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Milovníci psov sa stretli na nultom ročníku Dogfestu
V sobotu 23. júla sa v žiarskom parku
konal nultý ročník podujatia venovaného milovníkom psov Dogfest.
Organizátorom bol útulok pre psov
Žiarsky chlpáč. Okrem samotných súťaží mohli diváci spoznať aj niektorých
psíkov, ktorí sa aktuálne nachádzajú
v útulku a priamo na podujatí si ich aj
adoptovať.
Súčasťou podujatia, na ktorom sa prezentoval žiarsky psí útulok, boli najmä
súťaže zamerané na psíkov a ich majiteľov. „Dogfest sme organizovali najmä
z toho dôvodu, aby sme verejnosti predstavili prácu nášho útulku a psíkov, ktorí
sa v ňom nachádzajú a doteraz si nenašli
svoj skutočný domov,“ hovorí na úvod
vedúca žiarskeho útulku Renáta Kořínková a ako pokračuje: „Ide hlavne o psíkov, ktorí sú u nás už dlhšie a nikto si ich
doteraz nevšimol. A to napriek ich úžasným povahám. Prekážkou pre niektorých
majiteľov môže byť napríklad vyšší vek
psíka, alebo nepatrí medzi tých najkrajších. Na podujatí sme ľuďom chceli ukázať, že majú úžasné povahy a že stojí za
to im darovať domov. Sme veľmi radi, že
sa nám to v jednom prípade aj podarilo.
Adoptovať si psíka z útulku totiž vôbec
nie je komplikované a ťažké. A my sme
presvedčení o tom, že máme u nás úžasných psíkov.“

veľmi radi, že sa momentálne adopciám
veľmi darí.“ V prípade, že si chcete psíka
z útulku adoptovať, pripravte si 100 eur
ako adopčný poplatok. V tejto sume je
však zahrnuté kompletné očkovanie, čipovanie, odčervenie a kastrovanie. „Pred
odchodom do domova prejde psík kompletnou veterinárnou prehliadkou. S budúcimi majiteľmi sa dohodneme, kedy
si môžu prísť psíka do útulku pozrieť, na
termíne, kedy by si ho mohli adoptovať
a medzitým si skontrolujeme, do akých
podmienok ho dávame. Do domova dávame psíkom okrem malého darčeka aj
tabletky na odčervenie a prípravky proti
parazitom a kliešťom,“ hovorí ďalej Renáta.

Riešením ako psíka podporiť
je aj virtuálna adopcia
Je mnoho ľudí, ktorí majú radi psov,
no z nejakého dôvodu si ho nemôžu
adoptovať a poskytnúť mu domov. Aj
napriek tomu by radi nejakým spôsobom pomohli. Práve pre nich je určená
virtuálna adopcia. „Stačí, keď si vyberiete
konkrétneho psíka, ktorému chcete mesačne prispievať ľubovoľnou sumou. Vo
svojej banke si zadáte mesačnú platbu
vo výške najmenej päť eur. Z tejto sumy
psíkovi budeme hradiť napríklad kvalit-
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Súčasťou podujatia boli aj súťaže, v ktorých súťažili psíkovia bez pôvodu preukazovania svojho pôvodu. Zapojiť sa
tak mohol skutočne každý. Súťažilo sa
o najlepší psí kúsok, o najkrajšieho chlpáča a o najkrajšiu masku dieťa – pes.
Zaujímavosťou je, že v súťaži o najlepší
psí kúsok sa na druhom mieste umiestnil
bývalý útulkáč Dinko, ktorý bol zároveň
prvým psíkom prijatým do žiarskeho
útulku. Ceny do súťaže pre víťazov venovali spoločnosti Super ZOO a Happy
Pets. Domov si tak odniesli hodnotné
ceny, ako napríklad chladiacu podložku,
hračky, fľašky na pitie, tašky s pamlskami,
vrecia granúl či kĺbovú výživu.
Počas celého horúceho dňa mali psíkovia k dispozícii bazéniky s vodou, kde
sa mohli osviežiť a oddýchnuť si. „Na
podujatí sme predstavili štyroch našich
útulkáčov. Rexa, Rufusa, Georga a Laru.
Sme veľmi radi, že aspoň jednému z nich,
Georgovi, bola prisľúbená dočaska, z ktorej by sa mohol po čase stať trvalý domov,“ netají spokojnosť Renáta a prezrádza, koľko psíkov v útulku aktuálne čaká
na svoj domov: „Nedávno sme ešte mali
40 psíkov, aktuálne je v útulku 28 psíkov.
Traja z nich sú rezervovaní a čoskoro
odchádzajú do nového domova. Sme

nejšie krmivo, alebo, v prípade potreby,
veterinárne úkony. Samozrejme, za takto
adoptovaným psíkom môžete chodiť
do útulku a starať sa o neho. Keď sa psík
adoptuje, budeme vás o tom informovať,“ naznačuje ďalej vedúca Žiarskeho
chlpáča a ako zdôrazňuje, v prípade, že
uvažujete o reálnej adopcii a doteraz ste
žiadneho psa nikdy nemali, nemusíte
sa ničoho báť: „Pred samotnou adopciu
budúcemu majiteľovi položíme niekoľko otázok, aby sme zistili, aký psík by
sa k nemu najlepšie hodil. A podľa jeho
odpovedí mu odporučíme z tých, ktorí
sú aktuálne k adopcii a môžu si vybrať.
Nasleduje potom ešte niekoľko návštev
v útulku, aby sa so psíkom zoznámili.
Potom si ho zoberú domov do dočasnej
opatery na dva až tri týždne, počas ktorých zistia a rozhodnú sa, či sa dokážu
o psíka ďalej starať. Nikto sa nemusí báť,
že po adopcii, ak by to bolo potrebné,
by sme im už viac nepomohli. Máme aj
Maxovu školu pre psov, kde ich môžeme
podporiť vo výcviku a sme pre našich
adoptérov aj nonstop na telefóne, keby
sa niečo dialo. Poradíme im a vysvetlíme
všetko, čo budeme vedieť. Môžu sa na
nás spoľahnúť, budeme pre nich oporou,“ uisťuje Renáta všetkých, ktorí zatiaľ
nad adopciou psíka z útulku váhajú.

Pomôcť môže každý
Premýšľali ste niekedy nad tým, že
by ste chceli útulku nejakým spôsobom pomôcť? Je hneď niekoľko
možností. Buď prispejete finančne na číslo účtu Žiarsky chlpáč, o. z.
SK 68 0200 0000 0045 6300 0555, alebo
zakúpite veci, ktoré aktuálne v útulku
potrebujú. „Momentálne potrebujeme
podložky pre šteniatka, rovnako tak granule pre šteniatka, máme už iba zopár
vriec. Pre Draga, mladého 1,5-ročného
psíka, ktorý má problém so zažívaním,
potrebujeme špeciálne granule Digestive a iné, ako tieto značky, mu nerobia
dobre. Potešia nás aj veci ako uteráky,
obliečky či deky. Poprosíme však darcov,
ktorí chcú darovať matrace, vankúše alebo periny, tie nedávame psíkom, nemáme ich ako využiť. Vždy sa nám hodia aj
čistiace prostriedky, hračky pre psíkov,
vôdzky, obojky či misky, každým takýmto
veciam sa vždy potešíme. Pre niekoho je
to možno maličkosť a v dome už nepotrebná vec, ale nám to veľmi pomôže,“
vymenúva Renáta.
Útulok by v rámci pomoci potreboval
aj nových dočaskárov. Sú to ľudia, ktorí pomáhajú najmä so psami, ktorí sú
nejakým spôsobom traumatizovaní,
alebo sa veľmi boja, alebo majú nejaké
zlozvyky. „Práve v dočaske sa to odnaučia
a pripravia ich tam na nový domov, aby
mali väčšiu možnosť a šancu sa adoptovať. Niektoré psíky sú totiž po príchode
do útulku tak vystrašené, že tam vôbec
nemôžu ostať. Nevedia si zvyknúť na pobyt v koterci a na hluk, ktorý je tam kvôli
ďalším psíkom. Zostávajú stále traumatizované, boja sa a práve stála dočaska
im pomôže z toho dostať sa, naučia sa
krok po kroku dennému režimu, ako to
funguje v domácnosti s človekom a že život pre nich môže byť aj pekný. Zvládnu
tiež základné hygienické návyky a ďalšie

bežné maličkosti. Pre niektorého psíka
to môže byť samozrejmosť, ale práve pre
psíka s problémami niečo, čo sa musí naučiť. Mnoho podnetov z okolia vnímajú
ako boj o život, boja sa a práve preto sa
nám vždy hodia stáli dočaskári, ktorí by
ich u nich doma všetko postupne naučili a odnaučili od zlozvykov. Dočaskári sú
vhodní aj ku šteniatkam, kde im venujú
čas, opateru a všetko ich od mala naučia,“
vysvetľuje Renáta.
Veľkou pomocou pre pracovníkov útulku
sú aj dobrovoľníci, ktorí chodia pomáhať
priamo do útulku. Pomocnú ruku môžu
podať pri čomkoľvek: pri kúpaní, venčení, vyčesávaní, kŕmení, čistení kotercov,
alebo pri vydávaní psov venčiarom.
„V každej tejto sfére hľadáme dobrovoľníka. Potešíme sa aj venčiarom, hlavne
tým silnejším,“ hovorí s úsmevom Renáta a vysvetľuje: „Máme v útulku väčších
a silnejších psov, ktorí sú síce dobrí, zlatí
a neškodní, ale majú váhu a silu a potrebujú pri sebe statnejšieho človeka
na venčenie, aby sa dostali von na prechádzku. Pre rodinu s deťmi zase máme
v útulku menších psíkov, ktorých môžu
zobrať niekam na výlet.“
Útulok Žiarsky chlpáč sa nachádza na
Partizánskej ulici, v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva pod Šibeničným vrchom. Pondelky a piatky sú
vyhradené na adopcie, takže v týchto
dňoch vám odporúčame navštíviť útulok
iba po telefonickom dohovore. Ostatné
dni sú určené pre verejnosť, a to v utorok, stredu a štvrtok od 13.00 do 16.00
hodiny a v sobotu a nedeľu od 10.00 do
16.00 hodiny. „Samozrejme, môžete prísť
aj mimo týchto hodín, stačí nám zavolať
a vieme sa dohodnúť a všetko zorganizovať,“ dodáva na záver Renáta Kořínková,
vedúca útulku Žiarsky chlpáč.
(lt)
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Aj tohtoročný City fest bude multižánrový
a pre všetky vekové kategórie
Obľúbený City fest sa po dvoch rokoch opäť vracia do žiarskeho parku.
Žiarčania sa veľmi tešia, veď môcť vychutnať si za pár eur viacero známych
kapiel a hudobníkov je skôr raritou,
ako samozrejmosťou. Aj tento ročník
festivalu bude veľmi pestrý a poteší milovníkov viacerých hudobných
žánrov.
Hudobný festival sa v Parku Š. Moysesa
v Žiari nad Hronom uskutoční prvú augustovú sobotu, a teda 6. augusta. Podujatie sa uskutoční po dvoch rokoch, kedy
ho zastavila pandémia. Zaujímalo nás, či
bolo pre dramaturgiu jednoduchšie zostaviť výber účinkujúcich. „Ani nie. Skôr
mám pocit, že bol výber oveľa ťažší aj
vzhľadom na neistú situáciu s partnermi festivalu a veľkým zdražovaním cien,
služieb a podobne,“ hovorí na úvod
producent žiarskeho Mestského kultúrneho centra, Janko Kulich a dodáva:
„Veľká vďaka patrí firme NEMAK za hlavné reklamné partnerstvo, Nadácii ZSNP
a Slovalco a tiež Regiónu Gron. Bez nich
by City fest nemohol byť. Dramaturgia sa
tvorí niekoľko mesiacov vopred a špecifická je v tom, že City fest je multižánrový a takmer pre všetky vekové kategórie.
Nedá sa preto zostaviť program tak, že
by sme dali na večer dve hviezdy metalu,
punku či hip hoppu. Musí to byť pestré

a pre každého niečo. Veríme, že tento rok
sa nám to celkom podarilo.“
Pri výbere kapiel a hudobníkov je vždy
najdôležitejším faktorom záujem diváka.
„Pravidelne nám píšu a žiadajú si tých
svojich obľúbencov. Vyberáme však aj na
základe aktuálnej formy, hranosti, popularity, podľa počtu fanúšikov, videní na
Youtube a podobne. Dôležitá je tiež cena
za koncert a podmienky,“ približuje zákulisie festivalu Janko Kulich s tým, že sú
síce kapely, ktoré by žiarske Céčko veľmi
rado na City feste uviedlo, ale nemôže si
ich dovoliť: „Máme len pár miest v dramaturgii, a preto aj tlak kapiel zahrať si
na našom festivale je veľký.“

