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V tomto čísle:
Mesto v tomto roku čakajú
štyri kosenia
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Na dokončenie krytej plavárne
získalo mesto dotáciu
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V Šášovskom Podhradí vznikne
ekologický kemping nielen pre vodákov
Vodácky ekokemp v Šášovskom
Podhradí s kotviskom na brehu Hrona otvorí hrady Pohronskej hradnej
cesty ďalšej skupine návštevníkov.
Ambíciou mesta Žiar nad Hronom je
s podporou BBSK vybudovanie ekologicky zameraného kempingu s lodenicou, glampingom, miestom pre
stany a karavany, detským ihriskom
a hygienickou infraštruktúrou pod
zrúcaninou hradu Šášov.
Využiť potenciál, ktorý ponúka vodácke
splavovanie rieky Hron a atraktívne zrúcaniny hradu Šášov, chce mesto Žiar nad
Hronom vybudovaním moderného ekologického kempu v časti mesta Šášovské
Podhradie. „Hrad Šášov a podhradie sú

že toto územie ako súčasť Pohronskej
hradnej cesty priláka nielen domácich,
ale aj zahraničných turistov, ktorí stále vo
väčšej miere využívajú karavánový presun. Odkedy sme tento zámer prestavili
verejnosti, má veľmi pozitívnu odozvu,“
naznačuje primátor Žiaru a ako podotýka, práve karavanisti očakávajú na
Slovensku stále viac moderných karavanov, kde sa budú môcť bez problémov
osprchovať, kde sa budú môcť najesť,
uvariť si niečo a takýmto spôsobom tráviť viac dní priamo v prírode.
Na ekologický kemp chce samospráva
využiť staršie lodné kontajnery. Zariadenie sa bude nachádzať v blízkosti rieky

Objekty kempu budú upravené lodné kontajnery.

Žiar má novú endokrinologickú
ambulanciu
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Počas dní čistoty sa vyzbieralo
viac ako 55 ton odpadu
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vyhľadávanou turistickou atrakciou. Vybudovaním takéhoto ekokempu chceme
prispieť k tomu, aby sem ľudia neprišli
len kvôli nim, ale aby tu pobudli pár dní
a spoznali okolie, ktoré je tiež turisticky
zaujímavé. Samotné kempovanie je čoraz populárnejšie, najmä medzi zahraničnými návštevníkmi, a o takýchto sa
chceme uchádzať. Som veľmi rád, že aj
kraj v rámci podpory cestovného ruchu
vyčlenil prostriedky na podporu tohto
zámeru,“ hovorí Peter Antal, primátor
Žiaru nad Hronom.
V krásnom prostredí pri Hrone bolo
kedysi aj futbalové ihrisko, ale územie
postupne zarástlo a stalo sa nevyužiteľným. „Na meste preto vznikla myšlienka
urobiť z celého tohto územia jeden pekný eko-kemp s lodenicou, kde sa budú
vedieť turisti, ktorí navštevujú Šášovské
Podhradie kvôli hradu, ubytovať. A tí,
ktorí prídu na karavanoch, si tu budú
môcť karavan postaviť, napojiť sa na
vodu a elektrinu. Tí, ktorí prídu po vode,
budú mať možnosť ubytovať sa či už
v stanoch, alebo v glampingovom ubytovaní a stráviť tu viac času ako len dve
hodiny kvôli Šášovskému hradu. Verím,

Hron a bude ho tvoriť kotvisko s lodenicou, zázemie pre vodákov, sociálne
zariadenia, občerstvovanie zariadenie,
možnosť ubytovania, a taktiež priestor
pre stanovanie a parkovanie obytných
karavanov. „Súčasťou zariadenia bude aj
požičovňa bicyklov, aby sa turisti vedeli
prepraviť do samotného mesta navštíviť napríklad kaštieľ, kúpalisko alebo
reštaurácie,“ naznačuje ďalej Peter Antal
s tým, že hlavnou charakteristickou črtou
pripravovaného areálu bude jeho ekologickosť a udržateľnosť. Mesto Žiar nad
Hronom plánuje na revitalizáciu tohto
zámeru vynaložiť približne 300 000 eur.
Polovicu nákladov už schválil ako účelovú dotáciu Banskobystrický samosprávny kraj.
Podľa architektonickej štúdie, ktorú pre
mesto vypracovalo bratislavské architektonické štúdio Totalstudio, koncept
je inšpirovaný funkčnosťou a flexibilitou
švajčiarskeho vojenského noža. Nosnou
osou je drevená lávka, na ktorú sa akoby náhodilo napájajú jednotlivé objekty
požadovaného programu. Jednotlivé
objekty kempu budú tvoriť recyklované a upravené lodné kontajnery. Areál

Primátor Peter Antal a viceprimátor Ladislav Kukolík
predstavili projekt novinárom a verejnosti.

bude doplnený o rôzne zemné povrchy
ako napríklad štrkový trávnik, mlat, lúčne
trávy, drevená palubovka, alebo betónová rampa. Súčasťou projektu bude aj
výsadba vzrastlých stromov. Na ploche
bývalého futbalového ihriska vznikne
stanový tábor a v prípade potreby bude
tento priestor slúžiť ako festivalová lúka.
Každý prvok navrhovaných zásahov revitalizácie areálu prispieva k všeobecnej
udržateľnosti a efektívnosti a rešpektuje
symbiózu s okolitou prírodou a životným
prostredím.

„Sú to vynikajúce správy pre cestovný
ruch v kraji, a tým aj pre miestnych podnikateľov, pre vytváranie nových pracovných miest, pre lokálnu ekonomiku
a našich obyvateľov. Tieto projekty vhodne doplnia súčasné aktivity župy v tejto
lokalite - podpora cestovného ruchu
v našom kraji je systémová a po dvoch
rokoch opatrení, ktoré boli pre podnikateľov v tomto segmente nesmierne
ťažké, tak ako kraj prichádzame s ďalším
novým, rozvojovým impulzom,“ povedal
podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Pri realizácii kempu
kladieme dôraz na
environmentálnu
zložku a udržateľnosť.
To, čo tu vznikne,
bude v maximálnom
súzvuku s prírodou.

„Ako poslanec BBSK som tento projekt
mesta od začiatku podporoval aj spolu
s mojimi kolegami poslancami za okres
Žiar nad Hronom,“ hovorí na margo
eko-kempu v Šášove viceprimátor mesta
Ladislav Kukolík a ako dodáva: „Hlavným
cieľom projektu je rozmach cestovného
ruchu v našom regióne. Ale keď sa ekokemp dobuduje, tak to bude nadregionálny projekt, dovolím si tvrdiť, že celoslovenský. Pretože rieka Hron je našou
najsplavovanejšou riekou a vodácky
šport u nás je veľmi obľúbený. Doteraz tu
ale chýbajú práve takéto infraštruktúrne
stanice, kde by sa nielen vodáci mohli zastaviť. Som preto rád, že župní poslanci
podporili tento projekt a odsúhlasili naň
sumu 150-tisíc eur.“

„

Peter Antal, primátor mesta
Mesto Žiar nad Hronom v súčasnosti
spracováva projektovú dokumentáciu.
Práce na vybudovaní kempingu chce
začať ešte na jeseň tohto roku, pričom
zariadenie by malo byť spustené do prevádzky na jar 2023.

Na výstavbu ekokempu prispeje
župa sumou 150 000 eur
Poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja na rokovaní
vo štvrtok 5. mája odsúhlasili podporu
pre dva projekty, ktoré prispejú k rozvoju
cestovného ruchu v okrese Žiar nad Hronom. Jedným z projektov je aj výstavba
ekokempu v Šášovskom Podhradí, na
ktorý župa prispeje sumou 150-tisíc eur.

Hrad Šášov je súčasť šestnástich hradov
Pohronskej hradnej cesty v rámci produktovej línie Tajomné hrady, do ktorej
rozvoja v rokoch 2018 – 2021 investovala župa cez svoje rozvojové zámery už
150-tisíc eur. Druhým projektom, ktorý
v rámci nášho okresu kraj podporí, je
vybudovanie lanovej dráhy, tzv. zip-line na Skalke v Kremnici dlhej viac ako
kilometer.
(li)

Ďalší ročník Lego ligy
pozná víťazov
Strana 7

Na mieste bývalého futbalového ihriska bude stanový tábor.

Súčasťou lodenice bude aj hygienická infraštruktúra.
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Tradičný Žiarsky jarmok sa po dvoch rokoch vracia do mesta
Vedenie mesta rozhodlo, že obľúbený
Žiarsky jarmok sa po dvoch rokoch
opäť vráti do nášho mesta. Uskutočniť
by sa mal v tradičnom termíne, a teda
7. až 9. októbra 2022.
„Som veľmi rád, že po dvoch rokoch,
kedy pandémia stopla viaceré podujatia,
sa jarmok opäť vráti do ulíc nášho mesta,“
hovorí primátor Peter Antal a ako dodáva: „Žiarsky jarmok patrí medzi najväčšie

jarmoky v širokom okolí a každoročne ho
navštevuje nielen množstvo ľudí, ale veľký záujem je vždy aj zo strany stánkarov.
Verím, že dva roky prestávky na tom nič
nezmenili a predajcovia z celého Slovenska opäť radi zavítajú so svojím tovarom
aj do nášho mesta.“

stavovať a predávať vareškári, hrnčiari,
predajcovia doma tkaných kobercov
a priamo na mieste si budete môcť pozrieť prácu paličkárky či drotárky. Remeselná ulička by sa mala nachádzať na
konci Ulice Š. Moysesa, pri bývalej lesáckej bytovke.

Ako sa nám podarilo zistiť z organizačného štábu, počas jarmoku sa tradičné

V týchto dňoch sa už pracuje aj na kultúrnom programe, ktorý je vždy súčasťou
jarmoku a ktorý si diváci môžu pozrieť
v priestoroch Svätokrížskeho námestia.

ulice opäť zaplnia stánkami s oblečením,
obuvou, tovarom do domácnosti, hračkami, bižutériou či tovarom na Sviatok
všetkých svätých. Samozrejmosťou budú
aj kolotoče, medzi nimi nebudú chýbať
obľúbená centrifuga, booster, reťazové
kolotoče, detská manéž, autodrom či
mnoho ďalších. A aký by to bol jarmok,
keby na ňom nebolo občerstvenie?
V prvom rade sa väčšina Žiarčanov teší
na tradičné pečené klobásky a hurky a,

samozrejme, sladký burčiak. Ten už tradične chodia ponúkať a predávať vinári
z viacerých vinárskych oblastí Slovenska.
Chýbať nebude ani trdelník, pečená kukurica, živánska, zemiakové placky, párance či pečené prasiatko.

