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V rozprávkovom lese pribudli ďalšie herné prvky
Park Štefana Moysesa je obľúbeným
miestom pre rodiny s deťmi. Kým rodičia si do parku prídu oddýchnuť,
ich ratolesti sa môžu dosýta vyhrať
a vybehať. Azda najviac navštevovaným miestom po mini ZOO je detský kútik s rozprávkovými prvkami.
V týchto dňoch sem pribudli nové
herné prvky.
Symbolicky na začiatku letných prázdnin sa mesto rozhodlo, že poteší najmenších a do parku tak pribudli nové
herné prvky. „V rozprávkovom lese sme
nainštalovali tabuľu na kreslenie a lezeckú pavučinku,“ informoval primátor
Peter Antal a ako naznačil: „Nové herné prvky pribudnú aj na Oddychovej
zóne Hviezdoška. Konkrétne to bude

pružinová hojdačka, prechodový mostík a prevažovacia hojdačka. Žiadame
však rodičov, pokiaľ budú herné prvky
opáskované, aby ich deti nepoužívali.“
Ako prvá bola ešte v roku 2016 v rozprávkovom lesíku osadená perníková
chalúpka. Na jej kúpu prispela sumou
6 000 eur spoločnosť Nemak. Samotná
chalúpka stála 5 000 eur, okrem toho
sa vtedy do parku zakúpila aj ježibaba
a dva hríbiky. V ďalších rokoch mesto
investovalo aj do kúpy lanovej dráhy,
hojdačky, šmykľavky a pribudli tiež
dve lavičky. Nízky lanový park bol pre
mesto vyrobený na mieru. Skladá sa
z nástupných plošín a jedenástich lanových prvkov rôznych dĺžok. Vhodný

je pre deti od 4 do 10 rokov, deti nemusia použiť prilbu ani bezpečnostné
lano. Veľmi obľúbenou sa u detí stala
aj lanovková dráha dlhá približne 20
metrov. „Perníková chalúpka, hojdačky či lanovková dráha, to všetko sú
herné prvky, ktoré sú určené výhradne deťom, nie mládeži. Je najmä na
dospelých, aby to ustriehli,“ upozornil
primátor.
Lezecká pavučinka.

Žiarčania odovzdali takmer
60 ton odpadu
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Žiarski muzikanti prichádzajú
s novým klipom v country štýle
Strana 4

Lanová dráha.

V minulosti vandali niekoľkokrát zničili
niektoré herné detské prvky. Priestor
je preto v súčasnosti monitorovaný ka-

Víno v parku s viacerými novinkami
Na tohtoročnom podujatí Víno v parku budete môcť už tradične ochutnať kvalitné vínka. Novinkou bude
aj ukážka výroby drevených sudov
Ladislava Hruškoviča.
Obľúbený festival vína sa uskutoční
v sobotu 18. júla sa v Parku Štefana
Moysesa. Kvôli stále platným obmedzeniam tu môže byť maximálne 1 000
ľudí.
Príjemná atmosféra žiarskeho historického parku, kvalitné a chutné vína od
regionálnych vinárov, k tomu príjemná
hudba a dobré jedlo. Čo viac si želať?
Možno ešte prehliadku zrekonštruovaných priestorov neďalekého renesančno-barokového kaštieľa. Návštevníci

podujatia, ktorých kvôli obmedzeniam
môže byť maximálne 1 000, si môžu pozrieť ukážku výroby drevených sudov,
ktorú predvedie Ladislav Hruškovič, či
urobiť si na pamiatku fotku vo fotobúdke.
Atmosféru celého podujatia bude
dotvárať príjemná hudba v podaní
žiarskeho dua Hany Húsenicovej a Barbory Kravárovej, ktoré si vás podmaní
spevom, hrou na ukulele a najväčšími
svetovými hitmi. Vína môžete degustovať aj za spevu výnimočnej speváčky
Ann Bartovej, ktorá sa v príjemných
akustických aranžmánoch predstaví
so svojou skupinou. Neskôr ju na pódiu vystrieda nový zjav na slovenskej
hudobnej scéne Jana Krištof Lehotská.
Celým podujatím bude sprevádzať moderátor Marián Vojtko.

Nemocnica poďakovala
COVID hrdinom
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merou, ktorá je napojená na mestský
kamerový systém. Interaktívne detské
ihrisko s niekoľkými stanovišťami chráni pred vandalmi aj rozšírené verejné
osvetlenie a tiesňová hláska. „Som rád,
že sa nám rozprávkový les darí rozširovať a stále do neho pribúdajú nové
herné prvky. Verím, že aj nové atrakcie
si deti veľmi rýchlo obľúbia a budem
rád, ak im budú slúžiť mnoho rokov bez
poškodenia,“ dodal na záver primátor
Antal.
(li)

Degustovať vína môžete u desiatich vinárov. K dobrému vínu patrí aj chutné
občerstvenie. Pečené pstruhy, haruľky
či pečené mäso vás určite zasýtia. Novinkou bude aj streetfoodový predaj
od Burger Brothers, grilovanie oštiepkov, predaj limonády a espresso na bicykli. Pre deti budú pripravení animátori s rôznymi súťažami a možno aj sladké
prekvapenie.

Začiatok podujatia je o 14.00 hodine.
Vstup na podujatie bude len od Green
parku. Ostatné vstupy do parku budú
zatvorené. Rovnako aj vstup na žiarske
kúpalisko bude len od Ulice Medzi vodami. Priestory kaštieľa si môžete pozrieť tiež od vstupu z parku. Vstupné
3 eurá zahŕňa pohár na víno s logom
mesta. Deti do 6 rokov majú vstup
voľný, deti od 6 do 18 rokov zaplatia
1 euro.
(kr)
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Mesto vydalo podporné stanovisko k civilnej prevádzke Letiska Sliač
Mesto Žiar nad Hronom veľmi pozorne sleduje vývoj okolo plánovanej rekonštrukcie letiska Sliač. Rozhodlo sa
preto pridať k mestám, ktoré vydali
podporné stanovisko k zachovaniu
civilnej prevádzky tohto letiska.
Rekonštrukcia letiska Sliač by sa mala
uskutočniť v rokoch 2021 – 2023. Viaceré
mestá ako aj vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja s poslancami
BBSK sú za zachovanie civilnej časti letiska Sliač aj po tejto rekonštrukcii. „Civilná letecká doprava z letiska Sliač, do
ktorej sa v minulosti investovali nemalé
verejné investície, je dlhé roky dôležitou
súčasťou ekonomického rozvoja celého
Banskobystrického regiónu, vrátane
cestovného ruchu nášho kraja. Sme presvedčení, že by mala zostať zachovaná aj
po plánovanej rekonštrukcii letiska ako
jeho neoddeliteľná súčasť, v koexistencii
s modernizovanou leteckou základňou,“
uviedol žiarsky primátor Peter Antal
s tým, že by sa to malo premietnuť už
do pripravovanej logistiky celého pro-

kovania s predstaviteľmi BBSK a mesta
Banská Bystrica zakomponovali civilnú
leteckú dopravu už do projektu rekonštrukcie letiska Sliač v súvislosti s modernizáciou leteckej základne a tento
región tak neprišiel o strategický bod
svojho budúceho rozvoja.

Minister obrany potvrdil
zámer zachovať civilné lety

jektu rekonštrukcie a nečakať až na samotné dokončenie stavby. „Letisko Sliač
je infraštruktúra, na ktorú si už zvykli aj
obyvatelia nášho mesta a dovolenkové destinácie navštevujú práve z tohto
letiska. Bola by škoda, keby sme kvôli
tomu museli cestovať niekde do Brati-

V ovocnom sade ošetrili
stromy biopostrekom

V Mestskom ovocnom sade, ktorý sa
nachádza v Parku Štefana Moysesa,
sa pravidelne robí postrek proti
voškám. Založený je výlučne na
biologickej báze.
Daždivé počasie spôsobuje zvýšenú
populáciu vošiek, ktoré ohrozujú ovocné stromy. Mesto preto pravidelne
robí biopostrek týchto drevín. Navyše,
ako nás informovala referentka Odboru životného prostredia MsÚ Marcela
Gendiarová, tento rok sa aj odstránili
výmladky z kmeňov ovocných drevín.
„Okrem toho sme vypleli záhony s bylinkami a vyplnili ich mulčovacou kôrou.
Ovocný sad sa tiež pravidelne kosí
a dobrou správou je, že tu máme o jedno včelstvo viac,“ informuje odborníčka
na zeleň a ako ďalej naznačuje, postrek
je založený výlučne na biologickej báze
a robí sa podľa potreby, najmä však po
daždivých obdobiach. Vtedy je vlhko
a vošky sa v takom prostredí rýchlo rozmnožujú. „Keby sa postrek na stromoch
neurobil, vošky by sa rozmnožili a oslabili by rast stromov,“ zdôrazňuje Marcela
Gendiarová.
Okrem biopostreku sú prirodzenou
ochranou stromov lienky, ktoré požierajú vošky. Ešte pri zakladaní sadu a výsadbe stromov sa pri nich založila ovčia
vlna, ktorá je domovom pre ucholáky

a lienky, ktoré sú prirodzenými predátormi vošiek.
Výsadbu prvých ovocných stromov urobilo mesto v novembri 2017. Ide pritom
o prvý mestský sad na Slovensku so
starými odrodami. Ako v tom čase uviedol primátor Peter Antal, mesto týmto
krokom obnovilo tradíciu, ktorú kedysi
zaviedol biskup Moyses. K pôvodným
orechom postupne na priestore väčšom ako jeden hektár pribudli jablone, hrušky, čerešne či slivky. Ovocné
stromy sa pestujú ako vysokokmene,
kde koruny začínajú až vo výške viac
ako 2 metre. Ide o dlhoveké stromy,
ktoré sú schopné dosiahnuť vek viac ako
sto rokov v plnom zdraví. Predpokladom
pre túto dlhovekosť sú divoké plané korene a kmene, na ktorých sú naštepené
historické odrody. Pri výbere stromov
sa kládol dôraz aj na druh pôdy. Podľa
typu pôdy odborník vytýčil, aké druhy
a na ktorom mieste sa v priestore vysadili. Atraktivitu sadu zvýšili aj prírodné
lavičky z agátového dreva, sieť chodníkov, kvitnúce pásy, ktoré sa skladajú
z viac ako 900 kusov bylín a miesta pre
piknik. V súčasnosti je v sade umiestnené tiež včelstvo, ktoré opeľuje stromy
či bylinky a pravidelne sa tu organizuje
ovocinársky kurz.
(li)

slavy alebo do Košíc, ktoré sú štandardnými letiskami,“ dodal Antal.
V podpornom stanovisku, ktoré už podpísali viaceré samosprávy, žiadajú ministerstvá dopravy, obrany i samotnú Vládu
SR, aby v nadväznosti na predbežné ro-

V pondelok 6. júla vystúpil minister
obrany Jaroslav Naď na rokovaní Zastupiteľstva BBSK. Hlavnou témou, ktorej
sa venoval, bolo letisko Sliač, pričom
opätovne deklaroval záujem zachovať
tu civilnú prepravu. „Ďakujem, že ste
ma pozvali na vaše zastupiteľstvo a že
prejavujete záujem o tému, ktorá je
mimoriadne dôležitá nielen pre rezort
obrany, ale pre celé Slovensko. Faktom
je, že minulá vláda s civilným letectvom
na letisku Sliač nepočítala, čo som sa
dozvedel len tak mimochodom, počas
stretnutia projektového tímu. Okamžite

som rokoval s vedením župy, primátorom krajského mesta, s ministrom dopravy a brífoval som premiéra s jediným
cieľom – modernizovať letisko Sliač so
zachovaním civilnej prepravy,“ povedal
vo svojom príspevku Jaroslav Naď. Pomenoval aj najväčšie výzvy, ktoré pred
zachovaním civilnej časti letiska stoja
– ide o medzinárodno-právne otázky
súvisiace so stupňom utajenia, vojensko-technické riešenia spoločného fungovania vojenskej a civilnej časti a financovanie rozsiahleho projektu, ktorý má
pokračovať až do roku 2030.
Preprava na letisku Sliač má byť pre rekonštrukciu ukončená k 31. decembru
tohto roka, s opätovným obnovením sa
počíta v roku 2023. Pred spustením prevádzky musí letisko prejsť certifikáciou,
ktorú vykonajú zodpovedné orgány európskeho letectva a Severoatlantickej
aliancie.
(li)
Foto: Igor Kmeť

Kaštieľ čoskoro sprístupnia aj pre verejnosť
Mesto sa už pripravuje na sprístupnenie niektorých častí a miestností
historického kaštieľa. Ako primátor
Peter Antal prezradil, nábytok do
biskupskej sály si dalo mesto vyrobiť
priamo v Číne.
Keďže repliky dobového historického
nábytku sa nedajú bežne kúpiť, mesto
sa rozhodlo pre jeho obstaranie. „Nábytok do biskupskej sály nám vyrábali až
v Číne. Aj keď to bola trochu dlhšia cesta,
v týchto dňoch už by mal byť kompletne
dodaný,“ uviedol na margo zariadenia
Antal s tým, že časť tohto nábytku, ktorý
je inštalovaný v Izbe Štefana Moysesa,
bol dodaný už skôr.

