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V tomto čísle:
Žiaci sú po dvoch
mesiacoch späť v škole
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Mesto v rámci šetrenia redukuje osvetlenie
na dvoch uliciach
V súvislosti s rastúcimi cenami energií
bolo mesto Žiar nad Hronom nútené
pristúpiť k zásadným úsporným opatreniam. Konkrétne ide o redukovanie
osvetlenia na Ulici SNP, cesta I/9 a Priemyselnej ulici, cesta I/65.
Ako uviedol prednosta MsÚ Juraj Miškovič,
mesto malo na začiatku roka vysúťaženú
cenu za 1 MWh 50 eur, no dodávateľ na jar
ukončil svoju činnosť. A tak je aktuálne nútené, ako mnoho iných samospráv obstarávať elektrinu priebežne za súčasné burzové ceny. V týchto dňoch cena na burze
prekročila 1 000 eur za megawatthodinu,
čo je extrémne vysoký nárast pre mestský
rozpočet.

Žiarske leto prilákalo
takmer 15 000 divákov
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Zjednodušene povedané, pre túto extrémne zložitú situáciu mesto už minulo
všetky zdroje plánované na elektrinu na
rok 2022.
Aj z toho dôvodu je nevyhnutné prijať úsporné opatrenia a hľadať všetky
možnosti, ako znižovať spotrebu energií
a ušetriť. Niektoré samosprávy už boli
nútené verejné osvetlenie na noc úplne
vypnúť. Nášho mesta sa, našťastie, takéto
radikálne riešenie zatiaľ netýka.
„Vývoj cien energií je momentálne pre samosprávy extrémne nevýhodný. Z tohto
dôvodu šetrenia vedenie mesta rozhodlo
redukovať používanie verejného osvetle-

Verejné osvetlenie sa nateraz na noc vypínať nebude.
nia na dvoch uliciach, ktorými sú Ulica SNP
a Priemyselná ulica,“ hovorí Juraj Miškovič.
Konkrétne to znamená, že bude svietiť
každá druhá lampa, pričom intenzita
osvetlenia sa nemení. Toto opatrenie platí
okamžite až do odvolania. Osvetlenie sa
zapína a vypína na základe fotobunky,
teda snímačov intenzity prirodzeného
svetla. Aj pri redukcii sa však dbá na to, aby
boli dostatočne osvetlené hlavne priechody pre chodcov.

Zatiaľ sa redukuje osvetlenie na dvoch uliciach - SNP a Priemyselnej.

Rozpis umiestnenia
kontajnerov počas dní čistoty
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Kino Hron pristupuje
k zvýšeniu vstupného
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Do budúcna niektorí občania mesta vidia
riešenie v solárnych lampách. Riaditeľ
mestských Technických služieb, Igor Ro-

zenberg, priznal, že sa už takéto riešenie
v meste testuje: „Výsledky však zatiaľ nie
sú uspokojivé. LED technológia s lokálnym stmievaním v noci na 50 percent
nám priniesla dvojtretinovú úsporu a viac
ako uspokojivé výsledky. Verím, že táto
zvláštna situácia na trhu s elektrinou sa
časom stabilizuje a ani štát ju nenechá
bez povšimnutia. Žijeme v 21. storočí, preto by sme nemali natrvalo ustupovať od
určitých štandardov. Jeden z nich je práve
bezpečné osvetlenie mesta,“ konštatuje
Igor Rozenberg.
Kristína Hagarová

Spoločnosť EBG začala s výstavbou
súkromnej materskej školy
Spoločnosť EBG, ktorá je zároveň zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG, začala
s výstavbou súkromnej škôlky v našom
meste. Mesto Žiar nad Hronom na tento
účel poskytlo nevyužitý priestor v areáli Základnej školy na Ulici Dr. Janského.
Spoločnosť EBG je v meste Žiar nad Hronom etablovaná ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej
EBG. Ako uviedol zástupca zriaďovateľa
školy, Marek Nikel, výstavbu súkromnej
materskej školy vidia ako priestor pre vytváranie jednoty vzdelávania medzi škôlkou, základnou aj strednou školou, ktoré
spolu budú úzko spolupracovať, navzájom
si pomáhať a venovať sa spoločným aktivitám. Vytvorenie škôlky je podľa neho tiež
príležitosť vytvoriť priestor pre prax.

„

Materská škola by mala
byť postavená v máji 2023.

„Materská škola bude stáť na troch hlavných pilieroch, ktorými sú cudzie jazyky,
environmentálna výchova a prvky Montessori. Z tohto by sme v budúcnosti
chceli vychádzať,“ povedal Nikel. „Plán
je, že vzniknú tri triedy. Rodičia si môžu
vybrať či chcú, aby sa ich dieťa zameralo
na nemecký, alebo anglický jazyk,“ dodal.
Podľa plánu by mala byť materská škola
postavená v máji 2023. Jej rozloha bude
rovnaká, ako je existujúce betónová plocha. To je približne 500 štvorcových metrov a k tomu terasa.

„

Rodičia si môžu vybrať
zameranie na anglický
alebo nemecký jazyk.

Za každým obradom
sa ukrýva množstvo práce
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Súkromná materská škola bude v areáli ZŠ na Ulici Dr. Janského.

Ako nám ešte v minulosti Marek Nikel
potvrdil, spoločnosť EBG plánuje rozšíriť kapacity mesta v materských školách
o predbežný počet 40 detí s tým, že v budúcnosti by sa mohla kapacita rozšíriť až
na 60 žiakov. V súkromnej materskej škole
by mohli svoju pedagogickú prax absolvovať aj študenti žiarskej pedagogickej
akadémie.

Súkromná materská škola bude určená
pre deti od dvoch rokov. „Máme možnosť
vybudovať škôlku pre dve skupiny s možnosťou ďalšieho rozšírenia kapacity v prípade potreby,“ uviedol v minulosti Marek
Nikel. A aké budú poplatky za umiestnenie
dieťaťa do súkromnej škôlky? „Poplatky by
sme radi ponechali približne na úrovni ostatných materských škôl v meste,“ dodal
Marek Nikel.
Kristína Hagarová; lt
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Céčko pripravilo 21 letných produkcií,
ktoré navštívilo 15 000 divákov
Leto sa skončilo a za žiarske Mestské
kultúrne centrum môžeme povedať, že
bolo doslava nabité podujatiami, a to
od začiatku až do posledného letného
dňa. Ako nám v rozhovore potvrdil
producent Céčka, Janko Kulich, bolo
to krásne leto a určite aj najväčšie, čo
sa počtu podujatí a divákov týka.
Twentyfive júl a august párty, Fíha Tralala,
Horkýže Slíže, Miro Jaroš, júlové a augustové Kino na schodoch, Kollárovci, Sitňan
fest, Sima, Letný balzam na dušu, Šášovské hradné hry, Dračí deň, City fest, Beer
fest, Fidlikanti deťom či Mr. Bubble, to
všetko sú koncerty, festivaly, divadlá pre
deti, letné kino a diskotéky, ktoré pre Žiarčanov, a nielen pre nich, pripravilo počas
leta 2022 žiarske Céčko. „Celkovo sme pripravili 21 produkcií, ktoré spolu navštívilo
takmer 15 000 divákov!,“ šokuje obrovským číslom hneď na úvod Janko Kulich
a pokračuje: „Sme veľmi spokojní. Dostali
sme množstvo správ, komentárov, lajkov,
zdieľaní, ale aj osobných poďakovaní či
kritík, ktoré nás posúvajú. Zaznamenali sme veľký počet divákov z okolitých
miest ako Zvolen, Handlová, Žarnovica,
ale najviac bolo, samozrejme, Žiarčanov.
Ďakujeme im za to. Samozrejme, že na

vyhodnocovacích poradách sme si prešli
plusy aj nedostatky, ktoré by sme chceli
do budúcna napraviť.“

Počas festivalov chcú posilniť
atrakcie pre deti či rozšíriť
ponuku jedál
Najväčšími podujatiami boli bez pochýb
City fest a Beer fest. Na City festu už dokonca odznelo prvé meno účinkujúceho
budúceho ročníka, ktorým je kapela Heľenine oči. Janko Kulich prezrádza, na čo sa
počas oboch festivalov zamerajú v budúcom roku: „Prioritami budúcich ročníkov
týchto dvoch mega podujatí bude zvýšenie kvality služieb, čistota, hygiena, bezpečnosť. Určite budeme riešiť posilnenie
a čistotu chemických toaliet, zrýchlenie
vstupu divákov do areálu, zakážeme plastové poháriky na tvrdý alkohol, ktoré sa
lámu a vytvárajú drobné plastové črepy.
Radi by sme posilnili atrakcie pre deti, rozšírili ponuku jedál a špecialít. Pre budúce
ročníky City festu bude tiež potrebné
rozšíriť priestor pre divákov o ďalšiu lúku.“
Obľúbenými podujatiami boli tento rok
určite aj vystúpenia umelcov pod hlavič-

kou Leto v parku. „Najväčší divácky záujem bol o koncert skupiny Horkýže Slíže,
kde návštevnosť prekročila 1 000 divákov.
Na druhom mieste to bol koncert raperky
Simy a veľký záujem bol o predstavenie
Mira Jaroša,“ hodnotí ďalej Janko Kulich.
Na svoje si prišli určite aj deti, pre ktoré
Céčko tiež pripravilo viacero akcií. Najväčšou bol určite Deň detí, veľmi dobrý ohlas
zaznamenala aj bublinová šou. Práve to
bola novinka a bola priamo na námestí.
Aká bola účasť a čo v rámci akcie deti
zažili? „Pre deti sme pripravili koncerty
hviezd ako Fíha Tralala, Mira Jaroša, ale aj
špecialitky v podobe Dračieho dňa, alebo
folklórneho koncertu Fidlikantov, či bublinovej šou Mr. Bubble. Každý program

Po petícii a protestoch za Slovalco
a priemysel bude parlament rokovať
o novele zákona o emisných kvótach
Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami bola súčasťou rokovania najbližšej schôdze NR SR. Vo
štvrtok 25. augusta ju do programu
septembrovej schôdze ako poslanecký návrh predložil poslanec za SME
RODINA, Jaroslav Karahuta.
Ak by bol uvedený návrh parlamentom
schválený, kompenzácie pre slovenské
energetický náročné podniky by sa dostali na porovnateľnú úroveň s ostatnými európskymi krajinami, pričom štátny
rozpočet by to nestálo nič.
Iniciatíva Pomôžme Slovalcu a zachráňme výrobu hliníka, ktorú založili predstavitelia mesta Žiar nad Hornom, vníma tento krok veľmi pozitívne a verí, že
novela bude schválená, aby sa pomoc
slovenským podnikom vo forme zvýšených kompenzácií z predaja emisných
povoleniek dostala čím skôr.

tívne nezanikne. A pomôže to aj iným
podnikom na Slovensku,“ povedal Martin
Baláž, člen petičného výboru iniciatívy.
Petíciu Pomôžme Slovalcu, ktorá vyzýva
Vládu SR a NR SR na urýchlené prijatie
novelu Zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá by stanovila výšku kompenzácií nepriamych
CO2 nákladov na úroveň ostatných priemyselných krajín EÚ, podpísalo viac ako
8 000 ľudí. Rovnakú výzvu 1. júla prijalo
uznesením aj zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja.

bol úplne iný. Bublinová šou bola tým
pravým zakončením leta. Chceli sme, aby
deti zažili niečo výnimočné, čo ešte nikdy
nevideli. Zároveň si po programe mohli
s Mr. Bubble vyskúšať vyrábať vlastné
bubliny. Prišlo 200 ľudí, a to bola tá najväčšia odmena,“ netají spokojnosť producent žiarskeho kultúrneho stánku.

