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Mesto zrekonštruuje záhradu pre seniorov pri kaštieli
S rekonštrukciou domova seniorov
pri kaštieli začalo mesto ešte v minulom roku. Zariadenie s kapacitou
40 lôžok bude v prístavbe kaštieľa.
Okrem samotnej budovy sa zrekonštruuje aj vnútorné parkovisko a záhrada za budovou.
Mesto začalo na projekte výstavby
domova pre seniorov pracovať ešte vo
februári minulého roka. V súčasnosti
je hotová vnútorná a vonkajšia kanalizácia, predpríprava na výťah, rozvody
pitnej a požiarnej vody, rozvody silovej
časti elektro, slaboprúdu a HSP a oceľová konštrukcia pre zimnú záhradu.
V objekte sa dokončuje vnútorný
vodovod, elektroinštalácia, omietky,
osádzajú sa okná a stavba ako taká sa
uzatvára. Všetky práce pokračujú presne podľa harmonogramu, stavba by sa
tak mala dokončiť do konca tohto roka.
Mesto však plánuje zrekonštruovať aj
exteriér. „Plánujeme zrekonštruovať aj
priestor, ktorý sa nachádza za touto budovou, smerom k štadiónu. Momentálne je to neudržiavaná zarastená súčasť
parku, ktorú by sme chceli upraviť tak,
aby slúžila potrebám seniorov. Zrekonštruovať musíme oporný múrik, ktorý
sa tam nachádza, dobudovať chceme
vchod z budovy, altánok so sedením,
vysadiť trvalkové záhony či záhony
kríkov a okrasné jablone a javory, čím
vznikne krásna oplotená záhrada výhradne pre seniorov zo zariadenia.
Úpravou prejde aj vnútorné parkovisko, kde bude taktiež vysadená zeleň,“
hovorí primátor mesta Peter Antal.
Ako pripúšťa, v záhrade by mohla byť
aj úžitková plocha, kde by sa vysadili
napríklad egreše či ríbezle.

Do záhrady sa seniori dostanú priamo z budovy.

Žiadosti o umiestnenie do
zariadenia ešte neposielajte
So zariaďovaním objektu chce mesto
začať začiatkom roka 2021 a s prevádzkovaním zariadenia počíta ku koncu
budúceho roka. Primátor Antal tiež naznačuje, že záleží od vedenia mesta, či
sa domov pre seniorov začne prevádzkovať ešte predtým, ako bude zaradený do siete takýchto zariadení. V takom

prípade by mesto dostávalo financie
na klientov, ktoré môže termínovo dostať najskôr 1. januára 2022. „Je iba na
rozhodnutí mesta, či ideme ponúknuť
klientom aj tú možnosť, že od augusta
2021, kedy by sme mali dostať licenciu
na prevádzkovanie, do konca roka si
dokážu financovať pobyt z vlastných
finančných prostriedkov,“ uviedol pred
časom Antal s tým, že potrebná bude aj
dohoda s mestským zastupiteľstvom.

Záujem o umiestnenie do mestského
domova pre seniorov je veľký. Mesto
však ešte nie je zapísané v registri poskytovateľov tejto služby na VÚC, preto
stále neprijíma žiadosti o umiestnenie
do poradovníka ani neuzatvára so žiadnym záujemcom zmluvu o začatí poskytovania sociálnej služby. Predpokladané prijímanie žiadostí bude možné
najskôr v druhom štvrťroku roku 2021.
(kr; li)

Rozhovor s diakonom a lekárom
Štefanom Paľúchom
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Vizualizácia budúcej záhrady.

Pohronie podpísalo spoluprácu
s OZ Svetielko nádeje
Strana 2

V rámci rekonštrukcie sa opraví aj historický múr.
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FK Pohronie sa stal partnerom Svetielka nádeje
Pomáhať bude onkologicky chorým deťom

V stredu 9. septembra bolo na mestskom futbalovom štadióne v Žiari
nad Hronom podpísané memorandum o vzájomnej spolupráci medzi
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná
Ždaňa a Občianskym združením SVETIELKO NÁDEJE. Prijatím spoločného
memoranda oba subjekty deklarovali partnerstvo pri presadzovaní hodnôt a cieľov zameraných na pomoc
a skvalitňovanie života detí s onkologickými ochoreniami.
Memorandum podpísali hlavní predstavitelia oboch subjektov. Za FK Pohronie
predseda predstavenstva Igor Rozenberg a za Svetielko nádeje predseda OZ
Pavel Bician. „Myšlienkou spolupráce je
pomáhať deťom, ktoré majú zdravotný
problém. Na druhej strane, je tu aj pomoc športovcom, aby sa vyhli zraneniam a chorobám tak, že budú športovať
a robiť niečo pre seba a svoje zdravie,“
uviedol na margo spolupráce Igor Rozenberg s tým, že je potrebné spojiť
tieto dve myšlienky, aby sa dosiahol
spoločný výsledok. Nateraz FK Pohronie poskytol Svetielku nádeje reklamný
priestor, v rámci ktorého je uvedené aj
SMS číslo, na ktoré ľudia prispejú malou
finančnou čiastkou. „Na jednej strane
stojí finančná schopnosť zabezpečiť
fungovanie klubu, na druhej strane,
netreba zabúdať na spoločenskú zodpovednosť. I napriek tomu, že na to nemáme taký finančný priestor ako väčšie
a silnejšie kluby, ale chceme začať a je
to možno priestor pre ostatných, aby si
našli takúto cestu a pomáhali tým najslabším,“ dodal Rozenberg.

Pre ne máme detský mobilný hospic
a vieme im tak zabezpečiť starostlivosť
v domácom prostredí so všetkými špecialistami. Paliatívnu starostlivosť na
zmiernenie príznakov v posledné dni
ich života im môžeme dať v domácom
prostredí,“ uzatvoril Bician.

Spoluprácu medzi klubom FK Pohronie a OZ Svetielko nádeje
spečatili svojimi podpismi Igor Rozenberg a Pavel Bician.

SVETIELKO NÁDEJE je zamerané na
zlepšovanie života detí a mladistvých
s onkologickým alebo iným vážnym
ochorením a ich rodín. Okrem toho sa
usiluje pozitívne vplývať na verejnosť,
aby ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre
nich prostredie porozumenia, prijatia
a pomoci. Združenie úzko spolupracuje
s onkologickým oddelením Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. „Veľmi radi vstupujeme do
spoluprác s organizáciami, ktoré svojim
pôsobením pomáhajú zdraviu. A športový futbalový klub takou organizáciou
zaiste je. Celé naše pôsobenie je zacielené na pomoc ťažko chorým deťom. Teší
nás, že v našej krajine i na našej klinike
v Banskej Bystrici dokážeme dosahovať
pekné víťazstvá, keď sa z rakoviny vylieči 80 % detských pacientov. A som hrdý
na to, že vo Svetielku nádeje dokážeme
pomáhať aj tým rodinám, kde sa síce ne-

podarí poraziť chorobu, ale kde nezvíťazí ani beznádej. Teším sa na spoluprácu
s FK Pohronie a prajem im úspešnú sezónu,“ skonštatoval krátko po podpise
memoranda Pavel Bician. Ako spresnil, hlavnou cieľovou skupinou sú deti
a rodiny s onkologickým ochorením.
Pod starostlivosť Svetielka nádeje však
patria aj deti s iným vážnym ochorením,
ktoré ohrozuje ich život. „Najväčšiu pomoc poskytujeme práve deťom, ktoré
sa dostanú do nemocnice a pomáhame
im prejsť procesom liečby. Okrem toho,
že nemocnicu podporujeme zakúpením prístrojov, ktoré sú potrebné na
zdravotnú starostlivosť, zabezpečujeme nemocnici aj detského psychológa
na klinike detskej onkológie, liečebného pedagóga, sociálneho pracovníka či
nutričného terapeuta. Nie všetky deti sa
podarí vyliečiť. Sú aj také, ktoré napriek
modernej liečbe a spolupráci so zahraničnými pracoviskami nevyliečime.

Posolstvo Svetielka nádeje chce
FK Pohronie dostať prostredníctvom
propagácie k čo najširšiemu okruhu
ľudí. Bude k tomu využívať vlastné marketingové a komunikačné aktivity. „Táto
spolupráca bude pre náš klub novou
skúsenosťou. Chceme aktívne pomáhať deťom, ktoré nemajú to šťastie byť
zdravé. Naši hráči už viackrát ukázali
veľké srdce a sami zorganizovali niekoľko zbierok na pomoc konkrétnym prípadom v núdzi. Teraz chceme pomáhať
aj systémovo ako klub. Svetielko nádeje
vnímame ako veľmi potrebnú a dôležitú organizáciu pre detskú onkológiu na
Slovensku. Verím, že dokážeme využiť
mediálny a komunikačný potenciál fortunaligového klubu, pre Svetielko nádeje získame viac pozornosti u verejnosti,
a tým pádom aj finančných zdrojov na

ich charitatívnu činnosť,“ priblížil Martin
Baláž, člen predstavenstva FK Pohronie
Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa.
Jeho slová potvrdzujú aj hráči Lukáš Pellegrini a Petr Pavlík. „Sme hrdí na to, že
náš klub išiel do spolupráce a do takéhoto projektu. Vnímame to veľmi intenzívne, pretože sami sme rodičmi a vieme,
čo pre nás deti znamenajú. Sme radi,
že aj touto cestou môžeme pomôcť,“
podotkol kapitán FK Pohronie a ako
naznačil, forma pomoci by mohla byť
aj návšteva chorých detí, či pozvanie na
zápas. „Z klubov, v ktorých som pôsobil,
či už to bolo v Čechách, alebo na Slovensku, minimálne raz ročne prišla nejaká
podpora, napríklad na onkológiu či
rôzne charitatívne akcie. Som za to rád,
lebo deti to potrebujú. Ale poďakovanie
patrí aj tým, ktorí sa o tieto deti starajú.
Robia nesmierne veľký kus práce. Naša
podpora je iba malá náplasť na to, čo
oni prežívajú a vidia. Pre mňa je to jasná
voľba - treba podporiť akúkoľvek takúto
akciu,“ dodal na záver futbalový obranca
Petr Pavlík.
(li)

Zo septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 10. septembra sa konalo
5. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnilo
14 poslancov. Jedným z hlavných bodov bola voľba hlavného kontrolóra
mesta.
Na úvod zasadnutia sa k poslancom prihovoril poslanec NR SR Igor Kašper. Ako
povedal, keďže regióny miest Žiar nad
Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica
nemajú svojich zástupcov v národnej
rade, chce byť ich predĺženou rukou
a tlmočiť požiadavky primátorov a starostov priamo v parlamente.
Potom už prišla na rad voľba hlavného kontrolóra mesta. O tento post sa
uchádzali traja kandidáti – Vladimír
Kukučka, Ivan Čierny a súčasná kontrolórka Eva Vincentová. Ešte predtým, ako
prišlo k samotnej voľbe, ktorá prebehla
verejným hlasovaním, mali poslanci na
kandidátov niekoľko otázok. Mestské
zastupiteľstvo sa jednohlasne zhodlo

a do funkcie hlavného kontrolóra mesta
zvolilo Evu Vincentovú. Hlavný kontrolór
sa volí na obdobie šiestich rokov a v prípade Vincentovej sa funkčné obdobie
začína dňom 26. septembra 2020.
Informáciu o plnení rozpočtu k 30. júnu
predniesol hlavný ekonóm mesta Martin Majerník. Celkové príjmy mesta, vrátane finančných operácií, boli za prvý
polrok v sume 9 333 763 eur a celkové
výdavky v sume 8 228 591 eur. Celkový prebytok tak predstavoval sumu
1 105 172 eur. Prebytok bežného rozpočtu, ktorý vznikol z rozdielu bežných
príjmov v sume 8 534 548 eur a bežných výdavkov v sume 6 974 187 eur,
bol na úrovni 1 560 361 eur. Schodok
kapitálového rozpočtu bol na úrovni
-705 025 eur, keďže kapitálové príjmy
boli v sume 266 502 eur a kapitálové
výdavky v sume 971 527 eur. „Ako vieme, sme v stave, keď štát šetrí, čo sa
premieta aj na rozpočte nášho mesta,“

uviedol počas rokovania Martin Majerník a spresnil: „Ako už bolo avizované,
štátny rozpočet bol schválený, upravený
a znížený o sumu, ktorá mestu prináleží,
a to 414 250 eur. Tomu sme prispôsobili
aj cashovú službu a výdavky mesta. Našťastie, nemuseli sme sa prispôsobovať
škrtaním. Ak došlo k nejakým úpravám
výdavkovej časti nášho rozpočtu, nedotkne sa to základných služieb, ktoré
mesto poskytuje. Čiže kosenia, osvetlenia a celkovej údržby, či už letnej, alebo
zimnej.“ Ako ďalej Majerník podotkol,
mesto naďalej predkladá žiadosti o preplatenie nákladov spojených s koronavírusom. Doteraz mesto vynaložilo 19-tisíc
eur zo schválených 50-tisíc eur, nehovoriac o nákladoch, ktoré boli spojené so
začiatkom školského roka, ktoré muselo zabezpečiť z vlastných zdrojov. Čo sa
týka miestnych daní, najväčší výpadok
bude z dani za využívanie verejného
priestranstva, keďže sa nebude konať
jarmok, ktorý bol podstatnou časťou
tohto príjmu. „Pri nekonaní jarmoku
očakávame výpadok 45-tisíc eur,“ naznačil Majerník s tým, že ďalším výpadkom v rozpočte budú aj nájmy.

