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Do školských jedální sa zavádza čipový systém
evidencie stravníkov
Od septembra 2019 bude žiakom základných škôl poskytovaná dotácia
na podporu výchovy k stravovacím
návykom, takzvané obedy zadarmo.
V týchto dňoch sa do žiarskych školských jedální zavádza čipový systém,
ktorý vedúcim jedální uľahčí evidenciu stravníkov.
Dotáciu možno žiakovi poskytnúť na
zabezpečenie obeda alebo iného jedla. Žiak má však nárok na dotáciu len v
prípade, ak sa zúčastnil vyučovania a
odobral obed. „Aby sme postupovali v
zmysle zákona, je dôležité rozlíšiť žiakov, ktorí odobrali, prípadne neodobrali
obed a najjednoduchší, najspoľahlivejší
a najspravodlivejší spôsob je zavedenie
čipového systému evidencie stravníkov
pomocou čipových kľúčov,“ informuje
Dana Štefanková, metodička žiarskych
školských jedální. V praxi to znamená,
že stravné lístky sa nahradia čipovými
kľúčmi, odpadne povinnosť vyzdvihnutia stravných lístkov a stravník bude
automaticky prihlásený na nový mesiac.
„Povinnosťou stravníkov je však odhlasovanie zo stravy spôsobom, ktorý určí
príslušná škola, pretože neodobratú stravu alebo neodhlásenú stravu, ak sa žiak
nezúčastnil na vyučovaní, sú stravníci
povinní uhradiť v cene podľa platného
VZN, keďže im nevznikol nárok na dotá-

ciu. Stravníci, ktorí budú zodpovední a
budú sa pravidelne odhlasovať zo stravy,
majú v plnom rozsahu nárok na poskytnutie dotácie a nebudú musieť uhrádzať
stravné poplatky,“ upozorňuje Dana Štefanková s tým, že zavedením čipového
systému školská jedáleň vie presne určiť,
kedy vznikol nárok na dotáciu.

„

Žiaci si stravu vyzdvihnú
cez čipové kľúče.

Čipový systém sa zavádza na „Dvojke“ a
„Štvorke“ od mája tohto roku, aby v septembri, pri poskytovaní dotácie na stravu,
bol nový spôsob v plnom rozsahu zavedený do praxe. „Jednotka“ tento systém
používa už niekoľko rokov,“ podotýka
Štefanková. Predaj čipov všetkým súčasným stravníkom sa uskutoční v mesiaci
apríl v príslušných školských jedálňach prideliť nový čip. Čip si stravník kúpi za
a od mája stravné lístky nahradia čipo- nákupnú cenu 1,92 eura.
vé kľúče. „Čipové kľúče sú vodeodolné a
nárazuodolné. Po zakúpení je čip majetV rámci čipového
kom stravníka bez možnosti vrátenia do
školskej jedálne. To neplatí pre súčasných systému sa stravníci môžu
deviatakov, ktorí budú mať možnosť nepoškodený čip vrátiť, keďže si ho kúpia sami odhlasovať
na dva mesiace,“ vysvetľuje ďalej Dana aj prihlasovať.
Štefanková a ako naznačuje, v prípade
straty je stravníkovi možné jednoducho
Čipy sú dôležitou súčasťou výdaja obedov hlavne od septembra. Manipulácia
s nimi je veľmi jednoduchá. Stravník pri
výdaji stravy priloží svoj čipový kľúč k
zariadeniu a kuchárka hneď vie údaje
potrebné k výdaju stravy. „Žiakom budú
v mesiaci máj rozdané záväzné prihlášky
na stravovanie od septembra 2019. Uvádzajú sa v nich podrobne všetky potrebné informácie o podmienkach poskytovania stravy žiakom, podmienky poskytnutia dotácie, povinnosti stravníkov,
kedy bude strava hradená stravníkom,
spôsob úhrady stravných poplatkov a
podmienky organizácie režimu odhlasovania. V rámci čipového systému sme
zakúpili do škôl aj prihlasovací terminál,
aby stravníci mali možnosť sami odhlasovať a prihlasovať stravu priamo v školskej
jedálni. Tiež bude možnosť odhlasovania
Tzv. obedy zadarmo nie sú zadarmo, ide o dotáciu na stravu. stravy prostredníctvom mobilnej apliká-

„

Ilustračná foto.
cie a ďalšie spôsoby, ktoré si určí škola,“
hovorí o nových možnostiach v školskej
jedálni Štefanková.
„Jednotka“ už v týchto dňoch zavádza
možnosť odhlasovať sa zo stravovania
prostredníctvom mobilnej aplikácie a
tiež cez internet. „Program spolupracuje s agendou e-školy a tam je možnosť
odhlasovania cez internet. „Dvojka“ a
„Štvorka“ nepoužívajú e-školy, ale AsC
agendu, s ktorou toto prepojenie nie je.
Hľadáme však ešte spôsoby a možnosti,
ako dosiahnuť odhlasovanie obedov na
všetkých školách aj cez internet, aby sme
stravníkovi poskytli čo najviac spôsobov
odhlasovania zo stravy,“ uzatvára Dana
Štefanková, metodička pre školské stravovanie.
Je treba podotknúť, že takzvané obedy
zadarmo v skutočnosti nie sú zadarmo.
Ide o dotáciu na stravu, ktorá sa riadi
prísnymi pravidlami. Na tento systém
sa žiarske školské jedálne pripravujú už
teraz. MŠVVaŠ SR vydalo nové finančné
pásma na nákup potravín s účinnosťou
od 1. septembra 2019, pripravuje sa zmena VZN a od toho sa budú odvíjať aj poplatky za stravu alebo prípadné doplatky
na dotovanú stravu.
(li

Svätokrížske stavanie mája
Utorok 30. apríla

Z Technického lýcea priamo
na Technickú univerzitu
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O 16.00 hod.
pred Svätokrížskym domom
Od 10.00 hod. Ulička remesiel
Od 16.00 hod. vystúpenie ĽH Majerovci,
MSS Sekera, FS Hron, DFS Hronček a Hroniarik
Mini živý kútik so zvieratkami a košíkový
kolotoč pre deti
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Michal už môže darované auto od mesta naplno využívať
Ojazdené vozidlo Volkswagen Caddy
Life, ktoré využívali úradníci na mestskom úrade a ktoré nahradila samospráva novým, daroval primátor Peter
Antal zdravotne postihnutému Michalovi Škriniarovi. Kľúče od auta mu
mesto odovzdalo v utorok 16. apríla.
Úžitkový automobil, ktorý slúžil pracovníkom mestského úradu, bude po novom
využívať zdravotne postihnutý 36-ročný
Michal Škriniar. Keďže je väčšinou odkázaný na invalidný vozík, toto priestranné vozidlo mu bude skvelým pomocníkom najmä pri presune mimo svojho bydliska. Invalidný vozík sa do neho zmestí bez toho,
aby bolo potrebné ho skladať. Okrem
toho, vďaka vyvýšenému podvozku sa
bude mladému mužovi do vozidla ľahšie
Michal je už právoplatným majiteľom vozidla.
nastupovať. Ešte predtým, ako sa Michal
stal majiteľom vozidla, samospráva ho
dala do servisu. „Verím, že toto zánovné Michalovi a jeho rodine slúžiť niekoľko ro- rov,“ uviedol na margo daru primátor Peter
(li)
vozidlo bude po generálke v servise ešte kov a že najazdia veľa šťastných kilomet- Antal.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

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 25. apríla 2019, 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.
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta
za rok 2018.
b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom.
3.Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta.
a) Založenie neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n.o.
b) Návrh na prijatie úveru zo ŠFRB.
4. Správa o činnosti MsP za rok 2018.
5. Správa o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2018.
6. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2018.
7. Interpelácia poslancov.
8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
9. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor

Milovníci kvalitného vína si opäť prídu na svoje
Po minuloročnom veľkom úspechu
podujatia Víno v parku, ktoré je venované milovníkom dobrého a kvalitného vína, sa tento rok uskutoční jeho
ďalší ročník. Žiarska radnica verí, že sa
toto podujatie stane jednou z hlavných
akcií mesta.

Kultúra vínneho festivalu sa uskutoční
v príjemnom a krásnom prostredí žiarskeho Parku Štefana Moysesa v sobotu
18. mája. „Víno sa tu bude nielen degustovať, ale aj piť a návštevníci si popri degustovaní budú môcť pochutnať aj na
kvalitných chuťovkách,“ informuje vedúci

Aj tento rok sa podujatie uskutoční v Parku Š. Moysesa.

kancelárie primátora mesta Martin Baláž
a naznačuje, že tento rok by malo prísť
svoje vína prezentovať osem vinárov
z Tekova a blízkeho regiónu. „Prvý ročník
podujatia bol veľmi úspešný. Mali sme vynikajúcu spätnú väzbu od návštevníkov aj
od predajcov vína. Táto akcia sa podarila
aj tým, že park je úžasným miestom na
takéto stretnutia. Preto sme sa rozhodli
pokračovať v tomto podujatí,“ podotýka
Baláž. Vínnym festivalom mesto nadväzuje na veľkú tradíciu, ktorá kedysi v našom
meste bola, a to, že od roku 1776 patrili
dve tekovské obce Rybník a Čajkov do
dŕžavy novovzniknutej Banskobystrickej
biskupskej diecézy. V tom období tunajší
biskupi z týchto obcí brali víno nielen pre
potreby počas omše či na vlastnú spotrebu, ale ho aj predávali.