V rámci jarmočného programu
sa predstavia najlepší
domáci umelci
Zavítala k nám jeseň a s ňou prichádzajú do žiarskej kultúry opäť typické jesenné podujatia. Tým najväčším by mal
byť jarmok, kde sa pravidelne koná aj

Zrekonštruovali
futbalové ihrisko
s umelou trávou

V stredu 24. augusta iniciatíva Pomôžme
Slovalcu zorganizovala pred úradom vlády protestné zhromaždenie, na ktorom
sa zúčastnilo 400 ľudí, prevažne zamestnancov Slovalca a obyvateľov Žiaru nad
Hronom. Zhromaždenie taktiež vyzvalo
vládu a slovenský parlament na urýchlené schválenie predmetnej novely zákona a o zvýšený záujem o alarmujúcu
situáciu, ktorá nastáva v slovenskom
priemysle z dôvodu prudkého zvýšenia
cien energií.
(r)

V areáli Základnej školy na Jilemnického ulici sa nachádza futbalové ihrisko s umelou trávou, ktoré v týchto
dňoch prešlo veľkou rekonštrukciou.
Využívať ho budú najmä športovci
z Mestského športového klubu.
Kompletnú rekonštrukciu futbalového
ihriska realizovalo mesto Žiar nad Hronom prostredníctvom Mestského športového klubu. Ako nás informoval Ľuboš
Filipčík z Oddelenia správy a majetku
mesta MsÚ, celková cena rekonštrukcie

„Je nám jasné, že ak by táto novela bola
aj prijatá, zastavenie výroby hliníka
v Slovalcu to už neodvráti. Avšak vyššie
kompenzácie z envirofondu by zásadne
zdvihli šance na to, že sa výroba obnoví
v najbližších rokoch a hlinikáreň defini-

kultúrny program, ktorý je v réžii MsKC.
Janko Kulich prezrádza, kto v ňom tento
rok vystúpi: „Pódiový program Žiarskeho jarmoku poteší už vo štvrtok večer
od 18.00 do 22.00 hod., v piatok po celý
deň a v sobotu od 12.00 do 18.00 hod.
V programe vystúpia obľúbené domáce skupiny a umelci ako FS Hron, Banda
Americano, The Duntchos, Sitňan, známe
skupiny z okolia ako Počin a Rock is back,
ale aj atraktívni hostia z Čiech - skupina
Isara s energickým programom írskej
a keltskej hudby, obľúbená rómska skupina Lomnické čháve a skupina DORA
so známymi ľudovkami v rockových verziách. Hviezdami hlavného piatkového
dňa bude skupina Smola a hrušky, ale
aj komici Svedkovia liehovovi.“ Ako na
záver producent dodáva, jeseň v MsKC
bude najmä divadelná a muzikálová, keďže koncertov sme si cez leto užili až – až:
„Okrem pravidelných produkcií pre deti
každý mesiac prinesieme muzikál Jána
Ďurovčíka na hity Petra Nagya Čajočky,
muzikál Pacho, ale aj ďalšie zaujímavé
divadelné predstavenia.“
(lt)

vyšla na 36-tisíc eur s DPH a hradená
bola práve z rozpočtu Mestského športového klubu.
Počas rekonštrukcie sa kompletne vymenil umelý trávnik, úpravou prešli aj
mantinely a staré siete sa vymenili za
nové. „Ihrisko bude slúžiť prioritne pre
športovcov Mestského športového klubu. Využívať ho však určite budú aj žiaci
základnej školy,“ dodáva Ľuboš Filipčík.
(lt)

O post primátora Žiaru sa uchádzajú dvaja kandidáti
V Žiari nad Hronom sa o post primátora mesta v tohtoročných komunálnych
voľbách uchádzajú dvaja kandidáti.
Voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebná
kampaň sa začala 10. júna a skončí sa
48 hodín predo dňom volieb.
Post primátora Žiaru nad Hronom chce
v komunálnych voľbách opäť obhájiť súčasný primátor Peter Antal, ktorý je na čele
mesta od roku 2014. Druhou kandidátkou

na primátorku mesta je Petra Mazúrová.
Obaja idú do volieb ako nezávislí kandidáti.
Ako nás informovala Ivana Martincová,
zapisovateľka miestnej volebnej komisie,
kandidátne listiny na poslancov mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
odovzdalo v stanovenom termíne 48
záujemcov, z toho 33 je nezávislých a 15
kandidátov kandiduje za politické strany.

Najviac kandidátov je v druhom volebnom
obvode, kde sa o hlasy voličov bude uchádzať až 14 záujemcov. Najmenej kandiduje vo štvrtom volebnom obvode, kde sa
o post poslanca uchádza šesť záujemcov.
Celkovo bude mať Mestské zastupiteľstvo
v Žiari nad Hronom v nadchádzajúcom
volebnom období 19 poslancov.
(lt)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Dvojkrídlové dvere vedúce do podkrovia
sú spevnené ondrejským krížom
V tomto príspevku sa vrátime
k dvojkrídlovým dverám, ktoré sú
situované v mieste druhého vstupu do podkrovia v juhozápadnom
krídle tretieho podlažia biskupského kaštieľa.
Obidve krídla dverí sú zhotovené
z plechových plátov, spájaných s nitmi s polguľovitou hlavičkou. Povrch
dverí zo strany podkrovia je natretý
olejovým, bielo-maslovým náterom.
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Krídla dverí sú zavesené na mohutných prstencových pántoch, ktoré
sú upevnené do hranolových kamenných ostení. Obidve krídla dverí majú výšku 172 centimetrov. Štýl
kovanej výzdoby dverí, ako aj ich
umiestnenie, datuje obidvoje dvere
do obdobia konca 18. storočia. Takže
boli zhotovené v čase, kedy prvý banskobystrický biskup František Berchtold dokončoval prestavbu, alebo ak
chceme, obnovu kaštieľa.

Z čelnej strany, smerom do chodby,
majú čierny náter.
Z prednej strany sú železné dvere
spevnené ondrejským krížom z pásoviny.
V prekrížení pásovín sa nachádzajú
dekoratívne prvky, v strede je ružica
s pukom a kruhom lupeňov. Spod ružice vybiehajú na každú stranu štyri
akantové listy.

Obidvoje dvere vstupu do podkrovia ešte aj dnes spĺňajú požiadavky
na protipožiarne dvere. Napadlo mi

to v súvislosti, že vlastne pri požiari
kaštieľa v roku 1939, kedy oheň zachvátil strechu a úplne zničil vtedy
z dreva vybudovanú chodbu tretieho podlažia. Spomína sa však len tá.
Ako to, že požiar nepokročil aj do
podkrovia? Neboli dôvodom práve
dvoje železných dverí, ktoré zabránili
prenikaniu ohňa? Nikde sa to nespomína, ale všetko poukazuje na to, že
to tak bolo. A železné dvere možno
zachránili celý kaštieľ. Klobúk dole
pred našimi predkami!
Mgr. Peter Mosný, archeológ
Foto: Gojdič

V žiarskych základných školách máme takmer 1 900 žiakov
V pondelok 5. septembra sa začal pre
všetkých žiakov a študentov nový
školský rok. Po dvoch mesiacoch
prázdnin im tak opäť začínajú školské
povinnosti.

Telesná výchova na „Jednotke“
s profesionálnymi trénermi
Základná škola na Ulici Dr. Janského zasadlo do prváckych lavíc 45 žiakov. Celkovo školu navštevuje 383 školákov. „Podarilo sa nám zrekonštruovať triedy pre
prvákov a piatakov, kompletne zrekonštruovať podlahy a vymaľovať a upraviť
učebné prostredie, a to všetko z vlastného rozpočtu,“ hovorí riaditeľ „Jednotky“
Marek Baláž a pokračuje: „Vybudoval sa
nový oddychový kútik na chodbe, kde
sa žiaci môžu stretávať, komunikovať,
alebo len oddychovať. Financované je
to z rozpočtu rodičovského združenia.
Z rozpočtu mesta sa urobila kompletná
rekonštrukcia oplotenia školy.“ Novinky
má škola aj vo vyučovacom procese.
Spustil sa nový školský program, žiakom
pribudli k anglickému jazyku aj hodiny
nemeckého jazyka a do plánov jednotlivých tried vedenie školy zapracovalo
výchovný program Rešpektovať a byť
rešpektovaný, ktorý kopíruje najnovšie
trendy výchovy mladých ľudí. „Na hodinách telesnej výchovy sa budú naše deti
stretávať s profesionálnymi trénermi,
ktorí nám podstatne skvalitnia hodiny
telesnej výchovy s cieľom vybudovať
vzťah detí k celoživotným pohybovým
aktivitám. V rámci hodín prírodovedných
predmetov budeme využívať bádateľské
metódy, používať informačné technológie v rámci projektu IT Akadémia a aj
v rámci hodín anglického jazyka nás
čakajú zaujímavé projekty, napr. eTwin-

ningm,“ vymenúva na záver novinky
riaditeľ školy a ako podotýka škola tiež
pripravuje množstvo úsporných opatrení
s ohľadom na šetrenie elektrickej energie
zatiaľ tak, aby sa nenarušil chod školy.

zájazd do Londýna. Na jeho príprave už
pracujeme. A čo sa týka opatrení spojených s pandémiou, život v škole sa vrátil
takmer do situácie spred dvoch rokov,“
uzatvára Juraj Romer.

