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Do Galérie Jula Považana pribudli štyri obrazy
Mestu ich daroval umelcov syn

Galériu Jula Považana otvorili a sprístupnili verejnosti v apríli tohto roku
v nových priestoroch v biskupskom
kaštieli. Po rokoch sa tak konečne
diela žiarskeho rodáka a uznávaného umelca dostali do dôstojných
priestorov.
Otvorenia sa zúčastnil aj maliarov syn
Milan Považan, ktorý venoval mestu
ďalšie obrazy z otcovej bohatej zbierky. Tie už dnes visia v galérii a pozrieť
si ich môžu návštevníci, ktorí prídu na
prehliadku kaštieľa.
„Naše mesto nemá veľa umelcov,
ktorými by sme sa mohli pochváliť,
že vystavovali svoje diela po celom
svete a majú svoje obrazy vystavené
v svetoznámych galériách. Som preto
veľmi rád, že jednu galériu, a to nášho
rodáka Jula Považana, máme v našom
meste,“ uviedol počas otvorenia galéria
primátor Peter Antal s tým, že unikátna
zbierka obrazov Jula Považana v našom
meste je zrejme najväčšia a žiadna z galérií nemá vo svojej zbierke toľko jeho
obrazov.
„Chcem poďakovať mestu, že našlo takýto dôstojný priestor pre vystavenie
obrazov môjho otca a kde si ich bude
môcť pozrieť aj široká verejnosť,“ povedal počas otvorenia galérie Milan Považan. Ako prezradil, aj keď jeho otca
osud zavial zo Žiaru do Šiah, neskôr do
Štiavnice či do Krupiny, k svojmu rodnému mestu mal vždy veľmi hlboký vzťah.
O tom svedčí aj fakt, že viac ako polovica jeho tvorby pochádza a má korene
vo Svätom Kríži, dnešnom Žiari. „Hľadal
som v našej rodinnej zbierke obrazy,
prednostne také, na ktorých by bol
zobrazený biskupský kaštieľ, o ktorom
otec často rozprával a je vyobrazený na
jeho obrazoch. A pri príležitosti otvorenia galérie som sa rozhodol mestu a galérii darovať ďalšie štyri diela,“ uviedol
ešte v apríli umelcov syn s tým, že tri
z obrazov sú veľkorozmerné. Prisľúbil
tiež, že aj do budúcna sa bude snažiť
galériu podporovať, aby bola dôstojným miestom prezentácie tvorby Jula
Považana.

Obrazy motivicky súvisia
s niekdajším Svätým Krížom
Jednotlivé obrazy do galérie pomohol
tematicky a časovo rozdeliť kastelán

Prvýkrát bola Galéria Jula Považana
umiestnená v Dome kultúry na námestí, odkiaľ sa pre havarijný stav budovy
musela presťahovať. Na sklonku roku
2011 bola znovuotvorená v priestoroch Mestského kultúrneho centra,
v podzemných priestoroch, bez okien.
Tento priestor však súčasné vedenie
mesta nepovažovalo za vhodný pre
tieto umelecké diela. Preto keď mesto
do svojho majetku kúpilo biskupský
kaštieľ, primátor mesta vyjadril nádej,
že čoskoro do priestorov historickej
budovy presťahujú aj diela miestneho
rodáka za desaťtisíce eur.

Aktuálne je v galérii 40 obrazov.

