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Žiarska radnica auto nepredala

Mesto bude pokračovať
v projekte poriadkovej služby

Darovala ho rodine s postihnutým synom

V tomto čísle:
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Ovocinársky kurz navštívilo
dvesto ľudí
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Voľby prezidenta SR.
Ako volili Žiarčania?
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Miško do poslednej chvíle netušil, prečo si ho žiarsky primátor pozval k sebe
na návštevu. Keď sa dozvedel, že sa stal
majiteľom vozidla, na ktoré si chcel sám
našetriť peniaze, rovnako ako jeho rodičia, ani on sa neubránil slzám. Tento mladý muž, ktorý žije so zdravým duchom
v chorom tele, priniesol primátorovi aj
vlastnoručne urobený obraz, ktorý zložil z tisícich kusov puzzle. Ako na Miška
prezradili jeho rodičia, je veľkým fanúšikom futbalu, a preto nesmie chýbať
na žiadnom domácom zápase nášho FK
Pohronie. Okrem toho v televízii sleduje
aj hru Spartaka Trnavy. „Keďže Michal je
doma a nenavštevuje žiadne zariadenie,
nárok na automobil od štátu nemáme,“
vysvetlila Alena Škriniarová a ako dodala,
darovaný automobil rodine veľmi pomôMiško daroval primátorovi obraz z 1000 kusov puzzle.
že: „Máme staršiu feliciu, ktorá už pomaly
dosluhuje. Preto ju využívame len na cesMichal Škriniar je 36-ročný mladý vedení mesta sme sa preto rozhodli, že tu do mesta, aj keď Miško by sa rád pozrel
muž. Od narodenia je však zdravotne toto zánovné úžitkové vozidlo nepredá- na futbalové zápasy aj do Trnavy.“
postihnutý a odkázaný tak na pomoc me, ale im ho darujeme. Ešte predtým
svojich najbližších, najmä rodičov. Pri- sme ho dali vyčistiť a zaniesli do servisu, Čoskoro 36-ročný Michal je zdravotne
mátor Peter Antal sa rozhodol osudom aby bolo plne funkčné. Verím, že aj vďaka postihnutý od svojho narodenia. Jeho
tomuto daru budú môcť byť spoločne so rodičia s ním preto navštevujú aj Občianskúšanej rodine pomôcť.
Úžitkový automobil Volkswagen Caddy svojím synom Michalom mobilnejší a že ske združenie Mosty, ktoré pôsobí v naLife, ktoré využívali úradníci na mest- im bude auto ešte dlho slúžiť,“ konšta- šom meste. Vďaka tomuto občianskemu
skom úrade, a nahradili ho novým, ešte toval žiarsky primátor. Ako podotkol, do združeniu tak môže byť v spoločností
poslúži dobrej veci. V pondelok 1. apríla vozidla sa vďaka vyvýšenému podvoz- ľudí a chodiť na výlety, ktoré má tak veľmi
ho primátor Peter Antal venoval zdravot- ku bude dobre nastupovať a keďže je rád. „Miško je spoločenský, rád sa stretáva
ne postihnutému Michalovi Škriniarovi, priestranné, pri preprave nebude prob- s ľuďmi a chodí do spoločnosti. Dokáže
ktorý je väčšinou odkázaný na invalidný lém ani s naložením invalidného vozíka. sa s inými dohodnúť, všetkému rozumie,“
vozík. „Verím, že toto auto Škriniarovcom
priblížila mama Alena, ktorá sa mu veuľahčí Michalov prevoz a výrazne tak
nuje celé dni a je tak jeho pravou rukou,
Verím,
že
auto
bude
zlepší kvalitu života celej rodiny,“ uviedol
aj keď, ako naznačila: „Napriek svojmu
na margo daru primátor Antal s tým, že rodine slúžiť ešte niekoľko
postihnutiu je Miško veľmi samostatný.
do úžitkového vozidla sa bez problémov
Snaží sa sám najesť, obliecť aj prejsť do
rokov.
zmestí aj invalidný vozík, ktorý mladý
kúpeľne, aj keď niekedy mu to ide, sapostihnutý muž nutne k svojmu životu
Peter Antal, primátor mozrejme, len veľmi ťažko.“ Už takmer 15
potrebuje. „Vedeli sme, že práve rodina
rokov sa venuje aj skladaniu puzzle a má
Škriniarovcov auto veľmi potrebuje. Na
pri tom veľkú trpezlivosť. „Dokáže skladať

„

hodinu, oddýchne si potom pri televízii,
počká na otca, kým príde z práce a zase
sa k skladaniu vráti. Obraz, ktorý daroval
primátorovi, je z tisíc kusov, ale poskladal
už aj dvoj a trojtisícové puzzle,“ prezradila
ďalej Alena Škriniarová. Keďže Michal má
postihnutú pravú stranu tela, puzzle skladá ľavou rukou.

„

Nikdy v živote sa netreba
vzdávať, aj napriek všetkým
úderom.
S myšlienkou pomôcť rodine s postihnutým synom prišla za primátorom Antalom riaditeľka Centra voľného času
Helena Gáfriková, ktorá sa s rodinou pozná cez OZ Mosty. „O možnosti pomôcť
Miškovi a celej rodine Škriniarovcov sme
v OZ Mosty, ktorým pomáham a už som
ich dlhoročnou členkou, dlho rozmýšľali. Aj vďaka Miškovej kamarátke Julianke
Pallerovej, ktorá je sama ťažko zdravotne
postihnutá, sme oslovili primátora Petra
Antala,“ približuje Helena Gáfriková a ako
podotýka, rodina Škriniarovcov je príkladom toho, že nikdy v živote sa netreba
vzdávať, a to aj napriek všetkým úderom.
„Najväčšiu radosť celej rodine robí šport,
konkrétne futbal, ktorému Miško venuje
každú chvíľu, či už v televízii, alebo rádiu.
Celá rodina sa tiež snaží, aby nevynechal
ani jeden futbalový zápas v Žiari. Verím,
že darovaným autom bude môcť konečne Miško navštíviť aj futbalový klub Spartak Trnava, lebo je to jeho veľkým snom.
Takéto rodiny sú vzorom nielen pre mňa,
ale pre každého, kto ich spozná a s takými sa priatelím aj v OZ Mosty,“ dodáva na
záver Helena Gáfriková.
(li)


Učiteľ na Jednotku
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Auto bolo pre Miška prekvapením, neskrýval slzy dojatia.

V rozhovore Škriniarovci priznali, že auto bude pre nich veľkou pomocou.


Kraslice ako celoročná ozdoba
Strana 4

Žiarski predškoláci majú prvý kontakt so školou za sebou
V pondelok 1. apríla sa uskutočnil
zápis vo všetkých troch základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta a v stredu zápis absolvovali aj
budúci prváci v cirkevnej škole.
Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri základné školy. „Spolu prišlo
k zápisu do troch mestských škôl 168
predškolákov,“ informuje metodička
školstva Adriana Giláňová.

Zápis v Základnej škole na Ulici Dr. Janského absolvovalo 60 predškolákov,
pričom desať z nich dostalo návrh na
vyšetrenie školskej zrelosti. K zápisu
v Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika
prišlo 72 detí, z nich päť musí absolvovať vyšetrenie školskej zrelosti a v Základnej škole na Jilemnického ulici zapísali 36 detí, z ktorých šesť dostalo návrh
na vyšetrenie školskej zrelosti.
(li)
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Významný slovenský horolezec Zoltán Demján
na návšteve nášho mesta

Beseda so žiakmi základnej školy.
V stredu 27. marca navštívil naše mesto
jeden z najúspešnejších slovenských
výškových horolezcov Zoltán Demján.
Na pôde mestského úradu ho privítal
primátor Peter Antal, následne sa presunul na základnú školu – „Dvojku“,
kde žiakom hovoril najmä o svojej kariére horolezca, ale odovzdal im aj svoju osobnú životnú skúsenosť, ktorú sa
naučil počas svojej kariéry manažéra.
Zoltán Demján sa narodil 20. apríla 1955
v Bratislave a dnes ho radíme medzi horolezecké legendy, medzi najúspešnejších výškových horolezcov na Slovensku.
K jeho významným výstupom patrí napríklad Mt. Everest, Mt. Blanc, Kilimandžáro, Aconcagua, štít Korženevskej, ale
hlavne Dhaulágirí. Prvovýstup na Dhaulágirí v roku 1988 bol ocenený ako svetový
výstup roka UIAA.

Počas zostupu z Everestu ste prišli o lezeckého partnera Jozefa Psotku, ktorý
pád z niekoľkometrovej výšky neprežil.
S akými pocitmi ste sa vracali do základného tábora?
Je to najväčšia tragédia, ktorá sa môže
stať, preto pre seba hovorím, že to nebola úspešná výprava, aj keď sme dosiahli
vrchol. Bolo to veľmi smutné, dlhé roky
to človek rozchádza. Samozrejme, všetci
chodíme do hôr s vedomím, že sa takéto
niečo môže stať a myslíme si, že sme na to
pripravení, ale v skutočnosti na to pripravený nie je nikto.

slávny, v tom momente, keď som pocítil, Zlomeniny patria snáď ku každému
že to začína byť príliš nebezpečné, skončil športu. Aké zranenia sa nevyhli vám?
Mal som naštiepené rebrá, kameň mi rozsom.
sekol dolnú peru, ale môžem povedať, že
Čo vás horolezectvo, ako také, naučilo? na mňa dávala pozor banda strážnych anNajviac ma horolezectvo naučilo chápať jelov, ktorých som už nechcel zneužívať,
význam slova pokora a ja vnímam poko- preto som v tej správnej chvíli s horoleru ako prijatie toho, že okolo nás existujú zectvom skončil.
sily, ktoré sú silnejšie, ako naša vôľa. Práve
tým, že pokora v dnešnej spoločnosti chý- Kráčajú vaše deti vo vašich horolezecba, likvidujeme životné prostredie, poru- kých šľapajach?
šujeme základné morálne hodnoty... Toto Chvalabohu, nie. Milujú prírodu, ale ja
je to, čo v horách nie je možné porušovať, som svojim rodičom mohol navravieť, že
si dávam pozor, mne by to moje deti napretože vás to môže stáť život.
vravieť nemohli. Obával by som sa o ich
Aké boli v mladosti vaše horolezecké život, takto je to pre mňa oveľa lepšie.
vzory?
Môj otec nebol horolezcom, ale bol mi- Momentálne sa už horolezectvu nevelovníkom prírody a zbieral horolezecké nujete, ako trávite voľný čas?
knihy. Mal som prehľad o horolezcoch Fotím už takmer 50 rokov, momentálne
a mojimi vzormi boli napríklad Hermann sa chcem tomuto môjmu koníčku intenBuhl či Gaston Rébuffat. To sú mená, ktoré zívnejšie venovať.
(kr)
dnes už nikto nepozná, ale boli to prví horolezci, ktorí presadzovali spôsob lezenia
férovým spôsobom. Teda, napríklad, bez
kyslíkových masiek. To bolo niečo, čo mňa
vnútorne oslovilo a snažil som sa všetky
svoje výstupy v tomto duchu robiť.

V čom je, pre vás, zmysel a cieľ horolezectva?
Pre mňa je zmyslom poznať sám seba,
poznať zákonitosti, podľa ktorých príroda
funguje. Tento zmysel som napĺňal rôznymi cieľmi – výstupmi. Boli medzi nimi aj
niektoré veľmi ťažké, jedným z nich bol
prvovýstup v roku 1988 s dvomi kazašskými spolulezcami na vrchol Dhaulágirí. Ako vnímate súčasné horolezectvo?
Toto bol asi môj najvyšší úspech v horole- Na jednej strane mladí lezci dokážu preliezť ďaleko ťažšie úseky voľne v skale, ako
zeckej kariére.
sme boli schopní my. Vo vysokých horách,
Čo vám pri výstupe pomáhalo nevzdať vo vysokých nadmorských výškach, však
tieto výkony zatiaľ neuplatňujú. Verím,
sa, ale pokračovať až na vrchol?
Niekedy sa nedalo jednoducho vzdať. Boli že po čase sa to posunie aj do Himalájí.
situácie, kedy by som sa najradšej stisnu- Zároveň dúfam, že komerčné využívanie
tím červeného gombíka zázračne presu- Himalájí a Everestu ustane, pretože tento
nul do spálne. Ale takýto gombík tam ne- hnusný biznis je proti všetkým zásadám.
bol. Jednoducho boli to podmienky, kde Snáď to v budúcnosti ustane a ľudia budú
nebolo možné sa vzdať. Mňa nenapĺňalo chodiť do hôr niečo získavať a nie pokoza každú cenu vystúpiť na vrchol a byť rovať.

Na pokračovanie projektu poriadkovej
služby získalo mesto príspevok z eurofondov

Mesto bolo opäť úspešné pri získavaní finančných prostriedkov, tentokrát
z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku sa tak bude pokračovať v projekte miestnej občianskej
poriadkovej služby.
Aktuálne je projekt v štádiu prípravy,
predpokladaný termín začatia realizácie
je stanovený na 1. júna. „Filozofia projektu je zhodná s aktuálne realizovaným
projektom, ktorý bude v zmysle Zmluvy
o NFP mimoriadne ukončený, a to z dôvodu kontinuálneho zmluvného zabezpečenia novým projektom,“ vysvetľuje
Monika Němcová zo sociálneho oddelenia MsÚ a ako ďalej informuje, dôvodom
uchádzania sa o nenávratný finančný
príspevok bola možnosť získať väčší objem financií, ktorý objektívnejšie odráža
aktuálne výdavky spojené s realizáciou
tohoto typu projektu. „Počet pracovných
miest zostane v novom projekte zachovaný, to znamená 8 pracovníkov. Pri zamestnávaní je kladený dôraz na rovnosť
príležitostí a nediskrimináciu uchádzačov,“ podotýka Monika Němcová.
Pokračovaním projektu miestnej občianskej poriadkovej služby bude umožnené
vykonávať naďalej pravidelný monitoring a realizovať prislúchajúce nápravné
aktivity najmä v lokalitách so zvýšeným
výskytom sociálno-patologických javov

a páchania protispoločenskej činnosti.
„Ide o lokality ako osada Pod Kortínou,
ubytovňa STS či nájomné byty na Jadranoch, ktoré sa nachádzajú na území
mesta Žiar nad Hronom. Za pomoci
pracovníkov poriadkovej služby sa v
katastrálnom území mesta zintenzívni
uskutočňovanie prevencie, ale i zabraňovania či odstraňovania problémov,
ako je porušovanie zákonov a nariadení, domového poriadku, znečisťovanie
životného prostredia a tvorba čiernych
skládok či dodržiavanie povinnej školskej dochádzky,“ konkretizuje na záver
Monika Němcová.
Projekt miestnej občianskej poriadkovej
služby sa mestu osvedčil aj v minulosti.
Pracovníci, ktorí sú väčšinou Rómovia,
pomáhajú aj mestskej polícii, a to najmä v osade Pod Kortinou. Tiež úzko
spolupracujú s terénnymi sociálnymi
pracovníkmi a pracovníkmi Komunitného centra. Finančné prostriedky získané z projektu sa použijú na refundáciu
miezd týchto pracovníkov a tiež na pracovné oblečenie a obuv, ktoré pre vykonávanie svojej práce potrebujú. Celkové
oprávnené výdavky projektu sú vo výške
196 293,89 eura, pričom nenávratný finančný príspevok je z toho 186 479,20
eura a spoluúčasť mesta je 5 percent.
Predpokladaná dĺžka trvania projektu je
24 mesiacov.
(li)

Zoltán Demján.

