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Vedenie mesta predstavilo projekt revitalizácie
centrálnej mestskej zóny na stretnutí s občanmi
vedal primátor Peter Antal s tým, že okrem
výsadby zelene a vzrastlých stromov
sa budú rekonštruovať aj komunikácie
a mobiliár vo vnútroblokoch. „V riešenej
oblasti je navrhnutý bezbariérový pohyb
po spevnených plochách v rámci územia.
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie
bol zohľadnený výber správnej vegetácie,
použitá zeleň je vhodná do predmetného
územia, pričom bolo prihliadané na nezaťažovanie obyvateľstva alergénmi a na
jednoduchú údržbu drevín,“ doplnil žiarsky primátor.

Občanov zaujímala najmä výsadba zelene.
V stredu 21. septembra sa uskutočnilo
stretnutie s občanmi mesta, na ktorom
im vedenie mesta predstavilo projekt
revitalizácie vnútroblokov centrálnej
mestskej zóny. Stretnutia sa zúčastnil
primátor Žiaru Peter Antal a kompetentní pracovníci mesta a mestských
Technických služieb.
Mestu bol schválený nenávratný finančný
prostriedok na projekt Revitalizácia vnútroblokov centrálnej mestskej zóny v Žiari
nad Hronom vo výške 568 229,79 eur. Projekt sa zameriava na štyri vnútrobloky centrálnej mestskej zóny severne od Námestia
Matice slovenskej a k nim priľahlé zelené
plochy na ich prepájajúcej Ulici Š. Moysesa. Celkovo bude revitalizovaných 39 410
štvorcových metrov plôch.
Revitalizácia sa týka Ulice Š. Moysesa od
základnej školy po začiatok námestia, vrátane všetkých vnútroblokových priestorov. V rámci projektu sa vysadí zeleň, rôzne

S prácami sa začne už na jeseň
V rámci stavebných prác sa na predmetnom území budú realizovať:
• výruby poškodených a zdravie a majetok
ohrozujúcich drevín invazívneho druhu,
• opravy (ošetrenie) poškodených drevín,

druhy tráv, trvalkové záhony, kríky či vysoké dreviny. Pribudnú aj digitálne informačné tabule pre oznamy mestského úradu
a osadia sa stojany na bicykle.
„Zo stretnutia sme si odniesli viacero podnetných návrhov od obyvateľov, ktoré
v budúcnosti chceme dorobiť z vlastných
zdrojov,“ uviedol primátor Peter Antal po
stretnutí.

Vysadí sa viacero druhom
zelene a drevín,
doplnia ich trvalkové záhony
Revitalizácia počíta aj s rekonštrukciou
starých okrúhlych pieskovísk a doplnením mobiliáru, čiže pribudnú odpadkové
koše a lavičky. „V centre vnútroblokových
priestorov sa vymenia asfaltové povrchy
okolo pieskoviska za priepustný prírodný
povrch a chodníky popri bytových domoch budú zrekonštruované nanovo,“ po-
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V prvej etape sa zrevitalizujú štyri vnútrobloky severne od námestia.

Inkluzívne detské ihrisko
je dokončené
Strana 2

V projekte sa počíta s vysadením viacerých
druhov zelene a drevín, ktoré budú doplnené trvalkovými záhonmi. Z listnatých
stromov sa vysadia napríklad dub, platan,
ľaliovník, javor či katalpa, z ihličnatých bo-

zelene,“ zdôraznil žiarsky primátor a uzavrel: „Tiež pracujeme na druhom projekte
revitalizácie vnútroblokových priestorov
od Námestia Matice slovenskej až po Ulicu
A. Dubčeka. V prípade, že budeme pri podávaní projektu úspešní, v priebehu niekoľkých rokov zásadne zmeníme vzhľad
centrálnej časti mesta a prinesieme veľké
množstvo novej zelene.“

Primátor informoval, že s prácami sa začne na jeseň.

rovica limbová a borovica lesná a z listnatých kvitnúcich krov muchovník, drieň či
skalník. Aktuálne sa samospráva púšťa do
prvej etapy. „Keďže pri tomto projekte ide
o fondovú zákazku, umožňuje samospráve
využiť na realizáciu prác mestské Technické služby. Technické služby budú zákazku
realizovať v plnom rozsahu.“

• terénne úpravy súvisiace s vyspádovaním
povrchov a prípravou na sadovnícke úpravy,

Ako ďalej Peter Antal podotkol, dohromady pribudne takmer 60-tisíc kusov
rastlín a nové stromy budú už vzrastlé,
s minimálnou výškou 6 metrov. „Ošetríme
114 stromov. Niektoré však bude potrebné odstrániť kvôli bezpečnosti alebo ich
zdravotnému stavu. Ale budú nahradené
vyšším počtom nových stromov a ostatnej

• osadenie mobiliáru (lavičky, smetné koše,
infotabule),

• likvidácia starých nepriepustných chodníkov a výmena za vodopriepustné (mlatové
chodníky) v okolí pieskovísk,
• opravy vstupných chodníkov pri budovách
vyspádovaním smerom do zelených plôch,

• výsadba zelene - od tráv, cez trvalkové záhony, kríky až po vysoké dreviny.
(lt)
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Zo septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 22. septembra sa konalo posledné zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
pred októbrovými voľbami do miestnych samospráv. Zúčastnilo sa ho
16 poslancov.
Informáciu o plnení rozpočtu mesta
k 30. júnu predniesol hlavný ekonóm
mesta, Martin Majerník. Ako uviedol,
bežný rozpočet bol za prvý polrok v celkovej výške 1 227 028 eur, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 915 129 eur
a sumár finančných operácií vo výške
1 137 933 eur. „Celkové príjmy rozpočtu mesta za prvý polrok boli v sume
11 078 eur, z toho príjmy bežného rozpočtu boli výške 9 517 650 eur, príjmy
kapitálového rozpočtu boli vo výške
152 111 eur a príjmové finančné operácie boli vo výške 1 409 033 eur,“ spresnil Martin Majerník a doplnil: „Celkové
výdavky rozpočtu mesta za prvý polrok boli v celkovej sume 9 628 962 eur,
z toho bežné výdavky boli na úrovni 8
290 622 eur, kapitálové výdavky na úrov-

ni 1 067 240 eur a výdavkové finančné
operácie na úrovni 271 100 eur.“
Ďalším bodom rokovania bolo schválenie štvrtej zmeny rozpočtu pre rok 2022.
V časti bežných výdavkov sa rozpočtové
prostriedky navýšili o sumu 15 000 eur
na opravu cesty v Parku Š. Moysesa, ktorá vedie na plážové kúpalisko. Oprava
cesty by sa mala realizovať pomocou
inovatívnej asfaltovej zmesi s pridaním
acetyl-celulózových vlákien vyrobených
z recyklovaných cigaretových filtrov.
V časti kapitálových výdavkov sa vyčlenili finančné prostriedky na projektovú
dokumentáciu a štúdiu na fotovoltaické
lokálne zdroje pre mestské objekty, na
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu biskupského kaštieľa a 300 000
eur kapitálový transfer na rekonštrukciu
mestskej krytej plavárne.
Poslanci schválili aj zámer odplatnej zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta za nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiaru

nad Hronom vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja. Ako uviedol Martin Majerník, so župou prebehlo
viacero rokovaní. V prípade, že dá súhlasné stanovisko aj krajské zastupiteľstvo,
mesto zámenou získa nehnuteľnosti na
verejnoprospešné využitie v ochrannom
pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky,
za nehnuteľnosti pod cestami III. triedy,
ktorých vlastníkom je BBSK. Medzi nehnuteľnosťami vo vlastníctve BBSK je
napríklad aj stavba bývalej vodárenskej
veže, resp. stará hvezdáreň nachádzajúca
sa na Svätokrížskom námestí.

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj vyplatenie náhrady platu primátora mesta za
nevyčerpanú dovolenku za rok 2022. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
možno primátorovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca
budúceho kalendárneho roku a ak o tom
rozhodlo zastupiteľstvo.
Septembrové rokovanie bolo zároveň
posledným zasadnutím MsZ v tomto
volebnom období a takomto poslaneckom zložení. Primátor mesta všetkým
prítomným poďakoval za štvorročnú

spoluprácu. „Ďakujem, že sme dokázali
spoločne konštruktívne rokovať bez osočovaní a bez zásadných názorových nezhôd, ktoré by mali vplyv na chod nášho
mesta. Pozrime sa spoločne dozadu, čo
sme spoločne za štyri roky urobili a dokázali, že naše mesto zase vyzerá krajšie,
pribudli nám v ňom ďalšie veci a sú to
naše spoločné rozhodnutia. Nie všade
je to samozrejmosťou. Veľa miest stojí
na mieste, pretože nedokážu komunikovať medzi primátorom a poslancami
MsZ, čo náš prípad určite nebol. Nie vždy
sme mali rovnaké názory, a to je správne
a normálne. Ale vždy sme nakoniec našli
riešenie, ktoré vyhovovalo tak vedeniu
mesta ako aj poslancom. A keď nie, tak to
nebolo. Ale myslím si, že tak zásadných
rozhodnutí nebolo veľa, ktoré by nejakým spôsobom ublížili nášmu mestu,
aby nepokračovalo v tom trende, ktorý
nastúpilo a je to vidno.“
(lt)

Ďalšia nelegálna skládka na území mesta
Staré pneumatiky treba odovzdať do pneuserivsu

V ostatnom období sa v našom meste
počas niekoľkých týždňov opakuje
tvorba nelegálnej skládky. Jej odstránenie ide zakaždým na náklady mesta. Ako upozorňuje odbor životného
prostredia, likvidáciu čiernej skládky
tak zaplatí každý občan Žiaru.
„Za posledných niekoľko týždňov sa
nám opakuje tvorba čiernej skládky,
konkrétne ide o priestor za garážami
tzv. Jadranov,“ hovorí Ivana Martincová
z Oddelenia odpadového hospodárstva
MsÚ v Žiari nad Hronom a ďalej približuje: „Pri miestnej obhliadke sme zistili, že
na danom mieste sa opakovane ukladajú
odpadové pneumatiky. Keďže miesto je
na stene označené ODPADY, predpokladáme, že niekto takto vytvoril nelegálnu
skládku a miesto. Možno aj toto je dôvod, prečo sa tam opakovane vyskytujú
odpady.“
Ako ďalej Ivana Martincová upozorňuje,
takéto voľné ukladanie odpadu mimo

Viete o čiernej skládke?
Volajte mestskú políciu
V prípade, že obyvatelia zistia existenciu
čiernej skládky, dokonca vidia niekoho,
ako ukladá odpad mimo zbernej nádoby,
je potrebné ihneď volať mestskú políciu.
„Tá priestor zdokumentuje, prípadne
hneď na mieste obyvateľa, ktorý tvorí
čiernu skládku, pokutuje. V prípade, že
už občania vidia vzniknutú čiernu skládku, môžu kontaktovať aj Mestský úrad,
Oddelenie odpadového hospodárstva,“
pripomína ďalej Martincová.
zbernú nádobu alebo zberný dvor je
tvorbou čiernej skládky. A to je už porušením zákona o odpadoch ako aj
všeobecne záväzného nariadenia mesta. „Opätovne žiadame obyvateľov, aby
neukladali odpad takýmto spôsobom.
Navyše, odpadové pneumatiky sú špecifickým odpadom a v súčasnosti je po-

trebné ich odovzdať do pneuservisu. Nie
na zberný dvor, lebo v zmysle zákona o
odpadoch ide o osobitný druh odpadu
a takýto odpad patrí do vyhradeného
zberu. Pneuservis je povinný prevziať od
fyzickej osoby staré pneumatiky bezplatne,“ upozorňuje Ivana Martincová.

