje. Ruský jazyk je
a bude z nášho pohľadu veľmi potrebný
v spoločenskom a aj obchodnom živote.
Ovládanie ruského jazyka bude v živote
výhodou.“

dohodli o posunutí výplatného
termínu cenzu po sviatkoch Juraja
a Michala a po svätojurskom jarmoku.
Arcibiskup však zároveň požadoval,
aby sa panské pivo čapovalo v troch
termínoch, a to na fašiangy, trojičnú
nedeľu a na Jakuba. Táto dohoda
bola doplnkom mestských výsad
Kríža. Ako vidno, ani v týchto časoch
sa neprestávalo kupčiť a uzatvárať

výhodné zmluvy k spokojnosti
obidvoch strán. Výsledkom toho
bol aj rast financií. Lebo v tom čase
mal jeden zlatý dukát hodnotu
150 uhorských denárov, čo bolo
1,5 uhorského florénu. Po niekoľkých
rokoch sa hodnota dukátu zvýšila na
160 uhorských denárov.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

NAVŽDY NÁS OPUSTILA MONIKA KOPČOVÁ
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 27. februára 2020 navždy opustila
Monika Kopčová, ktorá v minulosti pôsobila aj ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Česť jej pamiatke.

Celoslovenskej súťaže recitátorov a spevákov v ruskom jazyku sa zúčastnilo
150 študentov a 57 učiteľov ruského
jazyka z vzdelávacích inštitúcií z celého
Slovenska.
(li)
Archív: MĽ.

Tamara je bývalou žiačkou Základnej
školy na Ulici M. R. Štefánika v Žiari nad
Hronom. V súčasnosti táto 15-ročná študentka študuje v na bilingválnom gymnáziu v Banskej Štiavnici, kde je v prvom
ročníku. V štúdiu sa rozhodla pre anglický a ruský jazyk. „Z nášho pohľadu kombinácia ruského a anglického jazyka, ktorým sa naša Tamarka venuje, je ideálna,“

Potrebujem sa postarať o svojho príbuzného. Kto mi pomôže?
Jankina mama privíta vo svojej domácnosti opatrovateľku
Na začiatku celého procesu vybavovania opatrovateľskej služby bola na sociálnom šetrení v domácnosti Zuzany,
Jankinej mamy, sociálna pracovníčka
mestského úradu a spoločne si dohodli, s ktorými úkonmi bude Zuzana
potrebovať pomôcť.
V rámci sociálneho šetrenia sa hodnotila nielen potreba a odkázanosť klienta,
ktorá je, samozrejme, prvoradá, ale hodnotilo sa aj domáce prostredie, napríklad či je bezbariérové, či sú v prípade
potreby nájazdové rampy na schodoch,
či je dostatočne široký výťah, či sú v domácnosti zdravotné pomôcky, ktoré sú
opatrovateľom a klientom nápomocné
pri ich manipulácii. Ak domácnosť bezbariérová nie je, posudzuje sa tiež, či nie
je nablízku nikto, kto by v prípade potreby mohol opatrovateľom pomôcť pri
dvíhaní klientov, a podobne.
Keďže sociálna pracovníčka z praxe a zo
svojich skúseností vie odhadnúť, aký
dlhý čas je potrebný pre zrealizovanie
konkrétneho úkonu, dohodli sa zároveň
aj na tom, že opatrovateľka bude dochádzať k Zuzane dvakrát denne na 1,5 hodiny. Prvýkrát príde v dopoludňajších hodinách, druhýkrát v čase obeda.
Prvú návštevu v domácnosti Zuzany
uskutočnila koordinátorka domácej
opatrovateľskej služby spolu s opat-

vľúdneho slova, na zasmiatie alebo aj na
spoločenskú hru. Zuzka veľmi rada hrá
známu a obľúbenú hru Človeče, nehnevaj sa. A keďže počas obedňajšej návštevy opatrovateľky má byť zabezpečený aj
tzv. dohľad, je tu priestor aj na dve partičky tejto hry.

Foto: internet.

rovateľkou. Okrem pocitu spokojnosti
s tým, že je o mamku postarané, a že
väčšinu dňa nebude v byte sama, Janke
prítomnosť opatrovateľky pri jej mame
priniesla aj pocit uvoľnenia a väčšej pohody, a tak sa môže bez stresu a v kľude
venovať svojej práci. Zároveň Zuzana,
ktorá mala celý život rada ľudí, sa má
s kým porozprávať, zasmiať, možno sa
dozvie od opatrovateľky aj nový recept

na pečenie. Tiež má pocit istoty, že jej
má kto pripomenúť, kedy a ktoré lieky
má užiť. Jej dcéra Janka jej zakúpila dávkovač na lieky – na každý deň má lieky na
užitie pripravené, no stávalo sa jej, že na
lieky úplne zabudla. Zuzka sa bude cítiť
aj menej osamelá. Veď pomedzi úkony,
ktoré sa mesto zaviazalo v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby Zuzane poskytovať, sa nájde aj čas na prehodenie

V dopoludňajších hodinách opatrovateľka pomáha Zuzane s osobnou hygienou. Síce sa zvládne sama osprchovať,
ale s vyzlečením, s ošetrením pokožky
po osprchovaní a následne s oblečením
už potrebuje pomôcť. Po hygiene strávi
Zuzana s opatrovateľkou chvíľku v útulnej kuchyni. Okrem prípravy desiaty
a neodmysliteľnej popoludňajšej kávičky
opatrovateľka umyje použitý riad, pretrie
pracovnú kuchynskú dosku, na ktorej
pripravovala raňajky a pozametá roztrúsené omrvinky pred linkou. Ak by mala
Zuzana záujem o komplexné a hĺbkové
poupratovanie domácnosti, a jej dcéra
nebude môcť z vážnych dôvodov toto
upratovanie zabezpečiť, opatrovateľka
jej pomôže získať kontakt, alebo môže,
po dohode so Zuzanou, aj zatelefonovať
do firmy, ktorá sa zaoberá profesionálnym upratovaním.
Počiatočné obavy o narušenie súkromia
príchodom cudzej osoby – opatrovateľky
domácej opatrovateľskej služby poskytovanej mestom, sa u Zuzany – prijímateľky

sociálnej služby, po niekoľkých návštevách úplne rozplynuli. Pomaličky si na
seba zvykajú, spoznávajú sa. Nie menej
dôležité je poznamenať, čo sa často
stáva, že vzniknú aj nové priateľstvá.
Cieľom poskytovateľa sociálnej služby
je zabezpečovať najmä plnohodnotný
život a spokojnosť klienta. Kvalitne poskytovaná sociálna služba si vyžaduje
mať v rovnováhe kvalitných a odborne
zdatných zamestnancov – opatrovateľky a opatrovateľov a kvalitné pracovné
zázemie. V terénnych službách je to o to
náročnejšie, že pracovným prostredím
pre domácu opatrovateľskú službu je
domáce prostredie klienta, do ktorého
poskytovateľ, v našom prípade zároveň
aj zamestnávateľ našich zamestnancov
(opatrovateľov/-liek), nemôže vstupovať
voľne. To nás ako zriaďovateľa sociálnej
služby však nezbavuje povinnosti zabezpečiť bezpečnosť práce aj pre terénnych
zamestnancov, ktorými sú aj opatrovatelia/-ľky.
Takýto koniec má príbeh Janky a jej mamy
Zuzky. Týmto však nekončí naša snaha
o informovanosť vás, našich obyvateľov.
Určite sa vám opäť prihovoríme prostredníctvom nových príbehov v ďalších
sociálnych službách, ktorých sme zriaďovateľom.
(r)
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Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky 2020
V sobotu 29. februára sa konali voľby
do národnej rady, v ktorých sme na
ďalšie štyri roky volili politické strany
a poslancov, ktorí nás budú zastupovať v parlamente.
Išlo už o desiate ponovembrové voľby.
Z celkového počtu 4 432 419 zapísaných
voličov volilo 2 916 840, ktorí odovzdali
2 881 511 platných hlasov, čo predstavuje 65,80 percentnú účasť. Veľký záujem
bol aj o voľby zo zahraničia. Slováci žijúci
mimo republiky zaslali 48 925 obálok,
čo predstavuje 1,67 percentnú účasť na
voľbách. Ide o najvyššiu volebnú účasť
od roku 2002, kedy vo voľbách hlasovalo
70,06 percenta voličov. V roku 2016 to
bolo 59,82 percenta, v roku 2012 59,11
percenta, v roku 2010 iba 58,83 percenta a v roku 2006 ešte menej, a to 54,67
percenta.
Víťazom februárových volieb sa stalo
hnutie OĽaNO, ktoré volilo 721 166 ľudí
(25,02 %). „Začíname betónovať základy
spravodlivého Slovenska, kde budeme
radi žiť. Kde si budeme pred zákonom
rovní a kde nebudeme robiť rozdiely
medzi nami podľa toho, akým jazykom
nás mamy hovoriť naučili. Kde budeme
mať rovnosť šancí a účinne pomôžeme
slabým, chorým a chudobným - lebo silní, zdraví a bohatí sa postarajú sami. Slovenska, kde sa nám naši utečenci budú
chcieť vrátiť,“ uviedol po voľbách Igor
Matovič, keď už bolo jasné, že je víťazom
volieb.

V Žiari nad Hronom je v zozname zapísaných 14 701 voličov. K volebným urnám
ich prišlo 8 987, čo predstavuje 61,13 percenta. Volili aj Žiarčania žijúci v zahraničí.
Celkovo poslalo obálku 155 voličov, čo
predstavuje 1,72 percenta.
Víťazom volieb v našom meste sa stala strana Smer – SD, ktorá získala 22,68
percenta. Na druhom mieste skončilo
hnutie OĽaNO s 21,05 percentami, nasleduje Sme rodina s 11,18 percentami,
ĽSNS s 10,08 percentami, koalícia PS/
Spolu s 7,50 percentami, SaS s 7,44 percentami, Za ľudí s 4,69 percentami, Dobrá
voľba s 4,32 percentami. SNS volilo 3,57
percenta Žiarčanov, Vlasť 2,86 percenta
a KDH 2,20 percenta.