Vstupné v predpredaji za 8 eur
Počas trvania festivalu sa viackrát menila
aj výška vstupného. Kým na začiatku bol
vstup pre každého zadarmo, postupne
sa začalo s predajom vstupeniek. Dnes
v predpredaji zaplatíte na vstupnom
8 eur a v deň konania festivalu 11 eur.
Žiarčania majú vstupné za 8 eur aj v deň
konania festivalu. Osoby ZŤP, nevidiaci,
vozičkári, darcovia krvi - držitelia zlatej
a striebornej Jánskeho plakety a deti
do 120 centimetrov majú vstup zadarmo. „Dôvodom zvýšeného vstupného
sú zvyšujúce sa ceny a nemyslíme tým

len honoráre umelcov. City fest je mega
podujatie, ktoré vyžaduje profesionálne
služby od ozvučenia, techniky, elektrocentrál, odpadov, dopravy, propagácie
až po samotný personál. Skutočná cena
vstupenky na takýto festival by bola niekde na hranici 20 eur a len vďaka ochote
mesta Žiar nad Hronom a partnerom
festivalu ju vieme zadotovať. Veď len
za pivo na niektorých podujatiach dáte
3 eurá, a tak nie je možné, aby ostala
cena vstupenky na 5 eurách,“ vysvetľuje Janko Kulich a prezrádza, koľko sa
doposiaľ v predpredaji predalo vstupeniek: „V súčasnosti je v predpredaji
predaných okolo 700 lístkov, ale hlavný
nápor predpokladáme v týždni pred festivalom. Pre návštevníkov z iných miest
sa oplatí zakúpiť si vstupenky v predpredaji so zľavou 3 eurá. Navyše, návštevník
so zakúpenou vstupenkou pri bráne do
parku nebude čakať v rade pri pokladni,
ale prejde rovno k výmene vstupenky za
náramok.“

Občerstvenie bude
rozdelené na dve zóny

fanúšik dobrej hudby nevie podujatie
ani predstaviť. „Už tradične sa návštevníci môžu tešiť na dve zóny. Na lúke pred
pódiom bude nápojová zóna s výčapmi
a lievanými nápojmi. Gastro zóna so
stánkami s jedlom a pivnými setmi na
sedenie bude hneď pri vstupe do parku
pred kúpaliskom,“ dodáva na záver producent žiarskeho Céčka a ako prezrádza,
festival bude doplnený o zónu pre deti
s nafukovacími atrakciami.

Súčasťou festivalu sú nielen koncerty
kapiel a hudobníkov, ale aj možnosti
občerstvenia. Bez toho si snáď žiadny

Upozorňujeme Žiarčanov, že parkoviská v okolí parku a kúpaliska budú
vyhradené pre návštevníkov festivalu

Župné trhy ponúkli priestor
lokálnym producentom
Banskobystrický samosprávny kraj
vytvoril ďalší priestor pre prezentáciu
regionálnych producentov, farmárov
a remeselníkov. Prvé Župné trhy v novodobej histórii kraja odštartovali na
námestí v Brezne a pokračovali v priebehu júna a júla v ďalších šiestich
mestách. Kraj tak nadviazal na svoje
projekty Regionálnych pultov a Výzvu
farmárom.
Na historicky prvých Župných trhoch
dostala priestor viac ako desiatka lokálnych farmárov a remeselníkov, ktorí
sem prišli predstaviť a ponúknuť svoju
produkciu. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) organizovaním Župných
trhov nadviazal na svoje projekty Regionálnych pultov či Výzvu farmárom,
aby vytvoril ďalší priestor pre ponuku
lokálnych výrobkov a potravín, podporil
lokálnu ekonomiku a nakupovanie „od
miestnych“.
„Som veľmi rád, že aj takýmto spôsobom
podporujeme ako kraj tých, ktorí sa vydali na neľahkú cestu zachovania tradič-

ných remesiel, chutí a výrobkov. Ďakujem za spoluprácu všetkým partnerom
a verím, že Župné trhy si nájdu svojich
priaznivcov, stanú sa priestorom pre
stretnutie rodín a priateľov a miestom,
kde si ľudia kúpia výrobky s dušou nášho kraja,“ povedal na otvorení predseda
BBSK Ján Lunter.

„

Zastúpené boli potraviny
aj remeselná výroba. Súčasťou
trhov boli aj remeselné
workshopy.

Župné trhy sa uskutočnili v piatky a sobotu na námestiach siedmich okresných
miest v Banskobystrickom kraji. Na každom trhu ponúklo svoj sortiment od 10
do 20 miestnych producentov, zastúpené boli potraviny aj remeselná tvorba.
Sprievodnou aktivitou boli remeselné
workshopy nielen pre deti a v popoludňajších hodinách vystúpenia miestnych
detských folklórnych súborov.

„Župné trhy výborne dopĺňajú aktivity,
ktoré ako župa v prospech regionálnych
výrobcov, podnikateľov, farmárov a remeselníkov systematicky vyvíjame. Už
dnes funguje 14 regionálnych pultov
s bohatou ponukou lokálnych výrobkov
v ubytovacích zariadeniach po celom
kraji, podarilo sa nám získať lokálnych
dodávateľov pre naše školy a zariadenia
sociálnych služieb a výrobky od miestnych ponúkame aj na internete. Týchto
ľudí tak podporujeme naozaj adresne
a priestor neustále rozširujeme,“ povedal v Brezne podpredseda BBSK Ondrej
Lunter.

a spoplatnené sumou 5 eur za celodenné parkovanie.
Line Up kapiel
14.00 h: KALI & PETER PAN
15.30 h: MEDIAL BANANA
17.00 h: ANDY SWITCH & RADIOPIECES
18.30 h: HRDZA
20.00 h: ŽIARSKY ZLATÝ KLINEC
20.30 h: TOMÁŠ KLUS
22.00 h: DESMOD
23.30 h: HEĽENINE OČI
01.00 h: INÉ KAFE
Moderuje: Janko Kulich

Ak viete o opustenom
vozidle, volajte
mestskú políciu

Župný trh aj na
žiarskom námestí
Na historicky prvom Župnom trhu, ktorý sa konal na žiarskom námestí v piatok
22. júla, sa predstavilo spolu 20 regionálnych producentov a remeselníkov
so svojou produkciou. „Boli to napríklad
hrnčiarske výrobky, výrobky z drôtu,
dreva, vyšívané ľudové odevy, regionálne mäsové špeciality, syry, buchty či
posúchym,“ informuje Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie
BBSK a ako dopĺňa: „Súčasťou programu
boli aj tvorivé dielne, ktoré sme pripravili v spolupráci s Pohronským osvetovým
strediskom a počas ktorých si záujemcovia mohli vyskúšať drôtovanie, pletenie košíkov či hrnčiarstvo. V kultúrnom
programe vystúpil Detský folklórny súbor Zornička zo Zvolena. Atmosféra bola
veľmi príjemná, návštevnosť bola najväčšia dopoludnia, popoludní ju ovplyvnili
extrémne vysoké teploty. Predajcovia
z trhov však napriek tomu odchádzali
spokojní a veríme, že aj návštevníci.“
(lt)

Každoročne Odbor životného prostredia a infraštruktúry MsÚ v Žiari nad
Hronom rieši niekoľko prípadov starých vozidiel, ich počet sa pohybuje aj
do 10 kusov. V prípade, že vozidlo je
v určitom štádiu konania v zmysle zákona o odpadoch, je možné vykonať
jeho odťah a umiestnenie na určené
parkovisko.
Mesto Žiar nad Hronom, v spolupráci so
spoločnosťou ZSNP RECYKLING, s.r.o.,
ktorá prevádzkuje určené parkovisko,
priebežne odstraňuje vozidlá, ktorých
majitelia tieto dlhodobo parkujú na
verejných priestranstvách alebo parkoviskách. „Ide mnohokrát o veľmi zložité
prípady, pre ktoré ostanú tieto vozidlá
opustené na ulici,“ hovorí Milan Lauko,
konateľ spoločnosti ZSNP RECYKLING
a ako pokračuje: „Pri odstraňovaní takýchto vozidiel musí mesto splniť zákonné podmienky, aby mohlo dôjsť k jeho
premiestneniu na určené parkovisko.
Jeho premiestnením však samotné zákonné vysporiadanie nekončí a zainteresované orgány musia ďalej pracovať na

tom, aby náklady na takéto odstránenie
neznášalo mesto, ale práve vlastník vozidla, ktorý ponechal vozidlo na ulici či
parkovisku a nereagoval včas na príslušné výzvy mesta alebo mestskej polície.“

„

Pri odstraňovaní starých
vozidiel musí mesto splniť
zákonné podmienky.

Zákonné ekologické zneškodnenie takéhoto vozidla spoločnosťou ZSNP RECYKLING, s.r.o., ktorá prevádzkuje aj autovrakovisko, je však až posledná krajná
možnosť, kedy zlyhajú všetky kroky v komunikácii s vlastníkom vozidla. „Ak viete
o nejakom opustenom vozidle, ktoré
dlhodobo zaberá verejné priestranstvo
a je zjavné, že sa na ňom nejazdí, alebo
poškodzuje životné prostredie, obráťte
sa na mestskú políciu, ktorá môže začať
proces komunikácie s jeho majiteľom,“
dodáva na záver Milan Lauko.
(lt)
Foto: archív OŽPaI MsÚ
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Fresky v biskupskom
kaštieli II.
Kaplnka, ktorá sa nachádza v biskupskom kaštieli, má jediná v súčasnosti zachovalú nástennú maľbu. V miestnostiach kaštieľa som
počas času, ktorý v ňom trávim,
zistil, že v každej z nich sa nachádzajú maľby na stenách.
Pri prácach na úprave v minulosti
dochádzalo k ich nálezom, ale treba
si najmä uvedomiť, že aj k ich poškodeniu a často k úplnému odstráneniu.

diteľné na dobových fotografiách interiéru, zhotovených pred požiarom.
Vyznačovali sa bohatým rastlinným
motívom, ktorý pripomínal, s trochou
nadsádzky, hustý záhradný porast.
Nad ním je bohato vyzdobený fabión,
ktorého maľba prechádza na strop
miestnosti. Na stenách boli vyobrazené aj architektonické prvky, ako to
vyplýva zo záverov obhliadky komisie
z roku 1958, v ktorej sa píše, že nad
vstupným portálom do hlavnej sály
bola nástenná maľba, ktorá sa mala
zachovať, ako aj maľované pilastre na
stenách, ktoré mali dosiahnuť až na
úroveň podlahy.

Nebolo tomu inak ani v miestnosti –
biskupskej sále, kedy sa v minulosti
pri presekávaní elektrického vedenia
odhalili malé fragmenty nástenných
malieb. Rekonštrukcia maliarskej výzdoby sály však už nie je možná, lebo
po požiari strechy v roku 1939 zhorel
aj drevený krov a oheň pravdepodobne poškodil aj podkrovie a zničil
omietky. Neskoršie bol vymenený –
spevnený oceľovými nosníkmi a aplikované boli nové omietky.
Snáď len v ďalekej budúcnosti sa
môže niekto pokúsiť o rekonštrukciu
malieb, ktoré sú pomerne dobre vi-

Podľa súčasného stavu vidíme, že nič
sa nezachovalo a vyjadrenie komisie
bolo v tomto ohľade ignorované.
Spomína sa to aj v zápise, napriek
jasne formulovaným stanoviskám
pamiatkarov došlo k vážnym negatívnym zásahom. A tak si musíme
uvedomiť, že niečo iné sú nariadenia
a niečo iné ich rešpektovanie. Vždy
záleží na ľuďoch a ich, v tomto prípade, vzťahu k pamiatkam. Zničiť sa dá
všetko na svete, s obnovou je to už
horšie, preto najdrahšia na svete je
ľudská ľahostajnosť!
Mgr,. Peter Mosný, archeológ