Peter Mosný. Návštevník si tak môže
vychutnať každý jeden obraz individuálne v štyroch miestnostiach, ktoré
sú spojené koridorom. K pôvodným
tridsiatim šiestim obrazom pribudli
nedávno do zbierky práve spomínané
ďalšie štyri od rodiny majstra. „Som
veľmi rád, že súčasťou kaštieľa je dnes
aj Galéria Jula Považana,“ hovorí Peter
Mosný a pokračuje: „Obrazy už videlo niekoľko návštevníkov, vo veľkom
k nám chodia aj skupiny žiakov a študentov, a to nielen z nášho mesta. Môžem povedať, že sa im páčia. Pútajú ich
svojou farebnosťou a štýlom, ktorý bol
pre Jula Považana typický. Pýtajú sa
a zaujímajú o jednotlivé obrazy, chcú
vedieť, čo je na nich namaľované, s čím
sa jednotlivé obrazy spájajú. Je dobré,
že takýmto spôsobom už aj školáci spoznávajú a zaujímajú sa o umenie.“
Na jeden z obrazov, ktoré pribudli do
galérie a zobrazuje požiar mlynu, sám
autor zo zadnej strany napísal: „Jednej
krásnej vlahej noci... Mlyn bol postavený v roku 1777. Stál 215 rokov. Nič
nepripomína, že bol. O 215 rokov nikto
nebude vedieť, že sme boli, že sme žili.
Denne som popri ňom chodil a viackrát ho namaľoval. Je mi za ním clivo.“
Obraz namaľoval v roku 1995 a je namaľovaný na plátne o veľkosti 70 x 50
centimetrov.

liarovým rodiskom, niekdajším Svätým
Krížom. Ich výber pritom vychádzal zo
srdca umelca. Tvorba Júliusa Považana
je aj obľúbeným zberateľským artiklom.
Trhová cena obrazov závisí od doby ich
vzniku, témy a ďalších kritérií. Ako Peter Mosný podotýka, cena za obrazy
sa pohybuje v sumách od 800 eur za
menšie do 1500 eur za väčšie. Je tak nespochybniteľným faktom, že Považan
patrí k najvýznamnejším osobnostiach
nášho neprofesionálneho, insitného,
umenia.

Diela Júliusa Považana sú súčasťou
mnohých súkromných i galerijných
zbierok doma i v zahraničí. Medzi inými
sú to Slovenská národná galéria, Mestská galéria v Bratislave, Oravská galéria
v Dolnom Kubíne, Galéria insitného
umenia Pezinok, Galéria Júliusa Jákobyho v Košiciach, francúzske Musée
international de l´art naif, galéria Hell
und Hell v Mníchove a iné.
Július Považan zomrel 21. februára
2011, pochovaný je v jeho rodnom meste Žiari nad Hronom.
(li)

Diela žiarskeho umelca už môže obdivovať aj verejnosť.

Miestny rodák a významný predstaviteľ
slovenského insitného umenia Július
Považan daroval tridsaťšesť diel mestu
Žiar nad Hronom pred dvadsiatimi rokmi. Hodnota v tom čase určite presahovala sumu milión korún. Ide o kolekciu
obrazov, ktoré motivicky súvisia s ma-

Štvornohí chlpáči čakajú
v útulku na svoj nový domov
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Galéria Jula Považana v biskupskom kaštieli.

Štyri nové prírastky v galérii.
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Slovalco začína utlmovať výrobu a odstavuje ďalšie pece
Spoločnosť Slovalco pristúpila v týchto dňoch k postupnému utlmovaniu
výroby hliníka a odstaveniu ďalších
jedenástich pecí. Ide o dôsledok neprimerane vysokého rastu cien silovej
elektriny, rekordných cien emisných
povoleniek, ako aj nedostatočných
kompenzácií zo strany štátu prostredníctvom Environmentálneho fondu.
Spoločnosť vo štvrtok 30. septembra
navštívil predseda Národnej rady SR Boris Kollár, ktorý spolu s vedením spoločnosti a zástupcami lokálnej samosprávy
diskutoval o udržateľných riešeniach
tejto situácie.
Len za posledný rok vzrástla cena povoleniek radikálne, takmer o 100 %.
Nárast sa dotkol všetkých producentov
priamych emisií CO2, ktorí sú povinní
ich nakupovať. Ďalším problémom je
ale aj skutočnosť, že podobným tempom
dnes rastie aj cena elektriny, do ktorej sa
náklady na povolenky premietajú. Na
účely kompenzácie týchto vysokých
cien elektriny majú slúžiť práve príjmy
z predaja emisných povoleniek. Tie sa
však na kompenzáciu priemyslu využívajú len v malej miere, niekoľkonásobne
nižšie ako v Českej republike, Nemecku,
Francúzsku, Nórsku či Slovinsku.
„Podobnej situácii môžu čeliť aj ďalšie
slovenské priemyselné firmy, ktoré môžu
hrozbu straty svojej konkurencieschopnosti riešiť presunom výroby do iných
krajín, alebo závody zavrú,“ zdôraznil
Boris Kollár, predseda NR SR. „Ohrozených tak môže byť oveľa viac pracovných miest a straty spojené so zánikom
dlhoročných výrobcov bude štát počítať
v stovkách miliónov eur,“ doplnil.
„Štát minulý rok získal aukciami povoleniek takmer 500 miliónov eur, na kompenzácie však uvoľnil len 3 milióny eur.
Tento veľký nepomer považujem za nespravodlivý, pretože v súčasnej situácii

