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Hlinikáreň Slovalco odstaví svoju výrobu
Hlinikáreň Slovalco sa rozhodla ukončiť
výrobu primárneho hliníka vo svojom
závode v Žiari nad Hronom. Rozhodnutie je reakciou na vysoké ceny elektriny
a nedostatočné kompenzácie, na ktoré
Slovalco a iné energeticky náročné podniky upozorňujú už viac ako dva roky.
Do dnešného dňa však nebola prijatá novela zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá by stanovila
predvídateľný rámec a výšku kompenzácií
na úrovni iných priemyselných krajín EÚ.
Slovalco z rovnakých dôvodov obmedzilo
objem svojej výroby už na prelome rokov
2021 a 2022 na súčasných 60 percent výrobnej kapacity. Proces odstavovania zvyšných elektrolýznych pecí začne okamžite
a bude ukončený najneskôr do konca septembra 2022.
„Slovensko nezaviedlo konkurencieschopný rámec EÚ na kompenzáciu nepriamych
CO2 nákladov, čo znemožnilo Slovalcu
uzavrieť dlhodobú zmluvu na dodávku
elektrickej energie. Ak by Slovalco pokračovalo v prevádzke aj po roku 2022, pri
súčasných slovenských rámcových podmienkach a vysokých cenách elektriny by
utrpelo značné finančné straty,“ uviedol
Ola Sæter, vedúci divízie primárnej výroby
spoločnosti Hydro a predseda predstavenstva spoločnosti Slovalco.
Vzhľadom na vysoké ceny elektriny na rok
2023 je výroba hliníka v budúcom roku
pre Slovalco ekonomicky neudržateľná.
V súvislosti s ukončením výroby fabrika
predčasne ukončila všetky hedgingové
operácie s cieľom zlepšiť finančné rezervy
pre potenciálny reštart výroby v prípade
korekcie cien elektrickej energie a prijatia novely zákona, ktorá upraví výšku
kompenzácií na úroveň porovnateľnú
s ostatnými priemyselnými krajinami EÚ.
„Rozhodnutie sa dotkne až 300 priamych
zamestnancov fabriky a viac ako tisícky
externých zamestnancov v subdodávateľskom reťazci, keďže s odstavením výroby
sa zároveň zníži aj potreba na nákup služieb od dodávateľov v regióne. Momentálne sa sústredíme na bezpečné odstavenie
výroby,“ uviedol Milan Veselý, generálny
riaditeľ žiarskej hlinikárne.

V Bratislave sa protestovalo proti
odstaveniu výroby v Slovalcu
V stredu 24. augusta sa za Slovalco a slovenský priemysel protestovalo pred úradom vlády. Protestujúci vládu vyzvali,
aby prijala zákon, ktorý môže zachrániť
slovenské fabriky. Protest zorganizovala
občianska iniciatíva Pomôžme Slovalcu,
zhromaždenie podporili aj Asociácia prie-

myselných zväzov a dopravy, Odborový
zväz KOVO, členovia nórskych odborov,
Banskobystrický samosprávny kraj, mestá
a obce regiónu Žiar nad Hronom a spoločnosti Slovalco a OFZ. „Cieľom protestného
zhromaždenia bolo vyjadriť nespokojnosť
nad neochotou slovenskej vlády predložiť návrh novely zákona o obchodovaní
s emisnými kvótami, ktorým by sa výška
kompenzácií z Envirofondu vyrovnala
kompenzáciám v ostatných priemyselných krajinách EÚ,“ uviedol Martin Baláž,
člen petičného výboru iniciatívy Pomôžme Slovalcu, ktorá sa snaží zachrániť
výrobu hliníka na Slovensku.
„Čím skôr bude schválená novela zákona, ktorou sa kompenzácie pre priemysel
priblížia k európskym krajinám, tým skôr
môže Slovalco reštartovať výrobu. Pre Žiar
hlinikáreň predstavuje viac ako zamestnávateľa. Je to strategický partner mesta
a regiónu, ktorý dlhodobo podporuje
mesto a celé okolie. Neviem si predstaviť
budúcnosť Žiarskej kotliny bez Slovalca,“
vyhlásil pred protestujúcimi Peter Antal, primátor Žiaru. Ako dodal, aj napriek
tomu, že akcionári Slovalca pred niekoľkými dňami ohlásili, že od septembra odstavujú výrobu hliníka, stále je o čo bojovať
a aj z tohto dôvodu sa osobne zúčastnil
protestu. „Slovalco do mesta prináša aj
finančné prostriedky a vďaka nim teda
rozvoj,“ podotkol ďalej Antal a ako postupne vymenoval, Slovalco dalo 20 miliónov
korún na renováciu zimného štadióna,
600-tisíc eur na opravu plavárne a ďalšie
desiatky tisíc eur na podporu športu, kultúry či do opravy a modernizácie škôl.
„Slovalco je jedna z najekologickejších
hlinikární na svete a odstavenie jej výroby
bude mať negatívne dopady na zamestnanosť v regióne, štátny rozpočet či životné
prostredie. Viac ako dva roky sme preto
vládu žiadali len o jasný, transparentný
a stabilný legislatívny rámec na úrovni
iných priemyselných krajín EÚ, v ktorých takéto kompenzácie dostávajú naši
konkurenti. Slovalco ani ostatné fabriky
pritom nežiadali o žiadnu mimoriadnu
pomoc, na ktorú by sa museli skladať daňoví poplatníci, keďže príjmy Envirofondu
tvoria práve peniaze od energeticky náročných podnikov. Bez týchto kompenzácií je možnosť opätovného naštartovania
výroby nereálna,“ definoval schválenie novely zákona ako kľúčový krok pre prípadné
oživenie výroby hliníka Milan Veselý, generálny riaditeľ Slovalca.
V podobnej situácii ako Slovalco sa v tomto roku ocitol aj priemyselný podnik OFZ.
Oravská hutnícka fabrika musela pre vyso-

Zľava Martin Baláž, Ján Lunter, Alexej Beljajev, Monika Benedeková,
Peter Antal, Milan Veselý, Ladislav Kukolík. V pozadí Branislav Klocok.

ké ceny elektrickej energie zastaviť výrobu. K výzvam, aby vláda čím skôr predložila návrh novely zákona, sa preto pridal aj
Branislav Klocok, riaditeľ OFZ: „V prípade,
že ako krajina neurobíme tak ako doteraz
nič, po skončení tejto krízy ostane základný priemysel len v tých krajinách EÚ, kde
majú vlády strategický pohľad do budúcnosti a nám neostane nič iné, len si od nich
kupovať suroviny za podmienok, ktoré si
zvolia oni.“

Veľký výpadok tržieb hlási aj železničný
dopravca Cargo Slovakia. Spoločnosť
nákladnými vlakmi ročne prepravila viac
ako 300-tisíc ton oxidu hlinitého. Ako
uviedol Roman Gono, generálny riaditeľ
ZSSK Cargo, je to významný objem, ktorý
sa spoločnosti tržbovo dotkne niekoľkými
miliónmi eur.

Keďže zastavením výroby v Slovalcu, OFZ
a v budúcnosti možno aj v iných fabrikách
budú dotknutí samotní zamestnanci,
protestné zhromaždenie podporil aj OZ
KOVO. Jeho podpredsedníčka Monika Benedeková upozornila na sociálne dopady,
ktoré môžu vyvolať znižovanie stavu zamestnancov z dôvodu ukončenia výroby
v slovenských priemyselných spoločnostiach. „Sociálna situácia rodín, udržanie
zamestnanosti a rozvoj regiónu by mali
byť pre každú vládu prioritou. Pre odbory
je preto neakceptovateľné, ak vláda nie je
ochotná hľadať a prijímať riešenia v situácii, kedy sú ohrozené tisícky pracovných
miest, životná úroveň občanov a stabilita
regiónu,“ uviedla Benedeková vo svojom
prejave.

Súčasťou protestu bolo aj odovzdanie petície, ktorú vyhlásila iniciatíva Pomôžme
Slovalcu. V nej 8 083 signatárov apeluje
na vládu a slovenský parlament, aby bola
čo najrýchlejšie predložená a schválená
novela už spomínaného zákona. Pokiaľ
sa kompenzácie zvýšia a cena elektrickej
energie klesne, Slovalco by mohlo byť
schopné naštartovať výrobu od roku 2024.
Novela zákona zároveň pomôže spolu až
jedenástim energeticky náročným slovenským podnikom.

V podpore Slovalca a iných firiem sa dlhodobo angažuje aj Asociácia priemyselných zväzov a dopravy. Jej prezident
Alexej Beljajev zdôraznil, že táto diskusia
nie je diskusiou politickou, ale odbornou:
„Nežiadame pomoc, iba spravodlivé nastavenie systému. V Žiari máme fabriku s kvalifikovanou pracovnou silou, s ekologickou
výrobou spĺňajúcou najprísnejšie emisné
normy, ktorá vyrába v priemysle stále viac
využívaný hliník. Na druhú stranu, nemáme systém kompenzácií vysokých cien
elektrickej energie porovnateľný s inými
členskými štátmi EÚ. Slovenské podniky
fungujú na medzinárodných trhoch, preto
im aj naša legislatíva musí vytvárať predvídateľné a porovnateľné podmienky.“

Odstavenie Slovalca
sa dotkne celého regiónu

Dni jesennej čistoty
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2 500 žltých prilieb pred Úradom vlády SR symbolizuje
počet ohrozených pracovných miest.

Ukončenie výroby hliníka v Žiari ovplyvní stovky pracovných miest v regióne.
Okrem Slovalca totiž zvažujú prepúšťať aj
dodávateľské firmy. Medzi protestujúcimi
bolo preto často počuť: „Vládu to netrápi, Matoviča to netrápi, Hegera to netrápi. O robotu ale nepríde iba pár ľudí, ale
stovky zamestnancov.“ Protest podporilo
aj niekoľko zamestnancov spoločnosti Remeslo, ktoré tiež so Slovalcom spolupracuje. V prípade tejto firmy by o prácu prišlo
približne 50 ľudí.

Na úrad vlády odovzdali petíciu
s viac ako 8 000 podpismi

Petíciu na Úrad vlády SR odovzdali členovia petičného výboru na čele s Ladislavom
Kukolíkom, viceprimátorom mesta Žiar
nad Hronom. Podpredsedníčka OZ KOVO
Monika Benedeková spolu s nimi odovzdala stovky odkazov od zamestnancov
a občanov, adresovaných vláde a ministrovi financií Igorovi Matovičovi, ktoré ľudia
zasielali prostredníctvom webovej stránky
podporslovenskypriemysel.sk.

Slovalco sa aj naďalej bude
venovať recyklácii hliníka
Slovalco nateraz nezatvorí svoje brány
úplne, aj naďalej sa bude venovať recyklácii hliníka, ale príde o hlavnú časť svojej
činnosti. Hliník sa tu vyrába elektrolýzou
oxidu hlinitého, čo je energeticky extrémne náročný proces. Závod je najväčším
spotrebiteľom elektriny na Slovensku
a končí v ňom desatina celkovej spotreby
krajiny. Ceny elektriny však iba za posledný rok stúpli hneď niekoľkonásobne. Lenže
okrem nich sa zvýšili aj poplatky za emisné
povolenky, a keďže platí, že čím má firma
väčšiu energetickú spotrebu, tým má vyššie emisie a potrebuje teda viac povoleniek, náklady žiarskej hlinikárne enormne
narástli. Ak by aj vláda nakoniec schválila
vyššie kompenzácie, pre Slovalco je už
neskoro. Na to, aby mohli pokračovať vo
výrobe hliníka, by museli zlacnieť aj ceny
energií. Ak sa tak stane, obnovu výroby
vidí fabrika najskôr v roku 2025.
(lt)
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Plážové kúpalisko zaznamenalo
Najlepší guláš na
najvyššiu návštevnosť za posledné roky Beer feste navarilo mesto
Žiar nad Hronom
kúpaliska ešte v máji. Prezentácia zahŕňala podklady pre stavebné konanie, ale
aj konkrétny rozpočet a plány obnovy.
„Môžem povedať, že som veľmi spokojný
a keď sa nám v budúcich rokoch podarí
tento projekt zrealizovať, Žiar bude mať
moderné a príjemné kúpalisko, ktoré
bude veľkou konkurenciu zariadeniam
v okolí nášho mesta,“ uviedol na margo
rekonštrukcie kúpaliska primátor mesta
Peter Antal.