Žiarska „Štvorka“ podporuje talentovaných žiakov
Základná škola na Jilemnického ulici
v Žiari nad Hronom bola úspešná pri
podávaní projektu v rámci programu
Erasmus+. Projekt pod názvom Podpora talentovaných žiakov sa realizoval v práve skončenom školskom roku.
Súčasťou projektu bola mobilita piatich pedagógov školy v partnerskej
základnej škole v českých Svitavách.
Pri tvorbe projektu sa pedagógovia
zamerali na viacero cieľov - zlepšiť metodické kompetencie učiteľov, spoznať
inovatívne metódy zamerané na rozvoj
športovo a intelektovo nadaných detí, integrovať do predmetu Informatika nové
učivo z predmetu Tvorivé a efektívne
myslenie partnerskej školy a počas realizácie mobility spoznať možnosti prenosu
obsahu vyučovania do predmetu Informatika tak, aby umožnil dosiahnuť vyššiu informačnú gramotnosť a posunul
žiakov k programovaniu, zaviesť prvky
robotiky a kybernetiky.
Rozšírené vedomosti budú pedagógovia
realizovať pri diferencovanom vyučovaní
s nadanými žiakmi. Vďaka projektu spoznali prierezové témy v ŠkVP Mediálna
výchova a Výchova k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach a zavedú prvky do ŠkVP v oblasti mediálnej
výchovy a výchovy k mysleniu v európskych súvislostiach. Snažiť sa budú využívať prvky aj v aktivitách školy mimo
vyučovania.
V rámci projektu piati pedagógovia absolvovali v dňoch od 21. do 23. júna mobilitu u partnerskej školy. Počas pobytu

partnerská škola realizovala projektový
týždeň. Rovesnícke vzdelávanie, ktorého
cieľom bolo zvýšiť spoluprácu a súdržnosť tried, bolo integrované do projektového týždňa s názvom HOP týždeň. Ako
uviedla jedna z účastníkov, pedagogička
Dáša Danková: „Mali sme možnosť vidieť
v praxi prepojenosť predmetov. Bol to
motivačný zámer školy, aby deti zažili
niečo nečakané. Rovnaké prekvapenie
čakalo aj rodičov. Projektový týždeň bol
zameraný na turistiku, orientáciu, poznávanie mesta Svitavy a jeho okolia a rozvoj spolupráce medzi deťmi. Vyvrcholenie bolo po skončení aktivít vo štvrtok
popoludní na Cihelně, kde všetci uvideli
výsledky toho, čo deti zvládli a dokázali.“
Pedagógovia spoznali, ako v škole pracujú s nadanými deťmi, ako pripravujú
žiakov od 7. ročníka na samostatnú
prácu, a to formou polročných projektov. Na projektoch pracujú na hodinách
angličtiny, informatiky, geografie. Každý
žiak svoj projekt prezentuje v anglickom
jazyku pred triedou. V škole v snahe
o podporu nadaných detí vytvorili krúžok s obsahom vyhovujúcim individuálnym záujmom nadaných detí – projekt
Dejme šanci nadaným II.

Vyučovanie zamerané
na informačnú gramotnosť
Vyučovanie zamerané na informačnú
gramotnosť má partnerská škola v predmetoch Informatiky, ale predovšetkým
získané vedomosti a zručnosti z tohto
predmetu žiaci využívajú aj v ostatných

Pedagógovia žiarskej školy v českých Svitavách.

predmetoch. Využívajú inovatívne prvky výučby, ako objektovo orientované
programovanie KODU (kodugamelab.
com), modelovanie 3D modelov, ktoré
je efektívne prepojené s vyučujúcimi
predmetmi (BIO – tvorba baktérií a vírusov, CHEM – elektronegativita prvkov,
dopravné prostriedky...), robotika – práca
s mBOT 2, ozobotmi a micro:bitmi. Učiteľka informatiky na „Štvorke, Dana Stemnická hodnotí: „Veľkým prínosom bolo
pre mňa oboznámenie sa s obsahom
predmetu Informatika ako aj nového
predmetu Tvorivé a efektívne myslenie,
ktoré motivuje žiakov k programovaniu,
k riešeniu problémových úloh z praktického života a k skupinovej práci. Škola
je po technickej stránke výborne vybavená, najmä vďaka dotáciám (počítačové učebne systémom 1 PC = 1 žiak, 3D
tlačiarne, robotická technika). Žiaci sa
každoročne úspešne zapájajú do súťaží
v programovaní.“

Kino na schodoch prechádza
do svojej druhej polovice
Kino Hron si aj na mesiac august pripravilo pre svojich divákov premietanie priamo pod holým nebom. Kino na
schodoch si vychutnáte po tri večery
po sebe v priestore pred Mestským
kultúrnym centrom.
Premietanie začne po 21.00 hodine,

keď zájde slnko a vonku sa zotmie, aby
bol zážitok z kina pre diváka čo najviac
efektívny. Tento rok sa do zoznamu opäť
dostali aj iné ako len české a slovenské
filmové hity. Už tretím rokom nasadilo
kino Hron aj zahraničné filmy. Tento rok
sa potešia fanúšikovia akčných filmov aj

českých komédií. Za vstupné opäť nemusíte platiť, premieta sa zadarmo. V prípade dažďa alebo silného vetra, kedy nebude možné nafúknuť premietacie plátno,
sa premietanie ruší, a to bez náhrady.
Samozrejme, počas letných mesiacov
môže divák navštíviť aj klasické premietanie filmových noviniek priamo v kine,
ktoré premieta v normálnom neobmedzenom režime. Dokonca možno až
v prázdninovom, kde okrem víkendu
premieta rozprávky navyše aj dvakrát
v pracovných dňoch. Premieta sa každý
deň, okrem pondelka a dní, kedy to nie
je možné z dôvodu iného, súbežného
podujatia, kde je potrebné, aby pracoval
aj personál kina, alebo je iné podujatie
v budove Mestského kultúrneho centra,
ktoré by kino rušilo.
Program Kina na schodoch v auguste
Pondelok 15. augusta – Upgrade
Utorok 16. augusta – Zbožňovaný
Streda 17. augusta – Temný rytier
Všetky informácie nájdete na webovej
stránke www.kinohron.sk.
(lt)

V partnerskej škole majú prierezovú
tému Mediální výchova zaradenú integrálne do predmetov, ktoré umožňujú
jej využitie v praxi. Vytvorili si záujmový
krúžok Školní televize a kamera pre žiakov 6. – 9. ročníka. Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, integruje, prehlbuje poznatky
a umožňuje uplatniť zručnosti, ktoré si
žiaci osvojili v jednotlivých vzdelávacích
oblastiach. Rozvíja základné vedomosti
potrebné pre porozumenie sociálnym
a kultúrnym odlišnostiam medzi národmi. Rozširuje a prehlbuje zručnosti
potrebné pre orientáciu v európskom
prostredí, sebarealizáciu a riešenie reálnych situácií v otvorenom európskom
priestore.

a partnerskej školy vo Svitavách s Mensa ČR. „Vďaka realizácii projektu Dajme
šancu nadaným sa stala naša partnerská
škola aj partnerskou školou spoločnosti
Mensa ČR. Pripravujú aj metodiku, ktorú
bude môcť využiť ktorákoľvek škola, venujúca sa rozvoju nadaných žiakov. Pre
našu prax určite využijeme nielen metodiku, ale aj systém vedenia záujmového útvaru pre nadané deti,“ konštatuje
Drahomíra Hanzlíková. Ako podotýka,
veľkou skúsenosťou boli diskusie s pedagógmi a vedením partnerskej školy, ako
riešia vyučovacie i výchovné problémy
v škole. „Prínosy projektu pre pedagógov, ktorí sa zúčastnili mobility, ale aj pre
školu a tým pre žiakov vidíme v spoznaní
metód práce s nadanými žiakmi, ale aj so
žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v získaní nápadov
ako prepojiť vyučovacie predmety a ako
spraviť vyučovanie zábavnejšie s komplexnejším prístupom k vedomostiam
žiakov. Účasť na projekte bola podnetná,
a preto sa bude škola opäť usilovať získať
projekt v rámci programu Erasmus+,“ dodáva na záver riaditeľka žiarskej „Štvorky“.
(lt)
Foto: archív školy.

Pre riaditeľku školy, Drahomíru Hanzlíkovú, bola mobilita a prínos projektu,
okrem iného, aj v spolupráci žiarskej

SHMÚ: Najteplejšie bolo
v Žiari nad Hronom,
namerali 37,5 stupňa Celzia
Teplota na území Slovenska presiahla v stredu 20. júla 37 stupňov Celzia.
Najteplejšie bolo v Žiari nad Hronom,
kde namerali 37,5 stupňa Celzia.
Historické maximá však prekonané
neboli. Informoval o tom Slovenský
hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
na sociálnej sieti.
V prípade stredajšej najteplejšej lokality
ide podľa meteorológov o neobvyklú
lokalitu s celoslovenským denným maximom teploty vzduchu. „No vzhľadom
na to, že najteplejší vzduch je viazaný na

stredné Slovensko a okolie, respektíve
širšia oblasť Západných Karpát, nižšie
kotlinové polohy konkurujú krajnému
juhu územia,“ konštatuje SHMÚ.
Meteorológovia zároveň pripomenuli
15. výročie najhorúcejšieho dňa v histórii meraní na Slovensku, keďže 20. júla
2007 namerali napríklad v Hurbanove 40,3 stupňov Celzia, v Dudinciach
40,2 stupňa Celzia.
(r)
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Žiarska hlinikáreň Slovalco je len krok od zatvorenia prevádzky
Jediný výrobca hliníka na Slovensku,
a jeden z najekologickejších výrobcov
hliníka na svete, je na pokraji svojich
síl a kvôli drahej elektrine a nečinnosti vlády stojí pred hrozbou ukončenia
výroby.
Slovalco zamestnáva stovky ľudí v regióne a ďalších viac ako 2 000 pracovných
miest je priamo naviazaných na túto
fabriku. Ak by hlinikáreň odstavila výrobu, bez práce môžu zostať tisícky ľudí.
Žiarska hlinikáreň dnes nechce nič, na čo
nemá nárok. Pre jej ďalšie fungovanie,
ako aj pre fungovanie iných slovenských
fabrík, v ktorých sú rovnako ohrozené tisícky pracovných miest, stačí len to, aby
štát nastavil pravidlá, aké fungujú v ostatných krajinách EÚ.
Podporte žiarsku hlinikáreň na stránke www.podporslovenskypriemysel.sk,
má to zmysel.

Zamestnanci Slovalca
a verejnosť sa zišli na proteste
na žiarskom námestí
Vyjadriť nespokojnosť nad tým, ako sa
vláda doposiaľ stavia k strategickým priemyselným podnikom v otázke kompenzácií vysokých cien energií a podpora
zachovania výroby hliníka v Slovenskej
republike – to boli hlavné ciele protestu
v sobotu 16. júla v Žiari nad Hronom.

Jediný výrobca hliníka na Slovensku
nezvláda rast cien elektrickej energie.
S najväčšou pravdepodobnosťou bude
musieť do konca roka prepustiť dve tretiny zamestnancov a ukončiť výrobu hliníka. „Slovalco na budúci rok nevyrobí ani
tonu hliníka a o prácu príde až 300 ľudí
zo Žiaru a okolia. Je mi to neskutočne
ľúto, že sme nedokázali presvedčiť kompetentných, že situácia je mimoriadne
vážna. Ale nebojte, hliník budeme mať.
Čína, Rusko, Brazília majú dostatočné kapacity. To nevadí, že ten hliník má päťkrát
väčšiu CO2 stopu. Cítim strašnú zlosť,“
uviedol primátor Žiaru Peter Antal s tým,
že v tomto momente už pre vysoké ceny
energií nepomôže ani rýchla pomoc štátu, na ktorú doteraz čakali. Ako dodal, na
Slovákov sú pritom naviazané ďalšie tisíce pracovných miest spolupracujúcich firiem: „Je to určite veľká tragédia pre celý
región. Neviem to inak nazvať, lebo dnes
sa bavíme o tristo prepustených ľuďoch.
Čas nám ukáže, aký dopad to bude mať
na ostatné firmy, ktoré sú priamo naviazané na Slovalco. Keďže analýza, ktorá sa
robila v minulosti, hovorila až o 2 500 ľuďoch, ktorí sú naviazaní svojou výrobou
či službami.
Rezort hospodárstva napriek tomu tvrdí,
že pre Slovákov urobil maximum v rámci
svojich kompetencií. K zníženiu poplatkov v koncových cenách energií sa po-

Slovalco patrí k najsilnejším
podnikom a jeho zánik
by mal negatívne dopady
na celý priemyselný park
Iniciatíva predstaviteľov samospráv
regiónu Žiar nad Hronom a osobností
z regiónu spustila ešte v júni petičnú
akciu na pomoc Slovalcu, ktorému pre
prudké zvýšenie cien energií hrozí zánik. Ide pritom o jeden z najmodernejších a najstrategickejších závodov na
Slovensku. Členkou petičného výboru
je aj Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta Kremnica.
K iniciatíve, ktorá podporuje zachovanie výroby hliníka v žiarskej hlinikárni,
sa Iveta Ceferová rozhodla pripojiť aj
z toho dôvodu, že Slovalco vníma ako
kľúčového zamestnávateľa v našom regióne. „Je celkom prirodzené, že iba silný a stabilný región dokáže garantovať
jeho obyvateľom rast životnej úrovne.
Bez Slovalca, ako kľúčového zamestnávateľa, by bolo ťažké takúto stabilitu do
budúcnosti udržať. Obavy, že náš región
by toto krajné riešenie výrazne zasiahlo
po všetkých stránkach, sú opodstatnené.
Jedinou šancou pre nás všetkých je preto zomknúť sa a spoločne čeliť hrozbe
jeho zániku,“ hovorí Iveta Ceferová o dôvodoch, pre ktoré sa rozhodla pripojiť
k iniciatíve.
Mesto Kremnica a jeho obyvatelia sú tiež
vo veľkej miere závislí na fungovaní spoločnosti Slovalco. „Slovalco nepochybne
patrí k najsilnejším podnikom priemyselného parku a jeho zánik by mal negatívne dopady na celý priemyselný park,“
myslí si Iveta Ceferová a ako konštatuje:
„Z hľadiska zamestnanosti predstavuje
Slovalco jedného z kľúčových zamestnávateľov aj pre obyvateľov Kremnice
a okolia. Priamo by sa to dotklo miery nezamestnanosti a poklesu životnej úrovne
v rodinách, ktorých členovia dochádzajú za prácou do tohto podniku. Prinieslo by to aj druhotné negatíva – pokles
kúpyschopnosti a tým aj oslabenie podnikateľských subjektov v našom meste.“

Iveta Ceferová.