budúceho roka. Znamenalo by to stratu
päťsto priamych a ďalších približne 2000
nadväzujúcich pracovných miest. Ak by
k rozhodnutiu prepúšťať zamestnancov
spoločnosť pristúpila, zamestnancov
s takou odbornosťou, znalosťami, potrebnými zručnosťami a kompetenciami
nedokáže zohnať na trhu práce zo dňa
na deň ani v krátkom čase nových ľudí
zaškoliť.

„

Počas tlačovej besedy. Zľava Peter Antal, Milan Krajniak,
Milan Veselý, Boris Kollár a Igor Kašper.

spôsobuje ohrozenie výroby a možné zatvorenie ekologických prevádzok, akou
je aj Slovalco,” vyjadril sa Milan Veselý,
generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco,
a.s., a dodal: „Aj firmy, ktoré nezaťažujú
životné prostredie, musia znášať vysoké
ceny súvisiace s dekarbonizáciou.“
Najdôležitejším faktorom, ktorý určuje
konkurencieschopnosť hliníka, je cena
elektrickej energie, ktorá predstavuje 40
– 60 % výrobných nákladov. Slovalco tak
dnes stráca svoju konkurencieschopnosť
nielen voči ázijským výrobcom, ale aj na
európskom trhu, hlavne voči krajinám,
ktoré svojich výrobcov kompenzujú.
Všetky ostatné hlinikárne v Európe môžu
rátať s oveľa vyššou podporou.
Spoločnosť Slovalco, ako aj zástupcovia
Asociácie priemyselných zväzov a dopravy už dlhodobo poukazujú na neriešenie
tejto situácie. Nedávno aj na konferencii
Priemysel na odchode? – Dekarbonizácia, ceny elektriny a budúcnosť slovenského priemyslu, ktorú spolu s Asociáciou organizoval inštitút INESS. Jedným
z výstupov bolo porovnanie, ktoré uká-

zalo, že súčasná miera kompenzácií na
Slovensku dosahuje len dve percentá
z príjmov emisných povoleniek oproti
európskemu priemeru, ktorý je na úrovni až 18 %.

Nahradí ekologickú výrobu
neekologická?
Napriek tomu, že výroba hliníka je energeticky náročná, Slovalco vo svojich procesoch využíva environmentálne najvyspelejšie technológie, ktorými dokázala
spoločnosť znížiť uhlíkovú stopu na 4,2
tony CO2 na tonu hliníka. Len pre porovnanie, priemerná uhlíková stopa ázijskej
hlinikárne je 16 – 20 ton CO2 na tonu
vyrobeného hliníka, čo znamená až päťnásobné vyššiu environmentálnu záťaž.
Vzhľadom na celosvetový dopyt po hliníku je zrejmé, že ak sa nebude vyrábať na
Slovensku, vyrobia ho v iných krajinách
s väčšou uhlíkovou stopou.

kryt,“ informuje Miloslav Baranec z Oddelenia infraštruktúry MsÚ a ako podotýka: „Kvôli
tomu sklonu a absencii uličných
vpustov, a teda odkanalizovaniu
cesty, dochádza ku jej zatápaniu
dažďovou vodou.“ Celková suma
za rekonštrukciu sa vyšplhala do
výšky 43 535 eur.
Rekonštrukciu realizuje mestská
dcérska spoločnosť Technické

