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Nočná búrka polámala niekoľko stromov
V noci z pondelka 16. augusta na
utorok 17. augusta sa mestom prehnala búrka, ktorá za sebou nechala
spúšť v podobe polámaných stromov, ohnutých bilboardov či vyvalených elektrických stĺpov. Bez elektrickej energie ostalo niekoľko častí
mesta, ale aj okolité obce.
V Parku Štefana Moysesa bola vyvrátená lipa, ktorá spadla na pomocné
ihrisko. „Polámané konáre boli v celom
parku, pri detskom ihrisku a na kúpalisku boli vyvrátené dva smreky,“ hovorí
na úvod Marcela Gendiarová z Odboru
životného prostredia MsÚ a dodáva, že
dve vyvrátené tuje boli aj pri hlavnom
vchode na cintorín.

kov. Naposledy sme podobnú búrku
zažili 19. júna v roku 2004. Čo sme si
určite všimli, tak to bolo citeľné ochladenie. Zatiaľ čo v pondelok 16. augusta vystúpila maximálna denná teplota
vzduchu v našom meste na 32,2°C,
v utorok len na 20,2°C.“

Škody odstraňovali
ešte niekoľko dní po smršti

Víchrica napáchala škody aj na Partizánskej ulici.

Viac ako 530-tisíc eur
na dažďové záhrady
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Nočná búrka so silným
nárazovým vetrom

Na Ulici SNP bolo taktiež niekoľko polámaných stromov. „Na Hurbanovej ulici
bol odlomený vrcholec borovice a cez
chodník na Pártošovej bol padnutý
smrek. Vyvrátená vŕba bola aj na Sládkovičovej ulici, pri bývalej hygiene,“ vyratúva ďalej Marcela Gendiarová s tým,
že pri obhliadke mesta našli ďalší zlomený strom, a to na Ulici A. Dubčeka.
Odlomený konár spadol na auto vo
dvore na Ulici A. Kmeťa. Rovnako boli
popadané konáre aj na Jiráskovej ulici
a Ulici M. R. Štefánika. „Vyvalený a padnutý cez elektrické vedenie bol strom
na Partizánskej ulici,“ dodáva ďalej
Gendiarová.
Polámané konáre boli aj v areáloch
škôlok, a to konkrétne na Sládkovičovej ulici a Ulici M. R. Štefánika. Jeden
vyvrátený strom bol aj v záhradkárskej
osade.

Ako vysvetľuje Marcela Gendiarová,
niekde boli polámané iba konáre, na
niektorých stromoch narušilo aj kmeň.
„Odstraňovali sme iba tie stromy, ktoré by ďalej ohrozovali obyvateľov, vyvrátené alebo také, ktoré boli zvnútra
ohrozené nejakou infekciou. Ani jeden
strom sme nevyrúbali navyše, iba tie,
ktoré poničila víchrica. Namiesto nich v
budúcnosti systematicky zrealizujeme
náhradnú výsadbu,“ uzatvára odborníčka na zeleň.
Vzhľadom na to, akou silou búrka naše
mesto zasiahla, zaujímalo nás, či došlo
k zraneniu osôb: „Do žiarskej nemocnice boli prijatí na hospitalizáciu štyria
pacienti. Našťastie, utrpeli iba ľahké
zranenia a ich zdravotný stav bol stabilizovaný,“ konštatuje hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia Jana Fedáková.

Výstrahy pred búrkami vydal aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Búrky
mali byť sprevádzané prívalovým dažďom, silným vetrom a krúpami. Silná
búrka do nášho mesta dorazila krátko
pred polnocou (23.40 hod.), sprevádzaná bola silným nárazovým vetrom, so
silnou elektrickou aktivitou, ale aj zrážkami. „Maximálne nárazy vetra dosiahli
rýchlosť 20,5 m/s, čo je okolo 75 km/h,“
približuje žiarsky meteorológ Ján Wolf
a ako spresňuje: „Čo sa týka zrážok, tie
neboli až také výdatné, aké bývajú pri
búrkach. V Žiari nad Hronom spadlo
priebehu necelej hodiny 20,4 milimetra zrážok. Najviac zrážok v rámci nášho
regiónu hlásili Kremnické Bane a Lutila,
po 28 milimetrov. Môžeme povedať, že
išlo „TOP BÚRKU“ za posledných 17 ro-

Na odstraňovaní škôd po veternej
smršti sa podieľali pracovníci mestských Technických služieb. „Výpadky
elektriny spôsobené smršťou odstavili
aj verejné osvetlenie, ktoré nesvietilo
takmer v celom meste. V časti mesta
Šášov - Píla, na uliciach Partizánska,
Opatovská a Šoltésovej nesvietili ešte aj
nasledujúcu noc po smršti,“ konkretizuje Juraj Tužinský, vedúci elektroúdržby
mestskej eseročky. Ako podotýka, následkom zlomeného stromu pri „Jadrane“ bol padajúcim konárom poškodený
aj kábel na kameru mestskej polície.
Zvalený stožiar vysokého napätia pri
zimnom štadióne, ktorý patrí SSD, bol
zase príčinou výpadku elektriny a hrozilo roztopenie ľadu. Ako Juraj Tužinský
dodáva: „Iné škody, ako zničené stožiare verejného osvetlenia alebo vzdušného vedenia, neboli.“
Technické služby opravovali aj dve stojiská, a to na Hviezdoslavovej ulici, kde
odtrhlo polovicu strechy z lexanu a na
Ulici SNP. Tam na stojisku č. 089 veterná
smršť poškodila časť plechovej strechy,
keď na ňu padol zlomený konár.
(kr; li)

Lipa v parku spadla na pomocné ihrisko.

Upravili sa kontajnery
na šatstvo
Strana 2

Stromy polámalo aj v areáloch škôlok.

Náporu vetra neodolal ani billboard
na Ulici SNP.
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Mesto obstaráva ďalšie zariadenie do domova pre seniorov
V súvislosti s otvorením domova pre
seniorov pri kaštieli mesto už obstaralo zariadenie, ako napríklad postele,
nočné stolíky či stoly. Teraz pripravuje
obstaranie zdravotníckych potrieb.
„Aktuálne sa verejne obstarávajú zdravotnícke potreby a pomôcky pre zariadenie. Ide o materiál ako napríklad
viacúčelový vozík, tlakomer, teplomer,
osobná váha, emitná miska, záťažová
prikrývka, sprchovacia sedačka sklopná,
mobilná sprchovacia stolička, madlá do
sprchy a k WC, toaletné kreslo, elektrický
zdvihák, mokrý vak, suchý vak, dávkovač
na lieky biolampa, protiúrazový matrac
k posteli, infúzny stojan či defibrilátor,“
hovorí na úvod projektová manažérka
MsÚ Ľudmila Paššáková a dodáva, že
ďalej má mesto pripravené a vyhlásené
verejné obstarávanie na čistiace a dezinfekčné prostriedky, stojany na dezinfekciu, dávkovače na dezinfekciu, držiak na
rukavice, dávkovače na mydlo, dezinfekciu na ruky, mydlá, jednorazové utierky,
čističe sifónov, čistiace prostriedky na
podlahu, prípravky na umývanie riadu,
ale aj prášok na hrnce.
„A poslednú časť, ktorá obsahuje rozličné a veľmi potrebné položky pre fungovanie zariadenia a na každodenný režim
- smetné koše obyčajné a triediace, toaletné potreby, zrkadlá, protišmykové
podložky, závesové tyče, garniže, vešiakové lišty, lekárničky, nástenky, dorazy
na kľučky,“ uzatvára Paššáková.

počtu sa už zakúpilo 41 kusov polohovateľných postelí a auto na prevoz stravy.

Kolaudácia budovy zariadenia pre seniorov prebehla posledný májový týždeň. Už pol roka predtým pracovníci
mesta pripravovali zoznam interiérového vybavenia každej jednej miestnosti.
Zhotovením tohto zoznamu, ako aj jeho
zabezpečením, sa mesto preukazuje pri
kontrole pracovníkov z BBSK pre povinné
vybavenie priestorov, kde budú budúci
prijímatelia žiť svoju ďalšiu časť svojho
života, vrátane technických priestorov,
ako sú sklady, dielňa, šatne, sociálne
zariadenia či spoločné priestory. Na to,
aby sa interiérové vybavenie mohlo do
priestorov zariadenia inštalovať, sa musí
niekoľko stopoložkový zoznam legislatívne správne obstarať. Namontovaný je
už nábytok v hodnote takmer 30 000 eur,
konkrétne ide o šatníkové skrine pre kaž-

dého klienta, stoly, nočné stolíky, vešiakové steny, ochranné dosky za posteľ,
police či skrinky do kúpeľne. Vybavená
je aj jedáleň, a to jedálenskými stolmi,
skrinkami do výdajne jedla, ozdobnou
stenou, kuchynskými zostavami a komodou. V zariadení budú tiež kancelárie pre
personál. Aj tieto priestory potrebovali
zariadiť. Výdajňa stravy sa zariadila výbavou v hodnote 5 428 eur, ide o umývací
stôl, police, regály, pracovné stoly, teplý
pult, gastronádoby, termoboxy, stojánkovú sprchu, drezové batérie, servírovacie vozíky, teplomery či rohože. Do zariadenia pribudne aj zvyšný nábytok, ako
napríklad pohovky, kreslá, kancelárske
kreslá, jedálenské stoličky, polohovateľné relaxačné kreslá, kúpeľňové skrinky či
knihovňa s dvierkami. Z mestského roz-

Získali sme dotáciu na projekt
vodozádržných opatrení v meste
Účelom projektu je zachytávanie
dažďových vôd zo striech vybratých
objektov a realizáciou opatrení zlepšovať kvalitu životného prostredia.
Zelené strechy, retenčné nádrže či
dažďové záhrady sa budú robiť na
ôsmich vybratých objektoch mesta.
„Vďaka dotácii takmer 533-tisíc eur začne
mesto v blízkosti objektov svojich základných a materských škôl či plavárne
realizovať dažďové záhrady, ktoré budú
zadržiavať vlahu a zlepšovať klímu v ich
okolí,“ informuje primátor mesta Peter
Antal a ako spresňuje: „Polievané budú
dažďovou vodou, ktorá sa z objektov
zvedie a bude zachytávať v retenčných
nádržiach, ktorých inštalácia pod povrchovú vrstvu je taktiež súčasťou projektu. Taktiež na niektorých objektoch zrealizujeme živé zelené strechy. Je to síce
len malé opatrenie, ktorým sa snažíme
reagovať na klimatické zmeny a otepľovanie sa, ale niekde začať musíme.“
Vodozádržné opatrenia sa budú realizovať na všetkých troch základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na
budove krytej plavárne, na Materskej
škole na Ulici Dr. Janského, na jej elokovanom pracovisku na Rázusovej a Rudenkovej ulici a na zimnom štadióne.
V jednotlivých stavebných objektoch sú
podľa projektovej dokumentácie riešené kombinácie prvkov vodozádržných
opatrení. Ide o retenčné nádrže, vsakovacie objekty, dažďové záhrady a zelenú
strechu.
Výška schválenej dotácie pre mesto je
532 964,08 eura, celkové náklady na projekt budú v sume 579 620,29 eura. Ako
informuje Miloš Čerťaský z Oddelenia

mestských projektov, termín realizácie
projektu sa upresní po podpísaní zmluvy o nenávratný finančný príspevok a po
stretnutí s dodávateľom stavby, ktorou
sa stala spoločnosť ZANDER.