Slovensko má historicky prvú prezidentku
V sobotu 30. marca sa konalo druhé
kolo prezidentských volieb. Vyberali
sme medzi Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom.
Celkovo sme na Slovensku volili
v 5 940 okrskoch. Do zoznamu bolo zapísaných 4 419 883 voličov, pričom na hlasovaní sa zúčastnilo 1 847 417 voličov, čo
predstavuje 41,79 percenta.
Prezidentkou SR sa stala Zuzana Čaputová, získala v rámci celého Slovenska Maroš Šefčovič 2 539 hlasov, čo predsta1 056 582 hlasov, čo predstavuje 58,40 vuje 44,66 percenta.
percenta, Maroš Šefčovič získal 752 403
Najviac percent získala Čaputová
hlasov, čo predstavuje 41,59 percenta.
v 14. volebnom okrsku, ktorý sa nachádza
Pod Donátom. Svoj hlas jej tu odovzdalo
Z 14 929 voličov prišlo v Žiari k volebným až 67,64 percenta voličov (230). Naopak,
urnám 5 804, čo predstavuje 38,87 per- najmenej získala v 16. volebnom okrsku,
ktorý sa nachádza v Šášovskom Podhradí.
centnú účasť.
Zuzana Čaputová získala v našom meste Tu jej prejavilo dôveru 38,70 percent vo3 146 hlasov, čo predstavuje 55,33 per- ličov (36).
centa.

Zaujímavý výsledok sa zrodil v 6. volebnom okrsku, v ktorom volia Žiarčania
v bývalom dome kultúry na námestí. Tu
získali obaja kandidáti zhodne po 161 hlasov, a teda 50 percent.

Najvyššiu volebnú účasť sme zaznamenali v 8. volebnom okrsku (ZŠ na Ulici M. R.
Štefánika), kde prišlo k volebným urnám
49,83 percenta voličov. Najmenší záujem
o voľby bol v 7. volebnom okrsku (ZŠ na
Ul. Dr. Janského), kde prišlo voliť iba 18,94
percenta ľudí. Tento okrsok je zároveň naj-

väčším, čo do počtu voličov. Voliť v ňom
môže až 1 805 Žiarčanov. V najmenšom
volebnom okrsku v Šášovskom Podhradí,
kde je na zozname voličov zapísaných 244
ľudí, prišlo odvoliť 94, čo je 38,52 percenta.
(li)

Ako sme volili v Žiari
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Pázmáň v roku 1631 dal postaviť vo
Sv. Kríži kaštieľ. Bola to renesančno-baroková stavba s neskoršou klasicistickou prestavbou.“ Iste, informácia je
nepresná, nedal postaviť, ale prestavať
už jestvujúce objekty kaštieľa, ktoré
tu boli vystavané jeho predchodcom
Františkom Forgáčom. V písomnom
prameni sa ďalej uvádza, že ho dal postaviť v Trnave, čo je ďalšia nepresnosť
a spomína sa aj Pamätná izba Štefana
Moysesa. To znamená, že prameň informácie je nový a nie je dobre spracovaný.

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Peter Pázmáň

Peter Pázmáň - kardinál Svätej rímskej cirkvi a ostrihomský arcibiskup
v rokoch 1616 – 1637
Peter Pázmáň sa narodil 4. októbra
1570 v Rumunsku, v meste Oradea.
Pochádzal zo sedmohradskej šľachtickej rodiny, zomrel 19. marca 1637
v Bratislave, kde ho na vlastnú žiadosť
pochovali v Katedrále Sv. Martina.
Pázmáň bol ostrihomským arcibiskupom, trnavský kardinál, turčiansky
prepošt, pedagóg, náboženský spisovateľ a politik. Peter Pázmáň bol
jednou z významných osobností rekatolizácie v Uhorsku. V tomto období
prvej polovice 16. storočia, kedy bolo
aktuálne turecké nebezpečenstvo, sa
arcibiskupské sídlo z Ostrihomu presunulo do Trnavy. V Trnave aj založil
univerzitu s filozofickou a teologickou

Krídlo arcibiskupov, ako časť kaštieľa
fakultou. Na arcibiskupský stolec na- voláme, sa nachádza v juhovýchodnej
stúpil po smrti ostrihomského arcibis- časti prízemných miestností kaštieľa.
kupa Františka Forgáča.
Miestnosti prízemia sú zaklenuté velenou klenbou s lunetami a v jednej
Pre nás je zaujímavé, ako sa niekde z miestností, ako aj v jej spojovacej
píše: „Ostrihomský arcibiskup Peter chodbe, je na klenbách krásna a ho-

Kurz tradičného ovocinárstva navštívilo 200 ľudí
Vegetariánsky guláš chutil
aj milovníkom mäsa

Druhý ročník ovocinárskeho kurzu
opäť navštívilo veľa tých, ktorí sa chceli
čo-to naučiť o historických odrodách
stromov. Nechýbali ani praktické ukážky vrúbľovania či očkovania.
Kurz tradičného ovocinárstva, rovnako
ako minulý rok, viedol krajinný ekológ
Ľudovít Vašš. Venoval sa najmä rezu, vysádzaniu a štepeniu ovocných stromov.
„Každej jednej téme sa podrobne venoval
a v rámci diskusie sa neskôr ľudia pýtali na
to, čo ich z danej témy najviac zaujímalo,“
informuje Marcela Gendiarová, odborníčka na zeleň s tým, že na druhý ročník

nosná štuková výzdoba. Ak jedna
z miestností sa v minulosti, podľa tradície, volala Pázmányho a musela to
byť táto. Jej výzdoba je ojedinelá, aká
sa zachovala a bola objavená len nedávno pri úpravách interiérov v dobe,
keď kaštieľ bol súkromným majetkom.

podujatia zavítalo do Mestského ovocného sadu, ktorý sa nachádza v Parku Štefana Moysesa, približne 200 ľudí.
Okrem odborných tém boli pre návštevníkov podujatia pripravené aj sprievodné
podujatia pre celé rodiny. Deti najviac zaujali ukážky prác sokoliarov a dospelých
zase ochutnávka a možnosť zakúpenia
si výrobkov z arónie. „Deťom sa páčilo aj
čítanie z environmentálnej knihy, z ktorej
im čítala autorka ilustrácií Lucia Grejtáková. Témou bolo separovanie a ochrana
prírody,“ konkretizuje ďalej Gendiarová.

Odmenou pre tých, ktorí do sadu zavítali,
bol aj vegetariánsky guláš, ktorý všetkým
veľmi chutil. Nedalo nám to, a preto sme
pre vás vypýtali recept:
3 kg cibule,
6 kg zemiakov,
3 kg cíceru (24 hodín vopred namočený),
3 kg červenej fazule (24 hodín vopred namočená),
3 kg hustého paradajkového pretlaku,
1 liter Klatovského slnečnicového oleja
(žltý), za studena lisovaný,
0,5 kg cesnaku,
8 balení sójových kociek,
3 balenia sójového granulátu,
4 kg červenej a zelenej papriky,
2 kg mrkvy,
1 kg petržlenu,
čierne korenie, čili, soľ, červená žitavská
paprika, drvená rasca, ako príloha chlieb.
Mestský ovocný sad je prvým mestským sadom na Slovensku. Nachádza
sa v zadnej časti Parku Štefana Moysesa.
V súčasnosti je v sade vysadených 83 kusov stromov, konkrétne jablone, hrušky,
slivky, čerešne, lieskové orechy a moruše.
(li)

Primátor ocenil najlepších učiteľov
Primátor mesta Žiar nad Hronom •Rii Ferčákovej
v školskom roku 2018/2019 udelil cenu zo Základnej umeleckej školy Z. S. ParáUčiteľ na Jednotku týmto pedagógom: kovej
•Zuzane Jurákovej
zo ZŠ na Ul. Dr. Janského

•Anke Minárovej
z MŠ na Ul. Dr. Janského

•Dane Medveckej
zo ZŠ na Ul. Dr. Janského

•Helene Garajovej
z MŠ na Ul. Dr. Janského

•Želmíre Beňovej
zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

Primátor mesta Žiar nad Hronom udelil
mimoriadne ocenenie, a to Dane Matuškovej zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika za kvalitnú, obetavú pedagogickú prácu a šírenie dobrého mena základnej školy na
medzinárodných súťažiach v technickej
tvorivosti žiakov.
(kr; li)

Dana Matušková získala
mimoriadne ocenenie. •Ivete Kösegiovej
zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil primátor mesta Peter Antal pedagógov •Monike Hanzelovej
žiarsky škôl. Stalo sa tak na podujatí zo ZŠ na Jilemnického ulici
Učiteľ na Jednotku, ktoré sa konalo
v piatok 29. marca.
•Stanislave Vankovej
Počas 13. ročníka podujatia, ktoré je ve- zo ZŠ na Jilemnického ulici
nované žiarskym pedagógom, ocenil
primátor 13 vybraných učiteľov. Pozva- •Erike Mandincovej
nie opäť prijali pedagógovia zo základ- zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa
ných škôl, Základnej umeleckej školy Zity
Strnadovej – Parákovej, centra voľného •Oľge Balážovej
času, materskej školy a prišli aj riaditelia zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa
zo stredných škôl a Špeciálnej základnej
školy.
•Jakubovi Žufkovi
V programe vystúpili žiaci zo Základnej zo Základnej umeleckej školy
školy na Ulici M. R. Štefánika a svojim spe- Z. S. Parákovej
vom učiteľov potešil aj obľúbený spevák
Thomas Puskailer.

Počas nadchádzajúcich reštaurátorských prác, realizovaných pri obnove
kaštieľa, predpokladáme ďalšie nálezy výzdoby interiérov. Čím sa aspoň
z časti prinavráti krása kaštieľa a jeho
okolia.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Ojedielá výzdoba Pázmányho izby.

Nie je nám jedno, ako vyzerá naše mesto
A preto ho spolu vyčistime!
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad
Hronom, a.s. organizuje už tradične
Dni jarnej čistoty 2019 od pondelka
8. apríla do piatka 12. apríla.
Pri tejto príležitosti, ako aj blížiaceho
sa Dňa Zeme, mesto Žiar nad Hronom
vyzýva predsedov bytových spoločenstiev, zástupcov vlastníkov bytov,
obyvateľov alebo dobrovoľníkov, aby
sa zapojili do jarného čistenia nášho
mesta. Zamestnanci odboru odpadového hospodárstva celoročne a pravidelne zabezpečujú monitorovanie
verejných priestranstiev a zabezpečujú aj ich čistenie prostredníctvom
aktivačných pracovníkov. „Zároveň
prijímame podnety od verejnosti na
existenciu čiernych skládok na celom
území mesta,“ približuje Ivana Martincová, vedúca Oddelenia odpadového
hospodárstva MsÚ a dopĺňa: „Napriek
tomu, že v meste je zabezpečené
pravidelné čistenie, čierne skládky sa
opakovane a nekontrolovateľne tvoria
a zvyčajne na tých istých miestach. Sú
to lokality všade okolo nás, chodníky
a verejná zeleň, miesta okolo bytových
domov, garáží, ale aj väčšina miest určených na oddych a rekreáciu. To, že
čierne skládky opakovane vznikajú, je
obrazom našej spoločnosti. Veríme, že
nám všetkým záleží na našom meste a
životnom prostredí, v ktorom žijeme.
Preto sa na vás obraciame s výzvou
na spoluprácu a zapojenie sa do čistenia nášho mesta spoločnými silami
počas týždňa konania Dní čistoty od
8. do 12. apríla.“

Čo s vyzbieraným odpadom
• biologicky rozložiteľný odpad (lístie,
konáre, zemina) uložiť do samostatných vriec, mimo vyzbieraného ostatného odpadu
• rozptýlený odpad – samostatne
do vriec (čierne vrecia/zmesový komunálny odpad a modré vrecia/
plasty)
• vyzbieraný odpad uložený v plastových vreciach uložiť na miesto,
ktoré nahlásite na Odbor životného
prostredia – Oddelenie odpadového hospodárstva MsÚ na tel. č.
045/678 71 24 (nahlasuje sa počet
vriec a miesto uloženia)

Čo nie

Pozor, nejde však o zbavenie sa objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, elektroodpadu alebo
iných druhov komunálnych odpadov,
ktoré patria do zberných nádob v stojisku alebo na zberný dvor! Takýto
druh odpadu môžete odovzdať práve
do VKK a do mobilnej zberne počas
konania dní čistoty alebo celoročne na
Zbernom dvore na Ul. SNP 131.

Technické zabezpečenie
zo strany mestského úradu

Plastové vrecia následne zabezpečenie odvozu a likvidácia odpadu.
„Veríme, že nám čistota nášho životného prostredia nie je ľahostajná
a podarí sa nám urobiť naše mesto
krajším. Len spoločne môžeme urobiť
pozitívnu zmenu v našom meste. Žiadame dobrovoľníkov, aby sa prihlásili
• čistenie v okolí bytových a rodinných na Mestskom úrade v Žiari nad Hrodomov
nom, Odbor životného prostredia • čistenie samotných stojísk a ich oko- Oddelenie odpadového hospodárstva
lia
a nahlásili miesto a dátum čistenia na
• čistenie zelených plôch a chodníkov telefónnom čísle 678 71 24,“ uzatvára
Ivana Martincová.
(r)

Čo môžeme čistiť
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Kraslice nemusia byť na našom stole iba počas Veľkej noci
Väčšina z nás si kraslice, a teda veľkonočné vajíčka, prirodzene spája s Veľkou nocou. Ukážeme vám však, že túto
ozdobu môžete mať doma naaranžovanú nielen počas sviatkov jari, ale
po celý rok. Presvedčte sa, že kraslice
môžu byť estetickým bytovým doplnkom v každej domácnosti.
Väčšina z nás pozná viacero možností,
ako si veľkonočné vajíčka ozdobiť. Najbežnejšou a najlacnejšou variantou je
vajíčko zafarbiť a dozdobiť ho trvácnymi
fixkami či na ne použiť nálepky s tematikou Veľkej noci, ktoré dostanete kúpiť
v každom papiernictve. Obľúbené sú
dnes aj medovníkové kraslice, ktoré sa
robia rovnako ako vianočné medovníky,
akurát použijeme iný vzor na zdobenie.
Pomerne jednoduchou a dostupnou
technikou je aj zdobenie voskom. O čosi
náročnejšie je vyrezávanie modelárskou
vŕtačkou, takzvaný madeirový vzor. Pri
tejto technike, v kombinácii s nanášaním
horúceho vosku, pôsobia vajíčka ako
čipkované. Kedysi bolo veľmi obľúbené
aj tradičné zdobenie kraslíc. Na vajíčko
sa priložil lístok z ďateliny či iný zelený
lístok, to sme potom obalili do silónkovej pančuchy a spolu so šupkami z cibule
dali variť. Vajíčko dostalo peknú hnedastú
farbu, kde bol prilepený lístok, tam zostal
jeho otlačok. Takto uvarené vajíčko stačilo
už len natrieť obyčajným krémom na ruky
a podarovať kúpačom.

