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Rozpis rozmiestnenia
veľkokapacitných kontajnerov
počas Dní jarnej čistoty

Dnes sú bližšie k pacientom
Po viac ako dvoch mesiacoch rekonštrukcie priestorov sa pacienti žiarskej
nemocnice dočkali nových ambulancií
úrazovej chirurgie, cievnej chirurgie
a gastroenterologickej ambulancie.
Z pôvodných priestorov sa presťahovali do nových, čo výrazne zlepšilo logistiku pacientov.
Žiarska nemocnica dlhodobo zápasí
s priestormi pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pri otváraní urgentu
II. typu, ktorý bol otvorený ešte v minulom roku, došlo v rámci nemocnice
k určitému pohybu. Vedenie nemocnice
sa už vtedy rozhodlo využiť priestory
v monobloku, konkrétne v časti C na
prízemí, ktoré boli dovtedy nevyužité.
Pacienti Nemocnice Svet zdravia Žiar nad
Hronom tu tak majú odteraz k dispozícii
tri nové ambulancie. „Sme veľmi radi, že
sa nám koncom minulého roka podarilo
ambulancie komplexne zrekonštruovať.
Ich cieľom bolo nielen zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ponúknuť pacientom a personálu krajšie
priestory, ale aj ambulancie presťahovať
a zlepšiť tak logistiku. Napríklad v prípade gastroenterologickej ambulancie ide
o významnú kvalitatívnu zmenu. Celkové
náklady na rekonštrukciu priestorov sa
vyšplhali na 92-tisíc eur,“ vysvetľuje riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom Ivan Mokrý. Dnes sa pacient presúva
priamo v areáli a vyšetrenia sa môžu realizovať na jednej chodbe.„ Okrem toho,
nové priestory sú oveľa krajšie a poskytujú väčší komfort pacientom aj lekárom,“
podotýka ďalej Ivan Mokrý a dodáva:
„Je to pre mňa malé splatenie dlhu voči
pacientom zo žiarskeho regiónu. Verím,
že budeme pokračovať aj vo väčšej rekonštrukcii a dostavbe a že sa stretneme
o nejaký čas aj pri väčších investičných
projektoch,“ dodáva Mokrý.

mesiace. Posúvali sa priečky, vybúravali
sa nové dverné otvory, v niektorých častiach zatepľoval obvodový plášť a v celom priestore bola vymenená podlahová
krytina i okná. Okrem stavebných úprav
bola súčasťou rekonštrukcie aj komplexná obnova elektroinštalácie, vrátane
štruktúrovanej kabeláže a osvetlenia.
Ambulancie a čakárne zároveň nemocnica vybavila novým funkčným mobiliárom, v čakárňach pre pacientov boli nainštalované aj televízne obrazovky.

Ambulancie sa presťahovali
Ambulancie počas minulého roka vykonali spoločne vyše 14-tisíc vyšetrení
a ošetrili vyše 6500 pacientov. Ani jedna
z ambulancií nezostala na svojom pôvodnom mieste, keďže nemocnica chcela zlepšiť logistiku a pacientom pohyb
v nemocnici uľahčiť. „Napríklad gastroenterologickú ambulanciu sme v minulosti prevádzkovali v budove polikliniky.
Ambulancia síce technicky vyhovovala,
ale hospitalizovaného pacienta sme museli na vyšetrenie transportovať sanitkou
cez areál nemocnice. V nových priestoroch tento problém odpadá,“ vysvetľuje
riaditeľ.

Slávnostné otvorenie nových ambulancií za prítomnosti
(zľava) primátora Antala, riaditeľa nemocnice Mokrého a lekára Vávru.
tívne hodnotená aj od pacientov,“ kon- vyšetrenia, preväzy chronických rán, vyštatuje žiarsky primátor.
konáva prevenciu a poradenstvo daných
ochorení.

Ambulancia úrazovej chirurgie

Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore traumatológia v rozsahu
ambulantnej starostlivosti, súčasne ambulantné kontroly, kontroly pacientov
po operáciách pohybového ústrojenstva,
konzultácie v odbore traumatológia a lokálnu vnútrokĺbnu aplikáciu prípravkov
nahradzujúcich chrupavku.
Úrazová chirurgia urobila v roku 2018
3 604 vyšetrení, z toho bolo vyšetrených
Všetky vynovené ambulancie dnes pa- 1 132 pacientov. Denne sa na ambulancii
cienti nájdu v bloku C na prízemí ne- vyšetrí približne 28 pacientov.
mocnice, a to v priestore bývalej pľúcnej
ambulancie.

Slávnostného otvorenia ambulancií v nových priestoroch sa zúčastnil aj primátor
Peter Antal. „Som veľmi rád, že vedenie
nemocnice prezentuje posun v kvalite
zdravotnej starostlivosti pre spádovú
oblasť viac ako 100-tisíc obyvateľov. S riaditeľom nemocnice sme sa rozprávali aj
o tom, kam sa bude žiarska nemocnica
v budúcnosti uberať. Nemocnici želám,
aby míľovými krokmi napredovala a veRekonštrukcia priestorov prebiehala konrím, že vedenie Svetu zdravia robí všetko
com minulého roka a trvala viac ako dva
pre to, aby žiarska nemocnica bola pozi-

Ambulancia cievnej chirurgie

Ambulancia poskytuje špecializovanú
zdravotnú starostlivosť v odbore cievna
chirurgia, hlavne starostlivosť o pacientov s chorobami žilového systému, ako sú
kŕčové žily, žilová trombóza, hemoroidálne ochorenie a choroby tepenného systému, obliterujúce arteriálne ochorenie
dolných končatín, choroby lymfatického
systému.
Zabezpečuje medikamentóznu, chirurgickú, vazodilatačnú liečbu, kontrolné

Cievna chirurgia urobila v minulom roku
3583 vyšetrení, z toho bolo vyšetrených
2 414 pacientov. Na ambulancii sa vyšetrí
denne približne 27 pacientov.

Gastroenterologická
ambulancia
Na ambulanciu prichádzajú pacienti na
odporúčanie praktického lekára, príp.
iného odborného lekára. Vykonáva a poskytuje nasledovné služby:
•endoskopické vyšetrenia (gastrofibroskopia, rektoskopia, kolonoskopia)
s možnosťou odberu vzoriek na histológiu,
•inštaláciu perkutánnej endoskopickej
gastrostómie (PEG-u),
•konziliárne vyšetrenia,
•kontrolné vyšetrenia,
•vykonávanie pravidelných kontrol dispenzarizovaných pacientov,
•edukáciu pacientov.
Gastroenterologická ambulancia urobila
vlani 7 521 vyšetrení, z toho bolo vyšetrených 3 009 pacientov. Na ambulancii
sa vyšetrí denne približne 35 pacientov.
(li)
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Ambulancie sú vybavené modernými prístrojmi.

MUDr. Vávra je špecialista v odbore cievnej chirurgie.
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„Jednotka“ má ako jediná škola v okolí vlastnú 3D tlačiareň
s tabletmi, robotickými stavebnicami a
s prenosnými elektronickými meracími
prístrojmi či vreckovými mikroskopmi.
„Veľkou zaujímavosťou je momentálne aj
práca s 3D tlačiarňou,“ hovorí riaditeľ školy Marek Baláž a ako približuje, modernú
tlačiareň dostala škola v rámci projektu
a má ju ako jediná základná škola v okolí.
Základná škola na Ul. Dr. Janského
v Žiari nad Hronom je zapojená do
viacerých významných projektov. Pomocou nich mení klasické vyučovanie
na moderné, kopírujúce najnovšie celosvetové trendy. Jedným z projektov
je aj práca v IT Akadémii.
V IT Akadémii je vyučovanie postavené na
bádateľských zručnostiach detí, pričom sa
v značnej miere využíva moderné vybavenie školy, predovšetkým odborné učebne
fyziky, chémie, biológie, počítačové učebne a v klasickej triede sa pracuje najmä

môžu napríklad navrhnúť zložitejšie útvary ako dom, vežu, hraciu kocku s príslušnými otvormi, prípadne šikovnejší môžu
skúsiť navrhnúť model zvieraťa, kosti,
rastliny, krajiny (vrstevnice) ako učebnú

Zaujímalo nás, ako je možné využiť 3D
tlačiareň v rámci vyučovania. „Práca s ňou
bude súčasťou plánov predmetu informatika. Žiaci sa najprv naučia vytvárať
na počítači návrhy modelov, ktoré budú
chcieť neskôr tlačiť v 3D verzii, prípadne
ich stiahnu z webových stránok a upravia
podľa svojich predstáv,“ konkretizuje ďalej riaditeľ školy s tým, že žiaci takto môžu
navrhnúť jednoduchú kľúčenku alebo
modely telies ako kocka, ihlan, kužeľ či
valec. „Tieto aktivity sú určené predovšetkým pre žiakov prvého stupňa, starší žiaci

Foto: archív školy.

pomôcku pre iné predmety alebo rôzne
dekorácie,“ vysvetľuje Marek Baláž a ako
podotýka, pri týchto aktivitách žiaci rozvíjajú tvorivosť, predstavivosť, využívajú
logické a technické myslenie a zdokonaľujú svoje zručnosti v práci s počítačom.
Práve tieto schopnosti budú neskôr v ich
pracovnom živote vyžadovať budúci zamestnávatelia. „Možno neskôr naši žiaci
práve na svojom pracovisku budú programovať a aj prakticky využívať firemnú 3D
tlačiareň. Veď už v súčasnosti sa v medicíne tlačia 3D modely ľudských orgánov,
firma Nike vyrába na 3D tlačiarni tenisky
a veľa automobiliek ju využíva na tlačenie
prototypov súčiastok do áut,“ dodáva riaditeľ školy Marek Baláž.

treba vedieť zareagovať. 3D tlač má veľkú budúcnosť. Práve preto je dobré realizovať vzdelávanie už v základnej škole
aj v tomto smere. Žiaci z „Jednotky“ to
zažívajú už teraz. A preto im bude patriť
budúcnosť.
V malej ankete nám prezradili, ako sa im
práca s 3D tlačiarňou pozdáva.
„Je to pre mňa super, chcem ísť študovať
grafiku. Teším sa na nové farebné náplne.“
(V. Trubanová)
„Je to sranda, vyrobil som si prívesok na
kľúče s mojimi iniciálkami. Pani učiteľka mi ho dovolila vytlačiť dvakrát, lebo
som si zabudol urobiť uško na pripnutie.“
(M. Polach)
„Je to zábavné, ale navrhnúť 3D-model je
náročnejšie, ako som si myslel“. (M. Hudec)
„Zasmiali sme sa pri vytlačení návrhu, vôbec som si neuvedomil, aké malé rozmery
som si navrhol.“ (M. Holic)
(li)
Svet sa stále mení a na jednotlivé zmeny

Skúsenosti žiakov školy
s využívaním 3D tlačiarne

Mesto posilní opatrovateľskú službu. Na projekt získalo viac ako 270-tisíc eur
Do projektu vstúpilo mesto 1. februára tohto roku a potrvá do marca 2021.
„Mesto Žiar nad Hronom získalo na projekt podpory opatrovateľskej služby
270 182 eur a bude trvať 26 mesiacov,“
informuje vedúca Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ Monika Minárová a konkretizuje: „Cieľom projektu je podpora
tvorby nových pracovných miest v sociálnych službách. Počet podporených miest
sme navrhovali my ako samospráva. Vývoj
dopytu po tejto službe sledujeme z dát
z minulosti.“

krát desiatky až stovky záujemcov. „Veľa
ľudí práve z tohto dôvodu ostáva v domácom, prirodzenom prostredí. O mnohých
z nich sa však nemá kto postarať a práve
z tohto dôvodu je dopyt po opatrovateľskej službe vysoký,“ konštatuje Monika
Minárová.