Aj všetky expozície, ktoré boli doteraz
umiestnené v priestoroch Mestského
kultúrneho centra, sa presúvajú a zariaďujú v kaštieli. „V historických priestoroch už máme nainštalovanú archeologickú časť múzea, ktorú sprístupníme
verejnosti spolu s Izbou Štefana Moysesa aj s odborným výkladom Petra Mosného,“ naznačil primátor a ako podotkol,
aj ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva by sa už malo konať v kaštieli.
„Nainštalované tu bude nové a trvalé
neprenosné ozvučenie, nové stoly, stoličky... Biskupská sála sa však nebude využívať iba na zasadnutia zastupiteľstva,
ale aj ako ďalšia sobášna miestnosť náš-

Expozície z MsKC sa presunuli
do kaštieľa.

ho mesta,“ dodal Peter Antal. Snúbenci
tak majú na výber z viacerých možností,
kde v rámci mesta uzavrú manželstvo.
Sobášiť sa môžu v Obradnej sále MsKC,
v Parku Štefana Moysesa a po novom to
bude aj v historickom kaštieli.
(li)

Schválili predaj teplých jedál
pred zimným štadiónom
Na zimnom štadióne hrávajú svoje domáce zápasy nielen žiarski Indiáni, ale
konajú sa tu napríklad aj hokejové turnaje detí. A hoci v priestoroch budovy
sa nachádza bufet, nie je v ňom možné
predávať teplé jedlá. Poslanci preto na
ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili ambulantný predaj
pred budovou zimného štadióna.
Divákom, ktorí chodia na hokejové zápasy, ale aj užívateľom štadióna chýbala
v ponuke bufetu ponuka teplého jedla.
Mesto sa na túto požiadavku rozhodlo
zareagovať. Na júnovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva tak poslanci schválili ambulantný predaj, ktorý
upravuje Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
„Bufet, ktorý sa nachádza v priestoroch
zimného štadióna, nespĺňa podmienky

na prevádzkovanie teplých jedál,“ približuje primátor Peter Antal a ako ďalej
vysvetľuje: „Novo schváleným všeobecne
záväzným nariadením sme preto umožnili predaj výrobkov, napríklad hotdogov či
hamburgerov, pri hlavných vstupoch do
zimného štadióna pre verejnosť. Takýto

ambulantný predaj však bude v prevádzke iba počas konania zápasov alebo iných
podujatí.“ O zriadenie trhového miesta
formou ambulantného predaja požiadala
mesto spoločnosť Sport Trend, ktorá má
žiarsky zimný štadión v prenájme.
(li)
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Počas stavebnej obnovy a rekonštrukcie priestorov kaštieľa
sa zároveň buduje aj zbierkový
fond, ktorého artefakty majú
priamu súvislosť s kaštieľom
a jeho minulosťou. Tak sa sústreďujú pamiatky a hnuteľný materiál v depozitoch kaštieľa, ktoré
budú súčasťou pripravovaných
expozícií.
V súčasnosti sa už ukončuje úprava
interiéru takzvanej Moysesovej izby.
Ide o miestnosť v juhozápadnej veži,
ktorá bude zariadená tak, aby návštevníkom čo najviac priblížila dobu
a pobyt Štefana Moysesa v kaštieli.
Expozíciu tvoria dva priestory. Jeden
s materiálnymi pamiatkami na Štefana Moysesa a banskobystrických
biskupov. Druhá bude zariadená
ako pracovňa, ktorá v období jeho
pobytu v kaštieli by mohla takto vyzerať. Tým nechceme tvrdiť, že aj au-

tentická, len návštevníkovi chceme
priblížiť podmienky pracovne a jej
zariadenia v tej dobe.
Vybudovanie takejto expozície je
dlhodobá záležitosť. A preto každý
získaný artefakt je pre nás veľkým
prínosom. Preto sme radi, že nám
Stredoslovenské múzeum v Banskej
Bystrici poskytlo faksimile mortuárií
troch banskobystrických biskupov
- čo sú honosné erby zomrelých
s výpočtom jeho funkcií a titulov.
Umiestnili sme ich v prvej časti expozície, kde si ich každý návštevník
bude môcť prezrieť. Sú to faksimile
biskupov Františka Berchtolda, Antona Makaya a Gabriela Zerdahelyho.
Na každom s nich je vyhotovený rodový erb, pod ktorým je latinský text
s krátkou informáciou o zmienenom
biskupovi. Tu predkladáme jednotlivé erby so slovenským prekladom.

Najosvietenejší a predôstojný pán
Anton Makay z Makó a Gelej,
z božej milosti veszprémsky biskup, cisársky a kráľovský dvorský
radca a kancelár dvora najjasnejšej uhorskej kráľovnej. Zomrel
v Sumegu 8. januára 1825 vo veku
69 rokov.

Najosvietenejší a predôstojný pán
Gabriel Zerdahélyi z Nitrianskej
Stredy, z božej milosti a apoštolskej stolice banskobystrický biskup,
narodený dňa 16. októbra 1742,
zomrel na zámku vo Svätom Kríži
nad Hronom dňa 5. októbra 1813
vo veku 71 rokov.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Najznamenitejší, najosvietenejší
a najdôstojnejší pán František, slobodný barón Berchtold z Uherčic,
prvý banskobystrický biskup, skutočný tajný radca svätého cisárskeho a kráľovského apoštolského veličenstva. Zomrel vo veku 63 rokov
14. augusta 1793.

Mestskú obývačku sprístupnia v priestoroch bývalého Domu kultúry
Aj keď si žiaci a študenti v týchto
dňoch už užívajú dva mesiace letných
prázdnin, členovia Žiarskeho mládežníckeho parlamentu majú v kalendári
naplánovaných niekoľko aktivít.
Ako nás Veronika Fabianová, koordinátorka práce s mládežou MsÚ informovala, v týchto dňoch sa členovia Žiarskeho
mládežníckeho parlamentu zúčastnili
workshopu, ktorý sa pripravoval v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom. „Workshop pod názvom Mladí
tvorcovia regionálnej kultúry sa uskutočnil v dňoch 19. a 26. júna v priestoroch Pohronského osvetového strediska.
Zameraný bol na zvýšenie kompetencií
mladých v oblasti tímovej práce a marketingu,“ priblížila Veronika Fabianová.
Okrem už spomínaného workshopu sa
pripravujú aj okrúhle stoly z projektu
Kraj a mestá spolu pre mladých. „Tie by

keďže práve oni sú budúcnosťou rozvoja našich miest a obcí. „Projekt Spojme
sa pre mladých z programu Erasmus+ je
kvôli koronakríze predĺžený do decembra 2020. Prostredníctvom tohto projektu nás čaká jeho slávnostné ukončenie
a výstupom je Koncepcia práce s mládežou na nadchádzajúce roky,“ dopĺňa
koordinátorka práce s mládežou. Ako
podotýka, projekt má za cieľ spoločnými
aktivitami zblížiť mladých ľudí a poslancov mesta.

sme chceli slávnostne zrealizovať v nových priestoroch Mestskej obývačky
a tým tieto priestory oficiálne predstaviť
a otvoriť,“ naznačuje Veronika Fabianová.
Zatiaľ čo v niektorých mestách fungujú
veľmi aktívne rady mládeže, mládežnícke
parlamenty a žiacke školské rady, dokon-

ca aj na úrovni základných škôl, v iných
samosprávach chýba napríklad komisia
mestského zastupiteľstva, ktorá by sa venovala záujmom mladých. Cieľom tohto
projektu je preto výchova mladých ľudí
k aktívnemu prístupu a zabezpečenie ich
participácie na rozhodovaní v mestách,

Počas dní čistoty sa vyviezlo takmer 60 ton odpadu
Dni jarnej čistoty 2020 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 zadarmo zbaviť objemného
odpadu. Konali sa v dňoch od 8. do
12. júna.
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.
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.
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.

Dni jarnej čistoty v číslach
Celkovo sa uskutočnilo 70 vývozov,
počas ktorých sa vyviezlo 58,97 ton objemného odpadu. V porovnaní s počtom
vývozov z jesene 2019, počas Dní jarnej
čistoty 2020 sa uskutočnil rovnaký počet
vývozov (70): V tonách to predstavuje
rozdiel o 10,07 ton viac objemného od-

Priestory si budú môcť
prenajať aj organizácie
Žiarsky mládežnícky parlament funguje v našom meste od roku 2012, kedy
sa pôvodne volal Mestský mládežnícky
parlament. Od roku 2018 už funguje pod
súčasným názvom. Členmi sú študenti
žiarskych stredných škôl. Hlavnou nápl-

ňou ich činnosti je podporovať mládež
v aktivitách podľa ich potreby, organizovanie podujatí, školení, príprava workshopov pre mládež a prenášanie potrieb
a požiadaviek mladých smerom k vedeniu mesta. Momentálne má parlament
osem oficiálnych členov, ku ktorým sa
pripájajú aj ich kamaráti. Kedysi sa mládežníci stretávali v Mestskej obývačke
v priestoroch krytej plavárne. Po novom
im mesto sprístupnilo nové priestory,
a to námestí v budove bývalého Domu
kultúry. „Mestská obývačka je priestor
na oficiálne stretnutie. Slúži na organizovanie vzdelávacích voľnočasových aktivít,“ spresňuje Veronika Fabiánová a ako
dodáva, priestory budú slúžiť nielen samotným študentom, ale aj organizáciám,
ktoré si ich môžu prenajať napríklad na
konanie seminárov, schôdzí či školení.
(li)

Žiarska nemocnica
poďakovala dobrovoľníkom
Stali sa COVID hrdinami

padu. Najviac vývozov bolo vo štvrtok
11. júna, a to konkrétne v počte 18. Najmenej vývozov bolo v piatok 12. júna,
konkrétne 11.
Okrem objemného odpadu sa vyzbieralo aj 13,67 tony dreva, čo je o 1,85 tony
menej v porovnaní s vývozom na jeseň
2019. Žiarčania odovzdávali aj elektrické zariadenia, a to 3,68 tony, čo predstavuje o 1,7 tony menej oproti vývozu
na jeseň. Okrem toho sa ľudia zbavovali
prostredníctvom mobilnej zberne aj