Tohtoročná letná sezóna sa na plážovom kúpalisku začala 15. júna. Počasie dovolenkujúcim mimoriadne prialo, a tak aj mestské Technické služby
hovoria o najvyššej návštevnosti za
posledné roky.
Podľa údajov, ktoré sme mali k dispozícii
v čase uzávierky našich novín, najvyššia
návštevnosť v júni bola v nedeľu 26.6.,
a to 1 270 ľudí, v júli vo štvrtok 21.7. prišlo 1 626 ľudí a v auguste v piatok 5.8.
prešlo bránami kúpaliska 1 208 ľudí. „Od
otvorenia sezóny na plážovom kúpalisku
prešlo bránami takmer 30 000 ľudí, čo je
najvyššia návštevnosť vôbec. Respektíve
od roku 2006, odkedy kúpalisko opätovne prebrali do svojej správy technické
služby,“ informuje na úvod Peter Jagoš,
zástupca riaditeľa mestskej eseročky,
a zároveň hodnotí tohtoročnú letnú sezónu: „Uvedené čísla hovoria za všetko.
Leto naplno začalo v júni a pokračovalo v podstate bez výrazných výkyvov
počasia až do druhej polovice augusta.
Extrémne teploty sa teda podpísali aj na
vysokej návštevnosti.“
Kúpalisko však bolo párkrát aj zatvorené, a to z dôvodu nepriaznivého počasia. V júni to bolo jedenkrát, v júli päťkrát

a v auguste prvýkrát až 20.8., kedy začalo
pršať.
Aj keď vzhľadom na zvyšujúce sa náklady museli technické služby pristúpiť
k zvýšeniu vstupného, našťastie, na návštevnosti sa to neodrazilo. Treba však
podotknúť, že napríklad darcovia krvi,
držitelia zlatej a striebornej Janského
plakety, mali vstup na kúpalisko zadarmo. „Darcovia krvi využili v čase uzávierky novín bezplatný vstup 725-krát v tejto
sezóne,“ dopĺňa informácie Peter Jagoš
a ako na záver dodáva, prevádzka plážového kúpaliska je naplánovaná do stredy
31. augusta.

Kúpalisko čaká v budúcom
volebnom období revitalizácia
Vedenie mesta plánuje do ďalšieho
volebného obdobia veľkú revitalizáciu
plážového kúpaliska. Predmetom revitalizácie bude rekonštrukcia bazénov,
dobudovanie detskej zóny či osadenie
detských atrakcií. Počíta sa aj s rekonštrukciou šatní, technickým zabezpečením a vynovením bazénovej technológie. Architekt Ján Katuščák predstavil
mestu prezentáciu obnovy plážového

V prvom rade prejdú modernizáciou bazény. Zmení sa ich povrch, technológia
cirkulácie vody, ktorá sa bude zároveň aj
dohrievať. Detský bazén bude zahŕňať
vodný svet, ktorý by mala tvoriť šmýkačka aj hojdačka. Obnovou prejde aj tobogan, volejbalové a tenisové ihrisko. Podľa
projektu by malo mať plážové kúpalisko
kapacitu vyššiu ako 900 návštevníkov.
Odhadované náklady na tento projekt
sú približne 3,5 milióna eur.
Rekonštrukcia plážového kúpaliska je
projekt samosprávy na najbližšie obdobie, keď sa ukončí plaváreň a keď budú
dokončené všetky ostatné športoviská.
Ako primátor Žiaru podotkol, plážové kúpalisko tým, že je využívané len dva a pol
mesiaca v roku, bolo ako keby odsúvané
bokom. A keďže už má kúpalisko svoje
najlepšie časy za sebou, rozhodlo sa
vedenie mesta zadať vypracovanie štúdie, ktorá by mala hovoriť o tom, akým
smerom sa bude uberať rekonštrukcia
plážového kúpaliska. Podstatné z toho
je, že sa zachováva celý koncept plážového kúpaliska. Pribudnú však nové
prvky zábavy a kúpalisko sa tak stane
moderným oddychovým miestom počas
letných horúčav.
(lt)

Detské inkluzívne ihrisko na Etape
by malo byť hotové do konca augusta
Ako sme vás už niekoľkokrát informovali, na Oddychovej zóne Etapa vyrastá nové detské inkluzívne ihrisko.
Aktuálne sa finalizujú práce na drevených detských prvkoch a zabezpečujú
sa terénne úpravy a dopadové plochy
okolo všetkých prvkov podľa projektovej dokumentácie.
Projekt inkluzívneho detského ihriska na
oddychovej zóne Etapa je navrhnutý tak,
aby bol vhodný pre všetkých členov komunity. Ihrisko má byť miestom, kde sa
budú spoločne hrať a stretávať deti, učiť
sa novým veciam a rozvíjať svoje schopnosti. Súčasťou ihriska bude aj oddychová zóna pre mamičky či starých rodičov
a altánok, kde sa môžu skryť pred dažďom aj silným slnkom.
Ako hovorí Ľudmila Paššáková z Oddelenia mestských projektov MsÚ, plánovaný
termín ukončenia prác je koniec augusta
2022.

0 do 9 rokov a oddychovou zónou pre
dospelých. Jednotlivé komponenty bezbariérového ihriska sú z prírodných materiálov a tvoria zázemie pre zmysluplné
trávenie voľného času rodiny. Hlavný
projekt ihriska tvorí deväť prvkov, z ktorých tri sú povinné - pieskovisko, kolotoč
a hojdačka – hniezdo. Tieto sú inkluzívne,
čo ponúka možnosť trávenia času pri hre
s rovesníkmi aj deťom so znevýhodnením. Súčasťou ihriska sú tiež altánok, lavičky či hrací priestor v tvare lode.
Všetky prvky sú kombinovateľné a adaptovateľné na rôzne plochy. Jednoducho
sa tak prispôsobia priestoru, ktorý má na
vytvorenie ihriska k dispozícii prijímateľ
dotácie. Komponenty sú navrhnuté tak,
aby detské ihrisko bolo skutočne pre
všetkých členov komunity, vytvorilo
príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj
zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov.

V sobotu 20. augusta sa konal ďalší
ročník obľúbeného pivného festivalu – Beer fest. Podujatie sa zameriava
najmä na pivá, ktoré sa nevyrábajú vo
veľkom a bežne ich nekúpime v obchodoch či obchodných reťazcoch.
Tento rok sa v Žiari predstavilo päť
takýchto pivovarov.
Najväčšími hviezdami obľúbeného
podujatia sú určite guláše a pivá. Tentokrát ste mohli ochutnať zlatistý mok
z piatich pivovarov - Sessler, Damian,
Simea, Zvolenský vŕšok a Martins.
Súčasťou podujatia je aj súťaž vo varení
kotlíkového guláša. „Súťaže sa zúčastnilo
jedenásť tímov,“ informuje na úvod producent žiarskeho Mestského kultúrneho
centra, Janko Kulich a dopĺňa: „Každý z tímov varil klasický slovenský guláš s kvalitnými surovinami a všetky guláše sa aj
predali.“ Ako zároveň prezrádza, najlepší
guláš roka 2022 navarilo mesto Žiar nad
Hronom, kde bol hlavným šéfkuchárom
a „majster vareška“ viceprimátor Ladislav
Kukolík. „O víťazovi rozhodovala trojčlenná porota v zložení Michaela Hric
Pribilincová, riaditeľka MsKC, Peter Bališ,
žiarsky guláš majster a organizátor Krahulského kotlíka, Evald Blahyj,“ spresňuje
ďalej Janko Kulich.

Legendárny Dušan Grúň si užil
atmosféru pivného festivalu
Ani tento rok nemohli na Beer feste chýbať sprievodné podujatia. „Viacero z plánovaných súťaží a sprievodných programov sme kvôli počasiu nerealizovali, ale
stihli sme aspoň drobné pivné súťaže.
V predaji boli tiež kvalitné grilované
špeciality, grilované kurence, kolená,
klobásy, hamburgery,“ vymenúva produ-

cent žiarskeho Céčka a k festivalovému
programu dopĺňa: „Program zostavujeme tak, aby potešil mladších aj starších,
ako aj ľudovkárov či rockerov. Festival
otvoril svojim vystúpením legendárny
Dušan Grúň, ktorý sa na akcii aj zdržal
a užil si atmosféru. Po ňom sa areál naplnil divákmi na vystúpenie populárnej
skupiny Cico band s hosťom René Rendym, večer patril legendárnemu raperovi MC Erikovi a nočný program uzatvorili
dvojníci skupiny Nightwish z Čiech.“

„

Aj napriek nepriaznivému
počasiu zavítalo do parku
takmer 1 200 návštevníkov.

Od svojho vzniku je o podujatie zo strany
návštevníkov veľký záujem. A to nielen
kvôli kvalitnému pivu. Obľúbenou sa
stala aj už tradičná súťaž vo varení kotlíkového guláša a mnoho návštevníkov
príde aj kvôli zaujímavému programu
a sprievodným podujatiam, ktoré sú určené nielen pre dospelých, ale zabavia
sa aj deti. „Celkovo sa tohtoročného Beer
festu zúčastnilo takmer 1 200 divákov.
Po úvodných dažďoch sme sa rozhodli,
že akciu nechceme rušiť, a tak, aby sa
areál naplnil ľuďmi a aby mal kto kupovať guláš a pivko, zaviedli sme akciu na
vstupenky 1+1. Bolo nám ľúto všetkých
súťažiacich aj predajcov, preto sme sa
spoločne s mestom rozhodli, že aspoň
takto prilákame ľudí, aj keď by pršalo až
do noci. Našťastie sa počasie umúdrilo
a diváci prišli. Sme im za to veľmi vďační.
Aj umelci si pochvaľovali atmosféru a prijatie,“ uzatvára Janko Kulich, producent
Mestského kultúrneho centra.
(lt)

Na projekt získalo mesto dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo
výške 45 000 eur. Táto dotácia je primárne určená na výrobu a montáž hracích
prvkov a spolufinancovanie mesta bude
použité na terénne úpravy a dopadové
plochy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou detského ihriska.
Hracie prvky:
• pieskoviskový čln
– hlavný inkluzívny prvok
• kolotoč – hlavný inkluzívny prvok
• hojdačka hniezdo
- hlavný inkluzívny prvok
• altánok
• veľká loď Nina (3 - 14 rokov)
• reťazové hojdačky pre 4 deti
• fit dráha
• info tabuľa
• lavička 7 ks

Na „Štvorke“ prebieha veľká
rekonštrukcia ihriska
(lt)

Na Základnej škole na Jilemnického
ulici aktuálne prebieha kompletná
rekonštrukcia športového ihriska.
Realizuje ju mesto Žiar nad Hronom
prostredníctvom Mestského športového klubu.