Zo zahraničia volilo
155 Žiarčanov
Suverénnym víťazom volieb je Igor Matovič. Jeho hnutie obsadí
v novom parlamente 53 kresiel. (Foto: www.sme.sk)

O možnosť voliť zo zahraničia požiadalo
178 občanov mesta, nakoniec prišlo do
volieb 155 obálok. Žiarčania volili z krajín

Druhý smer získal 527 172 hlasov
(18,29 %). Počet poslancov v parlamente
sa po štyroch rokoch v Smere zmenší zo
vám oplatilo vrátiť späť domov,“ napísal
na svojej stránke Richard Sulík.
Kiskova strana Za ľudí s 166 325 hlasmi
získala 5,77 percenta. „Ďakujeme všetkým za dôveru. Strana Za ľudí má len 6
mesiacov a skúsenosť s kampaňou bola
našou premiérou. Aj vďaka vám sme to
zvládli. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí
nám verili. Vašu dôveru nesklameme.
Sme pripravení tvrdo pracovať pre moderné a slušné Slovensko,“ uviedla strana
na svojej facebookovej stránke.
OĽaNO zvíťazilo v 50 okresoch, Smer
v 25 okresoch. V troch okresoch zvíťazila
Maďarská komunitná spolupatričnosť,
v jednom PS/Spolu.

V Žiari nad Hronom prišlo k urnám viac ako 61 % oprávnených voličov.

49 na 38. „Ďakujeme zo srdca za každý
jeden hlas, ktorý ste odovzdali strane
Smer - SD. Celkový zisk 527 172 hlasov
vo vypätej spoločenskej atmosfére, kedy
bol Smer dlhodobo pod paľbou negativistickej a nenávistnej kampane, je skoro
zázrakom a prejavom osobného hrdinstva viac ako pol milióna našich občanov.
Výsledok prijímame s pokorou, nádejou
a sme odhodlaní ešte viac ako kedykoľvek predtým pokračovať v zápase o sociálny charakter Slovenska,“ uviedla strana
na margo volebných výsledkov na svojej
stránke.

vyhlásil šéf hnutia počas volebnej noci.
Zdôraznil však, že slovo dali najmä ľuďom, a toto slovo nezradia.

Hnutie Sme rodina volilo 273 531 ľudí
(8,24 %). „Keď budeme dobrou nevestou, Igor si nás nájde. Akýkoľvek partner
sa môže spoľahnúť na slovo hnutia Sme
rodina alebo jeho lídra Borisa Kollára,“

Do parlamentu sa dostala aj Sloboda
a Solidarita s 179 246 hlasmi (6,22 %).
„Ďakujeme vám za každý jeden hlas.
A veľká vďaka voličom zo zahraničia. Vážim si to a urobím všetko, čo sa dá, aby sa

Takmer pol milióna krúžkov získal predseda OĽaNO Igor Matovič, čo je najviac
preferenčných hlasov spomedzi všetkých
kandidátov na poslanca. Na druhom

mieste skončil končiaci premiér Peter
Pellegrini, ktorého krúžkovalo 413-tisíc
voličov, na treťom mieste bol Robert Fico,
ktorý mal iba o viac ako 150-tisíc krúžkov
menej ako Pellegrini. Zaujímavosťou je,
že do parlamentu sa prekrúžkovali aj kandidáti, ktorí boli na 150. mieste. Sú to Igor
Matovič z OĽaNO, Ján Benčík zo strany Za
ľudí a Kotlebov poslanec Milan Mazurek.
Do parlamentu sa nedostali strany ako
KDH, MKS, Most-Híd, Slovenská národná strana či Vlasť. Veľkým prekvapením
bol aj neúspech koalície PS/Spolu, ktorá
na zvolenie potrebovala 7 percent. Nakoniec získala iba 6,96 percenta. Aby sa
koalícia dostala do parlamentu, chýbalo
jej 926 hlasov. PS/Spolu volilo viac ako
200 780 ľudí, ktorých hlasy tak prepadli.

Ako sme volili
v Žiari nad Hronom

ako Malajzia – Kuala Lumpur, Japonsko,
Austrália či USA. Samozrejme, volilo sa aj
z Čiech, Nemecka či Veľkej Británie.

Okrsok č. 1

ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 4
• 924 zapísaných voličov
• volilo 622
• 67,32 %
• 16 zo zahraničia

Okrsok č. 2

MŠ na Ul. Rudenkova, Rudenkova 1
• 1074 zapísaných voličov
• volilo 764
• 71,14 %
• 16 zo zahraničia

Okrsok č. 3

Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2

Štvrtá Kotlebova ĽSNS získala 229 660
hlasov (7,97 %). Ako sa pre RTVS vyjadril
Martin Beluský: „V strane budeme podporovať zákony, ktoré vyhodnotíme ako
dobré pre Slovensko. Nemáme dôvod
politikárčiť. Nemyslím si, že opozičné
poslanecké kluby musia spolupracovať.
Ak budeme mať spoločné témy, nebudeme mať problém sadnúť si ako s koalíciou, tak s opozíciou.“
Vo voľbách uspelo 6 politických strán a hnutí. Do parlamentu sa tak dostane viacero nových tvárí,
vrátane bývalého prezidenta Andreja Kisku. Naopak, politické stálice, ako Béla Bugár, Miroslav Beblavý
či Andrej Danko, nedostali od voličov dostatočnú dôveru. (Foto: www.sme.sk)
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1688 voličov. Kandidoval za stranu Kotlebovci – ĽSNS.

Politici s najväčším počtom preferenčných hlasov
Igor Matovič, OĽaNO		
Peter Pellegrini, Smer
Robert Fico, Smer		
Boris Kollár, Sme rodina
Marian Kotleba, ĽSNS
Richard Raši, Smer		
Denisa Saková, Smer		
Gábor Grendel, OĽaNO
Ján Budaj, OĽaNO		
Lukáš Kyselica, OĽaNO
Richard Sulík, SaS		
Jaroslav Naď, OĽaNO		
Andrej Kiska, Za ľudí		
Mária Šofranko, OĽaNO
Veronika Remišová, Za ľudí
Michal Truban, PS/Spolu
Jozef Pročko, OĽaNO		
Milan Mazurek, ĽSNS		
Lucia Ďuriš Nicholsonová, SaS
Eduard Heger, OĽaNO
• 935 zapísaných voličov
• volilo 626
• 66,95 %
• 10 zo zahraničia

Okrsok č. 4

Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2
• 919 zapísaných voličov
• volilo 599
• 65,18 %
• 9 zo zahraničia

Okrsok č. 5

Pohronské osvetové stredisko,
Dukelských hrdinov 21
• 948 zapísaných voličov
• volilo 541
• 57,07 %
• 6 zo zahraničia

Okrsok č. 6

Súkromná stredná odborná škola
pedagogická, Nám. Matice slov. 23
• 764 zapísaných voličov
• volilo 504
• 65,97 %
• 4 zo zahraničia

Okrsok č. 7

Základná škola na Ul. Dr. Janského,
Dr. Janského 2
• 1811 zapísaných voličov
• volilo 533
• 29,43 %
• 14 zo zahraničia

Okrsok č. 8

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika,
M. R. Štefánika 17
• 881 zapísaných voličov
• volilo 611
• 69,35 %
• 16 zo zahraničia

Okrsok č. 9

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika,
M. R. Štefánika 17
• 827 zapísaných voličov
• volilo 554
• 66,99 %
• 4 zo zahraničia

Okrsok č. 10

Súkromná stredná odborná škola technická,
Dr. Janského 10
• 957 zapísaných voličov
• volilo 525
• 54,86 %
• 9 zo zahraničia

Okrsok č. 11

Súkromná stredná odborná škola technická,
Dr. Janského 10
• 936 zapísaných voličov

• volilo 604
• 64,53 %
• 10 zo zahraničia

Okrsok č. 12

Základná škola na Jilemnického ulici,
Jilemnického 2
• 1013 zapísaných voličov
• volilo 707
• 69,79 %
• 13 zo zahraničia

Okrsok č. 13

Základná škola na Jilemnického ulici,
Jilemnického 2
• 876 zapísaných voličov
• volilo 589
• 67,24 %
• 3 zo zahraničia

Okrsok č. 14

Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3
• 808 zapísaných voličov
• volilo 572
• 70,79 %
• 13 zo zahraničia

Okrsok č. 15

Mestské kultúrne centrum, SNP 119
• 781 zapísaných voličov
• volilo 489
• 62,61 %
• 10 zo zahraničia

Okrsok č. 16

Kultúrny dom Šášovské Podhradie
• 247 zapísaných voličov
• volilo 147
• 59,51 %
• 2 zo zahraničia

Ako dopadli kandidáti
za náš región
V parlamentných voľbách kandidovalo
25 politických strán. V niektorých stranách mali zastúpenie aj kandidáti z nášho okresu. Pozreli sme sa na to, koľko
preferenčných hlasov získali.
Najväčšie zastúpenie mali kandidáti
z nášho okresu v strane Dobrá voľba. Na
43. mieste kandidoval majster odborného výcviku Ľubomír Kršjak z Hornej Ždane, ktorý získal 219 prednostných hlasov.
Michal Fáber, rovnako z Hornej Ždane,
dostal 352 prednostných hlasov, Tomáš
Hrušovský z Dolnej Trnávky 186 hlasov
a Martina Klacek zo Žiaru nad Hronom
získala 224 hlasov.
Na kandidátke strany Sloboda a Solidarita kandidoval aj žiarsky poslanec Juraj
Krátky, ktorý získal 388 prednostných
hlasov.
Číslo 31 na kandidátke strany Sme rodina
patrilo starostovi obce Slaská Danielovi

Gelienovi, ktorý získal od voličov 1098
hlasov.
Slovenská národná strana postavila na
svoju kandidátku okresného predsedu
Dušana Bosáka zo Žiaru nad Hronom,
ktorý získal 241 prednostných hlasov.
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽaNO), Nova, Kresťanská únia (KÚ),
Zmena zdola mali na svojej kandidátke
viacero nových tvárí. Na kandidátke bol
aj Miloš Ziman z Vyhní, ktorý získal 996
hlasov.
Miloslav Dupaj zo Žiaru nad Hronom kandidoval za stranu 99 % - občiansky hlas.
Získal 30 hlasov.
Kresťanskodemokratické hnutie opäť
zostalo pred bránami parlamentu. Pod
číslom 141 kandidoval za stranu aj lekár
Radovan Junas z Kremnice, ktorý získal
228 hlasov.
Ďalší dvaja Žiarčania dostali miesto na
kandidátke strany Slovenská liga. Peter
Rusnák získal 5 hlasov a Tibor Kocian
2 hlasy.
Za druhú najsilnejšiu politickú stranu
Smer – SD kandidovali za náš okres dve
ženy. Andrea Žiaková z Lutily získala 1009
hlasov a Anna Líšková zo Žiaru nad Hronom 318 hlasov.
Najviac preferenčných hlasov v rámci
nášho okresu získal Rastislav Kysel z Dolnej Trnávky, ktorému vyjadrilo podporu