žiariviek, farieb a kovov (žiarivky a iné
– 1,17 tony, farby – 0,410 tony, oleje
a tuky – 0,070 tony, vyradené zariadenia
s obsahom chlóru – 1,20 tony, vyradené
zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
– 0,91 tony).
Najbližšie dni čistoty sa budú realizovať
na jeseň 2020. Presný termín konania
bude obyvateľom oznámený vopred
prostredníctvom dostupných médií.
OOH

Prirástli ste nám k srdcu! Takto zneli
v úvode stretnutia s dobrovoľníkmi
slová Evy Valentovej, námestníčky pre
ošetrovateľskú starostlivosť v Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom.
Pätnásť dobrovoľníkov sa počas epidémie koronavírusu stalo súčasťou personálu žiarskej nemocnice. Na triážnom
pracovisku strávili v nepretržitej prevádzke skoro tri mesiace.
Dobrovoľníkom – medikom, budúcim
sestrám, laborantom, členom Kynologic-

kého záchranného zboru SR a miestneho
spolku Červeného kríža vedenie žiarskej
nemocnice vyslovilo poďakovanie za ich
nezištnú pomoc a nasadenie počas neľahkých dní. Ako poďakovanie pripravila
žiarska nemocnica malé občerstvenie
a darčeky. Aj COVID TEAM dobrovoľníkov
prekvapil námestníčku pre ošetrovateľskú starostlivosť originálnym tričkom.
(jf)
Foto: Svet zdravia
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Kompostovať sa dá aj v paneláku

Viete, že odpad vo vašej domácnosti dokážete vďaka kalifornským
dážďovkám a vermikompostovaniu
zredukovať až o 30 percent? Vermikompostér si môžete kúpiť, ale aj
svojpomocne zhotoviť za niekoľko
eur. Kompostovať tak môžete aj priamo v byte v paneláku. Poradíme vám
ako.
Špeciálne vyšľachtené kalifornské dážďovky sú v porovnaní s tými klasickými
o niečo menšie, ale veľmi rýchlo sa množia a za deň skonzumujú bio odpad zodpovedajúci svojej váhe, t. j. 500 gramov
kalifornských dážďoviek skonzumuje
400 – 500 gramov bio odpadu. Vďaka tomu dokážete zredukovať odpad
vo vašej domácnosti až o 30 percent.

Ekologické spracovanie
bio odpadu
Vermikompost vzníká pomocou špeciálne vyšľachtených kalifornských dážďoviek, ktoré dokážu intenzívne premieňať
bio odpad na hodnotné bio hnojivo. Ob-

sahuje živiny a rastové látky pre rastliny,
priaznivo pôsobí na vytváranie koreňov
rastlín a na ich celkový vývoj. Domáce
tekuté bio hnojivo, tzv. dážďovkový čaj,
vzniká ako vedľajší produkt vermikompostovania a riedi sa s vodou v pomere
1:10.

Vyrobte si vlastný
vermikompostér
Nízkonákladový vermikompostér si
môžete svojpomocne zhotoviť aj sami
doma. Na internete nájdete veľa nápadov, všetky však fungujú na rovnakom
princípe. Prinášame vám inšpiráciu od
Priateľov Zeme.
Budeme potrebovať tri nádoby s priliehavým vekom, vŕtačku, nožík, kalifornské dážďovky, bioodpad, hlinu, kartón,
noviny, lístie a vodu. Samotné dážďovky
nájdete v ponuke viacerých webových
stránok. Tristo kusov stojí približne
10 eur, nádoby na kompostér kúpite
v známom švédskom obchodnom dome
v sume do 20 eur.

Nádoby by mali byť nepriesvitné, lebo
dážďovky nemajú radi svetlo. Priliehavé veko zase zabráni vínnym muškám
vletieť do kompostéra. Ideálne rozmery
nádoby sú 45 x 27 x 15 centimetrov (d x š
x v). Takéto nádoby poslúžia na kompostovanie odpadu v 2-člennej domácnosti.
Kompostér môže byť jednoposchodový,
z praktických dôvodov sa však odporúčajú 2 – 3 poschodia. Spodná nádoba je
prízemie, kde sa zberá prebytočná voda
(dážďovkový čaj). Touto vodou hnojíme
kvety, miešame ju v pomere 1:10. Do
tejto nádoby nevŕtame. Do druhej nádoby (domček pre dážďovky) navŕtame
vrtákom otvory vo vzdialenosti 2 – 3 cm
od seba. V hornej časti tejto druhej nádoby navŕtame po oboch stranách vetracie otvory kvôli prísunu kyslíka. Tento
postup opakujeme aj pri tretej nádobe
(náhradný domček). Okolie navŕtaných
otvorov vyčistíme, aby sa dážďovky pri
preliezaní z poschodia na poschodie neporezali o zvyšky plastov.
Na začiatku kompostovania budeme
potrebovať iba dve nádoby (prízemie
a domček). Keď sa domček naplní do
dvoch tretín, položíme naň tretiu nádobu (náhradný domček), ktorú začneme
plniť. Dážďovky do nej pomaly začnú
preliezať, lebo ich priláka vôňa novej
potravy.

ďovky neprepadli do prízemia. Pridáme
vrstvu starého lístia a natrhaný papier
(alebo seno, slamu, hobliny, trávu). Dážďovky majú rady vlhké prostredie, preto
treba podstielku dostatočne pokropiť
vodou. Ďalej pridáme samotné dážďovky a hlinu, ktorá im pomáha pri trávení.
V násade je 250 - 300 dážďoviek, ktoré
približne za 6 týždňom zdvojnásobia
svoj počet. Na dážďovky poukladáme
kuchynský odpad a zvyšok papiera
zmiešaného s listami. Kuchynský odpad pridávame primerane k množstvu
dážďoviek, na 250 kusov pripadá asi 200
gramov bioodpadu denne. Kuchynský
odpad vždy zahrabávame, lebo na vrchu
by nám mohol splesnivieť. Dážďovky
neobľubujú čerstvý bioodpad, preto by
sme ho mali nechať odstáť a kŕmiť ich
1 -2-krát týždenne. Biologický odpad
treba natrhať alebo nakrájať na menšie
kúsky.
Hotový kompostér prikryjeme vekom
a uložíme do kuchyne, kancelárie, ga-

Vermikompost v prvom domčeku nám
vznikne po 2 - 3 mesiacoch. Ten odoberieme a vymeníme domčeky. Nové poradie bude teda vyzerať prízemie - náhradný domček - domček. Tento proces
stále opakujeme.

Ako si pripravíme podstielku
Na nádobu označenú prízemie položíme domček. Na dno domčeka naukladáme navlhčený kartón, aby nám dáž-

Žiarski muzikanti majú nový letný singel

Nútené detské sobáše porušujú
práva dieťaťa
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s koordinátorkou ochrany detí pred
násilím ÚPSVR Banská Štiavnica realizovalo multidisciplinárne pracovné
stretnutie na tému Nútené detské
sobáše ako forma obchodovania
s ľuďmi.
„Cieľom danej problematiky bolo poukázať na to, že obchodovanie s deťmi
na účel núteného sobáša je na Slovensku nelegálnym konaním, ktorým sú
porušené práva dieťaťa vyplývajúce
z Dohovoru o právach dieťaťa bez rešpektovania jeho najlepšieho záujmu,“
uviedla na margo problematiky Martina

Folk-rocková skupina Janko Kulich
& Kolegium vydáva po dvoch rokoch
nový letný singel A ty si sa tak tešila,
ktorý je v originálnom country štýle.
Videoklip z dielne talentovaného kameramana a režiséra Martina Grúbela sa natáčal pod oknami a balkónmi ľudí v čase
karantény počas netradičného sídliskového turné doma v Žiari nad Hronom,
v rámci ktorého odohrala skupina päť
koncertov za jeden deň z vlečky traktora. Singel je predzvesťou nového albumu
ako aj ďalšieho hudobného smerovania
a zvuku skupiny. „Nejde o žiadny korona
song. Pesnička vznikla ešte pred epidémiou, ale chceli sme využiť jej energiu,
aby sme ľuďom vyčarili pod rúškami
úsmev na tvári. Práve preto sme sa k nej
rozhodli natočiť autentický videoklip
z našich hraní pod oknami. Celkovo sme
takto odohrali 19 koncertov, spoznali
stovky ľudí, získali množstvo nových
priateľov. Nechceli sme robiť koncerty
z obývačky a streamovať ich fanúšikom.

Nasadili sme rúška a vyrazili za ľuďmi do
prvej línie, keď nás najviac potrebovali.
Boli to nádherné stretnutia,“ hovorí autor piesne Janko Kulich.
Pieseň A ty si sa tak tešila skupina nahrávala v domovskom štúdiu Whatever Vlada Leškovského, kde skupina nahrala aj
svoje ostatné štyri albumy. V piesni hosťujú muzikanti Samo Holečka na husliach
a majiteľ štúdia, bubeník Vlado Leškovský na bicie a perkusie. Text piesne je ako
aj pri ostatných dielach z dielne pesničkára Janka Kulicha, ktorý je aj autorom
hudby. Výsledné aranžmány sú prácou
celej skupiny a muzikantov Mariána Vojtka (basgitara, vokály), Matúša Holečku
(bendžo, mandolína, gitara) a Štefana
Hlôšku (ústna harmonika). Zaujímavosťou je, že hlavným hudobným nástrojom
v pesničke je bendžo, na ktoré v skupine
nikto nehrá.
„My sme si nikdy ani len nepredstavili, že
by sme hrali country hudbu a nie to ešte

ráže, pivnice alebo na balkón s optimálnou teplotou od 18 - 25 °C. Vyhýbajte sa
však miestam s priamym slnkom, ktoré
kompost vysušuje a môže jej obsah prehrievať. Odpad vhodný na kŕmenie tvoria zvyšky ovocia a zeleniny, podrvené
škrupiny od vajec, kávové zrnká a filtre,
čajové lístky a sáčky (z prírodných materiálov ako konope a bavlna), použité papierové vreckovky, rolky od toaletného
papiera, omrvinky, uvarené cestoviny
a ryža, starý chlieb... Pozor na chemicky
striekané ovocie a zeleninu. Kompostovať môžete aj určitý odpad z kúpeľne,
kancelárie, dokonca aj niektoré druhy
textilu. Vždy však môžete experimentovať. To, čo časom dážďovky nezjedia, im
pravdepodobne nechutí. Nevhodnou
potravou sú kosti, mäso, ryby, mliečne
výrobky, oleje a iné tuky. Takisto odpad
ošetrený chemickým postrekom ako
citrusové plody možno kompostovať,
avšak len v nepatrných množstvách.
Zdroj: www.odpady-portal.sk

mali v skupine bendžo. Pred pár rokmi
sme však vyhrali bendžo v jednej súťaži
od skupiny Lojzo a povedali sme si, že
prečo nie. Náš gitarista a mandolinista
Matúš Holečka si ho však vytuningoval
podľa seba, zmenil ladenie a vytrhol legendárnu piatu stranu, ktorá robí bendžo bendžom. Dôležité je ešte povedať,
že ako správny undergroundový sólový
gitarista hrá na bendžo trsátkom. No a to
je v country asi hriech,“ doplnil s úsmevom frontman skupiny Janko Kulich.
V súčasnosti sa skupina Kolegium okolo
pesničkára Janka Kulicha pripravuje na
sériu letných koncertov na festivaloch
OKEY LETO, kde predstaví nielen svoj
aktuálny singel A ty si sa tak tešila, ale aj
ďalšie nové piesne, ktoré v týchto dňoch
muzikanti pripravujú. Najbližšie ich tak
v Žiari nad Hronom môžete vidieť koncertovať 24. júla.
Zdroj: www.facebook.com/
jankokulichakolegium

