Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom I ročník XV. I číslo 18 I 7. september 2020 I cena: zdarma I tel.: 045/678 71 75 I web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:
Sieť BalíkoBOXov rozšírili aj
o pobočku v Žiari
Strana 3

Deti v parku s víťazkou
SuperStar
Strana 4

Počas vínneho festivalu obdivovali návštevníci
aj zrekonštruované priestory kaštieľa
Obľúbený festival vína sa tento rok
uskutočnil v náhradnom termíne,
a to v sobotu 22. augusta v Parku
Štefana Moysesa. Podujatia sa kvôli
platným obmedzeniam mohlo zúčastniť maximálne 1 000 návštevníkov.
Kvôli nepriaznivému počasiu sa musel
pôvodný termín podujatia preložiť.
Víno v parku sa za tri roky stalo jedným
z hlavných podujatí mesta. Pravidelne
na podujatie chodia do žiarskeho parku
milovníci kvalitného vína zo širokého
okolia. Zárukou kvality sú známi vinári
z regiónu, najmä z Tekova. Na tomto
ročníku mohli návštevníci degustovať
vína opäť od desiatich vinárov. „Je to

podujatiu nájdeme náhradný termín.
Ako som pred rokom povedal, chceme
z tejto peknej akcie urobiť jedno z hlavných podujatí v meste. Som rád, že za
tri roky organizovania sa festival v našom meste udomácnil a našiel si svojich priaznivcov,“ konštatoval primátor
mesta Peter Antal.
Pre návštevníkov podujatia boli počas
festivalu vína sprístupnené aj zrekonštruované priestory kaštieľa.

Kravárová, neskôr ich na pódiu vystriedala výnimočná speváčka Ann Bartová
& band, ktorá predviedla repertoár plný
hitov v príjemných akustických aranžmánoch. Ako posledná sa predstavila
Jana Krištof Lehotská, nový zjav na hudobnej scéne.
„Veľmi ma mrzelo, keď sme pred niekoľkými týždňami museli Víno v parku zrušiť. Už vtedy som však vedel,
že tomuto mimoriadne obľúbenému
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náš tradičný festival vína, ktorý sme
organizovali už po tretíkrát,“ uviedol
na margo podujatia vedúci Kancelárie
primátora mesta Martin Baláž.
Súčasťou podujatia bol už tradične aj
bohatý kultúrny program. „Ku kvalitným vínam sa podávali chutné regionálne špeciality, ako sú domáce haruľky
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či pečené ryby. Po prvýkrát bola súčasťou festivalu aj obľúbená fotobúdka.
O najmenších návštevníkov podujatia
sa postarali detskí animátori,“ konkretizoval ďalej Baláž.
O príjemnú atmosféru sa postarali
aj hudobné vystúpenia. Ako prvé sa
predstavili Hana Husenicová a Barbora

Kultúru vína prinieslo mesto do Parku
Štefana Moysesa po prvýkrát v roku
2018. Rozhodlo sa tak nadviazať na veľkú tradíciu, ktorá tu kedysi bola, a to že
od roku 1776 patrili dve tekovské obce
Rybník a Čajkov do dŕžavy novovzniknutej Banskobystrickej biskupskej diecézy. Tunajší biskupi mali odtiaľ víno
nielen pre potreby počas omše alebo
vlastnú spotrebu, ale aj na predaj, a to
z vlastných viníc, ktoré tam mali. Preto
vieme, že vo Svätom Kríži naši predkovia konzumovali hojne víno práve
z týchto dvoch obcí.
(li)
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Rekonštrukcia strešného plášťa plavárne
za polovičnú cenu
Krytá plaváreň, na ktorej už niekoľko
mesiacov intenzívne pokračujú rekonštrukčné práce, by mala byť hotová do
konca budúceho roka. Ako však Igor
Rozenberg, konateľ a riaditeľ mestských Technických služieb, zdôrazňuje, ide iba o pracovný predpoklad
stanovenia termínu.
Búracie práce, ktoré prevažovali v prvých mesiacoch rekonštrukcie, sú dnes
nahradené budovaním podporných
oceľových konštrukcií a nového dispozičného riešenia jednotlivých častí interiéru. „V týchto dňoch sme už prešli aj
na fasádne práce a podľa vypracovanej
projektovej dokumentácie sme zmenili
presvetlenie objektu,“ informuje Igor
Rozenberg. Po odstránení pôvodného
presklenia z plaveckého bazéna sa museli staticky posúdiť nad oknami skorodované konštrukcie. Výsledkom boli
práce súvisiace so spevnením podpornej
oceľovej konštrukcie. „Zaujímavosťou ale
je, že pôvodná oceľová konštrukcia nad
25-metrovým a aj detským bazénom
nevykazuje žiadne známky poškodenia.
Teda tam, kde sme koróziu očakávali, sa
neobjavila. A tam, kde sme ju, naopak,
neočakávali, sa objavila,“ konštatuje Rozenberg. Podobne značne skorodovaná
časť, ktorá sa dá definovať ako havarij-

ný stav, bola pod plaveckým bazénom.
„O tomto probléme sme ale vedeli od
začiatku. Bol to jeden z dôvodov, prečo
sme začali o rekonštrukcii krytej plavárne pôvodne uvažovať. Ukázalo sa teda,
že ak má prevádzka bezpečne fungovať
aj naďalej, bolo načase, aby sa z rekonštrukciou začalo,“ podotýka.
Ako sme vás už viackrát informovali,
práce na krytej plavárni spomalila koronakríza. Je preto dôležité, v akom čase
budú dostupné zdroje na financovanie
rekonštrukcie. „Pracovná verzia plánu hovorí o dokončení rekonštrukcie do konca
roku 2021. Tento termín v súčasnosti ale
nie je pevne určený. Ide len o náš pracov-

ný predpoklad. Teda kedy, vzhľadom na
prebiehajúce práce a verejné obstarávania, môžeme očakávať ukončenie diela,“
naznačuje Igor Rozenberg.
Po úspešnom ukončení verejného obstarávania na rekonštrukciu strešného
plášťa sa technické služby dopracovali
k dodávateľovi s cenou, ktorá je takmer
na polovici pôvodného rozpočtu. „I napriek tomu, že aj v tomto prípade sa po
odkrytí strešného plášťa objavili nové
skutočnosti, predpokladáme, že do zimy
sa nám strešný plášť podarí uzatvoriť
a celú časť diela aj dokončiť,“ uzatvára
Igor Rozenberg.
(li)

Knižnica prístupná aj pre vozičkárov
17 428,94 eura. Financie boli vyčlenené
z mestského rozpočtu.
Niekoľko týždňov bola knižnica z dôvodu
budovania schodiska zatvorená, v týchto dňoch je už opäť v prevádzke. Nové
schodisko je hotové, dokončuje sa ešte
bezbariérový prístup. Otváracie hodiny
knižnice sú v pondelok, utorok, štvrtok
a piatok v čase od 8.00 do 18.00 hodiny
a v stredu od 9.00 do 15.00 hodiny.
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Žiarsky jarmok tento rok nebude

Vedenie mesta sa už pred niekoľkými
týždňami zaoberalo otázkou, či októbrový jarmok zruší, alebo sa bude
pokračovať v jeho prípravách. Keďže
od septembra platia na Slovensku
nové opatrenia v súvislosti s koronavírusom, jarmok sa tento rok organizovať nebude.
„Keď sa uvoľnili opatrenia, počítali sme aj
s variantom, že jarmok budeme organizovať aj tento rok, a to približne v takom
rozsahu, ako ho poznáme,“ informuje vedúci Kancelárie primátora mesta Martin
Baláž a vysvetľuje: „Keďže sa však opatrenia opäť od septembra sprísnili, sme
nútení najmasovejšie podujatie jesene
zrušiť.“
Ako Martin Baláž podotýka, z dôvodu
obáv pred šírením koronavírusu budú
pravdepodobne do budúcna ohrozené

aj ďalšie podujatia. „Zatiaľ sme však niektoré podujatia schopní zorganizovať aj
v rámci dodržania stanovených kapacít
návštevnosti a zavedených opatrení,“
dodáva Baláž a ako konkretizuje, ide
o veľké podujatia ako príchod Mikuláša
či Vianočné trhy.
V súčasnosti platia na území Slovenska
obmedzenia, na základe ktorých sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad
500 osôb. Práve jarmok je jedno z podujatí, kde nie je možné dodržať kapacitu
do 1000 ľudí.
(li)

Svetový unikát v Žiari

Nový pohľad na prechody pre chodcov

Na oknách fotky velikánov
slovenskej literatúry
Doteraz viedli do Mestskej knižnice
Michala Chrásteka pomerne šikmé
schody, čím bola pre vozíčkarov neprístupná. To sa však zmení. Do knižnice sa už čoskoro dostanú aj vozičkári
a mamičky s kočíkmi.
S budovaním bezbariérového prístupu
do mestskej knižnice sa začalo v polovici

júla. „Keďže sme už vymenili okná, opravili fasádu a strechu budovy, rad prišiel
aj na vstup. Urobíme tu nové schodisko
a novú rampu, ktorá bude slúžiť imobilným ľuďom, prípadne mamičkám
s kočíkmi,“ hovorí primátor mesta Peter
Antal. Vybudovanie bezbariérového prístupu do mestskej knižnice bude stáť

