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Mesto sa pripravuje na revitalizáciu vnútroblokov
centrálnej mestskej zóny
Ešte v máji podalo mesto žiadosť
na podporu projektu Revitalizácie vnútroblokov centrálnej mestskej zóny (CZM) v meste Žiar nad
Hronom. Momentálne je žiadosť
v odbornom hodnotení. Súčasťou
projektu je aj osadenie mobiliáru
a digitálnych informačných kioskov.
Ako približuje Miloš Čerťaský z Oddelenia mestských projektov, projekt
má za cieľ vytvorenie kvalitnejšieho
zázemia pre obyvateľov mesta v centrálnej zóne a návštevníkov, zvýšením
estetickej, architektonickej, hygienickej
a ekologickej hodnoty riešených plôch,
budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
a k celkovému zlepšeniu mikroklímy
v oblasti. „V rámci projektu sa v meste
vysadí zeleň, a to od tráv a trvalkových
záhonov cez kríky až po vysoké dreviny.
Vymenia sa asfaltové chodníky za priepustné povrchy či osadia prvky drobnej
architektúry – mobiliáru,“ konkretizuje
ďalej projektový manažér mesta.

Revitalizácia sa dotkne
aj štyroch vnútroblokov
Ako funguje psí útulok
pod správou mesta
Strana 4

Projekt sa zameriava na štyri vnútrobloky centrálnej mestskej zóny severne od
Námestia Matice slovenskej a k nim priľahlé zelené plochy na ich prepájajúcej
Ulice Š. Moysesa. „Celkovo bude revitalizovaných 39 410 štvorcových metrov plôch,“ spresňuje Miloš Čerťaský
s tým, že harmonogram prác projektu

V projekte sa počíta s vysadením viacerých druhov zelene a drevín, ktoré
budú doplnené trvalkovými záhonmi.
Z listnatých stromov sa vysadia napríklad dub, platan, ľaliovník, javor či katalpa, z ihličnatých borovica limbová
a borovica lesná a z listnatých kvitnúcich krov muchovník, drieň či skalník.
Súčasťou projektu je aj osadenie mestského mobiliáru, konkrétne to budú
lavičky s operadlom, kruhové lavičky
okolo stromov, odpadkové koše, stojany na bicykle a informačné digitálne
tabule.

Zeleň a moderné lavičky sú už od roku 2018 v kruhovej časti námestia.

je nastavený na obdobie 17 mesiacov
a ako naznačuje: „Projekt by mal byť
ukončený na jeseň budúceho roka, čo
je dostatočne dlhé obdobie na realizáciu projektu.“
V riešenej oblasti je navrhnutý bezbariérový pohyb po spevnených plochách
v rámci územia. Výsledky realizácie
projektu budú prístupné pre všetkých
obyvateľov mesta aj návštevníkov. „Pri
vypracovaní projektovej dokumentácie bol zohľadnený výber správnej
vegetácie, použitá zeleň je vhodná do
predmetného územia, pričom bolo
prihliadané na nezaťažovanie obyvateľstva alergénmi a na jednoduchú
údržbu drevín,“ dodáva na záver Miloš
Čerťaský.

„

Celková suma projektu je
viac ako 575-tisíc eur. Realizovať
sa bude v dvoch etapách.

Celková suma projektu je vo výške
575 116,42 eura. Realizovať sa bude
v dvoch etapách. „V prvej etape urobíme časť Moysesovej ulice od Základnej

„

V niektorých vnútroblokoch
zrekonštruujeme aj zničené
chodníky.
Peter Antal, primátor mesta

Projekt Zazelenania Ulice Štefana
Moysea má mesto spracovaný už od
roku 2018. „Účelom projektu je vysadiť
vzrastlé stromy a konceptuálne vysadenú zeleň v centre mesta. Keďže je
možnosť využiť finančné prostriedky
z eurofondov, chceme do projektu zaradiť aj priľahlé dvory,“ hovorí primátor

Druhá etapa projektu bude od bánk smerom na koniec Ul. Š. Moysesa.

Začalo sa s rekonštrukciou
chodníkov
Strana 2

Ak zle parkujete,
hrozí vám vysoká pokuta
Strana 3

V prvej etape sa zrevitalizuje Ul. Š. Moysesa a priľahlé
dvory smerom k námestiu.

školy na Ulici Dr. Janského, vrátane
všetkých vnútroblokov po námestie.
Druhá etapa sa musí ešte doprojektovať. S ňou sa budeme uchádzať o dotáciu v jednom z ďalších kôl výzvy,“ hovorí
primátor mesta Peter Antal a ako pripomína: „V roku 2018 sme priniesli zeleň
na Námestie Matice slovenskej. Vznikli
tu nové trvalkové záhony a v kruhovej
časti námestia sa vysadili vzrastlé stromy. Zeleň, stromy a kvety však chceme
dostať aj na celú Ulicu Š. Moysesa a výrazne tak zazelenať celé centrum nášho
mesta.“

Peter Antal s tým, že aktuálne sa samospráva púšťa do prvej etapy, kde sa
počíta s novou zeleňou. V niektorých
z vnútroblokov sa budú rekonštruovať
aj chodníky, ktoré sú v dosť zlom stave.
„Použijú sa tu vodopriepustné materiály a súčasťou projektu sú aj digitálne informačné kiosky. Druhú etapu chceme
urobiť od bánk smerom na koniec Ulice
Štefana Moysesa, rovnako tak s vnútroblokmi,“ uzatvára primátor Antal.
(li)
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Začali práce na vybudovaní trailu zo Žiaru do Lutily
V týchto dňoch začali práce na vybudovaní komunikácie, ktorá spojí
Žiar nad Hronom s Lutilou, a tým
pádom aj s ostatnými obcami. Vytvoria sa tak lepšie podmienky pre
cykloturistiku.
S prácami na vybudovaní spevneného
tranzitného chodníka, tzv. trailu, začalo mesto v prvom augustovom týždni.
Ako informuje Miloš Čerťaský z Oddelenia mestských projektov, práce by
mali trvať približne tri týždne. „Riešenie
má prepojiť mesto Žiar nad Hronom
so susednou obcou Lutila. Trasa trailu
bude kopírovať Lutilský potok po strane
mesta,“ približuje Miloš Čerťaský a ako

ďalej naznačuje: „Územie v mieste trasy
trailu je budované vychodenými chodníkmi, jestvujúcim terénom tvoreným
trávnatým a lesným porastom a z časti
s jestvujúcou poľnou cestičkou, respektíve lesným chodníkom.“
Tranzitný chodník je navrhovaný s upravením jestvujúceho prírodného povrchu mlatom, čo je prírodný materiál,
a to v celkovej dĺžke približne 2,2 kilometra tak, aby sprístupnil a zatraktívnil
niektoré lokality pre cykloturistov a aj
turistov. Začiatok je situovaný v časti
spod Kauflandu. Realizátorom prác je
vysúťažená firma Strabag. „Vybudova-

nie trailu sa hradí z rozpočtu mesta. Vysúťažená cena je 29 870,87 eura s DPH,“
dodáva Miloš Čerťaský.

„

Trail zo Žiaru do Lutily
bude spevnená komunikácia
pre chodcov aj cyklistov.
Peter Antal, primátor mesta

Podľa slov primátora mesta Petra Antala, trasa by mala byť upravená tak, aby
bola vhodná na behanie, ale aby po nej
prešli aj cyklisti a mamičky s kočíkmi.
Niektorí obyvatelia sa dožadovali, aby
bola trasa upravená do takej podoby,
aby po nej mohli prechádzať aj korčuliari. S takouto alternatívou však mesto
nepočíta. „Cestu by sme museli vyasfaltovať. Našou prioritou je však asfaltovanie komunikácií v meste, či už ide
o vozovky, alebo chodníky. Do takýchto
projektov by sa mal skôr púšťať samosprávny kraj, pretože ide o regionálne
projekty,“ podotýka Peter Antal s tým,
že šírka cyklotrasy bude 1,50 metra.
Doteraz existovalo spojenie medzi Žiarom a obcou Lutila iba prostredníctvom
frekventovanej hlavnej cesty bez chodníkov.
(li)

Mesto sa po cestách pustilo
do opravy chodníkov

Trasa bude prispôsobená chodcom aj cyklistom.

Opravili schody pri Mestskom
kultúrnom centre

Plánovaná rekonštrukcia chodníkov
začala od 9. augusta a potrvá do
konca augusta. Celkovo bude opravených osem chodníkov za takmer
69 000 eur.
Z chodníkov bude odstránený starý
asfalt, nanovo sa vyasfaltujú a na väčšine z nich sa urobia bezbariérové priechody a napojenia.

Tieto chodníky
sa zrekonštruujú
• Chodník na Hurbanovej ulici + Tajovského po Ulicu Vansovej – 816 štvorcových metrov
• Chodník na Rázusovej ulici po Ulicu
Vansovej – 205 štvorcových metrov
• Chodník na Ulici A. Dubčeka po Ulicu
M. R. Štefánika – 766 štvorcových metrov
• Chodník na Ulici Dukelských hrdinov pred bytovým domom číslo
325 – 135 štvorcových metrov
• Chodník na Hviezdoslavovej ulici po
Ulicu A. Kmeťa – 625 vorcových metrov

• Chodník na Jiráskovej ulici za poštou –
219 štvorcových metrov
• Chodník na Hviezdoslavovej ulici pred
bytovým domom číslo 275 – 254 štvorcových metrov
• Chodník vo dvore pred bytovým domom 456/23 – 32 štvorcových metrov

Zároveň sa bude robiť úprava vjazdu na
Jiráskovej ulici a uvažuje sa aj o oprave
chodníka a schodísk pred „Kockami“.

„

Do opravy cestných
komunikácií a chodníkov dá
samospráva zo svojho rozpočtu
164-tisíc eur.