Adeline Kocúrová, koordinátor ochrany
detí pred násilím.
Pracovného stretnutia, ktoré sa konalo
vo štvrtok 2. júla na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom, sa zúčastnili zástupcovia participujúcich subjektov
dotknutých problematikou ochrany detí
pred násilím – Okresné riaditeľstvo PZ,
Mestská polícia, Komunitné centrum,
Centrum pre deti a rodinu Maurícius
Kremnica, mesto Žiar nad Hronom,
ÚPSVR Banská Štiavnica a zástupcovia
Zdravých regiónov Zvolen.
(r)
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V policajnom zbore odpracovala
takmer 45 rokov
Posledný júnový deň bol posledným
dňom v práci pre Danielu Hlivovú. Na
Oddelení dokladov žiarskej polície
odpracovala 44 rokov a 213 dní.
Daniela Hlivová nastúpila do práce 1. decembra 1975. Ako píše polícia na svojom
facebookom profile, v Žiari nad Hronom
a okolí nie je snáď jediný občan, ktorý by
s ňou počas bezmála 45-ročnej kariéry
neprišiel do kontaktu. „Ďakujeme jej za
všetko, čo v prospech občanov urobila,
za profesionálny, ľudský prístup a prajeme jej všetko dobré na zaslúženom dô-

chodku,“ uvádza vo svojom stanovisku
polícia.
Na pani Hlivovú budú len v dobrom
a s úctou spomínať aj samotní občania.
Ako napísala Oľga: „Kiežby takýchto
milých a usmiatych ľudí bolo viac v našich inštitúciách. Prajem hlavne pevné
zdravíčko, nech si čo najdlhšie môžete
užívať zaslúžený dôchodok.“ Ako viacerí diskutujúci napísali, pomáhala, kde sa
dalo a nikdy nikoho neodmietla.
(r)

HĽADÁME DOMOV
ELVIS

Elvis je 4-ročný kríženec čivavy. Žil v rómskej osade,
kde jeho život nebol pekný. Veľmi si preto užíva
pohladenie a mojkanie. S priateľskými psami nemá
problém, sučky má rád úplne najviac. Kamarátke by sa
potešil aj v novom domove. Nie je to veľký jedák, ale
najviac mu chutia konzervy. Rád chodí na prechádzky
a má rád aj deti.

LORD

Lord je najstarší obyvateľ útulku, má asi 7 – 8 rokov.
Mal svoj domov, ale majitelia už o neho nejavia záujem.
Je to nenáročný a bezproblémový psík, vzhľadom na
svoj vek je skôr pokojný. Je veľký milovník vody. S inými
psami a sučkami je priateľský. Má hygienické návyky,
vo vnútri je ticho a väčšinu času oddychuje. Užíva si
pohladenie a nevadia mu ani deti.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu
o adopciu psíka volajte na telefónne číslo 0948 082 206. Otváracie hodiny útulku sú pondelok až piatok od
13.00 do 16.00 hod. a v sobotu a nedeľu od 12.00 do 15.00 hod. Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii
sa podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné stretnutie. Galériu psíkov k adopcii si môžete pozrieť aj na
facebookovej stránke OZ Strážni anjeli.

SAMARA

Samara je 2,5-ročná molosoidná sučka. Svojím
vzhľadom budí rešpekt, ale je to úplne milý psík.
Priateľské psíky a sučky nerieši, ale občas sa nájde
niekto, kto jej „nevonia“. Je ešte hravá, keby mala
psieho kamaráta, rada by sa s ním vyšantila. Je veľmi
čistotná, má hygienické návyky a vie si na povel sadnúť.
Ľudí má rada, nie je agresívna. Nevadia jej ani deti,
ktoré sa k nej vedia správať. Nie je vhodná na stráženie,
ale ako rodinný miláčik.

BRUNO

BALU

Bruno má 1 rok. Má veľmi rád loptičky a aportovanie.
K ľuďom je priateľský a užíva si pohladenie. Je veľmi
šikovný a učenlivý. Určite bude dokonalý rodinný
strážca. V novom domove by sa potešil aj psej parťáčke,
s ktorou by sa mohol hrať, keďže sučky má veľmi rád.
So psami je to individuálne.

Balu je 2-ročný kríženec menšieho vzrastu. Váži do
13 kg. Do útulku prišiel z rómskej osady. Škrabkanie
a hladkanie si veľmi užíva, doteraz to nepoznal. Je
dobrý a mierumilovný, znášanlivý s inými priateľskými
psami aj sučkami. Nemá problém ani s deťmi. Je veľmi
čistotný. Ľudskú prítomnosť si veľmi užíva.
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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ:
predaj jednoizbového bytu - Ul. J. Kráľa
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9
ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
(ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej
zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorej
predmetom nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3037
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
a) jednoizbový byt č. 25 - s. B, nachádzajúci sa
na 5. poschodí obytného domu, súpisné číslo
1372, číslo vchodu 33, na Ul. J. Kráľa v Žiari nad
Hronom,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach obytného domu,
súpisné číslo 1372, postaveného na CKN parcele
č. 1149/67, s veľkosťou 4361/683947-tin,
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela
č. 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 1299 m², na ktorom je obytný dom
súpisné číslo 1372 postavený, s veľkosťou
4361/683948-tin.

(ďalej aj ako „byt“)
Popis bytu: Byt pozostáva z jednej izby
a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, predsieň,
kúpeľňa, WC, pivnica č. 25 (pivnica sa nachádza
v suteréne bytového domu), spolu s celkovou
rozlohou 43,61 m².
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke
s viditeľným označením: „Obchodná verejná
súťaž – Byt č. 25 - Neotvárať“ je potrebné doručiť
na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú
ponuku v podateľni mestského úradu, a to
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 13.6.2020 do
14.8.2020 do 12.00 hod. V tejto lehote musia byť
ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.
Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude
vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ:
predaj nebytového priestoru na Ul. Pod Donátom
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9
ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
(ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej
zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorej
predmetom nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2586
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
a) nebytový priestor č. 12, nachádzajúci sa na
prízemí obytného domu, súpisné číslo 897,
číslo vchodu 12, na Ul. Pod Donátom v Žiari nad
Hronom,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach obytného domu,
súpisné číslo 897, postaveného na CKN parcele
č. 1149/84, s veľkosťou 2600/619909-tin,
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela
č. 1149/84 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 1138 m², na ktorom je obytný
dom súpisné číslo 897 postavený, s veľkosťou
2600/619909-tin.
(ďalej aj ako „nebytový priestor“)

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ:
prenájom nebytových priestorov - Reštaurácia
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9
ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len
„súťaž“) smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme,
ktorej predmetom sú nebytové priestory
nachádzajúce sa v stavbe – Administratívna

budova so súpisným číslom 439, vchod č. 46,
postavenej na CKN parcele č. 644 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2 619 m2,
nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa 46,
965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom
Žiar nad Hronom – katastrálny odbor, pre
Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,
katastrálne územie Žiar nad Hronom, a to:

Popis nebytového priestoru: Ide o priestor
v prízemí prístupný od dvorovej časti bytového
domu. Priestor je vykurovaný, má realizované

Nebytové priestory nie sú zariadené (pozn.
súčasné zariadenie a vybavenie nebytových
priestorov nie je súčasťou predmetu nájmu).
Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke
s viditeľným označením: „Obchodná verejná
súťaž – Nebytové priestory REŠTAURÁCIA -

Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu: Mesto
Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa
č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom. Pri osobnom
doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku
v podateľni mestského úradu, a to v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod. Lehota na
predkladanie ponúk: od 13.6.2020 do 13.7.2020
do 12.00 hod. V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka
predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
(r)

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 13.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 14.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 15.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529
• 16.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept,
Dolná 49/21, Kremnica

• 17.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 18.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
• 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 19.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 20.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 21.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 22.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116
• 23.7. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 24.7. 20.00 – 22.0 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
• 25.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco,
SNP 100
• 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 26.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8

omietky a maľby na stenách a strope, priestor
má rozvody elektriny, podlahy sú betónové
a v strede je prekrytá jama drevenými doskami
s rozmerom 1*3,7 m. Cez priestor prechádzajú aj
rozvody kúrenia, ktoré sú zaizolované. Priestor
má plastové vstupné dvere a plastové okno.
V miestnosti je aj rozvodná skriňa pre ističe
domu.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže ako
aj pôdorys nebyt. priestoru sú zverejnené na
webovej stránke mesta www.ziar.sk, a tiež
sú k dispozícii na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom (Odd. správy majetku mesta, kancelária
č. 17 na 1. poschodí MsÚ).
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke
s viditeľným označením: „Obchodná verejná
súťaž – Nebytový priestor č. 12 - Neotvárať“
je potrebné doručiť na adresu: Mesto Žiar nad
Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46,
965 19 Žiar nad Hronom. Pri osobnom doručení
navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni
mestského úradu, a to v pracovných dňoch od
7.30 do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 13.6.2020 do
14.8.2020 do 12.00 hod. V tejto lehote musia byť
ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.
Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude
vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)

Z pera čitateľa
Je sobota a vyrážame do Topoľčianok, kde
nás očakávajú priatelia od koní. Cestou na
benzínke ešte teplá káva a zastávame na
parkovisku na námestí v Topoľčiankach.
Rýchle do sedlovne, kde sa prezliekame
do jazdeckého odevu a čakáme na trénera
Čajdu, ktorý určuje koňa pre každého jazdca.
Dostal som 5-ročnú kobylku Barunku. Tmavá
hnedka, ktorá sa horovala, ešte nemala
žriebätko a pripúšťali ju práve v tom období.
Po nasadnutí na povel sme sa presunuli na
tréningové priestory, kde sa trénoval parkúr.
Boli tam stredne veľké prekážky a v rade za
sebou sme nacválali cez ne.
Zrazu počujem trénera, ktorý kričí na mňa:
„František, zoskoč z Barunky!“ Lebo jazdec,
ktorý mal veľké žrebca, spadol na prekážke
a neudržal žrebca. Ten sa mu vytrhol a začal
behať medzi prekážkami a rútil sa smerom ku
mne a ku Barunke, lebo sa horovala. A tak by
skočil na ňu a mňa by zhodil z nej.
Podarilo sa ho chytiť jednému jazdcovi, ktorý
ho odviedol do maštale. Potom sme ešte
jazdili podľa plánu tréningu, následne sme do
sucha slamou vytreli kone, niečo sme popili
a autom domov.
Nabudúce, ako som svoju kobylku Lunu
pripustil v Trubíne, aby mala žriebä.
František

VÝBEROVÉ KONANIE NA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mestské zastupiteľstvo:
A/ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta
Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 a nasl.
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na deň 10.9.2020.
B/ určuje
Náležitosti prihlášky na funkciu hlavného
kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade
s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:

(ďalej aj ako „nebytové priestory“)
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Kvalifikačné predpoklady:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa –
výhodou
• minimálne 5 rokov praxe vo verejnej alebo
štátnej správe, riadiacej ekonomickej, právnickej
alebo kontrolnej činnosti
Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť
• počítačové znalosti – Microsoft Word,
Microsoft Excel, internet

• profesionalita, flexibilita, komunikatívnosť,
samostatnosť
Požadované doklady:
• písomná prihláška do výberového konania
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• profesijný životopis
• motivačný list
• overená kópia o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
• potvrdenie o praxi
• písomný súhlas dotknutej osoby so
spracovávaním svojich osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej
obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra
mesta“ je potrebné zaslať poštou, alebo osobne
doručiť najneskôr 26.8.2020 na adresu: Mestský
úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad
Hronom.