498 740
413 555
243 463
171 377
170 006
154 722
144 100
131 866
123 082
119 185
106 333
101 819
100 081
95 683
81 395
75 962
74 866
65 921
64 689
62 964

Zoznam poslancov zvolených
do NR SR
OĽaNO: Igor Matovič, Gábor Grendel, Ján
Budaj, Lukáš Kyselica, Jaroslav Naď, Mária
Šofranko, Jozef Pročko, Eduard Heger,
Anna Záborská, Marek Krajčí, Martin
Fecko, Richard Vašečka, Anna Remiášová,
Peter Pollák, Karol Kučera, Eva Horváthová,
Michal Šipoš, Ján Mičovský, Monika
Kavecká, Milan Vetrák, Milan Potocký,
Kristián Čekovský, Lucia Drábiková, Roman
Mikulec, Peter Liba, Jarmila Vaňová, Peter
Vons, Dominik Drdul, Anna Andrejuvová,
Peter Kremský, Erik Ňarjaš, Tomáš Šudík,
Jana Majorová Garstková, Ján Herák, Jozef
Bubnár, Milan Kuriak, Romana Tabák, Zita
Pleštinská, Katarína Hatráková, Andrej
Stančík, Anna Mierna, Ján Szőllős, Monika
Kozelová, Marcel Mihalik, Peter Dobeš,
Jaromír Šíbl, Igor Hus, Ján Krošlák, Martin
Čepček, Róbert Halák, Juraj Krúpa, Ján
Kerekréti, Martina Brisudová
Smer – SD: Peter Pellegrini, Robert Fico,
Richard Raši, Denisa Saková, Erik Tomáš,
Ľuboš Blaha, Juraj Blanár, Ján Richter, Peter
Žiga, Jaroslav Baška, Ladislav Kamenický,
Ján Podmanický, Ľubica Laššáková,
Viliam Zahorčák, Dušan Jarjabek, Matúš
Šutaj Eštok, Jana Vaľová, Ľubomír Vážny,
Marián Saloň, Ján Blcháč, Róbert Puci,
Ján Ferenčák, Dušan Galis, Marián Kéry,
Vladimír Baláž, Richard Takáč, Stanislav
Kubánek, Martin Nemky, Jozef Habánik,
Ľubomír Petrák, Peter Kmec, Boris Susko,
Peter Šuca, Anton Stredák, Vladimír
Faič, Dušan Muňko, Jozef Valocký,

Maroš Kondrót
Sme rodina: Boris Kollár, Milan Krajniak,
Petra Krištúfková, Peter Pčolinský, Patrick
Linhart, Zuzana Šebová, Adriana Pčolinská,
Petra Hajšelová, Igor Kašper, Ľudovít Goga,
Miloš Svrček, Jozef Lukáč, Štefan Holý,
Ľuboš Krajčír, Jaroslav Karahuta, Martin
Borguľa, Monika Péter
ĽSNS: Marian Kotleba, Milan Mazurek,
Martin Beluský, Rastislav Schlosár, Ondrej
Ďurica, Miroslav Urban, Štefan Kuffa,
Eduard Kočiš, Filip Kuffa, Marek Kotleba,
Tomáš Taraba, Jozef Šimko, Stanislav Mizík,
Danica Mikovčáková, Andrej Medvecký,
Magdaléna Sulanová, Peter Krupa
SaS: Richard Sulík, Lucia Ďuriš
Nicholsonová, Martin Klus, Jana
Cigániková, Branislav Gröhling, Ondrej
Dostál, Alojz Baránik, Peter Osuský, Ján
Oravec, Juraj Droba, Anna Zemanová,
Peter Cmorej, Marián Viskupič
Za ľudí: Andrej Kiska, Veronika Remišová,
Jana Žitňanská, Juraj Šeliga, Vladimír
Ledecký, Vladimíra Marcinková, Tomáš
Valášek, Mária Kolíková, Ján Benčík, Marek
Hattas, Michal Luciak, Miroslav Kollár
Zo 150 poslancov bude v parlamente
iba 32 žien. Najviac ich je v hnutí OĽaNO,
tri v Smere a SaS, päť v Sme rodina, štyri
v strane Za ľudí a dve v ĽSNS. Najviac hlasov získali štyri ženy, ktoré boli vysoko na
kandidátkach svojich politických strán.
Denisa Saková bola trojkou na kandidátke Smeru, Mária Šofranko jednotkou na
kandidátke OĽaNO, Veronika Remišová
dvojkou v strane Za ľudí a dvojkou bola
aj Lucia Ďuriš Nicholsonová na kandidátke strany SaS.

Ako volili Slováci zo zahraničia
O možnosť voliť zo zahraničia požiadalo
55 117 Slovákov, svoj hlas nakoniec odovzdalo 48 925 ľudí. Nedá sa však presne
určiť, ako títo Slováci volili. Na webovej
stránke Štatistického úradu sa uvádza,
že zo zahraničia volilo 3861 Slovákov, čo
však označuje iba voličov, ktorí nemajú
na Slovensku evidovaný trvalý pobyt. Voliči, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt
a v zahraničí pracujú alebo študujú, sú
vo výsledkoch zaradení do výsledkov za
miesto svojho bydliska. Vieme však, ako
volili tí, ktorí nemajú na Slovensku trvalý
pobyt: PS/Spolu 33,3 percenta, Za ľudí
27,11 percenta, OĽaNO 14,11 percenta,
SaS 8,75 percenta, ĽSNS 4,52 percenta
a KDH 2,82 percenta. Ostatné strany boli
pod dve percentá.
(li)
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Škôlkari spoznávali tradície
fašiangov
Vo štvrtok 20. februára sa v Materskej
škole – elokovanom pracovisku na Ulici
A. Kmeťa 17 uskutočnila fašiangová veselica. Deti oblečené v krojoch a rôznych
fašiangových maskách tancovali a spievali detské ľudové piesne. S údivom
sledovali fašiangový sprievod zložený
z učiteliek, prezlečených tiež v rôznych
fašiangových maskách (gazdiná, bača, cigáň, cigánka). Deti ochutnávali tradičné
fašiangové jedlo šišky a s dobrou náladou sa zapojili aj do detských ľudových
hier, ako bolo váľanie sudov, klobúkový
a valašský tanec, šijeme vrecia, a tam
hore na hore... Tento deň bol pre deti
plný radosti, smiechu a dobrej nálady.
Kolektív EP na Ul. A. Kmeťa 17

Montessori na „Dvojke“
O pedagogike Márie Montessori sa
toho popísalo už veľa. Máme monte-hračky, monte-knihy, monte-stránky… Niekedy máme pocit, že sa tento
pojem zneužíva a ľudia sa ani nenamáhajú zistiť, o čom to celé má byť.
V dnešnej dobe mediálnej osvety a internetu nie je problém nájsť si informácie
o čomkoľvek. Niekedy sa zdá, ako keby
všetci vedeli všetko. Hlavne vtedy, keď
sa to týka niekoho iného. Každý hľadá
overené a zaručene pravdivé informácie. Rodičia nie sú výnimkou. Pravdaže,
chápeme, že každý rodič chce pre svoje
dieťa to najlepšie. Ale niekedy akoby sme
zabúdali na zdravý sedliacky rozum našich starých rodičov.

dy. A ja dúfam a verím, že sme všetci
spokojní. Boli aj takí, ktorí si mysleli, že
v takej triede sa deti len hrajú. Ja na to
hovorím, že nie je hra ako hra. My sa hráme hry, ktoré nás posúvajú vpred. A určite nie každý deň. Áno, v prvom ročníku
to bolo často, no teraz už zriedkavo. Sme
predsa štvrtáci a treba sa pripraviť na piaty ročník.
V čom je teda táto trieda iná? Tu je mojich desatoro:
1. Môžem si vybrať pomôcky, s ktorými
pracujem.
2. Počúvajú mňa a ja počúvam iných.
3. Sedím na mieste, ktoré si vyberiem.
4. Mám dosť času na svoju prácu.
5. Pomôžem tomu, kto ma o to požiada.
6. Každá moja chyba sa vždy dá napraviť.
7. Vždy môžem vysloviť svoj názor.
8. Som rovnako dôležitý ako môj spolužiak.
9. Mám svoje povinnosti.
10. Teším sa do školy.

Keď sa v Žiari nad Hronom začalo hovoriť
o tom, že mesto zriadi ALEŠa, teda alternatívnu triedu v materskej škole, nevedela som presne, o čo ide. Ale keďže som
dosť zvedavá, vyhľadala som si informácie. Kde? Predsa na „nete“. To, čo som našla, ma zaujalo. Už prvá veta tejto metódy
učenia sa mi páčila: „Pomôž mi, aby som
to zvládol sám.“ (Mária Montessori)
Tá myšlienka je jednoducho geniálna,
a zároveň geniálne jednoduchá. Nadchlo
ma to, ale hlbšie som sa nad tým nezamýšľala. Až kým sa naša riaditeľka Ľubica
Baranová nerozhodla, že práve „Dvojka“
poskytne deťom, navštevujúcim ALEŠa,
prvú triedu, ktorá bude tieto prvky využívať. A tak som sa prihlásila, že sa pôj-

dem vzdelávať a prvú triedu sme otvorili.
Škola nám zakúpila nábytok, pomôcky
a mohli sme začať. V súčasnosti máme
v každom ročníku jednu triedu.
Rodičov tento spôsob vyučovania rozdelil na dve skupiny. Deti tých, ktorí tomu
verili, chodia už štvrtý rok do mojej trie-

A ja robím všetko pre to, aby „moje deti“
tieto pravidlá mohli a chceli dodržiavať.
A ak si niekto myslí, že veď aké je to jednoduché, tak sa veľmi mýli. O tom, koľko
času ja ako učiteľka v takejto triede venujem príprave na vyučovanie, by vám
vedela povedať moja rodina. Ale mne to
nevadí, robím to rada.
Mgr. Katarína Dekýšová, pedagogička

