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V piatok 24. júla sa v našom meste
vyskytol prvý pozitívny prípad na
výskyt koronavírusu. Zaznamenaný
bol v osade Pod Kortínou.
V stredu 22. júla sa 46-ročná žena spolu
s manželom vrátila z Čiech na Slovensko. „Na druhý deň bola v raňajších hodinách hospitalizovaná na infekčnom
oddelení v Banskej Bystrici. V ten istý
deň sa jej urobilo vyšetrenie na COVID-19 s pozitívnym výsledkom,“ informuje Zina Košťanová z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)
v Žiari nad Hronom s tým, že hneď boli
zabezpečené protiepidemické opatrenia v rodine a zabezpečovali sa priame kontakty, ktorým bola nariadená
domáca izolácia. V piatok 24. júla pracovníčky epidemiológie, v spolupráci
s hasičským zborom a políciou, urobili
v osade epidemiologické vyšetrenie
a kontrolu opatrení. Hasičský zbor
tiež vykonal celoplošnú dezinfekciu.
„V pondelok 27. júla pracovníčky epidemiológie urobili rozšírené odbery biologického materiálu priamo v osade.
Celkovo ide o 29 odberov. Preventívne
sa otestovali aj členovia hliadok MOPS,
ktorí od piatku dohliadali na dodržiavanie karantény u rodinných príslušníkov
a bezprostredných susedov pacientky,
a terénne sociálne pracovníčky mesta
Žiar nad Hronom,“ dopĺňa informácie
Zina Košťanová. Výsledky testov boli
známe už v utorok 28. júla, tie potvrdili
len jedného pozitívneho, a to manžela,
ktorý sa rovnako vrátil z Čiech.

Dezinfekcia prostredia a odbery
priamo v ohnisku nákazy
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Na situáciu okamžite zareagovalo aj vedenie mesta Žiar nad Hronom. Rodinní
príslušníci a obyvatelia časti osady, kde
sa oba prípady vyskytli, boli poučení
o pravidlách karantény. Na to, aby nedochádzalo k jej porušovaniu a ďalším
vzájomným kontaktom, dohliadali občianske hliadky MOPS a mestská polícia
24-hodín denne, kým všetci z ohniska
nákazy neabsolvovali testy na výskyt
koronavírusu. „Prostredníctvom dobrovoľného hasičského zboru sme vykonali dezinfekciu priestorov v okolí obydlia
pozitívne testovaných. Aktívne komunikujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom
a situáciu máme pod kontrolou. Aktuálne sme tiež pozastavili všetky aktivity
komunitného centra v osade,“ hovorí
vedúci Kancelárie primátora mesta
Martin Baláž a ako podotýka: „Chce-

Dezinfekcia obydlí v okolí pozitívne testovaných.

me ubezpečiť obyvateľov mesta, že
robíme všetko pre eliminovanie rizika
šírenia nákazy a nie je dôvod na prehnané obavy. Zároveň však pripomíname, aby vo vlastnom záujme venovali
dostatočnú pozornosť všetkým hygienickým a ochranným preventívnym
opatreniam.“ Mesto hneď po zverejnení informácií o výskyte koronavírusu
informovalo, že ak sa potvrdí vyšší počet pozitívnych výsledkov testov, bude
žiadať o vyhlásenie karantény pre danú
oblasť alebo umiestnenie pozitívne testovaných do štátnych zariadení.
Dezinfekciu tých častí, kde sa zdržiavali
infikované osoby, robili počas niekoľkých dní členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta. Ako nám potvrdil
František Páleník, ktorý je zároveň aj
profesionálnym hasičom, dezinfikovali päť obydlí, a to zvonka aj zvnútra.
„Hasiči boli chránení, či už ochrannými
odevmi, respirátormi a ochrannými
štítmi. Na tento účel sa používajú jednorazové obleky, ale aj obleky na viac
použití, ktoré je možné prať,“ spresnil
Páleník s tým, že dezinfekcia sa robí
zmiešaním vody s chlórom.
Verejnosťou sa vzhľadom na vzniknutú
situáciu šíria rôzne nenávistné komentáre, v ktorých ľudí z osady obviňujú zo
šírenia pandémie a z nedodržiavania
hygienických opatrení. Poukazujú tiež
na to, že títo ľudia sú nezodpovední
a je im jedno, či nejaký vírus rozšíria
medzi ostatných obyvateľov. „Ľudia
žijúci v rómskej osade reagujú na výskyt koronavírusu rovnako ako ľudia
žijúci mimo tejto komunity. Aj oni

majú obavy z tohto ochorenia a snažia
sa vyhýbať akémukoľvek stretu s tými,
u ktorých sa potvrdila pozitivita na Covid-19,“ vysvetľuje Adriana Šarköziová,
terénna sociálna pracovníčka a ako
naznačuje, aj u ľudí z osady prevládajú obavy až beznádej. „Určite nikomu
z nich nie je príjemné žiť v izolácii a byť
neustále pod dohľadom,“ podotýka.
Terénni sociálni pracovníci na základe potvrdeného prípadu ochorenia
Covid-19 upozorňovali ľudí v osade
na to, aby dodržiavali zvýšenú opatrnosť a hygienu. Upozorňovali ich na
povinnosť nosenia ochranných rúšok,
používanie dezinfekcie, častejšie umývanie rúk a na obmedzenie sociálnych
kontaktov. „Aj ľudia žijúci mimo lokality dostali rovnaké upozornenia s tým,
aby sa snažili vytvoriť si zásoby ochran-

ných rúšok hlavne pre školopovinné
deti, ktoré v septembri nastúpia do
škôl a bude potrebné pri nástupe mať
dostatok rúšok. Zároveň, ak by prišla
druhá vlna pandémie, aby boli dostatočne pripravení a neboli zaskočení,“
približuje ďalej Šarköziová. Ako ďalej
zdôrazňuje, obyvatelia osady dostali aj
usmernenia od RÚVZ o povinnej domácej karanténe. „Ak budú títo ľudia disciplinovaní, oveľa ľahšie, a hlavne kratšie
potrvá ich karanténa,“ zdôrazňuje
terénna sociálna pracovníčka, podľa
ktorej je zatiaľ situácia v osade celkom
pokojná a jej obyvatelia sa snažia rešpektovať usmernenia, aj keď sa objavujú menšie problémy, ktoré súvisia s napätím z celkovej atmosféry. „Naďalej
budeme v kontakte s ľuďmi, budeme
sa snažiť situáciu monitorovať, riešiť vypuklé problémy a byť nápomocné pri
ich riešení,“ dodáva Adriana Šarköziová.

Zasadal krízový štáb
Vo štvrtok 30. júla sa na pôde mestského úradu stretli členovia krízového
štábu, kde nechýbal Regionálny úrad
verejného zdravotníctva, štátna polícia, okresný úrad, zdravé regióny či zástupca úradu splnomocnenkyne vlády
pre rómske komunity. Cieľom stretnutia bolo zabezpečiť koordináciu medzi
jednotlivými zložkami v prípade, že by
sa situácia v osade zhoršila. Manželovi
ženy, ktorá skončila v nemocnici v Banskej Bystrici, a ktorý bol pozitívne testovaný, bola nariadená karanténa. Končí
mu 10. augusta, kedy bude opätovne
otestovaný.
(li)

Zasadnutie krízového štábu.
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Certifikovaní ambasádori naučia žiarske deti korčuľovať
Kurzy sú zadarmo

Od septembra prichádza do žiarskych
škôl nový projekt, vďaka ktorému sa
deti naučia korčuľovať. Týždňové korčuliarske kurzy nebudú stáť rodičov
ani cent.
Školský korčuliarsky program je určený pre všetkých prvákov a druhákov
žiarskych škôl. Spolupráca prebieha na
úrovni mesta ako zriaďovateľa a Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH)
spoločne so spoločnosťou Sport Trend.
Samospráva sa podieľa na financovaní
výučby korčuľovania, SZĽH prispieva
zabezpečením prilieb, korčúľ, dresov,
diplomov a metodikou.
Viac o projekte hovorí Lukáš Opáth,
šéftréner žiarskej hokejovej mládeže
a hlavný tréner „A“ tímu. „Projekt Centrum športu pri ZŠ začína spoločne so
začiatkom školského roka, a teda v septembri. Deti do projektu nebudeme vyberať formou náboru, keďže je určený
pre všetkých prvákov a druhákov žiarskych základných škôl,“ približuje a ako
spresňuje, na to, aby sa deti naučili korčuľovať, budú mať jeden týždeň. Projekt
by mal trvať 22 mesiacov s tým, že každý
týždeň v rámci sezóny pôjde na ľad jedna trieda. „Deti sa budú učiť korčuľovať
v týždňových kurzoch, vždy hodinu na
ľade. Rovnako, ako sú populárne plavecké či lyžiarske kurzy, na podobnom

príklad uvádza, že tréneri budú mať
k dispozícii napríklad aj loptičky, kužele
a iné pomôcky.

Nejde o nábor
do hokejového klubu

Deti sa budú učiť korčuľovať v týždňových kurzoch.

princípe bude fungovať aj náš projekt.
Výhodou prvákov je, že sa kurzu zúčastnia aj ako druháci. S projektom sa tak
stretnú dvakrát. Korčuľovanie je jednou
z dvoch častí projektu. Druhou nemenej
dôležitou časťou je poobedné voľnočasové športovanie v družinách,“ približuje
ďalej Lukáš Opáth.

sa deti majú oboznámiť. V poobednom
voľnočasovom športovaní na základných
školách je ambíciou vytvoriť u detí pozitívny vzťah k športu, respektíve k pohybovej všestrannosti, a to dobrovoľnou
a zábavnou formou.

Hlavnou myšlienkou projektu Centrum
športu pri ZŠ je v rámci korčuliarskych
kurzov snaha umožniť deťom získať nové
pohybové zručnosti a školám pomôcť
realizovať štátny vzdelávací program
telesnej výchovy, ktorý obsahuje aj korčuľovanie ako sezónnu činnosť, s ktorou

Korčule a prilby dostanú deti od SZĽH.
„Zo skúseností vieme, že niektoré deti
už majú korčule. Požičiame ich však bezplatne tým, ktoré nemajú. Všetky deti dostanú rovnakú príležitosť naučiť sa korčuľovať,“ podotýka Opáth a naznačuje,
kto bude mať výučbu na starosti: „O kor-

Korčule pre každé dieťa

čuliarsky program sa budú starať traja
certifikovaní ambasádori, ktorí prejdú
akreditovaným vzdelávaním a zaškolením, aby sa z nich stali odborníci na prácu s deťmi v oblasti športu. V družinách
budú u detí hravou formou vzbudzovať
záujem o šport.“
Počas týždňového korčuliarskeho kurzu
sa deti naučia základné veci, a to stáť na
korčuliach, postaviť sa z korčúľ, odrážať
sa, či zabrzdiť. „Ide nám naozaj o základy, nie však formou drilu, ale zábavnou
formou. Takýmto spôsobom sa až 90 percent detí dokáže za týždeň naučiť korčuľovať,“ zdôrazňuje Lukáš Opáth a ako

Dôležité je tiež povedať, že korčuliarsky
kurz nie je náborom do hokejovej prípravky. Samozrejme, ak si niektoré z detí
vyberie, že chce hrávať hokej alebo sa
venovať krasokorčuľovaniu, tréneri s ním
budú v rámci klubu ďalej spolupracovať.
„Keď deti absolvujú tento kurz, dostanú
diplom. Určite tam budú aj hokejoví
tréneri a ak uvidia, že niektoré deti vynikajú, ukážeme im možnosť, že môžu ísť
do prípravky a hrať hokej. Vôbec sa však
nepozeráme na to, či z detí, ktoré prejdú
kurzom, budú hokejisti. V prvom rade ide
o službu deťom aj rodičom,“ zdôrazňuje
skúsený tréner a ako na záver dodáva:
„Pri prvákovi či druhákovi je ťažké povedať, či má talent na to, aby hral hokej.
Keď niekto veľa pracuje a trénuje, vtedy
sa zdá, že je talentovaný, ale je to najmä
o práci. Chceme dať možnosť deťom naučiť sa niečo a zabaviť sa.“
(li)

