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Nová tržnica je už otvorená

V tomto čísle:


Psíčkari sa dočkali. Už čoskoro
mesto sprístupní nové výbehy

Aktuálne je v ponuke jarný sortiment
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Na 12. ročníku podujatia Učiteľ
na jednotku sa opäť aj oceňovalo
Strana 3

Novú tržnicu vybudovalo mesto
za bývalým Domom kultúry na
námestí. Nové trhovisko je vzdušné,
jednoduché a prekryté.
Mestská tržnica disponuje štrnástimi
predajnými stolmi, ktoré sú umiestnené
pod
drevenou
prestrešenou
konštrukciou. V blízkosti tržnice
dalo mesto vybudovať aj 16 nových
parkovacích miest. Okrem toho je
k dispozícii aj parkovisko pri „Dvojke“,
ktoré je od tržnice vzdialené iba pár
metrov.

domáce výrobky, všetko od domácich
predajcov a pestovateľov. Už počas
prvých dní od otvorenia bol v ponuke
najmä jarný sortiment. Nechýbali
priesady kvetov, muškáty, jarná cibuľka,
reďkovka, uhorky, paradajky, sladká
či štipľavá paprika, mrkva, petržlen,
cesnak, cibuľa, zemiaky, domáce vajíčka
či med. Ako pred časom avizoval
primátor Peter Antal, na mestskej tržnici
by mali byť k dispozícii výrobky a tovar
na spôsob farmárskych trhov.

Tak ako pred výstavbou, aj dnes sa ešte
Na novej tržnici sa bude predávať ozývajú nespokojní občania, zvyknutí
najmä ovocie a zelenia, prípadne na starú tržnicu, ktorá sa nachádzala


Ulica Š. Moysesa sa kompletne
dokončí ešte tento rok
Strana 2

Vyberať môžete aj z viacero druhov byliniek.


Linka MHD bude premávať
až do závodu. Vo vnútri čísla
nájdete grafikon
Strana 4

Do ovocného sadu v Parku Štefana
Moysesa osadilo mesto nové lavičky
a smetné koše. Návštevníci parku
si tak budú môcť oddýchnuť počas
prechádzky.
Ešte v prvej polovici apríla začalo
mesto v ovocnom sade v Parku Štefana
Moysesa osádzať lavičky. Celkovo
bude návštevníkom sadu k dispozícii
16 lavičiek z agátového dreva.
Zaujímavosťou je, že na operadlovej
časti majú vyfrézované ovocie podľa

Na budúcich prvákov sú školy
pripravené. Vieme, čo ponúkajú
Strana 3
Drevený had v Rozprávkovom lesíku.

Odkrývame históriu mesta:
Pamiatky baroka v našom meste
Strana 3

otázke. Už len aby si ľudia zvykli tam
chodiť, lebo občas mi je pozíciou ľúto
tých predávajúcich.“ Niektorí vytýkajú
novej tržnici malý a nedostatočný
priestor. „Keď bude málo priestoru,
pridáme predajné stoly oproti,“ dodáva
primátor Antal.
Tržnica je otvorená šesť dní v týždni.
V pondelok, stredu až sobotu od 5.00
do 17.00 hodiny a v utorok sa koná
ambulantný predaj v čase od 5.00 do
17.00 hodiny.
(li)

V ovocnom sade pribudli lavičky a koše





na Ulici A. Dubčeka. „Môj názor je, že by
bolo lepšie na pôvodnej tržnici postaviť
prístrešky, ako si pár predajcov spravilo,“
komentuje Šimon a primátor reaguje:
„No a to presne nešlo urobiť. Lebo to nie
je majetok mesta a do cudzieho mesto zo
zákona nemôže investovať. Nehovoriac
o parkovacích miestach, ktoré chýbali
a nedali sa nikde vybudovať.“ Naopak,
Žiarčan Robo priznáva, že aj keď na
začiatku sa mu myšlienka postaviť novú
tržnicu nepozdávala, dnes sa mu páči:
„Pochyboval som a šomral aj ja. Ale
vyzerá to zatiaľ ako najlepší ťah v tejto

Vyfrézované ovocie
na operadlovej časti.
s transparentným náterom,“ dopĺňa
Mindová s tým, že tvarové a materiálové
riešenie lavičiek je nápadité a bolo
Okrem lavičiek sa do sadu osadili aj nové smetné koše.
zvolené tak, aby vhodným spôsobom
dopĺňalo a zatraktívnilo prostredie
zasadených stromov, čiže jablká, hrušky, si budú môcť posedieť aj na lavičkách ovocného sadu.
slivky a čerešne. „Nové kruhové lavičky, v tvare kosy a hrablí. „Súčasťou
na ktorých sú v sedacej časti vyfrézované mobiliáru sú, samozrejme, aj odpadkové Nové herné prvky sa osadili aj do
zase vlašské orechy, sme osadili aj okolo koše so strieškou a informačná tabuľa. Rozprávkového lesíka v parku, kde deti
dvoch orechov,“ hovorí Denisa Mindová Mobiliár je vyrobený z bledého nájdu dreveného hada, hríbik, macka či
z Odboru životného prostredia MsÚ agátového jadrového brúseného nový domček so šúchalou.
a dodáva, že návštevníci ovocného sadu dreva a zo sušeného jadrového reziva
(kr)

Svätokrížske stavanie Mája

Svätokrížsky festival vína

30. apríl

19. máj

Dvor Svätokrížskeho domu
10.00 h Ulička remesiel
16.00 h Stavanie Mája
ĽH Majerovci, MSS Sekera, FS Hron, DFS Hronček, Hroniarik
+ mini živý kútik so zvieratkami a košíkový kolotoč pre deti

Park Štefana Moysesa
Predaj vína spojený s ochutnávkou
Občerstvenie, kultúrny program
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Cyklokomunikácia z mesta bude ústiť
na novej vrátnici Kortina

Ulica Š. Moysesa bude kompletne
zrekonštruovaná ešte tento rok

V meste Žiari nad Hronom vznikne
cyklokomunikácia, ktorá prepojí
mesto s priemyselným parkom.
Spoločnosť Area Servis plánuje
súbežne s vybudovaním tejto
cyklokomunikácie znovu otvoriť
vrátnicu Kortina.
Cyklokomunikácia bude začínať na
Jilemnického ulici na Etape a ústiť v areáli
priemyselného parku, cez most na
Kortine. Prepojené tak bude celé mesto.
Na cyklotrasu dlhú 3,7 kilometra získala
žiarska radnica dotáciu z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vo výške 593 951 eur.

„

Hlavným účelom vybudovania cyklokomunikácie
je dochádzanie Žiarčanov
do zamestnania.

V súčasnosti pôsobí v priemyselnom
parku cca 100 firiem a za prácou sem
dochádza minimálne 5 000 zamestnancov. Cieľom vybudovania cyklotrasy
z mesta do priemyselného parku je
preto zvýšenie atraktivity cyklodopravy.
Zamestnanci priemyselného parku sa
takýmto spôsobom budú môcť do práce
dopraviť zdravo, ekologicky a zadarmo.
Cyklokomunikácia bude v celej
dĺžke vedená po už jestvujúcich
miestnych komunikáciách a vyústi do
priemyselného parku ZSNP.

Cyklokomunikácia povedie do priemyselného parku aj cez Kortinu.
Spoločnosť AreaServis, ako správca
areálu priemyselného parku, podporuje
vybudovanie cyklokomunikácie a mestu
poskytlo a poskytuje nevyhnutnú
súčinnosť, aby projekt cyklotrasy mohol
byť zrealizovaný.
Spoločnosť AreaServis ešte v roku
2017, za symbolickú sumu, prenajala
mestu pozemky na ľavom brehwu rieky
Hron, pod prístupovou komunikáciou
(momentálne nefunkčnou), ktorá je
prepojením Ulice Hutníkov smerom
k rieke Hron, cez lávku k priemyselnému
areálu.

„V súčasnosti pripravujeme opätovné
otvorenie vrátnice Kortina, ktorá bude
nadväzovať na cyklokomunikáciu a bude
otvorená súbežne s jej dobudovaním,
aby bolo možné na bicykli plynule
prejsť do areálu priemyselného parku“,
hovorí Ľubica Poldaufová, konateľka
spoločnosti AreaServis a dodáva: „Našou
snahou bolo, aby sa cyklokomunikácia
vybudovala čím skôr, a tak sa zvýšil
komfort pre zamestnancov areálu
priemyselného parku dochádzajúcich
do práce na bicykloch. Predpokladaný
termín otvorenia cyklokomunikácie je
prvá polovica roku 2019“.
(kr)

V rámci obnovy Ulice Š. Moysesa sa
v týchto dňoch rekonštruujú aj dva
priechodzie prídlažbové chodníky
cez stredový ostrovček v blízkosti
križovatky s Ulicou A. Kmeťa.
V letných mesiacoch by sa tiež
mal vymeniť asfalt na poslednej
časti tejto ulice. A to vrátane opráv
približne 60-ročných uličných vpustov.
Celá dvojpruhovka tak bude nová.
„Staré zvetrané, polámané a nerovné
betónové tvárnice v šírke 0,80 metra sa
nahradia zámkovou dlažbou uzavretou
v záhradných obrubníkoch. Nová šírka
chodníkov sa upraví na 1,10 metra,“
informuje Miloslav Baranec z Odboru
životného prostredia a infraštruktúry
MsÚ s tým, že staré chodníky sa
odstránili, uložili sa obrubníky a
pripravil podklad pod novú dlažbu.
So samotnou pokládkou novej
dlažby sa začalo v pondelok 16. apríla.
Realizátorom väčšiny prác sú mestské
Technické služby. „Tento krok je
súčasťou viacerých procesov obnovy

Už čoskoro mesto sprístupní agility park pre psov
V týchto dňoch realizuje mesto informačné tabule a špeciálne tzv.
práce na výbehoch pre psov. ocikávacie stĺpiky.“
Majitelia štvornohých miláčikov
ich budú môcť naplno využívať už Žiarski psíčkari však budú mať už
čoskoro k dispozícii aj agility park,
začiatkom mája.
ktorý je súčasťou psieho výbehu
Do výbehu na Sládkovičovej ulici pri na Hviezdoslavovej ulici. „Do agility
Hronstave pribudnú vyrobené herné parku pribudnú špeciálne prekážky
prvky pre psíkov, ale aj opravené. ako tunely, skokové prekážky, slalom
„Použili sme herné prvky, ktoré sa a múr,“ dodáva Denisa Mindová.
zachovali z demontáže detských Za prvky, ktoré pribudnú do agility
herných prvkov na detskom ihrisku parku, zaplatí mesto tritisíc eur.
Vetrík a sú pre psíkov prispôsobené,“ V súčasnosti sú objednané a čaká sa na
informuje Denisa Mindová z MsÚ v Žiari ich dodanie.
nad Hronom a konkretizuje: „Nájdete
tam kladinu, skokové prekážky, slalom,
kruh a tunel. Samozrejme, v obidvoch
Agility (pohyblivosť, obratnosť,
výbehoch pribudnú aj lavičky,
zručnosť) je kynologický šport, pri

ktorom pes pod vedením psovoda delia do troch kategórií. Poznáme
prekonáva prekážky rozostavané prekážky skokové, zónové a priebežné.
na parkúre v poradí určenom
(li)
rozhodcom. Prekážky sa v agility

Čo je agility

Agility park na Hviezdoslavovej ulici
ulici.