Školáci na „Dvojke“ majú
k dispozícii zmodernizovanú
knižnicu s oddychovými zónami

Na „Štvorke“ sa starší žiaci stanú
lektormi pre tých mladších

Základná škola na Ulici M. R. Štefánika
otvorili v septembri štyri prvácke triedy
s celkovým počtom 84 prvákov. Jedna
žiačka si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Školu bude navštevovať
spolu 738 žiakov. „Opäť pripravujeme
viaceré tvorivé a zaujímavé aktivity pre
predškolákov. Rodičia a ich detičky sa
môžu tešiť na akcie ako Drobci cvičia, tradičnú jarnú školičku, viaceré workshopy
ako aj deň otvorených dverí,“ približuje
zástupca riaditeľky školy Juraj Romer
s tým, že veľkým aj malým školákom
bude k dispozícii aj krásna zmodernizovaná knižnica s oddychovými zónami.
„Veríme, že nám pandemická situácia
tento školský rok dovolí opäť zrealizovať
tradičný a veľmi obľúbený poznávací

„V novom školskom roku bude v našej
škole 48 prvákov, ktorí sa budú vzdelávať v dvoch triedach,“ informuje Drahomíra Hanzlíková, riaditeľka „Štvorky“
a pokračuje: „Rozdelili sme ich na detektívov a hľadačov pokladov na spoločnom
stretnutí koncom augusta, kde sme im
predstavili aj triedne učiteľky.“ Riaditeľka
je tiež spokojná s tým, že o školu je medzi
rodičmi čoraz väčší záujem, keďže oproti minulému školskému roku budú mať
takmer o 20 žiakov viac. „Bránu našej školy od septembra prekročí 324 školákov,“
spresňuje a prezrádza, aké novinky si pre
svojich žiakov pripravili: „Pripravili sme si
pre nich objavovanie a nadobúdanie nových vedomostí inovatívnymi postupmi
bez rozdielu. Pedagógovia absolvovali
inovačné vzdelávanie zamerané na per-

sonalizované vyučovanie, ktoré budú
aplikovať v praxi. Rovnako tak aj výučba cudzieho jazyka bude pre všetkých
našich žiakov prebiehať zaujímavými
formami, ktoré podporia ich jazykové
kompetencie.“ Novinkou budú pravidelné komunity. Triedni učitelia tak môžu
v bezpečnom prostredí rozvíjať soft
skills svojich žiakov, ktoré využijú nielen
v osobnom, ale v budúcnosti aj profesijnom živote. Vyučujúce prírodovedných
predmetov pripravujú na svojich hodinách realizáciu rovesníckeho vzdelávania, kde sa starší žiaci stanú lektormi pre
tých mladších. Prvky Hejného metódy
v matematike zostanú súčasťou edukácie žiakov druhého ročníka. Žiaci prvého,
druhého ročníka a III. B triedy budú mať
na hodinách telesnej kvalifikovaného
trénera, s ktorým budú spolu s vyučujúcimi rozvíjať svoje pohybové schopnosti. Škola je zapojená aj do projektu
Tréneri v škole. Prvákov a druhákov čaká
korčuliarsky kurz, ktorý mal v minulom
školskom roku svoju premiéru. V priebehu leta sa vynovili priestory vstupu do
ŠKD, vymaľovali niekoľko tried na I. aj II.
stupni. Ku koncu letných prázdnin pre
žiakov spolu s rodičmi pripravili učebňu
v exteriéri školy, ktorú budú využívať na
zaujímavé aktivity nielen počas vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách.

Jubilejný školský rok
na cirkevnej škole
Cirkevná škola úspešne vzdeláva a vychováva deti z nášho mesta i okolitých
obcí od roku 1993. „Naša cirkevná škola
ponúka stabilitu, jedinečnú rodinnú atmosféru, bezpečné a pozitívne prostredie, ktoré deti cítia a oceňujú,“ hovorí na
úvod zástupkyňa riaditeľa školy Beata

Oťapková a ako podotýka: „V nasledujúcich desiatich mesiacoch by sme radi
napĺňali našu hlavnú ideu – kvalitné
vyučovanie v kresťanskom duchu s individuálnym prístupom, diferenciáciou,
prevenciou. Čiže neustále sa snažíme
zlepšovať a robiť všetko v prospech nám
zverených detí. Zveľaďujeme aj priestory školy, ktoré sú po dvoch mesiacoch
intenzívnej práce kvalitne pripravené.“
Pedagógovia sa pravidelne školia, navzájom si odovzdávajú informácie, hľadajú
najlepšie metódy, motivujú a stimulujú
žiakov. „Ponúkame im vedomosti, znalosti, bádanie, objavovanie nových ciest,
všestranný rozvoj, a to na hodinách i vo
veľkom spektre záujmových krúžkov
v našom CVČ. Osvedčil sa nám tiež bezproblémový prechod detí z našej materskej školy do 1. ročníka,“ konštatuje
Beata Oťapková. Hlavnou novinkou je
zmena v poste vedenia. Do júna tohto
roka viedla školu dlhé roky Mária Ulrichová, ktorá pomáhala pri zrode školy.
Všetky svoje talenty uplatnila
pre jej rozvoj a dobré meno. „Všetci si ju
nesmierne vážime a úprimne za všetko
ďakujeme.
Od 1. júla je hlavou školy Martin Ivan,
ktorý sa osvedčil ako vynikajúci pedagóg, triedny učiteľ, IT technik a charizmatický človek,“ hovorí ďalej Beata Oťapková a prezrádza, koľko žiakov aktuálne
navštevuje cirkevnú školu: „V novom
školskom roku máme tú česť venovať sa
452 žiakom, z toho na 1. stupni 153, na
2. stupni 231, v špeciálnej triede 7 a v našej materskej škole 60 deťom. V každom
ročníku máme dve triedy. Rodičia nám
zverili 35 prvákov do dvoch tried, pričom
jeden je v špeciálnej triede.“
(lt)

Kino Hron mení výšku vstupného
Kino Hron išlo aj v letných mesiacoch
na „plný plyn“. To znamená, že kým
možno iné menšie kiná odstavujú vysielanie kvôli prázdninám, v Žiari sa
premietalo pravidelne počas celých
dvoch mesiacoch. Letnú sezónu pre
nás zhodnotila vedúca žiarskeho kina,
Lenka Nitrayová.
„Leto nijako nevyčnieva, drží si v priemere takú istú návštevnosť ako v ostatné
mesiace v roku,“ hovorí na úvod Lenka
Nitrayová a konkretizuje: „V júli sme mali
1 132 návštevníkov a v auguste 875.
Najviac divákov videlo najmä rozprávky
Mimoni 2 a Princezná rebelka, potom
akčné fantasy Thor: Láska a hrom, a českú komédiu Striedavka.“
Už tradične sa počas leta, v júli aj auguste, konalo Kino na schodoch, kedy si diváci mohli pozrieť filmy zadarmo, priamo
pod hviezdnou oblohou. „Tradičné Kino
na schodoch je veľmi obľúbené, vidieť
to na návštevnosti. Premietalo sa všetkých šesť naplánovaných filmov, počasie
nám prialo. Najväčší úspech mala česká
komédia Zbožňovaný (100) a rozprávka

Krúdovci (80), nasledovali Po čom muži
túžia (70), Temný rytier (50), Upgrade (40)
a Jednotka samovrahov (30),“ vymenúva
vedúca kina a prezrádza, ako bude vyzerať jeseň v Kine Hron: „Tohtoročná jeseň
bude špecifická hneď z niekoľkých dôvodov. Prvým a zásadným, ku ktorému sa
všetko a všetci prispôsobujú, je prudký
nárast cien energií, od čoho sa všetko
odvíja. Okrem toho, že nám distribútori
dvíhajú vstupné, budeme mať od polovice septembra menej premietacích dní,
iba štyri dni po dva filmy, zväčša to budú
štvrtky, piatky, soboty a nedele.“
Ako už vedúca kina spomenula, prudký
nárast cien energií a zvýšené ceny od distribútorov ovplyvnili aj výšku vstupného,
ktoré sa mení od októbra. V pracovné dni
zaplatí divák na vstupnom 6 eur a cez
víkend, a teda v sobotu a nedeľu je to
7 eur. Samozrejme, naďalej budú platiť
zľavy zo vstupného, ktoré platili aj doteraz. „Toto vstupné je však stále nižšie ako
v multiplexoch vo Zvolene alebo v Banskej Bystrici,“ podotýka Lenka Nitrayová.

Animáky pre deti
za znížené vstupné
Ako ďalej Nitrayová naznačuje, Kino
Hron sa stále snaží z ponuky vyberať
každý žáner, a tak sú na jeseň v pláne
horory Pozvánka do pekla alebo Úsmev,

česká komédia Indián s Karlom Rodenom alebo životopisný akčný film Jan
Žižka s americkými hercami od českého
režiséra. „Čo sa týka romantiky, budeme
hrať film Kde raky spievajú podľa knižného bestselleru. Výnimočne sa vracia na
plátna kín film Avatar z roku 2009, ako

pripomienka deju pre jeho pokračovanie
Avatar: Cesta vody v decembri,“ spresňuje Lenka Nitrayová a ako ďalej uvádza,
v kine myslia, samozrejme, aj na najmenšieho diváka: „Detské filmy sú u nás
spravidla najnavštevovanejšie, neradi by
sme ich vynechali. No v septembri nám
distribútori neponúkajú žiadnu novú
rozprávku, a tak budeme musieť iba reprízovať doterajšie animáky, za znížené
vstupné.“
Momentálne v kine neplatia žiadne covidové obmedzenia. Úrad verejného zdravotníctva do budúcna, v prípade zhoršenej covidovej situácie, zatiaľ plánuje už
iba odporúčania, žiadne obmedzenia.
„Ak nás nebudú nejakým spôsobom
obmedzovať covidové opatrenia, čo sa
zatiaľ nepredpokladá, tak určite plánujeme festival zimných aktivít (šport, turistika) Snow Film Fest v novembri,“ dodáva
na záver Lenka Nitrayová, vedúca Kina
Hron.
(lt)

Kino na schodoch pod hviezdnou oblohou.
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Jela Šuleková: Za každým obradom sa ukrýva množstvo práce
Od osobných stretnutí, cez prípravu príhovoru či výberu básní

Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ)
zabezpečuje občianske slávnosti
a slávnostné podujatia pri významných životných udalostiach občanov.
Medzi jeho hlavné úlohy patrí organizačná príprava občianskych sobášov
a občianskych pohrebov, uvítaní detí
do života, ale napríklad aj stretnutí
jubilantov, oceňovania učiteľov či
najlepších športovcov a tiež iných
významných kultúrnych a spoločenských podutí. Činnosť ZPOZ-u je súčasťou miestnej kultúry a takto prezentuje, ako si mesto svojich občanov
váži. Je to celý komplex dôstojného
a úcty plného vzťahu k človeku ako
jednotlivcovi, ale i ako súčasti menšieho alebo väčšieho spoločenského
celku. Aj týmto spôsobom im preukazuje svoju pozornosť a úctu.
Od roku 2016 je súčasťou kolektívu žiarskeho ZPOZu aj Jela Šuleková. Okrem
ZPOZu má na starosti aj výstavnú činnosť a spolupodieľa sa na príprave a organizácii všetkých ostatných kultúrnych
podujatí. Do povedomia verejnosti sa
Jela dostala aj začiatkom tohto roku, keď
na Ukrajine začal vojnový konflikt a ona
podávala pomocnú ruku utečencom
z Ukrajiny ako koordinátorka krízového štábu. Za utečencov spolupracovala
s bankami, školami, škôlkami, lekármi
a ostatnými inštitúciami, ktoré podávali
pomocnú ruku osudom ťažko skúšaným
ľuďom. A keďže Jela je už niekoľko rokov
spojená aj so žiarskou kultúrou, dohodli
sme si stretnutie, z ktorého vznikol zaujímavý rozhovor, v ktorom nám, okrem
iného, prezradila aj to, ako sa dostala
k práci v žiarskom Zbore pre občianske
záležitosti.