„Mestská knižnica prišla so skvelým nápadom. Okná budovy zdobia fotografie
velikánov slovenskej literatúry, ale aj rukopis textu Sládkovičovej Maríny. Verím,
že aj týmto prilákame do knižnice viac
čitateľov,“ dodáva Peter Antal.
(li)

Počas augusta sa na žiarske kúpalisko prišlo
vykúpať viac ako 12-tisíc ľudí
Tohtoročná sezóna na žiarskom kúpalisku začala 27. júna a oficiálne skončila v pondelok 31. augusta. Najväčšiu
návštevnosť zaznamenalo kúpalisko v
auguste, kedy sa prišlo vykúpať viac
ako 12-tisíc ľudí.
Počas sezóny sa vyskytli aj dni, kedy museli zostať, kvôli nepriaznivému počasiu,
brány kúpaliska zatvorené. „Zatvorené
bolo kvôli počasiu šesťkrát za celú sezónu,“ informuje Stanislava Mečiarová
z mestských Technických služieb a ako
podotýka: „Počas celej prevádzky plážového kúpaliska boli dodržiavané zvýšené
hygienické opatrenia v rámci nariadenia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. To znamená dezinfekcia toaliet,
spŕch, lehátok, kľučiek, každú hodinu sa
čistili brodiská, pred vstupom na plážové
kúpalisko bola zabezpečená dezinfekcia

rúk, v toaletách sme zabezpečili na utieranie rúk papierové utierky a pitné fontánky boli odstavené.“
Najviac ľudí navštívilo kúpalisko, podľa
očakávania, počas víkendov. „V júni bolo
kúpalisko otvorené iba niekoľko dní, ale
aj tak jeho služby využilo 671 ľudí. V júli

sa prišlo vykúpať 9 572 ľudí a v auguste
až 12 667,“ spresňuje Stanislava Mečiarová. Podľa údajov za jednotlivé mesiace
tak môžeme konštatovať, že žiarske kúpalisko navštívilo cez túto sezónu 22 910
ľudí a prinieslo tržby 61 851 eur bez DPH.
(li)

Vo štvrtok 3. septembra bolo na Ulici
Dr. Janského pri základnej škole nainštalované zariadenie, ktoré bude
laserovými lúčmi nasvecovať časť
priechodu pre chodcov. Ide o inovatívne svetelné zariadenie na báze LED
technológie, ktorého účelom je lepšie
zviditeľnenie ľudí na priechodoch pre
chodcov.
Základom zariadenia je zdroj viditeľného
bezpečného LED svetla, ktoré je špecificky modulované prostredníctvom sústavy optických šošoviek a vnútorných
elementov. Crosswalk je špeciálne navrhnutý tak, aby prostredníctvom projekcie
sústredených vysokovizibilných bodov
o rôznom priemere projektoval tieto
body do celého objemového priestoru
priechodu pre chodcov. Akonáhle sa
človek dostane do priestoru priechodu
pre chodcov, tieto body sú automaticky
projektované na telá chodcov prechá-

dzajúcich cez priechod a tým zvyšujú
viditeľnosť chodcov na priechodoch pre
chodcov pre prichádzajúcich vodičov.
„Ide o svetový unikát, vyvinutý na Slovensku. Nikde na svete to ešte takto nefunguje. Nový pohľad na prechody pre
chodcov sú SMART riešením. Spoločnosť
aria33 z Bratislavy vyvíjala celú technológiu v spolupráci s našim mestom,“ približuje prednosta MsÚ Juraj Miškovič.
Zariadenie Crosswalk je schopné generovať osvetlenie v rôznych preddefinovaných farbách. Konštrukčné riešenie
zariadenia je koncipované tak, aby nedochádzalo k oslepovaniu vodičov prichádzajúcich vozidiel. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti najohrozenejšej skupiny
chodcov v cestnej premávke.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Výstavba kaštieľa I.

ny a úpravy sa evidujú ako stavebné
etapy.

Každá stavba, a zvlášť staré stavby s dlhoročnou históriou, majú
obdobia, kedy dochádza k stavebným úpravám a prestavbám
objektu. A to buď z dôvodu modernizácie objektu, ktorý mal
spĺňať novodobé požiadavky na
bývanie v módnom štýle. Alebo
z dôvodu, kedy došlo k devastácii
stavebného objektu v obdobiach
povstaní a bojových udalostí.
Obidva tieto dôvody sa vzťahujú aj
na stavbu nášho kaštieľa. Tieto zme-

V minulom roku bol realizovaný
prvý historicko – architektonický
výskum kaštieľa, ktorý robila Trnavská univerzita. Tohto roku bola odovzdaná Správa o architektonickom
– umelecko –historickom výskume
(Ing. arch. Ivan Gójdič, Mgr. Silvia
Paulusová, Mgr. Peter Buday). Nuž,
dajme sa viesť výsledkami tohto
výskumu a pristúpme k takzvanej
prvej, stredovekej etape výstavby
kaštieľa.

Túto najstaršiu výstavbu reprezentujú pivničné priestory pod budovami kaštieľa. Archívne pramene z tej-

BalíkoBOX už aj v našom meste
V stredu 26. augusta bol oficiálne uvedený do života BalíkoBOX v Žiari nad
Hronom, a to za prítomnosti vedenia
Slovenskej pošty a vedenia mesta
Žiar nad Hronom. Zákazníci môžu cez
BalíkoBOXy tiež uhradiť poštové poukazy, ePoukazy, SIPO či faktúry s PAY
by square kódom. Výhodou BalíkoBOXov je práve ich nonstop dostupnosť a s rozšírenou funkcionalitou sa
postupne stávajú rýchlym, jednoduchým a hlavne flexibilným riešením aj
pre zaneprázdnených klientov.
Slovenská pošta rozšírila sieť BalíkoBOXov určených na pohodlné a jednoduché doručovanie balíkov a balíkových
zásielok. „Žijeme v digitálnej dobe, ľudia
využívajú internet stále častejšie, či už
na nákupy, alebo vybavovanie rôznych
záležitostí a nechcú čakať na úradoch
alebo na pobočkách. Preto som rád, že
rozširujeme našu sieť BalíkoBOXov aj do
ďalších miest, čím sa stávajú naše služby
dostupnejšie aj pre zaneprázdnených
občanom. Verím, že zákazníci ocenia aj
rozšírenú funkcionalitu BalíkoBOXov,
pretože predstavujú rýchly, bezpečný
a pohodlný spôsob vybavenia poštových
a teraz už aj transakčných služieb,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty
Martin Ľupták.
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Slovenská pošta má aktuálne na celom
Slovenku 94 BalíkoBOXov a v rámci
Stratégie „Pošta 2020“ plánuje do konca tohto roka rozšíriť sieť na 135 kusov.
BalíkoBOXy sú umiestnené vo všetkých
krajských mestách a v 25 okresných
mestách.

Ako BalíkoBOX funguje
Klient si v ponuke služieb BalíkoBOXu
vyberie, či chce podať, alebo vyzdvihnúť
zásielku, či chce zaplatiť poštový poukaz,
SIPO prípadne ePoukaz alebo faktúru
s PAY by square kódom. Ak chce uskutočniť platobné transakcie, naskenuje
platobný doklad, doplní podľa zadania
potrebné údaje, skontroluje, zaplatí kartou a zoberie potvrdenku.
Ak si klient zvolí BalíkoBOX na doručenie zásielky, dostane na svoje mobilné
číslo SMS s informáciami hneď po tom,
ako poštový doručovateľ vloží balík do

schránky. V SMS sa dozvie, v ktorom BalíkoBOXe sa zásielka nachádza, aké sú lehoty na vyzdvihnutie a kód na otvorenie
schránky. Ak má klient stiahnutú mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty, dostane
informáciu o zásielke aj tam. V prípade
balíka na dobierku dostane klient aj informáciu o sume, ktorú je potrebné zaplatiť platobnou kartou. Zákazník má na
vyzdvihnutie balíka tri kalendárne dni.
Ak si adresát nevyberie svoj balík, putuje na pobočku pošty. Aj o tom dostane
adresát SMS informáciu. Balík potom
počká na pošte ďalších 18 dní. Rovnako
sa adresát môže rozhodnúť v priebehu
doručovania balíka, že mu bude lepšie
vyhovovať BalíkoBOX ako pobočka pošty
alebo poštový kuriér a môže si ju ľahko
presmerovať. Vyzdvihnutie alebo podanie zásielky je tak jednoduchšie, rýchle
a maximálne efektívne.
(r)

to doby nie sú k dispozícii a neboli
zistené ani archívnym výskumom.
Nenašli sa žiadne architektonické
prvky, ktoré by ich stavbu datovali.
Podlahu tvorila udupaná zemina,
ako je tomu aj dnes. Steny pivníc
neboli omietnuté a vstupovalo
sa do nich schodišťom z nádvoria
kaštieľa. Tieto vstupy pri úpravách
kaštieľa zamurovali a zasypali zeminou. Dnešný vchod zo severnej
strany je novodobá prestavba.
Preto môžeme pivnice datovať len
rámcovo do širokého časového obdobia 15. – 16. storočia, a to podľa

Podľa tvaru pivníc môžeme usudzovať, že pôvodný objekt pevnosti mal tvar L a na východnej strane bola samostatne stojaca veža,
ktorá bola spojená s budovami
kaštieľa hradbami. Mohutnosť základového muriva dáva predpoklad,
že išlo o minimálne dvojpodlažnú
budovu.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Biskupská sála privítala
prvých snúbencov

Vo štvrtok 27. augusta sa v Biskupskej
sále v žiarskom kaštieli konal prvý sobášny obrad. Snúbenci si však svoje
ÁNO môžu povedať aj na nádvorí
kaštieľa pod košatým platanom.
Biskupská sála je zariadená replikami historického nábytku. Jej súčasťou je päťdesiat tapacírovaných stoličiek a autentická pôvodná podlaha s intarzovaným
dreveným obložením. Sobáš v Biskupskej sále sa spoplatňuje sumou 70 eur za
prenájom v prípade, ak aspoň jeden zo
snúbencov má trvalý pobyt v Žiari nad
Hronom a k tomu je potrebné pripočítať
poplatok za služby, napríklad upratovanie priestorov, vo výške 30 eur. V prípade,
ak nikto zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Žiari nad Hronom, za takýto sobáš
si zaplatia 120 eur a k tomu rovnako poplatok za služby.