Na schodoch pred Mestským kultúrnym centrom, v časti od knižnice po
kaviareň, povypadával žulový schodový obklad. Mestské Technické
služby schodisko opravili a dali do
pôvodného stavu.
Žulový schodový obklad sa oddelil od
nosnej konštrukcie, čo na pohľad nevyzeralo dobre. Ako hovorí Ľubomír Kupči
z mestských Technických služieb, ob-

klad bol uvoľnený na štyroch horných
schodoradiach. „Uvoľnenú dlažbu naši
pracovníci nalepili naspäť a následne
nato ju zafugovali. Oprava trvala približne desať dní, čo však nijako neobmedzovalo vstup do budovy,“ konštatuje
Ľubomír Kupči s tým, že oprava schodov vyšla mesto na približne 4 800 eur.
(li)

Rekonštrukcia ciest za 95 000 eur
je v plnom prúde
Prvý augustový týždeň sa tiež začalo
s rekonštrukciou troch cestných komunikácií v sume takmer 95 000 eur.
Ide o Komenského ulicu od križovatky
po Ulicu A. Dubčeka. Druhou rekonštruovanou je Jiráskova ulica, od VÚB
(Š. Moysesa) po Komenského ulicu, a to
s rozlohou 923 štvorcových metrov. Tretia rekonštrukcia sa dotkla komunikácie
na takzvanom Áčku, a teda vnútrobloku
na Jiráskovej ulici. Na uvedených uliciach sa súčasne opravovali aj vpuste či
kanalizačné poklopy.
(kr)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Piata etapa
prestavby kaštieľa
V polovici 19. storočia, niekedy
po roku 1858, čiže po ničivom
požiari kaštieľa, biskup Štefan
Moyses (1851 – 1869), v rámci
odstraňovania jeho následkov,
pristúpil aj k realizácií nadstavby
nárožných štvorcových veží, stojacích po stranách čelnej fasády.
Stavebné zásahy realizované počas
pôsobenia biskupa Štefana Moysesa v kaštieli jednoznačne obohatili
výraz kaštieľa a vrátili fasáde jej
proporcionalitu. V tom čase boli
nárožné veže zvýšené o jedno
poschodie na pôdoryse, aký mali
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nižšie podlažia veží. Vrcholce veží
boli ukončené cimburím, vybudovaným z riolitových blokov. V strede oplechovaných, lievikovito sa
zvažujúcich striech, boli vysoké
tyče bleskozvodov. Bleskozvody
boli zakotvené do všetkých štyroch
strán strechy a na ich pozlátených
hrotoch boli umiestnené pozlátené
plasticky stvárnené šarkany.

Okrem nadstavby dostali veže aj
novú fasádu, ktorú tvorila paneláciou rozčlenené na kontrastne
pôsobiace plochy voči fasádam
krídiel. Veže tak dostali romantizujúcu podobu s náznakom anglickej
gotickej inšpirácie. Moyses sa prestavbou kaštieľa zaslúžil o zvýšenie
reprezentatívnosti priestorov na
jeho druhom podlaží, a to aj v jeho
vstupnom a juhovýchodnom krídle.
Upravil podlahy a dvihol strop „biskupskej sály“, čo vyvolalo potrebu
vytvoriť schodíky vyrovnávajúce
úroveň zvýšenej podlahy pri vstupe
do miestnosti nad sálou.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Na tieto horné podlažia bol prístup
a stále je len po drevených rebríkoch, z nižšieho podlažia. Využívanie týchto veží je značne diskutabilné, a to nielen z dôvodu obťažného
prístupu, ale aj vytvoreného priestoru, ktorého podlaha je len z na hrubo otesaných dosák.

Výstup a prehliadku hradu spojili s útokom na posádku
Sedemnásty ročník obľúbených Šášovských hier opäť lákal návštevníkov
na bohatý kultúrny program. Po prvýkrát sa na tomto ročníku organizačne
podieľala aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron, ktorej je
Združenie na záchranu hradu Šášov
členom.
Hlavný program začal už tradične výstupom na hrad o 14.30 hodine. Návštevníci
si tak pozreli zmeny, ktoré na hrade za
posledný rok nastali a dozvedeli sa zaujímavé informácie o histórii hradu, ale aj
činnosti združenia.
V hlavnom programe podujatia sa pred-

stavili šermiari, sokoliar, kaukliar a pre
deti boli pripravené rôzny hry a súťaže.
Strieľalo sa tak z luku, najmenší sa povozili na koni, v rámci tvorivých dielní si vyrobili spomienkové darčeky a nechýbalo
ani obľúbené maľovanie na tvár či razenie vlastnej šášovskej mince. Niektorí si
názorne počas šermiarskych vystúpení
mohli vyskúšať, ako sa kedysi bojovalo
a deti mali nepochybne veľký zážitok aj
zo sokoliarskych vystúpení, kedy boli tiež
vtiahnuté priamo do vystúpenia.
„Na začiatku podujatia, s výstupom na
hrad, sa návštevníci mohli zapojiť do
HRY, ktorá trvala približne do začiat-

ku hlavného programu. Hra s názvom
bola o orientácii, o hľadaní a o lúštení.
Odohrávala sa medzi hlavným areálom
a dolným hradom,“ uviedol na margo
tohtoročnej novinky Rastislav Uhrovič,
predseda Združenia na záchranu hradu
Šášov.
Ak chcete zažiť komentovanú prehliadku
hradu s pozorovaním nočnej oblohy, najbližšia sa uskutoční v piatok 27. augusta
od 20.00 hod. Podujatie usporadúvajú
Pohronská hradná cesta a Región GRON.
(li)

Týždeň prevencie v statickej doprave
Od pondelka 9. augusta mestská polícia zahájila preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na statickú dopravu v meste. Vodiči vozidiel stojacich na
miestach, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky si môžu nájsť
za svojimi stieračmi upozornenie na
porušenie zákona s upovedomením
zdôrazňujúcim, aká vysoká sankcia
by hrozila majiteľovi zle parkujúceho
vozidla pri uplatnení tzv. objektívnej
zodpovednosti.
Inštitút objektívnej zodpovednosti
s priamymi kompetenciami pre mestá
a obce bol zavedený novelou zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a je
v platnosti už od 1. mája 2021. V praxi už
nie je potrebné zisťovať totožnosť osoby,
ktorá spáchala priestupok v statickej doprave a vyvodzovať voči nej subjektívnu
zodpovednosť. Pri tomto postupe sa na
zodpovednosť berie držiteľ vozidla, pričom nie je potrebné preukazovať mieru
jeho zavinenia. Vychádza sa z ustanovenia §6a písm. e) Zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke podľa ktorého je „Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby
pri prevádzkovaní motorového vozidla
boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú zákaz zastavenia a státia podľa

Žiarska nemocnica očkuje aj
vopred nezaregistrovaných
Vo vakcinačnom centre Nemocnice
Svet zdravia Žiar nad Hronom začínajú očkovať už aj vopred nezaregistrovaných záujemcov o očkovanie
proti ochoreniu COVID-19.
Štartujú od pondelka 9. augusta. Očkovať nezaregistrovaných budú v pondelky v čase od 8.00 do 12.00 hodiny.

§25 alebo zákaz zastavenia alebo státia
vyplývajúci z dopravnej značky alebo
dopravného zariadenia.“
Cieľom tejto preventívnej akcie je upozorňovanie vodičov vozidiel, ktorí sa
dopustili priestupku proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky tým, že
zastali s vozidlom tam, kde je to zákonom zakázané na fatálne následky, ktoré hrozia držiteľovi vozidla pri uplatnení
inštitútu objektívnej zodpovednosti. Tie
spočívajú najmä v drakonicky vysokých
pokutách za správne delikty držiteľov vozidiel. V prípade nerešpektovania zákazu
zastavenia alebo státia vyplývajúceho
z dopravnej značky alebo z dopravné-

ho zariadenia, alebo vyplývajúceho
z všeobecnej úpravy cestnej premávky
je to 78 eur a až 198 eur pri závažných
dopravných priestupkoch v statickej doprave. Napríklad, ak bol porušený zákaz
zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím.
Po skončení preventívnej akcie Mestská
polícia v Žiari nad Hronom, podobne ako
všetky ostatné mestské a obecné polície,
pristúpi k uplatňovaniu objektívnej zodpovednosti pri riešení priestupkov v statickej doprave v našom meste.
(r)

Ako potvrdila hovorkyňa spoločnosti
Svet zdravia Jana Fedáková, nie je možné si termín vo vakcinačnom centre
dohodnúť vopred. Nemocnica očkuje
vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNtech.
(li)
Foto: Svet zdravia.
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Nekupujte, adoptujte si psieho kamaráta zo žiarskeho útulku
DANNY

HĽADÁME DOMOV
AROS

Útulok pre psov Žiarsky chlpáč spravuje mesto od 1. júna tohto roku. Do
útulku sa umiestňujú psi odchytení
na území mesta. Aktuálne sa v útulku
maľujú priestory, koterce a do poriadku sa dávajú aj psie búdy. Pomôcť psíkom čakajúcim na svoj domov môžete
aj vy.
Okrem toho, že mesto spravuje útulok
a stará sa o odchytených psov, snaží sa
cez útulok pomôcť aj s hľadaním domovov pre psíkov, ktorých nemôže prijať do
útulku. Každý pes, ktorý je umiestnený
do útulku, musí prejsť povinnou 14-dňovou karanténou, počas ktorej absolvuje
kompletné veterinárne ošetrenie. Potom
sú tu psy držané 90 dní. Ak sa za toto
obdobie nenájde ich majiteľ, sú ponúknuté na adopciu. Toto obdobie je však
pre niektorých chlpáčov stresujúcim
a pobyt v útulkovom koterci im neprospieva. Preto sa im zamestnanci útulku
snažia nájsť aspoň dočasnú opateru, kde
sa zatiaľ lepšie socializujú a naučia sa žiť
v domácnosti.

čakanie na nový domov neabsolvuje
v koterci, ale v teple domova. Vďaka
takémuto pobytu sa tiež zistí, či je psík
vhodný do domácnosti s deťmi, alebo sa
viac hodí k starším ľuďom, či môže ísť do
domácnosti s iným psom alebo zvieraťom, ako sa správa na vychádzkach a aké
sú jeho obľúbené aktivity.