Realizáciou aktivity projektu sa mesto Žiar
nad Hronom zameria na zefektívnenie a
modernizáciu súčasných nástrojov v oblasti podpory jednotlivcov a členov rodín,
ktorá bude smerovať k zlepšeniu dostupnosti, kvality a spôsobu poskytovania
O mnohých seniorov sa nemá kto postarať. Dopyt po
Takto získané finančné prostriedky pou- sociálnych služieb. Prostredníctvom zvyopatrovateľskej službe je preto vysoký.
žije vedenie mesta na refundáciu mzdo- šovania kapacít a skvalitňovania poskytových nákladov, ktoré vynakladá na zabezO opatrovateľskú službu je veľký zá- dotáciu vo výške viac ako 270-tisíc eur, pečenie pracovných miest v tejto oblasti.
ujem aj v našom meste. Aktuálne ju bude môcť samospráva rozšíriť túto Čakacie doby na umiestnenie obyvateľov
v Žiari poskytuje 19 opatrovateliek. službu až pre 21 opatrovateliek.
do pobytových zariadení sú v súčasnosti
Vďaka projektu, na ktorý získalo mesto
veľmi dlhé. V poradovníkoch sú mnoho-

Slováci nakoniec rozhodli, že boj o post hlavy štátu medzi sebou v 2. kole 30. marca zvedú Zuzana
Čaputová a Maroš Šefčovič. Čaputová zvíťazila
s náskokom 40,57 percent, druhého Šefčoviča
volilo 18,66 percent voličov. Oboch kandidátov
delilo viac ako 470 000 hlasov Slovákov s tým, že
V sobotu 16. marca sa uskutočnilo 1. kolo Čaputová vyhrala v 71 zo 79 okresov Slovenska.
prezidentských volieb. O post hlavy štátu sa
v ňom uchádzalo 15 kandidátov.
Sobotňajšieho 1. kola prezidentských volieb sa
Prezidentskými kandidátmi boli v 1. kole vo- v Žiari nad Hronom zúčastnilo 6 934 voličov, čo
lieb Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, predstavuje 46,55 percent. Počet vydaných obálok
Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotle- bol 6 971. Všetkých zapísaných voličov bolo 14 974.
ba, Milan Krajniak, József Menyhárt, František Najviac voličov prišlo v 12. okrsku (Základná škola
Mikloško, Robert Mistrík, Maroš Šefčovič, Róbert na Jilemnického ul.), a to 56,67 percent. Naopak,
Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník najnižšia volebná účasť bola v 7. okrsku (Základná
a Ivan Zuzula. Ešte pred samotnými voľbami škola na Ul. Dr. Janského), kde z 1804 zapísaných
dvaja kandidáti z boja o prezidentské kreslo od- voličov prišlo odvoliť iba 21,62 percent.
stúpili, a to Robert Mistrík a József Menyhárt.

Prezidentské
voľby 2019

Ako sme volili v Žiari

vanej služby sa vytvorí a rozšíri flexibilný a
efektívny systém sociálnych služieb na komunitnej úrovni poskytovaných terénnou
formou, priamo v domácnostiach občanov, a to klientov vyžadujúcich dlhodobú
starostlivosť.
Dopytovo-orientovaný projekt Podpora
opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom
sa realizuje v spolupráci s Implementačnou
agentúrou Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje.

V meste Žiar nad Hronom v 16 okrskoch sme volili takto:
Zuzana Čaputová 39,91 % - 2 768 platných hlasov
Maroš Šefčovič 22,42% - 1 555 platných hlasov
Najviac percent získala Zuzana Čaputová
v 14. volebnom okrsku (Stavebné bytové družstvo,
Pod Donátom 3), kde jej dôveru prejavilo 47,11
percent voličov. Na druhom mieste v tomto
okrsku skončil Štefan Harabin s 21,15 percentami
a tretí Maroš Šefčovič s 13,46 percentami.
Naopak, vo volebnom okrsku č. 16 (Šášovské
Podhradie) zvíťazil Šefčovič, ktorý tu získal 31,03
percent hlasov. Druhú Čaputovú tu volilo 30,17
percent voličov a tretieho Kotlebu 17,24 percent
voličov.
(kr; li)

Štefan Harabin 15,63% - 1 084 platných hlasov
Marian Kotleba 11,73% - 814 platných hlasov
Eduard Chmelár 3,20% - 222 platných hlasov
František Mikloško 2,52% - 175 platných hlasov
Milan Krajniak 1,61% - 112 platných hlasov
Béla Bugár 1,44% - 100 platných hlasov
Juraj Zábojník 0,34% - 24 platných hlasov

40,57%

18,66%

Ivan Zuzula 0,27% - 19 platných hlasov
Martin Daňo 0,25% - 18 platných hlasov
Róbert Švec 0,23% - 16 platných hlasov

VS.

Bohumila Tauchmannová 0,18% - 13 platných hlasov

ZUZANA
ČAPUTOVÁ
NEKA

mestské noviny

MAROŠ
ŠEFČOVIČ
NEKA

Robert Mistrík 0,17% - 12 platných hlasov
József Menyhárt 0,02% - 2 platné hlasy
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Draci na vežiach

Opäť by sme chceli niečo málo pripomenúť z nedávnej histórie nášho
kaštieľa. Tak ako všetci vidíme, pomaly sa odkrýva autentická krása
areálu kaštieľa.
V posledných dňoch, ako sme už písali,
sme očistili okolie kaštieľa od náletovej vegetácie a je to vidieť. Menej však
sú viditeľné kroky, ktoré sú základom
a podstatou obnovy kaštieľa a tie vedú
k zabezpečeniu finančných dotácií na
práce, ktoré sú nielen náročné na vysokú úroveň odbornosti, ale aj na finančné krytie týchto prác. A tu by sme
chceli vyzdvihnúť iniciatívu pracovní-

bližšej dobe budú občania svedkami
prác, ktoré si celkom iste všimnú, ba
čo viac, budú ich môcť aj pozorovať.
Ide o reštauračné práce na historickej
obnove fasád kaštieľa. Možno budú
trvať dlhšie, ale určite sú najpotrebnejšie nielen kvôli obnove krásy fasád
a tým aj reprezentácie budovy, ale aj
z hľadiska nutnosti zabezpečenia murív a ich spevnenia, odvodnenia a sakov Mestského úradu v Žiari nad Hro- nácie. Sme presvedčení, že tieto práce
nom, ktorí skoro každodenne pracujú udržia kaštieľ v dobrom stave nasleduna tom, aby tieto finančné prostriedky júce desaťročia.
zabezpečili z rôznych fondov. Že to nie
je jednoduché potvrdí každý, kto v tej- Samozrejme,
pri
prácach
to oblasti pracuje, alebo pracoval. No a prieskumoch, predchádzajúcich
výsledky sa pomaly dostavujú a v naj-

projektu obnovy, sa nachádza mnoho nových a veľakrát pekných prvkov.
Chceli by sme preto spomenúť nález
tzv. zlatého draka. Starší obyvatelia
Žiaru nad Hronom si pamätajú, že na
bleskozvodoch, týčiacich sa na nárožných vežiach kaštieľa, boli v minulosti
upevnení zlatí draci. Boli asi v polovici bleskozvodovej tyči, hrot ktorej
bol pozlátený (a je doteraz), draci boli
okrídlení, s pomerne krátkym chvostom s mierne otvorenou tlamou, z ktorej vychádzal úzky jazyk. Pred časom
títo draci z bleskozvodov zmizli. Pri
prehliadke sme jedného z nich našli
na juhovýchodnej veži. Bol v dezolát-

nom stave, ale dobre identifikovateľný. Chvost mu zostal na bleskozvode,
ale telo sa zrútilo do medeného žľabu
strechy veže. Toho druhého sme už
nenašli, Zostal z neho len chvost na
bleskozvode. Ak ho niekto má, mohol
by ho vrátiť. Drak má veľmi dobré zachované povrchové zlatenie a je dobre identifikovateľný vo svojom tvare
a proporciách. Bude možné podľa
neho vyhotoviť kópie a umiestniť ich
znovu na miesto, kde majú byť. Autentický drak bude vystavený v múzeu
v kaštieli, aby si ho mohol každý budúci návštevník pozrieť.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

BBSK zaviedol prepojený knižnično-informačný systém
Ľudia si môžu objednávať knihy z ktorejkoľvek knižnice v kraji
Chodíte do knižnice v Kremnici a chcete si požičať knižku, ktorú aktuálne
v knižnici nemajú? Možno ju majú v
knižnici v Banskej Bystrici. Stačí si knižku online objednať a bude doručená
do miestnej knižnice. Banskobystrický
samosprávny kraj zaviedol prepojený
knižnično-informačný systém do všetkých krajských knižníc, vďaka ktorému
si môžu ľudia objednávať knihy z ktorejkoľvek knižnice v kraji.
Banskobystrický samosprávny spustil pre
krajské knižnice vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti nový knižnično-informačný
systém DAWINCI. Systém Dawinci čitateľom prináša lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh, prístup ku knihám v knižniciach

knižničný fond, aj realizovať objednávky
aj cez mobil či tablet. V roku 2019 chceme pokračovať v elektronickom prepájaní knižníc s múzejnými knižnicami, a tak
poskytnúť návštevníkom kvalitné služby
a určitým spôsobom sa otvoriť verejnosti.
Ešte v roku 2019 plánujeme uvedený systém zaviesť aj do troch múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK,“ povedal vedúci
Knižničný systém Úrad BBSK zavádza vo oddelenia kultúry na Úrade BBSK Peter
všetkých šiestich regionálnych knižni- Černek.
ciach vo Zvolene, Lučenci, Banskej Bystrici, Kremnici, Veľkom Krtíši a Rimavskej Úrad BBSK prostredníctvom oddelenia
kultúry investoval do nového knižničnoSobote.
-informačného systému sumu 67 120 eur.
„Systém zohľadňuje požiadavky 21. sto- Celkovo na nákup kníh v roku 2019 vyčle(r)
ročia a čitatelia si budú môcť prehliadať nil 42 000 eur.
v rôznych okresoch a tiež uľahčí prácu
knihovníkom. Systém je regionálne prepojený medzi všetkými knižnicami, teda
napríklad ak knižku čitatelia nenájdu v
knižnici v Kremnici, ale bude dostupná v
knižnici v Banskej Bystrici, môžu požiadať
knižnicu, aby im knihu doručila do Kremnice.

Poznáme termín zatvorenia krytej plavárne
Už o niekoľko týždňov sa začne s veľkou rekonštrukciou krytej plavárne.
Z tohto dôvodu bude na niekoľko
mesiacov pre verejnosť zatvorená.
Poznáme termín, kedy sa môžete prísť
poslednýkrát okúpať predtým, ako sa
zo starej plavárne stane moderný multifunkčný objekt.
Rozpočtový náklad na naprojektovanú
časť plavárne je približne 3,6 milióna
eur bez DPH. Od spoločností HYDRO
a PENTA získalo mesto finančný dar vo
výške 600-tisíc eur a 2 milióny eur si
zoberú mestské Technické služby dlhodobý investičný úver. Kompletnou
rekonštrukciou prejde bazénová časť,
kedy obvodové steny do exteriéru získajú moderný vzhľad s prísnymi tepelno-izolačnými vlastnosťami. Steny a strop
interiéru budú mať nové obklady, rekonštrukciou prejde aj poškodené podlahové kúrenie. Plavecký bazén dostane
výraznú nerezovú úpravu a pribudne
v ňom jedna dráha a bezbariérový vstup.
Návštevníci si budú môcť zakúpiť priamo z bazénovej časti aj občerstvenie.

Budeme radi, keď sa naši návštevníci prídu rozlúčiť s jej starým šatom, pretože od
1. mája bude približne až do konca roka
zatvorená,“ informuje riaditeľ mestských
Technických služieb Igor Rozenberg
s tým, že podľa počasia sa pokúsia pripraviť plážové kúpalisko v čo najskoršom
termíne.
(li)
„Poslednýkrát pred veľkou rekonštrukciou bude plaváreň otvorená 30. apríla.
Úprava vody bude po rekonštrukcii realizovaná prostredníctvom UV lámp, čo je
v súčasnosti moderný trend. Rekonštrukciou prejde prakticky všetko na podlaží,
kde sa nachádza plavecký bazén. Teda aj
šatne, vstupná hala, šatňový pult a pracuje sa aj na doprojektovaní sáun.

