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Dokumentáciu na vybudovanie záhradkárskej
oblasti má mesto pripravenú

V tomto čísle:
Poznáme výsledky veľkého
sčítania obyvateľov a bytov
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Vlani sa v žiarskej nemocnici
narodilo viac dievčat
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Projekt pre územné rozhodnutie smeruje do finále

Približne pred rokom sme vás informovali o zámere mesta vybudovať
v časti Podháj novú záhradkársku
oblasť. Radnica má vypracovanú
štúdiu, podľa ktorej by na pozemku
s rozlohou 65 000 štvorcových metrov malo vzniknúť 83 pozemkov.
Aktuálne projekt pre územné rozhodnutie smeruje do finále.
V polovici januára sa primátor Peter Antal a pracovníci mestského úradu, ktorí majú na starosti celý projekt, stretli
s architektom novej záhradkárskej
oblasti Matejom Brašeňom. „Architekt
nám prezentoval projekt pre územné
rozhodnutie,“ hovorí na úvod primátor Peter Antal a ako podotýka. „Až na
malé zmeny, ktoré vyplynuli z diskusie,
môžem konštatovať, že dokumentáciu
pre územné rozhodnutie máme pripravenú. Ešte je potrebná zmena územného plánu mesta, ktorá do neho zahrnie
novú záhradkársku oblasť. Po tomto
kroku sa môže začať územné konanie
a následne stavebné konanie.“

„

Historické fotografie
a pohľadnice zbiera už 17 rokov
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Región GRON predstavuje
projekty na prvý štvrťrok
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V cene budú zohľadnené
inžinierske siete, cena chatky
a cena pozemku.
Peter Antal, primátor mesta
Predpoklad ukončenia prípravných
prác vidí primátor niekedy na koniec
roku 2023 a v roku 2024 by sa mohli
spustiť práce na infraštruktúre a samotný predaj parciel. „K dispozícii bude 83
pozemkov a chatiek. Z tohto projektu
mám zatiaľ veľmi dobrý pocit a verím,
že najmä obyvatelia, ktorí žijú v bytoch,
si tak budú môcť vytvoriť príležitosť
tráviť čas v prírode a prácou na svojich
záhradkách,“ dodáva žiarsky primátor
s tým, že sa predpokladá, že sa budú
predávať už hotové chatky s pozemkami, aby sa zachovala jednotnosť chatiek

v zmysle projektu. Cena bude stanovená až na základe skutočných nákladov
na celý projekt, kde budú zohľadnené
inžinierske siete, cena chatky a cena
pozemku. Preto hovoriť už dnes o cene
je predčasné. Až verejné obstarávanie
jednotlivých stavebných objektov po
stavebnom projekte určí cenu. To by
malo byť niekedy začiatkom roka 2024.

Žiadosti o kúpu pozemku
ešte mesto neprijíma
Riešené územie pre novú záhradkársku
oblasť sa nachádza v severovýchodnej
časti katastrálneho územia Žiar nad
Hronom, v časti známej ako Podháj. Je
mimo zastavaného územia. Prístupová
cesta povedie od cesty, ktorá ide do Lutily a pôjde popri potoku. Zároveň tu
bude premostenie novou lávkou pre
peších v časti pod gastrom. „Územie je
tvorené predovšetkým parcelou 2406.
Severozápadná hranica parcely 2406 je
zároveň hranicou medzi katastrálnym
územím Žiar nad Hronom a katastrálnym územím Lutila,“ približuje Ľudmila
Paššáková z Oddelenia mestských projektov MsÚ.

V časti Podháj vznikne 83 pozemkov.

Navrhované chatky na jednotlivých
pozemkoch budú jednopodlažné
s podkrovím. Projekt záhradkárskej
osady je tvorený osemdesiatimi tromi
stavebnými pozemkami, na ktorých sú
navrhnuté typové budovy záhradných
chatiek v rovnakom počte, prístreškom
na smetné nádoby, dopravným napojením územia, komunikáciami a spevnenými plochami v riešenom území,
jednotlivými inžinierskymi sieťami
a objektmi zabezpečujúcimi zásobovanie záhradných chatiek vodou a elektrickou energiou, inžinierskymi sieťami
a objektmi zabezpečujúcimi odvod
vzniknutých splaškových vôd a dažďových vôd.
„Pozemky budú približne s výmerou
v priemere 550 štvorcových metrov.
Šesťdesiat osem pozemkov má plochu približne 540 štvorcových metrov a pätnásť pozemkov má rozlohu

Aké kultúrne projekty
prináša žiarske Céčko
Strana 3

Chatky budú s podkrovím aj s altánkom.

približne 540 štvorcových metrov,“
spresňuje Ľudmila Paššáková a ako
naznačuje, voda na pozemkoch bude
riešená studňou. Vykurovanie bude na
pevné palivo s možnosťou dobudovania elektrického kúrenia. „Až po zmene
územného plánu sa môže začať riešiť
územné konanie. Následne budeme
pripravovať projektovú dokumentáciu
pre stavebné povolenie a požiadame
o stavebné povolenie. Po právoplatnom stavebnom povolení môžeme
začať realizáciu,“ uzatvára projektová
manažérka.
Momentálne mesto neprijíma žiadne
žiadosti o kúpu pozemku. Prieskum
predbežného záujmu aj s odhadovanou cenou urobí mesto až vtedy, keď
budú hotové stavebné projekty. Všetky informácie bude radnica zverejňovať
postupne.
(li)
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Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším a najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2021 nadviazalo na dlhú históriu
cenzov na území Slovenska, zároveň
znamenalo odchod od tradičného
sčítania. Jeho realizácii predchádzala
náročná koncepčná a metodická príprava, išlo o prvé plne elektronické
a prvé integrované sčítanie v SR.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
(SODB 2021) na Slovensku bolo založené na novom koncepte. Prvýkrát sa namiesto tradičného sčítania uskutočnilo
integrované sčítanie a plne elektronické
sčítanie. Integrované sčítanie je sčítanie
založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných
od obyvateľov. Sčítanie bolo realizované
výlučne elektronicky, bez použitia papierových formulárov, prostredníctvom
e-formulárov.
SODB 2021 bolo realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie
obyvateľov. Rozhodujúcim okamihom
sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje

Výsledky za Žiar nad Hronom
K 1. januáru 2021 malo naše mesto
17 578 obyvateľov, z toho 8 474 je mužov a 9 104 žien. V predproduktívnom
veku od 0 do 14 rokov máme 2 411
obyvateľov, v produktívnom veku od 15
do 64 rokov 11 836 obyvateľov a v poproduktívnom (65 rokov a viac) je 3 331
obyvateľov.
Populácia Slovenska starne.

zisťované počas sčítania, bola polnoc
z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.
Dnes už poznáme výsledky veľkého
sčítania. Podľa údajov, ktoré zverejnil
Štatistický úrad SR, k rímskokatolíckemu vyznaniu sa prihlásilo 56 % obyvateľov a k evanjelickej cirkvi a. v. 5,3 %.
Z výsledkov je tiež zrejmé, že populácia
Slovenska starne. Výsledky sčítania poukazujú na pokračujúci nárast seniorov
a pokles populácie v nižších vekových
skupinách. Sčítanie nám ukázalo aj to, že

máme 44,4 % slobodných a 51 % žien. Na
100 detí pripadá 107 seniorov. Sčítania
bytov a domov ukázalo, že na Slovensku
je 1 234 592 domov, z nich 72 % je z murovanej konštrukcie. Na kanalizáciu je napojených 49 % domov. Až 68 % domov
má plynovú prípojku. Viac ako 671-tisíc
domov má obnovené okná. Bytov je na
Slovensku až 2 235 586. 36 % z nich má
tri obytné miestnosti a na prízemí je situovaných viac ako 1 milión bytov. 66 %
bytov vykuruje plynom a vodovod v byte
má 96 % bytov.

K štátnej príslušnosti slovenskej sa u nás
prihlásilo 17 471 ľudí. Slovenskú národnosť má pritom 15 490 občanov, maďarskú 64, rómsku 73, rusínsku 10, českú 68,
ukrajinskú 15 a nemeckú 9. Medzi ostatnými národnosťami sú v našom meste
aj moravská, poľská, ruská, vietnamská,
chorvátska, srbská, židovská, rumunská,
grécka, čínska, talianska či anglická.
Slobodných máme v Žiari viac ako ženatých či vydatých. Kým v manželstve žije
6 073 ľudí, slobodných je 7 893. Rozvedených je 2 298 a vdovcov 1 262 (nezistené
52).
Bez ukončeného vzdelania vo veku od
0 do 14 rokov máme 1 716 občanov,

so základných vzdelaním 2 531, stredné odborné vzdelanie bez maturity má
3 282 občanov, úplné stredné s maturitou 4 839, vyššie odborné vzdelanie 884,
vysokoškolsky je vzdelaných 2 951 občanov a bez vzdelania vo veku od 15 rokov
je 49 občanov (nezistené 1 326).
Slovenský jazyk ako svoj materinský
uviedlo 15 312 Žiarčanov, maďarský 95
a rómsky 24 občanov.
Až 6 222 občanov je v Žiari bez náboženského vyznania. K rímskokatolíckej cirkvi
sa prihlásilo 8 094 občanov, k evanjelickej 368, gréckokatolíckej 113, ale máme
aj 22 pravoslávnych, 4 svedkov Jehovových a 3 sa prihlásili k Židovskej obci.
Zastúpený je aj budhizmus, ku ktorému
sa hlási 34 občanov, k islamu 11 a k hinduizmu 7.
Sčítanie sa týkalo aj bytov a domov.
V Žiari nad Hronom máme podľa uvedených údajov 1 417 rodinných domov
a 7 939 bytov.
(li)

Domov pri kaštieli slávnostne otvorený
Prestrihnutím pásky v stredu 26. januára primátor mesta Peter Antal
a podpredseda BBSK Ondrej Lunter
slávnostne otvorili zariadenie pre seniorov Domov pri kaštieli.
Prví klienti zariadenia pre seniorov nastúpili do zrekonštruovaných priestorov
už 1. decembra minulého roku. Oficiálne otvorenie sa však z dôvodu zákazu
vychádzania nekonalo. V stredu 26. januára sa slávnostného otvorenia zúčastnil nielen primátor mesta Peter Antal
a podpredseda BBSK Ondrej Lunter, ale
aj generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) Tomáš Lamprecht,
zástupca ŠFRB Boris Cehlárik či poslanci
MsZ.
„Mesto Žiar nad Hronom vynaložilo na
rekonštrukciu zariadenia pre seniorov
sumu 1,7 milióna eur, z toho 733 000 eur

sme získali ako úver zo Štátneho fondu
rozvoja bývania a sumu 150 000 eur na
vybavenie interiéru z Banskobystrického
samosprávneho kraja, ostatné financie
išli z rozpočtu mesta. Od 1. decembra
minulého roka sa do domova nasťahovali prví obyvatelia a ja som veľmi rád, že
sme úspešne zavŕšili dôležitú investíciu
mesta v sociálnej oblasti,“ uviedol počas
svojho príhovoru primátor mesta.

morálna povinnosť nás mladších. Všetko,
čo dnes využívame, či už infraštruktúru,
verejné budovy, ale i spoločenský život,
vybudovala generácia, ktorá je práve
v takzvanej jeseni svojho života. Banskobystrický samosprávny kraj podporuje obnovu zariadení sociálnych služieb
a vytvára podmienky pre to, aby sme
uľahčili toto bremeno pre samosprávy,
pomáhame im finančným i nefinančným
spôsobom,“ dodal podpredseda BBSK
Ondrej Lunter.

„Sme v období, kedy veľa ľudí potrebuje sociálnu starostlivosť, je to približne
10 000 ľudí na Slovensku,“ uviedol počas
otvorenia podpredseda BBSK Ondrej
Lunter a dodal, že pokiaľ s tým samosprávy či štát niečo neurobia, bude to do
10 rokov viac ako 20 000 ľudí, o ktorých
sa nebude mať kto postarať. „Preto je
veľmi výnimočné a cenné, že sa samosprávy púšťajú do takýto projektov. Je to

Ešte pripomeňme, že s výstavbou Domova pri kaštieli sa začalo v roku 2019.
Za necelé dva roky mesto vybudovalo
nielen samotný domov, ale aj parkovisko
pred objektom a na jar bude pokračovať
s prácami pred objektom.
(kr)

Projekt zelenej vegetačnej steny
sa realizovať nebude
Mesto podalo žiadosť o dotáciu na
vybudovanie zelenej steny na budove
Mestského kultúrneho centra. Aj keď
s projektom bola samospráva úspešná
a získala dotáciu, aktuálne sa vedenie
mesta rozhodlo, že projekt sa realizovať nebude.
S týmto projektom bola prepojená
aj ďalšia žiadosť na spevnené plochy
pred budovou MsKC, kde sa rieši výmena pôvodnej nepriepustnej dlažby
na vodopriepustnú. Cieľom projektu je
zachytávanie zrážkovej vody za účelom
zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Projektová dokumentácia rieši
návrh zelenej vegetačnej steny na časti
fasády objektu MsKC, spôsob jej zavlažovania a využívania dažďovej vody. Spevnené plochy mali slúžiť ako vodozádržné
opatrenia.
Ako však informuje Ľudmila Paššáková
z Oddelenia mestských projektov MsÚ,
projekt sa nakoniec realizovať nebude.
Projekt počítal s nákladmi v sume viac
ako 280-tisíc eur s DPH. „Dôvodom je

extrémne zvýšenie cien stavebného materiálu. Cena diela by sa zvýšila približne
o 50 000 eur, čo by v konečnom dôsledku
muselo znášať mesto Žiar nad Hronom,“
uviedla dôvody projektová manažérka.
Keďže však mesto má vo svojom rozpočte na tento projekt vyčlenené finančné

Vlani sa v našom meste
narodilo 153 detí

prostriedky, rozhodlo sa ich použiť pri
inom projekte. „Mesto Žiar nad Hronom
chce v projekte pokračovať, ale už nie
v tomto roku. Budeme sledovať nové
výzvy na takýto projekt a určite sa do nej
zapojíme,“ konštatoval vedúci Kancelárie
primátora mesta Martin Baláž.
(li)

Ilustračné foto.