Opatrenia realizované
v ôsmich vybratých objektoch

Krytá plaváreň
• dve vodozádržné opatrenia: 1x dažďová
záhrada, 1x retenčná nádrž
Materská škola na
Ulici Dr. Janského č. 8
• jedno vodozádržné opatrenie: zelená
strecha, dažďová záhrada

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2
• štyri vodozádržné opatrenia: 2x dažďová
záhrada, 2x retenčná nádrž

Materská škola – elokované pracovisko na Rázusovej ulici č. 6
• jedno vodozádržné opatrenie: zelená
strecha, dažďová záhrada

Základná škola na
Ul. M. R. Štefánika č. 17
• päť vodozádržných opatrení: 3x retenčná
nádrž, 2x dažďová záhrada

Zimný štadión
• jedno vodozádržné opatrenie: 4 kusy retenčných nádob

Základná škola na
Jilemnického ulici č. 2
• dve vodozádržné opatrenia: 2x dažďová
záhrada

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby v zariadení pre seniorov mesto Žiar nad Hronom prijíma od
2. septembra 2021. Formulár žiadosti
si môžete stiahnuť na webovej stránke
https://www.ziar.sk/domovprikastielino. Osobne si môžete formulár prevziať na mestskom úrade, prízemie,
kancelária č. 1, Mgr. D. Štifnerová, tel.:
045/6787159, e-mail: dagmar.stifnerova@ziar.sk. Osobnú návštevu je potrebné dohodnúť telefonicky vopred,
v rámci úradných hodín. O tento druh
pobytovej, celodennej sociálnej služby,
sa môže uchádzať každá fyzická osoba,
ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa
prílohy č. 3 Zákona o sociálnych službách
č. 448/2008. Znamená to, že nestačí, že
ste dovŕšili dôchodkový vek, musíte
byť aj príslušným správnym orgánom
(mestom alebo obcou) aj posúdený na
odkázanosť.

Koľko bude klient platiť
mesačnú úhradu
Mesačné poplatky za jednotlivé činnosti určuje Cenník ZpS č. 1 (VZN č. 2/2021
o sociálnych službách). Konečná suma je
však závislá od počtu dní, ktoré prijímateľ strávi v zariadení (poplatok za pobyt
si však prijímateľ platí stále, aj keď nejakú

časť mesiaca strávi v nemocnici, na návšteve), ďalej od počtu odobratých jedál
(minimálne 2 hlavné jedlá denne musí
odobrať), ďalej či využíva možnosť mať
vlastnú napr. rýchlovarnú kanvicu, alebo
ak jeho úmyselným zavinením znečistil,
alebo zničil interiér zariadenia. Ďalší faktor, ktorý ovplyvní výšku poplatku v mesiaci december 2021 je skutočnosť, že
na tento mesiac nedostane mesto podporu zo strany štátu, keďže ju môže dostať až za ucelený rozpočtový rok 2022.
To znamená, že ku štandardnej platbe,
ktorá bude prepočítaná na plný mesiac
pobytu a 5x denne odobratej strave,
bude v jednoposteľovej izbe v maximálnej sume od 606 eur do 627 eur (podľa
stupňa odkázanosti) a v dvojposteľovej
izbe od 546 eur do 567 eur (podľa stupňa odkázanosti), nutné pripočítať sumu,
ktorú od štátu nedostane. A tá bude vo
výške 348 eur.
V mesiaci január 2022 sa táto suma
upraví – poníži o výšku schválenej dotácie z MPSVaR pre rok 2022, ktorá je
ministerstvom stanovená od 1.1.2022
vo výške 374 eur. A keďže bude zariadenie v prvom roku prevádzky, na všetky
stupne odkázanosti dostane dotáciu len
vo výške 4. stupňa odkázanosti, i napriek
tomu, že bude mať zrejme v zariadení aj
prijímateľov s vyšším stupňom odkázanosti, ktorí budú potrebovať väčšiu starostlivosť.
(li; kr)

Do upravených kontajnerov
na šatstvo sa už nedá vojsť
Vyberanie textilu z kontajnerov na
šatstvo neprispôsobivými obyvateľmi je problémom asi každého mesta.
Žiarska samospráva sa preto rozhodla
upraviť ich tak, že sa do nich namontovali prepážky.
Na území mesta máme momentálne
rozmiestnených 24 kontajnerov na šatstvo. V prípade, že by samospráva problém s neoprávneným vyberaním týchto
kontajnerov a tvorením čiernych skládok
okolo nich nevyriešila, bola nútená zredukovať počet kontajnerov. „Mesto vidí
zmysel a výhody týchto kontajnerov, hľadali sme preto riešenie, aby sme kontajnery nemuseli z mesta odstrániť, alebo
aby nedošlo k ich zredukovaniu,“ hovorí
na úvod Ivana Martincová z Oddelenia
odpadového hospodárstva MsÚ a dodáva, že samospráva navrhla dodávateľovi
kontajnerov, aby upravil vhadzovacie
otvory namontovaním prepážok.
„Prepážky na kontajneroch sú zrealizované v takej veľkosti, aby sa umiestnilo
vrece s odpadom, menšie by už bránili
pohodlnému vhadzovaniu odpadu do
kontajnera,“ hovorí ďalej Martincová

s tým, že otvor na vstup priamo do vnútra nádoby je minimálny: „Úplný vstup
do kontajnera s následným výstupom
je nemožný. Ak osoba vstúpi úplne do
vnútra, s najväčšou pravdepodobnosťou
nevystúpi.“

Častejšie vyprázdňovanie
kontajnerov
Mesto upravilo aj frekvenciu vývozov
týchto kontajnerov, a to jedenkrát za týždeň. „Zároveň sme požiadali mestskú políciu o zvýšenú hliadkovú činnosť v blízkosti kontajnerov,“ dodáva Martincová,
avšak upozorňuje na ďalší problém: „Ak
sa odpad neuloží priamo do kontajnera,
ale vedľa neho, vzniká čierna skládka.
Žiadame preto obyvateľov nášho mesta,
aby neukladali nepotrebné šatstvo vedľa týchto kontajnerov, ale aby ich vhodili do vnútra. Položením odpadu vedľa
kontajnera vznikajú čierne skládky, ktoré
musí odstrániť mesto na svoje náklady,“
dodáva na záver Ivana Martincová z Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ.
(kr)

Materská škola – elokované pracovisko na Rudenkovej ulici č. 1
• jedno vodozádržné opatrenie: zelená
strecha, dažďová záhrada
(li)

Upravené kontajnery s prepážkami.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Romantický kaštieľ
Na mape kaštieľa z roku 1860 je
dobre viditeľný francúzsky park,
ktorý však nezodpovedá skutočnosti. Geodeti totiž špatne nakreslili terasu pred juhovýchodnou fasádou a neodčlenili ju od
jednotnej parkovej kompozície.
Takáto chyba pri zakresľovaní sa
bežne nestávala. Nákres je však
aj napriek tomu dobrou informáciou o rozlohe a charaktere výsadby parku v kaštieli.
Po smrti Štefana Moysesa nastúpil
na banskobystrický biskupský stolec
Arnold Ipolyi Stummer (1872 – 1886),
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ktorý bol známy ako veľký znalec
umenia. Pravdepodobne aj z toho
dôvodu nevenoval zvláštnu pozornosť stavebným úpravám kaštieľa,
ale kultivovaniu a skrášľovaniu jeho
interiéru umeleckými dielami, národopisnými zbierkami a budovaniu
veľkej knižnice.

Hron. Súčasťou záhrady a parku boli
dobre udržiavané chodníky spolu
s rozsiahlymi kamennými schodiskami.

„

Priestory knižnice sa
nachádzali v centrálnej
miestnosti tretieho podlažia,
čelnej nadstavby a údajne
obsahovali vyše štyri tisíc
položiek.

V súvislosti s popisom bohatých
zbierok z obdobia pôsobenia Ipolyiho Stummera sa spomína aj rozsiahly, dobre udržiavaný park, výsadba

ktorého bola v duchu vtedy módneho, francúzskeho štýlu – francúzsky park. V parku sa nachádzala aj
úžitková záhrada a rybníky pri rieke

Výzdobu parku dopĺňali fontány
s kamennými sochami. V parku
bol vybudovaný záhradný altánok,
otvorený do všetkých strán novogotickými portálmi. Nachádzala sa tu
aj grota, skleník a takzvaný mníšsky
domček, niekedy nazývaný aj pustovňa. Všetky tieto drobné stavby
vytvárali romantické zákutia parku,
v ktorých biskupi trávili svoje voľné
chvíle pri rozjímaní.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Na zber bioodpadu z rodinných domov je potrebná hnedá zberná nádoba
Na začiatku tohto roka nastala zmena v systéme nakladania s odpadmi
v časti IBV, ktorá bola doplnená do
systému zberu biologického odpadu
a bioodpadu z kuchýň. K zmene viedlo niekoľko dôvodov. Jedným z nich
je zmena legislatívy, ktorá stanovila
spôsob zberu takéhoto druhu odpadu. Ďalším dôvodom je zvýšenie komfortu pre obyvateľov tejto časti mesta.
„Pre zmenu systému zberu biologického
odpadu sme sa rozhodli aj z toho dôvo-

du, že chceme zvýšiť komfort obyvateľov
rodinných domov, a zároveň pre jednoduchšiu manipuláciu s odpadom pre
zberovú spoločnosť,“ vysvetľuje na úvod
Ivana Martincová z Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ a ako približuje: „Začiatkom roka sme do každej domácnosti na IBV vydodávali 240-litrové
zberové nádoby na kombinovaný zber.
Tieto nádoby tak slúžia na zber zeleného
biologického odpadu zo záhrad a časti
rastlinného kuchynského odpadu. Pres-

né inštrukcie, čo do takejto nádoby zbierať, boli poskytnuté v rámci letáku. Pre
zvýšenie komfortu obyvateľov sme odovzdali domácnostiam aj 10-litrové hnedé
zberné vedierka, aby ľudia takýto odpad
mohli triediť už priamo v domácnosti.“