Už vlani na festival zavítalo množstvo milovníkov vína.

návštevníci podujatia budú môcť pochutnať aj na regionálnych špecialitách.
„Podávať sa budú pečené pstruhy, pečené
prasiatko, lahodné syry aj kvalitná káva.
A to všetko môžu návštevníci vínneho
festivalu zažiť v krásnom prostredí parku
Popri bohatom kultúrnom programe si za zvukov príjemnej živej hudby,“ konkre-

tizuje Martin Baláž, a zároveň pozýva aj na
prehliadku žiarskeho kaštieľa: „V tento deň
bude verejnosti po prvýkrát sprístupnený
kaštieľ, kedy si návštevníci počas prehliadky môžu pozrieť časť interiéru budovy, ale
aj jeho nádvorie s platanom.“
(li)

Svätokrížska veľkonočná oblievačka
Pre kresťanov je Veľká noc najstarším
a najvýznamnejším
sviatkom kresťanského cirkevného roka,
kedy si pripomínajú
umučenie,
smrť
a vzkriesenie Ježiša
Krista. V posledný deň sviatkov, na Veľkonočný pondelok, sa zase vo väčšine
slovenských regiónov dodržiava zvyk
oblievania a šibania dievčat.
Tento zvyk už pomaly na dedinách
i v mestách ustupuje a v posledných rokoch sa obmedzil prevažne na návštevy
u svojich blízkych. Kedysi, v minulosti,
chodili mládenci na Veľkonočný pondelok
od domu k domu, kde boli mladé devy,

ale aj vydaté ženy a tie oblievali vodou
a neskôr vyšibali vŕbovým korbáčom. Tradičnou odmenou im za to bolo zdobené
vajíčko, tzv. kraslica, ako symbol života.
Aj keď možno v iných oblastiach sa už na
tieto zvyky zabúda, naše mesto je výnimkou. Tradičné ukážky vítania jari spojené
s pravou svätokrížskou oblievačkou mohli
zažiť Žiarčania naživo v stredu 17. apríla.
Oslavy príchodu jari sa konali priamo vo
Svätokrížskom dome.
Svätokrížsky dom sa po svojom zrekonštruovaní stal miestom, kde sa prezentujú
tradície a zvyky našich predkov, a to počas
celého roka vďaka tradičným podujatiam
ako sú Fašiangy či stavanie Mája. Preto ani
typická Veľká noc nemohla byť výnimkou.
„Tradície Veľkej noci postupne každým ro-

kom upadajú a dnešné generácie ich už
pomaly ani nepoznajú. Práve preto sme
prišli s nápadom oživiť ich a ukázať najmä deťom a mládeži, ako kedysi vyzerala
pravá oblievačka vo Svätom Kríži,“ hovorí
primátor Peter Antal.
Už od rána do domu prichádzali škôlkari
i školáci, aby mohli vidieť a v tvorivých
dielničkách si aj vyskúšať prácu remeselníkov. Pod dohľadom šikovných a zručných remeselníkov sa tak naučili pliesť
korbáče a košíky, zdobiť medovníkové
vajíčka a kraslice, vystrihovali z papiera,
vyrábali drôtené ozdoby, vtáčiky a morenky z látky a vyskúšali si aj prácu na
hrnčiarskom kruhu. V popoludňajších
hodinách sa Svätokrížsky dom zaplnil aj
žiarskou verejnosťou, ktorá si tiež pozrela
ukážky práce remeselníkov. Žiarčania sa
mohli zastaviť aj v „Uličke remesiel“, kde sa
predávali korbáče, košíky, výrobky z hliny,
kraslice aj drôtené ozdoby.
Program popoludní doplnili jarné hry
v podaní detských folklórnych súborov
Hronček a Hroniarik. Atmosféru Veľkej
noci na záver podčiarkla pravá a nefalšovaná Svätokrížska oblievačka.
Projekt je podporený z Grantového
programu Občianskeho združenia Žiarska kotlina.
(li)
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Chlapci sa naučili pliesť korbáče...
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Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@
ziar.sk, Katarína Reiterová, telefón: 045/678 71 35, e-mail: katarina.reiterova@ziar.sk , foto: Dušan Pethö. Grafická úprava: Martin Károly. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Tlačiareň Petit Press,
a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným
súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

Mestské noviny | 23. apríl 2019

3

SPRAVODAJSTVO

e-mail: inzercia@echo.sk

riešiť zamokanie pravej steny, následkom už nefunkčného kanalizačného
systému vedľajších miestností, odstránenie zámuroviek okien a dverí do sakristie a stavebnej rekonštrukcie niektorých priestorov priliehajúcich k objektu
kaplnky. V neposlednom rade sa pristúpi k reštaurátorským prácam na výmaľbe interiéru kaplnky a rôznym druhom
výskumov, ktoré nám objasnia niektoré
zatiaľ neznáme vzájomné vzťahy.
Následne sa pristúpi aj k reštaurovaniu a obnove oltára jeho kamenného
stola a v záverečnej fáze umiestneniu
pôvodného oltárneho obrazu, ktorý
je v súčasnosti deponovaný v múzeu
v Kremnici.
Je možné, že počas výskumu vyjdú
najavo rôzne nové skutočnosti, ktoré
objasnia chronológiu výstavby kaplnky, ale aj kaštieľa. Nie je nepravdepodobné, že pod súčasnou dlažbou zo

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Kaplnka

Každý objekt, hrad, zámok či kaštieľ
mali zakomponované vo svojej architektonickej skladbe sakrálny objekt – kaplnku. Tak je tomu aj v prípade nášho kaštieľa, ktorého kaplnka je zasvätená Zvestovaniu Panny
Márie.
Kaplnka je umiestnená centrálne voči
vstupu do areálu kaštieľa a prechodu
nádvoria do severovýchodného krídla
kaštieľa. Prechádza obidvoma podlažiami a zaberá skoro celý priestor tejto
časti kaštieľa.
V súčasnosti mesto požiadalo Pamiatkový úrad o vyjadrenie k obnove kaplnky, na základe ktorého požiada o pridelenie grantových peňazí na jej obnovu.
Interiér kaplnky v podstate nie je v dezolátnom stave. V jeho základných prvkoch je dobre zachovalý. Je potrebné

Žiarska nemocnica má nového primára
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
v Žiari nad Hronom vedie od apríla
nový primár. Funkcie sa ujal gynekológ
a pôrodník Oldřich Drahovzal. Na pozícii vystriedal doterajšieho primára Antona Ďurkecha, ktorý po dlhoročnom
pôsobení v žiarskej nemocnici odchádza do privátnej ambulantnej sféry.
„Nový primár má dlhoročné skúsenosti
v odbore, gynekológii sa venuje od roku
1977. Má tiež dlhoročnú manažérsku skúsenosť z pôsobenia na pozícii primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v
nemocnici v Liptovskom Mikuláši. Na našom oddelení začal pracovať už od februára, aby plynule prevzal primariát. Za obdobie od nástupu sa oboznámil s prostredím, rozsahom výkonov a s celou našou

nemocnicou,“ vysvetlil riaditeľ Nemocnice
Svet zdravia Žiar nad Hronom Ivan Mokrý.
Oldřich Drahovzal vyštudoval Lekársku
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a začal pracovať na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v nemocnici
s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. Od
roku 1991 pôsobil ako zástupca primára
a od roku 2002 zastával pozíciu primára
oddelenia. Počas svojho profesionálneho
pôsobenia pomohol priviesť na svet viac
ako 9000 detí.
„Mojím cieľom v žiarskej nemocnici je zachovať a rozvinúť vysokú odbornú úroveň
zdravotnej starostlivosti poskytovanej na
gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
Chceme sa ako pracovisko uchádzať o

Oldřich Drahovzal.
priazeň pacientiek a rodičiek zo širšieho
regiónu. Verím, že sa aj naďalej budú na
nás s dôverou obracať,“ uviedol Oldřich
Drahovzal.
(r)

V zajatí
maratónu
V sobotu 4. mája si filmoví fanúšikovia
prídu na svoje. V Kine Hron sa pripravuje už tretí ročník filmového maratónu.
Tentokrát sa potešia najmä milovníci
hororov.
Tretí ročník filmového maratónu so sebou
prináša obľúbenú hororovú sériu V zajatí
démonov od režiséra Jamesa Wana. „Séria
je natočená podľa skutočných udalostí.
Ide o príbehy svetovo známych vyšetrovateľov paranormálnych javov, manželov
Eda a Lorraine Warrenových,“ približuje
vedúca žiarskeho kina Lenka Nitrayová.
Filmy V zajatí démonov 1 a 2 rozprávajú konkrétne príbehy rodín, ktoré mali
problém s temnými silami. Film Mníška
vysvetľuje pôvod démona, tiež založený
na skutočných udalostiach, ktorý sa objavil v druhej časti filmu. „Túto hororovú
tému sme vybrali z dôvodu veľkej obľúbenosti našich divákov, ktorí sa radi chodia
báť do kina. Preto sa v prestávkach medzi
filmami môžu zúčastniť aj sprievodných
aktivít a hier, ktoré budú tematicky, a teda
hororovo, ladené k filmom,“ prezrádza
Lenka Nitrayová a ako konkretizuje, ide
napríklad o chodbu hrôzy či hry tlieskaná
a nenechaj sa vyrušiť. Samozrejmosťou
budú v tento deň aj tematicky vyzdobené
priestory a tematicky oblečený personál,
a to vrátane niektorých postáv z filmu.
Toto podujatie je realizované z projektu
Kraj a mestá spolu pre mladých, kde hlavným cieľom je rozvoj práce s mládežou
na lokálnej úrovni. Projekt trvá 2 roky a v
rámci neho sa bude v meste organizovať
5 aktivít. Prvou bolo februárové stretnutie mladých ľudí s predstaviteľmi mesta
v priestoroch Mestskej obývačky. Filmový maratón je druhá aktivita založená

na dobrovoľníctve mladých ľudí. Projekt predsedu TSK a za mesto Žiar nad Hroje finančne podporený z grantového nom ho má na starosti Dominika Švecová,
programu Erasmus +. Koordinuje ho KCVČ koordinátorka práce s mládežou.
(li)
Regionálne centrum mládeže s podporou

začiatku 20. storočia je staršia, baroková dlažba. Ak by sa výskumom dokázali aj staršie fresky pod súčasnou
freskovou maľbou, mali by sme možnosť obnoviť barokovú kaplnku v celej
jej kráse s podlahami a freskami, čo by
bolo bezpochyby veľkým prínosom do
histórie vývoja celej kláštornej architektúry a výrazne by obohatilo umelecké
hodnoty objektu, nehľadiac na jej historický prínos. Tak by kaplnka po svojej
obnove mohla plniť nielen funkciu historicko-umeleckého prvku architektúry
kaštieľa, ale aj ako priestor pre kultúrno
– spoločenské akcie typu koncertov,
večerov poézie, ako aj, v prípade požiadaviek, ako miesto pre vykonávanie
svadobných obradov. Ale to sú úvahy
do pomerne vzdialenej budúcnosti.
V súčasnosti je prioritou zabezpečenie
jej rekonštrukcie.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

City fest 2019 ohlásil druhú hudobnú hviezdu
Mestský hudobný festival City fest
oznamuje meno druhej hviezdy
svojho programu.
Meno prvej hudobnej hviezdy, ktorá
vystúpi na tohtoročnom City feste, vie
žiarska verejnosť už niekoľko mesiacov. Teraz prichádza Mestské kultúrne centrum s ďalším menom. Okrem
skupiny Kollárovci sa môžete tešiť aj
na koncert populárnej pesničkárky a
čerstvej držiteľky ceny OTO pre najlepšiu speváčku roka Simy Martausovej

so skupinou.
Festival sa uskutoční v sobotu 10. augusta od 15.00 hodiny v Parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom.
(r)

Svätokrížske stavanie Mája
Už tradične nás posledný aprílový deň čaká stavanie Mája. Celý
program k podujatiu sa uskutoční
priamo vo Svätokrížskom dome, na
jeho dvore a pred domom, kde bude
Máj postavený.
Svätokrížske stavanie Mája sa uskutoční posledný deň v mesiaci apríl pred
1. májom, a teda 30. apríla. „Keďže ide
o ľudovú slávnosť, záleží nám na tom,
aby sme sa držali tradícii vo folklórnom
duchu,“ približuje producent žiarskeho
Mestského kultúrneho centra Janko Kulich a dopĺňa: „Detičky sa môžu tešiť na
živý kútik so zvieratkami zo žiarskej Mini
ZOO, na drevený kolotoč s prútenými
košmi a ostatných návštevníkov určite
poteší ulička remesiel, v ktorej si budú
môcť zakúpiť rôzne drevené, slamené,
kované, kožené, textilné či sklenené výrobky ručnej výroby.“ V programe k stavaniu Mája sa predstaví ľudová hudba
Majerovci, Mužská spevácka skupina
Sekera, FS Hron, ale aj detské folklórne
súbory Hronček a Hroniarik.