Nové pravidlá pre sociálny taxík platné od 1. mája 2018
Oprávnený občan, ktorý sa
rozhodne využívať službu sociálny
taxík (ST), sa od 1.5.2018 musí pri
využívaní služieb ST (vodičovi ST)
preukázať „PREUKAZOM – sociálny
taxík“.
Oprávnenými
osobami
na
využívanie služby „sociálny taxík“
sú:
- invalidný dôchodca
- starobný dôchodca s podmienkou
celkového príjmu, ktorý (napr.
s vdovským, s vdoveckým dôchodkom)
nepresiahne sumu 430,00 eur. Toto
dokladuje rozhodnutím sociálne
poisťovne z decembra 2017.
„PREUKAZ – sociálny taxík“

mestské noviny

si oprávnený občan vybaví od
16. apríla 2018 na mestskom úrade
za poplatok 5,00 eur, a to v Kancelárii
prvého kontaktu, prízemie MsÚ, u
Mgr. L. Hricovej (okienko č. 2). Platnosť
preukazu je na dobu určitú, a to
do 29.2.2020. Miesto poskytovania
taxislužby – obvody A - mesto, B Šášovské Podhradie, C - ZSNP a D
-cintorín ostávajú bez zmeny.
V prípade jeho straty alebo
poškodenia si majiteľ preukazu
môže vybaviť nový, a to za poplatok
10,00 eur. Pri strate preukazu alebo
úmrtí oprávnenej osoby je možné
preukaz zablokovať, v prac. dňoch
osobne na mestskom úrade alebo na

tel. č. 045/6787115, príp. cez víkend
a po 15.30 hod. na tel. čísle 0917 100
202, 0917 100 303.
„PREUKAZ - sociálny taxík“ bude
mať formu plastovej kartičky (napr.
ako občiansky preukaz, bankomatová
karta) a bude obsahovať základné
údaje o oprávnenej osobe (meno,
priezvisko a tel. číslo) vrátane jej
fotografie. Fotografia sa vyrobí
na mestskom úrade, po uhradení
registračného poplatku. Preukaz bude
obsahovať QR-kód, v ktorom bude
nastavený limit na 5 prepráv/mesiac.
Prepravy bude možné využívať
v dňoch pondelok – piatok, v čase od
06.00 do 14.00 hodiny.

„PREUKAZ - sociálny taxík“ si
oprávnený občan bude môcť
vyzdvihnúť po 7 kalendárnych dňoch
od registrácie na MsÚ.
Upozornenie: Kým si oprávnená
osoba neprevezme „PREUKAZ sociálny taxík“, je možné používať
súčasné Potvrdenie mesta Žiar
nad Hronom. Toto Potvrdenie však
definitívne stráca svoju platnosť dňom
31.5. 2018.
(r)

Ulice Š. Moysesa pretrvávajúci od roku
2015, ktorý by mal byť v tomto roku
ukončený. Celá ulica od Základnej
školy na Ulici Dr. Janského až po
Ulicu Hutníkov tak bude obnovená,“
dodáva Baranec. Výdavky spojené
s rekonštrukciou spomínanej ulice
presiahnu za uvedené obdobie čiastku
250-tisíc eur.
(li)

Zrekonštruujú sa aj dva chodníky
cez stredový ostrovček.

Časť ulice sa asfaltovala ešte vlani.
POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam
zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom na deň 26. apríla 2018,
t.j. štvrtok o 9.00 hodine do zasadačky
Mestského kultúrneho centra v Žiari nad
Hronom, č. d. 2, s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. a) Stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2017,
b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom,
c) Návrh na II. Zmenu rozpočtu mesta,
d) Správa nezávislého audítora za rok 2017.
4. Správa o činnosti MsP za rok 2017.
5. Dobrovoľné finančné zbierky vyhlásené
a organizované mestom ZH na roky 2018
– 2019.
6. VZN o prepravnej službe, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o sociálnych
službách.
7. a) Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta - doplnenie bodu č. 3.14
o nový bod č. 11 Vyhradené parkoviská,
b) Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta – doplnenie prílohy č. 1.
8. Odpredaj kanalizačného zberača (vo
vlastníctve mesta) StVS, a. s. Banská
Bystrica.
9. Prijatie rozhodnutia spoločníkov ŽKS,
spol. s r. o. a TS Žiar nad Hronom, spol. s r. o
o zlúčení spoločnosti.
10. Interpelácia poslancov.
11. Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
12. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Pamiatky baroka v našom meste
K
sakrálnym
pamiatkam
baroka sa mnohí ľudia stavajú
rezervovane. Pre niektorých je to
určitý druh modloslužobníctva a
pre iných zase niečo zastarané, čo
už pominulo. Avšak zachovávať
a opatrovať pamiatky, vnášať
kultúrne odkazy tej ktorej
doby, znamená kultivovať naše
prostredie.
V našom meste sa nám zachovalo
niekoľko, pre nás veľmi významných,
diel z tohto obdobia. Sú to kamenné
plastiky svätcov, diela vytvorené
na zákazku mesta, ale aj biskupov
pôsobiacich v našom meste. Avšak
zistiť autorov kamenných plastík je
veľmi ťažké, ak nie nemožné, a to
sa týka aj určenie donátora, ktorý

sochu objednal. Neznižuje to však
význam diel. Práve naopak, v tom
období v malom mestečku Kríž sa
stavali sochy, ktoré nielen že plnili
funkciu špecifickú v rámci cirkevnej
patronizácie jednotlivých svätých,
ale aj skultúrňovali a povznášali
prostredie
mestečka ako sídla
cirkevnej moci.
Nevieme, koľko tých sôch bolo,
ale vieme, koľko ich zostalo. Je ich
päť. Počas dvoch storočí od ich
vzniku všetky zmenili svoje miesto,
kde pôvodne stáli. Premiestňovali
sa z praktických dôvodov, pri
stavbách a rozširovaní stavebných
a iných plôch. Takže dnes určiť ich
pôvodné miesto je detektívka. Dá

sa len predpokladať podľa druhu
plastiky – svätca, kde mohol stáť, a to
na základe určenia jeho funkcií pri
ochrane, alebo poďakovaní za nejakú
udalosť. Ale „náš“ barok je krásny, je
výnimočný, proste je náš.
„Náš“ barok však trpí! Trpí
poveternostnými vplyvmi, otrasmi
z prevádzok cestných komunikácií
a v neposlednom rade aj vandalmi.
Mesto prijalo zodpovednosť za
ochranu mestských pamiatok a
je to veru vidieť, veď každý rok
v poslednom období sa niektorá
pamiatka opravuje, rekonštruuje.
A zmienené sochy nie sú výnimkou,
veď pozorný občan si určite všimol,
že na podstavci v časti Medzi

12. ročník Učiteľa na jednotku
V piatok 7. apríla si Deň učiteľov uctili
aj žiarski pedagógovia. Dvanástemu
ročníku podujatia Učiteľ na jednotku
dominovala telesná výchova a pohyb.
Ako odznelo počas príhovoru, už
naši predkovia vedeli, že ak sa budú
pohybu venovať nielen vtedy, keď je to
nevyhnutné k prežitiu, budú v tom oveľa
lepší. „Na Slovensku telesnú výchovu
popularizoval i prvý podpredseda
Matice slovenskej Karol Kuzmány. Tento
evanjelický farár a spisovateľ odporúčal
zakladať plavárne a telovýchovné
zariadenia. Nuž a prvá učebnica telesnej
výchovy na Slovensku vyšla v roku
1873 zásluhou Ivana Zocha – učiteľa
Mimoriadne ocenenie
na slovenskom gymnáziu v Revúcej,“
pre Helenu Gáfrikovú.
uviedla počas podujatia Silvia Hlôšková
zo žiarskeho Zboru pre občianske
materskej školy na Rudenkovej ulici,
záležitosti.
predškoláci predviedli tanec, cvičenia
V programe, ktorý bol v tento deň so žabkou a z malej vekovej skupiny sa
venovaný
žiarskym
pedagógom predstavili brušné tanečníčky.
účinkovali škôlkari z elokovanej triedy Po oceňovaní a spoločnom prípitku
nasledovala humorná spoveď otecka
o tom, čo všetko sa deje medzi rodičmi
po príchode malého človiečika
do ich rodiny, a to one man show
OCKO. „V hlavnej a jedinej úlohe sa
predstavil herec, moderátor, bavič
Roman Pomajbo. Roman Pomajbo hrá
OCKA 6 rokov, prostredníctvom tohto
predstavenia aj žiarskym učiteľom
s humorom prezradil všetky finty, ako
prežiť šťastné otcovstvo,“ dodala Silvia
Hlôšková.

Súčasťou podujatia je aj oceňovanie
žiarskych pedagógov. Aj tento rok
primátor Peter Antal ocenil učiteľov
zo žiarskych materských a základných
škôl, z Centra voľného času a ZUŠ Zity
Strnadovej – Parákovej.
Zo ZŠ na Ul. Dr. Janského ocenenie
prevzali Monika Giláňová a Mária
Pružinová, zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika
Katarína Dekýšová a Martina Boboková,
zo ZŠ na Jilemnického ulici Vladimíra
Schwarzová a Dáša Danková, zo ZŠ s MŠ
Š. Moysesa Elena Kupcová a Zuzana
Rusnáková, zo ZUŠ Zity Strnadovej –
Parákovej Marek Žufka a Róbert Neuschl
a z MŠ na Ul. Dr. Janského Eliška Gáfriková
a Mária Marková.
Za kvalitnú a obetavú pedagogickú
a riadiacu prácu, angažovanosť pri šírení
dobrého mena Centra voľného času
a mesta Žiar nad Hronom udelil primátor
mimoriadne ocenenie riaditeľke CVČ
Helene Gáfrikovej.
(li)

vodami už celú zimu chýba socha
Imaculáty. Áno, reštauruje sa
v ateliéri v Hronseku, kde sa práce
pomaly končia a prikročí sa k druhej
fáze, a to k reštaurovaniu podstavca.
Poďakovanie za to patrí firme Nemak,
ktorá poskytla finančné prostriedky
na jej reštaurovanie. No stále ešte je
veľa sôch v dezolátnom stave, ktoré
potrebujú neodkladne reštaurovať.
Ak by sme použili prirovnanie, je už
desať minút po dvanástej. Skončila
zima. Niektoré zo sôch sú už len
ťažko identifikovateľné. Chýbajú im
ruky, podstavce sa drobia a jedna
prišla dokonca o tvárovú časť. Čas má
jednu zásadnú vlastnosť – nepočká!
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Ruku stratil vlani, tohto roku tvár.

Žiarsky mládežnícky parlament chce
nadviazať na prácu svojich predchodcov
V stredu 11. apríla sa v priestoroch
Mestskej obývačky stretli študenti
žiarskeho Gymnázia Milana Rúfusa.
Cieľom bolo založenie Žiarskeho
mládežníckeho parlamentu.
Žiarsky mládežnícky parlament
funguje niekoľko dní. Kedysi v meste
pracoval
Mestský
mládežnícky
parlament, na ktorého prácu chcú dnes
nadviazať noví študenti, ktorí majú
okrem nového mena aj nové logo. Títo
mladí ľudia si však chcú vyšliapať svoju
vlastnú cestu.