o sumu 120 000 eur na finančné krytie
bežných opráv a údržby priestorov
v administratívnej budove a Kaštieli
a v podprograme Miestne komunikácie – zvýšenie kapitálových rozpočtových výdavkov o sumu 120 000 eur – za
účelom stabilizácie koruny historického múru, rekonštrukcie komunikácií
a odstavných plôch, vrátane vjazdu
ku zariadeniu pre seniorov Domov pri
kaštieli. „Peniaze sa presúvajú z programu Riadenie projektov, ktoré boli vyčlenené na rekonštrukciu krytej plavárne,
kryté kapitálovými výdavkami vo výške
1 200 000 eur. Z týchto prostriedkov len
presúvame účtovnou operáciou finančné prostriedky na výstavbu parkovacích
plôch v areáli kaštieľa, ako aj príjazdovej
cesty a opravu múru. Parkovacie miesta
budú slúžiť pre všetky tri objekty, ktoré
sa rekonštruujú, alebo sa v budúcnosti
budú,“ spresnil hlavný ekonóm mesta.

V rámci plánovaných opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií sa v tomto roku spravia hlavne chodníky, a to na
Ulici SNP od kaštieľa k mostu ku rieke
Hron, na Partizánskej ulici popred rodinné domy (pod Šibeničným vrchom),
na Svätokrížskom námestí popred predajňu autodielov, popred bytový dom
č. 334 na Ulici dukelských hrdinov, na
Ulici A. Dubčeka pri bytovom dome
č. 375/35 a na Vansovej ulici popred bytový dom č. 535 zo strany od vchodov.
V závere zasadnutia prišli na rad aj interpelácie poslancov či majetkovo-právne
vzťahy. Najbližšie riadne zasadnutie MsZ
by sa malo uskutočniť koncom novembra, a to už v zrekonštruovaných priestoroch biskupského kaštieľa.
(li)

V rozpočte sa našli financie
aj na plánované opravy
a rekonštrukcie
miestnych komunikácií
Poslanci sa zaoberali aj návrhom na
štvrtú zmenu rozpočtu. K zmene došlo
v podprograme Mestské objekty – zvýšenie bežných rozpočtových výdavkov

Eva Vincentová opätovne získala dôveru poslancov
a hlavnou kontrolórkou mesta ostane aj na ďalších 6 rokov.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Výstavba kaštieľa II.
V predchádzajúcom článku sme
sa oboznámili s prvou etapou
výstavby kaštieľa v stredoveku.
Druhá významná stavebná etapa
sa datuje do roku 1631 a pripisuje
sa ostrihomskému arcibiskupovi
a kardinálovi Petrovi Pazmánymu.
Kaštieľ zmenil na honosné sídlo
a upravil obytné priestory v módnom duchu baroka. Dobudoval
kaštieľ ako štvorkrídlovú, dvojpodlažnú budovu so zaklenutými
klenbami, na ktorých bola štuková
výzdoba. Ešte dnes sa miestnosti
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na dolnom podlaží, na ktorých je
zachovaná bohatá štuková výzdoba,
nazývajú Pazmányho.
Miestnosti vo všetkých krídlach na
obidvoch podlažiach boli zaradené
za sebou a navzájom spojené dverovými otvormi, ktoré tak vytvárali
amfilády. Podobu po prestavbe
kaštieľ zachytáva zameranie geometrom Ostrihomského arcibiskupstva, pátrom Hugom Hazaelom.
Podľa plánu, severne od vstupu, boli
obytné priestory pre hajdúchov,
ktorí využívali aj dolné podlažie
veže. Pri miestnostiach hajdúchov
boli otvorené priestory do nádvoria,
v ktorých boli uložené koče panstva.

biskupských majetkov. Bol to plošne komfortný byt, dokonca s dvomi záchodmi. Bytové priestory siahali až k miestnosti Sály Terrreny.
Predpokladá sa, že kardinál Peter
Pazmány kaštieľ navštevoval a prebýval v ňom. Stavebné úpravy na
kaštieli trvali celých 15 rokov.

Na druhej strane vstupu boli v prízemí miestnosti napájajúce sa na
priestory veže, ktoré obýval správca

V 90-tych rokoch 17. storočia arcibiskup Juraj Lippay, nástupca Petra
Pazmányho, nadviazal na stavebnú
činnosť svojho predchodcu a pokračoval vo výstavbe kaštieľa. Dal
vybudovať opevnenie okolo celej
budovy, čo súviselo aj s nebezpečím hroziacich tureckých nájazdov.
Tak zabezpečil ochranu majetkov

a životov obyvateľov Kríža.
Vstup do kaštieľa bol z hlavnej komunikácie, bránou s polkruhovo
zaklenutým kamenným portálom
a s kamennou bosážou po obvode. Na vrchole portálu bol klenák
zabezpečujúci jej stabilitu. Vedľa
neho bola bránka pre peších. Do
brány viedol padací most ponad
suchú priekopu, vykopanú okolo
celého kaštieľa. Tak vlastne premenil kaštieľ na dobre opevnenú
pevnosť, ktorá v nasledujúcom období odolávala nájazdom Turkov
plieniacich celé okolie.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Žiarske kino hlási po mesiacoch zatvorenia stratu
Pomôcť by mala dotácia z Audiovizuálneho fondu

Kiná dostanú pomoc v sume pol milióna. Rada Audiovizuálneho fondu
schválila mimoriadnu výzvu na podporu kín. Na poskytnutie pomoci
prevádzkovateľom kín na Slovensku
je vyčlenených 500 000 eur. Žiadosť
o dotáciu na podporu prevádzky kina
v nasledujúcom polroku si podalo aj
žiarske Kino Hron. Momentálne sa
čaká na schválenie dotácie.
Kiná, ako je naše v Žiari, by mali dostať
dotáciu vo výške 2 500 eur a pre multiplexy je vyčlenená suma 2 000 eur pre
každú kinosálu.
Takmer tri mesiace trvalo, kým sa Kino
Hron opäť otvorilo pre divákov. Zatvorené bolo od 10. marca a znovu otvorené od 1. júna. „Za toto obdobie je ušlý
zisk vo výške približne cez 5 000 eur,“
konkretizuje vedúca žiarskeho kina Lenka Nitrayová a ako podotýka, divákom
neušli žiadne filmy: „V júni sme reprízovali zrušené marcové tituly a odvtedy
premietame skoro všetky filmy, ktoré sú
k dispozícii.“ Podľa Nitrayovej, aj samotní
distribútori filmov a filmové štúdiá reagovali na aktuálnu situáciu a posúvali dátumy premiér filmov na Slovensku. „Veľa
filmov bolo presunutých až na budúci
rok, alebo boli zrušené úplne a vydali sa
rovno na DVD nosičoch. Niektoré prešli
len na stramovacie služby. Prvú polovicu júna sme premietali len reprízy filmov,
ktoré sme mali naprogramované v marci

v čase karantény. Až od polky júna sa dali
programovať nové filmy, a teda sme sa
už konečne mohli rozbehnúť,“ objasňuje.

skeho kina s tým, že momentálne kino
premieta v normálnom režime. To znamená päť dní v týždni, po dve premietania cez víkend.

Zo začiatku sa ľudia
do kinosály báli vrátiť
Je zaujímavé, že hoci sa kultúra počas
opatrení súvisiacich s koronavírusom
odmlčala na dlhé týždne, ľudia po znovuotvorení kina neboli až takí „hladní“
po filmových tituloch. „Záujem divákov
v júni nebol skoro žiadny. Chodilo k nám
vždy do desať ľudí. Každý tretí film sa nepremietal, lebo nikto neprišiel,“ hodnotí
Lenka Nitrayová a naznačuje dôvody:
„Je to pochopiteľné. Buď boli ľudia „prefilmovaní“ z karantény, alebo sa báli prísť
do uzavretého priestoru s cudzími ľuďmi,
nehovoriac o finančných starostiach, ktoré spôsobovala pandémia.“
Hoci sa nedá hovoriť o veľkej návštevnosti kina, predsa len boli filmové tituly, ktoré mali väčšiu sledovanosť ako ostatné.
Cez tridsať divákov prišlo na film Takmer
dokonalé tajomstvá, ktorý sa premietal
v júni, v lete to boli rozprávky a až koncom augusta návštevnosť prepísal film
Fatima, ktorý si v Žiari pozrelo 42 divákov. Zaujímalo nás, ktoré filmové lahôdky prídu do kín v týchto dňoch a určite si
ich budete môcť pozrieť aj v našom kine.
„Z mesiaca na mesiac vstupujú do kín
čoraz divácky zaujímavejšie filmy a cítiť,

Návrat do kinosály bol opatrný. Foto: archív.

že ľudia sa už at tak nebránia návšteve
kina, keďže návštevnosť sa pomaličky
dvíha. V septembri náš čakajú dve nové
české komédie, ktoré sú u našich divákov
obľúbené, a to Ženská pomsta a Bábovky. Diváci sa môžu tešiť aj na nové komiksovky pre tínedžerov Noví mutanti,
Wonder Woman 1984 a v októbri príde
dokument o Karlovi Gottovi s názvom
Karel,“ vymenúva Lenka Nitrayová.

Kvôli pandémii aj naďalej platia
bezpečnostné opatrenia
Momentálne aj naďalej v kine platia
všeobecné opatrenia a obmedzenia.
A keďže náš okres nemá tzv. červené

Namaľuj svoj kamienok a sleduj jeho cestu
V rámci Týždňa dobrovoľníctva, ktorý
sa konal od 16. septembra, sa Žiarsky
mládežnícky parlament rozhodol potešiť obyvateľov mesta vyzdobenými
kamienkami. Pridať sa mohol každý.
Cieľom bolo maľovať, rozdávať, hľadať
a sledovať cestu „svojho“ kamienka.
Kamienky síce boli aktivitou v rámci
Týždňa dobrovoľníctva, no ako nám povedala koordinátorka práce s mládežou
Veronika Fabianová: „Dúfame, že sa táto
aktivita uchytí dlhšie a možno rozšíri
ďalej.“ Myšlienka maľovania, rozdávania
a hľadania kamienkov pochádza z Rakúska. Rozbehla sa už aj v susednom Česku a možno touto aktivitou podporíme
jej rozvoj aj na Slovensku. „Namaľovať

kamienok môže každý, pričom odporúčame centrofixky, fixky na textil či akrylové farby. Zospodu napíšte svoje meno,
odfotografuje seba alebo kamienok, pošlite nám fotku na facebookovú stránku
Žiarska mládež a následne kamienok
položte na vhodné viditeľné miesto, zatiaľ kdekoľvek na území mesta,“ priblížila
ďalej Fabiánová s tým, že keď ľudia nájdu
takýto veselý kamienok, okrem toho, že
ich poteší snaha niekoho druhého, pošlú
svoju fotku a miesto nálezu.

