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Mesto bude žiadať meranie hluku na letných terasách
V stredu 12. augusta sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Poslanci sa zaoberali aj návrhom
Všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb. Podkladom pre vypracovanie
navrhovaného VZN bol reálny stav
existujúcich prevádzok a ich prevádzková doba.
Ako uviedol počas zasadnutia primátor mesta Peter Antal, dôvodom aktualizácie nariadenia je potreba úpravy
všeobecného prevádzkového času na
území mesta, ako aj potreba riešenia
hudobnej produkcie, akustickej hudby
a prísluchovej hudby. „Najväčším problémom je rušenie nočného kľudu, ktoré
súvisí s prevádzkou letných exteriérových sedení a hluku v bezprostrednej
blízkosti prevádzky, čo potvrdzujú aj
hlásenia mestskej polície a sťažnosti
občanov,“ konkretizoval Antal a ako
naznačil, vedenie mesta má toto leto
množstvo sťažností od občanov, na
ktoré reagovalo práve aktualizáciou
nariadenia.
Medzi poslancami sa k danej problematike rozprúdila diskusia. Na jednej strane boli poslanci, ktorí navrhovali úplné
zrušenie hudobnej produkcie v exteriéroch. Odvolávali sa najmä na sťažnosti občanov, ktorých hlučná hudba
ruší priamo v ich bytoch, keďže prevádzky sa nachádzajú aj v medziblokových priestoroch. „Zisťovala som,
či je možné, aby hrala hudba iba tam,
kde to neovplyvňuje ľudí v domoch
a bytoch. Bohužiaľ, toto nie je možné,“
uviedla počas rokovania poslankyňa
Stella Víťazková a ako dodala: „Keďže neexistuje takáto možnosť, som
za návrh, ktorý pripravilo mesto, to
znamená celoplošný zákaz ozvučenia
exteriérového sedenia. A to vzhľadom
k tomu, že musíme rešpektovať aj názory obyvateľov, ktorí si hudbu v exteriéri
neželajú. Nespokojnosť je stále veľká.
Máme však stále možnosti, kde môžeme riešiť hudobnú produkciu v interiéri
alebo na verejnom priestranstve, kde to
občanov nebude obťažovať,“ podotkla
dlhoročná poslankyňa a ako konkretizovala, takým je napríklad priestor pred
mestským kultúrnym centrom.
Na druhej strane sa k danej problematike vyjadrili aj poslanci, ktorí si nemyslia, že je vhodné zakazovať hudobnú
produkciu. Predložili preto spoločný
poslanecký návrh, v ktorom sa ozvuče-
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Aj občania majú rozdielne názory

nie exteriérového sedenia zakazuje
celoplošne, okrem ozvučenia exteriérového sedenia výlučne živou hudbou,
a to len v mesiacoch máj – september
v čase medzi 17.00 a 20.00 hodinou.
„Veci nie sú iba čierne a biele. Sme tu na
to, aby sme hľadali kompromisy a aby
sme sa snažili maximálnemu počtu
ľudí vyjsť v ústrety. V tomto prípade by
bolo asi úplne najobjektívnejšie spraviť
referendum a zistiť, v ktorých častiach
mesta si ľudia hudobnú produkciu na
terasách neprajú a koľko je tých ľudí.
Spoločný poslanecký návrh je preto
kompromisom. Nezakáže úplne hudobnú produkciu, ale posunie čas do
20-tej hodiny. Veď ľudia sa väčšinou
sťažujú vtedy, keď sa ruší nočný kľud,“
vyjadril svoj názor poslanec Branislav
Šťastný.

Poslanci sa nezhodli
Poslanci tak hlasovali o dvoch návrhoch
VZN. Ani v jednom prípade však nebolo
schválené. To znamená, že v platnosti
je pôvodné a mesto tak nemá možnosť
obmedziť prevádzku terás, kde sa púšťa
hudobná produkcia, alebo kde hrá živá
hudba. „Budeme však trvať na tom, aby
Regionálny úrad verejného zdravotníctva prikázal svojim rozhodnutím meranie hluku na exteriérových terasách.
Majitelia tak budú musieť preukázať,
či spĺňajú normy na to určené, čo som
presvedčený, že nespĺňajú. Keďže
mesto nemá možnosť zasiahnuť, bude
tak musieť urobiť štát z jeho pozície,“
zdôraznil Peter Antal. Ako však podotkol, takéto nariadenia a merania sa
nedajú urobiť hneď, takže počas tohto
leta to určite nebude. A čo môžu robiť
občania mesta, ktorých hlasná hudba
z prevádzok vyrušuje? „Pokiaľ hudob-

ná produkcia nie je po 22-hej hodine,
musia to strpieť. Mesto v súčasnej dobe
nemá možnosť do toho zasiahnuť,“
skonštatoval primátor.
Meranie hluku si bude musieť objednať
u certifikovaných organizácií samotný
majiteľ prevádzky a takýmto potvrdením sa potom preukáže Regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva. Aj keď
primátor nekonkretizoval, ktoré prevádzky občanom svojou hudobnou
produkciou najviac znepríjemňujú
život, malo by ísť približne o šesť podnikov v meste. „Občania nás upozorňujú sústavne na dve prevádzky, na
ktoré sú každý víkend sťažnosti. Žiaľ,
nevieme obmedziť prevádzku len pre
tieto terasy. Obmedzenie by muselo
byť celoplošné pre všetky prevádzky v meste. Rovnako tak mesto nemá
kompetencie na obmedzovanie otváracích hodín podnikov,“ dodal na záver
žiarsky primátor a vyzval aj samotných
občanov mesta, aby sa so svojimi sťažnosťami obracali priamo na Regionálny
úrad verejného zdravotníctva a žiadali
o vykonávanie kontroly v takýchto prevádzkach.

Tak ako medzi poslancami, aj medzi
občanmi mesta sa nájdu takí, ktorým
hudobná produkcia na terasách nevadí. A naopak, sú Žiarčania, ktorých
hlasná hudba ruší. Ide najmä o rodičov
malých detí alebo ľudí, ktorí pracujú na
smeny. Ako sa na sociálnej sieti vyjadrila Ingrid, nejde však iba o samotný
spánok: „Človek si v byte vlastné slovo
nepočuje a počas horúčav, keď by som
už večer mohla konečne vetrať, musím
mať pozatvárané okná, lebo nič sa nedá
doma poriadne počuť. Chápem, že ľudia sa chcú aj zabaviť, ale ide o to, že
takéto podniky jednoducho nemajú
byť na sídliskách.“ Opačný názor zastáva Mária, ktorá nechápe, prečo sa ľudia
na hudbu v podnikoch sťažujú. „Tam,
kde sa nám páči a terasa je otvorená od
mája do októbra, hrá živá hudba dvakrát do mesiaca, detičky sa zabavia na
hojdačkách, šmykľavkách... na to sa ľudia sťažujú? Nehučí hlasno hudba a občania sa sťažujú už o 20.00 hodine. Tak
kde to žijeme, veď je letná sezóna, takéto akcie sa nerobia v zime. Aj v zahraničí sa žije a do rána sa ľudia zabávajú aj
s deťmi, keď dovolenkujú. Tak už aspoň
pre niektoré terasy majte pochopenie.
A starší ľudia si asi tiež radi vypočujú
tanečné piesne,“ myslí si Mária.
Univerzálna limitná hodnota hluku
neexistuje. Za určitý základ však podľa Úradu verejného zdravotníctva SR
možno považovať prípustnú hodnotu
na úrovni 50 decibelov cez deň a 45 decibelov v noci. Ochranu pred hlukom
a vibráciami má zaisťovať štát, respektíve príslušné orgány štátnej správy.
Práve na ne sa môžete obrátiť, pokiaľ
máte podozrenie na prekročenie hlukových limitov.
(li)

Stella Víťazková bola jednou z tých, ktorí hlasovali
proti hudobnej produkcii na terasách.
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Z augustového zasadnutia mestského zastupiteľstva
V stredu 12. augusta sa konalo ďalšie
mestské zastupiteľstvo. Zúčastnilo sa
ho 14 poslancov.
V úvode zastupiteľstva poslanci rokovali
o Všeobecne záväznom nariadení (VZN)
o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb. Toto VZN bolo
dôsledkom sťažností obyvateľov mesta
na hluk z terás. Poslanci však nariadenie
neschválili. Bližšie informácie prinášame
v samostatnom článku.
V rámci tretej zmeny rozpočtu poslanci
odsúhlasili sumu 10 000 eur pre Slovenský
zväz cyklistiky na krytie materiálno-technických výdavkov súvisiacich s organizovaním pretekov Okolo Slovenska v etapovom meste Žiar nad Hronom. Ako uviedol
hlavný ekonóm mesta Martin Majerník,
zvýšenie rozpočtových výdavkov bude
finančne kryté presunom prostriedkov
z programu Kultúra, keďže sa ušetrilo na
aktivitách, ktoré sa tento rok kvôli koronavírusu nekonali.
Keďže sa mesto Žiar nad Hronom uchádza
o nenávratný finančný príspevok v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí o nená-

zoval, rekonštrukciou budú vytvorené dve
nové triedy s celkovým počtom žiakov 36.

vratný finančný príspevok zameranej na
aktivity - výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom
na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít, a to s projektom Obnova vnútorných priestorov Materskej školy - elokované pracovisko na Ulici A. Kmeťa č. 11,
poslanci schválili predloženie tejto žia-

dosti a rovnako aj jej spolufinancovanie.
„Cieľom tohto projektu je zrekonštruovať
priestory uvedeného elokovaného pracoviska z dôvodu zvýšenia súčasne poskytovanej kapacity elokovaného pracoviska
materskej školy o 20 percent. Minimálne
15 percent z celkovej kapacity po náraste
musí byť určených pre deti z marginalizovaných rómskych komunít,“ uviedol počas rokovania Miloš Čerťaský z Oddelenia
mestských projektov MsÚ. Ako konkreti-