Minulý rok sa Máj v Žiari staval na dvoch
miestach. S programom a sprievodnými podujatiami pred Svätokrížskym
domom a druhý sa postavil priamo na
námestí pred bývalým domom kultúry.
„Zvažovali sme, či tento rok tiež stavať
Máj aj na námestí, alebo nie, keďže to
už vykonávame žeriavom s plošinou,
čo sa mnohým Žiarčanom nepáči. Nakoniec sme sa ale rozhodli, že Máj bude
stáť aj na námestí, tak ako sa patrí. Ten
hlavný však postavíme pred Svätokrížskym domom „holými rukami“ za
pomoci našich folkloristov,“ vysvetľuje
Janko Kulich. Vlani bol Máj pred Svätokrížskym domom z brezy, čo sa však
niektorým nepozdávalo a poukazovali
na to, že je malý. A aký Máj bude naše
mesto po dobu jedného mesiaca zdobiť tento rok? „Vybavujeme väčší strom
ako bol minulý rok, avšak tu je nutné
dodať, že treba dbať hlavne na bezpečnosť návštevníkov a na tých, ktorí budú
Máj stavať, ako aj na možnosti vonkajšieho priestoru,“ uzatvára Janko Kulich.
(li)

Máj pred Svätokrížskym domom aj tento rok postavia folkloristi.
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Z Technického lýcea na technickú univerzitu
Dvojstupňová príprava s podporou firiem
pre študentov nadaných na techniku

V poslednom období v spoločnosti
veľmi rezonuje téma prípravy študentov pre výrobné spoločnosti v duálnom systéme vzdelávania. Aj keď
tento systém zatiaľ oficiálne funguje
na stredných odborných školách,
existujú už aj lastovičky na školách
vysokých. V Žiari nad Hronom si spoločnosti združenia InTech povedali,
prečo sa na príprave študentov nepodieľať kontinuálne – podchytiť si technicky nadaných študentov už počas
stredoškolského štúdia a pokračovať
v ich podpore aj počas vysokej školy.
A keďže tieto spoločnosti veľmi úspešne
v Žiari nad Hronom už 10 rokov zriaďujú Súkromnú strednú odbornú školu
technickú a dlhodobo spolupracujú na
príprave absolventov aj s Technickou
univerzitou v Košiciach, rozhodli sa, že
túto prípravu prepoja. Iniciovali preto
na svojej škole zriadenie odboru, ktorý
študentom so záujmom o techniku poskytuje možnosť kvalitného technického
rozvoja už od strednej školy s pokračovaním na škole vysokej. Takéto zaujímavé
prepojenie umožňuje odbor Technické
lýceum, ktorý je na slovenských školách
pomerne ojedinelý, avšak v Čechách sa
teší veľkému záujmu.

Uzatvorenie ulíc počas konania
Žiarskeho mestského polmaratónu
Dňa 11. mája v čase od 7.00 do
14.30 hod. sa uskutoční športové podujatie Žiarsky mestský polmaratón.
Trasa povedie po ceste I/9 (Ul. SNP),
ako aj po miestnych komunikáciách so
štartom a cieľom pred Základnou školou na Ul. M.R.Štefánika.
Z tohoto dôvodu budú preto úplne uzatvorené ulice:
v čase od 7.00 do 14.30 hod.:
- Ul. M. R. Štefánika,
v čase od 9.30 do 12.30 hod.:

firiem, je to oveľa efektívnejšie ako na
gymnáziu. Študenti získajú veľmi dobré
základy z elektrotechniky, strojárstva,
automatizácie, priemyselného inžinierstva, automatizácie, programovania
i z aplikovanej informatiky. Výhodou je
i to, že škola môže obsah vzdelávania komunikovať nielen s firmami, ale aj s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá je
tiež členom zriaďovateľského združenia
InTech. Metódy vzdelávania sú prispôsobené príprave na štúdium na VŠ, študenti získajú kompetencie pre celoživotné
vzdelávanie. V posledných dvoch rokoch
Tak ako je gymnázium všeobecnou prí- štúdia sú zapájaní do praktických projekpravou na vysoké školy, je odbor 3918 M tov realizovaných v spolupráci s firmami.
Technické lýceum intenzívnou prípravou
na technické univerzity. Študent so záujmom o techniku v ňom získa možnosť
rozvíjať svoje technické nadanie a zručnosti s využitím moderných technológií
oveľa skôr, ako študent bežného gym- V študijnom odbore Technické lýceum
názia. Matematika a fyzika je v odbore škola využíva najmodernejšie technické
postavená na úrovni gymnaziálneho metódy, postupy, pomôcky a programy.
štúdia, dokonca doplnená aj o aplikácie Jedným z nich je aj program Plant Siz technickej praxe.
mulation, ktorý zavádza do vyučovania
Otvorenie odboru iniciovali zriaďovateľ- s podporou spoločnosti Nemak Slovakia.
ské firmy zo žiarskeho priemyselného Ide o novinku zameranú na simuláciu
parku (Slovalco, Nemak Slovakia, Hydro a optimalizáciu výrobných procesov.
Extrusion Slovakia, Remeslo strojal, Tu- Študenti si s využitím interaktívnej pobapack a Fagor Ederlan Slovensko), ktoré čítačovej metódy modelujú vlastnú
odbor aj výrazne podporujú. Ich cieľom fabriku a učia sa nastavovať a zvládať
je podieľať sa na príprave technicky zdat- výrobné procesy, aké sa dejú v reálnych
ných odborníkov smerujúcich na VŠ už podmienkach. Po zvládnutí základov
od strednej školy. S využitím technológií, programu v škole si budú môcť svoje
ktorými škola disponuje a s podporou zručnosti odskúšať a zlepšiť priamo vo

Technické lýceum
- gymnázium pre študentov
nadaných na techniku

Technické lýceum
– príprava na VŠ i do praxe

firme. Táto a ďalšie novinky, ktoré zavádzame do výučby poskytujú našim študentom nadštandardnú možnosť, ako sa
môžu už teraz pripraviť na výzvy, s ktorými sa stretnú v zamestnaní, a to nielen
dnes, ale aj v najbližšom období.
V strojárskom i hutníckom priemysle dochádza k masívnejšiemu presadzovaniu
inovácií a škola na tento trend reaguje
a pripravuje svojich študentov na rozbiehajúcu sa 4. priemyselnú revolúciu.

Podnikové štipendiá pre
absolventov Technického lýcea
študujúcich na technickej VŠ

dočasným dopravným značením Zábranami na označenie uzávierky so zvislou
dopravnou značkou B 1 – Zákaz vjazdu
všetkých vozidiel v oboch smeroch, menej frekventované vyústenia len zábranou
na označenie uzávierky, ako aj dopravnými kužeľmi a bezpečnostnými páskami
tak, aby bolo počas pretekov zabránené
vjazdu motorových vozidiel. Na týchto
miestach budú okrem toho bezpečnosť
premávky a účastníkov podujatia zabezpečovať príslušníci OR PZ SR, mestskej
polície a usporiadateľa. Zastávky mestskej
hromadnej a prímestskej autobusovej dopravy nebudú v čase uzávierky na týchto
uliciach obsluhované a ich obslužnosť
bude zabezpečovaná zastávkami na centrálnej autobusovej stanici na Ul. SNP. Cestujúca verejnosť bude o tom, ktoré zastávky nebudú v čase uzávierky obsluhované,
informovaná na dotknutých zastávkach
výveskami na označníkoch.

- Jilemnického ul. (od križovatky s
Ul. SNP po križovatku s Bernolákovou ul.),
- Bernolákova ul. v celej dĺžke,
- Svitavská ul. v celej dĺžke,
- križovatka ulíc Svitavská s M. Chrásteka,
- Ul. Dr. Janského (od križovatky s
Ul. Š. Moysesa po križovatku s Ul. M. R.
Štefánika),
- Ul. Dukelských hrdinov (od križovatky s Ul. A. Dubčeka po križovatku s Keďže v uvedených časoch nebude po
Ul. A. Kmeťa),
uzatvorených komunikáciách možná pre- Ul. A. Kmeťa v celej dĺžke.
mávka, žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby tento stav akcepÚplne uzatvorený bude v čase od 9.30 do tovali a vo vlastnom záujme si pre prípad
približne 14.30 hod. pravý jazdný pruh potreby svoje vozidlá odparkovali mimo
cesty I/9 v smere od Prievidze, t. j. Ul. SNP uzatvorených zón. Informácie o uzávierod križovatky s prístupovou komuniká- kach v mapovej forme sú zverejnené na
ciou ku firme K-System po križovatku úradnej tabuli a na webovej stránke mess Ulicou A. Kmeťa.
ta.