Priestor v okolí nelegálnej
skládky bude
pod dohľadom fotopasce
V prípade, že sa nelegálne skládky na
území tvoria pravidelne a opakovane,
pracovníci odboru životného prostredia
spolupracujú s mestskou políciou. „Mest-

ská polícia má na starosti monitorovací
systém a osadenie kamier či fotopascí.
Áno, zvažujeme aj osadenie fotopasce na
toto miesto, pretože za posledný mesiac
to bolo už trikrát, kedy bol odpad uložený na dané miesto,“ dodáva na záver
Ivana Martincová a ako upozorňuje: „Keď
nie je zistený pôvodca čiernej skládky,
odvoz tohto odpadu musí urobiť mesto a
zabezpečiť financovanie ďalšieho nakladania s odpadom. Čiže to ide na náklady
občanov celého mesta.“
V prípade, že ak máte vedomosť o pôvodcovi tejto konkrétnej skládky, kontaktujte mestskú políciu alebo Mestský
úrad - odbor životného prostredia na
telefónnom čísle 045/678 71 25.
(lt)
Foto: OŽP

Inkluzívne detské ihrisko ponúka možnosti aj deťom s hendikepmi
Nové inkluzívne detské ihrisko, ktoré
je súčasťou Oddychovej zóny Etapa, je
dokončené. Mesto naň získalo dotáciu vo výške 45 000 eur z Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
S výrobou a montážou herných prvkov
začala firma Najkrajšie ihriská v júni tohto roku. Začiatkom augusta sa potom do
realizácie zapojili aj mestské Technické
služby, ktoré pracovali na dopadových
plochách a zemných prácach. Celé dielo
bolo ukončené a odovzdané do užívania
v piatok 16. septembra. Ako informuje
projektová manažérka Ľudmila Paššáková, cena za detské prvky od firmy Najkrajšie ihriská bola 57 999,95 eura, z toho
dotácia tvorila čiastku 45 000 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR. Cena za dopadové plochy a zemné
práce bola 19 454,78 eura, spoluúčasť
mesta na tomto projekte tak bola vo
výške 32 454,73 eura.
„Detské ihrisko tvorí vybavenosť pre voľnočasové aktivity deti a rodičov. Zostava
ihriska obsahuje aj inkluzívne prvky, čím

ponúka možnosť trávenia času pri hre
s rovesníkmi aj deťom s určitými hendikepmi,“ hovorí Ľudmila Paššáková s tým,
že cieľom budovania takýchto detských
ihrísk je ponúknuť deťom a rodičom
bezpečný priestor pre hru deti, a zároveň podporiť ich fantáziu a priestorovú
predstavivosť. Prvky ihriska majú deťom
poskytnúť podnety pre aktívnu a kreatívnu hru. Súčasťou ihriska je aj mobiliár
ako infotabuľa či lavičky.

Umiestnenie prvkov
Hojdačka, hniezdo a kolotoč sú umiestnené pri pešom ťahu územím, pieskovisko s altánkom vedľa cyklotrasy. Poloha
altánku umožňuje rodičom dohľad nad
hrajúcimi sa deťmi. Preliezka loď Nina je
v severnej časti pozemku na trávnatej
ploche, fitdráha v blízkosti pieskoviska
na pôvodnej voľnej trávnatej ploche.
Nové hracie prvky dopĺňajú existujúce
prvky v parku
pre deti.

„Predmetom projektu bol návrh detského ihriska a mobiliáru určeného pre
všetky vekové kategórie. Cieľom tejto
iniciatívy je podporiť fantáziu a socializáciu detí. Nosnou témou ihriska sú lode
a tematika sa odráža na najvýraznejších
prvkoch, ktoré pozostávajú z dvoch lodí,“
dopĺňa ďalej Ľudmila Paššáková. Ako na
záver dodáva, hlavným materiálom hracích prvkov je agátové drevo. Povrchová
úprava je tvorená nátermi v prírodných
odtieňoch, ktoré nechajú vyniknúť prirodzenú štruktúru dreva.
(lt)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Rokoko oltár
Ďalší nález, ktorý potešil, sme našli
nedávno pri prácach na povale
kaštieľa, keď sme hľadali dvere,
ktoré by boli vhodné pre jeden
vstup. Vtedy prišiel za mnou pracovník v kaštieli, V. Fízik, že čosi našiel a ukázal časť rezbárskej ozdoby z bohato profilovaného rámu.
Pri podrobnejšej obhliadke som
zistil, že ide o fragment dreveného
rámu z oltára. Po očistení sa ukázalo,
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centrálne umiestnená ružica, z ktorej
vybiehali zdobené ramená. Našli sme
aj tieto fragmenty, ktoré k nej pravdepodobne patrili. Boli v ukončení zahnuté, vytvárajúce motív listu. Nálezy
aj menších kúskov vždy potešili.

že rezba bola pozlátená plátkovým
zlatom. Samozrejme, následkom poveternostných podmienok, ako aj nešetrným zachádzaním s rámom, ktorý
bol neskoršie zlámaný, z povrchu už
bola odstránená časť zlatenia. Poslal
som kolegu späť, aby hľadal ďalej
a počas niekoľkých dní mi donášal
fragmenty krásneho dreveného
rámu, kedysi pozláteného oltára.
Je škoda, že sa zachránili len relatívne malé fragmenty. Ale oltár to musel
byť veľmi krásny. Nachádzala sa tam

ružica s dvomi ramenami rokaje, niekoľko kúskov plošných fragmentov
tvoriacich vlnovitý profil, ako aj veľká

Prezerajúc si tieto časti som si predstavoval, ako asi vyzeral celok, aká
to musela byť nádhera vo večernom
svetle sviečok, odrážajúcich sa na
zlatom povrchu tak bohato zdobeného zlatého oltára. Bohužiaľ, viac
sme nenašli. Prebehlo už veľa rokov

a veľa prác na streche kaštieľa, kedy
sa pravdepodobne aj odhodili zaprášené a zašpinené kúsky nejakých krivých driev. Veď, kto by si ich aj všímal.
No nie?
Aj týchto zopár zachránených fragmentov oltára z kaplnky budete
môcť vidieť, keď navštívite expozíciu
múzea v kaštieli, ktoré sa stále viac
obohacuje nádhernými nálezmi.
Mgr. Peter Mosný

Komentované prehliadky biskupského kaštieľa
O biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom je zo strany verejnosti čoraz väčší
záujem. V minulom roku organizoval
komentované prehliadky kaštieľa Región Gron a všetky boli vypredané,
preto sa mesto rozhodlo zaviesť ich aj
v tomto roku. Aktuálne sa tiež pripravuje webová stránka, na ktorej bude
vytvorený systém objednávania sa na
prehliadky kaštieľa.
Počas prehliadky kaštieľa sa návštevníci
dozvedia napríklad aj zaujímavé informácie o histórii kaštieľa od jeho výstavby až po súčasnosť, uvidia aj pracovňu
Štefana Moysesa, zrekonštruovanú Biskupskú sálu a Galériu Jula Považana,
v ktorej sú vystavené obrazy prevažne

s tematikou Svätého Kríža a kaštieľa. Komentovaná prehliadka je vhodná aj pre
deti, preto ju vyhľadávajú aj základné či
stredné školy pre svojich žiakov. Miestnosťami kaštieľa prevedie návštevníkov
kastelán Peter Mosný.

V pondelok, stredu, cez víkendy a štátne
sviatky je kaštieľ pre verejnosť zatvorený.
Deti do 6 rokov majú vstup na prehliadky
zdarma, deti od 6 do 18 rokov zaplatia
1,50 eura, dospelí od 18 do 62 rokov
3 eurá a seniori od 62 rokov majú vstup
za 1,50 eura.

Otváracie hodiny

Rezervácie

Otváracie hodiny kaštieľa sú v utorok,
štvrtok a v piatok v čase od 9.00 do
13.00 hodiny. Prehliadka začína vždy
o celej hodine, posledná možná je tak
o 12.00 hodine. Skupina návštevníkov
by mala mať najviac 25 ľudí. Samotná
prehliadka trvá približne jednu hodinu
a je potrebné si ju dohodnúť minimálne
jeden deň vopred.

Mgr. Peter Mlatec
mobil: 0918 800 955
e-mail: kastiel@ziar.sk
Volať od 8.00 do 18.00 hod.

Žiarsky jarmok s remeselnou uličkou
aj s pečením vo Svätokrížskom dome
Žiarsky jarmok sa uskutoční v tradičnom termíne, počas troch dní od štvrtku 6. októbra do soboty 8. októbra.
Patrí medzi najväčšie jarmoky v širokom okolí a každoročne ho navštevuje nielen množstvo ľudí, ale veľký
záujem je vždy aj zo strany stánkarov.
Žiarsky jarmok sa do ulíc mesta vracia po
dvoch rokoch prestávky, ktorú zapríčinila pandémia. Počas jarmoku sa tradičné
ulice opäť zaplnia stánkami s oblečením,
obuvou, tovarom do domácnosti, hračkami, bižutériou či tovarom na Sviatok
všetkých svätých. Samozrejmosťou budú
aj kolotoče, medzi nimi nebudú chýbať
obľúbená centrifuga, booster, reťazové
kolotoče, detská manéž, autodrom či
mnoho ďalších. A aký by to bol jarmok,
keby na ňom nebolo občerstvenie?
V prvom rade sa väčšina Žiarčanov teší
na tradičné pečené klobásky a hurky a,
samozrejme, sladký burčiak. Ten už tradične chodia ponúkať a predávať vinári
z viacerých vinárskych oblastí Slovenska.
Chýbať nebude ani trdelník, pečená kukurica, živánska či zemiakové placky.
Novinkou bude remeselná ulička. V nej
budú svoje výrobky predstavovať a predávať vareškári, hrnčiari, predajcovia
doma tkaných kobercov a priamo na
mieste si budete môcť pozrieť prácu paličkárky či drotárky. Remeselná ulička sa

bude nachádzať na konci Ulice Š. Moysesa, pri bývalej lesáckej bytovke. V tejto časti jarmoku budú pripravené aj
kultúrne vystúpenia detských ľudových
súborov.
Program bude pripravený aj vo Svätokrížskom dome, kde sa budú tento rok
piecť a predávať domáce kysnuté koláče.
Tento rok sa myslelo aj na vozičkárov,
respektíve imobilných občanov. K dispozícii budú mať jednu toaletu, ktorá bude
riadne označená. Toalety sa počas jarmoku budú nachádzať na Hviezdoslavovej
ulici, v časti, kde kedysi bývala remeselná
ulička (oproti sivému bytovému domu).

Pódiový program
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 ver-

(lt)

Pripomenuli sme si deň
obetí holokaustu

ziách. Hviezdami hlavného piatkového
dňa bude skupina Smola a hrušky, ale aj
komici Svedkovia liehovovi.