Celkový počet obyvateľov Žiaru nad
Hronom k 31. decembru 2021 bol
17 398. Vlani sa pritom z mesta odsťahovalo 373 ľudí, ale prisťahovalo
sa iba 154.
Ako informuje Erika Rajčanová z Oddelenia evidencia obyvateľstva MsÚ,
v našom meste sme vlani zaznamenali
najviac úmrtí obyvateľov za uplynulé
roky. „V rokoch 2019 a 2020 zomrelo 177
a 170 ľudí. Vlani to bolo až 258 obyvateľov,“ spresnila.
Počet narodených detí je tiež bez výraz-

nejšej zmeny oproti predchádzajúcim
rokom. „Celkovo sa v roku 2021 narodilo
153 detí, z toho 72 chlapcov a 81 dievčat.
Najčastejšie mená, ktoré rodičia dávali
svojim deťom, boli Adam a Martin a pri
dievčatách víťazili mená Eliška a Natália,“ priblížila ďalej Erika Rajčanová. Kým
Adam a Martin patria skôr ku klasických
menám, boli aj rodičia, ktorí zvolili netradičné varianty. „Najviac netradičnými
menami sú v Žiari chlapčenské mená Endrigo a Merih,“ dodala Erika Rajčanová.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Pokračovanie v zápase
o zachovanie kaštieľa
Aj napriek jasne formulovaným
požiadavkám pamiatkarov, nedošlo k náprave. Ale práve naopak, vykonali sa svojvoľné zmeny
s vážnym negatívnym zásahom
do architektúry kaštieľa.
Bolo odstránené historické schodisko v juhovýchodnom krídle
obývanom v minulosti biskupmi,
ktoré dal vybudovať biskup Rimely
koncom 19. storočia a spájalo dolné a horné podlažie priamo. Ďalšie
stavebné úpravy boli naplánované,
medzi nimi bol aj návrh predelenia
priestoru kaplnky železobetónovým
stropom. Krajské Pamiatkové stre-
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sančnej časti kaštieľa sa mali očistiť
od náterov, čím by sa im prinavrátila
ich pôvodná profilácia a historicko –
architektonická hodnota. Jeden zo
vstupných portálov, v minulosti zamurovaný sklobetónovou výplňou,
mal byť odstránený. Len tak mimochodom, je ešte stále zamurovaný
tou istou sklo betónovou výplňou
doteraz.

disko v Banskej Bystrici však tento
zámer zamietlo, pretože kaplnka
mala zostať zachovaná ako jeden
z mála autentických interiérových
priestorov v kaštieli. Avšak v budúcnosti sa mali priestory kaplnky
využívať ako knižnica so študovňou.
V júni 1961 začali práce na maľovaní
fasád a úprave interiérov, v ktorých
boli v priestoroch kaštieľa v polovici šesťdesiatych rokov umiestnené
pracoviská Okresného národného
výboru. Koncom šesťdesiatych rokov však bola v kaštieli umiestnená
Stredná ekonomická škola, čím sa
funkcia kaštieľa, ako bývalého sídla
šľachty, zase zdevastovala.
Preto v roku 1967 krajské pamiatkové stredisko opäť iniciovalo prešet-

„

renie úprav a po obhliadke vydalo
nové pokyny k obnove. Pri výmene
okien sa materiálom a členením
nové okná mali prispôsobiť historickým a mreže na oknách v prízemí
mali byť zachované a poškodené
opravené. Kamenné ostenia vstupov
do jednotlivých miestností v rene-

Umiestnením Strednej
ekonomickej školy v kaštieli
sa jeho funkcia, ako bývalého
sídla šľachty, zdevastovala.
Pamiatkové stredisko odobrilo požiadavku vytvoriť v mieste jedného zo zamurovaných, pôvodných

vstupov na fasáde orientovanej do
záhrady, okno, ktoré sa malo svojimi rozmermi a výplňou zhodovať
s pôvodnými.
V roku 1886 bola na priečelí kaštieľa
osadená železná pamätná tabuľa.
Tá mala byť demontovaná a odovzdaná múzeu v Kremnici. Keďže
text bol v maďarčine, jej slovenský
preklad mal byť umiestnený na
stenu vstupnej haly. Pred niekoľkými rokmi Múzeum v Kremnici po
zreštaurovaní pamätnej tabule ju
odovzdalo mestu Žiar nad Hronom
a dnes je pamätná tabuľa súčasťou
muzeálnej expozície v kaštieli.
Mgr. Peter Mosný, kastelán
Foto: autor.

City fest dostal pre tento rok zelenú
Postupne sa nám uvoľňujú kovidové
opatrenia, čo je veľmi dobrá správa aj
pre slovenskú kultúru. Radosť z toho
majú aj pracovníci žiarskeho Mestského kultúrneho centra. Produkcia
Céčka má množstvo plánov, ako potešiť svojho diváka. Program a plány
na najbližšie mesiace nám prezradil
producent a dramaturg v jednej osobe, Janko Kulich.
„Uvoľňovanie opatrení pre nás znamená,
že môžeme robiť to, prečo sme tu, a teda
kultúru a umenie,“ hovorí na úvod a pokračuje: „Samozrejme, že nás mrzí, že ani
tento rok sa nepodarí zorganizovať obľúbený Bál Žiarčanov alebo Fašiangovú
veselicu, ale máme pripravené desiatky
iných akcií. Našim hlavným obdobím
bude opäť leto, keď bude možné robiť
akcie v parku, na nádvorí kaštieľa alebo
na dvore Svätokrížskeho domu. Pôjde
o menšie a väčšie akcie a máme dostatok
času ich dobre pripraviť.“

Kultúra sa vracia
aj do Svätokrížskeho domu
Keďže však stále pretrváva situácia, že sa
nám objavujú nové a nové varianty kovid
ochorenia, dramaturgiu si nemôžu plánovať dlhodobo. Ale potešíme vás, na

V dramaturgii
je aj množstvo noviniek
pre najmenšieho diváka

prvý štvrťrok už má Céčko pripravený
scenár podujatí. „Snáď Žiarčanov poteší
nový projekt Valentínska jazda, v rámci
ktorého priamo na Valentína zavítame
opäť pod okná na sídliska. Tentokrát však
s hudobnou skupinou Funny Fellows,
ktorá bude hrať zaľúbencom aj na želanie. Tí budú mať možnosť pieseň osobne
venovať a vyznať svoju lásku aj verejne
všetkým cez megafón,“ hovorí o novinke
v produkcii Janko Kulich a ako pokračuje: „V sobotu 19. februára predstavíme
v Divadelnej sále MsKC mladú žiarsku
muziku v projekte Mladá nočná hudba
so skupinami Andy Switch, Radiopieces,

Mailyme, Samgot & Icefoterr. Február
zakončíme populárnym Fašiangovým
sprievodom v maskách v sobotu 26. februára.“ S posledným podujatím sa logicky
natíska otázka, či sa do Svätokrížskeho
domu vráti aj obľúbená pravá zabíjačka. „Nie je možné organizovať kultúru
v spojení s gastro aktivitami, a preto si
na zabíjačku budeme ešte musieť počkať. Určite však sprievod zavíta na dvor
Svätokrížskeho domu a možno budú aj
šišky. V rámci sprievodu sa predstavia
muzikanti, herci, masky na chodúľoch,
ale zapojiť sa môže aj verejnosť,“ vysvetľuje producent Céčka.

Ema a Martin boli vlani najčastejšie mená
novorodencov v žiarskej nemocnici
V Žiari nad Hronom sa počas minulého roka uskutočnilo 550 pôrodov.
Dievčat sa narodilo viac (285) ako
chlapcov (266), dvojičky si domov
odniesla iba jedna mamička. Na svet
prišlo v žiarskej pôrodnici vlani aj 10
COVID novorodencov.
Medzi najčastejšie dievčenské mená, aké
rodičia dávali svojim novorodencom,
patrili Ema, Eliška a Viktória. U chlapcov
zase dominovali mená Martin, Matej
a Adam. V prvý decembrový deň sa na
svet vypýtalo dievčatko, ktoré bolo uložené v menej častej polohe, a to koncom
panvovým.
„Nešlo teda o pôrod hlavičkou a my sme
sa museli zodpovedne rozhodnúť, ako
spontánny pôrod viesť, aby mamička aj
dieťatko boli maximálne v bezpečí. Všetko ale prebehlo v poriadku. Každú novú
dušičku s radosťou vítame, no tentokrát
to bolo doslova. Rodičia dali dievčatku
netradičné meno Alma, čo v preklade
znamená duša,“ vysvetľuje MUDr. Monika Zimanová z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia žiarskej nemocnice.
Pôrodnica v Žiari nad Hronom pre budúce mamičky minulý rok zaviedla novinku,
bylinnú náparku. Ide o jemnú procedúru
s veľkou silou, ktorá je značnou podporou pre budúce mamičky pri pôrodnom

procese. Nahrievane totiž pôsobí pozitívne na uvoľnenie, prehriatie a otvorenie
pôrodných ciest.

Predpôrodnú prípravu poskytujú
v moderných priestoroch
Mamičky majú v žiarskej pôrodnici tiež
možnosť vytvoriť si spoločne s personálom individuálny pôrodný plán. „Záleží nám na tom, aby počas pôrodu boli
v rámci možností akceptované želania
a predstavy mamičky, a tak konzultujeme pôrodný plán pri každom príjme. Dá
sa teda povedať, že ho využila takmer
každá mamička,“ hovorí vedúca pôrodná
asistentka Emília Šipikalová.

Nemocnica tiež poskytuje možnosť absolvovať predpôrodnú prípravu, ktorú
vlani využilo 61 mamičiek. Pre tento účel
vlani zriadila i nové, moderné priestory.
Zdravotnícke zariadenie uplatňuje i bonding a mamičky si môžu vypožičať domov pre svoje bábätko monitor dychu.
Tento rok plánuje nemocnica zakúpiť na
oddelenie nové medicínske prístroje.
„Cieľom nášho oddelenia je najmä poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť
a zabezpečiť, aby sa u nás mamičky cítili
v bezpečí a príjemne,“ dodáva MUDr. Michal Hubinák z gynekologického-pôrodníckeho oddelenia.
(r)
Foto: Svet zdravia.

Február je, čo do počtu dní, najkratší
mesiac v roku, a tak sa ani nenazdáme
a máme tu marec. Počas neho by sa mala
kultúra vrátiť aj do mestských sál. Či už
na divadlo, alebo s deťmi na predstavenia. Slová Janka Kulicha to potvrdzujú:
„V nedeľu 27. marca sa do nášho mesta vrátia s novým programom Smejko
a Tanculienka. Netreba tiež zabúdať na
Kino Hron, ktoré sme otvorili už v polovici januára a pravidelne ho navštevujú
desiatky divákov. Veľmi nás tento záujem
o filmy teší.“
Už v januári Céčko prekvapilo a potešilo
Žiarčanov bubnovou šou priamo pod
oknami, ktorá zožala veľký úspech. Nebude to však jediná kultúra pod oknami.
„Začali sme akciou Bubnujeme nový
rok pod oknami Žiarčanov s bubnovou
šou Campana Batucada z Nitry. Akcia sa
stretla s úžasnými reakciami obyvateľov,
a tak nie je vylúčené, že si ju o rok znovu
zopakujeme. V takejto sídliskovej kultúre plánujeme pokračovať napríklad aj
v rámci kultúrneho leta,“ prezrádza Janko

Kulich a ako naznačuje, Céčko v programe počíta aj so svojimi najmenšími divákmi: „V rámci Fašiangového sprievodu
sa predstavia aj herci na chodúľoch, ktorí
detičkám zahrajú aj krátku rozprávočku. Určite chceme každý mesiac jednu
akciu aj pre deti. Začneme Smejkom
a Tanculienkou v marci, pravidelnými
predstaveniami v sále počas ostatných
mesiacov a plánujeme Cestu rozprávkovým parkom v rámci MDD, animačné
programy v rámci kultúrneho leta, nový
projekt Rozprávkový kaštieľ v septembri a december bude patriť Mikulášovi
a Vianočnej rozprávke. Majú sa veru na
čo tešiť.“
Veľkú radosť z toho, že kultúra sa znova
otvára divákovi, majú, samozrejme, aj
pracovníci Mestského kultúrneho centra.
Janko Kulich na záver prezrádza, na čo
sa on sám z pripravovaných programov
najviac teší: „My všetci v MsKC sa tešíme,
keď sa vráti život do našich sál, na chodby, kde budeme stretávať umelcov, priateľov, známych, divákov. To je to, prečo
túto prácu stále robíme. Momentálne sa
však tešíme na všetko, čo príde, na všetky
plánované akcie. Tou najobľúbenejšou je
určite City fest.“
(li)