mali prípravu obradov dôkladne prepracovanú. Postupne som spoznávala, koľko
práce sa ukrýva za každým obradom, od
osobných stretnutí, cez prípravu príhovoru, výberu básní či sprievodnej hudby. Veľkým vzorom, a spočiatku aj veľkou
oporou pri príprave, mi bola Silvia, ktorá
sa tejto práci venuje už dve desaťročia
a v podstate udala smer práce celému
žiarskemu ZPOZ-u. Naše obrady majú
rokmi overenú štruktúru. Platí to pri
tradičných obradoch, ako sú občianske
sobáše a pohreby či uvítania detí do
života, ale aj pri tých netradičných, ako
napríklad prijatie detí z materských škôl,
deviatakov alebo maturantov v obradnej sieni. Obzvlášť tieto obrady sú mi
blízke, pretože sa tam stretávam s našou
najmladšou generáciou. Mám rada nadšenie a úprimnosť, ktoré k nám prináša.

„

Obzvlášť blízke sú mi
obrady, pri ktorých je mladá
generácia. Prináša k nám
nadšenie a úprimnosť.

Je určite rozdiel pripravovať sa na
svadbu, uvítanie do života či na
pohreb. Pripravuješ sa nejako špeciálne na tieto obrady?
Každodennou súčasťou prípravy všetkých obradov je čítanie literatúry, tlače,
sociálnych médií, rozhovorov s významnými osobnosťami. Z nich čerpám inšpiráciu, vyberám vhodné umelecké texty,
s ktorými potom ďalej pracujem. Sledujeme hudobné kanály a hľadáme vhodné
skladby k rôznym obradom, ktoré striháme a podľa potreby upravujeme.

Obrady sú vždy tímovou prácou. Pri sobášoch je prítomná aj matrikárka.

pondujú s miestom konania sobášnych
obradov a je tiež autorkou najväčšej sobášnej party na Slovensku, ktorá zdobí
práve našu obradnú sieň v Mestskom
kultúrnom centre.
Pri uvítaniach detí do života nám veľmi
vychádza v ústrety Základná umelecká
škola Zity Strnadovej – Parákovej. Jej
učitelia a žiaci sú ústretoví aj pri iných
obradoch.
Pri rôznych spoločenských programov
spolupracujeme aj s Tanečno-športovým

Ako si sa dostala k práci v žiarskom
Zbore pre občianske záležitosti?
Už predtým som pracovala v kultúre, ktorá mi bola od malička blízka. V detstve
som recitovala, zúčastňovala sa recitačných súťaží v slovenskom aj ruskom jazyku a umeleckému slovu som ostala verná
aj v dospelosti. V súčasnosti som členkou
amatérskeho divadelného súboru ČI - PR
- CHA pri ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici.
Keď som v roku 2012 objavila v miestnej tlači inzerát, že žiarsky ZPOZ hľadá
recitátorku, prihlásila som sa a takto
pomaličky som sa začala oboznamovať
s prácou Zboru pre občianske záležitosti.
Zúčastňovala som sa predovšetkým občianskych sobášov a uvítaní detí do života. Veľmi sa mi páčila atmosféra i všetky
emócie, ktoré tieto obrady vyvolávali
nielen u hostí, ale aj u samotných aktérov obradov. Keďže počet občianskych
obradov z roka na rok rástol, vedúca
ZPOZu, Silvia Hlôšková, hľadala novú
spolupracovníčku, a to bola pre mňa
veľká príležitosť.
Ako si spomínaš na prvé dni, týždne
a mesiace v novom zamestnaní a kolektíve?
Nastúpila som do rozbehnutého vlaku,
stala som sa súčasťou kolektívu ľudí, ktorí

siacoch marec, jún, september a december a rodičia majú na výber vždy dva
termíny v danom mesiaci.
Ktoré obrady sú v Žiari zastúpené
v najväčšom počte?
Určite sú to posledné rozlúčky so zosnulými a občianske sobáše. Aj keď tam rovnako nastali isté opatrenia, ktoré sa týkali
najmä počtu zúčastnených osôb, záujem
o sobášne obrady neklesol ani v období
pandémie.
Pre porovnanie uvediem počty z posledných štyroch rokov. V roku 2018 sme
mali 59 sobášov, v roku 2019 to bolo 72,
v roku 2020 63 sobášov a vlani 71. Počet
pohrebov je približne na rovnakej úrovni.
V roku 2018 ich bolo 59, v roku 2019 55,
o rok neskôr 48 a v minulom roku sme
boli pri 56 posledných rozlúčkach.

„

Za posledné štyri roky stúpa
počet svadobných obradov.

Snúbenci sa môžu zosobášiť aj v biskupskej sále v kaštieli.

Použila si množné číslo, chceš tým naznačiť, že ide o tímovú prácu?
Okrem našich zvukárov a kolegov z technického úseku ZPOZ úzko spolupracuje
s výtvarníčkou Helenou Schneiderovou.
Keďže celkovú atmosféru obradu dotvára aj výzdoba, v minulom roku vytvorila
dekoračnú ikebanu na obradný stôl do
biskupskej sály, vynovila aj výzdobu
v obradnej sieni a rovnako pripravuje aj
zápisy do Pamätnej knihy mesta. Umelecká drotárka Blažena Kriváková nám
tvorí drôtené umelecké predmety, napríklad originálne podnosy na obrúčky
v obradnej sieni aj v kaštieli, ktoré koreš-

ÁNO si môžete povedať aj pod platanom na nádvorí kaštieľa.

klubom Stella, so žiarskymi materskými
a základnými školami a tiež s Centrom
voľného času. Tí sa napríklad podieľajú
na príprave programov pri príležitosti
Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším alebo
Vianoc a sú súčasťou mnohých slávností
v obradnej sieni.
Kto vykonáva obrady, ako sú sobáše
či pohreby?
Obrady vykonávajú poslanci schválení
mestským zastupiteľstvom a agendu
vedú matrikárky mestského úradu.

Každé stretnutie so snúbencami
pred plánovaným sobášnym obradom alebo s pozostalými pred občianskym pohrebom si od vás určite
vyžaduje veľkú dávku empatie.
Vždy je pre nás dôležité poznať ich predstavu o obrade, ktorý pripravujeme. Ale
zároveň im na základe našich dlhoročných skúseností vieme vysvetliť, čo by
mohlo byť napríklad problematické alebo rušivé. V prípade svadieb sa so snúbencami stretávame niekoľko týždňov,
respektíve mesiacov pred sobášom
a v príhovoroch potom vychádzame
z toho, čo nám o sebe prezradia. Takto je
každý text iný. Snúbenci majú dokonca
možnosť vyjadriť svoje city prostred-

Jela Šuleková.

níctvom vlastných vyznaní, ktoré, ak
nemajú odvahu sami si ich vysloviť pri
výmene snubných prsteňov, môžu vopred napísať a poslať nám ich tak, aby
o tom ten druhý nevedel. Vyznania si
potom vypočujú až priamo na obrade.
Tieto stretnutia však nie sú dôležité len
z hľadiska prípravy sobášneho príhovoru
pre poslanca mestského zastupiteľstva.
Ale je to „modelovanie“ obradu na základe vkusu a predstáv snúbencov. Tomu sa
prispôsobuje sprievodné slovo aj výber
hudby.
Rovnako je to aj pri tvorbe smútočných
príhovorov, kde spomíname na pozostalého prostredníctvom citácií jeho najbližších, takže každý príhovor je originálny.
Všetkým obradom a slávnostiam, ktoré
patria do pôsobnosti ZPOZu, venujeme
maximálnu pozornosť. Chceme, aby
sa ich úroveň neustále zvyšovala a aby
obyvatelia mesta či blízkeho okolia, pre
ktorých jednotlivé obrady pripravujeme,
boli spokojní.
(lt)
Foto: archív JŠ a MN.

V súčasnosti majú obyvatelia nášho
mesta viacero možností na uskutočnenie sobášneho obradu. Aké
možnosti sa im v Žiari nad Hronom
ponúkajú?
Môžu si vybrať klasickú obradnú sieň,
priestory Parku Š. Moysesa, biskupskú
sálu v barokovo-renesančnom kaštieli,
ako aj nádvorie kaštieľa, ktoré je momentálne veľmi obľúbené. Len v tomto
roku tam bolo naplánovaných jedenásť
svadieb.
Plánujete obnoviť spoločné uvítania
detí do života po dvojročnej pauze
z dôvodu protipandemických opatrení?
Hneď po uvoľnení opatrení sme ponúkli
rodičom, ktorým sa narodili detičky, túto
milú slávnosť. Uvítania sa konajú v me-

Jela sa v práci ZPOZárky našla.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 12.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 63, Zvolen
• 13.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, J. Kozáčeka 9282, Zvolen
• 14.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 15.9. 8.00 – 14.00 h lekáreň Srdce, Rybárska 9, Sliač
14.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, Jana Jiskru 8, Zvolen
8.00 – 12.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
13.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 16.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, P. O. Hviezdoslava 1, Zvolen
• 17.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21, Kremnica
• 18.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 19.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 20.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 21.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada, Nám. SNP 5, Zvolen
• 22.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea ZV, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 23.9. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19, Zvolen
• 24.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 25.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Nám., SNP 34, Zvolen
Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH slúži lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH.
Za lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina slúži lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen.
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Byť vonku nás baví
Základná škola na Jilemnického ulici je pre nastupujúcu generáciu tým
správnym odrazovým mostíkom na
ceste za úspechom. Svedčia o tom aj
všetky jej aktivity.
„Ak máme našich zverencov k úspechu
viesť, to najlepšie, čo im môžeme dať, je
osobný príklad,“ hovorí riaditeľka školy
Drahomíra Hanzlíková a pokračuje: „Iniciatívu, kreativitu, vedomosti, vytrvalosť
a chuť popasovať sa s problémami im
vštepujeme nielen počas vyučovania, ale
aj v čase plánovania aktivít, ktoré môžu
žiakom spríjemniť a zatraktívniť vzdelávanie. Potvrdzuje to aj náš úspešný inovatívny koncept vzdelávania pre žiakov
realizáciou projektu Byť vonku nás baví.“

školy. Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným za participáciu pri finálnom
osadení gabiónových lavičiek, ktoré sa
zrealizovalo 31. augusta s výraznou pomocou dobrovoľníkov z radov rodičov,
pedagógov i zamestnancov školy. O maximálne pracovné nasadenie i humorné
okamihy nebola pri práci núdza, a preto
sa spoločné dielo podarilo,“ konštatuje
s nadšením riaditeľka školy a uzatvára:
„A hoci sa projekt inštaláciou exterié-

rovej tabule bude finalizovať až po jej
výrobe a doručení, už dnes sa tešíme
na nové formy vzdelávania v našom
školskom areáli. Ako riaditeľku školy ma
mimoriadne teší, že rodičia našich žiakov
i zamestnanci školy sú ochotní s nami
spolupracovať pri skvalitnení edukačného prostredia žiakov, aby tak v praxi
dokázali, že pomáhať je radosť.“
(lt)
Foto: archív školy.