„V minulom roku otvorili v našom meste
pobočku pošty nad autobusovou stanicou, kde však nebolo možné vyberať
balíky. Tie bolo možné vyzdvihnúť len
na centrálnej pošte na námestí. Preto ma
teší, že sa rozšírili služby pošty a pribudol
nám v meste BalíkoBOX na Ulici SNP pri
Kauflande. Žiarčania sa tak k svojim balíkom dostanú kedykoľvek a nemusia čakať na otváracie hodiny pošty,“ povedal
primátor mesta Peter Antal.

spôsobu ich výstavby. V neskorších
archívnych prameňoch sa spomína, že v pivnici bolo uložených
1500 sudov s vínom.

Zatiaľ sa od augusta na nádvorí kaštieľa
vykonal jeden sobášny obrad a v Biskupskej sále už spomínaný tiež jeden obrad
na konci augusta. Ako nás informovala
Silvia Hlôšková, odborná pracovníčka
ZPOZ-u, už teraz si snúbenci zarezervovali sobáš v Biskupskej sále, ktorý
sa uskutoční na budúci rok. V prípade
záujmu o sobáš v našom meste stačí
navštíviť Matričný úrad v Žiari nad Hronom, kde snúbencom budú poskytnuté
všetky potrebné a podrobné informácie.
Termíny sobášov v kaštieli a na nádvorí
je najlepšie rezervovať si s dostatočným
časovým predstihom, aby žiadosť snúbencov nebola zamietnutá z dôvodu,
že v ten deň sú už rezervované sobášne
obrady v MsKC alebo v parku.
(li)

Dni jesennej čistoty už koncom septembra
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad
Hronom, a. s. organizuje od pondelka
28. septembra do piatka 2. októbra
Dni jesennej čistoty 2020, v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť
opäť sa zadarmo zbaviť 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 hodiny.
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.
Do kontajnerov je zakázané umiestňovať
drobný stavebný odpad! Ako napríklad
umývadlo, vaňa, WC, keramika, obkladačky, tehly, betón a ich zmeny a pod.
Drobný stavený odpad sa v zmysle záko-

na 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 k dispozícii na stanovišti pred Základnou školou
na Ulici M. R. Štefánika v čase od 14.00
do 18.00 hodiny. K dispozícii bude 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 tiež obyvateľov, aby dodržiavali
aktuálne opatrenia stanovené Úradom
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.
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.
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
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Deťom v parku zaspievala víťazka Superstar
Žiarske Mestské kultúrne centrum sa
pre deti rozhodlo pripraviť úplne nové
podujatie, ktoré bolo náhradou za neuskutočnený Deň detí. Nový projekt
priniesol viac pódiového programu,
interaktívnej zábavy, hudby a tanca.
Deti v parku, pod takým názvom prinieslo žiarske Céčko nový projekt pre deti,
ktorý sa konal posledný prázdninový
deň v Parku Štefana Moysesa. „Je našim
dlhodobým cieľom našu dramaturgiu
zapĺňať akciami pre rodiny s deťmi.
Koncept akcie bol iný ako pri Dni detí,
ktorý je spojený s Cestou rozprávkovým
parkom,“ informuje producent MsKC
Janko Kulich a spresňuje: „Tentokrát sme
ponúkli viac pódiového programu, interaktívnej zábavy, hudby a tanca, avšak
nielen pre deti. Deti potešilo vystúpenie
kúzelníka Petra Šestáka, krásna divadelná rozprávka v podaní Divadla Severka
a svojimi choreografiami aj školou tanca
určite potešila žiarska tanečná skupina
Voltage. Hlavným bodom celého programu bolo vystúpenie víťazky Československej Superstar Barbory Piešovej, po
ktorom nasledovala jej autogramiáda.“

možné vpustiť maximálne 1000 divákov.

Podujatie sa uskutoční
aj budúci rok
„Podujatie navštívili stovky divákov zo
Žiaru i okolia. A keďže máme od nich
povzbudivé reakcie, počítame s ním
aj v budúcnosti. Najväčší úspech mal
u detského diváka kúzelník a, samozrejme, superstar Barbora Piešová, ktorá sa
po krátkom vystúpení ochotne podpisovala aj fotila s divákmi, až kým neodišiel
posledný z nich,“ dodáva na záver Janko
Kulich.
(li)

Súčasťou podujatia boli aj sprievodné
podujatia, nafukovacie atrakcie či obľúbené maľovanie na tvár, súťaže a animačné programy. Aby boli dodržané
bezpečnostné opatrenia, do areálu bolo

Prečo by sme mali separovať
Za zneškodňovanie odpadov musíme platiť, to je napríklad poplatok za
zneškodnenie a poplatok za uloženie
odpadov na skládku. Za triedenie však
platiť nemusíme.

Kontajnery na elektroodpad
v uliciach mesta

Vedeli ste?

Separovanie komunálneho odpadu je
veľmi jednoduché. Zmyslom separácie
odpadu je získanie materiálu vhodného na recykláciu druhotnej suroviny,
ktorá nahrádza v procese výroby čiastočne alebo úplne primárne suroviny
získané priamo z prírody. Separáciou
tiež vytvárame z bezcenného odpadu cennú komoditu. V neposlednom
rade, vyseparované zložky znižujú
množstvo odpadu ukladaného na
skládky a tým znižujú finančné náklady na zneškodnenie odpadu.
Presný spôsob separácie je uvedený vo
všeobecne záväznom nariadení obce
(VZN) a môže sa mierne odlišovať. Vo
všeobecnosti sa však uplatňuje princíp
rozdelenia zberných nádob podľa farieb.

väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické
potreby, alobal, celofán a pod.

Žltá: plasty, často sa do týchto nádob
zbierajú aj kovy a nápojové kartóny TetraPaky.
• neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén,
tégliky od jogurtov, obaly z CD, obaly
z čistiacich a pracích prostriedkov alebo
kozmetiky, konzervy, oceľové plechovky od nápojov, alobal, hliníkové viečka
od jogurtov… Nepatria sem mastné
obaly so zvyškom potravín, podlahové
krytiny, novodorové rúrky, obaly z nebezpečných látok (z motorových olejov,
farieb), kovy, guma, celofán, znečistené
fólie, molitán.

Zberný dvor: v našom meste sa nachádza na Ulici SNP. Môžete tu bezplatne
odovzdať iné materiály, napríklad odpadové oleje, drobné stavebné odpady či
starý nábytok.

Modrá: papier, kartón.
• do modrých kontajnerov vhadzujeme
noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny,
papierové obaly a tašky, v malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami
alebo skartovaný papier. Nepatria sem

Zelená: sklo.
• do zelených kontajnerov patria nevratné obaly zo skla, poháre, tabuľové sklo
z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na
zberný dvor), sklenené črepy. Nepatria
sem porcelán, keramika, drôtené sklo,
autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické
druhy skla.
Červená: kovy (ak sa nezbierajú spoločne s plastom).
Hnedá: biologicky rozložiteľný odpad.

• Na Slovensku vznikne ročne až 1,9 milióna ton komunálneho odpadu, čo je
približne 350 kg na jedného obyvateľa.
• Ak by sme všetci poctivo triedili, až polovica z toho by sa dala ešte zužitkovať.
• Separovaním znižujeme množstvo
odpadov uložených na skládkach až
o 31 percent.
• Jedna tona zberového papiera zachráni
17 stromov.
• Z dvoch 1-litrových nápojových kartónov sa stane 1 meter štvorcový kuchynských utierok.
• 30 vyzbieraných plastových fliaš je
potrebných na výrobu jednej flísovej
bundy.
• 150 vyzbieraných plastových fliaš stačí
na výrobu jedného koberca.
• Z oceľových plechoviek sa dajú vyrobiť
kľúče.
• Darčekové tašky sa vyrábajú z nápojových kartónov.
• Z recyklovaného papiera sa vyrába napríklad aj puzzle.
Spracovala: li, zdroj: internet.