Ako prvé sa vymenilo staré oplotenie
a obnovou prejde aj umelý trávnik. Počíta sa tiež s ďalšími zmenami, ako sú
napríklad úprava mantinelov či výmena
sietí.
(r)

Detské inkluzívne ihriská pribudnú vo
všetkých slovenských krajoch, celkovo
v počte: Bratislavský kraj 13 ihrísk, Banskobystrický kraj 27 ihrísk, Košický kraj
25 ihrísk, Nitriansky kraj 31 ihrísk, Prešovský kraj 32 ihrísk, Trenčiansky kraj
25 ihrísk, Trnavský kraj 24 ihrísk a Žilinský
kraj 46 ihrísk.
Detské inkluzívne ihrisko RODINKA (rodinný inkluzívny areál) predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti od
Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice
slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Tužinská, telefón: 045/678 71 75,
e-mail: lenka.tuzinska@ziar.sk. Šport, e-mail: mn@ziar.sk. Grafická úprava: Michal Černaj, telefón: 045/678 71 35, e-mail: michal.cernaj@ziar.sk. Foto: Dušan Pethö. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a. s.
Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné
len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.
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Dverové výplne
druhého poschodia

leza. Vstupy nie sú však rovnaké ani
veľkosťou ani dverami, jedny sú dvojkrídlové a druhé jednokrídlové a ani
ich výzdoba nie je identická.

Venujme trochu pozornosti aj tak
bežnej súčasti každej stavby, ako
sú dvere. Veľmi zaujímavý a veľavravný prvok budov, tým skôr,
ak sa nachádzajú na historických
stavbách. Popisom dverí v kaštieli
začneme z hora, z druhého podlažia, na ktorom sa nachádzajú dva
vstupné portály, ktorými sa vstupuje do podkrovia.
Nádherne zdobené železné dvere
s bohatou výzdobou z tepaného že-

Pristúpme teda najprv k popisu
jednoramenných dverí s bohatšou
výzdobou.

po stranách dvojicu lúčov z pásoviny,
ktoré sú tak isto spájané nitovaním.
V mieste pretínania a zalomenia pásoviny je situovaná horizontálne osadená trojica tepaných ružíc, z ktorých
vybiehajú kopijovité hroty. Z prostrednej ružice smerom dole a nahor
vychádzajú krátke pásy, ukončené
ďalšími malými ružicami a doplnené
podkovami obohatenými malými
nitmi.

Nachádzajú sa na treťom podlaží juhozápadného krídla na priebežnej
chodbe. Sprístupňujú podkrovie nad
juhovýchodným krídlom kaštieľa. Sú
zhotovené z pravouhlých, plechových plátov, spájanými nitmi s pol
guľovými hlavičkami. Krídlo dverí je
spevnené ondrejským krížom a má

Dvere a ich dekorácia majú čierny náter. Na dverách je osadený krabicový
zámok, ktorého kľúčová dierka má
krycí štítok v tvare slzy. Vedľa zámku je klopadlové ťahadlo s úchytom

tvaru zvonca. Vnútorná stena dverí
má maslovo – biely olejový náter.
Krídla dverí sú uchytené mohutnými
prstencovými pántmi a valcovými závesmi, upevnenými do hranolových
kamenných ostení (Gojdoič). Dvere sú pomerne veľké, ich rozmer je
97 x 188 cm. Ich povrch je čiastočne,
aj keď nie dramaticky, narušený s viditeľnou koróziou v miestach závesu
pántov. Ich zhotovenie sa datuje do
obdobia konca 18. storočia. Takže
môžeme povedať, že ich dal vyhotoviť gróf Berchtold počas obnovy
kaštieľa.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

BÚDA nominovaná na prestížnu architektonickú cenu CE ZA AR
Každoročne vyhlasuje Slovenská komora architektov ocenenie Cena Za
Architektúru, ktorej úlohou je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, ako aj nabudiť verejné
povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ktorá vytvára základ
pre kvalitný životný priestor. Medzi
dvadsaťštyri finalistov bola tento rok
zvolená aj žiarska BÚDA.
Vysoký počet prihlásených diel do
21. ročníka ocenenia (88) reflektuje na
pomaly sa zvyšujúci štandard výstavby
ako aj environmentálne zodpovedný
prístup k tvorbe architektúry. Medzi
dvadsaťštyri finalistov tohtoročného
ocenenia CE ZA AR bola odbornou porotou zvolená aj BÚDA, ekokomunitné
centrum zo Žiaru nad Hronom. BÚDA
bola nominovaná v kategórii Fenomény
Architektúry nielen za svoju jedinečnosť,
ktorou prispieva k rozvoju architektúry
na Slovensku.
Medzinárodná odborná porota, zložená
z uznávaných architektov, svoj výber

potvrdzuje vyjadrením, že: „BÚDA v Žiari nad Hronom je dôkazom autentického
snaženia angažovanej komunity, ktorá
svojim aktívnym prístupom neformuje
len bezprostredný verejný priestor, ale aj
ľudí, ktorí ho užívajú. Subtílna architektúra tu slúži ako nevyhnutná infraštruktúra
a pozadie pre široké spektrum činností
obsiahnutých pod pojmom „život vo verejnom priestore“.“
Členky OZ MYesto, ktoré stojí za konceptom ekokomunitného centra BÚDA,
oslovili na spoluprácu pri obnove
priestoru architektonickú dielňu Ateliér
HAUS. Od začiatku bol veľký dôraz kladený na environmentálny aspekt celej
obnovy a na možnú recykláciu celého
pôvodného objektu, čo zároveň reflektuje aj obe tohtoročné heslá ocenenia
CE ZA AR, #zelenaprearchitektúru a #regenerácia. Obe v sebe nesú odkaz na
zmiernenie dopadov environmentálneho vplyvu architektúry a hľadania nástrojov klimaticky zodpovedných postupov
pri obnove krajiny, čo je zároveň aj jed-

nou z hlavných agend ekokomunitného
centra BÚDA.
Ing. Arch. Miroslav Šestina z architektonickej dielne Ateliér HAUS vysvetľuje
zvolený prístup pri obnove priestoru
bývalej zmrzlinárne: „Z ideologicko-ekologických dôvodov sme túto pôvodnú
konštrukciu zachovali. Nové steny sme
postavili okolo nej a zarovnali s pôvodným presahom strechy, čím sme zväčšili
vnútorný priestor. Pôvodná konštrukcia
ostáva súčasťou interiéru. Architektúra
ráta s premenou v čase - agátové drevo
na fasáde postupne zošedne oxidáciou
a zarastie zeleňou. Zhotovenie tejto
konštrukcie je kombinácia precízneho
plánovania s princípmi low-tech. Okná
a dvere nepochádzajú zo sofistikovanej
špecializovanej výroby, ale sú vyskladané z malého počtu nenáročne spracovaných dielcov s použitím jednoduchých
klavírových pántov bez nadbytočných
funkčností a zložitostí pričom celá zadná
stena je napríklad z odpadového materiálu z inej stavby.“

V Žiarskom chlpáčovi
sa budú pravidelne konať
dni otvorených dverí
Činnosť útulku Žiarsky chlpáč, ktorý sa nachádza v našom meste, sa poriadne rozbieha. Vďaka rôznym akciám sa snažia dostať do širšieho
povedomia ľudí. Teraz prichádza s ďalšou novinkou.
Útulok v júni 2022 pokrstili Martina Hamšíková,
manželka futbalovej legendy Mareka Hamšíka a primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal. Na konci
júla tohto roka zároveň útulok v Parku Štefana Moysesa zorganizoval nultý ročník podujatia Dogfest.
V rámci podujatia sa konali aj súťaže psíkov bez pôvodu či ďalší bohatý sprievodný program. Cieľom
podujatia bolo predstaviť verejnosti prácu útulku
a psíkov, ktorí sa v ňom nachádzajú a zatiaľ si nenašli svoj domov.
Ďalšou akciou, ktorú sa Žiarsky chlpáč rozhodol organizovať pravidelne, sú dni otvorených dverí. Prvý
bol v nedeľu 7. augusta a plánujú v nich pokračovať.
,,Dni otvorených dverí budú vždy každú prvú nedeľu v mesiaci. Chceme, aby to bola tradícia spojená

s opekaním špekáčikov, vozením na poníkovi a,
samozrejme, so psíkmi, ktorých si budú môcť návštevníci vymojkať. Ľudia si môžu prísť psíky pozrieť,
pohrať sa s nimi, vždy budú nejaké aj vo výbehu,“
hovorí Renáta Kořínková, vedúca žiarskeho útulku.
Ako ďalej uvádza, dôvodom, prečo sa rozhodli robiť
pravidelné dni otvorených dverí je, že chcú prilákať
ľudí do útulku. ,,Chceli by sme, aby návštevníci chodili ku nám, trávili čas so psíkmi aj s nami. Chceme,
aby zistili, že je u nás fajn, že môžu hocikedy prísť
a tráviť u nás čas pokojne aj s deťmi.“ Podľa Renáty
je dobré, keď deti trávia čas so psíkmi, pretože sa
veľa naučia o tom, čo potrebujú a aj to, ako sa k nim
správať.
Dňom otvorených dverí akcie v Žiarskom chlpáči
nekončia, v pláne majú aj kino v útulku. ,,Chceme
si spoločne pozrieť nejaký film, ideálne o psíkoch.
Sadneme si na deku s pukancami a premietať budeme na plátne. Už len vybrať pekné počasie.“
Kristína Hagarová

O tom, či žiarska BÚDA získa prestížne
ocenenie, ako aj ostatných laureátoch
ocenenia v jednotlivých kategóriách,
sa verejnosť dozvie v priamom prenose
6. októbra 2022 na RTVS.

(r)
Foto kredit:
Ing. Arch. Miroslav Šestina,
Ateliér HAUS

Mesto sa stará o dreviny
v suchom počasí
Počas tohto leta je situácia s vodou alarmujúca a dlhé suchá trápia aj zeleň a dreviny v Žiari
nad Hronom. Mesto v spolupráci s Technickými
službami pravidelne zalieva dreviny na celom
území mesta.
Aby sa o stromy ešte lepšie postarali, v severnej
časti mesta zakúpili zavlažovacie vaky, prostredníctvom ktorých sa voda dostáva do hĺbky ku koreňovému systému. Vrece je pripevnené okolo kmeňa
a zazipsované. ,,Do vaku sa zmestí 50 litrov vody,
ktorú pravidelne dopĺňame v závislosti od spotreby. Prvé zavlažovacie vaky sme umiestnili do tejto
lokality z dôvodu, že ide o dosť veternú časť mesta,
kde majú dreviny značne stresové podmienky pre
svoj rast,“ uviedla Marcela Gendiarová z Oddelenia
starostlivosti o zeleň, ovzdušie a vodu MsÚ.
Ako ďalej dodala, ďalším spôsobom udržania vlahy
v pôde je mulčovanie drevín, preto kôru dopĺňajú hlavne k mladým a novo vysadeným drevinám.
Takýto spôsob pomáha aj vtedy, keď strom nie je
obsypaný do šírky: ,,Chceme aj touto cestou poďakovať všetkým obyvateľom mesta, ktorí polievajú
stromy v okolí svojich bytových domov.“
Kritike neušla starostlivosť o dreviny na Ulici A. Dubčeka, z ktorých niektoré sú už úplne vyschnuté
a zrejme bude potrebné ich spíliť. „Veľmi dobre vieme o situácii na Ulici A. Dubčeka. Veľmi nás to mrzí,
že viac prevláda kritika ako povzbudenie. Pri výbere drevín na túto frekventované komunikáciu sme
použili práve jarabiny, ktoré mali byť odolné, avšak
solenie a iné stresové faktory im veľmi nepomohli.
Polievať všetky stromy v meste sa nedá zvládnuť.
Polievame v určitých intervaloch hlavne mladé
a novo vysadené dreviny. Určite však budeme riešiť
aj túto plochu novou výsadbou odolnejšími druhmi. Vody je málo, a preto sa nedá všetko zavlažovať.
Ďakujeme za pripomienky, budeme sa snažiť tento
úsek vysadiť,“ uzavrela Marcela Gendiarová.
Kristína Hagarová
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Župné trhy pritiahli tisíce ľudí

Kraj už tretím projektom podporil regionálnych
remeselníkov, farmárov a producentov
Nultý ročník Župných trhov oslovil
v siedmich mestách kraja tisíce ľudí.
Banskobystrický samosprávny kraj
sa aj prostredníctvom nich rozhodol
podporiť regionálnych producentov,
farmárov a remeselníkov. Trhy si pochvaľovali nielen návštevníci, ale aj
samotní predajcovia a samosprávy.
Nultý ročník Župných trhov, ktoré zorganizoval kraj prostredníctvom svojej
Rozvojovej agentúry pilotne v siedmich
mestách, sa stretol medzi návštevníkmi s veľkým úspechom. Svoju produkciu na nich predstavilo osem farmárov
a 46 regionálnych predajcov. Najúspešnejšie boli trhy v Banskej Bystrici, vo Zvolene a Lučenci, pričom v prípade prvých
dvoch spomenutých miest sa účasť záujemcov počítala v tisícoch.

deti. Hlavným dôvodom návštevy však
boli jednotlivé stánky, ktoré ponúkali napríklad lokálne mäsové a syrové výrobky,
produkty zo skla, kovu či keramiky, vyšívané kroje, v neposlednom rade aj prírodnú kozmetiku alebo ekologické obaly
na potraviny z včelieho vosku.
Župné trhy si pochvaľovali aj farmári či
remeselníci, ktorí dostali príležitosť prezentovať svoju prácu. „Ďakujem za možnosť zúčastniť sa na šiestich Župných
trhoch. Ďakujem organizátorom, veľmi
milým a šikovným ľuďom a v neposlednom rade všetkým kupujúcim ďakujem
za podporu,“ odkázala na sociálnej sieti
predajkyňa Ľubica Mitterová.