Kaštieľ sa už otvoril aj pre snúbencov

Svoje ÁNO si môžu povedať na nádvorí alebo v Biskupskej sále
Od augusta je možné uzatvoriť sobáš
aj v areáli barokovo-renesančného
kaštieľa. Snúbenci sa môžu rozhodnúť buď pre Biskupskú sálu priamo
v kaštieli, alebo si svoje ÁNO môžu
povedať na nádvorí kaštieľa pod rozložitým platanom.
„Biskupská sála je zariadená replikami
historického nábytku. Jej súčasťou je päťdesiat tapacírovaných stoličiek, podlaha
je autentická, pôvodná, s intarzovaným
dreveným obložením,“ informuje Silvia
Hlôšková, odborná pracovníčka Zboru
pre občianske záležitosti (ZPOZ). Sobáš
v Biskupskej sále sa spoplatňuje sumou
70 eur za prenájom v prípade, ak aspoň
jeden zo snúbencov má trvalý pobyt
v Žiari nad Hronom a k tomu je potrebné
pripočítať poplatok za služby, napríklad
upratovanie priestorov, vo výške 30 eur.
V prípade, ak nikto zo snúbencov nemá
trvalý pobyt v Žiari nad Hronom, za takýto sobáš si zaplatia 120 eur a k tomu
rovnako poplatok za služby.
„Sobáš na nádvorí kaštieľa pod platanom sa spoplatňuje sumou ako sobáše
v parku,“ približuje Silvia Hlôšková a konkretizuje: „V prípade, ak aspoň jeden zo
snúbencov má trvalý pobyt v Žiari nad
Hronom, sobáš vyjde na 300 eur a v prípade, ak nikto zo snúbencov nemá trvalý

pobyt v Žiari nad Hronom, cena za sobáš je 333 eur. V tejto cene je zahrnutá
inštalácia zvukovej techniky a svadobnej výzdoby, čo je 40 bielych drevených
stoličiek, kvetinové gule na stoličkách,
červený behúň, dve nadrozmerné ruže
pred obradným miestom a slávobrána.“
Snúbenci okrem tohto poplatku platia
70 eur správny poplatok, čo je Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne
určenej miestnosti.

Rezervácie už aj na budúci rok
Zatiaľ sa od augusta na nádvorí kaštieľa
vykonal jeden sobášny obrad, koncom

augusta sa uskutoční sobáš v Biskupskej
sále a už na budúci rok je rezervovaný
sobáš v Biskupskej sále. „V prípade záujmu stačí navštíviť Matričný úrad v Žiari
nad Hronom, kde snúbencom budú poskytnuté všetky potrebné a podrobné
informácie. Doporučujeme rezervovať si
termíny sobášov v kaštieli a na nádvorí
s dostatočným časovým predstihom, aby
žiadosť snúbencov nebola zamietnutá
z dôvodu, že v ten deň sú už rezervované
sobášne obrady v MsKC, alebo v parku,“
dodáva na záver Silvia Hlôšková.
(li)

Mesto Žiar nad Hronom sa plánuje uchádzať o nenávratný finančný príspevok
v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok zameranej na aktivity - vybudovanie zelenej
steny na objekte Mestského kultúrneho
centra a vybudovanie (výmena) spevnenej plochy pred MsKC, a to s projektom
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej
krajine. Cieľom tohto projektu je zachytávanie zrážkovej vody za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
„Projektová dokumentácia rieši návrh
zelenej vegetačnej steny v časti fasády
objektu budovy MsKC a jej spôsob zavlažovania a využívania dažďovej vody.
V prípade spevnenej plochy by sa vymenil nepriepustný povrch za priepustný,
s vodozádržnou funkciou,“ priblížil Miloš
Čerťaský. Aj tomuto projektu dali poslanci
zelenú.

nom. „Z pohľadu navrhovaného projektu
ide o realizáciu v oblastiach regulácie
dopravy, manažmentu statickej dopravy,
čiže parkovanie, lokálnych environmentálnych ukazovateľov ako sú hlučnosť,
prašnosť či teplota, o energetickú efektívnosť, zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach a tvorbu verejných politík,“ spresnil Miloš Čerťaský, projektový
manažér mesta. Cieľom tohto projektu je
zlepšenie kvality, štandardu a dostupnosti
elektronických služieb verejnej správy pre
občanov. Znamená to, že služby budú jednoduchšie a prehľadnejšie. Ich používanie
prinesie občanom vyššiu pridanú hodnotu, získajú možnosť navigácie vo svojich
životných situáciách a podporu v rozhodovaní tak, aby žili kvalitnejší a lepší život,
aby im služby pomáhali, a aby boli rýchle
a personalizované. Poslanci aj túto žiadosť
schválili.
(kr; li)

Ďalším bodom programu bolo schválenie spolufinancovania projektu Moderné
technológie – SMART CITY Žiar nad Hro-

Obyvatelia osady Pod Kortínou
s negatívnym testom na COVID-19

V pondelok 10. augusta bolo opätovne otestovaných 24 obyvateľov osady
Pod Kortínou. Všetky testy boli s negatívnym výsledkom. Karanténa v tejto
časti mesta je tak ukončená.
Okrem 24 obyvateľov osady boli otestované aj dve terénne sociálne pracovníčky. Aj ich testy boli negatívne. Ako nás
informovala riaditeľka RÚVZ v Žiari nad
Hronom Eva Striežová, na základe tejto
informácie sa rušia všetky doteraz v súvislosti s karanténou prijaté opatrenia.
Karanténne opatrenia súviseli s jedným
pozitívnym prípadom koronavírusu
v osade Pod Kortínou. Ten bol potvrdený ešte vo štvrtok 23. júla u obyvateľky,
ktorá bola s príznakmi ochorenia hospi-

talizovaná. Spolu s manželom sa v stredu
22. júla vrátili zo zamestnania v Českej
republike. V piatok 24. júla mesto Žiar
nad Hronom požiadalo o testovanie obyvateľov rizikovej časti osady. Členovia
Dobrovoľného hasičského zboru v Žiari
nad Hronom vykonali plošnú dezinfekciu
v predmetnej časti osady.
„S riaditeľkou RÚVZ v Žiari nad Hronom
Evou Striežovou sme sa dohodli o ďalšom postupe v prípade, že sa situácia
bude opakovať a aj o postupe odovzdávania informácií o prichádzajúcich občanov z krajín, ktoré podliehajú karanténe,“
uviedol prednosta Mestského úradu
v Žiari nad Hronom Juraj Miškovič.
(kr)

Vyplňte dotazník a povedzte, čo vám v meste chýba
Mesto aktuálne spracúva nový
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR) na roky 2021 – 2027.
V rámci toho bude mesto bude medzi
svojich obyvateľov distribuovať dotazník.
„Chcem požiadať Žiarčanov, aby sa do
neho v čo najväčšom počte zapojili
a vyplnili ho. Aby sme vedeli objektívne
vyhodnotiť to, čo ľuďom v našom meste
ešte chýba, čo by tu uvítali, ale aj to, s čím
sú nespokojní,“ uviedol na margo dotazníka primátor Peter Antal. Ten nájdete už
v tomto vydaní Mestských novín.
V minulosti už mesto podobný dotazník
medzi občanov distribuovalo. Odozva
však bola menšia, ako primátor očakával.

„Zapojilo sa doň približne tristo obyvateľov, čo je pomerne málo. Vtedy občanom
najviac chýbal zimný štadión. Dnes už sú
tu zase iné témy, ktoré v meste rezonujú.
Myslím si však, že je ešte dosť veľa vecí,
ktoré by Žiarčania v našom meste uvítali
pre zvýšenie kvality ich života,“ naznačil
primátor.

znania situácie a konkrétnych potrieb
obyvateľov, podnikateľov, záujmových
skupín a ďalších subjektov v meste, preto
by bolo dobré, aby sa všetci, ktorí majú
záujem, aktívne zapojili do jeho prípravy.
(li)
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Nález v kaštieli
Minca z roku 1701
ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA
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Na Štedrý večer minulého roku
som sa v noci zastavil v kaštieli.
Sadol som si a vychutnával sviatočnú atmosféru. Priznám sa, že
tak trochu z romantických pohnútok som tam strávil túto chvíľu,
aby kaštieľ v takú čarovnú dobu
nebol taký opustený. Po chvíli
som si spomenul na slová Ivana
Gojdiča, ktorý tu pred nedávnom
ukončil výskum. Vtedy mi povedal, že v pivničných priestoroch,
pod vstupnou bránou do kaštieľa,
našiel zamurovaný vchod. Zistil
to podľa toho, že do steny viedli
dva rady schodov a koniec.
Tak som tam zašiel pozrieť si to. Keď
som zišiel a rozsvietil silné svetlá,

uvidel som schodište aj črtajúci sa
profil zamurovaného vstupu. Vtom
sa niečo na hlinenej dlážke pred
schodmi zalesklo, zohol som sa pre
to. Bola to malá, veľmi dobre zachovalá strieborná minca s dátumom
1701. Možno pre zberateľov nie je
veľkou vzácnosťou, ale pre mňa má
neskutočnú cenu. Je to totiž prvá
minca nájdená nielen v pivnici, ale
v celom areáli kaštieľa.
Jej povrch poukazoval na to, že
bola už dlhšie v obehu. Minca bola
vyrazená za vlády cisára Leopolda I.
(1657 – 1705), ktorého vládnutie bolo
poznamenané nepokojmi a vzburami. V roku 1703 vypuklo povstanie
Františka II. Rákociho. Toto povstanie, nakoniec ako všetky, neobišlo
ani Sv. Kríž. Zaútočil aj na Kremnicu,
keď Viedeň nejavila záujem o zá-

Károlym, na hlavu porazila cisárske vojsko. Povstalci sa tak na dlhú
dobu usídlili v mestečku.

chranu baní a mincovne Kremnica
a vzdala sa F. Rákocimu, ktorý žiadal
od mesta vyše 1000 zlatých. Kremničania sa podvolili a peniaze mu
doniesli do vojenského tábora vo
Svätom Kríži. Boje však pokračovali
a pod múrmi Sv. Kríža sa odohrala
krvavá bitka, pri ktorej päťtisícová
jazda, na čele s grófom Alexandrom