Zberné nádoby na bioodpad
pre každú domácnosť
rodinného domu
K bežným žltým (plasty) a modrým (papier) zberným nádobám tak obyvateľom
rodinných domov pribudli aj hnedé.
„Nepodarilo sa nám však odovzdať všetky zberné nádoby. Evidujeme ešte časť
domácností, ktoré túto nádobu nemajú.
Týmto by sme chceli občanov vyzvať, keďže systém, ktorý sme nastavili, je záväzný, upravený aj vo VZN, aby si zabezpečili prevzatie tejto zbernej nádoby. Môžu
tak urobiť každý pracovný deň aj soboty
na Zbernom dvore. Stačí sa nahlásiť na
vrátnici a požiadať o túto nádobu. Obyvatelia si tiež môžu zavolať na Odbor životného prostredia MsÚ a poskytneme
im bližšie informácie a zabezpečíme prípravu tejto nádoby na Zbernom dvore,“
naznačuje ďalej Ivana Martincová, ktorú
môžete v tejto súvislosti kontaktovať na
telefónnom čísle 045/678 71 25.
Systém zberu bioodpadu sa mesto snaží
postupne preklopiť z vrecového systému
na zber zo zberných nádob. Za pár mesiacov praxe sú reakcie občanov rôzne.

Mesto prerobilo nevyužívané
triedy pre skôlkarov
V týchto dňoch bola dokončená rekonštrukcia dvoch nevyužívaných
tried v budove elokovaného pracoviska materskej školy na Ulici A. Kmeťa 11. Podarilo sa tak zvýšiť kapacitu
škôlky pre predprimárne vzdelávanie.
Keďže od septembra je zavedené povinné predprimárne vzdelávanie, vďaka
tejto rekonštrukcii zvýšilo mesto kapacitu materskej školy a jej elokovaných
pracovísk. V triedach sa opravila vodoinštalácia, elektroinštalácia, urobili sa nové
priečky, stierky, podlaha, ale aj nové sociálne zariadenia.
Triedy tiež dostali nový šat, pribudli nové
postieľky, stoly, stoličky, skrinky či hračky.
Na vybavenie tried získalo mesto dotáciu
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR vo výške 10-tisíc eur. Ako pred
časom uviedla projektová manažérka
MsÚ Ľudmila Paššáková: „Zo sumy, ktorú nám ministerstvo schválilo, kúpime
koberce, detské šatňové skrinky, detské
lehátka na spanie s matracmi, posteľnú
bielizeň, vešiaky do šatne a umyvárky,
ale aj učebné a didaktické pomôcky.“
Škôlkari tak od septembra nastúpia do
pekných nových priestorov. Mnohí rodi-

Poukazujú aj na to, že zberná nádoba
nie je dostatočná, napriek tomu, že má
240-litrový objem. Čo v takom prípade?
„V prípade, že občania používajú zbernú
nádobu, ktorá je plná, môžu aj naďalej
používať aj vrecia, ale len za podmienky,
že majú zbernú nádobu, ktorú naplnia,
vyložia a nepostačuje im. Naďalej platí
domáce kompostovanie. Čiže domácnosti s kompostérmi by mali odpad
spracúvať takýmto spôsobom. Čo zostane navyše, alebo je neskompostovateľné,
môžu odovzdať v rámci zberu bioodpadu,“ vysvetľuje Ivana Martincová a ako
podotýka, začiatkom roka sa zvýšila aj
frekvencia zberu bioodpadu: „V minulosti bol raz za dva, v zimných mesiacoch
jedenkrát mesačne. Od začiatku roka sa
systém nastavil na vývoz každý týždeň
počas celého roka. Zberná nádoba by tak
mala byť postačujúca. Máme skúsenosť,
že obyvateľom nebol bioodpad prevzatý. Keď sme zisťovali dôvody, došlo
k skutočnosti, že obyvatelia nedisponujú zbernou nádobou na bioodpad, alebo
ak ju majú, nepoužívajú ju. Chceme ich
preto poprosiť, aby ju začali používať,
keďže ide o záväzný systém zberu v našom meste.“

Bez hnedej zbernej nádoby
vám bioodpad nevyvezú
Ak od jesene tohto roku nebudú obyvatelia rodinných domov v časti IBV
disponovať nádobou na bioodpad, ne-

Obyvatelia majú k dispozícii leták, ktorému je dôležité venovať pozornosť.
Zobrazuje, čo patrí do takejto nádoby.
Ako Ivana Martincová upozorňuje: „Nie
všetok kuchynský odpad je možné do
bionádoby ukladať. Môžu sem ísť časti
rastlinného bioodpadu, ako napríklad
obielky, šupky. Jednoznačne sem nepatria mäsové a mliečne výrobky. Keďže sa robí kombinovaný zber zeleného
bioodpadu a kuchynského odpadu, ide
do procesu kompostárne a tam nepatria
odpady ako mäso, mliečne výrobky, či
nespotrebované jedlo. Toto musia obyvatelia naďalej ukladať do zmesového
komunálneho odpadu, ak ho nezužitkujú iným spôsobom.“
(li)

Vyfrézovaný asfalt použili
na opravu cesty k útulku
Začiatkom augusta samospráva vymieňala asfaltový povrch na troch
komunikáciách v našom meste. Vyfrézovaným asfaltom sa potom opravila
cesta k útulku.
Opravou prešli v auguste cestné komunikácie na Komenského ulici od križovatky
po Ulicu A. Dubčeka, Jiráskovej ulici, od
VÚB po Komenského ulicu a vo vnútrobloku, takzvané Áčko, na Jiráskovej
ulici. Cena rekonštrukcie sa vyšplhala na
95 000 eur.

čia detí takýto krok mesta určite uvítajú. Rekonštrukcia týchto dvoch tried sa
hradila z rozpočtu mesta. Doposiaľ vyšla
samosprávu rekonštrukcia na 77 400 eur.
Vzhľadom k tomu, že suma sa bude ešte
navyšovať, nie je ešte známe, aká bude
konečná cena.
(li)

bude sa im brať a budú si musieť sami
zabezpečiť jeho odvoz na Zberný dvor.
Zberný dvor je k dispozícii po celý rok
a obyvatelia si bioodpad môžu odviezť
na vlastné náklady. „Pre ľudí z rodinných
domov vyplýva povinnosť prevziať si tieto zberné nádoby. Mali sme už aj kladnú
spätnú odozvu, kedy nás obyvateľka
pochválila, že tento zber sa jej osvedčil,
je to praktické, nádoba je na kolieskach,
dá do nej gro odpadu a vie, že sa takýto odpad vyváža každý týždeň,“ hovorí
na margo skúsenosti Ivana Martincová
a ako podotýka: „V prípade, že nádobu
nezaplníte, zberová spoločnosť vám ju
vyvezie aj polonaplnenú.“

„Vyfrézovaný asfalt sme nevyhodili, ale
opravili sme asfaltom z Jiráskovej a Komenského ulice cestu k žiarskemu útulku pre psíkov, ktorý sa nachádza v areáli
družstva pod Šibeničným vrchom,“ informoval Miloslav Baranec z Oddelenia
infraštruktúry MsÚ.
(kr)

4

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Mestské noviny I 30. august 2021

Tohtoročný Beer fest s historicky najvyššou účasťou
Ďalší ročník obľúbeného Beer festu
sa uskutočnil v sobotu 21. augusta
v Parku Štefana Moysesa. Tento rok
vám pivári načapovali lahodný mok
v piatich stánkoch.
Ako konkretizuje Zuzana Balážová
z Mestského kultúrneho centra, pivo na
tohtoročnom festivale predávali opäť
menšie pivovary. „Prvý zvolenský pivovar
Vŕšky, Sessler z Trnavy, Martins z Martina, Simeon z Piešťan a Damian beer&ale
z Bratislavy, ktorý predával pivá od viacerých pivovarov,“ konkretizuje Zuzana.

ril pod vedením viceprimátora Ladislava
Kukolíka. Cenu Najsympatickejší tím získali Hasiči.

Pikantná súťaž
Súčasťou festivalu sú aj hudobné vystúpenia kapiel. Na tomto ročníku zahrali
Gipsy Čáve, Sokoly, Salco, Duchoňovci,
AC/DC revival a Sitňaň. O zábavu neboli ukrátení ani najmenší. „Pre deti bola
pripravená nafukovacia atrakcia, Rozprávkomat - hraná detská rozprávka
a maľovanie na tvár. Súťaže sme organizovali najmä pre dospelých, aj keď dve
sme venovali aj deťom. Zasúťažili si však
aj členovia gulášových tímov. Konkrétne o najdlhšiu zemiakovú šupku a o najrýchlejšie nakrájanú cibuľu,“ konkretizuje
Zuzana Balážová a ako ďalej prezrádza,
súťažilo sa aj v pití piva cez dlhú slamku,

Najlepší guláš bol s hovädzími
líčkami a haluškami
Ďalšou obľúbenou pochutinou, ktorá
láka na festival, je kotlíkový guláš. Každoročne predvádza svoje kuchárske umenie niekoľko tímov, aby nakoniec odbor-

o najrýchlejšie vypitie litrového krígľa
piva a muži museli zabehnúť v dámskych lodičkách. Najzaujímavejšou súťažou celého festivalu bolo jedenie chilli
v 6. kolách v spolupráci s pestovateľom
chilli z Divína. Do súťaže poskytol čerstvé
chilli a tiež ceny pre víťazov.
„Tohtoročná účasť bola historicky najvyššia, celkovo sa predalo 1774 vstupeniek. Samozrejme, kvôli pandemickým
opatreniam sme museli regulovať počet
účastníkov, aby v jednom momente nepresiahol povolených 1000 ľudí, čo však
nebol problém. Návštevníci chodili aj
odchádzali priebežne. Poobede prichádzali rodiny s deťmi, neskôr už dospelé
osadenstvo,“ dodáva na záver Zuzana
Balážová.
(li)

ná porota vybrala ten najlepší z gulášov.
„Tento rok varilo jedenásť tímov. Prvé
miesto získali Takáčovci z Galanty (otec
a syn), ktorí chodia na súťaže aj mimo
Slovenska. Sú to tiež držitelia ustanovujúceho rekordu vo varení hovädzích líčok
a sú zapísaní v knihe slovenských rekordov. Uvarili guláš, ktorý obsahoval líčka
aj halušky, všetky suroviny, ktoré použili
boli domáce,“ približuje víťazný guláš
Zuzana Balážová. Ako ďalej spresňuje,
na druhom mieste skončil tím Rybári.
Ako inak, uvarili rybí guláš, alias halászle. Výťažok z predaja tohto guláša išiel
na podporu oživenia rieky Hron, ktorú
nedávno postihla katastrofa v podobe
obrovského úhynu rýb. Tretie miesto
získalo mesto Žiar nad Hronom. Tím va-

Aktuálna ponuka psíkov na adopciu
V žiarskom útulku pre psov na nový
domov čaká niekoľko štvornohých
chlpáčov. Vítaní sú nielen noví majitelia psíkov, ale aj dočaskári či venčiari.
Ak chcete darovať domov niektorému zo
psíkov z útulku Žiarsky chlpáč, môžete
sa s ním prísť zoznámiť 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. Útulok sídli
na Partizánskej ulici, v areáli poľnohospodárskeho družstva. Ak máte vzťah ku
psom, no z rôznych dôvodov si žiadneho

z nich nemôžete zaobstarať, môžete ich
aspoň prísť vyvenčiť, potešia sa každej
jednej prechádzke. 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.