Uzatvorenie ulíc počas
konania jarmoku
V súvislosti so Žiarskym jarmokom budú
pre cestnú premávku uzatvorené ulice
Svätokrížske námestie v dobe od štvrtka 6.10. od 11.00 do 24.00 hod. a od
piatka 7.10. od 5.00 hod. nepretržite
do soboty 8.10. do 20.00 hod. a ulice
Hviezdoslavova, Š. Moysesa (od križovatky s Ul. A. Dubčeka po križovatkou
s Ul. A. Kmeťa) a Ul. A. Kmeťa v dobe od
piatka 7.10. od 5.00 hod. nepretržite do
soboty 8.10. do 20.00 hod.
Z uvedeného dôvodu preto nebudú na
týchto uliciach vo štvrtok obsluhované
v oboch smeroch autobusové zastávky
Svätokrížske námestie a Ul. Hviezdoslavova, v piatok a sobotu zastávky MHD
Svätokrížske námestie, Ul. Hviezdoslavova, Ul. A. Kmeťa a Ul. Dukelských hrdinov.
Pre mestskú hromadnú dopravu a ostatnú cestnú premávku budú uvedené ulice
opäť prejazdné v sobotu 8. októbra po
20.00 hod.
(lt)

Deň obetí holokaustu a rasového
násilia si na Slovensku pripomíname
9. septembra. Pri tejto príležitosti sa aj
v našom measte, v biskupskom kaštieli, uskutočnilo podujatie pod názvom
Nezabudnutí susedia.
Sila celého projektu spočíva, okrem samotného odkazu „nezabudnúť“, aj v tom,
že sa konalo súbežne vo viacerých mestách a obciach Slovenska.
Na úvod podujatia sa symbolicky rozozvučali zvony a minútou ticha prítomní vzdali úctu obetiam holokaustu. Po
príhovoroch prišlo na rad čítanie mien
obetí holokaustu vo Svätom Kríži a mien
záchrancov, zapálenie sviečok a uloženie

kamienkov. Na záver zaznela modlitba za
zomretých – Kadiš.
Deviaty september je na celom Slovensku pamätným dňom obetí holokaustu
a rasového násilia. V tento deň v roku
1941 Slovenský štát ratifikoval takzvaný
Židovský kódex. Tento kódex bol sériou zákonov a nariadení, ktoré zbavili
80 000 slovenských Židov občianskych
a hospodárskych práv a v skutočnosti ich
postavili na hranu zákona a spoločnosti.
Vládna tlač, vtedy jediná na Slovensku,
sa chválila, že kódex je ešte prísnejší ako
nacistické, Norimberské zákony.
(lt)
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Zoznam kandidátov na predsedu BBSK a poslancov
kraja za okres Žiar nad Hronom
Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky rozhodnutím č. 209/2022
Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí a volieb do orgánov
samosprávnych krajov vyhlásil voľby
do orgánov samosprávy obcí a volieb
do orgánov samosprávnych krajov,
a zároveň určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.
Spolu s voľbami primátora a mestských
poslancov sa 29. októbra uskutočnia aj
voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Voliť tak na najbližšie štyri roky budeme
aj predsedu BBSK a poslancov župného
zastupiteľstva za žiarsky okres.
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja už zverejnila a potvrdila kandidátne listiny prihlásených
kandidátov. Prinášame vám zoznam kandidátov na post predsedu BBSK a kandidátov na poslancov kraja za okres Žiar
nad Hronom.

Kandidáti na predsedu BBSK
1. Michal Albert, PhDr., PhD.
40 r., moderátor, Banská Bystrica,
Komunistická strana Slovenska
2. Maroš Čupka, Bc., DiS. Art.
26 r., študent vysokej školy
Banská Bystrica, Socialisti.sk
3. Rudolf Huliak, Ing.
47 r., podnikateľ, Očová,
Národná koalícia/nezávislí kandidáti
4. Marek Kotleba, Mgr.
39 r., poslanec parlamentu
Banská Bystrica, Kotlebovci – ľudová
strana naše Slovensko

5. Ondrej Lunter, Mgr.
35 r., podpredseda samosprávneho kraja,
Banská Bystrica, nezávislý kandidát

6. Alexander Ferenčík, Ing., Mgr.
44 r., primátor, Kremnica,
nezávislý kandidát

6. Marek Modranský, Mgr.
43 r., dopravný expert, Banská Bystrica,
nezávislý kandidát

7. Daniel Gelien, Mgr.
47 r., starosta obce, Slaská, Sme rodina

7. Adrian Polóny, PhDr.
48 r., riaditeľ dopravnej spoločnosti,
Banská Bystrica, nezávislý kandidát
8. Jozef Sásik, Ing., 64 r.
katolícky politológ, Banská Bystrica,
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
9. Miroslav Suja, PaedDr., Mgr.
46 r., poslanec parlamentu, Detva,
Republika

8. Karol Gubka, Ing.
44 r., obchodný manažér
Žiar nad Hronom, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska
demokracia, Občianska konzervatívna
strana
9. Božena Kováčová, Ing., Mgr., MHA
63 r., starostka, Janova Lehota,
Hlas – sociálna demokracia

10. Juraj Krátky, Ing., 53 r.
projektový manažér, Žiar nad Hronom,
Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko,
Spolu – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana

14. Martin Novodomec, Mgr., Ing.
40 r., ekonóm, Kremnica, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie,
Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana

11. Ladislav Kukolík, MUDr., 65 r.
lekár, Žiar nad Hronom,
nezávislý kandidát

15. František Páleník, Mgr.
39 r., hasič – záchranár, Žiar nad Hronom,
nezávislý kandidát

12. Rastislav Kysel
45 r., živnostník, Dolná Trnávka, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko

16. Tibor Paulík
49 r., realitný maklér, Žiar nad Hronom,
Slovenská národná strana

13. Štefan Kysel, Ing.
37 r., konateľ, Žiar nad Hronom,
Národná koalícia/nezávislí kandidáti

17. Jozef Pribilinec, Mgr.
62 r., športovec – manager, Lúčky,
Srdce – slovenská národná jednota –
strana vlastencov

Kandidáti na poslanca BBSK
za okres Žiar nad Hronom

18. Martin Sklenka, Ing.
43 r., technicko hospodársky pracovník,
Žiar nad Hronom, Republika

1. Ján Abrahám
51 r., starosta, Prestavlky,
Hlas – sociálna demokracia

19. Lívia Šouc Kosťová, Mgr. et Mgr.
46 r., advokátka, Žiar nad Hronom,
nezávislý kandidát

2. Dušan Antal, Mgr.
50 r., živnostník, Hliník nad Hronom,
Smer – sociálna demokracia, Republika

20. Slavomír Vanka, 45 r.
konateľ spoločnosti, Slaská,
Slovenská národná strana

3. Peter Antal, Mgr.
50 r., primátor, Žiar nad Hronom,
nezávislý kandidát

21. Pavol Veselý, Mgr.
40 r., operátor, Ladomerská Vieska, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko
(lt)
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4. Jaroslav Baran, Ing.
59 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Hliník nad Hronom, Srdce – slovenská
národná jednota – strana vlastencov
5. Jozef Brhlík, Mgr.
52 r., starosta obce, Hronská Dúbrava,
nezávislý kandidát

Predvolebná kampaň na primátora v Žiari nad Hronom
bude len o dvoch menách
Kandidátne listiny na post primátora
podali súčasný primátor mesta Peter
Antal a Petra Mazúrová, ktorá pracuje
ak účtovníčka. Peter Antal sa o primátorský post uchádza štvrtýkrát.
Komunálne voľby a voľby do VÚC sú
v roku 2022 prvýkrát spojené. Uskutočnia sa 29. októbra. Voliči tak nebudú musieť chodiť k volebným urnám
dvakrát. Voľba je jednokolová. Zvolíme
si starostov a primátorov obcí a miest
a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev.
Mesto eviduje 48 kandidátov na poslancov MsZ. V prvom volebnom obvode je
9 kandidátov, v druhom volebnom obvode 14, v treťom volebnom obvode 9,
v štvrtom volebnom obvode 6 a v desiatom volebnom obvode 10. Nezávislých je
33 kandidátov a straníckych 15.

Zoznam zaregistrovaných
kandidátov na primátora mesta

8. Emil Vozár, Ing.
nezávislý
9. Zdenko Záhorec
nezávislý

1. Peter Antal, Mgr.
nezávislý kandidát
2. Petra Mazúrová
nezávislá kandidátka

Volebný obvod č. 4 – Pod vršky

Zoznam zaregistrovaných
kandidátov na poslancov MsZ
Volebný obvod č. 1 – Etapa
1. Monika Balážová, Mgr.
nezávislá
2. Veronika Balážová, PaeDr.
Národná koalícia/nezávislí kandidáti
3. Tomáš Fábry, Mgr.
nezávislý
4. Peter Lapin
nezávislý

5. Martin Martinča
nezávislý
6. Martin Sklenka, Ing.
Republika
7. Branislav Šťastný, Ing.
nezávislý
8. Jela Šuleková, Mgr.
nezávislá
9. Adriana Tatárová
Smer – sociálna demokracia

Volebný obvod č. 2 – Stred
1. Stanislav Bazalík
Republika
2. Branislava Beňová, Mgr.
nezávislá
3. Peter Dubeň, Ing.
nezávislý
4. Ľubomír Hrabaj, Bc.
nezávislý
5. Jakub Košta
nezávislý
6. Ladislav Kukolík, MUDr.
nezávislý
7. Štefan Kysel, Ing.
Národná koalícia/nezávislí kandidáti
8. Norbert Nagy, Mgr.
nezávislý
9. Miroslav Rybársky, Ing.
nezávislý

10. Monika Salayová, Mgr.
nezávislá
11. Stela Šeševičková
Hlas – sociálna demokracia
12. Ján Valent, Mgr.
nezávislý
13. Peter Varga, Ing.
nezávislý
14. Ľuboš Žilinčár, Ing.
nezávislý

Volebný obvod č. 3 – Centrum II
+ stará časť mesta
1. Mária Biesová, Ing.
nezávislá
2. Gabriela Hajdoniová, Mgr., MPH
nezávislá
3. Jana Lauková, Ing.
Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie
4. František Páleník, Mgr.
nezávislý
5. Patrik Sabol
Hlas – sociálna demokracia
6. Rastislav Uhrovič, Ing.
nezávislý
7. Róbert Vašina
Hlas – sociálna demokracia

1. Dušan Berkeš, Ing.
nezávislý
2. Vladimír Hrabaj, Bc.
nezávislý
3. Juraj Kubík, Bc.
Národná koalícia/nezávislí kandidáti
4. Štefan Muha, Ing., Bc.
Smer – sociálna demokracia
5. Renáta Stančeková, Ing.
nezávislá
6. Stella Víťazková, Ing.
nezávislá

Volebný obvod č. 5 – IBV
+ Šášovské Podhradie
1. Štefan Baranec, Ing.
nezávislý
2. Vladimír Fabo, Mgr.
nezávislý
3. Martin Kicko, Ing.
Hlas – sociálna demokracia
4. Roman Klacek
nezávislý
5. Juraj krátky, Ing.
Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie
6. Júlia Kúšová
nezávislá
7. Peter Lipták, Ing.
nezávislý
8. Anna Líšková, Mgr.
nezávislá
9. Jarmila Sedláková
Smer – sociálna demokracia
10. Miroslav Vrban, Mgr.
Slovenská národná strana