Milan Veselý,
generálny riaditeľ Slovalca
Slovalco má 226 pecí, z ktorých je momentálne 14 už odstavených a ďalších 11
sa k nim pridá v týchto dňoch. A nie je
vylúčené, že ich počet sa kvôli poruchám
a nerealizovaným opravám ešte navýši.
„Už teraz vieme povedať, že v budúcom
roku budeme vyrábať na 80 % kapacít,
a aký bude ten ďalší, sa v tejto chvíli neodvažujem predpovedať,“ zdôraznil Milan Veselý. „Verím však, že ubezpečenia
zo strany ministra hospodárstva, ako aj
dnes predsedu Národnej rady SR nám

Ohrozených je až 2500 pracovných miest
Spoločnosti Slovalco dnes hrozí reálne
ukončenie výroby, ku ktorému by vedenie muselo pristúpiť už v priebehu

Mesto opravilo cestu na
Ulici Janka Kráľa

Pôvodný plán rekonštrukcií komunikácií na rok 2021 rozšírila
samospráva o Ulicu J. Kráľa vo
dvore bytového domu č. 899 na
sídlisku Pod vŕšky.
Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa v rámci
III. zmeny rozpočtu schválila
suma 27-tisíc eur na dofinancovanie rekonštrukcie spomínanej
ulice. „Ulica má nevhodný sklon
vozovky a rozpadnutý asfaltový

Zatiaľ sme neprepúšťali
zamestnancov a ani s najväčšou
pravdepodobnosťou nebudeme
prepúšťať do konca budúceho
roka. Na budúci rok máme
kúpený čas.

služby, ktorej dodávateľom bude
Strabag. Rekonštrukčné práce začali v piatok 1. októbra. „Riešenie
problému s cestou požadovali aj
obyvatelia bytového domu č. 899
prostredníctvom poslankyne MsZ
Stelly Víťazkovej a vedenie mesta
im v rámci možností vyhovelo,“
uzatvára Miloslav Baranec.
(li)

dávajú nádej, že štát chce túto závažnú
situáciu urýchlene riešiť.“
Ak by zvýšenú cenu elektrickej energie
Slovalcu vykompenzoval štát, k „čiernemu scenáru“ by nemuselo prísť.
Pre všetkých starostov a primátorov
nášho regiónu je bytostne dôležité zachrániť výrobu v Slovalcu. Počas tlačovej
besedy to povedal primátor mesta Žiar
nad Hronom, Peter Antal. „Cez kopec od
nás je Handlová a Horná Nitra, kde už
štát dlhé roky leje veľké peniaze na to,
aby zachránil, alebo vytvoril nejaké nové
pracovné miesta. Existuje projekt transformácie Slovenska, kde je zaradená práve Horná Nitra, ktorá hovorí o tom, ako
ideme znovu uplatniť ľudí, ktorí skončili
a skončia v baniach. Bol by som nerád,
keby niečo podobné nastalo aj v našom
regióne a že štát bude musieť hľadať veľké prostriedky na záchranu pracovných
miest. Dnes je to o podstatne nižších sumách, ako potom, keď by sme sem lákali
nových investorov a nové fabriky, ktoré
by zamestnávali práve tých ľudí, ktorí sú
dnes naviazaní na Slovalco. Chcem veriť,
že štát nájde riešenie a pomôže Slovalcu
a pomôže nášmu regiónu,“ dodal Antal
a ako zdôraznil, Slovalco je v prvom rade
líder v oblasti životného prostredia, pomáha v kultúrnej a sociálnej oblasti či
v športe, a to v celom regióne.
(li)

Hala elektrolýzy.