„

Vzory si vymýšľam sama.
Chcem, aby moje kraslice boli
originálne.
My sme si však posvietili na jednu z najnáročnejších techník tvorenia kraslíc, a tou
sú vajíčka opletané drôtom. Pani Emília,
ktorej priatelia a blízki nepovedia inak ako
Milka, sa zdobeniu kraslíc drôtom venuje
už šesť rokov. „Kraslice zdobené drôtom
som vždy obdivovala a túžila som sa túto
techniku aj sama naučiť. Vedela som,
že to nebude jednoduché, a preto som
bola rada, keď som spoznala pani, ktorá
mi ukázala základy,“ spomína na začiatky spred šiestich rokov Milka. Ako však
podotýka, ukázala jej iba to, ako sa robia
prvé dva rady. „To bol akýsi základ, ako
začať. Všetko ostatné som sa už postup-

Vzory na krasliciach sú originálne.

Milka už rozdala viac ako 500 kraslíc.
ne naučila sama. Hľadala som kade-tade
rôzne vzory, ktoré by sa na vajíčka hodili.
Vhod mi prišli aj vzory, ktoré som kedysi
používala na háčkované dečky,“ prezrádza
ďalej Milka s tým, že v začiatkoch jej stačili
aj tie najjednoduchšie vzory, postupne sa
však chcela posunúť na vyššiu triedu: „Začala som si vzory sama vymýšľať. Tie, ktoré
som aj našla na internete, boli buď príliš
jednoduché, alebo sa mi veľmi nepáčili.“
Keď sa dnes pozriete na jej prácu, je už
vyšperkovaná do detailov a všetko sú to
nápady z jej hlavy, na internete hľadá už
iba inšpirácie.
Na opletanie je najlepšie používať tenký
medený drôtik. Aj keď dá sa to robiť aj zo
strieborného či zlatého. „Medený drôtik je
mäkký a ľahko sa s ním robí,“ prízvukuje
Milka a so smiechom prezrádza, kde je
najlepšie ho zohnať: „Takéto drôtiky má
u seba určite každý dobrý elektrikár, ktorý prevíja elektromotory. Ale nájdete ich
aj v predajniach pre elektrikárov.“ Okrem
drôtika však na tvorbu kraslíc potrebuje
kvalitné lepidlo, rôzne trblietky, korálky či
ministrunky zhotovené priamo na tento
účel a toto všetko potom spolu kombinuje. Samozrejme, nejde to bez vajíčka,
ktoré musí byť vopred na to pripravené.

„Túto časť má na starosti môj manžel, ktorý mi vajíčko poriadne vyfúkne, nič v ňom
nemôže zostať. Dosiahne to tak, že prevŕta vajíčko na jednom aj druhom konci.
Potom je potrebné ho vyfúkať, poriadne
premyť vodou, najlepšie mydlovou, aby v
ňom nič nezostalo a nezapáchalo. No a na
záver, predtým, ako ho začnem zdobiť
drôtom, mi každé jedno vyfúknuté vajíčko natrie farbou, vďaka čomu je trvácnejšie,“ objasňuje prvý postup Milka a ako
podotýka, kedysi vajíčka farbili rôznymi
farbami, dokonca mali aj priamo prírodné
slepačie zafarbené na zeleno. „Dnes však
uprednostňujem bielu farbu, vzor tak najkrajšie vynikne a aj doplnky ako korálky
či trblietky je lepšie vidno.“ Okrem toho,
keď sa vajíčko nenafarbí, škrupina časom
starne a vajíčko má tendenciu prasknúť.
Záverečnou fázou je potom ešte nastriekanie lakom, na ktorý sa poprášia zlaté,
strieborné alebo farebné trblietky.
V začiatkoch trvala Milke výroba jedného
vajíčka aj celý deň. Dnes, keď si k práci
sadne a venuje sa iba tomu, je to oveľa
kratší čas. „Od začatia opletania do finálnej fázy sú to približne dve hodiny,“ spresňuje a ako dodáva, kraslice sa snaží robiť

tak, aby nemuseli byť vyložené iba na
Veľkú noc, ale aby boli vkusným bytovým
doplnkom počas celého roka. Vo svojej
zbierke tak má väčšinu práve takých, ktoré majú univerzálny vzor a vhodné sú na
akúkoľvek príležitosť. Najčastejšie opletá
slepačie vajíčka, ale robila už aj husacie,
Ako sa Milka vo svojej práci postupne
kačacie a pštrosie.
zdokonaľovala, opletanie vajíčok jej už
Oveľa väčšiu radosť mám nestačilo, a tak sa vydala aj inou cestou.
Okrem vajíčok tak dnes rovnakou techniz toho, keď vajíčko niekomu kou opletá fľaše, ale aj koreničky, soľničky
iné nádobky. Dokonca ju oslovila žiačka
podarujem, ako by som zaň azákladnej
školy, ktorej sa jej práca veľmi
mala dostať peniaze.
páčila a chce sa to tiež naučiť. Chce to však
predovšetkým veľa fantázie a trpezlivosti.
(li)

„

Seniori za pomoci detí vyrábali slnečnice

Zažite pravú
Svätokrížsku
oblievačku
Aj tento rok vám veľkonočné ľudové
tradície priblíži pravá Svätokrížska
oblievačka. Na ukážky remesiel, pletenie korbáčov a košíkov, zdobenie
kraslíc a medovníkových vajíčok, predaj veľkonočných ľudových výrobkov
z hliny, prútia, textilu a kraslíc sa môžete pripraviť v stredu 17. apríla vo
Svätokrížskom dome.
Poriadnu oblievačku, ako sa patrí, sľubuje žiarske Mestské kultúrne centrum,
ktoré toto podujatie pre vás pripravuje
po druhýkrát. „V prípade, že sa nájde
dievča alebo žena, ktorá túži po takejto
oblievačke, ale keďže kúpačov postupne ubúda, môže sa prihlásiť v Mestskom
kultúrnom centre a my sa o to na podujatí postaráme,“ sľubuje Alena Galetová zo
žiarskeho Céčka.

O ručnú prácu majú dnes ľudia oveľa väčší záujem, ako tomu bolo kedysi. Je však
často nedocenená a už vôbec nie dobre
zaplatená. Preto Milka vajíčka nepredáva,
iba podarúva blízkym pre radosť. „Mnohí
mi už povedali, že prečo ich nepredávam,
určite by o ne bol záujem. Ja si však za svoju prácu neviem vypýtať peniaze. Preto
radšej vajíčka podarujem. Do dnešného
dňa som ich už rozdala viac ako päťsto,“
šokuje vysokým číslom a na veľa prezrádza, koľko môže také vajíčko v prípade, že
ho niekto predáva, stáť: „Určite minimálne
tri eurá. Za husacie vajíčko si pýtajú aj päť
eur. Aj keď si možno niekto povie, že je to
veľa a na stôl potrebuje viac kraslíc ako
jednu, že by ho to vyšlo draho, naozaj to
nie je zaplatená práca. Treba si vypočítať
cenu jedného vajíčka, farbu, lepidlo, drôtik a ostatný materiál. Plus keď k tomu pripočítame samotnú prácu a čas, tak tri eurá
naozaj nie sú veľa. V mojom prípade by
to dokonca bolo pri dvojhodinovej práci
1,50 eura za hodinu.“

hotové výrobky budú aj na predaj,“ na- nom Durtom, hrnčiarske práce s Jánom
značuje Alena Galetová s tým, že posta- Fialom, zdobenie medovníkových kraslíc
rané bude aj o občerstvenie.
s Alenou Kupčiovou a drôtené ozdôbky
s Blaženou Krivákovou, morenky a vtáčiky s Helenou Soboslayovou, šité kraslice
s Antóniou Pulišovou a maľované kraslice s Annou Dankovou
od 10.00 hod. - pre školy, škôlky a rodičov s deťmi tvorivé dielničky, a to zdobe- 16.00 hod. - Jarné hry s DFS Hronček
nie medovníkových vajíčok, maľovanie z Centra voľného času a FS Hroniarik zo
kraslíc, vystrihovanie z papiera, výroba ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej a Ďatedrôtených ozdôb, vtáčikov a morenky linky z „Dvojky“ s jarnými hrami
z látky, misky na hrnčiarskom kruhu, na16.30 hod. – Svätokrížska oblievačka a
učia sa pliesť korbáče a košíky
šibačka s FS Hron
Tak ako vlani, ani tento rok nebudú chý- od 13.00 hod. - pre verejnosť ukážky
bať ukážky prác remeselníkov, ale: „Bude remesiel, predaj a výroba korbáčov od
ich viac ako minulý rok a, samozrejme, Antona Stašova, výroba košíkov s Milali)

Program Svätokrížskej
oblievačky

Komunitné centrum pripravilo pre seniorov z Domova dôchodcov a Domova
sociálnych služieb jarnú tvorivú dielňu,
v ktorej vyrábali slnečnice. Podujatia sa
zúčastnili aj deti z druhého stupňa Špeciálnej základnej školy.
Téma bola tvorivá a kreatívna. „Aj keď slnečnica nie je typicky jarný kvet, ale jej
názov je odvodený od slova slnko. Práve
slnko je znakom premeny a prichádzajúcej jari. Slnko, svetlejšie a teplejšie dni
nám dokážu spríjemniť život a vyčarovať
úsmev na tvári,“ približuje Ivana Pruknero-

vá, odborný garant Komunitného centra
s tým, že aj deti mali za úlohu pomôcť
seniorom vyrábať slnečnice z farebného
papiera vo veselých farbách, takto ich
potešiť a rozveseliť. Pod vedením komunitných pracovníkov a sociálnych pracovníkov zariadenia pre seniorov bol každý
jeden zo zúčastnených obdarovaný slnečnicou. „Veľmi nás potešila aj tvorba seniorov v pokročilom veku nad 85 rokov, ktorí
sú ešte stále vitálni a dokázali vyrobiť slnečnicu aj samostatne bez našej pomoci,“
dodáva Ivana Pruknerová.
(r)
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OZNAM PRE PREDSEDOV BYTOVÝCH SPOLOČENSTIEV

Keďže sa blížia veľkonočné sviatky a je predpoklad, že sa bude tvoriť viac komunálneho odpadu, je potrebné zo strany bytových spoločenstiev si objednať
mimoriadne vývozy, aby sa v stojiskách netvoril odpad mimo zberných nádob.
Mimoriadne vývozy si predsedovia bytových spoločenstiev môžu objednať
u správcu dane mesta Žiar nad Hronom, na MsÚ - Odbore ekonomiky a financovania – oddelenie daní a poplatkov, kancelária č. 22.
(r)

Univerzitná noc literatúry v znamení
stého výročia Československa
Aj tento rok vás už tradične privíta
Univerzitná noc literatúry (UNL) na
pôde Filozofickej fakulty Univerzity
Mateja Bela sériou verejných čítaní,
ktoré sa 16. apríla uskutočnia už po
šiestykrát. Tohtoročným výberom
kníh si pripomenieme jubilejné sté
výročie vzniku Československa, preto organizačný tím zvolil knižnú sedmičku slovenských a českých autorov
a autoriek, vydaných v roku 2018. Ani
tento rok nebude chýbať detské stanovište či detský kútik.
„Veríme, že tí, ktorí prijmú pozvanie
a prídu na Tajovského ulicu 40 v Banskej
Bystrici, ocenia výber zaujímavých kníh
a autorských osobností, tradičných aj
netradičných miest v útrobách Filozofickej fakulty a jej okolia, a to všetko v podaní ôsmich čítajúcich, osobností spojených s univerzitou, mestom či kultúrou,
ako aj že spoločne vytvoríme magickú
atmosféru, ktorú si žiaden fanúšik či fa- pripravil aj záverečnú afterparty spojenúšička literatúry nemôže nechať ujsť,“ nú s tombolou, ktorá sa bude konať po
skončení verejných čítaní vo V-clube.
hovorí Júlia Dziaková z tímu UNL.
Dajte si však pozor, do tomboly sa môže
zapojiť literárny pas iba vtedy, keď bude
obsahovať pečiatky zo všetkých siedmich stanovíšť.“
Od vzniku myšlienky UNL, inšpirovanej
medzinárodným podujatím European Literature Nights, podujatie pripra- Úspešná slovenská spisovateľka, televujú študentky a študenti s pomocou vízna a rozhlasová redaktorka Veronika
dvoch pedagogičiek z Filozofickej fakul- Homolová Tóthová v priestoroch Katedty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bys- ry slovenskej literatúry a literárnej vedy
trici. „Každý rok študentská dobrovoľníc- na pôde Filozofickej fakulty Tajovského
ka skupina stojí pred výzvou, ako úspeš- 40 prečíta jednu z poviedok feministicne zvládnuť všetky nástrahy organizácie kej autorky Uršule Kovalyk zo zbierky
väčšieho podujatia, určeného pre širšiu Čisté zviera.
verejnosť.
Priestorom Vzdelávacieho centra MateKto s nami strávi šiesty ročník UNL, musí ja Bela Univerzitnej knižnice UMB bude
vedieť, že čítania na všetkých stano- v deň UNL poletovať český jazyk, a to
vištiach začínajú naraz o 17.30 hodine vďaka vysokoškolskému učiteľovi Jiřía po každom čítaní budú mať návštev- mu Chalupovi. V jeho podaní si budeme
níci a návštevníčky 15 minút na presun môcť vychutnať ukážku z rodinných
na ďalšie stanovište,“ približuje Júlia listov disidenta a otca z knihy Světelná
Dziaková a konkretizuje: „Na prvom znamení od slovenského prozaika a restanovišti, ktoré sa rozhodnete navští- daktora Denníka N Martina M. Šimečku.
viť, dostanete už tradične svoj vlastný Knihu Tri smrtky sa plavia slovenskej au„literárny pas“, na ktorom nájdete všet- torky Vandy Rozenbergovej nám predky podstatné informácie o literárnych staví lekárka Eva Kušíková, momentálne
dielach a čítajúcich. Taktiež tu nájdete pracujúca v Roosveltovej nemocnici
mapku stanovíšť, aby ste sa v okolí Fi- v Banskej Bystrici, účastníčka viacerých
lozofickej fakulty UMB vedeli ľahšie misií v rámci spolupráce s Lekármi bez
orientovať. Tradične sa grafický tím UNL hraníc. Pätnásťminútovú ukážku si môpokúsil o to, aby vám literárny pas ostal žete vypočuť v Univerzitnom pastoračv podobe peknej pamiatky, a celý tím