„Tešíme sa, že účasť na podujatiach bola
vysoká, a tak ako návštevníci, aj predajcovia hodnotili podujatie veľmi pozitívne. Bola to pre nich príležitosť prezentovať sa a získať si nových zákazníkov.
Koncept sa nám osvedčil a aj na základe
tohtoročnej skúsenosti budeme budúce
ročníky ešte zlepšovať,“ uviedla koordinátorka Župných trhov Ľubica Gombalová z Rozvojovej agentúry BBSK. Zároveň vyzdvihla vynikajúcu spoluprácu pri
príprave podujatí zo strany miest ako aj
spoluprácu s oblastnými organizáciami
cestovného ruchu a miestnymi akčnými
skupinami, ktoré sú koordinátormi značky Regionálny produkt.

„Teší ma, že si Župné trhy našli svoje publikum. Práca ľudí, ktorí sa rozhodli nezanevrieť na tradície, je náročná a častokrát nedocenená. Obyvatelia kraja ale
ukázali, že im na lokálnej produkcii
záleží. Všetkým regionálnym farmárom,
producentom a remeselníkom ďakujem
za to, čo robia, a rovnako ďakujem aj návštevníkom Župných trhov, že sa rozhodli
podporiť miestnych,“ povedal predseda
BBSK Ján Lunter.

Držiteľom značky Regionálny produkt
Pohronie, Horehronie, Novohrad, Podpoľanie, Hont a Gemer – Malohont je
veľká časť produktov, ktoré boli na trhoch prezentované. Táto značka je udeľovaná produktom na základe hodnotenia kritérií, akými sú napríklad podiel
lokálnych surovín, podiel ručnej práce,
zohľadnenie tradícií a prínos k prezentáciu regiónu.

Návštevníci si pochvaľovali príjemnú
atmosféru, dobrú náladu podčiarkli aj
vystúpenia folklórnych súborov či rôzne
remeselné workshopy určené nielen pre

Nultý ročník Župných trhov odštartoval
3.júna v Brezne a pokračoval v Banskej

Algeziologická ambulancia
v žiarskej nemocnici prijíma
nových pacientov
Algeziologická ambulancia v Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom sa
zaoberá diagnostikou a liečbou chronickej nádorovej a nenádorovej bolesti
farmakologickou liečbou a nefarmakologickými postupmi.
Venujú sa v nej liečbe pacientov, ktorí
trpia chronickou nádorovou bolesťou
všetkých typov, chronickými bolesťami
pohybového aparátu, chronickými pooperačnými a poúrazovými bolesťami,
postherpetickými a inými chronickými
neuropatickými bolesťami, komplexným
regionálnym bolestivým syndrómom,
rôznymi terapeutickými neovplyvniteľnými bolestivými stavmi ortopedického,
neurologického, reumatologického alebo
iného pôvodu.
„Objednať sa môžu pacienti, ktorí už majú
diagnostikovaný pôvod bolesti, čiže už
prešli diagnostickým procesom u obvodného lekára alebo príslušného špecialistu (neurológ, ortopéd, reumatológ,
onkológ), a tí pacienti, ktorí už absolvovali
diagnostiku, či liečbu bolesti na inom algeziologickom pracovisku,“ informuje
Bianka Krejčíová, hovorkyňa spoločnosti
Svet zdravia.
Na vyšetrenie je potrebné sa objednať vopred na telefónnom čísle 045/670 99 50

Počas výstupu na hrad čakali
na návštevníkov lúpežníci

„

Všetkých 18 ročníkov
sa uskutočnilo v priebehu
osemnástich rokov v rade
bez prerušenia.

alebo osobne v ambulancii: v utorok a vo
štvrtok v čase od 7.00 do 15.30 hod. Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy polikliniky na Sládkovičovej ulici 11
v Žiari nad Hronom.

Rastislav Uhrovič,
predseda Združenia na záchranu
hradu Šášov

Liečebné možnosti/výkony
Algeziologická ambulancia sa zaoberá
diagnostikou a liečbou chronickej nádorovej a nenádorovej bolesti farmakologickou liečbou a nefarmakologickými
postupmi :
• chronickou nádorovou bolesťou
všetkých typov,
• chronickými bolesťami pohybového
aparátu,
•chronickými pooperačnými
a poúrazovými bolesťami,
•postherpetickými a inými chronickými
neuropatickými bolesťami,
•komplexným regionálnym bolestivým
syndrómom,
•rôznymi terapeutickými neovplyvniteľnými
bolestivými stavmi ortopedického,
neurologického, reumatologického
alebo iného pôvodu.
(lt)
Foto: Svet zdravia

Bystrici, Detve, Lučenci, Rimavskej Sobote, vo Zvolene a skončil v Žiari nad
Hronom. BBSK dlhodobo podporuje lokálnych producentov a ich výrobu. Župnými trhmi tak kraj nadviazal na svoje
projekty Regionálnych pultov a Výzvu
farmárom, a vytvoril ďalší priestor pre
ponuku lokálnych výrobkov a potravín,
podporil lokálnu ekonomiku a nakupovanie „od miestnych“.
(r)

V nedeľu 14. augusta sa uskutočnil
už 18. ročník kultúrneho podujatia
Šášovské hradné hry. Tento termín
bol náhradou pôvodného termínu
(30.7.2022), ktorý bol pre nepriaznivé
počasie zrušený.
„Cieľom podujatia je od jeho počiatku
šírenie myšlienky záchrany hradu Šášov
a tomu je prispôsobený aj program,“ hovorí Rastislav Uhrovič, predseda Združenia na záchranu hradu Šášov.
Program Šášovských hradných hier sa začal už tradične o 14.30 hodine výstupom
na hrad, s čím bola spojená aj komentovaná prehliadka hradu. „Počas nej sa
návštevníci mohli dozvedieť o aktivitách
Združenia na záchranu hradu Šášov, ale
tiež o architektúre a histórii tohto stredovekého skvostu. Počas výstupu čakalo
na návštevníkov prekvapenie v podobe
lúpežníkov, ukrývajúcich sa v lese, ktorým sa ale statočne ubránili,“ hovorí ďalej
s úsmevom Rastislav Uhrovič.
Hlavný program podujatia začal
o 16.00 hodine a predstavili sa v ňom
šermiarski majstri, kaukliari a mladé sokoliarky. Návštevníci si mohli vychutnať

lukostrelecký turnaj a niekoľko zaujímavých vystúpení, pričom boli často do
programu zapájaní. „Evidentne si podujatie najviac užili najmladší diváci, ktorí
v hojnom počte zotrvali až do samotného záveru. Počasie bolo ukážkové, pre približne 500 návštevníkov bolo pripravené
občerstvenie a niekoľko sprievodných aktivít, ako napríklad súťaže, tvorivé dielne,
lukostreľba či jazda na koni,“ konkretizuje
Uhrovič.

Zaujímavosťov hradných hier je fakt, že
všetkých osemnásť ročníkov sa uskutočnilo v priebehu osemnástich rokov v rade
bez prerušenia, a to aj napriek ťažkému
pandemickému obdobiu. „Chceme poďakovať všetkým partnerom, vďaka ktorým
sa toto podujatie mohlo uskutočniť aj
v tomto roku, všetkým dobrovoľníkom,
ktorí pomáhali pri organizácii a aktivitách
a už dnes sa tešíme na ďalší 19. ročník,“
uzatvára Rastislav Uhrovič zo Združenia
na záchranu hradu Šášov.
(lt)
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KULTÚRA / INFORMÁCIE

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 29.8. 13.00 – 20.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 30.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 31.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 1.9. 8.00 – 14.00 h lekáreň Prameň, Dukelských hrdinov 8, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, Jana Jiskru 8, Zvolen
8.00 – 12.00 h lekáreň Benu, OC Kaufland, SNP 116, ZH
13.00 – 20.00 h lekáreň Benu, OC Kaufland, SNP 116, ZH
• 2.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Štúrova, Ľudovíta Štúra 2, Zvolen
• 3.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 4.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. max, OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
• 5.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
• 6.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata, Kremnická 2, Zvolen
• 7.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 8.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Mládežnícka 12, Sliač
• 9.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
• 10.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 11.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník n. Hronom
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.

ZÁKLADNÝ KURZ GRAFOLÓGIE
Pohronské osvetové stredisko vás pozýva na základný kurz o význame a rozbore písma, ktorý sa začne
v sobotu 10. septembra o 9.00 hodine v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.
Rozsah kurzu je 20 hodín, preto je rozdelený na štyri po sebe nasledujúce soboty:
10.9., 17.9., 24.9., 1.10.
Cena kurzu: 50 eur (lektorské, občerstvenie)
Obsah kurzu: história písma, základy psychológie, história grafológie, grafologické zákony, grafologické
znaky, podpis, potrebné informácie o pisateľovi, postup rozboru, ukážka rozboru konkrétneho rukopisu aj
s povahopisom.
O lektorovi: Mgr. Peter Bakay od roku 2010 vyučuje základy grafológie (študijný odbor editorstvo) na UKF
v Nitre. Bol viceprezidentom Slovenskej grafologickej spoločnosti, vedie kurzy grafológie a kluby grafológov
v Nitre a Bratislave, spolupracuje s personalistami aj s kriminalistami.
Počet miest na kurz je limitovaný.
Uzávierka prihlášok: 5.9.2022

Kurz opatrovania
Začiatok kurzu:
12. septembra 2022
Mobil: 0903 558 929
E-mail: ziar@redcross.sk
Územný spolok SČK
Žiar nad Hronom,
SNP 600/94
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ROZHOVOR