Remeselná ulička
Tohtoročnou novinkou bude remeselná
ulička. V nej budú svoje výrobky pred-

Trhovníci sa
už môžu prihlasovať
Trhovníci, ktorí majú záujem predávať
na októbrovom žiarskom jarmoku, sa
už teraz môžu prihlasovať a registrovať
so svojím tovarom na mestskom úrade.
Spotrebný tovar: Janka Fekiačová, e-mail:
janka.fekiacova@ziar.sk, 045/678 71 39.
Občerstvenie: Zuzana Beliančinová,
e-mail: zuzana.beliancinova@ziar.sk,
045/678 71 58
(li)

Počas dní čistoty sa vyzbieralo viac ako 55 ton objemného odpadu
Dni jarnej čistoty 2022 boli tradične
organizované mestom Žiar nad Hronom – Odborom odpadového hospodárstva a infraštruktúry v spolupráci
s Technickými službami – Žiar nad
Hronom, a.s. Obyvatelia mesta sa tak
mohli opäť zadarmo zbaviť objemného odpadu.
Tohtoročné Dni jarnej čistoty sa konali
od 25. do 29. apríla. Veľkokapacitné kontajnery boli dostupné už v osvedčenom
skrátenom čase, a to od 14.00 do 18.00
hodiny, keďže je takto stanovená doba
využitá efektívne. K veľkokapacitným
kontajnerom boli pristavené aj zberné
nádoby na BIO ODPAD.
„Pri kontajneroch bola zabezpečená
asistencia, ktorej úlohou bolo odkontrolovať správne nakladanie s dovezenými
odpadmi, a zároveň zabrániť negatívnym
javom, kedy niektorí obyvatelia vyberajú

uložený odpad priamo z kontajnerov,“
informuje Ivana Martincová z Odboru
odpadového hospodárstva MsÚ s tým,
že počas konania neboli zaznamenané
žiadne vážne porušenia nakladania s objemným odpadom. „Veľkokapacitné kontajnery boli umiestnené na osvedčených
a technicky dostupných stanovištiach.
Obyvatelia mesta majú naďalej možnosť
celoročne a bezplatne odovzdať objemný odpad na Zbernom dvore v Žiari nad
Hronom na Ulici SNP č. 131,“ podotýka
ďalej Martincová.

rovnaní s vývozom na jeseň 2021, elektrické zariadenia (200136) 2,730 tony,
čo predstavuje o 1,82 tony menej oproti
vývozu na jeseň 2021. Okrem toho sa ľudia zbavovali prostredníctvom mobilnej
zberne aj žiariviek (200121) – 0,150 tony,
a to predstavuje rozdiel o 0,12 tony viac,
farby, laky (200127) – 1 tona, čo predstavuje o 0,73 tony viac, oleje a tuky
(200126) – 0,480 tony, čo predstavuje
o 0,4 tony viac, vyradené zariadenia
s obsahom chlóru (200123) – 1,270 tony,
čo predstavuje o 0,82 tony viac, vyradené elektrické zariadenia iné (200135) –
2,320 tony, čo predstavuje o 1,7 tony viac.

Dni jarnej čistoty v číslach
Celkovo sa počas dní čistoty uskutočnilo
80 vývozov, počas ktorých sa vyviezlo
55,70 tony objemného odpadu (200307).
V porovnaní s počtom vývozov z jesene
2021, sa uskutočnil počas dní jarnej čistoty 2022 vyšší počet vývozov (o 26 usku-

točnených vývozov viac ) a v tonách to
predstavuje rozdiel o 19,53 tony viac objemného odpadu. „Najviac vývozov bolo
vo štvrtok 28. apríla (22 vývozov) a v pondelok 25. apríla a v piatok 29. apríla (po 16
vývozov). Najmenej vývozov bolo v stre-

du 27. apríla, a to konkrétne v počte 12
vývozov,“ konkretizuje Ivana Martincová.
Okrem objemného odpadu sa vyzbieralo
aj drevo (200138) - 20,980 tony, a tohto
bolo o 10,8 tony viac vyvezeného v po-

„Najbližšie dni čistoty sa budú realizovať
na jeseň 2022. Presný termín konania
bude obyvateľom oznámený vopred
prostredníctvom dostupných médií,“
uzatvára Ivana Martincová.
(li)

Mesto získalo dotáciu 515 000 eur na dostavbu krytej plavárne
Na druhý pokus vyšlo schválenie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu
športu, ktorý žiarskej samospráve
schválil takmer 515 000 eur. Pre mestský rozpočet je to veľká pomoc a primátor preto verí, že na jeseň tohto
roku bude rekonštrukcia plavárne
ukončená.
V rámci stavebných prác ešte plaváreň
čaká osadenie stropov, realizácia elektroinštalácie, následne slaboprúdových prvkov (turniketov, reproduktorov, kamier),
dlažieb, obkladov, sanitárnych prvkov,
nábytku a dokončenie vonkajšej fasády.
Najväčším problémom je v súčasnosti to,
že sa firmy, ktoré majú realizovať niektoré
časti rekonštrukcie, nehlásia do verejných
obstarávaní. Jednu súťaž muselo mesto
opakovať až trikrát. A to spomaľuje všetky ostatné stavebné práce. „Mesto je
pripravené absolútne dofinancovať to,
čo bude nevyhnutné. A chcem veriť, že
aj dotácia, ktorú sme získali z Fondu na
podporu športu, nám rovnako pomôže
dokončiť rekonštrukčné práce,“ hovorí
primátor Peter Antal s tým, že dnes ešte
mesto nepozná celkovú sumu, ktorá je
potrebná na dokončenie plavárne. Ukážu ju až verejné obstarávania. „Uvedo-

mujem si, že rekonštrukcia už trvá veľmi
dlho. Žiaľ, doba nám nepriala v tom, aby
sme to urobili rýchlejšie. Ale, ako počúvam prognózu vývoja financií vzhľadom
na zásahy štátu do financií obcí, tak, našťastie, sme už s prácami ďaleko a je isté,
že celé dielo dokončíme. Keby sme mali
s rekonštrukciou začať na budúci rok, to
by sme ani nezačali,“ priznáva žiarsky
primátor.

Krytá plaváreň v Žiari nad Hronom sa zavrela v máji 2019, čo sú už tri roky. „Myslím si, že po posledných informáciách,
ako budú mestá s financiami vzhľadom
na zásahy štátu a obrovské zvýšenie cien
energií, je šťastie, že sme tak ďaleko a už
nie je cesty späť. Každý ďalší väčší projekt
bude obrovským problémom pre každé
mesto,“ myslí si Antal.

Počíta sa aj s úverom
v menšej výške
Plaváreň rekonštruuje mesto Žiar nad
Hronom tretí rok, a to výlučne z prebytkov hospodárenia bežného roka. Ako
každý projekt doteraz. „Pravdaže sa počítalo s tým, že sa bude dokončenie dofinancovávať investičným úverom. Keď
sme s rekonštrukciou začínali, Fond na
podporu športu ešte ani nefungoval. Čiže
sme teraz využili ponúkanú možnosť.
Elektrina na verejnom osvetlení a mest-

ských budovách nás dnes stojí štyrikrát
viac ako doteraz, čo nám odčerpáva obrovské financie. Je preto možné, že úveru
v nejakej menšej výške sa aj tak nevyhneme. Ak by sme rekonštrukciu financovali
tak, že začneme len vtedy, keď budeme
mať našetrené z viacerých rokov, tak by
sa nám to určite predražilo o 10 - 20 percent, čo je veľa peňazí. To, čo robíme, je
určitý risk, ale zatiaľ sa nám vždy vyplatil,“
uzatvára Peter Antal.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Výskumy
Už dávnejšie, v deväťdesiatych
rokoch dvadsiateho storočia, som
v priestoroch kaštieľa realizoval
archeologický výskum. V jednej
zo sond vytýčených v terajších
priestoroch kaštieľa som odkryl
niekoľko vrstiev podláh.
Na vrchu, čiže v najmladšom období
užívania priestoru miestnosti, bola
drevená podlaha, upevnená na priečnych dubových trámoch, ktoré boli
zasekané do staršej barokovej podlahy. Tá bola vybudovaná z hlinených
tehál ukladaných na vzor nazvaný
rybia kosť, šikmo na seba sa prikrývajúce tehly.
V severovýchodnom nároží miestnosti bol z plochých kameňov vyskladaný

štvorec, na ktorom v minulosti stála
kachľová pec, v starších dobách krb.
Pod tehlovou podlahou z obdobia
baroka sa nachádzal nerovnomerný
hlinený zásyp, ktorý obsahoval ojedinelé črepy nádob z tohto obdobia.
Podlaha bola datovaná aj dvoma
mincami. Jedna je z roku 1697 a druhá z roku 1782, v obidvoch prípadoch
išlo o mince – grešle. Zaujímavosťou
tohto nálezu je, že sa tieto mince začali raziť okolo roku 1696 a posledná
razba týchto mincí bola v roku 1782.
Pod zásypom podlahy sa nachádzala
ďalšia úroveň podlahy, bola však úplne iná. Pri jej výskume bol odkrytý
veľmi nerovný povrch silne udupanej hlinenej vrstvy. Pri odkopávaní
bolo nutné použiť krompáč. Jej tvar
a povrch naznačovali, že to bola exte-

Začalo sa s kosením mesta
Tento rok budú štyri kosby
Keďže tento rok bola o čosi studenšia
jar ako minulý rok, s prvým kosením
mesta sa začalo neskôr. Aktuálne sa
už bude končiť prvá kosba a plynule
sa prejde na druhú.
Prvá kosba Ulice SNP sa v tomto roku
robila v piatok 29. apríla. Ako informuje
zástupca riaditeľa mestských Technických služieb, Peter Jagoš, hneď v pondelok 2. mája sa začalo s kosením mesta,
a to od Ulice Dr. Janského smerom dole
k Hviezdoslavovej ulici. „Potom prišlo na
rad sídlisko Pod vŕšky, kde kosíme aktuálne v týchto dňoch. Kosba končí na sídlisku Etapa a hneď plynule pokračujeme
na druhú kosbu mesta,“ približuje Peter
Jagoš nekončiaci sa kolobeh kosenia počas letných mesiacov.

ter Jagoš ďalej hovorí, strojné kosenie sa
robí dvomi traktorovými kosačkami so
zberom, jedným malotraktorom s mulčovačom a zberným košom a veľkým
traktorom s mulčovačom. Ručné kosenie
sa robí profesionálnymi krovinorezmi so
silónom.