(lt)
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Milan Veselý: Nádej na reštart tu stále je
V septembri sa definitívne odstavila
výroba hliníka v Slovalco, a.s. Stalo
sa tak vôbec po prvýkrát od päťdesiatych rokov 20. storočia, kedy sa
v Žiari nad Hronom vybudovala hlinikáreň ZSNP. Slovensko aktuálne prišlo
o sebestačnosť s kovom 21. storočia,
Európa o kvalitný a ekologicky vyrábaný hliník. Aké dopady na slovenské
hospodárstvo a žiarsky región bude
mať zastavenie výroby, uvidíme v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.
O aktuálnych súvislostiach s odstavovaním výroby sme sa rozprávali
s generálnym riaditeľom Slovalca,
Milanom Veselým.
V polovici augusta predstavenstvo
spoločnosti Slovalco oznámilo, že od
septembra končí výrobu hliníka. Ako
vy osobne vnímate alebo ste vnímali
toto rozhodnutie?
Osobne považujem toto rozhodnutie
za logické. Vzhľadom na vývoj situácie
na trhoch s elektrickou energiou a cien
hliníka na londýnskej burze kovov, či na
dlhotrvajúce a nikam nevedúce rokovania s vládnymi predstaviteľmi nemali
akcionári Slovalca iné východisko. Slovalco má zabezpečenú elektrickú energiu
len do konca roku 2022. Pri súčasných
podmienkach na trhu a neochote vlády
je nákup elektrickej energie minimálne
na rok 2023 nereálny. Preto sa akcionári
rozhodli energiu za posledný kvartál predať, bezpečne odstaviť výrobu primárneho hliníka a pripraviť všetko na prípadný
hladký reštart celej výroby v budúcnosti.
Informácie o dopadoch ukončenia
výroby sa rôznili. Médiá väčšinou interpretovali, že o prácu prichádza 300
zamestnancov a ďalšie stovky miest
budú ohrozené v reťazci dodávateľov,
ktorí sú priamo nadviazané na žiarsku
hlinikáreň. Ako to teda je? Budete prepúšťať, alebo akým spôsobom budete
riešiť zamestnancov, keďže v budúcnosti je stále možný reštart výroby?
Po odstavení výroby bude Slovalco
potrebovať len približne 150 ľudí na
zachovanie časti výroby pretavovania
v pretavovacom centre a výroby anód.
Zvyšná skupina zamestnancov sa, žiaľ,
stáva nadbytočnou. Akcionári však stále
veria, že sa dokážeme dohodnúť s vládou a potrebná úprava zákona (Zákon
č. 414/2012 pozn. redakcie), ktorá by pre
slovenský priemysel nastavila rovnaké
rámcové podmienky, aké platia v iných
priemyselných krajinách EÚ, bude prijatá. Aj preto sa snažíme udržať si čo najväčšiu skupinu zamestnancov, ktorí by
nám v prípade prijatia uvedeného zákona a poklesu cien elektrickej energie na
prijateľnú úroveň pomohli s opätovným
reštartom výroby primárneho hliníka. Po
odstavení všetkých pecí bude prebiehať ešte čistenie priestorov a zariadení
a technické práce. Pre zamestnancov
máme pripravené tiež rekvalifikačné
programy a rokujeme s firmami, kto-

Milan Veselý, generálny riaditeľ Slovalca.

ré prejavili záujem o pridelenie našich
zamestnancov k nim, prípadne o iných
pracovných príležitostiach.
Čo sa však týka medializovaných informácií aj mylných interpretácií niektorými
politikmi, chcel by som vysvetliť jeden
dôležitý fakt. Slovalco ani iné firmy energeticky náročného sektora nežiadajú
o mimoriadnu podporu od štátu! Nežiadajú o podporu z vybratých daní od
ľudí, nežiadajú o podporu štátu z peňazí
vyčlenených pre zdravotníctvo, školstvo
alebo iných kapitol rozpočtu. Spomínaný zákon o prerozdeľovaní prostriedkov
z výberu emisných povoleniek (Zákon
414/2012) hovorí o tom, ako sa majú použiť peniaze, ktoré štát vyzbieral priamo
od fabrík z nákupu emisných povoleniek.
Časť z týchto príjmov sa presúva do Envirofondu. Zákon definuje, že časť z týchto peňazí v Envirofonde - ktoré fabriky
odviedli - sa z tohto fondu má do nich
vrátiť, aby ich použili na zníženie produkcie CO2 alebo na modernizáciu svojich
technológií v záujme ekologizácie. Tieto
peniaze by však mali byť použité aj na
ochranu už dekarbonizovanej výroby
a to tak, že cez kompenzácie peniaze
z fondu vykryjú zvýšené náklady na
nákup elektrickej energie. Tá je drahá aj
z dôvodu vplyvu obchodovania s emisnými povolenkami, keďže cena elektriny
sa prakticky „umelo“ navyšuje v dôsledku
toho, že neekologickí výrobcovia elektriny si musia kupovať emisné povolenky.
Cenu povolenky pretavujú do ceny
elektriky, a teda aj ekologické elektrárne

– napríklad jadrové, od ktorých odoberá
elektrinu Slovalco – cenu navýšia.
Vo všetkých vyspelých ekonomikách
kompenzácie fungujú a svojim fabrikám
dávajú tieto štáty až štyrikrát viac ako
chce naša vláda. Náš štát navrhuje vrátiť
do priemyslu 6,25% z príjmov z predaja
povoleniek. Samotná Európska komisia
však navrhuje použiť až 25%. Naša požiadavka je teda taká, aby aj Slovensko
rozdelilo toľko, ako iné štáty – napr. ako

Česko, Nórsko, Nemecko, Holandsko,
ktoré dávajú svojim hlinikárňam, či iným
hutníckym a chemickým fabrikám. Aby
náš štát svoj priemysel nelikvidoval tým,
že už na štarte ho znevýhodní. Zvyšok
z vyzbieraných peňazí nech štát používa na budovanie obecných kanalizácií,
vodovodov a podobne, čo ako príklad
v diskusiách na túto tému používa pán
minister Budaj.
Viackrát ste v médiách spomenuli, že
prípadné obnovenie výroby by vás
malo stáť 60 - 100 miliónov eur. Je to
pri takých nákladoch znova reálne?
Či už predseda predstavenstva Ola Saeter, alebo ja pri rokovaniach s predstaviteľmi vlády a poslancami konzistentne
komunikujeme veľmi jasný názor, že
pokiaľ bude pripravený transparentný
a dlhodobo stabilný legislatívny rámec
na úrovni vyspelých ekonomík v po-

dobe novely zákona o prerozdeľovaní
prostriedkov z Envirofondu, tak Slovalco bude vedieť, na akej úrovni a v akom
časovom horizonte si dokáže vyrokovať
s dodávateľmi podmienky ceny elektrickej energie. Výroba hliníka je o dlhodobom horizonte podnikania a o striedaní
dobrých a zlých období na trhu s hliníkom. Naši akcionári so všetkým týmto vo
svojich scenároch počítajú. Asi jediné, čo
nedokážu predikovať je svojvôľa, s akou
súčasná vláda a najmä minister financií
pristupujú k priemyslu v tomto náročnom období.
Nádej na reštart tu zatiaľ je. Ale vláda
musí urýchlene konať, aby sme to svetlo
na konci tunela konečne mohli vidieť.
Akým spôsobom prijímali zamestnanci správy o tom, že hlinikáreň, tak ako
ju poznali takmer 30 rokov (minimálne dočasne) končí?
Slovalco je dlhodobo vo svojej komunikácií so zamestnancami úprimné
a otvorené, či už čo sa týka interných

tém a výziev, alebo externých vplyvov.
Našu situáciu veľmi otvorene vysvetľujeme zamestnancom aj s krokmi, ktoré
robíme či už ako vedenie, alebo naši
akcionári. Takže sme spoločne vždy stáli
priamo voči realite a nezahmlievali sme
ju. Napriek tomu, nás to všetkých vrátane mňa, zaskočilo, že to dospelo až do
štádia odstavenia elektrolýzy, pričom
dôsledky toho, čo sa stalo, začínajú dochádzať postupne.
Veril som v zdravý rozum tejto vlády. Ak
by ešte v júni minulého roku tento zákon
prijali, Slovalco by si dohodlo dlhodobý
kontrakt na elektrinu a toto náročné
obdobie prekoná. Avšak nekonanie ministrov financií a životného prostredia,
ktorí mali dva roky na prijatie zákona,
pochovali nádeje nielen našej fabriky, ale
aj mnohých ďalších, ktoré do energeticky
náročného priemyslu patria. Žiaľ...

Ako vidíte uplatnenie vašich zamestnancov, ktorí budú musieť odísť, na
trhu práce?
Je veľa firiem, ktoré hľadajú dobrých
a kvalitných zamestnancov a ktoré sa
nám ozývajú. Verím však, že si potrebnú
skupinu ľudí na prípadný reštart udržíme
a tiež verím, že v takom prípade sa k nám
vrátia aj tí, ktorí odišli. Je to škoda, lebo
to nie je vinou fabriky.
Vy osobne ste v Slovalcu prakticky od
jeho vzniku, ako generálny riaditeľ
od roku 2002. Ako vy osobne vnímate celú túto situáciu, keďže vieme, že
dva roky ste sa snažili nájsť východisko, no s našou vládou to nepohlo
snáď ani teraz.
Je to veľmi smutné, že osobné, chorobné vízie jedného - dvoch ľudí v exekutíve
štátu, ich nenávisť a hľadanie nepriateľa dokážu pochovať aj špičkové fabriky
a organizácie a vyhráva politikárčenie
a ich osobné záujmy. Domino efekt,
ktorý spustí odstavenie čo i len jednej

takejto fabriky (a Slovalco už ani zďaleka
nie je jediná fabrika, ktorá bola nútená
odstaviť svoju výrobu), bude mať ďalekosiahle následky. Následky, na ktoré
ministri nemysleli. Alebo mysleli a o to
je o to zarážajúcejšie.
Na záver, dá sa o budúcnosti výroby
hliníka v Žiari nad Hronom povedať aj
niečo optimistické?
Nádej zomiera posledná a chcem veriť,
že výrobu dokážeme ešte obnoviť. Musí
však dôjsť k zmenám, ktoré sú mimo
vplyvu Slovalca. My budeme robiť všetko
preto, aby sme vláde vysvetlili, že nežiadame nič navyše, len rovnakú štartovaciu
čiaru, akú majú iné európske fabriky, a že
fabrika ako Slovalco tu má svoje miesto.
Zdroj: Hutník
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GRATULUJEME K ŽIVOTNÉMU JUBILEU
Jednota dôchodcov na Slovensku – Základná organizácia Žiar nad Hronom
blahoželá svojim jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožívajú životného jubilea
70 a 80 rokov.
Helenka Šovčiková, Evka Benediková, Ján Ritter, Ján Tichoň.
Čas, ten zlodej, už mladosť odniesol. Nie však vaše krásne spomienky, ktoré
máte v srdci. Dnes všetci na vás vrúcne myslíme. Chceme vám popriať zdravie
a šťastie do mnohých ďalších rokov, chceme vám popriať radosť, lásku a čas
nech ide krokom.
Vlasta Bahnová,
predsedníčka Jednoty dôchodcov v Žiari nad Hronom

SLÁVNOSTNÉ POSEDENIE PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM
Jednota dôchodcov na Slovensku – Základná organizácia Žiar nad Hronom organizuje v stredu 12. októbra od
13.00 do 18.00 hod., pri príležitosti úcty k starším, slávnostné posedenie s kultúrnym programom pri koláčiku,
káve a hudbe v Klube dôchodcov v Žiari nad Hronom.
Vstupné: 4 eurá. Poplatok sa vyberá v klube do stredy 5. októbra.

OBEDY PRE SENIOROV
Po dlhšej prestávke spúšťa Základná škola na Ul. Dr. Janského 2 v Žiari nad Hronom (I. ZŠ) stravovanie pre seniorov.
Od 1. októbra umožňuje výdaj obeda – polievka a hlavné jedlo v dňoch školského vyučovania pre záujemcov,
ktorí si jedlo prevezmú v jednorazových obaloch pri výdajovom okienku.
Cena za obed je 3,45 eura, čo je mesačne 69 eur + paušálny poplatok za balenie 7,00 eur mesačne.
Úhrada musí prebehnúť vopred, ako bezhotovostná platba na účet školskej jedálne, a to vždy k 20. dňu v mesiaci,
ako platba na nasledujúci mesiac.