Dvetisíc eur na nákup
literatúry do
mestskej knižnice

V minulom roku Mestská knižnica
Michala Chrásteka dostala z Fondu
na podporu umenia dotáciu vo výške
2 000 eur na nákup literatúry.
Ako nás informovala vedúca mestskej
knižnice Miroslava Kravárová, z týchto
prostriedkov sa jej podarilo spolu s povinným spolufinancovaním zakúpiť dokopy 190 kníh. „Z toho 131 do Oddelenia
pre dospelých a 59 do Detského oddelenia,“ spresňuje.
Miroslava Kravárová tiež potvrdila, že aj
v roku 2022 bude knižnica žiadať o dotáciu z Fondu na podporu umenia na ná-

kup kníh. „Zároveň sme už vypracovali
a podali žiadosť na finančnú podporu
na nákup nových knižničných regálov.
Veríme že tieto kroky pritiahnu do knižnice nových čitateľov,“ uzatvára vedúca
Mestskej knižnice Michala Chrásteka.
(li)
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František Kovár rozširuje svoju zbierku historických
fotografií už takmer 17 rokov
František Kovár síce pochádza z Bratislavy, no už niekoľko rokov žije v našom regióne. Učaroval mu natoľko, že
mu robí dobré meno v rámci Slovenska a pravidelne propaguje zaujímavosti z neho nielen na svojom facebookovom profile. Vo svojej zbierke má
tiež množstvo unikátnych a hodnotných archívnych záberov, s ktorými
sa veľmi rád podelí.
„V roku 2005 som prišiel na stredné
Slovensko z Bratislavy. So svojou rodinou žijem v Starej Kremničke. Mojím
koníčkom bola vždy história, preto som
sa aj v pre mňa novom prostredí začal
zaujímať o miestnu históriu,“ približuje
na úvod a ako prezrádza, časť z jeho záľub už prešla aj na jeho syna: „Historické
fotografie zatiaľ nezbiera, ale naše dva
hrady, konkrétne Šášovský a Revište, sú
jeho záľuba.“
Verejnosti je František Kovár známy aj
svojou angažovanosťou a činnosťou
v OZ Kamenica. „Pri vzniku OZ boli dve
priority, a to záchrana železničnej stanice
v obci a rozvoj turistiky. Tá prvá sa nám
nepodarila, keďže stanica bola nakoniec
predaná minulý rok inému záujemcovi. Rozvoj turistiky sa podaril možno až
nad očakávanie. Vytvorili sme mnoho
kilometrov, takmer 50 kilometrov, turistických chodníkov v okolí obce, ktoré
sa napojili na už existujúce v smere na
Kremnicu, Žiar nad Hronom a Šášovské
Podhradie. Ale najväčšiu popularitu
a využitie má náučný chodník Kamenica, ktorý tvorí 3,5 kilometra dlhý okružný
chodník, kde sa turisti môžu oboznámiť
s históriou obce, s históriou bojov SNP
či históriou železničnej trate prezývanej
aj Slovenský Semmering. Ale lahôdkou
je najvyššie položený bod, vrchol Kamenice, odkiaľ je nádherný panoramatický
výhľad na šíre okolie Žiarskej kotliny.“
A keďže história je Františkov celoživotný koníček, logicky padla otázka, ktoré
je jeho obľúbené obdobie: „Je to skôr
všeobecné. Napríklad náš región ju má
veľmi starú, už napríklad od doby bronzovej, kedy nad našou obcou na vrchu
Skalka bolo v tej dobe nejaké hradisko
či prípadne obetné miesto.“
Do roku 2016 sa Františkovi podarilo
zhromaždiť veľké množstvo fotografií
obce Stará Kremnička. Bolo ich takmer
1 500, z ktorých potom vybral a pri príležitosti bojov SNP v obci (4. a 5.10.1944)
inštaloval v kultúrnom dome stálu výstavu pod názvom Stará Kremnička v čase.
Táto výstava tu bola až do rekonštrukcie
Kultúrneho domu v roku 2020.

Na Šášovskom hrade vraj straší
František tiež veľmi rád, a pomerne
často, propaguje Šášovský hrad, kde aj
osobne chodí. „Venujem sa obom našim
hradom (Šášovský a Revište). Na Revišti
som bol v roku 2011 zakladajúcim čle-

František Kovár so svojou bohatou zbierkou.

nom Združenia na záchranu hradu Revište a pribežne sa zúčastňujem aj teraz
rôznych akcií na hrade. Na Šášove je to
spolupráca so Združením na záchranu
hradu Šášov, kde sa podieľam na rekonštrukčných prácach a v poslednom období je to hlavne práca v miestnej muzeálnej expozícii združenia,“ naznačuje
a prezrádza aj zopár zaujímavostí práve
v súvislosti s hradom Šášov: „Najznámejšia z hradu je legenda o tajnej chodbe
z hradu do kaštieľa v Ladomerskej Vieske.
Je to menej o mne známe, ale zaujímam
sa o paranormálne javy a hrad Šášov je
na ne ako stvorený. Na moje pozvanie
tu boli skupiny, ktoré sa tomu aktívne
venujú a ich, ako aj moje, zistenia hovoria, že na hrade, jednoducho povedané,
aj straší. Že sa tam vyskytujú paranormálne aktivity. Častým javom je rýchle
vybíjanie bateriek v prístrojoch. Mne sa
napríklad stalo, že za 56 sekúnd mi klesol môj mobil z 58% nabitej batérie na
takmer nulu. Alebo plne nabitá kamera,
ktorá vydrží záznam približne 2 hodiny,
skončila na 0 za necelých 20 minút. Hrad
je však v posledných rokoch vyhľadávaným miestom návštevníkov, preto už
je ťažšie odporučiť, kedy si naplánovať
jeho návštevu. Ale mne sa najviac páči
v podvečer, pred západom slnka, kedy sa
mi často podarí urobiť celkom pôsobivé
fotografie.“

Najobľúbenejšie sú staré
fotografie hradov
Šášov a Revište
Ako sme už v úvode spomenuli, František sa môže pochváliť bohatou zbierkou
unikátnych historických pohľadníc či
fotografií. „Fotografie som začal zbierať
v roku 2005, teda odvtedy, ako som sem
prišiel z Bratislavy. Pohľadnice až neskôr,
možno tak päť rokov dozadu,“ počíta
roky a konkretizuje, o akú zbierku ide:
„Pohľadnice v mojej zbierke sú prevažne zo Žiaru, vianočné či veľkonočné. Os-

tatné sú fotografie miest a obcí. Z týchto
originálov veľa nemám, zväčša sú to skeny od ľudí.“
František, hoci má vo svojej zbierke prehľad, nedokáže presne určiť, ktorý kúsok
v nej je najstarší. „Bohužiaľ, nemám všade datovanie. Mnohým vek len odhadujem. Ale moje obľúbené sú staré fotografie hradu Šášov a Revište.“ Zaujímalo
nás, ako sa k takýmto unikátom dostal:
„Začal som našou obcou (Stará Kremnička), postupne sa to rozširovalo na okolie,
mestá Žiar nad Hronom či Kremnica, až
postupne som to začal rozširovať na celé
stredné Pohronie. Niečo mám aj zo Zvolena či Banskej Bystrice.“ Všetky fotografie má digitalizované, uložené v počítači.
Ako priznáva, mnohé z nich tiež nejako
upravoval či retušoval. Najobľúbenejšiu
fotografiu však nemá. „Ja fotografie takto
nehodnotím. Pre mňa je každá jedna
vzácna. Zbieram ich ako dokumentačné,
nie nejako podľa vzácnosti.“
Pomerne časti sa stáva, že František niečo zo svojej zbierky zverejní na svojom

profile na Facebooku. Takéto zábery
majú takmer vždy veľký úspech. Nie raz
sa už na ne ozvali aj zberatelia. „Občas sa
aj niekto ozve, ale keďže nemám originály, tak ich sklamem. Skôr mi ľudia posielajú buď skeny fotografií, alebo prefotené
svoje fotografie. Naposledy som nejaké
fotografie Žiaru poskytol do monografie
mesta.“

Pri určovaní objektov
a polohy mu pomáhali
aj miestni pamätníci
Na mnohých starých fotografiách sú
zachytené budovy alebo objekty, ktoré
by sme však už dnes v meste nenašli.
František aj napriek tomu, že nepochádza z nášho kraja, vie pomerne presne
určiť, o aké objekty ide, čo sa dnes na ich
mieste nachádza, čo kedysi bolo v týchto
objektoch či kto v nich žil. Zaujímalo nás,
odkiaľ získava tieto informácie. „Keďže
nie som odtiaľto, tak som sa kontaktoval
často s miestnymi pamätníkmi. Z tých,
ktorí mi najviac pomohli, bol dnes už

zosnulý Richard Kafka, ale dobre sa mi
spolupracovalo aj s Ľudmilou Pulišovou
z Ladomerskej Viesky. Mali sme aj spoločnú prácu spolu s ďalšími aktivistami
pri tvorbe Svätokrížskeho náučného
chodníka. Ešte spomeniem aj tiež už
zosnulého historika Mariána Pavúka
z Vyhní. Niektoré lokalizácie alebo viac
informácií sa mi darí získať aj z komentárov pri zverejnení fotografií na sociálnych sieťach,“ vysvetľuje František, ktorý vlastní aj bohatú zbierku pohľadníc.
Konkrétne s motívmi Vianoc, Veľkej noci,
zopár z nich sú blahoželania a nájdu sa aj
nejaké s vyobrazením Žiaru nad Hronom.
„Pohľadnice, ktoré mám, sú s adresami
a textami, niektoré aj so známkami,“
naznačuje a konkretizuje, čo všetko zachytávajú tieto pohľadnice: „V minulosti
pohľadnice viac vystihovali myšlienku
a ducha doby, ktorej sa venovali, či už
Vianoc, alebo Veľkej noci. Boli iné, ako
sú dnes, také rôznorodejšie, maľované,
farebné, čiernobiele, krajinky, postavy
a motívy spojené s danou tematikou.
Dnes už sú to zväčša len naaranžované
motívy pre komerčný predaj. Pri pohľadniciach Žiaru sú to hlavné dominanty
mesta v rôznych obdobiach, ako kostol,
kaštieľ, centrum mesta, kúpalisko, hrad
Šášov, ale aj novodobejšia výstavba, napríklad často dominuje Hotel Luna.“
Hoci Františkovi trvalo niekoľko rokov,
kým sa dopracoval k súčasnej zbierke
historických fotografií a pohľadníc, veľmi
rád sa o ne podelí aj so širokou verejnosťou. „Čo mám, to zverejním a neriešim, či
to niekto niekde ďalej použije. Som rád,
keď zábermi, ktoré ešte dovtedy nevideli, ľudí poteším. Možno si pri nich zaspomínajú. A ak to aj niekto ďalej rozširuje,
skôr ma to len poteší,“ dodáva na záver
František Kovár.
(li)
Foto: súkromný archív FK.

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO NA
PRÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 prijme
do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto
príslušníka mestskej polície.
Kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné predpoklady
• úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
alebo vysokoškolské vzdelanie
• vek nad 21 rokov
• bezúhonnosť
• zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
• znalosť úradného jazyka slovom a písmom
• výhodou - odborná spôsobilosť v súlade so zákonom
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov
• výhodou - zbrojný preukaz na držanie zbrane
a streliva za účelom výkonu činnosti príslušníka polície
Iné kritériá a požiadavky
• dobré komunikačné, organizačné
schopnosti, profesionálne vystupovanie
• osobnostné a morálne predpoklady
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Dňa 15. februára v čase od 8.00 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie
pre odberné miesta, číslo domu:
• Jiráskova 6, 8
• M. R. Štefánika 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
• Nám. Matice slovenskej 10, 12, 14, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 59, 407
• Š. Moysesa 53, 55, 57, 59, 61, 63

• ovládanie práce s PC
• platný vodičský preukaz minimálne skupiny „B“
K prihláške na voľné pracovné miesto
je potrebné pripojiť
• prihlášku do zamestnania
• profesijný životopis a motivačný list
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
na výkon práce mestského policajta
• fotokópiu platného vodičského preukazu
• fotokópiu platného zbrojného preukazu

Dňa 16. februára v čase od 8.00 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie
pre odberné miesta, číslo domu:
• M. Chrásteka 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 507, 946, 998, 2095
• Novomeského 9, 11, 519, 522
• SNP 872, 874, 877, 880, 881, 883, 885, 886, 891, 892, 894, 897, 899, 900, 901, 903, 905, 919, 920, 921, 923,
926, 929, 930, 938, 941, 942, 944, 945, 951, 955, 958, 960 – 965, 968, 969, 971, 974, 977, 979, 981, 984, 985,
986, 988, 989, 991, 992, 993, 995, 999, 1003, 1004, 1007, 1014, 1018, 1021, 1024, 1025, 1028, 1042, 1043,
1046, 1048, 1056, 1063, 1064, 1066, 1074, 1078, 1079, 1080, 1085, 1088, 1094, 1096, 1098, 1102, 1105,
1106, 1107, 1119, 1136, 1160, 1161
• Svitavská 1, 2, 3, 5, 7, 529, 1531

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

MESTSKÁ KNIŽNICA MICHALA
CHRÁSTEKA JE V REŽIME
„ZÁKLAD“
Mestská knižnica Michala Chrásteka je otvorená
v režime „ZÁKLAD“, kontrolujú sa iba čitateľské
preukazy.

Otváracie hodiny
Oddelenie pre dospelých:
Po, Ut: 8.00 - 18.00 hod.
St 8.00 - 15.00 hod.
Št - Pia 8.00 - 18.00 hod.
Oddelenie pre deti:
Po, Ut: 12.00 - 18.00 hod.
St 8.00 - 15.00 hod.
Št - Pia 12.00 - 18.00 hod.