Biodiverzita na Etape aj v parku
Pred niekoľkými rokmi sa v niektorých
častiach mesta nechali nepokosené časti niektorých plôch, ide o takzvanú biodiverzitu, ktorú na seba dokážu viazať
najmä kvetnaté lúky. Žije v nich najmä
hmyz, ktorý láka vtákov, ktoré sa ním
živia. Spravidla platí, že čím väčšia biodiverzita, tým stabilnejší ekosystém je
a tým dokáže lepšie odolávať stresovým

podmienkam. Prínos biodiverzity je možné ilustrovať na porovnaní bežného trávnika a tradičných spásaných lúk. Zatiaľ čo
na štvorcovom metri bežného trávnika je
len jeden druh s občasnou prítomnosťou
burín, na najbohatších lúkach dokáže na
štvorcovom metri rásť až 50 rôznych druhov rastlín, kde každá poskytuje potravu
a úkryt inému druhu hmyzu či vtákov.
Zatiaľ čo na bežnom trávniku nedokáže
prežiť nič okrem mravcov. Na druhovo
bohaté lúky tak môžu byť priamo, alebo nepriamo naviazané stovky rôznych
druhov zvierat. „Áno, aj v tomto roku nechávame časti niektorých plôch v parku
a na Etape s menšou intenzitou údržby,“
dodáva na záver Peter Jagoš.
(li)

Pomedzi kosením mesta sa robia aj ostatné plochy, ako je Park Štefana Moysesa, kúpalisko a plochy s intenzívnejšou
údržbou. „Takými sú napríklad Ulica SNP,
Ulica Š. Moysesa či Námestie Matice slovenskej,“ konkretizuje Peter Jagoš a ako
zdôrazňuje, podľa potreby a požiadavky
sa kosia aj dvory materských škôlok.
„Tento rok sú naplánované štyri kosby
mesta, ale plochy s intenzívnejšou údržbou sa kosia viackrát,“ podotýka Jagoš
a konkretizuje: „Námestie sa kosí trinásťkrát, Ulica SNP deväťkrát, Ulica Š. Moysesa sedemkrát a park šesťkrát. Priamo
na kosení sa pritom podieľa približne
dvadsiatka zamestnancov, ktorí sa striedajú. Okrem nich máme ešte ďalších ľudí,
ktorí upravujú živé ploty a kríky.“ Ako Pe-

riérová plocha bývalého nádvoria. Jej
hornú časť tvorila hrubá vrstva spáleného zuhoľnateného dreva z väčších
drevených konštrukcií. Požiar bol
veľmi intenzívny a dlho pôsobiaci,
potvrdzuje to aj skutočnosť, že hlina v okolí spáleniska bola vypálená
až do sýto červena a tvorila kúsky
tehloviny. Na povrchu tejto nerovnej
podlahy sa pri podrobnom začisťovaní našlo len pár zlomkov keramiky zo
16. storočia a viacej kostí drobných
hlodavcov (myši, potkany, netopiere). To naznačuje, že objekt bol po
takzvanom Bočkayovom povstaní,
kedy bola pevnosť silne poškodená
a zdevastovaná, dlhšie opustený.
Počas výskumu sme odkryli aj časť
dobre zachovalej kanalizačnej šachty, na úrovni udupanej podlahy.

Prieskumom sa zistilo, že základy
múrov súčasných miestností boli
vybudované vyhĺbením základovej
jamy do tohto podložia, tak isto ako
aj murivo kanalizácie.
Datovanie podlahy dvomi mincami
potvrdzuje jej výstavbu v období
prelomu 16. a 17. storočia a jej užívanie až do konca 18. storočia, ako aj
vybudovanie kanalizácie a miestnosti
dolného podlažia kaštieľa.
Tieto práce boli realizované za pôsobenia ostrihomského arcibiskupa
Františka Forgáča, ktorému sa pripisuje aj výstavba kaštieľa v priestoroch
dovtedy odkrytého nádvoria.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Žiarska nemocnica otvorila
novú endokrinologickú
ambulanciu

Nemocnica Svet zdravia v Žiari nad
Hronom otvorila pre svojich pacientov
novú endokrinologickú ambulanciu.
Ambulancia sa špecializuje na diagnostiku a liečbu štítnej žľazy, prištítnych
žliaz, podmozgovej žľazy, nadobličiek,
pohlavných žliaz, chorôb endokrinného
systému, metabolických ochorení kostí a
ďalších metabolických chorôb a porúch
výživy.

Zaoberá sa tiež terapeutickými a preventívno-organizačnými opatreniami,
poskytuje sonografické vyšetrenia štítnej
žľazy i prištítnych teliesok. Ambulancia
sa nachádza v budove polikliniky na
3. poschodí, na Sládkovičovej ulici 11 v
Žiari nad Hronom. Na vyšetrenie je potrebné objednať sa vopred na telefónnom čísle 045/6709 941.
(r)
Foto: Svet zdravia.

Koncertom oslávili
Deň matiek aj
v domove dôchodcov

Uctili sme si obete II. svetovej vojny
Pri príležitosti ukončenia druhej svetovej vojny sa každoročne aj v našom
meste koná pietne spomienkové zhromaždenie. Inak tomu nebolo ani teraz,
kedy sme si pripomenuli už 77 rokov
od konca vojny.
Tento najväčší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva si vyžiadal milióny obetí
u mnohých svetových národov. Jeho
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obetiam ako aj osloboditeľom, ktorí položili vlastné životy, symbolicky vzdali
úctu položením kvetov k pamätníku
oslobodenia predstavitelia mesta, okresného úradu, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a niektorých politických strán.
(r)

Vždy druhú májovú nedeľu si svet
pripomína sviatok Dňa matiek. Pri
tejto príležitosti sa nezabudlo ani na
klientky Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb.
Po dvoch rokoch, kedy väčšina akcií dostala stopku, sa na Slovensku začínajú
rozbiehať tradičné podujatia, na ktoré
sme boli zvyknutí a výnimkou nie je ani
Žiar nad Hronom.

Deň matiek je dňom, kedy si každý z nás
spomenie na tú svoju. Mnohí jej donesú kvet, zavolajú jej, niektorí jej venujú
už len myšlienku. Tento deň oslávili aj
klientky žiarskeho Domova dôchodcov
a Domova sociálnych služieb. Hudobným koncertom ich potešili žiaci Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej
– Parákovej a zatancovali pre nich tanečníci z Tanečno-športového klubu Stella.
(li)
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Psíkovia, ktorí čakajú na domov
v žiarskom útulku
V žiarskom útulku pre psov na nový
domov čaká niekoľko štvornohých
chlpáčov. Vítaní sú nielen noví majitelia psíkov, ale aj dočaskári či venčiari.
Útulok sídli na Partizánskej ulici, v areáli
poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu sa môžete
na psíkov prísť pozrieť priamo do útulku,
kde vám o každom psíkovi povedia všetko podstatné. Informovať sa môžete cez
správu na Facebooku (Žiarsky chlpáč),
alebo na mobilnom čísle 0948 082 206.
Každý pes prejde povinnou karanténou,
ktorá je 28 dní a počká si v útulku na svojho pôvodného majiteľa 45 dní od prijatia
do útulku.

CHARLIE

Pes, ktorý nebude čipovaný, bude ihneď
veterinárne ošetrený (čipovanie, očkovanie a odčervenie). Ostatné psy budú
ošetrené podľa záznamov na čipe.
Po uplynutí 45 dní bude pes kastrovaný
a ponúknutý na adopciu. Adoptované
psíky idú do nového domova čipované,
očkované, odčervené a kastrované.

Mestské noviny I 23. máj 2022

DRAGO

Ak máte vzťah ku psom, no z rôznych dôvodov si žiadneho z nich nemôžete zaobstarať, môžete ich aspoň prísť vyvenčiť, potešia sa každej jednej prechádzke.
Psíkom môžete pomôcť aj zakúpením
krmiva, dekami, uterákmi, hračkami alebo dezinfekciou.
Otváracie hodiny

Pri adopcii sa podpisuje adopčný protokol a hradí adopčný poplatok.

Pondelok – piatok
Sobota a nedeľa

Kontaktovať môžete útulok telefonicky od 9.00 do 16.00 hod. na číslach:
0948 082 206, 0905 334 594. Po tejto
dobe, prosíme, len SÚRNE prípady!

V prípade, že chcete navštíviť útulok
mimo otváracích hodín, je potrebné sa
vopred dohodnúť so správkyňou útulku
na mobilnom čísle 0948 082 206.
(r)

BABY

REXO

13.00 – 16.00 hod.
10.00 – 16.00 hod.

Rasa: kríženec. Pohlavie: pes. Vek: cca 1 rok
Draga sme nedávno našli vonku a žil vo veľmi zlých
podmienkach, kde skoro prišiel o život. Je to v podstate
ešte stále také hravé a nezbedné šteniatko. Drago je
priateľský a veľmi kontaktný psík. Miluje ľudí a ich
spoločnosť si doslova užíva. Znáša sa aj s inými psíkmi,
ak sú rovnako nekonfliktný ako on. Domov mu hľadáme
v byte alebo rodinnom dome, kde bude mať celoročný
prístup do vnútra. Vhodný bude pre aktívnu rodinku,
ktorá sa mu bude venovať a naučí ho všetkému, čo má
psík v jeho veku vedieť. Bude skvelým parťákom na
výlety či na turistiku, keďže je to aktívny psík.

MAXÍK

Rasa: x jack russel. Pohlavie: pes. Vek: cca 2 roky
Charlie je ešte trošku bojazlivý a z nových vecí vystrašený
a neistý. Hľadáme pre neho rodinku, ktorá ho naučí
dôverovať človeku a postupne ho naučí všetkému, čo
má správny psík vedieť. Charlie je vhodný do bytu, alebo
do rodinného domu, kde bude mať celoročný prístup do
vnútra a veľmi dobre oplotený dvor. Spoločnosť človeka
si užíva, preto mu hľadáme majiteľa, ktorý sa mu bude
naplno venovať, brávať ho na výlety, na turistiku... Nový
majiteľ by mal počítať s tým, že Charlie je ešte bojazlivý,
preto s ním bude mať na začiatku trpezlivosť. Keď sa
osmelí, bude mu tým najlepším parťákom.