čísla, nemusí zatiaľ RÚVZ zavádzať špeciálne opatrenia. Vstup do budovy Mestského kultúrneho centra aj do kinosály
je však naďalej len s rúškom. „Sedenie
v kinosále je prispôsobené tak, aby boli
dodržané odstupy medzi sediacimi, vrátane šachovnicového sedenia v radoch.
To nám síce znížilo kapacitu kina, ale pri
súčasnej návštevnosti to nevnímame
ako problém. Práve naopak, urobíme
všetko pre to, aby sme prispeli k bezpečnosti našich divákov. Po každom premietaní sa dezinfikujú dotykové plochy v kinosále (kľučky dverí, opierky sedadiel),
pravidelne robíme aj čistenie ozónom,
ktorý zabíja vírusy a baktérie v kinosále,“
hovorí na margo opatrení vedúca žiar-

Aj vy patríte medzi tých divákov, ktorí
sa pri sledovaní neobídu bez nápojov či
niečoho chrumkavého v rukách? Máme
pre vás dobrú správu. Otvorené je už aj
Infocentrum v MsKC, ktoré predáva občerstvenie a nápoje pred každým premietaním. S tým súvisí aj jediná výnimka, kedy si môže divák zložiť rúško – pri
konzumácii občerstvenia. „Po zjedení
si však divák musí rúško opäť nasadiť,“
upozorňuje Lenka Nitrayová a na záver
prezrádza avizované premiéry hollywoodskych trhákov, ktoré prídu do kina budúci rok: „Z plánu premiér vypadli jedine
filmy (blockbustery), ktoré presunuli na
neskorší dátum premiéry, a to až v roku
2021. Ide o filmy ako King´s man 2 či Krotitelia duchov 2. Filmy ako nový James
Bond Nie je čas zomrieť, Perinbaba a dva
svety alebo remake Duna sa len presunuli na druhý polrok 2020. No to, či ich
neposunú znovu na neskorší dátum, nie
je zaručené. Filmové štúdia sa rozhodujú na základe aktuálnej celosvetovej
situácie okolo pandémie, keďže im ide
o čo najväčšie zisky z kín v rámci celého
sveta.“
(li)

Dane, poplatky či nájomné pre
mesto bez poplatku aj v banke

Tu sa nám páči, tu chceme žiť
Žiarska mládež bola úspešná s ďalším
projektom. „V grantovom programe Tu
sa nám páči, tu chceme žiť, kedy prebieha už 13. ročník, nám schválili dotáciu
na projekt s názvom Tam, kde sa cítiš
dobre vo výške 900 eur. Ten bude slúžiť
na doúpravu priestorov Klubu mladých
v priestoroch Mestského kultúrneho
centra, keďže ešte jedna časť nie je úplne
podľa požiadaviek mladých ľudí,“ dodala
Veronika Fabianová. Ako na záver spresnila, prostredníctvom projektu žiarska
mládež upraví nevzhľadné steny a posunie sa tak o veľký krok bližšie k útulnej
klubovni.
(li)

Žiarčania môžu od septembra uhradiť
dane či poplatky mestu aj vkladom
v hotovosti v Raiffeisen banke na
Námestí Matice slovenskej, a to bez
poplatku.
Platby mestu môžu obyvatelia uskutočniť hneď niekoľkými spôsobmi. V čase
pandémie sa uprednostňujú elektronické platby – prostredníctvom internetbankingu, ale ak trváte na platbe
v hotovosti, môžete tak urobiť na Mest-

skom úrade v Žiari nad Hronom v pokladni.
Po novom je možné úhradu akejkoľvek
platby urobiť aj v pobočke Raiffeisen
banky bezplatne, a to aj v prípade, že
nie ste klientom banky. Nemusíte už
stáť v rade pred úradom, najmä v čase
pandémie, ale môžete využiť na platbu
aj túto banku.
(kr)
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Štefan Paľúch: Kto má strechu nad hlavou,
vodu a chlieb, ten je bohatým človekom
Túžbu stať sa lekárom mal v sebe
už od ranného detstva. Pre kňazské
poslanie sa rozhodol počas štúdia na
gymnáziu. Dnes je z neho primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej
medicíny v žiarskej nemocnici a diakon v žiarskej farnosti.
Rozhovor so Štefanom Paľúchom sme
robili v jeho skromnej pracovni v nemocnici. Napriek tomu, že po rozhovore
na neho čakala hromada papierovania,
pôsobil uvoľnene, milo a sálal z neho
neskutočný pokoj a pokora. Rozprávali
sme sa o oboch poslaniach, pre ktoré sa
v živote rozhodol – o medicíne i o jeho
postavení a úlohe v cirkvi.
Ako na začiatok rozhovoru vysvetľuje,
je diakon, čo je prvý stupeň kňazského
svätenia. Potom nasleduje kňaz vo všeobecnosti, ako sú farár, dekan či kaplán
a nad nimi je biskup. Štefan Paľúch je
tak v cirkevnom ponímaní na prvom
stupni. „Kňazom, ako to chápe bežný
človek, som sa nestal práve preto, lebo
chcem naďalej robiť aj poslanie lekára,
čo zatiaľ na Slovensku nie je možné spojiť. Vo svete je to už možné, ale my sa
musíme riadiť tým, čo nám hovoria naši
predstavení. V rámci duchovnej služby
mám svojho nadriadeného, ktorým je
biskup a on rozhoduje aj o týchto veciach. Služobne by som to robiť mohol,
ale nedá sa to spojiť s povolaním, preto
som zostal v diakonskej službe,“ približuje a prezrádza, kedy sa začal pohrávať
s myšlienkou, že by svoj život zasvätil aj
cirkvi: „Povolanie do duchovnej služby
sa u mňa začalo ozývať niekedy v období gymnaziálneho štúdia, ale vtedy
som ešte nebol úplne presvedčený, či je
toto moja cesta a navyše som sa toho
tak trochu bál. V tom čase bol napríklad
celibát pre mňa neprijateľný a nepochopiteľný. Ale práve vtedy som začal
žiť aktívnym duchovným životom. Bol

čo malo tiež svoju výhodu a význam.
A potom sme už začali viesť aktívnejší
duchovný život. Ale základy som mal
v rodine,“ zdôrazňuje Štefan.

Diakon Štefan Paľúch.

ho ale pre zlý kádrový posudok prvý rok
nezobrali. Všade mal totiž napísané, že
je nábožensky aktívny. Rok teda odkrútil
a odrobil ako ošetrovateľ v Roosveltovej
nemocnici v Banskej Bystrici, vtedy to
bol Krajský ústav národného zdravia.
„Po roku som sa dostal na štúdium medicíny v Martine. V roku 1994 som skončil štúdium medicíny a nastúpil som rovno do žiarskej nemocnice na oddelenie,
kde pracujem aj v súčasnosti a kde som
už dvadsiaty siedmy rok,“ vyratúva rodák spod Poľany, z dedinky Látky, kde
ešte stále žije jeho mamička, ale otec je
už na večnosti. „Pochádzam z piatich súrodencov. Z rodnej dedinky sme všetci
odišli, lebo aj keď je to krásny a čistý kraj,

V žiarskej nemocnici pracuje už dvadsiaty siedmy rok.
Na snímke s Ladislavom Kukolíkom (v strede), ktorého vystriedal
na poste primára OAIM.

vtedy ešte hlboký komunizmus a toto
zriadenie nebolo naklonené veriacim
ľuďom. Takže všetky aktivity, ktoré sme
robili, sme robili tajne a bolo to v rámci
tzv. podzemnej cirkvi. Oficiálna cirkev
fungovala aj vtedy a patrili sme do
nej, ale to, že sme chodili na duchovné
stretnutia, prepisovali sme knihy, viedli
sme mladých a sami sme mali svojich
duchovných vodcov, to všetko bolo
tajné.“ Za toto všetko bol pritom kedysi
vyhadzov zo školy či dokonca väzenie,
čo si už dnes mladí ľudia nedokážu predstaviť. A práve v tomto období sa Štefan
dostal do skupiniek mladých, kde vidí
zárodok svojho duchovného povolania.
„Ale keď som končil gymnázium, predsa
len som cítil hlavné volanie k službe chorým. Moji rodičia spomínali, že som mal
štyri roky, keď som prvýkrát povedal, že
budem doktor. A nikto to nechápal, lebo
v rodine nikto nie je takto zameraný,“
spomína s úsmevom. Po gymnáziu si tak
dal najskôr prihlášku na medicínu, kde

chodíme tam už iba na víkendové pobyty. Bežný život je tam náročný, pretože
chýbajú pracovné príležitosti. Moji súrodenci našli svoje uplatnenie vo Zvolene
a v okolí a mňa to z nich zavialo najďalej,
až do Žiaru,“ poodhaľuje svoje súkromie
žiarsky diakon.
Hoci si Štefan splnil svoj sen a stal sa lekárom, povolanie k duchovnej službe sa
v ňom stále ozývalo. Preto keď si urobil
prvú atestáciu a bol práve v príprave na
druhú, tak začal znovu uvažovať poslaní
v duchovnej oblasti. „Cez svojho známeho kňaza som sa dostal až k otcovi biskupovi, vtedy Rudolfovi Balážovi, známemu to rodákovi z Nevoľného. Po porade
a stretnutí s ním som začal diaľkovo
študovať teológiu, ďalšiu vysokú školu
a medzitým som urobil druhú atestáciu.
Po formačnej príprave, kedy som chodil
do seminára, som bol v roku 2004 ako
36-ročný svätený za diakona a odvtedy
vykonávam aj túto druhú službu. Hlavne

vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom, ale, samozrejme,
keď treba, vypomáham aj inde.“

V rodine nemali žiadnych
lekárov ani duchovných
Pred Štefanom nikto v ich rodine nevykonával prácu lekára a nemali ani žiadneho blízkeho, ktorý by bol kňazom.
„V tomto som špecifický v našej rodine.
Otecko neskôr síce robil sanitkára, ale
v čase, keď som sa rozhodoval pre službu chorým, sme v rodine nemali nikoho,
kto by pracoval v zdravotníctve. Povolanie robiť lekára prišlo u mňa spontánne,
ale duchovné povolanie prišlo zhora.
Ťažko sa to dá odpozerať a odkopírovať.
Stretol som vo svojom živote veľmi veľa
dobrých kňazov, ktorí boli pre mňa príkladom. Veľmi dobre som vychádzal aj
s otcom biskupom Balážom, boli sme si
veľmi blízki ľudia, až priatelia. Obdivoval
som jeho nekompromisný postoj, kedy
si zachoval svoju tvár. Mnoho ľudí nevie,
že napríklad dvanásť rokov bol mimo
služby, vtedy ešte ako kňaz, robil šoféra. Ale nikdy sa nesklonil pred mocnými
tohto sveta, ani ako kňaz, ani ako biskup.
Hoci ho potom viacerí prenasledovali,
ale on zostal vždy verný svojej viere.
A toto, aj trocha ráznosti, som si od neho
zobral. Je to cítiť niekedy aj v mojich kázňach, príhovoroch a celkovo v stretnutiach. Snažím sa to vždy robiť s láskou,
lebo aj to napomínanie toho druhého
má svoje miesto v živote,“ vysvetľuje obľúbený žiarsky diakon a ako prízvukuje,
aj keď v jeho rodine žiadny kňaz nebol,
bol vychovávaný vo viere v Boha. „Za to
vďačím najmä svojim dobrým rodičom.
Celá rodina sme boli vedení k viere, ale
do gymnaziálnych čias to bola u mňa
taká tá tradičná viera. V nedeľu sa išlo
do kostola, párkrát do roka na spoveď.
Čiže neboli tam nejaké väčšie duchovné aktivity. Ale základ mám od rodičov
a od jedného pána farára, ktorý bol
v našej farnosti až 22 rokov. Takže aj on
ma dosť formoval v tejto oblasti. Boli to
veľmi pevné základy a na nich som už
potom začal budovať a začal sa rozvíjať
v duchovnej oblasti.“ V rannej mladosti
Štefana nebola náboženská literatúra či
časopisy k dispozícii, čiže nebolo možné viesť aktívny duchovný život. Ten
začal žiť až vďaka saleziánom, ktorí boli
rehoľníci, kňazi, ale fungovali ako tajní
kňazi v rámci už spomínanej podzemnej
cirkvi. „Oni nás potom viedli a formovali, začali sme čítať knihy, ktoré sa vtedy
prepisovali na písacom stroji. Práve vtedy som sa naučil dobre písať na stroji,