Uzávierka predmetných ulíc, ako aj vy- Časy opätovného otvorenia komunikácií
ústenia všetkých ulíc na uzavreté ko- pre premávku vozidiel sa môžu v závislosmunikácie, bude vyznačený osadením ti od priebehu pretekov meniť.
(r)

Najlepších absolventov Technického lýcea, ktorí prejavia záujem zamestnať sa
vo firmách InTech, podporia firmy aj pri
štúdiu na technických vysokých školách
poskytovaním podnikového štipendia.
To je aktuálne poskytované študentom
v duálnom systéme vzdelávania. Firmy
si tak chcú pripravovať svojich budúcich
technológov, konštruktérov a manažérov. Od budúceho školského roka navyše
škola a firmy uvažujú o zavedení duálu
aj do tohto odboru. To by znamenalo
ešte väčší podiel na príprave študenta
zo strany firiem. Pre študenta možnosť
poberať podnikové štipendiá už počas
stredoškolského štúdia.
Marcel Pecník, Beata Tóthová

Rozvody tepla v Žiari nad Hronom prejdú tento rok významnou modernizáciou
Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad
Hronom, s.r.o. sa začiatkom apríla pustila do najväčšej investičnej akcie za
posledné roky. V priebehu nasledujúcich mesiacov vymení celkovo až 2 500
metrov rozvodov systému centrálneho zásobovania teplom (CZT), vrátane
prípojok do odberných miest.
Práce by mali byť ukončené do 31. októbra tohto roku a celkom by sa malo
preinvestovať takmer 1,2 milióna eur.
Investícia bude spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku schváleného
vo výške 878 107,98 eur.
Od apríla do októbra 2019 bude postupne zmodernizovaná veľká časť CZT na
území mesta. Rekonštrukciou sa dokončí
obnova rozvodov, ktorá zvýši ich účin-

nosť a zníži straty. Keďže na rekonštrukciu sa v prevažnej miere využijú finančné
prostriedky alokované z eurofondov, pričom takéto investície sa nezarátavajú do
celkovej ceny tepla, vplyv na cenu bude
minimálny. Rozsiahla rekonštrukcia sa
dotkne aj obyvateľov mesta, a to v obmedzení pohybu pri samotných prácach
v miestach pokládky nových potrubí či
v krátkodobom obmedzení dodávok teplej vody a pri prepájaní.
Rekonštrukčné práce sa dotknú týchto
území
1. okruh Centrum ulice 1 – zasiahnuté
územie: Ul. Andreja Kmeťa, Hviezdoslavova ul., Ul. Štefana Moysesa a okolie
2. napájač – zasiahnuté územie: Ul. Cyrila
a Metoda, križovatka ulíc Cyrila a Metoda
a Štefana Moysesa
3. okruh VS 100 – zasiahnuté územie:
MsKC, Kostol Sedembolestnej Panny Má-

rie, Ul. M. Chrásteka
4. okruh DÚ – zasiahnuté územie: Ul. SNP,
Záhradná ul., Štúrova ul., Pod Donátom
a okolie
5. okruh VS 70 – zasiahnuté územie:
Ul. Dr. Janského, vnútroblok Sládkovičova ul. 16 – 30, Ul. M. Chrásteka a okolie
6. okruh VS 78 – zasiahnuté územie:
DD a DSS na Ul. SNP, Jilemnického ul., ZŠ
na Jilemnického ul. a jej okolie a časť Ul.
SNP.
„Našou snahou bude minimalizovať dosah na komfort obyvateľov mesta, no pri
takýchto stavebných prácach to nie je
úplne možné. V prípade, že si stavba vyžiada obmedzenie dodávok teplej vody,
budeme o tom našich odberateľov včas
informovať. Aj touto formou sa im vopred
ospravedlňujeme za vzniknutý diskomfort. Pevne veríme, že po tejto rozsiahlej
investícii nedôjde k ďalším rozkopávkam
v meste a financie investujeme do mo-

dernizácie domových odovzdávacích
staníc tepla inštalovaných v bytových
domoch. Našou snahou vždy je a aj ďalej bude vychádzať obyvateľom mesta
v ústrety a dodávať teplo komfortne,
bezpečne a spoľahlivo,“ dopĺňa Jarmila
Sklenková, manažérka CZT zo spoločnosti Veolia Energia Žiar nad Hronom.
Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom je významným dodávateľom tepla v Žiari nad Hronom. V súčasnosti na
území mesta vlastní a spravuje približne
16 km rozvodov tepla a 235 domových
odovzdávacích staníc tepla (DOST). Spoločnosť je 100 % dcérskou spoločnosťou
Veolia Energia Slovensko, a. s., a v meste
Žiar nad Hronom začala pôsobiť od septembra 2008 pod názvom Dalkia. V roku
2015 sa premenovala a svoju činnosť vykonáva pod skupinou Veolia Energia.
(r)
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Poďakovanie
Varil som
pre ministra obrany

Srdečne ďakujeme Róbertovi
Mizerákovi zo spoločnosti APES
za finančný príspevok na kúpeľný
pobyt v Kováčovej pre Mareka
Kollárika a rovnako tak primátorovi
mesta Petrovi Antalovi, ktorý
pomohol finančným príspevkom
pred dvomi rokmi.
Ďakujeme aj hudobnej skupine
SITŇAN za ich ochotu a ústretovosť,
kedy sa venujú môjmu synovi
Marekovi, keďže je ich veľký fanúšik
a sprevádza ich na koncertoch aj pri
skúškach.
Veľmi si vás všetkých vážim za to, čo
pre Mareka robíte.
Jana Kolláriková, vďačná mama

Obsluhoval som a varil pre ministra obrany
Ludvíka Svobodu a veliteľa Varšavských
vojsk, maršála Grečka v roku 1965 ako vojak
základnej vojenskej služby v Přerove na
Morave.
Vojna neni kojná. Chlapčekov menila na
mužov. Je chyba, že dnes už nerukujú.
Narukoval som 3. augusta 1964 na letisko,
kde mal základňu letecký pluk na obranu
Československej republiky dvojmotorovým
prúdovým bombardérom B-28. V tom čase
vojaci, ktorí pôsobili pri leteckej armáde, mali
modrú uniformu. Boli sme fešáci, zelená
armáda nás nemala v láske.
Zaradili ma do akumulátorovej nabíjacej
stanice, kde sme nabíjali batérie do lietadiel
a batérie do štartovacích vozíkov. Každý
bombardér B-28 mal 3-člennú posádku:
pilota, radistu a strelca, ktorý pod kormidlom
vzadu obsluhoval obranný guľomet pri
napadnutí zozadu. Slúžili sme v troch
smenách. Bolo nás v družstve desať. Ráno
vozíky na stojánku – roztočiť prúdové motory
na bombardéroch. Po dolietaní znova batérie
nabíjať. Tak to išlo každý deň.
Jedného dňa pri rozkaze na buzer placi čítali,
aby sa prihlásili 2 vojaci, ktorí majú vzťah
ku vareniu, alebo vedia variť. Príkaz z divízie
prikazoval, aby rota, ktorá má viac ako 100
vojakov, mala vyškolených dvoch kuchárov
pre prípad výjazdu na záložné letisko, aby bolo

Z pera čitateľa
zabezpečené stravovanie mužstva. Záujemci
majú odcestovať do kuchárskeho kurzu na
dobu 6 mesiacov, kde urobia skúšky pred
vojenskou komisiou. Dostal som nápad, že ak
pôjdem, tak sa dostanem z pazúrov mazákov
na dlhú dobu. Preto som kamarátovi Jánovi
z Dubnice nad Váhom navrhol, aby sme sa
prihlásili. Súhlasil, preto sme vystúpili z radu
nastúpených vojakov.
Do dvoch dní sme cestovali s plnou poľnou
vlakom na letisko pri Brne. Po ubytovaní
v nových kasárňach sme zistili, že sme prišli
asi 80 vojakov do kurzu. Budova zariadená
na výučbu varenia. Veľa boxov, ktoré boli
zariadené elektrickými sporákmi, hrncami,
vareškami, naberačkami a iným náradím na
varenie. V boxe sme boli 2 vojaci – kurzisti.
Ja s Jánom. Každý deň sme dostali recepty
na varenie jedál, ktoré sme po kontrole
a ohodnotení museli zjesť. Čo sme si navarili,
to nám muselo chutiť. Niektoré dni sme
si vymieňali v susednom boxe, ak navarili
chutnejšie.
Dni sa míňali, naše varenie bolo stále
kvalitnejšie, ale prišla správa, že v H. Králové na
letisku v kuchyni medzi kuchármi sa rozšírila
žltačka a kuchári boli izolovaní v karanténe.
Veliteľ vybral 10 kuchárov z kurzu a medzi nimi
som sa dostal do H. Králové, kde sme varili pre
celé letisko, asi pre 1200 vojakov záklaďákov.
V H. Králové sme boli 3 mesiace.
Pokračovanie Vojenský život v Hradci
Králové.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

•Prázdniny v planetáriu: Polaris
– vesmírna ponorka a tajomstvo
polárnej noci
Prázdninový program je venovaný
mladším školákom. V utorok 23. apríla
o 10.00 hod. v Hviezdnej sále. Program je
pre deti od 8 do 12 rokov.
•Hudobno-relaxačný program: Mike
Oldfield – majster tisícich plejbekov
Hudobno-relaxačné pásmo sa odporúča
pre návštevníkov od 12 rokov. Program
vo Hviezdnej sále doplní fulldome
oddychová projekcia krás blízkeho
i vzdialeného vesmíru. Vo štvrtok

25. apríla o 19.00 hod.
•Planetárium deťom: So zvieratkami
o vesmíre
Pravidelný program venovaný deťom
pokračuje v piatok 26. apríla o 17.00 hod.
vo Hviezdnej sále vo fulldome režime.
Program sa odporúča pre deti od 4 do
8 rokov.ň
•Večer pod hviezdnou oblohou: Dva
malé kúsky skla
Pravidelný program pokračuje v piatok
26. apríla o 20.00 hod. vo Hviezdnej
sále. Večerný program sa odporúča pre
návštevníkov od 12 rokov.

INZERUJTE
V MESTSKÝCH
NOVINÁCH
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

23.4. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
24.4. 20.00 – 22.30 h lek. Dr. Max, Sládkovičova 13
25.4. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
26.4. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
27.4. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moyses 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
28.4. 7.00 – 20.00 h lek. Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
29.4. 20.00 – 22.30 h lek. Avicena, Kamenárska 158,
Hliník n. Hr.
30.4. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
1.5. 7.00 – 12.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
13.00 – 22.30 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
2.5. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
3.5. 20.00 – 22.30 h lek. Recept, Dolná 49/21,
Kremnica
4.5. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
5.5. 7.00 – 8.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.0 do
20.00 h otvorené lekárne: lekáreň Benu, SNP 116
a lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100.
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

e-mail: inzercia@echo.sk

Sférické kino

Druhý ročník mestského kola hry
Finančná sloboda

Začiatkom apríla sa v priestoroch Základnej školy na Jilemnického ulici
uskutočnila zábavno-vzdelávacia cesta za poznaním.
Sférický projekčný systém vnútri mobilnej kupoly ponúkol žiakom nultého
až piateho ročníka jedinečný pohľad
na svet okolo nás. Ocitli sa v zázračnom
priestore a zavítali do krajiny večného
snehu a ľadu, kde sa tak skvelo pozorujú
hviezdy aj planéty. Polaris, vesmírna ponorka a tajomstvo polárnej noci bol názov filmu, ktorý videli mladší školáci. Tých
starších vo filme Túžba lietať čakala výprava za majstrom Leonardom, bratmi
Montgolfierovcami a Wrightovcami, aj za
ďalšími významnými vynálezcami. Aj
vďaka týmto aktivitám školy je vyučovanie žiakov zaujímavé a zábavné.
(dh)

nancie fiktívnej rodiny. Ich úlohou bolo
napr. zabezpečiť rodine vlastné bývanie,
zrekonštruovať chalupu a, samozrejme,
hospodáriť s peniazmi tak, aby si rodina
našetrila dostatok pre svoju finančnú
slobodu. Súťaž, ktorá preverila vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti,
sa uskutočnila pod vedením dvoch certifikovaných lektorov Finančnej slobody
Radovana Černáka a Jána Galka za asisFormou stolovej hry Finančná sloboda tencie Tibora Pavlíka.
Mária Lancková, CVČ
sa žiaci snažili čo najlepšie spravovať fiV rámci Global Money Week organizovalo Centrum voľného času v Žiari
nad Hronom dňa 26. marca mestské
kolo hry Finančná sloboda.
Do súťaže sa zapojilo šestnásť dvojčlenných družstiev z troch mestských
základných škôl, a to ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, ZŠ na Jilemnického ulici a ZŠ na
Ul. Dr. Janského.