V uliciach nášho mesta pribudli nové
stacionárne kontajnery na elektroodpad, batérie či akumulátory. Patríme
tak k jedným z mála miest, ktoré majú
takéto kontajnery k dispozícii.
Do komunálneho odpadu vyradené
elektrospotrebiče a batéria NEPATRIA.
Ročne sa na Slovensku vyprodukujú tisíce ton odpadu z elektrozariadení. Veľká
časť z nich končí na skládkach alebo vo
voľnej prírode. Väčšina z nich sa však dá
recyklovať a opätovne využiť pri výrobe
ďalších výrobkov. Ekologickú recykláciu
môžeme zabezpečiť odovzdaním starého elektrospotrebiča na zberný dvor, do
predajne elektrospotrebičov alebo do
špeciálnej nádoby na elektroodpad.
Červeno – biele stacionárne kontajnery
sú špeciálne zberné nádoby na veľmi
malý elektroodpad, batérie a akumulátory. V našom meste ich bude rozmiestnených osem.

Kde nájdete tieto kontajnery
1. Ul. A. Štefanku pri stojisku č. 94
2. Ul. Hviezdoslavova 57, pri stojisku č. 39
3. Ul. M. R. Štefánika, na parkovisku pri
II. ZŠ, pri mliečnom automate
4. Nám. Matice slovenskej, vo dvore medzi stojiskami č. 80 a č. 81
5. Ul. Rudenkova, pri spoločnosti Stavit
6. Šášovské Podhradie, autobusová zastávka pod hradom
7. Ul. Bernolákova, vedľa stojiska 16, blízko I. ZŠ
8. Ul. Svitavská, parkovisko

Čo patrí do červeno-bieleho
kontajnera
• Spotrebná elektronika, vrátanie príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD
prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže,
magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.).
• Videokamery, digitálne a analógové
fotoaparáty, vrátane príslušenstva (napr.
objektívy, blesky a pod.).
• Malé elektronické a elektrické hudobné
nástroje.
• Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice).
• Faxy a záznamníky.
• Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné).
• Tlačiarne, malé stolné kopírky.
• Kalkulačky.
• Herné konzoly, videohry, vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.).
• Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.).
• Batérie a akumulátory.
• Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.

Čo nepatrí do červeno-bieleho
kontajnera
• Monitory, televízory, žiarivky, výbojky.
Zdroj: ASEKOL SK, s. r. o., Bratislava,
Internet. Upravil: odbor OŽPaI

Z pera čitateľa
Za krátky čas môj priateľ zistil, že gazda na
lazoch Líška pri Krupine predáva koňa –
valacha, päťročného, zo zdravotných dôvodov
a pre starobu. Dohodli sa na cene a dni, keď
koňa odovzdá. A tak sme s priateľom prevzali
hnedáka.
V tých časoch neboli vozíky na odvoz koní,
preto sme sa rozhodli z Krupiny do Žiaru
kráčať s koňom peši. Bolo to 70 kilometrov
a vykročili sme popod elektrické vysoké
napätie, smer Žiar nad Hronom, po prerezávke
lesom. Striedali sme sa tak, že hodinu sedel na
ňom jeden a potom druhý. Trvalo nám to do
Opatoviec asi 8 hodín. Vedenie elektrického
napätia z Opatoviec viedlo do ZSNP Žiar,
a tak sme boli doma. Koníka sme priviedli do
maštale na fare.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 7.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21,
Kremnica
• 8.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 9.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 10.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 11.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529
• 12.9. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica

• 13.9. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 14.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 15.9. 8.00 – 15.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
15.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 16.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 17.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník nad Hronom
• 18.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116
• 19.9. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 20.9. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00 h
otvorené lekárne:
• lekáreň Benu, SNP 116 (OC Kaufland)
• lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

Mali sme potrebu kúpiť druhého koňa pre
mňa. Pomohla nám náhoda. V tom čase na
družstve v Pitelovej plánovali, že nakúpia
jazdecké kone, urobia golfové ihriská a budú
prevádzkovať agroturistiku s možnosťou
ubytovania. Mali nakúpené sedem koní
a spolu s nemeckým podnikateľom, ktorý to
mal financovať a za JRD Pitelová to mal riadiť
inžinier z Lučenca. Zrazu sa Nemec rozhodol
od projektu odstúpiť, a tak neboli financie.
Všetko ďalej nepokračovalo a JRD sa rozhodlo,
že kone rozpredá. Mal som tam byť vo funkcii
trénera. Kúpil som jedného kvalitného koňa.
O ďalšom osude nabudúce.
František

HĽADÁME
DOMOV
ROCKY

Rocky je 2,5-ročný nádherný kríženec amerického
buldoga. Žil v miestnej rómskej osade zavretý
v aute. Na prvý pohľad budí svojou svalnatou
postavou rešpekt, ale má milú tváričku a pri
priamom kontakte s ľuďmi sa neprejavil nijako
agresívne. Je to dominantný typ psa, avšak nie
nezvládnuteľný. Pri človeku s prirodzenou autoritou
funguje úplne krásne a je naozaj poslušný. Je
extrémne čistotný a nie je žiadny demolátor.
Rozhodne v ňom získate oddaného spoločníka,
ktorý si vás nedá za nič na svete.

Lokálny trh opäť v septembri

FRANCO

Franco je 3-ročný kríženec stredne veľkého vzrastu.
Žil v miestnej rómskej osade, odkiaľ ho priviezla
hliadka MsP. Ak mu dáte trochu času, aby si vás
obľúbil, tak verte, že to bude ten najvernejší
spoločník. Je to aktívny psík, ktorý nadovšetko
miluje loptičky a aportovanie. Tiež má veľmi rád
vodu a čľupkanie. Sučky má veľmi rád, vie sa s nimi
krásne hrať. Určite by bol šťastný, keby mal v novom
domove psiu kamarátku. S priateľskými psami je
tiež znášanlivý.

Opäť sa môžete tešiť na pravidelný
Lokálny trh, ktorý sa uskutoční už
12. septembra od 8.00 do 9.00 hod.
na parkovisku pred MsKC.
Príďte si nakúpiť množstvo kvalitných
lokálnych potravín priamo od menších
výrobcov z nášho regiónu a okolia. V ponuke nájdete čerstvé sezónne ovocie,
organicky pestovanú zeleninu, rôzne
ovocné šťavy, sirupy a lekváry, bio mäso
a mäsové výrobky, čerstvý celozrnný
kváskový chlieb a pečivo, med priamo
od včelára a mnoho iného v špičkovej
kvalite.

Na stránke www.lokalnytrh.sk/ziar nájdete informácie o trhu, jednotlivých predajcoch a aj celú ponuku výrobkov. Trh
prebieha primárne formou predobjednávok, ktoré je potrebné urobiť v predstihu
na uvedenej webovej stránke, aby výrobcovia vedeli, koľko tovaru pripraviť a priniesť. Časť výrobkov bude možné zakúpiť
aj bez predobjednania. Predávať prídu
osobne výrobcovia, ktorých sa môžete
opýtať všetko, čo vás zaujíma. Nákupom
lokálnych výrobkov podporíte miestnych
výrobcov aj lokálnu ekonomiku.

ODSTÁVKA ELEKTRINY
Dňa 16. septembra v čase od 8.00 do 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných
prác na zariadeniach:
• Hviezdoslavova 1, SNP 19, Svätokrížske námestie 5 – 16, 18, 20 – 22, 24 – 27, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51,
134, 259, Š. Moysesa 0

Ponúkam doučovanie ruského jazyka. T: 0905 968 575
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Pokyny k otvoreniu nového školského roka

Nový školský rok 2020/2021 sa bude
riadiť nasledujúcimi pokynmi, ktoré
vydalo MŠVV a Š SR.
Nástup žiakov od 2. septembra je povinný pre všetkých, ktorým nie je nariadená karanténa. Do žiarskych škôl,
vrátane cirkevnej školy, nastúpilo v novom školskom roku spolu 1 796 žiakov.
Základnú školu na Ul. Dr. Janského bude
navštevovať 405 žiakov, Základnú školu
na Ul. M. R. Štefánika 712, Základnú školu na Jilemnického ulici 302 a cirkevnú
školu 377 žiakov. Do prváckych tried
zasadne spolu 209 žiakov, z toho na Jednotke 41, na Dvojke 100, na Štvorke 26
a v cirkevnej škole 42.