Policajné besedy so žiakmi prvého stupňa

Prihlášku s požadovanými dokladmi doručte
najneskôr do 11.2.2022 na adresu:
Mestský úrad, personálne oddelenie, Ul. Š. Moysesa
č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 31.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 63, Zvolen
• 1.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 2.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 3.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 4.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 5.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 6.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 34, Zvolen
• 7.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň, Dukelských hrdinov 8, Zvolen
• 8.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 21, Kremnica
• 9.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 10.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Srdce, Rybárska 9, Sliač
• 11.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, J. Kozáčeka 9282, Zvolen
• 12.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata, Kremnická 2, Zvolen
• 13.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna, J. Kozáčeka 11, Zvolen

Posledný deň pred vianočnými prázdninami si nadporučíčka Anna Holečková z Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Žiari nad Hronom s deťmi na 1. stupni prebrala
dôležité telefónne čísla, prácu polície a iné dôležité informácie.

V pracovnom zošite „Póla“ si detičky našli aj vystrihovačky a obrázky na vymaľovanie, čomu sa potešili najviac.
OR PZ Žiar nad Hronom

NEVEŠAJTE TO NA KLINEC, MY VÁM TO NATLČIEME DO HLAVY
Zabudnite na nekonečné bifľovanie
sa, hrozivo vyzerajúce gramatické
cvičenia, či dlhánske stĺpce slovíčok, ktoré sa musíte naučiť naspamäť. Ide to aj inak!

naučili a zlepšovať im tak porozumenie a výslovnosť. Každá jedna minúta
hodiny je naplno využitá.

Využitá každá minúta
Nečakajte monológ lektora a hŕstku
znudených alebo vystrašených študentov. V našich kurzoch stretnete
ľudí, ktorí sa učia nové slovíčka, nové
vety a gramatiku úplne prirodzene.
Lektor kladie študentom otázky a pomáha im na ne odpovedať celými
vetami, aby si precvičili čo najviac
slovíčok. Vyučovanie začína opakovaním učiva z predchádzajúcich hodín,
potom nasleduje preberanie nového
učiva.

Malé skupiny a individuálna výučba
Aby ste sa mohli učiť rozprávaním, nemôžete byť v skupine s ďalšími dvadsiatimi študentmi.

Systematické opakovanie pomáha
študentom zapamätať si to, čo sa už

Tak prečo by ste sa mali učiť inak?

V Jazykovej škole ZARAZ vyučujeme
malé skupiny s maximálne ôsmimi
študentmi, ktorí majú rovnakú úroveň
znalosti jazyka.
Ak sa nechcete učiť v skupine, môžete
sa učiť individuálne a my sa radi prispôsobíme vášmu časovému rozvrhu.
Aj úplní začiatočníci
Ešte ste sa cudzí jazyk neučili a bojíte
sa, že by ste boli v skupine so študent-

mi, ktorí sa ho už učili? To sa vám u nás
nestane. Úplní začiatočníci majú vlastné skupiny, ktoré im umožňujú cítiť sa
na hodine príjemne a učiť sa bez obáv.
Vyskúšajte si to zadarmo
Osobná skúsenosť je lepšia ako tisíc
slov. Absolvujte s nami ukážkovú hodinu zadarmo. Dozviete sa podrobnosti nielen o kurzoch ale ja o metóde
výučby, ktorú si budete môcť vyskúšať
na vlastnej koži.
Staňte sa ďalším spokojným
študentom Jazykovej školy ZARAZ.

Termíny ukážkových hodín
• štvrtok 3.2. o 18.00 hod
• štvrtok 10.2. o 18.00 hod

Na ukážkovú hodinu sa môžete
prihlásiť telefonicky na

0917 109 899

alebo emailom na
bronislavazigova@zaraz.sk.
Radi vám odpovieme
na všetky vaše otázky.
Jazykové kurzy otvárame
počas celého roka.
Bližšie informácie o našich
kurzoch nájdete na

www.zaraz.sk
pod pobočkou
Žiar nad Hronom.
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Región GRON - rok v znamení noviniek
Takto stručne by sa dal charakterizovať rok 2021 v Regióne GRON, za
ktorým sme pomyselné dvere zavreli
len nedávno. Niečo nové síce prichádza v organizácii s každým rokom,
no v tom minulom je noviniek hneď
niekoľko.
„Rok sme kvôli koronavírusu začali netradične v porovnaní s tými minulými,“ hovorí na úvod Mária Pátková, výkonná
riaditeľka Regiónu GRON a ako konkretizuje: „Aktivity sa naplno rozbehli až
v marci. Intenzívne sme sa venovali príprave projektu k žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Výška
dotácie sa nám pre rok 2021 menila
vďaka spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK, n. o. To bola aj prvá novinka.
Vyššia dotácia znamenala možnosť realizovať oveľa viac aktivít ako v minulosti.“
Jar tradične začala celokrajskou akciou
Gruntovačka 2021, tentokrát prebiehajúcou v online podobe zasielania fotografií.
Novým bolo podujatie Svetelný signál na
Pohronskej hradnej ceste, ktoré sa uskutočnilo koncom mája. „V našom regióne
sa do akcie zapojili hrady Šášov, Revište
a zaniknutý hrad Teplica. Účelom bolo
otestovať, či tak ako v minulosti, aj dnes
medzi hradmi existuje vizuálne spojenie.
Pokus sa vydaril, tesne po ôsmej večer
sme svetelne prepojili šesť hradných lokalít,“ približuje Mária Pátková a ako ďalej
naznačuje: „Jún 2021 prebiehal v znamení príprav na jeden z vrcholov sezóny –
prvý ročník podujatia Glgáč. Úspešnú akciu sme organizovali v spolupráci s KOCR
Banskobystrický kraj Turizmu, Združením
na záchranu hradu Revište a mestom
Žarnovica.“ Mesiac jún však znamenal
aj ďalšiu zmenu, a to v personáli organizácie. Dlhoročná riaditeľka Žofia Buganová nastúpila na materskú dovolenku
a kormidlo po nej prevzala zastupujúca
výkonná riaditeľka Mária Pátková.

Nočná prehliadka hradu Šášov
zožala veľký úspech
„Počas leta sme sa zúčastňovali rôznych
podujatí organizovaných najmä našimi
členmi. Boli to napr. medzinárodné cyklistické preteky Visegrad 4 Bicycle Race
2021, no pomohli sme aj pri najvýznamnejšom podujatí v histórii plochej dráhy
na Slovensku - Grand Prix Challenge
2021 v Žarnovici či pri lokálnej akcii Pod

Vojšínom gajdy hrajú a ďalších,“ vymenúva Pátková s tým, že v mesiacoch máj
až október prebiehali aj čoraz obľúbenejšie komentované prehliadky na rôzne
témy. Konali sa na lokalitách Pohronskej
hradnej cesty, ale aj v Záhradnom lese
v Novej Bani. Veľkému záujmu sa tešil
aj zážitok Od štálu k štálu – prechádzka
po pílanských štáloch so sprievodkyňou
a ochutnávkou lokálnych produktov. „Na
jeseň zožala veľký úspech nočná prehliadka hradu Šášov spojená s pozorovaním hviezd a modelom mesiaca Lunalón,
ktorú sme usporiadali v spolupráci s Krajskou hvezdárňou a planetáriom M. Hella
v Žiari nad Hronom.
September a začiatok jesene patril infocestám. Región sme predstavili blogerskej rodine z blogu s názvom „povlastných“, ale aj Jozefovi Teremovi z portálu
Dobrodruh.sk, s ktorým sme spoluprácu
nadviazali aj v ďalších aktivitách. Privítali sme aj redaktorku magazínu Čarovné
Slovensko, kde sme dostali priestor na
prezentáciu na 10 stranách. V závere
mesiaca sme sa spoločne s Pohronským
múzeom v Novej Bani opäť podieľali na
príprave aktivít ku Svetovému dňu cestovného ruchu,“ dopĺňa ďalej organizované aktivity Mária Pátková.
V prvý októbrový deň natáčali diel relácie Potulky s Amadeom venovaný nášmu
regiónu pre televíziu Šláger Muzika. Do
prípravy sa zapojilo množstvo členských
obcí či subjektov, ako aj partneri. „Na

jeseň sme sa pustili do tvorby prezentačného videa nášho regiónu. Video je
zamerané na turistické možnosti v regióne a je k dispozícii online na platforme
Youtube pod názvom Turistika v Regióne
GRON. Na zimu sme pripravili turistickú
výzvu, ktorej pointou je navštíviť aspoň
jednu z určených lokalít a odfotiť sa na
danom mieste. Fotku následne zašlete
e-mailom, alebo pridáte do komentára
pod príspevok na Facebooku a ste zaradení do žrebovania o víkendový pobyt
pre dve osoby v kúpeľoch v Sklených
Tepliciach,“ objasňuje Mária Pátková
a ako dopĺňa, informácie o výzve nájdete na webovej stránke Regiónu GRON
alebo na ich Facebooku.
Ku koncu roka medzi členov organizácie pribudli Liečebné termálne kúpele
a Stefani - Areál Pekný les v Horných
Hámroch. Svoj záujem o členstvo avizovalo aj OZ TajchŠport, ktoré vyvíja
športové a kultúrne aktivity v areáli
Zvonička v Novej Bani. „Priebežne počas roka sme sa venovali aj príprave
a realizácii rozvojových zámerov našich
členov, podporených Rozvojovou agentúrou BBSK. Išlo napríklad o budovanie
ferraty v Novej Bani, ale aj o pokračujúce záchranné práce na hrade Šášov či
výrobu a osadenie vybraných prvkov
mobiliáru pre Pohronskú hradnú cestu,“
vymenúva ďalej Pátková a ako pripomína, v roku 2021 pracovala organizácia aj
na ďalšom rozvoji oficiálnych cyklotrás
v našom regióne: „V spolupráci s BBSK

sme vyznačili novú okružnú cyklotrasu
Pokútskou dolinou. V rámci postupného
rozvoja siete kľakovských cyklotrás sme
v minulom roku prepojili Kľakovskú dolinu s hradom Revište na druhej strane
kopca a pripravili na značenie cyklotrasy
na vrch Vtáčnik z obce Prochot, spojenie
Žarnovice s Hornými Hámrami a spojkou
na Kostivrch s následným prepojením
na novobanské cyklookruhy. Okrem
budovania cyklotrás sa postupne zameriavame i na budovanie cyklistickej
infraštruktúry. Preto sme koncom roka
realizovali osadenie dreveného cykloprístrešku v Hrabičove a objednali prvé
servisné a nabíjacie cyklostojany. Tie by
mali byť osadené na vybraných miestach
regiónu začiatkom tohto roka.“ Prevažnú väčšinu aktivít Regiónu GRON v roku
2021 bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore Ministerstva dopravy
a výstavby SR.

Plány na sezónu 2022
Začiatok roka v Regióne GRON patrí aj
prípravám na nadchádzajúcu letnú sezónu, ktorá zahŕňa obdobie mesiacov
máj až november. Hoci sa podrobný plán
jednotlivých aktivít v čase uzávierky ešte
stále kryštalizuje, o niekoľkých akciách
vieme už teraz. „Aj v roku 2022 máme
v plánoch zaradené komentované prehliadky ako produkt cestovného ruchu,
ktorý je ponúkaný cez krajskú cestovnú
kanceláriu (rezervačný portál) Za horami, za dolami. Predošlé sezóny ukázali,

že si tento zážitok nielen u návštevníkov, ale aj u domácich obyvateľov našiel
priaznivcov a teší sa obľube. V roku 2021
bol opäť obohatený o dobové scénky
šermiarov, ukážky bojových techník
či dobové divadelné predstavenia, ale
súčasťou bolo napríklad aj sokoliarske
vystúpenie. To, či tento koncept ostane
zachovaný aj pre sezónu 2022, je momentálne predmetom diskusií organizátorov,“ konkretizuje plány v tomto roku
Mária Pátková a ako sľubuje: „V každom
prípade sa však turisti môžu v rámci mesta Žiar nad Hronom a jeho okolia tešiť na
komentované prehliadky hradu Šášov či
biskupského kaštieľa. V ponuke nebude
chýbať ani večerná verzia prehliadky na
Šášovskom hrade – Nočný Šášov, pričom bude opäť spojená s pozorovaním
hviezd a výkladom hvezdára z Krajskej
hvezdárne a planetária M. Hella.“
V tomto roku chce organizácia pokračovať v dobrej spolupráci práve so zmienenou Krajskou hvezdárňou a planetáriom
ako svojim členským subjektom a partnerom. „Aj v rámci ponuky planetária
sme v minulej sezóne realizovali jeden
zo zážitkových produktov určený detskému návštevníkovi – Planetárium deťom.
S ponukou zážitku cez krajskú cestovnú
kanceláriu by sme chceli pokračovať aj
v tomto roku,“ podotýka Pátková. V príprave je tiež možnosť spoluorganizácie
podujatí členov organizácie. Konkrétne
podujatia zatiaľ, aj vzhľadom na pandemické opatrenia, nemá Región GRON
vybrané, no určite ich budete môcť
stretnúť na niektorých akciách na hrade
Šášov i v meste Žiar nad Hronom. „Do
konca marca nám zároveň prebieha aj
Zimná turistická výzva Regiónu GRON,
ktorej pointou je zdolanie aspoň jedného z 10 vybraných cieľov. Každý zapojený
účastník je zaradený do záverečného žrebovania o hlavnú cenu – Víkendový pobyt v kúpeľoch v Sklených Tepliciach pre
dve osoby. Z okresu Žiar nad Hronom nás
čakajú ešte dva ciele, a to zaniknutý hrad
Teplica a vrch Vtáčnik, ktorý je poslednou
výzvou. Viac informácií hľadajte na našej
webovej stránke www.regiongron.sk alebo na našom Facebooku,“ uzatvára Mária Pátková, výkonná riaditeľka Regiónu
GRON.
(li)

Župa pripravila nový web, pomôže pri výbere strednej školy
Urobiť správne rozhodnutie pri výbere strednej školy môže byť pre žiakov
a ich rodičov náročné. Banskobystrický samosprávny kraj preto pripravil
úplne nový web idemnastrednu.sk,
kde záujemcovia nájdu prehľad všetkých škôl, odborov či duálneho vzdelávania v kraji, vrátane jednoduchého
filtrovania podľa regiónu i záujmov
žiaka.
Banskobystrický samosprávny kraj prichádza s novinkou pre žiakov posledných ročníkov základných škôl a ich
rodičov. Spustil úplne novú internetovú
stránku idemnastrednu.sk, ktorá im pomôže pri rozhodovaní sa o výbere strednej školy.
Web pripravil odbor školstva Úradu
Banskobystrického samosprávneho
kraja (BBSK) a záujemcovia o štúdium
na strednej škole tu na jednom mieste
nájdu informácie o všetkých stredných
školách v kraji, ich odboroch, uplatnení
absolventov či zapojení do systému duálneho vzdelávania.
„Primárne sme sa zamerali na školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ale
na webe sú dostupné aj informácie
o školách iných zriaďovateľov, vrátane
priameho odkazu na ich webové strán-

ky,“ hovorí Judita Droppová z odboru
školstva Úradu BBSK, ktorá sa na tvorbe
stránky idemnastrednu.sk podieľala.

ktoré sú do systému zapojené, ale rovnako aj zoznam zamestnávateľov, ktorí so
školami v tomto systéme spolupracujú.

