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V tomto čísle:
Práce na rekonštrukcii plavárne
naďalej pokračujú
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Nezohnali ste ochranné rúško?
Vyrobte si ho sami
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Mesto zabezpečuje rúška pre seniorov
nad 70 rokov a pomáha im aj s nákupmi
S nedostatkom adekvátnej ochrany
tváre sa rozhodlo pomôcť aj mesto
Žiar nad Hronom. V pondelok 16. marca krízový štáb mesta rozhodol, že
v priebehu týždňa mesto zaobstará
a bude distribuovať ochranné rúška
(nie jednorazové) pre obyvateľov nad
70 rokov. Ide o najrizikovejšiu skupinu
obyvateľov pri nákaze koronavírusom,
preto ju mesto chce chrániť prioritne.
„Oslovili sme viacerých výrobcov, malých aj väčšie firmy,“ informoval primátor
mesta Peter Antal. „Najlepšia prevencia
pre seniorov vôbec je ostať doma izolovaní. Avšak ak potrebujú ísť do obchodu
či do lekárne, je potrebné, aby zmiernili
riziko nakazenia sa a my im v tom chceme pomôcť.“ S distribúciou rúšok začalo
mesto v stredu 18. marca. V prípade, že
viete o senioroch, ktorí rúška potrebujú
a ešte im neboli distribuované, mená
a adresy môžete posielať na e-mail: po-

mocseniorom@ziar.sk alebo ich nahlasovať na telefónnych číslach 045/678 71 59
a 045/678 71 57. POZOR, nahlasujte prioritne seniorov, ktorí ešte rúška zabezpečené nemajú!

„

Na pomoc od štátu už
nebudeme čakať, seniorov
z mesta sa pokúsime ochrániť
sami.
Peter Antal, primátor mesta

Mesto Žiar nad Hronom chce pomáhať
seniorom aj pri zásobovaní potravinami
a inými potrebami. Nákupy chce realizovať v spolupráci s dobrovoľníkmi, ktorí
už túto iniciatívu rozbehli. „Zachytili
sme iniciatívu dobrovoľníkov pomáhať
s nákupmi dôchodcom v našom meste.
Chceme sa pripojiť a ponúknuť kapacity

Prvé rúška pre seniorov, ktoré im prevzali predsedovia BSD na MsÚ.

mestského úradu, vozidlo a koordinovať
logistiku. Aj takýmto spôsobom chceme
znížiť riziko nakazenia sa vírusom pre najzraniteľnejšie časti obyvateľov,“ informoval ďalej primátor s tým, že pomoc s nákupmi bude výlučne určená seniorom
a ťažko zdravotne postihnutým.

Nákupy pre odkázaných
obyvateľov mesta

Nemocnica presúva operácie
a zavádza aj ďalšie opatrenia
Strana 2

Mesto zabezpečuje bežný nákup (základné potraviny a hygienické potreby)
v sume do 20 eur. Pomoc môže využiť
jedenkrát za kalendárny týždeň:
• senior nad 70 rokov,
Prvé nákupy išli seniorom už v piatok 20. marca. Foto: ilustračné.

• úplne osamelý senior,

obmedzenia veku.
Ako postupovať:
• objednávky sa prijímajú v pracovný deň
od 8.00 do 11.00 hod.
• objednávanie len na: 045/678 71 15,
045/678 71 44 a pomocseniorom@ziar.sk
• nákup vám bude dovezený v najbližší
utorok alebo piatok po zaznamenaní
vašej objednávky, v čase od 13.00 do
16.00 hod.
• nákup zaplatíte v hotovosti pri jeho
odovzdaní
• podrobné informácie na tel. čísle:
045/678 71 57, 045/678 71 59.
(r)

• ťažko zdravotne postihnutý občan bez

Ako bude fungovať mestský úrad
počas mimoriadnej situácie
ky a inzeráty výlučne telefonicky alebo
e-mailom na mn@ziar.sk.
Rovnako bude svoju činnosť aj naďalej
vykonávať opatrovateľská služba. Opatrovateľky budú vybavené ochrannými
pomôckami.

Pes na Kortine napadol chlapca
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Naše opatrenia vyplývajú z mimoriadnej
situácie. Veríme, že prispejú k zníženiu
možnosti šírenia sa vírusu medzi ľuďmi
a včasnému odozneniu epidémie.

Zmena stránkových hodín
mestského úradu
Mestský úrad bude mať skrátené úradné hodiny:

Zatvorené sú všetky školy
a školské zariadenia
Strana 3

Vzhľadom na situáciu so šíriacim sa
koronavírusom a vyhlásením mimoriadnej situácie na Slovensku žiadame
všetkých obyvateľov nášho mesta, aby
odložili návštevu Mestského úradu
v Žiari nad Hronom, pokiaľ to nie je
nevyhnutné.
Obyvateľom k dispozícii bude len KPK,
matrika a pokladňa. Dočasne pozastavené je aj osvedčovanie listín a podpisov.
Vyzývame obyvateľov, aby uprednostnili
elektronické platby cez internetbanking
pred osobnou a hotovostnou platnou na
MsÚ. Platby realizujte na číslo účtu a vyplňte správny variabilný symbol.

• Bežný účet:
		
SK8702000000000014621422
• Dane a poplatky:
SK5902000000001602022658
Stavebný úrad aktuálne ruší všetky ústne
pojednávania až do odvolania. Informácie agendy stavebného konania získate
telefonicky alebo e-mailom, nie osobnou
návštevou.
Materské centrum Úlik, ako aj Klub mladých a Žiarsky mládežnícky parlament
dočasne pozastavujú svoju činnosť.
Mestské noviny budú prijímať spomien-

• Po - 8.00 - 11.00 hod.
• Ut - nestránkový deň
• St - 8.00 - 11.00 hod.
• Št - nestránkový deň
• Pia - 8.00 - 11.00 hod.
Vstup do priestorov mestského úradu len
s ochranným rúškom či jeho adekvátnou
náhradou. Budeme regulovať počet ľudí
vstupujúcich do KPK.

Mestská polícia funguje
v štandardnom režime
Ako nás informoval náčelník MsP v Žiari nad Hronom Róbert Šiška, mestská
polícia funguje v štandardnom, aj keď

z hľadiska zdravotne bezpečnostných
rizík, sprísnenom režime. „Naďalej zabezpečujeme verejný poriadok v meste
a chránime verejný majetok a majetok
občanov. Sme súčinní a nápomocní všetkým zložkám integrovaného záchranného systému,“ konštatuje náčelník a ako
podotýka, ak sa vyskytnú porušovania
a nedodržiavanie mimoriadnych opatrení prijatých ústredným krízovým štábom
Slovenskej republiky, ako aj núdzového
stavu, takéto prípady oznamuje mestská
polícia policajnému zboru. „Snažíme sa
dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia a touto cestou žiadame našich občanov, aby v prípade potreby mestskej
polície ju nekontaktovali osobne, ale
prednostne využívali tiesňovú linku 159,“
dodáva Róbert Šiška.
(r)
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Práce na rekonštrukcii plavárne zatiaľ nie sú ohrozené
Prvé práce na rekonštrukcii plavárne začali oficiálne 13. januára
tohto roku. Počas prípravy muselo
mesto spolu s technickými službami riešiť najmä optimalizáciu rozpočtových nákladov a víziu dotvorenia existujúceho projektu.
Ako podotýka riaditeľ mestských
Technických služieb Igor Rozenberg,
z pohľadu rozpočtových nákladov aj
dnes prebieha obsahová optimalizácia, spočívajúca v zjednodušovaní
navrhnutých technických riešení.
Rovnako aj z pohľadu potreby nerealizovať všetky rozpočtové položky
tak, ako boli pôvodne navrhnuté.
„Rozdelením zákazky na viacero častí umožníme potenciálnym dodávateľom, aby sa mohli zúčastniť súťaží
v takej profesii, ktorá je ich činnosti
blízka. Samozrejme sa týmto nevylučuje, aby sa potenciálni uchádzači mohli zúčastniť všetkých častí,“
naznačuje Igor Rozenberg s tým,
že takto sa vytvára podmienka na
čo najvyššiu cenovú optimalizáciu,
ktorá bude vychádzať z verejného
obstarávania. Tieto súťaže prebiehajú prostredníctvom dynamického
nákupného systému pod názvom
Josephine.

Čo všetko sa už stihlo urobiť
Na stavbe stále prebiehajú búracie
práce. „Odstránili sme zo stropov
tzv. FeAl obklad, tepelnú izoláciu,
podporné oceľové konštrukcie a posúdili sme statický stav strešného

o uvedenom plyne nebola zmienka.
Po demontáži vzduchotechniky sme
navyše zistili, že v troch vzduchotechnických kanáloch máme pritekajúcu
vodu. Aj v tomto prípade hľadáme
vhodné riešenie.“
Doposiaľ na stavbe pracujú len
pracovníci mestských Technických
služieb z prevádzky verejnej zelene
a údržby. Okrem toho spoločnosť do
pracovného pomeru prijala niekoľko
odborných pracovníkov, ktorí majú
skúsenosti so stavebnou činnosťou.
Rovnako aj pomocných robotníkov,

ktorí sa už dlhodobo hlásili o prácu.
„Predpokladám, že v apríli budeme
v prijímaní pracovníkov pokračovať,“
naznačuje Rozenberg a konkretizuje
práce, ktoré sa v priestoroch plavárne budú robiť v najbližších dňoch: „Je
potrebné dokončiť búranie podláh,
začať budovať nové priečky, navrhnúť novú geometriu detského bazéna s prelivovou hranou, upraviť
dispozíciu detského kútika a hlavne
postupne zadávať jednotlivé bloky
do verejného obstarávania.“
(li)

Priestor pôvodného plaveckého bazéna.

plášťa z hľadiska potreby obnovenia
ochranných náterov,“ konkretizuje
Rozenberg a ako prízvukuje, strešný
plášť všeobecne nevykazuje žiadne
deformácie a ani poškodenie, čo
nebolo možné určiť pred úplným
odstránením tepelnej izolácie. „Odstránili sme priečky, ktoré nebudú
potrebné pre novú dispozíciu, čím
už dnes vznikol zaujímavý otvorený
priestor. Pred rekonštrukciou išlo skôr
o katakomby, teda také trochu malé
bludisko. Tá najnáročnejšia časť je
pri podlahách a podlahovom kúrení.
V celom objekte plavárne je potrebné ich odstrániť, aby sme vedeli dodržať bezbariérovosť technického riešenia,“ približuje práce riaditeľ mestskej
eseročky.

„

Už v apríli by sa malo
pokračovať v prijímaní novej
pracovnej sily.

Ako Igor Rozenberg ďalej vysvetľuje,
výška prelivovej hrany plaveckého
bazéna je určujúcim faktorom, pretože: „Vyspádovanie podláh je potrebné prispôsobiť tak spádmi, ako aj
vytvoriť dostatočný priestor pre izolácie a nové podlahové kúrenie. Zdemontovali sme aj vzduchotechniku.
Pri pálení sme mali aj únik látky, malého množstva nejakého plynu, ktorý
podľa všetkého súvisel s chladiacim
systémom. V starej projektovej dokumentácii, ktorá nebola kompletná,

Bývalé sprchy.

Vybúralo sa niekoľko priečok a vznikol otvorený priestor.

Sieť nemocníc Svet zdravia zastavuje plánované operácie
Pôrody naďalej prebiehajú v nezmenenom režime

Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare sa pripravuje na
masívnejší nárast pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19.
Od piatku 13. marca sú zastavené
plánované operácie z dôvodu pripravenosti priestorov a kapacít ľudí
v súvislosti so zvládnutím narastajúceho počtu pacientov s podozrením na COVID-19. Pôrody naďalej
prebiehajú v nezmenenom režime,
avšak na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR z dôvodu zákazu návštev je pri pôrode zakázaná
prítomnosť sprevádzajúcej osoby.
Polikliniky taktiež obmedzujú výkon
preventívnych prehliadok.
Všetky nemocnice momentálne zriaďujú samostatné priestory s cieľom
oddeliť pacientov s podozrením
a bez podozrenia na koronavírus. Tieto vyhradené priestory by mali mať
samostatnú prístupovú cestu a nebudú súčasťou urgentných príjmov
alebo ambulancií pohotovostnej
služby. Ich cieľom je oddeliť pacientov s podozrením na koronavírus od
ostatných pacientov a personálu. Novozriadené pracoviská budú výrazne
vizuálne odlíšené a pacienti budú na
ich umiestnenie upozorňovaní už pri
hlavnom vchode každej nemocnice
a polikliniky. Sú určené pre každého
pacienta, ktorý vykazuje symptómy

ochoreniami. „Až do odvolania tiež
platí prísny zákaz návštev na lôžkových oddeleniach. Pracoviská sú tiež
priebežne zásobované ochrannými
pracovnými prostriedkami, aby mali
vytvorené dostatočné zásoby,“ podotýka Fedáková.

Plánované operácie, ktoré neohrozujú život pacientov,
sa nateraz odkladajú.

ochorenia vyvolaného koronavírusom. „Žiadame preto pacientov,
ktorí tieto symptómy vykazujú, aby
rešpektovali navigáciu a pohybovali
sa výlučne v týchto priestoroch nemocnice či polikliniky,“ vyzýva vedenie nemocnice.

