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Začalo sa so zariaďovaním Domova pri kaštieli
Zariadenie pre seniorov pri našom
kaštieli bude mať kapacitu 40 lôžok.
V týchto dňoch domov začalo mesto
vybavovať nábytkom.
„K dnešnému dňu sa podarilo objednať a namontovať nábytok od firmy
WoodX, s.r.o. Spišské Hanušovce v hodnote 29 999,92 eura,“ hovorí na úvod
projektová manažérka MsÚ Ľudmila
Paššáková a dodáva, že z tejto sumy sa
do izieb pre klientov kúpila šatníková
skriňa pre každého klienta, stoly, nočné stolíky, vešiakové steny, ochranné
dosky za posteľ, police či skrinky do
kúpeľne. „Jedáleň sme vybavili jedálenskými stolmi, skrinkami do výdajne
jedla, ozdobnou stenou, kuchynskými
zostavami a komodou,“ vymenúva ďalej projektová manažérka.
V zariadení budú tiež kancelárie pre
personál. Aj tieto priestory potrebovali zariadiť. „Do kancelárií sme kúpili konferenčné stolíky, nábytok do
kancelárií a recepcie, nábytok do vyšetrovne, ozdobnú stenu na chodbu
a úložný priestor na chodby,“ dodáva
Paššáková s tým, že spoločnosť Gatro
Vrábeľ, s.r.o. Dolný Kubín nám v hodnote 5 428,80 eura dodala kompletnú
výbavu výdajne stravy, ako napríklad
umývací stôl, police, regály, pracovné
stoly, teplý pult, gastronádoby, termoboxy, stojánkovú sprchu, drezové
batérie, servírovacie vozíky, teplomery
či rohože.

ohľad na zdravotný stav prijímateľa, na
rodinný stav (či pôjde napríklad o manželov, alebo iný rodinný vzťah). Keďže
v zariadení je 6 jednoposteľových izieb
a 17 dvojposteľových izieb, je treba rátať, že na nie všetkých sa dôjde jednoposteľová izba. Ak však prijímateľ bude
jednoznačne požadovať jednoposteľovú izbu, a tie už budú všetky obsadené,
bude si musieť na jej uvoľnenie počkať
v poradovníku, alebo zvolí kompromis,
príjme aj dvojposteľovú izbu, a pri najbližšom uvoľnení jednoposteľovej izby
sa do nej prednostne presťahuje.

Momentálne sa zariaďujú izby pre klientov Domova pri kaštieli.

začnú prijímať žiadosti o umiestnenie
do zariadenia. „Mesto začne prijímať
žiadosti o umiestnenie až od septembra. Žiadosti pred týmto termínom nebudeme akceptovať. Podať ich bude
možné osobne v podateľni mestského
úradu, poštou alebo elektronicky. Systém výberu klientov oznámime v auguste,“ informuje vedúci Kancelárie
primátora mesta Martin Baláž.

Ktorý senior sa môže dožadovať
poskytovania tohto druhu
sociálnej služby?

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby v zariadení pre seniorov mesto Žiar nad Hronom prijíma od
2. septembra 2021.

O tento druh pobytovej, celodennej sociálnej služby, sa môže uchádzať každá
fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti
je najmenej IV podľa prílohy č. 3 Zákona
o sociálnych službách č. 448/2008. Znamená to, že nestačí dovŕšiť dôchodkový vek, musíte byť aj príslušným správnym orgánom (mestom alebo obcou) aj
posúdený na odkázanosť. V mesiaci jún
2021 mesto oznámilo zámer s prijímaním žiadostí od septembra 2021 práve
s cieľom, aby si záujemcovia o umiestnenie v zariadení stihli do septembra
vysporiadať svoju odkázanosť. Proces
posúdenia totižto trvá približne 30 dní.

Kde sa môže záujemca dostať
k formuláru žiadosti?

Bude si môcť klient do nového
zariadenia doniesť svoj nábytok?

Žiadosti mesto začne prijímať
až v septembri

Pre tých, ktorí majú prístup k internetu,
tak na adrese www.ziar.sk/domovprikastielino. Pre tých, ktorí chcete a môžete navštíviť mestský úrad osobne,
tak je to prízemie, kancelária č. 1,
Mgr. D. Štifnerová, tel.: 045/678 71 59,
e-mail: dagmar.stifnerova@ziar.sk.

Momentálne sa do zariadenia vyberajú
zamestnanci na základe prijatých žiadostí. Verejnosť však zaujíma, kedy sa

Osobnú návštevu je potrebné dohodnúť telefonicky vopred, v rámci úradných hodín.

Nie, nové zariadenie je kompletne vybavené novým interiérovým zariadením, na zabezpečenie ktorého mesto
získalo, okrem podpory mesta z mestského rozpočtu, aj dotáciu z BBSK vo
výške 150-tisíc eur. I napriek tomu si
kvietok, rodinná fotka, malý obrázok,
vázička či soška určite nájdu miesto na
poličke, ktorú bude mať každý prijímateľ pri svojej posteli.

To však nie je ani zďaleka všetko. „Zvyšný nábytok, ako napríklad pohovky,
kreslá, kancelárske kreslá, jedálenské
stoličky, polohovateľné relaxačné
kreslá, kúpeľňové skrinky či knihovňu
s dvierkami aktuálne obstarávame,“
uviedla Ľudmila Paššáková z MsÚ
s tým, že toto zariadenie je financované z dotácie BBSK, ktorá bola vo výške
150 000 eur. „Z mestského rozpočtu
sme kúpili 41 kusov polohovateľných
postelí a auto na prevoz stravy,“ dodala na záver projektová manažérka MsÚ.

Kedy si záujemca môže podať
žiadosť o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby,
teda o umiestnenie do nového
zariadenia?

Bude si senior môcť vybrať izbu,
v ktorej bude po príchode do
zariadenia umiestnený?
Pri prideľovaní izby bude určite nové
vedenie zariadenia brať v prvom rade
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Zveľaďuje sa aj okolie domova. Vysadené sú už trvalkové záhony
a niekoľko stromov.

Koľko bude klient platiť
mesačnú úhradu?
Mesačné poplatky za jednotlivé činnosti určuje Cenník ZpS č. 1 (VZN č. 2/2021
o sociálnych službách). Konečná suma
je však závislá od počtu dní, ktoré prijímateľ strávi v zariadení (poplatok
za pobyt si však prijímateľ platí stále, aj keď nejakú časť mesiaca strávi
v nemocnici, na návšteve), od počtu
odobratých jedál (minimálne 2 hlavné
jedlá denne musí odobrať), či využíva
možnosť mať vlastnú napr. rýchlovarnú kanvicu, alebo ak jeho úmyselným
zavinením znečistil, alebo zničil interiér
zariadenia. Ďalší faktor, ktorý ovplyvní
výšku poplatku v mesiaci december
2021 je skutočnosť, že na tento mesiac
nedostane mesto podporu zo strany
štátu, keďže ju môžeme dostať až za
ucelený rozpočtový rok 2022. To znamená, že ku štandardnej platbe, ktorá
bude prepočítaná na plný mesiac pobytu a 5x denne odobratej strave, bude
v jednoposteľovej izbe v maximálnej
sume od 606 eur do 627 eur (podľa
stupňa odkázanosti) a v dvojposteľovej izbe od 546 eur do 567 eur (podľa
stupňa odkázanosti), nutné pripočítať
sumu, ktorú od štátu nedostane mesto.
A tá bude vo výške 348 eur.
V mesiaci január 2022 sa táto suma
upraví – poníži o výšku schválenej dotácie z MPSVaR pre rok 2022, ktorá je
ministerstvom stanovená od 1.1.2022
vo výške 374 eur. A keďže Domov pri
Kaštieli bude zariadenie v prvom roku
prevádzky, na všetky stupne odkázanosti dostane dotáciu len vo výške
4. stupňa odkázanosti, i napriek tomu,
že bude mať zrejme v zariadení aj prijímateľov s vyšším stupňom odkázanosti, ktorí budú potrebovať väčšiu
starostlivosť.
(li; kr)
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Beer fest bude v sobotu 21. augusta
Obľúbený Beer fest sa bude konať
v Parku Štefana Moysesa, pri ovocnom sade aj tohto roku, a to v sobotu
21. augusta. Ohne pod kotlami sa zapália presne napoludnie.
Ako nám prezradila Zuzana Balážová
z MsKC, tento ročník podujatia bude
iný. „Posúvame začiatok programu na
12.00 hodinu, a zároveň predlžujeme
akciu až do polnoci. Opäť sa zameriame na zvýšenie komfortu divákov, keď
okrem zvýšeného počtu stolov a lavíc
na sedenie, zabezpečíme aj ich prekrytie
kvôli prípadnému dažďu či slnku. Taktiež
zaradíme nejaké prvky pre deti, autíčka
či nafukovaciu šmykľavku,“ prezrádza
Balážová.

s priateľmi. Pre každý tím bude pripravený papier na podpálenie a drevo, voda
a jeden pivný set na prípravné práce.

Sprievodný kultúrny program
aj rôzne súťaže
Okrem kvalitných a chutných gulášov
z hovädziny či diviny je pre návštevníkov
podujatia každý rok pripravený aj sprievodný kultúrny program a rôzne súťaže,
či už v pití piva, alebo v krájaní cibule či
najdlhšej šupy z jedného zemiaka. Inak
tomu nebude ani tohto roku: „Rozhodli
sme sa urobiť z Beer festu veľké podujatie, posilniť technické zabezpečenie aj
program. Veríme, že už budúci rok budú

chodiť na Beer fest tisícky divákov. V aktuálnom ročníku sa teda diváci môžu
tešiť na populárne skupiny Gypsy čáves,
Sokoly, Salco, Duchoňovci, AC/DC revival
a domácu scénu bude zastupovať žiarsky
Sitňan. Okrem koncertov sa môžu diváci
tešiť na obľúbené súťaže s moderátorom Radom Černákom,“ prezrádza ďalej Balážová. A na aké pivá sa môžeme
tešiť? „Budú pivá, ktoré mali úspech po
minulé roky, ale aj novinky. Určite nebudú chýbať klasické ležiaky či rôzne špeciály,“ dodáva na záver Zuzana Balážová
z MsKC s tým, že vstupné na podujatie
bude 3 eurá.
(kr)
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Rekonštrukcia ciest
za 95 000 eur

Hľadá sa žiarsky guláš majster
Mestské kultúrne centrum momentálne
hľadá tímy, ktoré budú počas Beer festu
pripravovať ten najlepší guláš. Ak aj vy
chcete vyskúšať svoje kulinárske schopnosti, prihláste sa najneskôr do 2. augusta na e-mail zcbalazova@gmail.com alebo mobil 0907131496. „Stanovený je len
maximálny počet päť ľudí v jednom tíme,
pomocníkov môžete mať, koľko chcete,“
dodáva Zuzana Balážová s tým, že cieľom
je jednoznačne chuť zabaviť sa a navariť
čo najlepší guláš a užiť si príjemný deň