Objednávateľ: Jakub Košta, Š. Moysesa 423/57, Žiar nad Hronom. Dodávateľ: Mesto Žiar nad hronom, Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125

Pre bližšie informácie kontaktuje p. Jurišicovú, vedúcu školskej jedálne na telefónnom čísle: 045/672 52 14.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 26.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 27.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna, J. Kozáčeka 11, Zvolen
• 28.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 21, Kremnica
• 29.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina
• 30.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň V kocke, E. P. Voljanského 1, Zvolen
• 1.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata, Kremnická 2, Zvolen
• 2.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, J. Kozáčeka 9282, Zvolen
• 3.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center. Nám. SNP 63, Zvolen
• 4.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, P. O. Hviezdoslava 1, Zvolen
• 5.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
• 6.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 7.10. 20.00 -22.00 h lekáreň Benu, SNP 116, ZH
• 8.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada, Nám. SNP 5, Zvolen
• 9.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna, J. Kozáčeka 11, Zvolen

Svetový čistiaci deň
V piatok 16. septembra sa žiaci šiesteho a ôsmeho ročníka žiarskej „Štvorky“
zúčastnili čistenia a zbierania odpadu
v okolí Lutilského potoka. Upratovanie
sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového
čistiaceho dňa v rámci medzinárodnej
iniciatívy. Cieľom pedagógov a žiakov
školy bolo vyčistiť okolie v meste Žiar

nad Hronom a okolie Lutilského potoka
od nánosov odpadu. Realizáciou tejto
aktivity sme spojili príjemné s užitočným,
pretože žiaci si budovali a upevňovali
vzťahy k prírode, ale i medzi sebou.
„Štvorka“
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Núdzové osvetlenie a protipožiarna vzduchotechnika
vám môžu zachrániť život
V akom stave ich máte vo vašej bytovke?
Všetci ešte máme v živej pamäti obrovskú tragédiu, ktorá sa v júni stala
v Handlovej. Pri požiari v 11-poschodovej bytovke vyhasli štyri životy. Paradoxne, všetky obete prišli o život pri
úniku po núdzovom schodisku, kde sa
nadýchali splodín a stratili vedomie.
Preto by bytové domy mali mať vytvorený funkčný systém núdzového osvetlenia a viacposchodové paneláky aj
protipožiarnu vzduchotechniku. Pri krízovej situácii, ktorou môže byť napríklad
požiar, je potrebné v krátkom čase evakuovať čo najväčší počet ľudí. Núdzové
osvetlenie pomáha nájsť správnu únikovú cestu a fungujúca vzduchotechnika
odvádza nebezpečné spaliny, ktoré sa
zhromažďujú v priestoroch domu.
Spoločnosť ELMONT - ZH, spol. s r.o. zo
Žiaru nad Hronom pomáha spoločenstvám vlastníkov bytov s inštaláciou,
údržbou a revíziami núdzového osvetlenia v spoločných priestoroch domov,
a taktiež s inštaláciou a údržbou protipožiarnej vzduchotechniky.

Konateľ spoločnosti ELMONT - ZH, Jakub
Košta hovorí, že mnoho bytoviek má systém núdzového osvetlenia zanedbaný
alebo úplne nefunkčný. „Umelé osvetlenie spoločných priestorov, ako sú chodby, schodiská či pivnice, zabezpečuje
obyvateľom komfort viditeľnosti. Avšak
v čase krízy, napríklad požiaru, sa prívod elektriny do domu poškodí alebo je
vypnutý a vtedy musí nabehnúť systém
núdzového osvetlenia, ktoré obyvateľom
pomôže nájsť únikovú cestu.“

pojené a priestory sú využívané na iné
účely. To je však veľké riziko, pretože tieto
zariadenia môžu byť zásadným faktorom
pri záchrane života obyvateľov bytového domu. Je možné, že ak by pri požiari
v Handlovej fungovala vzduchotechnika na schodisku, unikajúci obyvatelia by
prežili...“

ELMONT - ZH ponúka bytovým
spoločenstvám pomoc

ELMONT - ZH vidí v bytovkách
rezervy s núdzovým osvetlením
Núdzové osvetlenie by sa malo zapínať
automaticky pri výpadku umelého osvetlenia, alebo na základe signálov z požiarnych a poplachových systémov. Zariadenie musí byť napájané z iného vedenia
ako zo systému všeobecného osvetlenia,
alebo je napájané z autonómnej batérie,
ktorá je umiestnená v kryte svietidla.
Znamená to, že aj v čase, keď dom ostane bez prívodu elektrickej energie,

Núdzové osvetlenie a protipožiarna vzduchotechnika môžu
pri krízových situáciách zachrániť životy.

Jakub Košta, konateľ ELMONT - ZH, spol. s r.o.

núdzový systém svieti. Normy vyžadujú,
aby svetlá na únikových cestách napĺňali
požiadavku funkčnosti najmenej jednu
hodinu. V niektorých konkrétnych prípadoch sa môže čas predĺžiť.

20.storočia boli pôvodne inštalované núdzové obvody a záložné zdroje, sú tieto
zariadenia nefunkčné a zabudlo sa na ne.
Lenže to sa v prípade požiaru či inej krízovej situácie môže vypomstiť.“

Podľa spoločnosti ELMONT - ZH, má
väčšia časť bytových samospráv značné
rezervy v systéme núdzového osvetlenia.
„Dlhodobo vykonávame odborné skúšky
a merania elektrických zariadení v spoločných priestoroch bytoviek, a preto
vieme, že veľa objektov má nedostatočný počet núdzových svietidiel, alebo
sú nesprávne rozmiestnené,“ vysvetľuje
ďalej Jakub Košta. „Z pohľadu funkčnosti
nie je často zabezpečená pravidelná kontrola batérií, žiaroviek, elektrických vedení a napájania. Nestačí vykonať kontrolu
v termínoch pravidelných revízií elektrických zariadení, pretože životnosť batérií
je obmedzená. Často však v priestoroch
bytových domoch, kde v 70. a 80. rokoch

Protipožiarna vzduchotechnika
môže pomôcť prežiť požiar
Protipožiarna vzduchotechnika obytných výškových budov zabezpečuje
prísun vzduchu a vetranie spoločných
priestorov, najmä schodísk a prispieva
tak k bezpečnému presunu osôb počas
evakuácie po schodisku. Jakub Košta
však hovorí, že väčšina bytoviek v Žiari
nad Hronom tento systém neudržuje.
„Pri výstavbe panelákov sa protipožiarna vzduchotechnika inštalovala. Postupne sa situácia v bytovkách vyvinula tak,
že zdanlivo nepotrebné a nepoužívané
vzduchotechnické zariadenia boli od-

Ak máte pochybnosti o funkčnosti a stave vášho núdzového osvetlenia, nemali
by ste váhať a opýtať sa na to predsedu
bytovej samosprávy. Ten sa môže skontaktovať so zástupcami spoločnosti ELMONT - ZH, ktorá posúdi úroveň vášho
systému a v prípade potreby vám ho
upraví tak, aby spĺňal všetky požiadavky
noriem, ale hlavne bol v prípade krízovej
situácie pripravený pomôcť obyvateľom
bytového domu. To isté platí aj pri protipožiarnej vzduchotechnike.
„Malo by byť v záujme bytových spoločenstiev udržiavať resp. nainštalovať
núdzové osvetlenie a protipožiarny
vzduchotechnický systém, pretože ak
dôjde k núdzovej situácií a tieto systémy
nebudú fungovať, môže byť už neskoro.
Inštalácia a prevádzka oboch systémov
nestojí veľké náklady. A už vôbec sa nedá
merať peniazmi niečo, čo vám dokáže zachrániť život,“ hovorí Jakub Košta.
V súčasnosti sú k dispozícii nové technické zariadenia, ktoré môžu zabezpečiť jednoduché a účelné riešenia pri
ochrane zdravia a života. Dokonca nie
sú vôbec energeticky náročné, ale predstavujú jednu z možností, ako ušetriť
náklady na spotrebovanú elektrickú
energiu. Napríklad núdzové osvetlenie
s funkciou auto test, úsporné svietidlá
s LED diódami alebo aj špeciálne núdzové svietidlá. Detaily vám poskytnú experti spoločnosti ELMONT – ZH.
Kontaktné informácie:
ELMONT - ZH, spol. s r.o.
Jakub Košta
Telefón : 0907 365 238
E-mail : jakub.kosta@elmontzh.sk
www.elmontzh.sk

Ilustračný príklad svietidla núdzového osvetlenia

Mnoho bytových samospráv nemá funkčné núdzové
osvetlenie a protipožiarnu vzduchotechniku.

Na Festivale remesiel sa predstavili kováči
z rôznych kútov Slovenska
V sobotu 10. septembra sa v záhrade
Pohronského osvetového strediska
uskutočnil 3. ročník Žiarskeho festivalu remesiel. Tento rok bolo počas festivalu predstavené kováčske remeslo.
Prostredníctvom festivalu žiarske Pohronské osvetové stredisko šíri povedomie o tradičných remeslách, ktoré boli
v minulosti súčasťou života v regióne.
Podporuje tradičných remeselníkov,
ktorí pôsobia v našom regióne i mimo
neho a poskytlo im priestor na prezentáciu svojej tvorby a výmenu skúseností.
Tento rok sa návštevníci festivalu zoznámili s kováčskym remeslom. Kováči priblížili návštevníkom históriu kováčstva
a predviedli im ukážky tvorby z kovu na
vyhniach s možnosťou interaktívnych
tvorivých dielní. V minulosti malo pre
našich predkov kováčstvo nezastupiteľný význam. Dnes sa pomaly vytráca

a starí majstri by mali svoje skúsenosti
odovzdať mladšej generácii. Nehmotné
kultúrne dedičstvo v podobe kováčstva
sa preto počas festivalu prezentovalo po
teoretickej stránke i názornými ukážkami
pri výrobe tradičných výrobkov z kovu na
vyhniach s možnosťou interaktívnych
tvorivých dielní.
Okrem ohňa a búchania kladív sa prezentovali aj ďalšie tradičné remeslá
ako rezbárstvo, hrnčiarstvo, drotárstvo,
bylinkárstvo, remenárstvo či včelárstvo,
ale aj iné remeslá a hand-made tvorcovia. Poslaním podujatia zachovávať a šíriť povedomie o tradičných remeslách,
ktoré boli v minulosti súčasťou života
v našom regióne.
Počas podujatia si návštevníci mohli
vychutnať aj sprievodné atrakcie ako
fotenie s dravcami, lukostreľbu a streľbu

z kuše, koníky, tvorivé dielne, dobové
scénky, sokoliarov či maľovanie na tvár.
Žiarsky festival remesiel mal predchodcu Žiarsky minifestival remesiel, ktorý sa
uskutočnil v rokoch 2020 a 2021.
(lt)
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Prázdniny v komunitnom centre zamerali
na užitočné trávenie voľného času
Počas leta 2022 pripravilo Komunitné
centrum v Žiari nad Hronom pestrý
program v podobe voľnočasových,
preventívnych či komunitných aktivít.
V mesiacoch júl až august sa komunitnému centru podarilo zorganizovať
niekoľko besied a prednášok na tému
Prevencia drog a omamných látok pod
vedením odborníkov. „Témy a prednášky
viedla špecialistka skupiny preventistov
okresného riaditeľstva policajného zboru Anna Holečková, policajný preventista z mestskej polície Jozef Kováč a Mária
Hrušovská, zamestnankyňa oddelenia
výchovy k zdraviu RÚVZ, ktorá si na túto
tému pripravila rôzne interaktívne hry,
ktoré deti zaujali,“ približuje na úvod
Martina Ponická, odborný garant komunitného centra.
Do preventívnych aktivít zapájali pracovníci centra okrem detí a mládeže aj
dospelých, a to prostredníctvom účasti
na prednáškach či činnosti Klubu matiek.
„Komunitné aktivity prebiehali aj počas
letných prázdnin v súlade s akčným plánom. Podarilo sa nám zaktivizovať obyvateľov a podporiť ich pri zveľaďovaní

spoločných priestorov v ubytovni, ktorá
je v správe mesta Žiar nad Hronom. Realizovali sa tiež rôzne brigády, napríklad
upratovanie či maľovanie, do ktorého sa
zapojila väčšina dospelých obyvateľov aj
detí,“ konkretizuje Martina Ponická.