Nonstop infolinka s vyškolenými
pracovníkmi
Všetky nemocnice Svet zdravia sa tiež
pripravujú na výnimočný pandemický stav a kontroluje sa pripravenosť
jednotlivých pracovísk. „V rámci siete
bol vytvorený krízový štáb, ktorý si-

Zriadená je tiež pre verejnosť nonstop infolinka ku koronavírusu. „Na
telefónnom čísle 02/32 323 838 pacientom z celého Slovenska 24 hodín
denne poradia vyškolení pracovníci,
ako ďalej postupovať, ak majú príznaky respiračného ochorenia. Linka za týždeň svojho fungovania prijala vyše 1000 hovorov,“ konkretizuje
Jana Fedáková.

Jediné infektologické pracovisko
siete Svet zdravia v Michalovciach
doteraz hospitalizovalo 20 pacientov
s podozrením na koronavírus. U žiadneho z nich sa dosiaľ ochorenie nepotvrdilo. „Radi by sme tiež apelovali na verejnosť, aby si uvedomila, že
túto situáciu zvládneme iba vďaka
maximálnemu úsiliu a nasadeniu
zdravotníkov po celom Slovensku.
Chceme preto pacientov poprosiť,
aby personálu vyjadrili podporu najmä svojím zodpovedným a empatickým prístupom,“ dodáva na záver
Jana Fedáková.
(li)

tuáciu neustále monitoruje a prijíma
nevyhnutné opatrenia na centrálnej
úrovni. Strategicky pritom situáciu
v rámci aktuálneho stavu vyhodnocuje v dvoch skupinách, a to pre
východné a západné Slovensko,“ informuje hovorkyňa spoločnosti Svet
zdravia Jana Fedáková.
Naďalej platí, že na všetkých pracoviskách sa dodržiava prísny hygienicko-epidemiologický režim
a zdravotníci sú v zmysle nariadení
hlavného hygienika SR opakovane
preškoľovaní v pravidlách pri kontakte s pacientami s respiračnými

Kontroluje sa pripravenosť jednotlivých pracovísk.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Kaštieľ z roku 1688
Vyobrazenie kaštieľa spadá do
obdobia, kedy na arcibiskupský
stolec v Ostrihome zasadol
arcibiskup a primas Uhorska
György Széchényi (1685 – 1695).
Boli to nanajvýš pohnuté časy.
Sedemnáste storočie, a hlavne
jeho druhá polovica, sa na
histórii Sv. Kríža, ako aj na živote
jeho obyvateľov, zapísalo veľmi
dramatickými udalosťami.
Bolo to obdobie takzvaného
Tököliho povstania, ktorého
bojové udalosti zasiahli aj Sv. Kríž
a jeho okolie. Nie je divu, vieme
ako sa o križovatku významných
ciest na hornom Pohroní bojovalo
počas každého povstania. Bola aj
na trase cesty na mesto Kremnicu
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Kreslená
rekonštrukcia.

a o ňu, a hlavne o jej bohatstvo,
mali povstalecké vojská záujem.
Imrich Tököli vyzval Kremnicu,
aby sa vzdala. Ak tak jej obyvatelia
neurobia, vyhrážal sa, že dá mesto
vypáliť a všetkých, vrátane detí, dá

sťať. Viedenský dvor na ochranu
svojich majetkov a záujmov
v danom regióne vyslal proti nemu
vojsko pod vedením generála
Rabatta, ktorý mal za úlohu potlačiť
povstanie. Cisárske vojská sa
s vojskom Imricha Tököliho stretli
v bitke pri Sv. Kríži, v ktorej cisárske
vojsko dňa 1. novembra 1678 po
trojhodinovej bitke Tököliho vojsko
na hlavu porazilo.

Mapa z roku 1688.

No v júni 1682 sa boje obnovili,
a tak cisárske vojská, tiahnuce
sa z Banskej Bystrice a Banskej
Štiavnice, sa opäť sústredili pri
Sv. Kríži, kde sa na týždeň utáborili.
Iste to bola pre Sv. Kríž a jeho
obyvateľstvo veľká záťaž. Museli
totiž zásobovať celé cisárske
vojsko.

V roku 1684 Imrich Tököli znovu
zaútočil. Tentoraz sa mu už
podarilo vyplieniť celé okolie
a dobyť kaštieľ, ktorý úplne
spustošil. Avšak „úplne zničený
a spustošený kaštieľ“ musel byť
o štyri roky neskoršie skvele
vybudovaný, lebo nákres na

mape z roku 1688 ho prezentuje
ako rozsiahly areál s murovanými
budovami a dvoma vysokými
vežami, kde na centrálnej veži
je umiestnený výrazný a iste
symbolicky vysoký kresťanský
kríž. Zároveň dôkazom kaštieľa,
ako šľachtického sídla, bolo, že
bol dobre zariadený, obývaný
panstvom so služobníctvom
a určite s cenným inventárom.
Lebo len tak si môžeme vysvetliť
pokus o vlámanie do kaštieľa o tri
roky neskoršie dvoma zlodejmi,
ktorých chytili a 17. septembra
toho istého roku obesili na
popravisku v Kremnici.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Až dve žiarske spoločnosti v top trojke environmentálnej súťaže Zelený Merkúr
Súťaž Zelený Merkúr sa zameriava
na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity
v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja. Medzi top tri firmy
sa tento rok zaradili až dve žiarske
spoločnosti. Prvé miesto patrí
Thermo/Solaru, na tretej priečke
skončil Tubapack.
Súťaž je určená pre organizácie,
najmä pre malé a stredné podniky,
rozvíjajúce svoje hospodárske alebo
spoločenské aktivity v Banskobystrickom kraji. Nominované aktivity by
mali preukázateľne spĺňať požiadavky nad rámec všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, s dôrazom
na uplatňovanie obehovosti zdrojov.
„Podnikanie lineárnym spôsobom,
čiže výroba, spotreba, následná tvorba odpadu a jeho zneškodnenie je
z dlhodobého hľadiska neudržateľné
pre našu planétu, ktorá nestačí vytvárať toľko zdrojov, koľko spotrebujeme. V organizáciách sa preto vynára
otázka, ako byť zodpovedný k našej
planéte, a zároveň byť aj naďalej
úspešný. Jedna z možností je nechať
sa inšpirovať prírodou, v ktorej všetky
procesy prebiehajú v uzavretých cykloch. Prechod na obehové hospodárstvo si vyžaduje komplexnú zmenu
zmýšľania v podnikaní. Je potrebné
prehodnotiť svoje správanie, úroveň

dukuje kolektor toľko energie, koľko
sa spotrebovalo na jeho vyrobenie.
Slnečné kolektory žiarskej spoločnosti reprezentujú Slovensko vo viac ako
70 krajinách sveta na všetkých kontinentoch, okrem Antarktídy.

nastavenia používaných procesov
a technológií od „a“ po „z“,“ zodpovedá otázku prečo obehové hospodárstvo organizátor súťaže.
Spoločnosť Thermo/Solar sa zaoberá
vývojom výrobkov a služieb v oblasti využitia slnečnej energie a iných
obnoviteľných zdrojov energie. Najvyššie ocenenie v súťaži Zlatý Merkúr
získala nielen za neustálu inováciu
výrobkov s cieľom zlepšiť ich kvalitu
a predĺžiť životnosť, ale aj za ekologizáciu výroby a prevádzky celej firmy
a za školiacu, poradenskú a propagačnú činnosť v oblasti aktívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie. „Nemenej dôležitá je aj školiaca,
poradenská a propagačná činnosť
v oblasti aktívneho využívania ob-

noviteľných zdrojov energie. Slnečné
kolektory sú jedným z najekologickejších spôsobov využitia obnoviteľných
zdrojov energie (OZE). Sú pritom ekologické nielen z hľadiska výroby energie bezodpadovou technológiou, ale
ekologická je aj ich likvidácia po uplynutí doby životnosti. Navyše, pri výrobe slnečných kolektorov sa používajú
výrobné technológie, ktoré sú šetrné
voči životnému prostrediu,“ uviedol
konateľ a riaditeľ spoločnosti Alfréd
Gottas. Kolektory, ktoré Thermo/Solar
vyrába, sú takmer úplne recyklovateľné, z hľadiska hmotnosti použitých
komponentov je miera recyklácie viac
ako 99 %. Ich energetická návratnosť
je na úrovni 1,5 roka, to znamená, že
za 18 mesiacov svojej činnosti vypro-

Pes dohrýzol 6-ročného chlapca
Streda 4. marca mala v osade Pod
Kortinou tragickú príchuť. Na maloletého chlapca tu zaútočil pes, ktorý
ho dohrýzol. Šesťročné dieťa museli
záchranári letecky prevážať v umelom spánku do nemocnice v Martine.
Udalosť sa stala v popoludňajších hodinách. „Pes dieťa pohrýzol na viacerých
častiach tela, čím mu spôsobil vážne
zranenia vyžadujúce si jeho prevoz
leteckými záchranármi do nemocnice
v Martine. Okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie vo
veci prečinu ublíženia na zdraví,“ informovala nás krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
K prípadu boli privolaní štátni i mestskí
policajti. Ako uviedol náčelník MsP Róbert Šiška, nešťastie sa stalo po sedemnástej hodine. „Mestská polícia bola
Okresným riaditeľstvom Policajného
zboru požiadaná o umiestnenie psa do
útulku. Hliadka za asistencie majiteľa

Pes bol umiestnený
do karantény.

psa umiestnila v útulku, v karanténnej
časti,“ konštatoval Róbert Šiška s tým,
že ide o belgického ovčiaka.
Zásah záchranárov, ktorí boli vyslaní na pomoc maloletému chlapcovi,
nám potvrdila hovorkyňa Operačného
strediska záchrannej zdravotnej služby

Alena Krčová: „Údajne ho dohrýzol pes.
Záchranári ho po ošetrení transportovali do nemocnice. Vzhľadom k tomu,
že ide o dieťa, však viac informácií
k zdravotníckemu zásahu nemôžem
poskytnúť.“ Podľa informácií, ktoré
poskytla médiám hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková,
chlapec bol podchladený, s poruchou
vedomia a mnohopočetnými hryznými
poraneniami po celom tele. Na umelej
pľúcnej ventilácii v stabilizovanom
stave bol maloletý pacient vrtuľníkom
transportovaný na detské oddelenie
anestéziológie a intenzívnej medicíny
Univerzitnej nemocnice v Martine.
Keď na miesto nešťastia prišli policajti, pes bol zatvorený v koterci. Prípad
vyšetruje polícia v Žiari nad Hronom
a nateraz žiadne bližšie informácie neposkytuje.
(li)
Foto: zdroj polícia

Druhé miesto patrí tento rok firme
Elektro Recycling zo Slovenskej Ľupce, ktorá sa zaoberá spracovaním
elektroodpadov a prenosných batérií. Na treťom mieste sa umiestnila
žiarska spoločnosť Tubapack, zaoberajúca sa výrobou, predajom a plnením hliníkových a laminátových túb
a potlačou laminátových fólií. Ocenenie jej patrí za výrobu unikátnej tuby
GO GREEN!, ktorá je spolu s uzáverom
vyrobená zo 100-percentného recyklovaného hliníka. „Vážime si ocenenie
Zelený Merkúr. V Tubapacku dlhodobo kladieme dôraz na environmentálne aspekty výroby. V dôsledku

zameriavania našej spoločnosti na
trvalú udržateľnosť sme sa rozhodli
vyrábať 100 % recyklovanú hliníkovú
tubu bez akéhokoľvek vedľajšieho
odpadu. Myslíme si, že toto je smer
do budúcnosti. Využívať aj zvyškový
odpad a znižovať tak zaťažovanie
životného prostredia,“ vyjadril sa na
margo ocenenia Richard Pittner, generálny riaditeľ TUBAPACK, a. s.
Cenu víťazovi a ostatným oceneným
odovzdali v utorok 3. marca na hrade
v Slovenskej Ľupči. Stalo sa tak počas
verejnej časti Valného zhromaždenia
Banskobystrickej regionálnej komory
Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory (SOPK), ktorá je spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) vyhlasovateľom súťaže.
Jej partnerom bol aj BBSK.
(li)

Na území mesta sú zatvorené školy,
škôlky, školské zariadenia a detské jasle

Od piatku 13. marca sú na území mesta
zatvorené školy, škôlky, školské zariadenia a detské jasle. Predbežne ide o
zatvorenie školských zariadení na dva
týždne. Zatvorená bude aj Základná
škola s materskou školou Š. Moysesa,
ktorá nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rovnako sú zrušené tréningy

mládežníckych kategórií na území
mesta, a to tie, ktoré sa konajú v telocvičniach aj na ihriskách.
Zároveň žiadame deti a mládež, aby sa
v čase voľna nezgrupovali na verejnosti,
ale zdržiavali sa doma.

4

SPEKTRUM

Poradíme vám, ako si vyrobiť
jednoduché rúško
Momentálne sa na Slovensku takmer
nedá zohnať žiadne ochranné rúško.
Ak však máte šikovné ruky a zvyšky
látky, poradíme vám, ako si môžete
ušiť jednoduché jednovrstvové rúško
sami doma podľa návodu dizajnérky
Dany Kleinert. Ak nemáte šijací stroj,
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Recept na domáci dezinfekčný gél
Postup: v malej miske zmiešame aloe
vera gél s glycerínom a alkoholom.
Pridáme škoricový esenciálny olej
a tea tree olej, spolu s levanduľovým.
Dobre premiešame s destilovanou
vodou alebo koloidným striebrom na
požadovanú konzistenciu. Naplníme
dávkovač alebo prenosnú plastovú
fľaštičku.

určite si poradíte aj s obyčajnou ihlou.
Najideálnejšie je použiť bavlnu.
Tú môžete neskôr vyvariť, prať v práčke a prejsť parou.
Veľkosť rúška: pre dospelých
20 x 25 cm, pre deti 20 x 20 cm.