Ďalšie dva autovraky
odstránené z mesta
V priebehu septembra tohto
roku boli z verejného priestranstva odstránené dve staré vozidlá – autovraky. Následne
boli umiestnené na určené
parkovisko v spoločnosti ZSNP
Recykling.
„Jedno z vozidiel bolo dlhodobo
odparkované na Rázusovej ulici,“
hovorí na úvod Ivana Martincová
z Odboru životného prostredia
a infraštruktúry MsÚ a dodáva,
že druhým vozidlom bola Škoda
Felícia s neplatnou EK a TK. „Toto
vozidlo bolo dlhodobo odparkované na parkovisku na Svitavskej
ulici. Bolo v dezolátnom stave hrdzavá karoséria, rozbité zadné
aj čelné sklo, rozbité svetlá, spätné zrkadlá, sfúknuté pneumatiky,
vo vnútri vozidla sa nachádzal
rôznorodý odpad, prebývali vo
vozidle neprispôsobivé osoby,“
opisuje ďalej Martincová s tým,
že vrak esteticky narúšal okolie
mesta a hrozil únik kvapalín. „Tým
bolo ohrozené nielen životné
prostredie, ale i zdravie a majetok
obyvateľov,“ dodáva.

lupráci s pracovníkmi Odboru
životného prostredia a infraštruktúry MsÚ, príslušníkmi mestskej
polície a spoločnosťou ZSNP Recykling, a.s.

náročné a môžu trvať aj viac ako
pol roka. V prípade, ak je vozidlo
predmetom dedičského konania,
aj rok a viac,“ dodáva na záver Ivana Martincová z OŽPaI.

Na území mesta aktuálne
evidujú jedno staré vozidlo

Každoročne OŽPaI rieši niekoľko
prípadov starých vozidiel, ich počet sa pohybuje aj do 10 kusov.
V prípade, že vozidlo je v určitom
štádiu konania v zmysle zákona
o odpadoch, je možné vykonať
jeho odťah a umiestnenie na určené parkovisko.
(kr)

„Momentálne evidujeme na území mesta ešte jedno staré vozidlo,
ktoré je v administratívnom riešení odboru OŽPaI. Konania sú rôznorodé, každé konanie je riešené
jednotlivo, ale zvyčajne sú časovo

Umiestnenie vozidiel na určené
parkovisko sa uskutočnilo v spo-
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Úpravy kaštieľa
v dvadsiatom storočí

späť do Banskej Bystrice. Presídlenie,
a s tým spojené práce, zabezpečoval
pomocný biskup Andreja Škrábik,
ktorý prakticky viedol celú diecézu.

Udalosti po vzniku Československej republiky sa na architektúre
kaštieľa nejako významne neodzrkadlili. Z tohto obdobia však
máme správy, že dochádzalo
k rozkrádaniu mobiliáru kaštieľa.
V tomto pohnutom období prichádza do kaštieľa novo vymenovaný
banskobystrický biskup Marián Blaha (1925 – 1943), ktorý žil nepretržite v kaštieli až do svojej smrti v roku
1943. No aj napriek tomu v roku 1941
dochádza, na príkaz pápežskej stolice, k presídleniu biskupského úradu

Z dôvodu nasledujúceho presídlenia sa biskup Blaha neangažoval
v stavebnej prestavbe kaštieľa, ale
svoju pozornosť venoval parku a záhradám. Zveľaďoval ich a rozširoval
plochu parku.
No aj napriek tomu, opakované požiare kaštieľa v rokoch 1937 a 1941
ho prinútili pristúpiť k obnovovacím
stavebným prácam na záchranu
budov a poškodených striech, ako
aj inštalácií nových okenných výplní horného poschodia, ktoré po-

ľa, na ktorý bola položená plechová
krytina.

čas požiaru zhoreli. Tieto stavebné
úpravy môžeme považovať za siedmu stavebnú etapu, počas ktorej sa
kompletne vystaval nový drevený
krov nad vstupným krídlom kaštie-

Drevené steny chodby tretieho podlažia počas požiarov zhoreli a boli
nahradené murovanou stenou
situovanou do nádvoria kaštieľa.
Keďže, ako som spomínal, drevené
okenné výplne úplne zhoreli, alebo
ich požiar značne poškodil, a to tak,
že neboli funkčné, boli kompletne
vymenené. Zároveň boli vymenené
aj okenné výplne vysokých okien
v kaplnke. Aj keď sa domnievam,
že boli zahrnuté do opráv, aj napriek tomu, že požiarom neboli
poškodené, keďže sú umiestené
na protiľahlej strane kaštieľa, kam