V jarnom období uplynulého školského
roku zareagovala žiarska „Štvorka“ na
výzvu programu Zamestnanecké granty
2022 Nadácie Veolia Slovensko a začali
spolupracovať na novom projekte s Renátou Tršovou zo spoločnosti Veolia. „Počas mesiacov júl a august sme postupne
realizovali praktickú časť v areáli našej

O post predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja sa bude uchádzať
deväť kandidátov
V tomto roku sa voľby do orgánov
obcí uskutočnia v rovnakom termíne
ako voľby do orgánov samosprávnych krajov. Hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa
mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo
dňom konania volieb.
Banskobystrický samosprávny kraj zverejnil počty kandidátov na post predsedu kraja, ako aj počty kandidátov na
poslancov za jednotlivé obvody. Detailnejšie informácie o konkrétny zaregistrovaných kandidátoch vo voľbách do VÚC,
ako sú meno a politická strana, poskytne
kraj až po zasadnutí volebnej komisie
a ich riadnom zaregistrovaní.
Kandidáti na predsedu BBSK = 9 kandidátov, z toho:
• 3 nezávislí kandidáti
• 6 kandidátov jednej politickej strany
Kandidáti na poslancov
• v 13 obvodoch celkovo 346 kandidátov,
z toho 276 za politický subjekt alebo koalíciu politických subjektov + 70 nezávislých
kandidátov
VO č. 1 Banská Bystrica – 79 kandidátov, z toho:
• za jeden politický subjekt – 45
• za koalíciu – 12
• nezávislý kandidát - 22

Týždeň
dobrovoľníctva
Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre
širokú verejnosť na celom Slovensku.
Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte
skúsenosti s dobrovoľníctvom. Každý
sa môže zapojiť.
Týždeň dobrovoľníctva 2022 sa uskutoční v dňoch od 16. do 22. septembra.
Počas týchto dní sa budete môcť zapojiť
do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Pomáhať
môžete pri maľovaní plota a lavičiek,
sprevádzaní seniorov, príprave hier pre
deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, doprevádzaní
kapiel či distribúcií potravinovej pomoci
pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých
aktivitách.

VO č. 2 Banská Štiavnica – 8 kandidátov, z toho:
• za jeden politický subjekt – 4
• za koalíciu – 1
• nezávislý kandidát - 3
VO č. 3 Brezno - 38 kandidátov, z toho:
• za jeden politický subjekt – 23
• za koalíciu – 7
• nezávislý kandidát - 8
VO č. 4 Detva - 11 kandidátov, z toho:
• za jeden politický subjekt – 6
• za koalíciu – 2
• nezávislý kandidát - 3
VO č. 5 Krupina – 14 kandidátov,
z toho:
• za jeden politický subjekt – 7
• za koalíciu – 4
• nezávislý kandidát - 3
VO č. 6 Lučenec - 34 kandidátov,
z toho:
• za jeden politický subjekt – 22
• za koalíciu – 8
• nezávislý kandidát - 4
VO č. 7 Poltár - 10 kandidátov, z toho:
• za jeden politický subjekt – 6
• za koalíciu – 4
• nezávislý kandidát - 0
VO č. 8 Revúca - 25 kandidátov, z toho:
• za jeden politický subjekt – 11

• za koalíciu – 5
• nezávislý kandidát - 9
VO č. 9 Rimavská Sobota - 30 kandidátov, z toho:
• za jeden politický subjekt – 21
• za koalíciu – 6
• nezávislý kandidát - 3
VO č. 10 Veľký Krtíš - 21 kandidátov,
z toho:
• za jeden politický subjekt – 12
• za koalíciu – 6
• nezávislý kandidát - 3
VO č. 11 Zvolen - 45 kandidátov,
z toho:
• za jeden politický subjekt – 30
• za koalíciu – 10
• nezávislý kandidát - 5
VO č. 12 Žarnovica - 10 kandidátov,
z toho:
• za jeden politický subjekt – 6
• za koalíciu – 3
• nezávislý kandidát - 1
VO č. 13 Žiar nad Hronom - 21 kandidátov, z toho:
• za jeden politický subjekt – 10
• za koalíciu – 5
• nezávislý kandidát - 6
(r)
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ŽIARSKY CHLPÁČ / SPEKTRUM

Mestské noviny I 12. september 2022

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.

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 zaobstarať, môžete ich aspoň prísť vyvenčiť, potešia sa každej jednej prechádzke.
Psíkom môžete pomôcť aj zakúpením
krmiva, dekami, uterákmi, hračkami alebo dezinfekciou.

V prípade, že chcete navštíviť útulok
mimo otváracích hodín, je potrebné sa
vopred dohodnúť so správkyňou útulku
na mobilnom čísle 0905 334 594.

Radi by ste niektorého z našich chlpáčov
adoptovali, alebo vzali do dočasky, ale
z akýchkoľvek dôvodov si to nemôžete
dovoliť? Máme pre vás riešenie.
Ak je v útulku nejaký psík, ktorého ste si
obľúbili napríklad počas venčenia, alebo
vás zaujal jeho smutný osud, alebo len
jednoducho chcete pomôcť niektorému
zo psíkov v útulku, pre vás je určená virtuálna adopcia.
Princíp spočíva v pravidelnom mesačnom príspevku v minimálnej výške 5 eur.

Po uplynutí 45 dní bude pes kastrovaný
a ponúknutý na adopciu. Adoptované

BOOTHS

DOMINIKA

GEORGO

Rasa: kríženec nemecký ovčiak
Vek: približne 8 mesiacov. Pohlavie: pes

Rasa: kríženec corgi (mix). Pohlavie: sučka
Vek: cca 3 roky

Tohto krásneho kríženca nemeckého ovčiaka našli dobrí
ľudia priviazaného v lese neďaleko útulku a priniesli ho
k nám. Je to veľmi priateľský a poslušný psík, neskutočne
sa teší z ľudskej spoločnosti. Aj keď má iba niekoľko
mesiacov, už si stihol prežiť veľa zlého. Jeho pôvodní
majitelia sa ho zbavili spôsobom, že ho priviazali o strom
a zrejme počítali s tým, že tam aj zahynie. Po bližšom
a detailnejšom vyšetrení sa zistilo, že Booths mal už
vrodenú vadu rastu kvôli nedostatku vitamínov a kvôli
tomu mu rástla jedna kosť na labke rýchlejšie ako druhá.
A keď bol v lese uviazaný, tak si ju ešte viac zranil.

Dominika má za sebou už niekoľko vrhov šteniatok a je
úplne vyšťavená. Je to veľmi dobrý, vďačný a pokojný
psík, ale potrebuje sa dať do kopy aj po fyzickej aj
psychickej stránke. Vo svojom živote nezažila nič pekné,
preto je ešte opatrná. Zaslúži si veľa lásky a pokojný
domov, preto by bola vhodná aj k starším ľuďom.
Dominika je nenáročný psík, veľmi vďačný a zaslúži si
milujúcu rodinku, ktorá jej dá pocítiť, že je súčasťou
rodiny, kde bude konečne šťastná. Domov jej hľadáme
v byte alebo rodinnom dome s celoročným prístupom
do vnútra.

NERO

Virtuálna adopcia

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.

Pes, ktorý nebude čipovaný, bude ihneď
veterinárne ošetrený (čipovanie, očkovanie a odčervenie). Ostatné psy budú
ošetrené podľa záznamov na čipe.

RIO

Psíkov v útulku môžete podporiť aj zaslaním príspevku na číslo účtu Žiarsky chlpáč o.z.: SK68 0200 0000 0045 6300 0555.

Rasa: kríženec jazvečíka. Pohlavie: pes
Vek: približne 5 mesiacov

Meno: Nero. Rasa: x československý vlčiak
Vek: narodený 7.1.2021

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.
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. Rio je úžasný psík.
Perfektné šteniatko pre tých, ktorí ešte nikdy nemali
psíka a chcú si nejakého zaobstarať. Rio miluje psíkov
aj mačičky. Deti a ľudí zbožňuje nadovšetko. Neskáče,
nehryzie, no proste je to dokonalý psík ako z rozprávky.
A vie aj pekne chodiť na vôdzke.

Momentálne sa nachádza už nejakú tú dobu u rodinky,
ktorá si ho veľmi obľúbila a všetko sa javilo tak, že to
pre Nera bude skutočný domov. Bohužiaľ, situácia
sa zmenila. Nero už stihol rozobrať dva ploty a do
zabezpečenia dvora investovali majitelia nemalé
peniaze. Napriek tomu, jemu sa vždy, keď je sám,
podarí plot rozobrať, preskočiť ho a ujsť. Robí to vždy
iba vtedy, keď zostane sám doma. Nero je úžasný psík,
ale domov mu hľadáme iba u skúseného majiteľa, ktorý
s ním bude pokračovať vo výcviku. Momentálne s ním
majitelia chodia na dva cvičáky, takže základnú výchovu
už má. Je veľmi poslušný, dobrý, vie ísť popri bicykli,
ovláda základné povely, obdivujú ho aj všetci na cvičáku,
vhodný je aj ako parťák na turistiku. Podmienkou však
je, že budúci majitelia ho budú musieť mať počas svojej
neprítomnosti doma zavretého vo voliére.

RENČA

MIŠKA

Rasa: kríženec nórsky buhund. Vek: 1.1.2020
Pohlavie: pes
Georgo bol odchytený hliadkou MsP, keďže sa dlho
túlal mestom. V útulku už psík prešiel veterinárnym
ošetrením, bol zaočkovaný, začipovaný a odčervený.
Keďže na Georga sa jeho pôvodný majiteľ neozval,
hľadáme mu nový domov.
Georgo má rád ľudí a veľmi rád chodí na prechádzky.
Ale, druhých psíkov si vyberá podľa sympatií, lebo len
máloktorý sa mu páči. Samozrejme, budeme sa snažiť
ho socializovať. Inak je to veľmi tolerantný a trpezlivý
psík. Ideálny by bol aj do rodiny s deťmi.