Nevyhneme sa ani otázke, ako on sám
seba vníma, akým je diakonom? „Keď
som nastupoval do seminára v rámci
formačných pobytov, doteraz si pamätám slová otca biskupa Rudolfa:
Chcem, aby si bol jeden z nich. Mal na
mysli chlapcov, ktorí boli v seminári celý
rok, pričom ja som počas piatich rokov
chodil do seminára cez školský rok iba
na jeden mesiac. To bola tá formácia
v rámci duchovného života. A on mi
tým dal jasne najavo, že tu neplatí to, že
som nejaký doktor, mám vysokú školu
a v spoločnosti, v ktorej sa pohybujem,
niečo znamenám.“ Štefan aj napriek vekovému rozdielu medzi chlapcov zapadol, navyše, mal za sebou vysokú školu,
atestácie. Ale, keď bolo treba, umýval
riady, mal službu na vrátnici, upratoval
si izbu, službu mal aj v kaplnke. Čiže
naozaj sa snažil byť jedným z bohoslovcov. „A toto som sa snažil preniesť aj
do svojho každodenného života, aj do
terajšej služby. Zastávam názor, a mali
by sme si to uvedomiť všetci, ktorí slúžime v Cirkvi na Slovensku, že by sme
mali byť jednými z ľudí, ísť za nimi, hľadať ich, priťahovať k sebe do kostola na
bohoslužby. Lebo dnes žijeme v dobe
a spoločnosti, kedy ľudia sami od seba
už nejdú za nami, preto my musíme ísť
za nimi. Keď ľudia vidia, že sme normálni, dá sa s nami porozprávať, sme slušní,
úctiví, naozaj im chceme pomôcť a že
svoje poslanie berieme ako službu, človeka to prirodzene osloví a pritiahne ho
to. Ak by som sa správal povýšenecky,
arogantne a tváril sa, že som niekde
hore a ostatní dole, samozrejme, ľudí
si nezískam,“ hovorí s vážnosťou a ako
podotýka, nemá problém porozprávať
sa s niekým, kto má jednu či dve vysoké
školy, ako aj s obyčajnou tetuškou, ktorá má skončenú ledva základnú školu.
Pretože, ako hovorí: „Tu je dôležité byť
jeden z tých ľudí. Aby chápali, že je tu
niekto, kto dostal možno viac ako bežný veriaci, Pán Boh ho obdaroval ďalšími a ďalšími darmi, ale je to stále jeden
z nás. A toto ľudí priťahuje a páči sa im
to. O to nás potom majú radšej.“

Duchovní sú pre veriacich
psychológmi
Aj keď je Štefan pozitívny človek, nekonfliktný a tolerantný, nepáči sa mu
triumfalizmus (triumfalizmus sa snaží
priblížiť k cieľu skratkami, falošnými
kompromismi, žije z gest a slov, ktoré
však neprešli taviacou vyhňou kríža; žije
z porovnávania sa s ostatnými, posudzujúc ich vždy za horších, nedostatočných,
zlyhaných) v Cirkvi, ktorý, podľa neho,
už dnes ľudí neoslovuje. „Ľudí možno
osloviť príkladom svojho života, tým,

že im slúžime, odovzdávame im lásku
a dokážeme ich vypočuť a povzbudiť.
Mnohí ľudia sú zranení, veľmi veľa ľudí
prichádza do kostola, lebo sa trápia,
lebo majú nejaký problém a nesú si
nejaký kríž, nevládzu. Predstavte si, že
na takto zraneného a zo života ubitého
človeka ho my, duchovní, dobijeme ešte
viac. Čo si o nás potom od nás odnesie?
Možno preto už mnohí ľudia prestávajú
chodiť do kostola, lebo aj my, duchovní,
nie sme všetci rovnakí. Sme tiež len ľudia, máme svoje dobré aj zlé stránky, aj
pozitívne aj negatívne. Ak človek necíti
zo mňa lásku, porozumenie a pochopenie, pôjde niekde inde. Preto sa rozmáhajú sekty, máme všelijaké hnutia, lebo
ľudia hľadajú niekoho, kto ich pochopí
a kto im pomôže,“ zamýšľa sa a ako prezrádza, duchovní musia byť tak trochu aj
psychológmi, keďže z tohto predmetu
mali v rámci teologických štúdií štátnicu: „Čo je pre bežného človeka, v zmysle neveriaceho, psychológ, je často
pre veriaceho duchovný a je jedno, na
akej úrovni. Ľudia za nami prichádzajú
so svojimi problémami, čakajú, že im
ich pomôžeme vyriešiť, a to je to naše
hlavné poslanie. Samozrejme, je tam aj
duchovná služba, duchovný život, krsty,
sobáše, pohreby, kázne, omše, modlitby... ale človek potrebuje nás ako človeka, ktorý ho chápe a ktorý mu pomôže
riešiť jeho problémy. A doslova niesť tie
jeho kríže.“
Dnešnej modernej dobe sa nevyhol ani
Štefan, ktorý je sám aktívny na sociálnej
sieti, a tým je tak ešte bližšie ľuďom,
najmä tým mladším ročníkom. Ako nám
prezrádza, aj on sám bol voči sociálnym
sieťam zo začiatku nedôverčivý. Najskôr
napísal iba malý príspevok a čakal, aké
budú odozvy. A keďže boli pozitívne,
začal prispievať každú nedeľu alebo na
sviatky, kedy napíše krátke zamyslenie
a pridá obrázok. „Pozitívne reakcie sú
také pekné a je ich tak veľa, že ma to
motivuje pravidelne prispievať. Je to pre
mňa určitá forma evanjelizácie. Mnohí
na sociálne siete nadávajú. Ja však hovorím, že všetko sa dá použiť aj na dobré,
ale aj zneužiť na zlé. Je to ako v živote.
Snažím sa však o to, aby som moje pôsobenie na sociálnej sieti použil na veľmi
dobré veci. Nedám tam predsa veci, ktoré sú moje osobné. Nenájdete tam skoro
žiadnu osobnú fotku, len veľmi málo, aj
to pridajú iní. A už vôbec nie veci, ktoré
sa dajú zneužiť. V tom treba byť veľmi
opatrní. Ale na to treba dozrieť,“ apeluje
najmä na mladých ľudí obľúbený žiarsky
diakon.

„

Poslanie duchovného
sa snažím spájať s poslaním
lekára.
Štefan Paľúch,
diakon a primár OAIM

Počas slúženia sv. omše.

S nebohým banskobystrickým biskupom Rudolfom Balážom
ho spájal blízky vzťah.

Štefan je primárom na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v žiarskej nemocnici od 1. marca tohto roku.
Ako približuje, je to jeho prvé a jediné
pracovné povolanie, ktoré však tiež chápem ako povolanie zhora. „Povolanie lekára je služba a poslanie. Nepovažujem
to za povolanie. Ale mám v úcte každé
jedno povolanie, či je to robotník, vysokoškolsky vzdelaný človek, lebo všetci sa
navzájom potrebujeme. Ak nám smetiar
nevyvezie smeti, zadusíme sa v odpadkoch. Darmo sa budeme na niekoho
pozerať zhora. Je to strašný primitivizmus zo strany ľudí, ak to takto chápu.
Pre mňa je dôležitý smetiar, predavačka
v obchode, učiteľ v škole, my lekári, duchovní, všetci,“ hovorí zanietene a ako
prezrádza, povolanie lekára chápe trochu špecificky – ako službu a poslanie:
„Lebo robíme s tým najzraniteľnejším,
a to je človek. Navyše s človekom, ktorý je chorý, utrápený, ktorý má veľký
strach, nevie, čo bude zajtra, a zvlášť na
našom oddelení, takže je to veľmi špecifické. Robím to ako svoje poslanie, ktoré
ma napĺňa, mám ho veľmi rád a ktoré,
aspoň zatiaľ, neviem opustiť. Preto som
sa to snažil skombinovať s duchovným
poslaním, aby som mohol slúžiť aj v rámci telesnej choroby a v rámci duševnej
choroby. Snažím sa to spájať a prepájať.
Myslím si, že Pán Boh to múdro vymyslel
a je to fajn.“

Oddelenie ticha a sĺz
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny je bez pochýb jedným
z najťažších oddelení v ktorejkoľvek
nemocnici. „Mnohí kolegovia otvorene povedia, že by to nerobili. Je to veľmi stresujúci odbor, preto to veľa ľudí
nechce robiť. Musíme sa rozhodovať
v sekundách, nie je veľký čas na rozmýšľanie. Čím dlhšie to trvá, o to skôr
o toho pacienta prídeme a stratíme ho.
Na našom oddelení sa pohybujeme na
veľmi tenkom ľade, čo sa týka prechodu
zo života do smrti, čo je tiež veľmi náročné. Naši pacienti sú veľmi ticho, lebo sú
to pacienti buď v umelom spánku, alebo
s rôznymi poruchami vedenia, pacienti
v kóme. Práve preto naše oddelenie volám oddelenie ticha a sĺz, lebo pacienti
sú ticho a príbuzní pri nich plačú,“ hovorí s vážnosťou a ako naznačuje, aj keď
lekári či sestričky na oddelení nie až tak
robia priamo s pacientom, aspoň kým
spí a je v bezvedomí, o to náročnejšie je
to s príbuznými. Visia na každom slove,
chcú vedieť, čo im lekári povedia. Ako
však Štefan zdôrazňuje: „Čo im povieme
teraz, o hodinu už nemusí platiť. Naozaj
sa stav človeka môže rapídne rýchlo
meniť. Preto aj príbuzným hovorím: to,
čo hovorím teraz, platí v tejto chvíli, ja
neviem, či to bude platiť o hodinu a už
vôbec nie zajtra. V tom je taká tá špecifikácia nášho oddelenia, našej služby
a našej práce, že je to naozaj krehké
a pohyb na tenkom ľade. A práve tu si
človek uvedomuje, aký je krehký. Teraz
som tu a o hodinu už nemusím byť.“
O to náročnejšie je to potom pre lekára
aj po psychickej stránke, keďže na oddelení majú aj mladých ľudí, ktorí im pred
očami zomierajú. Možno je niečo podobné na onkologickom oddelení, ale

tam je proces dlhodobejší, zatiaľ čo na
oddelení bývalého ARA je všetko veľmi
rýchle. „Samozrejme, musíme robiť aj
s pacientom, ale veľmi veľa pracujeme
aj s príbuznými, čo sa týka psychologického stavu, rozpoloženia, emócií.
Potrebujú sa vyrozprávať, vyplakať, potrebujú z nás cítiť niečo ľudské, aby sa aj
oni povzbudili a vládali spolu s chorými
niesť Kríž.“
Diakon pomáha biskupovi a kňazovi pri
liturgických slávnostiach, môže dávať
sväté prijímanie, krstiť, sobášiť, pochovávať či učiť náboženstvo. Posledné
pomazanie chorému však dať nemôže,
čo je určite škoda, lebo pri svojom povolaní lekára by to určite bolo vhodné.
„Pomazanie chorým, ako také, ja nemôžem dávať. Nemôžem spovedať a keďže
pomazanie chorým je spojené so spoveďou, tak toto robiť nemôžem. Ale o to
viac a intenzívnejšie potom pracujem
s ľuďmi po psychickej a psychologickej stránke, lebo kňaz už na to nemusí
mať čas, alebo nestihne do nemocnice
prísť. Ja som ale tu, som s pacientom.
Vyplýva to aj z môjho celoživotného
poslania a tým, že nemám svoju rodinu,
keďže moja duchovná služba je viazaná
s celibátom, mám na to čas. Chápem,
že nie všetci moji kolegovia si to môžu
dovoliť, lebo majú svoje rodiny a na to
už nemajú čas ani silu,“ konštatuje Štefan a vysvetľuje, prečo sa s duchovným
poslaním spája aj celibát: „Duchovní žijú
sami a žijú pre to, čo majú v kostole. Pre
nás má celibát veľký význam a zmysel,
lebo máme viac času na ľudí a ich problémy. Bežný človek, ktorý žije v rodine
a má iné povinnosti, už to nestíha, nemá
chuť, čas a ani silu. Keď sa ma ľudia pýtajú, či mi nechýba rodina, odpovedám:
Samozrejme, chýba. Boli sme stvorení
pre rodinný život, aj ja pochádzam z rodiny, mám štyroch súrodencov a všetci
majú svoje rodiny. Ale nemôžeme mať
všetko. Keď máme svoje poslanie, to sa
snažíme robiť naplno. Ako píše apoštol,
svätý Pavol – s nerozdeleným srdcom.
A tým pádom všetky sily, ktoré máme,
môžeme dávať do svojho poslania.“
Byť diakonom znamená žiť bez vlastnej
rodiny, do ktorej patrí manželka a deti.
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Pre takýto život sa dobrovoľne rozhodol aj Štefan, a ako zdôrazňuje, nikdy,
ani len na jeden deň neoľutoval, že sa
rozhodol kráčať touto cestou. „Sú kňazi,
ktorí odídu a založia si rodinu. Chápem
ich po ľudskej stránke, určite prišli do ich
životov také situácie, pre ktoré sa takto
rozhodli. Ale ja som to doteraz naozaj
nikdy neoľutoval. Práve naopak, som
veľmi šťastný, že sa to spája v mojom
živote. Denno-denne za to Pánu Bohu
ďakujem a vyprosujem si od neho silu.
Pri vysviacke som mal na obrázku napísané: Z Božej milosti som tým, čím som.
Všetko, čo robím, či už tu, v nemocnici,
alebo vo farnosti, to nie je moja zásluha.
Ja som iba predĺžená ruka niekoho, kto
je tam hore a kto ma používa, aby som
tu, na Zemi, robil to, čo nám On dáva.
Lebo to nie sú naše zásluhy. Svet nás
síce vedie k individualizmu, ale môžu
prísť rôzne drobnosti v živote a zistíme,
že z frajera sa stáva malý človiečik, ktorý
sa musí skloniť pred majestátom toho
Najvyššieho. Či už je to choroba, alebo
smrť blízkeho človeka. A zrazu prídeme
na to, že ani to, či sa zajtra zobudíme,
nie je v našich rukách.“ Ako však vzápätí
Štefan priznáva, sú chvíle, keď aj jemu
chýba rodina, deti, niekto blízky. „Je to
najmä vtedy, keď som vyčerpaný a unavený a keď by som si chcel skloniť hlavu
niekomu do náručia. Ale vždy sa z toho
dostanem, vyspím sa na to, svitne nové
ráno a zase si uvedomím, ako je dobre,
že je to tak, ako to je. Lebo buď by trpela
rodina, alebo by trpelo moje poslanie.
Takto mám čas na všetko a na všetkých,
lebo duchovné poslanie sa nedá robiť
s tým, že by ma ešte doma čakala rodina,
deti. Našou rodinou sú naši veriaci, naša
farnosť.“ Ako však s úsmevom Štefan
hovorí, vie si to kompenzovať iným spôsobom: „Vybehnem o poschodie vyššie,
na novorodenecké oddelenie, kde je detičiek dosť. Často bývam aj pri cisárskych
rezoch, prítomný pri pôrodoch, kedy pomáhame detičkám na svet. To je u mňa
to napĺňanie otcovstva a otcovského
pudu. Je to v nás, nikto to z nás nevykorení, tak ako má žena v sebe materstvo
a materský pud.“