Vláda vymenovala 53 nových prednostov okresných úradov
Ani jeden z nových prednostov okresných úradov nie je prilepený k svojej
stoličke, ak nastane pochybnosť
v jeho výkone, nebude problém ho
nahradiť. Vyhlásil to minister vnútra
Roman Mikulec na tlačovej konferencii vo štvrtok 16. júla. Verí, že prednostovia budú garantmi očisty štátnej
správy od korupcie na úrovni okresov.
Minister vnútra predložil personálny návrh na odvolanie prednostov 53 okresných úradov, a zároveň na vymenovanie
nových na zasadnutí kabinetu v stredu
15. júla. Poslanec NR SR Michal Šipoš na
tlačovej konferencii ministerstva vnútra
uviedol, že zo 70 nominantov neprešlo
pripomienkami verejnosti 14 uchádzačov. Verejnosť mohla cez webovú
stránku odoslať podnety na nominantov na prednostov, prišlo ich 970. Z nich
bolo podľa Michala Šipoša 30 percent

prednostky Okresného úradu Žiar nad
Hronom, Štefana Filipa z funkcie prednostu Okresného úradu Banská Štiavnica a Štefana Balka z funkcie prednostu
Okresného úradu Žarnovica. K 16. júlu
vláda vymenovala Martinu Mészáros
Bariakovú do funkcie prednostky Okresného úradu Zvolen, Michala Zdychu do
funkcie prednostu Okresného úradu Žiar
nad Hronom, Miloša Zimana do funkcie
prednostu Okresného úradu Banská
Štiavnica a Drahomíra Vaculčiaka do
funkcie prednostu Okresného úradu
Žarnovica.

relevantných, s ktorými nominantov
konfrontovali. Vďaka hlasu verejnosti
nevymenovali 14 kandidátov, pretože
podnety nedokázali vyvrátiť. Prednostovia sa podľa ministra Mikulca vyberali
na základe toho, či mali skúsenosti s vedením ľudí, činnosťou vo verejnej správe,
ako aj na základe personálnej a charakterovej integrity. Vybrať je potrebné ešte
16 prednostov. Tých budú podľa poslanca Šipoša vyberať podobným spôsobom,
pričom chcú do procesu ešte viac zapojiť
verejnosť.
Minister Mikulec verí, že noví prednostovia si budú svoje povinnosti plniť svedomito, profesionálne a odborne. Šipoš
zopakoval, že toto je prvá a posledná politická nominácia na okresných úradoch,
pričom na nižšie pozície budú výberové
konania.

Nového prednostu vymenovali
aj v Žiari nad Hronom
Michal Zdycha.

K 15. júlu vláda odvolala Samira Moumaniho z funkcie prednostu Okresného
úradu Zvolen, Andreu Žiakovú z funkcie

Rozhovor s Michalom Zdychom, ktorý
sa stal prednostom Okresného úradu
v Žiari nad Hronom, vám prinesieme
v budúcom čísle.
(r)

Deň detí nahradí nový projekt na konci augusta
Tradičný Deň detí, ktorý žiarske Mestské kultúrne centrum robí pravidelne
začiatkom júna, sa tento rok kvôli
pandémii neuskutočnil. Ako už pred
niekoľkými týždňami Céčko avizovalo,
pre deti majú za toto podujatie novú
náhradu.
Ako prezrádza producent MsKC Janko
Kulich, pre najmenších pripravili úplne
nové podujatie s názvom Deti v parku.
„Je našim dlhodobým cieľom našu dramaturgiu zapĺňať akciami pre rodiny
s deťmi a keďže sme tento rok museli
podujatie ku Dňu detí zrušiť, rozhodli
sme sa, že nový projekt uvedieme hneď,
ako to bude možné,“ približuje a konkretizuje presný termín: „Termín sme si
vybrali na konci leta, keď už budú deti
s rodičmi doma a pripravovať sa do školy.
Akcia sa uskutoční v posledný augustový
deň, a teda v pondelok 31. augusta. Na
druhý deň je štátny sviatok, čo rodičia

pestrý: „Deti sa môžu tešiť na vystúpenie kúzelníka Petra Šestáka, na krásnu
divadelnú rozprávku v podaní Divadla
Severka, svojimi choreografiami, ale aj
školou tanca určite poteší žiarska tanečná skupina Voltage. Hlavným bodom
celého programu bude vystúpenie víťazky Československej Superstar Barbory
Piešovej, po ktorom bude nasledovať jej
autogramiáda.“

„

Podujatie Deti v parku
prichádza s inou koncepciou,
ako sme zvyknutí.
Janko Kulich,
dramaturg MsKC

určite ocenia.“ Ako skúsený producent
naznačuje, koncept akcie bude iný ako
pri Dni detí, ktorý je spojený s Cestou
rozprávkovým parkom. „Tentokrát po-

núkneme viac pódiového programu, interaktívnej zábavy, hudby a tanca, avšak
nielen pre deti,“ prezrádza Janko Kulich
s tým, že program podujatia bude určite

Aj na minuloročných akciách, ktorých
hlavnými hrdinami boli deti, bol nielen
hlavný program, ale aj sprievodné podujatia. Tie nebudú chýbať ani teraz, v au-

guste. „V súčasnosti neustále dopĺňame
pódiový aj sprievodný program, vyberáme nafukovacie atrakcie, dopĺňame
program, ale určite na akcii nebude chýbať maľovanie na tvár, súťaže, animačné
programy a ďalšie atrakcie,“ konkretizuje
Janko Kulich, čo všetko okrem rozprávok
poteší deti tento rok. Ako však zdôrazňuje, aby boli dodržané bezpečnostné
opatrenia, do areálu bude možné vpustiť
maximálne 1000 divákov. „Akcie pre deti
sa dajú organizovať len v dobrom počasí.
Ak by neboli priaznivé predpovede, budeme zvažovať presunutie podujatia do
priestorov MsKC,“ dodáva na záver Janko Kulich. Vstupné na podujatie bude
3 eurá, pričom deti do 120 centimetrov
platiť nemusia.
(li)
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Kto navštívil v poslednom období
kaštieľ v Žiari nad Hronom a bol
so mnou, celkom určite som mu
ukázal veľký oltárny obraz Panny Márie v kaplnke kaštieľa. Je to
veľmi zvláštny obraz. Umelecké
prevedenia nie je na veľmi vysokej úrovní, povedal by som „provinčný barok“. Avšak zaujímavý
je jeho pôvod, o ktorom vôbec nič
nevieme. Každý deň sa na neho
pozerám a vždy mi prichádzajú
na myseľ nové otázky.
Kaplnka je zasvätená Zvestovaniu.
Originál oltárneho obrazu Zvestovanie je uložený údajne v Múzeu
v Kremnici, kam ho dali pri prestav-

be kaštieľa na školu. Bolo to niekedy
začiatkom 60 –tych rokov. V prípade
obnovy kaplnky nám ho vraj vrátia,
aby sa umiestnil na svoje pôvodné
miesto. Lenže na aké?

raz trčali klince s priečne kovanými
hlavičkami. Keď sme vložili obraz,
otvory v drevenom ráme obrazu
súhlasili s klincami, takže sme ho
len nasunuli a bolo.

V prvých dňoch, keď som prišiel
do kaštieľa, našiel som za starou
skriňou v sakristii kaplnky (ktorej
vstup je, mimochodom, zamurovaný) zasunutý veľký oltárny obraz,
na ktorom bola vyobrazená Panna
Mária s dieťaťom. Položil som si
otázku, kto ho tam mohol dať a odkiaľ pochádza. Po dlhšom čase mi
napadlo skúsiť, či nebude pasovať
do prázdneho rámu po oltárnom
obraze v kaplnke. S pracovníkom
kaštieľa sme ho tam dali. A ajhľa,
v rohoch priestoru pre oltárny ob-

Všimol som si, že dolný drevený
rám je mierne prehnutý a plátno
nad ním skrčené. V mieste, kde sa
prehol, bol odtlačok po bohostánku stojacom na oltári, o ktorý sa
rám musel opierať, lebo zasahoval
až k nemu. Dal som si otázku, čo
je to za obraz, keď bol pribitý v rohoch starými klincami nad oltárom
a ako dlho tam musel visieť, keď
po dlhom čase sa pomaly posúval
svojou váhou dole, a to až tak, že
sa mu prehol rám. Je samozrejmé,
že to musela byť veľmi dlhá doba.

Nad oltárom je nápis AVE MARIA,
vzťahujúci sa k Panne Márii na obraze.
Posledná otázka, ktorá mi doteraz nedá spať je, a ako to, že nie je
o ňom nikde ani zmienka aj napriek
tomu, že tam visel, a to veľmi dlhé
obdobie. Čo je to za obraz, nie je
to snáď pôvodný obraz, ktorý bol
v kaplnke? Lebo posledná úprava interiéru kaplnky bola v roku
1910. Počas tejto úpravy bola realizovaná maľba fresiek v kaplnke
a vymenená dlažba. Prácou na rekonštrukcii kaplnky bol poverený
akademický maliar Michal Blaškovič (Bátori zo Subotice). Neprišlo
v tom čase aj k výmene obrazov?
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Časovú schránku Šášovských hradných hier otvoria o 10 rokov
zvýšené nároky na realizáciu podujatia.
„Treba naozaj poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu podujatia
podieľali, ale, samozrejme, aj všetkým
partnerom. Keďže kostra programu je
štandardná, rozhodujúcimi faktormi
sú propagácia a počasie. Propagáciu
sme tohto roku okresali a počasie úplne ideálne nebolo, keďže celý deň boli
prehánky. Prakticky už samotná predpoveď počasia ovplyvnila návštevnosť. Po
minuloročnej skúsenosti však zrušenie
ani presunutie podujatia neprichádzalo
do úvahy,“ konštatuje Rastislav Uhrovič.
V sobotu 25. júla sa konal už 16. ročník obľúbených Šášovských hradných hier. Ide o najdlhšie fungujúce
kultúrne podujatie v našom meste,
ktorého hlavným organizátorom je
Združenie na záchranu hradu Šášov.
Zorganizovať tohtoročné Šášovské
hradné hry bolo, aj vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, o niečo náročnejšie. „Dlho nebolo jasné, či tento rok
bude vôbec možné podujatie organizovať a ak áno, tak v akom rozsahu a za
akých podmienok,“ hovorí Rastislav
Uhrovič zo Združenia na záchranu hradu

Šášov a ako dnes už s úľavou konštatuje,
nakoniec sa situácia ukľudnila a 16. ročník podujatia sa mohol konať.
Šášovské hradné hry sú najdlhšie fungujúcim, stále organizovaným kultúrnym podujatím v našom meste, ktoré je
orientované na širokú verejnosť. „A aj to
bol jeden z dôvodov, prečo sa 16. ročník
nevynechal,“ podotýka Uhrovič a ako
naznačuje, štruktúra organizácie prechádza zmenou, keďže sa usporiadateľský tím v posledných rokoch zredukoval a bolo potrebné si časovo nastaviť

Na hrad prišli sokoliari aj rytieri
Podujatia sa tento rok podľa organizátora zúčastnilo približne 300 ľudí z blízka
aj zďaleka, teda najmä tých, čo dovolenkujú v regióne. „Najviac si však toto
podujatie užili tí najmenší. Veľmi pekný
program predviedli Sokoliari sv. Bavona,
ktorí svoje vystúpenie zavŕšili zletom orliaka bielohlavého z múrov hradu Šášov
medzi návštevníkov podujatia a bravúrne interaktívne vystúpenie predviedli
Rytieri Vir Fortis zo Zvolena, ktorí do
svojho programu zakomponovali okrem

detí aj rodičov, ktorými žiarili oči rovnako ako ich ratolestiam,“ približuje ďalej
dlhoročný člen a jeden zo zakladateľov
združenia, ktoré sa usiluje o záchranu
Šášovského hradu.

druhý menej, tento však určite budeme
radiť k tým vydareným aj napriek nižšej
návšteve, a to vďaka ohlasom, ktoré
sa ku nám dostali,“ dodáva na záver
Rastislav Uhrovič.