Najťažšie si domov hľadajú veľké psíky.
V koterci však trpia a potrebujú domov.
Môžete sa na nich prísť pozrieť priamo

Viac informácií o útulku nájdete na
stránke facebook.com/ziarskychlpac.
(li)

TIMO

TINA

MAX

BONGO

HARRY

Timo je približne 3-ročný kríženec nemeckého ovčiaka. Do
útulku ho priniesla mestská polícia, ktorá ho odobrala zo
zlých podmienok. Hľadáme mu majiteľa, ktorý sa mu bude
venovať a urobí z neho šťastného psa. V koterci veľmi trpí.
Potrebuje veľa pohybu a pozornosť. Pri správnom vedení
bude z neho výborný pes do rodiny. Vyhľadáva pozornosť
ľudí, ktorú prejavuje vyskakovaním. Spoločnosť iných psov
veľmi nemusí.

Tina je kríženec dogy. Po príchode do útulku bola vo veľmi
zlom zdravotnom stave, čo sa ukázalo aj na jej správaní. Bola
dosť agresívna pri kontakte s ľuďmi, nedala sa ani ošetriť,
ale časom začala dôverovať a pochopila, že jej chcú pomôcť.
Našiel sa jej aj čip, na základe ktorého sa kontaktoval pôvodný
majiteľ. Ten však tvrdí, že psa daroval na salaš a že už nie je
jeho. Tina tak prešla pod žiarsky útulok a po skončení liečby
bude pripravená na adopciu. Hľadáme jej ten najlepší domov,
v ktorom bude mať dostatok miesta na behanie a kopu lásky.

Max je belgický ovčiak, má približne 3 – 4 roky. Našiel sa na
Priemyselnej ulici. Mal aj čip, ale bez uvedeného majiteľa.
Aj keď svojou postavou vzbudzuje rešpekt, je to skutočný
maznák, ktorý vyhľadáva ľudskú spoločnosť. V koterci veľmi
trpí. Je to dominantný pes, ktorý potrebuje skúseného
majiteľa. Pri správnom vedení bude z neho výborný strážca.

Bongo je kríženec dalmatínca, má približne 2 – 3 roky.
Hliadka MsP ho odchytila na Etape. Je priateľskej povahy,
dokonalý spoločník do domácnosti. Bongov pôvodný
majiteľ už o neho nemá záujem. Hľadá sa mu domov, kde
mu majitelia budú vedieť zabezpečiť pozemok, keďže jeden
z dôvodov, prečo sa ho pôvodný majiteľ vzdal, bol ten, že
utekal.

Harry je kríženec nemeckého ovčiaka, má približne 1 – 2
roky. Ak hľadáte dokonalého strážcu, Harry bude ten pravý.
Je to dominantný pes, ktorý potrebuje pevnú ruku. Hľadá
sa mu majiteľ, ktorý mu dá naozaj výchovu a veľa pohybu.
Aj napriek jeho akčnému správaniu je to maznák, ktorý
vyhľadáva ľudskú spoločnosť. Neodporúča sa majiteľovi,
ktorý nemá skúsenosti s týmto plemenom.

DASTY

LINDA

Dasty je približne 2-ročný kríženec čiernej farby, strednej
veľkosti. Do útulku ho priniesla mestská polícia, čip sa u neho
nenašiel. Psík prišiel v zlom stave, chudý a zablšený. Dasty už
prešiel ošetrením a bol zbavený bĺch. Je to psík spoločenskej
povahy, ktorý by sa stále len mojkal.

Linda je trojmesačné šteniatko, kríženec. V dospelosti bude
pravdepodobne strednej veľkosti. Do útulku ju priviezla
hliadka mestskej polície, ktorá ju odchytila v meste. Je to
malé zlatíčko, ktoré si vyžaduje neustálu spoločnosť.

DANNY

Danny je približne 1-ročný kríženec menšieho vzrastu.
Hliadka MsP ho odchytila v uliciach mesta. Svoju výšku si
kompenzuje hlukom. Je to naozajstný živel, ktorý vyhľadáva
ľudskú spoločnosť.

Psíkom môžete pomôcť aj zakúpením krmiva, dekami, uterákmi, hračkami alebo
dezinfekciou.

do útulku, kde vám o každom psíkovi
povedia všetko podstatné. Informovať
sa môžete cez správu na Facebooku
(Žiarsky chlpáč), alebo na mobilnom
čísle 0948 082 206. Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva a každý pes bude
odčervený, odblšený, očkovaný, čipovaný a veterinárne ošetrený. Podmienkou
adopcie je kastrácia.

JAJA

ČITA

Čita je 2-ročný mix buldoga. Je priateľskej povahy. Hliadka
MsP ju našla uviazanú v parku, bola krátko po šteniatkach.
Tie sa, bohužiaľ, nikde nenašli.

Jaja je kríženec, má najviac dva roky a veľkosťou je skôr
mini. Do útulku ju priniesli chlapci, ktorí ju našli behať po
meste spolu s Eddym. Oba psíky boli v zlom stave, kedy bolo
potrebné zbaviť ich vonkajších parazitov. Jaja je drobné
žihadlo, ktoré sa nedá ani odfotiť, je v neustálom pohybe. Je
to skutočný maznák, ktorý vám bude robiť radosť.
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Slovenskými dolinami

Slovensko je známe a krásne nielen svojimi pohoriami, ale aj dolinami. Tie privedú do
našej krásnej domoviny ročne mnoho aj zahraničných turistov. Najznámejšie sú Malá
a Veľká studená dolina, Bielovodská dolina, Demänovská dolina, Mengusovská dolina,
Blatnická dolina, Zádielska dolina a Žiarska dolina. My sme sa pozreli na desať turisticky
vyhľadávaných dolín, z ktorých niektoré sú viac známe, iné menej. Navštíviť ich môžu nielen
aktívni turisti, ale aj rodiny s deťmi. Nech sa páči, vstúpte do slovenských dolín.
Zdroj: internet

Gaderská dolina

Nachádza sa v západnej časti Veľkej Fatry a patrí medzi skvosty slovenskej prírody. Na pomerne
malom území sa nachádza množstvo vzácnych prírodných útvarov a podmanivých zákutí.
Nachádza sa tu mnoho turisticky prístupných chodníkov, ktoré vás zavedú k tým najtajnejším
a najkrajším prírodným úkazom. Lokalitou prechádza značená cyklotrasa. Dolina je známa
krásnymi gaderskými jaskyňami a zrúcaninou hradu Blatnica s nádherným výhľadom, ku ktorému
vás dovedie náučný chodník. Vyhľadávaným prírodným útvarom je aj Čertova brána v závere
doliny a je charakteristická je svojimi tesnými skalnatými prevismi a útesmi.

Prosiecka dolina

Patrí medzi jednu z najkrajších dolín na Slovensku. Je dlhá takmer 4 kilometre a je hlboko zarezaná
medzi masívy Lomna a Prosečného (1372 m). Vedie ňou náučný chodník. Začína sa pri vstupe
do doliny, ktorý tvorí skalný priesek zvaný Vráta, nad ktorým vyviera na povrch v mohutnom
prameni Prosiečanka. V strednej časti sa dolina rozširuje do poľany Polhora, po stranách ktorej sa
nachádzajú bralné skupiny, vodopády a jaskyne. Na začiatku hornej časti sa dolina vetví na dolinu
Červené piesky s impozantným 15 metrov vysokým vodopádom a na kaňonovitú časť Nižný
a Vyšný Straz, najatraktívnejšie úseky doliny. Návštevníka očarí ich strmosť a divokosť. Nachádzajú
sa tu drevené mostíky a kovové rebríky. Niektoré časti chodníka sú istené reťazami a kovovými
stúpačkami.

Kvačianska dolina

Kvačianska a Prosiecka dolina sú spojené okružným chodníkom. Čaká na vás príjemná prechádzka
v malebnom horskom prostredí, ktorá sa každému vryje do pamäte. Uvidíte veľmi pôsobivý skalný
útvar Jánošíkova hlava, rokliny, vyhliadky na dolinu a na konci, malebné Mlyny Oblazy, ktoré si iste
nenechajte ujsť. Trasa je vhodná pre všetky typy turistov, rovnako pre deti alebo dôchodcov, keďže
nejde o náročnú trasu. Rovnako ako v iných dolinách, aj v Kvačianskej sa stretnete s viacerými
križovatkami chodníkov, ktoré vedú k ďalším prírodným úkazom. Väčšina z nich vás zdrží len pár
minút, a preto sa určite oplatí na chvíľu zísť z hlavného chodníka.