Spisovateľka Jana Plauchová: Vesmír ma fascinoval už od útleho veku
Jana Plauchová je autorkou niekoľkých sci-fi románov. Debutovala
románom Nula kelvinov a čitatelia
naň nešetrili chválami. Pred troma
mesiacmi vyšiel znova, v novom vydaní. S mladou spisovateľkou sme sa
rozprávali nielen o jeho reedícii, ale aj
o najbližších spisovateľských plánoch.
V románe Nula kelvinov predstavila Jana
Plauchová cestovanie časom na úplne
iný spôsob, než aký sme poznali z doterajších diel sci-fi. Okrem toho sa však
táto kniha zaoberá aj otázkami génovej manipulácie človeka a problémami
dospievajúcich, najmä odlišnosťou od
kolektívu. Nasledovalo vydanie románu
Večnosť omylov, napísaného v skutočnosti pred Nula kelvinov. Témou knihy
je fiktívna havária reálneho raketoplánu
Discovery, s ktorou sa hlavný hrdina nevie zmieriť a až fanaticky pátra po pravde. Jeho hľadanie prináša čoraz bizarnejšie a ďalekosiahlejšie odhalenia. Ako
tretí vyšiel román Úvod do teórie chaosu
s témou paralelných vesmírov. Zápletkou
je opäť havária kozmickej lode, tentoraz
lode z budúcnosti, smeruje však k úplne
inému rozuzleniu ako Večnosť omylov.
Hlavný hrdina trpí posttraumatickou
stresovou poruchou a fóbiou z oceánskych hĺbok. Oboje však musí prekonať.
V stávke je totiž osud celého sveta. Štvrtá v poradí bola vydaná Druhá planéta,
v skutočnosti najstarší, no od svojho napísania veľakrát vylepšovaný rukopis. Tá
prináša senzačné zodpovedanie otázky,
prečo sú podmienky na planéte Venuši

také drsné a odkiaľ sa vzal supersilný
skleníkový efekt, ktorý na nej panuje.
Váš debutový román Nula kelvinov
vyšiel prednedávnom znova, v novom
vydaní. Prečo ste sa vy, resp. vydavateľstvo rozhodli pre jeho reedíciu?
Vyžiadali si ho čitatelia?
Dôvodov je viac. Jednak ten, že v prvom
vydaní som knižku považovala spätne
za dosť nevyladenú – už keď vychádzala, vedela by som ju napísať oveľa lepšie. A tak som ju po vydaní ešte viackrát
zrevidovala a vylepšovala. Druhý dôvod
je ten, že áno, mnohí čitatelia sa po nej
zháňali, ale prvý náklad sa vypredal. Tre-

tím dôvodom, možno najpodstatnejším,
je ten, že má vyjsť jej pokračovanie. Mnohé vydavateľstvá však odmietajú vydať
pokračovanie románu, ktorý vyšiel inde.
No prvé vydavateľstvo zaniklo, tam by
nebolo možné urobiť reedíciu. Preto sa
na nové vydanie podujalo vydavateľstvo
Artis Omnis, ktoré mi vydalo aj predošlé
tri tituly.

dospieva. Nejde však o klasický román
kategórie young adult, pretože na rozdiel od románov tohto žánru obsahuje aj
odborné pasáže, podrobne opísané násilie, smrť a komplikované fyzikálno-filozofické konštrukty. Povedala by som, že
je to pre náročného dospievajúceho čitateľa, ktorý hravo zvláda aj iné dospelácke
knihy. A, samozrejme, pre dospelých bez
rozdielu veku a pohlavia. Je však dobré,
ak ovládajú gymnaziálnu biológiu, aby
mali osvojenú základnú terminológiu,
ktorú používa jedna z ústredných postáv – genetik.

Môžete prezradiť, o čom bude pokračovanie „kelvinov“?
Ťažko niečo prezradiť bez toho, aby som
čitateľom, ktorí si nechcú kaziť prekvapenie z čítania prvého dielu, nič podstatné
nevyzradila. Druhý diel s názvom Tristodesať kelvinov veľmi úzko nadväzuje
na prvý, bez jeho čítania asi druhý diel
nebude čitateľom dávať zmysel. Môžem
však vyzradiť, že znova pôjde o súboj lásky proti fyzike a ďalšie veľké odhalenia
ohľadom fungovania vesmíru.
Kedy by pokračovanie malo vyjsť,
v akom vydavateľstve a kde si ho čitatelia môžu zakúpiť?
Pôvodne malo vyjsť na jeseň tohto roku.
Žiaľ, z viacerých dôvodov sa vydanie presúva. Momentálne to vyzerá na jar 2023.
Vyjde vo vydavateľstve Artis Omnis a určite bude k dispozícii aj v predpredaji.

„

Inšpirovala sa
molekulárnou biológiou,
ktorú študovala počas
dvoch rokov písania knihy.

Ako dlho ste na pokračovaní pracovali
a kde ste čerpali inšpirácie?
Na dokončení prvej verzie pokračovania
som pracovala šesť rokov. U mňa ide
o štandardnú dĺžku práce na prvopise,
aj prvý diel mi trval rovnako dlho. Na
rozdiel od prvého dielu som však druhý
diel nezapísala jedným dychom počas
krátkeho časového obdobia, ale nápady som si počas tých šiestich rokoch
zapisovala priebežne a v poradí, v akom
mi prichádzali. To poradie je u každého
románu rozhádzané a inak tomu nebolo ani tu. Začala som štvrtou kapitolou,
skončila pätnástou (z tridsať) a koniec
knihy som napísala skôr ako začiatok.

Takto na preskáčku som napísala knihu
vôbec po prvýkrát. Inšpiráciou mi bolo
najmä magisterské štúdium molekulárnej biológie, ktorému som sa venovala
počas prvých dvoch rokov písania knihy. Poznatky z tohto štúdia som využila
v pasážach venujúcich sa genetike. Kde
sa však vzala inšpirácia na zvyšok, najmä
na silný ľúbostný príbeh medzi hlavnými
protagonistami, to netuším.
Píšete sci-fi, prečo práve tento, pre
ženu menej príťažlivý, žáner?
Jednoducho povedané, najmä na tento
žáner mi prichádzajú nápady. Na nápadoch je moja tvorba silno závislá, neviem písať na zákazku, ani slohy v škole
som preto, na rozdiel od väčšiny iných
autorov, nemala rada. Ak by mi chodili
nápady na detektívky, nezostalo by mi
nič iné, než písať detektívky, ak by mi
chodili nápady na rozprávky pre deti,
písala by som rozprávky. Ale je to scifi, trošku prekvapivo, lebo tento žáner
čítam o čosi menej ako nefantastické
žánre. Na druhej strane to ale ani také
prekvapivé nie je, keďže vesmír ma už
od útleho veku fascinoval a sci-fi je jediný žáner, ktorý sa vo vesmíre bežne
odohráva.
Spolupracujete s vydavateľstvom
Artis Omnis, ako vznikla táto spolupráca?
Po prvom vydaní románu Nula kelvinov
som už nechcela s pôvodným vydavateľstvom spolupracovať. Na rukopis románu Večnosť omylov som preto začala
hľadať iného vydavateľa. Asi po trištvrte
roku hľadania a štvrťroku, odkedy som
poslala rukopis Artisu, sa mi ohlásili,
že ich zaujal. So spoluprácou som bola
oveľa spokojnejšia ako v predošlom vydavateľstve, napríklad obálka Večnosti
veľmi dobre zodpovedala mojim predstavám, čo sa o pôvodnej obálke debutu
rozhodne nedalo povedať. Artis Omnis
sa zároveň stará aj o propagáciu svojich
autorov, čo pôvodné vydavateľstvo vôbec nerobilo. Z týchto aj ďalších dôvodov
som zostala vydávať u nich.
Aké máte ohlasy na vaše predchádzajúce knihy? O ktorú mali čitatelia najväčší záujem a čo myslíte, prečo?
Najlepšie ohlasy mal práve román Nula
kelvinov a aj vďaka tomu vychádza znova. Myslím, že na čitateľov zapôsobil
tragický ľúbostný príbeh, originálne nápady, ako aj civilné prostredie deja, ktoré
je mnohým ľuďom blízke. Nula kelvinov
si získalo aj veľa fanúšikov, ktorí sci-fi
v klasickom ponímaní až tak nemusia.
Veľmi dobré ohlasy mal aj Úvod do teórie chaosu, ktorého náklad je už tiež celý
vypredaný. O jeho reedícii v slovenčine
neuvažujeme, ale mal by vyjsť v českom jazyku. Večnosť omylov je príbeh,
ktorý patrí do rozsiahlejšieho univerza,
je v ňom veľa symbolov a skrytých významov a nie úplne všetky otázky v ňom

sú zodpovedané, čo sa u časti čitateľov
nestretlo s porozumením. Druhá planéta
je zase veľmi klasické, starosvetské sci-fi,
ktoré máva úspech skôr u začínajúcich
čitateľov v tomto žánri.
Nechystáte sa do budúcna písať aj iný
žáner?
Určite áno. Momentálne mi v inom vydavateľstve vychádza prvá publikácia z oblasti náučnej literatúry. Minoritne však
píšem aj ďalšie žánre, napríklad fantasy
poviedky či poviedky bez fantastických
prvkov. Mám na konte aj nevydanú psychologickú novelu a rada by som si vyskúšala tiež psychologický triler.
Poznáte vašich čitateľov, akí sú?
Väčšinu odoziev som mala od dospelých
mužských čitateľov. Moje knihy sú však
určené každému bez ohľadu na vek a pohlavie, komu majú čo povedať. Myslím
si, že Nula kelvinov by vedela vo väčšej
miere osloviť aj dospievajúcich vzhľadom na to, že hlavná postava tiež práve

Jana Plauchová znovu vydanie románu
Nula kelvinov uviedla do života 3. júla
v Bratislave. Ako nám na záver povedala: „Pri prvom vydaní nebola krstená, o to
viac som sa tešila na jej krst. Zúčastniť sa
ho mohli všetci účastníci tohto festivalu
fantastiky. Súčasťou krstu bola aj moja
krátka prednáška o geneticky modifikovaných organizmoch, ktoré sú dnes
čoraz horúcejšou témou.“

O spisovateľke
Jana Plauchová (1987) pochádza z Banskej Bystrice. Niekoľko rokov žila v Žiari nad Hronom, kde pracuje v Krajskej
hvezdárni a planetáriu M. Hella, v súčasnosti sa usadila v neďalekej Kremnici.
Medzi laikmi aj odbornou verejnosťou sú
obľúbené jej pútavé prednášky na tému
nebeských telies, kozmického výskumu
či možnej existencie mimozemského života. Študentom astronómie prednáša
aj predmet Raketová technika a kozmonautika. V knižnej tvorbe sa orientuje na
žáner vedeckej fantastiky, v ktorej využíva svoje rozsiahle odborné poznatky. Na
Slovensku ju môžeme označiť za najvýraznejšiu súčasnú autorku tohto žánru.
(lt)
Foto: Martin Makúch.
Archív JP.
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DNI JESENNEJ ČISTOTY

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad
Hronom, a.s. organizuje od pondelka
19. do piatka 23. septembra Dni jesennej čistoty 2022, v rámci ktorých
majú obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa zadarmo hlavne objemného
odpadu v blízkosti ich bydliska.
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa
podľa stanoveného harmonogramu,
a to od 14.00 do 18.00 hod. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na BIO ODPAD zo
záhrad.
Veľkokapacitné kontajnery slúžia na
zber objemného odpadu, ako je starý

nábytok, postele, sedačky, matrace,
koberce, parkety, podlahoviny, staré
riady a pod. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru
nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo
pri rodinných domoch. Kontajnery na
BIO ODPAD slúžia vyslovene na zber odpadu zo záhrad a svojpomocného čistenia okolia bytových domov, ako je tráva,
lístie, burina, staré kvety a podobne.

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
v súvislosti s COVID-19.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku
0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva 045/678 71 24.
Zbavte sa objemného odpadu zadarmo
Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov
stojísk zberných nádob, aby využili Dni
jesennej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený
vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto
umiestnený odpad je v zmysle zákona
a VZN čiernou skládkou.