Zeleninkové šialenstvo
V tomto školskom roku sa predškolská trieda Materskej školy – elokované pracovisko na Ulici A. Kmeťa 17,
zapojila do preventívneho projektu
detskej obezity pod názvom Zeleninkové šialenstvo.
Obidve učiteľky z tejto triedy boli v auguste 2019 zaškolené lektorkou Jarkou
Kreškóciovou v Banskej Bystrici a zaregistrovali sa do Nadácie Jamieho Olivera Malý šéfkuchár bez čapice OZ. Keďže detská obezita sa stala pandémiou
21. storočia, záleží nám na vyrastajúcej
generácii našich detí, rozhodli sme sa zážitkovým spôsobom pravidelne uskutočňovať vzdelávanie detí, učiť ich vnímať
zdravý životný štýl, v kontexte s touto
myšlienkou pomáhať deťom zdravo rásť.
Každý piatok, počas celého dňa, v materskej škole deti spoznávajú formou

zážitkového učenia jeden druh zeleniny. Nadobúdajú nové poznatky o danej
zelenine – aké vitamíny obsahuje, ako ju
môžeme využiť pri rôznych ochoreniach.
Počas vzdelávacej aktivity deti zeleninu
čistia, krájajú, ochutnávajú a voňajú.
Deti pritom využívajú detské kuchynské
náradie, ktoré nám pre celú triedu sponzorsky zakúpil rodič z tejto triedy. V rámci celodenného pôsobenia vzdelávania
o náuke jednej zeleniny kooperujeme
s vedúcou školskej jedálne prispôsobením obeda. Zeleninkové šialenstvo
zasiahlo deti v motýlikovej triede veľmi
pozitívne. Obľúbili si zeleninkové piatky
a naučili sa jesť aj zeleninu, ktorú predtým veľmi neobľubovali.
Kolektív EP na Ul. A. Kmeťa 17
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OZNAMY

POĎAKOVANIE
Srdečne ďakujeme kolektívu chirurgického
oddelenia v Žiari nad Hronom za záchranu
môjho života a príkladnú starostlivosť počas
niekoľkomesačnej hospitalizácie na oddelení
JIS a ARO.
K. Michalová
DARUJTE 2 % Z DANÍ NADÁCII
KRESŤANSKÁ OBNOVA
Darujte 2% z vašich daní Nadácii Kresťanská
obnova, ktoré budú použité na úpravu
vonkajších priestorov Evanjelického centra
v Žiari nad Hronom a tým aj na skrášlenie
jeho okolia.

HĽADÁME DOMOV
AUDREY

KELLY

Rozvod – hriech srdca
Podľa štatistiky sa rozvádza každé tretie
manželstvo. Milenci v najkrajšom dni života si
sľúbia vernosť, až ich smrť rozdelí, pred svedkami
a svadobnými hosťami. Nasleduje hostina, potom
svadobná noc a svadobná cesta.
Dni sa míňajú, narodia sa deti, prídu prvé problémy,
presolí sa polievka, zapáči sa mladšia žena a je tu
návrh na rozvod. Ryba smrdí od hlavy. Prezidenti
sú rozvedení, predseda národnej rady, speváci,
herci... Rozvod? Nič ľahšie. Možno o pár rokov budú
na rohoch úradov automaty – vložíte občiansky
preukaz a rozvod platí. V minulosti rozvod povoľoval
pápež. Manželia rozvodom trestajú svoje deti. Deti
sa naučia s tým žiť, ale do smrti nezabudnú a často,
po vzore rodičov, sa rozvedú. Chybu za rozvod majú
rodičia. Nedokážu sa prispôsobiť chybám partneraky. Čo doma nemajú, hľadajú.
Tieto myšlienky píšem v deň našej oslavy - 52
rokov manželstva. Vzájomne si odpúšťame chyby
a nebolo ich málo, ale vo veku 75 rokov môjho život
to stálo za to. Aj keď mrak preletí nad nami, našu
lásku neohrozí, až do smrti zostaneme verní.
František

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť
v rámci prevádzkových hodín počas pracovných dní,
soboty a nedele:
• 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland
• 8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
• 9.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
• 10.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 11.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 12.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Recept, Dolná 49/21,
Kremnica
• 13.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 14.3. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 15.3. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 16.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 17.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 18.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
• 19.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 20.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 21.3. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 22.3. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica

Jarná deratizácia kanalizačnej sústavy
V dňoch 15. marca až 31. mája sa začne
s preventívnou deratizáciou kanalizačnej
sústavy vo vlastníctve alebo v správe
StVPS aj v meste Žiar nad Hronom, a to
v čase od 7.00 do 15.30 hod. Deratizáciu
bude vykonávať firma UOS – Uni Outsource Services zo Zvolena v spolupráci
s pracovníkmi StVPS Zvolen a Žiar nad
Hronom.

Upozornenie
Audrey je 1,5-ročný kríženec. S ľuďmi je kamarátka,
nevadia jej ani deti. Ale vhodnejšia je už k takým,
ktoré vedia, ako sa ku psíkovi správať. S inými psami
a sučkami je priateľská.

Kelly je 7-mesačná sučka, nijako výrazne už neporastie,
takže nebude ani po kolená. Má rada prechádzky,
s inými psami a sučkami je znášanlivá. Má rada aj deti.
Bude z nej skvelý rodinný psík.

DENIS

OMAR

Nebezpečenstvo otravy psov a mačiek.
Nechytať a nedotýkať sa náhodne nájdených nástrah alebo uhynutých škodcov.
V prípade takéhoto nálezu, ihneď kontaktujte zodpovednú spoločnosť na hore
uvedenom telefónnom čísle.
V prípade potreby konzultujte s toxikologickým informačným centrom: Univer-

Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Nadácia Kresťanská obnova
IČO: 42001595
Na daný účel môžete prispieť aj priamo na
účet: IBAN: SK7709000000000411636062

Z pera čitateľa
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Denis je 4-ročný kríženec ovčiaka. Je to veľký
dobráčisko, má rád ľudí a vôbec k nim nie je agresívny.
So sučkami je znášanlivý, so psami podľa sympatií.
Domov mu hľadáme v rodinnom dome.

Omar je približne 3-ročný kríženec labradora. Je veľmi
rozumný, priateľský a srší energiou. Ľudí má veľmi rád,
so sučkami je znášanlivý, so psami podľa sympatií.

zitná nemocnica Bratislava, Pracovisko
Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre,
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. č.
02 547 74 166.
(r)
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Čo by ste mali vedieť pred zápisom do základnej školy
Zápis sa koná od 1. do 30. apríla, ktorý
predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú
školskú dochádzku. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, keď dieťa dovŕši
šiesty rok veku a dosiahne školskú
spôsobilosť.
Zápis do školy – to nie sú prijímacie
skúšky. Na zápise deti nerobia skúšky
rozumovej a telesnej vyspelosti. Jeho
poslaním je riadne zaregistrovať školopovinné deti. Škola si overí osobné údaje
o dieťati a obyčajne zisťuje aj základné
informácie o rodičoch. Školy dávajú
deťom aj tzv. zápisné úlohy, napríklad
niečo nakresliť, pomenovať farby, určiť
počet predmetov, tvary, povedať básničku. Takto zisťujú prípadné rečové nedostatky, rozumovú a grafickú vyspelosť
alebo zaostalosť. Ak sa niečo zistí, škola
navrhne rodičovi navštíviť zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva, ktoré
po predchádzajúcom vyšetrení odporučí zákonnému zástupcovi dieťa zaškoliť,
alebo navrhne odklad začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky dieťaťa
o jeden školský rok.

Školská spôsobilosť
Úroveň vyspelosti dieťaťa sa označuje
pojmami školská spôsobilosť či školská
zrelosť. Školskou spôsobilosťou sa označuje súhrn vedomostí, zručností a návykov, nevyhnutných pre začatie školskej

dochádzky v nasledujúcich oblastiach:
Perceptuálno-motorická oblasť:
• zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si
zuby...),
• návyky správneho stolovania (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle...),
• dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných,
• zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál),
uplatňovať pri tom technickú tvorivosť,
• sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole, držať správne
ceruzku.

Kognitívna oblasť:
• predstaviť sa menom i priezviskom –
rozlíšiť a pomenovať členov rodiny,
• určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela a jednoduchým spôsobom
opísať ich funkciu,
• priradiť, rozoznať a pomenovať farby,
na obklopujúcich reáliách, priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých
kritérií (farba, tvar, veľkosť),
• určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo
prvkov v skupine,
• počítať minimálne od 1 do 10,
• priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 5,
• poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť

Prečo sa rozhodnúť pre „Dvojku“?
nej olympiáde uspeli žiaci Adam Fila,
Nella Hromádková a Aneta Matejková,
v Olympiáde v anglickom jazyku získal
prvenstvo Ľubomír Lavirac a postúpil
do krajského kola v Banskej Bystrici,
1. miesto získal aj tím The Dragons Girls
vo Venture Books zo 4. A triedy, v tvorbe v anglickom jazyku Young author
žiaci „Dvojky“ získali až desať ocenení
v rôznych oblastiach, v súťaži Šaliansky
Maťko je úspešná Emma Strompová, ktorá žne úspech aj v latinsko-amerických
tancoch a v speváckej súťaži POPHronie,
a v testovaní „Ypsilon – slovina je hra“ až
8 prvákov získalo 100%-úspešnosť v čítaní s porozumením.

Každý deň o niečom rozhodujeme.
Možno sa aj vy, rodičia predškolákov,
práve rozhodujete, ktorú základnú
školu zvoliť pre vaše dieťa a uvedomujete si, že na vašom rozhodnutí záleží. „Dvojka“ je určite tou správnou
cestou. Veď posúďte sami.
Za šesť mesiacov školskej dochádzky
sme okrem plnenia učebných osnov
stihli zúčastniť sa týždňa dobrovoľníctva,
vybudovať pocitový chodník, zúčastniť
sa exkurzie do Svitáv, Múzejnej Viedne
a mnohých ďalších exkurzií a výletov. Nezabudli sme ani na návštevy divadelných
predstavení, vedecko – technickej Noci
výskumníkov. Pokračovali sme v tradícii
Pochodu svetielok a rozžiarili lampiónmi
ulice mesta. Náš folklórny súbor Ďatelinky potešil svojím vianočným programom
nielen dôchodcov, zamestnancov firiem,
ale aj deti hospitalizované v nemocnici v Banskej Bystrici. Spolupatričnosť
„Dvojky“ sa opäť prejavila na tradičných Vianočných trhoch. Výťažok 3000
eur sme poslali obetiam po výbuchu
plynu z bytovky v Prešove. Snažíme sa
udržiavať ľudové tradície a každoročne
zorganizujeme pečenie šišiek a fánok,
ktorými pohostíme počas fašiangového
sprievodu celú školu. V spolupráci s pracovníkmi zimného štadióna sa nám po
rokoch opäť podarilo zorganizovať karneval na ľade.
Každý žiak má možnosť zapojiť sa do
chodu školy a nájsť si niečo, čo ho oslo-

ví, v čom sa dokáže realizovať. A, samozrejme, máme tých najúspešnejších.
Majsterku SR v päťboji mladších žiačok
Natáliu Bielikovú, nádejného krasokorčuliara Simona Barboru, úspešné karatistky
Natáliu Veisovú, Zdenku Liškayovú, Karolínku Kortišovú, Viktóriu Víglaskú a Olíviu Černákovú, atlétov Paťku Bielikovú,
Dajanu – Mary Aydin a Aurela Liptáka,
plavcov Dávida Víťazku a Filipa Šureka,
Hanku Futákovú – víťazku v Spartan Kids
Winter 2020 v Banskej Bystrici, majsterku SR v lyžovaní na tráve Tatianu Suchú,
reprezentantku SR v stolnom tenise
Lindu Majerčíkovú, ale aj výborné tímy
basketbalistov, volejbalistiek a hráčok
stolného tenisu. A olympionikov nemáme len v športe, ale aj v prírodovedných
a technických súťažiach; semifinalistov
Slovensko – Česko vo First Lego League
členov AMAZING TEAM Adama Kováča,
Martina Doležala, Mareka Húsenicu, Matúša Štefaňáka, bratov Prekoppovcov
a Hanku Ritterovú, víťaza v okresnom
kole Matematickej olympiády Mareka
Húsenicu, ale aj výber našich žiakov
získal 1. miesto vo vedomostnom kvíze
žiakov ZŠ počas Nórskeho dňa, Tomáš
Ľupták uspel v geografickej olympiáde.
Síce nie sme škola zameraná na šport
a prírodné vedy, napriek tomu máme
veľa takto úspešných žiakov.
Sme školou so zameraním na spoločensko-vedné predmety, a preto máme
úspechy aj v tejto oblasti. V dejepis-