Malé smetné koše na území mesta
ničia vandali
V meste máme malé smetné koše,
ktoré slúžia na zber pouličných smetí.
Niektorí občania si ich však zamieňajú
s kontajnerom a iní ich zase pravidelne poškodzujú.
„Na území mesta máme miesta, kde síce
smetný kôš umiestnime, ale po krátkom
čase jeho užívania dochádza k poškodzovaniu takéhoto mobiliáru,“ hovorí na
úvod Ivana Martincová z Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ s tým, že
naposledy mesto osadilo veľký separačný smetný dvoj kôš v blízkosti Kauflandu,
pri kruhovom objazde, kde sa veľmi často
tvoria čierne skládky. „Je to miesto, kadiaľ
prechádzajú obyvatelia z časti Pod vŕšky
na nákup a potrebujú smetný kôš. Ale je
to aj miesto, kde sa v blízkosti zdržiavajú
neprispôsobiví občania. Toto miesto je
preto častokrát predmetom vandalizmu
a tvorby čiernych skládok. Zaznamenali sme však, že aj bežní občania si malé
smetné koše zamieňajú so stojiskami,
kedy vrecko s komunálnym odpadom
nevhodia do stojiska do zbernej nádoby,
ale do pouličného koša. Tie koše sa rýchlo zapĺňajú a kým sú vyvezené, tak ľudia
odpad ukladajú vedľa nich, alebo odpad
z košov vytŕča a vypadáva,“ upozorňuje
na problém Martincová.
Ďalším problémom je, že sa pri Kauflande zdržiavajú bezdomovci, ktorí
vytvárajú neporiadok a z koša vyberajú odpadky. „Kôš bol pred niekoľkými
dňami úplne zdemolovaný, poškodený
a rozbitý tak, že sme ho museli vyradiť
na likvidáciu. Navyše, pri koši bolo vysypané vrece plné odpadkov. Boli tam PET
fľaše, igelitové vrecká či časti krabíc. Je
nám to veľmi ľúto, lebo je to už tretí kôš,
ktorý sme umiestnili na toto miesto. Poškodenie sme vyhodnotili ako vandalizmus, keďže išlo o jeho zámerné rozbitie.
Musela byť na to vynaložená hrubá sila,
keďže kôš je z hrubostenného plastu, je
ťažký a napriek tomu došlo k jeho zniče-

niu,“ konštatuje trpko Ivana Martincová
s tým, že cena takéhoto koša je približne
700 eur.

Pomáha dobrovoľný aktivista
V blízkosti osadenia koša pri Kauflande
sa zdržiavajú bezdomovci. „Pôsobí tu aj
mladý aktivista, ktorý sa snaží pravidelne
organizovať čistenie týchto plôch. Pretože, aj keď ich my ako mesto vyčistíme,
už po pár dňoch sú plné rozptýleného
odpadu, najmä vreciek, papierov, plastových fliaš. Tento mladý muž nám pomáha v tejto činnosti s tým, že nabáda obyvateľov, ktorí žijú v tejto časti, aby si toto
miesto po sebe vyčistili. Pomáhame mu
s technickým zabezpečením, to znamená, že dodáme plastové vrecia a odpad
následne odvezieme a zlikvidujeme. Pán
tiež zabezpečuje, aby to neprispôsobiví
občania po sebe vyzbierali, prípadne im
dáva vrecia, aby odpad priamo do nich
ukladali. Niekedy spolupracujú viac, inokedy menej,“ približuje ďalej Ivana Martincová a ako priznáva, pomaly upadá
záujem bezdomovcov, aby sa snažili po
sebe odpad odpratávať.

Kontajnery na zber šatstva
prejdú úpravou
Nedávno sme vás informovali aj o stave
kontajnerov na šatstvo. Upozornili sme,
že dochádza k neoprávnenému vyberaniu kontajnerov, v ich okolí sa tvoria
čierne skládky, dokonca dochádza aj k
poškodzovaniu kontajnerov. „Upozornili
sme aj na to, že ak sa to bude opakovať,
mesto bude nútené tieto kontajnery z
mesta stiahnuť. Mnoho ľudí apelovalo, že
kvôli pár ľuďom, ktorí sa takto správajú,
by neradi o tieto nádoby na zber šatstva
prišli, pretože ich vo veľkom využívajú.
Mesto vidí zmysel a výhody týchto kontajnerov. Hľadali sme preto spôsob riešenia toho, aby sme kontajnery nemuseli z
mesta odstrániť, alebo aby nedošlo k ich
zredukovaniu. Teraz ich máme na území
mesta 24, potom by ich možno zostalo
päť. Oslovili sme dodávateľa, ktorý zabezpečuje pristavenie kontajnerov a ich
prevádzku a vývoz. Navrhli sme úpravu
vhadzovacích otvorov a v súčasnosti
prebieha ich technická úprava,“ vysvetľuje Ivana Martincová a ako konkretizuje,
dorábajú sa dodatočné prepážky do vhadzovacieho priestoru, ktoré majú za cieľ
zmenšiť vhadzovací otvor tak, aby bol
obmedzený vstup pre osoby do kontajnerov, aby sa z nich nedali veci vyberať.
„Posilnili sme tiež vývozy, z frekvencie
raz za 2 týždne na týždňovú frekvenciu,
aby boli neustále vyberané a aby neboli objektom záujmu neprispôsobivých
obyvateľov. Opätovne upozorňujeme
občanov, že pri vstupe do kontajnera
hrozí riziko nebezpečenstva úmrtia. Pretože ak do kontajnera sa dostane nejaká
osoba, môže sa stať, že sa nedostane von
a vnútri sa udusí,“ dodáva na záver Ivana
Martincová z Oddelenia odpadového
hospodárstva MsÚ.
(li)

V utorok 3. a v stredu 4. augusta bude
prebiehať rekonštrukcia troch komunikácií v našom meste. Cena sa vyšplhá na takmer 95 000 eur.
Ide o Komenského ulicu od križovatky po
Ulicu A. Dubčeka. Tu sa bude opravovať
komunikácia s rozlohou 1 474 metrov
štvorcových.
Druhou rekonštruovanou bude Jiráskova ulica, od VÚB (Š. Moysesa) po Komenského ulicu, a to s rozlohou 923 metrov
štvorcových.

Jiráskovej ulici. V tomto prípade sa opraví
asfalt na ploche s rozlohou 1 096 metrov
štvorcových. Na uvedených uliciach sa
súčasne opravia aj vpuste či kanalizačné
poklopy.
Týmto žiadame vodičov, aby v termíne 3. a 4. augusta preparkovali autá na
uvedených uliciach, keďže pôjde o čiastočné či úplné uzatvorenie týchto ciest.
Zároveň žiadame občanov o trpezlivosť
počas opráv.
(kr)

Tretia rekonštrukcia komunikácie bude
takzvané Áčko, a teda vnútroblok na

Výmena koberca v jasličkách

Mestské detské jasle zabezpečujú
dennú starostlivosť o deti od dvanástich mesiacov do troch rokov veku
dieťaťa. Zriaďovateľom je mesto Žiar
nad Hronom.
Ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú dôležitým článkom v systéme
pomoci rodinám s deťmi útleho veku
pri zosúladení rodinného a pracovného
života. Ďalší dôležitý význam v poskytovaní sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
zo strany mesta spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí
a ich socializácii.
Kapacita mestských detských jaslí je
limitovaná na 20 miest. O deti zverené
do opatery sa stará odborný personál
zdravotných sestier a pedagogický per-

sonál. Výška úhrady za služby je stanovená vo VZN. Mesačný poplatok je vo
výške 200 eur, ktorý sa platí aj počas
neprítomnosti dieťaťa v jasliach, okrem
napríklad celoprevádzkovej dovolenky či
zatvorenia z technických príčin. Prevádzka jaslí začína ráno o 6.00 hodine a končí
o 16.00 hodine.
Príjemné a bezpečné prostredie je prioritou mestských detských jaslí. Preto
tak ako každý rok cez letné prázdniny,
aj tento rok počas zatvorenia prevádzky
zariadenia využilo mesto na zveľadenie
interiéru. V zariadení prebehla výmena
koberca, ktorý je vysoko kvalitný, odmäkčený, hustý a jemný. Koberec sa vymenil v priestoroch herne a v prijímacej
miestnosti.
(kr)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Čistenie komína
V mieste renesančného portálu,
vstupu na druhé podlažie kaštieľa, sa nachádza napravo, nad dreveným schodiskom, sekundárne
zamurovaný renesančný predpecný otvor. Tento sa napája sa
na mohutný dymovod.
Na protiľahlej stene so železnými
dvierkami je dobre viditeľný zamurovaný otvor, cez ktorý sa v dávnej
minulosti kúrilo do kachľovej pece
v miestnosti za ním. Pec tam už, samozrejme, nestojí a nie je po nej ani
stopa. Pec s predpecným otvorom
slúžila už v renesancii, neskoršie,
počas prestavieb, bol otvor čiastočne zamurovaný. Zasahoval totiž
do novo vybudovaného dreveného
schodiska, ktoré malo pôvodne len
dva schody a až za pecným otvorom bolo točité schodište, vedúce
na druhé podlažie.
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Počas čistenia priestoru sme zistili
zásyp až do výšky jedného metra,
ktorý obsahoval rôzny druh odpadu. Pod ním bola súvislá, asi 20 cm,
vrstva svetlého popola a priestor
končil rovnou, uhladenou podlahou. Zásyp obsahoval odpad z dôb
relatívne nedávnych. Našli sa tu
fragmenty stropnej petrolejovej
lampy s bohato zdobeným kovaním s rozbitou lampou z bieleho skla
a keramickým tanierikom s ružovým
glazovaním, so zdobeným okrajom.
Bohatý bol výskyt skla s množstvom
tabuľového skla, zlomkov pohárov
a fľašiek. Práve fľaštičky prinesú do
našej expozícii v kaštieli nové prvky.
Dve z nich boli veľmi dobre zachovalé. Jedna s obsahom asi 1 dcl mala
štvorcový prierez, bola číreho skla,
s jemne žltým sfarbením. Na čelnej
stene fľaštičky bol plastický vyobrazený barokový erb, ktorý obsahoval
v poli tri štylizované trojlístky a pod

ozdobou zbierkového fondu nášho
múzea.

erbom bol nápis: SCHUTZ – MARKE
a na protiľahlej stene zase nápis:
J.G. KIESOW IN AUGSBURG. Tvar,
zachovalosť a jeho výzdoba bude

