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V meste pribudne nové detské bezbariérové
ihrisko v hodnote 50 000 eur
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny poskytlo 63 obciam dotáciu na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí
formou detského ihriska v hodnote
2 781 828 eur. Jedným z miest, ktoré
získalo dotáciu v hodnote 45 000 eur,
je aj Žiar nad Hronom.
O dotáciu sme požiadali 26. februára
tohto roku a spolufinancovanie zo strany mesta bude vo výške 5 000 eur. Autorom projektu je akademický sochár
Jozef Kliský, ktorý bude pripravovať
projektovú dokumentáciu pre každého
žiadateľa, ktorému bola schválená dotácia, na základe rozmerov a možností
pozemku.
Hlavným materiálom hracích prvkov
je agátové drevo. Povrchová úprava
bude tvorená nátermi v prírodných
odtieňoch, ktoré nechajú vyniknúť
prirodzenú štruktúru dreva. Farebné
dotvorenie prvkov bude v odtieňoch
modrej, šedej či zelenej.
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Projekt tvorí jedenásť prvkov, z toho
musia byť tri inkluzívne (špeciálne navrhnuté). Týmito prvkami teda bude
pieskovisko v tvare člna, kolotoč a hojdačka v tvare hniezda. Chýbať nebudú ani reťazové hojdačky, fitdráha či
lavičky. Ich rozvrhnutie bude závisieť
od veľkosti plochy, kde bude ihrisko
situované.

„

Nové ihrisko nebude
vyčleňovať žiadne dieťa.
Bude vhodné aj pre detičky
na invalidných vozíkoch.
Peter Antal, primátor mesta
„Zámerom je vytvoriť ihrisko, ktoré
bude esteticky zakomponované do
prostredia a nebude v ňom pôsobiť

rušivo. Práve preto v týchto dňoch rozhodujeme o mieste, kde nové detské
ihrisko vybudujeme,“ hovorí primátor
mesta Peter Antal s tým, že toto ihrisko
nevyčleňuje žiadne dieťa, a teda bude
vhodné aj pre detičky na invalidných
vozíkoch. „Hlavnými inkluzívnymi,
a teda bezbariérovými prvkami, budú
pieskovisko v tvare člnu, kolotoč a hojdačka v tvare hniezda. Za pomoc ďakujem Ministerstvu práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, ako aj poslancovi NR
SR a BBSK Igorovi Kašperovi,“ uzatvára
žiarsky primátor.
Ministerstvo dotáciu do 45-tisíc eur doteraz sľúbilo 63 obciam, mestám a neziskovým organizáciám. Spolu za viac
ako dva milióny a 700-tisíc eur. Ihriská
majú vzniknúť najskôr na budúci rok.
„Dotáciu sme pridelili naozaj každému, kto splnil stanovené podmienky.
Nerobili sme žiadne politické rozdiely.

Nemáte ešte nádobu na
biologicky rozložiteľný odpad?
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Keďže neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky vyčlenené pre tento rok,
rozhodli sme sa vyhlásiť druhé kolo.
Otvoríme novelu zákona o dotáciách
v našej pôsobnosti a navrhneme v nej
nový termín na predkladanie žiadostí
o túto dotáciu. Pretože chceme, aby
detské ihriská bez bariér boli v každom
kúte Slovenska,“ uviedol minister Milan
Krajniak. Obce, neziskové organizácie,
občianske združenia či registrované
cirkvi, ktoré nesplnili podmienky pre
udelenie dotácie v prvom kole, ale aj
noví žiadatelia, sa tak do výzvy budú
môcť zapojiť v lete. Podmienkou poskytnutia dotácie je, okrem iného, zabezpečenie terénnych úprav zo strany
žiadateľa a 10-percentná finančná spoluúčasť. Výška dotácie pre jedného žiadateľa je maximálne 50 000 eur.
(kr; li)
Foto: zdroj Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
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Kultúra vína prichádza tento rok
na nádvorie biskupského kaštieľa
platanom a aj v záhrade. Pozor, tento rok
je zmena v tom, že podujatie sa koná
v uzavretom priestore, preto je vstup povolený len osobám starším ako 18 rokov.
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Začalo sa s rekonštrukciou
priestorov škôlky na
Ulici A. Kmeťa

O príjemnú atmosféru sa od 14-tej hodiny postará hudobné vystúpenie na
nádvorí kaštieľa v podaní ľudovej hudby Majerovci a pokračovať sa bude od
16-tej hodiny koncertmi v záhrade. Svetové hity v podmanivých aranžmánoch
predvedie Ann Bartová Band, swing,
jazz a rockabilly vytasí hudobná legenda
Banda Americano a príjemný večer uzavrie o 20-tej hodine výnimočná hudobná
formácia Sounds2Good s výnimočnou
speváčkou Lenkou Piešovou. Podujatím
bude moderátorsky sprevádzať Marián
Vojtko.

Kultúru vína prinieslo mesto do Parku
Štefana Moysesa po prvýkrát v roku
2018. Rozhodlo sa tak nadviazať na
veľkú tradíciu, ktorá tu kedysi bola,
a to že od roku 1776 patrili dve tekovské obce Rybník a Čajkov do dŕžavy
novovzniknutej Banskobystrickej
biskupskej diecézy. Tunajší biskupi
mali odtiaľ víno nielen pre potreby
počas omše alebo vlastnú spotrebu,
ale aj na predaj, a to z vlastných viníc,
ktoré tam mali. Preto vieme, že vo Svätom Kríži naši predkovia konzumovali
hojne víno práve z týchto dvoch obcí.

Víno v kaštieli sa uskutoční v sobotu
10. júla na nádvorí biskupského kaštieľa.
Pozvanie tento rok prijalo desať kvalitných vinárov z regiónu, najmä z Tekova.
Okrem degustácie na návštevníkov čaká
príjemná hudba, bryndzové halušky, pečené ryby, šúľance na sladko a grilované
špeciality.
Podujatia sa bude môcť kvôli platným
obmedzeniam zúčastniť maximálne
500 ľudí s okamžitou návštevnosťou.
Degustovať víno budú môcť pri kultúrnom programe na nádvorí kaštieľa pod

Príde aj Lukáš Latinák, ktorý počas festivalu vystúpi s programom IN VINO
ŽIAR. V jeho typickom podaní sa môžete
v priebehu dňa tešiť na poéziu aj hovorené slovo.
„Už na začiatku organizovania som deklaroval, že chceme z tejto peknej akcie
urobiť jedno z hlavných podujatí v meste. Som preto rád, že za tie roky organizovania sa festival v našom meste udomácnil a našiel si svojich priaznivcov,“
konštatuje primátor mesta Peter Antal.
Vstupné na podujatie bude vo výške
3 eurá, pričom v cene vstupného je aj
pohár na víno s logom mesta.
(li)

Zjednodušenie odťahovania autovrakov

S účinnosťou od 15. mája tohto roku
sa zavádza novela zákona nový dôvod
odstránenia vozidla z cesty, chodníka
a po novom aj parkoviska, a to v prípade, ak je vozidlo nespôsobilé na
prevádzku v cestnej premávke dlhšie
ako šesť mesiacov, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.
Doteraz bolo možné odstrániť vozidlo
stojace na ceste, vrátane chodníka, na
náklady jeho prevádzkovateľa len z tých
dôvodov, podľa § 43 ods. 4 zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ak
je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej
premávky, je na vyhradenom parkovisku
pre vozidlo s konkrétnym evidenčným
číslom vozidla, pre osobu so zdravotným
postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také
parkovisko nie je preň určené alebo bez
pripevnenej tabuľky s evidenčným čís-

lom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia
mena, priezviska a adresy pobytu alebo
názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových
vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej
premávky.
V prípadoch, ak išlo o opustený autovrak,
bolo možné využiť len postup podľa zákona č. 79/2015 Z. z., teda jeho prehlásením za odpad okresným úradom. Tieto
postupy však boli zdĺhavé, v niektorých
prípadoch trvali aj rok.

Nové riešenie
Dňa 15. mája tohto roku nadobudol
účinnosť zákon č. 148/2021 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke. Novela zavádza
nový dôvod odstránenia vozidla z cesty,

chodníka a po novom aj parkoviska, a to
v prípade, ak je vozidlo nespôsobilé na
prevádzku v cestnej premávke dlhšie
ako šesť mesiacov, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky. Budú sa tak
môcť odstrániť zrejmé vraky aj v prípade, ak napríklad „len“ dlhodobo zaberajú
miesto na parkovisku a zároveň nebude
potrebné absolvovať zdĺhavý proces
vyhlásenia takéhoto vraku za odpad.
Až po odstránení (odtiahnutí) takéhoto
vozidla z cesty sa na nakladanie s ním
budú primerane vzťahovať ustanovenia
§ 67 ods. 3 až 9 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch (§ 43 ods. 7 zákona o cestnej
premávke).
Na území mesta Žiar nad Hronom evidujeme aktuálne päť autovrakov v rôznych
štádiách riešenia. V priemere je to desať
autovrakov ročne.
(kr)

Začiatkom mája začala celková rekonštrukcia dvoch tried v budove
elokovaných tried materskej školy na
Ulici A. Kmeťa 11. Zvýši sa tak kapacita
škôlky pre predprimárne vzdelávanie.
„Keďže bude od septembra zavedené
povinné predprimárne vzdelávanie,
zvýšime práve vďaka tejto rekonštrukcii
kapacitu materskej školy a jej elokovaných pracovísk,“ informuje primátor Peter Antal a ako konkretizuje: „V triedach
sa opravuje vodoinštalácia, elektroinštalácia, robia sa nové priečky, stierky,
podlaha, ale aj nové sociálne zariadenia.“

Ukončenie prác je naplánované na
31. júla tohto roku. Samozrejme, triedy
dostanú nový šat, ako sú postieľky, stoly,
stoličky či skrinky, ale aj hračky. Škôlkari
tak od septembra nastúpia do pekných
nových priestorov. Mnohí rodičia detí so
špeciálnymi potrebami takýto krok mesta určite uvítajú, pretože do najbližších,
tzv. špeciálnych, škôlok museli doteraz
dochádzať desiatky kilometrov.
(kr)