Prezerať si profily stredných škôl môžu
záujemcovia na základe viacerých kritérií
– vybrať si môžu napríklad podľa okresu,
typu školy či odboru a školy si zoradiť či
už podľa počtu žiakov prijatých na vysokú školu alebo tých, ktorí po jej skončení
hneď našli uplatnenie na trhu práce.

„Je pre nás dôležité prepájať vzdelávanie s praxou. Duálne vzdelávanie je rokmi overeným príkladom toho, ako môže
spolupráca zamestnávateľov so školami
fungovať a generovať absolventov, ktorých firmy potrebujú, a ktorí ľahko nájdu
svoje uplatnenie na pracovnom trhu,“
hovorí predseda BBSK Ján Lunter s tým,
že župa ide v tomto ešte ďalej.

„Rovnako je možné školy vyhľadávať
podľa záujmov žiakov, a to v 19 kategóriách – ak sa teda vaše dieťa zaujíma napríklad o informatiku, chémiu, umenie,
šport alebo trebárs baníctvo, stránka
mu vyhľadá školy, ktoré ponúkajú odbory v jeho sfére záujmu,“ dopĺňa Judita
Droppová.
Žiaci tu tiež budú môcť nájsť všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu, vrátane prihlášky na strednú školu,
kritérií prijímacích skúšok za jednotlivé
školy či vzorových testov.

Prepojenie s praxou
Samostatnú podstránku, vrátane mapy,
má na webe idemnastrednu.sk duálne
vzdelávanie. Tu záujemcovia nájdu nielen zoznam škôl v jednotlivých okresoch,

„V každom okrese nášho kraja vďaka národnému projektu fungujú Regionálne
centrá kariéry. Tie prepájajú základné
školy, stredné školy a zamestnávateľov
a zabezpečujú nielen tok informácií medzi nimi, ale aj reálne výstupy. Napríklad
v podobe návrhov nových odborov či
organizovaných exkurzií tak, aby deti už
na základných školách vedeli, ako by ich
budúcnosť v konkrétnej spoločnosti po
vyštudovaní konkrétneho odboru mohla
vyzerať,“ dopĺňa Ján Lunter.

Špeciálna podpora
pre osem odborných škôl
Na novom webe idemnastrednu.sk dostalo tiež priestor osem stredných odbor-

ných škôl, ktoré boli vybrané špeciálne
pre národný projekt, s cieľom prepojiť
ich viac s potrebami zamestnávateľov,
zlepšiť kvalitu vyučovania vzdelávaním
pedagogických a odborných zamestnancov a zatraktívniť ich odbory.
„Našou ambíciou je tiež zlepšiť dostupnosť odborného vzdelávania a prípravy
pre všetky skupiny žiakov, vrátane žiakov
z málo podnetného prostredia a znevýhodnených skupín, ako i žiakov zo škôl
s vyučovacím jazykom národnostných
menšín. V každej škole pôsobí mentor,
ktorý individuálne pracuje so žiakmi

a pomáha im v tvorbe a napĺňaní ich
osobného kariérneho plánu. V časti „Inklúzia“ sa pripája ku každej škole dvojička – v tejto časti projektu budeme pracovať v šestnástich stredných odborných
školách v kraji,“ dopĺňa Mária Vydrová,
riaditeľka odboru reformy vzdelávania
Úradu BBSK.
Projekt zahŕňa aj marketingovú podporu
vybraných škôl, zaujímavosti a novinky
môžu záujemcovia sledovať na Facebooku, Instagrame, TikToku či YouTube.
(r)
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Čo so starým oblečením
Textil je recyklovateľný len v obmedzenej miere, ale predsa sú spoločnosti, ktoré sa recykláciou textilu zaoberajú. Máme zopár takých aj u nás na
Slovensku. Vytvárajú z neho napríklad
vlákna pre automobilový či nábytkársky priemysel (poťahy, výstelky), ale aj
rôzne izolácie budov.
Niektoré módne obchody organizujú
kampane, počas ktorých môžu ľudia
priniesť svoje staré oblečenie naspäť do
predajne. Takýchto akcií sa však organizuje veľmi málo a nie sú na pravidelnej
báze.
Ak už ste sa rozhodli zbaviť sa starého
oblečenia, pouvažujte, komu by ešte
tento odev mohol poslúžiť. Podarujte
ho rodine, priateľom, známym, alebo ho
venujte na charitu. Ak sa však rozhodnete dať oblečenie charite alebo ľuďom
bez domova, myslite na to, čo títo ľudia
naozaj potrebujú. Mnohokrát sú to teplé
veci na zimu, ktoré im pomôžu. Rozhodne im nepomôžete kravatami, motýlikmi, hodvábnymi šatkami ani blúzkami či
večernými šatami. Jeden poriadny kabát
poteší omnoho viac. Ďalšou možnosťou
je odovzdať oblečenie do špecializovaných kontajnerov za zber šatstva, ktoré
nájdete aj v našom meste.

Nové stanovištia kontajnerov
na zber šatstva
1. Tajovského ul., pri Jednote, stojisko č. 10
2. Tajovského ul., stojisko č. 12
3. Jilemnického ul., stojisko č. 17
4. Vansovej ul., stojisko č. 34
5. Novomeského ul., stojisko č. 29
6. Ul. M. R. Štefánika, pred II. ZŠ
7. Ul. A. Dubčeka, stojisko č. 52/1
8. Dukelských hrdinov, stojisko č. 50
9. Hviezdoslavova ul., pri stojisku č. 39
10. Hviezdoslavova ul., pri stojisku č. 35
11. Hviezdoslavova ul., pri stojisku č. 40
12. Šášovské Podhradie, MHD zastávka
13. Ul. M. Benku, pri stojisku č. 91
14. Ul. A. Štefanku, pri stojisku č. 94
15. Družstevná ul., na rohu ulice
16. Stavit, plocha pre zberné nádoby
17. Medzi Vodami, ihrisko
18. Ul. Š. Moysesa, pri stojisku č. 75/1
19. Ul. Š. Moysesa, za MsÚ rampa,
pri stojisku č. 83
20. Ul. Š. Moysesa, pri stojisku č. 62
21. Ul. Š. Moysesa, za novou Billou,
pri stojisku č. 66
22. Ul. M. Chrásteka, pri stojisku č. 21

Spomenieme ešte jednotlivé druhy šatstva, ktoré patria do tejto skupiny komodít. Šatstvo predstavuje celý rad oblečenia. Môžeme si uviesť príklady: čiapky,
klobúky, šatky, šále, tielka, nátelníky,
tričká, mikiny, košele, vetrovky, rukavice,
spodná bielizeň, nohavice, ponožky.
Uvedieme si príklady štyroch skupín
obyvateľov s rôznou životnou úrovňou,
ktoré majú vplyv na dĺžku používania
šatstva a na produkciu odpadu.
Prvú skupiny tvoria obyvatelia, ktorým
nerobí problém kupovať si nové veci
pravidelne, netrápia ich finančné problémy. Neustály prísun nových vecí má
za následok vznik neustálej produkcie
už nepotrebných vecí. Nepotrebné veci
neznamenajú, že sa už nedajú použiť. Tu
skôr ide o akýsi imidž, alebo nezaostávať módnym trendom. Pri prechádzke
mestom, prechádzajú len tak obchodmi, ktoré ponúkajú stále nové módne
hity. Bez pohľadu na to, či je alebo nie
je potrebné danú vec kúpiť, kúpia si ju,
aj keď ju oblečú len raz. V tom množstve
šatstva sa niektoré nové veci stratia a keď

Ak usúdite, že sa oblečenie už nedá nosiť,
pretože je zničené alebo má neodstrániteľné škvrny, zaneste ho na najbližší
zberný dvor. Dáte mu aspoň šancu, že
môže byť zrecyklované, alebo energeticky zhodnotené.

Spôsob zberu textilu a šatstva
Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:

Tretiu skupinu tvoria obyvatelia, ktorí
sú veľmi radi, že si môžu sem tam niečo
nové kúpiť. Je to skupina, ktorá si nekupuje drahé veci a vie si ich vážiť, pretože
keď si ich za krátku dobu zničia, nebudú
si môcť v najbližšej dobe kúpiť novú. Tu
sa nachádzajú obyvatelia, ktorí využívajú oblečenie z generácii na generáciu.
Príkladom môže byť rodinka, ktorá má
synov a dcéry, medzi ktorými je jeden
alebo dvojročný rozdiel. Práve tu sa používa oblečenie, ktoré nie je zničené od
starších detí pre tie mladšie.
Ako poslednú skupinu uvedieme obyvateľov, ktorí sú odkázaní len na používané oblečenie. Tu môžeme zaradiť aj
rómskych spoluobčanov, ktorí odkupujú
používané šatstvo od rodín, ktorí sa chcú
zbaviť nepotrebných vecí, alebo vyhľadávajú rôzne možnosti, ako sa k takýmto
veciam dostať, napr. kontajner.

• čisté a suché šatstvo (všetky druhy
odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
• topánky (topánky iba v pároch,
nezničené),
• doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.),
• okrem textilu, šatstva a obuvi je možné do
príslušného kontajnera ukladať aj hračky.
Mesto sa rozhodlo o opätovné zavedenie
zberných nádob na šatstvo, no z dôvodu
zneužívania neprispôsobivými občanmi
zatiaľ len na určitých lokalitách v počte
22 kusov. Technický rozdiel oproti predošlým zberným nádobám je v tom, že
vhadzovací priestor je predelený a znemožňuje spätné vyberanie obsahu. Keďže sú tieto zberné nádoby technicky
upravené oproti predošlým, a to tým,
že vhadzovací priestor neumožňuje
spätné vyberanie obsahu, žiadame vás
o rešpektovanie zákazu vstupu do vnútra
kontajnera (RIZISKO ÚMRTIA PRI VLEZENÍ
DO KONTAJNERA). Upozornenie je nalepené aj na zbernej nádobe. Zberný dvor
obyvatelia môžu samozrejme aj naďalej
využívať v pracovných dňoch, vrátane
soboty v čase od 8.00 do 20.00 hod.

každé dieťa kupujú neustále nové veci.
To znamená, že nepoužívajú oblečenie
od starších detí pre mladšie. Predĺžili
by tým životnosť ešte nezničených vecí
a ušetrili by finančné prostriedky.