Aj cieľom tohto ročníka Šášovských
hradných hier bolo šíriť myšlienku
záchrany hradu Šášov. „Nie je
našim cieľom prilákať čo najviac
návštevníkov na toto podujatie,
vzhľadom na geomorfologické
podmienky Šášovského Podhradia,
ale odprezentovať aktivity, ktoré
sa v súvislosti so záchranou hradu
robia, a zároveň im dať pekný zážitok
z príjemne prežitého popoludnia. Jeden
ročník je pre návštevníka atraktívnejší,

Novinkou na tomto ročníku podujatia
bola Časová schránka Šášovských hradných hier, v ktorej si návštevníci mohli
nechať odkaz. Tá je zapečatená a otvorenie je naplánované na 25. júla 2030,
t. j. o desať rokov. Kto nezabudne, bude
si tak môcť zaspomínať. Dovtedy bude
umiestnená v expozícii pod hradom.
(li)
Foto:
Združenie na záchranu hradu Šášov

Záchrana ježka. Domov mu našli v parku
Vo štvrtok 23. júla sa v skorých ranných hodinách pred mestským úradom pohyboval ježko. Aj keď nebol
vôbec bojazlivý, už na prvý pohľad
bolo zrejmé, že je vystresovaný. A tak
sa začala cesta za jeho záchranou.
Cestou do práce si ježka všimli pracovníci úradu a hneď sa o neho postarali.
„Vložili sme ho do krabice a zaniesli k
náhonu do Parku Štefana Moysesa, kde
sa hneď zorientoval,“ približuje Marcela
Gendiarová z Odboru životného prostredia MsÚ a ako pokračuje: „Keďže bol
ježko smädný, napil sa z potôčika a našiel
si aj skrýšu.“ Ako Gendiarová vysvetľuje,
miesto pri náhone v parku mu pracovníci
nevybrali náhodne. Práve tam bude mať
ježko aj dostatok potravy, najmä hmyzu.
Ako sme sa neskôr dozvedeli, ježko pred
mestským úradom nebol jediný, ktorý sa
zatúlal do mesta. Podobných prípadov
bolo v poslednom období v meste viacero. Ježkovia unikajú z polí a z prírody
aj kvôli intenzívnej chemizácii poľnohospodárstva a mimo lánov hľadajú útočisko v našich záhradách. Nevedia, že aj tam
na nich číhajú nebezpečenstvá v podobe
chémie, hnojív, kosačiek, psov či mačiek.
Jež je nočné zviera, má však veľmi slabý
zrak, a preto sa pri zháňaní potravy a lovení orientuje najmä skvelým sluchom
a čuchom. Počas jednej noci je schopný
prejsť až 2 kilometre, aby našiel potravu.
Denne dokáže vyhubiť v záhrade 100 až
200 g rôzneho hmyzu a živočíchov (húseníc, motýľov, pandráv, lariev, chrobá-

ná húšťava poliehavých kríkov. Je hmyzožravec, ktorý občas skonzumuje aj slimáky či dážďovky. Bežne nekonzumuje
ovocie, snáď len keď je extrémne vyhladovaný, môže si zahryznúť do jablka. Sú
obdobia, keď je vhodné ježkom pomôcť
dostať sa do zdravej kondície ponukou
vhodných potravín priamo v záhrade.
Vždy to však musí byť len krátkodobá
záchranná akcia, nie pravidelné kŕmenie.
Nesmieme sa snažiť urobiť z ježka domáce zvieratko. Poškodili by sme tak nielen
jeho, ale aj záhradu, o ktorú by prestal
mať záujem.

kov, dážďoviek, myší, slimákov, dokonca
i hadov, a to aj jedovatých, lebo je až 40krát odolnejší proti ich jedu ako morča).
Keďže je to čistokrvný mäsožravec, pre
záhradkára je aj akýmsi vzorom maximálnej užitočnosti.

Čo robiť, ak nájdete ježka
Preneste ho do škatule v rukaviciach,
ponúknite vodu a zvieraciu mäsovú konzervu. Nebude žrať hneď. Ak ježka prenášate v škatuli na vlastný dvor, skúste to
pod prístrešok, do garáže a nie do veľmi
veľkého tepla. Nájdite mu miesto v prírode s dobrými prírodnými podmienkami,

keď nadobudnete pocit, že mu naozaj
chutí a nabral dostatok síl. Vyhýbajte
sa miestam, ktoré sú udržiavané, lístie
je pravidelné hrabané a okolie čistené.
Potrebuje úkryt, čiže vyhľadávajte prirodzený neporiadok a čím ďalej od cesty,
tým lepšie.
Ježko je túlavý samotár, ktorého revír má
veľkosť často až 10 hektárov. Aby nemusel vždy prekonávať veľkú vzdialenosť do
svojho jediného príbytku, má ich po svojom revíre roztrúsených viac. Často mu
na to stačí kôpka konárov, lístia, kamenia
či stará šopa, ale aj škára pod kurníkom
či králikárňou, kompost, prípadne zele-

Pre ježka sú najdôležitejšie živočíšne
bielkoviny obsiahnuté v rybách, mäse a
vo vajíčkach. Ako základné krmivo môžeme použiť konzervované krmivo pre
psy a mačky, aj keď obsahuje menej bielkovín ako prirodzená strava ježkov. Kŕmidlo by malo byť dostatočne ťažké, aby
ho ježko neprevrátil, ľahko umývateľné
a umiestnené v záhrade pod strieškou –

minimálne, aby doň nepršalo, a ideálne,
aby sa k nemu nedostali mačky. Vhodné
je položiť ho na papier a na kamennú
alebo betónovú dosku, ktorú môžeme
ľahko opláchnuť vodou. Na prekrytie
poslúži napríklad obrátená debnička na
ovocie s výrezom na vchod pre ježka, prípadne paleta zvrchu potiahnutá fóliou.
Okrem kŕmidla je dôležité aj napájadlo,
v ktorom treba denne meniť vodu. Ako
nápoj podávame ježkom najlepšie čistú
vodu, veľmi slabým jedincom môžeme
dať aj feniklový alebo harmančekový
vlažný čaj. V žiadnom prípade im nedávame piť kravské mlieko, lebo obsahuje
mliečny cukor, ktorú ježkovia, pretože
nemajú príslušný enzým, nevedia stráviť a dostanú hnačku, plynatosť a zápal
čriev, čo ich môže aj usmrtiť. Ježkom dávame stravu raz denne, a to večer. Ráno
zvyšky vyhodíme a misky umyjeme horúcou vodou.
(li)

4

PUBLICISTIKA

Mestské noviny I 10. august 2020

Pohronská hradná cesta
Kaštieľ v Žiari nad Hronom je dnes významnou súčasťou zážitkového tematického projektu Pohronská hradná
cesta, ktorý už viac ako rok teší svojich
priaznivcov ako zážitková turistická
trasa Banskobystrického kraja.
V rámci projektu je plánované sprístupnenie kaštieľa počas komentovaných prehliadok zo série ZAŽI HRADY
INAK!, ktoré budú v priebehu najbližších dní súčasťou ponuky zážitkov
krajskej cestovnej kancelárie na webe
www.zahoramizadolami.sk. Okrem
kaštieľa môžete v našom meste v rámci zážitkovej cesty navštíviť aj Šášovský
hrad.

Biskupská sieň.

Kaštieľ
Najvýznamnejšia pamiatka mesta Žiar
nad Hronom slúžila v stredoveku ako
pevnosť. Okolo roku 1631 bolo sídlo
prestavané na Biskupský kaštieľ arcibiskupom Petrom Pázmáňom a stalo sa
sídlom biskupov. Počas tureckého nebezpečenstva dal ostrihomský arcibiskup Juraj Lipaj okolo kaštieľa vybudovať
opevnenie s baštami. Kaštieľ bol v polovici 17. storočia významnou pevnosťou
na ceste hore Pohroním a dlho slúžil ako
letné sídlo ostrihomských arcibiskupov
a neskôr banskobystrických biskupov.
Od roku 1851 tu pôsobil a v roku 1869 aj
zomrel Dr. Štefan Moyses, prvý predseda
Matice slovenskej. Súčasťou kaštieľa bolo
aj cenné zariadenie, kaplnka, knižnica,
archív a zaujímavé obrazy. Od roku 1918
sa často striedali užívatelia kaštieľa, čo
spôsobilo, že sa väčšina cenností zničila.
Po roku 1950 tu sídlila ekonomická škola. Od roku 2018 je kaštieľ vo vlastníctve
mesta Žiar nad Hronom, ktoré má za cieľ
záchranu pamiatky.

Čo ste možno o kaštieli nevedeli
Domov tu našiel aj biskup, gróf František Berchtold z Ungerschutzu, ktorý
sem preniesol svoju rezidenciu. Budova kaštieľa sa prestavala a upravila, aby
lepšie vyhovovala dobovým požiadavkám reprezentačného sídla biskupa. Dal
vybudovať arkádové nádvorie a zasadil
platan, ktorý tu rastie až do súčasnosti.
Gróf kaštieľ zariadil vzácnym nábytkom. V kaštieli bol v minulosti uschovaný archív panstva a bohatá knižnica
s 1 110 zväzkami vzácnych kníh a listín,
ktoré sa viažu k dejinám kaštieľa.

Izba Štefana Moysesa
Lákadlom expozície kaštieľa je Pamätná
izba Štefana Moysesa zriadená na počesť
Dr. Štefana Moysesa, ktorá predstavuje
jeho život vďaka zbierke osobných vecí,
literárneho diela, korešpondencie a prínosu pre národné obrodenie Slovákov.
Súčasťou izby je starožitný nábytok
z druhej polovice 19. storočia, a to replika Moysesovho pracovného stola a stoličky či knižnica, ktorá sa našla v pivnič-

Archeologická expozícia.

Banská komora v Banskej Štiavnici. Životná púť hradu sa schyľovala ku koncu
koncom 18. storočia.

Repliky dobového nábytku v biskupskom krídle.

ných priestoroch kaštieľa. Zaujímavé sú
tiež dobové lustre a predsieň, ktorá sa
vytvorila v pracovni biskupa. Vystavené
sú tu aj predmety z pozostalosti biskupa. Patria medzi ne tri strieborné nádoby, a to cukornička, soľnička a nádoba na
mlieko do kávy. Z pozostalosti Moysesa
sa v kaštieli nachádzajú aj obradné nádoby na vodu a víno, ktoré sa používali pri
obradoch v miestnej kaplnke. Pri návšteve pamätnej izby sa môžete oboznámiť
s osobnosťou Štefana Moysesa, vidieť
predmety, ktoré používal, jeho odev,
ktorý nosil pri svojom povolaní biskupa
a iné zaujímavé exponáty, ako sú štóla,
biskupské rukavice, ornát či mitra. Takisto rôzne písomnosti. Pri reštaurovaní
pracovne Moysesa sa našli fragmenty
fresiek z konca 19. storočia, ktoré sú
bohato stvárnené po celom obvode. Tie
zostali zachované. Štefan Moyses umrel
5. júla 1869 vo Svätom Kríži. Pochovaný
je v krypte Kostola Povýšenia sv. Kríža.