V septembri 1704 bojujúce strany
uzavreli vo Vyhniach prímerie, kam
prišiel aj sám František Rákoci II.,
aby sa tam liečil. Priviedol so sebou
svoj veľký a nádherný dvor. Po bezúspešnom vyjednávaní odtiahol
dolinou Hrona k Novým Zámkom,
ktoré dobyl. Na jeho vojsko opevnené vo Sv. Kríži zaútočili cisárske
vojská pod vedením generála Guida von Starhemberga. Po obliehaní a bitke v uličkách mestečka boli
povstalci porazení. Počas bojov
nastal požiar a veľká časť Sv. Kríža zhorela. Vtedy bol zničený aj
pôvodný gotický kostol, ktorý stál
na mieste dnešného katolíckeho
kostola. Mestečko obsadili vojská

generála Nyáriho a v kaštieli sa
ubytoval vrchný veliteľ cisárskych
vojsk, generál Sigbert von Heister,
ktorý vyzval Rákociho vojská, aby
sa vzdali. Po odmietnutí kapitulácie
ich v bitke pod Sv. Krížom porazil.
Na druhý deň po bitke dobyl hrad
Šášov, v ktorom sa opevnili posledné zvyšky povstalcov. Ešte v ten
istý deň dal hrad podpáliť a ťažkým
delostrelectvom ho zničil.
Ktovie, z ktorej z týchto udalostí
je pozostatkom malá strieborná
minca ležiaca na podlahe pivnice.
Vedela by rozprávať o dobe, ktorá
je dnes pre nás zaujímavá, vtedy
však bola svedkom desných udalostí. Dnes leží vo vitríne v mestskom múzeu v žiarskom kaštieli
ako svedok zašlých čias.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Ovocný sad je už oficiálne zaregistrovaný
Ovocie pôjde do školských jedální

V Mestskom ovocnom sade, ktorý sa
nachádza v Parku Štefana Moyesa,
prebehla kontrola z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave. Ako
primátor Peter Antal avizuje, ovocie
z neho sa bude dodávať do školských
jedální v meste.
„Pracovníčky ústavu ocenili našu prácu,
prácu ľudí, ktorí sa o sad starajú a dokonca zvýšili úroveň sadu z tretieho na piaty
stupeň. Touto cestou sa aj ja chcem poďakovať našim ľuďom, hlavne za nápady,
s ktorými neustále prichádzajú. Takto je
v sade nielen krásny drevený mobiliár,
ale aj záhony s kvitnúcimi bylinkami či
úle,“ skonštatoval po kontrole a po oficiálnej registrácii sadu žiarsky primátor.
Mestský ovocný sad vznikol na jeseň
v roku 2017 a stal sa prvým mestským
ovocným sadom na Slovensku. Na začiatku sa vysadilo 91 ovocných stromov
na ploche veľkej približne 1 hektár.
K mladým stromom postupne pribudli
aj záhony s kvetmi a bylinkami. Jablone,

školských jedální: „Kontrola dopadla na
výbornú, pracovníci úradu ocenili nielen
umiestnenie sadu v mestskom parku, ale
aj mobiliár, záhony s bylinkami, úle či neďaleký živý kútik.“

Nadviazanie na tradíciu
sadovníctva biskupa Moysesa

Stromy sa vysadili v roku 2017.

hrušky, čerešne, slivky, moruše či liesky.
To sú stromy, ktorých plody by už o pár
rokov mali skončiť na stoloch v školských
jedálňach. Aby sa tak ale mohlo stať,
musí byť sad registrovaný na Ústrednom
kontrolnom a skúšobnom poľnohospodárskom úrade v Bratislave. „Žiadosť o registráciu ovocného sadu v Parku Štefana
Moysesa sme podali ešte v minulom roku

v októbri,“ približuje Marcela Gendiarová,
referent odboru Životného prostredia
MsÚ a dodáva, že v stredu 5. augusta
vykonal tento úrad prvú kontrolu. „Úrad
preveruje, či sú v sade vysadené dreviny,
ktoré sme uviedli v žiadosti. Kontrolujú aj
produkciu, ktorá u nás zatiaľ ešte nebola,“ dodáva Marcela Gendiarová s tým, že
práve táto produkcia poputuje do našich

Na prvé ovocie z mestského sadu si však
ešte počkáme, keďže ide o staré a dlhoveké odrody stromov. „Odroda je dlhoveká práve preto, že začína rodiť neskôr.
Aj postupy prác v takomto sade sú úplne
iné ako pri stromčekoch, ktoré sú v produkčných sadoch, kde na druhý – tretí
rok už strom rodí a niekedy už v piatom
roku je v plnej produkcii,“ vysvetľuje
primátor Antal a ako naznačuje, stromy
v našom sade síce budú rodiť až neskôr,
ale možno aj o sto rokov budú mať stále
ovocie.

čo najväčší rozvoj koreňového systému
a aby energia, ktorú drevina produkuje,
išla v tomto čase do zeme. Je to preto,
aby mal strom v budúcnosti silné konáre a bohatú úrodu. Ako primátor Antal
približuje, myšlienka vzniku mestského
sadu vznikla spontánne: „V minulosti
sme v Žiari sad mali v blízkosti poľnohospodárskeho družstva, ten však postupne skončil. Bol tu aj sad, ktorý vysadil ešte biskup Štefan Moyses a práve
ten bol v priestoroch, kde sa nachádza
aj súčasný sad. Preto sme si povedali, že
by sme mohli oživiť to, že Štefan Moyses
tu pestoval ovocie. Nechceli sme však
štandardný produkčný sad, preto sme
sa rozhodli pre staré odrody stromov.
Spoločnými silami sa nám tak podarilo
vysadiť viac ako 90 stromov, pričom každý jeden je iná odroda ovocia,“ dodáva
na záver žiarsky primátor.
(li; kr)

O sad sa stará Ľubomír Vašš, odborník,
ktorý bol aj pri jeho zakladaní. Stromčeky už tretí rok zakracuje tak, aby bol

Za notárom musia ísť Žiarčania do iného okresu
Potrebovali ste niečo overiť u notára?
Čaká vás dedičské konanie? Pozor,
v týchto dňoch v Žiari nad Hronom
notára nenájdete. Notársky úrad je
totiž už niekoľko týždňov zatvorený.
Ak potrebujete súrne notára, najbližšie
notárske úrady sú v obvode Okresného
súdu Žiar nad Hronom v Novej Bani,
Žarnovici a Banskej Štiavnici. „Očakávame, že situáciu v Žiari nad Hronom
sa podarí vyriešiť v priebehu najbližších
týždňov,“ uvádza vo svojom stanovisku
tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti SR.
V prípade, že váš prípad bol pridelený
bývalému pracovisku v Žiari nad Hronom, náhradníkom je notárka so sídlom v Banskej Štiavnici. Podľa informácií
z tlačového oddelenia, za notára Štefana

Kuteniča, ktorého výkon notárskej činnosti zanikol ku dňu 31. decembra 2019
ex lege, t. j. zo zákona, podľa ktorého
výkon notárskeho úradu zaniká ku dňu
31. decembra kalendárneho roka, v ktorom notár dosiahne vek 67 rokov, bol
ustanovený náhradník Mária Kuteničová. „V prípade zániku výkonu notárskeho
úradu Márie Kuteničovej bol ustanovený
náhradník, a to Katarína Debnárová, notárka so sídlom Notárskeho úradu v Banskej Štiavnici, Nám. Sv. Trojice 9, Banská
Štiavnica,“ informuje tlačové oddelenie
Ministerstva spravodlivosti SR. Podľa
Notárskeho poriadku, náhradník notára vykonáva úkony spojené so zánikom
výkonu notárskeho úradu. Je povinný
najmä zabezpečiť ukončenie spisov,
vydanie notárskych úschov a uloženie

notárskych registrov, spisov a pečiatok
do notárskeho archívu. Notárske listiny podpisuje náhradník notára svojím
menom a priezviskom a súčasne uvedie
meno a priezvisko notára, ktorého výkon notárskeho úradu zanikol.
V prípade dedičských vecí, kde notár
vystupuje ako súdny komisár poverený súdom, boli neukončené dedičské
veci po súdnom komisárovi Štefanovi
Kuteničovi pridelené súdnej komisárke
v I. územnom obvode Márii Kuteničovej.
V prípade neukončených dedičských
vecí po Márii Kuteničovej predložila
Notárska komora Okresnému súdu Žiar
nad Hronom návrh na ich prerozdelenie.
Podľa Rozvrhu práce Okresného súdu
Žiar nad Hronom zo dňa 13. júla 2020,
zverejnenom na stránke Ministerstva

spravodlivosti SR, budú neukončené
dedičské veci po Márii Kuteničovej podľa stavu k 9. júlu 2020 pridelené súdnym
komisárom v II. územnom obvode podľa
časového princípu. V prípade bližších informácií je najlepšie obrátiť sa na Okresný súd v Žiari nad Hronom.

Zoznam najbližších
notárskych úradov
Nová Baňa:
• JUDr. Bohuslav Valach, notár so sídlom Notárskeho úradu v Novej Bani,
Ul. mieru 15, 968 01 Nová Baňa
• Mgr. Andrea Galetová, notárka so
sídlom Notárskeho úradu v Novej Bani,
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa

Žarnovica:
• JUDr. Ľubica Dvončová, notárka so
sídlom Notárskeho úradu v Žarnovici,
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Banská Štiavnica:
• Mgr. Katarína Debnárová, notárka
so sídlom Notárskeho úradu v Banskej
Štiavnici, Nám. Sv. Trojice 9, 969 01 Banská Štiavnica
Zároveň je vyššie menovaným notárom
Okresným súdom Žiar nad Hornom prideľovaná dedičská agenda.
(li)