Z Kremnice a okolia je priamo v spoločnosti Slovalco zamestnaných 36 ľudí,
pričom ide o obce Kopernica, Stará
Kremnička, Jastrabá, Kunešov, Dolná
a Horná Ves a Bartošova Lehôtka. „A to
hovoríme iba o ľuďoch, ktorí sú kmeňovými zamestnancami. Presné počty
ľudí, ktorí sú na Slovalco naviazaní ako
externí zamestnanci, aktuálne nemáme
k dispozícii,“ približuje ďalej viceprimátorka Kremnice.
V minulosti spoločnosť Slovalco finančne
pomohlo aj konkrétnej rodine z Kremnice, ktorá sa stará postihnuté dieťa. „Slovalco prispelo na pomoc a liečbu v USA
malej Kremničanke Saške, ktorá trpela
na závažné onkologické ochorenie, tzv.
neuroblastóm. Keďže naši zdravotníci
boli bezradní, jedinou šancou bola operácie v New Yorku. Vďaka Slovalcu, ale aj
množstvu ďalších darov sa podarilo operáciu úspešne zrealizovať,“ dodáva na záver Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora
mesta Kremnica.
(lt)

všetkých odvíja od cenovky na londýnskej burze. To, čo robí rozdiel, sú kompenzácie cien elektriny z envirofondu,
ktorý práve priemyselníci plnia rok čo
rok stovkami miliónov eur. No zatiaľ čo
v Nemecku dostávajú energeticky náročné podniky z toho, čo odvedú, naspäť
18 percent, u nás to bolo v posledných
rokoch len 1,6 až 4,6 percenta. Aj preto
Slovalco podľa vlastných slov nestojí
oproti výrobcom v susedných krajinách
na rovnakej štartovacej čiare a už vôbec
nie oproti tým z tretích krajín.
Protest na žiarskom námestí.

stavil aj Banskobystrický samosprávny
kraj. Ten vyzýva vládu, aby zamedzila
významným hospodárskym škodám
a urýchlene zákon o obchodovaní
s emisnými kvótami novelizovala.
V Žiari nad Hronom a okolí sa tiež spisuje
petícia za záchranu Slovalca, pod ktorou
je už v týchto dňoch podpísaných viac
ako 10 000 ľudí.

O Slovalcu sa rozhodne
v auguste
To, ako bude vyzerať osud fabriky, ktorá
produkuje hliník viac ako 70 rokov, určí
predstavenstvo spoločnosti. Stať sa tak
má v auguste.

Vedenie jedinej slovenskej hlinikárne
v Žiari nad Hronom Slovalco hovorí už
roky o tom, že zotrvanie na našom trhu
môže byť z dlhodobého hľadiska problém. Ten spôsobuje najmä extrémne
rastúca cena elektrickej energie, na ktorej
sa do veľkej miery podieľajú aj neustále
sa zdražujúce emisné povolenky či klesajúca predajná cena hliníka. Z tohto dôvodu ťahajú európske hlinikárne oproti tým
z tretích krajín za kratší koniec. Majú totiž násobne lacnejšie výrobné vstupy. Za
ten najkratší koniec však v Európe podľa
všetkého ťahá Slovensko.
Energiu totiž nakupuje na burze, tak ako
všetci ostatní. Cena hliníka sa zas pre

Nekonkurencieschopnosť preto prerástla do radikálneho rozhodnutia ako
prepúšťanie a odstavenie výroby. Hliník
je strategická komodita, bez ktorej by
sa nezaobišiel predovšetkým stavebný
biznis, no ani automobilky. Problémom
Slovalca aj ďalších závodov v Európe však
je, že sú automaticky v strate. Príčinou je
totiž cena energie, a to k nej ešte treba
pripočítať ceny oxidu hlinitého, anód,
mzdy, dane, odvody a tak ďalej. A to
všetko v priestore, kde pomoc zo strany
štátu absentuje a jeden rezort v oficiálnych vyhláseniach obviňuje druhý. Paradoxom pritom je, že pred pár týždňami
Nemecko získalo súhlas Európskej únie
na to, aby vynaložilo päť miliárd eur pre
energeticky náročné firmy. Tamojšie
fabriky sa môžu uchádzať o 25 a v niektorých prípadoch až o 50 miliónov eur.

Slovalco dnes dodáva 50 %
všetkého hliníka spotrebovaného
slovenským priemyslom
Vysoké ceny energií ohrozujú konkurencieschopnosť hliníkarenského
priemyslu v celej Európskej únii a kým
hlinikárne v iných členských štátoch
dostávajú podľa Slovalca podporu na
udržanie si konkurencieschopnosti,
oni rovnaké podmienky nemajú.
„Čelíme veľmi ťažkej situácii, no naďalej
sme odhodlaní hľadať najlepšie možné
riešenia pre budúcnosť Slovalca a postarať sa o našich zamestnancov, nech už
nastane akákoľvek situácia,“ zhodnotil
v tlačovej správe generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco, Milan Veselý a ako ďalej poukázal: „Situácii, v ktorej sa Slovalco nachádza, sa dalo predísť. Ak by sme
pred rokom mali rovnaké podmienky
a istotu kompenzácií CO2. Vtedy by si
Slovalco zabezpečilo dlhodobý kontrakt
na dodávku elektriny.“
Veselý pritom oceňuje všetko úsilie
a prísľuby zo strany vlády za posledné
roky, realita je ale podľa neho taká, že
Slovensko nezaviedlo rovnakú schému
kompenzácie CO2 ako ostatné členské
štáty únie pre svoj oprávnený energeticky náročný priemysel. „Slovalco a jeho
majitelia sa dva roky snažili nájsť riešenie,
pomocou ktorého by sme mali rovnaké
podmienky ako ostatné európske huty.
Teraz je už neskoro zabezpečiť si konkurencieschopnosť pre rok 2023. Situácia
je tak pre Slovalco naďalej mimoriadne
zložitá,“ uzavrel.

Porovnanie uhlíkovej stopy pri výrobe
hliníka (v tonách CO2 na tonu vyrobeného kovu):
Slovalco - 4,2
výroba v Európe - 6,7
spotreba v Európe - 8,6
svetový priemer - 16,7
výroba v Číne - 20

Posledná záchrana
Generálny riaditeľ Slovalco Milan Veselý
podotkol, že firmu mohla zachrániť práve
chýbajúca novela zákona o obchodovaní
s emisnými kvótami. „S kompenzáciou by
sme vedeli byť aspoň na nule, ale takto
je situácia ďaleko za hranicou únosnosti. Nedokázali sme si zabezpečiť vstupy,
elektrinu na budúci rok, a dnes už to zašlo tak ďaleko, že by nám už ani prijatie
zákona nepomohlo,“ dodal Veselý.

375 eur - je aktuálna cena elektrickej energie za MWh na budúci rok

Jediný výrobca hliníka na Slovensku, Slovalco v Žiari nad Hronom, ohlásil prepúšťanie a fabrika má tak zrejme naklonené
k neodvratnému koncu. Pre spriemyselnenú krajinu, ako je Slovensko, ide o veľmi zlú správu, uviedlo vo štvrtok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Za všetko
môžu rastúce ceny elektrickej energie,
vysoké ceny emisných povoleniek a nízke ceny hliníka. Vedenie spoločnosti už
avizuje aj úplné zastavenie výroby.

5 200 eur - takmer toľko by výrobcu stála
len elektrická energia, ku ktorej je nutné
pripočítať ďalšie výrobné náklady ako oxid
hlinitý, mzdy...

Spoločnosť ohlásila prepustenie 300 zamestnancov z celkového počtu 450, pričom konečné číslo zamestnancov, ktorí
prídu o zamestnanie, zatiaľ nie je defini-

Výroba tony hliníka
v Žiari v číslach
2 400 eur - zhruba toľko je aktuálna cena
hliníka na londýnskej burze LME
13,8 megawatthodiny - je potrebných na
výrobu tony hliníka v Žiari

tívne. Aktuálne ide o priamych zamestnancov. Situácia sa však dotkne priemyslu a subdodávateľov v celom žiarskom
regióne. Na výrobu v spoločnosti je
naviazaných ďalších približne 2500 pracovných miest. „To, čo postihlo našu jedinú slovenskú hlinikáreň, sa nedá nazvať
inak ako katastrofou,“ reagoval minister
hospodárstva Richard Sulík (SaS). Jeho
ministerstvo uviedlo, že podniklo všetky
kroky k zníženiu poplatkov v koncových
cenách energií, ktoré boli v jeho kompetencii. Zároveň si uvedomuje, že vzhľadom na náročnosť výroby v hlinikárni to
nepostačovalo. Ako ďalšie riešenie preto
navrhovalo zmenu kompenzačnej schémy pre energeticky náročný priemysel,
rovnako ako spoločnosť Slovalco, čím
by sa vytvorili podmienky, ktoré by boli
porovnateľné s konkurenčnými podnikmi v iných európskych krajinách. Sulík
však hovorí, že dôvody možno hľadať aj
na rezorte Igora Matoviča (OĽaNO). „Ministerstvo hospodárstva a aj ja osobne
sme dlhodobo navrhovali, aby sa uvoľnili financie z envirofondu tak, ako je to
bežné v zahraničí. Veľkí zamestnávatelia
mali dostať priamu finančnú kompenzáciu v dôsledku neúnosného zvyšovania
nákladov na výrobu. Bohužiaľ, stroskotalo to na zamietavom stanovisku ministerstva financií napriek tomu, že v envirofonde sa nachádza dostatok financií.
Výsledkom je, že stovky ľudí skončia na
úrade práce,“ zdôraznil Sulík.
Zdroj: internet
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Voľby do orgánov
samosprávy obcí 2022

Oznam pre politické strany a koalície
Mestská volebná komisia
(pre voľby do orgánov samosprávy obcí)
Do mestskej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana
alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre
voľby do obecného zastupiteľstva.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do
mestskej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia do utorka 30. augusta 2022 do
24.00 hod.
• primátorovi mesta: primator@ziar.sk
• osobne na Mestský úrad v Žiari nad Hronom
• e-mailom na: erika.rajcanova@ziar.sk
Okrsková volebná komisia
(pre voľby do orgánov samosprávy obcí
a tiež pre voľby do orgánov samosprávnych krajov)
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Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana
alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre
voľby do obecného zastupiteľstva. Taktiež môže
do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného
člena a jedného náhradníka politická strana alebo
koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby
do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok,
ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do
okrskovej volebnej komisie doručí politická strana
alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta,
starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 22. septembra 2022).
(r)

Voľby do orgánov
samosprávnych krajov
a samosprávy obcí 2022

Oznam pre politické strany a koalície
do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného
člena a jedného náhradníka politická strana alebo
koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby
do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok,
ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie.
Okrsková volebná komisia
(pre voľby do orgánov samosprávy obcí a tiež pre
voľby do orgánov samosprávnych krajov)
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana
alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre
voľby do obecného zastupiteľstva. Taktiež môže