Rasa: x maltézsky psík. Vek: cca 1 rok. Pohlavie: sučka
Baby má za sebou vyšetrenie očí na klinike v Trnave.
Na ľavom oku má kortikálnu kataraktu, čiže šedý zákal.
Má to vrodené a zatiaľ sa to riešiť nemusí. Mala by však
chodiť na kontrolu raz za pol až trištvrte roka. A podľa
toho, ako sa to ďalej bude vyvíjať, čaká ju prípadná
operácia. Baby sa stále nachádza v dočaske, a preto jej
hľadáme trvalý domov. Ideálne by bolo, ak by mala aj
psieho kamaráta. Môže ísť do bytu alebo do rodinného
domu s prístupom do vnútra. Zvláda aj základné
hygienické návyky.

Ocenenie Biele srdce
poputovalo aj do
žiarskej nemocnice
Námestníčka pre ošetrovateľskú
starostlivosť Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom Eva Valentová
získala ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská
komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného
dňa sestier.
„Ocenenie Biele srdce si veľmi vážim.
Vnímam ho ako ocenenie celého tímu
ľudí, kolegov, s ktorými som na OAIM
a v súčasnosti v našich obidvoch nemocniciach v Žiari nad Hronom a v Banskej
Štiavnici spolupracovala a naďalej spolupracujem. Zároveň ma zaväzuje vo
svojej práci nepoľaviť, ďalej rozvíjať
manažérske a ošetrovateľské zručnosti
a odovzdávať štafetu ďalším sestrám
a pôrodným asistentkám,“ hovorí Eva
Valentová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Svet
zdravia Žiar nad Hronom.
Eva Valentová v slovenskom zdravotníctve pracuje už vyše 26 rokov.
V žiarskej nemocnici začala pracovať
v roku 1998 ako sestra so špecializáciou
na OAIM a v roku 2009 sa stala vedúcou
sestrou tohto oddelenia. V súčasnosti už
päť rokov zastáva pozíciu námestníčky
pre ošetrovateľskú starostlivosť, v ktorej
uplatňuje svoje strategické myslenie.
Aktívne spolupracovala aj pri zrode

nových ošetrovacích jednotiek v žiarskej
nemocnici.
Od roku 2011 je viceprezidentkou Regionálnej komory sestier a pôrodných
asistentiek Žiar nad Hronom, rovnako je
predsedníčkou Zdravotníckej a sociálnej
komisie pri obci Župkov. Svoju prácu vníma ako poslanie, ktoré vykonáva s úctou,
radosťou a najmä s láskou.
Svet zdravia
Foto: Svet zdravia.

AXEL

Pohlavie: sučka. Rasa: x nemecký ovčiak
Vek: cca 5 - 6 rokov. Váha: 25 kg
Tolerantnosť: psy podľa sympatií/mačky nie
Som približne 5 - 6-ročná psia slečna. Som priateľská
a kontaktná sučka. Niektoré psíky mám rada, ale viem
byť vyberavá. Som pokojná, vyrovnaná, inteligentná
a veľmi rýchlo sa učím. Mám veľmi rada aj detičky. Som
vhodná do domu, kde budem mať svoju zateplenú búdu
a bola by som rada, keby som mala aj celoročný prístup
do vnútra. Prechádzky sú moja najobľúbenejšia činnosť
a mojkanie ešte viac. Teším sa na aktívnejších majiteľov,
ktorí ma budú brať na prechádzky a rôzne výlety. Verím,
že si nájdem skvelú rodinku

MAT

Pohlavie: pes. Rasa: x nemecký ovčiak
Vek: cca 8 rokov. Váha: 30 kg. Kastrácia: nie
Tolerantnosť: psy podľa sympatií/mačky nevieme
Som priateľský, milý, kontaktný a učenlivý psík. Na svoj
vek mám ešte kopu energie a milujem prechádzky.
A preto si hľadám aktívnu milujúcu rodinku, ktorá sa mi
bude venovať a kým môžem, dostanem pri nej dostatok
pohybu. Som vhodný aj do bytu aj do rodinného domu,
a veľmi sa poteším aj prístupu do vnútra. Psíky mi
nevadia a zbožňujem aj detičky. Som pripravený nájsť
si skvelú rodinku, ktorej budem robiť radosť.

Rasa: x nemeckého ovčiaka a huskyho. Pohlavie: pes
Vek: cca 2 roky
Maxík je kríženec nemeckého ovčiaka a huskyho, čo
je aj vidno na jeho krásnych očiach. Je to originálny
kríženec aktívnej, priateľskej a kontaktnej povahy. Miluje
prechádzky, ľudí a piškótky. Psíkov si zatiaľ vyberá podľa
sympatií. Je vhodný do bytu alebo do rodinného domu,
kde bude mať prístup do vnútra.

Rasa: x teriéra. Vek: cca 1 rok. Pohlavie: pes
Váha: max 10 kg
Mat je približne ročný psík, kríženec teriéra. Je hravej
a veselej povahy. Miluje ľudskú, ale aj psiu spoločnosť.
Odchytený bol počas akcie v osade Pod Kortinou. Mat už
prešiel veterinárnym ošetrením, je začipovaný, očkovaný
a pripravený ísť do nového domova.

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA/RIADITEĽKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Mesto Žiar nad Hronom vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/riaditeľka
Základnej školy, Jilemnického ul. č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom.
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
• odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
• kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• splnenie podmienok v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
o kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii
a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného
zamestnanca,
o podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
alebo samostatný odborný zamestnanec,
o podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti
vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona
č. 596/2003 Z. z.,
• bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 138/2019 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. –
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
• osobnostné a morálne predpoklady,
• znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov , rezortných predpisov
upravujúcich riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských
zariadení, základná znalosť problematiky riadenia školy, financovania školstva,
• znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
• spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
• znalosť práce s PC.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania,
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a overené doklady
v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúcej minimálne 5 rokov,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (odpis z registra trestov sa bude vyžadovať len
od úspešného uchádzača),
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej
činnosti, nie staršie ako 3 mesiace,
• predloženie písomne spracovaného návrhu koncepcie rozvoja základnej školy,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy
v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely
výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Termín podania prihlášky: 9.6.2022
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné poslať doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa – Základná škola, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom - neotvárať“
na adresu: Mestský úrad, personálne oddelenie, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar
nad Hronom.
Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti
na úrad. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky
zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania
oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
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POĎAKOVANIE
Náš Ferko už nie je medzi nami.
Odišiel tíško po krátkej chorobe. Úžasný človek.
Miloval cyklistiku. Neustále sa vzdelával,
tvoril a rozmýšľal o tom, ako napredovať.
Nevedel oddychovať. Bol tak zapálený do svojej práce.
Hovoril: „Ak horíš, môžeš zapáliť.“

František Sitora
*1955 - † 2022

Nemal rád pochvaly. Najväčšou odmenou pre neho
boli dobré výsledky jeho chlapcov a dievčat.
Vždy dokázal svoj čas rozdeliť medzi prácu a rodinu.
Miloval manželku, dcéry, vnúčatá.

Za každých okolností sa dalo na neho spoľahnúť.
Bude nám veľmi chýbať, ale ostane v našich srdciach.
Nečakane a zavčasu dosiahol konečný cieľ svojej životnej cesty,
no to, čo tu zanechal vďaka svojmu úsiliu a oduševneniu
pre cyklistiku, by stačilo aj na dva životy.
Bolo krásne vidieť vás aj pri jeho poslednej ceste.
Ďakujeme vám všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Ďakujeme za to, že na neho nezabudnete.
Smútiaca rodina.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 23.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Štúrova, Ľudovíta Štúra 2, Zvolen
• 24.5. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19, ZH
• 25.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
• 26.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 27.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 28.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 63, Zvolen
• 29.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 30.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 275 1, Zvolen
• 31.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
• 1.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen
• 2.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 3.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Jana Jisrku 8, Zvolen
• 4.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21, Kremnica
• 5.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 34, Zvolen
• 6.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH

OZNAM O ZMENE SÍDLA ZARIADENIA CENTRA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE
Od 1. júna 2022 bude Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie presťahované z Námestia
Matice slovenskej do priestorov na adresu SNP 120, Žiar nad Hronom, 2. poschodie (budova, v ktorej sídli
Regionálna veterinárna a potravinová správa, vedľa budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).
Telefonický kontakt a e-mailová adresa ostávajú nezmenené.
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Robotická súťaž FIRST LEGO LEAGUE
opäť aj v Žiari nad Hronom
FIRST LEGO League (FLL) je najväčšia
celosvetová robotická súťaž, ktorá
vzdeláva a rozvíja osobnosť detí. Je
určená pre deti základných a stredných škôl vo veku od 9 do 16 rokov na
celom svete. Centrum voľného času
v Žiari nad Hronom je hrdým regionálnym organizátorom tejto súťaže
už desiaty rok.
Súťaž má podľa pravidiel dve časti – teoretickú a praktickú. V teoretickej časti
tímy prezentujú výsledky Inovačného výskumného projektu, na ktorom pracujú
počas dlhšieho obdobia pred súťažou.
Úlohou tímov je najskôr určiť problém,
ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať
a vyriešiť. V praktickej časti si tímy prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL (súťažný stôl). Roboty
plnia na ihrisku rôzne úlohy - misie, za
ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný
výkon robotov na hracej ploche.
Vo štvrtok 28. apríla zorganizovalo Centrum voľného času v Žiari nad Hronom,
pod záštitou FLL Slovensko o. z. v spolupráci s MsKC Žiar nad Hronom a so
Základnou školou na Jilemnického ulici
v Žiari nad Hronom, regionálne kolo FLL,
v ktorom deti riešili určené misie s použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali. Okrem postavenia
robota spracovali aj Inovačný projekt na
zadanú tému CARGO CONNECT, ktorej
výsledky prezentovali kreatívnym spôsobom pred odbornou porotou. Takýmto
spôsobom súťaž simuluje reálny svet:
deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených
zdrojov a musia stihnúť daný termín.

Účastníci súťaže získali nové zručnosti
a popritom si užili i veľa zábavy.
Regionálneho kola súťaže sa zúčastnilo
sedem tímov z rôznych miest Slovenska.
Za mesto Žiar nad Hronom súťažili dva
tímy – Legoheroes z Gymnázia Milana
Rúfusa a CZŠ tím zo Základnej školy
s materskou školou Š. Moysesa. Sprievodnou akciou počas celodenného
turnaja boli vzdelávacie a hravé aktivity
zamestnancov RÚVZ v Žiari nad Hronom.
Pod taktovkou moderátora Radka Černáka sa súťažilo o najlepšieho robota v zábavnej súťaži - Robot battle.
Prvé dva víťazné tímy vo FLL postupujú
do národného finále, ktoré sa uskutoční
28. mája v Bratislave. Národného finále sa
zúčastní aj novozaložený LEGO tím CVČ

Žiar nad Hronom pod názvom C-enter
ZH, ktorý bude súťažiť v nižšej vekovej
kategórii EXPLORE, ktorá je určená pre
6 – 9-ročné deti.
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom srdečne ďakuje Nadácii ZSNP a Slovalco a spoločnosti Nemak Slovakia, s.r.o.
za finančnú podporu a vecné ceny, ako aj
spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia a.s.
a Tubapacku, a.s. za vecné ceny pre tímy.