Organizácia UNL na pleciach
študentiek a študentov

Sedem stanovíšť

Ubytovanie
na slobodárni
Výborné ubytovanie na slobodárni pri terajšom objekte hvezdárne v Žiari a dobré
zamestnanie na kysličnikárni spôsobili, že
som dostal chuť do života. Našiel som si
priateľov, začal chodiť na tanečné nedeľné
čaje o piatej. Prišla zima.
Vojenská správa ma predvolala ako branca
na odvod. Na pohovore som sa prihlásil za
vodiča motorových vozidiel. Zaradili ma do
kurzu brancov. Poslali pozvánku na zahájenie do bývalého bydliska. Zásielku do vlastných rúk prevzala protizákonne macocha.
Pozvánku zničila. Keď som sa nedostavil
na zahájenie, tak ma vyradili z kurzu. Ďalší
podvod od macochy.
Prišla karta narukovať. 4. augusta 1964
som nasadol na vlak, ktorý viezol brancov
z Banskobystrického kraja do Čiech. Vagóny
plné regrútov, každý mal v ruke fľašu alkoholu. Nálada do spevu. Zrazu sme zastali
na nádraží Přerov na Morave. Pred stanicou čakali vojaci. Podľa čísiel vojenských

Z pera čitateľa
útvarov sme sa zoraďovali. Útvar, kde som
narukoval, mal číslo 2729, letisko Přerov.
Napochodovali sme do kasární Jaslo do prijímača. Nad bránou bolo heslo: Vítame vás!
A za bránou heslo: Už vás máme!
Podľa zoznamu každý našiel izbu, do ktorej bol zaradený. V izbe bolo 15 postelí. Na
posteliach boli vojenské šaty, bielizeň a takzvaná plná poľná. Nasledovalo strihanie
vlasov a sprchovanie. Niekoľkí kamaráti
z okresu Žiar sme sa nechali ostrihať dohola. Keď sme sa stretli, tak sme sa smiali do
popuku.
V rohu kasární bola dovezená slama. Každý
nováčik – bažant dostal ušitý prázdny kavalec a ten si každý musel naplniť slamou
a doniesť do izby. Slamník musel byť tvrdý
a hranatý. Kontroloval to veliteľ.
Bol som zaradený k letectvu. Vojaci, ktorí
slúžili v leteckej armáde, mali modré uniformy. Bolo to pekné. Vojaci, ktorí slúžili u bigošov, boli oblečení do zelenej uniformy. Na
vychádzkach vznikali bitky medzi modrým
a zeleným vojskom, hlavne pre dievčatá.
Pokračovanie Na vojenskej službe.

nom centre na Tajovského 51.
V prípade priaznivého počasia sa môžeme tešiť aj na atmosféru vonkajšieho stanovišťa. Presklený výklenok na
Filozofickej fakulte na Tajovského 40
ovládne čeština z knihy Nejlepší pro
všechny významnej českej autorky Petry Soukupovej v podaní Markéty Dulavovej – členky Centra nezávislej kultúry
Záhrada a taktiež zdravotnej klaunky
organizácie Červený nos.
V prednáškovej miestnosti číslo 313 na
treťom poschodí na Tajovského 40 si
aj do tretice budeme môcť vychutnať
pôvodný český úryvok z románu Běsa
o hľadaní a strate najbližších od Dity
Táborskej. Atmosféru knihy podčiarkne
výborná herečka Bábkového divadla na
Rázcestí Mariana Mackurová.
S tvorcom a moderátorom úspešnej
zábavno-inšpiratívnej tolkšou Povec ty
Marekom Polo Polomským sa v priestoroch CO krytu na Tajovského 51 spoločne ponoríme do príbehov nenarodených detí 20. storočia, a to vďaka knihe
Med pamäti slovenského editora, básnika a scenáristu Jána Púčeka.
Nezabúdame ani na najmenších a opäť
sme pripravili tzv. detské čítanie. Vybrali
sme rozprávku o putovaní najšťastnejšej veľryby menom Gerda, ktorú stvoril
Adrián Macho. Vo V-clube na Tajovského
40 sa predstavia Zuzana a Michal Handzušovci.
(r)

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

8.4. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
9.4. 20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158,
Hliník
10.4. 20.00 – 22.30 h lek. Flora, Dr. Janského 478
11.4. 20.00 – 22.30 h lek. Nukleus, Sládkovičova 8
12.4. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
13.4. 7.00 – 8.00 h lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 22.30 h lek. Benu, SNP 116
14.4. 7.00 – 20.00 h lek. Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
15.4. 20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158,
Hliník
16.4. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
17.4. 20.00 – 22.30 h lek. Nukleus, Sládkovičova 8
18.4. 20.00 – 22.30 h lek. Benu, SNP 116
19.4. 7.00 – 12.00 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
13.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
20.4. 7.00 – 8.00 h lek. Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lek. Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158, Hliník
21.4. 7.00 – 12.00 h lek. Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
13.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Dolná 46/21, Kremnica
22.4. 7.00 – 12.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21,
Kremnica
13.00 – 22.30 h lek. Recept, Dolná 49/21, Kremnica
Každý deň okrem sviatkov sú v čase 16.00 – 20.00 h
otvorené lekárne: lekáreň Benu, SNP 116 a lekáreň
Dr. Max, OC Tesco, SNP 100.
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Deň vody s prvákmi

Deň vody s prvákmi

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý sa oslavuje na celom svete 22. marca, Centrum
voľného času v Žiari nad Hronom v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom zorganizovalo
interaktívny workshop s názvom Oslávme spolu Svetový deň vody.
Tejto edukačno-zážitkovej aktivity sa zúčastnili prváci zo Základnej školy na Ulici Dr. Janského, Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika a Základnej školy na Jilemnického ulici. Lektorkou
workshopu bola Ivana Martincová z Odboru životného prostredia a infraštruktúry, oddelenia
odpadového hospodárstva Mestského úradu v Žiari nad Hronom. Formou prezentácie, hier a
ukážok priblížila dôležitosť a význam vody pre spoločnosť, základný pojmový aparát, týkajúci
sa vody – kolobeh vody, skupenstvá vody, klasifikácia vody, spôsoby šetrenia a ochrany vody.
Počas workshopu sa deti aktívne zapájali do diskusie a rôznych aktivít. Workshop z oblasti envirovýchovy sa stretol s veľkým ohlasom u žiakov.
Mária Lancková

Vynášanie Moreny a vítanie jari
Morena, Morena, kde si prebývala. Tam hore, na hore, v tej tmavej komore...
Čo si tam robila, mlieko som mútila. Kdeže je to mlieko, vrany ho vypili...
Spev tejto a mnohých iných piesní sa ozýval na školskom dvore vo štvrtok 21. marca
v Materskej škole, elokovanom pracovisku
na Ulici A. Kmeťa č. 17. Konalo sa tu celoškolské podujatie k vynášaniu Moreny.
Spevom ľudových piesní, básní a rečňovaniek sa deti s Morenou – symbolom zimy
rozlúčili. Chlapci z farebných paličiek urobili cestičku pre Jarnú vílu a spolu s dievčatami sa zahrali na lúke jarné hry a všetci
sme si zatancovali.
Slnce, slnce, poď na naše líčko,
dáme ti vajíčko,
otvoríme vráta, dáme ti kus zlata.
Ďuro daj nám slnka, do nového hrnka,
veď my ti ho dáme, keď sa poihráme...

Svetový Deň vody v cirkevnej škole
„Voda je najdôležitejšie a nenahraditeľné médium,
bez ktorého nemôže existovať Zem, ani samotný život.”
Pri príležitosti Svetového dňa vody
si 22. marca žiaci a pedagógovia
1. stupňa cirkevnej školy pripomenuli mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre
rozvoj ľudskej spoločnosti.
Vyučovanie počas tohto dňa sa realizovalo v blokoch a spoločnou témou bola
voda. Do školy prišli všetci oblečení v
modrom. Pri príležitosti Svetového dňa
vody boli pripravené rôzne aktivity. Žiaci 1. stupňa popretkávali jednotlivé hodiny tokom informácií o vode, jej význame pre ľudí, rastliny a živočíchy, spievali
aj maľovali k danej téme, rozprávali sa o
vode, kolobehu, znečisťovaní, šetrení a
robili vzdelávacie aktivity, úlohy a kvízy
zamerané na vodu. Na každej vyučovacej hodine, v každej triede 1. stupňa,
prebiehali rôznorodé aktivity a prezentácie zamerané na tému voda.

Záverom bolo zhotovenie „lapbooka“,
tzv. interaktívnej knihy, ktorá pomáha
utriediť nové informácie. Obsahuje veľké množstvo informácií, finálny produkt
má po poskladaní len veľkosť papiera
A4. Aj prváčik, ktorý ešte nevie poriadne písať, ho vie tvoriť hlavne z obrázkov.
Pomocou „lapbooka“ sa pedagógom
podarilo podporiť aktívne a zážitkové
učenie a spoluprácu oboch mozgových
hemisfér.
A aký odkaz si žiaci z tohto dňa odniesli?
Nezabudnite vodou šetriť doma,
v škole, v práci.
Nenechajte ju dlho tiecť.
Ak vám zostane v pohári voda, ktorú ste
nestihli vypiť, polejte ňou kvety.
Kolektív pedagógov
1. stupňa cirkevnej školy

Dana Koštová, zástupkyňa riaditeľky

Nadácia ZSNP a Slovalco ocenila 81 žiakov a študentov
Nadácia ZSNP a Slovalco už po šestnásty krát ocenila talentovaných
mladých Žiarčanov. Najúspešnejší
žiaci a študenti žiarskych základných
a stredných škôl si opäť prevzali symbolické šeky za úspešnú reprezentáciu
svojej školy i mesta.
Nadácia aj tento rok ocenila tých, ktorí
dosiahli významné úspechy nielen v ško-

le, meste či kraji, ale úspešne reprezentovali aj na úrovni celoštátnej a medzinárodnej. Hodnotení boli v oblastiach
prírodovednej, humanitnej, kultúrnej
a technickej.
Ocenení boli aj tí, ktorí síce neosadili víťazné pozície, ale svojimi vedomosťami
a snažením dosiahli významné úspechy
v hodnotených oblastiach. Symbolickým

šekom v hodnote 50 eur nadácia ocenila Veselá, Vladimír Urblík, Petronela Glezgová, Marko Paulík.
takmer 60 žiakov a študentov.
Technická oblasť:
Timotej Dibdiak, Michal Prekopp, Samuel
Rajnoha, Matúš Rajnoha, Kristián Lovčičan, Dominik Sochan, Nella Kúštiková, Šimon Gubka, Tomáš Fáber, Miroslav Kútik,
Daniela Mesiariková, Alexandra KollárikoHumanitná oblasť:
Dominika Šikeťová, Tamara Valentová, vá, Viktória Vincencová, Marek GolebiowMarek Húsenica, Miroslava Šarkoziová, ski, Richard Kavacký.
Patrik Líška, Roman Debnár, Dominik
Schmidt, Zuzana Krajčíková, Alexandra Najlepšie žiarske talenty boli odmeneŠčepková, Hoang Mai Trang, Nina Flore- né za dosiahnuté úspechy a podporené
ková, Illia Ischuk, Dominik Tóth, Samuel vo svojej ďalšej činnosti sumou 100 eur.
Celkovo si symbolické šeky prevzalo 17
Barcík.
žiakov a študentov.
Prírodovedná oblasť:
Shelly Janoková, Katarína Luptáková, Kultúrna oblasť:
Branislav Šťastný, Miroslav Bielik, Domini- Nikola Pivarčiová, Karolína Kantorová.
ka Vidovičová, Karin Kurtíková, Pravoslav
Minich, Lenka Barancová, Andrej Hric, Humanitná oblasť:
Barbora Adamová, Slavomír Vodnák, Bar- Petra Polanská.
bora Barborová, Petra Uhrovičová, Alica
Gocníková, Nataly Očovanová, Samuel Prírodovedná oblasť:
Kováč, Dávid Macko, Filip Šulák, Tereza Filip Šurek, Adam Fila, Michaela Hricová,
Kultúrna oblasť:
Filip Krupár, Lívia Kráľová, Boris Struhár,
Patrik Gábor, Hana Húsenicová, Ernest
Kováč.

Tamara Ľuptáková, Adam Lehotský, Viktória Pavlová, Lucia Patschová.
Technická oblasť:
Martin Mečiar, Filip Horváth, Vojtech
Daubner, Juraj Krátky, Martin Doležal,
Adam Kováč, Matúš Štefaňák.
Šeky v hodnote 150 eur si prevzalo sedem študentov: Daniel Lihocký, Štefan
Štrba, Ľubomír Maslík, Samuel Závalec
– študenti Súkromnej strednej odbornej
školy technickej a Martin Čamaj, Adam
Kučera, Tomáš Sedláček – študenti Gymnázia Milana Rúfusa.
(li)
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Ako triediť?
Komodita plasty
Pokračovanie z predchádzajúceho čísla.
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.
Ako na to?
Ak sme si nie istý aký druh odpadu
a kam patrí, hľadajme recyklačnú značku, pre jeho zatriedenie.
Je dôležité, aby plastové obaly, ktoré
umiestňujeme do zberných nádob, boli
relatívne čisté a zbavené iných materiálov.
Po vyčistení PET obalov zmenšíme objem obalu. Je to veľmi jednoduché. Buď
uvoľníme uzáver a obal jednoducho
stlačíme, alebo obal položíme na zem,
pristúpime nohou a zakrútime uzáver.
Ak objem zmenšíme aspoň na jednu
štvrtinu, zvoz zberných nádob sa nemusí vykonávať tak často, ako keď obaly dávame do zbernej nádoby nezmenšené.
Zaujímavosti:
Do zbernej nádoby s objemom 1100 l sa
zmestí približne 733 PET obalov s objemom 1,5 l.