Jarné zvykoslovie na „Štvorke“

Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska oddávna
spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Preto sme spolu s Pohronským
osvetovým strediskom zorganizovali pre deti zo „Štvorky“ remeselné
tvorivé dielne s jarnou tematikou.
Jarné zvykoslovia sa niesli v duchu
kreativity, tradícií, pozitívnej atmosféry a pracovného nasadenia.
Školáci si plietli korbáče, tvorili netradičné kraslice, ozdoby a vyrábali
Moreny. Príjemne strávené dopoludnie napovedalo, aké dôležité je
viesť žiakov k udržiavaniu a podporovaniu krásnych zvykov a tradícií
Slovenska. Odmenou pre žiakov boli
aj vlastnoručne vyrobené ozdoby,
ktoré si s hrdosťou odniesli domov.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Drahomíra Hanzlíková,
riaditeľka školy

31. ročník Behu oslobodenia mesta
V piatok 12. apríla sa uskutočnil
31. ročník Behu oslobodenia mesta Žiar nad Hronom. Pretekalo na
ňom 274 detí, z toho 180 chlapcov a
94 dievčat.
Podujatie sa uskutočnilo v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, pričom
zvlášť pretekali dievčatá a zvlášť chlapci.
Organizátorom podujatia bolo mesto
Žiar nad Hronom, Základná škola na Jilemnického ulici, Centrum voľného času
a Atletický klub MŠK.
Výsledky
Kategória chlapci, rok narodenia 2012
- 2011/100 m: 1. Alex Jelža - II. ZŠ ZH,
2. Juraj Cinkanič - ZŠ Angyal. KCA, 3. Lukáš Pigula - II. ZŠ ZH.
Kategória dievčatá, rok narodenia 2012

- 2011/00 m: 1. Patrícia Bieliková - II. ZŠ
ZH, 2. Adela Fronková - II. ZŠ ZH, 3. Ema
Jelžová – cirkevná ZŠ ZH.
Kategória chlapci, rok narodenia 2010
- 2009/500 m: 1. Alex Huraj - I. ZŠ ZH,
2. Max Huraj - I. ZŠ ZH, 3. Benjamín Peszeki - IV. ZŠ ZH.
Kategória dievčatá, rok narodenia 2010 2009/500 m: 1. Nela Vivien Rajčanová - ZŠ
Angyal KCA, 2. Lenka Burská- cirkevná ZŠ
ZH, 3. Laura Hrmová - IV. ZŠ ZH.
Kategória dievčatá, rok narodenia 2008
- 2007/750 m: 1. Nela Beliančinová – cirkevná ZŠ ZH, 2. Dominika Petríková - ZŠ
Angyal. KCA, 3. Hana Kubovčíková - ZŠ
Hliník n. Hr.
Kategória chlapci, rok narodenia 2008 2007/500 m: 1. Samuel Sekerka - IV. ZŠ
ZH, 2. Patrik Hrnčiar - IV. ZŠ ZH, 3. Michal
Zoldy - ZŠ P. Križku KCA.

Kategória chlapci, rok narodenia 2006
- 2005/1 500 m: 1. Ján Jakab - IV. ZŠ ZH,
2. František Matuška - ZŠ Angyal. KCA,
3. Alex Antal - IV. ZŠ ZH.
Kategória dievčatá, rok narodenia 2006 2005/1 500 m: 1. Natália Bieliková - II. ZŠ
ZH, 2. Karin Skalošová – cirkevná ZŠ ZH,
3. Katarína Kubovčíková - ZŠ Hliník n. Hr.
Kategória chlapci, rok narodenia 2004 2003/3000 m: 1. Marek Hajdoni - IV. ZŠ
ZH, 2. Joel Sklenka - IV.ZŠ ZH, 3. Tomáš
Kukučka - IV. ZŠ ZH.
Kategória dievčatá, rok narodenia 2004
- 2003/3 000 m: 1. Barbora Brnáková - I.
ZŠ ZH, 2. Viktória Beňová - SSŠ PED EBG,
3. Viktória Tatárová - ZŠ P. Križku KCA.
Kategória chlapci, rok narodenia 2002
- 2000/3 000 m: 1. Matúš Oravec - Súkr. Kategória dievčatá, rok narodenia 2002 - GYM KCA, 3. Kristína Sudimáková - SSŠ
(li)
GYM KCA, 2. Denis Tílesch - Súkr. GYM 2000/3 000 m: 1. Timea Mazúrová - Súkr. PED EBG.
GYYM KCA, 2. Monika Bieliková - Súkr.
KCA.
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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení
s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 5 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len
„súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
ktorej predmetom je nehnuteľnosť
– pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar
nad Hronom, bližšie identifikovaný
Geometrickým plánom č. 44562578095/2018, 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:

rou 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.

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
Opis Predmetu predaja: pozemok je 12.00 hod. (vrátane). Ponuka predsituovaný v zastavanom území mesta ložená po uplynutí tejto lehoty bude
Žiar nad Hronom, v časti sídliska Pod vrátená uchádzačovi neotvorená.
 novovytvorená CKN parcela č. vŕšky, plocha pri strete ulíc J. Kráľa a
(r)
1149/68 – zastavaná plocha s výme- Štúrova.

OZNAČOVANIE OBALOV
V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám
na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie
napovedajú, do ktorého kontajnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché
skratky, takže je na prvý pohľad jasné, že
ide napríklad o papierový alebo sklenený
obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého
je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame
so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka.
Materiály z papiera
- do modrého kontajnera alebo vreca určeného na papier patria všetky
obaly so skratkou PAP. Čísla 20, 21 a 22
upresňujú druh papiera. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 bežný
papier.
Krabice pred vyhodením zošliapnite,
aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad.
Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré
sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľskejšie k životnému
prostrediu.

Materiály zo skla
- sklu patrí zelená farba a pri triedení
sa nerozlišuje, či ide o farebné, alebo
číre sklo. Číslo 70 za značkou GL označuje číre sklo, 71 je zelené sklo a 72
hnedé sklo.
Pozor! Zálohované obaly nepatria do
koša, vráťte ich nazad do predajne.

Materiály z plastu
- obaly označené nasledovnými symbolmi označujú plasty a patria do žltých kontajnerov alebo vriec určených
na plast.
Pred vyhodením odpad zošliapnite.
Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti kontajnera. Do nádoby s objemom
1100 litrov sa zmestí až 733 stlačených
1,5-litrových PET fliaš. Ak by neboli
stlačené, zmestilo by sa ich tam len
približne 200.

Materiály z kovu
- obaly zo železa majú skratku FE a číslo 40, hliník ALU 41.
Pozor, v niektorých obciach a mestách
sa kovy zbierajú do samostatných kontajnerov či vriec, v mnohých sa však
triedia spolu s plastmi alebo nápojovými kartónmi. S týmto druhom odpadu je preto potrebné nakladať podľa
nariadenia obce.
Ak je to možné, kovové obaly treba
pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich
objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo
kontajnerov viac.

Nápojovým kartónom patrí
oranžová farba a majú označenie
C/PAP
Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nemožno od seba ručne
oddeliť, je kompozit. Kompozity sa
označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje. C/PAP
je znak nápojového kartónu.

Trojuholník s nevyplnenými
čiarami
označuje
výrobky
alebo obaly zhotovené z recyklovaných
materiálov.

Pozor, v niektorých obciach a mestách
sa nápojové kartóny zbierajú do samostatných kontajnerov či vriec, v mnohých sa však triedia spolu s plastmi
alebo kovmi. S týmto druhom odpadu
je preto potrebné nakladať podľa nariadenia obce.
Nápojové kartóny je potrebné pred
vyhodením zošliapnuť, a tak zmenšiť
ich objem.
Označenie na obale
Význam
ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná
známka. Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí
do triedeného zberu.
Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných
surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe

Materiálové označenie zloženia obalu. Označovanie obalov znakom materiálu, z ktorého je obal zložený, nie
je na Slovensku povinné. Množstvo
výrobcov však označuje obaly svojich
výrobkov trojuholníkom so skratkou
materiálu či číselným označením.

Panáčik s košom. Používa sa ako prevencia
proti znečisťovaniu
životného prostredia.
Táto značka znamená,
že obal je potrebné dať po použití do
príslušnej zbernej nádoby.
Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie, vrátanie batérií, žiaroviek a žiariviek.
Poväčšine ide o nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte
do zberných nádob, ale odovzdajte ich
na miestach určených na zber takýchto zariadení.
Označenie pre produkt Bio a Eko, ktorý
je výsledkom ekologického poľnohospodárstva a pre potravinu vyrobenú
z ekologických poľnohospodárskych
zložiek – je to BIO potravina. BIO potraviny obsahujú najmenej 95 % zložiek
pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva s osvedčením o ekologickom pôvode.

Znaky nebezpečných látok
Výbušné látky

Horľavé látky

Oxidujúce látky

Plyny pod tlakom

Korozívne
a žieravé látky

Toxické látky

Dráždivé látky

Značku kvality SK
môže získať len slovenský
výrobca,
ktorého výrobky sú
vyrábané z domácich
surovín s dodržaním noriem kvality.
Výrobky musia obsahovať minimálne
75 % domácich surovín a všetky časti
výrobného procesu sa musia uskutočňovať na Slovensku.