Kto sa môže stať dočaskárom

Venčí sa každý deň

Dočaskárom sa môže stať každý, kto má
vzťah ku psom a nevadí mu spoločnosť
zvieraťa v domácnosti. Dočasná opatera
trvá do obdobia, kým sa psíkovi nenájde
nový domov. To môže trvať niekedy pár
dní, týždňov, v ojedinelých prípadoch aj
niekoľko mesiacov. Za toto obdobie sa
psík naučí základným hygienickým návykom, zvyká si na ľudí a čo je dôležité,

Veľmi obľúbené je aj venčenie psíkov, čo
ocenia najmä rodiny, ktoré si psíka nemôžu do domácnosti zaobstarať. Venčiť
môžete prísť od pondelka do piatku od
11.00 do 15.00 hodiny, v sobotu od 13.00
do 15.30 hodiny a v nedeľu od 12.00 do
15.30 hodiny.

Pomôže každé krmivo či deka
Útulku môžete pomôcť aj vy, a to napríklad zakúpením krmiva pre psov, dekami,
uterákmi, hračkami alebo dezinfekciou.
Dary môžete priniesť priamo do útulku,
kde sú zamestnanci mesta každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hodiny, v sobotu
od 13.00 do 16.30 hodiny a v nedeľu od
12.00 do 16.30 hodiny. Ak sa vám nedá
prísť osobne, môžete dary poslať aj na
adresu: Mestský útulok pre odchytených
psov Žiar nad Hronom, Partizánska ulica
(areál poľnohospodárskeho družstva),
965 01 Žiar nad Hronom. Prípade kontaktujte priamo správkyňu útulku Majku
Rihovú na čísle 0905 490 078.

REX

Aros je kríženec, ktorý prišiel na svet 8.6.2021. Veľkosťou
bude stredného vzrastu. Je ďalší zo šteniatok, ktoré boli
vyhodené v lese so sučkou Lessy. Je to malý bojovník.
Všetky šteniatka dáva do pozoru. Je dominantný, ale
bude verný spoločník. Napriek jeho dominancii je to
veľký maznák.

ALBA

Rex je nemecký ovčiak, má približne 1 – 2 roky. Do útulku
ho priniesla hliadka MsP, ktorá ho odchytila v meste.
Prišiel s veľmi plachou povahou a nedôverou voči ľudom,
ktorú prejavoval útekom. V útulku s ním však pracujú,
aby začal ľuďom znovu dôverovať. Za tých pár dní urobil
pokroky, príde k človeku a nechá sa hladkať. Bude z neho
dobrý spoločník a maznák.

Danny je kríženec a má približne jeden rok. Je to menší
psík, ktorého do útulku priviezla hliadka MsP po odchytení
v uliciach mesta. Svoju výšku si kompenzuje hlukom. Je to
naozaj živý pes, ktorý vyhľadáva ľudskú spoločnosť.

ČITA

BONGO

Čita je mix bulldoga, má približne dva roky. Do útulku
ju priviezla MsP, ktorá ju našla priviazanú v parku. Čita
je tesne po šteniatkach. Hľadali sa, ale nikde sa nenašli.
Je priateľskej povahy.
Alba je ďalší súrodenec od sučky Lessy, ktorú našli
vyhodenú v lese. Bude stredného vzrastu. Je to naozaj
miláčik plný energie. Je to psík, ktorý chce všetko poznať
a všetko skúmať. Veríme, že si čoskoro nájde nový domov
a nebude musieť vyrastať v útulku.

BEKY
Bongo je kríženec dalmatína a má približne 2 – 3 roky.
Odchytila ho hliadka MsP na Etape. Je priateľskej povahy.
Pravdepodobne iba niekomu ušiel, lebo je vo veľmi dobrej
kondícii. Bongovi hľadáme pôvodného majiteľa. Ak sa
pôvodný majiteľ nenájde, bude ponúknutý na adopciu.

VIAC INFORMÁCIÍ O ÚTULKU ŽIARSKY CHLPÁČ
A AKTUÁLNU PONUKU PSÍKOV NA ADOPCIU
NÁJDETE NA FACEBOOKOVEJ STRÁNKE
ŽIARSKY CHLPÁČ - ÚTULOK PRE PSOV
(WWW.FACEBOOK.COM/ZIARSKYCHLPAC)

Beky je kríženec kokeršpaniela, má približne 1 – 2 roky.
Je to hravá, milá sučka, trošku plachej povahy. Napriek
tomu vyhľadáva ľudskú spoločnosť.

Na študentské časy spomínali po šesťdesiatich rokoch
V piatok 30. júla sa po 60-tich rokoch
stretli prví maturanti, absolventi Jedenásťročnej strednej školy (JSŠ), prvej
strednej školy s maturitou. Bývalí spolužiaci, dnes už seniori, oprášili niekoľko desiatok rokov staré spomienky, ktoré sa týkali začiatkov stredného
školstva v našom meste.
Hlavným organizátorom stretávky je Milan Novák, dnes 77-ročný bývalý inžinier
chémie, kandidát technických vied. Celý
svoj profesijný život pôsobil v žiarskej
hlinikárni, najskôr v rôznych funkciách
vo výrobe, neskôr na podnikovom Výskumnom ústave a do dôchodku odchádzal zo spoločnosti Thermosolar, ktorú
založil a viedol dlhých 24 rokov, až do odchodu do dôchodku pred piatimi rokmi.
Dnes so svojou rodinou žije v neďalekej
obci Lutila.
„Maturovali sme v roku 1961 a boli sme
prvými maturantmi vtedy v mladom
socialistickom meste Žiar nad Hronom,“
vracia sa do minulosti Milan Novák a ako
približuje, mnohí z vtedajších absolventov Osemročnej strednej školy(OSŠ)
pokračovali v roku 1958 v štúdiách nástupom do deviatej triedy novozaloženej JSŠ, ktorá sídlila v rovnakej budove.
„Od roku 1955, kedy bola budova školy
skolaudovaná, stala sa postupne domovom OSŠ, neskôr JSŠ a v súčasnej dobe,
po rekonštrukcii, je v nej aj dnešné žiarske Gymnázium Milana Rúfusa. Je málo
známe, že najväčšiu zásluhu na založení
JSŠ už v roku 1958 má Štefánia Pártošová, známa spisovateľka žijúca v tomto
meste. Spolu so svojím manželom prežila koncentračný tábor a vďaka tomu, že
písala aj angažovanú poéziu, bola komu-

nistickým režimom rešpektovaná. Po jej
príhovore na príslušných miestach v Bratislave dostala JSŠ v Žiari zelenú,” približuje málo známu históriu prvej strednej
školy s maturitou Milan Novák.

Po šesťdesiatich rokoch sa stretlo 17 spolužiakov.

Bývalí spolužiaci sa od ukončenia stredoškolských štúdií stretli deväťkrát a čo je
zaujímavé, frekvencia stretnutí sa v poslednej dobe zvyšuje. “Od roku 2018,
kedy sme mali stretnutie po 57-ich rokoch, sme sa mali stretávať každý rok,
ale pandémia nám to minulý rok prekazila. Asi medzi najemotívnejšie patrilo
stretnutie po 30-tich rokoch v roku 1991.
V zápisoch v Kronike stretnutí je cítiť eufóriu zo spoločenských zmien a radostné očakávania. Nasledujúca realita však
bola pre mnohých sklamaním, čomu
nasvedčuje aj 20 rokov trvajúca odmlka
v pomaturitných stretnutiach. Triedne
kroniky a kroniky z prvých 4 stretnutí
uchovával triedny učiteľ Dodek. Bohužiaľ, záujem o ne sme prejavili príliš
neskoro, pretože jeho rodina po jeho
smrti ich zlikvidovala a tým sú pre nás
nenávratne stratené,”priznáva smutne
Milan Novák.

Bývalí študenti sa uplatnili
vo viacerých významných
povolaniach

Spolužiaci pred maturitou.

Študenti sa po ukončení štúdia vybrali
viacerými smermi. Takmer polovica absolventov má vysokoškolské vzdelanie,
dvaja sú kandidátmi technických vied.
Niekoľkí si urobili druhú maturitu na
odbornej škole. “Povolania, ktoré sme
vykonávali, boli veľmi pestré. Sekretárka,

plánovačka, primárka na stomatológii,
významná bratislavská advokátka, primárka detského novorodeneckého oddelenia v Bratislave, riaditeľ stavebného
skúšobného ústavu, riaditeľ významného zahraničného podniku vyrábajúceho
stavebné materiály, vyšetrovateľ na kriminálke v Bratislave, zakladateľ jedného
z najvýznamnejších výrobcov slnečných
kolektorov na svete a podobne. No
máme medzi sebou aj staré mamy, ktoré majú viac ako desať vnúčeniec a kopu
pravnúčat. A toto u maturantov nie je
veru častý zjav,” konštatuje s úsmevom
Milan.
Šesťdesiat rokov v živote človek je veľký
míľnik, o to viac, ak sa bavíme o stretávke
po toľkých rokoch. Ako Milan naznačuje, je to určite aj vďaka ľuďom, ktorí boli
ochotní aj predchádzajúce stretávky
organizovať. Do roku 2011 bola organizátorkou Táňa Turazová Korineková,
štafetu po nej preval spolu so svojou
manželkou Pavlou práve Milan. “Určite
sa to darí aj vďaka tomu, že v Žiari a jeho
blízkom okolí žilo a žije viac ako polovica
bývalých spolužiakov,” prezrádza Milan
a ako pokračuje: “Navyše, je tu fenomén,
že sme boli prvými maturantami v tomto
meste. Aj značná časť učiteľov začínala
svoju karieru práve s nami. O tom, že to
bolo v niečom špecifické, svedčí aj výrok
našej bývalej učiteľky Neli Veselej. Na
našom stretnutí po 55-tich rokoch nám
povedala, že na obdobnom stretnutí inej
triedy po 30-tich rokoch si nevedela spomenúť na mená maturantov, pričom nás
každého oslovovala krstným menom.”
(li)
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Tatranské končiare, ktoré môžete zdolať aj vy

Jahňací štít (2 229 m.n.m)

Jahňací štít je najvýchodnejší vrchol Vysokých Tatier. Vybiehajú z neho štyri hrebene: juhozápadný
– smerom ku Kolovému sedlu, kadiaľ vedie turistická značkovaná cesta, severozápadný – oddeľuje
Jahňací kotol od Kolovej doliny, severovýchodný – spadá do Kopského sedla a juhovýchodný – oddeľuje
Červenú dolinu od doliny Bielych plies. Z vrcholu je pekný výhľad. Je možné dostať sa k nemu rôznymi
spôsobmi. Najkratšia cesta vedie od zastávky Biela voda – na Chatu pri Zelenom plese po žltej značke
približne 2,30 hodiny a od chaty ešte 2 hodiny na vrchol Jahňacieho štítu. Dlhšia cesta je zo Skalnatého
plesa cez Veľkú Svišťovku, prípadne od Chaty Plesnivec. Po ceste veľmi často vídať množstvo kamzíkov.
Z vrcholu sa naskytnú krásne výhľad na Belianske Tatry, na Lomnický štít, Kolovú dolinu, ale aj Dolinu
Bielych plies a Dolinu Kežmarskej Bielej vody.