Zimný štadión dostáva svoj špecifický tvar
Na zimnom štadióne vládne denno-denne čulý pracovný ruch. Napriek
tomu presný termín dokončenia ešte
stále nepoznáme.
Momentálne sa v rámci prác dokončilo
tretie podlažie bývalej hlavnej tribúny
a uzatvorila sa tretia stena zo strany od
priemyselného parku. „V súčasnosti pracujeme na uzatvorení zimného štadióna
od cintorína. Súbežne s uzatváraním budujeme aj tribúny pre divákov,“ informuje
riaditeľ mestských Technických služieb
Igor Rozenberg. Okrem týchto prác sa
dokončil výjazd pre rolbu a hotová je aj
konštrukcia hlavnej tribúny. Pred dokončením je aj posledná časť hrubej stavby
šatní a zázemia na prvom podlaží. „V hlavnej budove sme urobili vodu, kanalizáciu,
elektroinštalačné práce a v niektorých
miestnostiach sme už urobili aj povrchové úpravy stien. Zabetónovali sme

pravú stranu hlavnej komunikačnej trasy
druhého podlažia pre divákov a máme
pripravenú aj ľavú stranu na betónovanie.
Pripravili sme konštrukciu pre osadenie
kocky, ktorú pripravujeme na osadenie
v najbližšom čase,“ vymenúva ďalej Rozenberg s tým, že dokončená je aj príprava pre osadenie LED svietidiel nad hracou
plochou a montuje sa konštrukcia pre
káblové trasovanie elektrických rozvodov.
„Stavba ako celok dostáva svoj špecifický
tvar. Už na prvý pohľad je zrejmé, že už to
nie je náhodné dielo v tej „jame“. Občas
mal zimný štadión aj takýto prívlastok. Verím, že návštevníka zimného štadióna po
jeho otvorení bude čakať milé prekvapenie, aj keď presný termín dokončenia ešte
stále nepoznáme,“ dodáva na záver Igor
Rozenberg.
(li)

Začalo sa s opilovaním stromov v meste
Ešte v mesiaci marec začali mestské
Technické služby s opilovaním stromov v meste.
„Konáre štiepkujeme a dávame časť do
Centra zhodnocovania a časť sa použije
ako mulčovacia kôra do záhonov na mulčovanie, napríklad v Parku Š. Moysesa či
samotnom meste,“ informuje Marcela
Gendiarová, odborníčka na zeleň. Ako
ďalej konkretizuje, opilujú sa základné
aleje na uliciach M. R. Štefánika, Š. Moysesa, Dr. Janského a Dukelských hrdinov.
„Následne budeme pokračovať v medziblokových priestoroch, kde budeme
skracovať konáre, ktoré zasahujú do bytových domov a zbavovať sa budeme aj
suchých konárov,“ dodáva Gendiarová
a ako podotýka, opilovanie stromov sa
robí aj na základe žiadosti bytových spoločenstiev.
(li)

ROZNÁŠANIE ROZHODNUTÍ K MIESTNYM DANIAM

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje občanom mesta, že v termíne od 5. apríla
do 18. apríla 2019 sa budú doručovať rozhodnutia na miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje)
na rok 2019. Rozhodnutia budú doručovať občanom do vlastných rúk zamestnanci
mesta.
Miestne dane je potrebné zaplatiť vo výške a v termíne uvedenom v rozhodnutí na
účet mesta alebo do pokladnice mesta. Pri platbe miestnych daní je potrebné uviesť
variabilné symboly, tak ako sú priradené k jednotlivým daniam.
(r)
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ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH
KONTAJNEROV
Pondelok 8. apríla od 14.00 do 18.00 hod.
Jilemnického ulica – druhé parkovisko poniže IV. ZŠ
Hurbanova ulica/Svitavská ulica

Dni jarnej čistoty

Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
Svitavská ulica – parkovisko

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s
Technickými službami – Žiar nad Hronom,
a.s. organizuje od pondelka 8. apríla do
piatku 12. apríla Dni jarnej čistoty 2019,
v rámci ktorých majú obyvatelia mesta
možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu v blízkosti ich bydliska.
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa stanoveného harmonogramu, a to od 14.00 do
18.00 hod. Upozorňujeme na zmenu času,
kedy budú kontajnery umiestnené na jednotlivých stanovištiach. Táto zmena sa realizuje už od DJČ jeseň 2017.

Pártošovej ulica – parkovisko ST č. 27
Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi
Sládkovičova ulica č. 10 – pri stojisku 005
Ulica SNP č. 143 – oproti čerpacej stanici
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
Utorok 9. apríla od 14.00 do 18.00 hod.
Jiráskova ulica – pri BD 396 (tzv. čerešňová ulica)

sový komunálny odpad štandardne len do
Kontajnery slúžia na zber starého nábytku zberných nádob pôvodcu.
(ako postele, sedačky, matrace, koberce, parkety a pod.), ako aj sanity ( napr. umývadlo, Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečnévaňa, WC, keramika a iné). Ide o odpad, ktorý ho odpadu a elektroodpadu (modrý kontajsa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozme- ner) bude celý týždeň k dispozícii na jednom
ru nezmestí do zberných nádob umiestne- stanovišti – pred Základnou školou na Ulici
ných v stojiskách zberných nádob alebo pri M. R. Štefánika v čase od 14.00 do 18.00 hod.
rodinných domoch.
Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektoDo kontajnerov je zakázané umiestňovať vanie zákazov parkovania na vymedzených
drobný stavebný odpad! Drobný stavený stanovištiach pre VKK, a to z dôvodu zabezodpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN pečenia operatívneho výkonu zberu a odmesta odovzdáva na Zbernom dvore, ktorý vozu VKK počas Dní jarnej čistoty. V prípade
sídli na Ulici SNP 131 v Žiari nad Hronom za akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500 501 alebo
poplatok podľa VZN o miestnom poplatku.
na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva
Do kontajnera je tiež zakázané ukladať trie- 045/678 71 24.
dené zložky odpadu (ako papier, kovy, plasty
a sklo), bioodpad, pneumatiky a zmesový Vyzývame predsedov bytových spoločenkomunálny odpad. Všetky druhy odpadov stiev, ako aj samotných užívateľov stojísk
je možné umiestniť na Zbernom dvore, zme- zberných nádob, aby využili Dni jarnej čisto-

ty a zákonne sa zbavili objemného odpadu,
ktorý majú uložený vo vnútri stojísk, resp. pri
stojisku. Takto umiestnený odpad je v zmysle
zákona a VZN čiernou skládkou.
Opakovane žiadame obyvateľov, aby nedávali odpad, ktorý patrí do VKK tzv. „káričkárom“ (pouličným zberačom odpadu),
pretože dlhodobo monitorujeme, že takto
odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Keďže
sa pôvodca čiernych skládok zvyčajne nedá
identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu. Tieto
prostriedky vie mesto využiť efektívnejším
spôsobom.
Mesto si vyhradzuje právo na zmenu stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade
potreby operatívneho riešenia umiestnenia
kontajnera na iné stanovište.
OŽPaI, oddelenie OH

Kam s plastovým odpadom po vytriedení?
Vzniknutý plastový odpad umiestňujeme do zberných nádob žltej
farby so štítkom s príslušným názvom druhu odpadu v stojiskách
alebo pri rodinných domoch, alebo na zberný dvor. Informačné
štítky slúžia pre upresnenie, čo do zbernej nádoby patrí. Ak nám
odpad z plastu raz vznikne, je na nás, aby sme prispeli svojím
konaním k tomu, že budú ďalej odovzdané na ich materiálové alebo
energetické zhodnocovanie plastových odpadov.
Označovanie plastových materiálov

Polyetylén nízkej hustoty
Polypropylén
Polystyrén

Jiráskova ulica – parčík za predajňou kníh
Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
Ulica A. Dubčeka – pri zdravotných potrebách
Ulica A. Dubčeka – medzi TS a Rolvisom
Ul. Š. Moysesa č. 71 – pri stojisku č. 61
Hollého ulica č. 7
Ulica M. Chrásteka – pri basketbalovom ihrisku
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
Streda 10. apríla od 14.00 do 18.00 hod.
Ulica Hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 44
Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
Ulica A. Kmeťa – za hutníckym bufetom
Hviezdoslavova ulica č. 1
Ulica Š. Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke
Ulica Cyrila a Metoda/Ulica Š. Moysesa

Ako triediť - komodita plasty
V predchádzajúcich vydaniach sme venovali pozornosť
komodite papier, tentokrát si povieme základné informácie o
ďalšej komodite - plasty pár zaujímavostí, čo patrí medzi plasty
a čo nie, a nakoniec, kam s plastami po vytriedení.
V súčasnosti plasty patria medzi najrozšírenejšie druhy obalových
materiálov a stretneme sa s nimi takmer u každého výrobku. Keď
sa poobzeráme okolo seba, či už sme doma, v kancelárii, na ulici,
v obchodnom dome, cestujeme autom, vlakom, alebo autobusom,
ťažko by sme si vedeli predstaviť, že sa okolo nás nenachádzajú
plasty. Opäť v zmysle hierarchie je najlepšie, ak nám plastový odpad
vôbec nevznikne. Či už pri výrobe, balení, či bežnej spotrebe.

Ulica M. R. Štefánika – poniže parkoviska II. ZŠ

Svätokrížske námestie – na chodníku pred Svätokrížskym domom
4
5
6

LDPE
PP
PS

Dukelských hrdinov – pri BD 329 (pri stojisku č. 51)
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ

Ďalej sa stretávame s plastovými obalmi v kombinácii iných
materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity.
Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na

Štvrtok 11. apríla od 14.00 do 18.00 hod.

obale prevláda:

Ulica J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100

Kompozity „C“
Materiál
Plast / hliník
Plast / cínový plech
Plast / rôzne kovy

Ulica M. Benku – pri detskom ihrisku Terezka
Pod Donátom – bývalé telekomunikácie

Číselné označenie
90
91
92

Prečo triediť?
Vytriedením plastov, ktoré tvoria objemovo najväčšiu zložku
komunálnych odpadov, znižujeme množstvo nevytriedeného
zmesového komunálneho odpadu, ktorý dnes končí na skládke
odpadov. V roku 2017 sme zrealizovali na vzorke takmer 1 tony ZKO
rozbor, čo sa nám v odpade nachádza. Plasty tvorili 12,8 % čo do váhy,
ale objemovo hovoríme o 30 – 50 % obsahu nádoby. Z toho dôvodu
je stále naše triedenie nedostatočné a potenciál, ktorý ukladáme
na skládky, môže byť nasmerovaný inam. Nevynímajúc fakt, že za
zmesový odpad platíme, za triedený odpad nie.