Stavebný odpad
do kontajnerov nepatrí
Do kontajnerov je zakázané umiestňovať drobný stavebný odpad! Ako napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika,
obkladačky, tehly, betón a pod. Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona
o odpadoch a VZN mesta odovzdáva
na Zbernom dvore, ktorý sídli na Ulici
SNP 131 v Žiari nad Hronom za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku.
Ďalej do kontajnera je zakázané ukladať
triedené zložky odpadu (ako papier,
kovy, plasty a sklo), bioodpad, pneumatiky a zmesový komunálny odpad.
Všetky druhy odpadov je možné
umiestniť na zbernom dvore, zmesový
komunálny odpad štandardne len do
zberných nádob pôvodcu.
Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu
(modrý kontajner) bude celý týždeň

ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
POČAS DNÍ JESENNEJ ČISTOTY
Pondelok 19. septembra
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Jilemnického ulica – druhé parkovisko
poniže IV. ZŠ
2. Hurbanova ulica/Svitavská ulica
3. Tajovského ulica č. 6 - pred Jednotou
4. Svitavská ulica – parkovisko
5. Pártošovej – parkovisko ST č. 27
6. M. Chrásteka – za Jadranmi 2 ks VKK
7. Sládkovičova č. 10 - pri stojisku č. 005
8. Ulica SNP č. 143 - oproti čerpacej stanici
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Utorok 20. septembra
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Komenského ulica č. 18
– pri stojisku č. 082
2. M. R. Štefánika
– poniže parkoviska základnej školy
3. Jiráskova ulica
– parčík za predajňou kníh
4. A. Dubčeka – pri cukrárni
5. A. Dubčeka – pri bývalej
predajni zdravotných potrieb
6. A. Dubčeka – medzi TS s.r.o. a Rolvisom
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7. Š. Moysesa – vnútroblok za optikou,
BD č. 454, spevnená plocha
8. Ul. J. Hollého č. 7
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Streda 21. septembra
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Hutníkov č. 11 - pri stojisku č. 044
2. A. Kmeťa - cirkevná škola
3. A. Kmeťa - za hutníckym bufetom
4. Hviezdoslavova ulica č. 1
5. Š. Moysesa č. 6 - pri lesáckej bytovke
6. Cyrila a Metoda/Š. Moysesa
7. Svätokrížske námestie
– parkovisko pri cukrárni
8. Dukelských hrdinov - pri BD č. 329
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Štvrtok 22. septembra
od 14.00 do 18.00 hod.
1. M. Benku
– pri bývalom detskom ihrisku Terezka
2. J. Kráľa - pri zbernom stojisku č. 100
3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
4. Krížna – pri Stavite

5. Rudenkova ulica/Družstevná ulica
6. Lúčna ulica		
7 J. Kráľa/A. Štefanku - na rohu ulice
8. Kukučínova - parčík
9. Jesenského ulica č. 26
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Piatok 23. septembra
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Šášovské Podhradie - Valašský šenk
2. Šášovské Podhradie – časť Píla
– stred ulice pred domom č. 366
3. Šášovské Podhradie
– stred dediny (autobusová zastávka)
4. Šášovské Podhradie - pod hradom
5. Medzi vodami 		
6. Partizánska ulica č. 115
7. Partizánska ulica – športová hala
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

k dispozícii na stanovišti pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika
v čase od 14.00 do 18.00 hod. K dispozícii bude aj asistencia.
Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno – bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých
je v meste rozmiestnených spolu osem
kusov.
Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre VKK, a to
z dôvodu zabezpečenia operatívneho
výkonu zberu a odvozu VKK počas dní
čistoty.
Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali
aktuálne opatrenia stanovené Úradom

Opakovane žiadame obyvateľov, aby
nedávali odpad, ktorý patrí do VKK
tzv. káričkárom (pouličným zberačom
odpadu), pretože dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa
stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Keďže sa pôvodca
čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú
hradené z mestského rozpočtu. Tieto
prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.
Mesto si vyhradzuje právo na zmenu
stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho
riešenia umiestnenia kontajnera na iné
stanovište.
OŽPaI, oddelenie OH

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

MAX
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Pes, ktorý nebude čipovaný, bude ihneď
veterinárne ošetrený (čipovanie, očkovanie a odčervenie). Ostatné psy budú
ošetrené podľa záznamov na čipe.
Po uplynutí 45 dní bude pes kastrovaný
a ponúknutý na adopciu. Adoptované
psíky idú do nového domova čipované,
očkované, odčervené a kastrované.
Pri adopcii sa podpisuje adopčný protokol a hradí adopčný poplatok.
Kontaktovať môžete útulok telefonicky
od 9.00 do 16.00 hod. na číslach: 0948
082 206, 0905 334 594. Po tejto dobe,
prosíme, len SÚRNE prípady!
Ak máte vzťah ku psom, no z rôznych dôvodov si žiadneho z nich nemôžete za-

MATÚŠ

NIKY

RIO

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

IVO

Rasa: nemecký ovčiak. Vek: 8 rokov. Pohlavie: sučka
Niky sa ocitla v útulku po tom, ako jej majiteľ vážne
ochorel a viac sa o ňu nemohol starať. Veľmi ho to
bolelo, ale nemal inú možnosť, ako umiestniť sučku
u nás. Je to čistokrvná sučka nemeckého ovčiaka,
aj s papiermi, ale šteniatka už mať nebude. Rada
býva vonku a spokojná bude vo svojej búde vo dvore.
Zbožňuje ľudí, dokonca má rada aj iných psíkov, ale musí
mať od dostatok pokoja a čas pre seba. Má spravené aj
skúšky, ovláda rôzne povely a poslúcha na slovo. Veríme,
že jej nájdeme domov, kde ju budú ľúbiť rovnako, ako
v predchádzajúcom domove.

TOBIAS

Rasa: kríženec jazvečíka. Pohlavie: pes
Vek: približne 5 mesiacov
Rio je približne 5-mesačné šteniatko. Je veľmi spokojný
a teší sa zo spoločnosti ľudí. Je už aj socializovaný. Veľmi
by mu pomohla aj dočaska, kde by sa naučil hygienickým
návykom. Rio je ako každé šteniatko - hravý, mojkavý
a túži byť pri človeku. Vhodný by bol aj do rodiny s deťmi,
ktoré už vedia, ako sa treba k šteniatku správať. Pri Riovi
ešte treba počítať, že je potrebné naučiť ho základným
hygienickým návykom. Taktiež si treba uvedomiť, že
si vyžaduje ľudskú spoločnosť a treba sa mu venovať,
kým sa naučí všetkému, čo má správny psík vedieť.
Budúci majiteľ by mal vedieť, čo obnáša starostlivosť
o šteniatko, že sa mu ešte môže prihodiť malá „nehoda“,
alebo že kde-tu ešte niečo zničí, rozhryzie. Šteniatko je
záväzok na niekoľko rokov a s tým treba počítať. Rio
by bol vhodný aj ako parťák na prechádzky či výlety.
Domov mu hľadáme v byte alebo v rodinnom dome
s celoročným prístupom do vnútra.

Rasa: x labrador. Vek: 8 rokov. Pohlavie: pes
Max je kríženec labradora a v našom útulku sa ocitol po
tom, ako sa jeho rodina rozhodla, že ho už nechce. Preto
mu hľadáme nový domov, kde ho budú ľúbiť rovnako
ako on ich a bude to už navždy. Samozrejme, s Maxom
musí mať nový majiteľ trpezlivosť, pretože si opäť musí
získať dôveru ľudí. Max má veľmi rád ľudí a môže ísť do
rodiny, kde sú aj deti. Ako sa znáša so psíkmi, to zatiaľ
nevieme. Domov mu hľadáme v byte alebo v rodinnom
dome s trvalým prístupom do vnútra.

Rasa: kríženec rodézsky ridgeback
Pohlavie: pes. Vek: približne 2 roky

Rasa: kríženec malého portugalského podenga
Pohlavie: pes. Vek: približne 1 rok

Matúš je naším čerstvým prírastkom, takže ešte veľmi
nevieme, ako sa správa k iným psom či cudzím ľuďom.
Za tých niekoľko dní, čo je v útulku sa ešte nezbavil
strachu, veľmi sa bojí. Postupne ho budeme zoznamovať
s prostredím a ostatnými psíkmi. Veľmi by mu pomohla
aj dočaska, kde by sa socializoval a zvykol by si na život
s človekom.

Ivo je psík veľmi priateľskej povahy. Má rád iných
psíkov a užíva si aj spoločnosť a pozornosť ľudí. Je už
socializovaný aj so sliepkami a mačkami. Je to také
malé zlatíčko. Môže ísť aj do rodiny s deťmi a k aktívnym
ľuďom, ktorí ho budú brávať na pravidelné prechádzky
alebo výlety. Domov mu hľadáme v byte alebo
v rodinnom dome s celoročným prístupom do vnútra.

Rasa: kríženec Cane Corso. Vek: 4 roky. Pohlavie: pes
Tobias je 4-ročný kríženec rasy Cane Corso. Nemá veľmi
rád iných psíkov, ale zato zbožňuje deti aj dospelých.
Je to taký maznáčik, ktorý si užíva ľudskú spoločnosť.
Ovláda aj základné povely a musíme ho teda pochváliť,
že mu to ide veľmi dobre. Je to psík, ktorý keď bude mať
svojho majiteľa, dá mu všetku svoju lásku a určite ho
nesklame. Domov mu hľadáme v byte alebo v rodinnom
dome s celoročným prístupom do vnútra.

Biela pastelka 2022 vyráža do ulíc
23. septembra budú v uliciach slovenských miest a obcí dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka.
Verejná zbierka Biela pastelka patrí medzi desať najväčších, a zároveň najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Jej
história sa začala písať v roku 2002 a pôvodný organizačný tím ju pripravil už za
dva mesiace. Aj napriek náročnej situácii,
či už v oblasti ekonomiky, stále hroziacej
pandémii, či vojny na Ukrajine organizátori dúfajú, že darcovia zbierku podporia.
Biela pastelka patrí k najväčším a podľa
hodnotenia tretieho sektora i najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku.
Ambasádormi zbierky sú moderátorka
Adela Vinczeová, komik a influencer Fero
Joke a herec SND Robo Roth, ktorý je zároveň „hlasom“ zbierky.

Ako pomáha verejná zbierka
Biela pastelka
Verejná zbierka Biela pastelka slúži na
podporu a pomoc ľudí so zrakovým
postihnutím. „Vďaka zbierke učíme
ľudí, ktorí prídu o zrak Braillovo písmo,
chôdzu s bielou palicou, čo pre nich
znamená, že môžu ísť samostatne do
obchodu, do práce či pre deti do školy.
Pomáhame im tiež zvládnuť technicky
náročné pomôcky, aby dokázali pracovať
s počítačom, dotykovým mobilným telefónom s hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom, používať špeciálne
lupy, postarať sa o domácnosť, čiže oprať
si, navariť, ožehliť. Nechýba ani pomoc
pri získavaní príspevkov, pomoc pri odstraňovaní bariér, podpora v legislatívnej

oblasti a veľa ďalšieho. Našou snahou je
klient žijúci plnohodnotný život,“ hovorí
Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Pre človeka so zrakovým postihnutím je
dôležité mať možnosť zdieľať svoje pocity, nájsť pochopenie, radu od kohosi,
kto prechádza niečím podobným ako on,
a presne rozumie, s čím zápasí. Aj preto
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka možnosť členstva v základných organizáciách. Aktuálne je v 52
základných organizáciách združených
vyše 2 800 členov. „Základné organizácie
ponúkajú množstvo zaujímavých aktivít,
ktoré sú pripravené s ohľadom na potreby ľudí so zrakovým postihnutím. Nie je
to o vyčleňovaní sa, ale o zdieľaní, priateľstve a vzájomnom pochopení. Naši

členovia žijú veľmi aktívnym a pestrým
životom,“ dopĺňa Fričovská.