Plast je z chemického hľadiska syntetický polymérny organický materiál.
Napriek tomu, že celofán na prvý pohľad možno plasty pripomína, nie je to
plast. Vyrába sa z chemicky regenerovanej celulózy. Keďže je nepriepustný pre
vodu aj vzduch, využíva sa, napríklad, na
balenie potravín.
Väčšina plastov, ktoré ľudia vyrobili od
začiatku 50-tych rokov, kedy sa začalo
s ich masovou produkciou, sa už stihla
stať odpadom. Ľudstvo podľa záverov
vedcov do roku 2015 vyrobilo celkovo
8,3 miliárd ton plastov, z čoho približne
6,3 miliárd ton je dnes už plastovým odpadom.
Plasty sú po oceli a cemente materiálom, ktorého ľudstvo vyrobilo počas
svojej existencie najviac.
Termoplast nazývaný polyetylén (PE)
je v súčasnosti najpoužívanejším polymérom na svete. Využíva sa na výrobu,
napríklad, plastových tašiek alebo fliaš.
K plastovým taškám ešte jeden smutnejší fakt. Vedci ich objavili už aj na najhlbšie položenom mieste sveta – na dne
Mariánskej priekopy.

tových obalov jednoduchým stlačením
•nespaľujme plasty

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Čo áno?
plastové obaly a plastové výrobky ako
číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá
a fľaštičky od kozmetických a čistiacich
prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky
fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky
od jogurtov a rôzne plastové nádobky
a hračky, penový polystyrén, poháriky
z automatov a iné plastové nádobky,
obaly z kozmetických výrobkov

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:

Pár tipov, ako môžeme znížiť negatívny vplyvy plastových obalov na životné prostredie:
•uprednostňujme vratné a opakovateľne použiteľné obaly
•nepoužívajme výrobky z PVC
•uprednostňujme potraviny v sklenených alebo kovových obaloch
•zmenšujme objem odhodených plas-

Do zberného dvora
plastové okná a nábytok a pod., vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, iný
stavebný plastový materiál, polystyrén
vo veľkom množstve

Čo nie!
znečistené obaly chemikáliami a nepotravinovými olejmi, viacvrstvové obaly,
hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod., viacvrstvové obaly od kávy,
vreckových polievok, pudingov, práškov od pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.,
znečistené kompozitné obaly, vrchnáky
z kompozitných krabíc a iné komodity
patriace do inej zložky

Ivana Martincová,
zdroj: internet, upravené

 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)

Mestská spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY
Žiar nad Hronom bola pred 25. rokmi
zapísaná do obchodného registra
Dňom 28.6.1994 vznikla mestská spoločnosť, ktorej činnosti podnikania
zahŕňali celé spektrum komunálnych
služieb pre mesto Žiar nad Hronom.
Genéza komunálnych služieb však siaha oveľa ďalej, až do roku 1965.
Od tohto roku existoval pôvodný odbor
miestneho hospodárstva pri MsNV v Žiari
nad Hronom, cez ktorý boli zabezpečované služby odpadového hospodárstva,
zelene a komunikácií. MsNV vytvoril
1. januára 1967 Technické služby. V tomto období sa začala veľká výsadba zelene
v meste. Počet zamestnancov nedosahoval ani 10, ale množstvo práce na výsadbe bolo vykonanej brigádnicky alebo
svojpomocne občanmi. V rokoch 1971 –
1982 stúpol počet zamestnancov na 40.
Boli zakúpené kvetináče a kukanádoby
pre celé mesto, čistil sa rybník v parku,
budovalo sa plážové kúpalisko, skleníky
v záhradníctve, zakúpila sa technika (kukavozy, nákladné autá, traktory, autobus,
multikáry a technika na kosenie).
Od začiatku existencie mali Technické
služby šťastie na schopných a oduševnených ľudí. V období vzniku spoločnosti
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom,
spol. s r.o. v júni 1994 zamestnávala spoločnosti 135 zamestnancov. Služby odvozu a skládkovania komunálneho odpadu

zabezpečovali nielen v meste Žiar nad
Hronom, ale aj v 19-tich spádových obciach. Začalo sa prevádzkovanie cintorínskych služieb, modernizovalo sa verejné
osvetlenie, opravovali sa cesty, stavala sa
nová skládka domového odpadu, zabezpečovala sa zimná údržba komunikácií
a mnoho ďalších činností. V roku 2000
sa mesto Žiar nad Hronom, odkúpením
obchodných podielov od súkromných
vlastníkov, stalo vlastníkom spoločnosti. Novým podmienkam a požiadavkám
sa prispôsobila aj organizačná štruktúra mestskej komunálnej spoločnosti.
Okrem už prevádzkovaných činností sa
vedenie spoločnosti zameriavalo aj na
sponzorovanie rôznych činností a prác,
napr. pri výstavbe nového kostola, príspevkami na športovú činnosť v meste či
pri rôznych kultúrnych podujatiach.
Od 1.3.2002 sa činnosti spoločnosti rozšírili o aktivity, ktoré dovtedy zabezpečoval Mestský podnik Služby a súčasne
k tomu istému dátumu pribudli činnosti
bývalého ŠK ZSNP. Spoločnou aktivitou
s mestom Žiar nad Hronom bolo založenie Mestského športového klubu, ktorý
doteraz udržiava, podporuje a rozširuje
športové aktivity v meste. V tomto období bol vybudovaný nový cintorín s možnosťou využitia ďalších 240 hrobových

miest. Administratíva a časť prevádzkových priestorov sa presťahovala do budovy na Ulici A. Dubčeka, kde spoločnosť
doteraz sídli. Po týchto zmenách sa celá
spoločnosť zamerala na zefektívňovanie
práce vo všetkých oblastiach vykonávaných činností: záhradníctvo, zakladanie
a údržba verejnej zelene a zelene; strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch
a priestranstiev, kanalizačných vpustí;
správa a údržba komunikácií, dopravné značenie a stavebná údržba, opravy
a budovanie komunikácií; práce so špeciálnymi vozidlami a mechanizmami;
staviteľstvo, vykonávanie jednoduchých
stavieb; činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru na pozemné stavby;
murárstvo; vedenie účtovníctva; obstarávanie služieb spojených s výkonom
správy bytového a nebytového fondu;
upratovacie služby; montáž, oprava
a údržba elektrických zariadení v určenom rozsahu; prevádzkovanie športových zariadení; uskutočňovanie stavieb
a ich zmien. V organizačnej oblastí bol
vypracovaný a schválený dlhodobý rozvojový plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, ktorého obsah sa postupne napĺňal. V materiálnej oblasti sa pokračovalo s obnovou strojného parku nákupom
mechanizácie a modernizáciou vozidiel.

S úmyslom vtedajšieho vedenia mesta
komplexne riešiť odpadové hospodárstvo pre Žiar nad Hronom, ako aj pre priľahlé obce, boli tieto služby odčlenené od
činností spoločnosti. V roku 2009 vznikla
spoločnosť Technické služby - Žiar nad
Hronom, a.s. určená pre zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. V roku
2011 nastala zmena vo vedení eseročky,
kedy sa konateľom stal Peter Antal. Pod
jeho vedením spoločnosť odštartovala
nové smerovanie, ktoré pokračovalo od
roku 2013 aj spoluprácou s riaditeľom
Igorom Rozenbergom, ktorý sa neskôr,
po nástupe Antala na funkciu primátora,
stal spolu s Emilom Vozárom konateľom
spoločnosti. Tento stav pretrváva dodnes.
Výsledkom tímovej práce vedenia spoločnosti a jej zamestnancov v nasledujúcich
rokoch boli také projekty, ako vybudovanie Oddychovej zóny Hviezdoška, Oddychovej zóny Etapa, modernizácia verejného osvetlenia, rekonštrukcia chodníkov a ciest, v roku 2015 dokončenie
rekonštrukcie športovej haly, vybudovanie pumptrackovej dráhy, rekonštrukcia
oddychovej zóny na námestí, modernizácia plážového kúpaliska, rekonštrukcia
futbalového štadióna. V súčasnej dobe
spoločnosť pracuje na dokončení rekonštrukcie zimného štadióna a pripravuje

sa na začatie obnovy a modernizácie ďalšieho športového zariadenia – krytej plavárne. Svedomitá práca pre spoločnosť je
základným pilierom realizácie udržateľného rozvoja. V roku 2018 sa stala spoločnosť právnym nástupcom v dôsledku
zrušenia činnosti Žiarskej komunálnej
spoločnosti, spol. s r.o. Dosiahnuté výsledky sú dôkazom symbiózy nielen v
samotnej spoločnosti, ale aj dlhodobej
spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami: poslancami mestského
zastupiteľstva, vedením mesta na čele
s primátorom, zamestnancami mesta, orgánmi spoločnosti, organizáciami a podnikateľskými subjektami na území mesta,
zainteresovanými občanmi a v neposlednom rade každým jednotlivcom, ktorého
sa dotýkajú poskytované služby. Trvalé
zlepšovanie kvality prác je záväzok, ktorý
nedovolí zaostať a pomáha napredovať.
Dôvera a podpora spolupráce umožnili
spoločnosti realizáciu projektov s cieľom
naše mesto modernizovať, skrášľovať
a ponúkať nové príležitosti k lepšiemu
životu. Všetkým zainteresovaným patrí
v mene vedenia spoločnosti úprimné poďakovanie. Veľká vďaka patrí aj všetkým
zamestnancom, ktorí za uplynulých 25
rokov prispeli nielen k rozvoju spoločnosti, ale aj k naplneniu poslania robiť
mesto krajším.
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Voľné pracovné miesta k 30. marcu 2019
Administratívny pracovník: Jozef Daxner – TEMPO, Kremnica, tel.:
+421904648880
Animátor voľného času: CK Agentúra O.K. voľný čas spol. s r.o., Repište,
tel.: +421905303070, e-mail: mosko@
agenturaok.sk
Automechanik: HARMÓNIA, Žiar
nad Hronom, tel.: +421905759243, e-mail: praca.harmonia@gmail.com
Automechanik: Jaroslav Dubóczi
– TITAN, Žiar nad Hronom, tel.:
+421905711943, e-mail: titanduboczi@stonline.sk
Balička krabíc: AEOS, Žiar nad Hronom, tel.: +421944704600, e-mail:
aeos@azet.sk

Jadrár – výroba pieskových jadier: FINALCAST, Agentúra Person
Education Servis, Žiar nad Hronom,
tel.: +421917887417, e-mail: kuruc@
apes.sk
Klientsky poradca: KOOPERATIVA poisťovňa, Žiar nad Hronom, tel.:
+421918410204, e-mail: orsagovam@
koop.sk

Čistič kanalizačných zariadení:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Žiar nad Hronom,
tel.: +421484327363, e-mail: eva.mikusova@stvps.sk
Disponent MKD: ZH Trans, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917555959, e-mail:
peter@zhtrans.sk
Elektrikár: Romin Slovakia, Kopernica, tel.: +421917748207, e-mail: ctibor.
brokes@romin.sk
Elektrikár: Ing. Pavol Kysela –
MONTÉZA, Ladomerská Vieska, tel.:
+421905470219
Elektrikár: BBC Systém, Hliník nad
Hronom, tel.: +421907515111
Farmaceut: Rotpharm, Žiar nad Hronom, e-mail: barsovsky@gmail.com
Finančný konzultant, manažér
obchodnej skupiny: Mgr. Jaroslava
Mokrošová, Žiar nad Hronom, tel.:
+421905287632, e-mail: jaroslava.
mokrosova@oz.allianzsp.sk
Hutný lisiar: Hydro Extrusion Slovakia, Žiar nad Hronom, e-mail: maria.
adamcova@hydro.com
Chyžná: AEOS, Žiar nad Hronom,
tel.: +421944704600, e-mail: aeos@
azet.sk
Chyžná:
ASPECT-VYHNE,
tel.:
+421911068378, e-mail: kariera@hotelsitno.sk

Skladník/predajca v špecializovanej predajni: Peter Vrták – PREZAM,
Žiar nad Hronom, tel.: +421908893206,
e-mail: s.vrtakova@prezam.sk

Pracovník v pílnici pri poreze guľatiny: SPEKTRUM, Hliník nad Hronom,
tel.: +421917765371, e-mail: maruska@spektrum1.sk

Sklenár: Simona Korenačková – WK,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905527539,
e-mail: simonakorenackova@gmail.
com
Strážnik: SBS KOBRA Martin, Kremnica, tel.: +421905302149, e-mail: sbskobra@gmail.com

Kuchár: BLAUFUZ TOUR, Kremnica,
tel.: +421903922708

Opatrovateľka: Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb, Žiar nad
Hronom, tel.: +0456782929, e-mail:
suhajdova@ddzh.sk
Operátor CNC: ABILITY, Kremnica,
tel.: +421456743173, e-mail: vklimentova@abilitysro.sk

Predavač: Jaroslav Dubóczi – TITAN,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905711943,
e-mail: titanduboczi@stonline.sk

Operátor CNC: Hydro Extrusion
Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.:
+421918775241, e-mail: maria.adamcova@hydro.com

Predavač potravín: Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica, tel.:
+421904648880, e-mail: daxnerova@
tempodaxner.sk

Operátor technickej kontroly vysielania: MWS Casting, Hliník nad
Hronom, e-mail: patricia.madelova@
mws.eu

Predavač potravinárskeho tovaru: CBA Slovakia, Kremnica, tel.:
+421901706010

Kuchár:
ASPECT-VYHNE,
tel.:
+4210911068378, e-mail: dokupil@
hotelsitno.sk

Čašník/recepčná: Penzión Centrum,
Sklené Teplice, tel.: +421908924461,
e-mail: centrumpenzion@gmail.com

Pracovník SBS: ASF FENIX SECURITY, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917754295, e-mail: juraj.drozd@
fenix-security.sk

Praktická sestra (zdravotnícky
asistent): Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Žiar nad Hronom, tel.: +421917112330, e-mail:
suhajdova@ddzh.sk

Brúsič hliníkových odliatkov:
FINALCAST, Agentúra Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917887417, e-mail: kuruc@apes.
sk

Čašník, servírka: FLOREN, Kremnica, tel.: +421907809500, e-mail: z.bielikova@golfer.sk

Skladník: TUBAPACK, Žiar nad Hronom, tel.: +421456015323, e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk

Opatrovateľ: Svet zdravia, Žiar nad
Hronom, tel.: +421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Kuchár: AEOS, Žiar nad Hronom, tel.:
+421944704600, e-mail: aeos@azet.sk

Čašník, čašníčka: STOS, Vyhne, tel.:
+421918605665, e-mail: jboskova@
zhsas.sk

Pracovník do stolárskej výroby:
BRIK, Kremnica, tel.: +4210915727593,
e-mail: kralikova@brik.sk

Krupiér /čašník: K-BET 7, Žiar nad
Hronom, tel.: +421903624589, e-mail:
bulikova@kajotworld.cz

Barman/čašník: Mária Dučáková,
Kremnica, tel.: +421456744007

Čašník:
ASPECT-VYHNE,
tel.:
+421911068378, e-mail: kariera@hotelsitno.sk

Skladník: BRIK, Kremnica, tel.:
+4210915727593, e-mail: kralikova@
brik.sk

Kontrolór kvality: AEOS, Žiar nad
Hronom, tel.: +421944704600, e-mail:
aeos@azet.sk