Tento dezinfekčný prostriedok je nevhodný pre deti!

Recept podľa Svetovej
zdravotníckej organizácie
Najjednoduchší recept
Potrebujeme: čistý alkohol, esenciálne oleje: tea tree, levanduľový, aloe
vera gél, dávkovač s pumpičkou alebo uzatvárateľnú plastovú fľaštičku

Krok č. 1: Urobíme si rúško podľa
veľkosti pre dospelých. Dlhšia, 25
centimetrová strana, je vodorovná,
čiže „od ucha k uchu“.

Krok č. 2: Dobré je priebežné žehlenie. Nemusíte tak používať špendlíky,
keďže záhyby po prežehlení lepšie
držia.

Postup: fľaštičku alebo dávkovač naplníme do 1/3 alkoholom a pridáme
15 kvapiek oboch esenciálnych olejov. Zvyšok nádoby doplníme aloe
vera gélom. Dôkladne pretrepeme
a môžeme používať. Vďaka tomuto
gélu budú vaše ruky dokonale čisté.
Alkohol hubí choroboplodné zárodky
a esenciálne oleje pôsobia dezinfekčne a antisepticky. Aloe vera sa postará
o hydratáciu pokožky.

Stredne jednoduchý recept
Potrebujeme: 1 lyžicu čistého alkoholu, 1/2 lyžičky rastlinného glycerínu
(voliteľné), 1/4 šálky aloe vera gélu,
10 kvapiek škoricového esenciálneho
oleja, 10 kvapiek esenciálneho oleja

Krok č. 3: Dvakrát preložíme oba dlhšie okraje látky a prešijeme.

Krok č. 4: Spravíme si postupne tri
vodorovné záhyby, vždy jeden po
druhom prežehlíme.

z čajovníka, destilovanú vodu, dávkovač s pumpičkou alebo uzatvárateľnú
plastovú fľaštičku
Postup: zmiešame gél z aloe vera,
glycerín a alkohol v malej miske. Následne pridáme škoricový a čajovníkový esenciálny olej, k tým môžeme
pridať aj iné esenciálne oleje a vôňu.
Dobre premiešame a pridáme destilovanú vodu, aby sme dosiahli správnu konzistenciu. Hotový gél môžeme
preliať do fľaštičky.

Zložitý recept, ale viac účinný
Potrebujeme: 1 lyžicu čistého alkoholu, 1/2 lyžice rastlinného glycerínu,
1/4 pohára aloe vera gélu, 10 kvapiek
škoricového esenciálneho oleja, 10
kvapiek tea tree esenciálneho oleja, destilovanú vodu alebo koloidné
striebro, levanduľový esenciálny olej,
dávkovač s pumpičkou alebo uzatvárateľnú plastovú fľaštičku

Potrebujeme: nádobu s ryskou
a uzáverom, injekčnú striekačku, litrovú fľašu čistého alkoholu, 3 % peroxid vodíka, glycerol (známy tiež ako
glycerín)
Postup: vezmeme čistú nádobu, kde
je vyznačená hladina jedného litra
a nelejeme do nej 830 mililitrov alkoholu. Potom pomocou pripravenej
striekačky naberieme 42 mililitrov
peroxidu vodíka, pridáme ho do alkoholu a všetko poriadne premiešame.
Zostáva ešte pridať 15 mililitrov glycerolu, čo nepôjde úplne ľahko, pretože je veľmi hustý. Všetko dôkladne
uzatvoríme a premiešame. Potom už
len zostáva celý obsah doliať do jedného litra vychladenou prevarenou
vodou a znovu litra vychladenou prevarenou vodou a znovu zamiešať. Pre
čo najlepší možný výsledok je najlepšie vyrobený dezinfekčný gél nechať
tri dni uzavretý odstáť a potom ho
môžete bez strachu používať.

Dôkladne umyté ruky ochránia zdravie
Dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžete zabrániť šíreniu respiračných ochorení,
ku ktorým patrí aj COVID-19 (koronavírus).

Pravidlá pre čisté ruky:
1. Každé umývanie rúk má trvať 40 – 60
sekúnd.
2. Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla.

Krok č. 5: Oba okraje prešijeme, aby
sa nám záhyby pri manipulácii s materiálom zbytočne neotvárali.

Krok č. 6: Krátke okraje preložíme asi
na šírku 1 cm, prežehlíme a prešijeme.
Vytvorí sa nám tak po stranách tunel
pripravený na prevlečenie gumičky.

3. Ruky si potierajte spôsobom dlaň
o dlaň, pokračujte preložením dlane
pravej. ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne.
4. Trením čistite spojené prsty pravej
ruky proti ľavej ruke a opačne, následne
zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani.

• uzavrite prsty jednej ruky do druhej
dlane a potierajte nimi druhú dlaň

• pred a po návšteve nemocnice, leká-

5. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne.

• krúživým pohybom si čistite ľavý palec
pravou rukou a opačne
• spojenými prstami pravej ruky čistite
krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne

Aj takto sa ochránite pred respiračnými ochoreniami:

6. Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky
a opačne.

Krok č. 7: Vezmeme si dve gumičky.
Dĺžka každej by mala byť približne
25 cm. Prevlečieme ju cez tunel, po
vyvlečení ju zauzlíme, aby sme mali
oba konce spojené.

Krok č. 8: To isté spravíme aj na
druhej strane, v druhom tuneli. Ak
máte rúško príliš voľné po natiahnutí
na tvár, pritiahnite si viac gumičky.
Ak gumičky nemáte, môžete použiť
šnúrky a rúško si na hlave zaviažete.

Keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované.

Ruky si umývajte:

7. Ruky si opláchnite vodou a dôkladne
utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom.

• po každom návrate domov, do práce
z vonkajšieho prostredia

Umývanie rúk s dezinfekčným
prostriedkom na báze alkoholu:

• po ceste v prostriedkoch hromadnej
dopravy

• naberte plnú dlaň dezinfekčného
prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk
• preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov
a opačne
• trením si čistite spojené prsty pravej
ruky proti ľavej ruke a opačne

• pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

• pred, počas a po príprave jedla
• po každom použití toalety
• pred manipuláciou s bábätkom a po
výmene znečistenej plienky
• po manipulácii so zvieratami a ich
krmivom
• po manipulácii s odpadom a odpadovým košom

ra

• vyhýbajte sa, ak je to možné, miestam
s vysokou koncentráciou ľudí
• dezinfikujte povrchy a kľučky dezinfekčnými prostriedkami s obsahom
chlóru či jódu
• pri kýchaní a kašľaní si vždy zakryte
ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidujte
• nedotýkajte sa očí, úst a nosa kontaminovanými rukami
• snažte sa dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
• myslite na to, že choroboplodné zárodky môžu byť na tlačidlách zvončekov, na vodovodných batériách, na
nákupných vozíkoch a iných predmetoch, ktoré bežne používate

Blahoželanie

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka
pre našu babinu od Pána z nebíčka.
Nech jej dá dar zdravia,
v ňom je žitia sila,
aby tu radostne a šťastne
ešte dlho s nami žila.
Dňa 13. marca 2020 sa krásneho
životného jubilea 85 rokov dožila
mama, starká, babka, svokra,
krstná mama, švagriná
Anna Dobiasová
zo Šášovského Podhradia.
Všetko najlepšie, najmä veľa zdravia
želajú dcéry s rodinami, vnučky a
vnuci, pravnúčatá a ostatná
rodina a priatelia.

Z pera čitateľa

HĽADÁME NOVÝ DOMOV
NIO

DORKA

KELLY

Nio je 5-mesačný kríženec, možno belgičáka.
V dospelosti bude po kolená. Má rád ľudí aj deti.
S inými psami a sučkami je znášanlivý. Vie chodiť aj na
vôdzke. Je veľmi šikovný a učenlivý. Páčilo by sa mu
žiť v dome s prístupom do vnútra, ale zvykol by si aj
na život v byte. Potrebuje aktívnu rodinku, ktorá má
rada pohyb a výlety.

Dorka je 1,5-ročný kríženec ovčiaka. Je veľmi
rozumná a poslušná. Má 100 % hygienické návyky.
Má rada behanie, so psami je znášanlivá, so sučkami
individuálne. K ľuďom je maximálne priateľská
a nevadia jej ani deti.

Kelly je 7-mesačná sučka, ktorá už výraznejšie
nenarastie. Má rada prechádzky, chutí jej jesť. S inými
priateľskými psami a sučkami je znášanlivá. Má rada aj
deti. Bude z nej skvelý rodinný psík.

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
Každý deň okrem sviatkov sú v čase od 16.00 do
20.00 hod. otvorené lekárne:

Spieva sa, ale aby sme boli v obraze, vrátim sa do
minulosti, keď som mal 27 rokov.

• lekáreň BENU, SNP 116, OC Kaufland, Žiar nad Hronom
• lekáreň Dr. Max, OC TESCO, SNP 100, Žiar nad Hronom

Bolo obdobie čiernobielej fotografie. Fotil som
takmer všetko – svadby, pohreby, krsty, sväté
prijímania a o čo ma požiadali. Aby sme boli
v obraze: pán Jozef zo Žiaru ma požiadal nafotiť
svojho jazdeckého koňa, ktorého mal ustajneného
v Hliníku. Miloval kone a z prvého platu si kúpil
hodinky a koňa. O koňoch vedel všetko. V dobe,
keď ma požiadal, mal 35 rokov, bol ženatý a mal
asi desiateho. Býval v Žiari, každý deň chodil do
Hliníka.

• 23.3. 20.00 – 22.30 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
• 24.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 25.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 26.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
• 27.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 28.3. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 29.3. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 30.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Recept,
Dolná 49/21, Kremnica
• 31.3. 20.00 – 22.30 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
• 1.4. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 2.4. 20.00 – 22.30 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 3.4. 20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika
SNP 2765/153
• 4.4. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158,
Hliník nad Hronom
• 5.4. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116

Autobusová doprava funguje
v obmedzenom režime

Opatrenia inštitúcií v meste v súvislosti
s vírusom COVID-19
spojenia. Toto opatrenie platí zatiaľ do
30. marca.

Dôležité telefónne čísla
Žiarčania, pozor! V prípade, že by ste
na sebe či členovi rodiny pozorovali
príznaky koronavírusu a váš stav by si
vyžadoval prepravu do nemocnice, volajte dopravnú pracovnú službu:
• 0905 34 20 04 - do 15.00 hodiny
• 0903 72 42 88 - po 15.00 hodine
• 0917 66 64 99 - po 15.00 hodine
Tieto čísla platia pre okres Žiar nad Hronom, Žarnovica, Kremnica, Nová Baňa
a Banská Štiavnica.

V prípade informácií o novom
koronavíruse boli pre verejnosť
zriadené nonstop infolinky
• Banskobystrický kraj 0918 659 580
(RÚVZ so sídlom v B. Bystrici)
• V čase od 8.00 do 15.00 hod. 0911 902
853, e-mail: zh.epid@uvzsr.sk (RÚVZ Žiar
nad Hronom)
• E-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Splátka za komunálny odpad
sa posúva
Poplatok za komunálny odpad, ktorý je
splatný do 31. marca príslušného kalendárneho roka, je možné uhradiť až do
konca apríla.

MHD bude fungovať
v obmedzenom režime

Mimoriadna zmena
cestovného poriadku

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a prerušenie prevádzky
školských zariadení bude MHD v meste
Žiar nad Hronom od 16. do 29. marca
fungovať v „prázdninovom režime“.
V prípade, že bude prerušenie školských
zariadení predĺžené, bude tento režim
pokračovať až do ich obnovenia.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu mení
spoločnosť SAD Zvolen od 15. marca
až do odvolania cestovné poriadky na
všetkých prímestských autobusových
linkách. Aktualizované cestovné poriadky nájdete na webovej stránke www.sadzv.sk.

DARIUS

Darius má približne 2 roky, je to kríženec poľovného
plemena, možno kopova. Pochádza z množiteľského
prostredia. Od prvej chvíle je priateľský a prítulný.
So sučkami je znášanlivý, aj s priateľskými psami.
Vzhľadom na jeho temperamentnosť nie je vhodný
k malým deťom, pretože by im mohol nechtiac ublížiť.
Bol by super spoločníkom pre aktívnu rodinu, ktorá má
rada výlety a turistiku.

Našim hlavným cieľom je dať druhú šancu čo najväčšiemu
počtu psíkov, ktorí sa potom, čo ich majitelia zlyhali, ocitli u nás
v útulku. V prípade záujmu o adopciu psíkov, volajte na číslo
0948 082 206.

Čože som to ja urobil, dopustil sa mnohých chýb...