„

Každý človek v niečo verí.
Niekto verí v dobro, niekto
v lásku a niekto v Boha.
Štefan Paľúch,

Na oddelení anestéziológie sú lekári
neustále konfrontovaní so smrťou. Na
druhej strane, často chodia aj k operáciám či pôrodom. Pri pacientovi sú tak od
zrodenia až po smrť. „V tom je náš odbor
krásny, a preto som si ho vybral. Do piateho ročníka na medicíne som chcel byť
chirurgom, potom som sa však rozhodol
pre anestéziológiu. Fascinovala a priťahovala ma akčnosť a samostatná práca.
Aj veľmi široký záber práce, ktorý nie je
ani v jednom odbore.“

V rámci medicínskej práce, ako lekár, sa
Štefan stretáva s veriacimi, ale aj s ľuďmi,
ktorí vieru v Boha nemajú. Ak však zdôrazňuje, každý je pre neho v prvom rade
človek a nikdy ľudí podľa toho nedelil:
„Nemám rád výraz „neveriaci“. Beriem
to tak, že každý človek v niečo verí. Niekto verí v dobro, niekto v lásku, niekto
v Boha, ale každý z nás v niečo verí. Aj tí,
z duchovného hľadiska, neveriaci, sú pre
mňa skôr hľadajúci. Lebo nikdy nevieme,
čo a kto nás osloví a ktorou cestou pôjdeme v živote. Keď sa na niekoho pozerám, je to v prvom rade človek, v ktorom
sa snažím nájsť to dobré, pozitívne a lásku. Pre mňa nie je podstatné, akého je
vierovyznania. Ani sa na to nikdy nepýtam, ani ma to nezaujíma. Snažím sa ku
každému jednému pristupovať tak, že
je to človek, ktorý ma potrebuje a niečo
odo mňa očakáva.“ Duchovné veci, ktoré sú v Štefanovom živote, berie ako určitú pridanú hodnotu, ktorú môže odovzdať, poskytnúť a ponúknuť. Robí to
však vždy tak, že čaká, kým človek o to
bude mať záujem. „Nikdy som neuznával, keď je niečo nasilu a musí sa. Celkom
slovíčko „musíš“ nemám rád. Lebo tým

dovolenka a relax.“ Pri cestovaní však
Štefan vyhľadáva poznávacie zájazdy,
pretože nie je typ človeka, ktorý by sa
slnil pri mori. Počas spoznávania iných
krajín a kultúr musí chodiť, pozerať, fotiť
a spoznávať. „Na zájazdy chodievam cez
kresťanskú cestovnú kanceláriu. Robia
všetko tak isto ako bežné cestovky, ale
je tam vždy s nami kňaz ako sprievodca
a každý deň tak máme svätú omšu. Ale
to neznamená, že od rána do večera sme
v kostoloch. Však choďte v Japonsku do
katolíckeho kostola. Kde by ste ho tam
našli,“ poznamenáva s úsmevom.
Okrem cestovania má tiež rád turistiku.
Podelil sa s nami aj o pár tipov na výlety v rámci Slovenska: „Slovensko je
naozaj krásne a v tejto situácii, ktorú
dnes máme, vďačíme za to, že môžeme
spoznávať našu krajinu. Kým ako tak
vládzem, budem chodiť ďaleko a keď už
budem slabší a starší, budem dovolenkovať na Slovensku. Odporúčam Tatry,
východné Slovensko, Kysuce, nádherné
je Horehronie. Nedá sa vybrať jedno
miesto, treba ísť a hľadať.“ Ako však Štefan podotýka, každá krajina má v sebe

V roku 2016 Štefana Paľúcha ocenil primátor mesta Peter Antal
za prínos do duchovného života v našom meste. Stalo sa tak v rámci
osláv 770. výročia udelenia mestských práv.

už zasahujeme do slobody človeka a to
nie vždy dopadne dobre. Slobodu nám
dal Boh ako veľký dar,“ podotýka.

Cestovanie je jeho veľkou vášňou
Štefan je v Žiari pomerne známym človekom. Niet divu, veď ľudia ho spoznávajú z kostola, ale aj z nemocnice. Málokto však o ňom vie, že má rád kultúru,
chodí na muzikály či do divadla. Jeho
ďalšou veľkou vášňou je cestovanie.
„Cestovanie, to je pre mňa až droga,“
usmieva sa a ako prezrádza: „Pochodil
som už takmer celý svet. Z kontinentov
mi chýba už iba Austrália. Prešiel som
Severnú aj Južnú Ameriku, tento rok
som stihol navštíviť Brazíliu, bol som
v ázijských krajinách, niektorých afrických, precestoval som takmer celú Európu, na zozname mám Japonsko, Thajsko,
Mexiko, niekoľkokrát Svätú zem, opakovane večné mesto Rím, viackrát mariánske pútnické miesta... Toto je moja

niečo nádherné. Sám sa ale presvedčil,
že čím chudobnejšia krajina, tým lepší
a srdečnejší ľudia v nej žijú. „V Brazílii či
Mexiku sú neskutočne dobrí ľudia. Bol
som aj na Madagaskare a tam z tých ľudí
ide toľko dobra. Majú len to, čo majú oblečené na sebe, na bývanie jednu chyžu,
varia vonku, lebo vo vnútri nemajú ako.
Ale keď idete okolo nich, usmejú sa na
vás, pozdravia, tešia sa, že vidia cudzinca. Materializmus a hmotné statky nás
veľmi deformujú. My, Európania, sme
tým veľmi poznačení a zdeformovaní.
Máme sa neskutočne dobre. Keď počujem vetu: na Slovensku sa máme zle,
mne príde zle. Vtedy poviem, zbaľ sa
a choď do sveta. Pôjdeš odtiaľ šťastný
domov, ako sa tu máme dobre. Ja mám
potom aj problém ísť do obchodu a niečo si kúpiť, lebo mám stále pred očami
to, čo som videl v zahraničí. Zúbožených
a naozaj chudobných ľudí, ale veľmi
šťastných. A toto nám chýba. Máme sa
extra dobre, máme všetko, a napriek
tomu sú ľudia zachmúrení, nešťastní, zlí
jedni na druhých a stále sa sťažujú, nič sa
im nepáči. Čím sa máme lepšie materiálne, tým máme horšie tie ostatné veci. To
je priama úmera,“ zamýšľa sa.
Štefan v rámci svojich cestovateľských
aktivít nenavštívil iba krajiny, ktoré lákajú svojimi destináciami a sú pre turistov
príťažlivé. Bol napríklad aj v Moldavsku,
Rumunsku, Gruzínsku, Arménsku či Albánsku. „Tieto krajiny sú pár kilometrov
od Slovenska a viete, aká je tam strašná chudoba? Tam nevedia, čo sú cesty,
elektrina, to si my ani nevieme predstaviť, lebo všetko berieme ako samozrejmosť. Kto má strechu nad hlavou
a každý deň vodu, chlieb, má čo zjesť,
tým pádom je to bohatý človek. A to my
na Slovensku máme,“ dodáva na záver
Štefan Paľúch, žiarsky diakon a primár
oddelenia anestéziológie a intenzívnej
medicíny.
(li)
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Z pera čitateľa
Na JRD Pitelová som kúpil koňa – valacha, za
babku (lacno). Volal sa Dastin Markus, matka
bola pôvodom z USA a otec z Írska. Všetky
ostatné kone rozpredali. Stalo sa, čo som
nečakal. Môj priateľ mi oznámil, že v Žiari
končí a odvedie môjho koňa do Hliníka, kde
postaví rodinný dom.
Pochopil som ho, ale bol som smutný. Nejakú
dobu som gazdoval na fare sám. Naskytla
sa mi ponuka predaja sedliackeho domu
v obci Kľačany, v doline. Manželia vo veku
80 rokov sa presťahovali do dediny. Dom
sme s manželkou kúpili a do roka sme ho
prestavali na dva apartmány. Postavili sme
bazén, saunu, záhradný krb, vináreň a na
osobné auto sme dali nápis – Ponúkame
agroturistiku, jazdu na koni, ubytovanie.
Jazdili sme s autom po Slovensku, a tak
prichádzali prví agroturisti. Za sedem rokov
nás navštívilo 120 rodín, ale prišla kríza
a prestali chodiť. Len ktorým sa podarilo
zvládnuť jazdu, prichádzali ešte roky.
S ľuďmi sme mali rôzne príhody. Napríklad
manželia z Dubnice, manželka baba Jaga,
mala predstavu, že sadne na koňa a pobeží
ako indián. Ale keď ju kôň zhodil, bola
sklamaná a zahanbená a žiadala vrátiť
peniaze a okamžite odcestovať. Odcestovali,
ale peniaze nedostali. Zažili sme bitky
manželov, večer pri krbe, keď boli popití
a podobné príhody.
Nabudúce o tom, ako som vymenil koňa na
westernovej súťaži.
František
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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ:
prenájom nebytových priestorov - Reštaurácia
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9
ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len
„súťaž“) smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme,
ktorej predmetom sú nebytové priestory
nachádzajúce sa v stavbe – Administratívna

(ďalej aj ako „nebytové priestory“)
Nebytové priestory nie sú zariadené (pozn.
súčasné zariadenie a vybavenie nebytových
priestorov nie je súčasťou predmetu nájmu).
Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke
s viditeľným označením:„Obchodná verejná súťaž
– Nebytové priestory REŠTAURÁCIA - Neotvárať“

Ovocie a zelenina za odmenu

budova so súpisným číslom 439, vchod č. 46,
postavenej na CKN parcele č. 644 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2 619 m2,
nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa 46,
965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom
Žiar nad Hronom – katastrálny odbor, pre
Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,
katastrálne územie Žiar nad Hronom, a to:

je potrebné doručiť na adresu: Mesto Žiar nad
Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46,
965 19 Žiar nad Hronom. Pri osobnom doručení
navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni
mestského úradu, a to v pracovných dňoch od
7.30 do 15.30 hod. Lehota na predkladanie
ponúk: od 11.9.2020 do 30.10.2020 do
12.00 hod. V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka
predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
(r)

Ponúkam doučovanie ruského jazyka.
T: 0905 968 575

Koncom minulého školského roka
prebiehal na Slovensku projekt Zdravé hlavičky, ktorý bol pod záštitou
spoločnosti Kaufland. Základnú školu na Ulici M. R. Štefánika do projektu
zapojila učiteľka Eva Adamcová.
Po zapojení do projektu zmotivovala aj
ďalších kolegov, deti aj rodičov školy.
Úloha bola veľmi jednoduchá. Nakúpiť
v spomínanej spoločnosti v ľubovoľnej
hodnote a kód z bločku následne zaregistrovať. „Koncom júla sme sa dozvedeli, že naša snaha nebola márna a hodiny

strávené nahadzovaním kódov sa vyplatili,“ informuje pedagogička Martina
Polachová a dodáva: „Spoločnými silami
sme pre našich žiakov vyhrali 200 gramov ovocia či zeleniny týždenne na celý
školský rok. Stihli sme si už pomaškrtiť
na jabĺčkach a banánoch. Ďalším ovocím budú hrušky, hrozno, mandarínky,
pomaranče. Touto cestou ďakujeme
všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou
pomohli zvíťaziť.“
(mp)

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 21.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 22.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 23.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan,
Dr. Janského 1529
• 24.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21,
Kremnica
• 25.9. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 26.9. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland
20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75

• 27.9. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland
20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/153
• 28.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158,
Hliník nad Hronom
• 29.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 30.9. 20.00 – 22.0 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21,
Kremnica
• 1.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 2.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 3.10. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland
20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 4.10. 8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529
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
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DNI JESENNEJ ČISTOTY

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 zbaviť sa 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.
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 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
k dispozícii na stanovišti – pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika
v čase od 14.00 do 18.00 hod. K dispozícii bude asistencia.
Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno – bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých
je v meste rozmiestnených spolu 8 kusov.