• názov organizácie: Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska

Biela pastelka pomáha
• pri nácviku samostatnej chôdze
s bielou palicou

• názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA
PASTELKA 2022

• pri výučbe čítania a písania
Braillovho písma

• informácia o registrácii na MV SR spolu
s registračným číslom 000-2021-038830
a QR kód

• kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
• aktivitami zameranými na obhajobu
práv ľudí so zrakovým postihnutím
• podporu aktivizovania ľudí nevidiacich
a slabozrakých prostredníctvom
kultúrnych, športových
či voľnočasových podujatí
• pri nácviku sebaobslužných činností
– varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
• špecializovaným sociálnym poradenstvom – poradenstvo pri získavaní
príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní,
pri vyrovnávaní sa s postihnutím a pod.
Biela pastelka v Banskobystrickom kraji
Aj v uliciach miest a obcí Banskobystrického kraja môžu darcovia získať symbolickú pastelku ako poďakovanie za dobré
srdce a dobrovoľný finančný príspevok.
Pastelka nie je len poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť,
ale aj symbolom solidarity s ľuďmi so
zrakovým postihnutím.

Ako identifikujete dobrovoľníkov
zbierky Biela pastelka
Pastelkový tím býva zväčša dvoj-až trojčlenný. Finančné prostriedky zbierajú
do bielo-modrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou
s popisom, na ktorej sa nachádza:

• logo zbierky a číslo pokladničky

• zbierkový tím sa tiež vie preukázať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným
ÚNSS

Tohtoročný zbierkový predmet
Za finančný dar môže darca získať symbolické poďakovanie, ktorým je drevená pastelka. Na nej sa nachádza nápis
www.bielapastelka.sk a ĎAKUJEME!
K dispozícii budú pastelky s tuhami rôznych farieb.

Nevidiacich a slabozrakých
možno podporiť
• 23. septembra v uliciach miest
a obcí po celom Slovensku
• zaslaním SMS v hodnote 2 eurá
na číslo 820 vo všetkých sieťach
• príspevkom na účet:
SK23 1111 0000 0014 3025 8006
• príspevkom do stacionárnych
pokladničiek umiestnených vo vybraných
organizáciách a inštitúciách
• prostredníctvom e-shopov sieti lekární
Dr. Max www.drmax.sk
od 1. do 30. septembra 2022
• v priebehu septembra aj v 61 predajniach
spoločnosti BEPON po celej SR
• príspevkom prostredníctvom
e-shopov Dr. Max alebo online darom
prostredníctvom www.bielapastelka.sk.
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

To, že čas rany
zahojí, je len
klamné zdanie.
V srdciach nám
bolesť zostala
a tiché
spomínanie.
Kto v srdci žije,
nezomiera.
Dňa 30. augusta si pripomíname
15. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Jozef Čop.
S láskou a úctou si na neho
spomínajú manželka a deti
Jozef a Táňa s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Smrť – tá
najkrutejšia
podoba života
nám vzala
blízkeho človeka,
dobrého priateľa.
A zrazu zisťujeme,
že svet okolo nás
akosi ochudobnel.
Dňa 7. augusta uplynulo 10 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
Spi ticho, tichúčko,
dosnívala
si života sen
a cestou bolesti
odišla si tam,
kde je mier
a láska len.
Dňa
26. augusta
sme si pripomenuli 2. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá manželka,
mama, stará a prastará mama
Eva Tichoňová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Odišiel, už nie je
medzi nami,
ale žije v srdciach
nás, ktorí sme ho
milovali.
Dňa
10. augusta sme
si pripomenuli

... a slza kanie po lícach...
S láskou a bolesťou spomíname
na svojich drahých
Romana Martinku,
ktorý nás opustil pred
devätnástimi rokmi
a Ľudovíta Martinku,
ktorý nás opustil pred
piatimi rokmi.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa
24. augusta sme
si pripomenuli
30 rokov, čo nás
navždy opustil
náš drahý
Jozef Barniak.
S láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami.

3. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Vladimír Foltáni.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Keby sa dalo do
neba zavolať
a povedať,
ako veľmi nám
chýbaš,
ako smutno nám
je bez teba.
Keby sa dalo
vrátiť čas,
pohladiť ťa, počuť tvoj hlas,
stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 4. septembra si pripomenieme
5. výročie, čo nás opustil môj
milovaný manžel
Janko Minár.
S láskou spomína manželka
s rodinou.

Mestské noviny I 30. august 2022

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len
so spomienkou
na teba
musíme žiť.
Dňa
24. augusta
sme si pripomenuli 7. 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.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 18, ktoré
vychádza 12. septembra, je
v utorok 6. septembra.
Spomienky prijaté po tomto dátume
budú zaradené až do ďalšieho
vydania. Spomienky môžete
podať aj prostredníctvom e-mailu:
mn@ziar.sk.

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu časti nehnuteľností pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností, a to: parcela C-KN č. 454 – ostatná plocha s výmerou
13 033 m2 zapísaná na LV č. 1136, a to v časti nachádzajúcej sa v blízkosti bytového
domu súp. č. 436 na Ul. Š. Moysesa v Žiari nad Hronom, pričom uvažovaná plocha
na prenájom je orientačne 113 m².
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
• vzhľadom ku špecifičnosti podmienok stavby mesto iné cenové ponuky neprijíma,
• účel nájmu: vybudovanie dvoch spevnených plôch na účel parkovania celkom

6 osobných motorových vozidiel vyhradených pre vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome súp. č. 436,
• doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom uzavretia zmluvy,
• cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka za
dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č. 12 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom, vo výške 1 €/spevnenú plochu/rok.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom –
Odbor životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch od 8.00
do 14.00 hod., tel. č. 045/678 71 43, resp. mobil 0917 857 165.

RIADKOVÁ INZERCIA
Predám malotraktor MS 16 IM motokultivátor na náhradné diely.
Cena dohodou. T: 0908 890 732

Predám garáž v ZH, pri hvezdárni: 220 - 300 V, voda, rampa.
T: 0905 505 594

Hľadám partnera v okolí Žiaru nad Hronom do 50 rokov (som ročník
1977). T: 0910 176 412

Predám plyšové behúne - červené, vzorované, rozmer: 1,5 x O,9, 1,2 x 0,9,
2,2 x 0,9, aj samostatne. T: 09O7 605 510

Hľadáme montérov na montážne práce v Nemecku. Ide o montáže
stabilných hasiacich zariadení - sprinklerov, montáž konštrukcii,
montáž regálov. Práca na nemeckú pracovnú zmluvu ( zdravotné,
dôchodkové, sociálne odvody v Nemecku). Vybavenie profesionálnym
náradím a ochrannými prostriedkami. Mzda podľa skúseností od 12 €
na hodinu + diéty + platené ubytovanie + služobné auto. Viac info
na: 046/542 56 31

Predám detský paplón SOLA 13O x 90, málo používaný, plus obliečky.
Cena: 12 eur. T: 0907 605 510
Predám matrac do detskej postieľky, rozmer 68 x 140 x 8, obliečky na
paplón + vankúš. Cena spolu: 12 eur. T: 0907 605 510
Ako vlastník predám pozemok - záhradu v záhradkárskej osade v obci
Bartošova Lehôtka. Záhrada má výmeru 493 m2, je mierne svahovitá,

momentálne neudržiavaná. Prístup zo spodnej aj vrchnej strany. Predáva
sa aj s podielom na prístupovej ceste. Možnosť výstavby chatky. Cena: 11
900 eur. RK NIE. T: 0918 730 162

Predám dvere s kovaním a zámkom, bledošedé, s vetracou mriežkou,
pravé, šírka: 0,85 m. T: 0907 605 510

Ponúkam dlhodobú prácu na stavbe v Bratislave. Plat: 1800 - 2200
eur v hrubom. Nástup možný ihneď. Firma: Ecosteel- Lukovský.
T: 0904 691 539

Darujem šaty - dámske a pánske. Odvoz potrebný! T: 0904 193 200

Predám tvrdené sklo pod piecky, kachle, rozmer: 1000 x 9OO, hrúbka O,5,
opracované hrany. Cena: 27 eur. T: 09O7 605 510
Predám matrac do detskej postieľky, rozmer 68 x 140 x 8, obliečky na
paplón + vankúš. Cena spolu: 12 eur. T: 0907 605 510

Darujem rozkladaciu sedačkovú pohovku. T: 0903 035 470
Dám do prenájmu 1-izbový byt na Etape, Vansovej ulica. Byt je
nezariadený, po rekonštrukcii, na 6. poschodí, výťah je po GO. T: 0905
960 765
Predám starožitnú spálňu. Málo používaná. Lacno. T: 0904 193 200
Predám obývačku: obývaciu stenu, gauč, fotelky, konferenčný stolík,
koberec. Málo používaná. T: 0904 193 200
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Na Majstrovstvách Európy v basketbale
Žiar reprezentovala Ema Nagyová

Volejbalový tím veteránov
získal titul majstra Slovenska

BASKETBAL

VOLEJBAL - VETERÁNI

Talentovaná Žiarčanka Ema Nagyová reprezentoval Žiar nad Hronom
na Majstrovstvách Európy žien do
18 rokov v bulharskej Sofii v B divízii.
Spolu s dvanásťčlenným kádrom vyhrali skupinu s Islandom, Nórskom aj
Holandskom.
Nakoniec si dievčatá v kategórii do 18
rokov vybojovali najlepšie umiestnenie
na Majstrovstvách Európy spomedzi
všetkých slovenských mládežníckych
reprezentácií. Zverenky Zuzany Žirkovej
vyhrali v Sofii základnú C-skupinu, keď
postupne zdolali Island (75:52), Nórsko
(82:68) a Holandsko (58:54). Vo štvrťfinále zdolali Rumunky 56:55, v semifinále
však nestačili na Slovinky 48:82 a v boji
o bronz ani na Srbky 50:62.

Ema začínala s basketbalom v Žiari nad
Hronom, v prípravke dva roky pod vedením trénerov Valiky Fridrichovej a Petra
Vívodu, zároveň hrala v žiarskom drese
ešte jeden rok medzi chlapcami v kategórii mladších minižiakov. V našom
drese nastupovala aj naďalej vo vyšších
kategóriách na neoficiálnych priateľských medzinárodných turnajoch pod
vedením Norberta Nagya.