Slovenská správa ciest
opraví a vyčistí tridsať
dažďových vpustí

Kanálové vpuste na Ulici SNP sa za
ostatné dni po prívalových dažďoch
upchávali. Zatekať začalo aj do podchodu, ktorý popod túto ulicu vedie.
Zisťovali sme, kto má na starosti ich
opravu.
Vpuste na Ulici SNP od kaštieľa až po
hornú Billu má v správe Slovenská správa
ciest. „Slovenská správa ciest IVSC Banská
Bystrica na základe vlastných informácií
preverila situáciu ohľadom dažďových
vpusti na Ulici SNP v Žiari nad Hronom,“
hovorí Martin Guzi z komunikačného odboru SSC a ako ďalej informuje: „Na základe skutkových zistení naša spoločnosť
zaslala zmluvnému partnerovi zabezpečujúcemu bežnú údržbu Banskobystrickej regionálnej správe ciest objednávku
na vyčistenie 30 kusov dažďových vpustí

v uvedenom úseku na oboch stranách
vozovky, odstrániť naplaveniny z mreží
a záchytných košov a skontrolovať ich
funkčnosť. Vyčistenie dažďových vpustí
bude vykonané v závislosti od kapacitných možností najneskôr do konca mesiaca jún.“
Ako ďalej Martin Guzi dodáva, pri obhliadke neboli zistené žiadne prepadnuté dažďové vpuste. „Zatekanie vody do
podchodu pod touto ulicou registrujeme po každom intenzívnejšom alebo
dlhodobejšom daždi. Vlastníctvo podchodu je v súčasnej dobe v riešení, na
liste vlastníctva ho má uvedené mesto
Žiar nad Hronom,“ uzatvára hovorca spoločnosti.
(li)
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Výstavba kaplnky
ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA
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Vráťme sa k obnove kaštieľa
a výstavbe kaplnky, ktorá bola
realizovaná v rámci štvrtej etapy, v období pôsobenia biskupa
Františka Berchtolda v kaštieli.
Lepšie povedané, jej prestavbe
z dvoch nad sebou postavených
hospodárskych miestností,
v centrálnej časti východného
krídla. Odstránením podlahy
hornej miestnosti vznikol veľký
priestor, ktorý dal František Berchtold zaklenúť klenbou.
Kaplnku osvetľovali dve vysoké
okná, medzi ktorými bol vsadený
kamenný oltár. Prístup do kapln-

ky bol z prvého podlažia, veľkým
portálom s masívnymi drevenými
dverami. Pri vstupe do kaplnky
bola vybudovaná empora s volutami, prístupná dverami z chodby
na druhom podlaží. Na severnej
strane kaplnky sú dvere, ktorými
sa vstupovalo do malej a úzkej sakristii, v ktorej je do steny vsunutá
dvojpriestorová veľká skriňa. Tá
slúžila na ukladanie ornátov a bohoslužobných predmetov. Skriňa
sa zachovala v relatívne dobrom
stave až dodnes, je však potrebné
ju reštaurovať.
Po dvoch stranách na úrovni
druhého podlažia boli vybudované dve oratóriá s dvojicou širokých

Empora s volutami.

okien, otvorených do priestoru
kaplnky. Oratóriá boli v minulosti
prístupné dvojramenným scho-

diskom z chodby prvého podlažia,
samostatným portálom s kamenným ostením. Portál je dobre zachovalý aj s tromi železnými čapmi, na ktorých boli osadené ťažké
dubové dvere. V tomto priestore je
v súčasnosti vybudované sociálne
zariadenie, ktoré je však už dlhšou
dobu nefunkčné. No aj tak prienik
vody z potrubia po čase prenikal murivom, čoho následkom sa
v kaplnke na jej východnej stene
značne porušila maľba. Počas obhliadky som zistil, že priestor pod
bývalým schodiskom je zamurovaný a neprístupný. Len dva okrúhle
otvory zabezpečujú jeho vetranie.
Po vhodení horiaceho papiera sa

osvetlil úplne prázdny a do čista
upravený priestor. Takže žiadne
prekvapenie sa nekonalo.
Pôvodná podlaha kaplnky bola
nahradená asi v roku 1911 novou
mozaikovou dlažbou, ktorá je aj
v súčasnosti dobre zachovalá.
V roku 1802 biskup Gabriel Zerdahely dal v kaplnke vybudovať klasicistický kamenný oltár, nad ktorým
bola maľba s obrazom Zvestovania Panne Márii. Oltárny obraz
bol v roku 1967 premiestnený do
múzea v Kremnici, kde je doteraz.
V prípade obnovy (reštaurovania)
kaplnky bude do jej priestorov prinavrátený.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Kino Hron začína po mesiacoch zatvorenia opäť premietať
Kino Hron bolo pre pandémiu niekoľko mesiacov zatvorené. Teraz hlási
dobré správy. S letom prichádza konečne aj prvé premietanie.
„Otvárame prvým premietaním vo štvrtok 1. júla,“ informuje vedúca kina Lenka
Nitrayová a ako približuje, v žiarskom
kine sa nepremietalo od 10. októbra minulého roka, s výnimkou mikulášskeho
premietania pre deti v decembri. „Mohli
sme premietať v období od 14. novembra do 18. decembra, ale pre slabú ponuku filmov a vtedajšiu zhoršujúcu sa
pandemickú situáciu sme sa rozhodli
kino neotvoriť,“ vysvetľuje.
Prvé premietania po mesiacoch zatvorenia budú patriť hororom a akčným
filmom, ktoré majú veľkú obľubu u žiarskych divákov. „Zároveň nasadzujeme
aj novú, od minulého roka očakávanú,
českú komédiu Matky, plnú česko-slovenských hereckých hviezd, ktorú má
rada zase ďalšia veľká časť našich divákov,“ naznačuje Lenka Nitrayová a prezrádza ďalšie filmové lahôdky, na ktoré
sa môže tešiť divák žiarskeho Kina Hron:
„Veľa filmov čakalo od minulého roka na
znovuotvorenie kín, a tak je momentálne až pretlak filmov v ponuke. Ale keďže
máme iba jednu kinosálu, nevieme nasadiť úplne všetky filmy. Preto sa snažíme
vyberať film z každej kategórie, aby si
každý divák našiel „to svoje“. Do jesene
nás čakajú napríklad tituly z komiksové-

službách ako Netflix, HBO, Disney+ a do
kín sa dostane len pár z nich. Novinkou
je, že niektoré veľké zahraničné štúdiá sa
rozhodli púšťať svoje premiérové filmy
aj na streamovacích službách tesne po
premiére v kinách, preto sme sami zvedaví, ako to ovplyvní našu návštevnosť
na týchto zahraničných tituloch. Ale
zároveň veríme, že fanúšikovia veľkého
plátna zostanú verní filmovému zážitku
v kine.“

Naďalej sa musia dodržiavať
protipandemické opatrenia
ho sveta Black widow, Suicide squad 2,
Shang-Chi, Venom 2, česko-slovenské
filmy Gump – pes ktorý naučil ľudí žiť,
Smečka, Známi neznámi, Prvok Šampón
Tečka a Karel, Správa, Karel, romantické
filmy Skráť to zlato!, Reminiscence, After
tajomstvo a, samozrejme, horory Očista
navždy, Escape room 2, Muž v temnote 2,
Candyman a akčné filmy Rozhnevaný
muž, Zabijakov osobný strážca 2, Expedícia džungľa, Free Guy, Duna a bondovka
Nie je čas zomrieť.“

„

Prvé premietania budú
patriť hororom, akčným filmom
a českej novinke Matky.

Kino bude premietať aj pre deti. „Aktuálna epidemiologická situácia v našom

okrese nám podľa tzv. kultúrneho semaforu dovoľuje nasadiť aj filmy pre detského diváka a ak sa situácia teda nezhorší,
tak sa deti v lete môžu tešiť na rozprávky
ako Raya a posledný drak, Chlpáčikovia,
Space Jam 2, Yakari, Krúdovci 2, Labková
patrola a ďalšie,“ naznačuje ďalej vedúca
kina.
Aj keď pandémia premietanie stopla na
dlhé mesiace, divák sa nemusí obávať, že
by nebolo čo premietať. Ako Nitrayová
vysvetľuje, všetky filmy boli „stopnuté“
hneď, keď sa kiná museli zatvoriť a všetky premiéry sa tak postupne púšťajú
v priebehu tohto roka. „Samozrejme, celosvetová pandémia mala následky aj vo
filmovom priemysle. Väčšina natáčaní filmov sa odsunula a niektoré filmy dokonca vyšli na internetových streamovacích

V kine sa prísne dodržujú všetky opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva, aktuálne platné v čase premietania. Platí povinné nosenie rúšok, ktoré
si diváci môžu zložiť iba pri konzumácií
občerstvenia, dezinfekcia rúk, sedenie
v rozostupoch a novinkou bude evidencia kontaktov všetkých divákov, aby ich
v prípade zistenia šírenia vírusu v našom
kine vedeli dodatočne hneď informovať.
„Nariadenia nám dovoľujú tieto kontakty
zbierať a následne ich po určitom čase
zničiť a skartovať, všetko v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov,“
zdôrazňuje Lenka Nitrayová.
Kino sa po mesiacoch vracia k bežnému
letnému hraciemu profilu, to znamená
utorok až štvrtok večerné premietania
o 19-tej hodine a víkendové premie-

tania piatok až nedeľa o 17-tej a 19-tej
hodine. Aktuálny program nájdete vždy
na www.kinohron.sk. Vstupné zostáva
5 eur s možnosťou využitia zliav pre deti
do 12 rokov, seniorov nad 60 rokov, ZŤP,
ISIC, darcov krvi a zamestnancov firmy
Nemak.
Program kina a rezervácia miesteniek
je možná na tiež na webovej stránke
www.kinohron.sk. Predaj lístkov bude
len hodinu pred premietaním v pokladni MsKC alebo v Mestskej knižnici (oproti
Prioru) v pracovné dni od 8.00 do 15.00
hodiny. Keďže je povolené občerstvenie
v kinách (okrem červených okresov),
Informačné centrum bude predávať
čerstvé pukance a nápoje pred každým
premietaním.
„V porovnaní s rokom 2019 sme prišli
o viac ako 13 500 eur iba počas zatvorených mesiacov, nehovoriac o menších
ziskoch z dôvodu slabšej diváckej návštevnosti, čo však bolo pochopiteľné
kvôli pandemickej situácii. Dúfame, že
tento rok sa diváci začnú vracať do kina
vo väčšom počte, aj vzhľadom na stále sa zlepšujúcu pandemickú situáciu
a očkovanosť. My, samozrejme, robíme
maximum pre to, aby naša kinosála bola
bezpečná, no časť zodpovednosti je aj na
ľuďoch a ich prístupe k opatreniam,“ dodáva na záver Lenka Nitrayová, vedúca
Kina Hron.
(li)