Druhá, väčšia a dobre zachovalá,
fľaštička už podľa nálepky obsahovala liek. Bola zo svetlozeleného
skla s plastický dekórom. Kde v kartuši bol plastický vyhotovený nápis:
GOLLANER – FRIGIES – GYOGYSZERTIARA – BESZTERCZBANYAN. Na
opačnej strane fľaštičky bola nalepená papierová ceduľka v značne
poškodenom stave, na ktorej sa
však dal ešte rozlúštiť text. K UŽITIU
KAŽDÚ HODINU ZA LYŽICU UŽIŤ. Lekárenský súbor dopĺňali tri porcelánové tégliky na hojivú masť. Na ich
dne boli číslice 30 a 20. Na stenách
mali veľmi poškodené papierové ceduľky, z ktorých sa dalo rozlúštiť len
to, že boli v maďarčine.
Ďalšie nálezy obsahovali drevenú
lyžicu bez držiaka, je to však ukážka
majstrovskej drevorezby. Veľmi zau-

jímavým a pekným nálezom z predpecného otvoru patrí aj malý, oválny
prívesok s bronzu – agnuštek. Na
lícnej strane je modliaca sa postav
svätice v dlhom rúchu, okolo nej je
nápis s textom: JE SUIS L´IMMGUELEE CONCEPTION. Na rube zase nápis: SOUVENIR DE NOTRE - DAME DE
LOURDES PENNINA LION. Nálezový
súbor obsahoval aj remeselnícke
nástroje, dláta, reťaze, šperháky.
Nachádzali sme pomerne veľa fragmentov tlačovín, ale aj písomností.
Ich lúštenie príde na rad až po očistení od nánosu špiny a spálenín.
Každý poznatok prichádza až po
namáhavej práci, ako je tomu aj
v našom kaštieli. Ak niekto povie, že
poklady už nie sú, klame. Stačí sa len
pozorne pozerať, poklady sú všade
a nemusí to byť vôbec zlato.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Šášovské hradné hry otvoria už 17. ročník podujatia
V sobotu 7. augusta sa uskutoční už
17. ročník tradičného letného kultúrneho podujatia Šášovské hradné hry.
Na tomto ročníku sa po prvý krát organizačne podieľa aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron,
ktorej je Združenie na záchranu hradu
Šášov členom.
„Hlavný program začne už tradične výstupom na hrad o 14.30 hodine, kde si
budú môcť návštevníci prezrieť zmeny,
ktoré na hrade za posledný rok nastali
a dozvedieť sa zaujímavé informácie
o histórii hradu, ale aj činnosti združenia,“
pozýva predseda Združenia na záchranu hradu Šášov Rastislav Uhrovič a ako
ďalej približuje: „Hlavný program začne
o 16.00 hodine a predstavia sa v ňom

šermiari, sokoliari a kaukliar. Návštevníci
si budú môcť zastrieľať z luku, previesť sa
na koni, vyrobiť si spomienkový predmet
v rámci tvorivých dielní a tiež je naplánované pozorovanie slnka. Taktiež budú
najmä pre mladších návštevníkov pripravené hry a súťaže.“ O zmenách, ktoré
sa na hrade udiali za posledný rok, je,
podľa slov Rastislava Uhroviča, najlepšie
presvedčiť sa na vlastné oči. „Práce prebiehajú hlavne na delovej veži a východnom paláci, ktoré za posledné obdobie
prešli značnou premenou,“ podotýka.
Keďže Šášovské hradné hry sa blížia, je
potrebné pripraviť aj areál. „V ňom už
prebehla prvá kosba, pričom použité
seno bude slúžiť našim hradným brigád-

ničkám – kozičkám počas zimy. Prístrešok, na ktorý spadol v novembri počas
silného vetra strom, sa s nami zrejme
definitívne lúči. Uvidíme, akú šancu na
záchranu bude mať aspoň časť, v ktorej
bývalo zázemie bufetu. Alternatívou
prekrytia bufetu, resp. sedenia pre návštevníkov budú dva 6-metrové altánky,
ktoré sme využili na našom podujatí už
minulý rok,“ dodáva Rastislav Uhrovič.

hliadky, a to 27. augusta a 15. októbra,
kedy si návštevníci podujatia môžu užiť
prehliadku nočnej oblohy v spolupráci
s Krajskou hvezdárňou a planetáriom

Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.
(li)
Foto: Združenie na záchranu
hradu Šášov.

Komentované či nočné prehliadky hradu
Keďže Združenie na záchranu hradu Šášov je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron, organizuje
aj komentované prehliadky. Ide o denné
prehliadky, najbližšia sa uskutoční 4. septembra. Naplánované sú aj nočné pre-

V útulku máme 32 psíkov, ktorí hľadajú domov či aspoň dočasku

Aktuálne pokračujú práce na úprave útulku.

Od 1. júna prešla správa útulku pre
psov pod mesto Žiar nad Hronom.
O psíkov odchytených na území mesta a umiestnených do útulku sa tak
starajú zamestnanci mesta. Jednou
z nich je aj Majka Rihová, ktorá má
k štvornohým chlpáčom vrúcny vzťah.
Odkedy mesto prevzalo útulok pre
psíkov, stali ste sa jeho súčasťou. Aké
boli začiatky?
Do útulku som nastúpila 17. júna. Od
tohto obdobia sa snažíme, spolu so zamestnancami mesta a pánom Šupkom,
dostať útulok do podmienok, ako majú
byť. Všetky nepotrebné veci sme vyhodili. Aktuálne maľujeme všetky koterce,
priestory i búdy. Máme v pláne pokračovať v úprave útulku tak, aby bol ukážkový. Mesto a dobrovoľníci nám veľmi
pomáhajú, za čo im veľmi ĎAKUJEM.
Začiatky nie sú vždy ľahké, ale verím, že
to spoločne zvládneme.
Váš vzťah k psíkom je určite vrúcny,
máte doma psíka z útulku?
Už ako dieťa som milovala psíkov. Vždy
som ku každému bežala, čo mi ostalo doteraz. Doma sme mali vždy štvornohého

chlpáča a starostlivosť bola len na mne.
Pracovala som aj ako dobrovoľník ešte
v začiatkoch chodu bývalého OZka. Pri
práci v OZ som sa zamilovala do sučky
Lucy, ktorá bola u nás v dočaske a nakoniec skončila u nás natrvalo. Lucy je u nás
už cez 9 rokov a nedali by sme si ju za nič.
Po príchode na strednú školu som ako
dobrovoľník pracovala pre OZ Túlavá
labka, pre ktorých som sa nakoniec po
skončení štúdia stala dočaskárom. Mala
som doma veľa psíkov v dočaske či od
„anjelov“, alebo od „labiek“. Posledná
dočaska od „labiek“ skončila adopciou.
Takže Asia, ktorú mám už doma skoro
dva roky, bola moja posledná dočaska.
Samozrejme, moja práca sa týmto neskončila. Stále som pomáhala útulkom
či venčením, alebo darmi. A nakoniec
som sa stala správkyňou nášho útulku.
S touto prácou mi pomáha veľa ľudí či
z iných OZ a mnoho ďalších ľudí, ktorí
chcú pomáhať psíkom.
Ktorý psík bol v útulku, pod správou
mesta, ako prvý?
Ako prvý psík k nám prišiel Dino (nemecký ovčiak), ktorého nám hneď v prvý deň

priviezla mestská polícia. Dinko prešiel
povinnou karanténou a už je aj v dočaske. Veríme, že sa jeho dočaska skončí adopciou. Psíkovia v našom útulku
pochádzajú z mesta Žiar nad Hronom.
Snažíme sa pomôcť aj pri hľadaní psíkov
a vieme pomôcť aj s hľadaním domov
pre psíkov, ktorých nemôžeme prijať
do útulku. Každý musí prejsť povinnou
14-dňovou karanténou, počas ktorej
prejde veterinárnym ošetrením. Ďalej
sú psíky v útulku držané 90 dní. Pokiaľ
sa nenájde pôvodný majiteľ, psíky sú
ponúknuté na adopciu. Je to dlhá doba,
ktorá neprospieva psíkom, tak sa snažíme im nájsť aspoň dočasku, kde sa psíkovia lepšie socializujú a naučia sa žiť
v domácnosti.
Koľko je aktuálne psíkov v našom
útulku?
Momentálne máme 23 psíkov, ktorí
hľadajú domov a v dočaske máme už

4, ktorým sa isto dočaska stane trvalým
domovom. Aktuálne mám doma ešte
7 šteniatok. Dve šteniatka sú rezervované a päť stále hľadá domov. Týmto
chcem poprosiť všetkých, ktorí majú záujem o šteniatko, príďte sa pozrieť a možno sa vám zapáčia a nájdete u nás nového člena rodiny. Veľmi by nám pomohla
aj dočaska. Ak máte záujem stať sa dočaskárom, napíšte na facebook útulku,
alebo volajte. Máme aj starších psíkov
v útulku. Myslím si, že každý z nich si
nájde domov. Je veľa ľudí, ktorým vyhovuje starší psík. Adopciu staršieho psíka
odporúčam, psíky sú pokojnejšie a učia
sa tak isto rýchlo ako mladé psíky.
V prípade, ak by chcel niekto darovať
útulku krmivo či deky, ako má postupovať, môže prísť priamo do útulku?
Pomoc od ľudí, či už formou stravy, dekami, uterákmi, hračkami, dezinfekciou,
alebo finančnou pomocou, nám veľmi

Majka Rihová so svojimi chlpáčmi.

pomôže. Ako som už spomínala vyššie,
začiatky sú ťažké, snažíme sa ako vieme.
Mesto sa naozaj ukážkovo postavilo k vedeniu útulku a veľmi nám pomáha. Dary
môžete priniesť priamo do nášho útulku,
nájdete nás tam každý deň. Od pondelka
do piatku od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 13.00 do 16.30 hod. a v nedeľu od
12.00 do 16.30 hod. Ak sa vám nedá prísť
osobne, môžete dary poslať aj na našu
adresu: Mestský útulok pre odchytených
psov Žiar nad Hronom, Partizánska ulica
(areál poľnohospodárskeho družstva),
965 01 Žiar nad Hronom. Prípade kontaktujte priamo mňa na čísle 0905 490 078.
Veľmi obľúbené je aj venčenie psíkov. Máte vyhradené hodiny pre
venčiarov?
Samozrejme, týmto by sme chceli pozvať
všetkých, ktoré by chceli venčiť psíka
z útulku. Naši chlpáči sa venčeniu veľmi
tešia. Venčiť môžete prísť od pondelka
do piatku od 11.00 do 15.00 hod., v sobotu od 13.00 do 15.30 hod. a v nedeľu
od 12.00 do 15.30 hod.
Keď chce niekto psíka z útulku, ako
vybrať toho „správneho“?
Hlavne si musíte dobre prehodnotiť, aký
veľký máte priestor, skúsenosti a koľko
času na neho máte. Ak prídete k nám do
útulku, poradíme pri výbere toho správneho. Samozrejme, naša práca nekončí
podpísaním zmluvy o adopcii. Budeme
sa vám aj po adopcii snažiť pomôcť, ak
to bude treba. A ktorého psíka si vybrať?
Je to jednoduché, pozriete sa na neho
a viete, že patrí k vám. Ja už mám doma
takto dvoch psíkov a môžem povedať, že
som ich mala doma dosť, v dočaske, ale
pohľad na Lucy a Aisu bol iný.
(kr)
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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:

Nebytové priestory nie sú zariadené (pozn.
súčasné zariadenie a vybavenie nebytových
priestorov nie je súčasťou predmetu nájmu).