Zákaz parkovania na
vymedzených stanovištiach
pre veľkokapacitné kontajnery
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
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.

Zákonne sa zbavte
objemného odpadu uloženého
vo vnútri stojísk

ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
POČAS DNÍ JESENNEJ ČISTOTY
Pondelok 28. septembra
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Jilemnického ul.
– druhé parkovisko poniže IV. ZŠ
2. Hurbanova ulica/Svitavská ulica
3. Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
4. Svitavská ulica – parkovisko
5. Pártošovej ulica – parkovisko ST č. 27
6. Ul. M. Chrásteka – za Jadranmi
7. Sládkovičova ulica č. 10
– pri stojisku 005
8. Ul. SNP č. 143
– oproti benzínovej pumpe
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Utorok 29. septembra
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Komenského ulica č. 18
– pri stojisku č. 86
2. Ulica M. R. Štefánika
– poniže parkoviska II. ZŠ
3. Jiráskova ulica
– parčík za predajňou kníh
4. Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
5. Ulica A. Dubčeka
– pri predajni zdravotníckych potrieb
6. Ulica A. Dubčeka
– medzi TS, s. r. o. a Rolvisom

Mestské noviny I 21. september 2020

7. Ul. Š. Moysesa č. 71
– za mäsiarňou vo dvore BD
8. Ul. J. Hollého č. 7
9. Ul. M. Chrásteka
– pri basketbalom ihrisku
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Streda 30. septembra
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Ul. hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 44
2. Ul. A. Kmeťa – cirkevná škola
3. Ul. A. Kmeťa – za hutníckym bufetom
4. Hviezdoslavova ulica č. 1
5. Ul. Š. Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke
6. Ul. Cyrila a Metoda/Ul. Š. Moysesa
7. Svätokrížske námestie
– parkovisko pri cukrárni
8. Dukelských hrdinov – pri BD 329 ST 51
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Štvrtok 1. októbra
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Ul. M. Benku
– pri detskom ihrisku Terezka
2. Ul. J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
4. Krížna ulica – pri Stavite
5. Rudenkova ulica/Družstevná ulica

6. Lúčna ulica
7. Medzi vodami
8. Partizánska ulica č. 115
9. Partizánska ulica – pri športovej hale
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Piatok 2. októbra
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. Kutinky
6. Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
– na rohu ulice
7. Kukučínova ulica – parčík
8. Jesenského ulica č. 26
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

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

Potrebujete sa zbaviť odpadu,
ale nechcete čakať na Dni čistoty?
Využite Zberný dvor!
Na čo slúži zberný dvor?
Veľakrát sa stane, že v domácnosti
vznikne odpad, ktorý nepatrí do nádob
na zmesový komunálny odpad ani do
nádob na triedený zber odpadu. Obyvatelia nášho mesta 2 x ročne, v jarnom
aj jesennom období môžu odovzdať
objemný odpad a nebezpečný odpad
v rámci dní jarnej a jesennej čistoty,
organizovaných mestom, do veľkoobjemových kontajnerov a mobilnej zberne. Mimo tohto obdobia sa obyvatelia
mesta často rozhodnú zbaviť sa tohto
odpadu nezákonne jeho uložením do
stojiska mimo zberných nádob, alebo
k stojisku. Najčastejšie ide o veľké kusy
odpadu, sanitu, ale aj elektroodpad.
Zbavovanie sa odpadu takýmto spôsobom je v rozpore s platným Všeobecne
záväzným nariadením mesta a mesto
ho na vlastné náklady musí zo stojísk
odstrániť. Odovzdanie a uloženie určených druhov odpadu na zbernom dvore je jednou z možností, ako sa odpadu
správne zbaviť.

Kedy je zberný dvor otvorený?
Otváracie hodiny zberného dvora sú
v pracovných dňoch v čase od 8.00
do 19.00 hod. a v sobotu od 8.00 do
17.00 hod. V nedeľu a počas sviatkov je
zberný dvor zatvorený.

Kde sa nachádza zberný dvor?
Zberný dvor sa nachádza na Ul. SNP 131,
nad budovou HaZZ (hasičmi), oproti úra-

du práce v areáli spoločnosti Technické
služby - Žiar nad Hronom, a. s. Do areálu
zberného dvora sa vchádza cez vrátnicu, kde je potrebné poverenému zamestnancovi preukázať sa občianskym
preukazom.

Čo možno priniesť
na zberný dvor?
Elektroodpad z domácností, použité
batérie a akumulátory, Nebezpečný
odpad (odpadové farby a laky, obaly nimi
kontaminované, oleje, olejové filtre, odevy
a textílie kontaminované nebezpečnými
látkami a tiež žiarivky, batérie a akumulátory a iný odpad obsahujúci ortuť, elektrolyt z batérií a akumulátorov), triedené
zložky komunálneho (tetrapaky, plasty,
kovy, sklo, textil, či biologicky rozložiteľný
odpad), drobný stavebný odpad (tehly,
obklad, parkety, okná, dlažba, kúsky muriva, betónu, malty, omietky a iné - uloženie tohto druhu odpadu je spoplatnené
sumou 0,020 €/1 kg), objemný odpad
(nábytok, vane, záchody, umývadlá, dvere a pod.)
V prípade, že chcete odovzdať určitý druh
odpadu na zbernom dvore a neviete, či je
tento odpad možné na zbernom dvore
odovzdať a za akých podmienok, obráťte
sa odbor odpadového hospodárstva alebo priamo na prevádzkovateľa zberného
dvora (045/678 08 11, 0917 699 114).
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OŽP

Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera
Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj napriek súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmysliteľnou súčasťou
života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj pre obalový priemysel.
Papier sa vyrába zhutnením celulózy,
ktorá sa získava väčšinou z ihličnatých
stromov, ako je smrek, jedľa, ale pri jeho
výrobe môžu byť použité aj iné dreviny
a materiály (bavlna alebo konope). K výrobe jednej tony papiera je potrebné
približne 2 až 3 tony dreva, veľké množstvo vody a elektriny.
Papier patrí do skupiny dobre recyklovateľných materiálov, ale nedá sa recyklovať donekonečna – vlákna celulózy sa
pri opakovanom recyklovaní skracujú.
Papier je preto možné recyklovať len 5
až 7-krát. Poslednou formou recyklácie
je napríklad obal na vajíčka a rolka od
toaletného papiera. Papier tvorí približne 14 percent hmotnosti v celkovom
množstve komunálneho odpadu z domácností.

Čo patrí do triedeného
zberu papiera
Na to, aby mohol byť papier recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením
vytriediť. Čo teda patrí do triedeného
zberu papiera?
Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, plagáty, krabice a kartóny, papierové obaly
a podobne.
Nepatria sem: väzbové obaly kníh,
mokrý, mastný alebo znečistený papier,
asfaltový a dechtový papier, použité
plienky a hygienické potreby, alobal.

suší a lisuje, aby sa z neho mohli vyrobiť
nové papierové produkty.

Papier a jeho symboly
Výrobcovia často označujú obalový
papier informačnými značkami, ktoré
pomôžu pri posudzovaní, z akého materiálu je obal vyrobený:

Dôležitým pravidlom je krabice pred
vyhodením zložiť na plocho, aby bol
ich objem čo najmenší a neobsahoval
zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak
viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie
vriec a kontajnerov, ktoré sú správne
naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj
priateľské k životnému prostrediu.
Papier, ktorý vytriedime, nesmie byť
znečistený, mokrý ani mastný.

Aký význam má
triedenie papiera
Triedením papiera šetríme nielen lesy,
ale tiež vodné zdroje a energie. Z vytriedeného papiera sa ďalej vyrába novinový papier, zošity, lepenkové krabice,
toaletný papier, puzzle, obaly na vajíčka
a podobne. Jedna tona zberového papiera zachráni 17 stromov.

Čo sa deje s papierom
po vytriedení a vyhodení
Vyzbieraný papier je potrebné ešte dotriediť na jednotlivé druhy, keďže sa každý druh papiera inak spracováva.
Na triediacej linke sa vytrieďujú jednotlivé druhy papiera a odpadu, ktorý tam
nepatrí. Následne sa papier lisuje do
balíkov a odváža sa k spracovateľom.
Pri recyklácii sa papier namáča, rozvlákňuje, odstraňujú sa z neho lepidlá,
spinky a tlačiarenská farba a nakoniec sa

Čo sa vyrába
z recyklovaného papiera
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POĎAKOVANIE

SPOMIENKA

Je skončený boj,
i keď život mal
som rád,
som v duši
spokojný
a chcem len
kľudne spať.
Ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí na
poslednej ceste odprevadili nášho
drahého syna, otca, starkého a brata
Eduarda Gáfrika,
ktorý nás navždy opustil dňa
31. augusta 2020 vo veku 55 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa
24. septembra
si pripomíname
4. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša
drahá manželka,
matka a stará matka
Veronika Žáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína manžel Emil, syn
Karol a dcéra Katka s rodinami.

SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba,
povedať,
ako smutne
je bez teba.
Keby sa dalo
vrátiť čas,
pohladiť,
počuť tvoj hlas,
stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 23. septembra si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Ján Zliechovský
vo veku 71 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte na neho s láskou.
Spomína manželka a jeho
deti s rodinami.

SPOMIENKA

*29.9.1935 – †14.9.2012 *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 sme si
pripomenuli 8. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý otec, svokor a starý otec
Rajmund Šarközi
a dňa 30. septembra si
pripomíname 7. 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.
Spomínajú synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval život,
miloval nás.
Dňa
21. septembra si
pripomíname
16 rokov od

Mama.
To slovo je cennejšie
ako hocijaké iné na svete.
Keď ťa už niet, rúti sa nám svet.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe
každý deň.
V septembri si pripomíname
5. výročie, keď nás navždy
opustila naša drahá mama,
starká a prastarká
Anna Šišková
a 8. výročie, keď nás navždy opustil
náš drahý otec, starký a prastarký
Jozef Šiška.
Odišiel tíško, ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva
spomienka len.
Nech s nami spomína každý,
kto ho mal rád.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomínajte spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas beží a nevráti,
čo vzal.
Len láska, úcta
a spomienky,
tie ostávajú
natrvalo.
Chráňme ich silno
v našich srdciach,
sú to jediné, čo nám zostalo...
Deň 14. september bol smutným
15. výročím, kedy nás navždy
opustil milujúci manžel,
otec a starý otec
Ing. Július Hudec.
S úctou a láskou spomíname
a nezabúdame.
Manželka a synovia
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa
27. septembra
si pripomenieme
2 roky, čo nás
nečakane opustil
náš milovaný
manžel, otec
a starý otec
Miroslav Zábavík.
Myslíme na teba a sme pri tebe
každý deň, bolí to stále rovnako,
stále nám rovnako chýbaš.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú manželka, syn,
dcéra a vnúčatá.
Vraj čas zahojí bolesť,
s tou bolesťou sa učíme žiť.