Archeologická expozícia
zameraná na históriu
osídlenia mesta
V rámci prehliadky kaštieľa si návštevníci
pozrú aj Expozíciu archeológie a etnografie nášho mesta. Vystavené sú v nej
zbierkové predmety, ktoré pochádzajú
z archeologických výskumov z jednotlivých lokalít mesta a blízkeho okolia,
napríklad z Horných Opatoviec alebo
z hradu Šášov. Expozícia prezentuje život

Pracovňa Štefana Moysesa.

a kultúru v meste a jeho okolí v minulých
storočiach. Zaujímavosťou sú napríklad
remeselnícke a hospodárske náčinia z regiónu a v neposlednom rade dve mince,
ktoré pochádzajú priamo z nášho mesta. Prvá je z roku 1220, vyobrazený je
na nej Belo IV. so svojim otcom Ondrejom II. Druhou je malá strieborná minca
z roku 1701 panovníka Leopolda I., ktorá
bola nájdená v kaštieli v pivnici.

V súčasnosti sa o záchranou hradu a konzervovanie jeho častí snaží OZ Združenie
na záchranu hradu Šášov. Zrúcaniny sú
verejne prístupné počas celého roka na
vlastné nebezpečenstvo. Pri informačnej tabuli pod hradom je sprístupnená
aj pamätná izba, otvorená od mája do
októbra. Hrad v roku 2015 odkryl unikátny nález pozostatkov chlebovej pece
nezvyčajných rozmerov, ktorá naznačila
niekdajšiu prítomnosť hradnej pekárne.
V písomnostiach hradu z roku 1680, ktorými disponuje Združenie na záchranu
hradu, sú popísané jednotlivé miestnosti
hradu ako aj miestnosť Bakh Haus (peká-

reň). O tom, že ide o pec, svedčí kamenný murovaný základ a na ňom utlačená
prepálená hlina, čo je plocha, na ktorú
sa ukladal chlieb. Pec podľa archeológov
zaberala veľkú časť miestnosti, v murive
sa zachovali aj pozostatky sopúcha a komína. Pec bola po preskúmaní opätovne
prekrytá, aby sa uchovala pre budúcnosť. Okrem toho pod hradom existoval
aj šášovský pivovar. Najstaršia zmienka
o ňom je z roku 1626, kedy po smrti
posledného Lipčeja, Mikuláša, mala po
deľbe majetku jeho pozostalá manželka
právo variť pivo pod hradom. Pivovar
sa nachádza ešte na mape z roku 1833.
V hradných pivniciach sa tiež uskladňovalo víno viacerých druhov.
(li)

Biskupská sieň
Biskupská sieň sa nachádza v biskupskom krídle, kde sú aj obradná sála, rokokový salónik, rokovacia sála, bývalá
spálňa a pracovňa. Všetko je zariadené
dobovým nábytkom. Pôvodne sieň slúžila účelu spoločenských stretnutí a prijímania návštev biskupmi.

Predmety, ktoré kedysi používal Moyses.

Hrad Šášov
Šášovský hrad dali na brale nad riekou
Hron postaviť Vančovci, bratia ostrihomského arcibiskupa, niekedy v polovici
13. storočia. Postupne malo hrad pod
správou niekoľko veľkých mien. Spočiatku ho spravovali kráľovskí kasteláni,
neskôr ho dávali do zálohu šľachtických
rodín. V rokoch 1424 až 1490 bol vénnym
majetkom uhorských kráľovien a v roku
1490 sa stal majetkom rodiny Dóciovcov.
Ľupčianska vetva Dóciovcov – Lipčejovci
hrad dokonca využívali ako svoju rezidenciu. Potom ho predali, bol majetkom
Lipajovcov a posledným majiteľom bola

Hrad Šášov. Foto: Pavol Mechura

Z pera čitateľa
U koní sa prejavuje pohlavná zrelosť asi
v piatom roku. U našej kobylky to prišlo
tiež. Zväčšil sa jej vonkajší pohlavný orgán,
nastal výtok, ktorý je pre žrebca dôležitý.
Rozhodol som sa nájsť plemenného žrebca.
Bolo to neľahké, lebo na okolí kone neboli.
Ale dozvedel som sa, že jedného žrebca
majú v Trubíne. Bolo to na JRD a osobne som
navštívil predsedu, aby dovolil pripustiť moju
kobylku ich žrebcom. Súhlasil, a tak v sedle
na kobylke som išiel cez chotár, smer Trubín.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 10.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 11.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 12.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník nad Hronom
• 13.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 14.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21,
Kremnica
• 15.8. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13

Po príchode do Trubína som odsedlal kobylu,
nasadil som jej niekoľko hodinový pokoj, aby
vychladla a nastal svadobný obrad pre kone.
Dva kone v Trubíne boli štajráky – žrebec
a kobyla. Žrebec bol vo váhe 700 kilogramov
a naša kobylka vážila asi 450 kilogramov. Bo
to rozdiel a mohlo sa stať, že ho neprijme.
Našťastie, sadli si, prijala ho a došlo
k spojeniu. Žrebca volali Václav Nedom.
Po týždni zostala kobylka kľudná, zopakovali
sme návštevu a keď ho nechcela, bol som
spokojný, ostala žrebná. Tešili sme sa na
žriebä a čakali sme. Ale po troch mesiacoch
nás navštívil riaditeľ aj s veterinárom zo
žrebčína N. Tekov a prehovárali nás, aby sme
s priateľom predali oba kone, že môžeme
pýtať, koľko chceme, vyplatia nás na ruku. Po
dlhom rozmýšľaní sme súhlasili a o týždeň
odviezli dva kone. Keď boli naložené, povedal,
že kobylu predajú do Anglicka za 200-tisíc
korún a urobia jej potrat, aby bola predajná,
lebo výborne vedela parádičky. Že pôjde do
kráľovského paláca, k polícii.
Nabudúce, ako sme kúpili zranené kone.
František

HĽADÁME
DOMOV
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu
psíka volajte na telefónne číslo 0948 082 206. Otváracie
hodiny útulku sú pondelok až piatok od 13.00 do 16.00 hod.
a v sobotu a nedeľu od 12.00 do 15.00 hod. Na sms správy
neodpovedáme. Pri adopcii sa podpisuje zmluva, preto je
potrebné osobné stretnutie. Galériu psíkov k adopcii si môžete
pozrieť aj na facebookovej stránke OZ Strážni anjeli.
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• 16.8. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 17.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 18.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan,
Dr. Janského 1529
• 19.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21,
Kremnica
• 20.8. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 21.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník nad Hronom
• 22.8. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/153
• 23.8. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00
h otvorené lekárne:
• lekáreň Benu, SNP 116 (OC Kaufland)
• lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

KNIŽNICA DO KONCA AUGUSTA ZATVORENÁ
V súčasnosti sa do Mestskej knižnice Michala Chrásteka buduje bezbariérový prístup. Práce by mali byť ukončené do
konca augusta. Z tohto dôvodu bude knižnica od 1. do 31. augusta pre verejnosť uzavretá.

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Dňa 18. augusta v čase od 8.00 do 16.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na
zariadeniach distribučnej sústavy pre odberné miesta, číslo domu:
• A. Dubčeka 37, 39, 41, 43, 45.

DENIS

BUBKO

LUJZA

BALU

Denis bol odobratý od Rómov, kde žil na reťazi. Je to
veľký dobráčisko, ľudí má rád. Je to asi 4-ročný kríženec
ovčiaka. Rád leží pred dverami a stráži. So sučkami je
znášanlivý, so psíkmi podľa sympatií. Veľmi rád chodí
na prechádzky. Domov sa mu hľadá ideálne v rodinnom
dome, kde by bol členom rodiny a cítil by lásku, ktorá
mu doteraz chýbala. Je to rozumný psík a svojmu
pánovi bude oddaným spoločníkom. V útulku je už od
18.5.2018.

Bubko sa dlhé mesiace túlal mestom. Bol veľmi plachý
a nikomu sa nedal chytiť. Zo začiatku bol veľmi plachý
a vystrašený. Nechcel sa nechať hladkať. Strach bol
veľký. Dnes je z neho ten najvďačnejší psík. Má rád
deti a reaguje na ne lepšie ako na dospelých. Má
približne 3 – 4 roky. Je veľmi dobrý, pokojný, čistotný
a nenáročný. S priateľskými psami je znášanlivý, so
sučkami bez problémov.

Lujza je 1,5 – 2-ročný kríženec rotvajlera. Z pobytu v
koterci nie je nadšená, skáče v ňom hore dolu. Veľmi
rada sa máča vo vode. Má rada ľudí, vie si pekne sadnúť
a podať labku. So psami je znášanlivá, so sučkami skôr
nie. Ak by žila v rodinnom dome, je potrebné mať
dostatočný plot, ktorý by nepreskočila. Je čistotná,
nedemoluje veci a ak bude mať dostatok pohybu na
prechádzkach, môže žiť aj v byte. Vhodná je aj k deťom.

Balu je 2-ročný kríženec menšieho vzrastu. Váži asi
12 – 13 kg. Pochádza z rómskej osady, pohladenie si
veľmi užíva, lebo tam si ho nikto nevšímal. Je dobrý a
mierumilovný, znášanlivý s inými priateľskými psami aj
sučkami. Nemá problém ani s deťmi. Je veľmi čistotný,
v koterci sa nevyšpiní.
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Zbavte sa starého mobilu ekologicky
Mobilné zariadenia obsahujú toxické
látky, najmä ťažké kovy a ich zlúčeniny. Podľa odhadu je na Slovensku
v domácnostiach niekoľko desiatok
miliónov odložených zariadení, ktoré
vytvárajú niekoľko tisíc ton elektronického odpadu. Ak mobil pri obnove paušálu vyhodíte, skončí na kope
elektroodpadu, ktorého sa ročne vo
svete vyprodukuje až 50 miliónov ton.
To je viac ako hmotnosť všetkých lietadiel, ktoré boli kedy vyrobené.
Vedeli ste, že vo vašom mobilnom telefóne sa nachádza zlato, meď, striebro či
platina? V tone elektroodpadu je tak stokrát viac zlata ako v tone zlatej rudy a vo
vyhodených zariadeniach sa tak skrývajú vzácne kovy v hodnote 55 miliárd
eur. Podľa dát Eurostatu sa na Slovensku
vyzbiera asi len polovica z toho, čo sa
v danom roku uvedie na trh.
Pozor však na to, ako sa starého mobilu
zbavíte. Ak skončí v odpadkovom koši,
na smetisku zapadne do veľkej kopy
odpadu. Postupne sa z neho začnú
uvoľňovať toxické látky, ktoré dokážu
kontaminovať okolitú pôdu a spodnú
vodu. Ekologická likvidácia vyradených
mobilov je nesmierne dôležitá, a pritom
úplne jednoduchá. Všetko, čo musíte
urobiť, je zaniesť ich na zberné miesto
alebo späť do predajne. O ostatné sa
postarajú za vás. Odborne ich zrecyklujú a telefón sa vráti naspäť do výroby
ako druhotná surovina. Na Slovensku
staré mobily pravidelne zbiera od roku
2005 napríklad spoločnosť Orange. Za
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každý prinesený telefón pritom prispeje
vybranej neziskovej organizácii. V roku
2018 sa spoločnosti podarilo vyzbierať
približne jednu tonu batérií z mobilných
telefónov a 75 333 nepoužívaných starých zariadení.