Látky nebezpečné
pre zdravie GHS09
- látky nebezpečné
pre životné prostredie
Zdroj: OŽP, internet
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TAPET Y
Školy využívajú možnosť navštíviť priestory
BAVLNENÉTUBAPACKu
Keďže spôsob, akým sa vyrábajú tuby, je
pre deti zaujímavý, spoločnosť TUBAPACK
je otvorená návštevám tried základných
škôl. Na jar absolvuje exkurziu až osem
tried žiarskych základných škôl.
V čase našej návštevy navštívili spoločnosť
víťazi súťaže STAŇ SA TVORCOM – navrhni
a postav dominantu Žiaru nad Hronom 7. A trieda Základnej školy na Ulici Dr. Janského, ktorí z túb vytvorili nádherný erb mesta
Žiar nad Hronom. „Žiakom ukážeme výrobné
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Odborné porade
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priestory, a teda linky, na ktorých sa vyrábajú hliníkové a laminátové tuby, ďalej si budú
môcť pozrieť sklady hotovej výroby, ale aj
sklady vstupných materiálov. Uvidia aj to,
ako sa robí potlač tuby, v laboratóriu si budú
môcť tubu otestovať, ale uvidia aj naše administratívne priestory,“ hovorí na úvod riaditeľ
spoločnosti TUBAPACK Richard Pittner, ktorý
žiakov v priestoroch spoločnosti aj privítal.
Siedmaci sa v krátkosti dozvedeli niečo o histórii spoločnosti, zasúťažili si, za čo dostali i
odmenu. Následne sa v skupinkách presunuli
do výrobných priestorov spoločnosti v sprievode zodpovedného pracovníka, ktorý im

počas exkurzie vysvetľoval postupy pri výrobe či už laminátových, alebo hliníkových túb.
Sprievodcu im robil aj veselý maskot Tubáčik.
Žiakov najviac zaujímal samotný proces výroby, a teda výroba tuby na linke. „Pri vytváraní
erbu v tvorivej súťaži si nevedeli predstaviť,
čo všetko obnáša výroba tuby,“ hovorí triedna učiteľka 7.A Zuzana Juráková a dodáva, že
práve to bolo pre jej žiakov najväčším prekvapením počas exkurzie. Slová triednej učiteľky
potvrdzuje aj siedmak Šimon: „Páčilo sa nám
všetko, napríklad testovanie hotovej tuby
v laboratóriu, ale asi najviac samotná výrobná
linka, sme radi, že sme tu mohli byť.“
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INZERUJTE
V MESTSKÝCH
NOVINÁCH

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO RIADITEĽA CVČ

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľ/riaditeľka Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar
nad Hronom.
Kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61
ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch,
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť,
- telesná a duševná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných
predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
- znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
- spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
- znalosť práce s PC.
Zoznam požadovaných dokladov a písomností:
- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
- overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie o zdravotnej duševnej spôsobilosti,
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar
nad Hronom.
Kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61
ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch,
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť,
- telesná a duševná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov , rezortných
predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
- znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
- spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
- znalosť práce s PC.
Zoznam požadovaných dokladov a písomností:
- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
- overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie zdravotnej spôsobilosti,
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času, Ul. M. R. Štefánika č.17,
Žiar nad Hronom.
Kvalifikačné predpoklady :
- kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61
ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch ,
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť,
- telesná a duševná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
- znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
- spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
- znalosť práce s PC.
Zoznam požadovaných dokladov a písomností :
- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
- overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne
5 rokov pedagogickej činnosti,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie zdravotnej spôsobilosti,
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými
dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie –
Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8 Žiar nad Hronom - neotvárať“
je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr do
07.05.2019 na adresu: Mestský úrad, personálne oddelenie,
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín
a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní
pred jeho konaním.

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými
dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie –
Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom - neotvárať“
je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr do
07.05.2019 na adresu: Mestský úrad, personálne oddelenie,
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín
a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní
pred jeho konaním.

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými
dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17 Žiar nad Hronom - neotvárať“ je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr
do 07.05.2019 na adresu: Mestský úrad, personálne oddelenie, Ul. Š.
Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto
výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho
konaním.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Počet požiarov vzniknutých v dôsledku vypaľovania trávy a suchých
porastov narástol o 126 percent
V 1. štvrťroku 2019 vzniklo na území
Slovenskej republiky 3 108 požiarov,
ktorými bola spôsobená priama materiálna škoda vo výške 8 545 550 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k zvýšeniu počtu
požiarov o 1 186 prípadov, čo malo za
následok aj zvýšenie škôd spôsobených
týmito požiarmi, a to o 1 584 695 eur.
Za prvé tri mesiace tohto roka bolo pri požiaroch usmrtených 9 osôb, čo je o jednu
osobu menej ako vlani. V 7 prípadoch išlo
o úmrtia osôb starších ako 60 rokov, jedna osoba bola vo veku od 15 do 60 rokov
a umrelo aj jedno dieťa do veku 15 rokov.
Rôzne druhy zranení utrpelo pri požiaroch 78 osôb (o 22 viac ako minulý rok).
Z uvedeného počtu bolo najviac (52) osôb
vo veku od 15 do 60 rokov, 15 zranených
osôb prekročilo vekovú hranicu 60 rokov
a podiel na počte zranených malo aj deväť
detí.

Foto: zdroj minv.sk.

nárast o takmer 120 %, pričom v porovnaní s minulým rokom, kedy najviac horeli
odpadkové kontajnery a nádoby, a to až
v 243 prípadoch, tento rok mali najväčší
podiel v tejto kategórii požiare trávnatých
Podľa priestoru, v ktorom požiare za ob- porastov a úhorov (962).
dobie január až marec 2019 vznikli, tvoria
viac ako polovicu požiare v prírodnom Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska
prostredí (2 251 požiarov), v dôsledku príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare,
čoho bol aj v marci 2019 počet požiarov ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a netak vysoký (z celkového počtu požiarov opatrnosti dospelých osôb, pričom bolo
1 759, vzniklo 1485 v prírodnom prostre- zaevidovaných 1 830 takýchto požiarov, z
dí). Oproti predchádzajúcemu roku je to toho najviac (1 007) vzniklo v dôsledku vySPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Jediné srdce na
svete sme mali,
čo dokázalo nás
milovať,
aj keby láskou vzbudiť
sme ho chceli,
neozve sa už viackrát.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
odprevadili na poslednej ceste našu
milovanú mamičku, starú mamu a
prastarkú
Helenu Šimonovičovú,
ktorá nás opustila
dňa 30. marca 2019 vo veku 93 rokov.
Za prejavy sústrasti a kvetinové dary
všetkým úprimne ďakujeme.
Syn Otto s manželkou, vnúčatá Oto,
Michaela, Adam a Ondrej.
POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť
s naším drahým
manželom, otcom,
svokrom, starým
otcom, prastarým otcom,
bratom a švagrom
Jozefom Hrmom,
ktorý nás navždy opustil
dňa 30. marca 2019 vo veku
nedožitých 79 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti a
kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca manželka s rodinou.
SPOMIENKA
Dňa 10. apríla
sme si pripomenuli
20 rokov od chvíle,
keď nás opustil
náš drahý
Ing. Pavel Nemec.
Tí, ktorí ste ho
poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Tí, ktorých
milujeme,
neodchádzajú,
kráčajú pri nás každý
deň...
Dňa 28. apríla si
pripomenieme 1 rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Jozef Koka.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Kto ju poznal,
spomenie si,
kto ju mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 20. apríla sme
si pripomenuli 2. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá dcéra, sestra, vnučka a neter
Miška Ďuračková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Nezomiera ten,
kto žije v našich
srdciach.
Dňa 2. mája si
pripomenieme
34. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, ocko a deduško
Štefan Gašparík
zo Žiaru nad Hronom.
S úctou spomína manželka Jožka,
dcéra Monika s rodinou
a syn Dušan s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.

SPOMIENKA
Slza v oku,
v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo,
osud vzal.
Odišiel si bez toho,
aby nám tvoje ústa
zbohom dali.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí.
Dňa 26. apríla si pripomenieme
7. výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Leginus.
S láskou spomínajú manželka,
synovia s rodinami
a vnučka Sofinka.

SPOMIENKA
V neznámy svet
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť
v srdciach tých, ktorí ťa radi mali.
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.

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

paľovania trávy a suchých porastov. Oproti
rovnakému obdobiu minulého roka sa
v tejto skupine požiarov jedná o výrazný
nárast, a to až o 126 %. Porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov bola príčinou vzniku 295
požiarov, z toho až v 216 prípadoch zapríčinilo požiar vyhorenie sadzí. Prevádzkovo-technické poruchy spôsobili vznik
264 požiarov. Úmyselne bolo za 1. štvrťrok
2019 založených 269 požiarov.
Zdroj: www.minv.sk

Občiansky preukaz či cestovný pas si
ešte stále vybavíte v relatívne
komfortnom čase

Čakacie doby na oddeleniach dokladov za posledný mesiac výrazne
stúpli, stále však majú ďaleko od čakania, ktoré bude musieť absolvovať
občan, ak si nechá vybavenie cestovného pasu či občianskeho preukazu
na vrchol tzv. pasovej sezóny, ktorá
sa už začala prejavovať.
Kým vo februári sa na najvyťaženejšom
klientskom centre na Tomášikovej ulici
v Bratislave čakalo v priemere 14 minút,
dnes je to už 20 minút. Rovnaké je to aj
v ostatných krajských mestách.

aj bezplatne požiadať o elektronický
podpis.
Výzva sa však týka najmä rodičov detí
plánujúcich zahraničnú dovolenku, na
ktorú každý maloletý potrebuje vlastný
pas. V týchto dňoch žiadosti o doklad
pre dieťa prijmú i vybavia bez stresov
z čakania. Cestovný pas by si mal však
skontrolovať každý, pretože mnohé
krajiny od zahraničných návštevníkov
vyžadujú, aby ich cestovné pasy mali
platnosť napríklad pol roka pred odchodom z krajiny.

O doklad môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov, napríklad
vo väčšine menších okresných miest
sa v týchto dňoch čaká v priemere
5 – 8 minút. Pasová sezóna trvá až
do konca prázdnin. Ak si teda cestovné doklady začnete vybavovať
až cez toto rušné obdobie, na oddeleniach dokladov či v klientskych
centrách budete čakať oveľa dlhšie.