Vyhovel som mu a jeho autom si išiel aj s mojim
synom, ktorý mal 4 roky. Môjmu synovi sa to páčilo.
Pán Jozef koňa očistil, osedlal a s jeho manželkou
a deťmi sme išli ku Hronu na lúku. Všetci sme sa
odfotili. Ponúkol aj mne nasadnúť. Vyskúšal som
si to. Hlavne môjmu synovi sa to páčilo. Nechcel
z koňa dole. Doma sa mamičke chválil, že sedel na
ozajstnom koni. Priznám sa, že aj ja som bol v úžase,
aké je to svetové. Začal som kupovať literatúru
o úžasnom zvierati. Rozhodol som sa na naliehanie
môjho syna, aby som požiadal pána Jozefa, nech
nás vezme, keď pôjde kŕmiť. Navrhol som, že fotky
mu za to darujem bezplatne. Nabudúce o tom, ako
mi navrhol, aby som kúpil koňa.
František
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Opatrenie žiarskeho súdu
V zmysle opatrenia predsedu súdu zo
dňa 10. marca boli zmenené úradné
hodiny podateľne súdu pre styk s verejnosťou od 8.00 do 11.00 hodiny každý
pracovný deň. Toto platí zatiaľ do 30.
marca. Elektronické podanie je možné
zasielať kedykoľvek.
Informačné centrum súdu bude verejnosti k dispozícii len v elektronickej
forme alebo na základe telefonického

Sudcom bolo odporučené, zo strany
predsedu súdu, rušiť pojednávania
a verejné zasadnutia, okrem väzobných
vecí a ostatných úkonov v prípravnom
konaní v rámci trestného konania (kde
plynú prísne lehoty) a neodkladných
opatrení vo veciach starostlivosti súdu
o maloleté deti. Aj toto opatrenie platí
zatiaľ do 30. marca.
Verejnosť môže vstupovať do budovy
súdu len s ochranným rúškom na tvári.

Zatvorenie zberného dvora
Technické služby, a. s., SNP 131, Žiar nad
Hronom uzatvorili zberný dvor od 14.
marca na dva týždne.

Zatvorenie mestskej knižnice
Mestská knižnica Michala Chrásteka
oznamuje, že od 13. do 27. marca bude
zatvorená. Pokiaľ vám bude v tejto dobe
končiť výpožičná doba dokumentu,
budete ho môcť vrátiť do 9. apríla bez
sankčných poplatkov.

Vodári zatvorili
zákaznícke centrá
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica
v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov
na zákazníckych centrách, z dôvodu
minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamuje,
že do odvolania sú Zákaznícke centrá
ZATVORENÉ.
Za účelom vybavenia akýchkoľvek
žiadostí, podnetov a reklamácií môžu
zákazníci využiť písomnú, elektronickú
alebo telefonickú formu komunikácie:
• e-mail: cc@stvps.sk
• telefonická zákaznícka linka:
0850 111 234
V prípade potreby priameho telefonického kontaktu s pracovníčkami zákazníckeho centra v Žiari nad Hronom
môžu občania volať na telefónne čísla:
048/4327 901; 902; 903; 900, kde je
možné sa dohodnúť, ako danú požiadavku vybaviť bez nutnosti osobnej

návštevy zákazníckeho centra.

Opatrenia úradu práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Banská Štiavnica prijal opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu,
prípadne spomaliť jeho postup, v čo
najväčšej možnej miere. S okamžitou platnosťou sa obmedzuje osobný
kontakt s klientmi (uchádzačmi o zamestnanie, zamestnávateľmi, fyzickými
a právnickými osobami). Kontakt bude
realizovaný prevažne telefonicky, emailom, elektronickou poštou a poštou.
Preberanie všetkých potrebných písomností a náležitostí bude prebiehať
na recepcii úradu príslušného pracoviska. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Banská Štiavnica odporúča pre doručovanie písomností využívať poštu, email,
elektronické podanie. Opatrenia platia
do odvolania.

Preventívne opatrenia v Centre
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Vzhľadom na preventívne opatrenia
pred COVID–19 žiadame našich klientov, aby prišli na vyšetrenia IBA v prípade, ak oni alebo ich dieťa neprejavujete
žiadne klinické symptómy ochorenia,
ako napr.: kašeľ, nádcha, horúčka, bolesti kĺbov, svalov, únava a sťažené dýchanie.
V prípade, ak vám bola nariadená karanténa, dohodnuté vyšetrenia vopred telefonicky alebo prostredníctvom emailu
zrušte.
Zároveň vás prosíme o dôsledné dodržiavanie hygienických zásad (umývanie
rúk a pod.)
V mene našich zamestnancov vám
ďakujeme, že sa správate zodpovedne
a pomáhate nám chrániť zdravie nás
všetkých.
Mgr. Ľubica Salayová, riaditeľka
CPPPaP Žiar nad Hronom

Do MHD len s rúškom
Mesto sa v spolupráci so SAD dohodlo
na POVINNOM nosení rúšok či ich adekvátnych náhrad v autobusoch MHD.
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Kultúra v Žiari sa odmlčala. Vedenie MsKC odkazuje: Peniaze za zakúpené vstupenky vrátime
Kultúra v Žiari nad Hronom dostala kvôli koronavíru rovnako stopku
ako všetky ostatné inštitúcie. Zrušili
sa predstavenia pre dospelých, deti,
svoje priestory zatvorila knižnica a ani
Kino Hron nepremieta. Aký to všetko
bude mať dopad na chod Céčka? Rozprávali sme sa s producentom a dramaturgom MsKC Jankom Kulichom.
MsKC muselo z dôvodu opatrení uzatvoriť svoje priestory, zrušiť naplánované podujatia. Aký to bude mať dopad na ďalšie fungovanie MsKC? Budú
sa napr. predstavenia, ktoré boli naplánované na toto obdobie, presúvať,
alebo sa úplne zrušia?
Deje sa niečo, na čo nikto z nás nebol
a ani nemohol byť pripravený. Prakticky zo dňa na deň sme zostali stáť pred
rozhodnutiami o zrušení produkcie.
Mali sme naplánované hviezdami nabité predstavenie Na koho to slovo padne,
úspešný detský program so Zahrajkom
alebo párty s Maduarom. Všetky tieto
produkcie sme zrušili a rušíme aj podujatia, ktoré boli naplánované na začiatok
apríla. Pre niektoré z nich však budeme
hľadať náhradné termíny.
Čo v prípade, že ľudia majú kúpené
vstupenky, je možné ich vrátiť? Ak
áno, kde a kedy? Keďže platia nariadenia a prevádzky sú zatvorené.
Podľa nariadenia vlády je MsKC, ako
kultúrna inštitúcia, zatvorené. Rozhodli sme sa však, že budeme peniaze za
vstupenky vracať na bankové účty od
23. marca. Bude to fungovať tak, že nám
divák, ktorý si vstupenku zakúpil, pošle
na e-mail odfotené vstupenky aj spolu
s číslom rezervácie a číslom účtu, na ktoré mu my pošleme peniaze. Bližšie informácie zverejníme na našich webových
stránkach a sociálnych sieťach. Rozhodli
sme sa tak preto, že nikto z nás nevie, ako
dlho bude toto obdobie trvať. Zároveň
sme presvedčení, že sa teraz každé euro
doma zíde.
Ktoré podujatia viete sľúbiť, že sa určite odohrajú.
Dnes naozaj nevieme, ktoré z najbližších

MsKC je zatvorené, priestory zívajú prázdnotou.

podujatí sa uskutočnia. Neustále sledujeme vývoj aj prognózy, aby sme vedeli
dať stanovisko. Nateraz to vyzerá tak, že
aj aprílové produkcie, vrátane programu
Mira Jaroša či Stavanie mája a veselica,
budú zrušené či preložené. Osobne si
myslím, že budeme nútení rušiť celú
produkciu 1. polroka až do konca júna.
Ale nepredbiehajme ...
Čo sa momentálne v MsKC deje? Ako
vyzerajú prípravy na podujatia, ktoré
boli napríklad naplánované na apríl,
máj a podobne?
Momentálne máme stále čo robiť a do
práce chodíme, i keď je budova MsKC
uzavretá pre verejnosť. No aj počas práce s kolegami dodržiavame hygienické
zásady a nosíme rúška. Realizujeme brigády, upratovanie skladov, opravujeme
techniku. Máme dosť práce s vypratávaním priestorov v kaštieli i v MsKC kvôli
sťahovaniu múzea či Pamätnej izby
Š. Moysesa. Čaká nás tiež veľká brigáda
vo Svätokrížskom dome, v ktorom plánujeme realizovať nový cyklus náučných
a tradičných podujatí. Vďaka podpore
mesta tiež upratujeme a zariaďujeme
vynovené priestory Domu kultúry na
Námestí Matice slovenskej. Realizujeme
tiež pravidelné porady a sedenia kvôli
City festu a iným veľkým projektom.
Naznačili ste City fest. Čo s takýmito

väčšími podujatiami (City fest, Beer
fest)? Určite je predčasné hovoriť
o tom, čo bude v auguste, ale predsa
len, ak by sme boli v štádiu, že stále
nebude možné sa verejne stretávať,
aké sú plány MsKC? A ako to ohrozí či
neohrozí fungovanie kultúry v Žiari?
City fest je téma sama o sebe. Jeho organizácia sa pripravuje a realizuje niekoľko
mesiacov vopred. Je pre nás dôležité
vedieť, či bude, alebo nie, ale rozhodnutie sa nedá urýchliť. Overujeme si, či
partneri budú pri nás stáť a či budeme
mať potrebné financie. Umelci sú už tiež
nervózni, pretože nikto nevie, čo bude.
Dúfame, že keby aj nič iné, tak aspoň City
fest by sa mohol podariť, ale momentálne je o tom predčasné hovoriť. Zdravie
je prvoradé.
Ak by sa City fest konal, čo dúfame, že
áno, vieme a môžeme povedať interpretov, ktorí zavítajú do parku tento
rok?
Dramaturgia festivalu je hotová a je nabitá hviezdami, tak ako sa pri 15. ročníku patrí. Pripravených je viacero premiér
umelcov, ktorí na festivale ešte nehrali
a nebudú chýbať ani tie najväčšie slovenské hviezdy. Ako sme už avizovali,
jednou z nich je aj skupina Horkýže Slíže.
Čomu sa momentálne venuje producent a dramaturg MsKC? Nie je depri-

movaný z toho, že nevie, či je možné
niečo plánovať, naopak, musí sa zaoberať tým, čo všetko sa bude rušiť?
Priznám sa, že je to veľmi demotivujúce.
Mali sme pripravené nové projekty, ako
sú festival domácich umelcov, festival
alternatívnej kultúry, nevšedný koncert
vážnej hudby, ale aj projekty vo Svätokrížskom dome. Chcem veriť, že čoskoro
bude lepšie a ľudia budú potrebovať
kultúru, umenie a zábavu. Bez nej to
nepôjde. Momentálne riešime zmluvy
s umelcami, hľadáme alternatívne termíny, pripravujeme nové grafiky a tiež
pracujeme na zlepšení komunikácie cez
sociálne siete. Práce je stále nad hlavu,
musíme byť pripravení na všetky varianty, a hlavne byť tu pre ľudí, keď nás budú
potrebovať.
Pod činnosťou MsKC je aj Kino Hron.
Aj tu sa pozastavilo premietanie. Prídu žiarski diváci o tituly, ktoré v týchto dňoch mali prísť do kín, alebo sa
nemusia obávať a postupne sa budú
premietať, aj keď neskôr, aj v Žiari?
Uvidíme, ako dlho bude trvať táto odmlka a podľa toho zareagujeme aj v kine.
Určite Žiarčanom neujdú dlho očakávané premiéry, budeme sa snažiť im to
vynahradiť a všetko dohnať. Nevieme sa
dočkať.

Môžeme hovoriť aj o finančnej stránke? Aký dopad bude mať výpadok pre
MsKC? Budú straty veľké?
Plusom je, že všetky zmluvy s umelcami
obsahujú zmienku o tzv. vyššej moci,
do ktorej spadá aj táto pandémia, takže
žiadne sankcie za zrušené podujatia nehrozia. Straty budú však vznikať tým, že
nebude zisk z predaja vstupeniek, ktorý
používame na dofinancovanie stratových, resp. akcií bez výberu vstupného.
Ak však nebude ani City fest či Beer fest,
situácia bude horšia.
Možno na odľahčenie, čo by ste odporučil Žiarčanom, keďže teraz sú izolovaní v domácnostiach? Aké filmy, príp.
čo by si mohli pozrieť v televízii, čo na
DVD nosičoch, resp. ako si môžu spríjemniť dni doma?
Odporučil by som im krátke úteky do
prírody, do lesov ďaleko od ľudí, aby
načerpali silu a pokoj do všetkých nasledujúcich dní. Budeme to všetci potrebovať. Dobrou knihou alebo skvelým hudobným albumom sa nič pokaziť nedá.
Buďte s rodinami, smejte sa, oddychujte... Budeme sa tešiť na skoré stretnutia
s vami.
(li)

Pracovníci MsKC stále chodia do práce. Popritom dodržujú
všetky hygienické zásady.