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 28.6.2021 do 16.8.2021 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)

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“

(ďalej aj ako „nebytové priestory“)

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa
46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer priameho prenájmu časti nehnuteľností
- pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri
nehnuteľností, a to:
• C-KN parcela č. 700/8 – ostatná plocha
s výmerou 3 436 m2 v E-KN 9-430/2) zapísaná
na LV č. 3327, a to v časti nachádzajúcej sa za
bytovým domom súp. č. 506 na Ulici M. Chrásteka
v Žiari nad Hronom, pričom uvažovaná plocha na
prenájom je orientačne 39 m².
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
• cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„záujemca“),
• účel nájmu: vybudovanie spevnenej plochy
na účel parkovania troch osobných motorových
vozidiel vyhradeného pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome súp. č. 506,
• doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom
uzavretia zmluvy,

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ZARIADENIA PRE SENIOROV
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965
19 Žiar nad Hronom v zmysle zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie
na pozíciu riaditeľ/ka zariadenia pre seniorov.
Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme
podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky
• dobré komunikačné, organizačné a manažérske
schopnosti na riadenie tímu ľudí, skúsenosti
v riadení neziskovej organizácie - vítané
• osobnostné a morálne predpoklady

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU
MESTA ŽIAR NAD HRONOM
• cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu
pozemku je v zmysle Cenníka za dlhodobý
prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej
smernice č. 12 – Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom, vo výške 1 €/spevnenú
plochu/rok,
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• ovládanie práce s PC
• prax v riadiacej funkcii minimálne 5 rokov
• vodičský preukaz - vítaný

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme

K prihláške do výberového konania je
potrebné pripojiť
• prihlášku do výberového konania
• profesijný životopis a motivačný list
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – zdravotný
preukaz
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných
údajov pre potreby výberového konania (podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov)

Prihlášku s požadovanými dokladmi do
výberového konania doručte so spätnou adresou
uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo
osobne) najneskôr do 11.8.2021 na adresu:
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad
Hronom s označením „ ZpS - výberové konanie“neotvárať.
Termín a miesto výberového konania oznámi
vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí
splnia podmienky zaradenia do výberového
konania najmenej 7 dní pred termínom jeho
konania.

Slovenský Červený kríž pripravuje
kurz opatrovania
Územný spolok Slovenského Červeného kríža okrem svojich pravidelných
činností organizuje aj testovanie obyvateľov na COVID-19. Aktuálne pripravuje aj kurz opatrovania.
„Medzi naše pravidelné činnosti patrí
poskytovanie opatrovateľskej služby formou terénnej sociálnej služby v rozsahu
dovozu obedov seniorom a zdravotne
postihnutým občanom okresu Žiar nad
Hronom ako aj prepravná služba či požičiavanie zdravotných pomôcok,“ vysvetľuje Ružena Stará, riaditeľka Územného
spolku Slovenského Červeného kríža
v Žiari nad Hronom a ako podotýka, aktuálne spolok organizuje aj testovanie

obyvateľov na ochorenie COVID-19: „Od
20. júla sa občania môžu otestovať prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky v dňoch utorok a piatok, v čase od
8.00 do 12.00 hodiny. Stan Slovenského
Červeného kríža je umiestnený za Mestským kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom. Odber vzorky a vyšetrenie nie je
hradené zo zdravotného poistenia, preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca. Platba je možná iba v hotovosti.“
V prípade, že potrebujete antigénový
test, zaplatíte si 12 eur, za PCR test z výteru 60 eur a za PCR test zo slín 65 eur.
Potvrdenie o vykonaní testu posielajú
sms správou a na vyžiadanie vám ho vy-

dajú aj v papierovej forme v slovenskom,
anglickom a nemeckom jazyku.
Pre záujemcov o kurz opatrovania pripravuje Územný spolok SČK v Žiari nad
Hronom začiatkom septembra otvorenie 226-hodinového Kurzu opatrovania.
Prihlásiť sa môžete na e-mail ziar@redcross.sk alebo na číslach 045/6798119
a 0903 558 929. „Potrebné informácie
získate i prostredníctvom úradu práce
cez Repas, kde musia byť prihlášky už
v polovici mesiaca august 2021, najneskôr 14 dní pred začatím kurzu,“ uzatvára
Ružena Stará a ako dodáva, cena kurzu je
309,62 eura.
(li)

• záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť
vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a
ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
• záujemcovia môžu svoje cenové ponuky
doručiť najneskôr do 10.8.2021 do 9.00 hod.
na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor
životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí
6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom - pozemok CKN parcela č. 700/8 neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo
zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať
ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6
v pracovných dňoch od 8.00 do 14.30 hod., tel. č.
045/678 71 43, resp. mobil 0917 857 165.
(r)

Zmena v dotáciách na stravu v školských zariadeniach
Od 1. augusta 2021 bude možné dotáciu
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnúť na zabezpečenie
obeda a iného jedla (ďalej len „strava“)
v materskej a v základnej škole na:

V tejto súvislosti upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú
osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že
pokiaľ by si v čase poskytovania dotácie
na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom stave bezodkladne
informovať príslušné školské zariadenie. Inak si musí byť vedomý právnych
dôsledkov nepravdivého vyhlásenia
(trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť
všetky finančné prostriedky poskytnuté
na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

• dieťa, ktoré navštevuje materskú školu
alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima (ŽM),
• dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník
materskej školy alebo základnú školu
a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden
člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa
nárok na sumu daňového zvýhodnenia
• dieťa bez daňového bonusu, pričom
toto dieťa je vo veku od 6 do 15 rokov
veku.

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus
rodič preukazuje čestným vyhlásením, že
ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. Potrebný formulár čest-

ného vyhlásenia sa nachádza v každom
školskom zariadení a na mestskom úrade, v Kancelárii prvého kontaktu.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje
v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom
sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdeláva-

cej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
stravu.
V tejto súvislosti vyzývame rodičov, aby
po 12. júli navštívili pracovisko Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiari nad
Hronom a požiadali o vydanie potvrdenia o poberaní DvHN, alebo si dali prepočítať svoj príjem k priznaniu ŽM. S potvrdením je nevyhnutné následne navštíviť
príslušnú materskú alebo základnú školu, ktorú dieťa navštevuje a odovzdať
ho do 5. augusta 2021 zodpovednému
pracovníkovi školy. V prípade opakovaného neúspechu je možné toto spraviť aj
na Mestskom úrade – Kancelária prvého
kontaktu, Lívia Rošková.
(r)
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FK POHRONIE HRÁVA DOMÁCE ZÁPASY NA MESTSKOM FUTBALOVOM ŠTADIÓNE
V ŽIARI NAD HRONOM S KAPACITOU 2 284 DIVÁKOV.
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Ako separovať elektroodpad
Elektronické prístroje sú zmesou
stoviek materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy (olovo,
ortuť, kadmium a berýlium) a tiež
nebezpečné chemikálie (brómové
ohňovzdorné látky – polybrómové
bifenyly, polybrómovi difenylétery
a tetrabrómobisfenol -A). Často sú
tiež používané PVC plasty, napríklad
mobilný telefón obsahuje 500 až
1000 komponentov. Tieto prístroje sa
pri spracovaní rozoberajú na jednotlivé súčasti a tie sa následne recyklujú alebo znovupoužívajú.
Patria sem: elektrické a elektronické
prístroje a zariadenia – televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany,
digitálne hodinky, gameboye, variče,
ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky,
baterky (vybité batérie, alkalické články,
niklovo-kadmiové akumulátory, batérie
z hodiniek, autobatérie) a podobne.

Význam recyklácie
elektrozariadení na príklade
mobilných telefónov
Recyklácia elektrozariadení môže významným spôsobom šetriť prírodné
zdroje surovín potrebných na ich výrobu. Dobrým príkladom sú mobilné telefóny, z ktorých mnohé sa na recykláciu
nedostanú.
V čoraz viac digitalizovanom svete je
pre nás život bez elektrických a elektronických zariadení nepredstaviteľný.

Počítače, mobilné telefóny a tablety sa
stali našimi každodennými spoločníkmi.
Keďže veľa konzumujeme, následne aj
veľa elektroodpadu vyhadzujeme. Ročné prírastky elektroodpadu pribúdajú
závratným tempom, až trikrát rýchlejšie
ako ostatné druhy odpadu. Spôsobuje
to digitálna revolúcia, vysoký spotrebiteľský dopyt po týchto zariadeniach
a dizajn výrobkov, ktorý nepodporuje
opravu alebo opätovné použitie.

Zlatá baňa vo vrecku
Bežne si neuvedomujeme, že každý
z nás nosí vo vrecku „zlatú baňu“. Smartfóny totiž obsahujú vzácne kovy, vrátane zlata, striebra, medi, platiny a paládia.
„Ťažiť zlato“ z jedného starého telefónu
sa vám zaručene neoplatí, no rozobrať
milión mobilných telefónov už stojí za
tú námahu. Z takéhoto množstva viete
získať 16 ton medi, 350 kg striebra, 34 kg
zlata a 15 kg paládia. Preto je dôležité,
aby tieto vzácne materiály neskončili
na skládke alebo v spaľovni. Niektoré
z elektroodpadov zaraďujeme medzi
nebezpečný odpad, a to z toho dôvodu,
že obsahujú aj nebezpečné látky, ako
napríklad ortuť, olovo, transformátory
s obsahom PCB alebo časti s chluórfluórovanými uhľovodíkmi.

Kam s použitým a nepotrebným
elektrozariadením
Elektrozariadenia triedime vždy oddelene od komunálneho odpadu. Na
Slovensku máme možnosť bezplatne

odovzdať nepotrebné spotrebiče v elektropredajniach (ide o spätný odber), na
zberných dvoroch v mestách a obciach
alebo prostredníctvom mobilných zberov. Spätný odber funguje na princípe
kus za kus. Napríklad pri kúpe novej
práčky vám predajca starú práčku odoberie, a to bez ohľadu na značku alebo
miesto jej pôvodného nákupu. Táto
podmienka neplatí pre drobnú elektroniku, ako sú fény, hračky, ručné mixéry,
nabíjačky, počítačové myšky, cestovné
žehličky či žiarivky. Tieto veľmi malé
elektroodpady s vonkajším rozmerom
max. 25 cm možno priniesť do ktorejkoľvek predajne elektrozariadení, kde je
vyhradená plocha pre elektrozariadenia
aspoň 400 m2 , a môžete ich odovzdať
v akomkoľvek množstve bez potreby
kúpy tovaru. Batérie odovzdávame na
zberné dvory alebo do špeciálnych nádob umiestnených v elektropredajniach
a v predajniach, kde sa predávajú batérie. Batérie obsahujú látky nebezpečné
pre životné prostredie, preto ich zaraďujeme medzi nebezpečný odpad, ktorý
nesmie skončiť v zmesovom odpade
alebo v prírode. Jednorazové batérie
je možné nahradiť ich dobíjateľným
variantom, ktorý má dlhú životnosť,
pričom takúto batériu možno nabiť aj
2 100-krát.