• Vstup do budovy školy bude povolený
iba zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka. Žiaci pri vstupe do školy vždy prejdú
ranným filtrom. Po dezinfikovaní rúk pri
vstupe do budovy si v šatni do skrinky
odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
• Žiak nosí rúško všade vo vnútorných
priestoroch základnej školy, okrem svojej
triedy v interných priestoroch školy, kde
prebieha výchovno-vzdelávací proces,
ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
• Od 2. do 14.9. je používanie rúšok
v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa,
pedagogických, odborných zamestnan-

cov a nepedagogických zamestnancov
povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška
odporúčané.
• Počas vyučovania nebudeme spájať
skupiny žiakov z rôznych tried (žiaci sa
neučia v odborných učebniach, telocvičniach do 20.9.2020 – telesná výchova
bude prebiehať v prípade priaznivého
počasia na šk. dvore). Takisto v prípade
priaznivého počasia aj na iné predmety
využijeme školský dvor.
• V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda,
je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
• Počas prestávok medzi hodinami sa
žiaci budú nachádzať vo svojej triede
s cieľom eliminovať prechádzanie sa po
vnútorných priestoroch školy.
• Pri podozrení na ochorenie žiaka bude
umiestnený do miestnosti určenej na
izoláciu a bude privolaný zákonný zástupca.
• Ak sa u zamestnanca základnej školy
alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu
jeho pracovného dňa, bezodkladne
o tom informuje riaditeľa školy a opustí
školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
• V prípade podozrivého žiaka alebo
pracovníka sa riadi škola usmerneniami
podľa Oranžovej fázy vypracovanej Mi-

V novom školskom roku bude cirkevnú školu
navštevovať 377 školákov a 62 škôlkarov
Po prvýkrát brány školy prekročí 42
prvákov. Privítame aj 17 nových žiakov, ktorí k nám prídu do rôznych
ročníkov. Posledný rok budú našimi
žiakmi 36 deviataci, ktorých čaká rozhodovanie o výbere strednej školy.
Tak ako každý rok, aj tento otvárame
8 tried na 1. stupni, 10 tried na 2. stupni a 1 špeciálnu triedu s 8 žiakmi.
Letné obdobie sme s plným nasadením
využili na úpravy v interiéri i exteriéri, aby na našich žiakov čakala krásne
vynovená škola – vymaľované triedy
s novými podlahami, opravené a obnovené priestory, strojovo vyčistené
a vydezinfikované podlahy a koberce,
opravené lavičky, vyasfaltovaná prístupová plocha pred budovou, zrýchlený
internet a mnohé ďalšie. Taktiež vyučujúci pripravovali triedy, chodby a tvorili
inšpiratívne aktivity a pomôcky. Žiaci sa
majú na čo tešiť.
Naše CVČ opäť nesklamalo a pripravilo
28 záujmových krúžkov pre ZŠ a 4 pre
MŠ, ktoré budú komplexne rozvíjať žiakov. Budú ich viesť pedagógovia, tréneri
či lektori – basketbal, florbal, bedminton,
futbal, robotický, jazykové.
Dvadsiaty ôsmy rok existencie našej
cirkevnej školy budeme napĺňať naše
poslanie – robiť všetko pre našich žiakov.
Dôraz kladieme na kvalitu vyučovacieho

programov, máp. Žiaci sa môžu naďalej
tešiť na chutnú kvalitnú stravu z našej
vlastnej kuchyne.

procesu, a preto sa pedagógovia nepretržite vzdelávajú – webináre, online školenia, bezplatné školenia pre špeciálnu
pedagogiku, jazykárov... Zapojili sme sa
do projektových výziev a v súčasnosti
realizujeme 4 úspešné projekty – BBSK
pre našu Materskú školu, Biodiverzita na
zeleň do školského areálu, Deti a čarovné
Vianoce na remeslá a tradície, Renovabis
na vonkajšie fitnes vybavenie. Podarila
sa nám inovácia IKT vybavenia prostredníctvom sponzoringu (notebooky, PC
zostavy). Názorné didaktické pomôcky sme doplnili nákupom výukových

V súčasnosti plne rešpektujeme pokyny
a opatrenia ministerstva školstva. V našej škole budú naďalej platiť hygienické
a epidemiologické opatrenia. Nový školský rok sme otvorili 2. septembra bez tradičnej svätej omše v triedach s triednymi
učiteľmi a prváci v areáli školy s jedným
zákonným zástupcom. Od 3.septembra
sa vyučuje podľa rozvrhu v triedach bez
spájania skupín s dodržiavaním zásad
R.O.R. (ruky – odstup – rúško) a dezinfekciou rúk pri vstupe do budovy školy.
Počas obdobia od 2. až do 14. septembra
nebudeme organizovať hromadné akcie
ani iné podujatia. Naplánovali sme didaktické hry pre 1. stupeň a účelové cvičenie OŽaZ pre 2. stupeň, aby žiaci mali
pobyt vonku. Zároveň sme sa dostatočne
materiálne zabezpečili nákupom dezinfekčných prostriedkov do každej triedy.
Upratovačky sú pripravené priebežne
dezinfikovať učebne i zariadenie.
Veríme, že spoločnými silami zabezpečíme zdravie našich žiakov i celého spoločenstva.
Mgr. Mária Ulrichová, riaditeľka školy

Duchovná obnova zamestnancov
cirkevnej školy v Kohútove
Dňa 27. augusta sa pedagógovia zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú viedol duchovný správca školy, otec Janko Kraus. Navštívili pútnické miesto
Kohútovo v Novej Bani, o ktorom sa
dozvedeli zaujímavé informácie.

Počiatky tohto pútnického miesta siahajú do roku 1863, kedy tu v čase veľkého sucha na príhovor Panny Márie
vytryskol prameň vody, neskôr sa udiali
viaceré zázraky a uzdravenia a postavila
sa kaplnka.

Najskôr sa pedagógovia pomodlili
modlitbu sv. ruženca, ktorou pozdravili
našu Nebeskú Matku a rozjímali o tajomstvách radostného ruženca. Potom
spoločne slávili sv. omšu. Počas kázne sa
zamýšľali aj nad životom sv. Moniky a sv.
Augustína. Okrem duchovného programu trávili čas aj spoločnými rozhovormi
a prechádzkami v krásnej okolitej prírode. Pre všetkých to bol požehnaný čas.
A tak s Božou pomocou začínajú nový
školský rok 2020/21.
Cirkevná škola

nisterstvom školstva.

Organizácia činnosti v ŠKD
• v prevádzka je obmedzená od 2. do
20. septembra
• ranný ŠKD (6.00 – 8.30 hod.) nie je v prevádzke
• v popoludňajších hodinách bude prevádzka ŠKD do 16.30 hod. v jednotlivých
oddeleniach
• zákonný zástupca NEMÁ povolený
vstup do areálu, s výnimkou prvákov
• žiak bude uvoľnený po telefonickom
rozhovore s vychovávateľkou
• žiaci 5. ročníka nebudú umiestnení
v ŠKD do 20. septembra

Stravovanie
• všetci stravníci majú obed prihlásený
od 2. septembra. Mliečnu desiatu od
2. do 20. septembra nebude školská jedáleň zabezpečovať. Bližšie informácie
o činnosti ŠJ nájdete na stránke školy.
Pri podozrení alebo potvrdení ochorenia
na Covid-19 je zákonný zástupca povinný ihneď informovať triedneho učiteľa
alebo riaditeľa školy.
Ak žiak preruší dochádzku do školy v trvaní viac ako tri dni, je zákonný zástupca povinný predložiť nové Vyhlásenie
o bezinfekčnosti. Ďalšie informácie nájdete na www.ucimenadialku.sk.

Žiarske Cevečko počas leta ožilo
Centrum voľného času organizovalo
počas letných prázdnin za zvýšených
hygienických opatrení štyri prímestské tábory.
Prvý letný tábor bol určený pre všetky
zvedavé deti - pátračov. Počas celého
týždňa sme pátrali po záhadnom odkaze
za pomoci indícii, ktoré boli všade tam,
kam sme sa počas dňa dostali. Naučili
sme sa strieľať z luku, šifrovať odkazy, lúštiť rôzne hlavolamy, pracovali s odtlačkami prstov. Na vlastnej koži sme vyskúšali
optické klamy v Dome ilúzií v Bojniciach.
Druhý letný tábor bol rozprávkový, a to
doslova. Zažili sme päť čarovných a rozprávkových dní, ktoré potešili všetky
deti. Interaktívny program popretkávaný
klasickými, slovenskými, ľudovými, ale aj
Disneyho rozprávkovými postavičkami.
Videli sme krásny Rozprávkový les pri
Žiline.
V treťom tábore sme zažili lesné dobrodružstvo. Deti získali nové vedomosti
z prírody, naučili sa všetko, čo treba na
prežitie v prírode, ako napríklad, kde
nájsť v lese vodu, ako si spraviť ohník,
pripraviť jedlo, či ustlať na prenocovanie.
Zabavili a aj sa niečo naučili na celodennom výlete v Zveroparku v Revištskom
Podzámčí.
V ostatnom letnom tábore čakala na
deti výzva – Prekonaj sám seba! Svoje

limity si vyskúšali v rôznych športových
disciplínach a svoje sily zmerali v Obrove
pri Ružomberku.
Aj napriek neľahkej situácii sme radi, že
deti strávili leto plné smiechu, hier a zážitkov s kamarátmi v našom žiarskom
centre. Ďakujeme rodičom za dôveru
a tešíme sa na nový školský rok, v ktorom ponúkame zaujímavé krúžky, stačí
vyplniť novú žiadosť a doručiť do CVČ do
14. septembra.
Kolektív CVČ Žiar nad Hronom
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OKOLO SLOVENSKA

Cyklistické preteky
Okolo Slovenska
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