Adam Pajunk je najmladším oceneným trénerom na Športovcovi roka
Adam Pajunk, tréner Atletického klubu
MŠK Žiar nad Hronom, si nedávno prevzal ocenenie na podujatí Športovec
roka. V rozhovore hovorí aj o svojich
atletických úspechoch, ceste k atletike, problémoch pri stavbe tartanových
dráh, stave slovenskej atletiky a o jeho
pocitoch pri preberaní ocenenia.
Adam je zamestnancom spoločnosti Fagor Ederlan Slovakia, „narodený
v dobrom atletickom ročníku 1990“,
ako o ňom povedal dlhoročný žiarsky
tréner Miro Rybársky. V Kremnici absolvoval základnú školu, kde sa aj narodil.
Na strednej odbornej škole technickej
vo Zvolene začal úspešne koketovať
s atletikou, predovšetkým však s behmi na krátke vzdialenosti. Pod vedením
trénerky Danice Sokolíkovej úspešne
reprezentoval klub DANICA Zvolen, ako
aj školu. V závere štúdia sa začala písať
spolupráca s Atletickým klubom MŠK
Žiar nad Hronom, kde pod vedením trénera Mira Rybárskeho reprezentoval klub
v šprintoch. Ako išiel čas, tréner Rybársky,
vtedajší prezident klubu, si ho vybral za
svojho nástupcu. V čase nástupu mal
dva sny, ktoré sa mu postupne podarilo
aj splniť - 100 členov klubu a postavenie
tartanovej dráhy.
Ocenenie si zaslúžil za svoju usilovnosť
trénera a prezidenta, kde za neho hovoria úspechy nielen atlétov v súťaži
jednotlivcov a hlavne v súťaži družstiev,
kde mladšie žiačky tri roky dozadu valcujú ako víťazky krajskú ligu, staršie
žiačky sú na stupni víťazov pravidelne

Už ich je menej po tých 8 rokoch, ale stretával som sa s tým dosť často.
Minulý mesiac ste si boli prevziať ocenenie z rúk primátora Petra Antala.
Aký to bol pocit byť najmladším oceneným trénerom?
Je to skvelý pocit a veľká pocta pre mňa,
ale ešte stále je sa čo učiť.

Aj keď sa venuje vedeniu klubu, stále aj preteká.

a dorastenky dva roky po sebe postúpili
na Majstrovstvá Slovenska, kde súperia
s tými najlepšími športovými gymnáziami na Slovensku. Klub sa prepracoval
medzi najlepšie a počtom aj najväčšie
kluby v rámci súťaži Stredoslovenského
atletického zväzu a neustále napreduje
v rámci Slovenskej atletiky.

Osobné rekordy mám v behu na 100 m
11,30 s a na 200 m 23,30 s. Síce to nie je
bohviečo oproti Jánovi Volkovi, čo teraz
behá, ale tak bol som ešte vtedy junior.

Viedli vás rodičia od malička k športu,
alebo ste si atletiku vybral sám?
Viedli ma trochu aj rodičia, ale vždy som
rád športoval od malička, ale predtým
skôr hokejbal a hokej ako atletika. K atletike som sa dostal cez učiteľku na strednej škole, ktorá má poslala na tréningy, čo
mali po škole atléti.

Prekvapilo vás, keď vás bývalý prezident klubu Rybársky navrhol za svojho nástupcu?
Tak v prvom okamihu aj hej, veď koho by
to nezaskočilo. Na druhej strane som aj
chápal, že sa Miro chce venovať trénovaniu, čo ho baví najviac.

Aké sú vaše najlepšie atletické výkonnostné úspechy?

Tento rok som znova začal aj trochu trénovať, tak by som rád tie časy vylepšil,
verím, že sa mi to podarí.

Ste tak mladý, nepotýkate sa s pochybnosťami od ostatných, či dokážete riadiť klub?

Ako sa vám podarilo prilákať toľko
atlétov, aby sa vám splnil sen so 100
členmi? Koľko atlétov momentálne
klub zastrešuje?
Podarilo sa to celému tímu vytvoriť také
prostredie, kde sme skoro všetci ako rodina, a tak spolu napredujeme. A to robí
aj dobrú reklamu a ohlasy. Momentálne
sa nám na ligu pripravuje cez 100 starších
atlétiek a potom máme ešte malých.

Žiarsky polmaratón a chodecký míting
sú najznámejšie atletické akcie v meste. Plánujete aj iné akcie v meste?
Ako náhle bude skolaudovaná nová atletická dráha, tak chceme usporiadať
niekoľko pretekov.
Je náročné zorganizovať mestský polmaratón. Čo všetko je k tomu potrebné?
Je to veľmi náročné a zaberie to veľa času
obehať všetky veci od štartu až po cieľ.
A chcem sa poďakovať všetkým ľuďom,
ktorí nám s nim pomáhajú.

Aké sú vaše najväčšie trénerské úspechy?
Dve striebra z Majstrovstiev Slovenska
a pár výkonov roka. A kopec ďalších menších úspechov.

Hovorí sa, že slovenskí atléti nemajú
tak vhodné podmienky na tréning
ako majú zahraniční konkurenti. Existuje možnosť tu vycvičiť vrcholového
športovca vyrovnávajúceho sa svetovej špičke?
Áno, dá to, len je to veľmi ťažké a náročné, či už finančne, alebo materiálne.
Dôležité je nájsť správny talent a potom
mu zabezpečiť všetko na jeho maximálny
rozvoj.

Ako prebiehajú tréningy dnes v porovnaní s tréningami, ktoré ste sám
absolvoval? Zmenili ste niečo v tréningových programoch? Čo by ste
v budúcnosti chceli zlepšiť?
Niektoré veci som zanechal, ale veľmi sa
to nedá porovnávať, lebo na každého atléta je iný šitý tréning na mieru. Ešte je
veľa vecí, ktoré treba vylepšiť, ale všetko
postupne. Prvým návrhom bude prevencia proti zraneniam v klube, ktoré môžu
ohroziť trénovanie.

Ako sa vám podarilo splniť si cieľ s tartanovou dráhou a v čom je najväčší
problém pri ich stavbe?
V prvom rade sa chcem poďakovať mestu
a atletickému zväzu, že nám ju vybudovali a už čoskoro môžeme na nej zarezávať. Bolo to asi tým, že už nie sme malý
klub, tak sme potrebovali nejaké to zázemie. Najväčší problém pri stavbe tartanových dráh je v nákladných investíciách.
Filip Šebeň

Mestské noviny I 23. marec 2020

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo súťaže
v cirkevnej škole
Dňa 9. marca sa v Základnej škole
s cirkevnou školou uskutočnilo školské kolo v prednese umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre
2. stupeň.
Z triednych kôl postúpilo 45 recitátorov, ktorí súťažili v II. a III. kategórii. Porota, v zložení M. Hronská, V. Jauschová
a J. Malá, sa v niektorých prípadoch dosť
potrápila s výberom a umiestnením recitátorov, pretože sme si vypočuli viacero
naozaj kvalitných prednesov, z čoho sa
veľmi tešíme. Napokon sme udelili aj viacero čestných uznaní.

Výsledné poradie
Poézia: II. kat. (5. – 6. roč.)
1. Július Malý, 5. A
2. Matias Horák, 5. B
3. Sabina Hanusová, 5. A
3. Alžbeta Bošková, 5. B
Čestné uznanie: Peter Spodniak, 6. A

3. Matúš Fajčík, 8. A
Čestné uznanie – Tatiana Hronská,
7. A a Patrícia Pittnerová, 9. B

Poézia: III. kat. (7. – 8. roč.)

1. Zuzana Paulová, 5. B
2. Radka Kadlecová, 6. A
3. Matej Cibuľa, 5. B
Čestné uznanie: Alexandra Hamadová, 5.
A a Marko Paulík (5. A)

1. Lucia Dekýšová, 9. B
2. Lenka Malá, 7. A
3. Nina Sučanská, 9. A

Próza: II. kat. (5. – 6. roč.)
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Próza: III. kat. (7. – 8. roč.)
1. Tamara Štangová, 9. B
2. Patrícia Glezgová, 7. A
3. Lucia Tichoňvá, 8. A
Čestné uznanie: Klára Karvašová, 9. B
Do okresného kola postúpili súťažiaci
z prvých dvoch miest v každej kategórii.
Cirkevná škola

Ó, mojej matky reč je krásota...
Nadchýna sa slovenský básnik Pavol Országh - Hviezdoslav našou ľubozvučnou slovenčinou. Tá nijakým
spôsobom nezaostáva za angličtinou
či iným svetovým jazykom.
Mať materinský jazyk a smieť ho používať v školách a v ďalších dôležitých ustanovizniach nie je ani dnes v niektorých
krajinách samozrejmosťou. Každý materinský jazyk je klenotom a dedičstvom
ľudstva, ktorý treba ochraňovať. A to je
jeden z dôvodov, prečo svetová Organizácia spojených národov UNESCO vyhlásila 21. február za Medzinárodný deň
materinského jazyka.
Aj Základná škola s materskou školou
Š. Moysesa v Žiari nad Hronom sa pripojila k tomuto odkazu, keď zorganizovala
zábavno-náučné podujatie oslavujúce
slovenčinu pre svojich žiakov. Tí si otestovali i obohatili svoje vedomosti o materinskom jazyku pri plnení zaujímavých
aktivít, ako je písanie hlaholiky husím brkom, hľadanie synoným v trojjazyčnom
pexese, odhaľovanie významu v minu-

losti používaných slov pomocou rôznych
slovníkov a jazykových príručiek, lúštenie textu v hlaholike, bernolákovčine
a štúrovčine, skladanie puzzle, vypĺňanie
kvízu, hádanie hádaniek, dopĺňanie slov
do ľudovej piesne, či vyslovovanie a tvorenie rôznych jazykolamov.
Celé podujatie sa vydarilo. Žiaci sa dobre
zabavili, a zároveň dozvedeli zaujímavé
informácie o svojej materčine. Dúfame,
že aj vďaka tomuto podujatiu si uvedomili, že slovenčina je krásny a bohatý
jazyk, na ktorý môžu byť právom hrdí.
Mgr. Martina Štefanková

Rozlúčili sme sa s ľadom

Fašiangy Turíce Veľká noc príde,
kto nemá kožúška, zima mu bude...
A nám veru zima nebola a užili sme si karneval. A nie hocijaký. Ale rovno na ľade.
Strigy. Príšery. Motýle. Šašovia. Masiek
bolo od výmyslu sveta. Nechýbal detský
smiech či úsmevy na tvárach spokojných
detí. K tomu všetkému dobrá hudba a radosť z pohybu. Vybláznili a vyšantili sme
sa veru do sýtosti, i diplomy a sladké od-

meny sme porozdávali. Veríme, že každý
odišiel spokojný. Už teraz sa tešíme zase
o rok. Dovtedy dokorčuľovaniaaaa!
Touto cestou by sme chceli tiež poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sa
do nášho mesta po rokoch vrátil zimný
štadión. Malí aj veľkí žiaci z našej „Dvojky“ si ľad v rámci hodín telesnej výchovy
naozaj užili do sýtosti.
Martina Polachová
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Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16. marca
Úradné hodiny klientskych centier sa
skracujú na čas od 8.00 do 11.00 hod.
každý pracovný deň.
Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú
poskytované služby evidencie vozidiel
alebo dokladov, bude umožnený vstup
len osobám s dohodnutým termínom na
konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov
klientskeho centra ani okresného úradu
vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte
bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného
úradu bude pre občanov k dispozícii len
podateľňa okresného úradu.

Na úseku dokladov
a dopravných evidencií
Na úseku dopravných evidencií budú
vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné
vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú
potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa
už v minulosti objednali mimo nových
úradných hodín, sa budú musieť znovu
objednať na čas od pondelka do piatka
od 8.00 do 11.00 hod., keďže ich objednávky boli zrušené. Zároveň žiadame
občanov, aby si vybavovali len úkony
nevyhnutne potrebné najmä pre ich
pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony, ako napr. vydane
duplikátu tabuľky s evidenčným číslom
na nosič na bicykle, zápis ťažného zaria-

Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
vydávanie zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Na úseku okresných úradov
a štátnych archívov
Pre komunikáciu s úradmi využívajte
elektronické podania prostredníctvom
slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

denia, zmena farby vozidla a podobne
nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.
Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru (ďalej len „zamestnanec oddelenia dokladov“) budú
zabezpečovať len prijímanie žiadostí
o vydanie:
a. občianskych preukazov pri skončení
platnosti maximálne dva mesiace pred
uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení
straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov
pre deti do 15 rokov nebudú prijímané
vôbec.

b. vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí
časovej platnosti vodičského preukazu
a pri nahlásení straty alebo odcudzenia
dokladu.
c. cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch
pracovných dní za príslušný správny
poplatok.
Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.
Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom
elektronickej služby na to zriadenej.

Polícia informuje: čo je koronavírus – COVID-19
Koronavírus je ochorenie akútnych
respiračných infekcií vyvolaných novým koronavírusom (SARS-CoV-2),
ktoré vzniklo v Číne. Koronavírus
COVID-19 spôsobuje kašeľ, horúčku,
dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu.
Prenáša sa kvapôčkovou infekciou
pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní.