Nie do komunálneho odpadu
Na zadnej strane vášho mobilu nájdete
symbol prečiarknutého koša, ktorý upozorňuje na to, že vyradený mobil nepatrí
do smetnej nádoby na komunálny odpad. Ak by ste svoj starý telefón vhodili
do kontajnera pre zmiešaný komunálny
odpad, ohrozujete nielen svoje zdravie
a prírodu, ale zároveň porušujete aj zákon.
Čo by ste mali vedieť predtým, ako sa
zbavíte svojho starého mobilu
1. Staré a nefunkčné zariadenia jednoznačne patria do nádob na elektroodpad. Zberné nádoby nájdete v každej

predajni s elektrom. Väčšinou sa nachádzajú na viditeľnom mieste a bývajú
označené sprievodným informačným
textom.
2. Z mobilu pred odovzdaním nemusíte
vybrať batériu a dávať ju do samostatnej nádoby určenej na batérie. Batérie
zo zariadení vyberú spracovatelia elektroodpadu.
3. Za odovzdanie starého mobilu v predajni neplatíte a predajca nesmie podmieňovať prevzatie starého zariadenia
kúpou nového. Táto zásada platí pre
všetky drobné elektrospotrebiče – od
holiacich strojčekov, cez kanvice až po
vysávače.

Starý mobil ako
nebezpečný odpad
Podľa Tretiruka.cz, českého ekologického manažérskeho centra, dokáže jeden
mobil kontaminovať až 132-tisíc litrov
pitnej vody. Aktívna odpadová politika
je preto nevyhnutnosťou. Na porovnanie, milión riadne recyklovaných mobilov ušetrí dosť elektrickej energie pre
185 amerických domácností na jeden
rok. Keďže je recyklácia elektroodpadu
relatívne nákladná, veľa elektronického
odpadu sa nelegálne vyváža. Zväčša do
afrických a ázijských krajín, upozorňuje
mimovládna organizácia Greenpeace.

Červeno-biele kontajnery
vám ušetria čas a všetkým
životné prostredie
V uliciach nášho mesta pribudli nové
stacionárne kontajnery na elektroodpad, batérie či akumulátory. Patríme
tak k jedným z mála miest, ktoré majú
takéto kontajnery k dispozícii.
Do komunálneho odpadu vyradené
elektrospotrebiče a batéria NEPATRIA.
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. Šášovské Podhradie, autobusová zastávka pod hradom
7. Ul. Bernolákova, vedľa stojiska 16, blízko I. ZŠ
8. Ul. Svitavská, parkovisko

Čo patrí do červeno-bieleho
kontajnera
• 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.
• Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné).
• Tlačiarne, malé stolné kopírky.
• Kalkulačky.
• Herné konzoly, videohry, vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.).
• 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

S projektom na odovzdávanie mobilných
telefónov prichádza napríklad aj organizácia Asekol, ktorá sa zameriava na zber
celého spektra elektroodpadu. Elektroodpad vyzbierava prostredníctvom
kontajnerov umiestnených v mestách pri
stojiskách kontajnerov. V našom meste
má Asekol červeno-biele kontajnery.
Spracovala: li, zdroj: internet

Staré oblečenie a obuv
Kam s nimi?

Položili ste si už otázku, čo so starým
oblečením? Kov sa dá recyklovať donekonečna, papier 5 až 7-krát. Možnosti recyklovania odevov a textilu
sú však obmedzené.
Textil, oblečenie a obuv, ktoré už nechcete, alebo nemôžete ďalej nosiť, by ste
mali zaniesť na zberný dvor. A to najmä
v prípade, ak ide o väčšie množstvo. Ak
sú však veci alebo topánky čisté, nie sú
potrhané alebo deravé, môžete ich hodiť
aj do kontajnera na šatstvo. Netreba však
zabúdať, že tieto kontajnery neslúžia na
separovaný zber textilu.
Možnosti, ako recyklovať textil, sú
takmer minimálne. Najčastejšie sa však
recykluje na materiály, z ktorých sa vyrábajú vlákna pre automobilový alebo nábytkársky priemysel v podobe poťahov
či výsteliek, prípadne ako izolácie budov.

Tipy, ako naložiť s textilom,
aby neskončil na skládke
Možno aj vy patríte k ľuďom, ktorí si
nové oblečenie kupujú aj napriek tomu,
že im v skrini „stoja“ nové veci, ktoré ne-

chu, alebo ich využiť v kúpeľni. Osvedčili
sa aj ako skvelý pomocník pri umývaní
okien alebo zrkadiel.
Zo starého nové
Ak máte veci, ktoré ešte neboli nosené,
ale napriek tomu sa vám nepáčia, skúste
si ich prerobiť podľa svojho vkusu. Napríklad tričko môžete zmeniť na šaty, košeľu
na sukňu a staré rifle s pomocou nožničiek zmeníte na letné šortky. S pomocou
ihly alebo šijacieho stroju aj nemoderný
kúsok zmeníte na niečo, čo nikto iný vo
svojej skrini nebude mať. Vytriedené oblečenie rôznych materiálov či farieb môžete napríklad nastrihať a podľa návodu
pozapletať, až vám vznikne koberec. Staré obliečky na periny môžete zase zmeniť
na utierky do kuchyne.
mali ešte ani raz oblečené. Ak viete, že
oblečenie máte v skrini už viac ako rok,
a napriek tomu ho nenosíte, treba sa ho
zbaviť. Nevyhadzujte ho však bezhlavo. Ešte môže poslúžiť niekomu inému.
Skúste ho preto darovať, vymeniť alebo
predať.

Staré oblečenie ako pomocník v domácnosti
Máte doma veci, ktoré už nosiť nebudete, lebo sú deravé, vynosené, zničené?
Nič to, napriek tomu vám môžu stále
poslúžiť. Staré tričká môžete použiť ako
handru na umývanie, na utieranie pra-

Do kontajnera na šatstvo
Aj v našom meste máme niekoľko kontajnerov na zber oblečenia, topánok,
diek či posteľnej bielizne. Podmienkou
však je, aby bolo oblečenie čisté a nepoškodené. Takéto oblečenie sa neskôr
rozdeľuje detským domovom, zvieracím
útulkom alebo ide na charitu.

Darujte, vymieňajte alebo predávajte
na burze
Ďalšou možnosťou, ako sa zbaviť starých
vecí a topánok sú rôzne burzy, ktoré sú
populárne najmä na sociálnych sieťach.
Na nich môžete vaše nepoškodené oblečenie vymeniť za iné kúsky, prípadne za
symbolickú sumu ďalej predať. V neposlednom rade, môžete ich darovať sociálne slabším rodinám s deťmi, seniorom,
prípadne ľuďom, ktorí sú odkázaní na
pomoc iných.
Znížte produkciu textilného odpadu
Pred každým nákupom zvážte, či oblečenie skutočne potrebujete. Ak už sa pre
kúpu rozhodnete, kupujte radšej kvalitné oblečenie, ktoré vám dlhšie vydrží.
Stačí sa zamyslieť, či skutočne potrebujete ďalšie nové nohavice alebo rovnaké
tričko, len v inej farbe. Možnosťou, ako
ušetriť, je aj nákup v second-handoch.
Spracovala: li
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Na výlety za zvieratkami

Máte vy alebo vaše deti radi zvieratá? Radi pozorujete život domácich či voľne žijúcich zvierat? V takom prípade sú veľmi obľúbené zoologické záhrady, ktorých máme na Slovensku niekoľko. Takou najznámejšou, a pre Žiarčanov aj najdostupnejšou, je ZOO v Bojniciach. Boli ste tam už niekoľkokrát? Nevadí, zvieratká si so svojimi najmenšími môžete pozrieť aj inde ako
len v ZOO. Poradíme vám, kde v okolí môžete navštíviť napríklad obľúbené ranče či farmy so zvieratkami.

Mini ZOO v Parku Štefana Moysesa

Obľúbený živý kútik, ktorý sa nachádza v Parku Štefana Moysesa, je v prevádzke, ako ho dnes poznáme,
od roku 2011. Medzi prvými zvieratkami, ktoré tu našli svoj domov, boli kengury. Odvtedy k nim pribudli
prasiatka, klasické ovce, mini holandské kozy, kamerunské ovce, vtáky emu hnedého či mini poníky.
O zvieratá sa stará pracovník mestských Technických služieb. Keďže v minulosti sa stalo, že niekoľko
zvierat uhynulo z dôvodu kŕmenia návštevníkmi, je prísne zakázané zvieratá kŕmiť jedlo, ktoré si prinesú
so sebou. Okrem zvierat sa v tejto časti parku nachádzajú aj rybníky, v ktorých sú nasadené kapry a
nezriedka na ich hladine môžete vidieť aj rodinu divokých kačiek.

Ranč u Mariky v Žarnovici

Ranč s mini ZOO a detskými atrakciami sa nachádza v príjemnom prostredí Štiavnických vrchov. V areáli
je detské ihrisko s hojdačkami, trampolína, nafukovadlo, lezecká stena, rodeo býk, šípky, ohnisko. V mini
ZOO môžu deti vidieť kone, poníky, daniele, pštrosy, ovce, holandské kozičky, sliepky, kačky, prasiatka
a mačiatka. Tí najodvážnejší si môžu vyskúšať aj jazdu na koni či poníkovi.

Lunterov ranč v Kráľovej

Lunterov ranč nájdete v rekreačnej oblastí Kráľová, ktorá sa nachádza 8 kilometrov od Zvolena. Zažiť tu
môžete westernové jazdenie, športovanie, ale aj oddych či občerstvenie v príjemnom prostredí pohoria
Javorie. Deti sa môžu povoziť na koni, pohladkať ovečku, psa, mačku, nakŕmiť kozu alebo sledovať
zajačiky. Ponúka sa aj možnosť hrania na drevených či látkových hojdačkách, skákanie na trampolíne,
nechýbajú šmykľavky, lezecká stena, fit lopty, gymnastické kruhy alebo šplhanie na lane.

Zveropark alebo prvá losia farma na Slovensku

Predstavte si jedno miesto, kde je príroda krásna ako z rozprávky, kde je pokoj a pôvabné zvieratká.
Miesto, na ktorom vaše deti odložia mobily a tablety. V Zveroparku je dovolené niektoré zvieratká
pohladkať, alebo sa k nim pritúliť. Nájdete ho v horách nad Revišstským Podzámčím. Na ploche
20 hektárov môžete vidieť a spoznávať viac ako 20 druhov lesnej, poľnej zveri, ale aj niektoré druhy
cudzokrajných a domácich zvierat. Farma je zameraná na vzdelávanie, spoznávanie a obľúbenie si
prírody. Originalitou je los mokraďový alebo európsky, ktorý je pôvodným obyvateľom Slovenska, ale
odkedy bol pred niekoľkými desaťročiami vyhubený, už u nás vo voľnej prírode nežije.

Detská farma gazdáčik v Banskej Belej

Aj keď je v názve „detská farma“, veľa dobrodružstiev tu môžu zažiť aj dospelí. Zoznámite sa tu s tradičným
spracovaním produktov farmy a pochutíte si na domácich delikatesách. V ponuke je aj relaxačné vozenie
na poníkoch pre deti alebo na koni pre dospelých. Vaše deti uvidia chov koní a poníkov, ale nájdete tu
aj ovečku, kozičku či zajačiky a stálymi obyvateľmi farmy sú psi, mačky a koi kapre v jazierku.