My, pedagógovia z „Dvojky“, sme hrdí
na úspechy našich žiakov. Je ich veľmi
veľa a v tomto texte sme spomenuli
len niektoré. Aj keď nemáme vyslovene výberové triedy s nadanými žiakmi,
v každej triede ich máme hneď niekoľko. Stačí ich „objaviť“, podchytiť správnou
motiváciou, často aj osobným zanietením a spolu s rodičmi pestovať u nich
vôľové vlastnosti, bez ktorých sa úspech
nedostaví. Staráme sa o takýchto žiakov
aj v čase svojho voľna, počas mimoškolskej a krúžkovej činnosti.
Nie každému „je z hora dané“. Máme
aj žiakov, ktorí majú špeciálne potreby
v učení. Aj tieto deti zažívajú svoje denné úspechy. Sú integrované do bežných
tried a postupujú vlastným tempom
podľa špeciálneho plánu. Práca s takýmito žiakmi je mimoriadne náročná, ale nie
sú na okraji nášho záujmu. V práci s nimi
nám pomáhajú špeciálni pedagógovia
a asistenti učiteľa. Opierame sa aj o pomoc výchovného a kariérneho poradcu.
V našich radoch je veľa pedagógov, ktorí
sú skutočnými odborníkmi a pracujú na
svojom raste – vzdelávajú sa. V neposlednom rade aj v nových metódach učenia,
pretože aj žiaci sa zmenili a nie sú takými,
akí tu boli ešte pred pár rokmi. Dnešné
deti sa chcú učiť inak. V duchu myšlienky:
„Povedz mi to, a ja to zabudnem. Ukáž mi
to, a ja si to možno zapamätám. Nechaj
ma to urobiť a ja sa to naučím.“ Lao-c´
Vaša „Dvojka“

rovinné geometrické tvary (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik),
• uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka,
• rozlíšiť podľa typických znakov ročné
obdobia, poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné
a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce
živočíchy,
• orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom
rozlišovania podstatných znakov,
• pomenovať miesto svojho bydliska,
• chápať vzťahy v priestore – pred, za,
pod, nad, na, v, vedľa, hore, dole, medzi
– určovať smer: vpravo, vľavo, hore, dole,
• zapamätať si a vedieť interpretovať
krátke literárne útvary: riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne..,
• zvládnuť kresbu ľudskej postavy.
Sociálno-emocionálna oblasť:
• pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc, počúvať s porozumením,
• adekvátne reagovať a komunikovať
v novej situácii, v novom prostredí,
• primeraná miera samostatnosti.
Odbornou inštitúciou na zisťovanie
školskej zrelosti sú školské zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie
(centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva).

Najčastejšie prejavy nepripravenosti
dieťaťa na školu:
• zaostávajúci vývin reči a poruchy reči,
• citová labilita,
• hravosť,
• nesústredenosť, nedostatočná výdrž pri
cielenej činnosti,
• nedostatok všeobecných schopností,
• znížená výkonnosť, nedostatočný záujem o učenie,
• ťažkosti v adaptácii na kolektív.
Je dôležité si uvedomiť, ak sa zistí, že je
dieťa nepripravené na školskú dochádzku, neznamená to, že musí zaostávať
v rozumovom vývine. Dieťa nepripravené na školskú dochádzku je dieťa s normálnymi intelektovými schopnosťami,
s čiastkovými nedostatkami v niektorej
z uvedených oblastí, ktoré sa procesom
ďalšieho vývinu odstránia, vyrovnajú
a po odklade školskej dochádzky je
dieťa zaradené do 1. ročníka ZŠ. Je však
potrebné, aby dieťa počas odkladu povinnej školskej dochádzky navštevovalo
predškolskú prípravu v MŠ a absolvovalo
psychostimulačný program zameraný na
rozvoj deficitných oblastí.
Tento materiál bol spracovaný v súlade
s obsahovými a výkonovými štandardami štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie –
ISCED O (materské školy) a odporučený
CPPPaP v Žiari nad Hronom.
(r)

Triedením skla šetríme
prírodné zdroje

Recyklovať sa dá donekonečna
k zafarbeniu. Navyše sa tam nesmie dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika,
porcelán... Sklenené odpady zo zelených
kontajnerov sa najprv triedia a sú z nich
odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné alebo číre sklo sa
odváža na spracovanie do sklární. Tam
sa z upravených črepov vyrábajú nové
sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných
materiálov.

Šetrime prírodné zdroje
So sklom ako materiálom sa každý
z nás stretáva takmer na dennej báze.
Pre svoje charakteristické vlastnosti
hrá dôležitú úlohu v každodennom
živote človeka.
Stretávame sa s ním nielen vo forme
fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých
predmetov alebo okien a dverí. Navyše,
je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho
vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.
Sklo patrí do zeleného kontajnera, ako
napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy,
fľaštičky od kozmetiky bez kovových
a plastových uzáverov či tabuľové sklo
z okien a dverí. Do kontajnera na sklo
nepatrí porcelán, keramika, autosklo,
zrkadlá či počítačové obrazovky.

Ako to je s recykláciou
Pri výrobe číreho skla sa do pece nikdy
nesmie dostať sklo farebné, aby nedošlo

Sklo je skvelým materiálom, ktorý je
možné recyklovať donekonečna. A vďaka jeho recyklácii sa šetrí množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky). Horšie
to je však s časom jeho rozkladu. Trvá až
4000 a viac rokov, kým sa sklo v prírode
rozloží. Aj preto by sme vratné fľaše mali
vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť
do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú
na recykláciu.

Prečo je užitočné triediť sklo
Správnym vytriedením skla a jeho následnou recykláciou opätovne získame
materiál, z ktorého je bez akejkoľvek straty na kvalite možné vytvoriť znovu fľaše
či iné produkty. Je dôležité nezabúdať,
že zálohované fľaše nepatria do triedeného zberu, ale odovzdajte ich priamo
v predajni. O všetko ostatné sa postará
OZV ENVI - PAK.
OŽP
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POĎAKOVANIE
Odišla si tíško,
ostal nám len
smútok, žiaľ
a prázdnota.
Ďakujem
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí na poslednej ceste
odprevadili našu drahú manželku,
matku, starkú a prastarkú
Lýdiu Žemberovú, ktorá nás
navždy opustila dňa 6. februára
2020 vo veku 80 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Manžel, synovia Vladko a Milanko
s manželkami, vnúčatá, pravnúčatá,
švagriné a Ľubka a Števko
s rodinami.

POĎAKOVANIE
Kto ťa poznal,
spomenie si.
Kto ťa mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých,
ktorí ťa milovali.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí dňa 20. februára 2020
odprevadili na poslednej ceste
nášho milovaného manžela, otca
a syna Jozefa Pekára, ktorý nás
navždy opustil dňa 17. februára
2020 vo veku 70 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
Touto cestou sa chceme
poďakovať obvodnej lekárke
MUDr. Jane Keherovej,
MUDr. Anne Rozembergovej
a celému internému oddeleniu
za príkladnú starostlivosť.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Smútok a žiaľ
v srdci máme,
na teba s láskou
spomíname,
len na krátky
lúčime sa čas,
vo večnosti
zídeme sa zas.
Dňa 10. marca si pripomenieme
10 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
brat Ján Putiš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína sestra Anna
s rodinou.

Odišla si, niet ťa
medzi nami,
už len kytičku
kvetov ti na hrob
môžeme dať,
sviečku zapáliť
a spomínať.
Dňa 13. marca
si pripomenieme 10. výročie, čo
nás navždy opustila naša mamička,
starká a prastarká Mária Vencelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte
s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba
a povedať, ako
smutno je bez
teba. Keby sa
dalo vrátiť čas,
pohladiť, počuť
tvoj hlas a stretnúť
sa s tebou zas.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
mal si rád život
a všetkých nás.
Hoci si odišiel
a niet ťa medzi
nami, v našich
srdciach zostaneš
stále s nami.
Dňa 15. marca uplynú tri roky, kedy
nás opustil drahý manžel, otec
a starý otec Dušan Bartko.
S láskou spomínajú manželka
Blažena a dcéry Lenka a Tatiana
s rodinami.

Dňa 17. marca si pripomenieme
3. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš
drahý manžel, otecko
a starký Milan Beňo.
S láskou a úctou spomína manželka
Veronika a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dňa 6. marca sme
si pripomenuli
4 roky od chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
Jozef Luky.
Tí, ktorí ste
ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína manželka,
deti a vnúčatá.