Kultúrne leto v kaštieli s vážnou hudbou,
jazzom i blues v podaní renomovaných umelcov
Tohtoročný Deň detí sa po prvýkrát
konal v netradičnom prevedení. Organizátori z Mestského kultúrneho
centra pripravili sprievod mestom,
v ktorom kráčali tradičné postavy zo
slovenských rozprávok, ale aj Harry
Potter.
„Dračí sprievod sme vymysleli z toho titulu, aby sme aspoň takýmto spôsobom
potešili detičky ku Dňu detí,“ hovorí na
úvod producent MsKC Janko Kulich a ako
ďalej približuje: „Oslovili sme našich priateľov z Divadelnej spoločnosti, ktorých
Žiarčania poznajú z Cesty rozprávkovým
parkom alebo z Mikuláša. V sprievode
sme mali malého draka Huga s kráľom,
kráľovnou a nechýbali ďalšie tradičné
slovenské postavy z rozprávok ako Loktibrada, striga, princezná a žabiak, ale aj
Harry Potter či morská panna.“ Reakcie
detí na takýto sprievod boli krásne. Desiatky ľudí sa k sprievodu pripájali a putovali spolu s rozprávkovými postavičkami ulicami mesta. „Niektorí nás už čakali
priamo v parku, kde sa k nám pridal aj
veľký drak Draco. Tu sa detičky mohli
spolu s rozprávkovými postavičkami pofotiť. Za tri hodiny sme krížom prešli celé

mesto od sídliska Etapa, okolo „čínskeho
múru“ až na námestie, cez Hviezdošku
do parku a späť cez IBV a Pod vŕšky,“ hovorí ďalej Janko Kulich, a zároveň naznačuje, či bude sviatok detí takýmto štýlom
poňatý aj na budúci rok: „Dračí sprievod
bol alternatívou. Veríme, že budúci rok
sa všetci stretneme na veľkej a krásnej
Ceste rozprávkovým parkom.“
Už onedlho, v sobotu 10. júla, sa uskutoční Víno v kaštieli, nasledovník vínneho
festivalu v parku, čo je prvá veľká letná
akcia tohto roku. Janko Kulich prezrádza,
na čo všetko sa môžeme tešiť: „Hlavným
programom bude určite kvalitné víno
a my k nemu pridáme kvalitnú hudbu.
Aby bolo čo počúvať, spievať a aby si
diváci mohli večer aj zatancovať. Pripravená je ľudová hudba Majerovci,
skupina speváčky Anny Bartovej, ale aj
Lenka Piešová so skupinou Sounds2good a domáca Banda Americano. Moderátorom podujatia bude Marián Vojtko.
Špeciálnym hosťom bude populárny herec Lukáš Latinák s programom poézie,
humoru a hovoreného slova.“

„

Žiarčania sa môžu tešiť
na pravidelné menšie koncerty
v parku či vo Svätokrížskom
dome.
Počas leta sa pripravuje aj kultúrna sezóna. Momentálne žiarske Céčko pracuje
na dramaturgii kultúrneho leta v kaštieli.
„Je to pre nás priorita. Chceme tu hrať

vážnu hudbu, menšinové žánre, ako sú
jazz či blues v podaní renomovaných
umelcov. Okrem toho sa Žiarčania môžu
tešiť aj na pravidelné menšie koncerty v parku či vo Svätokrížskom dome.
Kultúrne leto otvoríme my so skupinou
Kolegium v piatok 2. júla špeciálnym
koncertom priamo na žiarskom Šibáku,“
prezrádza ďalej producent žiarskeho
Céčka, ktoré má v týchto dňoch za sebou
aj sériu online podujatí pod názvom Kul-

túra po žiarsku. „Online prenosy nás naučili robiť aj vnímať kultúru inak. Vďaka
skvelej práci zvukára Lukáša Mališa a kameramana Marka Parničana sa nám podarila séria zaujímavých online koncertov, ktorých vrcholom je projekt stream
koncertov kulTÚRA PO ŽIARSKU v spolupráci s Regiónom Gron,“ konštatuje na
margo úspešného projektu Kulich.

City fest nebude, august
bude patriť Beer festu
Smutnou správou je, že kvôli pandémii
sa ani tento rok neuskutoční mimoriadne obľúbený City fest. Bude teda nejaká
náhrada v podobe iných, menších vystúpení? „Už začiatkom roka bolo jasné, že
City fest nebude, keďže jeho návštevnosť
vysoko prevyšuje aktuálne povolenia.
Mrzí nás to, ale je to tak. V auguste tak
uvedieme len obľúbený Beer fest spojený so súťažou vo varení gulášov, a to
21. augusta v Parku Štefana Moysesa,“
uzatvára Janko Kulich, producent MsKC.
(li)
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Kúpalisko je už otvorené
Plážové kúpalisko otvorilo tohtoročnú sezónu v piatok 18. júna. Ešte
predtým sa celý areál vyčistil, pokosil, orezali sa stromy, vyspravil
a nanovo sa natrel bazén. Pripravené
a vyčistené sú aj vnútorné priestory.
Otváracie hodiny zostávajú rovnaké ako
počas minuloročnej sezóny. To znamená, že v júni bude cez pracovný týždeň
otvorené od 12.00 do 19.00 hodiny a cez
víkend od 9.00 hodiny. V hlavnej sezóne,
teda počas júla a augusta bude otvorené od 9.00 do 19.00 hodiny s tým, že posledný vstup je o 18.00 hodine.

Veľký bazén pre
plavcov i neplavcov
V areáli kúpaliska sa nachádza detský
bazén a veľký bazén, ktorý je rozdelený
na plaveckú a neplaveckú časť. Hĺbka
bazénov v jednotlivých častiach je zreteľnej vyznačená podľa účelu jeho využívania.
Detský bazén je určený pre 8 ľudí. Má
kruhový tvar, jeho priemerná hĺbka
je 0,2 metra. Nachádza sa tu fontánka
a chrlič vody. Od minulej sezóny je voda
v detskom bazéne vyhrievaná tepelným
čerpadlom, a to na 28 stupňov.

Na svoje si prídu aj športovci
Vo veľkom bazéne je voda recirkulovaná
a dopĺňaná pravidelne podľa počtu návštevníkov. Výmena vody sa uskutočňuje aj na základe výsledkov kvality vody.
V detskom bazéne je tiež recirkulovaná voda a dopĺňa sa pravidelne podľa
počtu návštevníkov, výmena sa robí jedenkrát do mesiaca. Teplota vody v bazénoch musí byť najmenej 18 stupňov.
Voda v brodiskách z antikory pri vstupe
do bazénov sa v čase prevádzky vymieňa najmenej každú hodinu a pri každom
mimoriadnom znečistení, čistenie a dezinfekcia sa robí každý deň. Kým v minulosti sa voda do bazéna napúšťala 18 až
19 dní, dnes je to o čosi menej. Bazén je
napustený už za 10 až 11 dní.
V areáli kúpaliska sú tiež fontánky na
pitnú vodu a vyhradený priestor na
odpočinok, hry, šport pre deti a dospelých. Pre športovcov sú k dispozícii tri
ping-pongové stoly, ihrisko na plážový
volejbal a tri tenisové kurty s antukou.
Požičať si môžete aj športové potreby.
Zahrať si môžete bedminton, futbal na
malé bránky, stolný tenis, nohejbal, ruské kolky, tenis, plážový volejbal či soft

Kapacita neplaveckého bazéna je 876 ľudí.

Voda v detskom bazéne sa vyhrieva na 28 stupňov.

Najobľúbenejšou
atrakciou je tobogan

tenis. Návštevníci môžu využiť aj ponuku zapožičania relaxačných potrieb, a to
slnečník alebo lehátko.

Kapacita vodnej plochy veľkého plaveckého bazéna je 220 ľudí, hĺbka je tu od
150 centimetrov do 240 centimetrov. Kapacita neplaveckého bazéna je 876 ľudí.
V tejto časti sú aj dve detské šmykľavky
a 43-metrový tobogan.

Zóna s ležadlami a slnečníkmi

Voda do bazénov sa napúšťa z verejného vodovodu pitnej vody a z vlastného
zdroja vody na kúpanie. Trikrát denne
sa v bazénoch kontroluje voľný chlór,
reakcia vody pH, teplota a priehľadnosť
vody, zápach vody a teplota vzduchu.
Aktuálna informácia o teplote vody
v jednotlivých bazénoch a o teplote
vzduchu sa uvádza každý deň na viditeľnom a dostupnom mieste pri vstupe
do areálu kúpaliska. Denná kapacita zariadenia je 2 000 ľudí.

Návštevníci kúpaliska môžu využiť stravovacie služby, a to reštauráciu a bar
pri bazéne, v tzv. zelenej časti kúpaliska. Čašníci tu návštevníkov obsluhujú
v 360-stupňovom uhle. Takýto štýl je
známy z pláží, napríklad je zaužívaný aj
na Havaji.
Už niekoľko sezón je na kúpalisku aj
zóna po obvode bazéna, ktorej súčasťou
je zámková dlažba, ležadlá so slnečníkmi a sprchovacie rampy, ktoré spĺňajú
potrebný štandard určený hygienickými
normami. Pre vozičkárov je vytvorený
bezbariérový prístup do bazénov, a to
pri plaveckej časti od hlavného vstupu.
Vchádzať môžu cez dvierka.
(li)

V plaveckom bazéne je max. hĺbka 240 cm.

Vstupné sa nemení.

Voda v bazénoch sa kontroluje trikrát za deň.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Vyzvi srdce k pohybu
V súvislosti so Svetovým dňom – pohybom ku zdraviu, ktorý sme si pripomenuli 10. mája, Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom
v Banskej Bystrici, pod záštitou Úradu
verejného zdravotníctva v SR v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vyhlasuje
IX. ročník kampane Vyzvi srdce k pohybu. Kampaň potrvá od 10. mája do
1. augusta 2021.

Do kampane sa môže zapojiť každý bez
rozdielu veku. Súčasťou kampane je aj
súťaž o vecné dary v podobe peňažných
poukážok na nákup športových potrieb
či personalizované jedálničky. Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150
minút strednej intenzity alebo 75 minút
vysokej intenzity, alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne
počas minimálne 4 týždňov za sebou.

Online formulár alebo účastnícky list
môžu súťažiaci vyplniť len raz a až po splnení podmienok súťaže, alebo na konci
kampane. Online formulár bude sprístupnený až mesiac po začatí kampane.
Ak sa súťažiaci rozhodne pre túto formu,
pred začatím vykonávania aktivít by si
mal poznačiť počiatočnú váhu a aktivity
si zatiaľ zaznamenávať mimo formulár.
(r)

• 21.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen
• 22.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
• 23.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21, Kremnica
• 24.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 25.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 26.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 27.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 28.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 29.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 30.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, J. Jiskru 8, Zvolen
• 1.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 2.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529, ZH
• 3.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 34, Zvolen
• 4.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň, Dukelských hrdinov 8, Zvolen
• 5.7. 8.00 – 14.00 h lekáreň Medea ZV, Ľ. Fullu 19, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OD Kaufland, ZH
Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH slúži lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH.
Za lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina slúži lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen.