Notársky úrad v týchto priestoroch dnes svoju činnosť neprevádzkuje.
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Michal Zdycha: Verím, že sa dostávame do doby,
v ktorej sa ľudia nebudú hanbiť pracovať pre štát
Novým prednostom Okresného úradu
v Žiari nad Hronom je od 16. júla tohto
roku 40-ročný Michal Zdycha, kedy ho
do funkcie vymenovala Vláda Slovenskej republiky. Ľudí na post prednostov vyberalo OĽANO, pričom politicky
nominovaný bude podľa predsedu
vlády Igora Matoviča len šéf úradu, ostatní pracovníci sa majú vyberať podľa
odbornosti.
Ešte pred nástupom do funkcie pôsobil
Michal Zdycha ako živnostník, bol majiteľom obchodných spoločností. „Už počas štúdia na Právnickej fakulte UMB som
podnikal a keď som absolvoval štátnice
v roku 2004, tak som po krátkej právnickej praxi v podnikaní pokračoval. S manželkou sme sa spoznali v práci, obaja sme
sa venovali finančnému sprostredkovaniu
a neskôr vybudovali realitnú kanceláriu,
ktorú vlastním doteraz. Urobil som však
zmeny v obchodnom registri, aby sa konateľkou stala manželka,“ uviedol na úvod
nášho rozhovoru nový prednosta žiarskeho Okresného úradu, ktorý tvrdí, že byť
prednostom je tvrdá práca, do ktorej musel plynule nabehnúť.
Aký bol spôsob výberu nových prednostov okresných úradov?
Tak ako už bolo zverejnené, kandidátov
na prednostov okresných úradov vyberalo hnutie OĽANO. Poslanci hnutia oslovovali osobnosti a občianskych aktivistov
žijúcich v regiónoch, ktorí následne museli prejsť viacerými kolami výberového
konania. Pozvanie na pohovor som prijal
ako nestraník. V minulosti som politicky
nikde nepôsobil a s hnutím OĽANO som
nebol v spojení. Nie som politik, aj keď si
uvedomujem, že od momentu prijatia nominácie som kandidátom hnutia OĽANO.
Prečo ste sa rozhodoli vstúpiť do verejnej správy, aká bola vaša motivácia?
Mojou hlavnou motiváciou ostáva pre-

skutočných problémov občanov. Svoje
rozhodnutie neľutujem a teším sa na
nové výzvy, ktoré ma tu čakajú. Verím, že
postupne časom porazíme byrokraciu.
Pretože keby sme nemuseli riešiť toľko
byrokracie, mohli by sme sa viac venovať
občanovi.

Prednosta Okresného úradu v Žiari nad Hronom, Michal Zdycha.

Stihli ste sa s už pre vás novým pôsobiskom v Žiari nad Hronom zoznámiť?
Nábeh bol vcelku rýchly, a zároveň aj
miestami dramatický, a to v súvislosti
s výskytom COVIDU-19 v osade Pod Kortínou. Ale vďaka mojim novým kolegom
u nás na úrade sme to všetci kompetentní
zvládli.

S ktorými oddeleniami ste sa už stihli
bližšie zoznámiť a, naopak, ktoré ešte
len spoznávate?
Som v dynamickom prúde už spomínaných udalostí a tie určili, že organizačný
a odbor krízového riadenia sa museli stať
mojou oporou v prvé dni. Ale postupne
prechádzam každým odborom a postupne sa profesijne aj ľudsky zoznamujeme,
pretože mnohí kolegovia čerpajú dovolenky. Mňa dovolenka počká a plánujem
ju na koniec roka. Teraz cítim, že ma je
treba v úrade. Nemyslím si, že je správne,
aby som hneď po nástupe do úradu išiel
na dovolenku.

Ako po niekoľkých týždňoch vnímate
pôsobisko žiarskeho Okresného úradu?
Úprimne som vďačný za ľudí, ktorých som
tu našiel a nemenil by som. Keby mi ponúkli iné mesto, povedal by som nie. Lebo
od 16. júla som už Žiarčan (úsmev).

Ako vnímate s odstupom času váš
vstup do verejnej správy? Neľutujete
tento krok?
Chcem veriť, že sa dostávame do doby,
v ktorej sa ľudia nebudú hanbiť pracovať
pre štát a namiesto zbytočnej byrokracie
sa budeme môcť viac venovať riešeniu

svedčenie, že štátna služba má byť v prospech občana, vykonávaná efektívne
a transparentne. Pozíciu som prijal s tým,
že existuje spoločenská objednávka na
pozitívnu zmenu a ja môžem byť jej súčasťou.

Pred vami dlhé roky pôsobila na poste prednostky Andrea Žiaková, ktorá sa vrátila na post vedúcej odboru
všeobecnej vnútornej správy. V akom
stave ste prevzali úrad?
Dovoľte sa mi aj touto cestou pani Žiakovej poďakovať, že úrad, ktorý som prevzal,
je plný schopných a kvalitných ľudí. Ale aj
tu, tak ako v každej organizácii, sú rôzne
výzvy, ktorým čelíme a s ktorými sa treba
popasovať. Verím, že to všetko zvládneme. Nakoniec, je to moja práca a som
v plnom nasadení.
Aké zmeny chystáte na úrade? Plánujete si so sebou priviesť nejakých
odborníkov, prípadne budú aj nejaké
prepúšťania?
Som vďačný za túto otázku. Ako som
uviedol, vážim si ľudí, ktorých som našiel
pracovať v úrade a budem s nimi rád spolupracovať aj naďalej. Hneď na začiatku
som sa so všetkými vedúcimi odborov
stretol a predstavil sa im. Povedal som
im, že s každým jedným z nich počítam
do budúcnosti. Ale len v prípade, ak bude
na odboroch vládnuť poriadok a bude sa
dodržiavať zákon. Ak budeme nútení prepúšťať, tak len v prípade, ak by sme zistili
porušovanie interných predpisov a zákonov. Nikomu nechceme brať živobytie
a pripraviť ho o prácu, pretože nemôžete
iba tak prísť na úrad, spraviť si zoznam
ľudí a prepustiť ich. Zákon jasne hovorí,
za akých podmienok môže byť človek
prepustený, nie je to na rozhodnutí prednostu. Naopak, dnes máme v Žiari nad
Hronom niekoľko neobsadených miest

a tie sa akurát snažíme obsadzovať prostredníctvom výberového konania. Dáme
šancu ľuďom, ktorí sú odborne zdatní. Nie
sú na mňa vyvíjané žiadne politické tlaky,
nikto do našej práce nezasahuje, to môžem garantovať.
Nejakú dobu už v Žiari nad Hronom
funguje Klientske centrum, ktoré sa nachádza v novo vybudovaných priestoroch pri polícii. Stihli ste sa už zoznámiť
aj s týmto pracoviskom? Prinieslo prehľadnejšie fungovanie úradu?
Klientske centrum je jednoznačne pre
občanov pozitívum. Znižuje byrokraciu,
skracuje čas vybavenia veci na úrade
a pomáha transparentnosti štátnej správy. Má výrazný protikorupčný účinok, plus
občanovi sa venuje supervízor, ktorý mu
pomáha s orientáciou hneď od príchodu
do klientskeho centra. Najlepšie by bolo,
keby v centre občania vybavili úplne všetko, čo však momentálne ešte technicky
nie je možné. Ale väčšinu bežnej agendy
tu už vybavia.
Ako si predstavujete spoluprácu
s predstaviteľmi mesta a inštitúciami,
ktoré v Žiari nad Hronom pôsobia?
Osobne som túžil po zoznámení sa s pánom primátorom za menej dramatických
okolností, ale zvládli sme to a teším sa na
našu vzájomnú spoluprácu. Čo sa týka akcií a podujatí, budem sa na ne tešiť a rád
sa ich zúčastním.
Posledná, osobnejšia otázka. Ako sa
vám páči v Žiari nad Hronom?
Páči sa mi tu veľmi a budem sa musieť
opakovať, je to vďaka ľuďom, ktorých
som tu mal česť spoznať. Som veľmi rád
za Žiar. Mimochodom, scenéria Žiarskej
kotliny je nádherná v každom ročnom
období a ak práve nešoférujem, tak si ju
naplno užívam.
(li)

Najlepší guláš na Beer feste navaril tím mesta
Tohtoročný festival gulášu a piva
Beer fest sa niesol v tropickom duchu
vďaka vysokým horúčavám. Ani teplo
však neodradilo súťažiacich, aby navarili vynikajúce guláše. Schladiť ste
sa mohli vďaka čapovanému pivu.
Tohtoročný Beer fest sa konal v sobotu
8. augusta, tradične v Parku Štefana Moysesa, ale netradične v skoršom termíne,
v ktorom každoročne žiarske Mestské
kultúrne centrum organizuje City fest.
„Denné teploty presiahli 30 stupňov, čo
ovplyvnilo divácku návštevnosť, ktorá
bola nižšia oproti minulým ročníkom,“
hodnotí producent MsKC Janko Kulich
a ako podotýka, tohtoročný Beer fest
ponúkol divákom dvojnásobný počet
stolov a lavíc na sedenie a tiež slnečníkov
pre zvýšenie komfortu.
Okrem kvalitného piva, ktoré mohli
návštevníci podujatia ochutnať, sa konala aj súťaž vo varení najlepšieho guláša. „Súťaže sa zúčastnilo trinásť tímov,“

spresňuje Kulich a konkretizuje: „Najlepší
guláš navarilo mesto Žiar nad Hronom,
na druhom mieste skončil tím Sakon a na
treťom mieste MsKC. Podľa vyjadrení poroty, úroveň gulášov bola vysoká a bolo
veľmi ťažké rozhodnúť o víťazoch.“ Šéfom poroty bol Žiarčan, šéfkuchár pražskej reštaurácie, Peter Ftorek, členmi
žiarsky gulášmajster Peter Bališ, hudobním Dano Axmann a riaditeľka MsKC Michaela Pribilincová. „Zaujímavosťou bol
vegánsky guláš s názvom Guláš zlého
lovca. Varili sa tiež vynikajúce fazuľové
guláše alebo guláše z diviny,“ približuje
ďalej Janko Kulich.
Členom víťazného tímu bol primátor
mesta Peter Antal, viceprimátor Ladislav
Kukolík, hlavný ekonóm mesta Martin
Majerník, vedúci odboru životného prostredia Daniel Šály a pracovníčky MsÚ
Lucia Zaťková, Darina Šályová a Lívia
Rošková. Sekundoval im pomocník Miroslav Hurtík. A aký bol vlastne víťazný

Víťazný tím.

guláš? Jednoznačne hovädzí. Šéfkuchárom bol viceprimátor Ladislav Kukolík:
„Uvarili sme čistý hovädzí guláš z 15 kíl
kvalitného mäsa, 8 kíl cibule, bravčovej
masti, kostí z mladého jeleňa a bôčiku,
ktorý išiel do vývaru. Použili sme ďalej
kvalitné slovenské koreniny, aby mal
guláš peknú farbu. Po dlhých rokoch,
kedy sme sa neumiestnili, nás výhra, samozrejme, teší. Dôležité ale je, aby náš
guláš chutil ľuďom. Víťazmi boli pre mňa
všetci zúčastnení, ktorí prišli a ktorí navarili. Ako sa vyjadrila porota, mali tohto
roku veľmi ťažké rozhodovanie, pretože
všetky guláše boli naozaj výborné.“ Výťažok z predaja guláša venoval víťazný tím
obyvateľke nášho mesta, ktorá žije sama
z minimálneho dôchodku.