Bachledova dolina

Je to dolina na pomedzí Spišskej Magury, Belianskych Tatier a Podtatranskej brázdy. Dolina je
známou rekreačnou oblasťou letnej aj zimnej turistiky. V severnej časti sa nachádzajú lyžiarske
vleky a lanovky, na hrebeni prepojené so strediskom v Jezersku. Lyžiarsky vlek slúži v letnom
období ako výťah bobovej dráhy. Na hrebeni stojí rozhľadňa aj atraktívny a bezbariérový chodník
korunami stromov. Miernym stúpaním vás bezpečne zavedie zo zeme až do výšky 24 metrov,
priamo ku korunám stromov. Stanete sa tak súčasťou lesného života a spoznáte mnoho živočíchov
a rastlín. Trasa je dlhá viac ako 1234 metrov. Získa si vás výhľad na Belianske Tatry, Pieniny a malebné
Zamagurie z panoramatickej podesty 32 metrov vysokej veže, ktorou je chodník ukončený.
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SPEKTRUM

Necpalská dolina

Asi 12 kilometrov dlhá Necpalská dolina leží v pohorí Veľká Fatra medzi obcou Necpaly a vrchom
Ploská. Preteká ňou Necpalský potok. V hlbších častiach doliny, v nadmorskej výške 740 – 840 m
n. m., sa na postranných prítokoch tohto potoka vytvorili viaceré vodopády. Najznámejším z nich
je Revúcky mlyn situovaný takmer na konci doliny pod vrchom Borišov. Patrí k najvýraznejším vo
Veľkej Fatre. Jeho výška je približne 4 metre. Okrem neho sa tu nachádzajú ešte štyri vodopády.
Bohatá kvetena, fauna, samotné stromy a pôdny podklad – to všetko napovedá, že sa nachádzate
v Národnom parku. Po celej doline sú rozmiestnené altánky určené na oddych.

Rajecká dolina

Chránené územie Rajeckej doliny si dodnes zachovalo svoj panenský ráz. Ide o jedinečný ekosystém
na severozápade Slovenska, ktorý poskytuje domov veľkému množstvu vzácnych živočíchov
a rastlín. V severnej časti sa nachádza prastarý bukový prales, ale aj zmiešané lesy. Na rozsiahlych
lúkach môžete objaviť okolo 900 druhov rastlín a viac ako 40 druhov vzácnych endemitov.
Až do samého srdca Rajeckej doliny tečie čistá pramenitá voda Rajec. Dolina má tvar trojuholníka
a je pokračovaním Žilinskej kotliny. Na severe ju ohraničuje rieka Váh s výbežkom Javorníkov
a Kysuckou vrchovinou, na východe hrebeň Lúčanskej Malej Fatry, ktorý sa ťahá od prielomu Váhu
pri Strečne cez Minčol, Veľkú lúku na vrch Kľak a na juhu a západe hrebeň Strážovských vrchov
od Fačkovského sedla cez vrchol Strážov a skupinu Skaliek. Na severovýchodnom okraji Skaliek
sa dostali na povrch teplé minerálne pramene s liečivými účinkami. Majú konštantnú teplotu
38 stupňov.

Poráčska dolina

Nachádza sa v Slovenskom rudohorí v blízkosti Slovenského raja, pod obcou Poráč. Je obkolesená
kopcami, bohatou faunou a flórou. Je to úzka krasovitá dolina, dlhá asi 9 kilometrov, ktorú vo
vápencoch vyhĺbil Poračský potok. Je vrazená medzi skalné útesy Vápenika, Červených skál
a Slovinskej skaly. Okolie Červenej skaly bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu na
ochranu zriedkavých druhov fauny a vápnomilnej flóry. Rastú tam chránené druhy ako zvonček
karpatský, plamienok alpínsky, pribica moldavská či poniklec slovenský. Rozsiahle lesy a lúky sú
domovom jelenej a srnčej zveri, divej svine, rysa, líšky, ale aj vlka. Dolinou preteká potok. Nachádza
sa tu aj množstvo jaskýň a malých jaskyniek, napr. jaskyňa Šarkania diera.

Vrátna dolina

Je najatraktívnejšou časťou Malej Fatry. Už pri vstupe do Vrátnej sa nachádza unikátny kaňon
Tiesňavy, kde je mnoho pôsobivých skalných útvarov a viacero vodopádov. Rozdeľuje sa na
ďalšie dve doliny – Starú a Novú dolinu. Je obklopená vrcholmi Boboty, Veľký Rozsutec, Stoh,
Poludňový grúň, Chleb, Veľký Kriváň, Kraviarske, Baraniarky a Sokolie. Vrátna dolina patrí medzi
najnavštevovanejšie stredisko letnej a zimnej malofatranskej turistiky. Pri Chate Vrátna sa nachádza
karabínková lanovka na Chleb, ktorá uľahčuje výstup na hlavný hrebeň pohoria a k rôznym
turistickým trasám. Túry na vrcholy sú zjednodušené lanovkami do Snilovského sedla a na Grúň.

Jánska dolina

Je jednou z najstarších prírodných rezervácií na Slovensku, a zároveň jedna z najdlhších dolín
Nízkych Tatier. Začína sa v kúpeľnej obci Liptovský Ján. Nachádza sa v nej množstvo ponorov,
vyvieračiek, prameňov minerálnych a termálnych vôd a jaskýň. Vyviera v nej aj prameň potoka
Bystrá. Dolinou preteká potok Štiavnica, ktorý pramení pod Ďumbierom. K najznámejším
jaskyniam patrí Stanišovská jaskyňa a k menej známym Malá Stanišovská jaskyňa, ktorá je jedinou
sprístupnenou jaskyňou v doline v dĺžke 450 metrov. Nachádza sa tu aj jaskyňa Starý Hrad, ktorá
je najhlbšia na Slovensku, Revajov dom zase patrí medzi najväčšie podzemné priestory na
Slovensku a je tu aj najhlbšia jaskynná priepasť v strednej Európe s hĺbkou 423 metrov. Dolinou
vedú navštevované turistické chodníky vedúce na vrchy Ohnište so skalným útvarom Okno, Slemä,
Krakova hoľa či k Chate M. R. Štefánika.

Račkova dolina

Je dolina v liptovskej časti Západných Tatier, dlhá viac ako 5 kilometrov. Jej začiatok leží
v nadmorskej výške 960 m n. m, kde zároveň s ňou začína aj susedná Jamnícka dolina. Tieto dve
doliny rozdeľuje hrebeň Otrhance, s najvyšším vrchom Jakubina. V strednej časti doliny ústi do
nej jej bočná odnož Gáborova dolina. Celou dolinou preteká potok Račková. Dolná časť doliny je
porastená smrekovým lesom. Z pravej strany ju ohraničuje juhozápadná rázsocha Ježovej, ktorá
končí vrchom Kečka. Horná časť doliny sa tiež nazýva Račkov zadok. V závere doliny, v kotli pod
sedlom, sa nachádzajú Račkove plesá (1697,1 m n. m.), ktorých počet závisí od množstva vody
v pohorí.
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RIADKOVÁ INZERCIA
Hotel Termál Vyhne hľadá: Recepčný/recepčná. Viac informácií na:
marketing@termalvyhne.sk, 0918 570 755. Kuchár/kuchárka. Viac
informácií: sefkuchar@termalvyhne.sk. Masérka/masér, chyžná.
Viac informácií na: prevadzka@termalvyhne.sk
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.
Darujem gauč zelenej farby, v dobrom stave. Za fľašu dobrej
domácej pálenky. Vyhne. T: 0908 284 744
Predám 200 l akvárium, aj s rybami a zariadením. Cena dohodou.
Vyhne. T: 0908 284 744
Predám práčku zn. Whirpool, šijací stroj - skrinkový Veritas
a komodu so 4 zásuvkami. Cena dohodou. T: 0910 100 164

Hľadám osamelú pani alebo pána, ktorému by som pomáhala
robila spoločnosť, nákupy a upratovala. T: 0907 351 067
Kúpim medaily, plakety, vyznamenania, odznaky či
mince. T: 0904 506 160 (sms, WhatsApp, Viber, Signal),
mincestor@pobox.sk, facebook mincestor
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
Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur. T: 0904 404 926
Hľadám pre 2 seniorky pomocníčku. Auto poskytneme. Bývame
na sídlisku v 2-izbovom byte s výťahom. Len na denné nákupy
a upratovanie bytu. T: 0905 293 895
Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového vozidla. Som
zodpovedný. T: 0903 575 921

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

Hoj, mor ho!
Detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu: a čo
i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.
Známe slová básnika Sama Chalupku
Mor ho! neraz zazneli z úst našich predkov v neľahkých časoch našej histórie.
Dňa 29. augusta 2021 si pripomíname
jeden z najväčších hrdinských revolučných činov slovenského ľudu.
SNP patrí do modernej novodobej histórie slovenského národa. V tento deň
spomíname s hrdosťou na slávnu kapitolu slovenského národa. Pred 77. rokmi slovenský národ povstal so zbraňou
v ruke ako súčasť širokého frontu zápasu európskych krajín v porážke fašizmu.
Ním sa slovenský národ postavil jednoznačne do šíku štátov protifašistickej
koalície. SNP znamenalo pre Slovensko,
že po skončení druhej svetovej vojny
sme neboli medzi porazenými a boli sme
zaradení do víťaznej koalície štátov, ktoré
porazili fašizmus a nemecký nacizmus.
Vojenské ústredie, na čele s vtedajším
podplukovníkom a neskoršie s generálom Jánom Golianom, sa dalo k plnej dis-

SLOVENSKÁ POŠTA – ZMENA HODÍN PRE VEREJNOSŤ

pozícii SNR. Výrazom jednotného úsilia
protifašistických síl na Slovensku sa stala
Vianočná dohoda (z roku 1943) protifašistických síl na Slovensku, kde sa spojili
komunisti, sociálni demokrati, občiansky
odboj a ďalšie politické sily.

bezbranných obyvateľov. Na Slovensku
je 107 miest a obcí, ktoré pocítili pomstu ľudáckeho režimu a nemeckých fašistov. Tým skôr sa nesmie zabudnúť, preto
i dnes sa ozývajú pohrobkovia ľudáckeho a fašistického režimu.