Kuchár: UNIVERZA Prochot, tel.:
+421907883186, e-mail: obecnyuradprochot@stonline.sk

Čašníčka: Michal Košík, Kremnica,
tel.: +421905821405, e-mail: pol.rest.
silvanus@gmail.com

Obsluha výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar nad Hronom, tel.:
+421456015323, e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk

Pomocný účtovník: účtovníctvoZH,
Žiar nad Hronom, e-mail: cvuctovnictvozh@gmail.com

Odlievač hliníkových odliatkov,
brúsič: Agentúra Person Education
Servis, Kremnica, tel.: +421917887417,
e-mail: kuruc@apes.sk

Barman: Jozef Daxner – TEMPO,
Kopernica 23, tel.: +421904648880, e-mail: daxnerova@tempodaxner.sk

CNC sústružník: Profika Sk, Žiar nad
Hronom, tel.: +421908058721, e-mail:
mzdy@profika.sk

Obsluha pretláčacej súpravy:
DOBIAS HAMMER, Horná Ves, tel.:
+421917991389, e-mail: dobiashammer@gmail.com

Kuchár: JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Krahule, tel.: +421908217392,
+421456742846
Kuchár/ka:
Liečebné
termálne kúpele, Sklené Teplice, tel.:
+421918800041, e-mail: sandorova@
kupeleskleneteplice.sk
Kuchár/kuchárka: REMESLO TERMÁL, Vyhne, tel.: +421917972546, e-mail: mergova@termalvyhne.sk
Kultúrnoosvetový pracovník: Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad
Hronom, tel.: +421045/6781310, e-mail: pos.prevadzka@gmail.com

Operátor vo výrobe: Hydro, Agentúra Person Education Servis, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917887417, e-mail:
kuruc@apes.sk
Operátor vo výrobe: TatranWOOD,
Hliník nad Hronom, Agentúra Person
Education Servis, tel.: +421917887417,
e-mail: kuruc@apes.sk
Operátor vo výrobe: Slovalco, Žiar
nad Hronom, tel.: 42145/6087112

Predavačka: Jana Miniariková
-D&J Mark, Žiar nad Hronom, tel.:
+421915747608, e-mail: dusan.janka@
gmail.com
Prevádzkový
elektrikár:
ELMONT - ZH, Žiar nad Hronom, tel.:
+421918500506, e-mail: sekretariat@
elmontzh.sk
Prevádzkový zámočník – údržbár:
I.G.C.STROJAL, Žiar nad Hronom, tel.:
+421907354758, e-mail: valentova@
igc.sk

Lekár - gerontopsychiatrické oddelenie: Psychiatrická nemocnica
Profesora Matulaya, Kremnica, tel.:
+421917 930272, +42145/6705620

Operátor
zlievarenských
strojov: ABILITY, Kremnica, tel.:
+421918677700, e-mail: vklimentova@abilitysro.sk

Lekár: Psychiatrická nemocnica
Profesora Matulaya, Kremnica, tel.:
+421456705620, e-mail: namestniklps@pnkca.sk

Piliar – frézar: Hydro Extrusion
Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.:
+421918775241, e-mail: maria.adamcova@hydro.com

Profesionálny vojak/vodič sk. C/:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Močiar, tel.: +421960317755,
e-mail: regrutacia@mil.sk

Lekár: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Pokladníčka prevádzkovej jednotky: COOP JEDNOTA Žarnovica, A.
Kmeťa 2/343, Žiar nad Hronom, tel.:
+421905878048, e-mail:
hbencova@cjz.sk

Recepčný/á/ pre hotel GOLFER: FLOREN, Kremnica, tel.:
+421907809500, e-mail: z.bielikova@
golfer.sk

Lekár v odbore nefrológia, resp.
nefrológ v príprave: NOVAMED, Žiar
nad Hronom, tel.: +421484399180, e-mail: lubicafindova@novamed.sk
Lekár záchrannej zdravotnej služby: Záchranná zdravotná služba, Žiar
nad Hronom, tel.: +421268206131,
e-mail: barbora.murcova@emergencyba.sk
Montážny technik tieniacej techniky a garážových brán: Jan Kavecký – žalúzie, Hliník nad Hronom, tel.:
+421911828322, e-mail:
info@zaluziekavecky.sk
Mzdový účtovník: MÁ DAŤ-DAL,
Žiar nad Hronom, tel.:+421903515212,
e-mail: madat@stonline.sk
Nástrojár: Profika Sk, Žiar nad Hronom, tel.: +421908058721, e-mail:
mzdy@profika.sk
Obchodný poradca: KOMUNÁLNA
poisťovňa, Žiar nad Hronom, e-mail:
jankajova@kpas.sk
Obrábač kovov: Remeslo strojal,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918601454,
e-mail: pradlova@remeslo.com
Obsluha linky na výrobu hliníkových túb: TUBAPACK ZH, Agentúra
Person Education Servis, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917887417, e-mail:
kuruc@apes.sk

Pokladníčka prevádzkovej jednotky: COOP JEDNOTA Žarnovica, Slaská,
tel.: +421905878048, e-mail: hbencova@cjz.sk
Pomocník v drevovýrobe: JANTAR - WOOD, Kremnické Bane, tel.:
+421907825828, e-mail: kontakt@jantarwood.sk
Pomocník v kuchyni: Pružinová,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456012911,
e-mail: pruzinova.anna@gmail.com
Pomocník v kuchyni: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Pomocný pracovník v pekárni: KREMPEK, Kremnica, tel.:
+421905315362, e-mail: krempek@
krempek.sk
Pomocný pracovník v pekárni: LUCKY event, Kremnica, tel.:
0421911525212, e-mail: luccky.
event@gmail.com

Príslušník mestskej polície: mesto
Kremnica, tel.: +421452289787, e-mail: roman.brhlik@kremnica.sk

Robotník vo výrobe: Pivovar STEIGER, Vyhne, tel.: 0456787234, e-mail:
imichalska@steiger.eu
Robotník/robotníčka vo výrobe:
ROMIN SLOVAKIA, Kopernica, tel.:
+421917748207, e-mail: ctibor.brokes@romin.sk
Servisný technik: BETA - CARS, Žiar
nad Hronom, tel.: +421903203276, e-mail: hr@betacars.sk
Sestra na lôžkovom oddelení:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom, tel.:
+421911330486, e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Sestra, sestra so špecializáciou:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917112330, e-mail: suhajdova@
ddzh.sk
Sezónny zamestnanec oddelenia
mestskej zelene: mesto Kremnica,
tel.: +421452289792, e-mail: zuzana.
lanckova@kremnica.sk

Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe: GROTTO, Bartošova Lehôtka, tel.: +421918764241

Sezónny zamestnanec oddelenia
mestskej zelene: mesto Kremnica,
tel.: +421456700625, e-mail: andrea.
mutnanska@kremnica.sk

Pomocný preparátor: Bahno Ján
– ZOO Preparatórium, Ladomerská
Vieska, tel.: +421456732487, e-mail:
zubekovakatarina@gmail.com

Signalista: Železnice Slovenskej
republiky, Hronská Dúbrava, tel.:
+421911112073, e-mail: zsr.veronika.
stehlikova@recrumail.com

Strojársky robotník: Mincovňa
Kremnica, tel.: 421456787891, e-mail:
personalne@mint.sk

Vodič medzinárodnej kamiónovej
dopravy: BRAVO LOGISTICS, Žiar nad
Hronom, tel.: +421911330361, e-mail:
personalne@bravolog.sk
Vodič MKD: BRING TRUCKING, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456016581, e-mail: martin.adamec@bring.com
Vodič MKD: MANUEL, Šášovské Podhradie, tel.: +421903544723, e-mail:
manuel@manuel.sk
Vodič MKD: GENERAL TRUCKING,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905921333,
e-mail: s.pruzina@generaltrucking.sk
Vodič MKD: Jozef Daxner – TEMPO,
Kopernica, tel.: +4210903527767, e-mail: tempo@tempodaxner.sk
Vodič MKD: TEMPO SLOVAKIA,
Kremnica, tel.: +421903527767, e-mail: tempo@tempodaxner.sk

Strojník: DOBIAS HAMMER, Horná
Ves, tel.: +421917991389, e-mail: dobiashammer@gmail.com

Vodič motorového vozidla: Slovenský Červený kríž, Žiar nad Hronom,
tel.: +421903558929, e-mail: ziar@redcross.sk

Školský psychológ: Základná škola,
Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hornom,
tel.: +421456732145, e-mail: skolazh@
gmail.com

Vodič nákladného motorového
vozidla: Cora Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456727171, e-mail: info@coratrans.sk

Thajská masérka: T.A.G., Kremnica,
tel.: +421908835350, e-mail: penzionveza@penzionveza.sk

Vodič
nákladného
vozidla:
TEMPO SLOVAKIA, Kremnica, tel.:
+421903527767, e-mail: tempo@tempodaxner.sk

Tlačiar: TUBAPACK, Žiar nad Hronom, tel.: +421456015323, e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk
Učiteľ: eMKLub, Kremnica, e-mail:
koncokovab@gmail.com
Účtovník: MÁ DAŤ-DAL, Žiar nad
Hronom, tel.: +421903515212, e-mail:
madat@stonline.sk
Údržbár: ASPECT-VYHNE, tel.:
+421911068378, e-mail: kariera@hotelsitno.sk
Údržbár, elektrikár: Prievidzské pekárne a cukrárne, Bartošova Lehôtka,
e-mail: praca@ppc.sk
Vedúca PJ: COOP JEDNOTA Žarnovica, Slaská, tel.: +421905878048, e-mail:
hbencova@cjz.sk, mjazvinska@cjz.sk
Vedúca PJ: COOP JEDNOTA Žarnovica, Lúčky, tel.: +421905878048, e-mail:
hbencova@cjz.sk, mjazvinska@cjz.sk
Vedúca PJ: COOP JEDNOTA Žarnovica, Kunešov, tel.: +421905878048,
e-mail: hbencova@cjz.sk, mjazvinska@
cjz.sk

Vodič nákladného vozidla VP
sk.C+E: ZH Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: +421917555959, e-mail: peter@
zhtrans.sk
Vodič sk. B: PV Trading, Žiar nad
Hronom, tel.: +421905791643
Vodič vozidla do 3,5 t: MANUEL, Šášovské Podhradie, tel.:
+421903544723, e-mail: manuel@
manuel.sk
Výrobný robotník: TWS PLUS, Trnavá Hora, tel.: +421456700311, e-mail:
twsplus@twsplus.sk
Zámočník: Remeslo strojal, Žiar nad
Hronom, tel.: +421918601454, e-mail:
pradlova@remeslo.com
Zástupkyňa vedúcej predajne:
COOP JEDNOTA Žarnovica, A. Kmeťa,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905878048,
e-mail: hbencova@cjz.sk, mjazvinska@
cjz.sk
Zdravotná sestra: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica, tel.: +421456705113

Vedúca PJ: COOP JEDNOTA Žarnovica, Jastrabá, tel.: +421905878048,
e-mail: hbencova@cjz.sk

Zlievarenský robotník: ABILITY,
Kremnica, tel.: +421456743173, e-mail: vklimentova@abilitysro.sk

Vedúci
výrobného
závodu:
ENVIGEO, Žiar nad Hronom, tel.:
+421902959304, e-mail: cimermanova@envigeo.sk

Zoraďovač - nastavovač linky na
výrobu túb: TUBAPACK ZH, Agentúra Person Education Servis, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917887417, e-mail:
kuruc@apes.sk

Vodár – inštalatér: BBC Systém, Hliník nad Hronom, tel.: +421907515111
Vodič autobusu: SAD Zvolen, Žiar
nad Hronom, tel.: +421455313301, e-mail: sekretariat.zh@sadzv.sk
Vodič dodávky, VP sk. B+E:
ZH Trans, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917555959, e-mail: peter@
zhtrans.sk
Vodič medzinárodnej dopravy do
3,5 t: M KONZULT SLOVENSKO, Lovčica- Trubín, tel.: +421905178973, e-mail: olga.sucha@mkonzult.sk
Vodič medzinárodnej kamiónovej
dopravy: SLOVAGROTRANS, Žiar nad
Hronom, tel.:+421456722417, e-mail:
broda.milan@tir.sk

Zoraďovač CNC: Hydro Extrusion Slovakia, Žiar nad Hronom, tel.:
+421918775241, e-mail: maria.adamcova@hydro.com
Zoraďovač výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar nad Hronom, tel.:
+421456015323, e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk
Zubný lekár/lekárka: MDDr. Vladimír Karvaš, Žiar nad Hronom, tel.:
+421948071775, e-mail: karvas.vladimir@gmail.com
Zvárač: AEOS, Žiar nad Hronom, tel.:
+421944704600, e-mail: aeos@azet.sk

Zdroj:
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Banská Štiavnica
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Kliešte sa už začali prebúdzať, myslite na prevenciu
Lymská borelióza
Kliešte začínajú byť aktívne pri vonkajšej teplote od ôsmich do desiatich
stupňov Celzia, tento rok zaznamenali
ich výskyt rekordne skoro – už vo februári. Myslite pri pobyte v prírode na
ochranu proti nim.
Malé parazity sa vyskytujú v trávnatých
porastoch s výškou od dvadsať centimetrov do jedného metra, v záhradách, v parkoch i v lesoch, ale v posledných rokoch
v dôsledku klimatických zmien sa dostávajú aj do vyšších zemepisných polôh, až
do nadmorskej výšky nad 1000 metrov.
Striehnu na koncoch listov, na steblách
tráv alebo na vetvičkách prízemných kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové
lesy. Infikované kliešte prenášajú nepríjemné ochorenia, najmä lymskú boreliózu
a kliešťovú encefalitídu.

Nie všetky kliešte sú nosičmi
vírusu
K oblastiam s najväčším výskytom nakazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž Váhu.
V tejto oblasti býva dlhoročne najvyššia
chorobnosť na kliešťovú encefalitídu, hoci
na Slovensku výskyt tohto ochorenia nie
je vysoký. Endemickými oblasťami sú aj
juhozápadná časť Slovenska, napríklad
pohoria Tríbeč a Vtáčnik, Pohronská a Nitrianska pahorkatina, ďalej oblasť Malých
Karpát, okresy Levice, Nitra, Nové Zámky
a Trenčín.