SPOMIENKA
Dňa
18. septembra
sme si
pripomenuli
nedožité
70. narodeniny
Róberta
Mesároša.
Tí, ktorí ťa mali radi,
neprestanú spomínať.
Dcéra Petra s manželom Dušanom,
syn Róbert, vnučky Klárka
a Sárka a Mia.

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.
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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.pachnikova@ziar.sk, č. t.: 045/678 71 38, dagmar.stifnerova@ziar.sk,
č. t.: 045/678 71 59.
(r)

Týždeň bezpečnosti na železnici

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 sme si
pripomenuli 7. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý otec, starý otec
a prastarý otec
Ján Baran
a dňa 1. októbra uplynú 4 roky
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
Sú slová, ktoré si
už nepovieme,
sú chvíle, na
ktoré nikdy
nezabudneme.
Odišiel si, ale
všetko krásne,
čo si nám dal,
ostáva v nás.
Keby sa dal vrátiť čas,
pohladiť, počuť tvoj hlas...
Iba ten, kto s tebou žil,
vie, koho stratil...
Dňa 23. septembra uplynie 7 rokov
od smutnej chvíle, keď nás
opustil náš drahý
Ing. Ladislav Simonides.
S láskou a úctou na neho
spomínajú manželka, dcéry
a celá smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí
mu spolu s nami venujú
tichú spomienku.

SPOMIENKA

V dňoch od 7. do 14. septembra sa
konala celoslovenská policajná akcia
Týždeň bezpečnosti na železnici. Zapojili sa do nej aj žiarski policajti.
V rámci akcie Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom zrealizovalo pre žiakov základných škôl, stredných škôl a gymnázií v okrese Žiar nad
Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica
preventívne aktivity. Tie boli zamerané
na dodržiavanie všeobecne záväzných

HĽADÁME NOVÝ DOMOV
KORA

BONO

Kora má približne 1 rok. Viac už nenarastie. Je to
priateľská sučka, s ľuďmi vychádza bez problémov. Je
ešte veľmi hravá, má rada loptičky a aportovanie. Vie
si sadnúť na povel. So psami je znášanlivá, so sučkami
podľa sympatií. Má veľmi rada vodu a kúpanie. Nemá
rada mačky, loví ich, takže k nim nie je vhodná.

Bono má 1,5 roka a v útulku je od malého šteniatka.
Je to veľmi živý, aktívny a energický pes, ale aj veľmi
šikovný a učenlivý. Vie si pekne sadnúť na povel. So
sučkami je kamarát, so psami podľa sympatií. K deťom
má pozitívny vzťah. Vhodný by bol do rodiny, ktorá má
rada turistiku či výlety.

FRANCO

Čas rýchlo plynie,
zastaviť sa nedá,
no spomienka
na teba
je stále živá.
Dňa
11. septembra
uplynulo
20 rokov, čo nás vo veku 73 rokov
opustil náš otec a starý otec
Ján Gábriš.
Aj keď smútok v srdci máme,
s láskou a vďakou spomíname.
Za tichú spomienku ďakujú
priateľom a známym deti
a vnúčatá.

právnych predpisov súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej
dopravy a cestnej premávky na železničných priecestiach. Cieľom preventívnych
aktivít bolo zvýšenie povedomia o dodržiavaní pravidiel na železničných priecestiach a v okolí železníc, s poukazom
na nebezpečenstvá železničnej dopravy.
OR PZ v Žiari nad Hronom

Franco je 3-ročný kríženec stredne veľkého vzrastu. Je
to veľký maznoško, ak mu dáte trochu času, aby si vás
obľúbil, bude pre vás tým najvernejším spoločníkom.
Má rád loptičky, aportovanie a vodu. So sučkami sa
kamaráti, s priateľskými psami je tiež znášanlivý.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici
v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka volajte na telefónne číslo
0948 082 206. Otváracie hodiny útulku sú pondelok až piatok od 13.00 do 16.00 hod. a v sobotu
a nedeľu od 12.00 do 15.00 hod. Na sms správy
neodpovedáme. Pri adopcii sa podpisuje zmluva,
preto je potrebné osobné stretnutie. Galériu psíkov
k adopcii si môžete pozrieť aj na facebookovej stránke OZ Strážni anjeli.
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ŠPORT

O budúcnosti Pohronia s Bohumilom Glezgom
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná
Ždaňa bravúrne zdolal záver skrátenej sezóny, keď v ostatných štyroch
zápasoch raz remizoval a trikrát zvíťazil. Zmazal tak 5-bodové manko,
na poslednú priečku Fortuna ligy
odsunul Nitru a zabezpečil si tak zotrvanie v najvyššej súťaži. Odvtedy
prešlo niekoľko týždňov a po krátkej pauze klub úspešne vstúpil do
nového ročníka ligy, keď mu po piatom kole patrila 6. priečka v tabuľke.
O aktuálnej situácii, ako aj výzvach
do budúcnosti sme sa porozprávali
s podpredsedom predstavenstva FK
Pohronie, a zároveň vlastníkom skupiny spoločností Remeslo, Bohumilom Glezgom.
FK Pohronie pokračuje v písaní najúspešnejšej kapitoly svojej histórie.
Ako vy osobne vnímate aktuálne obdobie a pôsobenie A-tímu vo Fortuna
lige?
Je to skutočne tak. My sme síce vznikli v roku 2012, ale môžeme hovoriť aj
o historickom úspechu z pohľadu zakladajúcich klubov, ktoré sa pod značku Pohronie zlúčili. Nikdy sa ani v Žiari
nad Hronom ani v Dolnej Ždani nehrala
najvyššia futbalová súťaž, iba teraz od
roku 2019. Myslím si, že nikto pri zlučovaní klubov nepredpokladal, že by sme
v priebehu niekoľkých rokov mohli postúpiť do prvej ligy a dokonca sa v nej
udržať. Z tohto pohľadu vnímam ja, aj
moji kolegovia vo vedení klubu, súčasné
obdobie za zlatý vek tunajšieho futbalu. Obrovským úspechom bol postup
medzi elitu, ale rovnakú hodnotu má aj
úspešný boj o záchranu vo Fortuna lige
a najmä jeho záver.
Úvodná sezóna vo Fortuna lige vyzerala jej podstatnú časť pomerne
depresívne. Mužstvo dokázalo nastúpiť na víťaznú vlnu až v závere
sezóny, kedy bol dokonca upravený
model nadstavbovej časti. Čím to
bolo spôsobené?
V prvom rade tým, že postup do Fortuna ligy nás prekvapil a zastihol nepripravených. A to po všetkých stránkach.
Nemali sme medzi sebou ľudí, ktorí by
mali skúsenosti s futbalom na najvyššej úrovni a istý čas nám všetkým trvalo, kým sme sa naučili novým veciam
a posunuli sa aj k väčšej profesionalite.
V II. lige sme ako líder súťaže počúvali
názory, že rozdiel medzi II. a I. ligou nie
je veľký, že môžeme hrať rovnocennú
partiu so štyrmi – piatimi mužstvami
Fortuna ligy. Až nová sezóna nám ukázala holú realitu, a že ten rozdiel medzi
oboma súťažami je priepastný. Hrá sa
tam oveľa rýchlejší, fyzickejší a modernejší futbal. My sme svoj postupový tím

som presvedčený, že svojimi výkonmi
by si zaslúžili viackrát vypredať žiarsky
štadión a hrať pred takou kulisou.

Bohumil Glezgo je s Pohroním spätý už od jeho vzniku v roku 2012.
V klube aktuálne pôsobí ako podpredseda predstavenstva.

výraznejšie neposilnili, na čo sme často
doplácali. Samozrejme, hráčom nemôžem nič vyčítať, bojovali na hranici svojich možností, snažili sa vydrieť každý
jeden bod a viem, ako ich prehry, najmä
na domácom štadióne, hnevali.
Ukázalo sa, aké je dôležité mať skúsenosti s manažovaním mužstva, ako bolo
naše v najvyššej súťaži, keď treba hrať
o záchranu. Nedegradujem tým prácu
bývalého realizačného tímu, ktorý sa
zaslúžil o postup do druhej ligy, za čo
sme im stále vďační. Mikuláš Radványi
spolu so svojim asistentom Jozefom
Pavlíkom vedeli presne, čo majú robiť,
pretože v podobnej situácii, v akej sme
boli my, sa v iných kluboch už ocitli viackrát a vždy sa im podarilo prácu úspešne zavŕšiť. Z odpisovaného mužstva
postupne vybudovali nebezpečný tím.
Bolo potrebných niekoľko kôl, kým sa
prebudovaný tím zohrá a nie každý zápas vyšiel podľa predstáv. No nakoniec
body začali prichádzať v pravý čas a my
sme sa na záver mohli radovať z toho, že
sme v Žiari nad Hronom uchovali najvyššiu súťaž aj pre minimálne ďalšiu sezónu.
Dovolím si tvrdiť, že keby sa hrala kompletná nadstavbová časť, tých víťazstiev
by bolo ešte viac a skončili by sme vyššie
ako na 11. mieste.

V novej sezóne začalo naše mužstvo
ponúkať aj iný štýl futbalu. Hra sa
zmenila na agresívnejšiu, živšiu, vytvárame si oveľa viac gólových príležitostí. Kým v minulosti nás považovali za outsiderov, dnes naše mužstvo
budí u súperov veľký rešpekt.
Táto zmena bola badateľná už v posledných zápasoch minulej sezóny. Na
jednej strane je náš tím výborne fyzicky
pripravený, aby zvládol celý zápas hrať
agresívne a dynamicky, na čo sme v minulosti nemali. Na druhej strane sa prejavuje vhodné vyskladanie tímu. Partner
nášho klubu zo Švajčiarska, ktorý nás zásobuje hráčmi z Afriky, k nám priviedol
zaujímavé typy ako Fadera, Badolo a najnovšie aj Bimenyimana. Veľkou posilou
sa ukazuje James Weir a jeho skúsenosti
z akadémie Manchestru United, pilierom obrany sa stal ostrieľaný Petr Pavlík,
ktorému od novej sezóny výborne sekunduje mladý talentovaný stopér Špiriak, vyrovnané výkony ponúka Chríbik,
viditeľne napreduje Paťo Blahút a mohol by som pokračovať ďalej. Náš tím
aktuálne pracuje ako jednoliaty celok,
všetci hráči si zaslúžia naše uznanie a sú
skutočne hodní ich prezývky Pohronské
osy. Veľkou škodou pri ich výkonoch je
súčasná spoločenská situácia, ktorá
nám obmedzuje návštevnosť, pretože

Vedenie FK Pohronie zadefinovalo pre túto sezónu cieľ minimálne
10. miesto v konečnej tabuľke. Nie
je to vzhľadom k uvedeným skutočnostiam príliš skromné a málo ambiciózne?
Chceme sa držať pri zemi. To, že sa nám
vydaril vstup do sezóny a pohybujeme
sa v strede tabuľky (rozhovor sa uskutočnil 3.9. pozn. red.), ešte neznamená,
že začneme mať prehnané ambície.
Vieme, že náš káder nie je veľmi široký,
že nemáme juniorku alebo úspešnú
mládežnícku akadémiu, ktoré by nám
v prípade potreby dokázali doplniť pripravených mladých hráčov. Vieme, že
pracujeme s najnižším rozpočtom v lige.
Toto sú premenné, s ktorými musíme rátať. Preto je pre nás prioritné, aby sme,
bez veľkých záchranárskych stresov,
skončili v bezpečných vodách a vyhli sa
aj baráži. Akékoľvek vyššie umiestnenie
bude príjemným bonusom, prípadný
stred tabuľky by bol fantastický. Ale
načo o tom hovoriť, budeme radi, keď
budeme pokračovať v najvyššej súťaži
a pracovať na rozvoji klubu.
Hovoríte o najnižšom rozpočte v lige
a o neustálej profesionalizácii a zlepšovaní sa. Čo to konkrétne znamená?
Bolo by ideálne, keby po postupe do
Fortuna ligy k nám niekto prišiel a po-

strane, sme vďační aj za tie podmienky,
ktoré sme aktuálne schopní vytvoriť na
to, aby sa v Žiari mohla hrať najvyššia
súťaž. Náš rozpočet je tvorený združenými prostriedkami mesta Žiar nad
Hronom, skupiny spoločností Remeslo,
spriaznenými spoločnosťami našej skupiny a desiatkami iných sponzorov, od
významnejších, až po drobných. Vážime si každého jedného, kto prispeje na
chod nášho klubu a pomôže tak k jeho
rozvoju. Aktuálne sa k nám už oficiálne
pripojil aj náš švajčiarsky partner. Na
chode klubu sa bude podieľať finančne,
manažérsky a bude aj naďalej vyhľadávať talentovaných zahraničných hráčov
pre FK Pohronie. S narastajúcimi zdrojmi
sa budú môcť u nás skvalitňovať aj podmienky na profesionálny futbal. V týchto
dňoch pracujeme na rozšírení priestorov pre náš tím. Do dvoch mesiacov by
sme mali mať k dispozícii nové regeneračno-tréningové centrum. V tejto fáze
ešte nechcem prezrádzať podrobnosti.
Postupne budeme profesionalizovať aj
realizačný tím. Veľký priestor pre zlepšovanie je tiež v systéme mládežníckej
základne nášho klubu. Aj k tomuto sa
chceme dostať v blízkej dobe. Určite by
som chcel vyzdvihnúť úroveň spolupráce s mestom Žiar nad Hronom a obcou
Dolná Ždaňa a ich angažovanosť do
chodu klubu. Obe samosprávy robia
v rámci ich možností maximum pre to,
aby náš klub napredoval a podmienky
sa zlepšovali. Sme za to vďační a myslím,