Poradíme vám

ak vášmu občianskemu preukazu končí
platnosť, o nový môžete bezplatne požiadať už 180 dní pred jej ukončením,
vyhotovený občiansky preukaz si môžete nechať doručiť na ktorékoľvek oddelenie, prípadne za poplatok doručiť
kuriérom na akúkoľvek adresu,
o nový cestovný pas či občiansky preukaz môžete požiadať na ktoromkoľvek z 84 pracovísk dokladov na SlovenNavštíviť pracoviská čo najskôr odposku nezávisle od miesta pobytu.
rúčame aj tým, ktorí si chcú vybaviť či
aktivovať občiansky preukaz, prípadne
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ŠPORT

BASKETBALOVÝ SUMÁR
MLADŠÍ MINI

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK VICTORIA Žilina 53:51 (12:12, 15:17, 13:8, 13:14)
Body: Roško 18, Tapfer 12, A. Huraj, Barniak 8, M. Huraj 5, Galko 2. Hrali: Horák,
Škorec, Hlaváč, Polák, Kukučka, Tapfer,
Mališ, Kvačkaj, Volentier, Golebiowski,
Oťapka, Frič, Plencner, Repiský, Mráz.
Výborný zápas, aj zo strany súpera, so
skvelou diváckou kulisou odohrali
mladší mini na domácej pôde so Žilinou.
Súper prišiel odhodlaný revanšovať sa za
prehru na svojej palubovke. Od začiatku
sme si nič nedarovali. Raz viedol o bod
súper, raz naši chalani. Scenár z minulého
zápasu sa opakoval. Znova sme prehrávali o bod, ale Roškovi sa podarilo v poslednej minúte dať kôš, pri ktorom bol faulovaný. Hodil aj trestný hod. Ale do konca
zápasu bolo ešte 27 sekúnd. V obrane
sme tentoraz urobili chybu my a faulovaný hráč hádzal trestné hody. Našťastie pre
nás, nedal. Odrazenú loptu sme doskočili
a v záverečných 10 sekundách sme ešte
stihli založiť protiútok. Zápas mal rýchle
tempo. Chlapci hrali na doraz. V obrane
chválime obetavosť Maxa Huraja a Jakuba Tapfera, ale pochvalu za predvedený
výkon si zaslúžia všetci chalani.
V. Fridrichová a P. Vívoda, tréneri
STARŠÍ MINI

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina 37:50 (11:6, 9:17, 9:12, 8:15)
Body: Barcík 12, Horváth 12, Ďurčov 5,
Juhász 4, Zlocha 2, Valent 1, A. Huraj 1.
Hrali: Chrobák, Šadon, Barniak, Kovalčík,
Kršiak, M. Huraj, Tapfer, Škriniar.
Starší minižiaci nastúpili na posledné
dva zápasy v základnej skupine proti
Žiline.
Prvý zápas sme od začiatku držali jasne
v našich rukách. Hráči plnili pokyny, hrali
tímovo, čo vyústilo do ľahkých zakončení
spod koša. Celý zápas sme diktovali tempo hry, s čím sa súper nevedel vyrovnať.
V obrane sme hrali agresívne a podarilo
sa nám získať veľké množstvo lôpt.
V druhom zápase nám chýbala energia
a začali sme hrať pochodový individuálny basketbal, čo nám nesvedčí. Súper si
mohol vydýchnuť v obrane a následne
po našich chybách využívať rýchly protiútok. Vedeli sme sa presadiť v hre 1 na
1, ale totálne sme zlyhávali v zakončení,
kde sme ani na 3. - 4. pokus nedokázali
dať kôš. Zápas sme si prehrali sami a pri
takomto výkone nemôžeme pomýšľať na
dobré umiestnenie na finálovom turnaji.
Tomáš Fábry, tréner
a Juraj Horváth, asistent

Juhász a Kartík po 2. Hrali: Laho, Tóth,
Kňažko, Truben.
Mladší žiaci cestovali na svoje ďalšie
zápasy v aktuálnej sezóne, tentokrát
k súperovi z Handlovej.
Po prvotnej rozpačitosti v útoku sa naši
chlapci zmobilizovali a peknou hrou začali diktovať tempo v zápase. Hrali nesebecky, posúvali si loptu po obvode,
čo nám prinášalo mnoho šancí prenikať
do súperovej obrany. Z týchto prienikov
sme či už hneď zakončovali, alebo sme
dobrou prihrávkou našli svojho voľného
spoluhráča. V obrane sme hrali aktívne
a snažili sme sa vyvíjať tlak na súperových hráčov, čo sa nám darilo a získavali
sme veľa lôpt, z čoho pramenili naše
protiútoky, ktoré súper nedokázal eliminovať. Náš náskok tak postupne narastal, na ihrisko nastúpili všetci hráči,
ktorí si rozdelili minúty a každý svojou
trochou prispel k pohodlnému víťazstvu.
Druhý zápas sa niesol v podobnom
duchu. Po vypracovaní si vysokého náskoku si chlapci skúšali nové útočné
i obranné variácie a systémy, ktoré by
sme chceli aplikovať do ďalších zápasov. Ani v druhom zápase nenechali
naši chlapci nič na náhodu, a tak sme si

MLADŠÍ ŽIACI

ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad Hronom
11:87
Body: Kret 24, Horváth 16, Kartík 15, Barcík 10, Kaša 8, Ondrík 6,
Truben 4, Melaga a Juhász po 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victo- Hrali: Laho, Tóth, Kondra, Kňažko.
ria Žilina 44:40 (9:9, 13:9, 12:10, 12:10)
Body: Horváth 18, Barcík 15, Valent 7, ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad Hronom
Ďurčov 4. Hrali: Juhász, Chrobák, Šadon, 19:76
Barniak, Brumlich, Kmeť, Dibdiak, Mališ, Body: Kret 20, Horváth 18, Ondrík 14,
Kovalčík, Kršiak, M. Huraj, A. Huraj, Škri- Melaga 8, Kaša, Barcík a Kondra po 4,
niar, Zlocha.

mohli pripísať ďalšie víťazstvá do tabuľky. zlikvidovali a išli v závere zápasu do 4-boJozef Oravec, tréner dového vedenia, 62:58. Hostia dokázali
a Ladislav Balogh, asistent 17 sekúnd pred koncom znížiť trojkou
na rozdiel jediného bodu, Bielik však bol
vzápätí pri našej rýchlej rozohrávke fauSTARŠÍ ŽIACI U15 – 1. LIGA, SKUPINA O 9. - 13. MIESTO
lovaný a zvýšil po šestkách na 63:61.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK AŠK
Norbert Nagy, tréner
Slávia Trnava 63:61 (17:8, 30:36,
42:53)
CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV
Body: Galko 15, Bielik 13, Pavol 13, Kňažko 10, Mihálka 4, Štefanča 4, Kvak 2, Me- MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Junior
laga 2. Hrali: Koppl a Šmondrk.
Levice 65:75 (14:21, 14:23, 16:20,
21:11)
Starší žiaci odohrali s Trnavou, posil- Body: Golebiowski 12, Truben 11, Greguš
nenou o vysokých a fyzicky veľmi dob- 10, Grochal 7, Babiak 6, Novák 4, Šonkol 4,
re disponovaných hráčov, veľmi dobrý Žemla 4, Balogh 3, Švec 2, Galko 2. Hrali:
zápas.
Király.
V úvode išli do vedenia hostia, keď viedli
dvomi rýchlymi košmi 0:5. Potom však MŠK BK Žiar nad Hronom – BBK Bánovpo timeoute prišla veľmi dobrá obrana ce nad Bebravou 63:62 (14:11, 19:20,
domácich, ktorí hostí do vnútra vôbec 16:8, 14:23)
nepúšťali a dokázali všetky nepresné Body: Golebiowski 14, Balogh 12, Novák
strely Trnavy z vonku doskočiť. V útoku 10, Greguš 9, Grochal 5, Švec 4, Király 4,
si dokázali lopty medzi sebou rýchlo vy- Truben 3, Žemla 2. Hrali: Babiak, Galko.
mieňať a každý sa dokázal strelecky presadiť. Šnúrou 17 bodov tak išli Žiarčania Žiarski kadeti odohrali posledné dodo vedenia 17:5, súper v závere 1. štvrti- máce zápasy finálovej osmičky.
ny len skorigoval na 17:8. Druhá štvrtina V prvom zápase privítali družstvo Levíc,
však priniesla nepochopiteľný obrat vo ktoré prehralo zatiaľ len jeden zápas v sevývoji zápasu. Domáci poľavili vo svo- zóne. Celý zápas sa od začiatku až dokonjom úsilí a pustili Trnavčanov do hry. ca hral vo vysokom tempe a hráči si nič
Tí využili svoju výškovú aj fyzickú preva- nedarovali. Aj keď Levičania celý zápas
hu a dominovali pod obomi košmi palu- viedli hlavne vďaka úspešnej trojbodovej
bovky. Polčas sa po prehre v druhej štvrti- streľbe, ktorá, naopak, u domácich úplne
ne 13:28 skončil stratou 6 bodov na hostí, absentovala, dokázali to hráči Žiaru kom30:36. Vstup do druhého polčasu sme penzovať kolektívnou a nátlakovou hrou
mali opäť veľmi vlažný, keď hostia sériou hlavne v poslednej štvrtine, ktorú aj za4 protiútokov zvýšili svoje vedenie až na slúžene vyhrali. Na víťazstvo to nestačilo,
rozdiel 14 bodov, 30:44. Tréner domácich ale pozitívum je, že všetkých 12 hráčov sa
sa snažil svojich hráčov burcovať k lepšie- zapojilo do zápasu, a zároveň sa dokázali
mu výkonu, hlavne v obrane. Našťastie, aj bodovo presadiť.
chlapci pokynom a motivačným slovám V druhom zápase proti Bánovciam sa
trénera uverili a prišiel v zle sa vyvíjajú- Žiarčania snažili napádať rozohrávku súcom zápase dokonalý obrat. V útoku do- pera tlakom na loptu a zdvojovaním, čo
kázali konečne zakončiť strely spod koša prinieslo niekoľko získaných lôpt. Celý
aj za 3 body a postupne náskok súpera zápas si domáci držali mierny náskok,
ale nepodarilo sa im rázne odskočiť od
súpera. Zápas sa mohol rozhodnúť už do
polčasu, keby naši hráči zlepšili efektivitu
zakončovania z nájazdov a zo streleckých
pozícii priamo spod koša. Zápas bol dramatický až do poslednej minúty, kedy sa
hostia po chybe našej rozohrávky niekoľkokrát dostali do trojbodového zakončenia, pre naše šťastie boli však neúspešní.
V posledných sekundách mal Žiar loptu v
držaní a podarilo sa mu udržať jednobodový náskok a zápas vyhrať.
Juraj Horváth, tréner
a Július Kucej, asistent

Veľkonočné plavecké preteky
PLAVCI

V sobotu 6. apríla sa na žiarskej Krytej
plavárni uskutočnil 18. ročník Veľkonočných plaveckých pretekov. Pred
rekonštrukciou plavárne preteky organizoval žiarsky PK Delfín.
Výborne zorganizované športové podujatie zabezpečovala prezidentka klubu
Martina Bartková, ktorá bola aj hlavným
rozhodcom pretekov. 160 plavcov až z
12 klubov bojovala o krásne medaily a originálne veľkonočné diplomy. Z nášho klubu dosiahli vynikajúce výsledky Ema Prachárová, Filip Šurek, Jakub Kukučka, Hana
Kmeťová a Peter Šurka, ktorí si vyplávali
najviac medailí.
Výsledky
Ema Prachárová: 6 x 1. miesto – 50 m
voľný spôsob 35,74, 200 m voľný spôsob
3:05,26, 50 m znak 43,03, 50 m prsia 46,40,
50 m motýlik 40,27, 100 m polohové preteky 1:33,09
Filip Šurek: 4 x 1. miesto 200 m voľný spôsob 3:09,84, 50 m znak 44,38, 100 m znak
1:34,58, 100 m polohové preteky 1:39,68,
2 x 3. miesto 50 m voľný spôsob 41,91,
50 m prsia 54,78
Jakub Kukučka: 1. miesto 50 m prsia 41,18,