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do
okrskovej volebnej komisie doručí politická strana
alebo koalícia primátorovi mesta do štvrtku 22. septembra 2022 do 24.00 hod.
• primátorovi mesta: primator@ziar.sk
• osobne na Mestský úrad v Žiari nad Hronom
• e-mailom na: erika.rajcanova@ziar.sk

(r)

Voľby do orgánov
samosprávy obcí 2022
Zapisovateľka mestskej
volebnej komisie
Primátor mesta podľa §169 ods.) 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vymenoval zapisovateľku mestskej volebnej
komisie:

Ing. Ivanu Martincovú
Mestský úrad Žiar nad Hronom
Tel.: 045/678 71 25, 0905 539 240
e-mail: ivana.martincova@ziar.sk

Piknik v tráve
s laktačnou
poradkyňou
Pri príležitosti svetového týždňa dojčenia žiarska nemocnica pozýva mamičky, pokojne aj s detičkami a kočíkmi, na piknik v tráve s laktačnou
poradkyňou.
Diskusia o trendoch v dojčení, správnej životospráve, technikách správneho dojčenia či o bežných problémoch
mamičiek pri dojčení. To budú hlavné
témy Pikniku v tráve s laktačnou poradkyňou, ktorý sa uskutoční 1. augusta
v Parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom
o 14.00 hod.
Prednášky bude viesť profesionálna laktačná poradkyňa. Mamičky sa tak budú
môcť opýtať na všetko, čo ich o dojčení
zaujíma, prípadne sa poradiť o nejakom
svojom probléme s dojčením. Okrem príjemného prostredia bude pre mamičky
a ich detičky pripravené občerstvenie
a malé darčeky.
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VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do
orgánov samosprávy obcí a voľby
do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na sobotu 29.
októbra 2022, voľby sa konajú od 7.00
do 20.00 hod.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej
len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia,
ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

odsúdenie nebolo zahladené alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený do orgánov
samosprávy obcí

Vo volebnom obvode číslo 1 – Etapa,
ktorý zahŕňa:
• volebný okrsok č. 10 – Súkromná stredná
odborná škola technická, Dr. Janského 10
• volebný okrsok č. 11 – Súkromná stredná
odborná škola technická, Dr. Janského 10
• volebný okrsok č. 12 – Základná škola,
Jilemnického 2
• volebný okrsok č. 13 – Základná škola,
Jilemnického 2

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť
zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý
pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18
rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený
obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt
v obci a najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je výkon
trestu odňatia slobody, právoplatné
odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak
odsúdenie nebolo zahladené alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022
od 7.00 do 20.00 hod.

Právo voliť do orgánov
samosprávnych krajov
Právo voliť do orgánov samosprávnych
krajov má občan Slovenskej republiky
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci,
ktorá patrí do územia samosprávneho
kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja
do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia,
ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov
samosprávnych krajov
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ
samosprávneho kraja, ktorý má trvalý
pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného
obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže
byť zvolený obyvateľ samosprávneho
kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je výkon
trestu odňatia slobody, právoplatné
odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak

Oznámenie o utvorení
volebných obvodov a o určení
počtu poslancov pre voľby
do orgánov samosprávy obcí
v meste Žiar nad Hronom
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 82/2022 zo dňa 23. 06. 2022 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad
Hronom bude mať 19 poslancov, ktorí sa
budú voliť v 5 volebných obvodoch.

sa volí 5 poslancov.
Vo volebnom obvode číslo 2 – Stred,
ktorý zahŕňa:
• volebný okrsok č. 6 – Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG,
Nám. Matice slovenskej 23
• volebný okrsok č. 7 – Základná škola,
Dr. Janského 2
• volebný okrsok č. 8 – Základná škola,
M. R. Štefánika 17
• volebný okrsok č. 9 – Základná škola,
M. R. Štefánika 17
sa volí 5 poslancov.
Vo volebnom obvode číslo 3 –
Centrum II + stará časť mesta, ktorý
zahŕňa:
• volebný okrsok č. 1 – ZŠ s MŠ Š. Moysesa,
A. Kmeťa 4
• volebný okrsok č. 3 – gymnázium,
J. Kollára 2
• volebný okrsok č. 4 – gymnázium,
J. Kollára 2
• volebný okrsok č. 5 – Pohronské osvetové
stredisko, Dukelských hrdinov 21
sa volí 5 poslancov.
Vo volebnom obvode číslo 4 –
Pod vršky, ktorý zahŕňa:
• volebný okrsok č. 14 – Mestské kultúrne
centrum, SNP 119
• volebný okrsok č. 15 – Mestské kultúrne
centrum, SNP 119
sa volia 2 poslanci.
Vo volebnom obvode číslo 5 – IBV +
Šášovské Podhradie, ktorý zahŕňa:
• volebný okrsok č. 2 – Materská škola,
Rudenkova 1
• volebný okrsok č. 16 – Kultúrny dom Šášovské Podhradie
sa volia 2 poslanci.

Minimálny počet podpisov
voličov podporujúcich
kandidatúru nezávislého
kandidáta pre voľby poslancom
obecného zastupiteľstva
a voľby starostu obce
Počet podpisov voličov na podpisovej
listine vzhľadom na počet obyvateľov
obce:

•
•
•
•
•
•
•

Okrsok č. 8
Základná škola na
Ul. M. R. Štefánika 17

do 50 obyvateľov: 10
51 – 100 obyvateľov: 20
101 – 500 obyvateľov: 40
501 – 2000 obyvateľov: 100
2001 – 20 000 obyvateľov: 200
20 001 – 100 000 obyvateľov: 500
nad 100 000 obyvateľov: 1000

Mesto Žiar nad Hronom malo k 1. júnu
2022 17 297 obyvateľov.
Bližšie informácie nájdete
www.minv.sk/?volby-selfgov22

na

OBVOD Č. 1
Okrsok č. 10
Súkromná stredná odborná škola
technická, Dr. Janského 10
• Dr. Janského 4
• M. Chrásteka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17, 19, 21, 23
• Sládkovičova 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32
• SNP 149
• Svitavská 1, 3, 5

Okrsok č. 11
Súkromná stredná odborná škola
technická, Dr. Janského 10
• Novomeského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12
• Rázusova 1, 3, 5, 7, 9, 11
• Sládkovičova 34, 36, 38, 40
• Svitavská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26
• Š. Pártošovej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ,15, 17, 19
• Tajovského 2, 4, 6

Okrsok č. 12
Základná škola na
Jilemnického ulici 2
• Hurbanova 2, 4, 6, 8
• Rázusova 2, 4
• Tajovského 8, 10 ,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34
• Vansovej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,
16, 18

Okrsok č. 13
Základná škola na
Jilemnického ulici 2
• Bernolákova 2, 4, 6, 8, 10, 12
• Hurbanova 1, 3, 5, 7
• J. Považana 5, 7, 9, 11
• Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
• SNP 139, 141, 143, 145

OBVOD Č. 2
Okrsok č. 6
Dom kultúry,
Nám. Matice slovenskej 23
• A. Dubčeka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
• Jiráskova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
• Komenského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 18
• Nám. Matice slov. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
• SNP 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105
• Š. Moysesa 42, 44

Okrsok č. 7
Základná škola na Ul. Dr. Janského 2
• bez ulice
• Dr. Janského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
• J. Hollého 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15
• Nám. Matice slov. 10
• SNP 107, 109, 113, 115
• Š. Moysesa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
74, 75, 77, 79, 81

• A. Dubčeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
• Dr. Janského 15, 17, 19, 21, 23
• Jiráskova 6, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
• M. R. Štefánika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46
• Nám. Matice slov. 12, 14, 16, 18, 25, 27,
29, 31, 33
• Š. Moysesa 49, 51, 53, 55, 57

Okrsok č. 9
Základná škola na
Ul. M. R. Štefánika 17
• Dr. Janského 25, 27, 29, 31
• M. R. Štefánika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19,
25, 27, 29, 31, 33
• MUDr. J. Straku 3, 5, 6, 8
• Sládkovičova 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14
• Svätokrížske nám. 1

OBVOD Č. 3
Okrsok č. 1
Základná škola s materskou školou
Š. Moysesa, A. Kmeťa 4
• Hviezdoslavova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52
• Priemyselná 20
• SNP 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 16A, 20, 21, 25, 26,
27, 30, 34, 36, 38, 42, 56, 58, 60, 62, 66, 67,
68, 72
• Svätokrížske nám. 3, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 18,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 39, 41, 43, 47, 49, 51,
53

Okrsok č. 3
Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2
• A. Kmeťa 13, 15
• Hviezdoslavova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
• Š. Moysesa 6, 8, 14

Okrsok č. 4
Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2
• A. Dubčeka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31
• A. Kmeťa 14, 16, 18, 20, 22
• Cyrila a Metoda súp. č. 357, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
• Dukelských hrdinov 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36
• J. Kollára 1, 2, 3, 5, 7
• Š. Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 45, 47

Okrsok č. 5
Pohronské osvetové stredisko,
Dukelských hrdinov 21
• A. Dubčeka 35, 37, 39, 43, 49, 51
• A. Kmeťa 19, 21, 23, 25, 27
• Dukelských hrdinov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
• Hutníkov 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39
• Š. Moysesa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

OBVOD Č. 4
Okrsok č. 14
Mestské kultúrne centrum, SNP 119
• A. Štefanku 2, 4, 6, 8, 10
• J. Kráľa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 33, 35
• Jesenského 53, 55, 57, 78, 80, 82, 84, 86,

88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
• M. Benku 2, 4, 11
• Pod Donátom 2, 4, 6, 8, 10, 12
• SNP 94
• Štúrova 1, 3

Okrsok č. 15
Mestské kultúrne centrum, SNP 119
• A. Štefanku 1, 3, 5, 7
• J. Kráľa 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
• Jesenského 59, 61, 63, 65B, 65C, 67, 69, 71
• M. Benku 1, 3, 5, 7, 9
• Pod Donátom 14, 16, 18, 20, 22
• Pod háj 1

OBVOD Č. 5
Okrsok č. 2
MŠ na Rudenkovej ulici 1
• A. Hlinku súp. č. 745, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20 ,21
,21A, 23
• Družstevná 1, 2, 3, 4
• Jesenského 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ,44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,
70, 72, 74, 76
• Krížna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16,
18, 20
• Kukučínova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 28
• Lúčna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
• Medzi vodami súp. č. 227, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20A,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 36
• Opatovská 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 17
• Partizánska 1, 2, 4, 4A, 5, 7, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31A,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61,
63, 63A, 65, 67, 69, 71, 73, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107,
109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125,
127, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145,
147, 149, 150, 151, 153, 18
• Pod vršky 1, 2, 3, 4, 6, 8
• Rudenkova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 32
• SNP 76, 80, 84, 86, 88, 138
• Š. Petruša 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
• Šoltésovej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 56
• Štúrova 2, 4
• Záhradná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Okrsok č. 16
Kultúrny dom Šášovské Podhradie
• Kutinky 1, 2, 3, 7
• Šášovské Podhradie súp. č. 167, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 49, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 73, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 88,
89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 103,
108, 109, 110, 112, 120, 121, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
138, 139, 140, 141, 145, 147, 160, 162, 169,
170, 171
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Z pera čitateľa

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 1.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avion, Mládežnícka 12, Sliač
• 2.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
• 3.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
• 4.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OD Kaufland, ZH
• 5.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 6.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
• 7.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ Štúra 54, Zvolen
• 8.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 9.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 10.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 11.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen
• 12.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 13.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, J. Kozáčeka 9282, Zvolen
• 14.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň, Dukelských hrdinov 8, Zvolen

POZVÁNKA PRE ČLENOV KLUBU DÔCHODCOV
Vedenie Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom pozýva svojich členov na zájazd,
ktorý sa uskutoční dňa 17. augusta 2022.

Práčka
Neskoro večer sme sa vrátili z návštevy a ja
som tesne pred spaním zapla už naplnenú
práčku, aby sme využili lacnejší nočný prúd.
Spokojní sme sa uložili spať, ráno všetko
vyvesím. Bude slnečno, rýchle to vyschne.
V noci som sa zobudila, niečo nebolo
v poriadku. Položila som nohy na zem a...
pocítila som, ako mi voda čvachtá medzi
prstami. Čo to je? Tečie nám cez strechu?
Spomenula som si na práčku a hneď som
precitla. Vyskočila som na rovné nohy
a rozbehla som sa ku schodom, že zbehnem
dole po vedrom, mop a nejaké handry. Nohy
mi na klzkých mydlinách vyleteli hore, ja som
sa hlučne zviezla dole po schodoch a ostala
som ležať. Bubon práčky sa neustále točil
a točil, voda tiekla a tiekla s tekala mi po
vlasoch a tvári. Cítila som v ruke tupú bolesť,
nevedela pohnúť zápästím, bolela ma udretá
hlava a rebrá. Mokré mazľavé pyžamo sa mi
lepilo na telo.