Ako sa vyhnúť nákaze
• často si umývajte ruky mydlom na
báze alkoholu,
• používajte osobné ochranné pomôcky, ktoré sa používajú pri infekciách
prenášaných vzduchom, napr. respirátor, rúško, šatku,
• dodržiavajte aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašľú a kýchajú.
V prípade, že ste prišli do kontaktu s nakazenou osobou, alebo máte príznaky
COVID-19, kontaktujte vášho všeobecného lekára alebo volajte 0800 221 234.
V nedeľu 15. marca Vláda SR vyhlásila núdzový stav, aby poistila plynulé
a bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Prijaté opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu:
• kto teraz príde zo zahraničia, musí ísť
do povinnej 14-dňovej karantény,
• pokuta do výšky 1 659 eur hrozí fyzickým osobám a až do 20 000 eur právnickým osobám za nedodržanie nariadenej karantény,
• osoby, ktoré nedodržujú štátom nariadenú povinnú karanténu, nahlasujte
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa pobytu danej osoby
alebo na číslo 158 alebo 159,
• ak sa u danej osoby potvrdí ochorenie,
úrad bude informovať políciu a danej
osobe bude hroziť väzenie od jedného
až desať rokov (trestný čin Šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
podľa § 163 a § 164 Trestného zákona),

• osoby bez trvalého alebo prechodného pobytu na Slovensku, teda hlavne
cudzinci, sa na územie SR nedostanú,
• zatvorené sú medzinárodné letiská,
zastavená je medzinárodná vlaková
a autobusová doprava, školské zariadenia budú zatvorené do 30. marca, zatvorené sú sociálne a kultúrne zariadenia,
lyžiarske strediská i wellness centrá
a aquaparky,
• stránkové hodiny na okresných riaditeľstvách určené na vybavovanie žiadostí občanov budú od 16. do 23. marca
vybavované každý pracovný deň, v čase
od 8.00 do 11.00 hod.
• od 16. marca budú na 14 dní zatvorené všetky maloobchodné prevádzky
a služby okrem potravín, drogérií, lekární, predajní zdravotníckych pomôcok,
novín, pošty, bánk, poisťovní, čerpacích
staníc, predajní krmiva pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
• reštaurácie môžu zostať otvorené, ale
ľudia sa v nich nemôžu zhromažďovať,
jedlá si môžu zobrať so sebou.
OR PZ v Žiari nad Hronom

Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf ) alebo
virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/
Login.aspx).
Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované
prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického
podpisu, tieto ale musia byť čo najskôr
doplnené aj v papierovej forme alebo
prostredníctvom elektronickej služby
so zaručeným elektronickým podpisom.
Prílohy e-mailových podaní je potrebné
naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku. E-mailové
schránky odborov sú zverejnené.
V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani
e-mailovú schránku, svoje podania môže

realizovať prostredníctvom Slovenskej
pošty, bez potreby návštevy úradu.
Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov
okresných úradov.
V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených
kontaktov na www.minv.sk.
Pri návšteve klientskeho centra striktne
dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.
Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do
všetkých klientskych pracovísk, okrem
nevyhnutných úkonov.
Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku
zavedených mimoriadnych opatrení sa
nebude považovať za porušenie zákona,
občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty
pre podávanie opravných prostriedkov
zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie
sa naďalej vyžaduje.
Nedostavenie sa klienta v stanovenom
termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie
povinnosti; náhradný termín je okresný
úrad povinný určiť písomne, a to listom,
e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.
Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych
archívov.

Medzinárodný deň žien si uctili aj v Slovenskom
zväze protifašistických bojovníkov
Pred viac ako 150 rokmi, presne
8. marca 1857, sa v New Yorku konal
veľký štrajk, keď do ulíc vyšlo viac
ako 15-tisíc žien. Žiadali vyššiu mzdu,
kratší pracovný čas a volebné právo.
8 marec je preto v kalendári OSN zaznamenaný ako pamätný deň v boji
za ľudské práva.
Stalo sa už zvykom, že predseda Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Žiari
nad Hronom pozýva na spoločenské
stretnutie z príležitosti MDŽ funkcionárky a zaslúžilé členky SZPB. Pozvanie
prijalo tento rok 41 žien. Predseda organizácie privítal zúčastnené a oboznámil
ich s históriou MDŽ. Po politických zmenách, ktoré nastali v roku 1989 a nastala
stagnácia osláv MDŽ, sa tento deň stal
na Slovensku znovu uznávaným. Aj
prezidentka Zuzana Čaputová predvečer tohto sviatku pozdravila všetky
naše ženy na Slovensku a povzbudila
ich v práci. Týmto sviatkom vzdávame
ženám úctu, lásku a vďaku. Pri tejto príležitosti si treba pripomenúť aj tvrdú
realitu, že ženy majú stále nižšie platy
za tú istú prácu, mnoho žien čelí vo svojom živote domácemu násiliu. Žena ne-
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pracuje len v práci, ale pracuje aj doma,
stará sa o domácnosť a svoju rodinu.
Práve 8. marca, v deň MDŽ, by sme sa
aspoň na chvíľu mali zastaviť v našom
uponáhľanom živote a pozorne sa
pozrieť okolo seba. Ženy by sme viac
potrebovali v politike, aby silnejšie presadzovali zákony v prospech občanov.
Aj my, muži, nemôžme nevidieť prítomnosť žien, ktoré kráčajú celý život vedľa
nás. Mnohokrát menej výrazne, skromnejšie, možno viac v úzadí, ale vždy za
každých okolností pri nás. I keď o tom
často nehovoríme, uvedomujeme si,
že bez žien by náš život vyzeral úplne
inak. Žena vytvára teplo domova, stará
sa o tisíce maličkostí. Je matkou našich

detí, oporou, keď máme pocit, že je
toho na nás mužov veľa. Zvláda oveľa
viac ako my a nesťažuje si. A ešte stihnú
aj dobre vyzerať.
Dovoľte citáciu: „Myslím si, že ženy, keď
sa snažia vyrovnať mužom, je to nesprávne. Sú omnoho lepšie ako muži
a vždy boli. Čokoľvek žene dáš, vždy
to spraví lepšie. Ak jej dáš dom, dá ti
domov. Ak jej dáš potraviny, pripraví ti
jedlo. Ak jej dáš úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej dáš, to znásobí a rozšíri.“ Svojrázne výroky, no myslíme si, že
správne.
Jaroslav Bulko, predseda OblO SZPB

Darujte 2% z daní Nadácii
TUBAPACK a podporte
zmysluplné projekty v regióne

Komodita plasty

V súčasnosti plasty patria medzi najrozšírenejšie druhy obalových materiálov a stretneme sa s nimi takmer
u každého výrobku. Keď sa poobzeráme okolo seba, či už sme doma,
v kancelárii, na ulici, v obchodnom
dome, cestujeme autom, vlakom, alebo autobusom, na verejných a športových podujatiach. Ťažko by sme
si vedeli predstaviť, že sa okolo nás
nenachádzajú plasty. Jednorazové
plasty vidieť v oceánoch a na plážach
po celom svete.
Najlepšie je, ak plastový odpad vôbec
nevznikne. Ak vznikne, skúsme ho využiť. Napríklad prázdny plastový obal na
kúpu čapovanej drogérie.
Ak vznikne plastový odpad, umiestňujeme ho do zberných nádob žltej farby
so štítkom s príslušným názvom druhu
odpadu v stojiskách alebo pri rodinných
domoch, alebo na zberný dvor.
Ak nevieme, z čoho je odpad zložený,
hľadajme na tovare, alebo obale recyklačnú značku. Plastové materiály majú
recyklačné značky 1-19.
Je dôležité, aby plastové obaly, ktoré
umiestňujeme do zberných nádob, boli
relatívne čisté a zbavené iných materiálov.

Aj vy osobne môžete pomôcť realizovať zaujímavé projekty v Žiari
nad Hronom a jeho regióne. Vaše 2%
z daní skončia ako podpora pre organizácie, ľudí či združenia, ktoré chcú
rozvíjať rôzne oblasti spoločenského
života. Časť vašich daní tak ostane
v regióne s výsledkami, ktoré sú hmatateľné a kontrolovateľné.
Poslaním Nadácie TUBAPACK je podporovať oblasti spoločenského života,
ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne.
Naším zámerom je prispievať k lepšej
vzdelanosti ľudí, skvalitniť zdravotníctvo, ochraňovať životné prostredie,
uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti kultúry
a športu a podávať pomocnú ruku tým,
ktorí to najviac potrebujú.
Nadáciu TUBAPACK založili a podporujú spoločnosti TUBAPACK, a.s, ŽHS, a.s.,
ALUTIREX, s.r.o., SLOVAL, s.r.o., AreaServis,
s.r.o., EKOTREND, s.r.o. a ZSNP SPO, s.r.o.

Čo sme podporili
V rámci školstva sme smerovali našu
podporu viacerým materským a základným školám v Žiari nad Hronom a jeho
okolí. Z kultúrnych podujatí sme podporili Divertimento musicale v Kremnici, Kremnické laso 2019, Lovčickú heligónku, no tiež Prvý kozí festival. Našu

Po vyčistení PET obalov zmenšíme objem obalu. Je to veľmi jednoduché. Buď
uvoľníme uzáver a obal jednoducho
stlačíme, alebo obal položíme na zem,
pristúpime nohou a zakrútime uzáver.

Prečo triediť
podporu dostali aj OZ Svetielko Nádeje,
benefičné podujatie Na krídlach anjelov,
či Detský klub Kosorínske orlíčatá. Nadácia nezabúda ani na športové kluby ako
je krasokorčuliarsky klub Iskra Banská
Bystrica, Pohronské ľadové medvede,
MŠK Jiu – Jitsu Žiar nad Hronom i žiarske volejbalistky.
Aj práve v tejto chvíli prichádzajú nové
žiadosti od ľudí a združení, ktoré potrebujú podať pomocnú ruku. Pomôžte
nám aj VY spoločne s nami pomáhať.

Ak vaše 2 % z daní zveríte
nám, skončia
v našom regióne
Nadácia TUBAPACK vám vie garantovať,
že vaše prostriedky budú použité pre
rozvoj Žiaru nad Hronom a jeho okolitých obcí. Aj vďaka vám môže vzniknúť
viacero zaujímavých projektov, ktoré

zlepšia naše prostredie pre život, podporia vzdelanie či voľný čas detí a mládeže alebo tunajšie zdravotníctvo.

Ako môžete pomôcť?
*Ak ste zamestnanci:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie
potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 %
dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo,
bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla
2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
*Pomôcť môžete aj poukázaním finančného daru na účet Nadácie TUBAPACK:
SK0311000000002941046464
ĎAKUJEME.

Vytriedením plastov, ktoré tvoria objemovo najväčšiu zložku komunálnych
odpadov, znižujeme množstvo nevytriedeného zmesového komunálneho
odpadu, ktorý dnes končí na skládke
odpadov. Plasty tvoria 13 – 19 % objemu zmesového odpadu.
Šetríme životné prostredie - voľne odhodené plastové obaly sú nielenže
neestetické, ale vzhľadom na ich dlhú
dobu a spôsob rozkladu predstavujú
nebezpečenstvo pre životné prostredie.
Spaľovaním takéhoto odpadu sa uvoľňuje do ovzdušia množstvo nebezpečných toxických látok.
Šetríme svoje peňaženky – za triedený
odpad neplatíme.

Zaujímavosti
• Plasty tvoria okolo 70 % morského
odpadu.
• Do zbernej nádoby o objeme 1100 l sa
zmestí približne 733 PET obalov s objemom 1,5 l.
• Plast je z chemického hľadiska syntetický polymérny organický materiál.
• Napriek tomu, že celofán na prvý pohľad možno plasty pripomína, nie je to
plast. Vyrába sa z chemicky regenerovanej celulózy. Keďže je nepriepustný pre
vodu aj vzduch, využíva sa napríklad na
balenie potravín.

• Väčšina plastov, ktoré ľudia vyrobili
od začiatku 50. rokov, kedy sa začalo
s ich masovou produkciou, sa už stihla
stať odpadom. Ľudstvo podľa záverov
vedcov do roku 2015 vyrobilo celkovo
8,3 miliárd ton plastov, z čoho približne 6,3 miliárd ton je dnes už plastovým
odpadom.
• Plasty sú po oceli a cemente materiálom, ktorého ľudstvo vyrobilo počas
svojej existencie najviac.
• Termoplast, nazývaný polyetylén (PE),
je v súčasnosti najpoužívanejším polymérom na svete. Využíva sa na výrobu
napríklad plastových tašiek alebo fliaš.
• K plastovým taškám ešte jeden smutnejší fakt. Vedci ich objavili už aj na najhlbšie položenom mieste sveta – na dne
Mariánskej priekopy.
• 30 vyzbieraných plastových fliaš stačí
na výrobu jednej flísovej bundy, zo 150
vyzbieraných plastových fliaš môže byť
jeden koberec.

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

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

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

POĎAKOVANIE

SPOMIENKA

Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
mal si rád život
a všetkých nás.
Hoci si odišiel
a niet ťa medzi
nami,
v našich srdciach

Neplačte že som
odišla,
len pokoj mi
prajte.
A v srdci večnú
spomienku
na mňa si
zachovajte.