Svet zaplavený elektroodpadom
Predstavte si 4 500 Eiffelových veží stojacich vedľa seba, ktoré majú dokopy
hmotnosť 45 miliónov ton. Toto číslo
zodpovedá množstvu elektroodpa-

du, ktoré naše ľudstvo vyprodukovalo
v roku 2016. Na jedného obyvateľa teda
pripadá ročne približne 6 kg elektroodpadu. Množstvo nepotrebných a pokazených elektrozariadení narastá z roka
na rok závratným tempom. Výhody
elektrozariadení sú nespochybniteľné.
Ak by napríklad každá európska domácnosť používala umývačku riadu, ušetrili
by sme ročne dvojnásobok spotreby
elektrickej energie v Portugalsku. Priemerná životnosť umývačky je 10 rokov,
čo sa s ňou však stane potom? Nehovoriac o smartfónoch, ktoré väčšina ľudí
používa v priemere 18 mesiacov a následne ich nahradí. Ich životnosť však
dosahuje okolo 7 rokov.

Súkromné očko na sledovanie
pohybu použitej elektroniky
Existujú organizácie, ako napríklad BAN
(Basen Action Network), ktoré vybavia
použitú elektroniku GPS zariadeniami, a tak sledujú polohu starého zariadenia až po jeho finálnu destináciu.
Štúdia organizácie BAN ukázala, že zo
314 sledovaných zariadení putovalo
11 (3,5 %) pravdepodobne ilegálne do
rozvojových krajín. Každý LCD monitor,
tlačiareň, notebook prešiel v priemere
vzdialenosť 4 127 kilometrov, čo je asi
rovnaká vzdialenosť ako cesta z talianskeho Milána do afrického mesta Lagos
v Nigérii. Afrika, najmä jej západná časť,
sa stala konečnou destináciou pre od-

pad z rôznych regiónov sveta. Nelegálny
vývoz odpadových a použitých elektrozariadení končí najmä v Ghane a Nigérii.

Dajme pokazenej elektronike
druhú šancu
Nie všetko, čo nefunguje, treba nutne vyhodiť. IFixit je stránka, ktorá vám
môže pomôcť pokazené spotrebiče
opraviť. Tento bezplatný sprievodca opravou obsahuje dnes už takmer
50 000 manuálov na opravu elektrozariadení. Nájdete tam napríklad aj návod
na to, ako si vymeniť rozbitý displej na
telefóne. Taktiež si môžete vaše pokazené zariadenie nechať opraviť u odborníka, prípadne sa zúčastniť repair café alebo inými slovami verejných opravovní.
Repair café je miesto, kam môžete prísť
s poškodenou vecou a nechať si ju bezplatne opraviť zručnými dobrovoľníkmi.
Nájdete tam náradie a všetko potrebné
na to, aby ste si mohli opraviť nielen
elektroniku a spotrebiče, ale aj oblečenie, nábytok, bicykel a ďalšie veci do
domácnosti. Na bratislavskom repair
café nám tak bezplatne opravili pokazenú bluetoothovú myšku a rýchlovarnú
kanvicu.
Tento informačný materiál pripravila organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK

Kontajnery na elektroodpad a batérie v uliciach nášho mesta
Ročne sa na Slovensku vyprodukujú
tisíce ton odpadu z elektrozariadení.
Veľká časť z nich končí na skládkach
alebo vo voľnej prírode. Väčšina z nich
sa však dá recyklovať a opätovne využiť pri výrobe ďalších výrobkov. Ekologickú recykláciu môžeme zabezpečiť
odovzdaním starého elektrospotrebiča na zberný dvor, do predajne elektrospotrebičov alebo do špeciálnej
nádoby na elektroodpad.
Červeno – biele stacionárne kontajnery
sú špeciálne zberné nádoby na veľmi
malý elektroodpad, batérie a akumulátory. V našom meste ich bude rozmiestnených osem.

Kde nájdete tieto kontajnery
1. Ul. A. Štefanku pri stojisku č. 94
2. Ul. Hviezdoslavova 57, pri stojisku č. 39
3. Ul. M. R. Štefánika, na parkovisku pri
II. ZŠ, pri mliečnom automate
4. Nám. Matice slovenskej, vo dvore medzi stojiskami č. 80 a č. 81

5. Ul. Rudenkova, pri spoločnosti Stavit
6. Sládkovičova ul., vedľa stojiska č. 03
7. Ul. Bernolákova, vedľa stojiska 16,
blízko IV. ZŠ
8. Ul. Svitavská, parkovisko

• Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné).

Čo patrí do červeno-bieleho
kontajnera

• Herné konzoly, videohry, vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.).

• Spotrebná elektronika, vrátanie príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD
prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže,
magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.).
• Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty, vrátane príslušenstva (napr.
objektívy, blesky a pod.).
• Malé elektronické a elektrické hudobné
nástroje.
• Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice).
• Faxy a záznamníky.

• Tlačiarne, malé stolné kopírky.
• Kalkulačky.

• Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.).
• Batérie a akumulátory.
• Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.

Čo nepatrí do červeno-bieleho
kontajnera
• Monitory, televízory, žiarivky, výbojky.
Zdroj: ASEKOL SK, s. r. o., Bratislava,
Internet
Upravil: odbor OŽPaI
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E-mail: realityjodes@realityjodes.sk
Mobil: 0915 510 077
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Letné aktivity v cirkevnej škole
Letné aktivity v Základnej škole s materskou školou Š. Moysesa majú už
vyše 25-ročnú tradíciu. Záujem o ne
je taký veľký, že kapacita 50 detí sa
zaplní za pár dní.
Aj tieto prázdniny sme prežili spolu
s 53 úžasnými deťmi v Školskom klube
detí od 1. do 9. júla. Boli sme nadšené
z toho, aké boli deti veselé, aktívne, tvorivé, zaujímali sa o nové veci, boli ochotné
vždy pomôcť, a zároveň boli disciplinované. Z letného ŠKD si odniesli mnoho
zážitkov, skúseností, upevnené aj nové
priateľstvá. A čo všetko počas tých pár
dní vyskúšali a videli?
Navštívili Planetárium M. Hella v ZH, ktoré mohli porovnať s mobilným planetáriom, ktoré postavili v našej telocvični.
Deti veľmi zaujala beseda o Bezpečnosti

JODES, s.r.o.
Sídlo: Bottova 173/13-3,
966 22 Lutila

POĎAKOVANIE
Ďakujem internému oddeleniu žiarskej nemocnice za príkladnú zdravotnú starostlivosť počas
hospitalizácie mojej mamy. Obzvlášť patrí poďakovanie MUDr. Babušíkovi, primárovi oddelenia,
MUDr. Bónovej a celému zdravotnému personálu.
Vďačný Alexander Gašparič.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
na ceste, ktorá bola spojená s ukážkami
techniky a pomôcok polície pod vedením Anny Holečkovej. Navštívili sme kino
v MsKC, kde deti videli film o sile priateľstva, Luca.
Deti sa radi zabávajú, súťažia a už veľmi dobre vedia, že víťazstvo poteší, ale

rovnako dôležité je, že sa z nich radujú,
skúšajú nové disciplíny, pomáhajú si, povzbudzujú sa. A atmosféra na nich bola
skvelá. Pri turnaji v preťahovaní lanom,
štafetových súťažiach aj pri ôsmych súťažiach s vodou. Svoju kreativitu deti
využili pri vyrábaní magnetiek zo samo
tvrdnúcej hliny, dotváraní a vyfarbovaní maxi omaľovánky, zdobení krabičiek
fiber pastou, akrylovými farbami a zabávali sa s pečiatkami trochu inak. Počas
oddychu po obede sa hrali obľúbené hry
Funtronic alebo rôzne spoločenské hry.
Tešíme sa, že na naše spoločné letné
chvíle deti spomínajú roky, o čom nám
hovoria starší či bývalí žiaci našej školy
aj pri náhodných stretnutiach a rozhovoroch s nimi. Deti z tohtoročného letného
klubu by chceli prísť aj o rok. Ďakujeme
im za ich lásku a priateľstvo a prajeme
im ešte krásne a pokojné prežitie zvyšku
prázdnin.
Vychovávateľky ŠKD

• 2.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
• 3.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Jana Jiskru 8, Zvolen
• 4.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 5.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 6.8. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19, ZH
• 7.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 8.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 9.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 10.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529, ZH
• 11.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 12.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina
• 13.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Srdce, Rybárska 9, Sliač
• 14.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata, Kremnická 2, Zvolen
• 15.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Spasiteľa, J. Kozáčeka 9282, Zvolen
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 V.
Počas nasledujúcich dní sa tréner aj jazdkyňa ujali Radoša. Kôň vycítil jej záujem. Čistila mu box,
opatrovala ho a trénovali.
„Na dnes stačilo,“ potľapká Radoša po šiji. „Snažíš sa,“ a vovádza ho do stajne. Odstrojí ho, očistí
a vedie do pôvodného boxu.
„Afra?“ prekvapený sa ocitá v boxe vedľa nej. Tá vopchá papuľu medzi mrežu a obaja sa radostne
zvítavajú, oňuchávajú, kývajú hlavami a erdžia.
„Celú slamu máš vymenenú,“ naznačuje kamarátka Afra a fŕka.
„Ale, veď, toľká pozornosť...“ spomenie si na svoj zadný box.
Jazdkyňa ich s úľubou sledovala, zasmiala sa na tom, potľapkala Radoša a zavrela jeho box. Po
roku s ňou začal úspešne pretekať a dosahovať dobré výsledky, ako aj v tento deň. A tej žeby
ublížil? Nikdy!
Cestovali dlho. Burul zákruty nemal rád, nepokojne prešľapoval, aj noha ho bolela.
„Vydrž, kamarát!“ vraví mu Radoš. „Život koňa nie je len na lúke sa lenivo popásať.“
Burul len potriasal hlavou, ani cez okno prepravníka už nevidel, lebo sa medzitým zotmelo.
Uškŕňal sa a chichotal, teda po konsky – rehotal.
Radoš sa ešte stále na neho hneval za to, čo vyviedol na pretekoch.
„Nie si inteligentný kôň,“ švihol ho chvostom.
Auto s nimi zastalo. Dvere sa otvorili, vošiel čerstvý večerný vzduch. Nazrela dnu jazdkyňa.
„Čo sa to tu deje?“ pohladkala a ukľudnila kone. „Onedlho sme doma.“
Auto sa znova pohlo a smerovalo s koňmi domov. Domov sa teraz už volal Radošov dvor.
Mária Szolnokyová
Koniec.
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
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA

POĎAKOVANIE
Ďakujeme za
prejavy sústrasti
a kvetinové dary
všetkým, ktorí
zdieľali s nami
veľký žiaľ
a odprevadili na
poslednej ceste
nášho drahého
zosnulého manžela, otecka,
starkého, prastarkého, brata,
švagra a krstného otca
Júliusa Lojku,
ktorý nás navždy opustil dňa
14. júla 2021 vo veku 88 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 5. augusta
2021 si
pripomenieme
8. smutné výročie
úmrtia našej
drahej mamičky,
babky a tety
Evy Benčovej,
rod. Miškovskej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Dcéry Mária, Eva a Monika
s rodinami.