Základné zásady
ochrany pred kliešťom
- vyhýbajte sa miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov - okraje lesov,
vysoké porasty tráv, krovie
- v prírode noste vhodné oblečenie pokrývajúce čo najväčšie časti tela, hlavne dlhé
nohavice, ponožky, vhodnejší je svetlý
odev, na ktorom parazita skôr zbadáte
- používajte repelenty
- po návrate domov si dôkladne prekontrolujte celé telo
Kliešť sa najčastejšie prisaje:
- do vlasatej časti hlavy
- do slabín a podpazušia
- za uši
- do podkolennej jamky
- na intímne miesta

Kliešťa vyberte správne
Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou,
ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži. Vyťahujte ho pomaly, kývavým pohybom bez
točenia. Najdôležitejšie je nepoškodiť a
nerozmliaždiť kliešťa. Treba vybrať celé
telo aj s hlavičkou. Ak nie je poruke dezinfekčný prostriedok z lekárne (lieh, jódová
tinktúra), použite prípravok s obsahom
alkoholu. Ak sa nepodarí odstrániť kliešťa
celého, je vhodné vyhľadať zdravotnícku
pomoc.

Ide o multisystémové ochorenie, ktorého
pôvodcom sú baktérie borélie. Borelióza
sa prejavuje pestrým klinickým obrazom
s postihnutím rôznych orgánov. Inkubačný čas je niekoľko dní až rokov, liečba si
vyžaduje dlhodobé podávanie antibiotík.
Očkovanie proti nej neexistuje. Neliečená
lymská borelióza môže spôsobiť dlhotrvajúce, niekedy aj doživotné ťažkosti,
problémy so srdcom, kĺbmi i nervovým
systémom.
Lymská borelióza má 3 štádiá:
• pre prvé sú typické kožné zmeny, tzv.
erythema migrans. Koža okolo miesta
vpichu sčervená, začervenanie sa šíri do
okolia a súčasne centrum bledne. Pridruží
sa i zvýšená teplota, únava, bolesti svalov
a kĺbov
• druhé štádium (po týždňoch až mesiacoch) sa môže sa prejaviť postihnutím
kože, kĺbov, nervového systému, srdca
alebo svalového systému
• do klinického obrazu tretieho štádia (po
niekoľkých mesiacoch až rokoch) patrí
najmä postihnutie centrálneho nervového systému, kožné zmeny, zápaly kĺbov a
očnej rohovky

alebo konzumáciou tepelne nespracovaného mlieka od infikovaných oviec, kráv
a kôz. Najčastejším prenášačom vírusu
je v našich geografických podmienkach
hlavne druh Ixodes ricinus. Hostiteľmi pre
tento vírus sú rôzne hlodavce i väčšie zvieratá (myši, ježe, veveričky, zajace, jazvece,
vtáky, líšky, srnce, ovce, kozy, hovädzí dobytok, kone, psy, mačky). Prenos nákazy z
človeka na človeka neexistuje.
Typický klinický priebeh ochorenia je
dvojfázový. Prvá fáza sa prejaví chrípkovými príznakmi – horúčka, bolesť hlavy, nevoľnosť, nechutenstvo bolesti hlavy a svalov. Nasleduje bezpríznaková fáza ochorenia, ktorá trvá 1 – 20 dní. Pre druhú fázu
ochorenia s odstupom niekoľkých dní sú
charakteristické príznaky postihnutia centrálneho nervového systému, stupňujúce
sa silné bolesti hlavy, vracanie, stuhnutie
šije, poruchy vedomia, pamäti až dezorientácia, závraty, nervové obrny.
Vírusom kliešťovej encefalitídy sa môže
človek infikovať po uhryznutí kliešťom,
alebo po skonzumovaní tepelne nespra-

covaného mlieka, najmä kozieho, ovčieho
a kravského a výrobkov z nich. Inkubačný
čas ochorenia je od 7 – 14 dní.
Proti kliešťovej encefalitíde existuje očkovanie, zaočkovať sa môžu deti od jedného
roku veku. Základné očkovanie pozostáva
z podania troch očkovacích látok, prvú
dávku je najvhodnejšie aplikovať v zimných mesiacoch – v januári alebo vo februári. Druhá dávka sa podáva jeden až tri
mesiace po prvej, tretia deväť až dvanásť
mesiacov po druhej. Existuje aj skrátená
schéma, kedy sa druhá dávka podáva
už dva týždne po prvej. Pred ochorením
môžu čiastočne chrániť prvé dve dávky.
Kompletné očkovanie ochráni minimálne
tri roky, po troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky. Protilátky sa vytvoria o desať až štrnásť
dní po podaní druhej dávky. Podrobnosti
o možnosti zaočkovania, aj o prípadných
kontraindikáciách povie pediater alebo
praktický lekár pre dospelých.
Odbor epidemiológie
a Referát komunikačný ÚVZ SR

Kliešťová encefalitída
Kliešťová encefalitída je vírusový zápal
mozgu prenášaný kliešťami. Patrí medzi
zoonózy s prírodnou ohniskovosťou. Ide o
sezónne ochorenie s výskytom v apríli až
októbri. Pôvodcom nákazy je vírus kliešťovej encefalitídy, ktorý sa do organizmu
dostane pri prisatí infikovaného kliešťa
SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SMÚTOČNÉ
OZNÁME NIE
Aj keď zhasla sviečka
tvojho života,
neodišla si,
zostávaš v srdciach
blízkych.
Miestny odbor
Matice slovenskej oznamuje,
že dňa 15. marca 2019
nás opustila
naša občianka a členka
Matice slovenskej,
Mgr. Želmíra Slováková
vo veku 92 rokov.
Tak ako skromne žila,
tak skromne aj odišla.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

POĎAKOVANIE
Dňa 26. marca
2019 sme sa
rozlúčili v kruhu
blízkej rodiny
a priateľov
s našou mamou
a starkou
Boženou Fábryovou.
Ďakujeme všetkým
za prejavenie sústrasti
a za kvetinové dary.
Synovia Jozef a Jaroslav
s rodinami.

POĎAKOVANIE
Prestalo
srdiečko tĺcť,
prestali sa ústa smiať,
budeme, otecko drahý,
stále na teba
spomínať.
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí na poslednej ceste odprevadili
nášho milovaného manžela, otca,
starého otca a priateľa
Juraja Turčana,
ktorý nás navždy opustil
dňa 31. marca 2019 vo veku 70 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy, je len
vzdialený.
Dňa 12. apríla
uplynie 5 rokov
od chvíle, keď nás
opustila naša drahá
Magduška Miklová,
milujúca mama a manželka.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
Spomína milujúci
manžel a syn.

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
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš
v srdciach tých, ktorí ťa mali radi.
Dňa 6. apríla sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša drahá mama a stará mama
Júlia Kamenská.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú
synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 29. apríla si
pripomíname
13. výročie,
kedy nás navždy opustila
naša milovaná mamička
Emília Kollárová.
Za tichú spomienku ďakuje syn
a dcéra s rodinami.
SPOMIENKA
Spi sladko svoj
večný sen,
v spomienkach
sme pri tebe
každý deň.
Dňa 6. apríla sme si
pripomenuli
5. výročie od chvíle,
kedy nás navždy opustil
Jozef Beňo.
Za tichú spomienku ďakuje
celá rodina.

SPOMIENKA
Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal.
Zostanú len
spomienky a v
srdciach veľký žiaľ.
Dňa 3. apríla
sme si pripomenuli 4. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustil milovaný manžel, otec,
starký a svokor
Ján Jančok.
S láskou spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Pripomíname si
už 2 roky od smutnej
chvíle, čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec, starký
a prastarký
Ján Krajči.
Sú vety, ktoré mu už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré spomíname.
S láskou spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami.
dina

SPOMIENKA
Dňa 10. apríla
si pripomenieme
6. výročie, keď nás
navždy opustila
naša drahá
Anna Líšková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú dcéra a syn
s rodinami.

SPOMIENKA
Predobré srdce na
svete sme mali,
ktoré nás vedelo
milovať,
keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám
viackrát,
zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.
Odišla si nám, mamička, nevieme kam,
len spomienka na teba ostala nám,
spomienka krásna, mamička milá,
veď len pre nás si vždy žila.
Dňa 14. apríla si pripomíname
1. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mamička,
manželka a stará mamička
Mária Bošková.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Zatvoril oči, dotĺklo srdce, utíchol jeho hlas,
tak náhle opustil všetkých nás.
Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši...
Osud je krutý, to najdrahšie nám vzal, len slzy v očiach
a bolesť v srdciach nám ponechal.
Kto však v srdci žije, nikdy neumiera.
Dňa 22. apríla uplynie rok od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Štefan Píš.
Spomínajú manželka Viera, synovia Štefan a Miloš, dcéry Soňa a Ivana s rodinami.
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ŠPORT

BASKETBALOVÝ SUMÁR

8, Barcík, Melaga a Truben po 7, Valent 6, laga 9, Štefanča 5, Koppl 4, Bielik 3, Mihálka 3. Hrali: Kvak, Šmondrk.
Kaša a Herich po 3. Hrali: Laho, Tóth.

MLADŠÍ MINI

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia Považská 93:9
Body: Horváth a Kartík po 14, Kret 13,
Kňažko 10, Ondrík 8, Caban 7, Barcík, Herich a Truben po 6, Kaša 4, Juhász 3, Valent 2. Hrali: Melaga, Laho.

BBK Bánovce nad Bebravou – MŠK BK
Žiar nad Hronom 45:79 (16:20, 28:7,21:7,
14:11)
Body: Roško 19, Barniak 5, M. Huraj,
A. Huraj, Golebiowski 4, Dekýš 3, Tapfer,
Oťapka, Hlaváč 2. Hrali: Horák, Polák,
Kvačkaj, Kukučka, Repiský, Frič, Škorec.
Odvetný zápas v Bánovciach odohrali aj mladší mini. V prvej štvrtine
sme hrali vyrovnaný zápas a domáce
Bánovce stále doťahovali náš mierny
náskok.
Problémy súperovi robil Roderik Roško,
ktorý dal v tejto štvrtine temer všetky
naše body. V druhej štvrtine nastala zmena, nevedeli sme ubrániť jedného súperovho hráča, ktorý nám dal 18 bodov,
vyfauloval sa Martin Barniak a súper využil, že nemáme vysokého hráča. V štvrtej
štvrtine ho bránil Roško a sčasti jeho hru
eliminoval. Aj napriek tomu, že sme prehrali, chlapci hrali s veľkým odhodlaním
a zaslúžia si pochvalu.
MBA Prievidza - MŠK BK Žiar nad HroV. Fridrichová a Peter Vívoda, tréneri
nom 62:60 (13:19, 9:10, 11:15, 29:16)
Body: Barcík 16, Horváth 13, Zlocha
STARŠÍ MINIŽIACI
11, Ďurčov 6, Valent 4, Herich, Juhász 3,
MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hro- Roško 3. Hrali: Chrobák, Šadon, Tapfer,
Barniak, A. Huraj, Dekýš, Kovalčík, M. Hunom 44:62 (9:19, 12:12, 11:23, 12:8)
Body: Horváth 24, Barcík 10, Valent 8, raj.
Zlocha 8, Juhász 4, Roško 2, Barniak 2,
Herich 2, Ďurčov 2. Hrali: Chrobák, De- Starší minižiaci vycestovali na dva zápasy do Prievidze. Na súpera sme sa
kýš, Tapfer, Kovaličík, A. Huraj, M. Huraj.
poctivo pripravovali.

Do zápasu sme vstupovali s jasným cieľom - pobiť sa o víťazstvo. Chlapci od
začiatku plnili taktické pokyny a jednoduchými prihrávkami si dokázali vypracovať ľahké strelecké pozície spod koša,
ktoré následne aj premieňali. Takto sme
súperovi nedali šancu sa dotiahnuť a vrátiť do zápasu. Víťazstvom v prvom zápase
sme si zaistili postup na finálový turnaj
o majstra Slovenska. V druhom zápase
prišlo mierne uspokojenie a poľavenie
z nastoleného tempa v prvom zápase. Do
poslednej švtriny sme nastupovali s vedením o 11 bodov. Na chlapcoch už bolo
vidno, že majú toho plné zuby. Kopili sme
množstvo technických priestupkov, nepremenených šancí spod koša a tresných
hodov. Tento fakt využil súperov hráč
Giakas, ktorý nám dal v poslednej štvrtine všetkých 29 bodov a rozhodol zápas
v prospech Prievidze.
Tomáš Fábry, tréner a Juraj Horváth,
asistent
MLADŠÍ ŽIACI

Mladší žiaci privítali na svojej palubovke súpera z Považskej Bystrice.
Súper pricestoval do Žiaru len s desiatimi
hráčmi, čo sme sa snažili využiť a rýchlou
hrou zlomiť jeho odpor. Od úvodu zápasu, kedy naši chlapci nastúpili v úplne
inom nasadení ako v predošlom dvojzápase, sme ukázali súperovi, kto bude
určovať hru. Zodpovednou obranou
sme eliminovali v podstate všetky snahy
súpera na skórovanie a veľkým počtom
získaných lôpt sa nám otvárala cesta na
rýchle protiútoky, z ktorých sme ťažili
a postupne si zvyšovali svoj náskok.
Jozef Oravec, tréner a Ladislav Balogh,
asistent
STARŠÍ ŽIACI U15 – SKUPINA O 9. – 13. MIESTO

BK Michalovce – MŠK BK Žiar nad

Hrnom 100:71 (20:20, 36:35, 79:55)
Body: Kňažko 18, Galko 13, Mihálka
11, Bielik 7, Koppl 6, Melaga 5, Pavol
5, Štefanča 4, Šmondrk 2. Hrali: Kvak.

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC SlovaBK Michalovce – MŠK BK Žiar nad Hrokia Považská Bystrica 113:13
Body: Horváth 18, Kňažko 15, Kartík 11, nom 68:60 (17:15, 34:31, 49:46)
Caban a Ondrík po 10, Juhász a Kret po Body: Galko 13, Kňažko 13, Pavol 10, Me-

BK MŠK Kežmarok – MŠK BK Žiar nad
Hronom 47:52 (11:14, 28:24, 41:37)
Body: Galko 11, Mihálka 10, Melaga 9,
Bielik 8, Kňažko 6, Koppl 3, Kvak 3, Šmondrk 2. Hrali: Pavol, Štefanča.
Starší žiaci, zdecimovaní chorobami
a zraneniami, odohrali v desaťčlennom zložení na východe za tri dni veľmi ťažké tri zápasy.
Ukázali, že sú veľmi dobrá partia a vedia sa vypnúť k dobrému kolektívnemu
výkonu, či už v obrane, alebo aj v útoku.
Napriek zdravotným problémom, ukázali svoj potenciál, keď dokázali byť proti
kompletným súperom v niektorých momentoch viac ako vyrovnaným súperom.
BSC Bratislava – MŠK BK Žiar nad Hronom 86:61 (24:13, 48:34, 71:41)
Body: Mihálka 20, Galko 12, Koppl 8, Štefanča 7, Melaga 6, Pavol 4, Šmondrk 4.
Hrali: Bielik, Fáber, Kvak.
Starší žiaci vycestovali do Bratislavy
len s desiatimi zdravými hráčmi.
Neúčasť kapitána Kňažka bola pre našu
rozohrávku citeľná. Stratili sme v zápase
až 48 lôpt! Napriek obrovskému množstvu strát sme dokázali hrať so súperom
pomerne vyrovonaný zápas, keď sme si
opäť neodpustili náš klasický „výpadok“
pozornosti na začiatku tretej štvrtiny.
Úsek sme prehrali 21:0! Postupne sme
však dokázali vysoké vedenie súpera
dobrou koncovkou tretej štvrtiny a víťaznou poslednou štvrtinou aspoň znížiť.
Vyzdvihnúť treba výborný výkon Adama
Galka, ktorý si pripísal asi svoje prvé životné „triple double“, keď zaznamenal
12 bodov,12 doskokov a 11 asistencií.
K tomu ešte pridal 6 ziskov a 3 bloky.