Mlčeková, Viktória Kubáňová, Matej
Piatrik, Marko Kováč, Lukáš Knoška a za
predsedníčku si členovia parlamentu
zvolili Alžbetu Gundovú.

Hlavným cieľom a náplňou práce
znovuobnoveného
Žiarskeho
mládežníckeho parlamentu je príprava
rôznych podujatí, ktoré sa budú týkať
najmä mladých ľudí. „Naše najbližšie
plány zahŕňajú napríklad vysádzanie
stromčekov a pomaľovanie steny
v Oddychovej zóne Etapa. V budúcnosti
chceme tiež spolupracovať s miestnym
Iniciatívni študenti prvého ročníka útulkom pre psov, o ktorý sa starajú
a Kvinty gymnázia sa v priestoroch dobrovoľníci z OZ Strážni anjeli,“
Mestskej obývačky stretli spolu s ich dodáva Eva Lujza Prochocká.
koordinátorkou Dominikou Švecovou.
„Tentokrát to bolo s novými členmi, Zasadnutia Žiarskeho mládežníckeho
motivovanými cieľom zmeniť svoje parlamentu sa budú konať v Mestskej
okolie k lepšiemu a inšpirovať mladých obývačke, ktorá sa nachádza
ľudí, aby sa viac zapájali do verejného v priestoroch krytej plavárne, každú
života vo svojom meste,“ informovala stredu od 14.30 hodiny. Kto má záujem,
Eva Lujza Prochocká s tým, že nový alebo nápady na skvalitnenie svojho
parlament tvoria ôsmi členovia. Okrem okolia, môže prísť a svoje nápady
(li)
nej ešte Monika Gregušová, Veronika prezentovať.

Vieme, koľko budeme mať budúcich prváckych tried
Zápis do prvého ročníka sa
v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta uskutočnil 4. apríla.
O deň skôr ho absolvovali predškoláci,
ktorí budú od septembra navštevovať
cirkevnú školu.
Zápisu sa celkovo zúčastnilo 224
detí. Z tohto počtu dostalo návrh na
vyšetrenie školskej zrelosti 44 detí. Podľa
informácií z Evidencie obyvateľstva,
zápisu sa nezúčastnilo 19 detí. Zápis
na „Jednotke“ absolvovalo 48 detí, na
„Dvojku“ prišlo 92 detí a na „Štvorke“
privítali 41 predškolákov. Cirkevná škola
zapísala 43 detí.

zvedavosť, bádateľské a kreatívne
myslenie. K napĺňaniu tejto myšlienky
využívame nielen moderné metódy a
formy práce, ale aj názorné pomôcky,
interaktívne tabule, tablety. Ako
partner IT Akadémie sme získali napr.
aj robotické autíčka, 3D tlačiareň
či vreckové mikroskopy.“ Ako však
podotýka, vedenie školy si uvedomuje
aj to, že výučba cudzích jazykov je už
samozrejmosťou. Preto škola ponúka
všetkým žiakom už v 1. ročníku dve
hodiny anglického jazyka týždenne
v menších skupinách. „Výučbu anglického
jazyka na našej škole zefektívňuje aj
systémové zakomponovanie metódy
Clil. Svoje vedomosti a zručnosti
uplatňujú naši žiaci nielen na
vyučovacích hodinách, ale i v e-mailovej
komunikácii či videohovoroch so žiakmi
z iných európskych krajín. O kvalite
našej medzinárodnej spolupráce svedčí
aj nedávne získanie certifikátu Škola
eTwinning,“ uzatvára Oľga Berkešová.

Zápisu na „Jednotke“ sa zúčastnilo 48
predškolákov, z nich 12 má návrh na
odklad. „Z tohto počtu vieme povedať,
že otvoríme dve triedy prvákov,“
informuje zástupkyňa riaditeľa Oľga
Berkešová a vymenúva, čo všetko
budúcim prvákom škola ponúka: „Keďže
sme škola s prírodovedným zameraním,
ponúkame našim budúcim prvákom
inovatívne vyučovanie matematiky a Už tradične, najviac predškolákov prišlo
prírodovedných predmetov. Vedieme k zápisu na „Dvojku“. Z 92 detí ešte 13
žiakov k aktívnej práci na vyučovacích absolvuje vyšetrenie školskej zrelosti.
hodinách, podnecujeme u nich „V budúcom školskom roku otvoríme

štyri triedy, všetky s
vyučovaním
anglického jazyka. Z nich otvoríme
jednu triedu s rozšíreným vyučovaním
spoločenskovedných predmetov, tzv.
jazykovú triedu. V ďalšej triede vo
vyučovacom procese budú uplatňované
prvky Montessori pedagogiky a dve
bežné triedy,“ konkretizuje riaditeľka
školy Ľubica Baranová s tým, že aj
v budúcom školskom roku ponúkne
škola svojim prvákom množstvo
zaujímavých predmetov a aktivít:
„Vyučovanie anglického jazyka od
1. ročníka v jazykových i bežných
triedach prostredníctvom metód Jolly
phonics a Clil. Tiež budeme využívať
moderné metódy vyučovania, ako je
čítanie metódou Sfumato, uplatňovanie
prvkov Hejného matematiky a nespojivé
písané písmo Comenia script.“ Škola
opäť bude využívať aj skype vyučovanie
vo vybraných triedach pre dlhodobo
chorých a pri projektových vyučovaniach
so školami na Slovensku či v Čechách.
Žiakom škola ponúkne aj aktivity
a konverzácie žiakov so stážistami
a lektormi z rôznych kontinentov
a exkurzie v zahraničí. V areáli školy
je školákom k dispozícii altánok na

odpočinkovú a vzdelávaciu činnosť,
biozáhrada s oddychovou zónou
a živým kútikom s králikmi, relaxačná
miestnosť pre žiakov s poruchami učenia
a správania a študovňou pre žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia.
Brána školy sa pri príležitosti zápisu
otvorila aj na „Štvorke“, kde ju spolu
s rodičmi prekročilo 42 budúcich prvákov.
Z tohto počtu sa otvoria dve prvácke
triedy. „Štvorka“ svojim zverencom
poskytuje komplexné služby v oblasti
výchovy a vzdelávania a zameriava sa na
správny osobnostný rast každého dieťaťa.
„Snahou celého kolektívu je vytváranie
prostredia širšej ponuky výchovnovzdelávacích príležitostí,“ informuje
riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková
a konkretizuje: „Okrem vyučovania
cudzích jazykov od 1. ročníka v predmete
Zdravý životný štýl pokračujeme druhý
rok v zaraďovaní blokového vyučovania
do systému vzdelávania. Pre skvalitnenie
výučby je implementácia interaktívnych
technológií a moderných vyučovacích
metód
prirodzenou
súčasťou
vyučovania našich žiakov. Sme škola,
ktorá zabezpečuje aj pre deti so ŠVVP

sústavnú starostlivosť. O ich potreby
sa stará špeciálny pedagóg, 2 asistenti
učiteľa, 2 pedagogickí asistenti a školský
psychológ.“
Portfólio
záujmových
krúžkov so športovým, kreatívnym či
vedomostným zameraním dopĺňajú na
„Štvorke“ podľa aktuálnych záujmov detí.
(li)
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Nadácia ZSNP a Slovalco opäť ocenila talentovaných mladých Žiarčanov
Už pätnásť rokov oceňuje Nadácia
ZSNP a Slovalco najúspešnejších
žiakov a študentov žiarskych
základných a stredných škôl. Aj tento
rok boli odmenení tí, ktorí v oblastiach
prírodovednej, humanitnej, kultúrnej
a technickej zaznamenali významné
úspechy nielen v škole, meste, kraji,
ale i na úrovni celoštátnej a dokonca
aj medzinárodnej.
Symbolické šeky si mladé talenty
prevzali v utorok 17. apríla z rúk predsedu
správnej rady Milana Veselého a člena
správnej rady Rudolfa Knappa.
Ocenení boli aj tí, ktorí síce neobsadili
víťazné pozície, jednako však svojimi
vedomosťami a snažením dosiahli
významné úspechy v hodnotených
oblastiach.
Symbolickým
šekom
v hodnote 50 eur nadácia ocenila takmer
50 žiakov a študentov.
Kultúrna oblasť: Matúš Fajčík,
Nina Trubenová, Patrik Gábor, Hana
Húsenicová, Michaela Pápajová, Bibiána
Dubovická.
Humanitná oblasť: Matúš Černek,
Andrej Roško, Veronika Šestáková,
Dominika Holicová, Caroline Turazová,

Eliška Trvalcová, Alica Štefanovičová,
Lucia Jasenáková, Natália Slašťanová,
Alexandra Galetová, Andrej Hric, Ema
Chudobová, Daniel Hriň, Július Jančok,
Tamara Ľuptáková, Viktória Pavlovová,
Tomáš Baláž, Alžbeta Marcineková,
Samuel Baran, Branislav Vlha, Adam
Lehotský.
Prírodovedná
oblasť:
Petra
Uhrovičová, Radka Mlynárčiková, Jakub
Holic, Tomáš Gubka, Dang Tien Hung,
Martin Hronský, Pravoslav Minich, Emma
Strompová, Jakub Kliment.
Technická oblasť: Michal Holic,
Martin Končok, Quang Huy Dang,
Ema Vlkovičová, Nina Kmeťová, Matúš
Štefaňák, Filip Baláž, Miroslav Kútik,
Adriana
Teszárovicsová,
Viktória
Vincencová, Matúš Tomášik, Matej
Kliment.
Najlepšie žiarske talenty boli odmenené
za dosiahnuté úspechy a podporené vo
svojej ďalšej činnosti sumou 100 eur.
Celkovo si symbolické šeky prevzalo 26
žiakov a študentov.
Kultúrna oblasť: Viktória Pulišová,
Karolína Kantorová, Daniela Volfová,
Karin Bujnová.

Humanitná oblasť: Roman Debnár,
Barbora Barborová a Dominika Ježová,
Barbora Svoreňová, Zuzana Vanišová,
Timotej Kopča.
Prírodovedná
oblasť:
Sabína
Matiščáková, Adam Hriň, Petra
Polanská, Alexandra Ščepková, Adela
Trokšiarová, Barbora Kollárová, Tamara
Rozembergová, Michaela Chrappová
a Edita Červenková, Richard Oles.
Technická oblasť: Tomáš Novodomec,
Patrik Hausner, Dominik Masár, Martin
Čamaj a Adam Kučera, Peter Breziansky.
Aj keď sú pravidelne oceňovaní žiaci
a študenti vo viacerých oblastiach,
do popredia ide predovšetkým
technická oblasť. Ako v minulosti
poznamenal Rudolf Knapp, mesto
Žiar nad Hronom je svojím spôsobom
postavené na výrobných a technických
odboroch: „Preto chceme techniku aj
takýmto spôsobom podporiť a lepšie
spopularizovať, aby to bolo zaujímavé
pre mladých ľudí.“
Jedným z ocenených študentov bol aj
Tomáš Novodomec, študent technickej
školy. Ocenenie získal za prácu
Stereo zosilňovač – nízkofrekvenčný

Milan Veselý pri oceňovaní.
tranzistorový zosilňovač s korekčným
predzosilňovačom pre lepšiu kvalitu
zvuku. „Technika ma veľmi baví. Chcel by
som v štúdiu pokračovať na vysokej škole
v Žiline,“ povedal po ocenení študent
4. ročníka. Oceneným bol aj ďalší študent
technickej školy Dominik Masár, ktorý
bol úspešný v medzinárodnej súťaži
Matematický klokan. Prezradil nám,
čo všetko príprava na súťaž obnášala:
„Je potrebné mať rozhľad vo všetkom.