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

Úplné uzávierky ciest
I. a III. triedy:
• cesta I/9 (Ul. SNP) od križovatky s ces-

tou III/2483 (Ul. A. Dubčeka po Ul. Jilemnického) v čase 7.00 hod. do 19.00 hod.
• cesta I/9 (Ul. SNP) od križovatky s cestou III/2484 (Ul. Partizánska) v čase
12.00 hod. do 17.00 hod.
• cesta III/2484 (Ul. Partizánska) v čase od
12.00 hod. do 15.30 hod.
• cesta III/2483 (Ul. A. Dubčeka) v čase
od 12.00 hod. do 13.00 hod. resp. kratšie
podľa situácie

Úplné uzávierky miestnych
komunikácií:
• ulice Sládkovičova, Tajovského
a Ul. Jilemnického v čase od 13.30 hod.
do 14.30 hod. resp. kratšie podľa situácie
• Ul. M. Chrásteka v úseku od Ul. Svitavská po Ul. SNP v čase od 7.00 hod. do
19.00 hod.
(r)
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DOTAZNÍK

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

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

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

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

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

voja nášho mesta. Vyplnený dotazník
prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do
18. septembra 2020 v zmysle pokynov
v dotazníku.
(r)
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

POĎAKOVANIE

Odišla potichu,
už nie je medzi
nami, ale zostane
v srdciach
všetkých,
ktorí sme ju
milovali.
Dňa 25. augusta

Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí
na poslednej
ceste odprevadili
nášho drahého

2020 nás vo veku 74 rokov
navždy opustila naša drahá
a nenahraditeľná mama,
starká, sestra a švagriná
Zdenka Medveďová.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí ju odprevadili na jej poslednej
ceste. Ďakujeme tiež za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými
ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

manžela, otca a starého otca
Jaroslava Menyharta,
ktorý nás navždy opustil dňa
23. augusta 2020 vo veku 63 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si cestou,
ktorou ide každý
sám, len brána
spomienok ostala
dokorán.
Ten, kto ťa poznal,
si spomenie
a ten, kto ťa
mal rád, nikdy
nezabudne.

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
85. narodenín a 10. výročia
úmrtia spomína na
Ing. Jozefa Barcíka
manželka a deti Alenka
a Peťo s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Dňa 14. septembra si
pripomenieme 1. výročie, kedy
nás opustil náš drahý otec, svokor,
druh, starký, brat, švagor,
strýko a kamarát
Tibor Bako.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no
v srdciach našich žije spomienkami.
S láskou spomína celá rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú
spomienku.

SPOMIENKA
Prečo je tak málo
šťastia na svete,
prečo to, čo je
nám najdrahšie,
tak rýchlo
odchádza...
Dňa
13. septembra si

SPOMIENKA
Ako z tvojich
očí žiarila láska,
obetavosť
a dobrota,
tak nám chýbaš
a budeš chýbať
až do konca
života.
Dňa 16. septembra si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starký
Gabriel Koka.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéry, syn,
vnúčatá a pravnúčatá.

pripomenieme 4 roky od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša
milovaná dcéra, sestra, vnučka,
sesternica, švagriná a teta
Zuzka Urblíková
vo veku 29 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte spolu s nami.
Spomínajú rodičia, brat
a starí rodičia.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
NAJBLIŽŠÍCH V MESTSKÝCH NOVINÁCH

MESTO HĽADÁ ZÁUJEMCOV O OPATROVNÍCTVO
Hľadáme aktívnych seniorov a seniorky, ale aj ostatných
záujemcov, ktorí majú chuť, silu a záujem realizovať sa
v opatere tých, ktorí to potrebujú viac ako vy sami.
Ak máte záujem aj takto tráviť vaše voľné chvíle, prihláste
sa! Veľmi radi vám poskytneme viac informácií a veľmi radi
vás uvítame v radoch našich profesionálnych opatrovateliek
v domácej opatrovateľskej službe.
Ak poznáte aj vo svojom širšom okolí niekoho, kto by mal
záujem a predpísané vzdelanie (minimálne 220-hodinový
kurz opatrovateľov alebo stredné zdravotné vzdelanie),
pošlite ho za nami. Kontakt: MsÚ Žiar nad Hronom,
veronika.schubertova@ziar.sk, č. t.: 045/678 71 38,
dagmar.stifnerova@ziar.sk, č. t.: 045/678 71 59.
(r)

SPOMIENKA
Je to už 7 rokov,
ocko, čo nie
si s nami.
Zabudnúť nemôže
rodina, známi...
Na hrobe kytica,
kahanec svieti,
spomienka
všetkých detí.
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Pripomenuli sme si 76 rokov
od vypuknutia SNP

Dňa 14. septembra si
pripomenieme 7. výročie od úmrtia
nášho milovaného otecka,
starého a prastarého otca
Jozefa Beňa.
Za tichú spomienku, ktorú mu
venujete, ďakujeme.
S láskou a úctou na neho spomínajú
dcéra Zdena, syn Jozef s rodinou,
vnučka Zuzka s rodinou
a vnuk Marcelko.
Ocko, ľúbime ťa.

SPOMIENKA
Čas beží
a spomienky
bolia, zabudnúť
však nikdy
nedovolia.
Dňa
13. septembra si
pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec
Mgr. Jozef Kisler.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomína manželka a dcéra
s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 27. augusta
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy
opustil
Ladislav Hudec.
S láskou
a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa
18. septembra si
pripomenieme
5. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša
drahá
Oľga Púpavová.
S láskou spomínajú rodičia a rodina.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

V sobotu 29. augusta sme si pripomenuli už sedemdesiatšesť rokov od
vypuknutia Slovenského národného
povstania. Spomienkovou slávnosťou sme si túto udalosť pripomenuli
aj v našom meste.
Počas II. svetovej vojny sa 29. augusta
1944 proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie Slovenskej republiky
začalo ozbrojené povstanie slovenského
domáceho odboja – Slovenské národné
povstanie (SNP). Centrom povstania bola
Banská Bystrica a postupne sa v bojoch
proti nacistom pokračovalo v oslobodzovaní krajiny až do jari v roku 1945.

bojovníkov a Oblastnému výboru SZPB
v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom
a Okresným úradom v Žiari nad Hronom.
Tento rok sa spomienková slávnosť konala v piatok 28. augusta, a to pietnym
aktom kladenia vencov k soche Ladislava Exnára. Oslavy pokračovali aj v popoludňajších hodinách, a to bežeckými
a cyklistickými pretekmi na Šibeničný
vrch a partizánskou vatrou vo večerných
hodinách.
(li)

Pri týchto bojoch zahynulo veľmi veľa
ľudí. Pietne spomienky na ich hrdinstvá
si pravidelne pripomíname vďaka Základnej organizácii Zväzu protifašistických

Takmer 1 z 2 slovenských
vodičov priznáva, že za
volantom je „vo svojej bubline“
Nadácia VINCI Autoroutes zverejňuje výsledky európskeho barometra
2020 o zodpovednej jazde. Rozsiahly
prieskum vykonal inštitút Ipsos osloviac 12 400 osôb v 11 európskych krajinách s cieľom vyhodnotiť správanie
a vnímanie Európanov za volantom.
Umožňuje sledovať vývoj rizikového
správania a osvedčených postupov
s cieľom pomôcť lepšie usmerňovať
preventívne opatrenia v každej krajine.

Súhrn hlavných poznatkov
Nervóznejšie správanie za volantom zvyšuje mieru neslušnosti na cestách:
• 16 % európskych vodičov pripúšťa,
akoby za volantom boli iným človekom,
a cítia sa nervóznejší, impulzívnejší alebo
agresívnejší/15 % slovenských vodičov;
• 55 % európskych vodičov pripúšťa, že
občas vynadajú iným vodičom/42 % slovenských vodičov (-1 bod v porovnaní
s rokom 2019);
• 33 % vodičov sa úmyselne lepí na vozidlo, ktoré ich rozčuľuje; 25 % slovenských vodičov (+2);
• 84 % európskych šoférov už malo strach
z agresívneho správania iného vodiča;
85 % slovenských vodičov (+1).
Ospalosť a nepozornosť: nebezpečné
spôsoby najmä pri dlhých cestách a hustej premávke
• 35 % európskych vodičov sa vyjadrilo,
že dlhé cesty v hustej premávke im robia
veľké stresy/24 % slovenských vodičov.
• 34 % si sadá za volant aj s pocitom veľkej únavy/27 % slovenských vodičov (-4).