C/
- Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína
dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce,
týmto dňom je: 26.9.2020.
• Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na
pracovný úväzok 1c – t. j. 37,5 hodín týždenne.
• Plat hlavného kontrolóra je podľa § 18c) ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
koeficient podľa počtu obyvateľov f) od
10 001 do 20 000 obyvateľov: 1,96 x priemerná
mesačná mzda v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok.
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Tipy na výlet – vodné nádrže a priehrady

Nie každý z nás má možnosť leto a letné prázdniny tráviť pri mori. Niekto, naopak, uprednostňuje práve slovenské prírodné jazerá, vodné nádrže a priehrady, ktorých máme, ako
vnútrozemská krajina, pomerne veľké množstvo. Žiar nad Hronom má vo svojom blízkom okolí niekoľko vodných nádrží, kde sa môžete počas letných horúcich dní osviežiť a zrelaxovať.
Prírodné jazerá tiež poskytujú mnoho možností nielen na kúpanie, ale aj na vodné športy. Stačí si len vybrať. V bezprostrednom okolí mesta využívajú Žiarčania na kúpanie aj priehradu
Dubník, tzv. Lovčiansku Maru a pri obci Ihráč rybník v lokalite Ihráč – Píla. Tieto vodné nádrže však nie sú oficiálne určené na kúpanie, a preto kúpanie v nich je len na vlastné riziko.

Hodrušské jazero

Hodrušské jazero je tajch v pohorí Štiavnických vrchov, nachádza sa v katastri obce Hodruša – Hámre.
Vodná plocha má 4,33 hektára a maximálna hĺbka je 21 metrov. V jazere je možné sa kúpať, člnkovať
alebo jazdiť na vodných bicykloch. Breh jazera je upravený, s postupným vstupom do vody. Kúsok od
jazera sa nachádza kemp, stánky s občerstvením a množstvo lesných chodníčkov vhodných na turistiku.

Vodná nádrž Tajch Nová Baňa

Novobanský Tajch je dnes obľúbeným strediskom letnej rekreácie. Na jeho brehoch sa nachádza
kemping ponúkajúci i možnosť ubytovania v chatkách, penzión s reštauráciou a kaviarňou, športové
ihriská či požičovne vodných bicyklov a člnov. Voda v jazere má kolísavú kvalitu a kúpanie v nej je na
vlastné nebezpečenstvo, napriek tomu sa však na tento účel využíva. Nachádza sa asi 3,5 kilometra od
námestia v Novej Bani.

Evičkino jazero

Umelo vybudované jazero sa nachádza na okraji obce Štiavnické Bane. Má rozlohu 2,32 hektára.
Rovnako ako ostatné jazerá a tajchy v okolí, aj Evičkino jazero je obľúbeným miestom na kúpanie. Voda
je kontrolovaná Úradom pre verejné zdravotníctvo. Prístup do jazera je bezproblémový, obklopujú ho
mierne svahy, na ktorých sa môžete opaľovať, venovať sa športovým aktivitám, alebo sa schovať do
tieňa stromov a relaxovať. Občerstviť sa môžete v neďalekom bufete, kde sú v ponuke langoše, hranolky
alebo chladené nápoje.

Tajch Bakomi

Tajch patgrí do takzvaných Piargskych tajchov a nachádza sa pri obci Štiavnické Bane. Od svojho
vybudovania mával problémy s tesnosťou hrádze a aj v súčasnosti býva pre úniky vody napĺňaný len
do polovičky. Tajch bol postavený pred rokom 1736. V súčasnosti slúži na rekreačné účely. Maximálna
hĺbka tu dosahuje 14 metrov a nachádza sa v nadmorskej výške 711 metrov.

Tajch Klinger

Umelá vodná nádrž Klinger sa nachádza na okraji Banskej Štiavnice a patrí k najkrajším banským
tajchom. Nádrž sa využíva na rekreačné a oddychové účely. Jej voda je studená, ale čistá a zdravotne
nezávadná, a teda vhodná aj na kúpanie či vodné športy. Priehrada je voľne prístupná verejnosti. Brehy
sú spevnené, upravené a trávnaté. Navôkol rastú stromy, ktoré poskytujú tieň a chládok. Počas sezóny
je tu aj možnosť občerstvenia v bufete.

Vodná nádrž Kanianka

Priehrada nachádzajúca sa na južnom okraji obce Kanianka (neďaleko mesta Bojnice) sa vyznačuje veľmi
čistou vodou, vďaka čomu ju ľudia z blízkeho i ďalekého okolia hojne využívajú na športové a rekreačné
účely. Na brehu nádrže je vybudovaná pláž, v blízkosti sa nachádza občerstvenie i verejné toalety.
Priehrada je vyhľadávaná i rybármi. Okrem plávania a kúpania si rekreanti môžu vybrať z palety vodných
športov. Okolie priehrady je vďaka svojej polohe vhodné aj pre cykloturistiku, beh alebo prechádzky.
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Vindšachtské jazero

Vindšachtské jazero sa nachádza v oblasti Štiavnické vrchy, na okraji obce Štiavnické Bane. Rozprestiera
sa na ploche 4,4 hektára a maximálna hĺbka vody je 13,5 metra. Jazero obklopujú štrkové a trávnaté
brehy, spevnené stromovitým porastom. Do jazera sa dá vojsť pozvoľne, vstup je s plynulým sklonom.
Jazero je obľúbené miesto nielen na kúpanie a rekreáciu, ale aj na vodné športy. Nachádza sa tu aj
stanový tábor a chatová oblasť. V okolí nájdete množstvo turistických a cyklistických chodníkov. Popri
hrádzi vedie aj štátna cesta, takže prístup k jazeru je jednoduchý.

Kolpašské tajchy

V obci Banský Studenec sa nachádzajú dve tesne vedľa seba ležiace jazerá – Kolpašské. Ide o umelé
nádrže, tajchy, ktoré boli vybudované pre potreby banskej ťažby. V súčasnej dobe sa využívajú na
rybolov, ale i letnú rekreáciu Patria k najteplejším banskoštiavnickým tajchom. Voda v nich je
kontrolovaná, dostatočne kvalitná na kúpanie. Na brehoch Veľkého Kolpašského jazera sa nachádzajú
prezliekacie kabínky. Zariadenia poskytujúce služby rekreantom tu však nie sú. Lokalitu ocenia najmä
návštevníci vyhľadávajúci pokojné, málo navštevované prírodné kúpaliská. Vďaka svojmu nie veľmi
prudkému vstupu do vody je tajch vhodný na kúpanie aj pre rodiny s deťmi.

Vodná nádrž Bátovce (Lipovina)

V bezprostrednej blízkosti obce Bátovce (okres Levice) ležiacej na pomedzí Podunajskej nížiny
a Štiavnických vrchov bola v roku 1968 vybudovaná akumulačná vodná nádrž, ktorá dnes slúži na
rybolov a rekreačné účely ako je kúpanie, člnkovanie či vodné športy. V tunajšom rekreačnom areáli
zvanom Lipovina sa nachádzajú bufety, je tu i možnosť stanovania. Kúpanie je tu len na vlastné
nebezpečenstvo. Vodná nádrž má rozlohu 25 hektárov a maximálnu hĺbku 9,7 metra. Brehy jazera sú
mierne, s pozvoľným vstupom do jazera. Pokryté sú trávnatým a stromovitým porastom, ktorý počas
horúčav poskytuje tieň.

Richňavské jazerá

Sú to umelé jazerá pri Štiavnických Baniach. Pôvodne jeden tajch rozdelili na dve polovice a vznikli
tak súčasné dve jazerá. Sú síce oddelené hrádzou, ale vnútri hrádze sú navzájom prepojené. Vodná
nádrž ponúka možnosť kúpania aj vodných športov. Potápači tu pravidelne organizujú školenia
a kurzy potápania. Jazero slúži aj ako rybársky revír. Voda je prevažne hlboká, preto sa odporúča kúpať
v blízkosti brehov, ktoré sú porastené zeleňou. Prístup k jazerám je jednoduchý, môžete sa sem vydať
aj na bicykloch. Popri jazerách vedie niekoľko turistických trás.

Počúvadlianske jazero

Počúvadlo sa nachádza v okolí Banskej Štiavnice a patrí medzi najnavštevovanejšie lokality. Rozprestiera
sa na ploche 12 hektárov. Je obľúbeným letným, ale aj zimným rekreačným strediskom chatárov,
turistov, detských táborov a miestom kultúrnych podujatí. Zároveň je východiskom na najvyšší
kopec Štiavnických vrchov – Sitno. Počúvadlianske jazero patrí medzi tie najväčšie a aj najchladnejšie
banskoštiavnické tajchy. Najväčšia hĺbka je 11 metrov. Dá sa tu kúpať aj s deťmi, navštíviť miestnu
gazdovskú mini-zoo, člnkovať, najesť aj ubytovať. Ako jediný tajch má až päť hrádzí.

Priehrada Nitrianske Rudno

Nitrianske Rudno je vodná nádrž v prievidzskom okrese (medzi obcami Nitrianske Rudno, Rudnianska
Lehota a Kostolná Ves) a predstavuje obľúbené miesto letnej rekreácie. Na jej brehu sa rozkladá rekreačný
areál so športoviskami a s možnosťou stravovania, rýchleho občerstvenia i ubytovania rozličných typov,
pre menej náročných je tu kemping. Samotnú vodnú nádrž možno využiť na kúpanie, rybolov, jachting
či vodné športy. Nezabudnuteľným zážitkom vhodným pre aktívny oddych je plavba na zapožičaných
člnoch alebo vodných bicykloch. Vodná plocha má rozlohu 0,96 kilometra štvorcového, maximálnu
dĺžku 1,46 kilometra a maximálnu hĺbku 13,5 metra.

Tipy na výlet – vodné nádrže a priehrady
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Dotĺklo srdce,
ktoré sme tak
milovali,
klesli ruky, ktoré
pre nás pracovali.
Už niet návratu
a ani nádeje,
len cestička
k hrobu nás k tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob
ti môžeme dať,
spokojný spánok ti priať
a s úctou spomínať.
Dňa 8. júla sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
manžel, ocko, svokor,
starký a prastarý otec
Pavel Kliment.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Vierka,
syn Roman s rodinou, vnúčatá
Roman, Radka, Patrik
a syn Pavol.

SPOMIENKA

Dňa 4. júla sme si pripomenuli
5. výročie, keď nás navždy
opustil náš drahý otec
Ľudevít Širáň
a dňa 23. júla si pripomíname
6. výročie, keď nás navždy
opustila naša mama
Katarína Širáňová.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 19. júla si
pripomíname
18. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša
drahá mama
a stará mama
Irena Lalová.
Venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína
dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,
zanechajúc
všetkých,
ktorých si rada
mala.
Dňa 7. júla
uplynulo
10 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Zlatka Aurélia Kutašová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Uzávierka čísla, ktoré vychádza 27. júla, je v utorok
21. júla.
Spomienky prijaté po tomto
termíne budú uverejnené až
v ďalšom vydaní. Spomienky si
môžete podať prostredníctvom
e-mailu: mn@ziar.sk.

Dotĺkli tíško ich srdiečka,
navždy utíchol ich hlas,
mali radi život a všetkých nás.
Tento rok si pripomíname
27. a 32. výročie úmrtia
našich rodičov
Paulínky Saskovej
a Antona Sasku.
S láskou na nich spomína dcéra
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 5. júla sme
si pripomenuli
8. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec
a starý otec
Ing. Pavol Snopko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami, vnúčikovia Samko,
Tomáško a Šimonko, svatovci
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Posledný pozdrav
tu šepkáme do
ticha,
že sa raz
stretneme,
je naša útecha.
Dňa 6. mája sme
si pripomenuli
3. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
sestra, manželka, mama
a stará mama
Mária Koštová, rod. Sasková.
S láskou spomínajú sestra a brat
s rodinami, deti Lukáš, Celestín,
Michal, Matúš a Ivanka, manžel
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Slza v oku,
v srdci žiaľ,
čo drahé nám
bolo, osud vzal.
Dňa 22. júla si
pripomenieme
4. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš
otec a starý otec
Juraj Polach.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomínajú dcéra Lenka s rodinou
a syn Erik s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 19. júla si
pripomíname
11. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša
drahá mama
a stará mama
Pavlína Valušková.
Venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína
syn s rodinou.