Čas nezastavíš.
Dňa 10. marca si
pripomíname
4. výročie, kedy
nás navždy
opustil manžel,
otec, dedko, brat
a švagor
Milan Pančík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

ZÁMER PREDAJA MAJETKU MESTA Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s Uznesením
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č.
7/2020 zo dňa 6.2.2020 zverejňuje svoj zámer
predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad
Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
a to pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Šášovské Podhradie, identifikovaného
Geometrickým plánom č. 47110899-52/2019,
vyhotoveným dňa 24.6.2019 vyhotoviteľom
Geodetické služby M&M, s.r.o., so sídlom
Hlavná cesta 381/27, 966 11 Trnavá Hora, IČO:
471100899, a to:
• novovytvorená CKN parcela č. 508/3 –
zastavaná plocha s výmerou 92 m2, CKN parcela
č. 508/5 – trvalý trávnatý porast s výmerou
64 m2, CKN parcela č. 507/2 – trvalý trávnatý
porast s výmerou 7 m2 odčlenená z pôvodnej EKN
parcely č. 9-774/4, vedenej ako trvalý trávnatý
porast s celkovou výmerou 1243 m2, zapísanej
na liste vlastníctve č. 473, v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, v podiele 1/1 pre žiadateľa do
výlučného vlastníctva: František Baláž najmenej
za kúpnu cenu 10 €/m2, stanovenej na základe
cenovej mapy mesta.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Hranica pozemku je v tesnej blízkosti pozemku,
garáže súp. č. 212 /parc. č. CKN 508/6, 508/2,
509/2, 508/1/, v k. ú. Šášovské Podhradie –
časť Píla, obec Žiar nad Hronom, vo výlučnom

vlastníctve žiadateľa. Kúpou časti pozemku, by
chcel túto hranicu posunúť. Pozemok tvorí súčasť
jeho záhrady, ktorú obhospodaruje a dlhodobo
užíva.
Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol predmetom schvaľovania na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
dňa 6. februára 2020, Uznesenie MsZ č. 7/2020.
Bližšie informácie získate na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom – Odbor ekonomiky
a financovania, kanc. č. dverí 17, v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel.: 045/678 71 32.
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa
46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s Uznesením Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 8/2020
zo dňa 6.2.2020 zverejňuje svoj zámer predaja
nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to
pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Šášovské Podhradie, identifikovaného
Geometrickým plánom č. 47110899-52/2019,
vyhotoveným dňa 24.6.2019 vyhotoviteľom
Geodetické služby M&M, s.r.o., so sídlom
Hlavná cesta 381/27, 966 11 Trnavá Hora, IČO:
471100899, a to:
• novovytvorená CKN parcela č. 507/3 – trvalý
trávnatý porast s výmerou 64 m2, CKN parcela č.
510/3 – zastavaná plocha s výmerou 17 m2 , CKN

parcela č. 510/4 – zastavaná plocha s výmerou
33 m2 odčlenená z pôvodnej EKN parcely
č. 9-774/4, vedenej ako trvalý trávnatý porast
s celkovou výmerou 1243 m2, zapísanej na liste
vlastníctve č. 473, v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, v podiele 1/1,
pre žiadateľov do bezpodielového
spoluvlastníctva: Roman Kratochvíl a manž.
Katarína Kratochvílová najmenej za kúpnu cenu
10 €/m2, stanovenej na základe cenovej mapy
mesta.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Hranica pozemku je v tesnej blízkosti pozemku,
rodinného domu súp. č. 126 /parc. č. CKN
510/1, 508/7, 509/1, 510/2 /, v k. ú. Šášovské
Podhradie – časť Píla, obec Žiar nad Hronom,
v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov.
Kúpou časti pozemku, by chceli túto hranicu
posunúť. Pozemok tvorí súčasť ich záhrady, ktorú
obhospodarujú a dlhodobo užívajú.
Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol predmetom schvaľovania na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
dňa 6. februára 202, Uznesenie MsZ č. 8/2020.
Bližšie informácie získate na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom – Odbor ekonomiky
a financovania, kanc. č. dverí 17, v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel.: 045/678 71 32.
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SPOMIENKA

SPOMIENKA
Dobrý človek
neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno
zabudnúť, keď
srdce bolí.
Škoda len, že
nejde vrátiť čas...
Dňa 27. februára sme si
pripomenuli 10 rokov od smutnej
chvíle, kedy nás opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Kurať.
S láskou na neho spomínajú
manželka, dcéry s rodinami
a vnúčatá.

Kto ho poznal,
spomenie si.
Kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 8. marca sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás opustil náš drahý otec,
starý otec a prastarý otec
Otto Šimonovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Uplynulo veľa
rokov, ako
nepočuť tvoj spev,
smiech
a radosť zo života.
Dňa 13.
februára sme si
pripomenuli
33. výročie od chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá
manželka, matka, starká
a prastarká Gizka Žemberová
vo veku 47 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomína manžel, dcéra a syn
s rodinami.

Len kytičku
kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s láskou na teba
spomínať.
Dňa 19. marca si
pripomíname 1. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás náhle opustil
manžel, otec a starký Jozef Pinka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si na cestu,
kam musí ísť
každý sám.
Len dvere
spomienok nechal
si dokorán...
Dňa 11. marca
2020 uplynú tri

SPOMIENKA
Opäť prišiel
ten čas trošku
sa zastaviť,
poďakovať a vrátiť
sa k tebe späť
v myšlienkach...
Dňa 28. februára
uplynulo 25
rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a starý otec Stanislav Muoc.
Ďakujeme, že si spomeniete s nami.
Spomína manželka, syn
s rodinou a dcéra.

roky od úmrtia nášho milovaného
Ing. Michala Žurava, ktorý nás
opustil vo veku 48 rokov.
S láskou spomínajú rodičia,
priateľka, brat s rodinou
a synovia.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH BLÍZKYCH SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 6, ktoré vychádza 23. marca,
je v utorok 17. marca. Spomienky či poďakovania
doručené po tomto termíne budú uverejnené
až v ďalšom vydaní novín.

RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám pozemok na výstavbu
rodinného domu v obci Lutila.
Rozloha 2 400 m2, okrajový, obecná
kanalizácia, elektrina a plyn sú na
pozemku. T: 0918 666 676

• Predám cirkulár, 4,4 k W motor.
T: 0944 155 922

• Kúpim 1-izbový byt v ZH.
T: 0911 790 745
• Predám pohostinstvo Žiarčanka.
Cena dohodou. T: 0915 233 347

• Výhodne predám v Žiari nad Hronom,
časť IBV, veľký rodinný dvojdom, zvlášť
vchody. Vhodné pre dve rodiny, príp.
vedenie firmy, zdravotné, sociálne
služby a pod. T: 0903 575 921

• Predám predajňu železiarstva na
Námestí Matice slovenskej v Žiari nad
Hronom. Cena dohodou.
T: 0915 233 347

• Hľadám súrne 1 - 2-izbový byt do
prenájmu v Žiari nad Hronom, ak by
sa dalo, tak s jedným depozitom. Sme
dvaja. T: 0901 712 510

• Predám obchodný priestor pri
planetáriu. Veľkosť 175 m2. Cena
dohodou. T: 0915 233 347

• Vezmem do dlhodobého prenájmu
byt v Žiari nad Hronom alebo rodinný
dom v okolí. Cena nerozhoduje,
sme pracujúci pár s dvomi deťmi.
Ponúknite. T: 00420723439185

• Predám miešačku na 1 vrece cementu.
T: 0944 155 922

• Predám mozaikové parkety.
T: 0944 155 922
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Po neúspechu prišla víťazná oslava
Sme majstri západu!

Významné ocenenie
pre karatistický klub

HOKEJ – II. LIGA – PLAY OFF

KARATE

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
MŠK Púchov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Február karatistom z MŠK Žiar nad
Hronom ponúkol hneď 4 športové
podujatia na domácej pôde, kde
si mohli zmerať sily s domácimi
i zahraničnými súpermi.
Dňa 1. februára hostil Dolný Kubín 461
pretekárov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny
a Maďarska na medzinárodnom turnaji
Orava Cup 2020. Malej výprave zo Žiaru
sa podarilo vybojovať 6 medailových
umiestnení. Zlato si domov odniesli
Olívia Černáková a Adam Hudec. Striebro
vybojovali Alexandra Kalamárová,
Roman Neuschl a Viktória Viglašská.
Zbierku uzavrela bronzom Alexandra
Kalamárová v ostaršenej kategórii.

Góly: 31. Nádašdi (Uram, Jakubík), 58.
Dobrý (Adamčík)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimko –
Dubina, Molnár, Dobrý, Stümpel, Goga –
Nádašdi, Pohanka, Uram, Jakubík, Jaško
– Nociar, Tomaška, Tatár, Srnka, Magdolen – Heckl, Iždinský, Chlepčok, Adamčík,
Halama
MŠK Púchov: Hrušík – Kvocera, Mikuš,
Jakubec, Pšúrny, Zubek – Brňák, Božík,
Dmitriev, Romanov, Prus – Okuliar, Putala,
Deneš, Šedivý, Trenčan – Haluška, Húska,
Bajtala
Úvodné zápasy finálovej série odohrali žiarski hokejisti v Púchove. Boli
to veľmi kvalitné a vyrovnané súboje
o každý centimeter ľadu medzi Indiánmi a Drakmi. V prvom zápase sa tešili
z víťazstva domáci 4:3, ale v druhom
zápase, po kolektívnom a oduševnenom výkone celého mužstva, zvíťazili
naši Indiáni 3:2. Cieľ vyhrať aspoň
1 zápas na ľade súpera sme teda splnili. Potom ich už čakali zápasy na domácom ihrisku.
Chlapci podali vynikajúci výkon, ktorý
podporil kúzelník v bráne Marek Šimko.
Ten podal opäť fantastický výkon, ktorý
vysoko prevýšil úroveň súťaže a výrazne
prispel k víťazstvu. Vychytal nulu, ku ktorej naši chlapci pridali dva dôležité góly.
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
MŠK Púchov 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
Góly: 19. Uram, 33. Tatar (Tomaška, Magdolen), 34. Dobrý (Dubina, Stümpel), 38.
Srnka (Nádašdi, Magdolen) – 38. Romanov (Jakubec), 39. Božík (Dmitriev, Pšurný), 43. Dmitriev (Zúbek, Kvocera)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimko –
Dubina, Molnár, Dobrý, Stümpel, Goga –
Nádašdi, Pohanka, Uram, Jakubík, Jaško
– Nociar, Tomaška, Tatár, Srnka, Magdolen – Heckl, Iždinský, Chlepčok, Adamčík,
Halama
MŠK Púchov: Hrušík – Kvocera, Mikuš,
Jakubec, Pšúrny, Zubek – Brňák, Božík,
Dmitriev, Romanov, Prus – Okuliar, Putala,
Šedivý, Trenčan – Haluška, Zemko, Húska,
Bajtala