Celkoví víťazi
(postup do národného finále)
1. TOMATO Team z Bratislavy
2. RoboGen zo Zvolena

Víťazi v kategóriách
Základné hodnoty:
1. MR Industries - ZŠ Zvolen
Inovačný projekt:
1. LegoHeroes - Gymnázium M. Rúfusa ZH
Robot Design:
1. CZŠ Tím - ZŠ s MŠ Š. Moysesa ZH
Robot Game:
1. RoboGen - ZŠ Zvolen
Cena za Motiváciu a tímového ducha:
Coburgovi vedátori – ZŠ Svätý Anton
Ocenenie trénera:
Soňa Kromerová – Robot Sapiens
– ZŠ s MŠ Ludanice
Ďakujeme za podporu žiakov nadšených
pre vedu, objavovanie a inovácie.
Mgr. Marianna Lazárová, CVČ ZH
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Separácia biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu kuchynského
Priamo z obydlí domácnosti je produkovaný biologický komunálny odpad
kuchynský, ktorý tvorí pozostatky
z ovocia, zeleniny, škrupiny z vajec
(ktoré je potrebné rozdrviť), vylúhovaný čaj, kávový výluh, starý chlieb
ale aj znečistený papier potravinami,
ktorý nie je možné použiť na výrobu
recyklovaného papiera.
Biologický odpad obsahujúci chemické
látky nie je vhodný pre ďalšie spracovanie. Medzi takýto odpad patrí napr. znečistený papier od farby (pri maliarskych
prácach). Zmenšovanie veľkosti bioodpadu kuchynského v tomto prípade asi
nebude veľmi časté, pretože bioodpad,
ktorý vzniká v domácnostiach je už objemovo menší.
Separácia biologického odpadu kuchynského si vyžaduje vhodné prostriedky
a väčšiu zodpovednosť ako pri záhradnom bioodpade. Jedným z hlavných
dôvodov je, že kuchynské bioodpady
obsahujú vysoký obsah vody, čo spôso-

a tašky obyvatelia vynesú na dvor a zabezpečia proti vniknutiu domácej zvery
(mačky, psy ...) umiestnením do väčšej
zbernej nádoby. V termíne zvozu nádobu vynesú pred bránu obytného domu.
V bytových výstavbách je to väčší problém, pretože obyvatelia nemajú možnosť
naplnené zberné nádoby niekam vynášať, preto je potrebné zabezpečovať zber
častejšie. Záleží to na intenzite napĺňania
zberných nádob, ktorú je dôležité presne učiť v prípade separácie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu
kuchynského.
Občania v domovej výstavbe, ktorí
majú možnosť samostatne zhodnocovať biologický odpad produkovaný
z domácností, môžu si vytvoriť vlastné
malé kompostovisko. Vyprodukovaný kompost môžu použiť na zlepšenie
kvality pôdy, okolo ovocných stromov,
okrasných stromčekov, kompost môžu
v období rýľovania použiť ako hnojivo
tým, že ho zarýľujú do pôdy. Týmito čin-

menší pred - upravený biologický odpad,
tým menej vzduchových medzier sa v kompostovanej kope nachádza a tým viac je
zamedzený prístup vzduchu, ktorý je potrebný pri rozklade biologického odpadu.

Stručný postup pri domácom
kompostovaní

buje kvasenie a hnitie. Z toho dôvodu je
nutné zabezpečiť pravidelný zvoz tohto
druhu biologického komunálneho odpadu. Nie je vhodné miešať biologický
odpad zelený zo záhrad s biologickým
odpadom kuchynským, pretože pri následnom spracovaní biologického odpadu je veľmi dôležité dodržiavať surovinovú skladbu, aby sa dosiahol očakávaný
efekt v podobe kvalitného kompostu.
Pri separácii kuchynského biologického
odpadu používajme zberné vedrá, ktoré
sú upravené s možnosťou príklopu, ktorý
zabráni nežiadúcim zápachom. Ďalej sú
to kompostovacie vrecká (sáčky) alebo
zberné tašky.
Z pohľadu delenia obydlí na domovú
a bytovú výstavbu je zrejmé, že v obidvoch výstavbách dochádza k produkcii kuchynského biologického odpadu.
V domovej výstavbe je to z pohľadu naplnenia zberných prostriedkov o niečo
menší problém. Naplnené vedrá, vrecia

nosťami vrátime pôde živiny, ktoré sme
s nej vyčerpali pri pestovaní ovocných
plodín alebo zeleniny.
Pre tých, ktorí sa rozhodli vytvoriť si
vlastné domáce kompostovisko, spomenieme základné pravidlá, ktoré je
potrebné pri kompostovaní dodržiavať.

Dôležité základné pravidlá
kompostovania
1. Správna veľkosť kompostovaného biologického odpadu, od ktorého závisí dĺžka
rozkladu biologického odpadu.
2. Surovinová skladba kompostu, ktorú
je potrebné dodržať, pretože má vplyv
na dobu rozkladu a kvalitu kompostu. Je
potrebné dodržať pomer uhlíka a dusíka
v pomere 35:1 v prospech uhlíka.
3. Dostatočný prístup vzduchu je veľmi
dôležitý, pretože pre správny priebeh kompostovania je potrebný dostatočný prísun
vzduchu. Pokiaľ do kompostu dávame čím

Prvým krokom pred samotným kompostovaním je vytvorenie kompostovacej
klietky (kompostéra). Na výrobu môžeme
použiť staré nepotrebné dosky, hranoly
alebo aj drevené euro palety. V podstate
je jedno, akým spôsobom vytvoríte klietku s objemom približne 1 kubický meter, hlavne je nutné ju dobre zaistiť proti
rozpadnutiu (klince, drôt a pod.). Medzi
doskami (hranolmi) necháme medzery
približne 3 - 5 cm, aby sme zabezpečili
prevzdušňovanie kompostu. Kompostér
musí byť vyrobený bez dna tak, aby kompost bol umiestnený na zemi. Dôvodom
je prístup pôdnych mikroorganizmov,
ktoré sa podieľajú na kompostovacom
procese. Potom môžeme začať zbierať
biologický odpad a kompostovať.

Čo je a čo nie je vhodné
na kompostovanie
ÁNO: ovocné a zeleninové odpady, kávové
a čajové zvyšky, novinový papier, lepenka, papier, mliečne produkty, lístie ,tráva
(posekaná), konáre (posekané) prípadne
vetvičky, kôra zo stromov, triesky a piliny,
popol z dreva, trus z hospodárskych zvierat, škrupiny z vajec (podrvené), škrupiny
z orechov.
NIE: kosti, odrezky mäsa, popol z uhlia,
časopisy, tuky, chemicky ošetrené materiály, rastliny napadnuté chorobami, plasty,
kovy, sklo.

Produkovaný biologický odopad z domácností, či už zo záhrad, alebo kuchýň
je potrebné pred ukladaním do kompostovacej klietky upraviť. Ide o zmenšenie bioodpadu posekaním, pokrájaním
alebo polámaním. Čím menšie častice
budete používať v kompostovacej kope,
tým lepšie sa vám bude kompost premiešavať a urýchlite tým dobu rozkladu.
Konáre zo stromov môžeme ponechať
väčšie, napríklad 3 – 5 cm, ktorými zabezpečíme prevzdušňovanie kompostu.
Pri namiešavaní biologického upraveného odpadu je potrebné dbať na to, aby
namiešaná zmes nebola veľmi mokrá, ale
ani veľmi suchá. Ukladáme ju do vyhotovenej drevenej klietky a vrstvíme zeminou s hrúbkou približne 15 cm. V zemine
sa nachádzajú mikroorganizmy, ktoré sa
podieľajú na rozklade bioodpadu. Zabraňuje vzniku zápachu a udržiava vlhkosť
kompostu.
Pokiaľ vyprodukujete väčšie množstvo
lístia zo stromov a máte priestory pre
jeho neskoršie spracovanie, tak to oceníte pri produkovaní kuchynského bio-

odpadu. Dôvod je taký, že bioodpad
kuchynský obsahuje veľa dusičnanov, to
znamená, že je mokrejší ako odložené
lístie, a to je dobré pri spracovaní kuchynského bioodpadu, čím dosiahnete správnu surovinovú skladbu. Takto vytváraný
kompost je potrebné raz za 4 - 5 týždňov
prekopať (prevzdušniť), pretože sa vo
vnútri kompoastovacej kopy nachádza
najvyššia teplota (čo je príznak priebehu
kompostovania) a kompost sa tým prevzdušní. Počas kompostovania môžete
použiť malý test, čím zistite správnu vlhkosť kompostu. Zoberiete kompost do
ruky a nesmie sa vám na ruku lepiť, ale
ani rozpadávať.
V priebehu 10 – 12 mesiacov je kompost vyzretý. Potom je vhodné ho preosiať,
čím oddelíte väčšie časti, ktoré sa nestihli
rozložiť a použiť ich v surovinovej skladbe ďalšieho kompostu. Na kompostovanie je vhodné mať aspoň tri zásobníky.
Do prvého si zbierate biologický odpad,
v druhom kompostujete a v treťom premiešavate kompost.
Zdroj: www.biospotrebitel.sk
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GLGÁČ 2022: Hrnčiarska slávnosť
na hrade Revište bude aj tento rok
Pozývame vás na skvelé podujatie,
vďaka ktorému sa na jednu sobotu
prenesiete do iného sveta, niečo sa
naučíte, niečo si odnesiete domov na
pamiatku a dobre sa zabavíte.
V sobotu 28. mája sa na stredovekom
hrade Revište, ktorý je súčasťou zážitkovej turistickej trasy Pohronskej hradnej
cesty, spájajúcej 16 hradných lokalít
popri Hrone, stretnú hrnčiarski majstri
z rôznych kútov Slovenska. Čaká nás
hrnčiarska slávnosť GLGÁČ. Podujatie
dostalo pomenovanie podľa hrnčiarskeho výrobku typického pre región stredné
Pohronie.