Odchod autobusu bude z Ulice M. R. Štefánika pri základnej škole o 8.00 hod.
Zápis záujemcov sa uskutoční v Klube dôchodcov mesta Žiar nad Hronom 9. augusta
a 11. augusta v čase od 13.00 do 15.00 hod. Poplatok za zájazd je vo výške 6 eur.

Štefan Vodnák, vedúci Klubu dôchodcov mesta ZH

V žiarskej nemocnici platí
zákaz návštev
Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej
situácie pre ochorenie COVID-19 platí
v žiarskej nemocnici na všetkých lôžkových oddeleniach zákaz návštev.
Obmedzenie návštev sa nevzťahuje na
kňazov za účelom podávania sviatosti
pomazania ťažko chorým a umierajúcim
a u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo
umierajúce.

„Taktiež sa zákaz nevzťahuje na jednu
osobu sprevádzajúcu rodičku pri pôrode
a jednu osobu, ktorá sprevádza pacienta
pri prepustení z nemocnice,“ informuje
Bianka Krejčíová, hovorkyňa spoločnosti
Svet zdravia.
(r)

Zúfalo som volala na manžela. Ten ma chcel
najprv ukľudniť, že ma zase trápia nočné
mory, ale keď zistil, že nie som v posteli, tak
vyskočil a... najprv síce vypol práčku zo siete,
ale potom s rachotom pristál vedľa mňa.
Pozviechali sme sa a pomáhajúc si navzájom
sme sa posadili na spodný schod. Začali
sme si ohmatávať zranenia. „Nohu mám
ako vrece, neviem ňou pohnúť, ruku mám
asi zlomenú, mám narazené rebrá a kostrč,“
hovorí manžel. „Mobily ostali hore, choď
po ne ty,“ dodal. Voda klesala, ale bolesť zo
zranení stúpala. Netrúfala som sa vyštverať
po tých zradných schodoch, tak som sa
doplazila po to vedro a mop a schody sme
spolu vyutierali.

Došla sanitka. Naložili nás. V nemocnici sa
zbehol personál, nastal kolotoč vyšetrení,
röntgen, sadrovňa... „Ostal v tom dome ešte
niekto zranený?“, spýtal sa lekár, dávajúc
najavo, že je pripravený poslať ešte jednu
sanitku. Podozrievala som ho, že vtipkoval.
Náš príbeh určite zaradil do svojho albumu
absurdít a tešil sa, že ho bude rozprávať po
večeroch priateľom. Mne do smiechu nebolo.
Manžela čakala operácia, zlomil si bedrový
kĺb a museli mu ho zoskrutkovať. Ja som
vyviazla so sadrou na ruke. Autobusom som
sa vrátila domov a celý čas, čo bol manžel
v nemocnici, som zazerala na pokazenú
práčku. Bola som rozhodnutá ju vyhodiť
a kúpiť novú.

Vyliezla som po mobil a dokonca som sa
vrátila aj naspäť. Manžel zavolal kamaráta zo
susedstva a oznámil mu, že nás treba ratovať
a treba aj sanitku. Bolo už nad ránom, sused
dobehol a prekvapený pozeral na vedro,
mop a handry. „Prečo teraz robíte veľké
upratovanie?“, spýtal sa. „To práčka,“ sucho
odvetil manžel a mykol plecami.

S manželom sme sa stretávali v nemocnici na
kontrolách, zasmiali sme sa na svojej biede,
až sa mu napokon zlomená noha zahojila
a vrátil sa domov. Práčku sme neposlali na
odpočinok. Manžel ju opravil a odsúdil na
ďalšie roky služby. Makala bez rečí a vyprala
ešte tony prádla.
Mária Szolnokyová
(prerozprávaný príbeh)

Psíkovia, ktorí čakajú
na domov v žiarskom útulku

Informácie u Štefana Vodnáka, vedúceho Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom na
čísle: 0902 132 999.
Program
• kúpanie v Thermal park Nitrava (Poľný Kesov)
• prehliadka Regionálneho múzea v Mojmírovciach
• zastávka v Moteli Tribeč na slovenskú kapustnicu

9

OZNAMY

V žiarskom útulku pre psov na nový
domov čaká niekoľko štvornohých
chlpáčov. Vítaní sú nielen noví majitelia psíkov, ale aj dočaskári či venčiari.
Útulok sídli na Partizánskej ulici, v areáli
poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu sa môžete
na psíkov prísť pozrieť priamo do útulku,
kde vám o každom psíkovi povedia všetko podstatné. Informovať sa môžete cez
správu na Facebooku (Žiarsky chlpáč),
alebo na mobilnom čísle 0948 082 206,
0905 334 594.
Každý pes prejde povinnou karanténou,
ktorá je 28 dní a počká si v útulku na svojho pôvodného majiteľa 45 dní od prijatia
do útulku.

NERO

Pes, ktorý nebude čipovaný, bude ihneď
veterinárne ošetrený (čipovanie, očkovanie a odčervenie). Ostatné psy budú
ošetrené podľa záznamov na čipe.
Po uplynutí 45 dní bude pes kastrovaný
a ponúknutý na adopciu. Adoptované
psíky idú do nového domova čipované,
očkované, odčervené a kastrované.
Pri adopcii sa podpisuje adopčný protokol a hradí adopčný poplatok.
Kontaktovať môžete útulok telefonicky od 9.00 do 16.00 hod. na čísle:
0905 334 594. Po tejto dobe, prosíme,
len SÚRNE prípady!

obstarať, môžete ich aspoň prísť vyvenčiť, potešia sa každej jednej prechádzke.
Psíkom môžete pomôcť aj zakúpením
krmiva, dekami, uterákmi, hračkami alebo dezinfekciou.
Otváracie hodiny pre verejnosť:
Pondelok iba po telefonickom dohovore
Utorok až štvrtok 13.00 – 16.00 hod.
Piatok
iba po telefonickom dohovore
Sobota a nedeľa
10.00 – 16.00 hod.
V prípade, že chcete navštíviť útulok
mimo otváracích hodín, je potrebné sa
vopred dohodnúť so správkyňou útulku
na mobilnom čísle 0905 334 594.

Ak máte vzťah ku psom, no z rôznych dôvodov si žiadneho z nich nemôžete za-

DRAGO

ARAMIS

Rasa: kríženec československý vlčiak. Pohlavie: pes
Vek: narodený 7.1.2021
Nero je kríženec československého vlčiaka, má jeden rok.
Momentálne sa nachádza už nejakú tú dobu u rodinky,
ktorá si ho veľmi obľúbila a všetko sa javilo tak, že to
pre Nera bude skutočný domov. Bohužiaľ, situácia sa
zmenila.
Nero už stihol rozobrať dva ploty. Vždy, keď je sám,
podarí sa mu plot rozobrať, preskočiť ho a ujsť. Nero
síce nikomu neublíži, ale je veľký a vzbudzuje rešpekt
a strach. Domov mu hľadáme iba u skúseného majiteľa,
ktorý s ním bude pokračovať vo výcviku. Momentálne
s ním majitelia chodia na dva cvičáky, takže základnú
výchovu už má. Je to veľmi poslušný a dobrý pes, vie
ísť popri bicykli, ovláda základné povely, obdivujú ho aj
všetci na cvičáku, vhodný je aj ako parťák na turistiku.
Podmienkou však je, že budúci majitelia ho budú musieť
mať počas svojej neprítomnosti doma zavretého vo
voliére.

Rasa: kríženec. Pohlavie: pes. Vek: cca 1 rok
Draga sme nedávno našli vonku a žil vo veľmi zlých
podmienkach, kde skoro prišiel o život. Bohužiaľ, aj on
sa zaradil medzi psíkov, o ktorých zatiaľ nikto neprejavil
žiadny záujem. Drago prišiel do útulku vo veľmi zlom
stave. Našťastie, pomerne rýchlo sa zo všetkého dostal.
Naozaj bojoval o svoj život, aby jednému z vás vyplnil
prázdno v dome a hlavne v srdci. Aj napriek jeho
bojovnosti a túžbe po živote stále čaká v útulku na svoj
skutočný domov.
Je to malý psík, ktorý miluje ľudí a neustále si vyžaduje
ľudskú spoločnosť. Preto, ak hľadáte spoločníka na dlhé
vychádzky, je to práve Drago, kto bude pre vás ideálnym
spoločníkom. Znáša sa aj s inými psíkmi, ak sú rovnako
nekonfliktný ako on.

Meno: Aramis. Rasa: kríženec. Vek: cca 1 rok
Nášmu Aramisovi stále nikto neponúkol domov. Aj
napriek svojej komplikovanej povahe je to dobrý psík,
ktorý miluje ľudí. Súrne potrebujeme, aby našiel domov
a odišiel z útulku, lebo v koterci si neustále ubližuje. Má
už na sebe zopár rán, ktoré si sám spôsobil z neustáleho
skákania a narážania do stien.
Veríme, že Aramis bude novému pánovi dobrým
spoločníkom a predpokladáme, že pri správnom
vedení by bol ideálnym rodinným psíkom. Je to
veľmi temperamentný psík, ktorý si vyžaduje ľudskú
pozornosť. Keďže je sám aktívny, hľadáme mu rovnako
aktívnu rodinku a aktívneho pána, ktorý bude mať
na neho čas, dokáže s ním pracovať a naučí ho všetko
potrebné. Určite je to psík, ktorý je vhodný na výlety,
turistiku a dokonalý by bol aj na agility.

VIAC PSÍKOV NA ADOPCIU NÁJDETE NA STRÁNKE
WWW.ZIARSKYCHLPAC.SK
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Odišla ticho
a v pokore,
keď naplnila
svoj život
prácou a láskou.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí na poslednej
ceste odprevadili našu drahú
maminku a starú mamu
Máriu Roškovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 16. júna 2022 vo veku
nedožitých 79 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Jej dve deti.
Dňa 23. júla 2022 sme si
pripomenuli 25. výročie od úmrtia
nášho drahého ocka a starého ocka
Ľudovíta Rošku.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si na neho spolu s nami.
Za tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Nezomiera ten,
kto žije v srdciach
tých, ktorí ho
milovali.
Dňa 3. augusta
2022 si
pripomenieme
10. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša milovaná manželka,
maminka, starká a sestra
Anežka Dürešová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi
nami.
V srdciach
našich žiješ
spomienkami.
Dňa 5. augusta
si pripomíname
25. výročie od
smutnej chvíle, keď nás náhle
opustil náš drahý
Janko Kováč.
S láskou a úctou na teba
spomíname.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Žiarila z teba
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 26. júla
uplynul rok od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
manželka, mama a stará mama
Mária Nemčeková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Veľmi nám chýbaš.
S láskou spomínajú manžel, syn
a dcéra s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,
zanechajúc
všetkých, čo si
rada mala.
V neznámy svet
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí ťa radi mali.
Dňa 21. júla sme si pripomenuli
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamina a starká
Filoména Varhaníková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišla som
za svetlom,
kdesi v diaľke
splynula som
s ním.
Tým, ktorých
milujem,
na cestu
posvietim im...
Dňa 5. augusta 2022
si pripomenieme 9. 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
Odišla si cestou,
ktorou ide
každý sám,
len brána
spomienok
ostala dokorán…
Ten, kto ťa poznal,
si spomenie
a ten, ktorý
ťa mal rád,
nikdy nezabudne.
Dňa 2. augusta si pripomíname
30. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila naša
milovaná manželka a mamička
Anna Piatriková
vo veku 45 rokov.
S láskou spomína manžel, dcéra
Miroslava s rodinou, synovia
Jozef a Martin s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 25. júna sme si pripomenuli
9. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
Vladimír Dúbravský
a dňa 31. júla sme si pripomenuli
12. 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
Odišiel si nám
všetkým,
ktorí ťa radi mali,
odišiel si bez toho,
aby nám tvoje
ústa zbohom dali.
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechajúc
všetkých, ktorých si rád mal.
S tichou spomienkou
k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 3. augusta si pripomenieme
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Heinerich.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn
a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Nezomrie ten,
kto žije
v srdciach tých,
ktorí ho milovali.
Dňa 14. augusta
si pripomenieme
10. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil drahý manžel,
otec a starý otec
Ján Foltan.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Slzy nám stekajú
po líci, zabudnúť
sa nedá.
Bol si nám
dobrým
a milujúcim
manželom,
otcom a starým
otcom,
aj keď už teraz na nás pozeráš z neba.
Keby sa dalo aspoň na chvíľu
zavolať ti do neba a počuť tvoj hlas,
povedať ti, ako veľmi nám chýbaš
a ako nám je smutno bez teba.
Dňa 27. júla 2022 sme si
pripomenuli smutné 7. výročie,
ako nás náhle a bez slova rozlúčky
opustil náš drahý a milovaný
manžel, otecko a starý otecko
Peter Miškovský
vo vek 62 rokov.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn Peťko s rodinou
a dcéra Evka s rodinou.
Chýbaš nám, ľúbime ťa.