Ďalším dôvodom je naše prostredie. Voľne odhodené plastové obaly
sú nielenže neestetické, ale vzhľadom na ich dlhú dobu a spôsob
rozkladu predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie.
Pre lepšiu orientáciu, z čoho je odpad zložený, hľadajme na tovare Spaľovaním takéhoto odpadu sa uvoľňuje do ovzdušia množstvo
alebo obale recyklačnú značku. Výrobcovia pre uľahčenie označujú nebezpečných toxických látok. Plasty patria do triedeného zberu.
obaly grafickými značkami, ktoré sú doplnené písomnými a číselnými
Urobme preto niečo pre seba aj naše prostredie. Po spotrebovaní,
údajmi.
Písmená a čísla upresňujú, o aký druh obalu ide. Pri obaloch, ktoré sú napríklad rôznych čistiacich prostriedkov, plastových vreciek
vyrábané z plastov, sa používajú písomné skratky doplnené číselným a obalov, opotrebovaných nákupných plastových tašiek atď., sa
takýto plastový obal stáva ďalej nepotrebným, čiže odpadom. To však
údajom.
neznamená, že sa ďalej nedá použiť. V prvom rade by sme mali hľadať
jeho druhotné využitie a až potom ho odhodiť do odpadu.
Plasty
Č í s e l n é Písomné
Materiál
označenie označenie
Ivana Martincová, zdroj: internet, upravené
Polyetyléntereftalát
1
PET
Pokračovanie v téme plastov v nasledujúcom vydaní.
Polyetylén vysokej hustoty 2
HDPE
Polyvinylchlorid
3
PVC

Krížna ulica – pri Stavite
Rudenkova ulica/Družstevná ulica
Lúčna ulica
Medzi vodami
Partizánska ulica č. 115
Partizánska ulica – športová hala
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
Piatok 12. apríla od 14.00 do 18.00 hod.
Šášovské Podhradie – Valašský šenk
Šášovské Podhradie – časť Píla, stred ulice, pred domom č. 366
Šášovské Podhradie – stred dediny (autobusová zastávka)
Šášovské Podhradie – pod hradom
Kutinky
Ulica J. Kráľa/Ulica A. Štefanku – na rohu ulice
Kukučínova ulica – parčík
Jesenského ulica č. 26
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred II. ZŠ
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Blaho elanie
Príležitosť pre macochu
Míňajú sa dni, mesiace, tri roky. Žijeme bez
ženských rúk. Najlepší otec pod slnkom nestačí prať, žehliť, variť pre troch chlapov. Dostal ponuku od ženy, ktorá žila s 10-ročným
synom, aby začali spolu žiť. Prišla ku nám
tridsiatnička.
Už od prvých dní hrala divadlo. Bola Poľka.
Nahovorila otcovi, že sa jej muž zabil na
motorke. Bola, ale slobodná matka a syna
mala od farára. Pokiaľ boli peniaze na
vkladnej knižke, tak varila, ale ako sa minuli, tak narastala jej nenávisť na mňa a brata. Začala predstierať nevoľnosti, choroby
a podobne. Brat narukoval, ja som ostal
opustený v starej komore. Žalovala otcovi
proti mne. Jedného dňa som prišiel domov
a pred komorou som našiel moju bielizeň,
oblečenie a veci na hromade. Nakričala na
mňa, že už nebude sa o mňa starať.
Životopis macochy
Keď nemecká armáda obsadila Poľsko, na
začiatku 2. svetovej vojny, mala macocha
22 rokov. V dedine, kde žila, začala posluhovať nemeckým vojakom. Robila im poštárku, tlmočníčku a kolaborovala pre nich.
Mala zabezpečenú bezpečnosť, stravovanie
a iné veci. Prišlo však k zmene podmienok.
Nemecká rota bola prevelená na Slovensko
potláčať partizánske hnutie v okolí Novej
Bane. Musela sa sťahovať s nimi, lebo v dedine by ju spoluobčania ukameňovali, lebo

Dožiť sa radosti
kvitnúceho rána
je zázrak milosti,
najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme
dobrého zdravíčka
pre našu babinu od Pána z nebíčka.
Nech jej dá dar zdravia,
v ňom je žitia sila,
aby tu radostne a šťastne ešte dlho
s nami žila.
Dňa 13. marca 2019 sa krásneho
životného jubilea 84 rokov dožila
mama, starká, babka, svokra, krstná
mama a švagriná

Anna Dobiasov

zo Šášovského Podhradia.
Všetko najlepšie,
najmä veľa zdravia, želajú dcéry
s rodinami, vnučky a vnuci,
pravnúčatá a ostatná rodina
a priatelia.

Z pera čitateľa
zrádzala obyvateľov. Mnohí boli zastrelení,
alebo poslaní do koncentrákov. Vo Veľkej
Lehote boli Nemci dva roky, ale keď ruské
vojská postupovali a tlačili ich na západ,
tak macocha nemohla ísť s nimi. Zostala
v dedine. „Prilepila sa“ na miestneho farára,
ktorému robila kuchárku aj manželku. Farár
bol Rumun a v dedine už mal dve deti. Macocha mu podľahla a porodila mu syna. Keď
starý farár zomrel, prišiel mladý a tej jej dal
vyhadzov, lebo zamestnal mladú kuchárku.
Macocha sa odsťahovala na severnú Oravu.
Odtiaľ ju otec priviezol k nám. Vždy bola
veľmi chytrá, podarilo sa jej otca nahovoriť
na „splodenie“ dieťaťa. Narodila sa sestra
a tým sa poistila na dožitie v našej dedine.
Naša rodina bola moje deti, tvoje deti, naše
deti.
Musel som začať žiť medzi svojimi, ale úplne
opustený. Mal som šťastie, že som ukončil
učňovku a začal som pracovať v ZSNP ako
zmenový elektrikár. Požiadal som o ubytovanie na slobodárni. Bola tam prekážka,
lebo dedina, v ktorej som žil, bola vzdialená
14 km od Žiaru – predpis požadoval 15 km.
Predstúpil som pred ZV ROH, tam som predniesol žiadosť, kde som vysvetlil, aké mám
podmienky pri macoche. Urobili výnimku
a dali mi izbu. Presťahoval som sa a začal
som iný život.
Pokračovanie v budúcom čísle – Život
v Žiari na slobodárni.

2 % z daní
pre Nadáciu
Kresťanská Obnova
Darujte 2% z vašich daní
Nadácii Kresťanská Obnova,
ktoré budú použité
na vonkajšie úpravy
okolia Evanjelického centra
a tým skrášlenie
jeho okolia.
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Nadácia
Kresťanská Obnova
IČO:42001595
Na daný účel môžete prispieť
aj priamo ma účet:IBAN:
SK7709000000000411636062

Výstava ocenených
a postupových prác
Vesmír očami detí
V priebehu mesiaca marec je
v priestoroch planetária inštalovaná
výstava ocenených a postupových
prác regionálneho kola výtvarnej
súťaže Vesmír očami detí. Navštíviť
ju môžete bezplatne v pracovných
dňoch v čase od 9.00 do 14.00
hod. alebo počas pravidelných
programov pre verejnosť.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

Aotearoa – krajina veľkého bieleho oblaku
O Novom Zélande sa hovorí ako o najmladšej krajine na svete. Je to preto, že jeho územie bolo Európanmi objavené ako jedno
z posledných v polovici 17. storočia a osídlené až o storočie neskôr. Ponorte sa spolu s nami za spevu Maoriov, pôvodných
obyvateľov krajiny, do jeho histórie, spoznajte jeho prírodné a kultúrne dedičstvo, zoznámte sa s krásami, zaujímavosťami a
hlavne inšpirujte pri vlastnom objavovaní neprebádaných kútov našej planéty. Program doplní fulldome oddychová projekcia
krás blízkeho i vzdialeného vesmíru. Vo štvrtok 28. marca o 19.00 hod. vo Hviezdnej sále.
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

e-mail: inzercia@echo.sk

Materská škola v programe ERASMUS +

Materská škola bola úspešná v programe ERASMUS+ s projektom Učíme sa
navzájom. Projekt je zameraný na získanie skúseností zo zavádzania vzdelávacieho systému Začať spolu alebo
Step by step a na získanie informácií,
praktických poznatkov o realizácii environmentálneho programu ako aj ich
aplikácie do edukačného procesu a využívania inovatívnych metód.
Spolu sedem učiteliek zo žiarskej Materskej školy a jej elokovaných pracovísk
v dňoch od 4. do 8. marca vycestovalo do
partnerského mesta Svitavy. „Formou metodických hospitácií v materských školách
sme získali nové vedomosti, zručnosti
a skúsenosti ku skvalitneniu výchovno –
vzdelávacej činnosti v našich škôlkach,“
informuje riaditeľka materskej školy Martina Šimková s tým, že na spoluprácu pri
tvorbe a realizácii projektu sa ochotne
podujali svitavské kolegyne Petra Nováková a Karla Juříková.
V pondelok 4. marca popoludní sa konala
prvá pracovná schôdzka, pri ktorej sa žiarske pedagogičky s českými kolegyňami
navzájom zoznámili, uskutočnili administratívne úkony, ktoré si projekt vyžaduje
a v príjemnej atmosfére diskutovali o systéme predškolského vzdelávania v našich
krajinách. Posedenie sme ukončili rekapi-

tuláciou cieľov mobility a naplánovaného
programu na ďalšie dni. „V utorok 5. marca
nás privítala riaditeľka Petra Nováková,
ktorá nás najskôr previedla priestormi
materskej školy. Následne sme pozorovali
vzdelávací proces, v ktorom už niekoľko
rokov zavádzajú do praxe projekt Začít
spolu – Step by step. Zoznámili sme sa
s metodikou, princípmi, podmienkami
a činnosťami v centrách aktivít. Pri rozbore sme prediskutovali pozitíva a úskalia
pri zavádzaní daného programu,“ približuje ďalej Martina Šimková. V tento deň
žiarske pedagogičky navštívili aj materskú
školu pri zdravotníckom zariadení, kde
videli podmienky práce s chorými deťmi,
ktoré sú hospitalizované v nemocnici aj
za spoluúčasti rodičov týchto detí. Čas po
obede venovali rozboru dopoludňajších
činností, pričom im riaditeľka odovzdala
materiály k projektu a prebehla profesionálna diskusia k danej téme. Ďalšou popoludňajšou aktivitou boli tvorivé dielne
pod vedením majstra sklára. „Mohli sme
si prakticky vyskúšať sklársku techniku
Tiffany vitráž. Výsledkom nášho snaženia
bola sklenená veľkonočná kraslica, ktorá
nám zostala ako krásna spomienka na pobyt vo Svitavách,“ približuje ďalej Šimková
a ako podotýka, deň zavŕšili spoločnou
večerou na pozvanie starostu Svitáv Dávida Šimeka.
V stredu mali učiteľky možnosť pozorovať ukážky práce ekologického projektu
Náš dub, kde ich riaditeľka Jana Hrubá
oboznámila s ekologickým zameraním
škôlky. „Spoločne sme si prezreli výstavu
výrobkov z odpadového materiálu Recyklohranie, do ktorej sa zapojili nielen deti

jednotlivých tried, ale aj ich rodičia. V tejto
škôlke tiež prebieha zaujímavý Ozdravný
projekt, zameraný na zdravý životný štýl
a správne držanie tela a pôsobí tu aj detský spevácky zbor Svitaváček, ktorý nás
potešil svojim vystúpením.“ Popoludní
učiteľky vycestovali do Moravského krasu
na prehliadku malebnej Punkevní jaskyne
pod priepasťou Macocha.
Štvrtok bol v znamení ekologických a polytechnických bádateľských činností.
Novú tvorivo-bádateľskú učebňu predstavila žiarskym pedagogičkám riaditeľka
Alena Vašáková. „S veľkým záujmom sme
obdivovali kreatívny projekt na podporu
polytechnickej a bádateľsky orientovanej
výučby pre školské i predškolské deti, ornitologické búdky a ostatné ekologické
prvky v školskej záhrade, ako aj IT vybavenie tejto učebne. V priestoroch škôlky sme
mali možnosť vidieť spoluprácu základnej
školy s materskou školou pri realizácii projektu Deti deťom. Žiaci 2. stupňa v rámci

prírodovedných predmetov predvádzali
predškolským deťom jednoduché fyzikálne a chemické pokusy spolu s vysvetlením vhodným pre tento vek,“ konkretizuje
ďalej Martina Šimková.
Po náročných dňoch čakalo naše pedagogičky relaxačné popoludnie. Zúčastnili sa
zážitkového programu v unikátnom zábavnom centre Peklo Čertovina. Tu obdivovali nielen program plný čertovských
kúskov, ale i umenie miestnych rezbárov a kováčov. „V piatok sme vycestovali
domov. Vo Svitavách sme prežili krásne
a podnetné dni, získali množstvo nových
pracovných skúseností a nezabudnuteľných zážitkov. Veľké poďakovanie patrí
našim svitavským kolegyniam, hlavne
riaditeľke Petre Novákovej, ktorá na projekte spolupracovala od zrodu myšlienky,
pri organizácii až po jeho realizáciu. Veľmi
si vážime pomoc a ústretovosť vedenia
mesta Svitavy. Teší nás, že sme aj takouto
formou mohli prispieť k aktívnej spolupráci našich dvoch družobných miest - Žiar

nad Hronom a Svitavy a posunúť ju na
ďalšiu úroveň. Projekt Učíme sa navzájom
bol pre nás veľkým prínosom. Plánujeme
sa zapájať do ďalších projektov v programe Erasmus a radi privítame české kolegyne u nás v Žiari nad Hronom,“ dodáva na
záver riaditeľka Martina Šimková.
Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý
podporuje aktivity v oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy, mládeže a športu počas
programového obdobia v rokoch 2014 2020, poskytuje granty pre široké spektrum
akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program
dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť
tak svoje poznatky a zručnosti.
(li)
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Podľa č. 89 ods. 2 písm.
f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods.
1 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov boli voľby
do Európskeho parlamentu vyhlásené na deň
ich konania na sobotu
25. mája 2019.