Budúci ročník podujatia
opäť v pôvodnom termíne
Samozrejme, aký by to bol pivný festival
bez kvalitného piva. Na tomto ročníku
ste mohli ochutnať exkluzívne pivo z malých rodinných pivovarov Martins Martin,
Trogár Nitra, Damián Beer & ale Bratislava, Simeon Piešťany a Sessler Trnava.
Aj na Beer feste platili obmedzenia súvisiace s koronavírusom. Preto sa prísne
dbalo na to, aby na podujatí nebolo viac
návštevníkov, ako je povolené. „Myslím
si, že sa ľudia obávajú chodiť na väčšie
akcie. My sme však zabezpečili rozostup
predajných stánkov ako aj pivničných
setov na sedenie, zvýšili sme počet záchodov a tiež umyváreň rúk a pohárov.

Som však presvedčený, že za nižšiu účasť
môže hlavne extrémna horúčava, ktorá
vyhnala ľudí na výlety či kúpaliská. Potvrdil to aj fakt, že stovky divákov prišli
až vo večerných hodinách. V budúcom
roku sa však Beer fest uskutoční v klasickom termíne na konci augusta, kedy už
teploty nie sú až také vysoké a ľudia sú
už z dovoleniek doma,“ dodáva na záver
producent Janko Kulich.
O zábavu sa na podujatí starali skvelé
skupiny Dolar a Rock is back. Céčko však
okrem hudobných koncertov pripravilo
pre návštevníkov aj množstvo súťaží.
Tými najpopulárnejšími sú pánsky beh
v lodičkách, súťaž v pití piva, v jedení
hamburgerov alebo chilli.
(li; kr)

Z pera čitateľa
Prázdny život bez koňa – trvalo to dva
mesiace. Dozvedeli sme sa, že v lesoch, pri
približovaní stromov v neprípustnom teréne,
boli strhnuté dva kone, zranené, ledva
chodili. Boli ponúkané za „babku“, preto sme
s priateľom išli za majiteľom. Zjednali sme sa
a doviezli sme ich do prázdnej maštale. Mali
opuchnuté nohy, veľké odreniny, strhnutú
kožu a nevládali chodiť. Päť mesiacov sme ich
hojili, až vyzdraveli, že sa na nich dalo jazdiť.
Neboli ale pre nás perspektívne, preto sme
sa dohodli, že ich predáme do Talianska, lebo
v tej dobe sa vykupovali na mäso a odvážali.
Keď sa nazbieral plný kamión, prišli Taliani a
odviezli si ich domov, na bitúnok. Lebo v ich
kraji to bola žiadaná pochúťka. V Hliníku sa
konal zvoz, tam bola rampa na nakladanie.
Koníkom sme zamávali a robili plány na ďalšie
kone.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 24.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 25.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21,
Kremnica
• 26.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 27.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 28.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 29.8. 8.00 – 12.00 h lekáreň Benu, SNP 116
13.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116

• 30.8. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h Obatan, Dr. Janského 1529
• 31.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21,
Kremnica
• 1.9. 8.00 – 12.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
13.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 2.9. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 3.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 4.9. 20.00 – 22.00 lekáreň Archangelika, SNP 2765/153
• 5.9. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158,
Hliník nad Hronom
• 6.9. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
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

O tom, ako som kúpil chalupu a ustajnil som
ďalšieho koňa a robil agroturistiku pre ľudí,
napíšem nabudúce.
František

HĽADÁME
DOMOV
LUJZA

Lujza je približne 2-ročná kríženka rotvajlera. Má
rada ľudí a užíva si pohladenie. Vie si pekne sadnúť
aj dať labku. Je to rozumná a učenlivá sučka. So
psíkmi je znášanlivá, so sučkami skôr nie. Pokiaľ by
žila v rodinnom dome, je potrebné mať plot, ktorý
by nepreskočila. Môže žiť aj v byte, je čistotná, nič
nedemoluje. Bude z nej super rodinný maznáčik
vhodný aj k deťom.

BONO

Bonko má niečo vyše 1 roka a v útulku je od malého
šteniatka. Je veľmi živý, aktívny a energický. Vie si
pekne sadnúť a za pamlsok ho naučíte všetko, čo
treba. So sučkami je kamarát, so psami je to podľa
sympatií. K deťom má pozitívny vzťah. Určite
mu bude dobre v rodinke, ktorá má rada výlety
a turistiku a bude ho brávať so sebou.

Slovenský Červený kríž
v Žiari nad Hronom opäť
otvára kurz opatrovania

SAMARA

OSLAVY 76. VÝROČIA SNP
Samara je 2,5-ročná molosoidná sučka. Aj keď
svojím vzhľadom budí rešpekt, je veľmi prítulná.
Stretla sa aj s inými sučkami a psami a ak sú
priateľskí, tak ich nerieši. Je ešte celkom hravá
a keby si našla rovnocenné kamaráta, určite by sa
s ním vyšantila. Je veľmi čistotná, má hygienické
návyky a vie si na povel pekne sadnúť. Ľudí má rada,
nie je vôbec agresívna. Nevadia je ani deti, ale je
vhodná skôr ku starším deťom, ktoré vedia svoje
správanie kontrolovať.

Potrebujete novú kvalifikáciu v oblasti opatrovateľstva, alebo sa chcete
adekvátne postarať o svojho blízkeho?
Práve vám je určený kurz opatrovania,
ktorý od 5. októbra otvára SČK, územný
spolok Žiar nad Hronom.
Akreditovaný 226-hodinový kurz s platnosťou v SR i v zahraničí vás kvalitne
pripraví pre prácu v zdravotníckych

zariadeniach, zariadeniach sociálnych
služieb či v súkromí. Kurz je vhodný pre
samoplatcov, rovnako je tu možnosť
preplatenia cez REPAS pre evidovaných
nezamestnaných na ÚPSVaR.
Záujemcovia o kurz opatrovania hláste
sa na čísle: 0903 558 929, alebo e-mailom: ziar@redcross.sk.
ÚzS SČK Žiar nad Hronom

Okresný úrad Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom,
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
a ZO SZPB v Žiari nad Hronom vás pozývajú na Oslavy 76. výročia SNP,
ktoré sa uskutočnia v piatok 28. augusta.
Program:
11.00 h Pietny akt kladenia vencov k soche Ladislava Exnára pri I. ZŠ
16.30 h Bežecké a cyklistické preteky na Šibeničný vrch
19.00 h Partizánska vatra na Šibeničnom vrchu
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Ako dlho sa rozkladajú v prírode
jednotlivé komodity
Čas rozkladu jednotlivých komodít,
ktoré obsahuje komunálny odpad, vo
voľnej prírode je rôzny. Kým napríklad
ohryzok z jablka sa rozkladá len niekoľko týždňov, šupky z pomarančov či
banánov aj niekoľko mesiacov až rokov. Kým sa v prírode rozložia také vlnené ponožky, trvá to približne jeden
rok, ale takej žuvačke potrvá aj päť rokov. V Singapure sú práve z tohto dôvodu od roku 2004 žuvačky zakázané.
Najdlhšie sa v prírode rozkladá sklo,
a to až 4 000 rokov a viac. Najviac však
prírode škodia rozkladajúce sa plasty.
Nepotrebné veci v prírode však neškodia len ľuďom, ale aj zvieratám vo voľnej
prírode. Príroda sa musí s rozkladom jednotlivých komodít popasovať niekoľko
rokov, v mnohých prípadoch aj niekoľko
storočí či tisícročí.

Ohryzok z jablka
Rozkladá sa niekoľko týždňov. Je to jedna zo zložiek biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu, ktorú môžeme
zhodnotiť kompostovaním.

Noviny a časopisy
Je to zložka komunálneho odpadu, ktorá
sa separuje. V prírode sa noviny a časopisy rozkladajú v priebehu niekoľkých mesiacov. Separovaním papiera sa však šetrí
drevo, neznečisťuje sa ovzdušie a šetria
sa energie. Keď sa papier vyseparuje,
môžu sa z neho vyrábať obalové papiere, ktoré sa používajú pri balení výrobkov
alebo potravín. Vyrábajú sa z neho aj toaletné papiere alebo kartóny. Papier je
možné recyklovať 5 až 7-krát.

Hliníkové plechovky
Vo voľnej prírode predstavujú nebezpečenstvo a rozkladajú sa približne 20
– 100 rokov. Materiál môže pri kontakte
spôsobiť rezné rany, ktoré spôsobujú nepríjemné bolesti a infekcie. V prírode sa
na nich môžu poraniť aj zvieratá.

Batérie
V žiadnom prípade nevyhadzujte použité batérie do komunálneho odpadu
alebo do voľnej prírody. Obsahujú chemické látky, ktoré je potrebné odstrániť
a zneškodniť odborných spôsobom, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Rozklad
batérie v životnom prostredí trvá 200 –
500 rokov a počaj rozkladu sa uvoľňujú
do prostredia chemické látky.

Gumová pneumatika
Ide o výrobok z rôznych druhov materiálu. Vo voľnej prírode predstavuje
pneumatika ekologické problémy. Využitím druhotných surovín, t. j. gumového odpadu, sa ušetria asi 2 tony ropy
na výrobu 1 tony gumových výrobkov.
Vyhodená pneumatika zaťaží prírodu na
približne 265 rokov.

PET fľaše a igelitové vrecká
V prírode sa rozkladajú približne
500 rokov, preto je dôležité ich separovať a ďalej spracovávať. Recyklovaný
PE – polyetylén je po spracovaní možné
použiť na výrobu odpadových sáčkov
a košov. Vyseparované PET fľaše sa vyčistia a rozomelú na malé kúsky. Potom
sa roztavia a vyrobia sa z nich vlákna na

výrobu tkanín a nábytku.