SPOMIENKA
Keď po tmavej
noci svitol
biely deň,
ty odišiel si snívať
svoj večný sen.
Dňa 3. augusta si
pripomenieme
10. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš
Vincent Maňúch.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka
Helena, dcéry Alenka a Beátka
a syn Rastislav s rodinou.
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SPOMIENKA
Nezomiera ten,
kto žije v našich
srdciach.
Dňa 30. júla sme
si pripomenuli
nedožitých
85 rokov
nášho drahého
manžela,
ocka a deduška
Štefana Gašparíka
zo Žiaru nad Hronom.
S úctou a láskou spomína manželka
Jožka, syn Dušan s rodinou
a dcéra Monika s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.

SPOMIENKA
Dňa 2. augusta si
pripomenieme
30. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás opustil
náš drahý
Ondrej Zelina.
Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Spomienka
na teba nikdy
nevymizne
zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali
a sú ti vďační za
lásku a obetavosť.
Dňa 21. júla sme
si pripomenuli
30 rokov od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila naša drahá
Barbora Minárová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia
s rodinami.

SPOMIENKA
Keby sa dalo do
neba zavolať
a povedať,
ako veľmi nám
chýbaš, ako
smutno je nám
bez teba.
Keby sa dalo
vrátiť čas,
pohladiť ťa, počuť tvoj hlas
a stretnúť sa s tebou zas.
Kytičku kvetov na hrob ti dávame,
spokojný spánok ti prajeme
a s úctou spomíname.
Dňa 7. augusta si pripomenieme
9. výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama,
starká a prastarká
Anna Lazárová.
S veľkou láskou spomínajú
dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Už len kytičku
kvetov na hrob ti
môžeme dať,
spokojný, večný
spánok môžeme
ti priať.
V týchto dňoch
si pripomíname
14. výročie
od smrti
Pavla Meleka.
V tichej modlitbe s láskou a úctou
spomínajú dcéry, zať, vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Stále je ťažko
a smutno nám
všetkým.
Nič už nie je také,
ako bolo predtým.
Všade okolo
chýba tvoj hlas.
Mal si rád život,
my teba a ty nás...
Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal...
Veľmi nám chýbaš, ocinko.
Dňa 23. júla sme si pripomenuli
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starký
Jozef Šurka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Maja,
Aďa a smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Odišli ste tíško, niet vás medzi nami,
v srdciach našich žijete spomienkami.
V týchto dňoch sme si pripomenuli
25. výročie od smrti
Jozefa Mesiarika
a 10. výročie od smrti manželky
Valérie.
S láskou spomínajú
synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Život a smrť.
V nich nikdy
nie si sám.
Tvoj odchod
žije s nami.
Aj trýzeň smútku
do nádeje
prekvitá.
Ty žiješ v nás – my
v tebe nie sme sami.
V láske a pokore si 30. júla
pripomíname 15 rokov života bez
nášho drahého syna, brata a strýka
Juraja Gábriša.
Naše poďakovanie patrí všetkým,
ktorí mu venujú tichú spomienku.
Jeho najbližší.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata
v srdci bolieť
neprestáva...
Dňa 23. júna sme si pripomenuli
6 smutných rokov od chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamička,
stará mama, sestra a švagriná
Emília Kvaková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou spomína manžel Július,
dcéra Renáta a syn Róbert
s rodinami, vnuci Daniel
a Viktor, brat Mirko s rodinou
a švagrovia Jozef, Ondrej
a Peter s rodinami.
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Na domácich tratiach získali žiarski cyklisti striebro a bronz
CYKLISTIKA

V sobotu a v nedeľu 9. a 10. júla sa
uskutočnil Slovenský pohár mládeže na domácej trati. Cena primátora
mesta Žiaru nad Hronom bola na
programe v sobotu v Lovči - časovka
jednotlivcov.
Na známej trati Lovča – Dolná Trnávka
– Dolná Ždaňa a späť, v dĺžke 10 km,
juniori absolvovali trať dvakrát. Mladší
žiaci a žiačky išli časovku na 5 km s obrátkou v Dolnej Trnávke. Naši pretekári
zabojovali a pódium ušlo Benjamínovi
Peszekimu po výbornom výkone tesne
o 9 sec. Obsadil nepopulárne 4. miesto,
Alex Jelža obsadil 20. miesto. Žiačka Tereza Ďuríková patrila medzi favoritky na
víťazstvo, no napokon v tesnom súboji
prehrala o 1,77 sec. a obsadila pekné

2. miesto. Starší žiaci nestačili na najlepších a Jakub Glezgo obsadil 14. miesto,
Maxim Májik 19. miesto, Christian Jelža
39. a Marco Barényi 41. miesto. V kadetoch sa po bojovnom výkone najlepšie
darilo Dominikovi Sochanovi, ktorý
skončil na peknom 8. mieste so stratou
8 sec. na tretieho. Filip Záhorec skončil na 10. mieste, Maroš Čerťaský na
23. a Alex Antal na 30. mieste.
Darilo sa juniorke Janke Dubajovej,
ktorá po bojovnom výkone vybojovala
pódium a skončila na peknom 3. miesto.
Juniori absolvovali časovku na 20 km.
Výborne sa darilo Matúšovi Ďuríkovi,
ktorý skončil na 4. mieste so stratou 32
stotín na tretieho. Róbert Jackuliak obsadil pekné 7. miesto.

V nedeľu 10. júla v Lutile odštartovala
Cena Slovalca, a zároveň aj Memoriál
Františka Sitoru. Na známom okruhu
v okolí Žiaru nad Hronom sa poriadne
pretekalo hneď od začiatku. V mladších žiakoch sa opäť darilo Benjamínovi

Peszekimu, ktorý finišoval na peknom
5. mieste. Alex Jelža prišiel na 23. mieste.
Žiačka Tereza Ďuríková bojovala o víťazstvo až do konca, no nezopakovala pódiové umiestnenie a obsadila 5. miesto.
Starší žiaci nezachytili rozhodujúci únik

16-člennej skupiny, a tak prišli Jakub
Glezgo na 19. mieste, Maxim Májik na
24., Marco Barényi na 38. a Christian
Jelža na 41. mieste. Kadeti sa snažili
jazdiť aktívne v čele, ale nepodarilo sa
im dostať do úniku dňa, ktorý finišoval
v cieli v Lutile. Najlepšie skončil Dominik
Sochan na 14. mieste, Maroš Čerťaský na
15., Alex Antal na 16. a Filip Záhorec na
26. mieste. Juniorka Janka Dubajová
obsadila 4. miesto. Juniori jazdili aktívne
vpredu, no rozhodujúci únik 5-člennej
skupinky nezachytili, a tak bojovali iba
o 6. miesto. Napokon finišoval Róbert
Jackuliak na 8. mieste a Matúš Ďurík na
10. mieste.
CK MŠK

Na najväčšom multišportovom podujatí nás reprezentujú
aj žiarski basketbalisti
BASKETBAL

European Youth Olympic Festival
(EYOF) je najväčším európskym multišportovým podujatím pre mladých
športovcov vo veku od 14 do 18 rokov. Športovci sa v letných i zimných
športoch stretávajú v dvojročných
cykloch v nepárnych rokoch. EYOF
organizujú v spolupráci s hostiteľskými mestami Európske olympijské
výbory, ktoré majú na podujatie aj
exkluzívne práva. EYOF sa koná pod
záštitou Medzinárodného olympijského výboru.
EYOF 2022 sa konal tento rok v dňoch od
24. do 30. júla v Banskej Bystrici. Mladí
športovci súťažili v desiatich odvetviach
– atletike, bedmintone, basketbale, cestnej cyklistike, džude, hádzanej, plávaní,

športovej gymnastike, tenise a vo volejbale. Súťažilo sa na 13 športoviskách
nielen v Banskej Bystrici, ale aj vo Zvolene, Slovenskej Ľupči, Badíne a v Detve.
Rozdalo sa celkovo 119 medailových
kompletov.

„Som veľmi hrdý na oboch chalanov. Je
to pocta a odmena zároveň za drinu,
ktorú odvádzajú už od žiackych kategórií. Obaja si to zaslúžili. Zároveň je to aj
výborná reklama pre žiarsky mládežníc-

ky basketbal a mesto Žiar nad Hronom,“
hovorí mládežnícky tréner BK MŠK Žiar
nad Hronom Juraj Horváth, ktorý oboch
hráčov trénuje už od detstva.

Slovensko, naše mesto a Basketbalový
klub MŠK Žiar nad Hronom reprezentujú na najväčšom európskom multišportovom podujatí pre mladých športovcov v Banskej Bystrici aj dvaja hráči
kadetského družstva. Alex Kaša a Filip
Horváth sa ako členovia reprezentačného basketbalového výberu chlapcov
do 16 rokov pripojili v sobotu 23. júla
k slovenskej výprave, ktorá má najväčšie
zastúpenie športovcov na celom EYOF.

EYOF 2022: Bieliková v hode
oštepom trinásta
ATLETIKA

Od 25. do 30. júla odohrali päť zápasov
proti výberom Slovinska, Srbska, Litvy
a podľa umiestnenia v základnej skupine si zmerali svoje sily s dvomi výbermi
zo skupiny Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Nemecko. „Veríme, že tak kvalitné
zápasy a súperi z top basketbalových
krajín pripravia našu reprezentáciu na
blížiace sa augustové Majstrovstvá Európy v hlavnom meste Bulharska Sofii,“
uzatvára Juraj Horváth.
V zápase proti Litve sa Slovákom nedarilo. Pobaltskej krajiny podľahli vysoko
39:135 (20:71). Pozn.: ďalšie zápasy sa
hrali po uzávierke našich novín.
(lt)
Foto: BK MŠK

Lenka Líškayová reprezentovala
Slovensko na Majstrovstvách
sveta v agility
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V AGILITY JOAWC 2022

Trojskok Natálie Bielikovej. Foto: Jozef Mecele.

Natália Bieliková si vybojovala účasť na Európskom olympijskom festivale mládeže 2022. Na
svoje disciplíny nastúpila v stredu 27. júla, a to
v trojskoku a v hode oštepom.
Na najväčšom mládežníckom multišportovom
podujatí v Európe Slovensko reprezentovalo 149
mladých športovcov zo 48 krajín. Pre rok 2022
mohli o účasť na EYOF 2022 bojovať chlapci a dievčatá ročníkov 2006/2007. Najväčšiu účasť spomedzi športov mala atletika.
Do súťažného diania v európskej konkurencii zasiahla aj Žiarčanka, členka atletického klubu, Natália Bieliková. Nominovaná bola na dve disciplíny,
a to hod oštepom a trojskok, kde jej momentálne
patrí celoslovenské prvenstvo v kategórii ročníkov
2006/2007.
Slovenská atlétka v hode oštepom obsadila
13. miesto. Jej jediný platný pokus mal hodnotu
35,65 metra, čo nestačilo na postup medzi najlepšiu osmičku, ktorá mala ďalšie tri pokusy navyše.
Najlepší výkon dosiahla Fínka Rebecca Nelimarkková v osobnom rekorde 51,59 metra.