oheň nezasiahol, takže nespôsobil škody. Pravdepodobne ich stav
už potreboval opravy, a preto sa
v rámci obnovy okien pristúpilo aj
k ich výmene.
Kaštieľ v Žiari nad Hronom sa počas pôsobenia banskobystrického
biskupa Mariana Blahu stáva aj
významným strediskom kultúrno spoločenského života. Biskupa Blahu počas jeho pôsobenia v kaštieli
navštevovali významné osobnosti
politického a kultúrneho života.
Medzi nich patria aj návštevy prvého Československého prezidenta
T. G. Masaryka.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Komentované prehliadky kaštieľa a hradu Šášov majú veľký úspech

Komentovaná prehliadka Nočný Šášov.

Veľmi obľúbenými sa počas tohtoročnej letnej sezóny stali komentované prehliadky objektov Pohronskej
hradnej cesty. Tie organizoval OOCR
Región GRON v spolupráci s krajskou
cestovnou kanceláriou Za horami za
dolami. Pohronská hradná cesta pozostáva zo 16 zastávok, ktoré majú
spoločného menovateľa – sú to hrady
a ďalšie historické objekty, ktoré ležia
popri rieke Hron od Hronského Beňadika po Zvolen.
V rámci stredného Pohronia sa v turistickej sezóne konajú komentované prehliadky hradov Šášov a Revište. „Veľký
úspech majú prehliadky biskupského
kaštieľa v Žiari nad Hronom, ktoré sú
zatiaľ jedinou možnosťou, ako si zrekonštruované a vynovené priestory pozrieť,“
informuje na úvod Gabriela Matlovičová,
destinačný koordinátor z Regiónu GRON
a ďalej hovorí: „Novinkou sú v tomto roku
komentované prehliadky zaniknutých

hradov Rudno (Rudno nad Hronom)
a Breznica (Tekovská Breznica). Jedinečný zážitok každému návštevníkovi prinesie účasť na špeciálnej komentovanej
prehliadke Nočný Šášov, ktorá je doplnená nočným pozorovaním hviezd profesionálnym ďalekohľadom v spolupráci
s Krajskou hvezdárňou a planetáriom
M. Hella v Žiari nad Hronom.“ Po hradoch
návštevníkov sprevádzajú hradní páni
Rastislav Uhrovič (Šášov), Ratibor Mazúr
(hrad Revište) a Peter Mosný (kaštieľ
v Žiari nad Hronom). V tomto roku čakajú na záujemcov ešte prehliadky Nočný
Šášov (15.10., 17.10.), kaštieľ v Žiari nad
Hronom (7.11.) a hrad Revište (23.10.).

Zaniknuté hrady
predstavil historik
„V rámci Pohronskej hradnej cesty sa
nám tento rok podarilo osadiť prvé prvky jednotného turistického mobiliáru,

ktorými sú uvítacie totemy pre hrady
Revište, Šášov a kaštieľ v Žiari nad Hronom. Zaniknuté hrady Breznica, Teplica
a Rudno dostali tiež informačné tabule.
Pri tejto príležitosti sa konala medializácia za účasti župana BBSK Jána Luntera
na hrade Teplica, ktorý sa nachádza nad
Sklenými Teplicami a Repišťom,“ približuje ďalej Gabriela Matlovičová s tým,
že sezónu na Pohronskej hradnej ceste
otvorili skúšobným podujatím, v rámci
ktorého chceli vyskúšať, či je možné prepojiť lokality svetelnými signálmi: „Akcia
mala veľký úspech a jednotlivé hrady si
naozaj posielali viditeľné signály. Budúci
rok by sme radi túto akciu zopakovali už
aj za účasti širokej verejnosti.“