Z pera čitateľa
Radošov dvor II.
Radoš, statný hnedý žrebec, si stráži svoje stádo, ktoré vlastne vedie kobyla. V chove sa to celkom
nedá, ale tak je to vo voľnej prírode, kde vládnu jej zákony. Doma, vo výbehu, sú ale osobitne
žrebce i kobyly. A tam má Afru. S Afrou sú kamaráti. Spolu vyrastali, sú na seba zvyknutí, preto
v stajni môžu mať vedľa seba boxy. Pozerajú na seba, rozprávajú sa, kývajú si hlavami, oňuchávajú
sa. A možno ich závistlivo sledujú ostatné kone.
„Afra, Afra! Hrdá kobyla, tmavohnedá s bielymi nohami a bielou hviezdou na čele,“ spomína na
ňu Radoš. „To je pretekárka! Má niekoľko ocenení. Keď prišla z pretekov, na box jej pripli ocenenie,
čo získala. Keď teraz ja prídem, určite ma bude cez mrežu papuľou hladkať, moje ocenenie
ošetrovateľ pripne na box s menom Radslav a ja budem na ňu pyšne hľadieť. Predtým nás brávali
spolu na tréningy. Teraz má vraj Afra iné povinnosti,“ zamyslel sa Radoš. „Moja jazdkyňa často
jazdila aj na nej. Nežiarlil som. Bol to pekný pohľad na obe, keď cválali. Vtedy spod prilby jej vial
dievčenský, dlhý, tmavý konský chvost a Afre vial jej „konský chvost.“
Pri tejto spomienke radostne zaerdžal so zdvihnutou hlavou, vtom mu odpovedal vedľajší koník,
ktorý bol tiež po pretekoch.
„Po nejakom čase som moju kamarátku odrazu nevidel. Susedný box bol prázdny,“ zaspomínal si.
„Nebola ani na tréningu, ani vo výbehu. Ošetrovateľa som sa aj ja pýtal, keď vymieňal v jej boxe
všetku slamu, že kde je, ale mi neodpovedal, iba odušu pracoval. Ešte aj stenu s oknom vybielil.
Toľká paráda! Ale hovoriť nevie.“
„Na druhý deň, po tréningu, ma ako vždy odstrojili. Jazdkyňa i ja sme boli zmoknutí, pršalo a boli
sme samé blato. Očistila ma, osprchovala. Veľmi rád mám sprchovanie. To ma vlastne hadicou
striekajú, aj ma to chladí. Juj, či je to príjemné! Milo sme sa pri tom rozprávali, chvostami
i pošteklili, vyutierala ma, dala pusu a vpustila do maštale. Zacítil som zvláštny pach. Tak ona
vedela, že... Afra! Afra je tam!“, zaerdžal som radosťou na pozdrav. „Afra, kde si bola?“ No
kamarátka je akási zdržanlivá. „Ešte dobre, že som osprchovaný,“ prebleslo mi hlavou. Vopchám
papuľu medzi mrežu, kývnem jej hlavou, ona nič, iba olizuje čosi malé, tmavohnedé. „To je moje
žriebätko. Rebeka,“ hovorí mi šťastne a stojí trpezlivo, kým malé pije mliečko. „Teda toto som
zacítil!“, povedal som jej. „To je príjemná vôňa!“
Mária Szolnokyová
Pokračovanie v ďalšom čísle.
Pozn.: Poviedka získala Cenu a Diplom v kategórii Próza pre deti a mládež na celoslovenskej
literárnej súťaži O dúhovú lampu z krajiny Zázračno v Žiline 15.10.2004

OTVÁRA SA ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA PRE DETI OD 3 DO 6 ROKOV
Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej na
Ulici Sama Chalupku 315/16 v Kremnici oznamuje,
že od 1. septembra 2021 otvára Špeciálnu materskú
školu pre deti od 3 do 6 rokov.
Prevádzka MŠ bude v novozriadených
a zrekonštruovaných priestoroch denne od 7.00 do
15.00 hod.
Pre deti ponúkame:
• individuálny prístup,
• tvorivý prístup,
• kvalitný edukačný proces,
• využívanie alternatívnych prístupov a metód,
• získanie nových zručností cez manipuláciu
a experimentovanie s hračkami a stavebnicami,
• arteterapiu,
• skupinové hudobné aktivity.
V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle: 045/674 22 14 alebo na e-mailovej
adrese: skola@szsi.sk

6

MSKC

Mestské noviny I 21. jún 2021

7

COVID-19

Mestské noviny I 21. jún 2021

Očkovanie znamená slobodnejšie cestovanie
Vo všeobecnosti je možné povedať,
že alternatívou očkovania bude pri
cestovaní opakované testovanie.
Netýka sa to len slovenských pravidiel určených cestovným semaforom,
ale aj zahraničné krajiny si nastavujú vlastné pravidlá, ako pristupujú
k zahraničným návštevníkom a aké
obmedzenia majú pre nezaočkovaných ľudí vo všeobecnosti.
Cestovať bez očkovania bude možné,
ale bude to komplikovanejšie a pravdepodobne drahšie. Ak nie ste zaočkovaný, je treba sledovať, aké pravidlá sú
aktuálne platné v krajine, ktorú chcete
navštíviť, aký typ a ako starý negatívny
test vyžadujú po príchode, prípadne pri
iných príležitostiach (vstup do reštaurácií, podnikov, na hromadné podujatia
a pod.)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
o výsledkoch klinického skúšania:
Do klinickej štúdie bolo zapojených
viac ako 2 000 dospievajúcich vo veku
12 až 15 rokov. Klinické skúšanie bolo
kontrolované placebom, to znamená,
že polovica dospievajúcich dostala vakcínu a polovica placebo. V skupine zaočkovanej vakcínou sa nevyskytol žiaden
prípad nákazy, v skupine s placebom
sa vyskytlo 16 prípadov. Toto klinické
skúšanie ukazuje až stopercentnú účinnosť vakcíny, avšak skutočná účinnosť
sa odhaduje na 75 - 100 %. Zaočkovanej
skupine sa merala aj hladina protilátok,
ktorá bola veľmi podobná ako v skupine
očkovaných vo veku 16 - 25 rokov.
V klinickom skúšaní boli pozorované
bežné krátkodobé nežiaduce účinky
ako bolesť v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, triaška a horúčka. Zriedkavé nežiaduce účinky nie
je možné v takomto klinickom skúšaní
detegovať, keďže tie sa objavujú vo frekvencii 1:10 000.

Napríklad:
V Českej republike ministerstvo zdravotníctva navrhlo vstup do interiérov
reštaurácií podmieniť preukázaním
očkovania, testu alebo prekonaním Covidu.

EMA v súvislosti s vakcínou Comirnaty
skúma veľmi zriedkavé prípady myokartitídy (zápalu srdcového svalu), ktoré sa
objavili najmä u ľudí mladších ako 30 rokov. Súvis medzi týmito prípadmi a očkovaním zatiaľ nebol stanovený, EMA
však prípady dôkladne monitoruje.

V Rakúsku po príchode vyžadujú potvrdenie o očkovaní, negatívny test alebo
potvrdenie o prekonaní Covidu.
V USA aktuálne vyžadujú od nezaočkovaných ľudí okrem negatívneho testu aj
7-dňovú karanténu po príchode.
Po návrate zo zelených krajín sa na Slovensku od 31. mája vyžaduje negatívny
PCR test alebo negatívny antigénový
test (alebo byť zaočkovaný, alebo mať
potvrdenie o prekonaní Covidu).
Antigénové testovanie sa v súvislosti
s novou testovaciou stratégiou na Slovensku utlmuje a v lete budú bezplatné antigénové testy výrazne menej
dostupné. Očkovanie je predovšetkým
spôsob, ako chrániť seba a svoju rodinu
pred nákazou Covidom. Ale je to aj cesta
k slobodnejšiemu cestovaniu a bezstarostnej dovolenke.
Ak ste tak ešte neurobili, registrovať sa
môžete tu: https://vakcinacia.nczisk.sk/
registracia
Registrácia vám bude trvať asi 1 minútu,
vo väčšine regiónov SR dostanete termín pomerne rýchlo, očkovanie môžete
mať vybavené zhruba za 20 - 30 minút.
Nasledovať bude dobrý pocit a bezpečná dovolenka.

Čo vedia vedci o vakcínach
proti Covidu po polroku
očkovania v praxi
Dokopy už bolo po celom svete podaných viac ako 2 miliardy dávok vakcín
proti Covidu a po polroku globálneho
masívneho očkovania máme k dispozícii
veľké množstvo dát, štúdií a poznatkov
z reálnej praxe z očkovania v rôznych
krajinách.
Pochybnosti o vakcínach proti Covidu
boli pochopiteľné počas minulého leta,
kedy prebiehali klinické skúšania. Ale
ak vám ešte aj dnes niekto tvrdí, že ide
o „experimentálne vakcíny“, ktoré nie
sú dostatočne overené a vyskúšané,
možno mu chýbajú informácie, ktoré sú
zhrnuté na tomto mieste.

Ako účinné sú vakcíny
v reálnej praxi
• Dánska štúdia ukázala, že vakcíny od
Pfizer/BioNTech mali 90-percentnú účinnosť pri očkovaní zdravotníkov a 64-percentnú účinnosť pri očkovaní seniorov
v domovoch sociálnych služieb.
• Dáta z očkovania v Izraeli ukázali
95-percentnú účinnosť vakcíny od Pfizer/BioNTech sedem dní po podaní
druhej dávky vakcíny.

• Anglický Úrad verejného zdravotníctva
reportoval 85 – 90-percentnú účinnosť
vakcíny od AstraZeneca pri predchádzaní symptomatického priebehu ochorenia po dvoch dávkach vakcíny.

Ako účinné sú vakcíny proti
mutáciám koronavírusu
• Dáta z Kataru ukázali, že po dvoch dávkach vakcíny Pfizer/BioNTech klesla šanca nakaziť sa juhoafrickou mutáciou koronavírusu o 75 percent a ešte vo väčšej
miere chránilo očkovanie pred ťažkým
priebehom.
• Anglický Úrad verejného zdravotníctva zistil, že dve dávky vakcíny od Pfizer/BioNTech alebo od AstraZeneca sú
účinné na 88 % (Pfizer) respektíve 60 %
(AstraZeneca) proti symptomatickému
priebehu Covidu pri indickej mutácii
koronavírusu.

Ako dlho vydrží imunita
po očkovaní
• Údaje z klinického skúšania, ktoré zverejnili výrobcovia vakcín, ukazujú, že
vakcíny poskytujú vysokú mieru ochrany aj po šiestich mesiacoch.

Do akej miery očkovanie
bráni šíreniu nákazy
• Izraelskí vedci zistili, že očkovanie
vakcínou od Pfizer/BioNTech znižuje
množstvo vírusu u infikovaných ľudí až
4,5-násobne, čo naznačuje, že pri nich
bude nižšia pravdepodobnosť šírenia
infekcie v ich okolí.
• Anglický Úrad verejného zdravotníctva
vydal štúdiu, podľa ktorej už jedna dávka vakcíny od Pfizer/BioNTech alebo od
AstraZeneca znižuje pravdepodobnosť
šírenia vírusu pri infikovaných ľuďoch
v rámci jednej domácnosti až do 50
percent.