Pri „klokanovi“ musíte byť dobrý
v matematike. Práve tu som sa ale nejako
špeciálne nepripravoval. Myslím si, že
všetko je o talente.“ Aj Dominik spája
svoju budúcnosť s technikou a v štúdiu
by chcel pokračovať na vysokej škole,
konkrétne v oblasti programovanie
alebo elektrotechnika. „Ocenenie je
pre mňa motivujúce. Každého predsa
poteší odmena za to, čo urobil,“
dodal po ocenení. V tom, ako použije
finančnú hotovosť, má jasno Patrik
Hausner, rovnako študent technickej
školy: „Ocenenie ma určite potešilo
a motivovalo do ďalšej práce. Finančnú
hotovosť použijem na rozvoj nejakého
svojho projektu. Svoju budúcnosť
určite spájam s technikou, pretože
v budúcnosti bude fungovať najmä
technika a v dnešnej dobe je elektronika
naozaj všade.“
V kultúrnej oblasti bola ocenená aj
Daniela Volfová, študentka SOŠ obchodu
a služieb, ktorej sa darilo na súťaži
baristov. Aj ona vie, ako s finančnou
hotovosťou naloží: „Peniaze si odložím
na ďalšie štúdium. Keďže v tomto roku
maturujem a chcem v štúdiu pokračovať
na vysokej škole.“
(li)

Linka MHD pôjde až do areálu priemyselného parku
Od 2. mája tohto roku bude linka
MHD premávať z Tajovského ulice
až do areálu priemyselného parku.
Spoločnosť Area Servis tak vychádza
v ústrety zamestnancom, ktorí
nechodia do práce autom.
Cieľom zriadenia tejto linky je
nielen zjednodušiť prístup do areálu
priemyselného parku, ale aj znížiť
počet áut, ktoré vrátnicou prechádzajú.
Prepravovať sa na pracovisko pomocou
autobusového spoja je nielen lacnejšie,
ale aj rýchlejšie. Zníženým počtom áut sa
zrýchli aj výjazd na komunikácie v smere
do mesta.
„Linka bude stáť na zastávkach MHD
v meste, plynule prejde vrátnicou
ZSNP (Alufinal), ústiť bude v pracovné
dni o 5.14 hodine ráno na zastávke
pri spoločnosti Nemak a odchádzať
z tejto zastávky bude o 14.09 hodine,“
hovorí Ľubica Vidrová zo spoločnosti
Area Servis a dodáva, že linka bude
zatiaľ v testovacej prevádzke. „Pokiaľ sa
osvedčí, uvažujeme aj o zriadení liniek
pre poobednú a nočnú zmenu,“ dodáva
s tým, že cena cestovného bude v rámci
platného cenníka SAD.
Vďaka tejto linke sa zrýchli aj prechod
vrátnicou. „Ľudia v autobuse MHD
ostanú sedieť a plynule prejdú vrátnicou.
Kontrola zamestnancami SBS bude
vykonávaná priamo v autobuse alebo na
zastávke Nemak, ktorú práve budujeme,“
hovorí ďalej Vidrová.
Využívaním linky MHD, ktorá
zamestnanca
prepraví
priamo
k pracovisku, sa odbremenia cesty nielen
v samotnom areáli priemyselného parku,
ale aj výjazdy na verejné komunikácie.
Upozornenie na zmeny v cestovnom
poriadku MHD v súvislosti so
zavedením linky MHD cez areál
priemyselného parku
Zmena linky č.1, spoj č. 12, ktorý
odchádzal z Tajovského ulice o 4.55
hodine na Alufinal na 5. 00 hodine a bude
končiť priamo v areáli priemyselného
parku na zastávke Nemak.
Zmena linky č. 2, spoj č. 9, ktorý bude
odchádzať zo zastávky Závod SNP
o 14.05 hodine a bude prechádzať
priemyselným areálom so zastávkou pri
Nemaku o 14.09 hodine.
Posun spoja č. 4 na linke č. 2 z 5.20 na
5. 27 hodinu.
(kr)
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Historické fotograﬁe Mestského kultúrneho centra

Pri príležitosti 30. výročia od otvorenia Mestského kultúrneho centra sa bude
konať výstava fotografií z budovania až po súčasnosť. Preto aj vás chceme
požiadať, ak máte fotky, či už z interiéru, alebo exteriéru - počas budovania MsKC,
alebo z jeho otvorenia, doneste nám ich do redakcie Mestských novín (Biely dom,
6. poschodie), kde ich oskenujeme a na počkanie vrátime.

Smútočné oznámenia
na webovej stránke mesta
Vysielanie mestského rozhlasu
v týchto dňoch končí. Prostredníctvom neho sa okrem bežných
oznamov uverejňovali aj oznámenia o úmrtí či pohrebe našich
spoluobčanov. Z tohto dôvodu
vznikla na webovej stránke mesta
sekcia, v ktorej budú zverejňované
smútočné parte za aktuálny mesiac.
Pokiaľ máte záujem o zverejnenie takéto smútočného oznámenia,
požiadajte pohrebnú službu, ktorá to
zariadi za vás.
Kontrola plynovodu
pracovníkmi SPP
Slovenský plynárenský priemysel
oznamuje, že v mesiacoch marec
a apríl 2018 pracovníci vykonávajúci
práce v rámci merania a kontroly
stavu
protikoróznej
ochrany
vysokotlakového plynovodu budú
vstupovať na pozemky, ktorými
plynovod prechádza. Meranie sa
vykonáva bez zásahu do pozemkov.

Štatistické zisťovanie
o využívaní informačných
a komunikačných technológií
Na Slovensku bolo do Zisťovania
o príjmoch a životných podmienkach
domácností pre rok 2018 vybraných
viac ako 150 obcí, medzi nimi aj Žiar
nad Hronom. Zisťovanie sa uskutoční
od 19. apríla do 31. mája 2018.
V tomto období vybrané domácnosti
navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Viac informácií
sa dozviete na webovej stránke
Štatistického úradu ŠR www.statistics.sk alebo telefonicky na 048/4323
287 (Mária Vozárová).

Prostredníctvom jedinečného projektu sa žiaci
učia narábať s financiami
V utorok 10. apríla sa v priestoroch
multimediálnej učebne Základnej
školy na Ulici M. R. Štefánika
uskutočnilo mestské kolo hry Finančná
sloboda. V Žiari nad Hronom sa ho
zúčastnili žiaci všetkých základných
škôl v meste, a to víťazi jednotlivých
školských kôl.
Podujatie sa uskutočnilo súťažne
od svojho spustenia na Slovensku po
prvýkrát. Žiaci v rámci hry obchodovali
s akciovými, podielovými či dlhopisovými
fondmi a prostredníctvom hry sa tak
naučili, ako funguje stavebné sporenie,
II. a III. dôchodkový pilier. Či a prečo sa
majú poistiť, a ako to celé funguje počas
30-tich rokov života človeka. Počas
hry sa dozvedeli Zlaté pravidlá, ktoré
im pomôžu nielen v hre, ale aj v živote
lepšie hospodáriť s peniazmi. „Školské
kolá sa uskutočnili na všetkých žiarskych
základných školách,” približuje Radovan
Černák, certifikovaný lektor Finančnej
slobody s tým, že počas hrania hry nejde
iba o samotný výsledok, ale o to, čo hra
žiakov a študentov naučí. On sám patrí
medzi 24 certifikovaných lektorov, ktorí
hru vyvíjali.

že väčšina našich klientov má určité
návyky a sledovali sme, aké sú. Vidíme,
že väčšina návykov však nie je dobrá.
Prišli sme na to, že najlepšie je to
naučiť deti a ten najlepší odkaz je práve
prostredníctvom hry. Hra vyvolá emócie,
deti si cez ňu prežijú určité situácie lepšie
zapamätajú a počítame s tým, že sa to
neskôr prenesie aj do reálneho života,“
vysvetľuje ďalej Radovan Černák.
Hru Finančná sloboda od OVB Allfinanz
Slovensko dnes hrajú žiaci a študenti po
celom Slovensku, v Žiari nad Hronom
sa zapojili všetky základné školy a
aj niektoré stredné školy. Radovan
Černák hral hru od detí, cez robotníkov
manažérov, riaditeľov až po dôchodcov.
„Všade hráči reagujú perfektne. Na
začiatku to síce pôsobí kostrbato, ale po
15 minútach sa nechajú hráči vtiahnuť do
hry, nechýba emočný náboj, navzájom sa
hecujú a všetko prežívajú. Hra má viac
Prečo deti vzdelávať
Filozofiou hry a samotného projektu úrovní, každý si chce zahrať po skončení
je naučiť ľudí, najmä žiakov a študentov, hneď vyšší level, aby si overil svoje nové
finančnej gramotnosti. „Zistili sme, poznatky,“ dodáva na záver certifikovaný
lektor.
(li)

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ
DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Prerušenie distribúcie elektriny
z dôvodu plánovaných prác na
zariadeniach distribučnej sústavy
prevádzkovateľa
distribučnej
sústavy.
DŇA 24. APRÍLA

v čase od 7.30 do 14.30 hod.
a dňa 26. apríla
v čase od 7.30 do 14.30 hod.:
•Bernolákova 8, 10, 12,
•Jilemnického 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 135, 1514,
•SNP 133, 137, 139, 141, 143, 145, 597.
DŇA 25. APRÍLA

v čase od 7.30 do 14.30 hod.:
•A. Štefanku 1, 3, 5, 7,
•J. Kráľa 23, 25, 27, 29, 31,
•Jesenského 0, 67, 94, 96, 98, 100, 619,
2714, 2715,
•M. Benku 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11,
•Pod Donátom 14, 16, 18, 20, 22.
DŇA 27. APRÍLA

v čase od 7.30 do 14.30 hod.:
•A. Štefanku 2, 4,
•J. Kráľa 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15,
17, 18, 19, 21, 1515,
•Pod Donátom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
•Štúrova 1, 3.
DŇA 28. APRÍLA

v čase od 6.30 do 20.30 hod.:
•SNP 4.

Poďakovanie
Moje ĎAKUJEM patrí bratom
Vallovcom,
ktorí
prevádzkujú
autodielňu v Ladomerskej Vieske. Za
ich vykonanú prácu a ľudský prístup
k zákazníkovi.
Vďačná zákazníčka.