GLGÁČ – Hrnčiarska slávnosť
na hrade Revište
V tomto roku sa v júni organizácii GRON
podarilo zrealizovať aj prvý ročník podujatia Glgáč – stretnutie hrnčiarov na
hrade Revište, ktorú z veľkej časti organizovali a zabezpečovali. „Na konci júna
sa na hrade Revište konal prvý ročník
podujatia Glgáč – Hrnčiarska slávnosť
na hrade Revište. V sobotu 26. júna sa
tu stretlo 8 hrnčiarov, ktorí verejnosti
prezentovali svoje jedinečné hrnčiarske
umenie. Ambasádorom podujatia bol
brežský hrnčiar Janko Fiala, ktorého tvorivú dielňu bolo možné navštíviť počas
celého dňa spolu so stredovekou dielňou zabezpečenou Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom.
Návštevníci mali možnosť pozrieť si tvorbu hrnčiarov z Horehronia, Novohradu,
západného Slovenska, typickú modranskú majoliku reprezentovala Majolika-R
a zastúpená bola aj tradičná ľubietovská

a pukanská keramika. Súčasťou podujatia bol aj bohatý sprievodný program,
ktorý zabezpečovala šermiarsko-divadelná skupina Vir Fortis zo Zvolena. Dobové
scénky z histórie hradu Revište a ukážky
šermiarskych techník a rytierskeho boja
mali medzi návštevníkmi veľký úspech.
Rovnako sa záujmu, hlavne u detí, tešili
sokoliari zo ZŠ M. Hella v Štiavnických
Baniach či kaukliarske vystúpenie šaška
Kuba.“ Podujatie Glgáč z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,
ktorý bol hlavným partnerom podujatia.
Ďalším podujatím, na ktorom sa GRON
podieľal ako spoluorganizátori, boli preteky plochej dráhy Grand Prix Challenge
v Žarnovici, ktoré sú najvýznamnejšími
podujatím v histórii plochej dráhy na
Slovensku. „Na jedinom plochodrážnom
štadióne na našom území sa stretla špička tohto adrenalínového športu. Pretekov sa zúčastnili traja majstri Európy či
jeden majster sveta. Zapojili sme sa aj
do podujatia Kultúra po žiarsky(u), ktoré
organizovalo MsKC v Žiari nad Hronom či
Šášovské hradné hry,“ konkretizuje ďalej
Gabriela Matlovičová.

levíziu Šláger. Relácia by sa mala vysielať
v priebehu októbra. Jesennú a zimnú
sezónu by sme radi venovali rozvoju
pešej turistiky a propagácii zaujímavých
známych i menej navštevovaných turistických trás. Za týmto účelom máme
naplánovanú návštevu z portálu dobrodruh.sk, s ktorým si prejdeme tri trasy,
ktoré budú následne odprezentované
na ich stránke. Jednou z trás bude okruh
Sklené Teplice – Kečka a spolu navštívime komentovanú prehliadku Nočný
Šášov. Spoluprácu máme rozbehnutú
aj s ďalšími printovými i online médiami, v ktorých v priebehu nasledujúcich
mesiacov pribudnú články o našom regióne. Zároveň, ak všetko dobre pôjde,
pripravujeme pre domácich i návštevníkov z okolitých oblastí turistickú výzvu,
o ktorej budeme informovať,“ dodáva na
záver Gabriela Matlovičová s tým, že ak
vás ponuka OOCR Regiónu GRON zaujala
a chcete sa dozvedieť viac, sledujte ich
na webovej stránke www.regiongron.sk
a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.
(li)

Región GRON v médiách
V auguste v GRONe využili možnosť propagácie regiónu v časopise Čarovné Slovensko a na pár dní privítali redaktorku
a fotografku, ktorým predstavili zaujímavé miesta. Medzi iným navštívili aj Krajskú hvezdáreň a planetárium M. Hella
v Žiari nad Hronom a zaniknutú obec
Horné Opatovce. „Len pred pár dňami
sme absolvovali natáčanie populárno
zábavnej relácie Spoznaj krásy Regiónu
Gron – Na potulkách s Amadeom pre te-

V BÚDE hostili výstavu fotografií o živote a problémoch pestovateľov bavlny
Viete, za akých podmienok sa pestuje
bavlna? A vedeli ste, že na výrobu jedného trička treba 2 700 litrov vody?
Bavlna patrí medzi najdôležitejšie a najstaršie textilné suroviny. Väčšina bavlny s minimom pesticídov, bez detskej
práce, s dôstojnými výkupnými cenami
pochádza od drobných pestovateľov.
Podmienky panujúce na bavlníkových
poliach v Indii priblížila výstava nazvaná Život v bavlne, ktorá sa konala od
2. októbra do 9. októbra a bolo možné
ju vidieť v 30 parkoch a školách, vrátane
Žiaru nad Hronom.

nému prostrediu,“ vysvetľuje Lukáš Bulko
koordinátor akcie z organizácie Fairtrade
Česko a Slovensko.