Ako separovať šatstvo
Miera opotrebovania je veľmi rôznorodá.
Záleží od nás, z akého uhla pohľadu sa na
už nepotrebnú vec pozeráme. Častokrát
sa stretávame s obyvateľmi, ktorým pre
nás už nepotrebné veci ešte niekoľko
rokov poslúžia. Produkcia odpadu aj napriek tomu neustále rastie.

ich objavia, tak už sú nemoderné a ani si
ich neoblečú. Výsledok je taký, že sa nová
vec stáva odpadom.
Druhú skupinu tvoria obyvatelia, ktorí si
kupujú neustále nové veci bez toho, aby
niektoré nezničené veci mohli používať
naďalej. Ako príklad môžeme uviesť rodiny, ktoré majú viac ako jedno dieťa a pre

Triedenie a recyklácia kovov
• Hliníková plechovka vyhodená do prírody
sa rozkladá 500 rokov.
• Recykláciou jednej plechovky sa ušetrí
energia zodpovedajúca 3 hodinám pozerania TV.
• Recyklovaný hliník spotrebuje iba 5 %
energie a emisií v porovnaní s jeho výrobou z bauxitu.
• Hliník a oceľ možno recyklovať doneko-

nečna. Podobne ako sklo, ani hliník a oceľ
nestrácajú opakovanou recykláciou svoje
vlastnosti.
• Kovy tvoria 4 % odpadu vyprodukovaného v domácnosti.
• Na výrobu jedného bicykla potrebujeme
670 hliníkových plechoviek.
Zdroj: www.naturpack.sk

Na produkciu odpadu týchto komodít
majú značný vplyv aj obchodné reťazce,
ktoré regulovaním cien ovplyvňujú svoj
odbyt. Príkladom toho môže byť 50 %
a niekedy aj 70 % zníženie cien. Obyvatelia, ktorí neboli ochotní zaplatiť za tovar,
alebo neboli nútení si ho kúpiť, tak po
znížení cien si tovar kúpia, či ho potrebujú, alebo nie. Jedným z ďalších príčin produkovania odpadového šatstva je vznik
obchodov s opotrebovaným šatstvom.
Sú to tzv. second handy, alebo ľudovo
povedané sekáče, alebo lacný textil.
V takýchto obchodoch si môžu obyvatelia zakúpiť opotrebovaný, ale niekedy
aj nový tovar. Obchody sú zdrojom pre
tých, ktorí si nemôžu dovoliť kupovať
nové veci. Sú doslova odkázaní na takéto
obchodné reťazce. Veci je možné zakúpiť
doslova za niekoľko centov. Dôvodom je
to, že obchodníci nakupujú dovážaný tovar zo zahraničia na kilogramy a predávajú ho na kusy.
Zdroj: internet.
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Nové cestovné poriadky MHD platné od 12. decembra
Nové cestovné poriadky MHD majú
platnosť od 12. decembra 2021 do
10. decembra 2022. Priebeh a časy
autobusových spojov zostávajú zachované.
Nepodstatná zmena však nastáva na linke č. 1, keď spoj č. 16 na Slovalco bude
zachádzať na Alufinal. Zmena nastala
v tom, že autobus MHD bude odchádzať zo zastávky na Ul. Tajovského o dve
minúty neskôr ako dnes, t. j. o 5.32 hod.
a namiesto toho, aby skončil na zastávke pred hlavnou vrátnicou ZSNP, pôjde
ďalej až na Slovalco, kde má plánovaný
príchod o 5.52 hod. Doba jazdy v porovnaní so súčasným cestovným poriadkom
pritom zostáva rovnaká.
Druhou zmenou je zrušenie zastávky na Jesenského ulici a jej presun na
Ul. A. Hlinku. Ku tejto zmene sme na

žiadosť SAD Zvolen, a. s., závod Žiar
nad Hronom pristúpili z dôvodu vzniku
kolíznych situácií a meškania autobusových spojov linky č. 3 - Mestský okruh
pri prejazde križovatkou Partizánska ul./
Ul. SNP. Jej presunom na Ul. A. Hlinku ku
záhrade (popri plote je vysadený živý
plot z tují) rodinného domu č. 746/23 sa
zmení trasa linky cez semafory pri CAS,
čo zabezpečí bezpečný prejazd MHD
cez križovatku smerom ku Svätokrížskemu námestiu a ďalej po Hviezdoslavovej ulici ku cirkevnej škole. Keďže sú obe
trasy približne rovnako dlhé, nedôjde
ku nárastu ani k úspore kilometrov, ale
eliminuje sa riziko dopravných nehôd,
a s tým spojených negatívnych dôsledkov na zdravie a majetok zúčastnených
strán na cestnej premávke.
(r)
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POĎAKOVANIE

SPOMIENKA

Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí
na poslednej
ceste odprevadili
našu drahú
maminu, starkú a prastarkú
Irenku Packovú,
ktorá nás vo veku nedožitých
83 rokov navždy opustila
dňa 4. januára 2022.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie.
Už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Pri plamienku
sviečky na teba
myslíme
a spomíname.
Smutno nám je
bez teba, veľmi nám, Peťko, chýbaš.
Je veľmi ťažké tu bez teba žiť,
v našich srdciach však budeš
navždy žiť.
Dňa 17. januára sme si pripomenuli
tretí rok od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý milovaný syn a brat
Peter Beňuška.
Za tichú spomienku spolu
s nami ďakujeme.
S láskou spomíname
a nezabudneme. Smútiaci rodičia
a brat s rodinou.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti,
čo raz vzal.
Zostanú len
spomienky
a v srdciach
veľký žiaľ.
Za všetku lásku a starostlivosť vašu,
čo s vďakou dnes vám môžeme dať.
Kyticu kvetov na pozdrav
a potom už len spomínať.
Dňa 19. januára sme si s úctou
a vďakou pripomenuli 30. výročie
odchodu nášho otca a starého otca
Štefana Baranca
a s veľkým zármutkom spomíname
na našu drahú maminku, starkú,
babku, prababku a praprababku
Katarínu Barancovú,
ktorá nás navždy opustila dňa 28.
decembra 2021 vo veku 85 rokov.
Odišli ste, ale stále žijete
v našich srdciach.
Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu
s nami na nich spomeniete.

SPOMIENKA
Dňa 8. februára si
pripomenieme
1. výročie od
úmrtia našej
drahej družky,
mamičky a babky
Marty
Chovanovej,
rod. Šaranskej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína druh
Pavel, synovia Ľubo
a Jano s rodinami.

Kto žije v srdciach svojich milých,
nie je mŕtvy, je len vzdialený.
Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí.
Dňa 31. januára si pripomíname
6. výročie od chvíle, kedy nás náhle
opustil milovaný manžel, otec,
starý otec, prastarý otec
Ján Cesnak.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Žiarila z teba
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 29. januára sme si pripomenuli
smutné 1. výročie, ako nás navždy
opustila naša drahá manželka,
maminka, stará mama
a prastará mama
Božena Mašuriková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel Viktor,
deti Jana a Boris, vnúčence Ivko
a Peťko a jej slniečka, pravnúčence
Adamko a Filipko a ostatná
smútiaca rodina a známi.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa
23. januára sme si
pripomenuli
5 rokov od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá manželka,
mamička a starká
Terézia Drgoňová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

Mestské noviny I 31. január 2022

SPOMIENKA
Zostalo len ticho,
v očiach slzy
a v srdci žiaľ.
Dňa
26. januára sme
si pripomenuli
1. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec a brat
Milan Dvonč
vo veku 72 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH BLÍZKYCH SPOLU S NAMI

Svetový deň boja proti rakovine
Každoročne sa 4. február nesie v znamení zvyšovania povedomia o rakovine, jej prevencii, diagnóze a liečbe. Rakovina má u nás stúpajúcu tendenciu,
v súčasnosti je jedna z najčastejších
príčin invalidizácie a úmrtí. Je potrebné, aby sme o tomto ochorení vedeli
čo najviac a nebáli sa o ňom hovoriť.
Rakovina je ochorenie, ktoré je charakterizované nekontrolovateľným rastom
nádorových buniek, ktoré môžu spôsobiť nádor – tumor. Nádor je útvar, ktorý
vznikol neregulovaným delením buniek
tkaniva. Delenie buniek pokračuje, aj
keď príčina, ktorá ho vyvolala, už naďalej nepôsobí. Už jedna nádorová bunka
je schopná svojím nekontrolovateľným
rastom deštruovať normálne zdravé
tkanivo, infiltrovať ho a metastázovať.
Ide o multifaktoriálne ochorenie - vznik
je podmienený pôsobením rôznych faktorov. Nádory rozdeľujeme na malígne
a benígne.
Benígne (nezhubné) nádory majú pomerne dobre ohraničený rast a netvoria
metastázy. Rastú pomaly. Ak je benígny
nádor nepriaznivo umiestnený či príliš
veľký, môže sa malígne zvrhnúť.
Malígne (zhubné) nádory rastú relatívne
rýchlo a zo svojho ložiska metastázujú
do rôznych častí tela, prenikajú do ciev,
odkiaľ putujú po tele a usádzajú sa na
nových miestach.
Každý z nás je zodpovedný za svoje
zdravie. Pravidelným absolvovaním preventívnych prehliadok a skríningových
programov sa dá včasnou diagnostikou
odhaliť nádorové ochorenie v skorom
štádiu, v ktorom môže byť liečiteľné
a vyliečiteľné. Skríning znamená plošné, organizované, monitorované vyšetrovanie populácie za účelom včasného
záchytu liečiteľného nádorového ocho-

renia v skorom alebo v predrakovinovom
štádiu, kedy ešte človek nemá žiadne príznaky. Cieľom skríningu je znížiť chorobnosť a úmrtnosť na sledované ochorenia.

gynekologických kontrolách, ktorých
cieľom je skorý záchyt pred rakovinových zmien alebo včasných štádií rakoviny krčka maternice. Príčinou vzniku rakoviny krčka maternice, až 99 % prípadov,
je infekcia ľudským papilomavírusom,
inak nazývaným aj ako HPV vírus. Existuje účinná forma primárnej prevencie
proti HPV infekcii – očkovanie.

Na Slovensku prebiehajú
tri skríningové programy
Skríning rakoviny prsníka – MAMOGRAFIA. Vedieť viac veľakrát znamená
prežiť. Ak ste žena vo veku 40 rokov
a viac, môžete absolvovať preventívne
mamografické vyšetrenie. Ženy by ho
mali absolvovať raz za dva roky. Rakovina
prsníka je najčastejšie zhubné nádorové
ochorenie u žien na Slovensku. Skríning
rakoviny prsníka má za cieľ čo najskôr
zachytiť skoré štádium rakoviny prsníka
u žien, ktoré nepociťujú žiadne príznaky,
účinne, menej radikálne ho liečiť, zlepšiť
prognózu ochorenia a znížiť úmrtnosti.
Okrem skríningového vyšetrenia prsníkov pomocou mamografie naďalej platí,
že prsníky si má žena vyšetrovať raz mesačne sama, t.j. samovyšetrením. Mamografické pracovisko si môžete vybrať zo
zoznamu, ktorý nájdete na www.noisk.sk
alebo podľa odporúčania vášho lekára.
Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka. Rakovina hrubého čreva je
druhým najčastejším zhubným nádorovým ochorením u mužov a tretím najčastejším u žien. Bolesť na onkologický
problém v hrubom čreve a konečníku
neupozorní. Príznaky rakoviny hrubého
čreva a konečníka sú na začiatku nenápadné, neprejavujú sa bolesťou, preto
by mal človek po päťdesiatom roku
života absolvovať skríningové vyšetrenie hrubého čreva a konečníka. Cieľom
skríningového testovania je zachytiť už
nepatrné, okom neviditeľné množstvo
krvi v stolici TOKS–testom, a následne
pátrať po jeho príčine alebo priamo vy-

Európsky kódex proti rakovine

šetrením hrubého čreva kolonoskopiou,
kde sa dajú zachytiť a odstrániť polypy,
ktoré sú často predstupňom rakoviny.
Človek po päťdesiatom roku života má
nárok raz za 2 roky bezplatne absolvovať toto skríningové vyšetrenie. Značnou nevýhodou testu je, že prítomnosť
krvi v stolici nemusí súvisieť s rakovinou
hrubého čreva a konečníka. TOKS nie
je test na rakovinu! Pozitívny výsledok
môže signalizovať iné ochorenia, napríklad prítomnosť polypov, zápalového
ochorenia čreva (Crohnova choroba a ulcerózna kolitída), divertikulovej choroby
či hemoroidov. Ak je TOKS pozitívny, je
potrebné absolvovať ďalšie vyšetrenie skríningovú kolonoskopiu. V prípade, že
máte akékoľvek podozrenie, že váš zdravotný stav nie je v poriadku, navštívte
svojho lekára.
Skríning rakoviny krčka maternice sa
týka žien vo veku 23 a viac rokov. Jeho
úlohou je odhalenie nádorového ochorenia v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. Skríning rakoviny
krčka maternice spočíva v pravidelných

V prípade nádorových ochorení zohráva veľkú úlohu aj prevencia. Európsky
kódex proti rakovine bol vytvorený za
účelom informovanosti ľudí. Čo môžu
spraviť pre svoje zdravie, aby znížili riziko vzniku rakoviny až 50 %, pomocou
jednoduchých zásad:
1. Nefajčite. Neužívajte tabak
v žiadnej forme.
2. Vyvarujte sa obezite.
3. Každý deň vykonávajte akúkoľvek
telesnú činnosť.
4. Denne konzumujte ovocie a zeleninu.
Obmedzte príjem živočíšnych tukov
a potravín s veľkým obsahom cukru.
5. Obmedzte konzumáciu alkoholu.
6. Nevystavujte sa nadmernému
slnečnému žiareniu.
7. Dodržujte pravidlá ochrany pred
známymi rakovinotvornými látkami.
8. Zapojte sa do skríningových programov.
9. Pre ženy – ak je možné dojčite, dojčenie
znižuje riziko výskytu rakoviny u matky.
Obmedzte užívanie hormonálnej liečby.
10. Zaočkujte sa proti – hepatitíde typu B,
HPV vírus.
Zdroje: noisk.sk, www.lpr.sk
RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom,
Oddelenie podpory zdravia
a výchovy k zdraviu

SMÚTOČNÉ
OZNÁMENIA
Mesto Žiar nad Hronom umožňuje
záujemcom
–
pozostalým
zverejnenie smútočného parte
svojho zosnulého príbuzného:
• na webovej stránke mesta
Žiar nad Hronom www.ziar.sk,
• na úradnej tabuli určenej
pre tento účel.
Aby parte bolo zverejnené, je
potrebné doručiť na informácie
Mestského úradu:
• Smútočné parte.
• Súhlas so zverejnením osobných
údajov zosnulého podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov (tlačivo získate na
informáciách Mestského úradu).
Smútočné parte bude zverejnené
dňom vášho doručenia (najneskôr
nasledujúci pracovný deň) do dňa
poslednej rozlúčky so zosnulým
(vrátane, najviac do nasledujúceho
pracovného dňa).