Linda Majerčíková víťazkou
Slovenského pohára U21
STOLNÝ TENIS

V sobotu 14. mája a v nedeľu 15. mája
sa v Bratislave konali Majstrovstvá SR
v kategórii dorastu v stolnom tenise.
Žiar reprezentovali traja hráči.
Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom na základe splnených nominačných kritérií - 32 chlapcov a 24 dievčat,
podľa aktuálneho rebríčka SSTZ, reprezentovali Linda Majerčíková, Martina
Hrabajová a Patrik Hrabaj. O to, že z Majstrovstiev SR neobídeme naprázdno, sa
skvelým výkonom postarala Linda Majerčíková.

Svoje čary s hlinou prídu ukázať hrnčiari
z Modry, Horehronia, Gemeru, Stredného Slovenska, Novohradu či stredného
Pohronia. Chýbať nebude ani ambasádor podujatia, Ján Fiala, posledný z 80
hrnčiarov z obce Brehy. Všetci sa veľmi
radi s návštevníkmi podelia o rôznorodosť práce s hlinou z hľadiska techniky
i umeleckého spracovania. V stánkoch
hrnčiarov a šikovnej drotárky bude možné obdivovať i zakúpiť úžitkové keramické výrobky, ale aj repliky stredovekej
keramiky. Hrnčiarske remeslo si budete
môcť vyskúšať na vlastnej koži v tvorivých dielňach.

Okrem predstavenia hrnčiarskeho remesla podujatie Glgáč priblíži účastníkom aj život a atmosféru na stredovekom hrade. Na programe sú dobové
scénky v podaní skupiny Rytieri Vir Fortis
zo Zvolena, vystúpenie kaukliara a účastníci budú mať možnosť vyskúšať si aj lukostreľbu. Hradný pán a súčasne predseda Združenia na záchranu hradu Revište,
Ratibor Mazúr, zase divákom sprostredkuje históriu hradu počas dvoch komentovaných prehliadok. Program je pripra-

vený tak, aby sa zabavili nielen detskí
návštevníci, ale aj dospelí. Postarané
bude aj o občerstvenie v priestore pod
hradom.

Spolu s Emou Činčurovou z Topoľčian sa
im podarilo vybojovať celkové 2. miesto
v štvorhre dorasteniek. Postupne až do
finále zdolávali svoje súperky.
Prvé kolo mali voľno na základe nasadenie do pavúka, v ďalšom kole zdolali

mladú dvojicu Habarová - Vanišová 3:1,
následne v semifinále Šinkarovú s Wallenfelsovou 3:0. Víťazné ťaženie sa skončilo až vo finále, kde nestačili na dvojicu
hráčok z Topoľčian Ilášovú s Lacenovou
a podľahli im 0:3.
Linde bol na turnaji tiež odovzdaný pohár za celkové prvenstvo v súťaži Slovenského pohára U21.
Prvý úspech zaknihovala aj naša najmladšia zverenkyňa Dorotka Debnárová
(2014), ktorej sa v nedeľu podarilo získať
3. miesto v štvorhre najmladších žiačok
na spoločných majstrovstvách krajov
Banská Bystrica a Žilina.
Jozef Barniak, SteK MŠK ZH
Foto: SteK MŠK

Hlavným organizátorom podujatia je
Oblastná organizácia cestovného ruchu
Región GRON. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva výstavby
a dopravy Slovenskej republiky.
Región GRON
Foto: Región GRON.

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO POZÝVA

Pod Inovcom zahrajú
aj folklórne súbory zo Žiaru
Folklórny súbor a ľudová hudba Hron,
detské folklórne súbory Hronček
a Hroniarik a mužská spevácka skupina
Sekera budú 5. júna o 14.00 hod.
prezentovať naše mesto na folklórnom
festivale Pod Inovcom vo Veľkej Lehote.
Príďte ich spolu s nami podporiť. Tešíme
sa na vás.
Bližšie informácie: www.osvetaziar.sk,
www.facebook.com/pos.zh

Detský strach a úzkosť
Každý človek, či už malé dieťa, alebo
dospelý prežíva rôzne strachy a úzkosti.
U detí sú tieto zážitky priam nevyhnutné.
Keď sa naučia vysporiadať so strachom
a úzkosťou, pripravuje ich to na náročné
životné situácie.

Ako pomôcť deťom zvládať tieto prejavy
efektívne? Kedy už toho môže byť na deti
veľa? Ako pomôcť deťom, ktoré zahltí
strach a úzkosť?
Kedy: 15. júna o 18.00 hod., online
Bližšie informácie a prihlasovací
formulár: pos.prevencia@gmail.com

Cieľové skupiny: rodičia, starí
rodičia, pedagógovia materských
škôl, základných škôl, stredných škôl,
špeciálnych základných škôl, zamestnanci
centier pre rodiny a deti, zamestnancov
detských domov, zamestnancov
pedagogicko - psychologických poradní.

Paleta tvorivosti: LINORYT
LINORYT (grafická technika spočívajúca
vo vyrytí negatívneho obrazu do linolea).
Tvorivé stretnutie sa uskutoční v sobotu
28.5. 2022 od 10.00 do 16.00 hod.
Lektor: Tereza Ballayová
Účastnícky poplatok: 7 €
V priestoroch Súkromnej školy
umeleckého priemyslu v Hodruši
Hámroch.
Bližšie info: www.osvetaziar.sk
alebo 0908 288 897

Linda Majerčíková a Dorotka Debnárová
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Dotĺklo srdce,
stíchol tvoj hlas,
tvoj nežný úsmev
neuvidíme
už viac,
no krásna
spomienka na
teba ostáva v nás.
Úprimne ďakujem všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí svojou účasťou, kvetinovými
darmi a slovami útechy zmiernili
môj veľký žiaľ pri poslednej rozlúčke
s mojim milovaným manželom
Jurajom Žifčákom,
ktorý nás navždy opustil
dňa 22. apríla 2022
vo veku 76 rokov.
Smútiaca manželka.

SPOMIENKA
V neznámy svet
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my zostali
sme v žiali,
no vždy budeš
v srdciach tých,
ktorí ťa radi mali.
Dňa 11. mája sme si pripomenuli
6. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
manželka, matka a stará mama
Ružena Balážová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval život,
miloval nás.
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 20. mája 2022 sme si
pripomenuli 12 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Rudolf Stajník.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si spolu s nami.
S láskou spomína manželka,
synovia, dcéra a vnúčatá
s rodinami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym,
ktorí sa dňa
3. mája 2022
prišli rozlúčiť
s našou drahou mamou,
starou mamou a prastarkou
Bernardínou Janovovou,
ktorá nás opustila vo veku 86 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba
a povedať,
ako smutno
je bez teba.
Keby sa dalo
vrátiť čas,
pohladiť,
počuť tvoj hlas
a stretnúť sa s tebou zas.
Len kytičku kvetov ti
na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou
a bolesťou v srdci
na teba spomínať.
Dňa 15. mája sme si pripomenuli
15 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec, svokor, starký a prastarký
Juraj Kováč.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
dcéry Zuzka, Blanka
a Žanka s rodinami.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
mal si rád život
a všetkých nás.
Hoci si odišiel
a niet ťa
medzi nami,
v srdciach našich
zostaneš stále s nami.
Jeden smutný rok uplynul dňa
18. mája 2022, kedy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec, starý otec a brat
Vladimír Štuhl.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú manželka Janka,
dcéry Janka, Klaudia a syn Filip,
mamina Janka a bratia Henrich,
Dávid s rodinami, vnúčatá
a všetci priatelia.

Mestské noviny I 23. máj 2022

SPOMIENKA
Ten,
kto ťa poznal,
spomenie si,
ten, kto ťa mal
rád, nezabudol.
Dňa 23. mája si
pripomíname
18 rokov od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý brat
František Karvaš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína sestra
Mária s rodinou.

SPOMIENKA
Mama.
To slovo je
cennejšie ako
hocijaké na svete.
Dňa 25. mája si
pripomíname
9. výročie úmrtia
našej milovanej
maminky, starkej a prastarkej, pani
Anny Dvončovej, rod. Pinkovej,
ktorá nás opustila vo veku 92 rokov.
Aj po rokoch, maminka, spomíname
na tvoje láskavé srdiečko a starostlivé
dlane, nech ti dá Pánbožko spokojné
odpočívanie.
S úctou a vďakou tvoje dcéry
Daniela a Mária s rodinami.

SPOMIENKA
Kto žil
v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Všetko zmizne,
len stopy
tvojej lásky
a spomienky

SPOMIENKA
Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len so
spomienkou
musíme žiť.
Dňa 19. mája
2022 by sa dožila
75 rokov.

na predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 20. mája 2022 sme si
pripomenuli 10. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Rudolf Kubiš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína manželka
a synovia s rodinami.

Dňa 24. júla 2021 nás navždy
opustila moja družka,
drahá mama a stará mama
Ľudmila Šimičová.
S úctou a láskou spomínajú jej
druh, dcéra Ľudmila s rodinou,
syn Ivan s priateľkou a všetci,
ktorí ju poznali a mali radi.

SPOMIENKA

SPOMIENKA
Sú slová, ktoré ti
už nepovieme,
sú chvíle, na
ktoré nikdy
nezabudneme
a sú okamihy,
pre ktoré si
na teba stále
spomenieme.
Dňa 2. júna sme si pripomenuli
11. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Ladislav Bárdi.
Mali sme ťa radi,
a preto nezabudneme.
Manželka, deti, vnúčence
a ostatná rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na vás
nikdy nepominie.
Dňa 6. mája uplynuli 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama,
stará mama a babka
Magdaléna Koščová
a dňa 27. mája si pripomíname
12 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec,
starý otec, dedko a brat
Marcel Koščo.
S láskou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami.

Stále je ťažko
a smutno nám
všetkým.
Nič už nie je také,
ako bolo predtým.
Všade okolo
chýba tvoj hlas.
Mala si rada život,
my teba a ty nás.
Dňa 24. mája si pripomíname
4 roky od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
mama, dcéra a sestra
Eva Nagyová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti
s rodinami, mama a brat.