SPOMIENKA
Nezomiera ten,
ktorý žije v
srdciach tých,
ktorí ju milovali.
Dňa 8. augusta
2019 nás navždy
opustila naša
milovaná
Helenka Lukačková.
S láskou si na ňu spomína manžel,
dvaja synovia s manželkami, dvaja
vnuci, dve vnučky, sestry a brat.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Sú chvíle, ktoré
ťažko prežívame,
sú okamihy, na
ktoré tisíckrát
spomíname.
Márne ho naše oči
všade hľadajú,
márne po tvári
slzy stekajú...
Osud mu nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude stále žiť.
Veľmi nám chýbaš, ocinko.
Dňa 23. júla sme si pripomenuli
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný otec
Jozef Šurka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Adrika,
Majka a smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Ďakujem vám
všetkým za
spomienku na
môjho manžela,
nášho otca
a starého otca
Mikuláša
Luptáka,
ktorý nás navždy
opustil pred 20. rokmi vo veku
nedožitých 65 rokov.
Spomína manželka, dcéra
a syn s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme za
prejavy sústrasti
a kvetinové
dary všetkým
príbuzným,
bývalým
kolegom,
priateľom,
známym
a susedom, ktorí odprevadili na
poslednej ceste nášho milovaného
Feliciána Trubena
dňa 15. júla 2021.
Osobitne ďakujeme za hudobný
prejav pani Poloňovej s dcérami
a pani Barcíkovej.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Veľakrát už slnko
zapadlo,
tisíc sĺz nám
z očí vypadlo.
Tvoja strata
úprimne bolí,
keď plamienok
sviečky na tvojom
hrobe horí.
Keby sa tak dal vrátiť čas,
pohladiť tvoju tvár a počuť tvoj hlas.
Dňa 27. júla sme si pripomenuli
6. výročie od smutnej chvíle, keď
nás náhle a navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec
Peter Miškovský.
S láskou v srdci spomínajú
manželka Marta, dcéra Evka
s rodinou a syn Peťo s rodinou.
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SPOMIENKA

Dňa 25. júna sme si pripomenuli
8. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
Vladimír Dúbravský
a dňa 31. júla si pripomíname
11. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
Ružena Dúbravská.
Tí, ktorí ste ich poznali, spomeňte
si spolu s nami.
Spomínajú dcéra a synovia
s rodinami.

SPOMIENKA
Stále je ťažko
a smutno nám
všetkým.
Nič už nie je také,
ako bolo predtým.
Všade okolo
chýba tvoj hlas,
mala si rada život,
my teba a ty nás.
Skromná a láskavá vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 3. augusta si pripomíname
5. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
Mária Hrmová.
S láskou a úctou spomína sestra
a brat s rodinami.

SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba,
povedať,
ako smutno
je bez teba.
Keby sa dalo
vrátiť čas,
pohladiť, počuť
tvoj hlas,
stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 3. júla uplynulo 6 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Ľudovít Hrušovský.
S láskou spomína manželka
s deťmi a celá rodina.

SPOMIENKA
Vyhasol tvojich
očí jas,
nezaznie viac
tvoj milý hlas.
No si tu stále
s nami,
nezostali
sme sami.
Otecko náš,
ty žiješ ďalej v každom z nás.
Dňa 3. augusta si pripomíname
9 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec, dedo a pradedo
Vincent Maňúch.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína manželka Helena,
dcéry Alenka a Beátka
a syn Rastík s rodinami.

Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 22. júla sme
si pripomenuli 5. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustil náš milovaný
Juraj Polach.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomína priateľka Helena.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Keď po
tmavej noci
svitol biely deň,
ty odišiel si snívať
svoj večný sen.
Dňa 16. júla si
pripomíname
4. výročie od
smutnej chvíle, keď nás vo veku
63 rokov navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Dušan Švehlík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.

Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 4. augusta si
pripomíname
40 rokov od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
mama a stará mama
Mária Glogovská.
S úctou a láskou spomínajú dcéra
a synovia s rodinami
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Nechcem veľa sĺz,
nechcem
veľké slová,
chcem len,
ako u skromných
ľudí býva,
aby tí, ktorých
som mal rád,
si čas od času
spomenuli na mňa s pocitom:
„Chýbaš nám.“
Láska je v spomienkach,
spomienka v žiali,
navždy je od nás preč,
ktorého sme milovali.
Dňa 13. augusta si pripomenieme
päť rokov od smutnej chvíle, čo
nás navždy opustil náš milovaný
Ladislav Dömény.
S láskou a úctou spomínajú
tvoji najbližší.

SPOMIENKA

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Sú ľudia, ktorí
sa dotknú
nášho života iba
nakrátko, zatiaľ
čo ty si zanechal
trvalý odtlačok
v našich srdciach
a si jednoducho
nezabudnuteľný.
Dňa 25. júla uplynulo 9 rokov,
čo sme navždy stratili nášho
Jurka Škriniara.
S hrdosťou a láskou spomína
celá rodina a priateľka.

Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 10. augusta
si pripomenieme
2. výročie
od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starký
Vladimír Foltani.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

RIADKOVÁ INZERCIA
Súrne vezmem do dlhodobého prenájmu byt v ZH. 2 alebo 3-izbový. Ponúknite.
T: 00420 732280187
Hľadám osamelú pani alebo pána, ktorému by som pomáhala robila spoločnosť,
nákupy a upratovala. T: 0907 351 067
Predám záhradku v Janovej Lehote, časť Piesková baňa. Drevená chatka, elektrina.
T: 0905 745 095

Kto má záujem o objednanie, ponúkame: 15-týždňové mládky, nosnice - 5,90 €/ks,
7-mesačné nosnice - 4,50 €/ks, 9-mesačné nosnice - 3,50 €/ks, 13-týždňové morky 4,50 €/kg, cena: 13,90 €/ks. Objednávky prijímame na čísle: 0908 582 295. Objednanú
hydinu dovezieme zákazníkovi do domu.
Predám 2-izbový byt, 66 m2, na 3. poschodí, Vansovej ulica 4, v Žiari nad Hronom.
T: 0905 852 632, 0905 195 236

Kúpim medaily, plakety, vyznamenania, odznaky či mince. T: 0904 506 160 (sms,
WhatsApp, Viber, Signal), mincestor@pobox.sk, facebook mincestor

Poprosím, ak rozprávate po španielsky a bývate v okrese Žiar nad Hronom a máte čas
a záujem so mnou rozprávať (naživo, nie online) po španielsky - ozvite sa mi na telefón
0903 520 688. Mám základy španielčiny, hovorím po anglicky a rozumiem nemecky.

Predám kozu a dve kozlence. Len spolu. Župkov. T: 0902 837 693

Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur. T: 0904 404 926

Ponúkam na predaj chalupu v obci Dekýš - okres Banská Štiavnica. Pozostáva z 2 izieb,
obývacej miestnosti s krbom spojenej s kuchyňou, kúpeľne s WC, chodby, špajzy
a menšej pivnice. Za domom je dreváreň s ďalšou miestnosťou, ktorá slúži na odkladanie
záhradného nábytku a náradia. Plocha pozemku 822 m2 je v spoluvlastníckom podiele.
Chalupa sa predáva aj so zariadením. Cena 110-tisíc eur. Pri vážnom záujme dohoda
na cene možná. T: 0908 582 465

Dám do prenájmu garsónku pri poisťovni. Čiastočne zariadená, s internetom. Jednej
slušnej osobe. Cena: 250 €. Dvojmesačný depozit podmienkou. T: 0908 904 710

Predám mrazničku zn. Whirpool, 4 šuplíky, 88 litrov. Raz používaná. T: 0903 732 774
Kúpim 1-izbový byt v ZH. Platím hotovosťou. Ideálne na poslednom poschodí
s výťahom. T: 0905 293 895
Som žena v dôchodku (60 r.). Touto cestou si hľadám priateľku na výlety, plávanie
a vzájomnú pomoc. Prosím, muži, nehláste sa. Auto mám, do 50 km. T: 0905 293 895
Hľadáme opatrovateľa/opatrovateľku k nasej mamičke v Žiari nad Hronom,
v čase od 15.00 každý deň a v sobotu, nedeľu na viac hodín i celý deň. Kontakt:
limbora@gmail.com, minova.maria@gmail.com, 00420/777144770

RIADKOVÚ INZERCIU MÔŽETE PODAŤ BEZPLATNE
PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY
WWW.NOVINY.ZIAR.SK.

Hľadám pre 2 seniorky pomocníčku. Auto poskytneme. Bývame na sídlisku v 2-izbovom
byte s výťahom. Len na denné nákupy a upratovanie bytu. T: 0905 293 895
Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921
Hľadám prenájom pre mladý zamestnaný pár s dieťaťom na dlhodobo, najlepšie
2/3-izbový byt v Žiari nad Hronom. Volajte alebo píšte sms na číslo 0944 587 314.
Ponúkame zemné a výkopové práce traktorbágrom. T: 0911 233 365
Predám 2- izbový byt v Banskej Bystrici, v obľúbenej lokalite SÍDLISKO. Byt je slnečný,
orientovaný na JZ. Ide o tehlový byt, na druhom poschodí s výťahom. Len seriózny
záujem. T: 0917 879 243. RK nevolať!!!