ROZNÁŠANIE ROZHODNUTÍ
NA MIESTNE DANE

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje
občanom mesta, že v termíne od
13. apríla do 30. apríla 2018 sa budú
doručovať rozhodnutia na miestne
dane (daň z nehnuteľností, daň za
psa, daň za predajné automaty a daň
za nevýherné hracie prístroje) na rok
2018. Rozhodnutia budú doručovať
občanom do vlastných rúk zamestnanci mesta.
Miestne dane je potrebné zaplatiť
vo výške a v termíne uvedenom
v rozhodnutí na účet mesta alebo
do pokladnice mesta. Pri platbe miestnych daní je potrebné uviesť variabilné symboly, tak ako sú priradené
k jednotlivým daniam.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

23.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
24.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
25.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
26.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
27.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
28.4. 8.00 – 20.00 hod. lek. Benu
8.00 – 20.00 hod. lek. Dr. Max
8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek.Dr. Max
29.4. 8.00 – 20.00 hod. lek. Benu
8.00 – 20.00 hod. lek. Dr. Max
20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
30.4. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
1.5. 8.00 – 12.00 hod. lek. Flora
13.00 – 21.00 hod. lek. Flora
2.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
3.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
4.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
5.5. 8.00 – 20.00 hod. lek. Benu
8.00 – 20.00 hod. lek. Dr. Max
8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
6.5. 8.00 – 20.00 hod. lek. Benu
8.00 – 20.00 hod. lek. Dr. Max
8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
7.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
8.5. 8.00 – 14.00 hod. Janského lekáreň
14.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
9.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
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Centrum voľného času a neformálne vzdelávanie
Pri príležitosti Svetového dňa vody
Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom 28. marca organizovalo
exkurziu
v
žiarskej
čistiarni
odpadových vôd.
Exkurzie sa zúčastnili siedmaci zo ZŠ
na Ul. Dr. Janského. Sprevádzali ich
a odborný výklad zabezpečili dvaja
pracovníci čističky, a to Peter Škarba
a Pavel Môc. Účastníkov exkurzie
oboznámili s vodárenským objektom
a jeho činnosťou, ktorý slúži na zbavenie
nečistôt a škodlivých látok zo splaškových
odpadových vôd od obyvateľstva
alebo odpadových vôd z priemyslu, a
tak zabraňuje znečisťovaniu životného
prostredia. Zážitkovou formou sa
žiaci dozvedeli detaily o mechanickobiologickom princípe čistenia vôd.
Získané informácie z tejto edukačnej
exkurzie neskôr spracovali do rôznych
prezentačných výstupov pod vedením a Samuel Mečiar (ZŠ na Jilemnického ul.) Jaroslav Slašťan, autor, bloger, fotograf,
pedagogičiek Viery Hrončekovej a a 1. miesto získali Tomáš Baláž a Adam autor publicistických a odborných
Zuzany Jurákovej.
Lehotský (ZŠ na Ul. M. R. Štefánika).
príspevkov na ekologické, spoločenské
a náboženské témy, externý redaktor
V utorok 10. apríla sa uskutočnilo mestské Aj tento rok centrum organizovalo časopisu Život, občiansky aktivista,
kolo hry Finančná sloboda, ktorého mestské kolo recitačnej súťaže Puškinov milovník prírody a jej dobrovoľný
organizátorom bolo žiarske Centrum pamätník. Súťaž v prednese poézie strážca. Žiaci mohli prostredníctvom
voľného času. Do súťaže sa zapojili a prózy v ruskom jazyku sa uskutočnila reálnych fotografií vidieť znaky a stopy
žiaci zo 4 škôl z mesta. Súťaž, ktorá 12. apríla. Zúčastnili sa jej žiaci z troch zvierat žijúcich v prírode a naučili sa
preverila vedomosti z oblasti finančnej základných škôl z mesta, a to ZŠ na Ul. M. ich rozpoznávať. Súčasťou besedy boli
gramotnosti, sa uskutočnila pod vedením R. Štefánika, ZŠ na Ul. Dr. Janského a ZŠ aj názorné ukážky rôznych materiálov
dvoch certifikovaných lektorov Finančnej na Jilemnického ulici.
z prírody. O besedu prejavili záujem ZŠ
slobody zastupujúcich OVB Allfinanz
na Ul. M. R. Štefánika, ZŠ na Jilemnického
Slovensko Radovana Černáka, Jána
ulici, ZŠ s MŠ Š. Moysesa a Gymnázium
Keď
pôjdeš
horou
Galka a za asistencie Tibora Pavlíka. Na
M. Rúfusa. Celkovo sa besedy zúčastnilo
3. mieste sa umiestnili Ľubomír Foltán V dňoch 9. a 10. apríla sa uskutočnila 132 žiakov a 7 pedagógov.
interaktívna
beseda
pre
žiakov
II.
a Viktória Kollárová (ZŠ s MŠ Š. Moysesa),
2. miesto obsadili Klaudia Grláková stupňa základných škôl. Lektorom bol Mária Lancková, CVČ Žiar nad Hronom

Úspechy žiakov
z „Dvojky“
Školský rok na „Dvojke“ pripomína
nepretržitý, ale homogénny kolotoč.
A sme radi, že opäť môžeme
bilancovať. Vybrali sme niekoľko
súťaží, ktorých sa naši žiaci zúčastnili,
čím seba a školu veľmi úspešne
reprezentovali.
Expert Geniality show 2017/2018
TOP EXPERT: Viktória Pavlová (8.A), Do
you speak English, Svetobežník, Adam
Lehotský (9.A) Do you speak English,
Mozgolamy
Titul VŠETKOVEDKO sa podarilo získať
11 žiakom: Emília Lavircová 2.A, Peter
Truben 2.A, Eliška Tináková 2.A, Adam
Fila 4.A, Michaela Hricová 4.A, Nina
Hrmová 4.A, Nella Lepšíková 4.A, Emma
Mindová 4.A, Silvia Pružinová 4.A, Timea
Vrtáková 4.A, Tereza Slaná 5.B.
Matematická
olympiáda
–
obvodné kolo: 3. miesto Diana
Karásková.
Fyzikálna olympiáda – okresné kolo,
kategória E: 1. miesto Adam Lehotský
9.A; kategória F: 1. miesto Viktória
Pavlová 8.A a 2. miesto Miroslav Bielik
8.A.
Technická olympiáda – okresné kolo:
1. miesto Martin Doležal 7.A.
Astrostop – astronomický kvíz
obvodné kolo: 1. miesto Mirko Kubiš
9.B.
First Lego League – regionálne kolo
robotickej súťaže: Amazing team
1. miesto v dvoch kategóriách súťaže,
a to Robot Game a Výskumný projekt.
V celkovom hodnotení 2. miesto Martin
Doležal 7.A, Adam Kováč 7.A, Matúš
Štefaňák 7.B, Michal Prekopp 7.C, Matej
Prekopp 5.C, Matej Krahulec CZŠ a
Samuel Krahulec CZŠ.
Geografická olympiáda – okresné kolo
kategória G: 2. miesto Branislav Šťastný
5.B; kategória E: 2. miesto Miroslav Bielik
8.A.
Chemická olympiáda – okresné kolo:

2.miesto Adam Lehotský 9.A.
Dejepisná olympiáda – okresné kolo
v kategórii C: 3. miesto Adam Lehotský
9.A, v kategórii D: 1. miesto Miroslav
Bielik 8.A.
Informatika - iBobor úspešní riešitelia:
Peter Truben, Daniel Lacho, Michal
Zliechovec, Filip Šurek, Stanislav Bobok,
Patrik Doležal, Silvia Pružinová, Alex Krč,
Amelie Bárdiová, Nella Lepšíková, Hana
Mokrošová, Adam Fila, Adam Mališ.
Olympiáda v anglickom jazyku –
obvodné kolo v kategórii 1A: 3. miesto
Marek Husenica 7.A ,v kategórii 1B:
3. miesto Viktória Sviržovská 9.A.
Olympiáda v nemeckom jazyku –
obvodné kolo: 3. miesto Adam Ayidin
8.C.
Olympiáda v ruskom jazyku – krajské
kolo: 2. miesto Tamara Ľuptáková 8.A.
Olympiáda v slovenskom jazyku a
literatúre – krajské kolo: 1. miesto
Dominika Vidovičová 9.A.
Šaliansky Maťko – okresné kolo
1. kategória: 1. miesto Emma
Strompová 3.A, 2. kategória: 1. miesto
Rebeka Trubenová 5.A; 3. kategória:
3. miesto Tímea Turčanová 7.C, krajské
kolo 1. kategória: 3. miesto Emma
Strompová 3.A.
Puškinov pamätník – mestské kolo,
kategória v prednese poézie: 2. miesto
Tamara Ľuptáková, 3. miesto Dominik
Patkáň.
Výtvarná súťaž – Olympijský oheň
v nás: 2. miesto Bianka Kalnická 7.B.
Ochranárik – čísla tiesňového volania
112 a civilnej ochrany okresné kolo:
2. miesto Olívia Trubenová.
Finančná sloboda – mestské kolo:
1. miesto Tomáš Baláž, Adam Lehotský
9.A.
Florbal dievčatá: 2. miesto Nina Zuzana
Nárožná, Tamara Ľuptáková, Emma
Kollárová, Sofia Beliančinová, Stephania
Hrúzová, Viktória Snopková, Timea
Turčanová, Anisa Pacherová.
Florbal chlapci – regionálne kolo:
2. miesto B. Balogh, S. Šonkoľ, A.
Lehotský, A. Heinerich, L. Huba, D.
Skokánek, B. Šťastný.
Stolný tenis – krajské kolo: 2. miesto L.
Majerčíková, N. Nárožná a V. Snopková.

Basketbal žiačky – okresné kolo:
2. miesto Natália Bieliková, Hana
Černíková, Michaela Ďuricová, Dorota
Halmiová, Ema Kubáňová, Vanesa
Melišeková, Viktória Snopková, Timotea
Elizabeth Vévodová, Natália Vincencová.
Šachový turnaj dievčatá do 11 rokov:
2. miesto Jana Černáková.
Volejbal: 2. miesto Hrčková,
Topoľanová, Hlaváčová, Hricová,
Petorová, Čiliaková, Púchovská, Šalková,
Kašová a Kosmeľová.
Zober loptu a nie drogy: 2. miesto
Marián Kartík, Ema Kubáňová, Romana
Krajčiová, Roman Sládek, Diana
Karásková, Matej Valent, Marek Kňažko,
Matúš Melaga, Alex Kašša, Rebecca
Vilhanová .
Bedminton – obvodné kolo dievčat:
3. miesto Tamara Ľuptáková 8.A a Viktória
Sviržovská 9.A.
Šachový turnaj – mestské kolo:
1. miesto Jana Černáková.
Cezpoľný beh – obvodné kolo:
2. miesto Sofia Beliančinová 8.A,
Natália Bieliková a Lenka Liškayová 6.A;
v kategórii jednotlivcov 3. miesto Sofia
Beliančinová 8.A.
Gymnastický štvorboj – obvodné kolo:
3. miesto Diana Karásková, Romana
Krajčiová, Emma Žiaková, Natália
Mrázová, Viktória Hariková, Tamara
Beňová.
Vybíjaná dievčat – obvodné kolo:
2. miesto Nina Zuzana Nárožná, Erika
Hlaváčová, Lucia Hricová, Anissa
Pacherová, Timea Turčanová, Michaela
Ďuricová, Natália Bieliková, Linda
Majerčíková, Dorota Halmiová, Timea
Elizabeth Vevodová, Vanesa Melišeková,
Romana Krajčiová a Diana Karásková.
Strelecká súťaž - okresné kolo:
3. miesto starší žiaci a v 1.kole súťaže
Cena mesta ŽnH starší žiaci 1. miesto
Dávid Köppl 7.B.
Máme aj majsterku Slovenska! Naša
žiačka Tánička Suchá zo 6.B získala na
Medzinárodných
majstrovstvách
Slovenska v lyžovaní na tráve zlaté
medaily v disciplínach slalom a obrovský
slalom v kategórii U12.
Kolektív pedagógov ZŠ