SPOMIENKA
To, že čas rany
zahojí, je len
klamné zdanie.
V srdciach nám
bolesť zostala
a tiché
spomínanie.
Kto v srdci žije,
nezomiera.
Dňa 5. júla sme si pripomenuli
7. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Jaroslav Bača.
S láskou a úctou si na neho
spomínajú manželka Erika, dcéra
Erika s manželom Jaroslavom, vnuk
Ján, vnučky Viktória a Alexis, sestry
Anna a Helena s rodinami.
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Pripomíname si 40 rokov
od úmrtia Jána Koloňa

Kňaz Ján Koloň (na snímke úplne vpravo) v roku 1966 v Indii.

Ján Koloň

SPOMIENKA
Dňa 19. júla
uplynie 18 rokov,
kedy nás opustila
naša drahá
mama, stará
mama a prastará
mama
Irena Lalová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomínajú dcéry Marta
a Ľubica s rodinami.

SPOMIENKA
Môcť tak pohladiť
ťa po tvári,
a hneď nám
úsmev zažiari...
Však slzou lesknú
sa nám oči
a ľútosť do srdca
nás bodne,
keď tvojmu krížu stojíme zoči-voči.
Anjela je tvoje srdce hodné...
Tak lietaj s nimi po nebi,
ty tam a my s tebou v srdci na zemi.
Dňa 25. júla bude 8 rokov,
čo sme navždy stratili nášho
Jurka Škriniara.
S láskou spomína celá rodina
a priatelia.

SPOMIENKA
Dňa 13. júla si
pripomíname
10 rokov od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila moja
drahá mama
Emília Beličková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína syn Štefan
a blízka rodina.

SPOMIENKA
Dňa 28. júna
uplynulo 27
rokov, kedy nás
navždy opustila
naša milovaná
Emília Gibasová
zo Žiaru nad
Hronom.
Venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú deti, vnúčatá
a pravnúčatá.

Spomeňte si na svojich
najbližších spolu s nami

*8.7.1915 Sv. Kríž – †9.6.1980 Notre Dame
Veľmi skoro, ako trinásťročný, odišiel Ján
Koloň z rodičovského domu vo Sv. Kríži
nad Hronom, kde sa narodil 8. júla 1915.
Jeho cesta viedla do Bojnej, do ústavu
rehole Školských bratov. Od roku 1929
pokračoval v štúdiách v Spoločnosti školských bratov sv. Jána de la Salle
v Belgicku.
V anglickom Doveri absolvoval v rokoch
1931 – 32 jazykovú prípravu a na londýnskej univerzite získal diplom profesora.
V roku 1934 odišiel na misie na ostrov
Ceylon (súčasná Sri Lanka). V hlavnom
meste Colombo pôsobil ako riaditeľ
a profesor katolíckych škôl. Na všetkých
školách, kde účinkoval, do-siahol vynikajúce výsledky. Na Ceylone prežil aj druhú
svetovú vojnu. V roku 1962 ho predstavení poslali na misie do Pakistanu. V katolíckej škole v meste Faisalad zastával funk-

ciou ekonóma a profesora. V roku 1964
prijal francúz-ske štátne občianstvo, aby
nemal ťažkosti pri navštevovaní svojich
najbližších v Žiari nad Hronom.
Zhoršujúci sa zdravotný stav ho prinútil
zmeniť prostredie. V roku 1979 prišiel do
Paríža a pracoval v ústredí La Sallovcov
v knižnici. Keďže sa jeho zdravot-ný stav
nezlepšil, pokračoval v liečbe v meste
Notre Dame de la Blache na juž-nom
východe Francúzska. Žiaľ, neprežil tam
ani jeden rok a ako šesťdesiatpäť-ročný
zomrel 9. júna 1980. V tomto meste je aj
pochovaný. V nekrológu, ktorý dostala
rodina brata Jána Koloňa z Ústredného
domu rehole v Paríži sa uvá-dza, že brat
Gerard (rehoľné meno Jána Koloňa) bol
excelentným La Sallov-com, ktorého
pamiatka zostane zlatými písmenami
vrytá v archívoch rehoľné-ho dištriktu
v Colombe.
Spomínajú rodáci a priatelia.

Nezabudni na mňa v aute
V letných mesiacoch rozbehlo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Žiari nad Hronom celoslovenskú
preventívno-informačnú kampaň
Ne-zabudni na mňa v aute. Cieľom je
upozorniť nielen rodičov, ale i širokú
verejnosť na skutočnosť, že nechať
dieťa alebo domáceho miláčika vo
vozidle bez dozoru je nezodpovedné
a životu nebezpečné.
Príslušníci Policajného zboru budú počas letných mesiacov rozdávať vodi-čom
na frekventovaných miestach informačný leták a aromatické visačky s mottom
Nezabudni na mňa v aute. Vodičov majú
vystríhať pred tým, aby nenechávali deti
a domácich miláčikov vo vozidlách, najmä počas horúcich dní. Dôvodom sú
tragické prípady z uplynulých rokov.
Teplota v zatvorenom aute na slnku extrémne rýchlo stúpa, čo je nebezpečné
pre ľudí aj domáce zvieratá. Niekedy
však nie je problém so zabúdaním. Rodičia si jednoducho myslia, že tú chvíľku dieťa v aute vydrží, avšak už niekoľko
minút v rozhorúčenom vozidle v týchto
horúcich letných dňoch je pre zdravie
a život veľmi nebezpečné.
Z trestnoprávneho hľadiska je za svoje
deti vždy zodpovedný rodič. V takýchto
prípadoch môže byť dieťaťu ublížené na
zdraví, alebo v tých najkrajnejších prípadoch spôsobená smrť. V takom prípade
môže byť rodič stíhaný a odsúdený za
trestný čin ublíženie na zdraví alebo
usmrtenie. Podľa právnej kvalifikácie
skutku, ktorú možno určiť až na základe konkrétnych skutočností a okolností
prípadu, by však mohlo ísť o trestný čin
opustenie dieťaťa (§ 206 TZ), kde hrozí
trest odňatia slobody na jeden až päť rokov a v prípade dieťaťa mladšieho ako
šesť rokov hrozí trest odňatia slobody na
tri až desať rokov.
Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom vyzýva občanov, ktorí idú oko-lo
auta, v ktorom vidia uzamknuté dieťa

alebo domáceho miláčika, aby ne-boli
ľahostajní k takýmto prípadom a oznámili telefonicky na políciu 158, prípadne
linku 112 prítomnosť opusteného dieťaťa alebo domáceho miláči-ka v aute na
parkovisku. Keďže je ťažko posúdiť či sa
dieťa, alebo domáci miláčik v danom
aute nachádza päť minút alebo pol
hodinu, je potrebné, aby rýchlo konali,
pričom sa nesmú báť, že v rámci toho
spôsobia škodu. Trestný zákon pozná
totiž inštitút krajnej núdze, čo znamená, že človek, ktorý takto zachráni dieťa
a spôsobí pri tom škodu, nie je trestne
stíhaný.
Po vytiahnutí z auta treba dieťaťu
podať prvú pomoc. A to nasledovne:
Ak je dieťa pri vedomí, postupne ho
ochladzovať.
• Premiestniť ho do tieňa, prikryť
mokrou látkou, priložiť mu ju na zá-tylok, slabiny, podpazušie;
• Nemožno ho ochladzovať rýchlo, pre
telo by to bol veľký šok;
• Dieťaťu treba dať napiť, nie ľadovú, skôr
vlažnú vodu, po malých dúškoch.
Ak dieťa nie je pri vedomí, treba zistiť, či dýcha.
• Položiť ho na podložku, tiež najlepšie
do tieňa;
• Ak nedýcha, dať mu umelé dýchanie,
na úvod päť vdychov;
• Potom začať s masážou srdca, primeranou silou podľa telesnej kon-štrukcie
dieťaťa – 30-krát stlačiť hrudník, následne dať dva vdychy umelého dýchania, za
ktorými nasleduje 30 stlačení hrudníka
a opäť dva vdychy;
• Privolať záchranárov.
OR PZ v Žiari nad Hronom
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Jozef Pribilinec oslávil 60 rokov
ATLETIKA

V pondelok 6. júla sa významného
životného jubilea dožil prvý slovenský atlét, ktorému na krk zavesili najcennejší olympijský kov z pretekov
v chôdzi na 20 kilometrov. Stalo sa to
na olympijských hrách v Soule 1988.
Slovenská chodecká legenda Jozef
Pribilinec už patrí do klubu šesťdesiatnikov.
Jozef Pribilinec je rodákom z Kremnice,
ale vyrastal v neďalekej obci Kopernica.
V osemdesiatych rokoch patril medzi
najlepších dvadsiatkarov sveta a počas
kariéry dosiahol množstvo úspechov. Je
olympijský víťaz, majster Európy – juniorský a seniorský, trojnásobný vicemajster
sveta. V roku 1994 ho Slovenská olympijská akadémia vyhlásila za slovenského
Olympionika storočia.

na 20. mieste. Ako sám neskôr priznal,
preteky nezvládol psychiky, pretože priveľmi túžil po zisku medaily a keď mu
súperi začali unikať, už sa s tým nevedel
vyrovnať.

Zaujímavosťou je, že Jozef sa v mladosti
venoval behu na lyžiach. Zlom nastal,
keď mal 17 rokov a takmer bez prípravy vyhral v chôdzi Učňovskú olympiádu
v Žiline. Po dvoch rokoch spolupráce
s trénerom Jurajom Benčíkom sa dokonca v poľskej Bydgosczi stal juniorským majstrom Európy na 10 km. Už ako
dvadsaťročný vytvoril na 20 km trati svoj
prvý československý rekord. Onedlho na
to si v roku 1980 pripísal aj olympijský
debut v Moskve, kde však skončil až

A potom sa to zmenilo a Pribilinec na
významných podujatiach vždy finišoval
medzi najlepšími. Na európskom šampionáte 1982 v Aténach získal striebro, tretí
skončil ďalší Slovák Pavel Blažek. V roku
1983 bol na 20-kilometrovej trati na čele
svetového rebríčka. Časom 1:19:30 h
ovládol Svetový pohár v Bergene. Bol to
dovtedy najlepší svetový výkon v histórii
tejto disciplíny, neskôr klasifikovaný ako
svetový rekord. Následne na svojich premiérových Majstrovstvách sveta v Hel-

Jozef Pribilinec prišiel v minulosti podporiť aj mladých
atlétov žiarskeho AK MŠK.

sinkách získal striebro. V olympijskom
roku 1984 mal vynikajúcu formu, zasiahla však politická moc. Výprava ČSSR
olympijské hry v Los Angeles bojkotovala. Ako sa pre portál atletika.sk Pribilinec
vyjadril, práve vtedy bol výkonnostne na
vrchole. „V Los Angeles som chcel zaútočiť na zlato na 20 aj 50 km,“ konštatoval
trpko.
Jeho vytúžený triumf prišiel v Soule
v roku 1988, kedy sa konali olympijské
hry. A na nich sa Pribilinec vpísal zlatým
písmom do slovenskej športovej histórie.
V juhokórejskej metropole to bol boj do
posledných sekúnd medzi Pribilincom
a Nemcom Weigelom. Náš chodec však
v závere našiel viac sily a súpera už pred