• 78 % pripúšťa, že občas spustí z cesty
zrak na viac ako 2 sekundy/82 % slovenských vodičov.
• 50 % telefonuje za volantom pomocou
systému Bluetooth, hoci to rozptyľuje
pozornosť rovnako ako iné spôsoby konverzácie/46 % slovenských vodičov (+1).
• 13 % vodičov už alebo takmer malo
nehodu v dôsledku ospalosti za volantom (13 % Slovákov), a 11 % z dôvodu
používania telefónu za volantom (10 %
Slovákov; +1).
Bezpečnosť pracovníkov na diaľnici: nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel
môže mať dramatické následky
• 61 % európskych vodičov nedodržiava
bezpečnú vzdialenosť/55 % slovenských
vodičov (-3).
• Napriek tomu 51 % európskych vodičov považuje nedodržiavanie bezpečnej
vzdialenosti za jednu z hlavných príčin
nehôd s účasťou diaľničného personálu/58 % slovenských vodičov.
Vodiči sa za volantom zvyknú cítiť akoby „vo vlastnej bubline“, čím zabúdajú na
kolektívny rozmer šoférovania a tým aj
na následky svojho správania na ostatných. Blížiace sa odchody na dovolenku
a stresy z dlhej cesty v hustej premávke,
zvýraznené ťaživým kontextom zdravotnej krízy, by nás všetkých mali viesť
k pokojnej a zodpovednej jazde s cieľom
prispieť k bezpečnosti a pokojnej mysli
každého účastníka premávky.
Bernadette Moreau, generálna
delegátka Nadácie VINCI Autoroutes
pre zodpovednú jazdu
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Žiarske delfíny plávali v bazéne
na termálnom kúpalisku

Mládež z U17 a U19
vedú tréneri Áčka

PLAVCI

FUTBAL

Áno a nie jeden, ale rovno šestnásť
delfínov. Presne toľko mladých talentov mala výprava nášho plaveckého
klubu Delfín zo Žiaru nad Hornom.
Počas letných prázdnin sme sa s nimi
už tradične vybrali na sústredenie do
obľúbeného Štúrova.
Na tamojšom termálnom kúpalisku vieme skĺbiť príjemné s užitočným, teda
oddych s poctivým dvojfázovým tréningom. V 50-metrovom bazéne sme
„zarezávali“ ráno aj večer. Naši mladí
športovci nevynechali medzi jednotlivými fázami ani návštevu fitnescentra. Posilňovňa je dôležitou súčasťou
kondičnej prípravy nielen pre náročné
tréningy, ale aj pre plavecké preteky.
Konkurencia je veľká tiež v pred juniorských a juniorských kategóriách, preto
neradno zaspať na vavrínoch.
S pohybom sme si nedali pokoj ani
v čase odpočinku a vyskúšali sme, aké

to je oddychovať aktívne. Túlali sme
sa napríklad turistickými chodníčkami
v malebnej obci Kamenica nad Hronom, v ktorej sme vystúpili po krátkej
ceste autobusom. Naším cieľom bola
približne 3 kilometre vzdialená vyhliadka Skaly, ktorá sa nachádza v pohorí Burda. Po počiatočnom strmšom výstupe
sa nám za odmenu ponúkol veľkolepý
výhľad na okolitú prírodu – ústie Hrona
či meander Dunaja. Pokochali sme sa
aj pohľadom na Štúrovo, most Márie
Valérie a maďarský Ostrihom s jeho majestátnou bazilikou.
Klasické vychádzky sme obohatili aj
o kolobežkovanie v uliciach Štúrova.
Malé dvojkolesové „tátoše“ nám uľahčili tiež presuny na tréningy. V rámci oddychu sme si našli čas aj na uvoľnenie
a zábavu. Pre ubolené telá našich športovcov boli skúsené ruky profesionálnych fyzioterapeutov Juditky a Peťa tým

najlepším liekom. Po skvelej masáži sme
si užili adrenalínové atrakcie v lanovom
parku, ale tiež spoločenské hry či posedenie na grilovačke, ktorú nám pripravil
Marián Malik.
Po plne vyťažených dňoch sme sa vždy
tešili do postelí v našej ubytovni, za
ktorú vďačíme Mariánovi Beresovi. Sme
radi, že napriek zložitej situácii sa nám
podarilo zorganizovať ďalšie kvalitné
sústredenie. Veríme, že o rok si ho opäť
zopakujeme. Teraz sa už ale koncentrujeme na nadchádzajúce preteky a,
samozrejme, tiež tréningy. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.“ Robíme to aj pre našich
fanúšikov, ktorí nám dodávajú energiu
a týmto ich všetkých pozdravujeme.
Trénerky Maťa a Sysa

Zlato z Čokotretry pre Patríciu Bielikovú
ATLETIKA

V utorok 1. septembra sa konalo finále medzinárodnej bežeckej súťaže Čokotretra. Pre atlétku žiarskeho
Atletického klubu Patríciu Bielikovú
malo finále príchuť zlata.
Čokoládová tretra je medzinárodná bežecká súťaž pre deti od 6 do 11 rokov.
Premiéru mala na Slovensku v roku 2017.
Systém súťaže pozostáva z viacerých
kôl. Najmenší šprintéri sa môžu na tratiach 100, 200 a 300 metrov kvalifikovať
cez krajské kolá do národného finále. Tí
najrýchlejší minibežci spolu s rodičmi
zažijú atmosféru svetového atletického
mítingu Zlatá tretra v Ostrave. V rámci
mítingu sa totiž uskutoční medzinárodné finále. Čokoládová tretra je tak jedným z najväčších bežeckých pretekov
pre deti v strednej Európe.

marátka Emma Jelžová skončila v tej istej kategórii na 7. mieste. Obidve atlétky
postupujú na medzinárodné semifinále
v Ostrave, ktoré sa uskutoční 7. septembra. Finále sa bude konať v tom istom
meste 8. septembra.
(li)

Na tohtoročnom finále súťaže sa žiarska
atlétka Patrícia Bieliková umiestnila na
1. mieste v behu na 200-metrov. Jej ka-

Žiarsky mestský polmaratón je zrušený
ATLETIKA

11. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu sa tento rok neuskutoční, a to
z dôvodu nových opatrení na zabránenie šírenia COVID-19. Štartovné, ktoré
už bolo uhradené, bude zaslané späť
na účet.
(r)

Special group trénuje pod taktovkou skúseného Mikuláša Radványiho,
ktorý zároveň pôsobí ako hlavný tréner A-tímu FK Pohronie.

Náš klub prichádza s novým projektom, ktorý ponesie názov Special
group. Ide o silnejšie prepojenie hráčov z mládežníckych tímov s Áčkom.
Systematická práca s mládežou je alfou
a omegou našich mládežníckych trénerov. „Jedným z našich cieľov je vychovávať si mladých kvalitných hráčov,“ hovorí
na úvod športový riaditeľ Miroslav Filipko s tým, že prepojenie Áčka s mládežou
je vyústením systematickej práce v klube. „S myšlienkou na tento projekt sme
sa pohrávali už dlhšie a veríme, že bude
pokračovať a že si vychováme mladých
perspektívnych hráčov,“ dodáva Filipko.
Special group je skupina vybraných
hráčov z U17 a U19, ktorí budú každú
stredu trénovať pod dohľadom tréne-

rov A-tímu Mikuláša Radványiho, Jozefa Pavlíka a kondičného trénera Lukáša
Tesáka. Trénovať s nimi budú aj vybraní
hráči z Áčka. „V profesionálnych kluboch
takáto spolupráca funguje, som rád, že
už aj v našom klube,“ hovorí tréner Mikuláš Radványi a dodáva, že vďaka takémuto tréningu uvidí dorastencov na
ihrisku: „Sú to šikovní, talentovaní hráči.
Na začiatku mali síce trochu trému, ale
postupne sa naplno zapojili do tréningového procesu.“ Hráčov z U17 a U19
vybrali tréneri ich kategórií. „Je dobré,
aby títo chalani videli, ako trénuje Áčko,“
dodáva na záver Radványi.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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V reprezentácii U19 a U21 aj hráči nášho klubu
FUTBAL

Tréner U19 Albert Rusnák nominoval
do užšieho kádra aj dvoch hráčov
FK Pohronie – Erika Kramára a Viktora Vondrysku. Medzi náhradníkov
zaradil aj brankára FK Pohronie Samuela Dovca. Chalanov čaká zápas
proti českej U20.
To však nie je všetko. Tréner Jaroslav
Kentoš nominoval do širšieho kádra U21
nášho obrancu Dominika Špiriaka. „Sme
radi, že naši hráči sú súčasťou národných
tímov. Je to určite dobrá vizitka pre náš
klub,“ hovorí k nomináciám športový
riaditeľ FK Pohronie Miroslav Filipko.
Erik Kramár bol v minulej sezóne v širšom kádri, Viktor Vondryska v užšom
a Samuel Dovec sa do reprezentačného výberu dostal po prvýkrát. Dominik
Špiriak bol v repre do 21 rokov v širšom
kádri aj minulú sezónu. „Na Slovensko
som sa z gréckej ligy vrátil práve preto,

aby si ma z 21-ky viac všímali,“ hovorí
náš obranca s tým, že sa chce ukázať
v dobrom svetle v slovenskej lige a byť
na očiach aj slovenským fanúšikom.
Jeho cieľom je však pomôcť Pohroniu
získať body, a tým aj najlepšie umiestnenie v ligovej tabuľke. „A, samozrejme,
hrať pekný futbal pre fanúšikov,“ dodáva
Dominik.
Nominácia štyroch hráčov do reprezentačných tímov je úspech nielen pre
samotných chalanov, ale pre celý klub.
„Budeme radi, ak sa v našom klube budú
takýto kvalitní hráči vyvíjať a pokračovať v úspešnej kariére,“ hovorí ďalej
športový riaditeľ a dodáva, že v hľadáčiku trénera Kentoša sú určite aj ďalší
naši chalani, napríklad Peter Chríbik či
Bernard Petrák.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

V reprezentačnom výbere do 19 rokov
je aj letná posila FK Pohronie
Erik Kramár.