Žiarila z teba
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 23. mája si pripomíname
31 rokov od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila milovaná
sestra, krstná mama a teta
Lýdia Švecová.
S láskou spomínajú krstný syn
a sestry s rodinami.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 11, ktoré vychádza
6. júna, je v utorok 31. mája.
Spomienky prijaté po tomto dátume
budú zaradené až do ďalšieho
vydania. Spomienky môžete podať aj
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

RIADKOVÁ INZERCIA
Dám do prenájmu garáž na Ul. SNP (bývalá STS). T: 0903 504 189
Predám 5-ročný plynový sporák. Cena dohodu. T: 0910 161 614
Kúpim zachovalý rodinný dom s pozemkom alebo chatu, chalupu v okolí ZH alebo
žarnovickom regióne. RK nekontaktovať! T: 0907 144 845

Predám komodu so 4 zásuvkami. Cena: 30 eur. T: 0910 100 164
Veľmi lacno predáme staršiu zachovalú obývaciu stenu, možné aj po kusoch.
1 kus/20 eur. Dve fotelky: 1 kus/5 eur. Konferenčný stolík, drevený, 160 x 60 cm:
10 eur. Odvoz nutný! T: 0944 467 405
Hľadám prenájom do 500 eur. Za každú ponuku budem vďačná. T: 0948 011 736
Ponúkame jednoduchú prácu s nadštandardnými mzdovými podmienkami
v priemyselnom parku v Žiari nad Hronom. Hľadáme spoľahlivých ľudí(operátor,
odlievač, CNC ,jadrár ...). E-mail: zhmplgroup@gmail.com, T: 0947 907 908

Dňa 19. mája sme si pripomenuli
nedožité 100. výročie narodenia
nášho drahého otca
Antona Kuzmu
a dňa 28. mája si pripomenieme
nedožité 97. výročie narodenia
našej drahej mamy
Emílie Kuzmovej.
S láskou na nich spomínajú dcéry
Viera a Magda s rodinami.

Smútok a žiaľ
v srdci máme,
na teba stále
s láskou
spomíname.
Len na krátky
lúčime sa čas,
vo večnosti
zídeme sa spolu zas.
Dňa 29. mája uplynie 9 rokov,
ako si nás opustil, náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Gocník.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

Predám staršiu váľandu. Cena: 20 eur. T: 0910 100 164

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Predám 2-izbový byt v ZH, Dukelských hrdinov. Byt je čiastočne prerobený.
Cena: 75 000 eur. T: 0911 897 494
Kúpim chatu v blízkom okolí - ZH, Lovčica - Trubín, Bartošova Lehôtka, Stará
Kremnička, Pitelová, Slaská, Lutila... Do 10 000 €. T: 0944 066 087
Hľadám spoločníčku alebo spoločníka na voľné chvíle. Zn. Bývanie. T: 0944 066 087
Prenajmem garáž za bývalým Sväzarmom (STS) v Žiari nad Hronom. T: 0903 504 189
Hľadám spoločníka do 45 rokov. Bývanie v ZH. T: 0910 176 412

Na predaj RD s pozemkom Kosorín č. 9 vhodný na celkovú rekonštrukciu alebo
zbúranie (lepšia voľba) pozemok cca 2000 m2 na pozemku je vlastná studňa, elektrina,
plyn. Cena znížená 27 000 eur. T: 0919 412 615
Dám do prenájmu čiastočne zariadený 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Prenájom je
možný od 1.5.2022. T: 0907 485 130
Vymením veľký 3-izbový byt s 2 balkónmi a pivnicou na Jilemnického ulici v ZH za
menší 2 alebo väčší 1-izbový byt + doplatok. Len lokalita ZH alebo Lad. Vieska.
T: 0903 248 433
Predám nový fóliovník, rozmer: 200 x 300 cm. Cena. 85 €. T: 0907 030 116
Darujem 60 l akvárium s rybičkami a príslušenstvom - zdarma. T: 0949 832 298
Predám interiérové dvere, slonia kosť, plné aj presklené. Rozmery: 60/80/90.
Cena. 10 eur/kus. T: 0903 155 323
Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921

RIADKOVÚ INZERCIU MÔŽETE PODAŤ
BEZPLATNE PROSTREDNÍCTVOM
WEBOVEJ STRÁNKY
WWW.NOVINY.ZIAR.SK
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Cyklisti zbierajú body na slovenských
i českých súťažiach

Žiaci a žiačky si zmerali sily
v okresnom kole štvorboja

CYKLISTIKA

ATLETIKA

V sobotu 30. apríla a v nedeľu 1. mája
bojovali žiarski cyklisti na domácich
cestách na Slovenskom pohári v Dudinciach a v Krupine. Pretekali jednotlivci s hromadným štartom a sily
si zmerali aj v kritériu.
V sobotu 30. apríla sa konalo kritérium
v Dudinciach a v nedeľu preteky jednotlivcov s hromadným štartom. Naši
pretekári a pretekárky sa umiestnili na
pekných miestach.

Preteky jednotlivcov Krupina:
Vladimíra Zelinová - ženy a juniorky
8. miesto
Dominik Sochan - kadeti 10. miesto

Kritérium Dudince:
Tereza Ďuríková - žiačky 3. miesto
Filip Záhorec - kadeti 6. miesto
Vladimíra Zelinová - ženy a juniorky
7. miesto

V sobotu sa konala Kriterijní liga na rýchlom mestskom okruhu ulicami Kyjova.
Naši pretekári sa po bojovných výkonoch umiestnili nasledovne:

Cez víkend 14. a 15. mája čakal na cyklistov aj Český pohár v Kyjove. Cena
Slovácka sa išla v regióne Kyjovského
Slovácka v Juhomoravskom kraji. V sobotu jazdili cyklisti kritérium a v nedeľu
preteky jednotlivcov.

Tereza Ďuríková - staršie žiačky 7. miesto
Maxim Májik - starší žiaci 10. miesto
Vladimíra Zelinová - ženy 12. miesto
Matúš Ďurík - juniori 21. miesto
Róbert Jackuliak - juniori 22. miesto
V nedeľu pokračovali už tradičnými pretekmi jednotlivcov na 14,9 km členitom
okruhu so štartom v blízkych Strážoviciach. V každej kategórii bolo početné
štartové pole s medzinárodnou účasťou.
Po bojovnom výkone naši pretekári obsadili pekné umiestnenia. Tereza Ďuríková prišla do cieľa v hlavnej skupine na 17.
mieste. Naši juniori prišli tak isto v hlavnej skupine a prišli Matúš Ďurík na 20.
mieste a Róbert Jackuliak na 39. mieste.
Vladimíra Zelinová prišla na 18. mieste.

V stredu 11. mája žiarske Centrum
voľného času organizovalo na atletickej dráhe v areáli Základnej školy
na Jilemnického ulici okresné kolo v
atletike – štvorboj mladších žiakov a
žiačok.
Žiaci súťažili ako jednotlivci v štyroch
disciplínach – beh na 60 m, skok do
diaľky, hod Nerf Vortex, dievčatá beh
na 600 m a chlapci na 1000 m.
Okresného kola sa zúčastnilo škôl z okresu Žiar nad Hronom. Najlepší traja postupujú do krajského kola, ktoré sa bude
konať 3. júna opäť v Žiari nad Hronom na
atletickej dráhe.

Dievčatá
1. Patrícia Bieliková
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, ZH
2. Patrícia Haffnerová
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, ZH
3. Tamara Jašková
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa, ZH
Chlapci
1. Tomáš Gubka
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa, ZH
2. Jakub Ondruš
ZŠ na Ul. Dr. Janského, ZH
3. Dávid Mancír
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa, ZH
(li)
Foto: Roman Šuška.

Grand Prix West Bohemia
Juniorský team slovenskej reprezentácie
štartoval na medzinárodných pretekoch
kategórie 1.1 UCI GP West Bohemia.
V teame mali zastúpenie žiarski cyklisti. Cenné skúsenosti z medzinárodnej
scény zbierali Matúš Ďurík a Róbert Jackuliak. Zo slovenskej reprezentácie sa
najlepšie darilo Jurajovi Vrbikovi, ktorý
sa umiestnil na 12. mieste a získal 10
svetových bodov. Druhý najlepší Slovák
v cieli bol náš Matúš Ďurík, ktorému na
26. mieste len tesne ušli svetové body.
Róbert Jackuliak preteky nedokončil
kvôli časovému limitu. Obaja naši pretekári však nazbierali cenné skúsenosti
v silnej medzinárodnej konkurencii - 144
pretekárov z 24 teamov a 12 krajín.
CK MŠK
Foto: CK MŠK

Žiaci odohrali výborný zápas a na Majstrovstvá Slovenska
postupujú ako štvrtý najlepší tím
BASKETBAL

Inter Bratislava – BK MŠK Žiar nad
Hronom 63:54 (12:11, 31:27, 50:37)
Žiaci odohrali v nedeľu 8. mája v Bratislave v poslednom zápase základnej
časti o 1.-8. miesto pred Majstrovstvami Slovenska s favoritom na titul
výborný zápas.
Kým na turnaji v Košiciach v apríli ešte
s Interom Bratislava po ustráchanom
výkone prehrali o 54 bodov, už za päť
týždňov Bratislavčanov riadne potrápili
doteraz najlepším výkonom v sezóne.
Chalani v správny čas zdvihli hlavy
a ukázali, na čo naozaj majú. Výborná
obrana, ktorou domácim veľa v útoku
nedovolili a zlepšený prechod do útoku
boli tým, čo zmenilo obraz ich doterajšej
hry. Veľká pochvala všetkým chalanom.
Pri takomto hernom progrese môžu byť
naši žiaci pred Majstrovstvami Sloven-

ska v kategórii žiaci U14 optimistami.
Pred touto sezónou, kedy bol tento
úplne nový tím poskladaný, by málokto
veril, že sa týmto chlapcom podarí postúpiť do bojov o účasť na finálovom turnaji o majstra SR. Oni dokonca na turnaj
v športovej hale v Prievidzi postúpili ako
štvrtý najlepší tím na Slovensku.
Norbert Nagy, tréner
a Karol Tapfer, asistent

Basketbalový klub
zorganizoval úspešný prípravný
turnaj mladších žiakov
BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 30:54
BK MŠK Žiar nad Hronom – BBK Bánovce nad Bebravou 27:51

BK MŠK Žiar nad Hronom – BK Lokomotíva Sereď 76:23
Žiarsky basketbalový klub zorganizoval
v ZUS aréne prípravný turnaj kategórie
mladších žiakov U13 za účasti 4 tímov.
Naše farby hájili chlapci ročníka 2010
(ročník 2009 boli v so žiakmi v Bratislave) a proti o rok starším chlapcom podali výborné bojovné výkony a herne
im v niektorých úsekoch hry boli viac
než vyrovnaným súperom. Hlavne v poslednom zápase ukázali veľký potenciál
a súpera zdolali vysokým rozdielom.
Všetky tri zápasy slúžili ako príprava na
novú sezónu 2022/2023. Chlapci získali
množstvo skúseností a ďalšiu motiváciu
na tréningoch na sebe tvrdo pracovať,
za čo im patrí veľké uznanie a pochvala.
Marek Baláž, tréner