Niekoľkonásobná majsterka sveta
a Európy dnes trénuje v Žiari
TANEC

v Slovinsku s Melindou a Andrejom
Skufcom, ktorí im veľmi pomohli a veľmi rýchlo zladili ich pár. „Po roku sme
sa odsťahovali na Slovensko a začali
tancovať za UNI-dance Bratislava. Stále
sme cestovali za svetovými trénermi,
zúčastňovali sa top sústredení a chodili prevažne na zahraničné súťaže, na
ktorých sme často mali finálové umiestnenie. Po troch rokoch našej spoločnej
kariéry sme sa stali akademickými majstrami Slovenska. Bohužiaľ, ďalej nás
dlhšie prenasledovali rôzne problémy,
vrátane zdravotných a našu kariéru sme
preto v roku 2016 ukončili,“ konštatuje
na margo ukončenia tanečnej kariéry
Maria.
Maria Golovleva sa tanečnému športu venuje od svojich deviatich rokov.
Po rokoch driny, kedy sa jej podarilo
dosiahnuť skvelé výsledky na slovenskej i medzinárodnej pôde, sa dnes
venuje trénerskej činnosti.
Ešte predtým, ako sa Maria dostala k tanečnému športu, venovala sa gymnastike, baletnej príprave a dokonca tancovala aj moderné tance. „Na začiatku to pre
mňa bolo len hobby, ale po roku, keď sa
mi našiel tanečný partner a išli sme na
prvú súťaž, na ktorej sme zvíťazili, som
pochopila, že sa tomu naozaj chcem
venovať na profesionálnej úrovni,“ približuje sympatická tanečnica, ktorá do
svojich šestnástich rokov vystupovala
pod Ruským zväzom tanečného športu. „Zmenila som štyri kluby, ale aj veľa
tanečných partnerov,“ približuje Maria
a ako podotýka: „Neskoršie som sa začala venovať výlučne latinsko-americkým
tancom.“
Jej snom bolo napredovať a trénovať
s najlepšími svetovými trénermi. V jej
rodnom meste však na to nemala vytvorené potrebné podmienky. Preto
sa rozhodla zverejniť inzerát, že hľadá
tanečného partnera v zahraničí. „A tak
som sa zoznámila so svojím tanečným
partnerom Dušanom Klimom a odsťahovala som sa na Slovensko,“ hovorí
a ako vysvetľuje, rok trénovali najskôr

Kurzy pre svadobné páry
aj práca s krasokorčuliarmi
Ako trénerka pracuje so všetkými vekovými kategóriami, a to s deťmi vo veku
4 – 5 rokov až po seniorov. Tanečné kurzy má otvorené v Žiari nad Hronom, ale
aj v neďalekom Zvolene či Žarnovici. „Vo
všetkých uvedených mestách sú kurzy
pre ženy Latino Ladies a tanečné lekcie
pre svadobné páry. V niektorých sú vytvorené skupinky aj pre deti a mládež,
ktoré sa učia základy spoločenských, latinsko-amerických a moderných tancov.
Výučba pritom prebieha v skupinách,“
spresňuje Maria a ako podotýka, deti,
ktoré trénuje, sa už čoskoro začnú zúčastňovať aj rôznych tanečných súťaží.
„Na Brehoch spolu s jasličkami organizujeme tanečnú prípravu pre tých najmenších a bola vytvorená aj skupina Latino
pre slečny do 18 rokov. Od septembra
plánujeme otvoriť aj nové skupiny,“
konkretizuje Maria, ktorá spolupracuje aj s tanečnou školou, kde sa venuje
profesionálnym tanečným párom. Ako
vysvetľuje: „Konkrétne tým párom, ktoré
chodia na tanečné súťaže, majú dobré
umiestnenie na Slovenských pohároch
a výborne reprezentujú klub aj v zahraničí. Majú vedené aj individuálne tréningy, sterching, kondičnú prípravu aj základy baletu. Mojou novou skúsenosťou
je aj práca s krasokorčuliarmi.“ Okrem

toho Maria vystupuje so svojimi šou na
plesoch v okolí Žiaru nad Hronom a v celom Banskobystrickom kraji.

seba nepustil. Časom 1:19:57 h o viac
ako tri minúty zlepšil olympijský rekord
mexického chodca Ernesta Canta. „Päťdesiat metrov pred cieľom som vedel,
že vyhrám. Skôr rozhodne nie! Mal som
dosť skúseností, dobre som poznal všetky nástrahy chôdze. Mohli ma diskvalifikovať, mohol som dostať kŕč. Do poslednej chvíle som bol v strehu. Ledva som
videl, pred sebou som mal iba čierňavu,
no nepopustil som. Neviem, kde som
v posledných metroch našiel ešte sily.
Asi som siahol na povestnú životnú rezervu,“ spomínal na životný úspech dvojnásobný česko-slovenský športovec roka

Takto kráčal za víťaznou zlatou
medailou v Soule.

(1986, 1988) pre denník Šport.
Rok po zisku zlata na olympiáde musel
ukončiť svoju kariéru pre dlhotrvajúce
problémy s kolenom. Po štyroch rokoch
pauzy si však znovu obul chodecké topánky a po siedmy raz vyhral preteky Záhorácka dvadsiatka, čo mu zabezpečilo
nomináciu na svetový šampionát 1993
v Štuttgarte. So športovou kariérou sa
rozlúčil 17. miestom.
Na otázku novinárov, čo potrebuje
športovec, aby dosiahol úspechy ako
on, odpovedal: „Talent a pracovitosť na
tréningoch nestačí. Potrebujete aj dobrú psychiku, ktorá v športe urobí zázraky.
Ak ste dobrý psychológ, súpera môžete
zdolať už pred pretekmi. Taktiež musíte
mať šťastie. Stále to však nie je všetko. Ak
ide športovec naplno, svoj fyzický fond
využíva približne na 80 percent. Zvyšok
je rezerva, na ktorú ľudský organizmus
siahne len v hraničných situáciách. Napríklad pri záchrane svojho dieťaťa. Vtedy dokáže ísť za hranicu možností. Ak
športovec, ktorý ide na maximum, využije z tejto životnej rezervy pri svojom
výkone ešte navyše pol percenta či percento, vtedy má obrovskú šancu zvíťaziť.“
Zdroj: internet, olympic.sk

Marek Hromádka priniesol
z najprestížnejšieho
grapplingového turnaja striebro
GRAPPLING

Sólo tanec
Bez tanca však dlho nezostala. Po kratšej
prestávke sa začala venovať trénerskej
činnosti a zostala pri nej až do dnešného
dňa. „Keď som chodila na súťaže s deťmi, pochopila som, že mi ten tanec veľmi
chýba a že mám niečo nedotancované.
Chcela som vyskúšať niečo nové, a preto som začala tancovať za inú federáciu,
ktorá umožňuje tancovať sólo. Bolo to
menšie tajomstvo. O mojom rozhodnutí vedela len moja rodina a zopár známych,“ prezrádza, ako došlo k rozhodnutiu spred niekoľkých rokov.
Za pol roka sa Maria vrátila do formy a jej
prvou sólo súťažou boli Majstrovstvá
sveta, ktoré sa konali v českom Liberci
koncom novembra minulého roka. „Prihlásila som sa do šiestich kategórií, konkrétne jednotlivé tance a Show Dance
Latin. So Show som pred tým nemala
žiadnu skúsenosť, takže to pre mňa bolo
veľmi náročné,“ hovorí skromne, pričom
treba podotknúť, že na spomínaných
majstrovstvách zvíťazila vo všetkých
kategóriách a tým získala titul 6-násobnej majsterky sveta. „Bola to pre mňa
veľká radosť a popravde, doteraz som
si to neuvedomila. Nemyslela som si, že
sa to podarí. Sólový tanec sa mi zapáčil,
a preto som si dala nový cieľ, ktorými
boli Majstrovstvá Európy,“ naznačuje
ďalej Maria a ako spresňuje, konali sa
začiatkom marca v Moskve. „Pred nimi
som dva týždne trénovala v Rusku a domáce prostredie mi asi pomohlo aj na
súťaži. Šesťkrát som zvíťazila som a získala som tak titul 6-násobnej majsterky
Európy. Samozrejme, táto sezóna bola
ťažká, boli aj úrazy, aj veľké emocionálne
napätie. Teraz sa regenerujem, ale o pár
týždňov sa začnem pripravovať na ďalšiu tanečnú sezónu,“ uzatvára sympatická majsterka sveta a Európy v tanečnom
športe.
(li)

Marek Hromádka (vpravo) s víťazom a usporiadateľom turnaja.

V piatok 26. júna sa v Prahe uskutočnil najprestížnejší grapplingový
turnaj organizovaný v Čechách a na
Slovensku pod názvom Choketopus
Grappling Challenge. Hlavným lákadlom bol medializovaný zápas medzi
priekopníkom bojových športov na
Slovensku Iljom Škondričom a českým MMA zápasníkom, ktorý zápasil aj v UFC, Viktorom Peštom. Veľký
úspech na tomto turnaji zaznamenal
aj Marek Hromádka zo žiarskeho
grapplingového klubu.
Superfight sa neodohrával v Oktagone
podľa pravidiel MMA, ale medzi Škondričom a Peštom išlo o grapplingový
zápas, čím chceli spopularizovať tento
šport medzi verejnosťou popri MMA.
Okrem tohto superfightu išlo o pyramídu 16 najlepších zápasníkov z Čiech a zo
Slovenska vo váhovej kategórii 77 kg.
Žiarsky MŠK Grapplingový klub a aj Slovensko reprezentoval Marek Hromádka. V silnej konkurencii sa mu podarilo
uspieť a po 3 víťazstvách sa prebojoval
až do finále. Finále skončilo po 6 minútach zápasenia nerozhodne a nasledovalo predĺženie, v ktorom bol úspešnejší

súper a Marek tak vybojoval 2. miesto.
„Ide o veľký úspech pre náš klub a je to
aj odmena za roky tvrdej práce a tréningu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli v príprave, a to podporovateľom
a partnerom klubu,“ konštatuje Peter
Stročinský, tréner žiarskeho grapplingového klubu.
(r)

Čo je grappling
Grappling je moderný druh zápasenia,
ktorý by sa dal zjednodušene opísať ako
zápas bez úderov. Cieľom grapplingu
je prenesenie boja na zem a donútenie
súpera vzdať sa, a to použitím najrôznejších pák a škrtení, tzv. submissions. Práve
vďaka tomuto sa grappling uplatňuje aj
v zápasoch MMA, zmiešaných bojových
umení, kde sa bez kvalitnej grapplerskej
prípravy dnes už nezaobídete.
Grappling využíva techniky z rôznych
bojových športov, ako napríklad judo,
wrestling, brazílske jiu-jitsu, sambo, grécko-rímske zápasenie. Bojové športy sú výbornou prípravou aj pre športovcov, či už
rekreačných, alebo profesionálnych.
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Dôležité stretnutia o záchranu sme zvládli
FUTBAL - FORTUNA LIGA

3. kolo nadstavby:
FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (0:0)

vyššej súťaži privítala predposledná
Nitra posledné Pohronie. Rozdiel medzi
oboma tímami bol dve kolá pred koncom súťaže len dva body, a tak bol tento
zápas pre oba tímy doslova existenčný.
Domáci v priebehu týždňa angažovali
na post hlavného trénera po štvrtýkrát
v existencii klubu Ivana Galáda, ktorý
sa stal už piatym trénerom Nitry v tejto
sezóne.