VIAC PSÍKOV NA ADOPCIU NÁJDETE NA STRÁNKE
WWW.ZIARSKYCHLPAC.SK

Rasa: x amerického stafford teriéra
Pohlavie: sučka. Vek: 21.6.2016
Rasa: kríženec slovenského čuvača. Pohlavie: sučka
Vek: 1.1.2019. Váha: cca 40 kg
Renču sme našli túlať sa po meste Žiar nad Hronom.
Sučka už prešla základným veterinárnym ošetrením,
bola očkovaná, odčervená a čipovaná. Renča je úžasný
psík, veľmi rada sa mojká a túli k človeku. Vie pekne
chodiť na prechádzke na vôdzke a pozná a ovláda
základné povely. Za plotom môže pôsobiť hrozivo, lebo
vie pekne strážiť. Presne tak, ako sa na čuvača patrí. Ale
mimo plotu je úžasná ku všetkým ľuďom.

Miška prišla do útulku z veľmi zlých pomerov –
u pôvodného majiteľa žila na hrubej reťazi, častokrát bez
vody a bez jedla, nemala ani len búdu. Miška má veľmi
rada ľudí, užíva si ich spoločnosť. Psíkov si k sebe vyberá
podľa sympatií. Ona sama je niekedy trošku tvrdohlavá,
však ako typický teriér. Miška si už v útulku prešla
socializáciou. Bola aj na námestí v meste a je prosto
úžasná. Vie sa správať - ukážková bola v kaviarňach
aj reštauráciách. Pekne chodí na vôdzke a ovláda aj
základné povely. A čo je dôležité, zbožňuje ľudí a ľudskú
spoločnosť.

Podvody na senioroch stále pokračujú
Len za jeden deň zaznamenala polícia
minimálne štyri pokusy o podvod na
senioroch v našom kraji! Zakaždým
išlo o telefonát osobám vo vysokom
veku a takmer totožný scenár.
Podvodníci sa snažili seniorov oklamať
telefonátom od „doktora Bielika“ a príbehom o dopravnej nehode syna, ktorý leží
v nemocnici, nemôže hovoriť, ale potre-

buje vysoký obnos peňazí, aby sa prípad
nemedializoval. Našťastie si dôchodcovia
informáciu overili a synovi zavolali. Vtedy
zistili, že ide o podvod!
V jednom prípade sa snažili podvodníci
vylákať informácie, koľko má dôchodkyňa peňazí na účte a doma s tým, že prídu
za ňou policajti, aby ju ochránili.

Informujte o týchto podvodoch svojich
rodičov, starých rodičov, susedov a známych. Varujte ich pred podvodníkmi
a vymyslenými príbehmi, o ktorých neustále informujeme!

Pozor na podvodníkov,
ktorí sa vydávajú
za zahraničných vojakov
Téme zahraničných vojakov, lekárov,
dobrovoľníkov či princom sa Polícia SR
neustále venuje. Napriek tomu sa vždy
nájde osamelá staršia žena, ktorá sa stane obeťou tohto podvodu.
Princíp je vždy rovnaký. Podvodníci si
podľa profilovej fotky väčšinou vyhliadnu staršiu ženu a začnú jej v súkromných
správach vyznávať lásku. Typickým znakom tohto podvodu je lámaná slovenčina. Podvodník totiž komunikuje cez
Google translator. Postupne si získa dôveru a náklonnosť obete, a potom, keď
si je už istý, že ju má spracovanú, vymyslí
si príbeh o tom, že je v tiesni, potrebuje
letenku, alebo poslať darček a žiada od
nej nemalé peniaze.

Takíto podvodníci sú na druhej strane
planéty a sú takmer nevystopovateľní.
Preto ak nechcete prísť o svoje peniaze,

nepíšte si s podozrivými neznámymi
profilmi. Je to mimoriadne nebezpečné.
OR PZ v Žiari nad Hronom
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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
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVANIE
Touto cestou
ďakujeme
všetkým
príbuzným,
susedom,
kamarátom
a všetkým
známym, ktorí
prišli dňa
18. júla 2022 odprevadiť
na poslednej ceste
našu drahú, milovanú
Máriu Košáňovú.
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a za kvetinové dary.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si nám
všetkým,
ktorí ťa radi mali.
Odišiel si bez toho,
aby nám tvoje
ústa zbohom dali.
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechajúc
všetkých,
ktorých si rád mal.
S tichou spomienkou
k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach bude navždy žiť.
Dňa 14. septembra si
pripomenieme 9. výročie od úmrtia
nášho milovaného otecka,
starého a prastarého otca
Jozefa Beňa
vo veku 86 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou a úctou na neho spomínajú
dcéra Zdena, syn Jozef s rodinou,
vnučka Zuzka s rodinou
a vnuk Marcelko.
Ocko, ľúbime ťa.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechajúc
všetkých, ktorých
si mal rád.
Za všetky tie tvoje
trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh
večnej milosti.
Dňa 2. septembra sme si
pripomenuli 3. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, ocko a starý ocko
Andrej Bakalík
vo veku nedožitých 79 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa
12. septembra
si pripomíname
2. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš otec a starý otec
Milan Drblík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

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 21. septembra uplynú 2 roky
od smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá manželka,
maminka, sestra, starká a prastarká
Mária Viglašská.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína manžel, dcéra s rodinou,
synovia s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Nie smrť si
ma vzala,
to náš
milosrdný Boh
a Pán prišiel
pre mňa.
Očiam si odišla,
v srdciach si
zostala.
Dňa 14. septembra 2022 si
pripomíname smutné prvé výročie
od chvíle, keď nás vo veku 84 rokov
navždy opustila naša drahá mama,
stará mama, svokra, sestra,
švagriná a teta
Agnesa Kováčová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra
Gabika s rodinou.

Dňa
15. septembra si
pripomenieme
5 rokov, čo nás
navždy opustil
manžel, otec,
dedko
a pradedko
Alexej Košta
z Lovče.
S láskou spomína manželka, dcéra
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Smrť – tá
najkrutejšia
podoba života
nám vzala
blízkeho človeka.
A zrazu zisťujeme,
že svet okolo nás
akosi ochudobnel.
Dňa 11. septembra sme si
pripomenuli 2. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša milovaná
Mária Baloghová.
Ti, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
synovia s rodinami.

SPOMIENKA

Neplačte veľmi
nado mnou,
nech môžem
kľudne spať,
Boh pokynul, ja za
ním idem,
muselo sa tak stať.
Dňa
20. septembra si
pripomíname 2. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý brat a ujo
František Pastorek
vo veku 89 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal
rád, nemôže
zabudnúť.
Kyticu kvetov
na tvoj hrob
kladieme,
pokojný večný
spánok ti prajeme,
pri plamienku sviečky sa pomodlíme
a s láskou a úctou na teba
spomíname.
Dňa 3. septembra 2022 sme si
pripomenuli 30. výročie úmrtia
Jozefa Lovčičana
z Lutily.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí nezabudli.
Dcéra Želka, zať Bohuš
a vnučka Diana s rodinou.

SPOMIENKA

Žiarila z vás láska a dobrota,
budete nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie ste medzi nami,
v našich srdciach žijete stále s nami.
Dňa 13. septembra si pripomíname
9. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec,
starý otec a prastarý otec
Ján Baran
a dňa 1. októbra uplynie 6 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, stará
mama a prastará mama
Vilma Baranová.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si s nami.
Spomínajú pravnučky, vnučky
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval život,
miloval nás.
Dňa
21. septembra
si pripomíname
18 rokov od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý syn, strýko a otec
Miroslav Baran.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomínajú deti, súrodenci
s rodinami.

*29.9.1935 – †14.9.2012

SPOMIENKA
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SPOMIENKA
Odišiel si bez
rozlúčky,
čo nikto nečakal.
Už len kytičku
ti na hrob
môžeme dať,
modlitbu tichú
odriekať a s láskou
spomínať.
Dňa 7. septembra sme si
pripomenuli 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel a ocko
Vladimír Babín.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a deti
s rodinami, švagrovia, švagriné
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel, už nie je
medzi nami,
ale žije
v srdciach nás,
ktorí sme ho
milovali.
Dňa
6. septembra sme
si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
Pavol Koštenský
vo veku 52 rokov.
Za tichú spomienku ďakuje
rodina a známi.

SPOMIENKA

*1.12.1938 – †30.9.2013

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim
tokom plynie,
krásna spomienka
na vás nikdy nepominie
Dňa 14. septembra si pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
otec, svokor a starý otec
Rajmund Šarközi
a dňa 30. septembra si
pripomíname 9. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá mama, svokra a stará mama
Emília Šarköziová.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
S láskou spomína syn Miroslav
s manželkou.

SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba
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 16. septembra si pripomíname
3. výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
starký a prastarký
Gabriel Koka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a deti s rodinami.

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

SPOMIENKA
Niektorí veria,
že hviezdy nie sú
hviezdy,
ale iba otvory
v nebi, cez ktoré
prúdi láska
našich blízkych
zosnulých,
svieti na nás
a oznamuje nám, že sú v nebi šťastní.
Dňa 19. septembra 2022 si
pripomenieme 5. výročie,
kedy nás navždy opustila naša
drahá mama a stará mama
Margita Szarvasová
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte spolu s nami.
Smútiaca rodina.