Čo vieme o bezpečnosti vakcín
Masívne očkovanie po celom svete potvrdilo bezpečnosť vakcín proti Covidu.
Vedľajšie účinky, ktoré sa objavujú pri
očkovaní stoviek miliónov ľudí, sú známe z príbalových letákov vakcín a vo
všeobecnosti predstavujú len minimálne riziko. Jediný typ vedľajšieho účin-

ku, ktorý nebol známy po klinických
skúšaniach, je vzácny typ krvných zrazenín, ktoré sú spájané s vakcínami od
AstraZeneca alebo Johnson&Johnson.
Dôvod, prečo sa tento typ vedľajšieho
účinku neobjavil už počas klinického
skúšania, je, že k nemu dochádza extrémne zriedkavo.
Riziko anafylaktickej reakcie je pri vakcínach proti Covidu porovnateľné, ako pri
iných vakcínach. To znamená extrémne
nízke. Priemerný risk anafylaktickej
reakcie pri očkovaní je 1,3 prípadu na
milión očkovaní, pri vakcínach proti Covidu (Pfizer) je to 4,7 prípadu na milión
očkovaní.
Preto by sa očkovať nemali ľudia, ktorí už anafylaktický šok po akejkoľvek
vakcíne mali aj v minulosti a ľudia, ktorí
sú alergickí na ktorúkoľvek zložku vakcíny proti COVID-19. Okrem tohto však
na vakcíny proti Covidu neexistujú iné
kontraindikácie.
Zostáva posledných šesť krajín, v ktorých ešte stále neprebieha očkovanie
proti koronavírusu: Severná Kórea, Haiti,
Tanzánia, Čad, Burundi a Eritrea.
Všetky ostatné krajiny sveta sa predbiehajú v tom, kto čo najrýchlejšie zaočkuje
čo najväčšiu časť svojho obyvateľstva.
Najviac zaočkované krajiny budú najlepšie chránené pri príchode ďalšej vlny
koronavírusu, budú mať menej úmrtí,
menej prísne opatrenia a menšie škody
na ekonomike. Krajiny, ktoré dosiahnu veľmi vysokú úroveň zaočkovania,
budú pravdepodobne potrebovať len
minimálne opatrenia a budú mať veľkú
výhodu oproti málo zaočkovaným krajinám.

Čakáreň je otvorená
aj pre deti od 12 rokov
Registrovať sa na očkovanie môžu už aj
deti vo veku 12 - 15 rokov, dostanú vakcínu od spoločnosti Pfizer/BioNTech:
https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia
Vekovú hranicu znižuje Ministerstvo
zdravotníctva SR po tom, ako Európska
lieková agentúra odporučila očkovanie
touto vakcínou aj pre mladšie deti na
základe výsledkov klinického skúšania.

Dlhodobých alebo roky
oneskorených vedľajších
účinkov vakcín proti Covidu
sa obávať netreba
Všetky vedľajšie účinky popísané v príbalových letákoch registrovaných vakcín proti Covidu, s ktorými sa na Slovensku aktuálne očkuje, sú krátkodobé.
Dlhodobé účinky sú pri vakcínach vo
všeobecnosti raritné.
Rovnako nie je dôvod obávať sa, že by
sa niektoré vedľajšie účinky mohli objaviť až po rokoch, všetky zložky vakcíny
opustia naše telo po niekoľkých dňoch.
Na Slovensku je registrovaných 82 rôznych vakcín, ani v jednom prípade nedošlo k spätnej deregistrácii kvôli neskôr sa
objavujúcim vedľajším účinkom.
MRNA vakcíny sú síce nové, ale nie sú
úplne nové. Na dobrovoľníkoch sa rôzne

mRNA vakcíny testovali už posledné tri
roky a nie je známy žiadny prípad dlhodobých vedľajších účinkov.
Naopak, pri ochorení COVID-19 sa najčastejšie hovorí o jeho smrtnosti, ale
dôležité sú aj dlhotrvajúce následky,
s ktorými sa časť ľudí trápi aj dlho po
vyliečení. Pri Covide vieme, že je nebezpečný aj kvôli tomu, že dokáže spôsobovať dlhodobé problémy.
Podľa štúdie publikovanej v časopise
Lancet, až 76 % hospitalizovaných s Covidom pociťuje pretrvávajúce príznaky
aj 6 mesiacov po vyliečení.
Očami farmácie vysvetľujú, prečo sa netreba obávať vedľajších účinkov po dlhej
dobe od očkovania: „Má opodstatnenie
obávať sa, čo spôsobí vakcína o XYZ rokov? Pozrime sa preto na komponenty
mRNA vakcín, čo sa s nimi deje v našom
tele a aký je ich osud. Účinnou látkou
mRNA vakcín je mRNA. Ide o extrémne
nestabilnú molekulu. Práve z toho dôvodu je potrebné udržiavať tieto vakcíny
pri tak nízkej teplote. V tele vydrží len
tak tak, aby dokázala stimulovať naše
bunky k tvorbe S-proteínov. To sa udeje
do 72 hodín. Následne je mRNA zničená.
Očkovanie ale stimuluje tvorbu S-proteínov na našich bunkách. Čo ak spôsobia problémy tieto bunky? Tieto bunky
vychytia špecifické bunky imunitného
systému (antigén prezentujúce bunky) a pohltia ich. Následne ich ukážu B
a T-lymfocytom, čím ich aktivujú. A tým
je proces ukončený. S-proteíny existujú
iba niekoľko dní. Zostávajú po nich len
T-lymfocyty a protilátky. Vo vakcínach sa
ešte nachádzajú tuky. Konkrétne 4 rôzne lipidy (1 z nich je cholesterol), ktoré
obaľujú mRNA a slúžia ako transportný
mechanizmus do bunky. Tieto molekuly
sa veľmi rýchlo metabolizujú a vylučujú
z nášho tela. Všetky, vrátane tých, ktoré
sú upravené kvôli stabilite, opustia naše
telo v priebehu niekoľkých dní. A to je
všetko. Vo vakcíne nie je nič iné (okrem
cukru a nejakých solí na úpravu pH), čo
by ostalo v tele dlhé roky. Všetky zložky
existujú len krátku dobu. Následne sú
zničené a v našom tele zostane len nová
verzia imunity obohatená o schopnosť
bojovať proti koronavírusu.“
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
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Znečistenie ovzdušia je aj v našich rukách
Znečistenie ovzdušia má negatívny
vplyv na ľudské zdravie aj na kvalitu
životného prostredia. V Európe sa za
posledné desaťročia znížili koncentrácie znečisťujúcich látok, no ich lokálne
hodnoty sú stále príliš vysoké a problémy s kvalitou ovzdušia pretrvávajú.
Na Slovensku ročne zomrie takmer
5000 ľudí na respiračné a kardiovaskulárne ochorenia v dôsledku zlej kvality ovzdušia.
Napriek tomu, že sa dosahuje značný
pokrok v zlepšovaní kvality ovzdušia
ako v Európe, je potrebné prijať účinné
opatrenia v záujme znižovania koncentrácií znečisťujúcich látok. O nevyhnutnosti prijímania opatrení na zlepšenie
kvality ovzdušia svedčí žaloba Európskej
komisie za porušenie požiadaviek smernice o kvalite okolitého ovzdušia, ktorej
čelí Slovensko za prekročenie limitných
hodnôt na ochranu zdravia pre prachové
častice PM10.
Podľa Európskej Environmentálnej agentúry, z pohľadu súčasných noriem veľká
časť populácie nežije v zdravom prostre-

ochranu zdravia. Okrem toho sú tu aj
ďalšie rizikové oblasti, kde je na základe
merania a modelovania kvality ovzdušia,
ktoré realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), zhoršená kvalita
ovzdušia. Rizikovou oblasťou je aj Žiarska kotlina pre časté inverzie spôsobené
morfológiou územia v spojitosti s emisiami dopravy a priemyslu, ale aj v dôsledku
vykurovania nesprávnym palivom.

dí. Na zabezpečenie udržateľného rozvoja je nevyhnutné, aby Európa konala
ambiciózne a išla nad rámec súčasnej
legislatívy. Je aj v silách občanov, samospráv a úradníkov zavádzať jednoduché opatrenia s cieľom toto znečistenie
znížiť. V mnohých prípadoch je vhodné
uvažovať nad modernizáciou vykurovacieho zariadenia, používaním kvalitného
paliva, dostatočne vysušeného dreva
určeného na vykurovanie a celkovo do-

držiavať zásady správneho vykurovania.
V prípade vlastnej dopravy vieme nájsť
situácie, kedy je mnohokrát aj komfortnejšie využívať bicykel a MHD namiesto
auta a času stráveného v zápche.

V Žiarskej kotline sa nachádzajú dve monitorovacie stanice kvality ovzdušia, a to
v Žiari nad Hronom a Žarnovici. Presné informácie o stave kvality ovzdušia v týchto mestách ako aj v ostatných regiónoch,
znečisťujúcich látkach, ich vplyvoch na
zdravie ako aj o opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia sú dostupné v rámci
webaplikácie www.dnesdycham.sk a na
stránke SHMÚ.

Na Slovensku sa nachádza 11 takzvaných
oblastí riadenia kvality ovzdušia – lokalít,
kde nameraná koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší pravidelne prekračuje limitnú alebo cieľovú hodnotu na

Aktuálne prebieha príprava nových
programov na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO). Základným predpokladom
tvorby politicky a spoločensky akceptovateľného návrhu PZKO je participatívny

Už 75 percent zamestnancov Slovalca
je zaočkovaných proti Covid-19
Očkovanie, ako najúčinnejší prostriedok v boji proti pandémii spôsobenej
ochorením Covid-19, je považované
za jednu z najvyšších priorít pre zachovanie kontinuity výrobného procesu v Slovalcu. V súčasnosti je v Slovalcu zaočkovaných už 75 percent
zamestnancov.
Podľa generálneho riaditeľa Slovalca
Milana Veselého sa takýto počet zaočkovania podarilo dosiahnuť aj vďaka
aktualizovanej očkovacej stratégii štátu
a vzájomnej komunikácii so zamestnancami. Slovalco sa už pred spustením
očkovacej stratégie na Slovensku snažilo vysvetľovať jeho dôležitosť nielen
v celospoločenskom meradle, ale aj pre
fabriku ako takú. „Naše výrobné procesy
nie je možné odstaviť, keďže náklady na
ich opätovné spustenie by boli veľmi vysoké, až likvidačné. Preto je zaočkovanie
čo najväčšieho počtu zamestnancov pre
nás prioritou,” zdôraznil Milan Veselý.
Slovalco sa aj naďalej snaží pozitívne
motivovať svojich zamestnancov k očkovaniu a aj naďalej sa usiluje prostredníctvom interných propagačných kam-

paní vysvetľovať výhody očkovania proti
tomuto ochoreniu a dosiahnuť tak čo
možno najvyššiu zaočkovanosť v radoch
zamestnancov. Súčasne pokračuje v testovaní antigénovými testami nezaočkovaných zamestnancov a dodávateľov.
Tých sa od jesene minulého roku, kedy
druhá vlna pandémie naplno prepukla,
urobilo viac ako 22-tisíc, v 160 prípadoch
s pozitívnym výsledkom. „Veľmi oceňujem doterajšiu spoluprácu so zástupcami
Ministerstva hospodárstva SR, mesta Žiar
nad Hronom, Regionálneho úradu verej-

ného zdravotníctva v Žiari nad Hronom
a so sieťou polikliník a nemocníc ProCare a Svet zdravia, vďaka ktorým sme
dokázali nastaviť kombináciu účinných
preventívnych opatrení voči šíreniu koronavírusu a antigénového testovania tak,
aby sme fabriku nedostali do problémov
pre nedostatok zamestnancov z dôvodu
karanténnych opatrení,” uzatvára Milan
Veselý.
Zdroj: Hutník
Foto: zdroj Svet zdravia.