Kôprovský štít (2 367 m.n.m)

Kôprovský štít je hojne navštevovaný, má krásny kruhový výhľad. Bežná trasa ide okolo Veľkého
Hincovho plesa. Horolezecky je málo navštevovaný kvôli lámavej skale, ktorá je spevnená v zime. Na
štít vedie pohodlný turistický chodník z Vyšného Kôprovského sedla. Obvyklým východiskovým bodom
do sedla býva Štrbské pleso či Popradské pleso. Zo sedla sa naskytnú výhľady na Veľké i Malé Hincovo
pleso, Mengusovské štíty a priamo z vrcholu vidieť Vyšné aj Nižné Temnosmrečinské plesá. Veľmi pekná
celodenná túra vychádza zo Štrbského plesa po Rázcestie Trigan. Odtiaľ môžeme ísť po červenej značke
magistrálou s krásnymi výhľadmi ku Popradskému plesu alebo zelenou značkou chodníčkom v lese.

Východná Vysoká (2 429 m.n.m)

Východná Vysoká sa nachádza medzi Poľským hrebeňom a Prielomom. Čnie sa nad troma dolinami:
Velickou, Veľkou Studenou a Bielovodskou (nad časťou Zamrznutý kotol Svišťovej doliny). Názov
vystihuje polohu voči okolitým štítom a svedčí o peknom výhľade z vrcholu. Najčastejším východiskom
túr na Východnú Vysokú z južného podhoria býva Starý Smokovec a Tatranská Polianka, zo severu Lysá
Poľana. Z vrcholu štítu je prekrásny výhľad na celé Tatry, do Veľkej Studenej doliny, Velickej doliny a na
okolité štíty – Gerlachovský, Litvorový, Vysoká, Bradavica. Názov Vysoká podčiarkuje vysoký kopec,
z ktorého je dobrý výhľad na okolitú krajinu.

Slavkovský štít (2 452 m.n.m)

Slavkovský štít má široký, rozložitý vrchol na konci juhovýchodnej rázsohy, ktorá vybieha z Východnej
Vysokej. Na severe do Veľkej Studenej doliny spadá množstvo strmých rebier a roklín, kým na juhu je
v celej časti sutinovisko. Na štít sa dostaneme z Hrebienka najskôr 25 minút po červenej značke smer
Sliezsky dom na rázcestie pod Slavkovským štítom a tam sa napojíme na modrú značku a pokračujeme
približne 3 hodiny až na vrchol štítu. Za zdĺhavý výstup nás čaká odmena v podobe nádherných výhľadov
na Veľkú Studenú dolinu a nádherné pohľady na hrebene okolitých štítov. Prvý turistický chodník zo
strediska Hrebienok postavili v roku 1881 a vylepšili ho na začiatku 20. storočia. Na Slavkovskej vyhliadke
postavili vtedy kamenný obelisk s reliéfom na počesť turistického pracovníka Maximiliána Weisza, ktorý
sa zaslúžil o výstavbu cesty (pomník sa rozpadol počas 2. svetovej vojny).

Rysy (2 499 m.n.m)

Rysy sú hraničným vrcholom medzi Slovenskom a Poľskom v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Má
tri vrcholy: vyhliadkový severozápadný, prostredný a juhovýchodný, najnižší. Z vrcholu vybiehajú tri
hrebene: na sever k Malým Rysom, na juh cez Váh k Českému štítu a na západ k Žabiemu koňu. Rysy
patria pre široký rozhľad, aký poskytujú, k najnavštevovanejším tatranským vrcholom. Dostaneme sa
k nim z Chaty pri Popradskom plese na rázcestie nad Žabím potokom a odtiaľ pokračujeme okolo Žabích
plies na Chatu pod Rysmi do sedla Váhu a odtiaľ odbočíme vľavo na vrchol Rysov. Túra je náročnejšia
s veľkým prevýšením a vyžaduje si lepšiu kondíciu. Z vrcholu vidieť Morskie oko a Czarny staw v Poľsku.

Kriváň (2 495 m.n.m)

Kriváň je vrch na konci rázsochy, ktorá sa od hlavného hrebeňa Vysokých Tatier odvetvuje v Čubrine.
Leží nad Nefcerkou, Kôprovou a Važeckou dolinou a svojimi výbežkami zasahuje do Liptovskej
kotliny. Dnes sa výpravy na Kriváň robia z dvoch miest. Prvým sú Tri studničky, odkiaľ sa stúpa cez
Grúnik, Kosodrevinu, šikmým traverzom po južnom úbočí Vyšnej Priehyby do Krivánskeho žľabu k
Jamskému plesu, odkiaľ sa stúpa na Kriváň. Druhou možnosťou je ísť zo Štrbského plesa po Tatranskej
magistrále až k Jamskému plesu cez Daxnerovo sedlo na vrchol Kriváňa. Ten je ozdobený čiernym
kovovým dvojkrížom so slovenským znakom. Kriváň je zobrazený aj na zadnej strane takmer všetkých
1-centových, 2-centových alebo 5-centových slovenských euromincí.
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Ďumbier (2 043 m.n.m)

Ďumbier je najvyšším vrchom pohoria Nízke Tatry. Leží na hlavnom hrebeni, vo východnej časti
Ďumbierskych Nízkych Tatier nad Jánskou a Ludárovou dolinou na severe a Trangoškou a Srdiečkom na
juhu. Láka skvelým kruhovým výhľadom na kraj i horstvá stredného Slovenska aj svojou majestátnosťou.
Z vrcholu Ďumbiera je veľmi rozsiahly kruhový rozhľad na prakticky všetky pohoria stredného
a severného Slovenska. Priamo na vrchole kopca sa nachádza slovenský dvojkríž. Na to, že kopec má
cez 2000 m, prístup naň nie je technicky náročný. Zvládne ho staršie dieťa aj aktívnejší dôchodca.
Prístupové chodníky sú dobre značené, pohodlné a dobre udržiavané s jednoduchou dostupnosťou
vysokohorských chát. Na Ďumbier sa dá vyjsť relatívne naľahko s prípadným uľahčením vo forme
lanoviek. Pri výstupe je možné nakombinovať viacero variantov a treba pamätať na to, že bude nutné
prekonať stúpanie približne 1000 výškových metrov.V sedle pod Ďumbierom sa v nadmorskej výške
1728 m.n.m nachádza Chata generála Milana Rastislava Štefánika s celoročnou prevádzkou.

Chopok (2 024 m.n.m)

Chopok je po Ďumbieri a Štiavnici tretím najvyšším vrchom Nízkych Tatier. Nachádza sa medzi Derešmi
a vrchom Konské. Dostupný je lanovkou z Demänovskej doliny alebo z Bystrej doliny. Pri vrchole sa
nachádza Kamenná chata pod Chopkom, televízna a meteorologická stanica. Z vrcholu je veľmi rozsiahly
výhľad do okolia. Najpohodlnejšou možnosťou, ako zdolať Chopok, sú lanovky, ktoré majú spodnú
stanicu na Srdiečku a v Jasnej. Tieto dve lokality predstavujú aj najpopulárnejšie výstupové body, odkiaľ
sa túra pre peších turistov na Chopok začína. Vyraziť však môžete aj z Tálov, od hotela Partizán, prípadne
sa na vrchol dostanete aj počas prechodu hrebeňa Nízkych Tatier po červenej značke. Existuje viacero
ďalších variantov výstupu, ale všetky tieto prístupy sa aj tak napájajú na trasu hrebeňovej značky. Výstup
až na vrchol Chopka predstavuje asi 15-minútový výšľap mimo hrebeňovej trasy.

Lomnický štít (2 634 m.n.m)

Lomnický štít je druhý najvyšší vrch Tatier, Slovenska a celých Karpát. Z vrcholu, pripomínajúceho
trojhrannú pyramídu prevyšujúce okolie, vedú tri hrebene: severozápadný, smerom k Pyšnému štítu,
Malému Pyšnému štítu, Spišskému štítu po Baranie sedlo a ďalej cez Baranie rohy pokračuje hlavným
hrebeňom Tatier na západ; severovýchodný, ktorý vedie cez Vidlový hrebeň a Kežmarský štít ku
Huncovskému štítu alebo cez Malý Kežmarský štít k Veľkej Svišťovke; južný, Lomnický hrebeň, vedúci
cez Lomnickú kopu, Lomnické sedlo, Veľký Lomnický hrb, ponad Zamkovského chatu po Lomnickú
vyhliadku. Observatórium Lomnický štít, ktoré sa nachádza na vrchu štítu, je najvyššie položené
na Slovensku. Nachádzajú sa tu astronomické a meteorologické pracoviská SHMÚ, od roku 1957 aj
televízna retranslačná stanica. Vedie naň visutá lanovka Tatranská Lomnica – Lomnický štít. Táto lanovka
prekonáva 855-metrové prevýšenie a vzdialenosť zo Skalnatého Plesa na Lomničák zvláda za 8 a pol
minúty. Na vrchole môžete stráviť maximálne 50 minút. Dá sa sem, samozrejme, dostať aj po svojich,
ale je to možné len v sprievode horského vodcu.