V SNP okrem Slovákov, ktorí tvorili väčšinu, bojovali v partizánskych oddieloch
aj príslušníci iných národností a významnú úlohu zohrala 1. ČSA na Slovensku,
ktorá po mobilizácii dosiahla stav vyše
60-tisíc vojakov. Táto armáda dokázala
dva mesiace na otvorených frontoch
bojovať proti elite nemeckej armáde.
SNP vstúpilo do dejín ako druhé najväčšie vystúpenie domáceho odboja proti
nemeckým fašistom za druhej svetovej
vojny. Na činy a hrdinstvá vojakov partizánov, ale aj obyčajných ľudí sa nesmie
zabúdať. V pamäti Slovenska musia
ostať nezabudnuteľné činy stoviek a tisícov obyvateľov obcí a osád, ktoré po
zatlačení povstania do hôr s nasadením
vlastného života zásobovali vojakov
a partizánov potravinami, šatstvom
a liekmi a zachraňovali ranených a chorých povstalcov. Nesmie sa zabudnúť ani
na zverstvá, ktorými sa fašisti pomstili na

Boje v SNP sa bezprostredne dotkli i nášho regiónu – Svätého Kríža nad Hronom.
Pred 77. rokmi prebiehali tuhé boje medzi vojakmi a partizánmi proti nemeckým okupantom. Revolučný národný
výbor na príkaz velenia armády organizoval podľa plánu budovanie obranných
línií, zákopov, okopov, protitankových
zákopov, veliteľských bunkrov a ďalších
potrebných opatrení pre zvýšenie obrany Svätého Kríža nad Hronom. Občania
Svätého Kríža nad Hronom si čestne splnili ťažkú a zodpovednú úlohu pri ochrane, pri budovaní obrany proti nemeckým
okupantom. Tí, ktorí položili svoje životy
počas druhej svetovej vojny v SNP alebo
počas nacistických represárií, boli ľudia
ako my. Mali svoje ciele, sny a ideály.
Chceli vychovať rodiny, vojna mnohým
z nich tieto plány zhatila. Na oltár vlasti priniesli to najcennejšie, svoje životy.
Na týchto ľudí a ich skutky sa nesmie
zabudnúť.
Dnes, 77 rokov od začiatku SNP, môžeme
povedať, že žijeme v mieri. Už tri generácie nepoznajú útrapy a ponižovanie.
Ženy nevyprevádzajú do vojny svojich
mužov a matky synov. Vzdávame hold
všetkým tým známym a neznámym hrdinom za ich obetu, hrdinstvo a odvahu.
Jaroslav Bulko, predseda OblV SZPB,
Žiar nad Hronom

S účinnosťou od 1. septembra 2021 dochádza na
pošte Žiar nad Hronom 1 k zmene otváracích hodín
pre verejnosť.
• Pondelok
• Utorok
• Streda
• Štvrtok
• Piatok
• Sobota
• Nedeľa

8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 10.00 hod.
zatvorené

Konečne spolu...
Život je ako chlieb,
časom vždy tvrdší a tvrdší.
Ale čím menej ho zostáva,
tým viac si ho ceníš.
I. Montanelli
Pre prísne pandemické opatrenia bolo
veľa obmedzení. Dôchodcovia mohli
nakupovať od 9.00 do 11.00 hodiny.
Zákaz stretávania v klube, na bohoslužbách... to pôsobilo aj na psychiku.
Museli sme sa s tým naučiť žiť a hľadať
riešenia.
Prišlo testovanie, ktoré tiež malo úskalia.
Dlhé čakacie rady. Osobne som stála od
Radničnej reštaurácie až po VÚB banku.
Nie vždy bolo prajné počasie. Keďže pracujem s ľuďmi, prišlo nariadenie očkovania. Neváhala som ani chvíľu. Vo februári
som dostala už druhú vakcínu. Konečne
sa mi už nikto nevŕtal v nose, čo niekedy
bolo aj bolestivé. Získala som slobodu.
Po upokojení situácie, uvoľnili sa aj prísne opatrenia. Reagoval na ne aj Klub
dôchodcov. Milé prekvapenie, keď som

našla v poštovej schránke oznam na rôzne podujatia. Ľubka ma nikdy neobíde.
Vzala som si tiež dovolenku a zúčastnila
výletu do kúpeľov Turčianske Teplice. Bol
nádherný slnečný deň, stálo to za to. Pookriala mi duša aj telo. Za tri hodiny obišla som všetky bazény, vírivky a dosýta si
zaplávala. Stretla staré aj nové priateľky.
Na kolibe Zuzka dali sme si obed. Nakúpili kúpeľné oblátky, nabrali do fľaštičiek
aj liečivej vody. O 14.00 hodine prišiel pre
nás autobus. Atmosféra bola priateľská,
veď – KONEČNE SPOLU. Cítila som sa
ako grófka Marica, všetko bolo perfektne zabezpečené. Chcela by som sa touto
cestou poďakovať Milke Pobežkovej, vedúcej klubu a jej tímu, ktorý jej pomáha.
Práca s ľuďmi nie je ľahká. Preto jej želám
veľa zdravia, trpezlivosti a úspechov pri
organizovaní podujatí. Tam, kde je Milka,
je pohoda a vždy veselo.
Za účastníkov zájazdu
Anna Guličková, členka KD
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Ako ticho žila, tak
ticho odišla,
Skromná vo
svojom živote,
veľká vo svojej
láske a dobrote.
Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši.
Dňa 10. júna 2021 nás navždy
opustila naša drahá a milovaná
mamička, stará mama
a prastará mama
Mária Obertášová
vo veku 98 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Kto miloval, je milovaný,
aj keď nie je medzi nami.
Odvtedy už uplynul rok,
čo nám spôsobil zármutok.
Dňa 25. augusta uplynul rok,
keď nás navždy opustila naša
drahá a nezabudnuteľná
Zdenka Medveďová.
S tichou spomienkou
k tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme
a pri plamienku sviečky
za teba sa modlíme.
Dňa 27. augusta uplynulo 8 rokov
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Jozef Medveď.
S láskou spomínajú synovia
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 29. augusta
si pripomíname
už 5 rokov,
čo nás opustila
naša drahá
Veronika
Žbirková
zo Žiaru
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.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Tíško žila,
tíško odišla,
skromná
vo svojom živote,
veľká vo svojej
láske a dobrote.
S hlbokým žiaľom
oznamujeme,
že dňa 26. júla 2021 nás navždy
opustila naša milovaná manželka,
starká, prastarká a sestra
Mária Nemčeková
vo veku 76 rokov.
Veľmi nám chýba,
spomíname s láskou.
Smútiaca rodina a manžel, s ktorým
bola v manželstve 58 rokov.

SPOMIENKA
Posielame
pozdrav do neba
tomu, kto vstúpil
do nášho života.
Tomu, kto otvoril
svoje srdce pre nás
všetkých.
Daroval nám niečo krásne zo seba,
preto jeho odchod na druhý breh
tak veľmi bolí.
Zostali nám však spomienky
a v našich srdiečkach budú mať
vždy svoje miesto.
Ďakujeme ti, že si bol!
Pri príležitosti nedožitých
86. narodenín a 11. výročia
úmrtia spomína na
Ing. Jozefa Barcíka
manželka a deti Alenka
a Peťo s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
To, že čas rany
zahojí,
je len klamné
zdanie.
V srdciach nám
bolesť zostala
a tiché
spomínanie.
Dňa 18. augusta sme si pripomenuli
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
mama, starká a babička
Mária Holičková.
S láskou spomínajú dcéra a zať,
vnuk s rodinou, vnučka s rodinou,
pravnúčik a dve pravnučky.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Žiarila z teba
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 17. augusta uplynul rok od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá mama, stará
mama, svokra, sestra, švagriná
a kamarátka
Mária Hanzelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Osud je krutý,
to najdrahšie
nám vzal,
len bolesť
v srdciach
zanechal.
Dňa
24. augusta sme
si pripomenuli 6. 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
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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.

Dňa
3. augusta sme
si pripomenuli
100. výročie od
narodenia nášho
otca, starého
a prastarého otca
Štefana Číža
* 3.8.1921 – † 25.10.1970

zo Sklených Teplíc, a zároveň aj
jedného z prvých zlepšovateľov
v počiatkoch výroby hliníka
v 50-tich rokoch v ZSNP.
V elektrolýze – údržba bol
spolutvorcom prvého prebíjača
kôry elektrolytického hliníka
v hutníckych peciach (tzv. chuligán)
a spolupodieľal sa aj na výchove
učňovského dorastu v zváraní
elektrickým prúdom a umeleckého
kovoobrábačstva.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Spomína celá široká
smútiaca rodina.

Prebíjač kôry elektrolytického
hliníka v hutníckych peciach
(tzv. chuligán)

Dňa 2. septembra si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
manžel, ocko a starý ocko
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
Zhasli oči
plné lásky,
našej drahej
mamičky,
nezhasnú však
nikdy na ňu
v srdci naše
spomienky.
Dňa 22. augusta sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá mama a starká
Zita Červenáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Neplačte veľmi
nado mnou,
nech môžem
kľudne spať,
Boh pokynul,
ja za ním idem,
muselo sa tak stať.
Dňa 20. septembra si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý brat a ujo
František Pastorek
vo veku 89 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
S láskou si spomíname na našich
drahých zosnulých rodičov a brata.

Rajmund
Doletina
† 8.8.2019

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa
20. augusta sme
si pripomenuli
4. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá manželka,
mama, stará mama a sestra
Dagmar Ondríková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA
Smrť – tá
najkrutejšia
podoba života
nám vzala
blízkeho človeka,
dobrého priateľa.
A zrazu zisťujeme,
že svet okolo nás
akosi ochudobnel.
Dňa 7. augusta uplynulo 9 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.

Čas plynie, bolesť
stále trápi,
ale teba nám už
nikto nenavráti.
Len slzy v očiach,
v srdci žiaľ,
čo drahé sme
mali, to osud
nám vzal.
Dňa 5. septembra si pripomíname
10 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec,
starý a prastarý otec, brat a švagor
Ján Ginič.
Spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.

