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Zamestnanci TUBAPACKU ako spevácke hviezdy
Spríjemniť predvianočnú atmosféru kolegom, obchodným partnerom a v podstate všetkým ľuďom, ktorí majú radi zábavu, sa
rozhodli zamestnanci žiarskeho
výrobcu túb veľmi originálnym
spôsobom. Spoločne nahrali Vianočnú pesničku Zhasnite svetlá,
ku ktorej vznikol aj videoklip. Ten
potom zverejnili na sociálnych
sieťach, či na svojej webovej
stránke.
S Vianočnou pesničkou žiarskym tubárom pomohla tunajšia známa hudobná skupina Sitňan, ktorej jeden
z členov, Richard Paczelt, pracuje
v TUBAPACKu. A tak nahrali hudbu a zložili text. A potom prišlo na
rad 23 odvážnych kolegov, ktorí sa
nebáli postaviť pred mikrofóny v nahrávacom štúdiu LVGNC v Bratislave
a počas niekoľkých hodín si vyskúšať život speváka. Počas nahrávania
skladby všetko na kameru zaznamenával jeden z členov tubárskeho
tímu, Michal Schwarz. On je aj autorom celého videoklipu k piesni Zhasnite svetlá.
Ako povedal generálny riaditeľ spoločnosti, Richard Pittner, okrem
toho, že sa jednalo hlavne o teambuildingovú aktivitu,
Vianočnou
skladbou chceli ukázať, že kolektív
TUBAPACKu je schopný aj recesie.
„Chceme tým ukázať, že nie sme
suchári. Vieme, že nie sme ktovieakí speváci, no to nám nebráni sa
zabaviť, či už sami na sebe, alebo
v atmosfére, ktorá pri tvorbe piesne
vznikla.“ Na otázku, či sa Vianočné
skladby stanú firemnou tradíciou,

riaditeľ odpovedať nevedel. „Možno
by to už nebolo tak vtipné ako prvý
krát. Uvidíme o rok. Možno prídeme
s úplne niečím iným, aby sme opäť
pobavili kolegov či verejnosť.“
Ak ste ešte nevideli skladbu Zhasnite svetlá, klip si môžete pozrieť na
webstránke www.tubapack.eu alebo
na facebookovej stránke spoločnosti TUBAPACK.
Text skladby Zhasnite svetlá
Autor: Sitňan
ZHASNITE SVETLÁ, VÝROBNÝ PÁS
ZAZVONÍ ZVON JE VIANOČNÝ ČAS
POSLEDNÁ TUBA Z LINKY PADÁ
JEŽIŠKO DO DUŠÍ TICHO SADÁ.
MORÁLKA UPADÁ, VÝKON KLESÁ
VEDÚCI UPREL ZRAK NA NEBESÁ
POKOJ A LÁSKA A BOŽÍ KĽUD
ŠTRNÁSTY PLAT TEN POTEŠÍ ĽUD.
RF. VIANOČNÝ PUNČ TEN ZOHREJE
NÁS LETO JE ĎALEKO MÁ EŠTE ČAS
ZA OKNOM ZAMRZNE AJ SNEŽNÝ PLUH
TUBAPACK OBCHÁDZA VIANOČNÝ
DUCH.
ANJELI S ČERTAMI ZVÁDZAJÚ BOJ
V OBCHODOCH CHAOS, NÁVAL A ZHON
NAŠINCA POTEŠÍ DARČEK Z TUBY
ALE AJ SÚDRUHA Z BÁJNEJ KUBY.
POLNOČNÁ OMŠA, ZNIE TICHÁ NOC
TRPÍME OBŽERSTVOM, NEMÁME DOSŤ
NA KONCI TUNELA JE Z TUBY JAS
NOVÝ ROK NAKOPNE DO PRÁCE NÁS.

V novej knihe o Žiari je zahrnutá aj história ZSNP
Mesto Žiar nad Hronom vydalo
vôbec prvú monografiu s rovnomenným názvom Žiar nad Hronom. Ide vôbec o prvú knihu tohto
druhu o našom okresnom meste.
Slávnostne bola uvedená 4. decembra v priestoroch kaštieľa
v Žiari nad Hronom.
Zostavovateľom monografie bol Marcel Pecník, historik z Banskej Bystrice, ktorý zhodou okolností v našom
meste pôsobí ako riaditeľ združenia
InTech, ktoré zriaďuje Súkromnú odbornú strednú školu. Okrem neho sa
na knihe podieľalo viacero spoluatorov textov alebo odborných spolupracovníkov.

Kapitola o vývoji ZSNP
a výrobe hliníka

Neoddeliteľnou súčasťou histórie
Žiaru nad Hronom je aj vznik a následný rozvoj Závodu SNP, hlinikárne, ktorá zásadným spôsobom
zmenila charakter, budúcnosť a dokonca aj názov mesta. Na tvorbe
kapitoly o vývoji priemyslu v Žiari
nad Hronom sa ako odborní spolupracovníci podieľali aj dvaja bývalí
generálni riaditelia fabriky, Jaroslav
Tóth a Jozef Pittner. Aj ich pričinením sa do monografie mesta dostali
spomienky a fotografie, ku ktorým
by sa inak obyvateľ mesta nikdy nedostal. Dnes sa tak môžete dočítať

Nová monograﬁa Žiar nad Hronom.
o okolnostiach a súvislostiach, ktoré
sprevádzali založenie hlinikárne, jej
postupný rast o nové závody a pracoviská, až po modernú históriu,
ktorú charakterizuje modernizácia
výroby a privatizácia ZSNP a jeho
reštrukturalizácia. Jozef Pittner,
dnešný prezident konzorcia ŽHS,
a.s. považoval spoluprácu na knihe
za veľmi prínosnú.
„Pre mňa osobne to bola česť, môcť
zaznamenať spomienky, ktoré sa
viažu najmä k obdobiu, keď sme bojovali za modernizáciu výroby hliníka
a všetky útrapy, problémy, cez ktoré
Jaroslav Tóth na slávnostnom uvítaní knihy . sme sa museli prebiť, aby sme mohli

V knihe je veľmi podrobne spracovaná oblasť priemyslu.
raz spustiť moderný projekt Slovalco. Ale aj iné súvislosti s našou fabrikou. Dnes to je priemyselný park,
v ktorom poznajú ľudia mnoho väčších či menších firiem. Ale ešte v minulom storočí sme tu žili ako jeden
veľký celok, závod, do ktorého patrilo mnoho iných závodov či prevádzok a v ktorom pracovalo niekoľko
tisíc ľudí. A to sú fakty a spomienky,
ktoré sme spolu s mojim predchodcom na riaditeľskej stoličke, Jaroslavom Tóthom, pomohli zaznamenať
pre budúce generácie,“ vysvetľuje
Jozef Pittner.

Ako sa dostanete
ku knihe?

V monografii okrem priemyselného
vývoja nájdete komplexne spracovanú históriu a súčasnosť mesta,
tunajšie zvykoslovie, vývoj v oblastiach kultúry, školstva, športu
a množstvo iných informácií súvisiacich s mestom Žiar nad Hronom.
Knihu si môžete kúpiť v Informačnom centre v MsKC Žiar nad Hronom
alebo požičať v Mestskej knižnici M.
Chrásteka.
(mb)

vychádzame už 62 rokov
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