RIADKOVÁ INZERCIA
Predám interiérové dvere, slonia kosť, plné aj
presklené. Rozmery: 60/80/90. Cena. 10 eur/kus.
T: 0903 155 323
Hľadám si spoločníčku, príp. pána na priateľstvo
a spoločné chvíle. Vek nerozhoduje. T: 0907 351 067
Obsadzujeme voľné miesta v nadnárodnej
spoločnosti. Pozícia: operátor výroby, jadrár práca pre mužov. Mzda: od 1250 eur (všetky
zákonné príplatky, 13. a 14. plat). Zmeny:
nepretržitá prevádzka (2R,2N,2P A 2V).
Doprava z Handlovej zabezpečená BEZPLATNE.
Ubytovanie nie je zabezpečené. Nástup je možný
v priebehu januára, resp. od 1.2.2022. Kontakt:
zhmplgroup@gmail.com, mobil: 0947 907 908
Mladá rodina súrne hľadá 3-izbový byt do
prenájmu. Nájom max. do 500 eur. T: 0940 744 681
Predám rodinný dom v Kosoríne, vhodný na
celkovú rekonštrukciu. RD sa predáva s pozemkom
cca 2 000 m2. Na pozemku je vlastná studňa, taktiež
prípojka na plyn. Len vážny a seriózny záujem.
T: 0919 412 615
Predám drevenú, zachovalú manželskú posteľ. Cena
dohodou, dohoda istá. T: 0908 945 359
Prenajmem garáž v Ladomerskej Vieske.
T: 0904 193 200
Predám čalúnenú dvojposteľ v dobrom stave.
T: 0904 511 304
V centre mesta dám do dlhodobého prenájmu
perfektnú miestnosť, 30 m2, s bezpečnostnými
dverami. Vhodná pre všetky druhy podnikania,
vrátane administratívnych či právnych služieb.
T: 0904 606 904
Kúpim medaily, plakety, vyznamenania, odznaky
či mince. T: 0904 506 160 (sms, WhatsApp, Viber,
Signal), mincestor@pobox.sk, facebook mincestor
Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur.
T: 0904 404 926
Hľadám brigádu vodiča osobného alebo
dodávkového vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921

RIADKOVÚ INZERCIU MÔŽETE
PODAŤ PROSTREDNÍCTVOM
WEBOVEJ STRÁNKY
WWW.NOVINY.ZIAR.SK
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Po tridsiatich troch zápasoch Indiáni na 10. mieste
SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Modré krídla Slovan – HK MŠK Indian
Žiar nad Hronom 2:7 (1:3, 0:0, 1:4)

do útočného pásma, odrazený puk od
Šimovej výstroje do brány poslal Krempaský a dostal tak svoj tím do vedenia,
3:2.

Góly: 12. Šotek (Urbánek), 52. Danišovský (Klučiar, Petriska) – 4. Halama
(Magdolen, Pač), 16. Romanov (Novotný, Gašpar), 20. Valent (Jakúbek, Václav), 46. Novotný (Romanov), 55. Gašpar
(Novotný, Romanov), 57. Jakúbek (Pač),
59. Babeliak (Jakúbek, Valent)
Modré krídla Slovan: Beke – Demo,
Žabka, Šotek, Urbánek, Chalupa, Škultéty,
Verčík, Klučiar, Uram, Danišovský, Fatul,
Mrva, Petriska, Bezák, Bubica, Hauser, Parobek, Lepskii, Petráš, Škvarek
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Trenčan – Pač, Kobolka, Hrabčák, Halama,
Magdolen, Andersons, Polukhin, Jakúbek,
Valent, Václav, Nádašdi, Buianov, Gašpar,
Romanov, Novotný, Čulík, Babeliak, Rajčan, Tatár
Úvod zápasu bol rozkúskovaný, no
úspešnejší pre Indiánov. Už v 4. minúte sa im podarilo otvoriť skóre, keď
si Magdolen potiahol puk a presnou
prihrávkou od modrého kruhu našiel
Halamu, ktorý poslal puk za chrbát Bekeho. V 7. minúte oslabil Indiánov Tatár
a poskytol domácim možnosť vyrovnať,
no o pár sekúnd sa počet hráčov na ľade
vyrovnal. Domáci získali ďalšiu početnú
výhodu po faule Václava a tentokrát ju
dokázali využiť. Urbánek pálil z ľavého
kruhu, odrazený puk od výstroje Trenčana do brány poslal so šťastím Šotek a vyrovnal tak na 1:1. V 16. minúte sa Indiáni
dostali do útočného pásma. Nádašdi
nastrelil puk od modrej a zo skrumáže
pred Bekeho bránou skončil puk v sieti, z hokejky Romanova. V záverečných
sekundách prvej tretiny Indiáni zavreli
domácich vo vlastnom pásme a nedali
im vydýchnuť. Jakúbek si potiahol puk
spoza brány a krížnou prihrávkou cez
bránkovisko ideálne našiel Valenta, ktorý uštedril domácim gól do šatne, 1:3.
Do druhej tretiny vstúpili oba tímy vyrovnane, s dobrými streleckými príležitosťami na oboch stranách. V priebehu
druhej tretiny mali bielo-modrí viac
z hry a nepúšťali Indiánov do zakončenia. Hra začínala byť nervózna, čo sa prejavilo aj v menších šarvátkach. Na rozdiel
od prvej tretiny, v tej druhej nepadol ani
jeden gól a obe mužstvá boli pozornejšie v defenzíve.

V 46. minúte Romanov našiel Novotného a ten nikým nebránený vymietol
ľavý horný roh Bekeho brány, 1:4. O pár
minút na to daroval Romanov domácim
početnú výhodu, počas ktorej dokázali zápas zdramatizovať. Klučiar nahodil
puk od modrého kruhu, ten sa odrazil
od betónov Trenčana a za jeho chrbát
ho poslal Danišovský. Vzápätí domácich
oslabil Urbánek a Indiáni z toho vyťažili
maximum. Romanov prihrávkou z otočky našiel Gašpara a ten strelou z ľavej
strany zvýšil na 2:5. Tri minúty pred
koncom sa domáci pokúšali znížiť skóre hrou bez brankára, ale Jakúbek ich
potrestal gólom do prázdnej brány, 2:6.
Víťazstvo Indiánov definitívne spečatil
Babeliak, ktorý uzavrel skóre na konečných 2:7.
Norbert Javorčík: „Myslím, že v prvej
tretine mal súper hernú prevahu, ktorú
vyjadril aj strelecky. Dosť podstatný bol
gól v poslednej sekunde, ktorý nám dodal sebavedomie do ďalšieho priebehu
zápasu. V ďalších dvoch tretinách sme
dobre kontrolovali hru aj v ofenzíve, aj
v defenzíve. Záver zápasu ukľudnili presilovkové formácie, ktoré zabrali a spolu
s dobrým výkonom Adama Trenčana nakoniec prispeli k dôležitému víťazstvu.“
HK VITAR Martin – HK MŠK Indian Žiar
nad Hronom 6:2 (1:2, 2:0, 3:0)
Góly: 17. Tiainen (Paulíny, Murček),
26. Paulíny (Lavička), 40. Krempaský
(Juščák, Nátny), 42. Toma (Poliaček,
Dírer), 43. Murček (Paulíny), 50. Paulíny
(Murček, Charvát) – 5. Romanov (Nádašdi, Novotný), 17. Jakúbek (Valent,
Babeliak)
HK VITAR Martin: Glosár – Charvát,
Dvořák, Tiainen, Murček, Paulíny, Lavič-

ka, Pacalaj, Toma, Dírer, Ďurina, Burzík,
Krempaský, Novák, Huhtela, Poliaček,
Nátny. Bartoš A., Bartoš J., Babka, Juščák
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Pač, Kobolka, Jakúbek, Valent, Václav,
Halama, Polukhin, Pulščák, Srnka, Magdolen, Nádašdi, Buianov, Gašpar, Romanov,
Novotný, Čulík, Babeliak, Rajčan, Tatár
Do zápasu vstúpili úspešnejšie Indiáni, ktorí už v 5. minúte otvorili skóre
stretnutia. Nádašdi nastrelil puk od
modrej čiary a do brány ho tečoval Romanov, 0:1. V 8. minúte umožnil rytierom zabojovať o vyrovnanie vylúčením
Buianov, ale Indiáni sa ubránili. V polovici tretiny mohlo byť po teči Václava 0:2,
ale domácich zachránila žrď. V 15. minúte oslabil rytierov Murček a Indiáni
početnú výhodu využili. Najskôr po Valentovej strele zazvonila žrď, ale Jakúbek sa už nemýlil a poslal puk za chrbát
Glosára, 0:2. Na inkasovaný gól dokázali
domáci ihneď odpovedať, keď Tiainen
po krížnej prihrávke strelou z pravého
kruhu rozvlnil sieť Šimovej brány, 1:2.
O minútu neskôr získali rytieri ďalšiu
početnú výhodu, ale vyrovnať sa im už
do konca tretiny nepodarilo.
V úvode druhej tretiny sa dostali Indiáni
do početnej výhody, no po hrubej chybe v obrannom pásme sa k puku dostal
Paulíny a kurióznym zakončením uštedril Indiánom gól v oslabení. V 29. minúte
sa mohli Indiáni dostať do vedenia po
faule Murčeka, ale Glosár bol pozorný.
O pár minút sa situácia otočila a presilovú hru si zahrali rytieri. Domáci si
počas nej dokázali vytvoriť výrazný tlak
a opečiatkovať Šimovu bránu. Počet hráčov na ľade sa neustále menil a početné
výhody sa striedali na oboch stranách.
V poslednej minúte sa rytieri dostali

Záverečnú tretinu odštartovali domáci
výrazným tlakom. Toma prudkou strelou
spomedzi kruhov zvýšil na 4:2. O minútu
neskôr sa po chybe v obrane Indiánov
k puku dostali opäť rytieri a zo skrumáže
pred Šimovou bránou sa napokon tešili
z gólu, o ktorý sa postaral Murček, 5:2.
V 44. minúte získali Indiáni dlhú početnú výhodu, ale strelecky sa trápili. V 50.
minúte získali presilovú hru domáci
a okamžite ju využili. Delovku od modrej
vyslal na Šima Paulíny a puk skončil za
bránkovou čiarou, 6:2. Vzápätí domáci
darovali Indiánom početnú výhodu, ale
skóre sa nemenilo. Záver tretiny sa už
len dohrával a rytieri si zaslúžene pripísali plný bodový zisk.
Norbert Javorčík: „Po našom rýchlom
vedení sme akoby stratili energiu v pohybe, v súbojoch, v tvrdosti a rýchlosti
prihrávok. Vo všetkých týchto elementoch nás súper od druhej tretiny predčil
a zaslúžene vyhral. To naše vedenie bolo
dobré, ale celý zápas bol súper lepší
a zaslúžene zvíťazil.“
HC Topoľčany – HK MŠK Indian Žiar
nad Hronom 11:1 (3:0, 6:0, 2:1)
Góly: 4. Vereš (Gubo, Kováč), 11. Kurbatov (Čaládi, Novák L.), 15. Matej
(Tomčák), 23. Bečka (Gergel, Dúžek), 24.
Matej (Tomčák, Novák M.), 27. Kurbatov
(Tomčák, Novák M.), 32. M. Novák (Novák
L., Čaládi), 34. Gergel (Bečka, Legalin),
39. Gubo (Tomčák), 41. Zekucia (Novák
L., Čaládi), 55. Vereš (Kováč) – 57. Lunter
(Kobolka, Babeliak)
HC Topoľčany: Kompas (Komžík) – Novák
L., Zekucia, Novák M., Čaládi, Kurbatov,
Bystričan, Kučerka, Kluka, Tomčák, Matej,
Dúžek, Kapičák, Legalin, Bečka, Gergel D.,
Gergel A., Kováč, Vereš, Gubo
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
(Mosný) – Nádašdi, Kobolka, Jakúbek, Valent, Lunter, Čulík, Buianov, Pulščák, Halama, Magdolen, Polukhin, Gaško, Gašpar,
Romanov, Novotný, Benko, Adamčík, Babeliak, Rajčan, Václav
Od úvodu boli aktívnejší domáci.
V 4. minúte zostal Vereš nikým nebránený pred bránkoviskom a backhan-

dovým zakončením oklamal Šima, 1:0.
V 8. minúte oslabil Indiánov Valent, ale
Šimo v bráne podržal. Valenta na trestnej vymenil Polukhin a Indiáni sa tak
opäť bránili. Tentokrát bol už Šimo prikrátky a domáci početnú výhodu využili,
keď puk do odkrytej brány poslal Kurbatov. V 15. minúte sa po chybe Gaška
dostal do samostatného nájazdu Matej
a nemýlil sa, 3:0. V závere tretiny sa už
Indiánom nepodarilo znížiť skóre a domáci tak odchádzali z ľadu spokojnejší.
V 23. minúte získali Indiáni početnú výhodu, ale po chybe v ich rozohrávke sa
k puku dostal Bečka a v samostatnom
úniku zvýšil na 4:0. O minútu neskôr
sa opäť po chybnej rozohrávke v obrannom pásme dostali k puku domáci
a Matej strelou spomedzi kruhov zvýšil
už na 5:0. V 26. minúte získali domáci početnú výhodu a aj ju využili. Kurbatov si
odvážne nakorčuľoval až k bránkovisku
a strelou po ľade poslal puk k pravej žrdi,
6:0. V 31. minúte avizoval hlavný arbiter
trestné strieľanie po faule Polukhina, ale
Šimo opäť podržal svoj tím. V 32. minúte
si Žochári vytvorili výrazný tlak a Indiáni
opäť inkasovali po tom, ako domáci dostali Šima na chrbát, 7:0. O dve minúty
neskôr dostal Gergel krížnu prihrávku
z pravej strany a strelou bez prípravy
rozvlnil sieť Indiánov, 8:0. Po 8-gólovej
nádielke Šima v bráne vystriedal Mosný.
V 39. minúte vysunul Tomčák Guba a ten
strelou z modrého kruhu poslal puk do
pravého horného rohu Mosného brány,
9:0.
Do brány Topoľčian sa v záverečnej tretine postavil namiesto Kompasa Komžík. Žochári potrebovali len 23 sekúnd
na to, aby pridali aj 10-ty gól. Do brány
Mosného ho vsietil Zekucia. V 48. minúte získali Indiáni početnú výhodu 5 na
3, ale ani napriek tomu sa nedokázali
presadiť. V 54. minúte sa opäť Indiáni
dostali do početnej výhody, ale ťažili
z toho domáci. Po hrubej chybe získal
puk Vereš a do odkrytej brány zvýšil na
11:0. V 56. minúte získali Indiáni ďalšiu
presilovú hru a tentokrát sa počas nej
dokázali presadiť gólom Luntera, ktorý
nastúpil do zápasu po zranení a veľkom
hernom a tréningovom výpadku. Žochári mali celý zápas hru pod kontrolou
a po vydarenom výkone im právom patria 3 body.
Zdroj: www.hkmskziar.sk