Delegovanie člena do okrskovej volebnej komisie
Politické strany, politické hnutia alebo koalície, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované pre voľby do Európskeho parlamentu, môžu v termíne do pondelka
1. apríla 2019 do 24.00 hod. delegovať jedného člena a jedného náhradníka do
okrskovej volebnej komisie.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK doručí politická strana, politické hnutie alebo koalícia na Mestský úrad v Žiari nad Hronom alebo e-mailom na
adresu: erika.rajcanova@ziar.sk.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby do Európskeho parlamentu je
možné zasielať na emailovú adresu:
erika.rajcanova@ziar.sk
Ostatné informácie ohľadom vydávania hlasovacích preukazov sú zverejnené
v odkaze „Informácia pre voliča“, ods. 5 - Hlasovací preukaz.

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na
území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do
22.00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky má občan
Slovenskej republiky, ktorý má na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt a
najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku a občan iného členského
štátu Európskej únie, ktorý má na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt a
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18
rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky má aj
občan Slovenskej republiky, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt a ani na území iného členského
štátu Európskej únie, najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku
a v deň konania volieb sa zdržiava na
území Slovenskej republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých
istých voľbách možno len v jednom
členskom štáte Európskej únie.
Prekážkou práva voliť je zákonom
ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného
zdravia.
III
Právo byť volený
Za poslanca Európskeho parlamentu
môže byť zvolený
•občan Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21
rokov veku a má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky,
•občan iného členského štátu Európskej
únie, ktorý najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol
zbavený práva byť volený v členskom
štáte Európskej únie, ktorého je štátnym
občanom a má na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt.
Kandidovať za poslanca Európskeho
parlamentu v tých istých voľbách možno
len v jednom členskom štáte Európskej
únie.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
•právoplatné odsúdenie za úmyselný
trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
•pozbavenie spôsobilosti na právne
úkony.
IV
Zápis občana iného členského štátu
Európskej únie do zoznamu voličov
Občana iného členského štátu Európskej

únie, ktorý má na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt, zapisuje do
zoznamu voličov obec, v ktorej má občan
iného členského štátu Európskej únie
trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a
vyhlásenia.
Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí
predložiť najneskôr 40 dní predo dňom
konania volieb (najneskôr 15. apríla 2019),
inak právo na zápis do zoznamu voličov
zaniká.
Volič, ktorý požiada pre voľby do
Európskeho parlamentu o zápis do
zoznamu voličov v inom členskom štáte
Európskej únie, a zároveň požiada o
zápis do zoznamu voličov v Slovenskej
republike sa dopustí priestupku, za ktorý
mu bude uložená pokuta 100 eur.
V
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v deň konania
volieb nebude môcť voliť v mieste svojho
trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho trvalého
pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Obec na základe žiadosti voličovi vydá
hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov
ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní
hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis
do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie
hlasovacieho
preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred
konaním volieb (t.j. najneskôr 24.5.2019)
v úradných hodinách obce. Obec vydá
hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak, aby žiadosť
o vydanie hlasovacieho preukazu bola
doručená obci najneskôr 15 pracovných
dní predo dňom konania volieb (t.j.
najneskôr 03.05.2019),
elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť
o vydanie hlasovacieho preukazu bola
doručená obci najneskôr 15 pracovných
dní predo dňom konania volieb (t.j.
najneskôr 03.05.2019). Obec na tieto
účely zverejňuje na svojom webovom
sídle elektronickú adresu na doručovanie
žiadostí. Ak obec nemá webové
sídlo, zverejní elektronickú adresu na
doručovanie žiadostí na úradnej tabuli
obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•meno a priezvisko,
•rodné číslo, ak ide o občana iného
členského štátu Európskej únie, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky, dátum narodenia, pokiaľ
rodné číslo nemá pridelené,
•štátnu príslušnosť,
•adresu trvalého pobytu (obec, ulica,

číslo domu),
•korešpondenčnú adresu, na ktorú obec
doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej
žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu najneskôr v posledný deň
predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr
24.05.2019).
Žiadosť musí obsahovať údaje
o voličovi
•meno a priezvisko,
•rodné číslo, ak ide o občana iného
členského štátu Európskej únie, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky, dátum narodenia, pokiaľ
rodné číslo nemá pridelené,
•štátnu príslušnosť,
•adresu trvalého pobytu (obec, ulica,
číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi
na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti
neuvedie inú korešpondenčnú adresu,
najneskôr tri pracovné dni od doručenia
žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na
adresu uvedenú v žiadosti doporučenou
zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo
elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací
preukaz prevezme iná osoba, musí v
žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a
číslo občianskeho preukazu. Táto osoba
je povinná prevzatie hlasovacieho
preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací
preukaz, môže voliť aj vo volebnej
miestnosti príslušnej podľa miesta jeho
trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím
preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len
s občianskym preukazom alebo
s pobytovým preukazom občana
Európskej únie.
VI
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky
•vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný,
•v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
základe hlasovacieho preukazu alebo
•na základe slovenského cestovného
dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a ani na území
iného členského štátu Európskej únie.
Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej
komisii svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu alebo pobytového
preukazu občana Európskej únie. Ak bol
voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací
preukaz, predloží spolu s občianskym
preukazom
alebo
pobytovým
preukazom občana Európskej únie
hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková

volebná komisia odoberie. Potom
okrsková volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov a
vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu
obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce.
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a ani na území iného
členského štátu Európskej únie a dostavil
sa v deň konania volieb do volebnej
miestnosti preukáže svoju totožnosť
predložením slovenského cestovného
dokladu a súčasne okrskovej volebnej
komisii predloží čestné vyhlásenie o
trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor
zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky na svojom webovom sídle.
Okrsková volebná komisia takéhoto
voliča dopíše do zoznamu voličov,
čo zaznamená v jeho slovenskom
cestovnom doklade a čestné vyhlásenie
o trvalom pobyte v cudzine pripojí
k zoznamu voličov. Potom okrsková
volebná komisia vydá voličovi hlasovacie
lístky a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky
potvrdí volič v zozname voličov
vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi,
ktorý nevstúpi do osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov,
okrsková volebná komisia hlasovanie
neumožní.
V osobitnom priestore určenom na
úpravu hlasovacích lístkov vloží volič
jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej
úpravy do obálky alebo na jednom
z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie
prednostného hlasu zakrúžkovaním
poradového čísla najviac u dvoch
kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží
volič do obálky a následne do volebnej
schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková
volebná komisia vydá za nesprávne
upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne
upravené hlasovacie lístky vloží volič
do schránky na odloženie nepoužitých

alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací
lístok pre zdravotné postihnutie
alebo preto, že nemôže čítať alebo
písať a oznámi pred hlasovaním túto
skutočnosť okrskovej volebnej komisii,
má právo vziať so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov
inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho
pokynov a zákona upravila hlasovací
lístok a vložila do obálky; takouto
osobou nemôže byť člen okrskovej
volebnej komisie. Obidve osoby pred
vstupom do osobitného priestoru na
úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej
volebnej komisie poučí o spôsobe
hlasovania a o skutkovej podstate
trestného činu marenia prípravy a
priebehu volieb.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné
postihnutie sám vložiť obálku do
volebnej schránky, môže požiadať, aby
obálku do volebnej schránky v jeho
prítomnosti vložila iná osoba, nie však
člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do
volebnej miestnosti zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, má právo požiadať
obec a v deň konania volieb okrskovú
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania
do prenosnej volebnej schránky, a to len
v územnom obvode volebného okrsku,
pre ktorý bola okrsková volebná komisia
zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité
alebo nesprávne upravené hlasovacie
lístky do zapečatenej schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov, inak
sa dopustí priestupku, za ktorý mu
bude uložená pokuta 33 eur. V prípade
hlasovania mimo volebnej miestnosti,
volič nepoužité alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky znehodnotí
pred členmi okrskovej volebnej komisie.
***
Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho
parlamentu sú uverejnené na webovom
sídle Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky http://www.minv.sk/?volby-ep
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TUBAPACK podporuje rozvoj mladých
ľudí
É TAPET Y
BAVLNEN
Žiarska spoločnosť TUBAPACK podporuje
prostredníctvom svojej nadácie projekty
výlučne v našom regióne. Darovaním 2%
z vašich daní ich môžete podporiť i vy.
Spoločnosť TUBAPACK podporuje deti
a mládež v našom regióne prostredníctvom
rôznych súťaží či finančne vďaka Nadácii TUBAPACK. „Nadácia TUBAPACK, do ktorej patrí
okrem našej spoločnosti aj ďalších šesť v rámci nášho regiónu, v minulom roku podporila
napríklad Pohronské ľadové medvede, kultúrno-benefičné podujatie Na krídlach anjelov či Prvý kozí festival,“ vymenúva generálny
riaditeľ spoločnosti Richard Pittner a dodáva,
že okrem nadácie podporuje rôzne projekty
či športovcov aj samotný TUBAPACK. „Naša
spoločnosť už niekoľko rokov podporuje futbalový a basketbalový klub v Žiari nad Hronom, Hasičský zbor v Lovči, Dominiku Veisovú – majsterku SR v karate či Žiarsky mestský
polmaratón,“ dodáva Richard Pittner.
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Exkurzie v TUBAPACKu
pre žiakov základných škôl
Spoločnosť TUBAPACK podporuje deti a mládež aj inou formou, než len finančne: „Ponúkame možnosť exkurzií, kde majú žiaci
základných škôl možnosť spoznať prevádzku
spoločnosti, vidieť administratívne a skladové priestory, laboratórium a tiež nazrieť do
procesu výroby túb, pochopiť ho od prvého
kroku, kedy sa tuba lisuje, až po ten posledný,
kedy sa na tubu aplikuje uzáver. Deti si majú
možnosť vyskúšať štandardné testy, ktoré
sa počas výroby na tubách vykonávajú. Po
celý čas sa triedam venujú odborníci, ktorí
ich sprevádzajú počas celej exkurzie,“ hovorí
ďalej riaditeľ spoločnosti a dodáva, že TUBAPACK sa, okrem iného, snaží pre žiakov vytvárať aj kreatívne súťaže. Ostatnou z nich bola
súťaž uskutočnená v spolupráci s mestom
Žiar nad Hronom a CVČ – STAŇ SA TVORCOM
– navrhni a postav dominantu Žiaru nad Hronom. V rámci výhier žiaci navštívia vedecké
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krokov
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ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

zážitkové interaktívne centrá v Leviciach, Bra- prezentovať spoločnosť a produktové portfótislave a v Brne, kde sa spája zábava s učením. lio študentom, predstaviť im tradičnú výrobu
túb, ktorá tu započala v 70. rokoch minulého
storočia, ale tiež kroky, ktoré sa uskutočnili
v rámci modernizácie výroby a pracovného
prostredia zamestnancov, až do súčasnosti.
Spoločnosť TUBAPACK nadväzuje kontakt Samozrejme, sa predstavujeme aj ako jedna
so svojimi budúcimi zamestnancami aj pro- z firiem združenia InTech, ktorá v rámci systéstredníctvom Súkromnej strednej odbornej mu duálneho vzdelávania ponúka možnosť
školy technickej v Žiari nad Hronom. „Každo- prepojenia teórie a praxe a následného zaročne sa zúčastňujeme Dňa otvorených dverí mestnania po ukončení štúdia.
a tiež Dní techniky na SSOŠT. Naším cieľom je