„Jednotka“ medzi 20-timi najlepšími
školami na Slovensku
zmysluplnosť jeho činnosti, pre
dieťa obzvlášť. Preto sa vyučujúci,
nielen cudzích jazykov, na „Jednotke“
zapájajú do projektov medzinárodnej
spolupráce.“ Žiaci takto naživo
komunikujú so svojimi rovesníkmi
v zahraničí o bežných, ale aj„odborných“
témach so žiakmi z Francúzska,
Španielska, Grécka, Poľska, dokonca aj
z Ruska. Pripravujú prezentácie, píšu
listy o sebe, o svojom meste, o škole,
porovnávajú život v jednotlivých
krajinách. „Na matematike si piataci
pripravili a vymenili videá so
štatistickými údajmi a grafmi o triede,
samozrejme, v angličtine. Vďaka
moderným technológiám sa žiaci
vedia so svojimi partnermi spojiť
aj videokonferenciou a priamo si
tak overiť svoje schopnosti reagovať
a komunikovať v cudzom jazyku,“
dodáva Marek Baláž s tým, že získanie
certifikátu je nielen uznaním osobného
úspechu jednotlivých učiteľov, ale aj
uznaním skvelých výsledkov celého
tímu eTwinning v týchto školách, teda
(r)
„Na každom rohu a skoro v každom aj na „Jednotke“.
médiu dookola počúvame, aké
vlastnosti, zručnosti a vedomosti
budúcich zamestnancov sú pre
fungovanie firiem, organizácií, a tým aj
pre celú spoločnosť, dôležité,“ približuje
riaditeľ školy Marek Baláž a pokračuje:
„Každý má svoje predstavy, no na
niektorých sa zhodujú viacerí. Určite je
to flexibilita, schopnosť riešiť problémy,
kriticky myslieť, pohotovo reagovať
a komunikovať v cudzom jazyku.
Aj pre dospelého je dôležité vidieť
Žiarska „Jednotka“ sa zaradila medzi
20 slovenských a 1211 európskych
škôl s prestížnym certifikátom
eTwinning school. Tento titul bol
škole udelený národnou agentúrou
pre spoluprácu škôl.
Školy s certifikátom eTwinning
school sú prvými lastovičkami a majú
vedúce postavenie v oblastiach ako
digitálne postupy, postupy v oblasti
e-bezpečnosti, inovatívne a tvorivé
prístupy k pedagogike, podpora
kontinuálneho
profesionálneho
rozvoja zamestnancov a podpora
spoločných vzdelávacích postupov
so zamestnancami a študentmi.
Program eTwinning už trinásty rok
uľahčuje vyhľadávanie edukačných
partnerov školám. Portál programu
je prístupný pre všetky európske
krajiny v 25 jazykoch. eTwinning
pravidelne oceňuje aktívnych učiteľov.
Pedagógovia na „Jednotke“ sa môžu
pochváliť už niekoľkými certifikátmi
kvality za svoje projekty.

Škola je
pre každého
Škola je pre každého je názov
projektu, ktorého realizácia začala
1. februára na Základnej škole na
Jilemnického ulici. Cieľom projektu
je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
a zlepšiť výsledky a kompetencie
detí a žiakov za odbornej podpory
psychológa, špeciálneho pedagóga
a dvoch pedagogických asistentov.
Práve o tieto pracovné pozície sa rozšíril
kolektív školy a jeho služby môžu
využívať nielen žiaci, ale aj pedagógovia
či zákonní zástupcovia žiakov.
K dispozícii budú v dopoludňajších, ako
aj v popoludňajších hodinách. Bližšie
informácie nájdete na webovej adrese
školy.
„Štvorka“ patrila medzi školy, ktoré
reagovali na výzvu V základnej škole
úspešnejší a predložila žiadosť o
nenávratný finančný príspevok na
zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania
v súlade so Systémom finančného
riadenia a so Stratégiou financovania
Európskych
štrukturálnych
a

investičných fondov pre programové
obdobie 2014 – 2020. Vďaka tomu
získala nielen nové kvalifikované
zamestnankyne, ale aj možnosť viac
otvoriť kontakt medzi rodičmi a školou.
Vytvorili sme tak kvalitné priestorové,
materiálne, ale aj personálne
podmienky
pre
nadobúdanie
kompetencií našich zverencov. Veríme,
že počas realizácie projektu v priebehu
troch rokov bude ich pomoc obrovským
prínosom pre všetkých.
Drahomíra Hanzlíková,
riaditeľka školy
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Riadková inzercia

VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA

MANIPULAČNÝ ROBOTNÍK

Požiadavky: ukončená základná 10-ročná dochádzka
(pracovník na aute, ktoré vyváža komunálny odpad)

TE

Požiadavky: platný VP sk. C a príslušné doklady na vedenie
nákladného auta sk. C, C1 (kvalifikačná karta vodiča, doklad
o zdravotnej spôsobilosti vodiča, doklad o psychickej
spôsobilosti vodiča)
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Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s.,
so sídlom na Ulici SNP č. 131 ponúkajú pracovné pozície
na trvalý pracovný pomer:

Kontakt: 045 /6780 800 od 8.00 do 15.30 hod.

•Ponúkam priateľstvo slušnému pánovi, vetranie odspodu, nánožník, športová časť - 3
polohy. Pláštenka, taška k tomu. Veľmi rýchlo
vek od 65 do 70 rokov. T: 0918 261 150
sa dá zložiť do auta, ľahký, kvalitný. Cena:
•Výhodne predám suché drevené hranoly z 120 €. T: 0940 757 191
mäkkého dreva:
•Predám zachovalý kočík, rúčka sa dá
6 ks - dl. 6 m, 12 x 10 cm,
prehodiť v oboch smeroch, pláštenka, taška,
34 ks - dl. 5 m, 12 x 10 cm,
nánožník. Cena: 60 €. T: 0940 757 191
3 ks - dl. 3 m, 12 x 10 cm,
8 ks - dl. 4 m, 10 x 7 cm.
•Kúpim jednoizbový byt, dvojizbový byt aleKontakt: 0907 700 994
bo garsónku v ZH. Prípadne možno i v jeho
okolí. T: 0949 622 223
•Kúpim garáž za políciou. T: 0903 117 206
•Prenajmem 2-izbový zrekonštruovaný byt
•Prijmem predavačku na predaj zmrzliny
do stánku na Ul. Dr. Janského (pri nemoc- v ZH na Dubčekovej ulici. Byt je vybavený
spotrebičmi a je čiastočne zariadený (sedacia
nici). T: 0905 368 386
súprava, vstavaná skriňa, skrinky v obývačke,
•Predám kočík 2-kombináciu, v zachovalom nábytok v chodbe, kuchynský stôl). Cena
stave, priestranná vanička, k tomu hliníkový prenájmu: 340 €, vrátane energií. T: 0908
stojan ako postieľka na spanie, vanička má 960 366
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Európsky
imunizačný týždeň
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM
pozornosť, v právnych predpisoch
bola jasne určená zodpovednosť za
očkovanie a aj hradenie vakcín zo
štátneho rozpočtu. Postupne sa do praxe
zaviedlo očkovanie proti 10 ochoreniam.
Bola dosiahnutá celosvetová eradikácia
(vykorenenie) varioly a očkovanie
bolo zrušené. Svetová zdravotnícka
organizácia (SZO) odporučila zrušenie
očkovania proti tuberkulóze. Vznikol
Národný imunizačný program, ktorý
vychádza z odporúčaní SZO a je súčasťou
štátnej zdravotnej politiky. V programe sa
vakcinológii venujú odborníci z viacerých
oblastí medicíny. Národná imunizažná
komisia v rámci imunizačného programu
zostavuje očkovací kalendár, iniciujú
zavedenie nových vakcín a predkladá
nové návrhy hlavnému hygienikovi
a ministrovi zdravotníctva. Etický princíp
národného imunizačného programu je
založený na solidárnosti spoločnosti, bez
diskriminácie a s rovnakým prístupom
k vakcínam. V záujme zabezpečenia
kolektívnej imunity majú všetky
deti prístup k rovnakým vakcínam
a zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na
pohlavie, vek, etnický pôvod, vzdelanie
alebo miesto bydliska.

Svetová zdravotnícka organizácia
každoročne vyhlasuje Európsky
imunizačný týždeň (EIW), do
ktorého sa každoročne Slovenská
republika zapojila. V tomto roku
EIW prebieha od 23. do 29. apríla.
Cieľom kampane je zvýšiť povedomie
verejnosti o dôležitosti očkovania
a udržať politickú podporu pre
imunizáciu. Vzdelávacími aktivitami
podporiť provakcinačné správanie
a tým pomáhať budovať a udržiavať
kolektívnu
imunitu
v
celom
európskom regióne.
Kampaň sa zameriava na opatrenia, ktoré
je potrebné prijať v európskych krajinách,
aby bola zabezpečená primeraná
ochrana pred výskytom prenosných
ochorení, proti ktorým je k dispozícii
očkovacia látka. Koordinátorom aktivít je
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky. Na realizácii aktivít EIW
participujú všetky regionálne úrady
verejného zdravotníctva v SR.
Heslom EIW je: Očkovanie je právo
jednotlivca, ale súčasne je spoločnou V súčasnej dobe povinné pravidelné
očkovanie
ustanovuje
zákon
zodpovednosťou.
č. 355/2007 Z. z. v znení vyhl. MZ SR
Očkovanie na Slovensku má dlhoročnú č. 585/2008 Z.z. Očkovanie je jedinečný
tradíciu. Pri zavádzaní nových očkovaní nástroj preventívnej medicíny, ale
má Slovensko nie jedno prvenstvo musíme konštatovať, že je sprevádzaný
v Európe, ale dokonca na svete. Či odmietaním hlavne zo strany rodičov.
už ako súčasť Rakúsko-Uhorska, V súčasnej dobe môžeme pozorovať
Československej republiky, alebo počas zvýšenie odporu k očkovaniu, čo
samostatnej republiky. Výkon očkovania pripisujeme rozvoju informačných
bol vždy podložený právnymi predpismi, technológií. Rodičia, laická verejnosť,
môžeme spomenúť zákon z roku 1919 ale aj odborníci majú ľahký prístup
o očkovaní proti variole. Po II. svetovej k množstvu dezinformácii. V tejto oblasti
vojne sa očkovaniu venovala veľká pôsobia poskytovatelia alternatívnej

medicíny, ako napr. homeopati,
vegetariáni, vegáni, makrobiotici a iní.
V rámci antivakcinačných kampaní
sú rodičia informovaní o banalite
priebehu detských infekčných chorôb,
možnosti bezproblémovej antibiotickej
alebo alternatívnej liečby a vyzdvihujú
pozitívny účinok prekonania prirodzenej
infekcie. Podcenenie antivakcinačných
aktivít môže spôsobiť poškodenie zdravia.
Spochybnenie potreby očkovania viedlo
k prepuknutiu epidémii už zabudnutých
ochorení v okolitých štátoch, napr.
záškrt, čierny kašeľ a osýpky. Odmietanie
očkovania evidujeme aj v našom
regióne. Aktuálne máme 218 rodičov
odmietajúcich podrobiť svoje dieťa
očkovaniu. Odmietajú buď všetky druhy
očkovaní alebo len jeden typ očkovacej
látky. Stav zaočkovanosti populácie je
podľa poslednej kontroly vykonanej
k 31.8.2017 v rámci pravidelného
povinného očkovania detí, kde prekročili
celoslovenské
výsledky
hranicu
95% s výnimkou základného očkovania
proti osýpkam, ružienke a mumpsu, ktorá
pod túto hranicu klesla. Táto situácia
môže ohroziť tzv. kolektívnu imunitu,
čo znamená, že stav imunity v kolektíve
neochráni jednotlivca, ktorý očkovaný
byť nemôže pre kontraindikácie. Preto
si musíme uvedomiť, že právo na
očkovanie má každý a zároveň nesieme
zodpovednosť pred spoločnosťou.
RÚVZ Žiar nad Hronom