Vyhasol
tvojich očí jas,
nezaznie viac
tvoj milý hlas,
no si tu stále
s nami,
nezostali
sme sami.

zostaneš stále s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí dňa 5. marca 2020 odprevadili
na poslednej ceste nášho
milovaného manžela, otca,
starého otca a brata
Štefana Kováča,
ktorý nás navždy opustil dňa
3. marca 2020 vo veku 70 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí dňa 19. februára 2020
odprevadili na poslednej ceste
našu mamu, sestru, starú mamu,
babku a krstnú mamu
Martu Kohútovú,
ktorá nás navždy opustila dňa
16. februára 2020 vo veku 81 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Mamička naša, ty žiješ
ďalej v každom z nás...
Dňa 28. marca si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás náhle opustila naša
drahá manželka, mamička,
babinka a prababinka
Anna Chvostková,
rod. Dobrotová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
Manžel Eduard, syn Eduard
s rodinou a dcéry Soňa a Viera
s rodinami.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 7. marca sme si pripomenuli
3 roky od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša
drahá mama a stará mama
Mária Sádecká
a dňa 1. apríla si pripomenieme
14 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
otec a starý otec
Ján Sádecký.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
Spomínajú synovia Ján a Vladimír,
vnuk Vladimír a Edka.

SPOMIENKA
Kto ťa poznal,
spomenie si,
kto ťa mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 30. marca 2020 uplynie jeden
rok od úmrtia našej milovanej
Heleny Šimonovičovej,
ktorá nás opustila vo veku 93 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomína syn Otto s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa
13. marca sme
si pripomenuli
5 rokov od
úmrtia našej
drahej
Emílie
Urblíkovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry
Erika a Iveta, syn Július
a zať Július s rodinami.

SPOMIENKA

Čas plynie, ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na teba
nikdy nepominie.
Dňa 28. marca si pripomíname
27 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec,
svokor, starý otec a švagor
Jozef Dubravec.
Mama.
To slovo je cennejšie,
ako hocijaké iné na svete.
Keď ťa už niet, rúti sa nám svet.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri
tebe každý deň.
Dňa 2. apríla si pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
mama, svokra, stará mama,
sestra a švagriná
Františka Dubravcová.
Spomínajú synovia Jozef
a Pavol s rodinami.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si s nami.

SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba,
povedať, ako
smutno je
bez teba.
Keby sa dalo
vrátiť čas,
pohladiť, počuť
tvoj hlas, stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 27. marca si pripomíname
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný vnuk
Marek Ostáš.
Venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.
S láskou spomínajú babina, starký,
teta Alžbetka, mama, brat Maťo,
krstní rodičia, sesternice
Tinka a Ninka.

Uzávierka čísla 7, ktoré
vychádza 6. apríla, je v utorok
31. marca. Spomienky doručené
po tomto dátume budú
zaradené až do ďalšieho čísla.

Posielame ti
pozdrav do
nebíčka,
kde odišla tvoja
krásna dušička.
Tvoje srdce
dotĺklo, do neba
nám utieklo.
Chýbaš nám.
Sedem smutných rokov uplynie
28. marca, kedy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Vladimír Štuhl.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú manželka Janka, synovia
Henrich, Vladino, Dávid s rodinami,
vnúčatá a všetci priatelia.

SPOMIENKA
Slza v oku,
v srdci žiaľ,
čo drahé nám
bolo, osud vzal.
Odišiel si nám
všetkým, ktorí
ťa radi mali.
Odišiel si bez toho,
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75. výročie oslobodenia mesta

Po vojne zostalo vo Sv. Kríži veľa zničených domov.

O niekoľko dní, a to 1. apríla si členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov spolu s občanmi
mesta Žiar nad Hronom pripomenú
75. výročie oslobodenia vtedajšieho
mestečka Svätý Kríž nad Hronom.
Oslobodenie mestečka od nemeckých
okupantov bola a je dodnes pre obyvateľov Žiaru, aj keď si to väčšina z nás
neuvedomuje, jedna z najväčších dejinných udalostí z histórie nášho mesta.
Historici zaznamenali, že ťažké boje
v okolí mestečka Svätý Kríž nad Hronom
trvali niekoľko dní. Útok predchádzala
delostrelecká paľba na nepriateľské
pozície od Ladomerskej Viesky a Šášova. Po prebrodení rieky Hron sa začali
pouličné boje v uliciach. Najtuhšie boli
v okolí biskupského kaštieľa. Na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla 1945 nadránom
oddiely 133. divízie 2. ukrajinského
frontu Červenej armády a s ním aj vojaci
53. divízie Rumunskej kráľovskej armády vyhnali okupantov z mesta. Dňom
príchodu osloboditeľských armád sa
pre toto mestečko skončila vojna a jeho
obyvatelia si s úľavou mohli vydýchnuť.
Nielen vydýchnuť, ale hlavne pustiť sa
do odstraňovania vojnových škôd. 260
domov bolo zničených alebo poškodených. Museli sa postaviť alebo opraviť
mosty, cesty, poškodenú železničnú
trať, vodovod, elektrickú sieť a ďalšiu

aby nám tvoje ústa zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí.
Dňa 6. marca sme si pripomenuli
10 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
syn, brat, švagor a strýko
Peter Waldhauser.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Spomínajú rodičia, sestry Jana
a Marika s rodinami a brat
Vlado s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie, smútok
zostáva, tá strata
v srdci bolieť
neprestáva...
Dňa 31. marca
si pripomíname
3. výročie
od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starký
Ferdinand Buday.
S láskou a úctou spomína manželka
a synovia s rodinami.

infraštruktúru. Žiaľ, vojna zobrala aj
veľa ľudských životov, zahynulo v nej
84 občanov mestečka a 63 obyvateľov
židovského pôvodu bolo odvlečených
bez návratu.
Pri tomto výročí je potrebné poukázať na to, že najväčšiu ťarchu bojov
v II. svetovej vojne niesla Červená armáda, pretože súčasná doba prináša
veľa prekrucujúcich faktov. Zároveň je
to memento na varujúci odkaz vojny. Na
zmysel protifašistického zápasu neslobodno zabudnúť, ani ho podceniť. Sme
svedkami, že aj v tejto dobe počuť hlasy neonacistov obhajujúcich fašizmus
a jeho pohlavárov, hlasy hnutí popierajúcich základné ľudské práva a slobody. Skloňme sa v úcte pred pamiatkou
hrdinov II. svetovej vojny. Im vďačíme
za to, že generácie občanov Slovenska
nepoznali hrôzy vojny, že dnes môžeme
žiť v stabilnej a demokratickej krajine,
na ktorú by sme mali byť hrdí.
Pietna spomienka na oslobodenie
mesta by sa mala uskutočniť 2. apríla
o 11.00 hodine na pietnom zhromaždení pri tabuli Osloboditeľov na budove
Mestského úradu. Vzhľadom na situáciu
s koronavírusom vás budeme o prípadnej zmene informovať.
Mgr. Ľubomír Jančo, predseda ZO
SZPB v Žiari nad Hronom

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Predám mozaikové parkety.
T: 0944 155 922
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Boj o nominácie na Majstrovstvá Slovenska
STRELCI

Strelci žiarskeho MŠK mali na Majstrovstvách krajov v streľbe zo vzduchových zbraní organizovaných Slovenským streleckým zväzom (SSZ)
poslednú možnosť získať nominačné
výsledky umožňujúce štart na Majstrovstvách SR.
Zdá sa, že na postup na Majstrovstvá SR
sa z našich strelcov najlepšie pripravil Róbert Láska, ktorý v disciplíne vzduchová
puška 40 výstrelov dokázal vo svojej
vekovej kategórii presvedčivo zvíťaziť
na každej súťaži, na ktorej sa zúčastnil. To znamená, že získal titul majster
Žilinského, Trnavského, Nitrianskeho,
Bratislavského a Bystrického kraja. Jeho
najlepším dosiahnutým výsledkom bolo
398 bodov zo 400 možných. Myslenou
šnúrou víťazstiev napredoval aj Filip Šulek, ktorý v disciplíne vzduchová pištoľ
60 výstrelov v kategórii mužov zvíťazil
na Majstrovstvách Nitrianskeho, Bratislavského a Bystrického kraja. Najlepší

nosťou získať kvalifikačný výsledok na
M-SR. Tu exceloval Rostislav Burian, ktorý nastrieľal v disciplíne VzPi 40 výstrelov
375 bodov zo 400 možných. Umiestnil
sa na 1. mieste a získal titul majster Bystrického kraja. Na 2. mieste sa umiestnil
Marián Grúber a 3. miesto získal Karol
Ihring.

výsledok, ktorý dosiahol, bolo 567 bodov
z 600 možných. Marianna Grúberová si
v disciplíne vzduchová pištoľ 40 výstrelov vystrieľala titul majster Nitrianskeho
a Bystrického kraja.
Na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja
náš MŠK reprezentovali v disciplíne VzPi
40 výstrelov aj ďalší strelci. Tomáš Fáber

v kategórii dorast získal 1. miesto a titul
majster Nitrianskeho kraja. V kategórii
žien si 2. miesto vystrieľala Katarína Balážová a v kategórii seniori sa na 3. mieste
umiestnili Marián Grúber a Karol Ihring.
Masívny nástup našich strelcov bol aj na
Majstrovstvách Bystrického kraja, ktoré
sa konali v Brezne a boli poslednou mož-

Z východu Slovenska sme do Žiaru priniesli cenné body
BASKETBAL - KADETI

Posledný februárový víkend vycestovali žiarski kadeti na východ, kde odohrali ďalšie dva ligové zápasy.
TYDAM UPJŠ Košice - MŠK BK Žiar
nad Hronom 54:75 (15:20, 29:33, 41:55,
54:75)
Body: Žemla 25, Bobok 19, Kňažko 14,
Balogh 8, Ďurica 4, Kvak 2, Zorkoczy 2,
Melaga 1. Hral: Janek.
V sobotu popoludní nastúpili proti súperovi Tydam UPJS Košice. Zápas bol
od začiatku v ich réžii a aj keď si v prvej
štvrtine vybudovali iba 5-bodový náskok, mali navrch vo všetkých herných
činnostiach. V ďalšom priebehu zápasu
si zlepšili obranu a premenili aj niekoľko
trojkových pokusov. Postupne svoj náskok zvyšovali a nakoniec zápas doviedli
do úspešného konca a Tydam UPJS Košice porazili 54:75.

ABOVIA96 Košice - MŠK BK Žiar nad
Hronom 42:76 (4:16, 24:33, 33:57, 42:76)

V nedeľu v skorých ranných hodinách
kadetov čakal súper ABOVIA 96 Košice.
Keďže bol súper v oklieštenej zostave
a chýbal im aj ich najlepší hráč, od začiatku zápasu nebolo pochýb o tom, kto
bude pánom na palubovke. Hneď v úvode si vybudovali dostatočný náskok a aj
napriek množstvu nepremenených pokusov súpera takmer k ničomu nepustili. Náskok postupne narastal a aj napriek
tomu, že aj naše družstvo nebolo fit po
zdravotnej stránke, podarilo sa im zdolať
poľahky Košičanov 42:76.
BK MŠK

Pred štartom v Brezne.

Body: Barcík 20, M. Huraj 16, Horváth 11,
Kováč 10, Valent 8, Barniak 6, Brumlich
6, Juhász 4, Chrobák 2, Matejka 2. Hrali:
Herich, Kovalčík, Šadon, Kršiak.
IMC Slovakia P. Bystrica – MŠK BK Žiar
nad Hronom 31:77 (15:50)

ku sme si zakaždým vytvorili rozhodujúci rozdiel už na začiatku zápasu, ktorý
sme si vždy dokázali ustrážiť. V obidvoch
zápasoch sme predviedli rýchly a kombinačný basketbal, čoho výsledkom boli
dve povinné víťazstvá.
Keďže sme nastúpili v oklieštenej zostave, príležitosť dostali všetci hráči
BASKETBAL - JUNIORI

MBA Prievidza - MŠK BK Žiar nad Hronom 96:70 (45:41)
Body: Novák 21, Švec 18 (2), Golebiowski
14 (1), Grochal 7 (1), Babiak 5 (1), Király 5.
Hrali: Truben.
Juniori prehrali v Prievidzi o 26 bodov.
Výsledok však nezodpovedá priebehu
zápasu.
Je veľká škoda, že v závere zápasu sme
3-4 krát zle vyriešili vzniknutú presilovú
situáciu, a tak sme sa sami obrali o lepší výsledok. Celý zápas bol vyrovnaný
a boli okamihy, keď sme boli lepším
družstvom. Viackrát sme sa dokázali vrátiť do zápasu a v samotnom závere sme
úplne zlyhali v zakončení z blízkosti koša.

Melinda Ruislová s najlepším
bodovým ocenením

Body: Balogh 26, Kňažko 21, Bobok 12,
Ďurica 8, Melaga 5, Zorkoczy 2, Žemla 2.
Hrali: Janek a Kvak.

IMC Slovakia P. Bystrica – MŠK BK Žiar
nad Hronom 40:85 (14:38)

Naši mladší žiaci sa predstavili na palubovke u súpera z Považskej Bystrice.
Obidva zápasy mali rovnaký scenár.
Chlapci pristúpili k zápasom zodpovedne, keďže už z domácich zápasov sme
vedeli, že ide o nebezpečného súpera.
Dobrou obranou a plnením úloh v úto-

V kategórii žien si v disciplíne vzduchová
pištoľ 60 výstrelov vystrieľala 3. miesto
Katarína Balážová. V kategórii senioriek
v disciplíne VzPi 40 získala Mária Humená 2. miesto. Snažili sa aj naše dorastenky
a v disciplíne VzPi 40 výstrelov zvíťazila
Karolína Lovčičanová a získala titul majster Bystrického kraja. Jana Gáliková sa
umiestnila na 2. mieste. Na základe dosiahnutých výsledkov majú na Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní
nomináciu istú Róbert Láska, Rostislav
Burian, Filip Šulek, Marianna Grúberová,
Marián Grúber, Karol Ihring a Katarína

PLAVCI – 2. KOLO BANSKOBYSTRICKÉHO POHÁRA V PLÁVANÍ

BASKETBAL – 1. LIGA STRED – MLADŠÍ ŽIACI

Body: Horváth 24, Barcík 19, Juhász 9,
Kováč 6, Herich 5, Chrobák 4, Valent 4,
M. Huraj 4, Matejka 2. Hrali: Barniak,
Brumlich, Kršiak, Kovalčík, Šadon.