Posledné foto na starej plavárni.
4 x 2. miesto 200 m voľný spôsob 2:41,44,
100 m prsia 1:30,75, 50 m motýlik 37,38,
100 m polohové preteky 1:24,66, 3. miesto
50 m voľný spôsob 33,81
Hana Kmeťová: 1. miesto 50 m prsia 38,46,
2. miesto 100 m prsia 1:26,62, 3. miesto
100 m polohové preteky 1:22,52
Peter Šurka: 1. miesto 50 m motýlik 46,88,
2. miesto 50 m prsia 54,08, 2 x 3. miesto

50 m znak 46,68, 100 m prsia 1:57,92
Matej Gašparík: 6. miesto 25 m prsia
25,69, Karolína Glezgová: 5. miesto
25 m prsia 31,92, Juraj Hlavnička:
7. miesto 100 m prsia 1:52,23, Daniela
Hlavničková: 7. miesto 25 m motýlik 42,51,
Diana Karásková: 9. miesto 50 m motýlik 41,90, Viktória Karásková: 5. miesto
25 m motýlik 36,64, Eliška Klučková: 3 x

Plavecké nádeje. Zľava Martina Bartková, Karolína Glezgová, Viktória
Karásková, Daniela Hlavničková, Mia Mesárošová a Nikola Maliková.
2. miesto 50 m znak 44,57, 50 m prsia 47,93,
100 m prsia 1:47,50, Nikola Maliková:
8. miesto 25 m motýlik 46,31, Tomáš
Osvaldt: 13. miesto 25 m motýlik 50,31,
Markus Petro: 7. miesto 25 m voľný spôsob 21,81, Ema Polorecká: 7. miesto 100 m
prsia 2:06,13, Sarah Procnerová: 2. miesto
50 m motýlik 46,22, Noema Revajová:
4. miesto 25 m motýlik 35,29, Melinda

Ruislová: 4. miesto 50 m prsia 41,70, Ivana
Šureková: 5. miesto 100 m znak 1:26,53,
Marko Ťahún: 8. miesto 25 m prsia 26,28,
Kornélia Ťahúnová: 2. miesto 100 m prsia
1:56,13, 2 x 3. miesto 50 m prsia 52,44,
100 m polohové preteky 1:58,39, Olívia
Ťahúnová: 9. miesto 100 m polohové preteky 1:32,23.
Mia Mesárošová
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Žiar má víťaza Slovenského pohára v karate
KARATE

V sobotu 13. apríla Stará Ľubovňa hostila účastníkov 3. kola Slovenského
pohára žiakov v karate. O postupové
body na májové Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov sa pobili aj karatisti z MŠK Žiar nad Hronom.
V disciplíne karate agility 5-ročných dievčat zabodovali Adelka Kučerová, ktorá
obsadila striebornú úroveň a Lenka Kučerová, ktorá obsadila bronzovú úroveň.
V disciplíne súborné cvičenia kata sa
najviac darilo Adamovi Hudecovi, ktorý v kategórii chlapcov 10 – 11-ročných
skončil s bronzom. Medaila tesne ušla
Jozefovi Šipkovskému a Karolíne Kortišovej, ktorí sa prebojovali až k boju o bronz,
no tam sa im už nepodarilo zvíťaziť.
Prvé miesto Andrej Baláž, celkový víťaz SP.
V športovom zápase kumite sme sa konečne dočkali zlata, o ktoré sa postaral
Andrej Baláž v kategórii 10 – 11-ročných pohára, môžeme s radosťou skonštato- 10 – 11-ročných dievčat nad 40 kg sa dachlapcov nad 40 kg. Keďže išlo o záve- vať, že sa Andrej stal aj celkovým víťa- rilo Radoslave Kučerovej, ktorá domov
(ľs)
rečné kolo tohtoročného Slovenského zom Slovenského pohára. V kategórii odišla s bronzom.

Prvý oficiálny tréningový Coerver Coaching v FK Pohronie
FUTBAL

Začiatok letných prázdnin si futbalovo
založení chlapci či dievčatá môžu spestriť kvalitným kempom. V priestoroch
FK Pohronie sa na základe spolupráce
medzi FK Pohronie a Coerverom od
1. do 5. júla uskutoční prvý oficiálny
tréningový Coerver Coaching kemp
pod názvom Hraj ako hviezdy.
Pod vedením vyškolených a licencovaných trénerov si budú môcť chlapci
a dievčatá od 6 do 15 rokov otestovať
a zároveň vylepšiť svoje individuálne futbalové schopnosti.
Čo očakávať od prípravy v spomínanom
kempe, prezradil mládežnícky tréner FK
Pohronie Michal Košuda, ktorý prešiel
kompletným školením Coerver Coachingu. „Tréningy sú vedené zábavnou a súťaživou formou, hráči napredujú hlavne

Už 10. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu
po technickej stránke. Z minulosti máme
veľa spokojných účastníkov, ktorí už po
týždni tréningu Coerver metódou na
sebe videli podstatné zlepšenia technickej stránky ich futbalových zručností.
Osobne si myslím, že Coerver je jeden

z najprepracovanejších prístupov rozvoja mladých futbalistov na svete.“
Viac informácií ako aj prihlášku nájdete
na stránke www.coerver.sk.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Proti Bratislave na domácej palubovke ťažko vybojovaná výhra,
na Bystricu sme nestačili
SLOVENSKÁ LIGA - MUŽI – SKUPINA O 1. - 6. MIESTO

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ŠKP
ŠTART Bratislava 76:73 pp (20:14,
34:33, 47:48, 62:62)
Body: Mokráň 21, Huljak 17, Dolník 13,
Kádaši 10, Bendík 6, Vrtík 4, Supuka 3, Šušanský 2. Hrali: Nagy a Medveď.

premenili až sedem trojkových pokusov,
a tak isto boli úspešní v streľbe zo strednej vzdialenosti. V druhej štvrtine sme
zápas otočili a do druhého polčasu sme
išli s 5-bodovým náskokom. Veľká škoda
našej tretej štvrtiny, kde sme párkrát prijali nesprávne rozhodnutia v útoku a po
našich neúspešných strelách z perimetra sme dovolili opäť sa dostať na koňa
nášmu súperovi. V štvrtej štvrtine už si
koncovku, ale už sme si víťazstvo v tom- skúsené družstvo Bystrice nedalo víťazto náročnom zápase nedali vziať.
stvo vziať.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP
BBC
Banská
Bystrica
74:83
(17:28,41:36,51:56)
Body: Mokráň 22, Huljak 12, Supuka 11,
Dolník 9, Kádaši 9, Vrtík 9, Bendík 2. Hrali: Medveď, Nagy.

Žiarski basketbalisti odohrali na domácej palubovke veľmi ťažký zápas.
V prvom polčase, ale aj počas celého
zápasu sme sa trápili hlavne strelecky.
ŠTART sa stiahol v obrane do vymedzeného územia a my sme nedokázali premeniť veľké množstvo otvorených striel
z perimetra. Napriek tomu sme v závere
zápasu odskočili súperovi na 8 bodov,
ale vlastnými chybami sme im dovolili
vyrovnať, a tak prišlo na radu predĺženie. Aj v tom sme mali navrch, tu nám
však už padli aj trojkové strely, čím sme
opäť mali pred záverom mierny náskok. Na domácej palubovke sme videli ďalší
V závere však hráči z Bratislavy opäť po kvalitný prvoligový basketbal. Hostia
našich chybách v obrane zdramatizovali z Bystrice mali skvelú prvú štvrtinu, keď

V sobotu 11. máj sa bude v našom meste konať už 10. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu, ktorý organizuje
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom v
spolupráci s mestom Žiar nad Hronom
a občianskym združením Žiar v pohybe, pod záštitou primátora mesta Žiar
nad Hronom Petra Antala. Spoluorganizátor je Základná škola na Ulici M. R.
Štefánika, Základná škola na Jilemnického ulici a Centrum voľného času Žiar
nad Hronom.
Trať bude dlhá 21,0975 km, je oficiálne
premeraná (rok 2019) s asfaltovým povrchom. Preteky sa konajú po čiastočne
uzatvorených alebo úplne uzatvorených
komunikáciách. Pretekári štartujú na
vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa
pokynmi usporiadateľov a príslušníkov
polície.
Termín uzávierky prihlášok je do 8. mája,
výška štartovného, behu na 5 km a aj
štafetového behu je 12 eur. Pretekári registrovaný do 3. mája dostanú od organizátora a sponzorov pamätný balíček.
Registrácia je platná až po zaplatení štartovného poplatku. Registrovať sa môžete
prostredníctvom online formulára alebo
osobne v deň pretekov (štartovné sa platí
na mieste v hotovosti). Neskôr prihlásení
pretekári zaplatia štartovné v plnej výške
15 eur za 1 pretekára. Časový limit pretekára je 2:20 h. Štartovné zahŕňa: Pamätné
štartové číslo s logom podujatia, pamätnú
medailu po prebehnutí cieľom, obed, pamätný balíček od sponzorov pri registrácií
do 3. mája.

Kategórie:
MUŽI

· Muži absolútne poradie
(rok narodenia (2001 a skôr)
· M 1: vek 18 – 39 rokov
(rok narodenia (2001 – 1980)
· M 2: vek 40 – 49 rokov
(rok narodenia 1979 – 1970)
· M 3: vek 50 – 59 rokov
(rok narodenia 1969 – 1960)
· M 4: vek 60 a viacej rokov
(rok narodenia 1959 a skôr)
ŽENY

· Ženy absolútne poradie
(rok narodenia (2001 a skôr)
· Ž 1: vek 18 – 39 rokov
(rok narodenia (2001 – 1980)
· Ž 2: vek 40 – 49 rokov
(rok narodenia (1979 – 1970)
· Ž 3: vek 50 a viacej rokov
(rok narodenia 1969 a skôr)
Štafetový beh:
V rámci 10. ročníka Žiarskeho mestského
polmaratónu sa uskutoční Štafetový beh
1 x 5,043 + 3x 4,013 km. V prípade záujmu
môže byť prvý člen štafety klasifikovaný
aj v celkovom hodnotení 10. ročníka Žiarskeho mestského polmaratónu.
Firemné štafety
· Muži absolútne poradie
· Ženy absolútne poradie (beh na 5 km sa
nedá kombinovať s inými disciplínami)