Neuľahčujte prácu
vreckárom!
Vzhľadom na skutočnosť, že
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Žiari nad Hronom
v poslednom období zaevidovalo
zvýšený nápad vreckových krádeží
v priestoroch nemocnice a rôznych
čakárňach, vyzývame obyvateľov,
aby si dávali pozor a nenechávali
svoje veci (bundy, tašky, kabelky)
bez dozoru. Na týchto miestach
je veľký pohyb ľudí, ktorí nielen
čakajú na lekárske ošetrenie v
čakárni u lekára, ale aj tých, ktorí
majú nekalé úmysly.
•na verejnosti neukazujte väčšie
obnosy peňazí alebo drahé predmety,
používajte radšej šeky a kreditné
karty. Peňaženku a osobné doklady
noste skryté a čo najbližšie k telu,
ukladajte si ich do vnútorných vreciek
oblečenia a nie do zadných vreciek
nohavíc;
•svoje veci nikdy nespúšťajte z očí,
nenechávajte v čakárni u lekára;

•vyhýbajte sa tlačeniciam a rukou si
držte kabelku alebo tašku. Zabránite
tak ich otvoreniu alebo vytrhnutiu.
Majte ich pod dohľadom, pretože
niektorí páchatelia neváhajú rozrezať
dno alebo postrannú časť kabelky, aby
sa rýchlo mohli zmocniť jej obsahu;
•ak sa dostanete do tlačenice na ulici,
venujte pozornosť bezprostrednému
okoliu a presvedčte sa, či máte svoje
veci stále vo vrecku;
•pamätajte, že niektoré tlačenice
sú vyvolávané umelo na odpútanie
vašej pozornosti, aby ste si nevšimli
odcudzenie vašich vecí;
•tašku a peniaze nenoste na chrbte,
kam nevidíte;
•venujte pozornosť aj kabelkám
prehodeným cez rameno;
•nenoste so sebou veľkú hotovosť;
•ak ste majiteľom kreditnej karty,
identifikačné číslo si zapíšte oddelene;
•v prípade krádeže ihneď volajte
pobočku banky a oznámte to;
•občiansky preukaz nedávajte ako
zálohu, aj keď o to budete požiadaní;
•cestovný pas so sebou noste, len ak
je to nutné.
OR PZ Žiar nad Hronom

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom,
bývalým kolegom
a známym,
ktorí spolu s nami
odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého
manžela, otca, starého otca
a prastarého otca
Jána Adama,
ktorý nás navždy opustil 28. marca
2018 vo veku 87 rokov. Ďakujeme
tiež za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ zo straty.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Helena,
syn Milan s rodinou, dcéra Jana
s rodinou a ostatná
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Tak letí čas, čo
stíchol tvoj hlas,
len spomienky na teba
sa vracajú zas.
Spomienky sú trvalejšie,
než kvety najkrajšie,
kvety zvädnú,
spomienky nám zostanú.
Dňa 18. apríla
sme si pripomenuli nedožitých
67 rokov našej drahej manželky,
mamičky, starej mamy, sestry
a švagrinej
Emílie Kvakovej.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou spomína manžel Július,
dcéra Renáta a syn Róbert
s rodinami, vnuci Daniel a Viktor,
brat Mirko s rodinou
a švagrovia Jozef, Ondrej
a Peter s rodinami.

SPOMIENKA
More lásky
si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba
zostáva v nás.
Dňa 26. apríla uplynie 6 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Jozef Leginus.
S láskou spomínajú manželka,
synovia s rodinami
a vnučka Sofinka.

SPOMIENKA
Spi sladko svoj
večný sen,
v spomienkach sme
pri tebe každý deň.
Dňa 20. apríla sme
si pripomenuli
1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša
Miška Ďuračková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte
spolu s nami.
S láskou, úctou a bolesťou v srdci
spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kytičku kvetov ti
na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok
ti priať
a s veľkou láskou
na teba spomínať.
Dňa 29. apríla si pripomíname
12. výročie od úmrtia
Emílie Kollárovej.
Za tichú spomienku
ďakuje syn a dcéra
s rodinami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA
To, že sa rana
zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci bolesť zostáva
a tiché spomínanie.
Dňa 24. apríla si
pripomenieme
18. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
sestra, mama a stará mama
Mária Sedliaková.
S láskou spomíname všetci,
čo sme ju milovali.

Osud nám nedoprial s vami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budete stále žiť.
Dňa 18. apríla sme si pripomenuli
30. výročie, ako nás navždy opustil
náš milovaný otec
Július Kinka
a 33. výročie
našej milovanej mamy
Margity Kinkovej.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
Spomínajú dcéry Jožka,
Katka a Margitka s rodinami,
synovia Ján a Július s rodinami
a 15 vnúčat
a 19 pravnúčat.

SPOMIENKA
Život je
dlhá cesta,
na ktorej strácame
tých,
čo sme milovali.
So zármutkom
v srdci sme si dňa
10. apríla pripomenuli prvé smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša
milovaná dcéra
Veronika Mlynková.
Do neznámeho sveta
odišla si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Vždy s láskou so slzami v očiach
na teba spomína mama, brat, starí
rodičia a blízka rodina.
Čas ubieha, zastaviť
sa nedá...
10 smutných
rokov uplynulo dňa
20. apríla, kedy
nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Ján Škrabák.
Úsmev váš chýba nám každý deň,
spomienky na vás zostanú len.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci
spomína manželka
a deti s rodinami.

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

SPOMIENKA
To, že rana sa
zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť
zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 16. apríla sme
si pripomenuli 25. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý otec
Ján Tŕnik
a
dňa 13. apríla sme
si zároveň
pripomenuli
2. výročie,
čo odišla
na večnosť
naša drahá mamička
Mária Tŕniková.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
S láskou spomína
dcéra Anna s rodinou,
synovia Svetozár
a Ján s rodinami.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 26. apríla si
pripomenieme
7 rokov
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
Marián Švehlík.
S láskou spomína
manželka, vnúčatá,
dcéra a syn s rodinami
a ostatná rodina.
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KFC Komárno sme zdolali 2:1

BASKETBALOVÝ SUMÁR

Basketbal – Oblastné majstrovstvá
STRED - žiaci

MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM Dolný
Kubín 71:49 (23:17, 35:25, 49:32)
Body: Tončík 26, Štefanča 11, Kňažko
7, Ondrík 6, Barcík 5, Jozefčák 4, Galko
3, Kvak 3, Šmondrk 3, Vonkomer 2, M.
Melaga 1. Hrali: Pavol, Š. Melaga.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM Dolný
Kubín 67:73 (18:21, 34:29, 48:51)
Body: Tončík 19, Štefanča 14, Barcík 11,
Kňažko 10, Ondrík 7, Galko 4, Š. Melaga
2. Hrali: Jozefčák, Kvak, M. Melaga,
Mihálka, Pavol, Šmondrk, Vonkomer.

Basketbal – starší mini

Basketbal – starší žiaci U15 - ZÁPAD

MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK Žiar
nad Hronom 23:103 (9:60)
Body: Danko 30, Horváth 16, Kartík 13,
Olajec 12, Barcík 9, Truben a Herich po
6, Kňažko 5, Valent, Kondra a Kaša po 2.
Hrali: Ščepko.

Iskra Svit – MŠK BK Žiar nad Hronom
55:50 (18:13, 28:26, 48:38)
Body: Šonkol 10, Dekýš 9, Ziman 8, Holic
5, Kosmeľ a Sirotný po 4., Balogh a Žemla
3, Tončík a Bobok po 2. Hrali: Galko.

MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK Žiar
nad Hronom 26:96 (19:70)
Body: Danko 29, Kartík 17, Horváth 12,
Valent 8, Truben 7, Barcík a Olajec po 6,
Kaša 5, Kondra, Kňažko a Ščepko po 2.
Hrali: Herich.

Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad
Hronom 67:56 (19:7, 31:25, 56:40)
Body: Balogh 15, Dekýš 12, Šonkol
10, Sirotný 8, Ziman 7, Kosmeľ a Žemla
2. Hrali: Galko, Holic, Kňažko, Tončík,
Melaga, Bobok.

Basketbal – Celoslovenská liga
kadetov

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC
Slovakia Považská Bystrica 64:90
(18:24, 22:21, 5:25, 19:20)
Body: Golebiowski 29, Király 9, Kotlárik
6, Grochal 6, Dekýš 4, Švec 4, Truben 4,
Šonkol 2. Hrali: Greguš, Žemla.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Victoria Žilina 64: 113 (13:34, 16:28,
24:22, 11:29)
Body: Golebiowski 18, Kotlárik 18,
Grochal 9, Šonkol 5, Švec 5, Király 4,

Prehra so silným súperom v Bratislave
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – SKUPINA O 7. – 11. MIESTO

VŠEM vs Karlovka Bratislava B – MŠK
BK Žiar nad Hronom 102:60 (25:17,
51:33, 82:46)
Body: Vrtík 22, Obert 20, Dolník 10,
Fábry 3, Supuka 3, Nagy 1, Šály 1. Hrali:
Medveď.
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ŠPORT

Až do polovice druhej štvrtiny sme hrali
veľmi dobre, so silným súperom sme
držali krok v obrane aj v útoku. Do stavu
35:31 pre domácich sme dokázali hrať
v obrane pomerne čisto, bez zbytočných
faulov, mali sme aj veľmi úspešnú
streľbu z poľa. Po sérii našich faulov
sme však museli prestriedať a dostali
sme sa pod veľký tlak fyzicky aj výškovo
disponovanejšieho súpera. Domáci nám
odskočili šnúrou 16 bodov a polčas sme
už prehrávali o 18 bodov.