Lúka plná sysľov

Roztomilé hlodavce ochranári naučili, že ľudia pre nich nie sú hrozbou a jedlo si tak zoberú aj z dlane
turistov. Chutia im jablká, suchý chlieb alebo sladké piškóty. Takéto nebojácne sysle nájdete v lokalite
Biele vody na Muránskej planine. Počet sysľov tu už prekročil tisícku. Sysľom vyhovuje tradičné
obhospodarovanie pôdy, a tak na lúke nad Muráňom pribudli aj pasúce sa somáriky. Lúku plnú sysľov
nájdete približne 2 kilometre od obce Muráň.
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Prírodný park Aves

Prírodný park sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických
Baniach. Sprístupnený je pre verejnosť denne v mesiacoch júl – august od 10.00 do 17.00 hodiny.
Expozícia dravých vtákov je obohatená aj o ukážku sokoliarstva a prácu s dravcami, ktorú vám predvedú
žiaci školy každý deň o 14.00 hodine. Pozrieť si môžete aj exotické vtáky – veľké papagáje s možnosťou
nakŕmenia, plazy – kajmany okuliarnaté, krokodíly, leguána zeleného, korytnačku a v prírode ohrozené
opice tamaríny pinčie. Môžete sa poprechádzať aj exkluzívnymi záhradami – provensálskou, japonskou,
bylinkovou a dažďovou. Zaujímavosťou je prvá exteriérová vertikálna záhrada na Slovensku – Záhrada
do neba, ale aj tropický pavilón.

Ovčia farma Bukovina

Ovčia farma sa nachádza na konci obce Bukovina, 2 kilometre od obce Bzenica. Na farme chovajú
karpatské plemeno oviec cigája. Súčasťou farmy je aj mliekarnička a vlastné spracovanie ovčieho
mlieka. Majitelia farmy všetkým návštevníkom, no najmä deťom, veľmi radi ukážu, ako sa žije na farme.
Prehliadka trvá hodinu a počas nej spoznáte jahniatka, baranov aj ovečky, uvidíte dojenie a kŕmenie,
ktoré si môžete aj sami vyskúšať. Oboznámite sa s tradičnou výrobou syra, ktorý môžete aj ochutnať.
V ponuke je chutná ovčia hrudka, ovčia bryndza, ale aj parené syry, nite a uzlíky. Po ceste z farmy sa
môžete zastaviť pri prameni medokýša s typickou železitou chuťou a nabrať si aj do fliaš. Prehliadku
farmy môžete využiť v sobotu a nedeľu od 10.00 do 18.00 hodiny, alebo podľa dohody.

Somáriky pre potešenie

Na Ranči Bôra sa vaše deti povozia na somárikoch v prírode po lesných cestičkách a maličké deti
v prírodnej ohrádke. Vďaka kľudnej povahe sú somáriky vhodné na vozenie aj pre tie najmenšie detičky.
Na rodinnej farme okrem ušatých somárikov uvidia aj kone, kravy, morčiatka, zajačiky, kuriatka, šteniatka
či kačky. Ak budete mať záujem, môžete si vyskúšať život a prácu na statku, okolo koní, dobytka,
kôz, pasenie, dojenie, výrobu syra, bryndze, posedieť pri ohni. Ranč nájdete v Štiavnických vrchoch,
6 kilometrov severne od Banskej Štiavnice, neďaleko termálnych kúpeľov Sklené Teplice, na kopci nad
dedinou Podhorie.

Malkia park v Orechovej Potôni

V Malkia parku našli útočisko primárne mačkovité šelmy, ktoré sa stali z nejakých dôvodov nepotrebnými
pre pôvodného majiteľa, alebo sa už o ne nedokázali starať. Zvieratá pochádzajú z cirkusov, od
súkromných osôb a zoologických záhrad. Domov si tu však našli aj iné druhy zvierat, ktoré by už vo
voľnej prírode neprežili. V parku sú mačkovité šelmy, mačky, medvede, vlci, niekoľko opíc, vtáctvo,
kopytníky – lamy, ovce, kozy, somáre, zebry, ťava, prasiatka, zajace, pávy, perličky, činčily, veveričky,
kapybaru, kengury, korytnačky, surikaty, vodné vtáctvo, bizóny aj škótsky náhorný dobytok.

Lesný park Belian

Na okraji dediny Banská Belá otvorili lesný park určený pre rodiny s deťmi. Areál ponúka zábavné aj
náučné stanovištia, výhľady a miesto pre oddych. Hneď pri vstupe sa deti dozvedia o separácii odpadu,
naučia sa spoznávať dreviny a zabavia sa pri pohybových aktivitách. V parku sú osadené preliezky,
šmykľavky, horolezecká stena či rozhľadňa. Nájdete tu aj altánok s ohniskom a náučné tabule. Park
zdobia drevené sochy, vyníma sa medzi nimi socha krokodíla, ktorá pripomína miestnu tradíciu výlovu
krokodíla. Park sa nachádza v blízkosti železničnej stanice a nadväzuje naň turistický chodník, ktorý sa
prepletá celými Štiavnickými vrchmi.

Diviačia obora Bieň

Zvernicu Bieň zriadil vysokoškolský lesnícky podnik ako účelové zariadenie pre študijné potreby
poslucháčov Lesníckej fakulty vtedajšej VŠ lesníckej a drevárskej vo Zvolene. V rokoch 2001 – 2002 sa
uskutočnila rekonštrukcia danielej zvernice na zvernicu s intenzívnym chovom a lovom diviačej zveri.
Výmera zvernice je 254 hektárov. Vyskytuje sa tu jelenia, danielia, srnčia a diviačia zver a všetky druhy
našich malých aj veľkých šeliem. Obora sa nachádza na konci Bienskej doliny. Je k nej veľmi dobrý
prístup priamo až k bráne po asfaltovej ceste od Zvolena – Stráže.

Na výlety za zvieratkami
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Dňa 28. júla 2020
nás vo veku
nedožitých
93 rokov navždy
opustil náš drahý
Ernest Kopecký.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí ho odprevadili
na jeho poslednej ceste.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi
nami.
V srdciach
našich žiješ
spomienkami.
Dňa
5. augusta sme
si pripomenul 23. výročie od
smutnej chvíle, keď nás náhle
opustil náš drahý
Janko Kováč.
S láskou a úctou na teba
spomíname.
Smútiaca rodina.

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 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Ľudovít Hrušovský.
S láskou spomína manželka
s deťmi a celá rodina.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

Dňa 2. júla 2020 nás vo veku
78 rokov navždy opustila naša
drahá mamička, stará mama
a prastará mama
Margita Doletinová.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom, bývalým
kolegom a známym, ktorí ju
odprevadili na jej poslednej ceste.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Človek odchádza,
ale všetko krásne, čo nám dal,
ostáva v nás.
Čas plynie, smútok zostáva,
Tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 8. augusta sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý ocko,
starý otec a prastarý otec
Rajmund Doletina.
Za tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer priameho predaja
nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom
– pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad
Hronom, identifikovaného Geometrickým
plánom č. 36636029-129/2020, vyhotoveným
Geodetické služby, s. r. o., SNP 71, 965 01 Žiar
nad Hronom, IČO: 36 636 029, úradne overeným
OÚ Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa
29.7.2020, pod č. G1-315/2020, a to:

SPOMIENKA

• novovytvorená CKN parcela č. 702/318 –
zastavaná plocha s výmerou 111 m2, odčlenená
z pôvodnej CKN parcely č. 702/302, vedenej ako
zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou

Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa
7. augusta sme
si pripomenuli
nedožité
76. narodeniny
nášho milovaného manžela,
otca a starého otca
Jozefa Ďuračku.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

Spomeňte si na svojich
najbližších spolu s nami
Uzávierka čísla, ktoré vychádza
24. augusta, je v utorok
18. augusta.
Spomienky prijaté po tomto termíne
budú uverejnené až v ďalšom
vydaní. Spomienky si môžete podať
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

Za tichú spomienku ďakuje
smútiaca dcéra a synovia
s rodinami.

Lokálny trh v Žiari aj v auguste
Už po tretíkrát sa 15. augusta od 8.00
do 10.00 hod. na parkovisku pred budovou MsKC uskutoční Lokálny trh.
Opäť tak budete mať šancu si na jednom
mieste nakúpiť množstvo kvalitných lokálnych potravín. Tešiť sa môžete na čerstvé kanadské čučoriedky a iné sezónne
ovocie, organicky pestovanú zeleninu,
rôzne ovocné šťavy, bio mäso a mäsové
výrobky, zdravé výrobky z arónie čiernoplodej, čerstvý celozrnný kváskový
chlieb a pečivo, exkluzívne bio destiláty,
med priamo od včelára, rôzne sirupy, lekváry a mnoho iného.
Na stránke www.lokalnytrh.sk/ziar nájdete všetky informácie o trhu, jednotlivých
predajcoch a aj celú ponuku výrobkov.

Trh bude opäť prebiehať formou predobjednávok, ktoré je tiež možné urobiť na
uvedenej webovej stránke s následným
osobným odberom na trhu priamo od
výrobcov. Budete tak môcť spoznať ľudí,
ktorí za výrobou stoja a opýtať sa ich
všetko, čo vás zaujíma. Výrobcovia prinesú v obmedzenom množstvo aj niečo
naviac, preto ak chcete mať istotu, že

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA

Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 23. augusta si pripomíname
29. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný
Petrík Doletina.
Za tichú spomienku
ďakuje rodina.

SPOMIENKA
Je to už 10 rokov,
čo nie si s nami,
zabudnúť nemôže
rodina, známi.
Na hrobe kytica,
kahanec svieti,
spomienka
všetkých tvojich
detí.
Dňa 30. júla uplynulo 10 rokov od
chvíle, keď nás navždy opustila naša
milovaná matka, starká a svokra
Elena Zuberéniová.
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sa vám zo všetkého ujde, určite využite
možnosť predobjednávok, ktoré pomáhajú výrobcom lepšie plánovať výrobu a
zber a predchádzať plytvaniu. Nákupom
na Lokálnom trhu podporíte regionálnych výrobcov aj lokálnu ekonomiku.
(r)

5 982 m2, zapísanej na LV č. 1136, v katastrálnom
území Žiar nad Hronom,
za kúpnu cenu 21,17 €/ m2.
Všeobecná hodnota pozemku je vo výške
21,17 €/m2, určená na základe Znaleckého
posudku č. 161/2020, vyhotoveného znalcom
Ing. Ľubicou Marcibálovou, dňa 30.7.2020.
Predmetný pozemok je situovaný na
Ul. M. Chrásteka v Žiar nad Hronom, susedí
s radovými garážami.
Bližšie informácie a podmienky predloženia
cenovej ponuky záujemcovia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
ekonomiky a financovania – č. dv. 17, tel.
045/678 71 32, na webovej stránke mesta alebo
na úradnej tabuli mesta.
(r)

Sčítanie domov a bytov
Aktuálne prebieha prvá fáza

Samosprávy už takmer druhý mesiac
zbierajú údaje o domoch a bytoch
v rámci najrozsiahlejšieho projektu Štatistického úradu SR – Sčítanie
obyvateľov, domov, bytov 2021. Údaje budú zbierať do 12. februára 2021,
kedy sa ukončí prvá fáza projektu –
Sčítanie domov a bytov.
Štatistický úrad SR informuje o svojom
najrozsiahlejšom projekte, ktorý sa realizuje na Slovensku od júna 2020 do konca
marca 2021. V prvej fáze, ktorá už začala, samosprávy bez záťaže obyvateľov
v priebehu takmer deviatich mesiacov
zbierajú údaje o domoch a bytoch. Druhá fáza sa uskutoční od 15. februára do
31. marca 2021.