Spomienky stále zostávajú...
Dňa 21. júla 2022 sme si
pripomenuli 12. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil náš
drahý otec a starý otec
Jozef Zúbrik
a dňa 18. septembra 2022 si
pripomíname 20. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá mamička
a stará mama
Emília Zúbriková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
Nikdy nezabudneme.
Smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 19, ktoré vychádza
26. septembra, je v utorok
20. septembra.
Spomienky prijaté po tomto dátume
budú zaradené až do ďalšieho
vydania. Spomienky môžete podať aj
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.
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Skvelá Patrícia Bieliková s medailami Spoločný turnaj basketbalistov
aj za účasti Ľadových
z European Kids Athletics Games 2022
medveďov z Nemecka
ATLETIKA

Na European Kids Athletics Games
2022 v Brne reprezentovali v dňoch
od 3. do 5. septembra naše mesto
a Atletický klub MŠK štyri atlétky
– Patrícia Bieliková, Karin Lučaníková, Patrícia Haffnerová a Lenka Burská. Na medzinárodných pretekoch
štartovalo viac ako 1700 atlétov zo
16 krajín.
V sobotu naše atlétky nastúpili v rozbehoch na 60 m, kde sa najlepšie darilo Patrícii Bielikovej. Patrícia štartovala
v prvom rozbehu, kde jej veľmi nevyšiel
štart, ale ani to ju nezastavilo, aby postúpila do finále zo 4. miesta s časom 8.85 s.
V jej kategórii štartovalo 112 dievčat.
Ako druhá sa na štart postavila Lenka
Burská, ktorá sa s časom 8.45 s umiestnila na skvelom 23. mieste z 207 pretekárok. Na záver dňa nastúpili na 60 m
dievčatá s rokom narodenia 2010, kde
nás reprezentovala Patrícia Haffnerová.
Patrícia zabehala čas v 5. rozbehu 8.99 s,
tento čas jej vybojoval 45. miesto zo 175
štartujúcich.
V nedeľu prebiehal druhý deň atletických hier v Brne. Na ňom sa najviac darilo Patrícii Bielikovej, ktorá si v upršanom
ráne za ťažkých podmienok vybojovala
postup z prvého miesta v skoku do diaľky s výkonom 444 cm. Paťka o pár hodín
nastúpila aj na finále 60 m, kde so skvelým časom 8,73 s dobehla na 3. mieste
a získala bronzovú medailu.
Okrem Patrícii sa predstavila na diaľke aj
Lenka Burská, ktorej sa ale veľmi neda-

BASKETBAL – TURNAJ MEDZINÁRODNEJ MLÁDEŽE

rilo. Pri rozbehu ju, bohužiaľ, o najdlhší
skok, ktorý mala, obral centimetrový
prešľap. Lenkin najlepší pokus meral
412 cm, a to jej stačilo na 31. miesto
v skupine A. Poobede ešte nastúpila na
150 m, kde sa s časom 20,74 s umiestnila
na skvelom 34. mieste z 203 pretekárok.

Karin Lučaníkovej
tesne ušla medaila
Ako posledná z našej malej výpravy
sa na štart postavila Karin Lučaníková,
ktorá nastúpila v behu na 800 m. Karin
mala trošku športovej smoly, keď ju so
svojím osobným rekordom na 800 m nasadili ako prvú do druhého behu, ktorý
vyhrala s veľkým náskokom. Jej výkon
bol 2:31.96, a to jej stačilo na perfektné
5. miesto.

Zlato v skoku do diaľky
pre Patríciu Bielikovú
V pondelok 5. septembra, posledný deň
pretekov, Patrícia Bieliková nastúpila vo
finále v skoku do diaľky, kde bolo osem
skokaniek zo šiestich rôznych krajín.
Patrícii najlepšie vyšiel predposledný
pokus, ktorý mal hodnotu 457 cm a vybojoval jej 1. miesto.

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom sa už od minulého roku podieľa
na zorganizovaní spoločného basketbalového kempu v Banskej Štiavnici.
Spoločný turnaj medzinárodnej mládeže sa uskutočnil v utorok 18. augusta v ZUS aréne v Žiari nad Hronom
a vo štvrtok 18. augusta v škole Guliver v Banskej Štiavnici.
Boli to priateľské stretnutia, mimo súťaže. Eisbären (Ľadové medvede), tri
vekové kategórie športovcov, prišli z pobrežného mesta Bremerhaven, ktoré leží
v Nemecku pri Severnom mori. Nemeckí
basketbalisti boli radi, že mohli navštíviť
naše malé, ale krásne Slovensko. Okrem
tréningov a spoločných basketbalových
hier boli na výletoch. Najväčšiu zábavu
a rozptýlenie našli na raftingu v Čunove.

Výsledky

Kadeti/JBBL
BK MŠK ZH- Eisbären Bremerhaven
76:58
Starší žiaci
BK MŠK ZH - Eisbären Bremerhaven
59:76
Juniori/NBBL
ŠBK Junior Levice - Eisbären Bremerhaven 77:74
18.8. Banská Štiavnica
Kadeti/JBBL
Lokomotíva Sereď - Eisbären Bremerhaven 68:42
Juniori/NBBL
Lokomotíva Sereď - Eisbären Bremerhaven 85:82
Kategórie SK/DE ročníky
Starší žiaci/U16 2008 - 2009
Kadeti/JBBL 2006 - 2007
Juniori/NBBL 2004 - 2005

16.8. Žiar nad Hronom
Juniori/NBBL
ŠBK Handlová - Eisbären Bremerhaven
37:73

(r)

1. Patrícia Bieliková,
MŠK Žiar nad Hronom - SVK 457 cm
2. Nicola Dutka-Woloch,
WKS Wawel Krakow - POL 446 cm
3. Nela Kocourková,
AK Sokol Nehvizdy - CZ 440 cm
AK MŠK ZH

Devätnásty ročník Behu SNP
Vo štvrtok 25. augusta sa konal už 19.
ročník bežeckého podujatia Beh SNP.
Súčasťou podujatia boli aj preteky na
bicykli do vrchu.
Bežecké preteky pripravilo mesto Žiar
nad Hronom v spolupráci s Atletickým
klubom MŠK a Centrom voľného času
a konali sa v rámci osláv výročia Slovenského národného povstania.
Súťažilo sa v kategóriách chlapci – dievčatá a muži, ženy. Kategórie ročníkov narodenia 2014 a 2016 a mladší bežali trať
dlhú 150 metrov, ročníky 2009 a 2012
a mladší 800 metrov, 2004 a 2007 a mladší 1 800 metrov a ročníky 2003 a starší súťažili rovnako na trati dlhej 1 800 metrov.
Súčasťou Behu SNP boli aj preteky na
bicykli do vrchu. V nej bola jedna kategória, a to žiaci, dorast, trať bola dlhá
1 800 metrov.

Výsledky
Chlapci 2016 a ml. – 150 m: 1. Teo Vidra
(BB), 2. Matúš Búci (Pezinok), 3. Filip Mesároš (I. MŠ ZH)
Dievčatá 2016 a ml. – 150 m: 1. Vivien
Regúlyová (AK MŠK ZH), 2. Lujza Karásková (ZŠ Dunajská Lužná)
Chlapci 2014 a ml. – 150 m: 1. Adam
Košta (AK MŠK ZH), 2. Oliver Miklo (AK
MŠK ZH), 3. Ondrej Kysel (Dolná Trnávka),
4. Tobias Turčan (AK MŠK ZH)
Dievčatá 2014 a ml. – 150 m: 1. Amia
Mutkovičová (AK MŠK ZH), 2. Lujza
Kotryová (AK MŠK ZH), 3. Eliška Štefanková (AK MŠK ZH)
Dievčatá 2012 a ml. – 800 m: 1. Sára
Homolová (AK MŠK ZH), 2. Sabina Miklová (AK MŠK ZH), 3. Lilien Karásková
(ZŠ Dunajská Lužná), 4. Miriam Marková
(cirkevná ZH), 5. Natália Štefanková (AK
MŠK ZH)
Chlapci 2009 a ml. – 800 m: 1. Timotej

Šarišský (AK MŠK ZH), 2. Vung Maroos
(AK MŠK ZH), 3. Matúš Pluhár (AK MŠK
ZH)
Dievčatá 2009 a ml. – 800 m: 1. Tamara
Jašková (AK MŠK ZH), 2. Karin Lučaníková
(AK MŠK ZH), 3. Zuzana Slosiariková (AK
MŠK ZH)
Chlapci 2007 a ml. – 1800 m: 1. Pavel
Kiselev (AK MŠK ZH)
Dievčatá 2007 a ml. – 1800 m: 1. Eliška
Oťapková (AK MŠK ZH)

Chlapci 2004 a ml. – 1800 m: 1. Viliam
Slosiar (AK MŠK ZH)
Chlapci 2003 a ml. – 1800 m: 1. Marián
Vidra (BB), 2. Peter Šrank (ZH)
Cyklistika – 1800 m: 1. Alex Antal, 2. Dominik Sochan, 3. Jakub Glezgo, 4. Filip
Záhorec, 5. Benjamín Peszeki, 6. Jakub
Bešnča, 7. Teodor Sklenka – všetci CK
MŠK ZH
(lt)

Starší žiaci na DODO CUP
PRIEVIDZA 2022
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

V auguste sa v Prievidzi uskutočnil
XXVI. ročník basketbalového turnaja Dodo Cup v kategórii U15. Naši
starší žiaci sú ešte vo fáze hrubej letnej prípravy, z basketbalu sa venujú
zatiaľ v tejto fáze len individuálnym
činnostiam.
Radi však prijali pozvanie z Prievidze
a konfrontovali sa s vicemajstrami Slovenska a dvomi českými tímami. Chlapci
ukázali svoj potenciál, striedali slabšie
aj lepšie momenty, ich hra bola nevyrovnaná najmä v prvom zápase s Prievidzou a v prvej štvrtine s Prostějovom.
Od druhej štvrtiny už ale ukázali svoju
športovú úroveň a dokázali s českými
hráčmi držať v oboch zápasoch krok.
Chlapcov čaká teraz dolaďovanie herných systémov v útoku aj obrane a už
23.-25. septembra ich čaká prvý kvalifikačný turnaj o účasť v Gold skupine
celoslovenskej ligy starších žiakov. Potom 21. - 23. októbra sa predstavia na
turnaji v Pardubiciach, keďže v tejto se-

zóne budú štartovať a zbierať skúsenosti
v medzinárodnej súťaži CEYBL.

Výsledky na turnaji
Sobota 27.8.2022
MBA Prievidza - BK MŠK Žiar nad Hronom 90:52 (53:27)
BK MŠK Žiar nad Hronom - BCM Orlí
Prostějov 61:87 (17:41)
Nedeľa 28.8.2022
Basketpoint Frídek-Místek - BK MŠK Žiar
nad Hronom 68:66 (35:32)
Konečné poradie:
1. MBA Prievidza
2. Basketpoint Frídek-Místek
3. BCM Orlí Prostějov
4. BK MŠK Žiar nad Hronom
Najlepší hráč družstva BK MŠK Žiar
nad Hronom: Roderik Roško.
Najlepší strelec turnaja: Roderik
Roško, BK MŠK Žiar nad Hronom
BK MŠK ZH
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Proti Žiline sme uhrali remízu, v Trebišove Steinhübel s gólovým návratom
FUTBAL – II. LIGA

7. kolo:
FK Pohronie – Žilina B 2:2 (0:2)

40. Mateus, 90+2. Slančík. ČK: 55. Mateus
(Pohronie) – po druhej ŽK.

Góly: 10. Iľko, 26. Bikoula – 71. Urgela,
90. Blahút

FK Pohronie: Slančík – Kren (87. Cíferský),
Klabník, Holub, Štrba – Mateus, Urgela
(57. Brodziansky) Abrahám (46. Steinhübel) – Čunta (65. Laktionov), Tatar
(46. Berisha), Blahút.