Komunitné centrum zorganizovalo v lete
aj dva menšie výlety. Prvý bol do Komunitného centra v Starej Kremničke, kde sa
deti z Kortíny zoznámili s novými kamarátmi a vypočuli si užitočnú prednášku
s názvom Naša príroda, naše bohatstvo,
ktorú viedol splnomocnenec vlády pre
rómske komunity, Maroš Balog.

Aktivity zorganizovali v osade
aj v priestoroch fary
Pestrú škálu aktivít, ktoré pracovníčky
komunitného centra počas leta realizovali, zamerali na užitočné trávenie voľného času ako dobrý príklad predchádzania sociálno-patologických javov pre deti
a mládež. Počas leta sa tiež uskutočnili
rôzne športové aktivity, hry a súťaže, ktoré sa konali nielen v osade Pod Kortínou,
ale aj v priestoroch fary pri Kostole Sedembolestnej Panny Márie. „V auguste sa
konal mini futbalový zápas medzi deťmi
z ubytovne Jadran a ubytovne v správe
mesta, tzv. STS, myšlienkou ktorého bolo
utužovanie dobrých vzťahov a spájanie
komunít v meste. Počas prázdnin v komunitnom centre prebiehali pravidelne
aj tvorivé dielničky, aby si deti aj počas
leta cvičili zručnosť, kreativitu a tvori-

vosť. Okrem pestrých výrobkov rôznych
techník a materiálov deti veľmi zaujala
výroba náramkov, ktorá sa stala ich veľkou obľubou. Práve vďaka týmto tvorivým dielňam sa nám podarilo prepojiť
deti z viacerých lokalít v meste,“ hovorí
ďalej Martina Ponická a ako naznačuje,
v lete sa v komunitnom centre konal aj
skautský deň, ktorý pomohla zrealizovať

Jana Nešporová, vedúca oddielu skautov
v našom meste: „Deti a mládež mali jedinečnú príležitosť priučiť sa pravidlám
skautingu, ako aj súťažiť v niekoľkých
súťažných disciplínach zameraných na
rozvoj postrehu a pozornosti. Okrem
pekných spomienok si odniesli aj ponaučenie a hlavnú myšlienku skautov, ktorou
je vzájomne si pomáhať.“

Druhý výlet sa konal pod Šášovský hrad,
ako symbol zavŕšenia letných prázdnin.
Pracovníčky centra a pracovníci Mestskej
občianskej poriadkovej služby pripravili
pre deti opekačku a pestrý program na
rovinke pod hradom. „V komunitnom
centre bolo počas leta veľmi pestro a veselo, ale činnosť pokračuje ďalej s rovnakou myšlienkou a cieľom až do konca
júna budúceho roka. Naďalej preto do
centra hľadáme dobrovoľníkov. Ďakujeme našim súčasným dobrovoľníkom
a členom MOPS za pomoc pri aktivitách
počas leta,“ uzatvára Martina Ponická,
odborný garant komunitného centra.
(lt)
Foto: Komunitné centrum.

Letné dobrodružstvá s Centrom voľného času
Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom každoročne pripravuje pre
deti pestrú letnú ponuku denných táborov. Tohtoročné tábory sme sa rozhodli venovať spoznávaniu banských
miest nášho regiónu. Počas troch turnusov sa deti zmenili na kremnických,
štiavnických a hodrušských permoníkov.
Leto odštartovali kremnickí permoníci,
ktorí nás počas týždňa naučili kopec
zaujímavostí o ťažení zlata, peniazoch
a o finančnej gramotnosti. Spoznali sme
sa so psíkmi z canisterpaie - Athosom
a Dorotkou a vyskúšali sme si, aké je to
trénovať psy. Prezreli sme si kaštieľ a vypočuli si zaujímavé príbehy od kastelána.
Na výlete v Kremnici sme navštívili Múzeum mincí a medailí, Múzeum terčov
aj Galériu plnú rozprávkových ilustrácií.
Na námestí sme hľadali „prasaciu hlavu“
z povesti a našli sme aj stratený poklad.

Prvý turnus vyvrcholil návštevou kúpaliska a športovými súťažami o pekné ceny.
Spolu so štiavnickými permoníkmi deti
počas druhého letného tábora rozvíjali
najmä svoje kreatívne zručnosti. Navštívili nás štátni a mestskí policajti, ktorí
deti na dopravnom ihrisku naučili ako
sa bezpečne správať na ceste. Výlet sme
si užili v Banskej Štiavnici v Terra Permonia na tvorivých dielničkách a poobedie
na mineralogickej expozícii plnej krás
neživej prírody. Keďže bolo počas tohto
týždňa veľmi horúco, prispôsobili sme
program a na mestskom kúpalisku sme
strávili dve dopoludnia. V parku nás pri
ukážke agility pobavila Lenka Líškayová
so svojimi šikovnými psíkmi.
Letnú permonícku trilógiu uzavreli
hodrušskí permoníci. Tábor sa niesol
v duchu poznávania a ochrany príro-

dy. Deti mali možnosť naučiť sa strieľať
z luku, vystúpili sme na Šášovský hrad,
vypočuli sme si povesti o jeho vzniku
a pozreli si expozíciu, v lesíku pri hrade
sme hľadali a určovali zvieracie stopy.
Na poučnej besede s mestským policajtom sme sa vzdelávali na tému ochrany
zvierat. Na výlete v Hodruši Hámroch
sme preskúmali podzemné hodrušské
hlbiny v bani Starovšechsvätých, prezreli sme si veľkú zbierku krásnych kvetov
baní (minerálov), a to najpraktickejšie,
naučili sme sa ryžovať zlato a odniesli
sme si domov svoje prvé zlatinky.

zo Žiaru nad Hronom a z blízkeho okolia. Ďakujeme vám, že ste starostlivosť
o vaše deti zverili počas leta do našich
rúk. Veríme, že programy letných táborov priniesli deťom mnoho nových zážitkov, vedomostí, skúseností a priateľstiev.

Celý kolektív CVČ sa teší na ďalšie dobrodružstvá budúceho leta a už v októbri
sa tešíme na deti v záujmových útvaroch
CVČ.
Kolektív CVČ
Foto: CVČ

Všetky tábory CVČ boli naplnené pestrým programom, kreatívnymi, pohybovými, zábavnými aj športovými aktivitami a súťažami. V každom tábore sme
absolvovali celodenný výlet, návštevu
Kina Hron aj mestského kúpaliska. Našimi bránami v lete prešlo takmer sto detí

Žiarčania sa budú môcť pochváliť svojou čarovnou knižnou novinkou
do ktorej bude patriť aj pripravovaná kniha Čarovný Žiar nad Hronom a okolie,“
vysvetľuje Milan Paprčka, garant projektu, letecký fotograf a pilot. Vydaním obrazovej publikácie chce vydavateľský tím
podporiť rozvoj domáceho cestovného
ruchu v okrese Žiar nad Hronom, ako ho
aj dostať do povedomia širšej verejnosti
a zahraničným turistom.

Unikátne zábery,
ktoré nadchnú aj Žiarčanov

Vydavateľský tím z Kynceľovej v spolupráci s miestnymi fotografmi v Tekove pripravuje unikátnu čarovnú knihu.
Obsahovať bude prácu miestnych fotografov.
Fotopublikácia Čarovný Žiar nad Hronom a okolie, ktorá čoskoro vstúpi do
sveta kníh, obsahuje unikátne zábery
od rozličných regionálnych fotografov.
Podpora domáceho cestovného ruchu
a zviditeľnenie regiónu Dolného Pohro-

nia i v zahraničí, je hlavnou víziou pripravovanej knihy.

Podporia miestnych umelcov
„Najkrajšie fotografie o svojom vlastnom regióne väčšinou spravia nadšení
fotografi, ktorí majú fotografovanie len
ako nezištnú vášeň. Veľakrát ale nemajú
príležitosť ich ukázať svetu v knižnej podobe. Preto sme sa v našej spoločnosti
rozhodli vydať špeciálnu edíciu fotokníh,

Objektívom zachytený Šášovský hrad či
žiarska hvezdáreň, malebné okolité dedinky či krásne Kremnické vrchy obklopujúce Žiarsku kotlinu, okúzlia nejedného čitateľa. „Kniha bude obsahovať viac
než sto unikátnych záberov. Nebude to
len pohľad na samotné mesto Žiar nad
Hronom a Kremnicu, ktoré si spolunažívajú v tesnej blízkosti. Čitateľ v nej nájde
aj menej známe, možno pre niekoho nepoznané prírodné skvosty či zaujímavé
miesta po kultúrno-historickej stránke.
Čarovné fotografie priblížia jedinečnosť
tohto okresu na strednom Slovensku.
Prostredníctvom umeleckých fotografií
bude mať možnosť spoznať nepoznané kúzlo Čarovného Žiaru nad Hronom
a jeho okolia každý,“ približuje autor a redaktor pripravovanej knihy, Martin Kmeť.

Čarovný Žiar nad Hronom
a okolie
Podľa slov Jána Šimúneka, ako manažéra projektu, sa súčasťou knihy môže
stať aj široká verejnosť. „Všetky články,
ako aj popisy k fotografiám, budú nielen
v slovenčine, ale aj v anglickom jazyku. Tým dostáva kniha vyššiu hodnotu,
a tak bude slúžiť na propagáciu tekovského regiónu nielen pre domácich, ale
i zahraničných návštevníkov. Táto krásna
kniha z edície Čarovné Slovensko bude
vhodná aj ako reprezentačný dar, kto-

rým ukážeme známe aj menej poznané
miesta v regióne, a tým prilákame viacej
návštevníkov na stredné Slovensko,“ dodáva Šimúnek.
Na vytvorení publikácie sa môžu spolupodieľať aj samosprávy, kultúrne inštitúcie či regionálne podniky, ktoré svojou
činnosťou a pôsobením v okrese píšu
svoju históriu.
(r)
Foto: Zdroj Čarovný
Žiar nad Hronom a okolie.
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Dotĺklo srdce
drahého otecka,
odišlo na
večnosť spať.
Otecko zlatý,
zostaneš s nami
vo večných
spomienkach.
Ďakujeme všetkým príbuzným
a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť
a na poslednej ceste odprevadili
nášho drahého manžela,
otca, starého otca a brata
Vladimíra Víťazku,
ktorý nás vo veku 80 rokov navždy
opustil 28. júla 2022.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Kto v srdci žije,
nezomiera.
S hlbokým žiaľom
oznamujeme,
že náš milovaný
manžel, otec,
starý otec,
prastarý otec,
brat a švagor
Richard Schveigert
nás navždy opustil dňa
14. septembra 2022
vo veku 81 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA
Kto žije v srdciach
svojich blízkych,
nie je mŕtvy, je len
vzdialený.
Slza smútku tíško
tečie po tvári,
bolesť v srdci
zabolí,
ale spomienka,
ako večný plameň,
v našich srdciach zahorí.
Dňa 5. októbra si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Ján Téglás.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
Eva a deti s rodinami.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky
v srdciach zostávajú.
Dňa 30. augusta 2022 sme si
pripomenuli 32. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý otecko, starký a prastarký
Štefan Kišš
a dňa 6. októbra 2022 si
pripomenieme 13. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mamička,
starká a prastarká
Alžbeta Kiššová.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
Dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie, ale
smútok a bolesť
v srdci zostáva a
veľmi bolí,
zabudnúť nám
nikdy nedovolí.
Dňa 27. augusta
uplynulo
10 rokov od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Marián Baláž
z Trnavej Hory – Jalnej.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou spomína dcéra
Veronika a príbuzní.