V širšom výbere mládežníckych reprezentácií sa objavili
aj obranca Dominik Špiriak a brankár Samuel Dovec.

Vynikajúci výkon priniesol prvé víťazstvo v tejto sezóne
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FK Pohronie – MŠK Žilina 2:1 (1:0)
Góly: 36. Bimenyimana, 61. Fadera –
53. Iľko. Rozhodovali: Gemzický – Ferenc, Čajka, ŽK: Petrák, Weir, Špiriak
- Kiwior, 1150 diávkov (presne 50% kapacity štadióna)
FK Pohronie: Jenčo – Badolo, P. Pavlík, Špiriak, Župa – Blahút, Chríbik, Weir, Petrák
(65. K. Matić) – Bimenyimana (40. Abrahám), Fadera (84. Pellegrini)
MŠK Žilina: S. Petráš – Vallo, Kopas, Minárik, Kiwior – Myslovič, Gono (67. Bičachčjan) – D. Ďuriš (83. Kaprálik), Bernát, Iľko
(67. M. Rusnák)- Paur (67. Kurminowski)
Úvod stretnutia bol poriadne rušný.
Prvú útočnú akciu predviedli hostia
v tridsiatej sekunde, po ktorej mieril do
žrde Bernát. V tretej minúte sa nepresadil pred domácim brankárom Jenčom
agilný Iľko. Nasledoval protiútok súpera
a šanca Bimenyimanu, ktorý pálil z vnútra šestnástky tesne vedľa žrde. V desiatej
minúte ho napodobnil Weir z asi dvadsiatich metrov. Pohronie sa dostávalo do
viacerých pološancí, avšak aj Žilina sa
snažila o útočnú hru. V 33. minúte mali
tri šance domáci futbalisti, najprv strieľal Fadera, Petráš loptu vyrazil, podobne
uspel aj po koncovke Blahúta, no a do
tretice sa k lopte dostal Bimenyimana,
avšak ten opečiatkoval brvno. Tento futbalista mieril hlavou do brvna aj o dve
minúty neskôr po rohu Weira. Tretia
šanca Bimenyimanu už skončila gólom.
Ťažil z chyby žilinského stopéra Kopasa,
išiel sám na bránku vedno so spoluhráčom Faderom, ale zodpovednosť zobral
na seba a vybehnutého Petráša pokoril
– 1:0.
V druhom polčase sa hostia snažili vyrovnať. Najprv to skúšal prudkou strelou
z väčšej vzdialenosti Myslovič, mieril tesne nad brvno. V 53. minúte po rohovom
kope Kopasa a centri na zadnú žrď hlavou skóroval Iľko a bolo 1:1. Pod Šibeničným vrchom sa hral i naďalej atraktívny
a útočný futbal. Pohronie mohlo ísť opäť
do vedenia po dravom prieniku Blahúta
cez obrancov súpera, ale loptu poslal

V domácom zápase proti Žiline zaznamenalo Pohronie prvé víťazstvo
v tejto sezóne. Stav stretnutia otvoril Bimenyimana (na snímke
s loptou). Na konečných 2:1 upravil v 61. minúte Fadera.

do bočnej siete. O pár minút ho napodobnil spoluhráč Petrák po úniku z ľavej
strany a gól nebolo dopriate streliť ani
Faderovi, ten mieril vedľa žrde. Chuť si
však napravil v 61. minúte z ďalšieho
rýchleho protiútoku. Loptu mu posunul
Špiriak, Fadera prešiel cez Kopasa a obstrelil Petráša – 2:1. Kouč Žiliny reagoval
na nepriaznivý stav trojnásobným striedaním, no jeho zverenci mali šancu až
v 80. minúte, keď Ďuriš prehlavičkoval
Jenča, lopta však putovala vedľa bránky.
V závere duelu boli viac na lopte domáci
futbalisti, no v poslednej minúte mohli
pykať. V šestnástke nechali voľného
Minárika, ktorý pálil tesne vedľa žrde.
Napokon si však Pohronie umnou hrou
udržalo tesné vedenie a zaslúžilo si tak
potlesk vypredaného hľadiska (50 % kapacity štadióna).

aj dosiahli. Navyše sme bavili futbalom
i divákov, bola to dobrá reklama na futbal. Hralo sa hore – dole, my sme mali
7 či 8 striel na bránku, takže môžem byť
spokojný.“

Mikuláš Radványi, tréner Pohronia:
„Odohrali sme veľmi kvalitný zápas proti kvalitnému súperovi. Žilina má svoju
kvalitu. Takticky sme boli dobre pripravení, vedeli sme, čo máme od súpera
očakávať. Čakali sme na chyby hostí pri
rozohrávke. Už v prvom polčase sme
mali dosť šancí, okrem gólu, po chybách,
ktoré spravila Žilina. Mohli sme pridať aj
druhý gól. V druhom polčase sme inkasovali po štandardke, kde môj hráč
nepokryl súpera. Bolo teda vyrovnané,
no išli sme stále za víťazstvom a to sme

Rozhodovali: Ziemba – Štrbo, Halíček,
ŽK: Takáč, Čurma, masér Zámocký, Mrva
- Chríbik, Mazan, Badollo, 1073 divákov
MFK Ružomberok: Macík – Čurma,
J. Maslo, Mrva – Kmeť, Takáč, Zsigmund (25. Kochan), Brenkus (75. Múdry), Madleňák (62. Ďubgel) – Gerec
(62. Boďa), T. Bobček (75. Almási)

Tomáš Jenčo, brankár Pohronia: „Potrebovali sme toto víťazstvo, sme zaň
veľmi radi. Bolo nám jedno, kto stojí proti nám. Podali sme dobrý výkon a okorenili ho aj gólmi. Pre nás je každý ligový
zápas sviatok. Žilina má cveng, o to viac
sme radi, že sme previedli kvalitný výkon a získali tri body. My sme radi, že
naša výkonnosť stúpa a veríme, že pribudnú aj ďalšie body z ďalších zápasov.“

Hostia zápas otvorili s ofenzívnym apetítom, lepšie kombinovali a tlačili sa na
domácu polovicu. Tiež poslali dva, hoci
nie nebezpečné, pozdravy (Fabera,
Weir) na ružomberského brankára Macíka. Pohronie predvádzalo slušné napádanie, a tak sa Liptáci k svojmu hernému
plánu veľmi nedostávali. Postupne sa
dianie na ihrisku vyrovnalo, ale chýbala mu šťava i vzruch pred bránami. Ten
prišiel až v 42. minúte, keď si na vysokú
loptu vyskočil J. Maslo a v sľubnej pozícii hlavou minul cieľ. To bola dovtedy
najväčšia príležitosť vstupného dejstva.
V nadstavenom čase sa do šance takmer
dostal Blahút, lenže bol vyzmizíkovaný
obranou MFK. O chvíľu na to rýchly a nebezpečný brejk Žiaranov skončil veľmi
nepresnou strelou Bimenyimana.
Na začiatku druhej časti z diaľky zdravo
napriahol Takáč, ale ani táto strela nesmerovala medzi žrde brány hostí. Zo
šatne si Ružomberčania priniesli viac
odhodlania a útočnej guráže. Zverenci
trénera Haspru si na nejaký čas vynútili
prevahu, ale neskôr sa zase hra prelínala z jednej strany na druhú. V 56. minúte sa na druhej strane do veľkej šance
dostal Weir, ale na Macíka nevyrástol.

V 70. minúte prvý a veľmi dobrý zákrok
musel vytiahnuť gólman Pohronia Jenčo, keď kryl štipľavú ranu Kmeťa zvnútra
šestnástky. V 80. minúte Bimenyimana
pohladil svojim projektilom spojnicu.
Vzápätí brankár MFK v stopercentne
pozícii vychytal Blahúta. Boli to dve veľké príležitosti, ktoré mohli zmeniť skóre.
Záver zápasu poznačil lejak a silný vietor.
Mikuláš Radványi, tréner Pohronia:
„Zápas sme začali dobre, mali sme viac
z hry. V prvom polčase sme si vypracovali dve šance, ale finálna fáza nebola
ideálna, či Blahúta alebo Bimenyimanu.
Prekvapilo ma, že druhý polčas sme hrali
zakríknuto, dali sme viac priestoru domácim. Vedeli sme, že súper bude hrýzť,
samozrejme, chcel stretnutie vyhrať.
Potom sme za päť minút mohli zápas
rozhodnúť, najprv Bimenyimana trafil
brvno a potom Blahút mal stopercentnú šancu. V závere sme očakávali tlak
domácich, ten aj prišiel. Mali tam aj šance, no som rád, že sme remizovali. Bod
zvonku sa počíta, tak som spokojný.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk, TASR

Bezgólová remíza
s Ružomberkom
MFK Ružomberok – FK Pohronie 0:0

FK Pohronie: Jenčo – Badolo, Pavlík, Špiriak, Župa – Chríbik – Blahút (89. Jacko),
Weir, Fadera (72. Matič), Petrák (58. Mazan) – Bimenyimana

Futbalisti FK Pohronie nastúpili proti Ružomberku v novej sade dresov.
Z Liptova nakoniec odišli s bodom po bezgólovej remíze.