Polystyrén
Ako odpadový materiál putuje často do
spaľovní, alebo sa dostáva na skládky
komunálnych odpadov. K jeho rozkladu dôjde až za 1 000 rokov. Z hľadiska
recyklácie je bezproblémový. Používa
sa na výrobu nových výrobkov, výrobu
polystyrénbetónu, tepelnoizolačné zásypy, alebo sa pridáva do záhradných substrátov. Z toho vyplýva, že je potrebné
polystyrén separovať.

Sklo
Sklo je veľmi dobre recyklovateľný materiál. V prírode spôsobuje zaťaženie až
na 4 000 rokov, kedy dochádza k jeho
rozkladu. Z vyseparovaného skla sa vyrábajú nové sklenené výrobky. Šetria
sa tým primárne suroviny a výrazne sa
šetria energie. Sklo je možné recyklovať
a používať donekonečna.

Pre zaujímavosť
• žuvačky sa vo voľnej prírode rozkladajú
až 5 rokov
• cigaretové ohorky sa rozkladajú 3 mesiace – 2 roky
• papierové vreckovky 3 mesiace
• motorový olej 10 – 100 rokov
• telefónna karta až 1 000 rokov
Separujme, šetríme energiu a prírodné
zdroje. Separovaním si tiež šetríme životné prostredie a naše zdravie. Zachováme
tak prírodné bohatstvo aj pre ďalšie generácie.
Spracovala: li, zdroj: internet.

Týždeň dobrovoľníctva opäť aj v našom meste
Týždeň dobrovoľníctva 16. – 22. septembra 2020
Aj tento rok vyzýva Centrum voľného
času v Žiari nad Hronom, ako Infobod
o dobrovoľníctve, verejnosť k dobrovoľníctvu.
Znovu je tu možnosť vyskúšať si byť
dobrovoľníkom, zapojiť sa do rôznych
dobrovoľníckych aktivít, urobiť niečo
pre dobrý pocit.
Staňte sa aj vy súčasťou tradície! Dokážme, že v Žiari nad Hronom sa dobré
skutky ešte dejú!
Ak chcete ukázať, že vám záleží na našom meste, ak máte záujem urobiť
nezištný skutok, ak máte nápad, ako sa

zapojiť do tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva, kontaktujte Centrum voľného času v Žiari nad Hronom na e-maile:
estetikacvczh@gmail.com alebo telefonicky na 0905 295 556. Evidujeme
všetky aktivity, poradíme a pomôžeme
v Infobode o dobrovoľníctve, ktoré zastrešuje Centrum voľného času v Žiari
nad Hronom.
Infobod o dobrovoľníctve,
CVČ Žiar nad Hronom

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO
Mestské kultúrne centrum hľadá do trvalého pracovného pomeru upratovačku.
Žiadosť a životopis prineste na informácie Mestského kultúrneho centra, Ulica SNP 119, Žiar nad Hronom
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Cyklistické preteky
Okolo Slovenska
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

Dňa 18. septembra sa mesto Žiar nad
Hronom stane cieľom 3. etapy medzinárodných cyklistických pretekov
Okolo Slovenska. Trasa pretekárov
tak povedie aj po miestnych komunikáciách.
Trasa povedie po uliciach Partizánska,
A. Dubčeka, Sládkovičova, Tajovského, Jilemnického. Vzhľadom k tomu,
že cieľom 3. etapy bude priestranstvo
pred Mestských kultúrnym centrom,
pre zázemie organizátora a parkovanie
jeho vozidiel bude vyčlenená časť Ulice M. Chrásteka v úseku od križovatky so Svitavskou ulicou po Ulicu SNP
a jednosmerný úsek komunikácie od
Ul. M. Chrásteka po Ul. Dr. Janského,
ktoré budú v tento deň v čase od 7.00
do 19.00 hod. pre verejnosť uzatvorené.
Napriek tomu, že vjazd prvých pretekárov na Ulicu SNP sa počíta približne
o 15.00 hod., v záujme zabezpečenia

prípravných prác sa žiada úplná uzávierka časti cesty Ul. SNP v oboch smeroch od Ul. A. Dubčeka po Jilemnického
ulicu a uvedenej časti Ul. M. Chrásteka
už v čase od 7.00 hod. Ostatné úseky
Ul. SNP budú až do 14.00 hod. prejazdné.
Od 14.00 hod. bude zakázaný vjazd všetkých vozidiel na Ulici SNP od križovatky s Partizánskou ulicou po križovatku
s Ul. J. Považana na všetkých komunikáciách napájajúcich sa na túto cestu.
Ide o komunikácie na uliciach A. Hlinku, Hviezdoslavova, A. Kmeťa, Cyrila
a Metoda, Krížna, výjazdy z odstavnej
plochy pred reštauráciou Tulipán, z OD
Tesco, pri Hoteli Luna, ulice Dr. Janského,
M. Benku, M. Chrásteka aj zo smeru od
OD Lidla a OD Kaufland. Tieto uzávierky
by mali trvať približne do 19.00 hodiny.
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DOTAZNÍK

Mesto Žiar nad Hronom pripravuje
Program rozvoja mesta pre obdobie 2021 - 2027

Vážení spoluobčania a priatelia
mesta Žiar nad Hronom, vyjadrime
spoločne svoj názor a pomôžme naprogramovať rozvoj nášho mesta tak,
aby sme do roku 2027 správne nasmerovali naše ekonomické, ľudské aj
iné zdroje do toho, čo máme „silné“

a jedinečné a do toho, čo nás trápi,
čo treba riešiť pre spokojnosť nás
všetkých a pre lepšie podmienky pre
prácu, oddych a život v našom meste.
Prvým krokom je vyplnenie dotazníka
pre účel prieskumu našich názorov a po-

trieb pri riešení Programu rozvoja mesta
Žiar nad Hronom 2021 – 2027. Dotazník
slúži k prieskumu verejnej mienky, názorom verejnosti a jej postoju k problémom mesta. Mesto zaujímajú naše
návrhy ako tieto problémy riešiť a na
čo sa prednostne zamerať. Venujme,

prosím, niekoľko minút svojho času na
vyplnenie dotazníka (v tlačenej verzii
v novinách a elektronickej verzii na web
stránke mesta www.ziar.sk).
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Váš
názor pomôže pri tvorbe stratégie roz-

voja nášho mesta. Vyplnený dotazník
prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do
18. septembra 2020 v zmysle pokynov
v dotazníku.
(r)
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Odišiel, už nie je
medzi nami,
ale žije v srdciach
nás,
ktorí sme ho
milovali.
Dňa 17. júla
2020 nás navždy
opustil náš drahý
Ing. Emil Kuvik
vo veku 85 rokov.
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.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Kto ťa poznal,
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 2020 nás vo veku
74 rokov navždy opustila naša
drahá sestra, švagriná,
teta a krstná mama
Anna Ďurdinová.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí ju odprevadili na jej poslednej
ceste. Ďakujeme tiež za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými
ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Sú vety, ktoré si už nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré s láskou
spomíname.
Škoda len, že nejde vrátiť čas...
Dňa 20. júla sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Mgr. Vladimír Baláž
a dňa 27. augusta si pripomíname
8. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Marián Baláž.
S neutíchajúcim smútkom a láskou
v srdci spomínajú dcéra a sestra
Veronika a smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Dňa 27. augusta
si pripomíname
30. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
Štefan Senko,
rodák z Horných Opatoviec.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomíname.

SPOMIENKA
Dňa
10. augusta sme
si pripomenuli
1. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec
a starký
Vladimír Foltáni.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka a deti
s rodinami.

Smrť – tá
najkrutejšia
podoba života
nám vzala
blízkeho človeka,
dobrého priateľa.
A zrazu zisťujeme,
že svet okolo nás
akosi ochudobnel.
Dňa 7. augusta uplynulo 8 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný
Aurelius Rozina.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Ďakuje smútiaca manželka
a syn s rodinou.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechajúc
všetkých, ktorých
si mal rád.
Za všetky tie tvoje
trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh
večnej milosti.

nebolo lieku,
aby som mohla
ďalej žiť.
Dňa 24. augusta si pripomíname
11 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
Ako z tvojich očí
žiarila láska,
obetavosť a
dobrota,
tak nám chýbaš
a budeš chýbať
až do konca
života.
Dňa 24. augusta si pripomíname
5. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starký
Alexander Podskalecký.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si spolu s nami.
S láskou a úctou spomína manželka
Emília, dcéra Silvia, syn Peter,
vnúčatká Martinko a Viktorka
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa
20. augusta sme
si pripomenuli
3. výročie 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
SPOMIENKA
Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa
14. augusta sme
si pripomenuli
8. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
Marta Kukučková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte
si spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

Pripomíname si 76 rokov
od vypuknutia Slovenského
národného povstania
29. august 1944 – 27. október 1944

Dňa 2. septembra si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
manžel, ocko, starý otec,
brat a švagor
Andrej Bakalík
vo veku nedožitých 79 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Neplačte
a nechajte ma
v pokoji spať,
i bez sĺz možno
spomínať.
Nebolo mi
dopriate
s vami byť,
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Dňa 29. augusta
uplynú už 4 roky,
čo nás opustila
naša drahá
Veronika
Žbirková
zo Žiaru nad
Hronom.

Pamätník padlým v SNP na Šibeničnom vrchu.