Študent technickej školy sa stal víťazom
súťaže ŠVOC na Fakulte techniky vo Zvolene
Lukáš Hanák, študent žiarskej technickej školy, sa umiestnil na prvom
mieste 20. ročníka fakultného kola
ŠVOC na Fakulte techniky vo Zvolene
v sekcii stredné školy.
Zároveň získal aj ocenenie Zväzu Slovenskej zváračskej spoločnosti, spolu
s ďalšími dvoma študentmi vysokej školy. Súťažil s prácou Triediaca automatická
linka, s ktorou vyhral aj školské kolo SOČ
v odbore tvorba učebných pomôcok,
didaktické technológie a postúpil do
krajského kola.
Študenti prezentovali online svoje práce v dvoch kategóriách, a to Stredné
školy a Výrobná technika a Ekotechnika.
Hodnotiaca komisia brala do úvahy aktuálnosť témy, úroveň vyhodnocovania
vlastných výsledkov, formálnu úroveň
práce, ako aj úroveň samotnej prezentácie. Zúčastnení študenti prezentovali svoje práce, ktoré boli po odbornej
stránke na vysokej úrovni. O výsledkoch

v jednotlivých sekciách a oceneniach
pre úspešných študentov informoval
prodekan pre VVČ a DŠ Peter Koleda za
prítomnosti dekana Fakulty techniky
Pavla Beňa.
V Sekcii stredné školy sa umiestnili
nasledujúci študenti:
1. miesto: Lukáš Hanák – Triediaca automatická linka (Súkromná SOŠ technická,
Žiar nad Hronom),

2. miesto: Slavomír Gubán – Generátor
funkcií do 8 MHz (Stredná priemyselná
škola dopravná vo Zvolene),
3. miesto: Sandra Babinská – Plastové odpady a ich využitie v asfaltových cestách
(Stredná priemyselná škola dopravná vo
Zvolene).
(r)

prístup a zapojenie odbornej aj širokej
verejnosti do procesu tvorby tohto dôležitého dokumentu. Občania tak budú
môcť navrhovať a pripomienkovať opatrenia na znižovanie znečistenia ovzdušia
do PZKO prostredníctvom zvlášť určenej
adresy okresného úradu v sídle kraja
Banská Bystrica ovzdusiebb@minv.sk.
S podnetmi ohľadom znečistenia
ovzdušia sa môžu občania obrátiť aj na
regionálnych manažérov kvality ovzdušia (MKO). Kontaktný formulár spolu
s kontaktnými údajmi jednotlivých MKO
sú dostupné na webstránke projektu
https://populair.sk/sk/kontakty.
Za účelom zavedenia efektívneho a systematického prístupu k znižovaniu
znečistenia ovzdušia na celoslovenskej
úrovni implementuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
spoločne so zapojenými partnermi projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.
Projekt podporila Európska únia v rámci
programu LIFE.
(r)

Medzinárodný deň detí oslávili
mravčeky tak, ako sa patrí

Prvý jún si mravčeky z 2. C na „Dvojke“
naplno užili. Kreslili, hlavy si lámali,
pozerali rozprávku, pretekali, v sedemmíľových čižmách behali, lanovú
dráhu zdolávali, zlaté medaily a prekvapenie dostávali.

Na záver dňa si aj divadelné predstavenie Mechúrik Koščúrik pozreli.
Martin Polachová, pedagogička

Podnety poslancov MsZ
V mesiaci apríl, máj a jún (do dátumu
uzávierky našich novín) podali poslanci MsZ v Žiari nad Hronom niekoľko
podnetov. Zverejňujeme tie, ktoré
žiadali poslanci uverejniť v Mestských
novinách. Niektoré už boli zverejnené
aj s odpoveďami kompetentných.
Apríl: Branislav Šťastný
• Navrhujem, aby mesto Žiar nad Hronom zvážilo možnosť osadenia zvodidla
na prístupovú panelovú cestu k zimnému štadiónu – na pravú stranu z pohľadu príjazdu na štadión (od stožiarov
na vlajky) v dĺžke cca 40 – 60 m, kde sa
nachádza pod cestou strmý svah, ktorý
končí priamo pred zápasovými vchodmi pre divákov a parkoviskom. V čase
využívania „arény“ (9 mesiacov v roku)
je táto jediná prístupová cesta poriadne vyťažená denne v priemere 80 – 100
vozidiel tam a späť, zároveň pri zápase
je to jednorazove cca 200 vozidiel tam
a späť. Pri neopatrnej jazde vodiča, pri
míňaní, vyhýbaní sa vozidiel, pri šmykľavej vozovke v zimnom období hrozí
zošmyknutie – pád mot. Vozidla dolu
svahom s prevýšením 15 metrov a dĺžkou svahu cca 28 metrov, kde následky
pre posádku vozidla môžu byť fatálne
a pri takomto neriadenom páde počas
zápasu môže vozidlo zasiahnuť vonku
stojacich fanúšikov, odstavené vozidlá

a samotnú budovu „arény“, čo by viedlo doslova k tragédii. Som si vedomý, že
dobudovanie riadnej prístupovej cesty
s potrebnými parametrami a kvalitných
parkovísk k „aréne“ je značná investícia
a nie je nateraz prioritou, ale osadením
zvodidla sa vytvorí v tomto rizikovom
mieste zásadný a trvalý bezpečnostný
prvok pre všetkých návštevníkov.
Máj: Juraj Krátky
• Na základe požiadavky občianky mesta
podávam podnet na pravidelné čistenie
rigolu v časti Šášov Píla od cca Valašského šenku po budovu Lesov SR.
• Navrhnúť optimálne riešenie pre záchytný rigol na Partizánskej ceste pri RD
č. 195/92. Potrebné riešiť vyspádovanie
cesty, prepojenie kanalizácie, ktorá je
na druhej strane alebo správne riešenie
pre záchytný rigol a odvod. Keďže ide
o frekventovanú cestu, v zime dochádza
k hromadeniu vody a zamŕzaniu plochy,
nebezpečenstvo šmyku a počas prudkých dažďov – potenciálny aquaplaning
a vytápanie príslušnej nehnuteľnosti.
Jún: Juraj Krátky
• Počas kontroly chodníkov na Partizánskej ulici som zistil na konci ulice odkrytý
poklop. Poklop na kanál sme riešili v roku
2019.
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Voľné pracovné miesta do zariadenia pre seniorov
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, informuje o začatí prijímania
žiadostí do zamestnania do neziskovej
organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.,
ktorá bude zriaďovateľom a prevádzkovateľom budúceho zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, na nasledovné
pozície:

• prax v odbore (vítané sú certifikáty
pre prácu správcu technických zariadení)
• vodičské oprávnenie skupiny
B podmienkou
• ochota pracovať v dvojzmennej
prevádzke a cez víkendy, sviatky
• základné ovládanie práce s PC
• zdravotný preukaz – práca s potravinami

Ekonóm
• úplné stredné vzdelanie s maturitou
ekonomického smeru
• prax v podvojnom účtovníctve,
personalistika, mzdy
• ovládanie práce s PC
(Word, Excel, Cygnus)
• dobré komunikačné
a organizačné schopnosti
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Recepčný
• stredné odborné vzdelanie
• pokles vykonávať zárobkovú činnosť, t. j.
mať priznaný invalidný dôchodok – vítané

Zamestnanec prevádzkovo-administratívneho úseku
• úplné stredné vzdelanie
ekonomického smeru
• ovládanie práce s PC
(Word, Excel, Cygnus)
• dobré komunikačné
a organizačné schopnosti
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
• zdravotný preukaz – práca
s potravinami			
Upratovačka/výdaj stravy
• základné vzdelanie
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
• pozitívny a proaktívny prístup
k zverenej práci, k seniorom
Údržbár/vodič
• stredné vzdelanie

Zamestnanec zdravotno-opatrovateľského úseku
• úplné stredné vzdelanie so zameraním
na opatrovanie alebo poskytovanie
zdravotnej starostlivosti
• prax zdravotnej sestry – vítaná
• manažérske zručnosti
• pozitívny a proaktívny prístup k seniorom
• práca s PC ovládanie práce s PC
(Word, Excel, Cygnus)
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
Opatrovateľ/-ka
• úplné stredné vzdelanie,
alebo akreditovaný kurz opatrovania
najmenej v rozsahu 220 hodín
• prax v odbore – vítaná
• ochota pracovať v trojzmennej prevádzke
• práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
Sociálny zamestnanec
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
so zameraním sociálna práca

• prax v odbore – vítaná
• pozitívny a proaktívny prístup s seniorom
• práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

vo verejnom záujme podľa Zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ako aj predpoklady uvedené v Zákone č. 448/2008 Z. z. zákon
o sociálnych službách.

Rehabilitačný zamestnanec – fyzioterapeut
• úplné stredné vzdelanie alebo vyššie
odborné vzdelanie v odbore
• prax v odbore – vítaná
• práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
Všetci uchádzači o zamestnanie musia
spĺňať predpoklady pre výkon práce

Pracovné podmienky
• pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok
s možnosťou predĺženia pracovného
pomeru na dobu neurčitú
• nástup do práce: predpoklad
v mesiaci november 2021
Ponúkaný plat: v zmysle Zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme

Vo svojej žiadosti o prijatie do zamestnania jednoznačne určite, o ktorú konkrétnu pozíciu/pozície máte záujem. Obálku
označte výrazom „DOMOV PRI KAŠTIELI“.
Žiadosti doručte na adresu: Mestský
úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar
nad Hronom.
Uzávierka prijímania žiadostí je
31.8.2021.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, písomne, resp. telefonicky oznámený.

Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v novom zariadení pre seniorov
Predpokladaný dátum otvorenia nového zariadenia pre seniorov DOMOV
PRI KAŠTIELI je 1.12.2021.
Záujemca o poskytovanie sociálnej
služby v tomto novom zariadení pre
seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI si môže
podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s fotokópiou
posudku a fotokópiou právoplatného
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu, ktoré vydá príslušný obecný alebo mestský úrad, kde má záujemca trvalý pobyt. Ďalšími prílohami sú fotokópia
rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške
dôchodku, vyhlásenie o majetku fyzickej
osoby s overeným podpisom.
Príslušné doklady k stiahnutiu,
následne k vyplneniu nájdete na
www.ziar.sk/domovprikastielno.
Vaša žiadosť o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby bude prijatá
v kompletnom stave s vyššie uvedenými dokladmi. Ak nie ste držiteľom právo-

platného rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu, využite mesiace jún, júl
a august 2021 na jeho vystavenie. Doba
od podania žiadosti o posúdenie odkázanosti až k vydaniu rozhodnutia o odkázanosti je v zmysle platnej legislatívy
30 dní. Využite letné mesiace na to, aby
sme vám vašu kompletnú žiadosť riadne
zaregistrovali, vybavili a následne zaradili do poradovníka!