Cieľom sčítania je získať vyčerpávajúce
dáta o živote obyvateľov a fakty, ktoré
nie sú nikde inde zachytené. Sčítanie sa
prvýkrát uskutočňuje plne elektronicky,
bez papierových formulárov a prvýkrát
integrovane, s maximálnym využitím informácií z existujúcich administratívnych
zdrojov. Aktuálne mestá, obce a mestské
časti Bratislavy a Košíc elektronicky zapisujú tisícky dát o domoch a bytoch
na Slovensku. Následne sa v roku 2021
viac ako 5,4 mil. obyvateľov SR sčíta prostredníctvom počítača, tabletu alebo
mobilného telefónu, individuálne alebo
s pomocou asistentov sčítania, prvýkrát
bez sčítacích komisárov.
(r)
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Žiarčania priviezli domov striebro z Majstrovstiev Slovenska
Zlato nám uniklo o 4 body
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI – M-SR

Štvrťfinále:

v poslednej sekunde Filip Horváth nešťastne stupil súperovi na nohu a vyvrtol si členok.

BK Žiar nad Hronom – RIM Basket Košice 55:48 (11:14, 16:10, 13:12, 15:12)

Finále:

Najlepší strelci: Horváth 25, Barcík 11,
Valent 6 (1 trojka), Kováč 6, Chrobák 2,
Herich 2, Barniak 2 a Juhász 1. Hrali: Kovalčík, Mališ, M. Huraj, A. Huraj, Tapfer,
Matejka.
V dňoch od 13. do 15. júla sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v basketbale mladších žiakov.
Zúčastnili sa ich aj hráči žiarskeho
Basketbalového klubu.
V prvom zápase nastúpili mladší žiaci
proti protivníkom z RIM Basket Košice.
Bol to veľmi zaujímavý zápas, kde sa
ukázala pripravenosť našich chlapcov.
Húževnatý súper im nedal počas celého
zápasu dýchať. Bolo vidieť veľa streleckých a útočných akcií na obidvoch stranách palubovky. Svojou bojovnosťou si
chlapci vybojovali postup do semifinále.

Semifinále:
Inter Bratislava – Žiar nad Hronom
57:65 (18:10, 17:19, 13:15, 9:21)
Najlepší strelci: Horváth 30 (1 trojka),
Barcík 10, Kováč 9, Valent 5 (1 trojka),
Juhász 4, A. Huraj 4, Barniak 2, Herich
1. Hrali: Chrobák, Kovalčík, M. Huraj,
Tapfer, Matejka.

BK Žiar nad Hronom – Lokomotíva Sereď 53:57 (11:20, 14:18, 11:5, 17:14)
Najlepší strelci: Horváth 16, Barcík 13, Kováč 8, Valent 7 , Barniak 7,
Juhász 2. Hrali: Chrobák, Kovalčík, M.
Huraj, A. Huraj, Tapfer, Matejka. MVP tímov: Filip Horváth.

V semifinále na nás čakal tradičný súper Inter Bratislava. Chlapci sa na tento
zápas nesmierne tešili, keďže zápasy
s týmto súperom bývajú vrchol každých
majstrovstiev. Ani v tomto prípade to
nebolo inak. Súper sa od začiatku ujal
vedenia, ktorý si dokázal preniesť aj do
polčasu. Polčasový rozdiel bol 6 bodov
a ešte nič nebolo stratené. V polčasovej
porade sme si povedali, že teraz príde
náš čas a postupne budeme zvyšovať

tempo a pokúsime sa zápas dotiahnuť
do víťazného konca. Chlapci naplnili
očakávania do bodky a v druhom polčase predviedli najkrajší basketbal na
turnaji. Kombinačná hra, nasadenie
v obrane a k tomu výkon Filipa Horvátha
v zakončení vyburcovali našich priaznivcov k mohutnému povzbudzovaniu
a chlapci sa v tom momente stali nezastaviteľní. Záver zápasu sme zvládli
bravúrne, avšak, ako to v športe býva,

Špeciálna cena pre Sabinku Miklovú
ATLETIKA

V sobotu 1. augusta sa v Krupine konalo bežecké podujatie Rozbehajme
Krupinu 2020. Zastúpenie mal aj žiarsky Atletický klub.
Na 200-metrovej trati nás reprezentovala Sabinka Miklová, ktorá sa umiestnila
na skvelom 4. mieste. V skoku z miesta
získala špeciálnu cenu za výkon 175 cm.
Jej mladší brat Oliver Miklo nastúpil na
100-metrovej trati, kde získal taktiež
4. miesto.
AK MŠK

Vo vytúženom finále sme sa stretli so Sereďou. Lokomotíva Sereď od úvodu turnaja dokazovala, že chce bojovať o zlato. Družstvo, ktoré sa na M-SR objavilo
v tejto kategórii vôbec prvýkrát, sa stalo
akýmsi hrobárom favoritov. Do prvého
polčasu sme nastúpili nekoncentrovane a súper si vypracoval trinásťbodový
polčasový náskok. Na našich chlapcov
dopadla opäť ťarcha toho, že deň pred
tým porazia Inter a zrejme očakávali, že
sa súper porazí sám. Ďalším dôležitým
faktorom bolo zranenie nášho najlepšieho hráča, ktorý sa zranil v poslednej
sekunde zápasu o všetko. Chlapci si
neverili, že aj za týchto okolností môžu
zvíťaziť. V druhom polčase sme sa celý
čas doťahovali na súpera, ale nervozita
v zakončovaní a nemohúcnosť pri streľbe šestiek (premenených 5 z 21) nás ne-

predurčovali k tomu, aby sme zvíťazili.
Na konci zápasu sme sa síce trojkovým
pokusom Jakuba Barcíka dostali na
dostrel jedného koša, ale pri následnom
pokuse Filipa Horvátha z trojky sme už
úspešní neboli. Nakoniec sme prehrali
o štyri body. Generácia ročníka 2007
a mladších v tomto družstve ani na tretí
pokus nedosiahla na titul. Iné družstvá
by možno boli spokojné s medailou,
ale naše ambície sú len tie najvyššie
a pokúsime sa odčiniť túto prehru o rok
a veríme, že jedného dňa to dotiahneme
na titul.

O úspech sa zaslúžili
Filip Horváth, Jakub Barcík, Ján Kováč,
Matej Valent, Bruno Juhász, Martin Barniak, Adam Herich, Andej Brumlich, Timotej Šadón, Lukáš Matejka, Jakub Ján
Chrobák, Boris Kovalčík, Branislav Mališ,
Sebastián Plencner, Adrián Dekýš, Jakub
Tapfer, Max Huraj, Alex Huraj, Marek Golebiowski. O postup na finálový turnaj sa
zaslúžil aj hráč Timotej Kršiak.
Tréneri: Ján Valent, Juraj Horváth, Karol
Tapfer, Tomáš Fábry, Marek Novák a Samuel Horváth.
BK MŠK
Zdroj foto: Ján Chrobák, basket.sk

Zbierka pre ťažko chorého
Maťka Palguta

Žiarsky mestský polmaratón
11. ROČNÍK - SOBOTA 12. SEPTEMBER 2020

11. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu organizuje Atletický klub
MŠK Žiar nad Hronom v spolupráci
s mestom Žiar nad Hronom a občianskym združením Žiar v pohybe,
pod záštitou primátora mesta Petra
Antala.
Spoluorganizátormi podujatia sú Základná škola na Ulici M. R. Štefánika,
Základná škola na Jilemnického ulici
a Centrum voľného času.
Disciplíny: polmaratón muži, ženy,
štafetový beh, 5 km muži, ženy, detská
atletika.
Prihlášky: termín uzávierky prihlášok
na Žiarsky mestský polmaratón, beh na
5 km a štafetový beh a výška štartovného 15 eur je do 6. septembra. Pretekári

registrovaní do 3. septembra obdržia
od organizátora a sponzorov pamätný
balíček. Registrovať sa možno prostredníctvom online formulára alebo osobne
v deň pretekov. Neskôr prihlásení pretekári zaplatia štartovné v plnej výške
18 eur.

Kategórie
Muži
• muži absolútne poradie
(rok narodenia 2001 a skôr)
• M1: vek 18 – 39 rokov
(rok narodenia 2002- 1981)
• M2: vek 40 – 49 rokov
(rok narodenia 1980 – 1971)
• M3: vek 50 – 59 rokov
(rok narodenia 1970 – 1961)

• M4: vek 60 a viac rokov
(rok narodenia 1960 a skôr)

Ženy
• ženy absolútne poradie
(rok narodenia 2001 a skôr)
• Ž1: vek 18 – 39 rokov
(rok narodenia 2002 – 1981)
• Ž2: vek 40 – 49 rokov
(rok narodenia 1980 – 1971)
• Ž3: vek 50 a viac rokov
(rok narodenia 1970 a skôr)
Štafetový beh: 1 x 5,043 + 3 x 4,013 km.
V prípade záujmu môže byť prvý člen
štafety klasifikovaný aj v celkovom hodnotení 11. ročníka ŽMP.

Časový program
• 7.00 – 9.15 h: prezentácia pretekárov
• 10.00 h: ŠTART účastníkov 11. ročníka
ŽMP, štafetový beh, 5 km
• 10.05 h: beh na 100 m
– chlapci, dievčatá
• A – chlapci, dievčatá
(rok narodenia 2015 a mladší)
• B – chlapci, dievčatá
(rok narodenia 2014 a 2013)
• 10.15. – 13.00 h: detská atletika
v areáli II. ZŠ

To, že majú chalani z nášho futbalového A-tímu veľké srdce, dokázali
už viackrát. Napríklad zbierkou pre
rodinu, ktorej vyhorel rodinný dom,
ale aj zbierkou pre ťažko zdravotne
postihnutého Maťka Palguta.
Maťkovi z Hranovnice bola diagnostikovaná detská mozgová obrna, mozgová
leukomalácia, ochabnuté svalstvo chrbta, detská retinopatia (poškodenie zraku)
a detská epilepsia. Narodil sa totiž predčasne, v 29. týždni. Rodičia Ivana a Martin sa rozhodli bojovať zo všetkých síl. Ich
príbeh vo svojej reportáži zachytila televízia TA3. Práve tú videli chalani z nášho
tímu, a keďže otec Martin je futbalista,
dlhé roky hrával za Tatry, rozhodli sa mladej rodine pomôcť finančnou zbierkou.
V sobotu 11. júla čakal našich chalanov
ťažký zápas proti Senici. Ešte pred ním
však stihli odovzdať výťažok z tejto zbierky rodičom malého Maťka. „Len ťažko si
môžeme predstaviť, aké náročné je starať sa o takto choré dieťatko, preto sme
sa rozhodli finančne pomôcť futbalovej

rodine a aspoň trochu uľahčiť ich život,“
povedal počas odovzdávania kapitán
nášho tímu Lukáš Pellegrini, ktorý spolu s Michalom Obročníkom manželom
Palgutovcom odovzdali aj dres a šál Pohronia.
„V mene nášho synčeka, bojovníka Martinka Palgutu, by sme sa chceli z celého
srdca poďakovať hráčom FK Pohronie za
ich krásnu myšlienku finančnej pomoci
v našej ťažkej životnej situácii. Náklady
na Martinkove terapie sú veľmi vysoké
a vďaka veľkým srdciam hráčov FK Pohronie budeme môcť Martinkovi zabezpečiť týždenne liečenie v ADORA centre
v Trenčíne. Takéto stretnutia, aké bolo to
sobotné s vami, nám dodávajú silu ďalej
bojovať a nevzdávať sa. Chlapci, prajeme vám veľa úspechov a bojovnosti na
ihrisku a nech vám to dobre strieľa! P.S.:
Vážte si svoje zdravie, pretože to je od života to najviac a nie je samozrejmosťou,“
s vďakou rodina Palgutova z Hranovnice.
(kr)
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Pohronie má jasný cieľ