SPOMIENKA
Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len
so spomienkou
na teba
musíme žiť.
Dňa
25. septembra
sme si pripomenuli 8 rokov, keď nás
navždy opustil náš milovaný
Dušan Grochal.
S láskou spomína
manželka a deti.

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 7. októbra by sa dožil
100 rokov náš drahý ocko
Ján Albert.
Ďakujeme ti za všetko – za
starostlivosť aj za ťažkú prácu na
dome. S láskou na teba spomíname.
Dcéry, vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA
S láskou
v srdci stále
spomíname...
Dňa 24. augusta
2022 uplynulo
18 rokov
od odchodu
nášho otca
a starého otca
Rudolfa Martincu,
ktorý nás opustil vo veku 77 rokov.
Za tichú spomienku na neho
ďakuje smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI

SPOMIENKA
Čas plynie
a smútok zostáva
v našich srdciach.
Dňa
24. septembra
uplynul rok
od úmrtia
našej drahej
a milovanej
dcérenky, sestry, manželky,
mamičky, nevesty a priateľky
Petry Bohunickej,
rod. Mesárošovej.
Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať
večne. Takou bola naša Peťka.
Odišla nám príliš skoro.
Hladiac na oblohu si hovoríme,
že bdie nad nami.
Ďakujeme za to, čo si pre nás urobila,
drahá Peťka. Nikdy, nikdy na teba
nezabudneme.
Manžel Dušan ti odkazuje:
Si náš prístav a my tvoje lode, kde
nájdeme vždy pokoj a lásku. „Taktéž“
Spomínajú s láskou a bolesťou
v srdci: manžel Dušan, dcérky
Klárka a Sárka, mamka, brat Robko,
svokrovci Bohunickí a priatelia.

SPOMIENKA

V septembri si pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš drahý otec,
starý otec a prastarý otec
Jozef Šiška
a pripomíname si aj 7. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá mama, stará
mama a prastará mama
Anna Šišková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi
nami,
v našich
srdciach žiješ
spomienkami.
Dňa 4. októbra
2022 uplynie
6 rokov od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš otec a dedo
Peter Mlynár.
Za tichú spomienku ďakujú
a s úctou spomínajú synovia
s rodinami.

Uzávierka čísla 20, ktoré vychádza
10. októbra, je v utorok 4. októbra.
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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RIADKOVÁ INZERCIA
Ponúkame starý obývačkový nábytok – obývacia stena
ako palivové drevo na kúrenie. Len za 40 eur. Odvoz si
treba zadovážiť. T: 0944 554 520

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

Predám jedálenský rozťahovací stôl. Cena dohodou.
T: 0902 790 033

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

Predám detský paplón a obliečky, rozmer: 80 x 130.
T: 0907 605 510

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

Predám tvrdené sklo pod piecky, rozmer: 1OOO x
900 mm, hrúbka 0,6 mmm, zbrúsené hrany, číre.
T: 0907 605 510

Predám plyšové behúne - červené, vzorované,
rozmer: 1,5 x 0,9, 1,2 x 0,9, 2,2 x 0,9, aj samostatne.
T: 0907 605 510

Hľadám elektrikára, práca na Slovensku, výhoda
vodičský preukaz typu, B,C. T: 0905 470 219

Predám dva 50-litrové demižóny. Cena: 80 eur.
T: 0940 920 296

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

Predám 5-ročný plynový sporák. Cena dohodu.
T: 0910 161 614

Predám minirotopéd na nohy. Cena: 10 eur.
T: 0910 100 164

Dosiahla som dôchodkový vek a rada by som sa
začala intenzívne hýbať, chôdza, atď... ako prevencia
proti osteoporóze. Vo dvojici by to bolo veselšie.
T: 0911 919 369

Predám: chladničku (2 ks), mrazničku (1 ks), elektrický
prietokový ohrievač (1 ks), mikrovlnku (1 ks). Dá sa aj
jednotlivo. Ceny dohodou. T: 0950 684 066
Predám súdok na kapustu, 25-litrový. Cena: 20 eur.
T: 045/673 44 15 (ZH)

Predám malý farebný televízor. Cena: 10 eur.
T: 0910 100 164
Hľadám dlhodobý prenájom (najmenej 1-2 roky) bytu/
domu v Kremnici pre 1 osobu so základným vybavením.
Najlepšie aj s pivnicou, balkónom, s možnosťou
parkovania. Cena orientačná: do 400 € s energiami.
V prípade ponuky ma kontaktujte do správy (sms)
alebo telefonicky. Uvítam možnosť obhliadky.
T: 0915 806 082

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

Prechádzate ťažkým
životným obdobím?

Nezostávajte v tom osamote
Niekedy sa, bohužiaľ, v živote stretávame aj so situáciami, kedy dochádza
k dobrovoľnému alebo násilnému
ohrozeniu života či zdravia rôznych
ľudí. Takto pravdepodobne viacerí
z vás už zaregistrovali aj informácie
o samovražde, ku ktorej došlo buď
vo vašom okolí, alebo ďalej na Slovensku či vo svete. Pre pozostalých,
bližšie, ale aj široké okolie sú to situácie, ktoré môžu byť spojené s rôznymi
myšlienkami a prežívaním. Preto je
mimoriadne dôležité, dopriať sebe
a svojmu okoliu potrebnú starostlivosť a pomoc, byť láskaví voči sebe
navzájom, ale aj k svojmu telu a mysli.

komu dôverujete

V prípade informovania o danej udalosti
na sociálnych sieťach je veľmi dôležité:

Pomoc tu je anonymne, bezplatne a nonstop, dokonca vo viacerých formách:

• zastaviť alebo zrušiť zdieľanie akýchkoľvek videí alebo fotiek (alebo odkazov
na ne) spojených so situáciou ukončenia
života

• e-mail: poradna@ipcko.sk

• odstrániť už takéto existujúce príspevky

• video: www.krizovalinkapomoci.sk/videoporadna

• nezdieľať žiadne konkrétne a detailné
informácie o mieste, spôsobe a metóde
činu,…
• myslieť na pozostalých, dopriať im podporu, rešpekt a priestor na smútenie
• šíriť osvetu a zdieľať možnosti pomoci
a podpory
• nezostávať osamote, hovoriť s niekým,

• požiadať o odbornú pomoc a podporu,
pokiaľ vy alebo niekto vo vašom okolí pociťuje ťažké myšlienky či emócie
• obrátiť sa na linky pomoci, ktoré vedia
poskytnúť bezplatnú a anonymnú pomoc
Neexistuje zlá alebo nesprávna reakcia
na podobnú udalosť. Ľudia v podobnej
situácii môžu pociťovať nedostatok energie, únavu, bolesti hlavy, hnev, smútok,
alebo možno práve nepociťovať vôbec
nič. Čokoľvek sa vo vás odohráva, nezostávajte v tom osamote.

POMOC EXISTUJE!

• chat: www.ipcko.sk
• telefón: 0800 500 333

• osobne: Káčko Banská Bystrica (dohodou
cez e-mail: kackobb@ipcko.sk)
• obrátiť sa, samozrejme, neváhajte na odborníkov na duševné zdravie alebo lekárov
vo vašom meste alebo okrese
V prípade ohrozenia zdravia alebo života
kontaktujte 112 alebo 155.

V celkovom poradí Slovenského pohára
patrí Žiarčanom tretie miesto
CYKLISTIKA

V Spišskej Novej Vsi sa prvý septembrový víkend uskutočnilo posledné dvojkolo Slovenského pohára
v cestnej cyklistike. Na programe
bola časovka jednotlivcov do vrchu
na Grajnár a na druhý deň kritérium
v uliciach mesta.
Prvý deň sa na 5 kilometrovej trati darilo najviac A. Peszekiovej, ktorá zvíťazila
v kategórii mini dievčat. Mladší žiak Benjamín Peszeki obsadil výborné 4. miesto.
Alex Jelža finišoval na 19. mieste, žiačka
Tereza Ďuríková obsadila 14. miesto.
V starších žiakoch zabojoval Glezgo,
ktorý došpurtoval na 11. mieste a Christian Jelža obsadil 37. miesto. Kadeti už
museli vystúpať 11 kilometrov. Po bojovnom výkone finišoval Dominik Sochan
na 8. mieste, Filip Záhorec na 13., Alex
Antal skončil na 24. a Jakub Benča po
zranení obsadil 39. mieste. V juniorskej
kategórii atakoval pódium Matúš Ďurík,
ktorý skončil na peknom 6. mieste, Róbert Jackuliak obsadil 9. a Patrik Antal
25. miesto.
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Na druhý deň sa jazdilo kritérium na
okruhu dlhom 1500 metrov. V mini kategórii finišovala A. Peszekiová na druhom mieste. Žiačka Ďuríková absolvovala bodovacie preteky na 6 okruhov.
Svojim súperkám nedala šancu, vyhrala
oba špurty a stala sa víťazkou. Mladší
žiaci jazdili na 6 okruhov a Benjamín
Peszeki bojoval v čelnej skupine. Napokon obsadil výborné 5. miesto a Alex
Jelža pekné 11. miesto. Starší žiaci mali
bodovacie preteky na 9 okruhov. Po bojovnom výkone brali Glezgo 20. miesto,
Májik 34. a Christian Jelža 43. miesto.
Kadeti chceli na 15 okruhov zabojovať
o pódium a od štartu sa išlo zostra. Sochan sa zapájal do únikov a Záhorec
bojoval v špurtoch o body. Napokon
obsadil výborné 6. miesto, Alex Antal
8., Dominik Sochan 9. a Jakub Benča
32. miesto. Juniorka Janka Dubajová po
druhom mieste v MTB maratóne zo soboty pridala v nedeľu pekné 6. miesto
v kritériu. Junior Róbert Jackuliak bojoval v bodovačke na 18 okruhov v úniku

takmer počas celých pretekov. Napokon
až v poslednom špurte prišiel o tretie
miesto a bral nepopulárne 4. miesto. Tímový kolega Matúš Ďurík obsadil dobré
7. miesto.
Po pretekoch prebehlo aj vyhlásenie
celkového poradia kritérijnej ligy a Slovenského pohára v cestnej cyklistike.
Tereza Ďuríková sa stala celkovou víťazkou kritérijnej ligy, za čo získala dres
pre celkovú víťazku. V konečnom poradí celkového poradia cestného pohára
obsadila výborné 2. miesto. Darilo sa aj
kadetovi Filipovi Záhorcovi, ktorý skončil na peknom 2. mieste v kritérijnej lige.
V celkovom poradí Slovenského pohára
patrí nášmu klubu po roku opäť pekné
tretie miesto za tímom EPIC Dohňany na
prvom mieste a CYS Akadémiou Petra
Sagana na druhom mieste.
CK MŠK
Foto: CK MŠK