Petrík
Doletina

† 23.8.1991

Margita
Doletinová
† 2.7.2020

Prestalo
srdiečko tĺcť,
prestali ústa
sa smiať,
my budeme
na vás, drahí,
stále v srdci
spomínať.
Za tichú
spomienku
ďakuje
celá rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
ako odchádza deň
a v našich
srdciach zostáva
spomienka len.
Nech s nami
spomína každý,
kto ho mal rád.
Dňa 20. augusta sme si pripomenuli
8 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Marián Bíbel.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú dcéra a syn
s rodinami.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 18, ktoré vychádza 13. septembra, je v utorok 7. septembra.
Spomienky prijaté po tomto dátume budú zaradené až do ďalšieho vydania.
Smútočné oznámenia môžete podať aj prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 30.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland, ZH
• 31.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 1.9. 8.00 – 14.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 63, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň U Hippokrata, Kremnická 2, Zvolen
8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21, Kremnica
• 2.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen
• 3.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
• 4.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 5.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 6.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH

• 7.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea, Ľ: Fullu 19, Zvolen
• 8.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 9.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Jana Jiskru 8, Zvolen
• 10.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 11.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 12.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 34, Zvolen
Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, Zh slúži lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH.
Za lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina slúži lekáreň Červený mak, Nám. SNP
84, Zvolen.
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Daniel Ściślak v ligovej zostave kola Fortuna ligy
Daniel Ściślak sa stal hráčom FK Pohronie len 4. augusta. Klub ho získal na hosťovanie do konca sezóny
z poľského klubu Górnik Zabrze. V legendárnom poľskom klube pôsobil
v mládežníckom tíme, no taktiež aj
v seniorskom A-mužstve. Na svojom
konte má aj jeden štart za reprezentáciu Poľska do 21 rokov. Hneď v prvých
dvoch zápasoch za Pohronie ukázal,
že je právom považovaný za talentovaného a platného hráča, v stretnutí
proti Seredi bol dokonca najlepší na
ihrisku.
Do FK Pohronie si prišiel na hosťovanie až tesne pred tretím súťažným
stretnutím. Ako sa zrodila zmena
tvojho pôsobiska?
V Górniku Zabrze som strávil 4 roky. Dva
roky som pôsobil v mládežníckom tíme
a dva roky som bol už súčasťou seniorského A – tímu. Po týchto dvoch sezónach som dostal možnosť hrať prvú ligu
v nejakej inej krajine. Nakoniec to bolo
Slovensko a FK Pohronie, lebo ponuka
z tohto klubu znela najlepšie. Už po pár
týždňoch strávených v Žiari nad Hronom
môžem povedať, že som spokojný s rozhodnutím hrať za FK Pohronie. Zatiaľ sa
mi tu páči a užívam si to. Môj druhý zápas
proti Seredi mi vyšiel, mal som gólovú
asistenciu, hralo sa mi dobre. Verím, že
pomôžem mužstvu ešte viac, že okrem
prihrávok dám aj dôležité góly.
Je to pre teba veľká zmena prísť
z tradičného poľského klubu akým je

1:1. Škoda, že sme nestrelili aj víťazný gól.
V mojom prvom zápase sme prehrali,
v druhom remizovali, čiže vychádza mi to
tak, že v najbližšom zvíťazíme. A rád by
som sa tom podieľal aj gólom. Pozitívom
pre mňa je aj to, v oboch zápasoch som
dostal dôveru odohrať plných 90 minút.

Górnik Zabrze do mladého a malého
klubu akým je FK Pohronie?
Sú to určite úplne odlišné kluby. Górnik
je jeden z najväčších a najstarších klubov
v Poľsku. Má veľký štadión, veľké množstvo fanúšikov, patrí medzi kluby s najväčším počtom ligových titulov. Oproti
nemu je Pohronie mladý klub, ktorý len
teraz začína písať svoju históriu. Aj atmosféra vnútri klubu je skôr komorná,
rodinná. Čo však ako problém nevidím,
len porovnávam. Podobnosť vidím v vo
oboch ligách, aj v Poľsku aj tu sa hrá podobným štýlom. V slovenskej lige je možno viac intenzity a v Poľsku je viac tímov
na rovnakej kvalitatívnej úrovni ako na
Slovensku.
Do tímu si sa pripojil až po prvých
dvoch kolách. Po niekoľkých dňoch si
už nastúpil v základnej zostave v Ži-

line. Ako si vnímal svoj ostrý štart za
nový klub?
Pre mňa osobne bol zápas proti MŠK
Žilina veľkou skúsenosťou. Súper podal
vynikajúci výkon a môžem povedať, že
je to jeden z najlepších tímov, proti ktorému som kedy hral. Mrzí ma, že sme
nedokázali viac vyťažiť zo zápasu, ale to
je futbal, treba prijať aj prehry a uznať
kvalitu súpera.
V druhom zápase proti Seredi si bol
už najlepším hráčom na ihrisku, do
zostavy ligového kola ťa zaradili aj
Fortuna liga aj VOYO. Ako si vnímal
druhý zápas v žlto-modrom drese?
Som veľmi šťastný a poctený, že som
bol takto ohodnotený, keďže som na
Slovensku nový a neznámy hráč. Mám
radosť z toho, že som pripravil gól Milošovi Lačnému a vyrovnali sme tak stav na

So Sereďou nerozhodne, ViOnu sme
podľahli najtesnejším rozdielom
FUTBAL – FORTUNA LIGA

ViOn: Kira - Čögley, Bednár, Menich,
Čonka - Sloboda, Chobot (68. Mondek),
Ďubek, Tóth, Kyziridis (87. Chren) - Yilmaz
(72. Švec)

Ako by si sa ty sám charakterizoval
ako hráč?
Som futbalista, ktorý miluje loptu, rád
rozohrávam, tvorím hru. Myslím, že
som typický hráč číslo 8, stredopoliar
operujúci od šestnástky po šestnástku.
Snažím sa útočníkom pripravovať góly,
no taktiež viem gól streliť. Rozohrávanie
priamych kopov nie je moja silná stránka,
no centre z rohových kopov zahrávam,
myslím, slušne. V minulých rokoch som
zahrával aj pokutové kopy, v tých si verím a premieňal som ich. Samozrejme,
som si vedomý aj slabších stránok, na
ktorých zlepšení tvrdo pracujem tréning
čo tréning.
Ako si po svojom príchode zapadol
do tímu?
Spoluhráči sú veľmi priateľskí, zažil som
tu skvelé a otvorené privítanie. Atmosféra v kabíne je veľmi dobrá, aj to je jeden
z dôvodov prečo sa v novom klube cítim príjemne. A som tu s Aleksandrom
Paluszekom, spoluhráčom a kamarátom
z Górniku, ktorý sem prišiel o čosi skôr.
Taktiež jazyková bariéra so slovenskými
spoluhráčmi je minimálna, poľsko-slovensky sa vzájomne dohovoriť dá, a taktiež vieme komunikovať anglicky.

Mal si už čas spoznať aj mesto a okolie Žiaru nad Hronom?
Ja aj Aleksander tu máme priateľky, takže spoločne vo štvorici spoznávame aj
mesto aj okolie. Už sme si urobili výlety
aj do Zvolena, Banskej Bystrice, boli sme
v čarovnej Banskej Štiavnici a kúpali sme
sa v Počúvadlianskom jazere. Slovensko
je bohatá krajina na krásy. Teším sa na
ligovú pauzu, vtedy bude viac času
spoznať ju lepšie. Mám rád hory, jazerá,
a preto sa chystáme navštíviť vaše Tatry
či iné pohoria.
Pohronie sídli malom meste v strede
Slovenska. Nie je pre mladého futbalistu rytmus života v meste s 19-tisíc
obyvateľmi príliš jednotvárny?
Nepochádzam z veľkého mesta, no je
pravda, že moje rodisko Jastrzębie-Zdrój
je väčšie ako Žiar nad Hronom, žije tam
asi 90-tisíc ľudí. Inklinujem skôr k menším mestám, nie k veľkým sídlam ako
Varšava či Wroclaw. Malé mesto aktuálne vnímam ako výhodu. Pokojný život mi
vytvára priestor na dokonalé sústredenie
sa futbal. Prišiel som sem trénovať, hrať,
zlepšovať sa a pomôcť tímu FK Pohronie,
moja pozornosť bude smerovať len na
futbal. Vyhovuje mi, že na štadión sa dá
prejsť aj pešo a vlastne nikam to nemám
ďaleko. Som rád, že som tu.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Žiarski cyklisti opäť bodovali
v pretekoch
Slovenského pohára
CYKLISTIKA

FK Pohronie: Hrdlička - Mazan, Paluszek, Čmovš, Záhumenský - Pajer,
Ściślak (85. Škrteľ) - Ladji (71. Horák), Badolo (77. Adamec), Blahút - Lačný

Priateľské pozdravenie kapitánov. Tomáš Hučko a Peter Mazan
pred úvodným výkopom domáceho zápasu Pohronia so Sereďou.

FK Pohronie – ŠKF Sereď 1:1 (0:0)
Góly: 63. Lačný – 52. Gatarić (z 11m).
Rozhodovali: Ochotnický – Kmec, Kuba.
ŽK: Lačný, Pajer, Čmovš – Katunský, Morong, Dias, Jureškin, A. Kadlec, Gatarić,
Potoma, 346 divákov
FK Pohronie: Hrdlička – Mazan, Paluszek, Čmovš, Horák – Blahút, Scislak,
Pajer, Ladji – Adler Da Silva, Lačný
(79. Badolo)
Sereď: Iliev – A. Kadlec, Katunský (46. Radić), Dias, Hurtado, Morong – Popović,
Gatarič (90+1 Machuča), Hučko, Jureškin
(46. Potoma) – Haša
V prvom polčase mali miernu dominanciu domáci futbalisti, ale nevedeli si vypracovať vyloženú šancu. Naopak, do
dobrých príležitostí sa dostávali hostia,
v siedmej minúte Gatarič z priameho
kopu z asi dvadsiatich metrov preveril
pri žrdi brankára Hrdličku a v osemnástej minúte zakončoval tesne vedľa
ľavačkou z hranice šestnástky Popovič.
Najväčšiu šancu mal v 22. minúte po
centri Kadleca Haša, keď bez prípravy
pálil spoza malého vápna pod brvno,

ale gólman Pohronia loptu stihol reflexívne vytlačiť. Domáci mali šancu
až v nadstavenom čase prvého polčasu, konkrétne Mazan, ten dobre pálil
z hranice pokutového územia a lopta
sa obtrela o prvú žrď Ilievovej svätyne.
V druhom polčase sa Sereď ujala vedenia po odpískanej ruke Mazana z penalty, ktorú premenil v 52. minúte bezpečne Gatarič. Pohronie na tento zásah
odpovedalo o jedenásť minút neskôr
z rýchleho protiútoku, keď Scislak ideálne vysunul do úniku Lačného a ten
rutinérsky pokoril Ilieva – 1:1. Následne
tempo hry opadlo, chýbali šance, tie
neprichádzali ani po štandardkách, ak
nepočítame po centri Mazana veľmi
nepresnú hlavičku Pajera. V závere však
mohol misky váh na stranu domácich
prikloniť Adler, ktorý spoza šestnástky
iba tesne minul pravú žrď.
FC ViOn Zlaté Moravce - FK Pohronie
1:0 (0:0)
Gól: 58. Chobot. Rozhodovali: Očenáš
– Bednár, Štrbo, ŽK: Tóth - Blahút, 946
divákov.