Žiarsky basketbal mal
v U20 SVK dvoch reprezentantov
BASKETBAL

Slovenská mužská reprezentácia
do 20 rokov v maďarskom Šoprone
v dňoch 20. až 25. júla hrala v rámci
FIBA European Challengeru 2021 päť
zápasov. Slovenský dres si obliekli aj
dvaja odchovanci žiarskeho basketbalu.
Turnaj bol rozdelený na dve skupiny.
Mladí Slováci si zmerali sily napríklad
s Maďarskom, Bieloruskom a Kosovom.
Pre žiarsky basketbal je veľmi potešiteľnou správou, že na turnaji najcennejší
dres obliekli až dvaja odchovanci žiarskeho basketbalu, Marek Novák a Samo
Horváth.
Na svojom úvodnom vystúpení slovenskí basketbalisti prehrali s domácim výberom Maďarska 74:79. Po vyrovnanej
prvej štvrtine mladí Slováci nezvládli
vstup do druhej časti hry, keď daný úsek
prehrali 2:17. Výborným výkonom po
zmene strán sa im podarilo skóre otočiť
a vrátili sa do zápasu. Maďari však zabojovali, v poslednej štvrtine si vytvorili
tesný náskok a súperovi druhý obrat už
nedovolili. Lídrami SR boli 22-bodový
Matúš Hronský a pivot Jacob O´Connell,
ktorý zaznamenal double-double za 18
bodov a 13 doskokov.
Dvadsiatka však neuspela ani v druhom
zápase. Po prehre s domácim výberom
74:79 čelili Bielorusku. Mladí Slováci vyhrali polčas 44:43, po troch štvrtinách
bol stav 60:59. Záverečná štvrtina však
patrila Bielorusom, ktorí ju vyhrali 22:14
a celý zápas 71:64. Najlepším strelcom
SR U20 bol 20-bodový Matúš Hronský.

11

ŠPORT

Mestské noviny I 2. august 2021

V zápase Slovensko – Kosovo sa konečne
Slovákom podarilo šťastenu nakloniť na
svoju stranu. Zápas vyhrali 81:64, a to po
štvrtinách 15:8, 17:22, 23:22 a 26:12.

ďalej rástol v Prievidzi. Okrem basketbalu sa chce v ďalších rokoch venovať
aj štúdiu na vysokej škole a skĺbiť tak
vzdelanie s vrcholovým basketbalom.

Darilo sa nám aj v štvrtom zápase proti Rumunsku, ktorý sme vyhrali 83:57
(14:14, 17:17, 28:9, 24:17) a v poslednom
zápase proti Luxembursku. Tu máme na
konte víťazstvo Luxembursko – Slovensko 53:72 (14:23, 18:23, 10:12, 11:14).

Marek Novák, nar. 4.3.2002, 197 cm
a 100 kg - krídlo
Sezónu 2020/2021 odohral v prerušovanej sezóne poznačenej koronavírusom
v juniorskom drese BK MŠK Žiar nad
Hronom, kde bol lídrom tímu. Celá jeho
doterajšia hráčska kariéra je spätá so
žiarskym basketbalom, kde túto sezónu
začal pracovať pre klub aj ako asistent
trénera pri práci s mládežou. Marek bol
prijatý na vysokoškolské štúdium na
FTVŠ Bratislava – kondičné trénerstvo.
Popri prvej lige by si rád zahral extraligu
a po vysokej škole vyskúšal aj zahraničné ligy.
BK MŠK Žiar nad Hronom

Policajti si zmerali sily na
prvých Majstrovstvách
Slovenska v cestnej cyklistike

Vo štvrtok 22. júla absolvovali slovenskí policajti vôbec prvé Majstrovstvá
Slovenska Ministerstva vnútra SR
a Policajného zboru v cestnej cyklistike. Preteky organizovala Únia
telovýchovných organizácií polície
SR, spoločne s Odborom výcviku PZ
a v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ v Žiari nad Hronom.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to
mužskej a ženskej, bez rozdielu veku.
Muži absolvovali preteky s dĺžkou trate
70 km a prevýšením 447 metrov. Pre
ženy bola pripravená 25 km trať s prevýšením 149 metrov.

Trať viedla cez obce Lutila, Slaská, Kosorín, Janova Lehota a po ceste 1/9 (hlavný ťah Žiar nad Hronom - Prievidza). Tak
ako sú obyvatelia Žiaru nad Hronom
a okolitých obcí zvyknutí zo spoločných
Majstrovstiev SR a ČR spred štyroch rokov či etáp pretekov Okolo Slovenska,
pretekári boli aj teraz sprevádzaní policajným doprovodom. Doprava bola
obmedzená len na čas nevyhnutný na
prejazd pelotónu.
(r)
Foto: Polícia SR – BB kraj

Veľká cena Slovenska
pre žiarskych
karatistov úspešná

Samuel Horváth, nar. 9.1.2001, 185 cm
a 75 kg - rozohrávač
Sezónu 2020/2021 začal v talianskom
klube Angri Pallacanestro, no kvôli pandémii sa vrátil na Slovensko, kde sa dohodol s extraligovým tímom ISKRA Svit.
S tímom získal bronzové medaile. Samo
začínal s basketbalom v Žiari nad Hronom, po žiackych kategóriách hráčsky

KARATE

Záhorec zvíťazil v časovke na domácej trati
CYKLISTIKA

Dvojkolo Slovenského pohára, ktoré
sa uskutočnilo v dňoch 17. a 18. júla,
usporiadal žiarsky cyklistický klub
v spolupráci so Slovenským cyklistickým zväzom. V sobotu sa konala
tradične časovka jednotlivcov Cena
primátora mesta Žiar nad Hronom
a v nedeľu okruhy na trati Lutila, Janova Lehota, Kosorín, Slaská, a teda
Cena SLOVALCA.
V časovke na 10 km si víťazstvo pripísal
Filip Záhorec z MŠK CK Žiar nad Hronom.
Dominik Sochan z MŠK CK Žiar nad Hronom v časovke potvrdil stúpajúcu výkonnosť a skončil na peknom 4. mieste, tesne za pódiom. Maroš Čerťaský
išiel veľmi pekne a dosiahol sezónne
maximum 10. miesto. Jakub Benča finišoval na 15. mieste a Jakub Glezgo na
16. mieste. Žiačka Tereza Ďuríková po
dobrom výkone finišovala na 5. mieste. Mladší žiaci absolvovali 5 km dlhú
časovku a najlepšie sa darilo Martinovi
Dekýšovi na 12. mieste. Maxim Májik po
zranení skončil na 15. mieste, Benjamín
Peszeki na 17. mieste a Marco Barényi na
23. mieste. Kadeti vo vyrovnaných pretekoch, keď prvá desiatka bola v jednej
minúte, obsadili Matúš Ďurík 9. miesto,
Róbert Jackuliak 11. miesto, Félix Štanceľ 19. miesto a Alex Antal 33. miesto.
Juniorka J. Dubajová obsadila 5. miesto.
Vladimíra Zelinová za Duklu BA vybojovala bronz.
V nedeľu na okruhoch vybojoval Benjamín Peszeki výborné 9. miesto. Maxim. Májik obsadil 15. miesto, Martin
Dekýš 19. miesto a Marco Barényi
21. miesto. Žiačka Tereza Ďuríková
zopakovala 5. miesto. Starší žiak Filip
Záhorec v špurte skončil na bronzovom stupienku. Maroš Čerťaský získal
16. miesto, Dominik Sochan 19. miesto,
Jakub Glezgo 25. miesto a Jakub Benča

26. miesto. Kadeti v spoločnej kategórii
so ženami a juniorkami bojovali naplno
od prvého stúpania a v sólo úniku sa
ocitol Félix Štanceľ. V druhom kole bol
dostihnutý vedúcou 11-člennou skupinou, v ktorej boli aj Matúš Ďurík a Róbert
Jackuliak. V záverečnom okruhu sa odpútala vedúca trojica, ktorá prišla až do
cieľa. V druhej skupine s 39 sekundovou
stratou špurtoval Ďurík na konečnom
8. mieste, Štanceľ na peknom 10. mieste, Jackuliak obsadil 22. miesto a Antal
23. miesto. Zelinová za Duklu BA finišovala na 6. mieste.

ktorý finišoval na peknom 16. mieste.
Martin Dekýš podal opäť bojovný výkon
a skončil na peknom 18. mieste a Benjamín Peszeki došpurtoval na 22. mieste.
Žiačka Tereza Ďuríková bojovala v bodovačke na 9 okruhov o víťazstvo až do
poslednej bodovačky. Napokon jej snaha priniesla výborné 3. miesto. Starší žiak
Filip Záhorec mal opäť najvyššie ambície.
Po skvelom výkone a pomoci kolegu
Maroša Čerťaského bodoval vo všetkých bodovačkách a skončil na striebornej pozícii. Čerťaský obsadil 15. miesto
a Benča finišoval na 21. mieste.

Slovenský pohár
pokračoval v Trnave

Kadeti absolvovali bodovačku na
21 okruhov. Po sólo úniku zvíťazil
M. Schwarzbacher zo ŽP Podbrezová.
Naši chalani jazdili aktívne počas celých
pretekov a v polovici boli dokonca traja
v úniku. Napokon ich vedúca skupina
dobehla a vo vyrovnanom súboji Matúšovi Ďuríkovi ušlo pódium o 2 body a obsadil 5. miesto. Félix Štanceľ získal 2 body
a skončil na 9. mieste. Róbert Jackuliak
prišiel na 11. mieste a Alex Antal finišoval
na 15. mieste. Jediná naša juniorka v spoločnej kategórii so ženami J. Dubajová
mala premiéru v bodovacích pretekoch.
Na 21 okruhov skončila na 22. mieste.
CK MŠK

V nedeľu 25. júla pokračovali preteky
Slovenského pohára kritériom v Trnave. V centre mesta čakal na pretekárov
okruh dlhý 1 km s miernym stúpaním do
cieľa. V náborových pretekoch zvíťazili
vo svojich kategóriách opäť naše nádeje
A. Ďuríková a A. Peszekiová. V kategórii
mini registrovaných pretekárov v početnom poli zabojoval Alex Jelža a finišoval
na 10. mieste. Mladší žiaci išli od štartu
ostré tempo a všetci traja naši zástupcovia bojovali na špici. Najlepšie sa umiestnil navrátilec po zranení Maxim Májik,

Po dlhých 15 mesiacoch sa na území
Slovenska konečne konala medzinárodná súťaž v karate. Veľká cena
Slovenska je našou najväčšou a najvýznamnejšou medzinárodnou súťažou.
Každoročne sa jej zúčastňujú pretekári
z celého sveta. Tento rok sa netradične
konala v prázdninovom termíne 17. júla.
Oproti minulým rokom bola okresaná
o detské kategórie.

V kadetskej kategórii sa darilo Šimonovi
Sečkárovi, ktorý sa postupne prebojoval
až do finále, no tu už na maďarského reprezentanta nestačil a po veľmi peknom
výkone si domov odniesol striebro.

Na súťažných tatami sa predstavilo 353
pretekárov zo 14 krajín. Po dlhej pauze
vyrazili do bojov aj karatisti z MŠK Žiar
nad Hronom.

Na súťaži štartovali aj naše dievčatá,
z ktorých sa medailovo presadila len
Nina Jelžová, ktorá po dvoch výhrach
a jednej jednej prehre skončila so
striebrom.