Dňa 29. augusta si tento rok pripomíname 76. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). Je
to jedna z najvýznamnejších udalostí
novodobej histórie Slovenska. Slovenský národ spolu s ďalšími príslušníkmi
národnostných menšín, ale hlavne za
pomoci sovietskych, francúzskych
a ďalších vyše tridsať národností sa
pričinil o to, že sme sa stali súčasťou
víťaznej protifašistickej koalície.
Na Slovensku sa od roku 1942 začal aktivizovať odpor proti fašistickému slovenskému režimu. Hlavné dôvody preto boli,
že Slováci po boku Nemcov išli bojovať
proti ZSSR. Veľký vplyv na to mal aj obrat
v Stalingradskej bitke, kde Nemci utrpeli obrovskú porážku. V decembri 1943
bola uzatvorená tzv. Vianočná dohoda
a bol vytvorený Ústredný odbojový orgán SNR. Hlavným bodom bola príprava ozbrojeného povstania a zvrhnutie
fašistického slovenského režimu. V tej
dobe na Slovensku pôsobili tri smery
odbojovej činnosti: komunistický, sociálno-demokratický a občiansky. Základným cieľom týchto skupín bola porážka
fašistického režimu. Povstanie sa pripravovalo v spolupráci s armádou, ktorej
značná časť nebola spokojná s ľudáckym
režimom. Partizánske oddiely vykonávali
záškodnícke akcie. Po vstupe nemeckých
vojsk na územie Slovenska vypuklo SNP.
Prvé boje prebiehali medzi nemeckými okupantami a povstalcami v oblasti
Žiliny a na severovýchode Kežmarku
a Popradu. Povstanie bolo verejne vyhlásené slobodným banskobystrickým
vysielačom 30. augusta 1944. SNP bolo
jedno z najväčších ľudových ozbrojených
vystúpení proti nemeckým nacistom. Do
bojov sa zapojilo viac ako 60-tisíc vojakov a 18-tisíc partizánov. I v našej oblasti
prebiehali ťažké boje v okolí bývalého
Svätého Kríža nad Hronom, Janovej
Lehoty a ďalej medzi Hronskou Dúbravou, Jalnou a Svätým Krížom. Postup
nemeckých vojsk šiel popri Hrone od

Žarnovice na Svätý Kríž a Zvolen. Druhá
časť nemeckých vojsk postupovala od
Handlovej, Janovej Lehoty a Svätý Kríž
nad Hronom.
Veľmi dôležité strategické miesto v týchto bojoch zohrával blízky vršok Šibeničný
vrch, kde dodnes vidieť stopy po zákopoch. Tieto boje spôsobili veľké škody.
Aj napriek podpore zo zahraničia a enormnej snahe slovenských povstalcov sa
povstalecké územie zmenšovalo. Bolo to
z viacerých dôvodov. Povstanie vypuklo
proti pôvodným plánom predčasne, nepodarilo sa zapojiť do povstania dve východoslovenské divízie. Povstanie malo
i vojenský význam. Nemci museli stiahnuť z frontu svojich vojakov, aby porazili
SNP. Po potlačení povstania sa nemeckí
fašisti a slovenskí ľudáci pomstili na civilnom obyvateľstve. Došlo k vypaľovaniu
a vraždeniu civilného obyvateľstva. Celkom na Slovensku to postihlo 107 miest
a obcí. V našom regióne Kľak, Ostrý Grúň,
Prochot, Hrabičov a Župkov, ale aj ďalšie
nemenované obce v menšom merítku.
Od tohto obdobia už vyrástla štvrtá
generácia občanov, ktorí toto obdobie
poznajú len z rozprávania svojich dedov
a pradedov ako aj z dobových dokumentov. Sme zaviazaní vďačnou spomienkou
na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja a brániť svoju
krajinu proti nemeckým okupantom.
Mnohí z nich stratili svoje životy, alebo
boli ranení. Postojme chvíľku a vzdajme
úctu všetkým, ktorých život bol ukončení
počas vojny a SNP. Odovzdajme odkaz
protifašistického odboja a nezmyselnosti
vojnových konfliktov hlavne mladej generácii. Nech odkaz SNP a protifašistického odboja zostane navždy v pamäti ďalších generácií, a tak si uctíme pamiatku
všetkých tých, ktorí v mene ideálu SNP
a slobody položili svoje životy.
Jaroslav Bulko, predseda OO SZPB
Žiar nad Hronom

Čas plynie,
len spomienky a žiaľ ostali.
Pri tejto príležitosti si pri svätej omši
na ňu s láskou spomínali manžel
Eduard, synovia Robert, Igor, Marko
s rodinami a brat Oliver.

Spomeňte si na svojich najbližších spolu s nami
Uzávierka čísla, ktoré vychádza 7. septembra, je v pondelok 31. augusta.
Spomienky prijaté po tomto termíne budú uverejnené až v ďalšom vydaní.
Spomienky si môžete podať prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

Vojenské delo z obdobia 2. svetovej vojny sa nachádza v malom
parku v časti mesta IBV na Kukučínovej ulici.
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Lukáš Ungvarský je juniorský majster
Slovenska v cestnej cyklistike

Volejbalový reštart nám
priniesol 3. miesto

CYKLISTIKA

VOLEJBAL – POHÁR MLÁDEŽE – OBLASTNÉ KOLO - U19

V nedeľu 16. augusta sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike v okolí Bánoviec nad
Bebravou. Na juniorov čakala porcia 114 km na okruhu: Podlužany –
Dežerice – Bobot – Motešice - Krásna
Ves a späť do Podlužian.
Počas celých pretekov sa vytvorilo niekoľko únikov, do cieľa však nevydržal
ani jeden. Rýchlostný priemer pretekov
bol 44 km/h. V záverečnom špurte mal
najviac síl náš pretekár Lukáš Ungvarský
z CK MŠK Žiar nad Hronom, ktorý sa stal
novým majstrom Slovenska v kategórii
juniorov. Druhé miesto obsadil T. Vančo
z ŠKC Dubnica a tretí skončil M. Svrček
z CYS Akadémia Petra Sagana, víťaz
štvrtkovej časovky jednotlivcov. Na
výbornom 5. mieste došpurtoval náš
druhý zástupca Jakub Vlčák a zavŕšil tak
vynikajúci výsledok na domácom šampionáte.

Žiarske volejbalistky si po dobrých
výkonoch vybojovali postup do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční
cez víkend 22. a 23. augusta na antuke
v Piešťanoch.
Žiarčanky prehrali iba jeden zápas a aj
to až s neskorším víťazom oblastného
kola, Liptovským Hrádkom. Napriek
prehre sme práve v tomto zápase podali
náš najlepší výkon a súper nás zdolal až
v koncovkách setov najtesnejším rozdielom.

Už od 20. do 22. augusta čaká spoločný národný šampionát aj naše juniorky
Simonu Záhorcovú a Vladimíru Zelinovú v Mladej Boleslavi. Vo štvrtok je
na programe časovka jednotlivcov na
11 km a v sobotu 22. augusta je naplánovaný spoločný štart žien a junioriek
zo Slovenska a Čiech na 86 km. Cylistky
a nastúpajú 1150 výškových metrov. Po
skončení šampionátu odlieta juniorská
reprezentantka Simona Záhorcová na
Majstrovstvá Európy do francúzskeho
Plouay, kde bude štartovať v cestných
pretekoch jednotlivcov.
CK MŠK

Žiar - TJ Lokomotíva Čadca 2:0
Žiar - VK TASK Martin 2:0
Semifinále
Žiar - ŠKM Liptovský Hrádok 0:2
O 3. miesto
Žiar - TJ Lokomotíva Čadca 2:0
Zostava: Kašová, Matyášová, Hurajová,
Forgáčová, Kukučková, Čiliaková, Šikeťová, Topoľanová, Hlaváčová, Krajčiová, Ritterová. Tréneri Kollárik, Šestáková a Tesák.
VK MŠK

Výsledky v skupine
Žiar - ŠVK Tatran Banská Bystrica 2:1

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

Žiarske volejbalistky medzi šesticou
najlepších dvojíc
VOLEJBAL – M-SR U18

V pondelok 10. augusta sa v Žiline
uskutočnil druhý kvalifikačný turnaj
v plážovom volejbale. Žiarsky Volejbalový klub reprezentovala dvojica
Dominika Šikeťová a Lucia Kukučková.
V kategórii U18 štartovalo 19 dvojíc. Žiarske duo začalo turnaj v Žiline výborne.
Dievčatá vyhrali skupinu a do pavúka
išli z celkového tretieho miesta. Úspešné
boli v osemfinále, štvrťfinále a aj semifinále. Vo finále nestačili na domáce Žilinčanky. Krásne druhé miesto z turnaja
v Žiline a piate miesto z prvého turnaja
vo Zvolene pre nich znamenalo postup
na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
konali v dňoch 17. a 18. augusta tiež na
žilinskom kúpalisku.
V pondelok 17. augusta začali na Majstrovstvách Slovenska Dominika a Lucia
veľmi dobre a v prvom zápase porazili
hráčky Prešova (4.) 2:0 (11, 14). V druhom
zápase nestačili na mladé Skaličanky
(12.) 0:2 (-17, -16). V treťom zápase ich
čakala oprava proti dievčatám z VIVUS
Bratislava (15.), ktoré porazili najtesnejším rozdielom 2:0 (20, 19). V poslednom
zápase prvého hracieho dňa nastúpili
proti dvojici z Nového Mesta nad Váhom
(6.), aj v tomto zápase sa tešili Žiarčanky
2:0 (12, 11).
Druhý deň turnaja nestačili naše dievčatá na domáce Žilinčanky, a tak sa
s Majstrovstvami Slovenska v plážovom volejbale rozlúčili s krásnym deleným 5. miestom.
VK MŠK

Dominika Šikeťová a Lucia Kukučková.