Basketbalová prípravka
odohrala už 4. kolo
Fatranskej mikroligy
Basketbalová prípravka, zložená
z chlapcov a dievčat ročník narodenia 2012 a mladší, vycestovala do
Prievidze, kde sa odohralo už 4. kolo
Fatranskej mikroligy.
Tento turnaj treba hodnotiť veľmi pozitívne, pretože je vidieť progres u každého jedného hráča prípravky, v ktorej má
BK čoraz viac detí. Chlapci a dievčatá,
ktorí už nastupujú do súťaží mikroligy
SBA ako A a B tím, sa postupne dostávajú na veľmi kvalitnú úroveň. V neposlednom rade treba všetkých pochváliť za
veľkú bojovnosť a dobrý výkon. Samo-

zrejme, vďaka patrí aj rodičom, ktorí prišli podporiť svoje deti a náš tím a vytvárali v hľadisku veľmi dobrú atmosféru.
Branislav Obert, tréner prípravky

Kadeti odohrali v priebehu
štyroch dní tri zápasy
na domácej palubovke
MŠK BK Žiar nad Hronom - BK Lokomotíva Sereď 53:104 (27:62)
MŠK BK Žiar nad Hronom – TSM Slávia
Žilina 65:85 (22:43)
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBA Prievidza 68:73 (33:36)
Kadeti MŠK BK Žiar nad Hronom odohrali v priebehu štyroch dní tri zápasy
na domácej palubovke. Vo všetkých

troch ťahali za kratší koniec a postupne podľahli súperom zo Serede, Žiliny
a Prievidze.
Na predvedených výkonoch sa podpísala veľká maródka až ôsmich hráčov,
ktorá chlapcov postupne vyradila na
dva týždne z tréningového cyklu. Po zápase so Sereďou bolo vidno zlepšenie
v hre našich kadetov, aj keď v sobotu
prehrali so Žilinou o 20 bodov, v nedeľu
ukážkovo bojovali až do poslednej minúty o víťazstvo nad skúsenejšou Prievidzou. Chlapcom aj napriek prehrám
patrí vďaka, lebo veľa z nich nastúpilo
so sebazaprením a nie práve v najlepšej
hernej pohode.
Juraj Horváth, tréner
a Jakub Švec, asistent
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Víťazstvom proti Zlatým Moravciam sme dokázali
zlomiť nepriaznivú sériu
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble FK Pohronie 1:3 (1:1)

tia v 70. minúte, na Šimčákov rohový
kop si vyskočil Klabník a z ťažkej pozície
hlavou prekvapil Lukáča. V 74. minúte
udreli hostia aj tretíkrát, keď Bangala
posunul Sandalovi, ktorý sa z 13 metrov
trafil ukážkovo.

Góly: 13. Menich - 16. Tóth (vlastný),
70. Klabník, 74. Sandal. Rozhodovali:
Kišš - Zemko, Halíček, ŽK: Mondek, Tóth,
Pintér (všetci ViOn), 350 divákov

Ján Kocian, tréner ViOnu: „Gratulujem
súperovi k výhre. Blok v hlavách našich
hráčov je silnejší, než som si predsta-

FC ViOn: Lukáč – Čögley, Tóth, Menich,
Čoka - Mondek (46. Kyziridis), Grozdanovski, Duga (67. Kolesár), Suľa (67. Neofytidis)
- Ďubek (74. Pintér), Jibril (46. T. Horák)
FK Pohronie: Le Giang – Sanneh, Pajer, Klabník (85. Štrba), Šimčák - Ožvolda, Hašek (64. Sandal) - Blahút, Chrien
(82. Šmatlák), Steinhübel (64. Bangala)
- Lačný (82. Prachar)
Trénerovi Jánovi Kocianovi nevyšla
premiéra na lavičke FC ViOn Zlaté
Moravce-Vráble. Jeho zverenci prehrali v 9. kole v skupine o udržanie
sa vo Fortuna lige s posledným Pohroním 1:3.
Stretnutie mužstiev z chvosta tabuľky
prinieslo od začiatku obojstranne bojovný futbal. V prvej zaujímavej šanci
sa ocitli hostia v 9. minúte, keď na Stein-

voval. Čaká nás ešte pred barážou veľa
roboty, chceme sa zachrániť športovo,
nečakáme na žiadne zákulisné ťahy.“
Peter Lérant, tréner Pohronia: „Sme veľmi radi, že sme získali tri body, ktoré sme
už veľmi potrebovali. Stretnutie bolo
vcelku vyrovnané, dnes sa k nám priklonilo konečne aj to futbalové šťastie.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Takto sa tešili hráči Pohronia z gólu na 3:1, ktorý zaznamenal striedajúci
Dominik Sandal. Išlo o jeho prvý gól v najvyššej slovenskej súťaži.

hübelovu strelu nabehol Chrien, ale
z hranice malého vápna pálil nad. Gólový účet otvorili domáci v 13. minúte.
Ďubek zahral štandardku na Mondeka,
ten v 5-ke našiel Menicha, ktorý prekonal Le Gianga. Už v tri minúty bolo
vyrovnané, keď Blahútov center si vrazil
do vlastnej brány Tóth. V 39. minúte po
veľmi peknej kombinácii Dugu, Čögleya

a Ďubeka Jibrilov gól pre ofsajd neplatil.
V 40. minúte stálo šťastie na strane hostí, keď Čögleyova strela trafila Mondeka
pred prázdnou bránou.
Druhé dejstvo veľa futbalovej krásy
neprinieslo. V 55. minúte vybojoval
Čögley loptu posunul Ďubekovi, ktorý
mieril tesne vedľa. Do vedenia išli hos-

Žiarski karatisti majú majstrov Slovenska
KARATE

Dňa 23. Apríla sa vo Zvolene konal
32. ročník Zvolen Cupu. Turnaj bol
otvorenými Majstrovstvami Stredoslovenského zväzu karate pre
dorastenecké a juniorské kategórie
a taktiež 1. kolom Pohára Stredoslovenského zväzu karate.
Za MŠK Žiar nad Hronom nastúpilo 26
pretekárov. V konkurencii 359 pretekárov z 34 klubov z celého Slovenska a 1
rumunského klubu si počínali vynikajúco. Tituli majstrov kraja si vo svojich
kategóriách vybojovali Adam Dolnický,
Samuel Bohdan Harag a Nikola Kršiaková. Prvé miesto v žiackej kategórii
pridala Olívia Černáková. Na druhom
mieste skončili Filip Joseph Blaho, Viktor
Grendár, Samuel Bohdan Harag, Adam
Hudec, Alexandra Kalamárová, Amélia
Lombardo a Viktória Šoltésová. Zbierku
medailových úspechov tretím miestom
uzavreli Viktória Beľová, Viktor Grendár,

Jana Kyslerová a Viktória Vigľašská. V bodovej štatistike klubov sa MŠK Žiar nad
Hronom umiestnil na 3. mieste.

Účinkovanie na Cypre
V dňoch od 29. apríla do 1. mája sa konala na Cypre svetová liga mládeže –
Karate 1 Youth league. Je to najvyššia
možná súťaž pod hlavičkou Svetovej
federácie karate, kde môžu štartovať
deti do 14 rokov. V Limasole sa tento
rok stretlo 1539 pretekárov z 51 štátov
z celého sveta. Svoje prvé skúsenosti so
svetovou špičkou boli zbierať aj žiarski
karatisti Adam Hudec a Jozef Šipkovský. Obaja nastúpili v kategórii súborné
cvičenia kata 12 – 13-ročných chlapcov.
Skúsenejšiemu Adamovi sa podarilo vybojovať skvelé 9. miesto, čo bol v rámci
slovenskej výpravy druhý najlepší výsledok zo všetkých kategórií kata. Jo-

zef po tiež peknom výkone skončil na
25. mieste. Pre oboch chlapcov to bola
určite cenná skúsenosť a motivácia do
ďalšieho trénovania.

Hudec a Dolnický
majstrami republiky
V sobotu 7. mája NTC Aréna v Bratislave
hostila účastníkov Majstrovstiev Slovenska v karate. V dorasteneckých a juniorských kategóriách sa stretla špička Slovenska. 305 pretekárov zo 44 klubov si
zmerali sily na súťažnom tatami, kde sa
podarilo presadiť aj žiarskym pretekárom. V kategóriách kata sa najviac darilo Adamovi Hudecovi, ktorý si v nabitej
kategórii 12 – 13-ročných chlapcov po
excelentnom výkone odniesol domov titul majstra Slovenska. V tej istej kategórii
tesne ušla medaila Jozefovi Šipkovskému, ktorý sa prebojoval do boja o bronz,
no úspešnejší bol jeho súper.
V športovom zápase kumite sa najviac
darilo Adamovi Dolnickému, ktorý zvíťazil v kategórii juniorov do 55 kg a stal
sa tak majstrom Slovenska. Titul tesne
ušiel Urbanovi Beňovi, ktorý našiel
svojho premožiteľa až vo finále a stal sa
tak vicemajstrom Slovenska v kategórii
mladších dorastencov nad 55 kg. Zbierku kovov uzavrel bronzom v kategórii
dorastencov do 70 kg Samuel Bohdan
Harag. Pekné výkony predviedli aj Alexandra Kalamárová, Radoslava Kučerová a Viktória Šoltésová, ktorým medaila unikla o vlások, keď prehrali boje
o bronz.

Slovenský pohár detí a žiakov
V nedeľu 8. mája, deň po Majstrovstvách
Slovenskej republiky dorastencov

a juniorov, dostali šancu ukázať svoju šikovnosť aj najmladší pretekári na
2. kole Slovenského pohára detí a žiakov. V konkurencii 420 pretekárov zo 46
klubov sa podarilo na stupienky víťazov
prebojovať aj 6 pretekárom z MŠK Žiar
nad Hronom. Najviac sa darilo Olívii
Černákovej a Adele Kučerovej, ktoré vo
svojich kategóriách zdolali všetky svoje
súperky a doniesli si tak domov zlato.
S cenným striebrom domov odišla Jana
Kyslerová. Na bronzových priečkach
skončili Viktória Beľová (2x) a Viktória
Vigľašská. Je dobrým znamením, že
naši najmladší pretekári sa pravidelne
umiestňujú na medailových pozíciách
a svojimi výkonmi postupne nadväzujú
na generáciu úspešných starších pretekárov, ktorí už ukončili svoju pretekársku
činnosť v našom klube.
Ľubomír Striežovský, tréner

Adam Dolnický s trénerom
Ivanom Tatárom na
majstrovstvách republiky.