Kráľova hoľa (1 946 m.n.m)

Kráľova hoľa je najvyšší vrch Kráľovhoľských Tatier, východnej časti Nízkych Tatier. Opradená je
povesťami, ospevovaná básnikmi. Patrí k najnavštevovanejším vrchom Nízkych Tatier, keďže poskytuje
jedinečný výhľad na Spiš, Vysoké Tatry, Liptov aj na Horehronie. Pod Kráľovou hoľou pramenia
aj najväčšie slovenské rieky Čierny Váh, Hnilec, Hornád a Hron. Zo Šumiaca vedie na vrchol horská
asfaltová cesta s obslužnou budovou. V jej priestoroch je otvorené aj malé núdzové útočisko pre turistov.
Z účelovej budovy v Prednom sedle bola vybudovaná celoročne otvorená Chata pod Kráľovou hoľou.
Vrchol je východiskovým bodom na hrebeňovú turistiku smerom na Čertovicu, s možnosťou prenocovať
v turistickej zrubovej útulni. Na vrchol sa dá dostať niekoľkými cestami – z Liptovskej Tepličky, Šumiaca,
Telgártu aj Spišského Bystrého. Je to zároveň východiskový bod pre hrebeňovú turistiku smerom na
Čertovicu.

Svinica (2 301 m.n.m)

Jeden z najlepších vyhliadkových vrcholov, ktorý sa vypína v západnej časti Vysokých Tatier. Podľa
Zakopancov má Svinica pri pohľade z Gubalówky tvar svinskej hlavy. Je to posledný vrch Vysokých Tatier
a leží na hranici Slovenska a Poľska. Tým, že všetky okolité štíty prevyšuje o 100 až 150 metrov, vyčnieva
v bode troch rozličných dolín, je jedným z najlepších tatranských vyhliadkových bodov. Je odtiaľ vidieť
aj najvýchodnejší samostatný vrchol Jahňací štít a Belianske Tatry. Najvýhodnejším východiskom túr je
poľské Zakopane. Podstatne dlhší nástup pod vrchol je z Podbanského, cez Tichú dolinu, Kasprov vrch,
Ľaliové sedlo, Krajnú a Prednú kopu a cez Svinské sedlo. Na mnohých miestach je výstup technicky
náročný a istený reťazami.

Gerlachovský štít (2 654 m.n.m)

Gerlachovský štít je najvyšší vrch a jeden z najmohutnejších masívov Tatier, Slovenska aj celých
Karpát. Leží v juhovýchodnej rázsoche Zadného Gerlachu, od ktorého ho oddeľuje Gerlachovské
sedlo. Z vrcholu pokračuje hrebeň na Kotlový štít, kde sa rozvetvuje a vytvára známy Gerlachovský
kotol. Výstup na Gerlachovský štít je povolený len so sprievodom horského vodcu. Najpopulárnejší
výstup je zo Sliezskeho domu cez Velickú próbu. Zostupuje sa cez Batizovskú próbu, ktorá sa používa
aj na výstup. Medzi najzaujímavejšie výstupové cesty patrí Martinkova cesta, ktorá ma dva varianty.
Z Poľského hrebeňa je dlhší variant, je technicky náročnejší, keďže vyžaduje zlaňovanie z Velického
štítu. Viac využívaný je kratší variant z Litvorového sedla. Najvyšší vrch poskytuje veľmi dobrý kruhový
rozhľad na prakticky všetky okolité pohoria. Viditeľné sú mnohé tatranské vrcholy, tiež celá Podtatranská
kotlina, Babia hora a Pilsko, celé Nízke Tatry, Kozie chrbty aj Slovenský raj. Pri vhodných podmienkach
sú nezriedka pozorovateľné aj cezhraničné vrcholy, napríklad Kékes či Jánoshegy v Maďarsku, Lysá
hora v Moravsko-sliezskych Beskydách v Čechách, ukrajinské hory Runa a Boržava, ale aj český vrch
Praděd. V prípade dobrej viditeľnosti sa dá zbadať aj pohorie Gutai, ktoré je súčasťou Východných
Karpát a nachádza sa v Rumunsku, s ktorým ani nesusedíme. Zo slovenských pohorí sú viditeľné Malá
a Veľká Fatra, Veporské vrchy, Branisko a Levočské vrchy. Opačným smerom sú doložené pozorovania
najvyšších štítov z nevysokých vrchov Gemera a Novohradu.
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OZNAMY / SPEKTRUM

Nezabudni na mňa v aute
Z trestnoprávneho hľadiska je za svoje
deti vždy zodpovedný rodič. V takýchto
prípadoch môže byť dieťaťu ublížené na
zdraví, alebo v tých najkrajnejších prípadoch spôsobená smrť. V takom prípade
môže byť rodič stíhaný a odsúdený za
trestný čin ublíženie na zdraví alebo
usmrtenie.

Aj počas tohto leta Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad
Hronom pokračuje v celoslovenskej
preventívno-informačnej kampani
Nezabudni na mňa v aute! Cieľom
tejto kampane je upozorniť nielen rodičov, ale i širokú verejnosť na nebezpečenstvo ponechania dieťaťa alebo
domáceho miláčika v rozhorúčenom
aute.

Príslušníci Policajného zboru budú počas letných mesiacov rozdávať vodičom
na frekventovaných miestach informačný leták s mottom Nezabudni na mňa
v aute. Vodičov majú vystríhať pred tým,
aby nenechávali deti a domácich miláčikov vo vozidlách, najmä počas horúcich
dní, kedy aj tri minúty v zatvorenom aute
môžu byť kritické a teplota sa môže vyšplhať aj nad 50 stupňov Celzia.

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom vyzýva občanov, ktorí idú okolo
auta, v ktorom vidia uzamknuté dieťa
alebo domáceho miláčika, aby neboli ľahostajní k takýmto prípadom a oznámili
telefonicky na políciu 158, prípadne linku 112 prítomnosť opusteného dieťaťa
alebo domáceho miláčika v aute na parkovisku. Keďže je ťažko posúdiť či sa dieťa, alebo domáci miláčik v danom aute
nachádza päť minút alebo pol hodinu,
je potrebné, aby rýchlo konali, pričom
sa nesmú báť, že v rámci toho spôsobia
škodu. Trestný zákon pozná totiž inštitút
krajnej núdze, čo znamená, že človek,
ktorý takto zachráni dieťa a spôsobí pri
tom škodu, nie je trestne stíhaný.
OR PZ v Žiari nad Hronom
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Krajské očkovacie centrum
v Žiari na Hronom nahradí
nemocnica

Veľkokapacitné očkovacie centrum
BBSK v Žiari nad Hronom od 16. augusta zatvára svoje brány. Podávanie vakcíny proti ochoreniu Covid 19
bude v okrese naďalej zabezpečovať
Nemocnica svet zdravia v Žiari nad
Hronom, ako aj výjazdové očkovacie
jednotky.
Veľkokapacitné krajské očkovacie centrum (VKOC) BBSK v Žiari nad Hronom
od 16. augusta zatvára svoje brány. Dôvodom je nízky záujem verejnosti o podanie vakcíny proti ochoreniu Covid-19
v tomto VKOC.

Obyvatelia okresu Žiar nad Hronom
zatvorením VKOC neprídu o možnosť
dať sa zaočkovať. Naďalej môžu využívať služby vakcinačného centra, ktoré
sa nachádza v priestoroch Nemocnice
Svet zdravia v Žiari nad Hronom, kde je
taktiež k dispozícii očkovacia látka Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech.
Záujemcovia môžu využiť aj ďalšie veľkokapacitné očkovacie centrá vo Zvolene a v Banskej Bystrici. V okrese Žiar
nad Hronom zároveň prebieha mobilné
očkovanie výjazdovými očkovacími jednotkami spoločnosti Svet zdravia.
(r)

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 16.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, P. O. Hviezdoslava 1, Zvolen
• 17.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada, Nám. SNP 5, Zvolen
• 18.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň U ´škorpióna, J. Kozáčeka 11, Zvolen
• 19.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň V kocke, E. P. Voljanského 1, Zvolen
• 20.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok, A. Hlinku 64, Zvolen
• 21.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 22.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Štúrova, Ľ. Štúra 2, Zvolen
• 23.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
• 24.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 25.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 26.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
• 27.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 63, Zvolen
• 28.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 29.8. 8.00 – 14.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 34, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň Prameň, Dukelských hrdinov 8, Zvolen
8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH slúži lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH.
Za lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina slúži lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen.
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Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej
služby v novom zariadení pre seniorov
Predpokladaný dátum otvorenia nového zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI je
1.12.2021.
Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v tomto
novom zariadení pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI
si môže podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby spolu s fotokópiou posudku a fotokópiou právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá príslušný obecný
alebo mestský úrad, kde má záujemca trvalý pobyt.
Ďalšími prílohami sú fotokópia rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s overeným podpisom.
Príslušné doklady k stiahnutiu, následne k vyplneniu nájdete na www.ziar.sk/domovprikastielno.
Vaša žiadosť o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby bude prijatá v kompletnom stave s vyššie
uvedenými dokladmi. Ak nie ste držiteľom právo-

platného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu, využite mesiace jún, júl a august 2021 na
jeho vystavenie. Doba od podania žiadosti o posúdenie odkázanosti až k vydaniu rozhodnutia o odkázanosti je v zmysle platnej legislatívy 30 dní. Využite
letné mesiace na to, aby sme vám vašu kompletnú
žiadosť riadne zaregistrovali, vybavili a následne zaradili do poradovníka!
Všetky tlačivá predkladajte na kontaktnú
adresu od 1.9.2021:
Mesto Žiar nad Hronom
Mestský úrad
Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom
Poznámka do rohu obálky:
ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI

Voľné pracovné miesta do zariadenia pre seniorov
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, informuje o začatí prijímania
žiadostí do zamestnania do neziskovej
organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.,
ktorá bude zriaďovateľom a prevádzkovateľom budúceho zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, na nasledovné
pozície:
Ekonóm
• úplné stredné vzdelanie s maturitou
ekonomického smeru
• prax v podvojnom účtovníctve,
personalistika, mzdy
• ovládanie práce s PC
(Word, Excel, Cygnus)
• dobré komunikačné
a organizačné schopnosti
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
Zamestnanec prevádzkovo-administratívneho úseku
• úplné stredné vzdelanie
ekonomického smeru
• ovládanie práce s PC
(Word, Excel, Cygnus)
• dobré komunikačné
a organizačné schopnosti
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
• zdravotný preukaz – práca
s potravinami			
Upratovačka/výdaj stravy
• základné vzdelanie
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
• pozitívny a proaktívny prístup
k zverenej práci, k seniorom
Údržbár/vodič
• stredné vzdelanie
• prax v odbore (vítané sú certifikáty
pre prácu správcu technických zariadení)

• vodičské oprávnenie skupiny
B podmienkou
• ochota pracovať v dvojzmennej
prevádzke a cez víkendy, sviatky
• základné ovládanie práce s PC
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
Recepčný
• stredné odborné vzdelanie
• pokles vykonávať zárobkovú činnosť, t. j.
mať priznaný invalidný dôchodok – vítané
Zamestnanec zdravotno-opatrovateľského úseku
• úplné stredné vzdelanie so zameraním
na opatrovanie alebo poskytovanie
zdravotnej starostlivosti
• prax zdravotnej sestry – vítaná
• manažérske zručnosti
• pozitívny a proaktívny prístup k seniorom
• práca s PC ovládanie práce s PC
(Word, Excel, Cygnus)
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
• zdravotný preukaz – práca s potravinami

Opatrovateľ/-ka
• úplné stredné vzdelanie,
alebo akreditovaný kurz opatrovania
najmenej v rozsahu 220 hodín
• prax v odbore – vítaná
• ochota pracovať v trojzmennej prevádzke
• práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Sociálny zamestnanec
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
so zameraním sociálna práca
• prax v odbore – vítaná
• pozitívny a proaktívny prístup s seniorom
• práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Rehabilitačný zamestnanec – fyzioterapeut
• úplné stredné vzdelanie alebo vyššie
odborné vzdelanie v odbore
• prax v odbore – vítaná
• práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
Všetci uchádzači o zamestnanie musia
spĺňať predpoklady pre výkon práce
vo verejnom záujme podľa Zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ako aj predpoklady uvedené v Zákone č. 448/2008 Z. z. zákon
o sociálnych službách.
Pracovné podmienky
• pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok
s možnosťou predĺženia pracovného
pomeru na dobu neurčitú
• nástup do práce: predpoklad
v mesiaci november 2021
Ponúkaný plat: v zmysle Zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme
Vo svojej žiadosti o prijatie do zamestnania jednoznačne určite, o ktorú konkrétnu pozíciu/pozície máte záujem. Obálku
označte výrazom „DOMOV PRI KAŠTIELI“.
Žiadosti doručte na adresu: Mestský
úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar
nad Hronom.
Uzávierka prijímania žiadostí je
31.8.2021.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, písomne, resp. telefonicky oznámený.
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SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Odišiel si tíško,
ostal nám len
smútok, žiaľ a
prázdnota.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí na poslednej
ceste odprevadili nášho drahého
manžela, otca a starého otca
Jána Katiala,
ktorý nás navždy opustil dňa
16. júla 2021 vo veku 86 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Manželka, syn Jaroslav s manželkou,
dcéra Jarmila s manželom, vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Prestalo tĺcť srdce
tvoje unavené,
nebolo z ocele,
nebolo z kameňa.
Bolesťou unavené
prestalo biť,
nebolo lieku,
ktorým
by mohlo žiť.
Dňa 23. augusta si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Jaroslav Menyhart
vo veku 63 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie,
ale spomienky
na teba nám
zostávajú.
Dňa 18. augusta
uplynie tridsať
rokov od smutnej
chvíle, ako nás
opustil náš otec, dedko a pradedko
Gejza Rozenberg.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomínajú dcéry Anka
a Marta s rodinami.

kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Štefan Tatár.
S láskou spomína manželka
a syn s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.

SPOMIENKA
Dňa 21. augusta
uplynie
12 rokov od
chvíle, čo
naposledy
vydýchla
Ivica Reviľáková.
Tí, ktorí ste ju
poznali, prosím, vzdajte jej poctu
minútou ticha.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

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

Bolesťou unavená
tíško si zaspala,
zanechala si
všetkých, čo si
rada mala.
Dňa 26. augusta
si pripomenieme
1. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá manželka,
mama, stará a prastará mama
Eva Tichoňová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 29. augusta
si pripomíname
15. výročie,
kedy nás navždy
opustil náš drahý otec a starý otec
Ing. Rudolf Garaj.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra
Dagmar s rodinou, syn Ján
s rodinou, nevesta Lýdia s rodinou
a ostatná rodina a priatelia.

Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 20. augusta
si pripomíname
4 roky od chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Vladimír Repiský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Česť jeho pamiatke!
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Slza v oku,
v srdci žiaľ,
čo drahé nám
bolo, osud vzal.
Dňa 22. júla sme
si pripomenuli
5. výročie od
smutnej chvíle,

SPOMIENKA

SPOMIENKA

kedy nás navždy opustil
náš otec a starý otec
Juraj Polach.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomínajú dcéra Lenka s rodinou
a syn Erik s rodinou.

Úsmev mala na
perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši.
Dňa 18. augusta
uplynie 15 rokov
od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustila naša manželka,
mama a starká Mária Zaťková.
S láskou a úctou na ňu spomínajú
manžel Marian, synovia Marian,
Rastislav a Andrej s rodinami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Neplačte
a nechajte ma
v pokoji spať,
i bez sĺz možno
spomínať.
Nebolo mi
dopriate
s vami byť,
nebolo lieku,
aby som mohla ďalej žiť.
Dňa 24. augusta si pripomíname
12 rokov, keď nás opustila naša
mamička a dcéra
Ing. Katarína Gašparíková
vo veku 37 rokov.
S láskou spomínajú deti Matúš,
Miška a Marek, mama a súrodenci
s rodinami.
Spomínajte s nami.

SPOMIENKA
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 16. augusta
si pripomíname
10. výročie od
smutnej chvíle,

SPOMIENKA
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Smútok a žiaľ v srdci máme,
na vás s láskou spomíname.
Len na krátky lúčime sa čas,
vo večnosti zídeme sa zas.
Dňa 13. augusta uplynulo 14 rokov
od úmrtia nášho drahého manžela,
ocka, starého otca a prastarého otca
Arpáda Šebestyéna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Spomína manželka, deti Helenka,
Arpádko, Marika a Milan s rodinami,
9 vnúčat a 11 pravnúčat.
V týchto dňoch si pripomíname
5 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý syn a brat
Jozef Šebestyén.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína mama, sestry
Helenka, Marika s rodinami a bratia
Milan a Arpád s rodinami.

SPOMIENKA
Kto ťa pozná,
ten pozná
našu bolesť,
ten vie, čo sme
v tebe stratili.
V našom srdci
žiješ večne ďalej,
spi sladko, veď sa
opäť stretneme.
Dňa 8. augusta sme si pripomenuli
1. smutné výročie od chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá sestra,
švagriná, teta a krstná mama
Anna Ďurdinová
vo veku 74 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Dňa 28. júla sme
si pripomenuli
1. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš otec
a starý otec
Ernest Kopecký.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si spolu s nami.

SPOMIENKA
Sú chvíle, ktoré
ťažko prežívame,
sú okamihy, na
ktoré tisíckrát
spomíname.
Márne ťa naše oči
všade hľadajú,
márne po tvári
slzy stekajú.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 20. augusta si pripomenieme
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
syn, brat a kamarát
Lukáš Hubač.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou spomínajú rodičia,
brat Michal a sestra Jana.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 17, ktoré vychádza 30. augusta, je v utorok 24. augusta.
Spomienky prijaté po tomto dátume budú zaradené až do ďalšieho vydania.
Smútočné oznámenia môžete podať aj prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk

OSLAVY 77. VÝROČIA SNP
Okresný úrad Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom, Oblastný výbor Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov si vás dovoľujú pozvať na Oslavy 77. výročia SNP,
ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 26. augusta 2021.
Program osláv:
11.00 hod.
19.00 hod.

Pietny akt kladenia vencov k soche Ladislava Exnára pri I. ZŠ
Partizánska vatra na Šibeničnom vrchu

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

Hľadáme opatrovateľa/opatrovateľku k nasej mamičke v Žiari nad Hronom, v čase od
15.00 každý deň a v sobotu, nedeľu na viac hodín i celý deň. Kontakt: limbora@gmail.
com, minova.maria@gmail.com, 00420/777144770
Predám 2-izbový byt, 66 m2, na 3. poschodí, Vansovej ulica 4, v Žiari nad Hronom.
T: 0905 852 632, 0905 195 236
Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur. T: 0904 404 926

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

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

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

Hľadám pre 2 seniorky pomocníčku. Auto poskytneme. Bývame na sídlisku v 2-izbovom
byte s výťahom. Len na denné nákupy a upratovanie bytu. T: 0905 293 895

Kúpim 1-izbový byt v ZH. Platím hotovosťou. Ideálne na poslednom poschodí
s výťahom. T: 0905 293 895
Som žena v dôchodku (60 r.). Touto cestou si hľadám priateľku na výlety, plávanie
a vzájomnú pomoc. Prosím, muži, nehláste sa. Auto mám, do 50 km. T: 0905 293 895

Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921
Do nášho pracovného tímu v prevádzke Greenpark prijmeme nové posily na pozície
kuchár, pomocný kuchár, čašník. Čaká Ťa práca v mladom kolektíve a príjemné pracovné
prostredie. Stačí ak máš chuť pracovať, učiť sa nové veci a rád komunikuješ s ľuďmi.
Prax nie je podmienkou, avšak výhodou! Pracovný pomer ušijeme každému na mieru.
Ponúkame mzdu od 5€ na hodinu - všetko závisí od tvojej šikovnosti. Kontaktujte nás
na t. č. 0905 700 301 alebo na asistent@lkrealinvest.sk! S podrobnosťami Ťa radi
oboznámime na osobnom pohovore.