Balážová. Dúfajme, že sa im bude dariť
aj naďalej a dokážu zúročiť svoje schopnosti v prospech úspešnej reprezentácie
nášho MŠK.
M.G.

Pre tento tím je veľká škoda, že niektorí
hráči sa nesprávajú ako športovci a kazia
prácu ostatných. Musia si uvedomiť, čo je
tím a tímová práca.
Karol Kučera, tréner
a Tomáš Fábry, asistent
Foto: Ladislav Szibilla

a s chuťou ukázali, že tréningová drina
sa opláca. Touto cestou by sme chceli
vyzdvihnúť hru nášho „nového chlapca“
Lukáša Matejku, ktorý nedal šancu najlepšiemu hráčovi súpera a svojou agresívnou obranou ho dokázal eliminovať.
Ján Valent, tréner
a Juraj Horváth, asistent

Dňa 7. marca PK Brezno zorganizoval
2. kolo Banskobystrického pohára
v plávaní. Hlavným rozhodcom bola
naša prezidentka klubu Martina Bartková.
Medzi mimoriadne vysokým počtom
pretekárov – 173 z 10 oddielov, plávalo
aj 18 žiarskych plavcov, ktorí si zaplávali
55 osobných rekordov.
Melinda Ruislová bola ocenená za 1. kolo
Banskobystrického pohára ako pretekárka s najlepším bodovým ocenením. Šimon Veselý vytvoril nový rekord už 14.
ročníka tejto súťaže na 50 m prsia časom
31,87 sekúnd. Obidvom srdečne gratulujeme.
Celkovo žiarsky PK Delfín získal 6 x
1. miesto, 8 x 2. miesto a 15 x 3. miesto.

Výsledky
Juraj Hlavnička: 5. miesto 50 m motýlik
(45,55)
Daniela Hlavničková: 5. miesto 25 m voľný
spôsob (25,95)
Adam Jančok: 2 x 3. miesto 50 m prsia
(36,90), 100 m prsia (1:23,57), 2 x 2. miesto
50 m znak (36,47), 50 m motýlik (33,02)
Diana Karásková: 6. miesto 50 m znak
(42,71)
Viktória Karásková: 2 x 3. miesto 25 m znak
(24,47), 25 m motýlik (26,16)
Eliška Klučková: 3. miesto 100 m prsia
(1:39,80), 2 x 2. miesto 50 m znak (41,83),
50 m prsia (45,90)
Adam Láska: 3. miesto 50 m motýlik (57,24)
Nikola Maliková: 7. miesto 100 m polohové
preteky (2:37,58)
Viktória Maliková: 6. miesto 100 m motýlik
(1:31,72)
Markus Petro: 2 x 3. miesto 50 m voľný spôsob (42,63), 50 m znak (50,75)
Ema Prachárová: 4 x 3. miesto 50 m voľný

spôsob (34,95), 50 m znak (42,78), 50 m
motýlik (37,33), 100 m motýlik (1:28,16),
2. miesto 100 m polohové preteky (1:27,20)
Sarah Procnerová: 4. miesto 50 m prsia
(47,84)
Noema Revajová: 2 x 2. miesto 25 m voľný spôsob (22,05), 25 m znak (23,36),
1. miesto 25 m motýlik (23,48)
Melinda Ruislová: 4. miesto 100 m prsia
(1:29,00)
Peter Šurka: 5. miesto 100 m motýlik
(1:55,00)
Olívia Ťahúnová: 8. miesto 100 m prsia
(1:43,60)
Tereza Veselá: 2 x 3. miesto 50 m motýlik
(32,64), 100 m motýlik (1:16,84)
Šimon Veselý: 5 x 1. miesto 50 m voľný
spôsob (26,24), 50 m prsia (31,87), 100 m
prsia (1:13,69), 50 m motýlik (29,90), 100 m
polohové preteky (1:07,48)
Mia Mesárošová

Ocenená Melinda Ruislová.
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Hokejová sezóna bola predčasne ukončená
HOKEJ – II. LIGA

Rovnaký scenár, ktorý nepotešil fanúšikov klubov Tipsport ligy a Slovenskej hokejovej ligy, postihol aj
2. ligu a tým aj náš klub HK MŠK Žiar
nad Hronom.
Ako sa uvádza v oficiálnom stanovisku,
hlavnou príčinou bola aktuálna situácia
ohľadne rizika prenosu koronavírusu
(COVID-19), priebežné uzatváranie hokejových štadiónov a vyhlásene mimoriadnej situácie na území SR. „Vzhľadom
k tomu, že jednotlivé mestá pristupujú
k ukončovaniu prevádzok základných
škôl a vzhľadom k opatreniam prijatým Ústredným krízovým štábom SR, je
odôvodnené ukončenie súťaže 2. ligy
seniorov pre sezónu 2019/2020 dňom
12. marca 2020,“ uvádza sa v stanovisku
Ligovej rady 2LS, riadiaceho orgánu súťaže 2. ligy seniorov.
Naše súťažné snaženie je tým ukončené. Môžeme sa však rozlúčiť so vztýčenou hlavou, pretože sme súťaž ukončili
víťazstvom vo finále play off západnej
skupiny, čím sme čiastočne naplnili náš

FUTBAL – FORTUNA LIGA

predsezónny cieľ. Indiáni budú navždy
zapísaní v histórii žiarskeho hokeja ako
majstri, ktorí po desiatich rokoch vykorčuľovali vo veľkom štýle a vyhrali skupinové play off!
O našom ďalšom hokejovom pôsobení
rozhodnú kompetentné orgány, ale čo je
dôležité, ideme spolu ďalej. Či to budú
boje v Slovenskej hokejovej lige, alebo si
sezónu ešte raz zopakujeme so súpermi,
ktorých poznáme, teraz nie je podstatné. Dôležité je poraziť čo najskôr zákerný
vírus, aby sme mohli opäť naplniť žiar-

sky zimák a všetci spoločne sa zabávať
hokejom.
K zhrnutiu sezóny sa ešte dostaneme,
ale už teraz patrí veľké poďakovanie
všetkým fanúšikom, ktorí pri nás stáli od
úplného začiatku, fandili nám a bojovali
s nami až do poslednej sirény. Spoločne
sme vytvorili veľkú indiánsku rodinu
a úspech, ktorý sme dosiahli je našim
spoločným úspechom.
Zdroj: www.hkmskziar.sk

Krajskú ligu ovládli strelci žiarskeho MŠK
STRELCI

MFK Zemplín Michalovce - FK Pohronie 1:0 (0:0)
Gól: 56. Sidibé.
ŽK: Begala, P. Kolesár, Kountouriotis –
Mazan, 1127 divákov
FK Pohronie: Jenčo – Hatok, Pavlík, Chríbik,
Abrahám – Mazan, Obročník (37. Župa),
Gerebenits (60. Mikuš), Blahút (79. Pellegrini) – Badolo, Tandir
MFK Zeplín Michalovce: Kira – Konstantinidis, Grič, Pino Soler, Vojtko – Savvidis
– P. Kolesár (79. Diarra), Begala (71. Neofytidis), Danko, Popovic (68. Kountouriotis)
– Sidibé

Zvolenská Slatina hostila 7. marca
najlepších strelcov Bystrického kraja,
ktorí súperili vo finále o poradie
v „rebríčku“ KSL v streľbe zo vzduchových zbraní.
Na základe stanovených kritérií, podľa
ktorých sa každému strelcovi započítavali tri najlepšie výsledky dosiahnuté
v streleckej sezóne, bol stanovený „rebríček“ poradia, pričom bola vyhodnotená každá disciplína a veková kategória
samostatne.
Náš klub reprezentovali tí najlepší, ktorí
dokázali v disciplíne vzduchová pištoľ
40 výstrelov získať všetky prvé miesta.
V kategórii muži sa to podarilo Filipovi
Šulekovi, ktorému na 1. miesto stačilo 375 bodov. Ivan Švec sa umiestnil
na 4. mieste. V rovnakej disciplíne, ale
v kategórii seniori do 60 rokov, získal
1. miesto Rostislav Burian (376 bodov).
V kategórii seniori nad 60 rokov zvíťazil
Marián Grúber (364 bodov), Karol Ihring
si vystrieľal 2. miesto (361 bodov) a Stanislav Silný získal 6. miesto.

V 22. kole Fortunaligy sme
podľahli Michalovciam

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce
si v záverečnom 22. kole základnej
časti Fortuna ligy zabezpečili účasť
v skupine o titul. V domácom zápase
zvíťazili nad FK Pohroním 1:0 a obsadili 4. priečku tabuľky. O jediný gól sa
postaral v 56. minúte Modibo Sidibé.
V prvom polčase sa domáci hráči snažili diktovať hru, mali loptu častejšie
na kopačkách, ale brankára hostí Jenča zamestnali iba minimálne. Ten si
v 13. minúte poradil s pokusom Begalu,
V kategórii žien zvíťazila Marianna Grúberová (354 bodov), Katarína Balážová
sa s 350 bodmi umiestnila na 2. mieste a Mária Humená získala 3. miesto.
V kategórii dorastenky náš klub vzorne
reprezentovali Silvia Herková, ktorá získala 1. miesto a Karolína Lovčičanová
sa umiestnila na 2. mieste. V disciplíne

vzduchová puška 40 výstrelov nás v kategórii seniori reprezentoval Róbert
Láska a umiestnil sa na 2. mieste. Od
prvenstva ho delili len dve desatiny
bodu. Jeho výsledok bol 392,6 bodov zo
400 možných.
M.G.

na opačnej strane Badolo v 27. minúte
hlavou tesne minul bránku. Skóre sa nezmenilo ani v 38. minúte, keď po Dankovej strele nedosiahol na loptu Sidibé. Ten
si však všetko vynahradil jedenásť minút
po zmene strán. Na prihrávku Danka si
nabehol ideálne a prekonal Jenča - 1:0.
V 78. minúte mal vyrovnanie na kopačke
Mazan, ktorý sa osamotený ocitol za obranou domácich, jeho strela z voleja však
letela vysoko nad bránku. Hostia sa snažili o vyrovnanie, ale nedarilo sa im prekvapiť michalovskú defenzívu. V závere
mohol Diarra pridať druhý gól domácich,
ale so svojou šancou nenaložil ideálne.
Mikuláš Radványi, tréner FK Pohronie:
„Keď nedáme gól, tak nemôžeme vyhrať.
Je to asi štvrtý zápas, v ktorom sme mali
šance alebo náznaky šancí, ale chýbal
dôraz v šestnástke. Hráčom nemám čo
vyčítať, pracovali poctivo, ale iba to nestačí. Ani väčšie držanie lopty v druhom
polčase alebo optická prevaha nám ešte
góly nezaručí. Gratulujem súperovi k postupu do prvej šestky.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Prvý ročník Plesu športovcov sa niesol
aj v duchu dobročinnej dražby

FK Pohronie predstavilo ďalšie nové posily
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Nová posila z Anglicka
Nováčikom v našom tíme je 24-ročný
Angličan James Weir. Tento chalanisko je
bývalý reprezentant anglickej U19 a jeho
mládežníckym klubom bol Manchester
United.

Meda je späť v tíme. Novou
posilou aj hráč z Gambie
Michel Abomo Meda sa vrátil z rodného
Kamerunu a opäť trénuje s našim Áčkom.
Nováčikom v drese FK Pohronie je Alieu
Fadera z Gambie.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Po prvýkrát v tomto roku sa uskutočnil Ples športovcov. Organizáciu si zobrali na starosť Róbert Mizerák, Ivana
Krulišová a František Páleník.
Plesom sprevádzal moderátor Peter
Pinďo Lengyel a program osviežili detská hudobná kapela Drajf a tanečníčky z Deam Exclusive Show. Hlavnou
hviezdou večera bola Československá
superstar Tereza Mašková, ktorá svojim
dokonalým spevom pritiahla na tanečný
parket všetkých plesajúcich. O zábavu sa
počas celého večera starali aj hudobná
skupina Baróni a DJ Cooper.
Spríjemnením programu bola bohatá

tombola. Ples však nebol len o dobrej
zábave, ale aj o dobročinnej dražbe
podpísaných dresov a boxerských rukavíc, do ktorej nezištne prispeli športovci
svetového rázu ako Peter Sagan, Milan
Škriniar a Vladimír Moravčík, a vďaka
ktorej sa vyzbierali peniaze pre záchranu
života malého Riška.
„Tešíme sa na ďalší ročník začatej tradície
športového plesu v Žiari nad Hronom.
Ďakujeme za podporu sponzorom, mestu Žiar nad Hronom, MŠK a Mestskému
kultúrnemu centru,“ dodáva za organizátorov František Páleník.
(r)