Najviac sa darilo Zdenkovi Vankovi, ktorý vo svojej kategórii starších juniorov
nenašiel konkurenciu a vybojoval pre
nás jedinú zlatú medailu. Zdenko nastúpil aj v seniorskej kategórii, kde prehral len vo finále s čerstvým bronzovým
medailistom zo seniorských Majstrovstiev Európy, a tak si z turnaja odniesol
aj striebro.

Premiéru v juniorskej kategórii výborne
zvládol Adam Dolnický, ktorý po prehre
s neskorším víťazom kategórie nastúpil
ešte v repasáži o bronz, kde už nezaváhal.

Napriek tomu, že žiarska výprava odchádzala na turnaj hlavne po cenné skúsenosti po dlhej pauze, bojovné srdiečka
našich pretekárov sa postarali o veľmi
pekné výsledky. Súťaž bola pre slovenských reprezentantov aj nominačná na
augustové mládežnícke Majstrovstvá
Európy, ktoré sa budú konať vo Fínsku.
(ľs)
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Pohronie je na začínajúcu sezónu naladené optimisticky
FUTBAL – FORTUNA LIGA

na skladbu mužstva, dávame dokopy
nových hráčov, najmä v defenzíve,
pretože tá z minulej sezóny sa rozpadla. Prípravné zápasy nám veľa ukázali.
Mužstvo má veľký ofenzívny potenciál,
no stále je to len potenciál, až samotné
ligové zápasy nám ukážu, kde sa nachádzame a ako to hráči pretavia na ihrisku. Po doplnení mužstva možno ešte
pár kôl potrvá, kým si to všetko sadne,
ale verím, že budeme dobre pripravení
a dokážeme urobiť kvalitné výsledky.“

Hráči sú sebavedomí

Tlačovej konferencie tesne pred
štartom novej sezóny Fortunaligy
sa vo štvrtok 22. júla zúčastnili Štefan Zaťko, športový riaditeľ klubu,
Gergely Geri, hlavný tréner, Peter
Mazan, kapitán mužstva, Patrik Blahút a vedenie klubu reprezentoval
Martin Baláž, člen predstavenstva.
Na úvod odznelo, že klub FK Pohronie
je plne pripravený na štart novej sezóny. Ide do nej skromne a bez veľkých
vyhlásení, avšak so zdravým sebavedomím a optimizmom. Cieľ na nasledujúcu sezónu je urobiť ďalší krok smerom
dopredu. „Je to už naša tretia sezóna
vo Fortuna lige a znova chceme byť
o čosi lepší,“ vyhlásil Martin Baláž. „Čiže
ôsme miesto bude pre nás splnením
cieľa. Akékoľvek vyššie umiestnenie
príjemným prekvapením, prípadné
umiestnenie v prvej šestke splnením
sna. No ostávame pri zemi a vyhnutie

O pohyboch v kádri informoval Štefan
Zaťko. Doposiaľ odišlo z klubu deväť
hráčov, prišlo osem, čo však nie je konečné číslo. „Pracujeme ešte na príchode troch hráčov, ktorými chceme
posilniť defenzívu a stred poľa, uzavrieť by sme to chceli v priebehu prvých
kôl ligy. Ide predovšetkým o skúsených
hráčov.“

Kapitán mužstva Peter Mazan nešetril sebavedomím. Za celý tím vyhlásil,
že už sa nevedia dočkať štartu ligy,
pretože prípravné zápasy nemajú ten
správny náboj. „Sme dobre pripravení
a som presvedčený, že tento rok Pohronie v lige ukáže ešte vyššiu kvalitu.
Už na jar sme dokázali, že sme konkurencieschopné mužstvo, odohrali sme
viacero kvalitných zápasov a v podstate
len jeden smolne prehratý zápas doma
s Trenčínom nás delil od veľkej šance
dostať sa do prvej šestky. Som presvedčený, že v tejto sezóne budeme
ešte lepší.“

Hlavný tréner Gergely Geri zhodnotil
prípravu ako štandardnú. Keďže došlo
k značnej obmene kádra, bola zameraná hlavne, okrem fyzickej prípravy,
na skúšanie nových hráčov a nových
herných systémov. „O výsledky nám
skutočne nešlo, aj keď každý pozitívny
výsledok poteší a urobí aj dobrú náladu v kabíne. My sa však sústredíme

Jeho kolega z tímu, Patrik Blahút, potvrdil slová o tom, že tím sa už nevie
dočkať štartu súťaže. Zároveň aj ocenil
zlepšenie tréningového zázemia v klube. „V novom tréningovom centre, ktoré vzniklo hneď pri štadióne, máme veľmi dobré zázemie. Hneď po tréningu
môžeme regenerovať v saunách, ľadovej vode, máme tam relaxačnú miest-

sa priamym záchranárskym prácam do
konca súťaže a ôsma priečka je pre nás
prvoradé.“

nosť, rozvičovňu, aj to nám pomáha sa
zlepšovať a verím, že sa to preukáže aj
v našich výkonoch. Podľa môjho názoru, aktuálne máme vynikajúcu ofenzívu, takže ja sa o výsledky nebojím.“

chard Župa (Partizan Bardejov), Elie-Gael
N‘Zeyi–Kibonge, Ondřej Chvěja (ukončenie hosťovania), Petr Galuška (ukončenie
hosťovania), Bernard Petrák (II. poľská
liga)

Na vyhlásenia oboch hráčov zareagoval
tréner Geri, ktorý povedal, že ho teší, že
má v tíme tak sebavedomé typy: „Som
rád, že mám takýchto sebavedomých
hráčov, o to viac môžem byť na nich náročnejší. Ak si chcú klásť vysoké ciele,
musia aj tvrdo pracovať, aby ich dosiahli a ukázali v zápasoch, čo je v nich skutočne. My spolu s celým realizačným
tímom sme sem prišli tvrdo pracovať,
a krok po kroku, zápas k zápasu ísť smerom k úspechu. Netreba o tom veľa hovoriť, verím, že to ukážeme na ihrisku.“

Príchody: Adam Pajer (FK Železiarne
Podbrezová), Adam Záhumenský (FK
Zbrojovka Brno), Miloš Lačný (ŠKF Sereď), Aleksander Paluszek (Górnik Zabrze – hosťovanie), Filip Mastiš (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Filip Škrteľ (MFK
Dukla Banská Bystrica), Marián Šmatlák
(FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Marek
Výbošťok (MFK Dukla Banská Bystrica),
Pavel Čmovš (Nea Salamina Famagusta)

Odchody: Petr Pavlík (FK Senica), James
Weir (MTK Budapešť), Thomas Heurtaux,
Tomáš Jenčo (Novohrad Lučenec), Ri-

Aktuálnu zostavu FK Pohronie nájdete nájdete ako plagát na stranách
6 a 7.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Peter Mazan a Patrik Blahút.

V úvodnom zápase sezóny Pohronie podľahlo Trnave
FUTBAL – FORTUNA LIGA

však našiel pripraveného. V 40. minúte
posúdil rozhodca Očenáš stret Savvidisa s Lačným ako faul, nariadil penaltu,
ktorú ale Lačnému zlikvidoval Takáč.

FC Spartak Trnava - FK Pohronie 2:0
(1:0)
Góly: 23. Procházka, 80. Trajkovski. Rozhodovali: Očenáš - Hancko, Poláček, ŽK:
Kolesár - Badolo, Lačný, 847 divákov.
Spartak Trnava: Takáč - Čurma, Kóša,
Twardzik, Trajkovski - Savvidis - Iván
(46. Cabral), Vlasko (82. Kolesár), Procházka (63. Grič), Yao (46. Bamidele Yusuf) - Ristovski (63. Boateng)
FK Pohronie: Hrdlička - Špiriak (84. Výbošťok), Paluszek, Čmovš, Záhumenský
(71. Malle) - Blahút, Mazan, Pajer, Badolo
- Lačný, Adler

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili
v nedeľu 27. júla v 1. kole Fortuna
ligy nad FK Pohronie 2:0.
Prvú šancu zápasu mal Yao, nigérijský
krídelník z voleja namieril nad. Spartak
sa ujal vedenia v 23. minúte, pri čiare
zabojoval o loptu Čurma, stihol prihrať
na päťku Procházkovi, ktorý na dvakrát
dostal loptu do siete - 1:0. Pohronie pohrozilo po rýchlej kontre, Badolovi ale
nevyšlo zakončenie a neskôr sa neujal
ani pokus z diaľky Adlera. Na opačnej
strane skúsil halfvolej spoza pokutového územia Savvidis, ani on neuspel. Na
bránku mieril Vlasko, brankára Hrdličku

Na druhý polčas vybehli na krídelné
pozície namiesto Ivána a Yaoa striedajúci Cabral s Bamidelem. Trnavčania
mali v úvode druhého polčasu dve
dobré šance. Ristovskeho strelu vyrazil Hrdlička, Vlasko z priameho kopu
netrafil priestor medzi troma žrďami. Hra v priebehu druhého polčasu
upadla do podpriemeru, duel sa odvíjal
medzi šestnástkami. Diváci sa dočkali
druhého gólu v sieti Pohronia v 80. minúte. Cabral ani Boateng loptu do siete
nedostali, Trajkovski však prudkou ranou nedal Hrdličkovi šancu. Skorigovať
mohol ešte po rohovom kope Paluszek,
hlavičkoval však nepresne. V závere už
si Trnavčania výsledok postrážili a pripísali si prvé tri body do tabuľky.
Michal Gašparík, tréner Spartaka:
„Mali sme dobrý vstup do zápasu. Prvých 35 minút bolo výborných, dobre
sme kombinovali, dostávali sme súpera pod tlak, vedeli sme prejsť cez obranný blok. Vyústením toho bol prvý
gól. Trochu to potom narušila penalta,
to bol smolný moment. Hra sa neskôr

viac vyrovnala, ale súpera sme do gólových príležitostí nepúšťali. V druhom
polčase sme aj za pomoci nových krídel a útočníkov chceli tú hru ešte oživiť,
streliť druhý gól a dosiahnuť víťazstvo,
ktoré považujem v tomto zápase za
zaslúžené.“
Gergely Geri, tréner Pohronia: „Chceli sme prekvapiť, niečo získať, každý
bod je dobrý. Neboli sme však dostatočne kompaktní v defenzíve a draví
pred súperovou bránkou. Možno bolo

príčinou aj to, že sme museli urobiť určité posuny v zostave, pretože deň pred
zápasom nám vypadol Adamec. Naša
hra však mala vyzerať inak, mali sme
sa snažiť viac presadiť pred súperovou
bránkou. Prístup niektorých hráčov sa
mi zdal laxný a ľahostajný, niektorých
som nespoznával, boli akoby zľaknutí,
neviem či zo súpera alebo štadióna.
Zápas nám ukázal, že musíme súrne
doplniť niektoré posty.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk, TASR