Všetky tlačivá predkladajte na
kontaktnú adresu od 1.9.2021:
Mesto Žiar nad Hronom
Mestský úrad
Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom
Poznámka do rohu obálky:
ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI

Všetky potrebné dokumenty k vyplneniu nájdete
na webovej stránke www.ziar.sk.
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom,
kolegom,
susedom
a známym, ktorí
na poslednej
ceste odprevadili našu drahú
mamu a starú mamu
Annu Tršovú,
ktorá nás vo veku nedožitých
66 rokov navždy opustila
dňa 9. júna 2021.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
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 24. júna si pripomenieme
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starký
Marian Hárezník.
S láskou a úctou spomíname.
Manželka, synovia a vnukovia
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Čas plynie,
zastaviť sa nedá,
no spomienka na
teba je večne živá.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.

SPOMIENKA
Sú chvíle, ktoré
ťažko prežívame,
sú okamihy, na
ktoré tisíckrát
spomíname.
Márne ťa naše oči
všade hľadajú,
márne po tvári
slzy stekajú.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 17. júna sme si pripomenuli
3 roky od chvíle, čo nás navždy
opustil náš drahý otec, brat, švagor,
dedo, kamarát a priateľ
Vladimír Nemčok.
Tí, ktorí ste ho poznali,
viete, čo je „KB“.
Venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.
S láskou spomínajú všetci.

SPOMIENKA

Dňa 18. júna 2021 uplynulo
22 rokov, čo nás opustil drahý
manžel, otec, brat a švagor
Rudolf Hós.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Manželka Eva, dcéry Ruth
a Denisa a ostatná rodina.

Odišli ste tíško, niet vás medzi nami,
v srdciach našich žijete spomienkami.
Dňa 30. mája sme si pripomenuli
24. výročie od smrti
Jozefa Mesiarika
a dňa 16. júna uplynulo
9. výročie od smrti manželky
Valérie.
S láskou spomínajú
synovia s rodinami.

Ťažko je
nespomínať,
keď slza
v očiach stojí,
ťažko je zabudnúť,
keď srdce
stále bolí.
Dňa 20. júna si
pripomíname sedem rokov,
čo od nás odišiel náš syn
Ján Packo.
Spomínajú rodičia, sestra s rodinou
a brat s rodinou.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Kto žil
v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel...
Dňa 11. júna sme
si pripomenuli
15 rokov od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
manželka, mama a babka
Eva Foťková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manžel
a synovia s rodinami.

Na
Ing. Ondreja
Hrončeka
To, že čas rany
zahojí,
je iba klamné
zdanie.
V srdci nám bolesť zostáva
a tiché spomínanie...
Dňa 17. júna sme si pripomenuli už
dvadsiate výročie nášho rozlúčenia.
Neustále nám v srdciach zostáva
jeho láska a veľká chuť do života.
Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým za tichú
spomienku.

Kto ho poznal,
spomenie si.
Kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 8. júna sme
si pripomenuli 10. výročie
do chvíle, kedy nás navždy
opustil náš milovaný
Ján Šimonovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
Mali sme ťa radi preto nezabúdame.
Brat s rodinou.

Prevezmite si zbernú nádobu
na biologicky rozložiteľný odpad
Mesto Žiar nad Hronom zabezpečilo
prostredníctvom spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s.,
Ul. SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
rozvoz 240 l zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad pre účely
zberu odpadu zo záhrad a z kuchy-

ne z domácností pre rodinné domy
a 4 – bytovky v termíne od 6. apríla do
12. apríla podľa ulíc v jednotlivé dni.
Mesto Žiar nad Hronom vyzýva obyvateľov mesta Žiar nad Hronom (rodinné
domy IBV, Šášovské Podhradie), ktorí si
zbernú nádobu na biologicky rozloži-

teľný odpad pre účely zberu odpadu zo
záhrad a z kuchyne z domácnosti doteraz neprevzali, aby si ju prevzali podľa
možností bezodkladne.
Zber odpadov zo záhrad a z kuchyne sa
bude vykonávať len z nádob, v prípade,
že bude množstvo odpadu väčšie, tak aj
z vriec. Prioritné je používanie nádoby.
Zbernú nádobu, 240 l plastovú hnedej
farby, si tak môžu obyvatelia mesta prevziať osobne na Zbernom dvore Žiar nad
Hronom na Ulici SNP 131 (areál Technických služieb, a. s.).
Pri prevzatí zbernej nádoby bude spísaný Preberací protokol na mieste prevzatia. Informujte sa prosím na vrátnici
Technických služieb, a. s.
V prípade nejasností kontaktujte zamestnanca mesta Žiar nad Hronom na
telefónnom čísle: 045/678 71 24, alebo
678 71 25.
(r)
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SPOMIENKA
Veľakrát už slnko
zapadlo.
Tisíc sĺz nám
z očí vypadlo.
Tvoja strata
úprimne bolí,
keď plameň
sviečky ticho horí.
Zostali len spomienky a odkaz jediný:
Chýbaš nám v kruhu celej rodiny.
Dňa 3. júna uplynuli dva roky,
čo nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec
Zdenko Šiška.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
deti a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Odišla si nám
všetkým, ktorí
ťa radi mali,
odišla si bez toho,
aby nám tvoje
ústa zbohom dali.
Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých,
čo si rada mala.
S tichou spomienkou
k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok
na teba myslíme.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 16. júna uplynul 1 rok od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mamička, stará
mama a prastará mama
Anna Harachová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
S láskou si
po 25-rokoch
spomína na pani
Jozefínu Kozovú
spoločne najbližšia rodina.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky
v srdciach zostávajú.

SPOMIENKA
Všetko zmizne,
len stopy
tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 20. júna sme
si pripomenuli
14 rokov od úmrtia
nášho drahého ocka
Pavla Kösegiho.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 23. júna si
pripomíname
10 rokov od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša
drahá mama
a stará mama
Ľudmila Čurná.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéra
s rodinou a syn.
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Najmladšie tímy MŠK BK Žiar nad Hronom
odohrali prípravný zápas

Prázdniny plné pohybu

BASKETBAL

nasadenie a energiu, ktorú dávali do zápasu počas celých 40 minút. Myslím, že
sa basketbalom bavili a užili si to a tak
to má byť.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým mojim hráčom za to, že robili počas dvoch rokov všetko, čo bolo v ich
silách a dokázali si svoj juniorský vek
užiť. Teraz ich už čaká kategória mužov,
v ktorej, verím, budú dobre reprezentovať náš klub a naše mesto. Prajem im
v tom veľa šťastia.
Karok Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

Minižiaci – Prípravka 114:33
V telocvični „Dvojky“ sa odohral pre
najmenšie basketbalové nádeje veľmi
zaujímavý prípravný zápas. Minižiaci
nastúpili proti mladším prípravkárom.
Atmosféra bola fantastická, bojovalo sa
o každú jednu loptu a na ihrisku sa viac
útočilo ako bránilo.
Tréner prípravky Marek Baláž: „Do
zápasu sme nastúpili s rešpektom, veď
pre väčšinu chlapcov to bol ich prvý
zápas, ktorý v živote odohrali. Ten však
rýchlo opadol a súperovu výškovú prevahu sme sa snažili eliminovať veľkou
bojovnosťou pod obidvomi košmi.
Darilo sa nám vyviesť loptu, čo nám
umožňovalo v útoku kombinovať. No
v obrane sme nestíhali na pohyblivých
súperových hráčov, ktorí pohodlne
skórovali z rýchlych protiútokov. Tento zápas bol cennou skúsenosťou pre
všetkých hráčov.“
Tréner minižiakov Norbert Nagy:
„Chalani nastúpili na prvý zápas po covidovej prestávke. Nič nepodcenili, nastúpili do zápasu bojovne a s dôrazom,
pričom rešpektovali to, že hrajú s mladšími protihráčmi. Väčšinu bodov sme
dali po pekných rýchlych prihrávkach.
V obrane sme ale mali často problém
s rýchlymi „trpaslíkmi“ z prípravky, čím
skladám poklonu ich výkonu, keďže sú
o rok a viac mladší. Veľkú pochvalu za
svoj výkon a bojovnosť si zaslúžia všetci naši hráči. Bol to ich prvý zápas pod
mojim vedením a som s chlapcami veľmi spokojný, vidím tu viacero talentov.“

Juniori sa rozlúčili
s mládežníckymi kategóriami
víťazne a prechádzajú do mužov
1. Slovenská liga Juniori – 2. kvalifikačný
turnaj o postup na M-SR, Prievidza
MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM Iskra Svit 49:80 (20:43)
Body: Richard Truben 16, Marek Grochal 7, Pavel Király 6, Marek Novák 5,
Jakub Švec 5, Adrián Kňažko 5, Matej
Golebiowski 5

Vo štvrtom zápase kvalifikačného turnaja juniorov nás súper zo Svitu prekvapil hlavne v obrane, kde nám svojou
nátlakovou hrou robil veľké problémy.
Zdvojovaním na pick and rolle získali lopty, po ktorých ľahko skórovali.
Okrem toho sme pod tlakom obrany
nedokázali premieňať veľké množstvo
streleckých pozícií. Streľba za 2 body
zo strednej vzdialenosti bola na úrovni
mladších mini žiakov, a tak náskok Svitu
postupne narastal. V druhom polčase
sme aj my začali hrať lepšiu obranu,
hlavne ich pick and roll sme dokázali
vyriešiť, a tak isto sme získali pár lôpt.

Starší žiaci po dlhej prestávke
úspešne bojujú o postup na
Majstrovstvá Slovenska
1. Slovenská liga Starší žiaci – 1. kvalifikačný turnaj o postup na M-SR, Košice
MŠK BK Žiar nad Hronom – BA Čaňa
113:21 (61:4)
Body: Kartík 22, Horváth 22, Ondrík
12, Kováč 10, Kaša 9, Juhász 8, Caban 8,
Barcík 8, Valent 6, Kňažko 4, Melaga 4
Starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom
vycestovali do Košíc na svoje prvé dva
zápasy, ktoré prebiehajú v rámci kvalifikačných turnajov na Majstrovstvá

Detská pohybová akadémia SPORTLEADER pozýva vaše ratolesti do letných
športových táborov.
Ako opisuje hlavný organizátor Lukáš
Muha: „Budeme fungovať takmer celé
LETO! Naša ponuka je tento rok pestrá
ako vo výbere, tak v počte letných táborov. Skvelé recenzie z minulého ročníka
nás viedli k navýšeniu ponuky a kvality
organizovania detských aktivít.“
O aké aktivity predovšetkým ide?
Predovšetkým ponúkame našich športových ambasádorov, deti budú v priamom kontakte s účastníkmi svetových
športových podujatí. Každý tábor má
vlastného ambasádora svojho športu,
napr. Adam Foltán (člen VŠC DUKLA BB)
bude s deťmi v aktivitách na bicykli.
V čom sa líšite od obyčajných
táborov?
Zaujímavosťou našej akadémie sú plošné skúsenosti z takmer každej oblasti
športu. Máme vyškolených trénerov,
profesionálov, ktorí sa aktívne zapájajú aj
v mimoškolských procesoch a vládnych
programoch. Sportleader academy je synonymom kvality, nie kvantity, čoho sme
svedkami v športe už u mládeži.
Prečo by rodičia mali uvažovať
o pohybe svojich školákov?
Najdôležitejšou fázou je prvý stupeň,