TUBAPACK aj na DOD
a Dni techniky

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b)
v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
ktorej predmetom je nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar
nad Hronom, bližšie identifikovaný Geometrickým plánom č. 44562578-095/2018, vyhotoveným vyhotoviteľom GEODESY SERVICE, s. r. o.,
so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom,
katastrálny odbor dňa 1.10.2018 pod č. 420/18, a to:
 novovytvorená CKN parcela č. 1149/68 – zastavaná plocha s výmerou 6 123 m2, odčlenená:
- z pôvodnej CKN parcely č. 1149/3 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 7 500 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
- z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 50 700 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
- z pôvodnej CKN parcely č. 1149/68 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 2 955 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136.
(ďalej ako „Predmet predaja“),
smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemku výlučne za účelom výstavby bytového domu/bytových domov s potrebnou technickou infraštruktúrou v súlade so záväznými časťami platného Územného plánu mesta Žiar nad Hronom.
Opis Predmetu predaja: pozemok je situovaný v zastavanom území mesta Žiar nad Hronom, v časti sídliska Pod vŕšky, plocha pri strete ulíc
J. Kráľa a Štúrova.
Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Meno: Mgr. Nikoleta Miadoková Tel. číslo:045/678 71 32 E-mail: nikoleta.miadokova@ziar.sk
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta www.ziar.sk, v sekcii Úradná tabuľa. Bližšie informácie
navrhovatelia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor ekonomiky a financovania (oddelenie správy majetku mesta),
kancelária č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 1.11.2018 do 31.5.2019 do 12.00 hod. (vrátane). Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú
ponuku v podateľni mestského úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., najneskôr dňa 31.5.2019 do 12.00 hod. (vrátane).
Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar
nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu časti nehnuteľnosti - pozemku, nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností, a to:
 časť CKN parcely č. 615/1 – ostatná plocha s výmerou
23.015 m2 evidovanej na LV č. 1136, a to štyri plochy na prenájom orientačne v časti s výmerou 456,51 m2, ktoré sa nachádzajú vo dvorovej časti bytových domov súp. č. 456 a čiastočne
domov č. 455 a 473 na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:


cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a
nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „záujemca“),
 účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch, na účel parkovania celkom 24 osobných motorových vozidiel vyhradených pre
užívateľov bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 456,
 doba nájmu: určitá – 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy
 cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je
v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č.
12 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom
vo výške 1 €/spevnenú plochu
 záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie,
že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do
4.5.2019 do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom Odbor životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom - pozemok CKN
parcela č. 615/1 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy
prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom – Odbor životného prostredia a infraštruktúry č. dverí
6 v pracovných dňoch od 7.30 do 14.00 hod., tel. č. 045/678 71 43.
Čo k tomu treba
Tí, čo sa aktívne pohybujú, zapojiť sa, tí, čo si na pohyb ešte nenašli čas
a chuť, začať.

Podmienky, aby bol účastnícky list platný
a zaradený do žrebovania

Podmienky a postup vypĺňania sú podrobne uvedené na účastníckych
listoch. Je potrebné venovať sa pohybovej aktivite minimálne 4 týždne.
Tí, ktorí sa pohybovej aktivite budú venovať 6 a viac týždňov, budú zaraOd 25. marca do 16. júna bude prebiehať už 8. ročník dení aj do prémiového žrebovania. Potrebné je viesť záznam pravidelne,
celoslovenskej medzinárodne koordinovanej kam- mať pohybovú aktivitu aspoň štyri dni v týždni a venovať pohybu najmepane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej popu- nej 210 minút týždenne.
lácie pod názvom Vyzvi srdce k pohybu.
Kde nájdete účastnícke listy? Na Regionálnych úradoch verejného zdraZo skúseností z predchádzajúcich ročníkov u účastníkov votníctva, na webovej stránke www.ruvzzh.sk www.vzbb.sk.
boli zaznamenané pozitívne zmeny, zhodenie nadbytočných kilogramov a u mnohých z nich sa pohybová Kde a ako odovzdáte vyplnený účastnícky list po skončení Vašej účasti
aktivita stala súčasťou životného štýlu, ktorá prispela v súťaži? Prineste alebo pošlite poštou na Regionálny úrad verejného
k zlepšeniu zdravia. Cieľom tejto kampane je povzbu- zdravotníctva v Žiari nad Hronom - Oddelenie podpory zdravia a výdiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho chovy k zdraviu, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom alebo
voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových priamo gestorovi kampane na Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
aktivít a žili zdravšie.
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1,
975 56 Banská Bystrica, alebo preskenovaný, e-mailom na adresu uvedeMy, dospelí, zapojme sa do súťaže o hodnotné ceny od nú na www.vzbb.sk alebo zh.malatincova@uvzsr.sk.
našich sponzorov. Prekonajme pohodlnosť a vyhrajme tu
najvzácnejšiu cenu – svoje zdravie!
RÚVZ Žiar nad Hronom - Oddelenie

Opäť je tu kampaň Vyzvi srdce k pohybu
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Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a nebezpečenstvo vzniku požiarov
Každoročné štatistiky požiarovosti
ukazujú, že s príchodom prvých jarných, a najmä slnečných, dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda,
ale i človek, a to svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach. Napriek
sústavnému zdôrazňovaniu zákazu
vypaľovania porastov bylín, kríkov,
stromov a suchej trávy v jarnom období, ale i počas celého roka, občania túto
činnosť a riziko s ňou spojené často
podceňujú a nechávajú sa v rámci upratovania svojich pozemkov a záhrad zlákať a neuposlúchnuť zákaz vypaľovania suchej trávy a kríkov.
Nasvedčujú tomu i štatistiky požiarovosti
za posledné roky. Na území okresov Žiar
nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica vzniklo v roku 2018 spolu 167 požiarov,
z toho 89 požiarov bolo v prírodnom prostredí. V tom sú zahrnuté i požiare, ktoré
vznikli pri vypaľovaní suchých trávnatých
porastov. Na prvý pohľad „bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej ploche,
alebo spaľovanie zhrabaných porastov,
môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov. Oheň na otvorenom priestore sa šíri
veľmi rýchlo, a to najmä ak sa rozfúka
vietor. Svojimi rozmermi a rýchlosťou
môže spôsobiť škody nielen na majetku
a životnom prostredí, ale tiež aj straty na
ľudských životoch a v neposlednom rade i
ekologické straty, ako je strata veľkej časti

lesa, chránených porastov a bylín a úhyn
chránených živočíchov.
Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie
porastov je podľa zákona o ochrane pred
požiarmi č. 314/2001 Z.z. prísne zakázané
v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa
zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky
331 eur , resp. v blokovom konaní do výšky 100 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe (podnikateľovi) je možné uložiť
pokutu až do výšky 16 596 eur.
Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce,
ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve, pričom
v niektorých prípadoch ho aj zakazujú!
V prípade vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je akékoľvek
spaľovanie na voľnom priestranstve prísne zakázané!
Preto chceme touto cestou upozorniť na
niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba
pri spaľovaní horľavých látok na voľnom
priestranstve povinná dodržiavať, a to
najmä:
•sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania
ukladať horľavé látky do upravených hromád tak, aby neohrozovali svojim sála-

vým teplom alebo odlietajúcimi časticami
okolie
•zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich
prostriedkov na zabránenie rozšírenia
ohňa (vodu, lopaty a iné pomôcky a náradie)
•vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania
•po skončení vykonať dohasenie zvyškov

po spaľovaní a preventívne kontrolovať
okolie po určitý čas
V prípade vzniku požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar
všetkými dostupnými prostriedkami, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia sa. Hlavne požiar,
ktorý vznikne v ťažko prístupnom teréne,
t.j. kopcovitom a členitom, sa za veterné-

ho počasia veľmi rýchlo môže rozšíriť na
veľkú plochu a vlastnými prostriedkami
ho už nie je možné uhasiť. V takomto
prípade je potrebné okamžite volať linku
Hasičského a záchranného zboru 150, prípadne linku tiesňového volania – IZS 112.
pplk. Ing. Slavomír Búci, vedúci
oddelenia požiarnej prevencie OR
HaZZ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

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 17. marca sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starký
Milan Beňo.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.
SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 12. marca sme si
pripomenuli druhé
výročie, ako nás
navždy opustil náš milovaný
Vincent Sojka
zo Žiaru nad Hronom.
S láskou spomínajú manželka,
dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Keby sa tak dal
vrátiť čas,
pohladiť tvoju tvár
a počuť zasa tvoj
hlas...
Dňa 27. marca si
pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný vnuk
Marek Ostáš.
Venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.
S láskou spomínajú babina, starký,
teta Alžbetka, mama, brat Maťo,
krstní rodičia,
sesternice Tinka a Ninka.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško
z nášho života,
ale krásne spomienky
a večná láska v nás
stále ostávajú,
pretože ten, kto žije
v našich srdciach,
nikdy neumiera.
Dňa 28. marca si pripomenieme prvé
smutné výročie odvtedy, ako nás
navždy opustil drahý manžel, otec,
starý otec, prastarý otec a brat
Ján Adam
vo veku 87 rokov
zo Žiaru nad Hronom.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

SPOMIENKA
Šesť smutných
rokov uplynie
28. marca, kedy nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec a starý otec
Vladimír Štuhl.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú manželka Janka,
synovia Henrich, Vladino,
Dávid s rodinami,
vnúčatá a všetci priatelia.

SPOMIENKA
Odišli na cestu,
kde ide každý sám,
len dvere spomienok
ostali otvorené dokorán.
Tohto roku si
pripomenieme
48 rokov, čo nás
opustil náš otec
Jozef Lancko
vo veku 43 rokov
a dva roky, čo nás
opustila
naša mama
Oľga Lancková
vo veku 88 rokov.
Tí, ktorí ste ich
poznali, venujte im
tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Viera,
Ľudmila a Želmíra s rodinami.

SPOMIENKA
Kto žije v srdciach a spomienkach tých,
ktorých opustili, nikdy nezomrú.
Dňa 28.3.2019 uplynie 26 rokov od smutnej udalosti,
kedy nás navždy opustil náš milovaný otec, starý otec,
svokor a švagor
Jozef Dubravec.
Dňa 02.4.2019 uplynú 3 roky od smutnej udalosti,
kedy nás navždy opustila naša milovaná mama, stará mama,
svokra a sestra
Františka Dubravcová.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosím, spomienku.
S láskou spomínajú synovia.

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

SPOMIENKA
V neznámy svet
odišiel si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš
v srdciach tých,
ktorí ťa mali radi.
Dňa 31. marca
si pripomíname
2. výročie od chvíle,
keď nás opustil milovaný manžel,
otec a starý otec
Ferdinand Buday.
S láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Drahá mamička,
ťažko sa s tebou lúčilo,
ťažké je bez teba žiť,
láska však smrťou
nekončí,
v srdci ťa stále
budeme mať.
Dňa 21. marca
sme si pripomenuli smutné
20. výročie od smrti našej
drahej mamky a starkej
Rozálie Jánošovej
z Ostrého Grúňa.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry a syn s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá.
SPOMIENKA
Tá rana v srdci bolí
a nikdy sa nezahojí ...
Aj keď nie si medzi
nami,
v srdciach a
spomienkach
si stále s nami.
Dňa 1. apríla si pripomenieme
10. výročie, čo nás navždy opustil
manžel, otec a starký
Jozef Klement.
S láskou a úctou na neho spomínajú
a za tichú spomienku ostatným
ďakujú manželka, synovia a dcéra
s rodinami.