Mestské noviny I 16. august 2021

11

ŠPORT

Záhorec strieborný a Ďuríková bronzová
CYKLISTIKA

2 body a skončil na 9. mieste, Róbert Jackuliak na 11. mieste a Alex Antal finišoval
na 15. mieste.
Jediná naša juniorka v spoločnej kategórii so ženami J. Dubajová mala premiéru
v bodovacích pretekoch. Na 21 okruhov
skončila na 22. mieste.
Bronz do Žiaru z časovky jednotlivcov
Vo štvrtok 5. augusta na Majstrovstvách
SR mládeže v kráľovskej disciplíne časovke jednotlivcov v okolí obce Tajná
vybojovali naši pretekári dve bronzové
medaile.

V sobotu 31. júla pokračovali preteky
Slovenského pohára kritériom v Trnave. V centre mesta čakal na pretekárov okruh dlhý 1 kilometer s miernym
stúpaním do cieľa.
V náborových pretekoch zvíťazili vo svojich kategóriách opäť naše nádeje A. Ďuríková a A. Peszekiová. V kategórii mini
registrovaných pretekárov v početnom
poli zabojoval Alex Jelža a finišoval na
10. mieste.
Mladší žiaci išli od štartu ostré tempo
a všetci traja naši zástupcovia bojovali
na špici. Najlepšie sa umiestnil navrátilec
Maxim Májik po zranení, ktorý finišoval
na peknom 16. mieste. Martin Dekýš
podal opäť bojovný výkon a skončil na
peknom 18. mieste, Benjamín Peszeki
došpurtoval na 22. mieste.

Žiačka Tereza Ďuríková bojovala v bodovačke na 9 okruhov o víťazstvo až do
poslednej bodovačky. Napokon jej snaha priniesla výborné 3. miesto.
Starší žiak Filip Záhorec mal opäť najvyššie ambície. Po skvelom výkone a pomoci kolegu Maroša Čerťaského bodoval vo
všetkých bodovačkách a skončil na striebornej pozícii. Maroš obsadil 15. miesto
a Jakub Benča finišoval na 21. mieste.
Kadeti absolvovali bodovačku na
21 okruhov. Po sólo úniku zvíťazil
M.Schwarzbacher zo ŽP Podbrezová.
Naši chalani jazdili aktívne počas celých
pretekov a v polovici boli dokonca traja
v úniku. Napokon ich vedúca skupina
dobehla a vo vyrovnanom súboji Matúšovi Ďuríkovi ušlo pódium o 2 body
a obsadil 5. miesto. Félix Štanceľ získal

Silný vietor a dážď preveril všetkých
pretekárov. Mladší žiaci a žiačky išli na
5,5 km trati. Žiačka Tereza Ďuríková vybojovala po skvelom výkone bronzovú
medailu s časom 0:09:17 min. Mladší žiaci na rovnakej trati podali všetci bojovný
výkon a najlepšie skončil Maxim Májik na
peknom 9. mieste s časom 0:09:38 min.
Martin Dekýš obsadil 13. miesto, Benjamín Peszeki 18. miesto a Marco Barényi
20. miesto.

Na kadetov čakala najdlhšia trať – 15 km.
Priemerná rýchlosť víťaza M. Schwarzbachera zo ŽP Podbrezová bola 44,8 km/
hod. Matúš Ďurík po skvelom výkone
skončil na 7. mieste a na štvrtého stratil
14 sekúnd. Róbert Jackuliak potvrdil svoju výkonnosť a opäť skončil na 11. mieste, Félix Štanceľ obsadil 19. miesto a Alex
Antal 34. miesto.

Medaily z pretekov
jednotlivcov mládeže
V nedeľu 8. augusta vyvrcholili Majstrovstvá Slovenska mládeže v cestnej cyklistike pretekmi jednotlivcov v Tlmačoch.
Na okruhu dlhom 30 kilometrov sa dari-

lo našim pretekárom v boji o majstrovské medaily.
Starší žiak Filip Záhorec po skvelom výkone celého tímu vybojoval v záverečnom špurte striebro. Žiačka Tereza Ďuríková na 30 km trati získala bronz. Kadet
Matúš Ďurík obsadil v záverečnom špurte 7. miesto. Hrdinom v kategórii kadetov bol Félix Štanceľ, ktorý bol najbojovnejším pretekárom štyrikrát v úniku.
Posledný sólo únik dotiahol takmer do
úspešného konca, keď ho pelotón dobehol 300 m pred cieľom.
CK MŠK

V kategórii starších žiakov sme mali horúcich kandidátov na majstrovskú medailu. Filip Záhorec zvíťazil v poslednej
časovke pred M-SR v Lovči a Dominik
Sochan skončil štvrtý. V Tajnej ich čakala časovka na 10,5 km. Po vyrovnanom
výkone zvíťazil Hrico zo ŽP Podbrezová
s časom 0:14:02,65 min pred strieborným J. Javorom z Trenčína (0:14:14,98
min.) Bronz vybojoval Dominik Sochan
s časom 0:14:17,09 min. Nepopulárne
4. miesto obsadil Filip Záhorec s časom
0:14:17,25 min. Za striebornou medailou
zaostali obaja o 2 sekundy. Maroš Čerťaský obsadil 10. miesto, Jakub Glezgo
16. miesto a Jakub Benča 27. miesto.

Stolné tenistky priniesli do Žiaru majstrovské tituly
STOLNÝ TENIS

som hrala s českou jednotkou a reprezentantkou Adelou Sazimovou, ktorú
som porazila.“
„Je to veľmi pekný výsledok, ktorý, samozrejme, letí do sveta a Linde robí
dobré meno, čo sa týka možných reprezentačných nominácií,“ konštatuje
na margo historického úspechu svojej
zverenkyne Jozef Barniak.
Linda sa na turnaj pripravovala, podľa
vlastných slov, dosť intenzívne. „Hráčky
celkom dobre poznám. Veľakrát sme
sa už spolu stretli a väčšinou nad nimi
vyhrávam. Bola som veľmi šťastná, že
som turnaj vyhrala, pretože som túžila
po víťazstve. Jednoznačne je to pre mňa
veľký zážitok a úspech,“ uzatvára Linda.
Linda Majerčíková.

Stolný tenis je ďalší zo športov,
v ktorom sú Žiarčania úspešní. V poslednom období urobili milovníkom
tohto športu radosť najmä dve mladé
slečny. Najskôr to bolo víťazstvo na
medzinárodnej súťaži a o týždeň na
to historický titul majsterky Slovenska v jednotlivcoch. Postarali sa o to
Linda Majerčíková a Martina Hrabajová.
„Prvýkrát v histórii sa nám podarilo
získať zlaté medaily z Majstrovstiev
Slovenska, doteraz to bolo maximálne
striebro,“ hovorí na úvod Jozef Barniak,
prezident žiarskeho Stolnotenisového
klubu MŠK a ako pokračuje: „Z medzinárodných turnajov sme síce tiež mali
víťazstvo, ale iba v družstvách, a to pred
tromi rokmi. Naše dievčatá nám urobili
radosť, lebo máme teraz prvýkrát dve

majsterky Slovenska, na čo si doteraz
v histórii klubu nepamätáme.“
O prvý tohtoročný úspech žiarskeho
stolnotenisového klubu sa postarala
Linda Majerčíková. „Pred niekoľkými
týždňami som sa zúčastnila Majstrovstiev Slovenska starších žiakov, kde som
v jednotlivcoch skončila na piatom mieste. V štvorhre dievčat sme vyhrali a stali
sme sa majsterkami Slovenska. V zmiešanej štvorhre sme skončili na druhom
mieste,“ približuje Linda a Jozef Barniak
dopĺňa: „Linda pekným úspechom
nadviazala na majstrovstvá účasťou na
medzinárodnom turnaji v Prahe, kde sa
jej v silnej konkurencii, hlavne českých
reprezentantiek, podarilo zvíťaziť.“
Linda sa zúčastnila Veľkej ceny Prahy,
kde vyhrala. Ako prezrádza: „Vo finále