Tak sme druhý polčas dokázali hrať vyrovnanú hru s našim súperom.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK MŠK
Kežmarok 117:47 (60:22)
Body: Marek Novák 29, Jakub Švec 23,
Marek Grochal 17, Pavel Király 14, Matej Golebiowski 14, Richard Truben 13,
Adrián Kňažko 5, Patrik Ďurica 2
V piatom zápase kvalifikačného turnaja
juniorov sme na súpera skočili od začiatku rázne a s oveľa väčšou energiou
ako v predošlých zápasoch. A to bol ten
hlavný rozdiel, ktorý nám priniesol pohodlné víťazstvo, ktoré sme očakávali.
Našich chlapcov však treba pochváliť za

Slovenska. V prvom zápase nastúpili
proti družstvu BA Čaňa a od prvých sekúnd dominovali vo všetkých herných
činnostiach, o čom svedčil aj konečný
stav stretnutia. V zápase sa postupne
vystriedali všetci hráči, ktorí si skoro po
roku konečne zahrali oficiálny zápas.
MŠK BK Žiar nad Hronom – RIM Basket Košice 81:53 (37:29)
Body: Horváth 19, Kartík 17, Kaša 14,
Ondrík 11, Valent 5, Juhász 4, Caban 4,
Truben 3, Kňažko 2, Barcík 2
V druhom zápase nastúpili naši basketbalisti proti domácemu tímu RIM
Basket Košice. Hneď od začiatku zápasu sa hráči museli prispôsobiť tvrdšej
a fyzickej hre súpera, ako aj rozhodovaniu arbitrov, ktorí pískali na obidve
strany rovnako, ale dosť odlišne ako
ich kolegovia v prvom zápase. Po náročnom prvom polčase, ktorý Žiarčania
vyhrali o 8 bodov a kde hlavne pochopili nastolený trend posudzovania, nastúpili do druhej polovice zápasu ako
vymenení. Ukázalo sa to hneď v tretej
štvrtine, ktorú naše družstvo vyhralo
20:8. Aj v ďalšej časti hry dokázali udržať vysoké tempo a fyzické nasadenie
a zaslúžene vyhrali.
Juraj Horváth, tréner

kedy sa deti formujú vo všetkých pohybových schopnostiach. Vtedy je účelné
viesť školákov k všestrannosti, ako v rozvoji rýchlostných koordinačných a vytrvalostných parametrov. Samozrejme,
vniesť hravú a pestrú formu trávenia
voľného času.
Na koho sa môžu malí účastníci tešiť
najviac?
Každý malý športovec bude mať svojho
favorita, ktorého si pred vstupom do tábora vyberie. Máme pre deti pripravené
prekvapenia, o ktorých sa viac dozvedia
v priebehu jednotlivých týždňových turnusov.
A čo dátumy, v ktorých budú tábory
prebiehať?
Ako potrebné považujem upokojiť všetkých rodičov a starých rodičov, že pokiaľ
COVID automat tábory zruší, budeme
všetky poplatky odosielať naspäť v plnej
100 % výške.
Predbežné termíny nájdete na webovej
stránke www.sportleaderacademy.com,
kde prebieha aj registrácia. Viac informácií, prípadne prihlášky komunikovať na
čísle: 0944 544 877 (Muha).
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Máme majstrov sveta a Európy v štýle shitoryu
KARATE

Najvýznamnejšími online súťažami
pre karatistov z MŠK Žiar nad Hronom boli tohtoročné Majstrovstvá
Európskej Shitoryu karate federácie
a Majstrovstvá svetovej športovej
shitoryu federácie. Hovorovo sa tieto súťaže označujú ako Majstrovstvá
Európy a Majstrovstvá sveta v štýle
shitoryu.
Získať právo štartovať na týchto podujatiach nebolo vôbec jednoduché. Najprv prebehli národné vyraďovacie kolá,
kde do národného finále postúpilo šesť
najlepších pretekárov v každej kategórii. Z národného finále postupovali na
Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá
sveta len dvaja najlepší v kategórii.
Z MŠK Žiar nad Hronom sa to podarilo
Adamovi Dolnickému, Alexandre Kalamárovej, Šimonovi Sečkárovi a Viktórii
Viglašskej. Tam opäť najprv prebehli
eliminačné kolá, z ktorých len šesť najlepších postúpilo do finálového kola.
Majstrovstiev Európy v štýle shitoryu
sa zúčastnilo 257 pretekárov z 12 krajín. Naši pretekári sa v tvrdej konkurencii nestratili, keď sa všetkým podarilo
vybojovať pódiové umiestnenia. Majstrami Európy v štýle shitoryu sa stali
Adam Dolnický, Šimon Sečkár a Alexan-

dra Kalamárová. Vicemajstrovský titul si
vybojovala Viktória Viglašská.
Na Majstrovstvách sveta v štýle shitoryu sa zúčastnilo 241 pretekárov zo
14 krajín. Aj tu sa našim pretekárom
darilo. Majstrami sveta v štýle shitoryu
sa stali Adam Dolnický a Šimon Sečkár.
Alexandra Kalamárová a Viktória Viglašská si vybojovali tituly Vicemajsteriek
sveta v štýle shitoryu.
Aj vďaka výkonom našich pretekárov
sa reprezentačné družstvo Slovenskej shitoryu karate asociácie stalo na
oboch šampionátom najúspešnejším
družstvom. Pretekárom ďakujeme za
vzornú reprezentáciu klubu, mesta
a Slovenska.

Sečkár na Cypre
s dvomi výhrami
Na rozdiel od Slovenska sa v zahraničí
za prísnych podmienok konajú klasické
súťaže. Po vyše roku pauzy sa takejto
súťaži zúčastnil aj Šimon Sečkár. Za
účasti 760 pretekárov z 37 krajín z celého sveta sa na ostrove Cyprus v meste
Limassol konal svetový pohár Karate
1 Youth League. Šimon v prvom kole
zdolal domáceho pretekára a v druhom

Šimon Sečkár v zápale boja.

kole reprezentanta z Poľska. V treťom
kole už nestačil na pretekára z Lotyšska,
a tak do ďalších bojov už nenastúpil.
Napriek tomu sa podarilo Šimonovi
nazbierať cenné body pre štart na au-

gustové Majstrovstvá Európy, ktoré sa
budú konať vo Fínsku.
Na začiatku júla sa v Chorvátskom meste Poreč koná ďalšie kolo svetovej mlá-

dežníckej ligy, kde Šimon opäť zabojuje
o miestenku na Majstrovstvá Európy.
(ľš)
Foto: Cyprus karate federation

Nový tréner FK Pohronie Gergely Geri:
Chceme byť úspešní

Štart letnej prípravy
a prípravné zápasy FK Pohronie

FUTBAL – FORTUNA LIGA

FUTBAL – FORTUNA LIGA

chcieť vyťažiť maximum. Nechcem
v tejto chvíli používať nejaké frázy typu
– hrať atraktívny futbal pre divákov, keď
ešte nepoznáme finálne zloženie mužstva. Jednoducho chceme byť úspešní.

Asistentom trénera Geriho
sa stal Branislav Mráz

Gergely Geri naposledy pôsobil vo fortunaligovom klube ŠFK Sereď,
s ktorým v uplynulej sezóne obsadil 7. miesto.

V stredu 2. júna sa hlavným trénerom
nášho A-tímu FK Pohronie stal Gergely Geri, ktorý naposledy pôsobil
v ŠKF Sereď.
Nový tréner prichádza do Pohronia
z ŠKF Sereď, ktorú v nadstavbovej časti Fortuna ligy doviedol na 7. priečku.
V najvyššej slovenskej súťaži pôsobil
ako tréner alebo asistent v FC Nitra.
Aktuálne sa stáva lodivodom tímu Pohronských ôs s predsezónnym cieľom
obsadiť v ligovej tabuľke minimálne
8. priečku. Zmluvu s Pohroním uzatvoril
na dva roky.
Čo vás oslovilo, aby ste prijali ponuku prísť na lavičku FK Pohronie?
Pohronie je už dve sezóny vo Fortuna
lige a je viditeľné, že napreduje vo všetkých smeroch. Oslovila ma vízia tohto
malého klubu a to, že chce byť stále

lepší. Aj ja osobne by som rád prispel
k tomu, aby sa v tomto roku spravil opäť
ďalší krôčik, dva, dopredu.

Po príchode hlavného trénera Gergelya
Geryho posilnil realizačný tím FK Pohronie Branislav Mráz ako nový asistent
trénera. V minulej sezóne na rovnakých
postoch pôsobil v Zlatých Moravciach
a na jar v FK Senica. V minulosti pozíciu trénerského asistenta vykonával aj
v Spartaku Trnava či v Diname Tbilisi.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Poznáte káder Pohronia?
Tým, že sme boli súperi v bojoch o záchranu, hráčov poznám. Niektorí odišli,
niektorí ostali. Aktuálne sa bude riešiť
vhodné doplnenie mužstva, tak aby sme
na začiatku sezóny boli pripravení.
Pohronie sa na jar predstavilo ofenzívnym futbalom, neskôr s vývojom
záchranárskych bojov však dominoval skôr defenzívny štýl. V 6. zápasoch z 10. sme neinkasovali gól.
Akým herným štýlom sa budeme
prezentovať v nasledujúcej sezóne?
Všetko bude záležať aj od typológie
hráčov, ktorých sa nám podarí naskladať
do novej sezóny. Potom z nich budeme

Asistentom trénera Geriho bude
skúsený Branislav Mráz.

Letná príprava FK Pohronie bude
v domácich podmienkach a začne
pod vedením nového trénera Gergelya Geriho. Futbalisti odštartovali
v pondelok 14. júna zrazom na Mestskom futbalovom štadióne v Žiari
nad Hronom.
Až do štartu novej sezóny Fortuna ligy
odohráme sedem prípravných stretnutí.
V nich dostanú šancu aj noví hráči, ktorí
doplnia voľné miesta v našom tíme. Začali v sobotu 19. júna domácim stretnutím proti Šamorínu a príprava vyvrcholí
17. júla generálkou na ligu. Taktiež budeme upresňovať miesto, kde sa odohrajú
jednotlivé domáce zápasy.
Program prípravných stretnutí:
• Sobota 19.6. 18.00 h:
FK Pohronie – ŠTK Šamorín

• Streda 23.6. 18.00 h:
FK Pohronie – MFK Tatran Liptov. Mikuláš
• Sobota 26.6. 18.00 h:
FK Pohronie - FK Železiarne Podbrezová
• Streda 30.6. 19.00 h:
FK VION Zlaté Moravce – FK Pohronie
• Sobota 3.7. 18.00 h:
FK Pohronie – FC Košice
• Sobota 10.7. 17.00 h:
MFK Ružomberok – FK Pohronie
• Sobota 17.7:
Súpera a čas oznámime
Zmena dátumu a času prípravného
stretnutia je možná.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