Neuveriteľné, ale je to tak! Zvíťazili sme
aj v druhom domácom zápase a po víťazstve 3:1 na zápasy sme ovládli západnú
skupinu! Vo veľkom celoslovenskom finále si zmeriame sily s hokejistami Humenného.
Bol to neuveriteľný boj, chlapci vydali zo
seba maximum a vďaka obrovskej podpore divákov na preplnených tribúnach
doviedli ťažkú sériu, s mimoriadne kvalitným súperom, do úspešného konca. Mužom série bol jednoznačne Marek Šimko,
ktorý doslova čaroval medzi tromi žrďami a svojimi zákrokmi privádzal súpera
do zúfalstva. Rovnako „zahviezdil“ Ľuboš
Dobrý, ktorý strelil drakom štyri góly.
Všetkým hráčom, ale aj trénerom a realizačnému tímu patrí obrovské uznanie za
výkony vo všetkých finálových zápasoch.
Chlapci si za svoje výkony triumf v skupine určite zaslúžili!
Do prvej tretiny vstúpili hokejisti Púchova s početnou výhodou po faule Dubinu,
ale indiáni ich nepustili do zakončenia.
Dve minúty do konca tretiny sa v hre
pokračovalo vo formáte štyroch proti
štyrom po faule Chlepčoka a neskôr aj
Brňáka. Uramovi sa podarilo zachytiť
puk po chybe obrancu hostí a prudkou
strelou k pravej žrdi nekompromisne
skóroval, 1:0.
Hneď v úvode druhej tretiny si pred
bránu nakorčuľoval Uram a kľučkou do
pravej strany chcel oklamať Hrušíka, no
ten jeho zámer vystihol. Ďalšou prudkou

strelou spomedzi kruhov ohrozil bránu
hostí Srnka, ale jeho strela skončila len
na zadnom plexiskle. V 33. minúte indiáni využili početnú výhodu a Tatárovi sa
podarilo zvýšiť vedenie gólom spomedzi kruhov, ktorý smeroval k ľavej tyči.
O minútu na to sa indiáni opäť dostali
k puku, Dobrý si nakorčuľoval z ľavej
strany, kľučkou vpravo oklamal Hrušíka
a poslal puk za jeho chrbát, 3:0. V 38. minúte sa podarilo znížiť na 3:1 Romanovovi. Nervozita sa dala krájať a drsné súboje oslabili obe mužstvá. Ďalší gól pridal
Srnka, ktorý si nakorčuľoval po pravom
krídle, využil zaváhanie brániaceho hráča
a presnou strelou opäť zvýšil na rozdiel
troch gólov. Do konca tretiny sa sieť opäť
rozvlnila, ale tentokrát domáca, po góle
Božíka na 4:2.
V úvode záverečnej tretiny sa hostia dostali do útočného pásma, Dmitriev dostal
presnú prihrávku spoza brány a prudkou
strelou prekonal muža play off Mareka
Šimka, 4:3. Priebeh hry bol v poslednej
tretine veľmi vyrovnaný. O vyrovnanie
sa v 49. minúte pokúšal delovkou Zúbek,
ale puk v bráne neskončil. Púchovčania
boli v poslednej tretine mimoriadne
aktívni a Šimkovu bránu viackrát nebezpečne ohrozili. V poslednej minúte zápasu tréner hostí využil možnosť oddychového času a následne Hrušík opustil
bránu. Vyrovnať sa im už ale nepodarilo
a indiáni si tak vybojovali postup do veľkého celoslovenského finále 2. ligy.
Zdroj: promosport.sk

Medailové umiestnenia žiarskych atlétov
ATLETIKA

z najpočetnejšie obsadených disciplín
a ako jediná z 36-členného štartového
poľa preskočila päť metrov. Jej výkon
529 cm je navyše druhým najdlhším
skokom v celej sezóne medzi všetkými
staršími žiačkami na Slovensku. Natália sa okrem toho predstavila aj v behu
na 60 metrov cez prekážky, kde časom
10,52 obsadila šieste miesto.
Výborne nás reprezentovala aj dorastenka Karolína Holeková, ktorá v dramatickom finále na 60 metrov zvíťazila
o jednu stotinu pred súperkou z Liptovského Mikuláša. Najkratší šprint zvládla
za 8,14 sek. Rovnako skvele si Karolína
počínala aj v prvom behu na 200 metrov,
ktorý vyhrala v čase 27,62 sek.

Na atletickú halovú sezónu sa naši atléti pripravili výborne, čo potvrdili aj
na Majstrovstvách stredného Slovenska, z ktorého si priniesli hneď niekoľko medailí a takisto vynikajúcich
výsledkov.
Ten najpozoruhodnejší dosiahla staršia
žiačka Natália Bieliková v skoku do diaľky. Naša atlétka suverénne vyhrala jednu

Jej sestra, staršia žiačka Nela Holeková,
reprezentovala žiarsky klub v šprinte na
150 metrov a svoj beh vyhrala v čase
21,79 sek. Tento čas jej stačil na celkové
8. miesto. Víťazstvo v rovnakej vekovej
kategórii vo svojom rozbehu si vybojovala aj Nikola Ďuranová, ktorá ovládla
druhý beh na 60 m cez prekážky, keď
dosiahla čas 10,57 sek.
Medailu, a rovno tú najcennejšiu, si vybojoval aj starší žiak Ivan Šlúch, ktorý

presvedčivo vyhral beh na 800 metrov.
Štyri okruhy v bratislavskej hale Elán
zvládol za 2:24,60.
V skoku do výšky delili Aydin Dajanu
Mary od medaily len tri centimetre a s výkonom 152 cm obsadila štvrtú priečku.
Ema Okoyeochová skončila vo vrhu guľou v silnej konkurencii na 11. mieste. Pochvalu si zaslúžia aj ďalší naši dorastenci.
Vladimír Macko si z majstrovstiev kraja
odnáša striebro v behu na 1500 metrov
a Matej Hudec skončil tretí v 6. behu
na 400 metrov. Šprintér Aurel Lipták finišoval vo finálovej 60-ke na 6. mieste
a v druhom behu na 200 metrov skončil tretí. Mia Marčišinová skončila medzi
staršími žiačkami vo štvrtom behu na
300 metrov druhá hneď za ďalšou našou
pretekárkou Danielou Halčinovou.
Zastúpenie sme mali aj v mužskej kategórii, kde nás výborne reprezentoval Adam Pajunk, ktorý sa v šprinte na
60 metrov prebojoval až do finále, v ktorom obsadil šiestu priečku a na 200 m
druhé miesto.
Peter Kováč

Po turnaji sa konal ples Slovenského
zväzu karate, kde Karate klub MŠK Žiar
nad Hronom dostal ocenenie za výsledky
v roku 2019.

Zo Zvolena 19 kovov
Dňa 9. februára sa vo Zvolene konalo
2. kolo pohára Stredoslovenského
zväzu karate – Zvolen Cup 2020.
Turnaj s otvorenou účasťou hostil
427 pretekárov zo Slovenska
a Rumunska. Najviac sa na turnaji darilo
Olívii Černákovej, Samuelovi Bohdanovi
Haragovi a Adele Kučerovej, ktorí si vo
svojich kategóriách vybojovali zlato.
Cenné umiestnenia a body pre klub
vybojovali aj Andrej Baláž, Ariana
Nikoleta Čela, Adam Hudec, Timea
Kučerová, Lenka Kučerová, Radoslava
Kučerová, Gregor Sukop, Patrícia
Vanková, Viktória Viglašská – všetci
bronz, Alexandra Kalamárová, Karolína
Kortišová, Roman Neuschl, Jozef
Šipkovský, Mathias Uhrík – všetci striebro
a Zdenko Vanka striebro a bronz. Napriek
19 získaným pódiových umiestneniam
klesol Žiar z čela tabuľky na 2. miesto.
Záverečné kolo bude pre Žiar bojom
o návrat na čelo tabuľky.

Vicemajsterky republiky
v súťaži družstiev
Dňa 16. februára sa konalo v Trenčíne
1. kolo Slovenského pohára detí
a žiakov do 12 rokov. Turnaj bol zároveň
Majstrovstvami SR pre športový zápas
kumite družstiev 6 – 7-ročných, kde
družstvo v zložení Olívia Černáková,
Adela Kučerová a Viktória Viglašská
vybojovalo titul vicemajsteriek republiky.

V
individuálnych
kategóriách
Slovenského pohára sa Žiarčanom
v konkurencii 505 pretekárov z celého
Slovenska podarilo vybojovať
15 pódiových umiestnení. Zlato
vybojovali Andrej Baláž, Filip Jozeph
Blaho, Olívia Černáková a Viktória
Viglašská. Striebro získali Olívia
Černáková, Karolína Kortišová a Adela
Kučerová. O bronz sa postarali Viktória
Beľová, Viktória Frolová, Viktor Grendár,
Adam Hudec, Adela Kučerová, Roman
Neuschl, Kristína Repiská a Viktória
Viglašská.

Černáková a Jelžová víťazkami
Veľkej ceny Slovenska
V dňoch 22. až 23. februára sa
v Bratislave v NTC Aréne konal najväčší
a najprestížnejší turnaj karate na
Slovensku – Veľká cena Slovenska.
Turnaja sa zúčastnilo 2 118 pretekárov
z 32 krajín z celého sveta. Súťažilo sa
od detských až po seniorské kategórie.
V takto silnej konkurencii sa podarilo
Žiarčanom vybojovať 3 cenné medaily.
V prvý deň súťažili starší pretekári.
V junioroch sa darilo Arisovi Nikolasovi
Čelovi, ktorého zastavil až v semifinále
úradujúci majster Európy, Aris si
nakoniec vybojoval bronz. V starších
juniorkách si so súperkami aj tento rok
poradila Nina Jelžová, ktorá sa víťazkou
Veľkej ceny Slovenska stala 4. rok po
sebe. Druhý súťažný deň patril mladším
vekovým kategóriám, kde sa podarilo
medailovo presadiť len Olívii Černákovej,
ktorá nedala súperkám šancu a domov si
odniesla zlato.
Ľubomír Striežovský, tréner

Žiarčania na turnaji celoslovenskej
súťaže ovládli východ Slovenska
BASKETBAL – ŽIACI

I. zápas
BK MŠK Žiar nad Hronom – Žilina
59:42 (22:14; 8:8;14:8;15:12)
Body: Horváth 21 (3), Kret 16, Kartík 10,
Melaga 4, Kaša 4, Barcík 2, Laho 2. Hrali:
Kondra, Kňažko, Truben, Barniak, Kováč.
II. zápas
BK MŠK Žiar nad Hronom – BA Čaňa
65:47 (21:9, 24:8, 14:8, 22:6)
Body: Kret 16, Horváth 14 (1), Kaša
12, Kartik 6, Melaga 3, Truben 4, Kováč
4, Barcík 2, Kňažko 2, Barniak 2. Hrali:
Kondra, Laho.
III. zápas
MŠK BK Žiar nad Hronom – RIM Basket
Košice 66:37 (17:8, 16:7, 16:14, 17:8)
Body: Kret 20, Kartik 20, Horváth 14,
Kaša 4, Melaga 4 (1), Truben 2, Barcík
2. Hrali: Kondra, Laho, Kováč, Barniak,
Kňažko.
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Primátor ocenil zakladateľa podujatia
Športovec mesta
v Československom zväze telesnej výchovy, ale na okresnej úrovni. Tam bolo
vždy určené prvé, druhé a tretie miesto.
Ja som však nechcel ísť touto cestou.
Chcel som, aby boli na úrovni mesta ocenení najlepší športovci, ale s tým, že by
sa neurčovalo, kto je na ktorom mieste,
ale športovcov som chcel dať do jednotlivých kategórií,“ naznačuje Ján Žiak to,
ako vznikol nápad oceňovať tých najlepších. Zo začiatku nebolo až toľko ocenení ako dnes, boli to iba kategórie žiaci,
juniori a dospelí. A keďže sa ku krajským
reprezentantom postupne začali pridávať aj úspechy na celoslovenskej pôde,
pribúdali aj kategórie.
Ocenený Ján Žiak.