V novej sezóne chce minimálne desiate miesto
V utorok 4. augusta sa konala tlačová beseda FK Pohronie pred sezónou
2020/2021. A-tím bude aj v novej
sezóne Fortuna ligy pokračovať pod
trénerskou taktovkou Mikuláša Radványiho, asistenta Jozefa Pavlíka,
kondičného trénera Lukáša Tesáka
a trénera brankárov Romana Packa.
Ako na úvod uviedol člen predstavenstva FK Pohronie Martin Baláž, v tejto
sezóne nastupuje klub do Fortuna ligy
s cieľom zachrániť sa v najvyššej súťaži.
„Ale takým spôsobom, aby sme sa vyhli
priamej záchrane. Každé miesto nad
barážovým umiestnením bude pre nás
splnením cieľa. Minimálne chceme byť
na 10. mieste na konci sezóny. Aby sme
už nezažívali nervové stavy a vypätia,
ktoré sme zažívali minulú sezónu,“ naznačil Baláž s tým, že minulá sezóna Pohronie veľa naučila. „Veríme, že z týchto
skúseností budeme môcť v tejto sezóne
čerpať,“ podotkol. Na pretras sa dostala
aj otázka rozpočtu, ktorým bude mať
klub v nadchádzajúcej sezóne k dispozícii. „Rozpočet je garantovaný v takej
výške ako minulý rok. Aj keď počítame
s navýšením. Mzdy síce nie sú také vysoké ako v niektorých špičkových kluboch
vo Fortuna lige, ale hráčom a realizačnému tímu garantujeme pravidelne mzdy
a prémiový poriadok. Ponúkame istotu,
to je náš základný pilier, aby mali všetci
pevnú pôdu. Na základe toho sa môže
klub ďalej rozvíjať a rásť. Veríme, že už
v nadchádzajúcej sezóne budeme môcť
ukázať, že sme o niečo lepší a solventnejší,“ dodal Martin Baláž a ako spresnil,
rozpočet klubu je na úrovni približne
750-tisíc eur.
Športový riaditeľ klubu Miroslav Filipko
sa hneď na úvod poďakoval sponzorom, ktorí zabezpečili finančnú stabilitu,
vďaka čomu sa klub mohol ďalej rozvíjať a napredovať. „V dnešnej dobe, keď

Zľava Martin Baláž, Miroslav Filipko, Mikuláš Radványi,
Lukáš Pellegrini a Petr Pavlík.

situácia z ekonomického hľadiska nie
je jednoduchá a veľa klubov prechádza
krízovým vývojom, my sme stabilizovaní a môžeme sa s kľudným svedomím
sústrediť na prácu a výzvy, ktoré nás
čakajú,“ konštatoval Filipko. Klub by sa
však podľa jeho slov mal posunúť nielen po športovej či finančnej stránke,
ale aj po marketingovej. „Chceme klub
viac dostať do povedomia a značku
opäť pozdvihnúť. Stanovili sme si krátkodobý športový cieľ a ten je zadefinovaný úplne presne – chceme skončiť
na 10. mieste. Akékoľvek umiestnenie
nad týmto miestom bude pre nás bonus
a úspech a akékoľvek umiestnenie pod
10. miestom bude neúspech.“ Progres
chce Pohronie urobiť aj v Slovnaft Cupe,
kde sa chce dostať minimálne do štvrťfinále. „Snaha o koncepčnú prácu a stabilitu sa u nás jasne deklarovala a prejavila.
Zo základnej jedenástky posledných kôl
jarnej časti odišiel jeden hráč a nosný
káder zostal pokope. Tréneri dostali
priestor na koncepčnú prácu. Snažili sme
sa o doplnenie hlavne mladými hráčmi,
perspektívnymi, ktorí budú aj našou víziou do budúcnosti. Chceme sa správať
moderne a byť prospešní pre samotný

slovenský futbal,“ skonštatoval počas
tlačovej besedy Miroslav Filipko.

„

Desiate miesto je určite
adekvátne sile súčasného
mužstva.

sme ukončili sezónu.“ Do tímu pribudlo
osem nových hráčov, odišli siedmi. Svoje
miesto v klube dostali aj dvaja odchovanci, brankári Dovec a Repiský. „Jednotkou
zostáva Tomáš Jenčo, ale pribudli nám
dvaja nádejní vlastní odchovanci, ktorí
sa majú čo od skúseného brankára učiť,“
uviedol na margo 19-ročných mladíkov
Radványi, ktorý sa s cieľmi klubu plne
stotožňuje: „Keď sme sa zachránili vo
Fortuna lige, tak som povedal, že dopredu máme ísť malými krôčikmi. Ak skončíme na desiatom mieste, je to malý krok
dopredu. Myslím si, že mám dostatočne
silné mužstvo na to, aby sme to dokázali.
Hráčom vždy hovorím, že ligový zápas je
sviatkom pre každého z nás. Máme asi
jedno z najhorších vylosovaní, čo je normálne, keď skončíte na 11. mieste. Po prvých kolách však budeme môcť povedať,
kde asi mužstvo je a na čo bude v tejto
sezóne mať. Desiate miesto je však určite
adekvátne sile súčasného mužstva.“

Mikuláš Radványi, tréner

Hráči sú na ligu pripravení,
futbalom chcú baviť aj divákov

Po poslednom majstrovskom zápase
mali hráči približne týždeň dovolenky
a hneď na to začali s prípravou na novú
sezónu. „Pokračovali sme tam, kde sme
prestali pred posledným majstrovským
zápasom so Senicou. Nabehli sme na
súťažný mikrocyklus, lebo za týždeň
sme nič nemohli stratiť. Pevne verím, že
aj výsledkovo budeme pokračovať tam,
kde sme prestali v posledných kolách,
a síce, že sme vyhrávali zápasy a budeme úspešní, ako sme boli v posledných
štyroch zápasoch,“ naznačil tréner Mikuláš Radványi, ktorý sa vyjadril aj k samotnému kádru: „Trval som na tom, aby
nebola veľká zmena v kádri, lebo je málo
priestoru na to, aby sme niečo vybudovali. Som rád, že tu zostali najmä nosní
hráči a môžeme robiť s tými, s ktorými

O aktuálnej nálade v tíme čo-to prezradil
dlhoročný kapitán Pohronia Lukáš Pellegrini, ktorý si plne uvedomuje, že nie je
samozrejmosťou hrať ligové zápasy. „Kabína je pripravená na ligu. Uplynulá sezóna bola pre nás špecifickým obdobím
a príprava bola krátka. Sme pripravení
pobiť sa o dobré umiestnenie. Ide nám
o to baviť ľudí futbalom, pretože tu v Žiari nad Hronom sa futbal robí pre ľudí.
Urobíme všetko pre to, aby ľudia boli
spokojní a aby zo štadióna odchádzali
šťastní a aby chodili na zápasy v hojnom
počte,“ skonštatoval skúsený futbalista, ktorého slová potvrdil aj stopér Petr
Pavlík: „Máme na to, aby sme uhrali desiate miesto. Dôležité bude, že si ideme
užiť ligu a každý zápas, pretože v minulosti sa tu Fortuna liga nehrala. Minulú

sezónu sme sa zachránili a určite si ďalší
rok budeme užívať. Necháme na ihrisku
všetko a na konci, keď sa pozrieme na tabuľku, verím, že budeme spokojní. Chceme, aby sa ľudia na zápasoch bavili a na
štadión sa vracali nie v takom počte ako
odchádzali, ale aspoň o jedného viac.“
(li)
Príchody:
Erik Kramár – 19-ročný defenzívny hráč,
prestúpil zo Zbrojovky Brno
Dominik Špiriak – 21-ročný defenzívny
hráč, prestúpil z DAC Dunajská Streda
David Bangala – 23-ročný obranca, prestúpil z francúzskeho ESM Gonfreville
Samuel Dovec – 19-ročný odchovanec,
brankár
Martin Repiský – 19-ročný odchovanec,
brankár, prestúpil zo Slovan Bratislava,
kde pôsobil v U19
Bernard Petrák – 20-ročný defenzívny
hráč, hosťovanie z MŠK Žilina B
Peter Chríbik – stal sa hráčom Pohronia,
doteraz pôsobil na hosťovaní zo Žiliny
Ryan Lindsay – 18-ročný stredný záložník z Kanady
Odchody:
Ján Hatok, Ján Dzurík, Ismar Tandir, Matej
Luksch, Roland Gerebenits, Michal Obročník, Matúš Mikuš
Súpiska:
Tomáš Jenčo, Martin Repiský, Samuel
Dovec – Richard Župa, Dominik Daniš,
Michael Abomo Meda, Petr Pavlík, Patrik
Jacko – Lukáš Pellegrini, Erik Kramár, Viktor Vondryska, Cedric Badolo, Kojo Matic,
Patrik Abrahám, James Weir, Patrik Blahút, Peter Chríbik, Bernard Petrák, Alieu
Fadera, Peter Kasan, David Bangala, Dominik Špiriak, Ryan Lindsay, Peter Mazan

Predaj permanentiek na
sezónu 2020/2021

Prvý zápas v Zlatých Moravciach, domáca
premiéra proti Dunajskej Strede

FUTBAL – FORTUNA LIGA

FUTBAL – FORTUNA LIGA

Nová sezóna Fortuna ligy 2020/2021
odštartovala 8. augusta prvými zápasmi a majitelia permanentiek majú
jedinečnú príležitosť kúpiť si novú
permanentku na zápasy FK Pohronie
za zvýhodnené ceny. Pokiaľ chcete
iné miesto, ako ste mali v minulej sezóne, môžete si ho vybrať a kúpiť za
zvýhodnenú cenu.
1. kategória – 96 eur namiesto 120 eur
2. kategória – 60 eur namiesto 72 eur
3. kategória – 36 eur namiesto 42 eur

Ako si objednať
• Vyberte si miesto, ktoré ste mali zakúpené v sezóne 2019/2020.

• Prejdite do nákupného košíka.
• Kliknite na ikonku overiť a zadajte číslo
vašej permanentky.
• Po úspešnom overení pokračujte
k pokladni.
Permanentky sú už v predaji aj pre nových záujemcov. Niektoré miesta sú
však blokované, a to tie, ktoré si ešte
stále môžu kúpiť majitelia permanentiek
z minulej sezóny. Pokiaľ si svoje miesto
nekúpia, uvoľní sa do predaja.
Permanentky na sezónu 2020/20201 si
môžete zakúpiť na www.ticketlive.sk.

Nová sezóna Fortuna ligy odštartovala 8. augusta. Podľa aktuálneho vyžrebovania sme sa v prvom kole postavili proti FC Vion Zlaté Moravce a už
12. augusta absolvujeme domácu
premiéru proti DAC Dunajská Streda.

Vyžrebovanie prvých 3 kôl
Fortuna ligy
1. kolo: 8. augusta
• Nitra – Slovan
• Michalovce – Trnava
• Zlaté Moravce – Pohronie
• Ružomberok – Trenčín
• Senica – Žilina
• Dunajská Streda – Sereď
2. kolo: 11. augusta o 19.00 hod., časy
a termíny sa môžu meniť vzhľadom
na TV prenosy
• Slovan – Michalovce
(hrá sa o 20.00 hod.)

• Trnava – Ružomberok
(hrá sa o 18.00 hod.)
• Žilina – Nitra
• Trenčín – Zlaté Moravce
• Pohronie – Dunajská Streda
(zápas sa hrá 12. augusta o 19.00 hod.)
• Sereď – Senica
(zápas sa hrá 12. augusta o 19.00 hod.)

3. kolo: 15. augusta o 19.00 hod., časy
a termíny sa môžu meniť vzhľadom
na TV prenosy)
• Trnava – Pohronie
• Zlaté Moravce – Slovan
• Dunajská Streda – Nitra
• Ružomberok – Sereď
• Trenčín – Žilina
(hrá sa o 18.00 hod.)
• Senica – Michalovce