Majstrovstvá najmladšieho
žiactva v štvorboji na pôde
nášho mesta
ATLETIKA

V stredu 14. septembra sa v Žiari nad
Hronom konalo 2. kolo Majstrovstiev SsAZ najmladšieho žiactva
v štvorboji.
Napriek upršanému počasiu naši najmladší atléti bojovali zo všetkých síl
a dosiahli skvelé výsledky.
Z chlapcov sa najviac darilo Filipovi
Lichtnerovi, ktorý v štvorboji celkovo
obsadil 3. miesto. Z dievčat dosiahli
najlepšie výsledky Ema Jelžová, ktorá si
vybojovala zlatú medailu a Sára Homolová, ktorá získala striebornú medailu.
Umiestnenie v prvej desiatke:
4. miesto Marcos Vvong
6. miesto Matúš Kisantal
7. miesto Mia Dimitriu
9. miesto Sabina Miklová

Prvý turnaj kadetov o postup
do skupiny GOLD
Ani v jednom zápase neprehrali
BASKETBAL – U17 – SKUPINA VÝCHOD

MŠK BK Žiar nad Hronom – RIM Basket Košice 71:51 (37:28)
Body: Filip Horváth 28 (F+8, STL 6, AST
8, 2 trojky), Alex Kaša 15 (REB 9, STL 2,
BLK 1), Matej Valent 11(REB 6, STL 2, AST
2, BLK 1), Jakub Barcík 10 (STL 2), Lukas
Caban 4 (REB 12, STL 4, AST 2, BLK 2),
Matúš Melaga 3 (STL 3, 1 trojka), Bruno
Juhász (REB 5, STL 3, AST 2), David Truben (STL 2, BLK 3), Marek Kňažko, Adam
Herich, Boris Kovalčík, Lukáš Matejka
MŠK BK Žiar nad Hronom – TSM Slávia
Žilina 92:60 (49:33)
Body: Filip Horváth 24 (REB 7, STL 6, AST
5, 3 trojky), Alex Kaša 14 (REB 10, STL 2,
BLK 1), Bruno Juhász 12 (REB 3, STL 2, AST
2, BLK 2), Lukas Caban 12 (REB 11, STL 2,
BLK 3), Matúš Melaga 8 (STL 2, 1 trojka), Matej Valent 7 (REB 5, STL 5), Jakub
Barcík 7 (STL 2, AST 3), Marek Kňažko 4,
David Truben 2 (REB 4), Adam Herich 2,
Boris Kovalčík, Lukáš Matejka
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK 04 AC
LB SNV 73:50 (45:16)
Body: Lukas Caban 19 (REB 16, BLK 1),
Matej Valent 11 (REB 5, STL 2, 1 trojka),
Bruno Juhász 10 (REB 3, STL 2), David
Truben 9 (REB 11), Matúš Melaga 8 (AST
4), Alex Kaša 6 (REB 7, STL 3, BLK 1), Filip
Horváth 4 (STL 4, AST 4), Adam Herich 4
(REB 2), Jakub Barcík 2 (STL 4, REB 5, BLK
1), Marek Kňažko, Patrik Olajec (REB 2),
Timotej Šadon (REB 5)

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom usporiadal prvý kvalifikačný turnaj kadetov U17 skupiny Východ za
účasti družstiev TSM Slávia Žilina, BA
Čaňa, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves,
RIM Basket Košice a MBA Prievidza.
Od piatku 16. septembra do nedele
18. septembra sa v ZUS aréne odohralo
osem zápasov. Žiarske družstvo kadetov
nastúpilo proti Košiciam, Žiline a Spiškej
Novej Vsi. Ani v jednom zápase domáci

hráči nezaváhali a postupne zdolali presvedčivo všetkých súperov.
V priebehu turnaja sa do zápasov zapojilo všetkých štrnásť hráčov, z ktorých sa
každý jeden nemalou mierou pričinil na
získaní cenných bodov v boji o postup
do hlavnej súťaže ligy Kadetov GOLD.
Juraj Hováth, tréner a Ján Valent, Michal
Caban, asistenti
BK MŠK
Foto: BK MŠK

V jednotlivých disciplínach si takmer
všetci posunuli svoje osobné maximá:
50 m: 2. miesto Filip Lichtner 7,98,
1. miesto Ema Jelžová 7,85, 2. miesto
Sára Homolová 8,09
Skok do diaľky: 1.miesto Filip Lichtnner
393 cm, 3.miesto Matúš Kisantal 379 cm,
3. miesto Ema Jelžová 387 cm
Hod vortexom: 3. miesto Filip Lichtner 30,06, 2. miesto Mia Dimitriu 28,68,
3. miesto Sára Homolová 26,85.
600 m: 2. miesto Marcos Vvong 2:03.74,
2. miesto Ema Jelžová 2:03.06, 3. miesto
Sára Homolová 2:09.25
AK MŠK
Foto: Roman Šuška.

Na turnaji v Olomouci
sa žiarski basketbalisti
prezentovali atraktívnou hrou
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI

Olomouc B – Žiar nad Hronom 25:83
Kolín - Žiar nad Hronom 49:47
Olomouc A - Žiar nad Hronom 85:34
Ždár - Žiar nad Hronom 39:30
Pardubice - Žiar nad Hronom 54:43
Mladší žiaci Basketbalového klubu
MŠK Žiar nad Hronom sa zúčastnili
kvalitne obsadeného turnaja v Olomouci. Konfrontácia s výbornými
českými družstvami nám priniesla
množstvo skúseností, ktoré by sme
chceli zúročiť v nadchádzajúcej sezóne.
Súperi sa prezentovali rýchlym prechodom do útoku, efektívnou hrou jeden

proti jednému a nekompromisnou obranou po celom ihrisku. My sme sa však
dokázali súperom vyrovnať, okrem tímu
Olomouca A, ktorý bol jasne nad naše
sily. Veď je to tretí najsilnejší tím posledných majstrovstiev Českej republiky.
Aj keď sme len raz dosiahli víťazstvo,
prezentovali sme sa atraktívnou hrou,
výbornými individuálnymi výkonmi, čo
vynieslo nášmu hráčovi Petrovi Barcíkovi miesto v All Star turnaja.
BK MŠK
Foto: BK MŠK
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Žiarska atletika má dvoch majstrov Slovenska
ATLETIKA

Cez víkend 17. a 18. septembra sa v Košiciach konali Majstrovstvá Slovenska
staršieho žiactva v kategórii do 23 rokov. Zúčastnili sa ich aj atléti žiarskeho
Atletického klubu MŠK.
Ako prvá nás reprezentovala Ema Okoyeocha v hode kladivom. V poslednom pokuse mala najlepší výkon 38,94 m a stala sa
majsterkou Slovenska.
Ako ďalší nastúpil Adam Hriň v skoku
do diaľky. Adam do posledného pokusu
figuroval na 3. mieste a posledným skokom s výkonom 720 cm sa posunul na
1. miesto a rovnako tak získal titul majstra
Slovenska.
Najväčšie zastúpenie sme mali v behu na
2000 m. Tamaru Jaškovú, Ninu Hrmovú
a Zuzanu Slosiarovú. Tamara obsadila 17.
miesto, Zuzana 23.miesto a Nina pre zranenie nedobehla.
Pavel Kiselev nastúpil na 300-metrovú trať,
kde obsadil 25. miesto.
V chôdzi na 3000 m nás reprezentovala Lea Hudecová, ktorá s novým osobným výkonom 18:09.96 obsadila skvelé
7. miesto.

Ema Okoyeocha po sobotňajšom kladive
vybojovala v nedeľu zlato aj v disciplínach
disk a vrch guľou. Celkovo sa jej podarilo
získať tri tituly majsterky Slovenska a získať miestenku na medzištátne stretnutie
v Českej republike.
Adam Hriň v nedeľu nastupoval v trojskoku, kde už pred prvým skokom avizoval
trénerovi, že po celej dlhej sezóne je veľmi
unavený. Ale aj tak zabojoval a vytiahol to
na perfektné 3. miesto. Pre Adama to boli
tohtoročné posledné preteky, tak môže si
chvíľu oddýchnuť a potom začať prípravu
na novú sezónu.
Natália Bieliková nás reprezentovala
v hode oštepom (600g), kde jej výkon
31,05 m zaistil perfektné 6. miesto a do
piateho miesta jej chýbali len 3 cm.
Premiéru na Majstrovstvách Slovenska
mali Karin Lučaníková a Pavel Kiselev. Lepšie sa s premiérou popasovala Karin, keď
v novom osobnom rekorde 2:31,66 min.
obsadila perfektné 7. miesto. Pavelovi
výkonom 2:35,48 min. vybojoval skvelé
15. miesto.
AK MŠK
Foto: AK MŠK

Adam Hriň, víťaz v skoku do diaľky.

Ema Okoyeocha, držiteľka troch titulov
majsterky Slovenska.

Začiatok jesennej časti sezóny
pre karatistov úspešný

Po desiatich kolách je Pohronie
na jedenástej priečke

KARATE

FUTBAL – II. LIGA

Po letnom oddychu od súťaženia sa jesenná časť sezóny
pre karatistov rozbehla hneď
1. kolom Slovenského pohára,
kde sa bojovalo aj o nominačné body na októbrové Majstrovstvá sveta.
Dňa 10. septembra sa v Myjave stretlo 318 pretekárov z 48
klubov z celého Slovenska vo
vekových kategóriách od 12 do
21 rokov. Medzi úspešných medailistov sa podarilo prebojovať
aj karatistom z MŠK Žiar nad
Hronom.
V súborných cvičeniach kata sa
najviac darilo Adamovi Hudecovi, ktorý si vybojoval striebro.

V disciplíne športový zápas kumite exceloval Adam Dolnický,
ktorý nenašiel premožiteľa, a tak
odišiel domov so zlatom. Viktória
Snopková vo vyrovnanom finále
podľahla slovenskej reprezentantke a skončila so striebrom.
Bronz si po pekných výkonoch
vo svojich kategóriách vybojovali Alexandra Kalamárová a Radoslava Kučerová.

Nábor nových členov
So začiatkom školského roka
prichádza aj nábor nových členov do nášho karate klubu,
ktorý vychoval veľké množstvo
majstrov republiky a medai-

listov z najvyšších európskych
a svetových podujatí. Karate je
vhodné pre chlapcov i dievčatá od 5 rokov. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť na tréningu v Žiari nad Hronom v Základnej škole
na Jilemnického ulici („Štvorka“) každý pondelok a stredu
o 17.00 hod. alebo v Hliníku nad
Hronom v základnej škole každý
utorok o 15.30 hod. a štvrtok
o 16.00 hod.
Karate klub
Foto: Karate klub

9. kolo:
FK Pohronie – FK Dubnica nad
Váhom 1:1 (0:1)

10. kolo:
MŠK Púchov – Pohronie 0:1
(0:1)

Góly: 65. Ardian Berisha –
38. Marek Švec

Gól: 40. (VG) Tobiáš Slovák

Zostava FK Pohronie: Slančík –
Štrba, Klabník, Pushkarov, Kren,
Urgela, Ožvolda, Čunta, Blahút,
Steinhübel, Abrahám. Náhradníci:
Hogg, Tatar, Holub, Brodziansky,
Berisha, Barbora, Cíferský, Laktionov.

Zostava FK Pohronie: Slančík –
Kren, Klabník, Pushkarov, Barbora,
Urgela, Ožvolda, Čunta, Blahút, de
Oliveira Silva, Berisha. Náhradníci:
Le Giang, Steinhübel, Abrahám,
Tatar, Holub, Brodziansky, Laktionov.