Od úvodnej minúty sa hral obojstranne
otvorený futbal. Už v 5. minúte Lačný
hlavou mieril tesne vedľa. Na opačnej
strane peknú kombinačnú akciu domácich s koncovkou Yilmaza pozorný
Hrdlička zneškodnil. V 27. minúte sa
vydarenou strelou z 25 metrov k pravej
žrdi prezentoval Ladji, Kira sa však prekvapiť nenechal. V záverečnej štvrťhodine sa tlačili do ofenzívy hosťujúci hráči. V 38. minúte skúšal šťastie Badolo,
z rohu bieleho vápna mieril mimo. A tak
nakoniec mohli ísť do vedenia domáci
v 44. minúte, ale Ďubek z dobrej pozície
zo šiestich metrov prestrelil.
Futbal hore-dolu sa hral aj po zmene
strán. Obe mužstvá sa snažili kombinovať, ale finálna fáza absentovala. Do
vedenia však išli domáci v 58. minúte,
Sloboda našiel na ľavej strane Chobota, ktorý strelou z 25 metrov prekonal
bezmocného Hrdličku. Skóre sa mohlo
meniť v 67. minúte, Chobotovu prudkú
strelu Hrdlička vyrazil len pred seba, ale
osamotený Yilmaz z dvoch krokov prestrelil bránu. V 77. minúte vyslal prudký
projektil Pajer, Kira zachránil aj s kusom
šťastia. V 85. minúte po rohu Kyziridisa
po závare v pokutovom území hostí
ku gólovej poistke neviedol, keď v 90.
minúte Záhumenský z 20 metrov Kiru
neporekonal, tak sa z prvého víťazstva
v novej sezóne radovali domáci.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Žiarski cyklisti sa v sobotu 21. augusta po krátkej prestávke a regenerácii
postavili na štart Slovenského pohára v časovke jednotlivcov v Kláštore
pod Znievom.
Na krátkej 7,5 kilometrovej trati sa darilo žiačke Tereze Ďuríkovej, ktorá vybojovala tretie miesto so stratou 43 stotín
na druhú priečku. V kategórii starších
žiakov na 11,5 kilometra skončil na peknom treťom mieste Dominik Sochan so
stratou 37stotín na druhé miesto. V kadetoch na 11,5 kilometrovej trati obsadil Matúš Ďurík nepopulárne 4. miesto.
V kategórii ženy vybojovala Vladimíra
Zelinová 2. miesto, momentálne je na
hosťovaní v Dukle Bratislava.
Už na druhý deň pokračovali cestné
preteky v okolí Kláštora pod Znievom.
V kategórii juniorov si vybojoval víťazstvo Lukáš Ungvarský. Juniori štartovali

na 100 kilometrov v spoločnej kategórii
s mužmi. Lukáš obsadil výborne druhé
miesto za víťazným S. Nagyom, ako
najlepší junior. V kategórii kadetov bol
aktívny Félix Štanceľ, ktorý sa ocitol
v niekoľkých únikoch, no všetky boli
pohltené pelotónom. Napokon obsadil
pekné 5. miesto Matúš Ďurík.
Starší žiaci podali na trati bojovný výkon
a v poslednom stúpaní bol v úniku aj
náš zástupca Maroš Čerťaský. Napokon
špurtoval do cieľa pelotón a Filip Záhorec došpurtoval na 6. mieste.
Lukáš Ungvarský sa predstavil od 26. do
29. augusta v reprezentačnom výbere
Slovenska na N-cupe - svetovom pohári
juniorov v Česku na tradičnom podujatí
Závod míru juniorů.
CK MŠK
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Sečkár s bronzom z Majstrovstiev Európy
KARATE

V dňoch 20. a 22. augusta sa vo fínskom meste Tampere konali 48. Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov
a U21. Na šampionáte sa zúčastnilo
996 pretekárov zo 45 európskych
krajín. Slovensko a naše mesto reprezentoval talentovaný Šimon
Sečkár.
Do každej kategórie mohla krajina nominovať len jedného pretekára, a tak
aj samotný štart na tomto vrcholnom
športovom podujatí nebol jednoduchý.
Pretekári si museli prejsť nominačnými
turnajmi hlavne v zahraničí, keďže sa na
Slovensku takmer nesúťažilo.
Do reprezentačného družstva Slovenskej republiky sa z nášho klubu MŠK
Žiar nad Hronom nakoniec prebojoval
len Šimon Sečkár, ktorý Slovensko reprezentoval v kategórii športový zápas
kadetov do 57 kg.
Šimon nastúpil na tatami už v prvý deň

šampionátu. V jeho kategórii nastúpilo
28 pretekárov. Los mu do prvého kola
pridelil reprezentanta z Holandska,
nad ktorým Šimon zvíťazil 2:0. V druhom kole nastúpil proti minuloročnému bronzovému medailistovi z Čiernej
Hory. Po nerozhodnom skóre rozhodcovia ďalej do bojov posunuli Šimona.
V treťom kole nastúpil proti reprezentantovi zo Španielska, s ktorým vyhral
tesne 1:0. V semifinále proti Šimonovi
nastúpil neskorší víťaz kategórie. Semifinále bolo vyrovnané a až ku koncu
sa vedenia ujal Šimonov súper. Zápas
skončil 0:1, čo Šimona posunulo do boja
o bronz. Vo svojom poslednom zápase
s reprezentantom z Litvy Šimon zabodoval ako prvý. Súperovi sa podarilo
neskôr stav dorovnať na 1:1, no po záverečnom gongu sa z bronzovej medaily
nakoniec tešil Šimon a my spolu s ním.
Slovensko na šampionáte vybojovalo
celkovo tri cenné kovy – Nina Kvasni-

cová (Tornádo Nitra) zlato v športovom
zápase junioriek, Roman Hrčka (ŠŠK
Bratislava) bronz v kata juniori a Šimon
Sečkár (MŠK Žiar nad Hronom) bronz
v športovom zápase kadetov.
„Sme nesmierne radi, že po medailových úspechoch Dominiky Veisovej na
Majstrovstvách Európy (2016 - bronz,
2017 – zlato) sme v žiarskom klube vychovali ďalšieho pretekára európskeho rozmeru, čo len potvrdzuje vysokú
úroveň celého trénerského kolektívu
a vedenia v Karate klube MŠK Žiar nad
Hronom. Šimonovi ďakujeme za predvedený výkon a gratulujeme k skvelému výsledku,“ konštatuje na margo európskeho úspechu žiarskeho karatistu
tréner Ľubomír Striežovský.
Karate klub MŠK ZH
Foto: FB/SlovakKarateUnion

Basketbalisti na sústredení v Banskej Štiavnici
BASKETBAL

Do letnej prípravy na novú súťažnú
sezónu 2021/2022 už naplno vstúpili aj hráči BK MŠK Žiar nad Hronom.
V dvoch turnusoch, najskôr starší
žiaci a kadeti a potom žiaci a minižiaci, si vyskúšali úplne nové športoviská najmodernejšej školy v strednej
Európe, súkromnej základnej školy
Guliver v Banskej Štiavnici.
Táto škola len od septembra spúšťa
svoju prevádzku a jej najmenší žiačikovia po dohode s majiteľom a vedením
školy sa spolu so všetkými žiarskymi
školami zapoja do Žiarskej basketbalovej mikroligy (ŽBM). Dobrá spolupráca
vyústila do možnosti pre našich hráčov
využiť a vlastne aj otestovať ako prví
krásnu telocvičňu a vonkajší športový
areál s atletickou dráhou, dvomi ihriskami a workoutovým ihriskom. Chlapci
si všetky športoviská dostatočne užili,
v priebehu 7 dní odtrénovali dvojfázovo množstvo náročných herných aj
kondičných tréningov. Keďže vnútorný
bazén školy ešte nie je naplno v prevádzke, majiteľ školy vozil všetkých
hráčov podľa požiadavky na svoje náklady veľkým autobusom do Sklených

Teplíc na termálne kúpalisko. Už teraz
môžeme prezradiť, že spolupráca školy a klubu bude pokračovať ako v ŽBM,
tak aj v organizovaní takýchto letných
sústredení každý rok. Veľké poďakovanie patrí vedeniu školy Guliver a určite aj vedeniu Strednej odbornej školy
služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici,
ktorá poskytla všetkým basketbalistom k dispozícii svoj moderný internát
s novo zariadenými izbami a modernou
kuchyňou a jedálňou.

Prvého turnusu, pod vedením trénerov
Karola Kučeru a Juraja Horvátha a ich
asistentov Samuela Horvátha a Jakuba Šveca, sa v dňoch 9. až 15. augusta
zúčastnilo 21 starších hráčov. Druhý
turnus v dňoch 16. až 22. augusta viedli tréneri Marek Baláž a Norbert Nagy,
asistovali im Patrik Ďurica, Ondrej
Kosztolányi, Jakub Švec a prezident
klubu Štefan Muha. Tohto turnusu sa
zúčastnilo až 34 mladších hráčov klubu. V týchto dňoch už všetky tímy BK
pokračujú v letnej príprave vo svojich
domovských stánkoch, ZUS aréne a telocvični II. ZŠ. Všetky tímy sú už prihlásené do súťaží SBA, starší žiaci budú
hrať aj prestížnu medzinárodnú CEYBL
a kadeti EYBL. Muži sa okrem 1.ligy prihlásili aj do Slovenského pohára, kde
narazia hneď na veľmi zvučného súpera, extraligovú Handlovú. Hráči, priaznivci a fanúšikovia klubu sa tak môžu
tešiť na množstvo kvalitných zápasov.
Vedenie klubu sme sľúbili, že budeme
pre našich hráčov a trénerov zabezpečovať tú najvyššiu dostupnú kvalitu pre
tréningový proces aj zápasy. Letné sústredenie, aké ešte žiarski basketbalisti
nezažili, ale napríklad aj veľký nákup
a výmena všetkých lôpt v klube za najkvalitnejšie lopty na trhu, s ktorými sa

hralo aj na letných olympijských hrách
v Tokiu, sú zatiaľ len malou ukážkou
toho, kam chceme žiarsky basketbal
smerovať. Rozbiehame množstvo projektov. Okrem ŽBM napríklad aj novú
basketbalovú prípravku pod vedením
vyštudovaných a vysoko kvalifiko-

vaných trénerov. Aj týmto všetkých
chlapcov aj dievčatá 1. stupňa ZŠ, ktorí
chcú športovať a súťažiť, sem srdečne
pozývame.
Norbert Nagy, športový riaditeľ
BK MŠK Žiar nad Hronom