Muži vycestovali na palubovku rezervy
Karlovky, posilnenej o viacerých
extraligových hráčov, v zostave
oklieštenej zraneniami a chorobami.
Menšia rotácia našich hráčov sa nakoniec
premietla do vývoja zápasu. Museli sme
si dávať pozor na fauly, s postupujúcim V tretej štvrtine sme súpera ešte trochu
časom nám dochádzali najmä fyzické potrápili, postupne sme však strácali
fyzické, ale aj psychické sily. Každú našu
sily.
chybu súper efektívne trestal. Hráči

Karlovky si v závere už pohodlne ustrážili
svoje vysoké a zaslúžené víťazstvo.

Posledný zápas v sezóne
pred domácim hľadiskom
MŠK BK Žiar nad Hronom – ACADEMIC
ZU Žilina 80:109 (20:29, 37:58, 59:76)
Body: Obert 21, Dolník 14, Vrtík 12, Nagy
10, Supuka 10, Kašša 7, Medveď 4, Fábry
2.
Na domácej palubovke sme videli dobrý
útočný basketbal. Bohužiaľ, na silného
súpera zo Žiliny sme, posilneného
o hráčov z extraligy, nestačili. V útoku
sme ešte ako tak so Žilinčanmi stíhali
a odohrali sme množstvo nacvičených
kombinácii, po ktorých sme pohodlne
skórovali. Je škoda, že práve v kritických
chvíľach sme niektoré otvorené strely
nepremenili a zopár krát sme zahodili aj
jasné pozície spod koša. A to rozhodlo
o osude tohto zápasu. Náš súper bol
strelecky veľmi dobre pripravený
a premieňal efektívne všetky strely,
či už spod koša, ale aj z perimetra. To
rozhodlo o pohodlnom víťazstve hostí
zo Žiliny. Šancu zahrať si dostali všetci
domáci hráči a aj sa jej zastali. Každý
z nich skóroval, čo je pozitívne do ďalšej
sezóny.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

FUTBAL - II. LIGA

FK Pohronie – KFC Komárno 2:1
Zostava FK Pohronie: Jenčo, Tesák,
Nosko, Bartoš, Pittner, Pelegrini, Jacko,
Frimmel, Kosorin, Pavúk, Kovařík.
Prvý vážnejší tlak sme si vytvorili na
začiatku 8. minúty, kedy sme dokázali
hostí zavrieť pred ich pokutovým
územím, ale šancu na ohrozenie brány
sme si nevytvorili. Prvú vážnu šancu na
otvorenie skóre mal v 12. minúte Marek
Frimmel, ktorý sa po prihrávke Daniela
Pavúka nedokázal presadiť z bránkovej
čiary. Po tejto šanci sa zvýšilo tempo
hry a hostia viackrát pohrozili. V 29.
minúte sme dostali hostí pod tlak! Po
ľavom krídle unikol Marek Frimmel
a nacentroval loptu do pokutového
územia. Obrana hostí loptu odvrátila na
hranicu šestnástky, odkiaľ nebezpečne
vystrelil Daniel Pavúk. Odrazená lopta
sa dostala k Mariánovi Kovaříkovi,
ktorý zblízka trafil odkrytú bránu
a otvoril skóre stretnutia. Hostia mohli
odpovedať v 32. minúte, ale brankár
Tomáš Jenčo bol pozorný. V závere
prvého polčasu nás hostia zatlačili,
čo vyvrcholilo faulom Jána Noska vo
vlastnom pokutovom území, za čo bol
„odmenený“ žltou kartou a penaltou
v prospech hostí. K lopte sa postavil

Samir Nurković, ale Tomáš Jenčo
vytiahol ďalší zákrok z kategórie
zázračných a Samirov pokutový kop
zneškodnil. Do šatní sme odchádzali
s jednogólovým náskokom.
Hneď na začiatku druhého polčasu
pretlačil loptu za chrbát nášho Tomáša
Jenču náš bývalý útočník Samir
Nurković a vyrovnal na 1:1.
Situácia pred našou bránou sa v ďalších
minútach neupokojila. V 66. minúte
sme sa peknou hrou presadili pred
bránou súpera. Náš Marek Frimmel
skóroval krížnou strelou k pravej tyči
na 2:1. V ďalších minútach sa hra
ustálila a prebiehala hlavne v strede
poľa. V poslednej minúte zápasu sa
nič neudialo a naši si udržali zaslúžené
víťazstvo.

Rivala zo Zvolena sme porazili 3:0

V stredu 11. apríla sa dohrávalo 19. kolo.
FK Pohronie nastúpilo na domácom
štadióne proti MFK Lokomotíva Zvolen.
Oba tímy po prvom polčase odchádzali
do šatne bez jediného gólu. V druhom
polčase už skóroval náš Richard Župa,
Jakub Kosorín a Lukáš Pellegrini.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Ďuríková a Kazár so zemiakovou
medailou z cross country
CYKLISTIKA

V nedeľu 15. apríla sa naplno
rozbehol kolotoč Slovenského pohára
v MTB XCO (cross country). Prvé
kolo už tradične na vysokej úrovni
pripravil organizátor v Turčianskych
Tepliciach v neďalekom lesoparku.
Na štart nastúpilo aj 16 našich
pretekárov. V najmladšej kategórii mini
chlapci a dievčatá sme mali svoje horúce
želiezka. Napokon u dievčat skončila
T. Ďuríková po bojovnom výkone na
nepopulárnom 4. mieste. Jej kolegyňa
z klubu L. Kamenská obsadila výborné
8. miesto. Zvíťazila A. Kadlecová
Novomestský Superbiker.
U chlapcov mini výborne zabojoval
F.Kazár, ktorý až do záveru pretekov
bojoval o pódium. Napokon v špurte
na páske tesne prehral a získal

štvrté miesto. Na 15. mieste skončil
J. Lauko CK MŠK Žiar nad Hronom.
Zvíťazil M. Tomáš CUBE-CMS.
V kategórii ml. žiakov sa na štart
postavilo 40 pretekárov. Trať bola
technicky náročnejšia aj dlhšia.
Našim pretekárom sa až tak
nedarilo. Najlepšie skončil J. Benča
na 12. mieste. D. Sochan obsadil
16. miesto, B. Holic 20., F. Záhorec 29. a
A. Antal 30. miesto. Zvíťazil A. Mrocek
z CK EPIC Dohňany.
Starší žiaci a kadetky absolvovali veľký
okruh. Na profilovo najnáročnejšej trati
naši obsadili F. Moravec 18. miesto,
R. Jackuliak 19., F. Jelža 28., R. Paulík 29. a
A. Hrčka 36. miesto. Kadetka E. Imrišová
prišla na 11. mieste.
CK MŠK
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Jelžová prepísala historické štatistiky žiarskeho Karate klubu
KARATE

Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
je mládežnícky športový klub, ktorý
má na konte obrovské množstvo
úspechov prevažne z mládežníckych
vekových kategórií. Počas svojej
44-ročnej
existencie
vychoval
množstvo mládežníckych majstrov
republiky.
Titul majstra republiky vo veteránskej
vekovej kategórii vybojoval v roku 2013
Radovan Černák. Veľkou medzerou
vo výsledkovej tabuľke bol zisk titulu
majstra republiky zo seniorskej vekovej
kategórie. Historické štatistiky však
teraz môžeme prepísať po úžasnom
výkone Niny Jelžovej na posledných
Majstrovstvách Slovenskej republiky
seniorov v karate, ktoré sa konali
14. apríla 2018 v Žiline.
Nina Jelžová je najproduktívnejšou
pretekárkou v žiarskom klube. Vekovo
patrí ešte medzi juniorky, no pravidlá
Slovenského zväzu karate umožňujú
ostaršenie na Majstrovstvá Slovenskej

Žiarska karatistka so svojím trénerom Ľubomírom Striežovským.
republiky seniorov. Nina tu nastúpila
v kategórii senioriek nad 68 kg. Bol to jej
úplne prvý štart v seniorskej kategórii.
Keďže kvalitatívny rozdiel medzi

juniorskými a seniorskými kategóriami
je obrovský, hlavne v tvrdosti úderov,
Nina išla najmä zbierať prvé skúsenosti.
Podarilo sa jej však postúpiť až do

Futbalová školička FK Pohronie v novom projekte
FUTBAL

finále, kde opäť ukázala obrovské srdce o historicky prvý seniorský titul majstra
bojovníčky a odzápasila do víťazného republiky pre žiarsky Karate klub.
konca snáď najťažší zápas vo svojej
pretekárskej kariére. Postarala sa tak
(ľs)

Adam Foltán ako jediný Slovák
v cieli náročných pretekov
CYKLISTIKA

Pod hlavičkou FK Pohronie už štvrtý
rok funguje v Žiari nad Hronom
Futbalová školička v spolupráci
s Materskou školou, elokovanou
triedou na Ul. A. Kmeťa č. 11. Tá sa
v tomto školskom roku zapojila do
celoslovenského projektu materských
škôl Dajme spolu gól.
Projekt sa realizuje pod záštitou
Slovenského futbalového zväzu, ktorý
dal možnosť nášmu futbalovému
klubu, aby sa tiež zapojil a podporil
prácu materiálnym zabezpečením
tým najmenším športovcom v našom
klube. Koordinátorom celého projektu
je Rastislav Urgela, súčasný tréner
A-tímu FK Pohronie, ktorý sa osobne
podieľa na jeho fungovaní aj ako tréner
a spolu s Jaroslavom Rebrošom, druhým
trénerom, sa dvakrát v týždni venujú
detičkám vo veku 4 - 6 rokov. Okrem
tréningového procesu, zameraného na
základnú pohybovú kultúru, všeobecný
pohybový rozvoj, základy atletickej
prípravy a futbalovej abecedy, sa
zúčastňujú a pomáhajú pri organizácii
imatrikulácie nových členov, miniturnaji

V nedeľu 8. apríla sa na štart
juniorskej edície Paris - Roubaix
2018 postavili v drese reprezentácie
aj traja Žiarčania – Foltán, Zelina a
Baniar.
Peklo severu poriadne preverilo
výkonnosť všetkých pretekárov. Jediný
Slovák, ktorý preteky dokončil, bol
Adam Foltán (CK MŠK Žiar nad Hro-

nom). Umiestnil sa na 53. mieste. Ostatní Slováci preteky nedokončili. Do
šesťčlennej reprezentácie sa na základe
výkonov prebojovali až traja zástupcovia nášho klubu, čo je pekná vizitka
práce s mládežou. Ďakujeme chalanom
za úspešnú reprezentáciu klubu a mesta
Žiar nad Hronom.
CK MŠK

škôlok či programe športového dňa ktoré obsahovalo napr. nové lopty,
spolu so super učiteľkami Beátou prenosné bránky, koordinačné prekážky,
kruhy a rebríky, rozlišovacie vesty, ale
Chalmovskou a Evou Lóškovou.
aj pekné tričká s logom projektu Dajme
Vo štvrtok 22. marca si športová trieda spolu gól. Všetky tieto veci pomôžu na
malých futbalistov prevzala pomôcky od ich ďalší pohybový rozvoj a spestrenie
Slovenského futbalového zväzu, ktoré tréningových jednotiek, z čoho sa všetky
doniesol tréner Urgela. Podieľala sa na deti spolu s trénermi a učiteľkami veľmi
(r)
rozbaľovaní materiálneho vybavenia, tešili.

12. mája

od 15.30 hod.
Hlavná sála
MsKC
Galavečer
o 19.00 hod.
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