FK Pohronie: Slančík – Barbora, Berisha,
Blahút, Brodziansky, Klabník, Kren, Mateus, Štrba, Tatar, Urgela. Náhradníci: Abrahám, Cíferský, Holub, Laktionov, Pivarči,
Prachar, Regitko.
Do zápasu proti MŠK Žilina B sme
nastúpili v základnej zostave už aj
s uzdravenými Brodzianskym a Berishom.
Samuel Urgela, Vlado Barbora, Patrik Le
Giang či generálny manažér klubu Filip
Holec majú za sebou v minulosti pôsobenie práve v žilinských farbách, preto
bolo o motiváciu určite postarané.
So Žilinou sme po zápase dvoch rozdielnych polčasov remizovali 2:2 po góloch
Urgelu a Blahúta. Boli sme svedkami
slušnej drámy, naše mužstvo na slabý
prvý polčas zaraegovalo s charakterom
a vrátilo sa do zápasu. Sme presvedčení,
že keby sme hrali ešte aspoň 10 minút,
zápas zlomíme na svoju stranu. Máme
bod po ťažkom priebehu, ktorý nás
môže jedine nakopnúť.
8. kolo:
Slavoj Trebišov – FK Pohronie 1:1 (1:0)
Góly: 45. Novák - 66. Steinhübel (pen.).
ŽK: 8. Begala, 52. Matta – 7. Urgela,

V prvom polčase nás viackrát podržal
brankár Slančík, v druhom polčase
sme nastúpili ako vymenení a hoci
nás pribrzdilo zbytočné vylúčenie
Mateusa, mali sme viacero gólových
šancí a takisto aj domácim pomohol
dobrý výkon brankára či žrď. Z pôdy,
kde ešte v tejto sezóne nikto nezvíťazil, sa vraciame domov s bodom.
Na Zemplíne sa od úvodu hral súbojový
a fyzický náročný futbal. Spočiatku príliš
veľa vzruchu pred bránkami neprinášal,
no postupom času sa Trebišovčania dostali k viacerým sľubným príležitostiam.
Po viacerých zahodených šanciach zužitkovali domáci svoj narastajúci tlak
v 45.minúte, keď sa úspešne presadil
Marcel Novák. „Mali sme k dispozícii
štandardnú situáciu, súper najprv loptu
odvrátil, no ja som ostal v šestnástke,
Ridwan Sanusi odviedol skvelú prácu pri
čiare, odcentroval loptu. Šťastne sa to ku
mne odrazilo a už som to len uložil do
bránky,“ opísal gólovú situáciu 20-ročný
záložník.

z 55. minúty, keď po druhej žltej karte
putoval predčasne pod sprchy Mateus. Paradoxne to však boli hostia, kto
napriek oslabeniu pôsobil aktívnejšie –
niekoľké šance Pohronie najprv zahodilo, no krátko po hodine hry posúdil stret
Nováka so Steinhübelom v trebišovskej
šestnástke rozhodca ako faul domáceho
futbalistu a sám faulovaný sa z bieleho
bodu nepomýlil. „Veľmi neviem, čo povedať k penalte. Bolo to také rozhodnutie, že...rozhodca odpískal penaltu, tak
asi bola. Myslím si, že v druhom polčase
sme si to pokazili sami. Na ihrisku sme
mali o hráča viac, mali sme si to ustrážiť
sami a dať viac gólov,“ priznal Marcel
Novák.

Po vydarenom závere prvej polovice
zahrala domácim do karát aj situácia

V ďalšom priebehu druhého polčasu
sa už ani jeden z tímov nevedel dostať

do nebezpečnejšej ofenzívnej situácie,
na ihrisku navyše výraznejšie pribúdala
nervozita – domáci neboli príliš spokojní
s verdiktmi rozhodcu, hra sa často kúskovala. Trebišovčanov po zápase mrzela nevyužitá 35-minútová presilovka.
„Neviem, čím si to vysvetliť. Na našej
strane zrejme nastalo poľavenie, že sme
o jedného viac a víťazstvo príde samo.
Prestali sme hrať, prispôsobili sme sa
súperovej hre a dopadlo to tak, že sme
nevedeli streliť druhý gól a uzavrieť to
v náš prospech,“ skonštatoval Novák.
Nestáva sa často, aby mužstvo v oslabení zlepšilo svoj výkon oproti polčasu,
v ktorom hralo v plnom počte. V prípade Pohronia tomu tak ale bolo. Nastalo
počas prestávky v hosťujúcej šatni „ze-

metrasenie“? „ Do druhého polčasu som
šiel ako striedajúci hráč, v šatni som cez
prestávku nebol, ale určite tam nejaké
slová padli. V druhom polčase to bolo
z našej strany lepšie, neviem, či súper
odišiel, alebo my sme začali hrať kvalitnejšie. Škoda vylúčenia, keby sme boli
v plnom počte, mali by sme ešte väčšiu
šancu na výhru,“ uviedol stredopoliar
Pohronia Christián Steinhübel, strelec
vyrovnávajúceho gólu. Skúsený záložník
naskočil do vôbec prvého druholigového zápasu v tejto sezóne. „Do hry som
naskočil asi po 9 týždňoch, keďže mal
som prasknutú nohu. Pre nástupom na
ihrisko sme sa rozprávali o tom, že musím rozumne šetriť sily, vedel som, že po
zranení to nebude jednoduché. Bola to
aj pravda, po nejakých 15-20 minútach
som už na sebe cítil výpadok. Ale chvalabohu aj za ten gól,“ vysvetlil 27-ročný
futbalista. Bol to práve on, kto bol pred
penaltou faulovaný. Niekedy sa hovorí,
že faulovaný hráč by nemal ísť kopať
penaltu, to však tento prípad nebol.
„To, že som bol faulovaný práve ja, som
vôbec nevnímal ako problém. Hneď ako
rozhodca odpískal penaltu, som vedel,
že si zoberiem loptu. Na penaltu som
nebol určený, ale jednoducho som si
zobral loptu, veril som si,“ povedal hráč,
ktorý má na svojom konte aj 41 štartov
vo Fortuna lige.
Zdroj: www.druhaliga.sk

Thomas Martin, odchovanec žiarskeho basketbalu,
dnes hráva v Los Angeles
BASKETBAL

Eisbären Bremerhaven je basketbalový klub nemeckej bundesligy, ktorý
vyhľadáva basketbalové talenty, aby
si ich vychoval a potom reprezentovali ich domáci klub. Za basketbalový klub Eisbären Bremerhaven už
tretí rok hrá aj odchovanec BK MŠK
Žiar nad Hronom, 17-ročný, 196 centimetrov vysoký Thomas Martin. Ku
basketbalu ho priviedol a veľkým
vzorom mu vždy bol jeho starší brat
Rastislav Benedik.
Thomas navštevuje gymnázium v Bremerhavene (Nemecko), súčasne športové gymnázium v Banskej Bystrici. Basketbalového kempu sa tento rok nemohol
zúčastniť, pretože začiatkom augusta
odišiel na ročné štúdium a hrať basketbal do Californie.
Thomas je diabetik Typ-1. Aj napriek
svojmu zdravotnému hendikepu sa
nikdy nevzdal a tvrdo bojoval za svoj
cieľ a splnil si svoj sen: hrať basketbal
v Amerike. Rád pomáha druhým deťom,
vie že to nie je ľahká cesta niečo dosiahnuť ako diabetik, a preto je jedným zo
zakladateľov organizácie BUBU-LEO,
ktorá podporuje šport u detí so zdravotným hendikepom. Svoju budúcnosť
vidí v športe, v spojení modernej technológie a medicíny a veľmi rád by pomáhal mladým športovcom s diabetes
typ1 a s iným zdravotným hendikepom,
najmä na Slovensku.

novej sezónny, načerpali energie zo slovenských hôr, našli si nových kamarátov,
a hlavne mali zábavu. Veríme, že o rok
prídu znovu.

29.6.2017 Finale der Basketball Akademie Hamburg

Samozrejme, očakávajú žiarskych basketbalistov aj u nich v Nemecku.

2. Platz (Kategorie 5. - 6. Klasse)/2.miesto
v súťažiach škôl v Hamburgu, kde reprezentoval školu

Kto je Thomas Martin
Hráč nemeckej bundesligy v basketbale
NBBL Eisbären Bremerhaven, reprezentant Slovenska, odchovanec BK MŠK Žiar
nad Hronom, hráč basketbalu v Los Angeles, Kalifornia.
01/2010 – 10/2013:
BK MŠK Žiar nad Hronom, Slovakia
10/2013 – 08/2019:
BSV Hamburg,
Hamburger Meister U12 – 2015/16
08/2019 – 08/2020:
JBBL Eisbären Bremerhaven
U16 Basketball Lesum Vegesack
BLV Bremen
Thomas sa každoročne cez letné prázdniny zúčastňuje kempov a sústredení
a trénuje spoločne aj so žiarskymi basketbalistami. Veľmi rád sa vracia do svojho rodného mesta a je pyšný na svoju
slovenskú národnosť. Spoločne so svojou mamou a s BK MŠK Žiar nad Hronom
zorganizovali toto basketbalové sústredenie v našom regióne. Tréner Eisbären

Bremerhaven Tomasz Kumaszynski
a jeho zverenci (U16, JBBL, NBBL) boli
radi, že za priaznivého počasia mohli
využívať všetky športoviská na škole
Guliver v Banskej Štiavnici. Za 10 dní
v kempe bol iba jeden menší úraz, tak
Nemci odchádzali, aj keď v niektorých
zápasoch porazení, ale spokojní. Nadobudli nové skúsenosti, naštartovali sa do

08/2020 – dnes:
NBBL Eisbären Bremerhaven
U 18 Basketball Lesum Vegesack
BLV Bremen

Reprezentácie klubov
a škôl/medaily
2015/2016 Hamburger Meisterschaft
M12 (BSV Hamburg)

(Team: Johannes Brahms Gymnasium,
Hamburg )

Johannes Brahms Gymnasium Hamburg/4.3.2020 Jugend trainiert für
Olympia Bremen (Team: SZ Carl-von-Ossietzky Bremerhaven)
1. Platz/1.miesto v basketbale škôl Mládež trénuje na olympiádu v Brémach,
kde reprezentoval školu: SZ Carl-von-Ossietzky Bremerhaven, postúpili do celonemeckej súťaži v Berlíne, ktorá sa, žiaľ,
kvôli korone nekonala)
Thomas Martin aktuálne hráva za strednú školu v Amerike, blízko Los Angeles
- Chino High School v Kalifornii, kde
bude hrať svoju ďalšiu sezónu. Aj to je
veľký úspech, keď ho klub vybral spomedzi veľkej konkurencie z celého sveta
na Basketball tryout hrať za školu (klub
školy). V USA sú športové kluby rozdelené podľa škôl a Kalifornia a Los Angeles
sú centrum basketbalu v USA. Thomas
bude hrávať proti synom Lebrona Jamesa.
(lt)
Foto: archív TM.