SPOMIENKA
Odišiel bez
rozlúčky, čo nikto
nečakal.
Zatvoril oči,
utíchol jeho hlas,
tak náhle opustil
všetkých nás.
Už nie je medzi nami,
ale v našich srdciach žije spomienkami.
Všade okolo chýba jeho hlas,
mal rád život, my jeho a on nás.
Skromný a láskavý bol
vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 25. marca
si pripomíname 2 roky
od smutnej chvíle, kedy nás opustil
manžel, otec, svokor a starý otec
Stanislav Puťoš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 20. marca
sme si pripomenuli
9. výročie od chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
Marián Schmidt.
Tí, ktorí ste ho
poznali, spomeňte si spolu s nami.
Spomína manželka, deti,
vnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Odišla si bez
rozlúčky, čo nikto
nečakal.
Už len kytičku ti na
hrob môžeme dať,
modlitbu tichú
odriekať a s láskou
spomínať.
Dňa 28. marca si pripomíname
15 rokov, čo nás navždy opustila
dcéra, sestra, teta a švagriná
Jarka Sitorová.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
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Adam Hriň so zlatou medailou
z M-SR dorastencov

Žiarčania súťažili v konkurencii 150 plavcov
PLAVCI

Začiatkom marca sa plavci žiarskeho
Plaveckého klubu Delfín zúčastnili
2. kola 15. ročníka Banskobystrického
pohára v plávaní. Na preteky cestovali
do Banskej Štiavnice.
Na súťaži malo zastúpenie 10 klubov so
151 plavcami, medzi ktorými súťažilo aj
našich 28 plavcov PK Delfín.
Výsledky
M. Bartková: 6. miesto 100 m prsia, K.
Glezgová: 3. miesto 25 m prsia, K. Hamarová: 7. miesto 50 m prsia, J. Hlavnička: 5.
miesto 100 m polohové preteky, A. Holos: 3. miesto 100 m polohové preteky,
D. Karásková: 7. miesto 100 m prsia, E.
Klučková: 6. miesto 200 m znak, H. Kmeťová: 2 x 1. miesto 50 m prsia, 100 m prsia,
2. miesto 50 m motýlik, 3. miesto
100 m polohové preteky, J. Kukučka: 4 x 2.
miesto 200 m voľný spôsob, 200 m znak,
100 m prsia, 100 m motýlik, 3. miesto
50 m voľný spôsob, V. Maliková: 2. miesto
100 m motýlik, T. Osvaldt: 6. miesto 25 m
motýlik, M. Petro: 7. miesto 100 m prsia,
H. Pittnerová: 4. miesto 100 m motýlik, E.
Polorecká: 7. miesto 100 m prsia, E. Prachárová: 3. miesto 100 m motýlik, S. Procnerová: 5. miesto 100 m motýlik, N. Revajová: 2 x 3. miesto 25 m voľný spôsob,
25 m motýlik, M. Ruislová: 2 x 2. miesto
50 m prsia, 100 m prsia, F. Šurek: 1. miesto
200 m znak, 2. miesto 200 m voľný spôsob, 3. miesto 50 m znak, I. Šureková:
2. miesto 200 m znak, 3. miesto 200 m voľný spôsob, P. Šurka: 2 x 2. miesto 100 m
prsia, 100 m polohové preteky, 3. miesto
50 m prsia, M. Ťahún: 2. miesto 25 m prsia,
K. Ťahúnová: 4. miesto 50 m motýlik,
O. Ťahúnová: 6. miesto 100 m prsia,
T. Veselá: 2 x 1. miesto 50 m motýlik,
100 m motýlik, 2. miesto 50 m voľný spôsob,
3 x 3. miesto 50 m prsia, 100 m prsia,
100 m polohové preteky
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Zľava Marko Ťahún, Karolína
Glezgová s prezidentkou klubu
M. Bartkovou.
1. miesto Hana Kmeťová (kat. 11 – 12 r.),
2. miesto Šimon Veselý (kat. 15 – 18 r.),
Jakub Kukučka (kat. 11 – 12 r.), 3. miesto
Filip Šurek (kat. 9 – 10 r.), Tereza Veselá
(kat. 15 – 17 r.).

Zimné sústredenie
Počas jarných prázdnin od 4. do 8. marca
absolvovali členovia PK Delfín po prvý
raz zimné sústredenie, ktoré prebehlo
vo Svite. Sústredenie malo 2 časti, a to
plaveckú a lyžiarsku. Plavci boli spokojní
s ubytovaním v centre, kde mali k dispozícii mezonetové bývanie a stravovanie

Noema Revajová.

Koncom februára sa v Bratislave konali halové majstrovstvá v atletike
dorastencov. Farby nášho Atletického
klubu MŠK hájila trojica pretekárov
Radka Môcová v behoch na 60 m a 200
m, starší žiak Matej Hudec v behu na
400 m a v skoku do diaľky a trojskoku
Adam Hriň.
Do súťaže najskôr zasiahol náš najlepší
skokan do diaľky z minulej sezóny Adam
Hriň. Keďže sme minulý rok nadviazali
úspešnú spoluprácu s Radovanom Dubovským (reprezentačný tréner SR pre
skoky), začal skúšať novú techniku skoku
do diaľky. Súťaž sme začali opatrne, aby
sme zistili, ako je na tom odrazová noha
po úraze. V priebehu súťaže sa postupne
zlepšoval a nakoniec si vybojoval titul
majstra Slovenska výkonom 675 cm vo

štvrtom pokuse. Potom nabehol na plný
rozbeh a v sérii troch prešľapov šli výkony
cez 7-metrovú hranicu. Keďže pri 6. pokuse dopadol až na tartanovú plochu, mierne si natiahol sval na odrazovej nohe, tak
sme ho zastavili v súťaži trojskok, aby si
ešte viac neublížil.
V šprinte na 60 m nastúpila naša veľká
šprintérska nádej Radka Môcová, ktorá
si v závere behu natiahla sval, tak sa nezúčastnila ani behu na 200 m. Posledný
z našej trojice nastúpil na svoju premiéru
žiak Matej Hudec na 400 m, ktorý sa kvalifikoval na základe jeho skvelých výsledkov behu na 300 m. Výsledkom 1:00,19
min. obsadil umiestnenie v druhej polovici štartujúcich.
Miroslav Rybársky, tréner

v plnej penzii.
Plavecké tréningy absolvovali na plavárni
vo Svite Jakub Kukučka, Sarah Procnerová, Eliška Klučková, Martina Bartková,
Viktória Maliková, Filip Šurek, Ivana Šureková, Peter Šurka, Ema Prachárová, Hana
Pittnerová, M. Gašparík, Diana Karásková
a Potančoková.
Na lyžiarskom svahu v Lučivnej naberali
ďalšie zručnosti a fyzickú prípravu. Celá
príprava a organizácia sústredenia bola
na pleciach prezidentky klubu Martiny
Bartkovej Martiny, ktorej veľmi pekne ďakujeme.
Mia Mesárošová

Po dvoch kolách z piatich sú výsledky:

BASKETBALOVÝ SUMÁR
MLADŠÍ MINI

sobili súperovi menší šok. V odvete
sme zlepšenou obranou a kolektívnou
hrou zápas vyhrali.
Prvá štvrtina vyzerala tak, že sa budeme
o body doťahovať, ale v druhej a tretej
tretine sme chytili druhý dych a bojovnosťou sme zvrátili víťazstvo na našu
stranu. Výborne zahral Roderik Roško,
ktorý v útoku doskočil zopár lôpt a hrou
1:1 zakončoval útok. Vyšlo aj zopár rýchlych protiútokov. Slušný náskok umožnil,
že si zahrali všetci hráči. Netreba však zaspať na vavrínoch, ešte máme čo pracovať na obrane. Pochváliť treba všetkých
hráčov za bojovnosť.
V. Fridrichová a P. Vívoda, tréneri
MLADŠÍ ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom – BBK Bánovce nad Bebravou 71:31
Body: Kartík 16, Horváth 14, Caban
13, Barcík 5, Valent a Kňažko po 4, Kret
a Juhász po 3, Melaga, Ondrík, Truben a Herich po 2, Kaša 1. Hrali: Laho.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BBK Bánovce nad Bebravou 72:26
Body: Caban 17, Kartík 12, Kret 10,
Horváth 8, Valent 6, Kaša a Ondrík po 4,
Barcík 3, Juhász, Kňažko, Truben a Herich
po 2. Hrali: Melaga, Laho.

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Liptovský Mikuláš 64:41 (11:10, 18:6, 26:4, 9:21)
Body: Roško 15, A. Huraj, M. Huraj
14, Tapfer 10, Barniak 8, Mališ 2, Golebiowski 1. Hrali: Oťapka, Horák, Galko,
Michalov, Škorec, Frič, Repiský, Volentier.
V zápase s Mikulášom mladší mini spô-

V sobotu 9. marca privítali naši mladší
žiaci na svojej palubovke súpera z Bánoviec nad Bebravou.
Úvod oboch zápasov bol v znamení našej
streleckej nemohúcnosti, odhadzovania
voľných striel, púšťanie súpera do vyložených pozícií, slabej aktivity na obrannom
doskakovaní a pomalej prechodovej hry.
Postupom času sa naši chlapci dostali do
svojho tempa, vypracovali si dvojciferný
náskok a ten si pomaly zvyšovali a zvyšovali až narástol na 40 bodov. Druhý zápas
bol v podstate cez kopirák ako predošlý.
Chlapci zvládli ďalšie zápasy v aktuálnej
sezóne a budeme im držať palce aj v ďalších bojoch o postup na záverečný turnaj
Majstrovstiev Slovenska.
Jozef Oravec, tréner
a Ladislav Balogh, asistent
LIGA STRED ŽIAKOV

MBK VICTORIA Žilina A – MŠK BK Žiar
nad Hronom 75:53 (29:4, 46:21, 58:40,
75:53)
Body: Kartík 27 (1 trojka), Kret 6, Kondra
5 (1 trojka), Kňažko 4, Ondrík 3 (1 trojka),
Vonkomer 3, Kaša 3, Melaga 2. Hrali: Truben, Tóth.
MBK VICTORIA Žilina A – MŠK BK Žiar
nad Hronom 49:52 (21:12, 27:25,
40:37, 49:52)