Mimoriadne úspešný bol počas víkendu 13. a 14. augusta na medzinárodnom turnaji v Kežmarku vo volejbale tím veteránov 60+.
Z turnaja si odniesli titul majstrov Slovenska. Súčasťou tímu bol aj vicepri-

mátor mesta Žiar nad Hronom, Ladislav
Kukolík. Tento tím už získal množstvo
trofejí a na medzinárodnom turnaji
v Kežmarku sa volejbaloví veteráni stali
majstrami Slovenska.
(r)

V súčasnosti pôsobí v Banskej Bystrici,
kde je hráčkou extraligovej Slávie Banská Bystrica. Je tretiačkou na strednej
škole, zbiera skúsenosti so staršími
spoluhráčkami, ale vždy sa rada vracia
domov a pozrie si aj žiarsky basketbal.
Kristína Hagarová

Stolní tenisti majú v nadchádzajúcej
sezóne vysoké ciele
STOLNÝ TENIS

Žiarski stolnotenisoví hráči majú za
sebou úspešnú sezónu, stihli absolvovať letné sústredenie a už aj prvé
súťaže. Aktuálne sa už pripravujú na
nadchádzajúcu sezónu, v ktorej chcú
dosiahnuť čo najlepšie výsledky.
„V novej sezóne 2022/2023 bude hrať
naše A mužstvo 2. ligu v omladenom
zložení Majerčík, Majerčíková, Hrabaj,
Hrabajová, Dekýš a Kovács. Majerčíková
bude pôsobiť aj v extralige žien, keďže
je na hosťovaní v Ružomberku. Hrabajová je na hosťovaní v Kalinove, kde si

zahrá 1. ligu žien. Extraligu dorastencov
si zahrá Hrabaj, ktorý je na hosťovaní
v Turčianskych Tepliciach a extraligu
dorasteniek Majerčíková, ktorá je na
hosťovaní v Ružomberku a Hrabajová
v Sučanoch,“ informuje Jozef Barniak,
prezident Stolnotenisového klubu MŠK
Žiar nad Hronom.
Stolnotenisový klub plánuje pokračovať v Školskej lige, zúčastňovať sa súťaží
v rámci Slovenska, spoločných krajov BB
+ ZA a medzinárodných súťaží. „Požia-

dali sme aj o zorganizovanie SPM mladších žiačok v Žiari nad Hronom.
Z dôvodu príjmu 2% z daní sme založili
občianske združenie Ping-pong Žiar,“
dopĺňa ďalej Jozef Barniak a dodáva:
„Chcel by som sa všetkým mládežníkom,
ktorí sa zúčastnili letných sústredení, poďakovať za poctivý prístup k tréningom
a ochotu pracovať na sebe. Verím, že
vynaložené úsilie prinesie svoje ovocie.“
(lt)
Foto: Stolnotenisový klub MŠK ZH

Okresné športové hry
seniorov aj za účasti
Žiarčanov

V Štiavnických Baniach sa konali
okresné Športové hry seniorov, ktorých sa zúčastnili aj seniori z Jednoty
dôchodcov Žiar nad Hronom.
Športové hry mali krásnu myšlienku:
„Víťazom sa každý stáva, keď sám seba
prekonáva.“

My sme to dokázali. Z 36-tich súťažiacich
sme získali 21 medailí, z toho štyri zlaté,
deväť strieborných a osem bronzových.
Ďakujeme organizátorom zo Štiavnických Baní za športový zážitok.
Vlasta Bahnová, predseda ZO JDS
Foto: JDS ZH

Basketbalisti po roku opäť na sústredení v Banskej Štiavnici
BASKETBAL

Tímy Basketbalového klubu MŠK Žiar
nad Hronom U11 - mladší mini, U13 mladší žiaci a U15 - starší žiaci začali
od pondelka 8. augusta do soboty
13. augusta svoju prípravu na novú
sezónu 2022/2023 letným sústredením v Banskej Štiavnici pod vedením
trénerov Ivana Mráza, Mareka Baláža, Karola Tapfera a Norberta Nagya.
Všetci chalani poctivo zarezávali na
dvojfázových tréningoch v priestoroch súkromnej základnej školy Guliver v Banskej Štiavnici. Doobedná
silovo-rýchlostná atletická príprava
a poobedné zdokonaľovanie basketbalových individuálnych herných činností
im dali kondične poriadne zabrať.
K dispozícii ale mali len pre seba aj krytý
25-metrový bazén, takže o regeneráciu

mali dokonale postarané. Starší žiaci využili prítomnosť tímu Eisbären Bremerhaven a zahrali si so svojimi nemeckými

rovesníkmi aj dva priateľské zápasy.
Norbert Nagy, športový manažér BK
Foto: BK MŠK ZH
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Peter Lérant: Potrebujeme podporu a veríme,
že sa už čoskoro dostaneme na vyššie miesta
FUTBAL – II. LIGA

Po úvodných šiestich kolách má zatiaľ naše mužstvo päť bodov a za sebou nesmierne ťažkú sériu so štyrmi
vonkajšími zápasmi plnú náročných
súperov.
Zažili sme veľmi zvláštne obdobie, kedy
naše mužstvo kvárili zranenia a každý
týždeň sme mali problém zložiť základnú zostavu tak, aby hráči vôbec hrali na
svojich postoch. Rozprávali sme sa s viacerými doktormi či odborníkmi, ktorí
sami nevedeli nájsť vysvetlenie na podobné zranenia, ktoré nie sú svalového
charakteru. K absolútnej väčšine zranení
došlo práve na našej hlavnej ploche. Poslednou “obeťou“ je Patrik Le Giang, ktorý si deň pred zápasom so Šamorínom
zlomil prsty na ľavej ruke a až v posledných hodinách sa rozhodlo, že nebude
potrebovať operačný zákrok. Postupne
sa však začínajú aj zranení hráči vracať
do tréningového procesu a veríme, že
to najťažšie obdobie má náš A-tím už za
sebou.
V doterajšom priebehu sme priniesli
rozhovory s generálnym manažérom
Filipom Holecom či navrátilcom Rasťom
Urgelom a nechávali sme hlavnému trénerovi priestor na hodnotenie a kľudnú
prácu a rozhodli sme sa Petra Léranta
vyspovedať pred zápasom na pôde
Petržalky.

Ako hodnotíte doterajší priebeh súťaže?
Keďže sme v príprave väčšinu zápasov
odohrali s Fortunaligistami viac než
vyrovnané partie, do súťaže sme vstupovali optimisticky! Napriek tomu, že
nám v týchto zápasoch zranili kvalitných hráčov po tvrdých a nepotrestaných zákrokoch v podobe Steinhübela,
Mateusa, Berishu a staré zranenie lýtka
sa obnovilo Klabnikovi. Prvý zápas sme
zvládli víťazne, ale prišli sme o ďalších
hráčov: Brodzianskeho (zlomený prst)
a Šmatláka (natrhnuté šľachy v členku).
Takto sme prakticky prišli v zápasoch
o kostru mužstva a na zápas v Komárne
sme nastúpili so zostavou, ktorá mala
vekový priemer 22 rokov a v danej chvíli bola remíza 1:1 pre nás úspechom.
S Košicami sme doma prehrali 0:1, kde
mladé mužstvo 1. polčas hralo s neprimeraným rešpektom ku súperovi, ale
v 2. polčase sme favorita potrápili. Bohužiaľ sme ale nevyužili 2 - 3 dobré príležitosti. V Humennom sme za stavu 0:0
mali ísť po Blahútovom regulárnom góle
do vedenia, ale rozhodcovia videli situáciu inak a hneď nato sme priamo z rohu
inkasovali. Tu tiež treba povedať, že sme
hrali bez zraneného Ožvoldu a Klabník,
Urgela či Krén boli po teplotách z virózy
a hrali pod liekmi. Najlepší zápas sme zatiaľ odohrali doma so Šamorínom (2:2),

procesu sa už zapojili Steinhübel, Brodziansky a bežecký tréning už absolvovali Ožvolda s Berishom.
Potešili vás mladíci, ktorí postupne,
aj kvôli veľkému počtu zranení, naskakovali do zápasov?
Je pravda, že nebyť veľkého počtu zranení, dnes by sme možno nevideli reálny potenciál Tatara, Urgelu, Cíferského,
Netolického a ďalších, ktorí dostali od
začiatku veľký priestor a je treba povedať, že viacerí nás vyslovene prekvapili
a rozhodne nesklamali. Samozrejme,
vidíme, že je tam stále veľký priestor na
zlepšenie, ale tiež veľký potenciál.

tu nás ale mrzí, že sme po sľubnom
úvode a vedení 2:0 dvakrát inkasovali
z rýchleho protiútoku. Zápas sme mohli
poistiť viackrat tretím gólom, ale doplatili sme na naivitu v určitých úsekoch
hry. Samozrejme, že nie sme spokojní
s piatimi bodmi v piatich zápasoch, ale
vzhľadom na situáciu to musíme prijať
a zobrať to z pozitívneho pohľadu, že
mladí hráči získali cenné skúsenosti.

Ako ovplyvnili našu prípravu na zápasy a zápasy samotné zranenia našich hráčov?
My týmto nechceme vyvolať dojem, aby
nás niekto ľutoval. Práve naopak, potrebujeme len podporu a veríme, že sa už
čoskoro dostaneme na vyššie miesta.
Faktom ale je, že niečo podobné s takým
počtom zranení a potom aj s virózou
som doteraz v športovej kariére nezažil.
Dnes už môžeme mať trochu viac pozitívnej energie, keďže do tréningového

Napriek nie pozitívnej sérii a ťažkostiam pri hľadaní ideálnej zostavy, ako
vnímate atmosféru v klube a svoje
pôsobenie v Pohroní doteraz?
Moje pôsobenie vnímam zatiaľ pozitívne, je tu veľmi príjemné prostredie
a musím povedať, že celý realizačný tím
sa tu zatiaľ cítime veľmi dobre a nám zostáva tú chémiu preniesť aj do kabíny.
Tu treba aj vysloviť veľké poďakovanie
vedeniu klubu a sponzorom, že v tejto
neľahkej dobe máme vytvorené vynikajúce podmienky na progres a dúfame,
že už čoskoro sa aj odvďačíme dobrými
výsledkami.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Na zimnom štadióne
si zmerali sily predprípravky

Z Petržalky sme
odchádzali bez bodu

HOKEJ – TURNAJ PREDPRÍPRAVKY

FUTBAL – II. LIGA

V sobotu 20. augusta sa na zimnom
štadióne v Žiari nad Hronom uskutočnil turnaj predprípravky. Turnaj
organizoval HK Sporttrend Žiar nad
Hronom.
Na turnaji sa predstavilo šesť družstiev,
z toho dvakrát Banská Bystrica, dvakrát
Brezno, Nové Zámky a domáce družstvo
zo Žiaru nad Hronom.

6. kolo:
FC Petržalka – FK Pohronie 3:2 (1:0)
Góly: 25. Lásik, 76. Lásik, 86. Privrel –
50. Blahút (pen.), 90+2. Tatar. Karty:
67. Mateus, 71. Urgela, 79. Brodziansky
Zostava FK Pohronie: Slančík – Klabník,
Holub, Čunta, Kren, Mateus, Urgela, Blahút
(C), Barbora, Tatar, Abrahám. Náhradníci:
Regitko, Štrba, Netolický, Cíferský, Prachar,
Laktionov, Brodziansky.

Hokej deti skutočne baví
„Turnaj bol akousi skúškou pred pripravovanou mini ligou, ktorú na túto sezónu plánujeme pre kategóriu predprípravka,“ informuje šéftréner Marek Janík
a dodáva: „Celý turnaj sa niesol vo veľmi
pozitívnom duchu, čo sa odzrkadlilo aj
na veľmi dobrej spätnej väzbe zo strany
zúčastnených družstiev. Turnaj nakoniec
vyhralo družstvo z Banskej Bystrice, ktorému by sme aj týmto spôsobom chceli
pogratulovať.
Všetky družstvá však predviedli skutočne atraktívny výkon, obdivuhodnú
bojovnosť a zásady fair play. Od prvého
zápasu bolo vidieť, že hokej deti skutočne baví a aj preto veríme, že sa aj naďalej
budeme stretávať na podobných turnajoch a zápasoch.“
(lt)

Výborné druholigové stretnutie v podaní hráčov Petržalky a Pohronia,
zápas bol po celý čas dramatický. Na
konci boli šťastnejší domáci, ktorí
strelili o gól viac a zaslúžene zvíťazili.
Na zápas v Petržalke sme nastúpili

s jednou zmenou. V základnej zostave
bol namiesto Andreja Štrbu Vladimír
Barbora.
Pohroniu sa podarilo vyrovnať až
v 50. minúte po súvislom tlaku. V prvom
polčase nastrelili hráči spod Šibeničného vrchu tyč aj brvno a viacero šancí
vyriešil brankár súpera Sokol. Našťastie
pre nás, v 50. minúte premenil pokutový
kop Patrik Blahút.
V 90. minúte ešte znížil na 2:3 Bálint
Krén, ale ani to nestačilo, aby sme z Petržalky priviezli aspoň jeden bod. Je neuveriteľné, aký zápas sa dá prehrať.
(lt)