Majerčíková a Hrabajová sa prebojovali do štvrťfinále Slovenského pohára
STOLNÝ TENIS

Naše mladé stolné tenisky zo Stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad
Hronom úspešne bojovali v 2. kole
Slovenského pohára mládeže, keď
obidve sa dostali do štvrťfinále vo
svojich turnajoch.
Linda Majerčíková (2006) štartovala
v kategórii dorasteniek (ročník 2003) na
turnaji v Bratislave za účasti 40 dievčat.
Postupne v skupine zdolala všetky svoje
tri súperky. V pavúku ju ďalej čakala nepríjemná hráčka s trávou na bekhendovom poťahu - Zgeburová zo Slovenskej
Vsi. Linda si s ňou však hladko poradila
a po víťazstve 3:0 postúpila medzi osem
najlepších. Tu ju v ďalšom kole o postup
do semifinále čakala ostrieľaná reprezentantka Wiltschková, na ktorú Linda
nedokázala nájsť úspešnú zbraň a po
prehre 0:3 mala ešte možnosť zabojovať o konečné umiestnenie 5. - 8. Linda
v týchto súbojoch najskôr zdolala hráčku z Ružomberka Dziewiczovú a v súboji o 5. miesto podľahla v ďalšom zápase
Némethovej z Devínskej Vsi tesne 2:3.
Týmto Linda obsadila konečné 6. miesto
na turnaji a udržuje si svoju pozícii v SR

a následne v boji o 7. miesto porazila
o rok staršiu Kačániovú z Kalinova 3:2.
Veríme, že tieto víťazstvá opäť posunú
Maťku vyššie v rebríčku.

Žiarsky klub bude v marci
organizovať turnaje
Slovenského pohára
Obidve naše úspešné dievčatá si budú
môcť zahrať so svojimi súperkami na

rebríčku dorasteniek, čím potvrdzuje
svoju opodstatnenosť v reprezentačnej
nominácii.
Martina Hrabajová (2010) štartovala
v kategórii mladších žiačok. Keďže je
Maťa prvý rok v tejto kategórii a v SR
rebríčku je na 10. mieste, tak našim cieľom bolo poraziť niektoré staršie dievčatá z rebríčka pred ňou. Maťka začala
turnaj vo veľkom štýle, keď v päťčlennej
skupine porazila všetky svoje štyri súperky hladko 3:0 a skupinu vyhrala bez

straty setu so skóre 12:0. V ďalšom kole
pavúka narazila na o rok staršiu hráčku
z Pezinka Gomolovú, ktorú pomerne
hladko zdolala 3:0. Vo štvrťfinále to už
bol ale súboj s rebríčkovou 4. hráčkou
Stolarčíkovou zo Slovenskej Vsi (hráčka opäť s trávou na bekhende). Maťka
nevedela nájsť zbraň na trávu a po prehre 0:3 zabojovala ešte o čo najlepšie
umiestnenie v skupine 5. - 8. V prvom
zápase prehrala s kadetskou reprezentantkou Čižlákovou z Topoľčian 1:3

domácej pôde v športovej ZUS aréne,
kde v termínoch 12. a 13. marca budeme organizovať turnaje Slovenského
pohára mládeže v kategóriách mladších žiačok a dorasteniek. Najbližšie sa
z dievčat predstaví Martina Hrabajová
(po našej uzávierke 30. januára) na turnaji Slovenského pohára starších žiačok
v Majcichove.
Jozef Barniak, SteK MŠK ZH
Foto: archív.
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FK Pohronie ohlásilo príchody viacerých nových hráčov
Medzi prvými prišiel do klubu
27-ročný slovenský stredopoliar
Christián Steinhübel, ktorý prichádza z FK Fotbal Třinec. V minulosti
okúsil Fortuna ligu v drese 1. FC Nitra. Ďalšou posilou je 21-ročný stredný obranca z Pobrežia Slonoviny
Ahmed Fofana, ktorý prichádza
z českého MFK Chrudim a na jeseň
pôsobil v II. českej lige v MFK Vyškov.
Post stredného obrancu posilní Michal Straka, ktorý doteraz pôsobil
v FK Železiarne Podbrezová.

terského klubu ako Alieu Fadera, ktorý
u nás strávil 1,5 roka, s ktorým sú veľkí
priatelia. Veríme, že sa ti tu bude dariť
tak ako Alieuovi.

V piatok 21. pribudli do tímu FK Pohronie
traja ďalší noví hráči.

Patrik Furka, športový manažér: „Keďže
počas jesene v tíme absentoval ortodoxný pravý obranca, bolo pre nás kľúčové
nájsť kvalitného hráča na tento post.
Som rád, že sa nám podarilo zrealizovať hosťovanie Muhammeda Sanneha.
Veľmi dobre ho poznáme, je to kvalitný
a perspektívny hráč. Chcel by som vyzdvihnúť aj promptné konanie materského klubu Baník Ostrava a hráčovho
agenta. Tešíme sa z tohto príchodu.“

Na hosťovanie k nám prichádza 21-ročný pravý obranca Muhammed Sanneh
z Gambie. Odchovanec rovnakého ma-

Dres FK Pohronie bude obliekať aj
25-ročný stredný záložník z ČR, Dan
Ožvolda. Odchovanec Baníku Ostra-

va naposledy pôsobil v FC Vratimov
v III. českej lige.
Patrik Furka, športový manažér: „V českej najvyššej súťaži debutoval v drese
Baníku Ostrava. S ním aj zostúpil do
II. ligy a opätovne vybojoval postup
medzi elitu. Pre zranenie chrbta sa jeho
ďalšia futbalová kariéra pribrzdila, my
veríme, že sa znova naštartuje v FK Pohronie a naplní potenciál, ktorý v ňom
vždy bol. Sľubujeme si od neho skvalitnenie stredu zálohy, najmä v práci bez
lopty. Dan je veľmi dynamický stredový
hráč s veľkým akčným rádiusom a my
veríme, že rozpohybuje náš stred poľa.“

Sme veľmi radi, že osobnosť a brankár
jeho kvalít nám prichádza pomôcť so
záchranou v najvyššej súťaži.

Paťo, vitaj u nás a nech sa ti v našich farbách darí!
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Milovan Kapor je 30-ročný kanadský
stredný obranca so srbskými koreňmi.
V minulosti už na Slovensku pôsobil, napríklad v Pobrezovej či v Zlatých Moravciach. Aktuálne sa opäť vracia na naše
ligové trávniky v drese Pohronia.
Patrik Furka, športový manažér: „Milovan je typ stopéra, ktorého sme hľadali.
Okrem skúseností, ktoré nazbieral vo
viacerých kluboch, má veľké osobnostné kvality, ktoré určite náš tím zužitkuje.
Je to líder a veľký profesionál. Výborne
hovorí po Slovensky, manželku má tiež
Slovenku, takže aj my ho viac vnímame
ako domáceho hráča.“

Patrik Le Giang
v tíme FK Pohronie
Muhammed Sanneh by
mal priniesť stabilitu na
pravý kraj obrany.

Skúsený Milovan Kapor sa vracia
na slovenské ligové trávniky.

Dnes sme podpísali zmluvu s 29-ročným
brankárom Patrikom Le Giangom, ktorý
naposledy pôsobil v pražskom Bohemians 1905.

Príprava na jarnú časť ligy
začala 10. januára

Stanislav Neuschl sa stal novým predsedom
stredoslovenského futbalového zväzu
V utorok 18. januára 2022 sa konalo
2. kolo volieb predsedu a kontrolóra
Stredoslovenského futbalového zväzu. V pondelkovom 1. kole nedostali
kandidáti na tieto funkcie v rámci volebnej konferencie SsFZ od delegátov
dostatok hlasov. Novým šéfom zväzu sa po Jozefovi Paršovi, ktorý ho
viedol od roku 1988 a ešte stále je
členom výkonného výboru SFZ, stal
Stanislav Neuschl. Delegáti počas volebnej konferencie volili aj zástupcov
do orgánov SsFZ a zároveň navrhli
kandidátov do orgánov Slovenského
futbalového zväzu.
Voľby sa vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu konali elektronicky
a na 1. kole sa prihlásením do systému
sportnet.online zúčastnilo 71 delegátov.
Všetky odoslané hlasy boli platné. Na
predsedu stredoslovenského futbalového regiónu v 1. kole kandidovali Igor
Krško, Stanislav Neuschl a Ľubomír Samotný, ani jeden z kandidátov nedostal
potrebný počet 37 hlasov. Dvojica Stanislav Neuschl a Ľubomír Samotný mala
na konte zhodne po 24 a o priazeň delegátov súperila v dnešnom 2. kole. Igor
Krško získal o jeden hlas menej a dnes už
kandidovať nemohol.
V utorok napokon uspel Stanislav Neuschl, dostal 37 hlasov. „Vnímam to ako
veľkú zodpovednosť. Cítil som dôveru

hneď od začiatku, keď ma funkcionárski
kolegovia oslovili, aby som kandidoval. Verím, že nesklamem,“ povedal po
zvolení Stanislav Neuschl. Aké sú vízie
nového predsedu SsFZ? „Budem sa snažiť zúročiť všetky svoje futbalové skúsenosti v prospech Stredoslovenského futbalového zväzu a posunúť ho rapídne
dopredu.“
Delegáti volili aj kontrolóra SsFZ.
V 1. kole nezískal nik z trojice Gabriel
Bacsa, Jaroslav Bágel a Andrej Stašiniak
potrebný počet hlasov. Bacsovi odovzdalo hlas 9 delegátov, Bágelovi 36

a Stašiniakovi 26. Do 2. kola tak postúpili
Jaroslav Bágel a Andrej Stašiniak, v utorok delegáti zvolili do funkcie Jaroslava
Bágela, ktorý dostal 41 hlasov.
Delegáti počas volebnej konferencie volili i zástupcov do orgánov SsFZ a zároveň 67 hlasmi schválili návrh kandidátov
na volebnú konferenciu SFZ. Na funkciu
prezidenta SFZ navrhli doterajšieho šéfa
slovenského futbalu Jána Kováčika, za
viceprezidenta štátnych reprezentácií
a medzinárodných vzťahov Karola Belaníka.
Zdroj: futbalsfz.sk

Časť kádra FK Pohronie, doplnený
o hráčov na skúšku, začala s tréningami už na začiatku januára, zimná
príprava v plnej sile odštartovala
v pondelok 10. januára. Kompletný
káder hráčov bude bojovať o záchranu v jarnej časti ligy pod taktovkou
nových trénerov zo susedného Česka.
V prípravnom zápase proti FC Viktoria
Otrokovice sa zrodila bezgólová remíza
0:0.
Prvý prípravný zápas na domácej pôde
sme zvládli. FC Vratimov sme zdolali
2:1, po góloch Paťa Blahúta a Ahmeda
Fofanu.
Domácu Petržalku sme zdolali 3:2. Gólovo sa v našich farbách presadili nové
tváre - Fofana, Ožvolda a Diomandé.
Rovnakým výsledkom sme vyhrali aj nad
Šamorínom. V drese Pohronia sa dvakrát
gólovo presadil Steinhübel a jeden presný zásah si pripísal aj Záhumenský.

Hráči, ktorí ďalej nebudú pokračovať
v kádri FK Pohronie: Petr Čmovš, Richard Lásik, Martin Adamec, Aleksander
Paluszek, Raffael, Daniel Horák, Marek
Výbošťok, Filip Škrteľ a Filip Mastiš.
V Pohroní skončil aj Peter Mazan. Jeho
ďalším futbalovým pôsobiskom by mala
byť druholigová Dukla Banská Bystrica.
V tíme FK Pohronie pôsobil od sezóny
2019/2020. V najvyššej súťaži odohral za
náš klub 65 zápasov, v ktorých si na svoje konto pripísal 5 gólov a 3 asistencie.
V drese FK Pohronie nebude v jarnej
časti súťaže pokračovať ani brankár
Libor Hrdlička. Na štadióne v Žiari nad
Hronom strávil rok, keď v januári 2021
k nám prišiel z Karvinej. Počas jarnej
časti Fortuna ligy bol jednou z hlavných
postáv tímu v bojoch o záchranu. Počas
477 minút si udržal čisté konto, čo bola
najdlhšia séria bez inkasovaného gólu
v minulom ligovom ročníku.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