Najlepšia medzi
najmladšími žiačkami
Na Lindine úspechy už onedlho nadviazala Martina Hrabajová, ktorá štartovala
na Majstrovstvách Slovenska v kategórii najmladších žiačok. Ešte predtým sa
zúčastnila turnaja o kategóriu vyššie.
„Pred niekoľkými týždňami, na turnaji
na Majstrovstvách Slovenska, som postúpila do kvalifikácie, z ktorej som však
nepostúpila. O dva týždne som už hrala
vo svojej kategórii a tam som vyhrala
prvé miesto,“ konštatuje skromne k zisku zlata žiarska športovkyňa, ktorá sa tak
stala majsterkou Slovenska v kategórii
najmladších žiačok.
„Verili sme v nejaký úspech, ale ani sme
netušili, že to dotiahne tak ďaleko, do
víťazného konca. Ale svojou poctivou
prípravou, prácou v tréningovom procese sa dokázala veľmi zlepšiť na vysokú
kvalitatívnu úroveň. Čo vlastne dokázala

aj v celom turnaji, keď za celý turnaj jednotlivcov prehrala iba dva sety. To je už
veľká dominancia a v skupine suverénne zvíťazila, postúpila z prvého miesta
a v pavúku už nenašla premožiteľku,“
chváli svoju zverenkyňu šéf klubu.
„Mala som veľmi dobrú konkurenciu.
Víťazstvo som nečakala, lebo tam boli
dosť ťažké súperky. Úspech som čakala
vo chvíli, keď som hrala o druhé miesto,
už vtedy som si myslela, že to vyhrám,“
hovorí usmievavá školáčka.
„Finále sme prežívali aj s rodičmi Maťky
a bratom. Paťo s ňou skoro celú sezónu
poctivo trénoval, hlavne tie posledné
dva týždne pred samotnými majstrovstvami tvrdo makali v telocvični. Mali
dvojfázové tréningy – doobeda aj poobede. Výsledok sa tak raz musel dostaviť. Finálový zápas bol síce kolísavý, na
vážkach, kedy Maťka prvý vyrovnaný set
prehrala a v druhom sete už prehrávala
7:3. Ale veľkou bojovnosťou sa jej set podarilo otočiť a nakoniec zvíťaziť. Mohli

sme sa tak tešiť z premiérového titulu
majsterky Slovenska v jednotlivcoch,“
konštatuje Jozef Barniak.
Maťa hrala aj finále štvorhry, z ktorej
pridala zisk striebornej medaily. Spolu
s Leou Barkolovou, s ktorou prehrali nešťastne vo finále. „Jej spoluhráčka dokončievala zápas s bolesťami v žalúdku.
Ale nevadí, veľmi cenné je víťazstvo aj
druhé miesto. V klube sme veľmi radi,
že sa takéto niečo podarilo historicky
dosiahnuť. Verím, že na tieto úspechy
budeme nadväzovať aj ďalej,“ uzatvára
Jozef Barniak.
Obidve hráčky sú aktuálne na hosťovaní
v kvalitných súťažiach. Linda v dorasteneckej extralige, hrá za Považskú Bystricu a Maťa je na hosťovaní v Kalinove, kde
bude hrať prvú ženskú ligu.
Rozhovor sme spracovali so súhlasom
žiarskej mestskej televízie ATV.
(li)

Maťa Hrabajová na stupni víťazov.

Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom I ročník XVI. I číslo 16 I 16. august 2021 I e-mail: mn@ziar.sk I tel.: 045/678 71 75 I web: noviny.ziar.sk

Domáce víťazstvo proti Michalovciam aj prehra v Žiline
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Miloš Lačný (v popredí) v súboji so Žilinčanom Matúšom Rusnákom.

Na domácej pôde sme proti
Michalovciam vybojovali
prvé víťazstvo v sezóne
FK Pohronie - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (2:0)
Góly: 9. Ladji, 17. Lačný. Rozhodovali:
Kišš – Vorel, Zemko. ŽK: Špiriak, Výbošťok – Begala, Kvocera, 897 divákov.
FK Pohronie: Slančík – Špiriak, Paluszek,
Čmovš, Blahút – Badolo (80. Šmatlák), Pajer, Mazan, Ladji (70. Výbošťok) – Adler Da
Silva (90. Jenat), Lačný

na ihrisku aj v ďalších minútach, ale do
vyloženej šance sa nedostali a v závere polčasu mohli pykať. Michalovčania
ožili a mohli skórovať najmä v 38. minúte, keď sa aktívny Kanu pekne dostal do
pokutového územia, dobre vystrelil, ale
kvalitný zákrok predviedol aj brankár
Slančík.
Pohronie malo šancu hneď na začiatku
druhého polčasu. Badolo vyslal center
z pravej strany na bližšiu žrď, kde hlavič-

Takto sa futbalisti Pohronia radovali z prvej výhry v aktuálnej sezóne.

koval Adler, no mieril nepresne. Hostia
sa potom viac snažili smerom dopredu,
pohrozili Kotulom, ktorý spoza veľkého
vápna parádne strieľal k žrdi a poriadne natiahol domáceho gólmana. Ten už
v ďalšom priebehu nemal výraznejšiu
prácu, chýbali vyložené šance, takže
polčasový stav zostal nemenný. Nedokázal ho zmeniť ani Blahút v závere, keďže jeho tvrdá strela bola zblokovaná.
Gergely Geri, tréner Pohronia: „Úvod

Michalovce: Száraz – Kotula, Artabe,
Vaško, Vojtko – Neofytidis – Magda (46.
Trusa) Begala (67. Popovits), Oshima (67.
Kvocera), Žofčák (84. Ranko) – Kanu
Pohronie začalo aktívne, od začiatku
sa tlačilo pred bránku súpera. Száraz
musel zasahovať už v druhej minúte
po strele Adlera a v šiestej išiel do víťazného súboja s Lačným, ktorý nebezpečne číhal na päťke. V deviatej bol
však prikrátky na presnú strelu Ladjiho
spoza šestnástky – 1:0. Hostia odpovedali ešte pred štvrťhodinou, Žofčák po
spolupráci s Kanuom rozvlnil sieť krúžnou strelou, ale podľa čiarového arbitra
z ofsajdu. Domáci túto výstrahu zobrali
vážne a zvýšili na 2:0 po peknom prieniku Lačného do stredu pokutového
územia, odkiaľ zasunul loptu parádne
k žrdi. Futbalisti Pohronia dominovali

snažili niečo s nepriaznivým výsledkom
urobiť, či už zmenami, alebo lepším pohybom, bohužiaľ, sme nestrelili kontaktný gól. Nabehali sme sa, natrápili,
no bod sme nezískali.“
Adrián Slančík, brankár Pohronia:
„Bol to ťažký zápas. Veľa sme museli behať. Našťastie sme dali v prvom
polčase dva góly, druhý bol ťažší, no
ubránili sme to. Výkon ešte musíme
zlepšiť. Tešia ma moje úspešné zákroky,
ale chalani mi pomohli, dali dva rýchle
góly a aj vzadu dobre hrali. Ja som sa na
tento zápas dobre sústredil a pripravil,
som rád, že to dopadlo dobre na nulu.“

V zápase tretieho kola sme
nestačili na domácu Žilinu
MŠK Žilina - FK Pohronie 3:1 (1:0)
Góly: 67. a 79. Bičachčjan, 2. Jambor 84. Ladji. Rozhodovali: Prešinský – Weiss, Galo, ŽK: Slebodník - Horák, Špiriak,
Lačný, Čmovš, ČK: 73. Špiriak po 2. ŽK,
804 divákov.
MŠK Žilina: Belko – Suľa, Minárik
(60. Kopas), Nemčík, Sluka – Gono
(60. Fazlagič), Mráz, Slebodník (66. Bičachčjan) – Rusnák (77. Ďuriš), Jambor,
Goljan (66. Kaprálik)
Mallé Ladji zaznamenal proti Michalovciam svoj prvý ligový gól
v drese Pohronia. Ďalší presný zásah si pripísal aj v zápase
so Žilinou, keď znižoval na konečných 3:1 pre domácich.

FK Pohronie: Slančík – Špiriak, Paluszek,
Čmovš, Horák (55. Ladji) – Pajer, Šcišlak,
Blahút, Mazan, Badolo (31. Da Silva) –
Lačný (83. Výbošťok)

Domáci začali najlepšie ako mohli, už
v druhej minúte sa k dlhému nákopu
dostal na pravej strane Rusnák, z prvej
prihral Jamborovi, ktorý otvoril skóre
duelu. Žilinčania mali prevahu, v 9. min
sa síce dostal k zakončeniu Blahút, ale
Belko jeho technický pokus zlikvidoval. Domáci sa snažili hrať aktívne, ale
brzdili ich nepresnosti v rozohrávke.
V závere mal dvakrát sľubnú príležitosť
Gono, ale brankár Pohronia Slančík
v oboch prípadoch vyrazil na rohový
kop. Na opačnej strane Blahút prihral
Adlerovi, ale ani on nepochodil.
Obraz hry sa po zmene strán nezmenil,
skôr naopak. Žilinčania kontrolovali
hru a v 51. minúte mohli pridať poistku, ale Rusnákov pokus stečoval jeden
z obrancov na roh. Ten istý hráč mohol
skórovať aj v 58. minúte, ale nepodarilo
sa mu obísť Slančíka. Žilina sa konečne dočkala v 67. min. Čmovš fauloval
pred svojou šestnástkou a Bičachčjan
trafil presne - 2:0. Pohroniu ešte viac
skomplikoval pozíciu Špiriak, ktorý
v 73. minúte inkasoval druhú žltú kartu.
Žilinčanom trvalo šesť minút, kým využili presilovku, druhý zásah v stretnutí
pridal Bičachčjan. V závere zápasu skorigoval Ladji, ale na zdramatizovanie
duelu nezostal hosťom čas.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

nám vyšiel výborne. Hrali sme to, čo
sme si zaumienili. Máme však úzky káder, na lavičke sme mali dorastencov,
ktorí poriadne ani dorasteneckú ligu
nehrali, takže sily nám postupne dochádzali. Začali sme byť pasívnejší, ale
bola tam i kvalita súpera, ktorú treba
rešpektovať. V kľúčových momentoch
nás výrazne podržal brankár Slančík.
Je to vydreté víťazstvo. Potrebujeme
sa posúvať ďalej. S výkonom nie som
celkom spokojný. Verím, že ak posilníme mužstvo, kvalita pôjde vyššie.“

Adler Da Silva Parreira, švajčiarsky legionár v službách FK Pohronie.
V pozadí 38 ročný Igor Žofčák, kapitán Michaloviec a legenda
slovenského ligového futbalu.

Miroslav Nemec, tréner Michaloviec:
„Nezvládli sme začiatok zápasu, čo ma
veľmi mrzí. Nedostatočne sme pokryli
útočníkov súpera. Zápas sme si prehrali
hneď na jeho začiatku. Potom sme sa

Brankár Adrián Slančík (v čiernom) si v zápase proti Michalovciam
udržal čisté konto a za svoje výkony si vyslúžil účasť
v Najlepšej 11-ke 2. kola Fortuna ligy.