Obľúbené podujatie Športovec mesta
píše už svoju 25-ročnú históriu. Otcom
myšlienky oceňovať najúspešnejších
športovcov v jednotlivých kategóriách je Ján Žiak. Primátor Peter Antal
ho za jeho obetavú prácu pri organizovaní podujatia a mimoriadny prínos
pre rozvoj športu v meste ocenil.
Ján Žiak je dlhoročným pracovníkom
mestského úradu a verejnosť ho pozná
aj ako konateľa MŠK. „Počas 25 rokov
dostala ocenenie Športovec mesta viac
ako tisícka športovcov, ktorí úspešne
reprezentovali naše mesto. Podujatie
bolo a je inšpiráciou aj pre ďalšie mestá
na Slovensku. Janko, ďakujem ti za tvoju
prácu a verím, že ešte veľa rokov budeš
niesť záštitu nad týmto jedinečným podujatím,“ uviedol na adresu konateľa MŠK
primátor Antal.
Prvé ocenenie najlepších športovcov
mesta sa konalo 15. februára 1996 v obradnej sieni a kapacita bola približne

50 ľudí. „Na prvom ročníku sme ocenili
piatich majstrov Slovenska, čo boli karatisti, cyklisti a strelci. Dodnes sú tieto
kluby na popredných miestach v žiarskom športe,“ približuje Ján Žiak a ako
s úsmevom podotýka, za tie roky sú dnes
už z bývalých detských športovcov dospelí ľudia, niektorí dokonca oceňovaní
ako tréneri. „Medzi prvými ocenenými
športovcami boli napríklad majstri Slovenska Róbert Foťko, Alena Mališová,
Marianna Grúberová, Ivan Gašpar a Jozef Gocník, ale aj funkcionári ako Ladislav
Bárdi, Stanislav Hogh a Miroslav Rybársky,“ vymenúva Ján Žiak.
Za 25 rokov sa úroveň podujatia posunula oveľa vyššie. Každoročne sa jej zúčastňujú nielen ocenení športovci, ale aj
ich blízki, a preto sa podujatie z obradnej siene presunulo do divadelnej sály
a neskôr do veľkej hlavnej sály, ktorá je
vždy zaplnená do posledného miesta.
„Podobné oceňovanie sa kedysi robilo

Dnes podujatie navštevujú nielen športovci a ich rodinní príslušníci, ale aj široká
verejnosť. Vždy ide o veľkú udalosť. Aj tí
najmenší sa oblečú do slávnostného
oblečenia a svojim podpisom sa navždy
zapíšu do Pamätnej knihy mesta. „Šport
v meste je v súčasnosti na vysokej úrovni.
Začalo to tým, že keď sa MŠK v máji 2003
zakladalo, vtedy väčšina športových klubov prešla z ŠK ZSNP práve pod MŠK.
Postupne sa vytvárali podmienky pre
športovcov vďaka mestu aj sponzorom.
Vytvorením podmienok a finančnou
podporou od mesta začali kluby fungovať na oveľa lepšej úrovni, ako tomu bolo
kedysi,“ konštatuje Ján Žiak na margo
toho, ako vníma úspech športu v meste
a jeho rozvoj.
Organizovaním tohto podujatia je mesto
Žiar nad Hronom inšpiráciou aj pre ostatné mestá na Slovensku. Za tie roky sa už
ocenilo viac ako tisíc žiarskych športovcov. V posledných rokoch k športovcom
pribudli tréneri, kolektívy, funkcionári
a ocenenie in memoriam.
(li)

Muži otočili zápas s Košicami
Pripísali si veľmi dôležité víťazstvo
BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA MUŽI – SKUPINA O 1. - 7. MIESTO

MŠK BK Žiar nad Hronom – KB Slávia
Tu Košice 81:72 (19:25, 38:45, 62:57)
Body: Haviar 30, Vrtík 21, Mokráň 12,
Dolník 8, Obert 8, Supuka 2. Hrali: Fábry,
Medveď, Vojtek.

Žiline sme podľahli až v závere zápasu
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FK Pohronie – MŠK Žilina 0:1 (0:0)
Gól: 75. Kurminowski. Rozhodovali:
Prešinský – Borsányi, Jekkel
ŽK: Mazan, Tandir – Fazlagić, Demiri,
Kiwior, 1309 divákov
Pohronie: Jenčo – Hatok (42. Dzurík),
Pavlík, Jacko, Župa – Obročník, Chríbik
(81. Blahút) – Mazan (73. Badolo),
Pellegrini, Abrahám – Tandir
Žilina: Holec – Minárik, Králik, Kiwior
– Anang (90.+2 Vallo), Káčer, Fazlagič,
D. Ďuriš (90.+1 Iľko), Demiri – Balaj,
L. Jánošík (64. Kurminowski)
Futbalisti MŠK Žilina uspeli
v sobotnom stretnutí 20. kola Fortuna
ligy na ihrisku FK Pohronie 1:0.
V Žiari nad Hronom sa hralo na ťažkom
teréne. V úvode mali šance hostia, ale
Jánošíka dvakrát vychytal Jenčo. Hlavne
druhá koncovka útočníka MŠK spoza
šestnástky bola nebezpečná, no domáci
brankár loptu vyrazil. Postupne prevzali
iniciatívu futbalisti Pohronia. Abrahám
z mierneho uhla vyprášil rukavice
Holeca, potom po priamom kope
Mazana Tandir zakončil v päťke z čista–
jasna vedľa, vyskúšal to neskôr aj Mazan
spoza šestnástky, jeho strele chýbala
potrebná razancia, tú o pár sekúnd
predviedol Tandir z rohu pokutového
územia, ale Holec bol pripravený, dobre
vykryl priestor a zasiahol. Žilinčania sa
opierali o rýchle protiútoky, ktoré však
nedotiahli do koncovky. V závere polčasu
sa domácim zranil obranca Hatok
a hostia nevyužili ešte jednu dobrú
možnosť, keď Anang spoza rohu päťky
neprihral, ale namieril do bočnej siete.
V druhom polčase mali o čosi navrch
hráči spod Dubňa, ale chýbala im
vyložená šanca. Žilinčania často
zakončovali z ofsajdov a ich štandardky
dobre riešila obrana Pohronia.

Od začiatku zápasu sa Košičania do nás
pustili s veľkým odhodlaním. Celý zápas,
až na pár minút, hrali zónovú obranu 3:2,
ktorá nám robila problémy hlavne preto,
že naša hra bola pomalá a chýbala nám
tranzícia lopty a prieniková hra na kôš.
Náš najväčší problém v prvom polčase

bola naša obrana. Nechali sme hostí zakončovať z otvorených pozícii a nedokázali sme zastavovať ich rýchly protiútok.
A tak sme prvý polčas logicky prehrali
o 7 bodov. V šatni sme si povedali, čo
chceme zmeniť na našej hre. Do druhého polčasu sme nastúpili s menšou zostavou, a to sa nám oplatilo. Zápas sme
otočili, aj keď sme v 3. štvrtine už prehrávali o 11 bodov. V prvom rade sme
zrýchlili našu hru, ale hlavne sme začali

lepšie brániť. A tak sme postupne dokázali zlikvidovať súperov náskok a išli sme
v zápase do vedenia. V štvrtej štvrtine
sme do konca viedli už o 16 bodov, a tak
sme zápas mohli v pohode dohrať a získať tak ďalšie dôležité víťazstvo. Škoda
trochu nervózneho záveru. No to už tak
býva v takýchto dôležitých zápasoch.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

Kapitulovala až v 75. minúte, keď Balaj
uvoľnil cez zadákov súpera v šestnástke
striedajúceho Kurminowského a ten
nezaváhal, trafil presne k vzdialenejšej
žrdi – 0:1. Od tohto momentu prevzali
iniciatívu domáci, snažili sa vyrovnať, ale
do gólovej príležitosti sa nedostali.

Na ťažkom teréne sa zrodila
bezgólová remíza
FK Pohronie – FK Senica 0:0 (0:0)
ŽK: Obročník, Tandir, Pavlík, Chribík –
Akinyoola, 1 117 divákov
Pohronie: Jenčo – Župa, Chríbik, Pavlík,
Dzurík - Pellegrini, Obročník - Abrahám
(56. Badolo), Gerebenits (66. Mikuš),
Mazan (8č. Blahut) – Tandir
Senica: V. Vorel – Mihal, Addo, Lukáčik – de
Assis, Eneji, Totka, Baumgartner, Buchel
(89. Černák) – Akinyoola, Meliš
Futbalisti FK Pohronie a FK Senica
sa v nedeľu 1. februára rozišli po
bezgólovej remíze v zápase 21. kola
futbalovej Fortuna ligy v Žiari nad
Hronom.
Dôležitosť duelu obidvom mužstvám
zväzovala ruky aj nohy a najmä v úvode
sa hralo mimoriadne opatrne. Väčšiu
motiváciu zvíťaziť malo Pohronie, ktoré
túžilo odpútať sa z dna tabuľky a v prvom
polčase bolo aktívnejšie. Hostia v prvej
štyridsaťpäťminútovke ani raz netrafili
priestor medzi žrďami.
Žlto-modrí po prestávke zvýšili
svoju snahu a zahrozili hlavne po
rohových kopoch. Pätnásť minút pred
koncom zachránil bod pre Záhorákov
brankár Vorel. Pohronie sa bodovo
dotiahlo na predposlednú Nitru.
Senica v kalendárnom roku 2020 stále
neprehrala a je ôsma.
Zdroj: FK Pohronie