V drese bývalých hráčov Žiaru nad Hronom si zahral proti
internacionálom Slovenskej republiky. Bolo to pri príležitosti
otvorenia Mestského futbalového štadióna, na ktorom hráva
FK Pohronie svoje domáce zápasy.

vedal - tu máte neobmedzené zdroje,
nastavte si klub podľa svojich predstáv
a angažujte, koho potrebujete. Bohužiaľ, takto to nefunguje. Preto ideme
krok po kroku, podľa možností, ktoré
nám umožňuje náš rozpočet. Na druhej

Pohroniu sa v aktuálnej sezóne Fortuna ligy darí. Po šiestich kolách bolo v tabuľke na 8. mieste.
Zmenu herného štýlu bolo vidieť už v posledných zápasoch minulej sezóny, kedy si tím vybojoval záchranu.

že môžu byť veľkým pozitívnym príkladom aj pre iné kluby
S futbalovým manažmentom ste
začínali pred viac ako dvadsiatimi
rokmi v Dolnej Ždani. Tamojší klub
TJ SOKOL sa vám podarilo z najnižšej súťaže dostať až do druhej ligy.
Po zlúčení sa s FK Žiar nad Hronom
a vznikom nového klubu FK Pohronie ste sa dostali až na vrchol organizovaného slovenského futbalu, do
prvej ligy. Kde vidíte klub vy osobne
o päť či desať rokov?
Je pravda, že keby mi niekto na začiatku
funkcionárskej kariéry predpovedal, že
raz budeme hrávať súťaž proti Slovanu, Trnave či Žiline, za reálne by som to
asi nepovažoval. A dnes je to nakoniec
skutočnosť. Verím, že v rovnakej realite
bude FK Pohronie aj o päť či desať rokov.
Budem skutočne šťastný, ak sa z nášho
malého klubu stane profesionálna, dobre fungujúca organizácia, ktorá ponúka
atraktívny futbal, krásne športové prostredie a bude schopná vychovať z mladých talentovaných chlapcov kvalitných hráčov pre A-mužstvo a slovenský
futbal. Verím, že sa dobuduje štadión,
jeho infraštruktúra a naše zápasy budú
navštevovať tisíce fanúšikov. A všetci sa
budeme radovať z futbalu.
Martin Baláž
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Zelinová vicemajsterka Slovenska, Záhorcová bronzová
CYKLISTIKA

Naše dievčatá z CK MŠK Žiar nad Hronom štartovali v dňoch 20. až 22. augusta na spoločných Majstrovstvách
SR a ČR v cestnej cyklistike v Mladej
Boleslavi. Bojovali o sadu majstrovských medailí v časovke jednotlivcov
a v spoločnej kategórii so ženami
v cestných pretekoch jednotlivcov
na 86 kilometrov.
V časovke sa darilo lepšie Simone Záhorcovej, ktorá získala na zvlnenej trati
bronzovú medailu. Zvíťazila N. Jenčušová z Cyklo Schwabik, pred T. Kurnickou
z ŠG Trenčín. Naša Vladimíra Zelinová
obsadila nepopulárne štvrté miesto.
V sobotu 22. augusta ráno nastúpili
dievčatá na náročnú trať v okolí Mladej
Boleslavi dlhú 86 kilometrov. Bohužiaľ,
krátko po štarte snahu našich dievčat
zastavil hromadný pád na čele pelotónu, v ktorom sa ocitli obe naše dievčatá. Horšie dopadla favoritka pretekov
Simona Záhorcová, ktorá musela meniť

bicykel a nepodarilo sa jej vrátiť späť do
pelotónu a zasiahnuť do záverečného
špurtu. Výborne ju zaskočila v záverečnom špurte Vladka Zelinová, ktorá
v špurte vybojovala výbornú striebornú medailu. Simona skončila napokon
po bojovom výkone na štvrtom mieste.

štartovalo spolu 158 pretekárov z 28 tímov.
V celkovom poradí skončil v silnej konkurencii na perfektnom 8. mieste Tomáš
Sivok, tesne za ním v celkovom poradí
skončil na 12. mieste Samuel Novák.
V časovke jednotlivcov skončil Tomáš
Sivok na 9. mieste, Samuel Novák na
15. mieste, Félix Štanceľ na 76. mieste.
Matúš Ďurík v reprezentačnom výbere
Slovenska obsadil v časovke 48. miesto.
Všetky etapy boli náročné a veľmi nervózne, plné pádov a tie, nanešťastie,
neobišli ani Matúša. Po páde v kráľovskej etape v zjazde stratil šancu na
umiestnenie v prvej tridsiatke. Napokon
skončil po bojovnom výkone celkovo na
58. mieste.
CK MŠK

Simona Záhorcová odletela rovno zo
šampionátu na Majstrovstvá Európy
do francúzskeho Plouay, kde štartovala
v národnom drese Slovenska na členitej
86 kilometrovej trati.

Kadeti na medzinárodných
etapových pretekoch
Kadeti žiarskeho CK MŠK sa zúčastnili
medzinárodných etapových pretekov
44. ročníka Závodu Míru Nejmladších
Course de la Paix v českom Jevíčku.
Päť náročných etáp, s celkovou dĺžkou
223,5 kilometra, preverilo pripravenosť
pretekárov zo 16 krajín. Na pretekoch

Z Nitry sme po prehre 3:1
odchádzali bez bodu

Staršie žiačky skončili v Pezinku
na nepopulárnom 4. mieste

FUTBAL – FORTUNA LIGA

VOLEJBAL – STARŠIE ŽIAČKY

FC Nitra – FK Pohronie 3:1 (1:0)

Cez víkend 12. a 13. septembra sa v
Pezinku konal turnaj starších žiačok
vo volejbale za účasti 14 družstiev.
Družstvá boli rozdelené do štyroch
skupín.
Žiarčanky sa v skupine postupne stretli
s Trnavou (2:0), Pezinkom B (2:0) a VIVISom Bratislava (1:1). Svojimi výkonmi si
vybojovali prvenstvo v skupine.

Góly: 22. Kolčák, 88. Weir vl., 90.+ Danek
- 65. Mazan. Rozhodovali: Očenáš – Hancko, Borsányi. ŽK: Fabiš - Župa, Fadera,
Chríbik
Nitra: Šípoš – Kuník, Podhorin, Kolčák
– Fabiš, Vrábel (68. Adamec), Mustafič,
Faško, Chobot – Šefčík (86. Danek), Gatarić (79. Franko)
Pohronie: Jenčo – Badolo, Pavlík, Špiriak,
Župa – Chríbik, Weir, Petrák (46. Mazan) –
Blahút (63. Matić), Fadera, Bimenyimana
(79. Abrahám)
Súboj dvoch najhoršie postavených
tímov z minulej sezóny začala pod Zoborom lepšie domáca Nitra. V úvodnej
štvrťhodine však jej náznaky gólových
príležitostí ešte zmenu skóre neprivodili.
Zahrmelo až v 22. minúte, keď Šefčíkovu
strelu z priameho kopu brankár Jenčo
parádnou robinsonádou vyrazil, no
z pokračujúcej akcie sa po centri Fabiša
z pravej strany dostal k lopte na zadnej
tyči Kolčák a pohodlne ju doklepol do
siete - 1:0. V ďalšom priebehu prvého
polčasu sa dostali k slovu aj hostia. Najväčšiu šancu zverencov trénera Radványiho mal v prvom polčase Bimenyimana, ktorý po polhodine hry síce unikol
nitrianskej obrane, no zoči-voči reprezentačnému brankárovi Slovenska do
21 rokov Šípošovi ťahal za kratší koniec.
Druhý polčas začalo Pohronie aktívnejšie. V 54. minúte vypálil nebezpečne
spoza šestnástky pod brvno Bahút, no
Šípoš loptu bravúrne vyrazil do bezpečia. O dve minúty neskôr pohrozila aj
Nitra, keď Šefčík z hranice pokutového
územia v ideálnej pozícii zakončil len
do brankára Jenča. Pohronie sa dočkalo
vyrovnania v 65. minúte, keď Fadera vnikol do šestnástky a strieľaným centrom
pred bránou našiel hlavu voľného Mazana, ktorý v stopercentnej šanci nezavá-

V boji o najlepšiu štvorku hrali proti Novému Mestu nad Váhom, v ktorom vyhrali 2:0. V sobotu večer stihli odohrať
aj prvý zápas z finálovej skupiny proti
súperkám zo Skalice. Žiarčanky síce
prehrali 0:2, ale v druhom sete siahali
na víťazstvo, keď prehrali v napínavej
koncovke 30:32.
V nedeľu začínali zápasom proti vysokým hráčkam z Bílikovej Bratislava. Naše
baby nastúpili ustráchane, v prvom sete
vysoko prehrávali, ale ku koncu setu nastal zlom a Žiarčanky sa začali tešiť z hry.
Súperky zatlačili podaním, žiadna lopta
pre nich nebola stratená, ale na víťaz-

hal - 1:1. Oba tímy po tomto góle sprísnili
svoje bránenie a vzruch v šestnástkach
doslova ustal. V 88. minúte však nečakane udreli domáci, keď si center Daneka
z pravej strany na zadnú týč nešťastne
sklepol do vlastnej brány Weir a bolo 2:1.
Hostia potom vrhli všetky sily do útoku, no bola to Nitra, ktorej sa podarilo
v samom závere vniknúť do rozhodnej
obrany súpera a definitívne rozhodnúť
zápas. Chobotov gól pre ofsajd síce ešte
neplatil, no v tretej minúte nadstaveného času sa do streleckej listiny po prihrávke Franka zapísal striedajúci Danek.
Nitra napokon zdolala Pohronie 3:1 a do
tabuľky si pripísala druhé víťazstvo v tejto sezóne.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Do 3. kola Slovnaft cupu sme
postúpili bez problémov
2. kolo Slovenského pohára - Slovnaft
Cupu:
OFK Dunajská Lužná - FK Pohronie
0:4 (0:0)
Góly: 48. Bimenyimana, 52. Weir (z 11 m),
74. Matič, 90. Blahút
Naši chalani bez problémov postúpili do
3. kola Slovenského pohára - Slovnaft
Cupu. V utorňajšom dueli druhého kola
vyhrali na ihrisku treťoligovej Dunajskej
Lužnej bez problémov 4:0.

stvo v sete to nestačilo. Do druhého
setu nastúpili odvážne a hral sa pekný
vyrovnaný volejbal s vysokou úrovňou.
Záver setu patril skúsenejším Bratislavčankám (0:2).
V poslednom zápase sa naše dievčatá
opäť stretli s hráčkami VIVUSu. Zápas sa
niesol v podobnom duchu ako v skupine
a o víťazovi musel rozhodnúť až tretí set,
v ktorom žlto-modrým došli sily a tesne
prehrali. Špeciálnu cenu za sympatický
výkon si odniesla najmladšia Zuzana
Uhrovičová.
Poradie: 1. Skalica, 2. Bílikova, 3. VIVUS,
4. MŠK Žiar nad Hronom
Zostava: Dominika Šikeťová, Erika Hlaváčová, Viktória Melišková, Romana
Krajčiová, Petra Uhrovičová, Ivana Fričová, Vladimíra Müllerová, Agáta Králová,
Vivien Kašiarová, Sára Jenatová, Zuzana
Uhrovičová, trénerky Alena Bieliková a Eva
Bieliková.