Výsledky – dievčatá, hod oštepom
dievčatá - hod oštepom:
1. Rebecca Nelimarkková (Fínsko) 51,69 m
2. Heti Vaatová (Estónsko) 49,95 m
3. Gréta Illyésová (Maďarsko) 49,03 m
13. Natália Bieliková (SR) 35,65 m
Výsledky – dievčatá, atletika:
200 m: 8. miesto Tereza Beňová,
24,98 – postúpila do semifinále
1500 m: 16. miesto Viktória Cudaiová, 5:02,27
Trojskok: 16. miesto Natália Bieliková, 10,80
„Na disciplíne v trojskoku som sa zranila, takže
súťažiť aj po druhýkrát bolo ťažké. Ale myslím si,
že aj s tým zranením, nebol môj výkon najhorší,“
povedala Natália po absolvovaní svojich disciplín
a ako podotkla, účasť na EYOF 2022 bola pre ňu
veľkou skúsenosťou: „Bola to obrovská skúsenosť
a som rada, že som sa na EYOF vôbec dostala. Som
vďačná za to, že som tu mohla byť.“
(lt)

V dňoch od 14. do 17. júla sa vo fínskom meste Vantaa konali Majstrovstvá sveta juniorov
v agility JOAWC 2022. Slovenskú výpravu na
šampionáte reprezentovali Karolína Mikušová, Barbora Reviľáková, Eliška Ondrášová, Zora
Farkašová, Zora Šípošová a zo Žiaru nad Hronom aj Lenka Líškayová s čivaviakom Longim.
Družstvo Slovakia small, ktorého bola Lenka
súčasťou, sa v behu open jumping umiestnilo
na 13. mieste, v behu open agility na 18. mieste
a v súčte open jumping + open agility napokon
obsadilo 14. miesto z 27 družstiev.

beh a umiestnila sa na 20. mieste. V poslednom
dni bol na programe beh open agility, v ktorom na
náročne postavenom parkúre sa nevyhla pár chybičkám a obsadila 32. miesto, čo jej v súčte behov
open jumping + open agility vynieslo 24. miesto.“

„V súťaži jednotlivcov Lenka štartovala v najobsadenejšej kategórii U19 small, v ktorej štartovalo
78 pretekárov z 20 krajín,“ informuje Zdeno Líškay, otec našej súťažiacej a ako dodáva: „V prvom
súťažnom dni v behu open jumping zabehla čistý

Rozhovor s Lenkou Líškayovou vám prinesieme
v najbližšom vydaní našich novín.
(lt)
Foto: archív ZL.

Slovenská reprezentácia sa napokon tešila aj z majstrovského titulu, keď v kategórii U15 medium si
titul majsterky sveta v disciplíne open jumping
vybojovala Karolínka Mikušová. V súčte oboch
behov obsadila 2. miesto a stala sa tak vicemajsterkou sveta.
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Rastislav Urgela: Filozofia, ktorou sa dnes
chce uberať klub, je blízka aj mne
Po takmer troch rokoch sa do klubu
vrátil jeden zo strojcov historického postupu do Fortuna ligy a tréner,
ktorý prešiel takmer celou štruktúrou
nášho klubu. Rastislav Urgela je pevne spätý s naším klubom. Po úvodnom
zápase v Dolnom Kubíne poskytol rozhovor, v ktorom sa rozhovoril o viacerých témach, ktoré určite zaujímajú
väčšinu fanúšikov FK Pohronie.
Za akých okolností prišlo k tvojmu
návratu do FK Pohronie?
V októbri to budú vlastne tri roky, odkedy som odišiel. Prvé kontakty prišli
už niekedy koncom marca, keď sme sa
stretli s pánom Glezgom, ktorý sa ma
spýtal, či by som si vedel predstaviť návrat do klubu. Ja som vlastne ešte vtedy
bol zmluvne viazaný v akadémii MFK
Ružomberok, preto tie kontakty boli skôr
také neformálne, ale, samozrejme, som
povedal, prečo nie? Potom po mojej stáži v Slavii Praha sme sa opätovne stretli,
predostreli sme si spoločné predstavy,
načrtli sme si formu spolupráce od novej sezóny pri hlavnom trénerovi Peťovi
Lérantovi a vtedy sme si už definitívne
podali ruky s tým, že sa rád vrátim pomôcť žiarskemu futbalu.
Sledoval si za ten čas, ktorý si strávil
mimo klub, pôsobenie nášho klubu
vo Fortuna lige?
Sledoval som Pohronie pravidelne, hoci
som teda pre pracovné povinnosti málokedy mohol byť priamo na štadióne.
Keď som ale nemohol byť prítomný
naživo v Žiari, zápasy som si pozrel aj
na internete, párkrát som sa dokonca
na našom štadióne objavil ako spolukomentátor pre oficiálneho vysielateľa Fortuna ligy, čo som si, ako domáci tréner,
celkom užíval. Nejak obšírne by som sa
nechcel vracať k tomu, čo bolo, tá filozofia sa odlišovala od mojej, ale prišiel
nový investor, ktorý chcel tomu dať iný
rozmer, mal na to plné právo a treba reš-

pektovať aj rozhodnutia, ktoré sa urobili.
Či si to už tí ktorí konkrétni ľudia vyhodnotili ako chybné, alebo správne, nie je
na mne. Dnes je podstatné, čo bude tu
a teraz a filozofia, ktorou sa chce klub
uberať dnes je, samozrejme, blízka aj
mne. Chceme pracovať s mladými hráčmi, pokiaľ možno lokálnymi futbalistami
a je na nás, na tréneroch a hráčoch, aby
sme si neskôr mohli povedať, že toto je
tá správna cesta.
Keď sme tak sledovali koniec zápasu v Dolnom Kubíne a to, ako žila
lavička, tak je asi možné povedať,
že spolupráca realizačného tímu celkom funguje, hoci teda to skladanie
nebolo úplne typické.
Peťa som už poznal z fortunaligovej
scény, dokonca si pamätám, že sme sa
stretli proti sebe ešte keď som viedol
Pohronie, ako súperi v pohárovom zápase proti Seredi, ktorý sme prehrali 2:3.
Vnímali sme sa, sme vekovo príbuzní,
Peťo je o rok mladší, rád som prikývol na
ponuku spolupráce. On je stále mladý
tréner, má vyštudovanú najvyššiu možnú
EURO PRO licenciu, je to dobrý odborník
a v rozdelení kompetencií nebol žiadny
problém. Hlavný tréner povedal, čo odo
mňa očakáva, aké veci máme podelené
v tréningovom procese. Samozrejme, tá
spolupráca nie je len o jednom človeku,
je to aj o ľuďoch, ktorí tu už boli, či kondičný tréner Miško Polačko, s ktorým sa
výborne spolupracuje, alebo Filip Rozenberg ako tímový manažér, ktorý nám
dáva všetok potrebný servis. Máme novú
posilu Andreja Kostolanského, ktorý má
obrovské skúsenosti či už domáce, ale aj
zahraničné a myslím, že sa všetci môžeme od neho len učiť a posúvať sa. Je tu
nový masér Macko Mareš, ktorého Peťo
Lérant pozná zo Serede. Masér výborne
zapadol, je to taký náš šoumen, ktorý
stmeľuje kabínu, ale, samozrejme, veľký
fachman v tom, čo robí. Myslím si, že tvo-

Priznám sa, že víťazstvo sme si až tak veľmi neužili, vzhľadom na okolnosti okolo
zranení niektorých hráčov a po vylúčení
Vlada Barboru. Ale keď sme videli, ako tá
lavička žije, videli sme zranených hráčov,
ktorí nás všetci prišli podporiť a potom
sa s nami tešili v kabíne aj s niektorými
ľuďmi z vedenia, tak si myslím, že nič
lepšie, ako takýto štart, sa nám nemohlo
podariť, aby sme sa stmelili. Potom sme
vlastne zistili, že Pohronie nevyhralo
úvodný zápas v lige nejakých šesť rokov,
tak tento krok bol veľmi dôležitý na začiatok cesty druhou ligou.

Rastislav Urgela.

ríme veľmi slušný realizák, ktorý sa dobre
dopĺňa a aj tá pohoda v ňom je dôležitá
na to, aby sa potom prenášala na hráčsku
kabínu.
Pohronie formuje nový tím, ktorý je
výrazne tvorený z domácich hráčov
a z mladých hráčov. Aký je tvoj pohľad na túto filozofiu a cestu, ktorou
sa klub vybral?
Už v úvode po stretnutí s pánom Glezgom, pánom Jurkovičom a generálnym
manažérom Filipom Holecom sme sa
o tejto stratégii bavili, zhodli sme sa, že
je to cesta, ktorou chceme ísť. Mňa to už
na začiatku oslovilo, je to smer, s ktorým
sa stotožňujem, vidím sa v ňom aj ja
a myslím si, že toto by mal byť spôsob,
ako vrátiť divákov na žiarsky štadión.
V tomto mužstve je veľmi veľa chlapcov ročníka 2003, ktorý si viedol aj ty
a aj to jeden z dôvodov spolupráce.
Skús nám popísať, ako ty vidíš ich
cestu a ich vývoj, pri ktorom si bol
vlastne od začiatku.
Ja som s nimi bol už od roku 2010, čo je
už teda 12 rokov a vnímam ich ako ta-

Z Komárna odvážajú futbalisti
Pohronia cenný bod
FUTBAL – II. LIGA

KFC Komárno - FK Pohronie 1:1 (1:1)
Gól: 26. Klabník
Zostava FK Pohronie: Le Giang - Štrba,
Klabník (36. Cíferský), Holub, Čunta - Netolický (68. Tatár), Ožvolda, Urgela - Krén,
Abrahám (86. Prachar), Blahút
Po tuhom boji vo veľkej horúčave
naše značne oklieštené mužstvo prináša bod z pôdy KFC Komárno.
O všetkom sa rozhodlo v prvej polhodine, kedy sa najprv v 22. minúte hlavou
presadil Tamás Németh a o štyri minúty
neskôr odpovedal po rohovom kope
rovnako hlavou náš stopér Martin Klabník. Domáci sa snažili nakopávanými
loptami dostávať za našu obranu, pokiaľ
sa im to podarilo, narazili na dobre chytajúceho Patrika Le Gianga. Naši hráči
eliminovali nebezpečné štandardné situácie súpera, vyrážali sme do protiútokov a v poslednej desaťminútovke, keď

už bola na ihrisku štvorica hráčov ročníka 2003, sme súperovi nič významné
nedovolili.
Rastislav Urgela k zápasu: „V Komárne
sme odohrali veľmi ťažký zápas s omladenou zostavou. Zvládli sme ho hlavne
takticky, na domácich sme sa veľmi dob-

re pripravili. Bod je pre nás veľmi cenný.
Veríme, že výhra a remíza vonku sú dobrou pozvánkou pre fanúšikov na domáci
zápas s najväčším favoritom celej sútaže
z Košíc.”
Zdroj: www.fkpohronie.sk
Foto: Karol Scholtz KFC Komárno

kých svojich ďalších synov popri Samovi, ktorý sa tiež k nám vrátil po piatich
rokoch. Poznám od siedmich - ôsmich
rokov Viktora Tatara, Mareka Netolického, Aďa Pivarčiho, chlapcov, ktorí skončili v doraste, napríklad Tomáša Kukučku
a Miša Sučáka, s ktorými sme počítali aj
do nášho projektu rozvoja, ktorý tvoríme prostredníctvom našej farmy, kde
budú dostávať príležitosť ďalší mladí
chlapci. Sledoval som ich aj po svojom
odchode do Podbrezovej a pri ich historickom postupe do 1. dorasteneckej
ligy, keď vybojovali pre náš klub štatút
Akadémie a z tohto mužstva tam bolo
šesť chlapcov, ktorých som už predtým
viedol a robí mi nesmiernu radosť ich vidieť v dospelom futbale. Priznám sa, že
som si to niekedy takto aj vysníval, že títo
mladí chlapci budú raz spoločne zbierať
ostrohy v seniorskej kategórii.
Hovoríme spolu po úspešnom zápase
v Dolnom Kubíne, ktorý nás preveril
zo všetkých strán a emócie po veľmi
náročnom víťazstve boli naozaj očividné. Ako vnímala lavička a celý tím
vypätý záver stretnutia?

Keď sa pozrieme na zloženie druhej
ligy, kde sa asi nachádza náš klub
ambíciami a zámerom v tejto sezóne?
V prvom rade si treba uvedomiť, že náš
klub potrebuje stabilitu a hráčsky káder
stabilizáciu. Vo viacerých rozhovoroch
generálny manažér avizoval, že vrchol
potenciálu tohto mužstva je niekde
o dva - tri roky a s tým sa plne stotožňujeme. Nemáme vešteckú guľu, uvidíme
sami, ako sa budú mladí chlapci rozvíjať,
majú pred sebou ešte kus cesty. Sú vhodne doplnení o kostru mužstva, ktorá tu
ostala, prišli zaujímaví futbalisti, ktorí
začínajú tvoriť zaujímavý celok a určite
chceme trochu ponaháňať kluby na čele.
Na postup sú jasní ašpiranti v Košiciach,
čo aj samotní Košičania verejne deklarujú a za nás sú práve oni favoritom na
postup do Fortuna ligy, či už je to kádrovo, alebo podmienkami, ktoré majú. Je
tu ambiciózne Komárno, Petržalka, Humenné a ďalší a my spravíme všetko pre
to, aby sme boli týmto mužstvám veľmi
ťažkým súperom. Základ je pre nás vrátiť ľuďom v Žiari radosť z futbalu, vraciame sa k piatkovým termínom a veríme,
že mix mladosti, dravosti a skúsenosti,
spolu s dobrou partiou nás môže dostať
s podporou našich ľudí vysoko.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