Gól: 53. Abrahám. Rozhodovali: Chmura
– Hancko, Ferenc, ŽK: Abrahám, Chríbik – Richtárech, Brašeň, Mészáros,
D. Hrnčár, Pindroch. ČK: 60. Martin Tóth
za faul odzadu, 79. D. Hrnčár po 2 ŽK
(obaja ViOn), 340 divákov
FK Pohronie: Jenčo – Hatok, P. Pavlík, Jacko, Župa – Blahút (85. Pellegrini), Weir,
Chríbik, Fadera (64. Badolo) – K. Matić,
Abrahám (70. Gerebenits)
FC ViOn: Pindroch – D. Hrnčár, Haspra,
Martin Tóth, Brašeň – Válovčan (46. J. Švec),
Ďubek (57. Grozdanovski), Duga, Richtárech, Kovaľ – Mészáros (62. Cmiljanić)
Futbalisti FK Pohronie zdolali v sobotu 27. júna v 3. kole nadstavby
Fortuna ligy v skupine o udržanie sa
ViOn Zlaté Moravce Vráble 1:0 a získali dôležité body v boji o záchranu.
V Žiari nad Hronom sa hral pred slabou
diváckou kulisou kvôli opatreniam pre
pandémiu koronavírusu podpriemerný
futbal. Chýbal vzruch pred oboma bránkami, prvá výraznejšia príležitosť sa naskytla domácim až v 28. minúte, keď mal
dostatok priestoru na hranici šestnástky
Abrahám, no mieril tesne nad horný ľavý
roh bránky. O minútu neskôr po centri
Balhúta hlavičkoval Abrahám zo siedmich metrov, avšak Pindroch dobre zakročil. Hostia potom kopali dva rohové
kopy, no nič z nich nevyťažili a úspešný
nebol ani prienik Kovaľa, pred ktorým
bol pri lopte o niečo skôr Jenčo. V závere
polčasu ešte zaujala strela Faderu v drese Pohronia, ktorý spoza pokutového
územia tesne minul bránku.

Jediný strelcom v zápase proti ViOnu bol Patrik Abrahám.
So štyrmi gólmi vo Fortuna lige ja našim najlepším strelcom.

Na začiatku druhého dejstva mal
dve dobré možnosti stredopoliar
ViOn-u Richtárech, no zmaril ich a prišiel trest. V 53. minúte po priamom kope
a centri Weiru z ľavej strany hlavičkoval
pred bránkou Abrahám a otvoril skóre duelu – 1:0. Následne mali domáci
dobrú možnosť v podobe priameho
kopu z hranice šestnástky, avšak Weir
mieril nepresne. V 60. minúte fauloval
odzadu unikajúceho Faderu Martin
Tóth a od rozhodcu Chmuru si vyslúžil červenú kartu. Pohronie tak hralo
vo výhode o jedného hráča a mohlo
pridať aj druhý gól. Striedajúci Badolo
však predviedol šikmý neúspešný volej.
V 79. minúte videl druhú žltú kartu hosťujúci Hrnčár, takže aj on sa predčasne
porúčal pod sprchy. Domáci ani presilu
o dvoch hráčov nevyužili, pretože po
kolmici striedajúceho Pellegriniho Badolo v šestnástke pálil tesne vedľa žrde
a nepresnú mušku predviedol neskôr aj
Matič. To ich mohlo poriadne mrzieť, ak
by v 90. minúte po centri Brašeňa nestrieľal Richtárech len do stredu bránky,
kde stál gólman Jenčo.

Dôležitým víťazstvom proti Nitre
sme sa odrazili zo dna tabuľky
4. kolo nadstavby:
FC Nitra – FK Pohronie 0:2 (0:0)
Góly: 52. Pavlík, 64. Fadera. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Vrábel,
De Jesus Nascimento, Faško - Chríbik,
Pavlík, Župa, Jacko, Fadera, Weir, ČK:
43. Vrábel - 88. Fadera (obaja po druhej
ŽK)

Prvý polčas bol z oboch strán veľmi opatrný a hra sa prevažne odvíjala v strede
ihriska. Vzruch priniesla až situácia tesne pred prestávkou, keď domáci Vrábel
spadol po súboji v šestnástke na zem,
no keďže svoj pád prifilmoval, videl žltú
kartu a keďže už jednu mal, hlavný rozhodca Kružliak ho poslal predčasne pod
sprchy. Až potom sa zrodila prvá a jediná
strela v prvom polčase, ktorá smerovala
do priestoru brány. Jej autorom bol hosťujúci Župa. Nevýrazné zakončenie spoza šestnástky však našlo brankára Šípoša
pripraveného, a tak tímy odchádzali na
prestávku za bezgólového stavu.

hráča zvládlo Pohronie na výbornú. Už
v 50. minúte vypálil nebezpečne z uhla
Blahút, no skóre sa menilo až o dve minúty neskôr. Matičov výborný center
z pravej strany našiel na zadnej žŕdke
úplne voľného Pavlíka, ktorý presnou
hlavičkou rozjasal hosťujúci tábor - 0:1.
V 64. minúte sa Fadera vyhol ofsajdovej
pasci Nitry, zatiahol loptu až do šestnástky a následne precíznou technickou strelou zvýšil náskok hostí už na
2:0. V zostávajúcom priebehu si zverenci
trénera Radványiho vypracovali aj ďalšie
sľubné príležitosti na skórovanie, no tie
už zostali nevyužité. Tú najväčšiu mal
v 85. minúte Župa, ktorý sám zoči-voči
Šípošovi vystrelil veľmi nedôrazne.
Posledný tím Fortuna ligy nastúpi v baráži proti víťazovi 2. ligy, ktorým bude
jeden z dvojice MFK Dukla Banská Bystrica - FK Dubnica nad Váhom. Stretnutia baráže sú na programe 14. a 17. júla,
nový ročník Fortuna ligy odštartuje
8. augusta.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Druhopolčasovú presilovku o jedného

FC Nitra: Šípoš – Kuník, Podhorin, Kóša, Fabiš – De Jesus Nascimento (60. Štefanec),
Javorčič (46. Gatarič) – Vrábel, Faško, Chobot (86. Danek) – Ristovski
FK Pohronie: Jenčo – Dzurík (80. Hatok),
Pavlík, Jacko, Župa – Blahút, Weir, Chríbik, Badolo (46. Fadera) – Matič, Abrahám
(73. Pellegrini)
Futbalisti FK Pohronie zvíťazili v zápase
4. kola Fortuna ligy v skupine o udržanie
sa na ihrisku FC Nitra 2:0, vďaka čomu sa
dostali na predposledné miesto tabuľky.
V dôležitom zápase o záchranu v naj-

V zápase proti Nitre prvýkrát rozvlnil Šípošovu sieť obranca Pavlík.
O 12 minút neskôr spečatil výsledok iba 18 ročný gambijčan Alieu Fadera.

Kojo Matić: Mám rád ten pocit, keď dám gól a vyhrávam
Pochádza zo 45-tisícového mestečka Bijeljina na severovýchode Bosny
a Hercegoviny, v republike Srbskej,
má 24 rokov a jeho snom je zahrať si
nemeckú Bundesligu. Reč je, samozrejme, o našom srbskom útočníkovi
Kojovi Matićovi.
Spolupráca medzi Pohroním a Kojom
začala vo februári tohto roku, kedy
ho zavolal tréner Radványi. Poznali sa
z predchádzajúceho klubu ŠK 1923 Gabčíkovo. „Najprv som prišiel na skúšku, po
týždni mi povedali, že ma chcú,“ hovorí
na úvod útočník, ktorý do lopty kope od
svojich 6 rokov. „Trénovať som začal, keď
som mal 8, môj prvý klub bol v rodnom
meste FK Radnik Bijeljina. Strávil som
tam 3 roky, na ktoré rád spomínam.
Potom som ale prešiel do FK Proleter
Johovac, na ktorý spomínam ešte radšej, pretože sme vyhrali každý turnaj,
na ktorom sme boli a mali sme výborné
mužstvo,“ spomína na svoje futbalové
začiatky Kojo.
Niektorých chlapcov privedú k futbalu
otcovia, bývalí hráči, u Koja však toto
pravidlo neplatí. „Nikto nehrával futbal
z mojej rodiny, zatiaľ som len ja,“ smeje
sa útočník, ktorý ale podotýka, že syna
raz k futbalu určite viesť bude. „Keby to
však nevyšlo, môže hrať aj tenis či basketbal. Keby som nebol futbalista, určite

by som hrával jeden z týchto športov,“
zamýšľa sa s úsmevom na tvári. Ten Kojovi nemizne z tváre takmer nikdy. Je to
veľmi príjemný, ústretový a milý človek,
ktorého si vážia aj jeho spoluhráči. Rovnako to vidí aj náš útočník: „Veľmi som
spokojný s kádrom a trénermi, takú dobrú partiu som ešte nezažil. Všetci hráči
sú dobrí a pozitívni, s každým si dobre
rozumiem, dokonca spolu trávime aj čas
mimo ihriska, na káve,“ prezrádza. Kojo
je na Slovensku už niekoľko rokov, jeho
slovenčina je takmer dokonalá, s jemným prízvukom. Jazyk si zlepšuje najmä
pozeraním filmov.

Ako pri každom hráčovi, aj pri Kojovi nás
zaujímali jeho ciele, či už v našom klube, alebo jeho osobné, životné méty:
„Moje ciele v tomto klube sú, aby sme
sa teraz najprv zachránili, preto som aj
prišiel, pomôcť mužstvu najviac, ako
môžem. A aby sme ďalšiu sezónu boli
v prvej šestke a bojovali o titul. Čo sa
týka životných cieľov, najprv, aby moja
rodina bola šťastná a zdravá, lebo oni
sú mi najväčšou podporou. Čo sa týka
futbalu, môj sen je hrať nemeckú Bundesligu,“ priznáva Kojo a my mu držíme
palce. Keď už hovoríme o rodine, Koja
podporuje nielen mama Cica a otec
Milan, ale aj sestra Dejana. Domov sa
mladý futbalista dostane len cez letnú či
zimnú prestávku. Kojovu kariéru sledu-

je aj kamarát z detstva Luka Jović, hráč
Realu Madrid.
Keďže Kojo začínal s futbalom vo svojej rodnej krajine, môže tieto dva štáty
porovnávať: „Áno, môžem porovnať
futbal v Bosne a na Slovensku. Môžem
povedať, že na Slovensku je trochu lepšia infraštruktúra, štadióny či tréningové ihriská. Čo sa týka kvality hráčov, tak
v oboch krajinách nájdeme talentovaných futbalistov, ktorí sa dokážu vo svete futbalu presadiť.“
Aj Kojov rozbeh v našom klube zastavila
koronakríza. „Počas tejto pandémie som
zostal v Žiari, pretože zatvorili hranice
a nemohol som sa dostať domov. Trénoval som naplno každý deň, lebo som

vedel, že liga bude určite pokračovať
a chcel som byt na reštart pripravený,“
hovorí ďalej náš útočník.
Chalanov čaká v sobotu dôležitý zápas
proti Senici. Tento zápas rozhodne,
či nastúpime do barážových zápasov
o udržanie sa vo Fortuna lige. Ako vidí
tento boj Kojo, zachránime Fortuna ligu
v Žiari nad Hronom? „Som si tým istý,“
dodáva na záver.

Ako vnímajú Koja jeho
spoluhráči z klubu?
Obranca Petr Pavlík: Kojo je poctivý
„dříč“, ktorý nevypustí žiadny súboj
a do všetkého ide naplno. Charakterovo
je to pohodový spoľahlivý človek, ktorý
nepokazí žiadnu zábavu.
Útočník Paťo Abrahám: Bojovník, srdciar a vždy dobre naladený. V útoku si
spolu rozumieme, sedí nám to spolu.
Záložník Peter Mazan: Kojo k nám prišiel v zime a rýchlo sa v tíme etabloval.
Je to charakterný hráč a takých Pohronie
potrebuje. Videli sme na tréningoch, že
nám môže pomôcť, ale šancu dostal až
po korone a chopil sa jej. Prajem mu, aby
strieľal góly a ťahal mužstvo.
(kr)