Body: Kartík 15, Kret 12, Ondrík 12 (1 troj- Body: Greguš 11, Žemla 10, Truben 9,
ka), Kondra 5 (1 trojka), Vonkomer 4, Kaša Babiak 8, Golebiowski 7, Novák 5, Balogh
4, Šonkoľ 2, Tončík 2. Hrali: Švec, Király,
4. Hrali: Truben, Tóth, Kňažko, Melaga.
Galko.
MŠK BK Žiar nad Hronom – Inter BratiNaši chlapci opäť vycestovali za súpe- slava 43:69 (11:20; 4:16; 12:17; 16:16 )
rom zo Žiliny, tentokrát si sily zmerali Body: Balogh 8, Greguš 8, Novák 8, Žemla
6, Golebiowski 4, Tončík 4, Šonkol 4, Švec
s družstvom A.
Keďže sme na zápas cestovali v okliešte- 1. Hrali: Babiak, Király, Galko, Truben.
nej zostave, chlapci si pred zápasom neverili a mali rešpekt z toho, ako sa bude V celoslovenskej lige kadeti MŠK BK
zápas vyvíjať. Už prvá štvrtina ukázala, Žiar nad Hronom odohrali na domácej
že prehnaný rešpekt a rýchlosť a agre- palubovke dva zápasy.
sivita súpera nám úplne zväzovali ruky. V prvom zápase nastúpili proti družstvu
Výsledok prevej štvrtiny vyzeral hrozivo z Nitry. Do polčasu sa hral vyrovnaný zá29:4. Do druhej štvrtiny sme išli s tým, že pas, aj keď domáci neustále museli doťachceme so zápasom niečo urobiť. Zlep- hovať mierny náskok súpera. Polčas o dva
šená obrana a rýchlejší prechod do úto- body pre hostí sľuboval dramatický a boku slávili úspech a chlapci sa dotiahli na jovný zápas aj v druhej polovici hry. To
rozdiel 49:39. K tomuto sa najviac pričinil sa však neudialo. Súper zmenou obrany,
hráč Kartík, ktorého smrtiace zakončenie na ktorú sme sa paradoxne pripravovali
nevedel súper hodnú chvíľu ubrániť. Po dva týždne, donútil našich rozohrávačov
tomto stave prišlo k uspokojeniu, čo sú- k zbrklej hre a veľkému počtu stratených
per dokázal využiť a opäť nám odskočil lôpt. Tieto straty súper nekompromisne
na rozdiel 19 bodov. Ku koncu zápasu si využil a suverénne vyhral tretiu štvrtinu
zahrali všetci chlapci a šetrili sme sily do o 16 bodov. V ďalšej časti hry si už svojou rutinou hrou udržiaval 20-bodový
druhého zápasu.
Druhý zápas sa začal šnúrou 7 bodov náskok.
v náš prospech a súper ostal trochu za- Aj v druhom zápase proti Interu Bratislaskočený. Následne domáci otočili ne- va kadeti Žiaru ťahali za kratší koniec. Na
priaznivý stav, ale rozhodujúci náskok si obidvoch stranách (v útoku aj v obrane)
neurobili. Chlapci umnou hrou v útoku agresívne a nebojácne hrajúci súper ukáa agresívnou obranou išli do poslednej zal domácim, ako sa momentálne hrá
štvrtiny len s mankom 3 bodov. V posled- v Európe. Hlavne v obrane dominoval,
nej štvrtine sme ešte viac zatlačili v ob- keď našim chlapcom dovolil nastrieľať 43
rane a keď sa k tomu pridali aj úspešné bodov za celý zápas. Aj v tomto zápase sa
zakončenia, slávili sme úspech v podobe Žiarčania nevyvarovali veľkého množstva
nevynútených strát, chybných prihrávok
prekvapivého víťazstva.
Ján Valent, tréner ako aj technických priestupkov. V obidvoch zápasoch sa do hry zapojili všetci
CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV
hráči, z ktorých lepší výkon podali práve
MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM SPU tí mladší.
Juraj Horváth, tréner
Nitra 58:79 (17:244; 13:9; 7:23; 21:23)
a Július Kucej, asistent
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Super výsledok našej atlétky Natálie Bielikovej
na Majstrovstvách Slovenska

Na prvej disciplíne 60 m prekážok obsadila 3. miesto v novom osobnom výkone 10,66 sek. so ziskom 594 bodov. Na
druhej disciplíne hladkých 60 m obsadila
skvelé 2. miesto v novom osobnom výkone 8,54 sek. a ziskom 690 cenných bodov. V nasledujúcej, tretej, disciplíne vrh
3 kg guľou dokonca zvíťazila znovu v novom osobnom výkone 8,35 m. Škoda, že
behy sú viac bodované ako iné disciplí-

ny, čím si prilepšila o 422 bodov. Po troch
disciplínach sa dotiahla na vedúcu Emu
Bendovú z klubu Naša atletika BA o približne 100 bodov. Vo štvrtej disciplíne
skok do diaľky mali obidve dievčatá
osobné výkony za hranicou 5 metrov.
Natálke sa počas troch pokusov nepodarilo zdolať 5-metrovú hranicu, tak ako
vedúcej pretekárke Eme Bendovej a výkonom 492 cm obsadila 2. miesto. Pred
poslednou piatou disciplínou sme už
vedeli, že na prvé miesto to nebude, ale
takticky sme si museli ustrážiť celkovú
druhú pozíciu. Po náročnej 600-metrovej
trati Natálka obsadila 1. miesto časom
1:52,18 min., čím si definitívne potvrdila
medailovú pozíciu. Keďže súbežne pretekalo 6 skupín dievčat po 8 pretekárok,
museli sme v napätí čakať, ako sa bude
dariť súperkám v iných skupinách. Nakoniec si Natália Bieliková udržala svoju
pozíciu a ziskom 2 874 bodov získala
striebornú medailu.
Miroslav Rybársky, tréner

KARATE

Napriek tomu, že Nina Jelžová a Zdenko Vanka zápasia ešte v juniorských
vekových kategóriách, obaja nastúpili
na seniorských Majstrovstvách Slovenskej republiky v karate, ktoré sa konali
9. marca v Dolnom Kubíne a obom sa
darilo.
Na majstrovstvách sa stretla takmer stovka najlepších slovenských karatistov z 34
klubov. Svoju formu prišli doladiť seniorskí reprezentanti, ktorých onedlho čakajú
seniorské Majstrovstvá Európy v Španielsku.

ATLETIKA

Žiarska atlétka Natália Bieliková bojovala v súťaži atletický viacboj mladších žiačok, ktorá sa konala v Bratislave. Súťaž pozostáva z piatich disciplín:
beh na 60 m prekážok a 60 m, vrh guľou, skok do diaľky a beh na 600 m.
Súťaž je časovo náročná, keďže pretekár musí absolvovať všetkých 5 disciplín
v priebehu 4 hodín. Natálka v minulom
roku vonku na dráhe skončila o jeden
bod na nepopulárnom 4. mieste, tak si
spolu s trénerom robila chuť konečne na
nejakú medailu.

Žiar má dvoch nových majstrov republiky

Natálka s trénerom Rybárskym.

Karate klub MŠK Žiar nad Hronom postavil len dvoch pretekárov, ktorí však podali stopercentný výkon. Pre úradujúcu
juniorskú a seniorskú majsterku republiky Ninu Jelžovú to bola obhajoba titulu
z minulého roka. Ani tento rok v kategórii
športový zápas senioriek nad 68 kg nenašla premožiteľku a stala sa tak druhýkrát
seniorskou majsterkou republiky. Pre
Zdenka Vanku to boli premiérové seniorské majstrovstvá republiky. Zdenko je úradujúcim juniorským majstrom republiky

Noví majstri SR s trénerom
Striežovským.
a ani v seniorskej kategórii športový zápas
do 75 kg sa nestratil, keď porazil všetkých
svojich súperov a domov si odniesol titul
seniorského majstra republiky. Obom pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu mesta a klubu.
(ľs)

V Žiari sa stretla rekordná účasť súťažiacich tanečných párov

Pohronie aj naďalej lídrom II. ligy

TANCE – XXVIII. POHÁR PRIMÁTORA

Domáce víťazstvo nad Liptovským Mikulášom 2:1

Sobota 9. marca opäť patrila tancu.
V osemnástich súťažiach si svoje sily
zmeralo takmer 300 párov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Maďarska. Tanečno-športový klub Stella reprezentovalo 11 párov.
V triede B o najvyššie umiestnenia bojovali 3 páry. V štandardných tancoch si
Martin Kollár - Ema Kollárová vytancovali
4. miesto, v latinskoamerických tancoch
Andrej Hric - Soňa Herková 2. miesto a
Martin Kollár - Ema Kollárová 6. miesto
a Marián Dorušinec – Tamara Rozembergová 16. miesto. V tejto kategórii súťažilo
16 párov.
V štandardných tancoch v triede C sa
naše páry prebojovali do druhého kola.
Patrik Franta - Timea Turčanová skončili
na 14. mieste, Marek Vančišin - Natália
Arvayová na 18. mieste a Martin Žňava – Kristína Begániová na 20. mieste.
V kategórii súťažilo celkovo 29 párov.
V kategórii dospelých C latinskoamerické tance bolo poradie nasledovné:
Patrik a Timea 3. miesto, Marek a Natália
4. miesto a Martin a Kristína 12. miesto.

FUTBAL – II. LIGA

zlato v latinskoamerických tancoch vytancoval pár Patrik Franta – Timea Turčanová, v štandardných tancoch to bolo
5. miesto tesne pred finále. V tanečnej
kategórii Juniori IID štandardné tance
na svojej prvej súťaži tancoval pár Adam
Svoboda – Nina Kluková a bolo to semifinálové 10. miesto. V tejto kategórii súťažilo 21 párov.

Adrián Greguš - Emma Strompová
11. miesto, v latinskoamerických tancoch
skončili Dominik so Zuzkou na 8. mieste
a Adrián s Emmou na 9. mieste.
Najmladší reprezentanti v triede Deti IE
Dávid Víťazka – Nela Matiašková si vytancovali striebro. Súťažilo celkovo 8 párov.

V súťaži Jun IE nás reprezentovali tri
páry: Šimon Hudec - Nella Lepšíková 8.
K kategórii Deti IID štandardné tance miesto, Luca Preisser - Michaela Hricová
sa naši umiestnili nasledovne: Dominik 12. miesto, ktorí si zasúťažili aj so staršou
V juniorských súťažiach v triede IIC si Franta - Zuzana Uhrovičová 8. miesto, kategóriou Juniori IIE a prebojovali sa
do finále, kde obsadili 4. miesto, Jakub
Heško - Viktória Hešková 13. miesto. Súťažilo 14 párov.
Popoludní ceny odovzdával primátor
mesta Peter Antal. Za podporu a pomoc ďakujeme mestu Žiar nad Hronom,
MsKC, sponzorom, rodičom i členom TŠK
Stella. Na záver pripomíname, že obľúbené Majstrovstvá Slovenska v plesových
choreografiách sa budú konať 11. mája
v Hlavnej sále MsKC.
Ing. Stella Víťazková,
hlavná trénerka klubu

FK Pohronie – MFK Tatran Liptovský gólmana. V 40. minúte nariadil rozhodca
jedenástku po faule v šestnástke na nášMikuláš 2:1 (1:1)
ho Abraháma. Pohronie tak vyrovnalo na
Góly: 41. Tesák (pen), 48. Abrahám – 14. 1:1 pokutovým gólom Tesáka. Pred odBartoš
chodom do šatne sa ešte pokúšal strieľať
Kondrlík, no zvýšiť gólové skóre sa mu
FK Pohronie: Jenčo – Nosko, Tesák, P. Jac- nepodarilo.
ko, Pellegrini, Sedláček (46. Višić), Hatok,
Abrahám, Dzurík, Blahút (64. Košuda), Hneď na úvod druhého polčasu sa tréKondrlík (71. Hrnčár)
neri rozhodli striedať Sedláčka, ktorého
na trávniku vystriedal Višić. Hneď v úvoV prvom zápase jarnej časti na domá- de nebezpečne hlavičkoval, no strela
com trávniku sme sa postavili proti sú- išla nad bránu súpera. Už o dve minúty
perovi z Liptovského Mikuláša.
sa však zadarilo nášmu navrátilcovi Abrahámovi, ktorý zvýšil na 2:1. V závere
Úvod zápasu sa začal hrať zostra, veď stretnutia mali naši futbalisti krušné chvíhlavný rozhodca v prvých piatich mi- le po vylúčení kapitána Pellegriniho v
nútach udelil dve žlté karty pre hráčov 85. minúte. Našťastie, ani v nastavenom
z Mikuláša. Napriek tomu sa hostia ujali čase sa hosťom nepodarilo vyrovnať.
už v 14. minúte vedenia, keď dal do brán- Pohronie tak potvrdilo líderskú pozíciu
ky Jenča nechytateľnú hlavičku Bartoš. v tabuľke, keď má náskok šesť bodov
Hostia mali ešte niekoľko šancí, ktoré sa práve pred Liptovským Mikulášom.
však nepodarilo pretlačiť do siete nášho
(li)