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
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Futbalisti proti tenistom
Zápas, aký ste ešte nevideli
FUTBAL

V nedeľu 2. augusta si na žiarskom
futbalovom štadióne zmerali sily naši
futbalisti so známymi slovenskými
tenistami.
Za Pohronie na ihrisko vybehli bývalí
hráči, tréneri a funkcionári. Kapitánom
nášho mužstva bol skúsený strelec
a tréner nášho Áčka Mikuláš Radványi.
V tomto netradičnom kádri hrala aj jeho
pravá ruka, asistent Jožko Pavlík. Do brány sa postavil dlhoročný hráč FK Pohronia a súčasný tréner brankárov Roman
Packo. Zastúpenie však mala aj bývalá
generácia hráčov – Michal a František
Páleníkovci, Ján Žiak mladší, Jožko Sekereš, Noro Varecha či Jakub Rapčan.
Tieto skúsené futbalové ikony to vôbec
nemali ľahké. Nastúpili proti nim také
tenisové legendy ako Filip Polášek, Fi-

lip Horanský, Norbert Gomboš, Andrej
Martin či Karol Beck. Slovenskí tenisti si
týmto exhibičným zápasom spestrili prípravu v rámci dokončenia sezóny, ktorú
prerušila pandémia. Kapitánom tenistov
bol aktuálne najlepší slovenský tenista

a 96. hráč sveta Andrej Martin. V tíme sa
mu ušla pozícia brankára. Ako sa vyjadril, futbal ho baví, a keď sa mu naskytne možnosť, vždy si túto hru rád zahrá.
A prečo sa mu ušiel práve post gólmana?
„Nikto z chalanov nechcel ísť do bránky,

tak som sa podujal ja. Ale hrávam občas
aj v poli,“ uviedol na margo svojej futbalovej pozície Andrej Martin.
Tenisti nakoniec ukázali, že to vedia nielen na kurtoch s raketami v rukách, ale aj

s loptou na futbalovom trávniku. Našich
bývalých hráčov, trénerov a funkcionárov porazili 7:3.
(li)

Pohronie po troch kolách na deviatej priečke
FUTBAL – FORTUNA LIGA

ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Pohronie 2:2 (2:0)

byť. Potom sa moji hráči vzchopili, dali
vyrovnávajúci gól a siahali sme na bod.
Futbal je už taký, v prvom kole sme dali
gól v nadstavenom čase my, teraz sme
ho dostali. Žiaľ, o ďalších veciach, čo tam
ďalší ľudia na ihrisku robili, sa vyjadrovať
nemôžem, takže ani nechcem.“

Góly: 19. Ďubek, 21. Kovaľ - 85. Fadera,
90.+ Weir. Rozhodovali: Dohál – Pozor, Košecký. ŽK: Orávik, Menich, Balaj,
Chren, Grozdanovski, Kovaľ, Duga – Abrahám, Blahút, Špiriak. ČK: 55. Orávik
(ViOn) po druhej ŽK, 1361 divákov
Pohronie: Repiský – Bangala (89. Jacko),
Pavlík, Špiriak, Župa (70. Petrák) – Blahút,
Mazan, Weir, Badolo – Matič (70. Vondryska), Abrahám (47. Fadera)
Už v 2. minúte sa po centri Hrnčára ocitol v gólovej šanci Kovaľ, ktorého strelu
jeden z obrancov hostí odvrátil na roh.
Skóre sa zmenilo v 19. minúte, aktívny
Hrnčár poslal prudký center do malého
vápna, Repiský len vyrazil loptu pred
seba a nabiehajúci Ďubek prudko pod
brvno skóroval. Už o dve minúty prišla
akcia ViOn-u, Ďubek posunul na Hrnčára
a ten parádne neservíroval nabiehajúcemu Kovaľovi, ktorý šancu bezpečne
premenil. V týchto fázach ViOn predvádzal oku lahodiaci futbal. V 25. minúte
po rohu Ďubeka z ôsmich metrov hlavičkoval Balaj, Repiský na dvakrát jeho pokus skrotil. V 34. minúte Ďubek priťukol
Kovaľovi, ten tiesnený Pavlíkom mieril
tesne mimo.
Domáci začali aktívne aj po zmene strán.
V 49. minúte opäť pekná akcia po osi
Ďubek - Hrnčár, tentokrát Kovaľ mieril
vedľa. V 55. minúte po úplne zbytočnom zákroku Orávika na Pavlíka dostali
hostia výhodu jedenástky a Orávik sa
po druhej žltej karte porúčal z hracej
plochy. Loptu si na biely bod postavil
Mazan, ale Chovan jeho strelu do ľavého
rohu vyrazil. V 78. minúte Weir šikovne
rozohral štandardku, Mazanovu strelu
pod brvno zneškodnil Chovan. V 85. minúte sa gólovo presadil Fadera, ktorý aj
s pomocou jedného z domácich hráčov
vrátil hostí do hry. V 89. minúte sa vyznamenal Chovan, ktorý vytesnil prudkú strelu Blahúta. Vyrovnanie priniesla
95. minúta, keď sa z priameho kopu
presadil Weir

V prvom domácom zápase sezóny siahalo Pohronie na bod.
Z víťazstva sa však napokon tešila Dunajská Streda, keď v nadstavenom
čase rozvlnil sieť brankára Repiského nemecký záložník Sidney Friede.

DACu sme podľahli tesne 2:1
FK Pohronie – FC DAC 1904 Dunajská
Streda 1:2 (0:0)
Góly: 68. Mazan – 48. Balić, 90+3. Friede
Rozhodovali: Ochotnický – Bednár, Jánošík. ŽK: Chríbik, Župa, P. Pavlík, Špiriak, Mazan, Repiský, J. Pavlík (asistent
trénera) – Schäfer, Blackman, Jedlička,
1150 divákov
Pohronie: Repiský – Bangala (72. K. Matić),
P. Pavlík, Špiriak, Župa – Badolo, Chríbik,
Weir, Blahút (83. Petrák) – Mazan (89. Pellegrini), Fadera (89. Abrahám)
Zápas začali lepšie hostia. Vytvorili si
dve menšie príležitosti, v ktorých Friede
po rohu hlavičkoval nad brvno a Divkovič mieril z rohu šestnástky nepresne.
Najväčšiu šancu sme mali v trinástej
minúte. Po ľavej strane prenikol Fadera, obišiel aj brankára, no trestuhodne
prestrelil prázdnu bránku. Na opačnej
strane potom Baliča vychytal Repiský.
Nepúšťali sme DAC do šancí a mohli
sme do prestávky skórovať. Z ľavej strany pokutového územia zakončoval po
zemi Blahút, no Jedlička dobre zasiahol.
V nadstavenom čase mal ešte dobrú
možnosť hosťujúci Friede, tiež však prestrelil bránku.
Aj začiatok druhého polčas vyšiel lepšie
Dunajskej Strede. Presadila sa z priameho kopu, keď z asi 25 metrov mieril presne k žrdi Balič – 0:1. Napodobniť ho chcel

neskôr jeho spoluhráč Davis, už z väčšej
vzdialenosti poslal loptu nad brvno. My
sme sa dlho nevedeli dostať do šance, až
prišla 68. minúta, rýchly Blahút prešiel
po pravej strane cez Divkoviča, naservíroval loptu pred bránku, ako na podnose Mazanovi, a ten sa z metra nemohol
mýliť – 1:1. DAC mohol ísť o päť minút
neskôr do vedenia po nebezpečnej
hlavičke Sharaniho, chýbali centimetre.
Na ihrisku sa však priostrilo, rozhodca
Ochotnický predviedol niekoľko sporných verdiktov a nadstavil až šesť minút.
A počas nich DAC rozhodol. Po rohu hlavičkoval v malom vápne Ramirez, loptu
poslal pred nohy Frieedeho a ten v tretej minúte nadstaveného času rozhodol
o víťazstve svojho tímu.
Mikuláš Radványi, tréner Pohronia:
„Som hrdý na svojich hráčov. Taktiku,
resp. stratégiu, ktorú sme si na súpera
zvolili, plnili a bola správna. Dunajská
Streda je niekde inde, čo sa týka hráčskej kvality, než my. Nemôžeme hrať
s takýmito mužstvami vyrovnanú partiu. Chlapci však splnili taktické pokyny
do bodky. Chceli sme hrať na brejky, už
v prvom polčase tam mal Fadera stopercentnú šancu, prestrelil prázdnu bránku. Bol by som zvedavý, ako by hostia
zareagovali na stav 1:0 pre nás. Čakali
sme na chybu súpera, prišla, no gól sme
nedali. Na začiatku druhého polčasu nastal pre nás smolný moment. Inkasovali
sme zo štandardky, bola blbá, nemala

Peter Mazan, strelec gólu Pohronia:
„Keď dostanete v 93. minúte gól, tak to
zabolí. O nejakých veciach tu nemôžem
hovoriť, no zbytočne sa to spravilo nervózne. Som rád, že som pomohol tímu
gólom na 1:1, len škoda, že sme bod
nedotiahli do konca Z ihriska sme však
išli so vztýčenými hlavami. Druhý polčas
bol z našej strany lepší, dobre sme brejkovali. Mrzí nás prehra pred výbornými
divákmi.“

Z Trnavy vezieme bod
FC Spartak Trnava - FK Pohronie 1:1
(1:0)
Góly: 10. Tumma - 61. Caleb. Rozhodoval: Ziemba - Ferenc, Galo. ŽK: Grič,
Vlasko - Špiriak, Chríbik, 3854 divákov
Pohronie: Dovec - Badolo (83. Matič),
Pavlík, Špiriak, Župa - Chríbik, Weir, Petrák
(62. Pellegrini) - Blahút, Calep (62. Abrahám), Fadera
Prvú šancu mali domáci už v 3. minúte,
ale Cabral prestrelil bránu. V 10. minúte po priamom kope Trnavy pretlačil
loptu do brány Tumma. Obe mužstvá
sa v ďalšom priebehu snažili o útočný
futbal, častejšie boli pri lopte hostia,

ale snaha oboch tímov sa končila pred
šestnástkou. V 36. minúte mohli domáci
svoje vedenie zvýšiť, keď po rýchlej kontre a prihrávke Pačindu zakončil Vlasko,
ale jeho strela minula bránu Pohronia.
Keď krátko pred koncom prvej časti ani
z priameho kopu a následne ani po rohu
Vlaska pre domácich nezapršalo, zostalo v polčase pri jednogólovom vedení
Trnavy.
V druhom polčase sa hostia snažili o vyrovnanie a brankár Rusov musel niekoľkokrát zasahovať. V 61. minúte nepostrehol rozhodca spracovanie lopty rukou
a Caleb zblízka vyrovnal na 1:1. V 69. minúte na opačnej strane brankár Dovec
po zachytení lopty na bránkovej čiare
sa s ňou prepadol do bránky, ale hlavný rozhodca po konzultácii s postranným gól neuznal. Domácim v priebehu
druhého polčasu viazla kombinácia, naopak, hostia mali viac z hry, boli nebezpečnejší a s prehľadom uhrali v Trnave
zaslúžene cenný bod.
Mikuláš Radványi, tréner Pohronia:
„Odohrali sme kvalitný zápas, hoci sme
doň nemali dobrý vstup. Potom sme sa
dostali do hry, vo finálnej časti sme boli
nebezpeční. Cez prestávku som nabádal hráčov, aby pokračovali v takejto
hre. Boli sme agresívni, so šťastím sme
vyrovnali a mali sme ešte dve šance. So
získaným bodom sme spokojní.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

V zápase proti Trnave si svoju premiéru vo Fortuna lige odbil
aj mladý brankár Samuel Dovec. Na snímke s Erikom Pačindom
(v bielom) a kapitánom Petrom Pavlíkom.