Hrotový útočník Dávid Kondrlík pochádza z futbalovej rodiny
minulosti to bol Torres. Od malička
som veľký fanúšik FC Liverpool a FC
Barcelona,“ prezrádza s tým, že jeho
vzorom sú aj všetci starší spoluhráči
Pohronia, od ktorých sa môže ešte
veľa učiť.

V
domácom
zápase
proti
Liptovskému Mikulášu si náš
hrotový útočník, iba 21-ročný,
Dávid Kondrlík zranil členok a na
niekoľko zápasov sa tak vyradil
z hry. Pochádza však z futbalovej
rodiny a tento šport mu bol,
takpovediac, predurčený.
„K futbalu ma priviedol otec, keď
som mal iba 5 rokov, začínal som
v Akadémii pána Vengloša, pod
trénerom Dušanom Kučerom,“ hovorí
na úvod Dávid, ktorého otec a aj
dedo hrávali profesionálne futbal.
„Bola to jasná voľba pre mňa,“ smeje

sa dnes útočník Pohronia, ktorý ešte
pred naším klubom hájil farby ŠK
Slovana Bratislava, DAC Dunajská
Streda, FC Petržalka či OFK Dunajská
Lužná. „Najradšej spomínam na
pôsobenie v Slovane, kde som mal
výborných trénerov a boli sme super
partia, mali sme tam vytvorené
výborné podmienky pre mládež,“
hodnotí pôsobenie v slovenských
kluboch hrotový útočník, ktorého
snom je zahrať si našu najvyššiu ligu
a neskôr by chcel pôsobiť v zahraničí.
„Najlepšie v nejakom klube z top 5 líg,“
sníva Dávid.

Jedenástka roka 2018,
najlepší útočník.

Dávid Kondrlík prestúpil do FK
Pohronie koncom januára tohto
roku. „Za ten krátky čas, čo som v
Pohroní, pôsobia na mňa tréneri
veľmi pozitívne. Na tréningu vyžadujú
od hráčov maximum na každý detail.
Veľa sa venujeme zakončeniu, čo je
pre mňa ako útočníka veľmi dobre,“
hodnotí mladý hráč, ktorý si voľný čas
medzi tréningami vypĺňa spánkom.
„Rád si však pozriem dobrý film
alebo seriál a zahrám PlayStation
s mojim spolubývajúcim Davidom
Hrnčárom,“ prezrádza o sebe útočník,
ktorý kladne hodnotí aj nový žiarsky
futbalový stánok: „Nový štadión v
Pohroní je krásny, celkovo zázemie je
na vysoko profesionálnej úrovni.“

Ako sme už v úvode spomínali,
Dávid si v zápase proti Liptovskému
Mikulášu zranil členok. Toto zranenie
však nie je jeho prvým. „Zranení som
mal počas mojej kariéry až dosť.
Naposledy pred rokom, v Petržalke,
kde som si na tréningu natrhol lýtko
a pauzoval som 3 mesiace,“ hovorí
Dávid, ktorý má na konte zatiaľ 92
Mladého hrotového útočníka sme sa gólov, a tak mu prajeme, aby ich
opýtali aj na futbalové vzory, ktoré má do brány súpera ešte veľa nastrieľal
snáď každý hráč: „Konkrétny futbalový a hlavne, aby sa mu vyhýbali zranenia.
vzor nemám, ale páčia sa mi útočníci
ako Lewandowski, Ibrahimović a v
(kr)

Norbert Nagy, tréner
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Tesné víťazstvo v dramatickom závere v Košiciach

Žiarčania so ziskom zlatých medailí

Po dobrom výkone sme brali body aj na palubovke Žiliny

GRAPPLING

SLOVENSKÁ LIGA MUŽI – SKUPINA O 1. – 6. MIESTO

MŠK BK Žiar nad Hronom – KB Slávia TU
Košice 77:76 (24:19,13:22,19:18,21:17)
Body: Mokráň 25, Kádaši 16, Huljak
12, Vrtík 10, Supuka 10, Bensík 4. Hrali:
Medveď, Nagy, Novosádek, Šušanský.
Zápas proti silnému súperovi bol opäť
veľmi vyrovnaný. V prvej štvrtine
sme si dokázali vytvoriť päťbodový
náskok hlavne vďaka našej úspešnej
hre v útoku.
Druhú štvrtinu sme však odohrali zle
a hlavne individualisticky, čo našej hre
nesvedčí. Veľký problém nám začala
robiť súperova zónová obrana, no
najmä zónový presing na polovičke
ihriska. Dopustili sme sa množstva
trestuhodných strát, a tak Košičania išli
v zápase do vedenia, ktoré si udržali
až do záveru tretej štvrtiny. Našťastie
sme v štvrtej štvrtine zápasu začali
dodržiavať taktické pokyny a hlavne sme
pustili loptu z ruky a mali dobrú tranzíciu
lopty, čo nám prinieslo otočenie skóre
v náš prospech. V závere sme však po
individuálnych chybách trestuhodne
prepásli osembodové vedenie, a tak
v dramatickom závere došlo na množstvo
taktických pokynov, ktoré lepšie zvládli
naši hráči. Tešili sme sa tak z tesného, ale

Foto: archív Fight Gym.

dôležitého víťazstva.
Academic ŽU Žilina – MŠK
BK Žiar nad Hronom 69:94
(11:20,21:29,20:29,17:17)
Body: Mokráň 23, Vrtík 19, Supuka 14,
Dolník 13, Huljak 12, Kádaši 9, Bendík 4.
Hrali: Nagy.
Naši muži vycestovali na horúcu
palubovku Žiliny. Doma sme s týmto
mladým tímom odohrali vyrovnanú
partiu so šťastným koncom pre
nás, a tak sme aj teraz mali veľké
očakávania.
Zápas sme otvorili veľmi dobre, a to
hlavne v obrane. Hráči dodržiavali

zvolenú obrannú taktiku, a tak sme
výborných strelcov zo Žiliny dostávali
od začiatku pod tlak a hlavne do ťažkých
streleckých pozícii, čoho výsledkom boli
neúspešné strely z perimetra. Naopak,
naši hráči hrali rýchlo do primárneho
protiútoku, z ktorého sme dosahovali
po prečíslení súpera ľahké body. Okrem
toho sme aj v postupnom útoku dali
loptu z ruky a odohrali sme niekoľko
dobrých na cvičených kombinácii, ktoré
sme úspešne zakončili, a tak od začiatku
zápasu sme si vytvorili niekoľkobodový
náskok, ktorý sme postupne navyšovali
až na konečných 25 bodov.
Karol Kučera, tréner a Norbert Nagy,
asistent trénera

Z Bardejova sme priviezli bod, Petržalku sme zdolali
a upevnili pozíciu lídra

V sobotu 23. marca sa v Košiciach
konalo 4. kolo NOGI Cup pod
Slovenskou asociáciou v grapplingu.
Nechýbali na ňom ani členovia
žiarskeho klubu Fight Gym.
Celkovo sa štyroch kôl súťaže zúčastnilo
sedem členov grapplingového klubu Figh
Gym Žiar nad Hronom, ktorý je od tohto
roka súčasťou veľkej športovej rodiny
žiarskeho Mestského športového klubu.
V kategórii juniorov do 70 kg súťažil
Vladimír Danko, ktorý získal 1. miesto.
V najobsadenejšej kategórii mužov do
77 kg začiatočníci mal svoj premiérový
štart Martin Štoky Janšto. V jednotlivých
zápasoch trikrát vyhral a až v boji
o medailu zaznamenal prehru. Obsadil

tak konečné 4. miesto. Napriek tomuto
výsledku podal výborný výkon, keďže na
takomto podujatí súťažil po prvýkrát.
Na súťaži sa udeľovali aj tituly majstrov
Slovenska za sezónu 2018/2019, kedy
víťazi vzišli zo štyroch kôl po sčítaní
všetkých bodov Slovenského pohára.
Medailisti
Marek Hromádka: 1. miesto v kategórii
začiatočníkov do 77 kg, z celkového počtu
43 zápasníkov
Peter Stročinský: 1. miesto z 19 zápasníkov
v kategórii pokročilí do 77 kg
Vladimír Danko: 1. miesto z 23 zápasníkov
v kategórii juniori do 70 kg, ako celkový
víťaz v kategórii s titulom majster
Slovenska.
(r)

Karatisti bojovali o postupové body na Majstrovstvá SR
KARATE

FUTBAL – II. LIGA

1. miesto Maxim Uhrík, 2. miesto Gregor Sukop. Foto: Anton Urblík.

Partizán Bardejov - FK Pohronie 1:1 (0:1)
Góly: 76. min. Staško z PK – 28. min. Dzurík
Zostava: Jenčo, Hatok, Nosko, Patrik
Jacko, Tesák, Mário Jacko, Dzurík, Košuda
(57í Višić), Blahút (73í Hrnčár), Sedláček
(89í Vondryska), Abrahám
Bardejova v odvetnej časti súťaže zatiaľ bodoval naplno a získal plný počet 12 bodov. Aj keď oslabení o troch
hráčov (Pellegrini, Sojka, Kondrlík), na
východ sme prišli s cieľom bodovať.
Očakávaný tlak domácich na úvod neprišiel a hráči FK Pohronie sa presvedčili,
že môžeme hrať náš typický kombinačný futbal. Ten sťažoval nekvalitný terén
a defenzíva domácich. Hra Bardejova sa
opierala predovšetkým o dlhé nakopávané lopty, ktoré naša skúsená defenzíva dokázala s prehľadom likvidovať.
V 28. minúte sme sa potešili, keď sme
zahrávali priamy kop. Na prudký cen-

FK Pohronie – FC Petržalka 2:0 (1:0)
Góly: 4. Blahút, 72. Abrahám
FK Pohronie: Jenčo – Nosko, Tesák, P.
Jacko, Pellegrini, Sedláček, Hrnčár (58.
Voško), Hatok, Abrahám (83. Košuda),
Obraz hry sa nezmenil ani v druhom Dzurík, Blahút (87. Pidruchnyi)
polčase. My sme sa snažili o kombinačný futbal, domáci o dlhé lopty na ich FK Pohronie privítalo na svojom
hrot. Často sa hralo medzi šestnástkami trávniku hráčov Petržalky. Piatkový
s množstvom nepresností. V nasledujú- večer prial domácim hráčom, ktocej časti II. polčasu nás domáci pritlačili rí sú naďalej na čele tabuľky II. ligy.
a vytvorili si sériu rohových kopov. Prišla
76. minúta a veľmi kontroverzná situ- Už v úvode zápasu sme sa tešili z gólu
ácia. V 76. minúte, keď všetci hráči boli Blahúta, ktorý nás poslal do vedenia 1:0.
v šestnástke, padol po skrumáži na hráč Do konca polčasu už ďalší gól nepadol.
Bardejova na zem a rozhodca Ján Valášek
odpískal pokutový kop v neprospech Po- Pohronie išlo do dvojgólového vedehronia. Protesty hráčov voči prísnej pe- nia až v 72. minúte, keď Petržalského
nalte nepomohli. Šancu z bieleho bodu brankára prekonal Abrahám. Ďalšie šanvyužil Staško a vyrovnal na 1:1. Do záve- ce si už ani jeden tím do konca zápasu
nevypracoval, Pohronie si tak pripísalo
rečného hvizdu sa už nič nezmenilo.
ďalšie body a zostáva na čele tabuľky.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
ter Tesáka si nabehol Dzurík a z hranice
šestnástky trafil hlavou k žrdi. Domáci
brankár Gmitter bol prikrátky a my sme
sa ujali vedenia.

Ani v marci nemali žiarski karatisti
oddych. Okrem seniorských majstrovstiev republiky, kde sa stali Nina Jelžová a Zdenko Vanka majstrami republiky, čakali na našich pretekárov ešte
dve súťaže, kde sa predstavili najmä
mladšie ročníky.
V polovici marca sa konal v Nitre
medzinárodný turnaj Kachican Cup.
Za účasti 315 pretekárov zo Slovenska,
Maďarska a Rakúska sa podarilo presadiť
aj karatistom z MŠK Žiar nad Hronom.
V disciplíne súborné cvičenia kata sa
do finále 10 – 11-ročných chlapcov
prebojoval Adam Hudec, ktorý si nakoniec
vybojoval striebro. V kata sa presadil aj
Jozef Šipkovký ziskom bronzu v kategórii
chlapcov 8 – 9-ročných.
V športovom zápase kumite boli zo
žiarskeho družstva najúspešnejší Maxim
Uhrík v kategórii chlapci 10 – 11-roční do
38 kg a Andrej Baláž v kategórii chlapci 10
– 11-roční nad 38 kg. Obaja naši bojovníci
na tomto turnaji nepocítili chuť prehry,
a tak si z turnaja odniesli zlato. Striebro

v kumite si vybojovali Bibiána Černáková
a Gregor Sukop. Bronzom prispeli
Adam Dolnický, Alexandra Kalamárová,
Radoslava Kučerová a Timotej Martykán.
Koniec marca patril 2. kolu Slovenského
pohára žiakov. 23. marca sa v Myjave
stretlo 535 pretekárov z celého Slovenska,
ktorí bojovali aj o postupové body na
májové žiacke Majstrovstvá Slovenskej
republiky. Najviac sa darilo Olívii
Černákovej, ktorá si vybojovala cenný
kov z každej disciplíny, kde nastúpila.
V disciplíne karate agility získala striebro,
v súborných cvičeniach kata bronz
a bronz rovnako v športovom zápase.
V disciplíne agility sa darilo aj sestrám
Adele a Lenke Kučerovým, ktoré si domov
odniesli striebro. V súborných cvičeniach
kata si Jozef Šipkovský vybojoval bronz.
Bez medaile domov neodišli ani Viktória
Frolová, Karolína Moravcová a Gregor
Sukop, ktorí si zhodne vo svojich
kategóriách športového zápasu kumite
vybojovali bronz.
(ľs)