Výstavou symbolicky spustili
činnosť ekologického centra
„Tohtoročná výstava na stromoch nám
do našich aktivít skvelo zapadá konceptuálne aj tematicky,“ hovorí Kamila
K. Beňová z OZ MYesto a vysvetľuje:
„Symbolicky ňou spúšťame činnosť nášho ekologického komunitného centra
BÚDA a otvoríme ňou minimálne dve pre
nás dôležité veci: prírodnú galériu stro-

MY, ktorá sa stane stabilným výstavným
priestorom, ako aj otázku pôvodu nášho
oblečenia, ktorou sa chce BÚDA zaoberať
pomerne intenzívne a systematicky.“
Prostredníctvom fotografií je možné nahliadnuť do života pestovateľov bavlny

a je možné sa tak zamyslieť nad možnosťami udržateľnejšej produkcie: „Bez
plytvania vodou, bez genetickej modifikácie bavlníkov, s minimom pesticídov,
bez detskej práce, s lepšími výkupnými
cenami a šetrnejším prístupom k život-

Pestovanie bavlny je náročné na spotrebu vody. Na výrobu jedného trička treba
2 700 litrov vody, čo je množstvo tekutín
pre jedného človeka zhruba na 900 dní.
Pritom väčšina indických pestovateľov
nemá prostriedky na vybudovanie zavlažovacích systémov a spolieha sa preto
na obdobie dažďov. „Náš región trpí nedostatkom vody, a preto sú pestovatelia
veľmi závislí od zrážok. V súčasnosti pracujeme s našimi členmi na zbere dažďovej vody a poskytujeme im školenia na
tému efektívne využitie vody,“ vysvetľuje
Shailesh Patel, zakladateľ a riaditeľ indického fairtradového družstva Rapar and
Dhrangadhra Farmers’ Producer Company, ktoré má takmer 800 drobných
pestovateľov. „Ak nebudú pestovatelia,
nebude ani oblečenie. Neviem, ako to
zvládne dodávateľský reťazec,“ dodáva
Patel.

Jedným zo spôsobov, ako problémy pestovateľov bavlny riešiť, je zodpovedná
spotreba – teda napríklad to, že zákazníci
sa pri nákupe budú viac zaujímať o pôvod oblečenia a o podmienky jeho vzniku. Vodidlom im pri tom môžu byť etické
certifikácie, ako je napríklad Fairtrade.
„Známka FAIRTRADE zákazníkom hovorí, že pri výrobe daného produktu boli
dodržané základné ekonomické, sociálne aj ekologické kritériá, že pestovatelia
dostali za svoju úrodu spravodlivú cenu
a navyše fairtradový príplatok, že nebola zneužitá detská alebo otrocká práca
a šetrne sa nakladalo s prírodnými zdrojmi,“ vysvetľuje Hana Malíková, riaditeľka
organizácie Fairtrade Česko a Slovensko,
ktorá výstavnú akciu usporadúva.
Výstava na stromoch sa koná v troch desiatkach parkov, námestí a škôl po celej
Slovenskej republike už druhý rok pri príležitosti Svetového dňa dôstojnej práce.
Ten sa oslavuje 7. októbra. Minulý ročník
sa venoval pestovaniu kakaa.
(r)
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Prví klienti prídu do Domova pri kaštieli už v decembri
Domov pri kaštieli sa v týchto dňoch
intenzívne pripravuje na príchod svojich prvých klientov. Tí by mali prísť do
zariadenia už na začiatku decembra.
Boli sme sa pozrieť priamo v priestoroch domova, ktoré sa za niekoľko
mesiacov intenzívnych prác zmenili
na nepoznanie.
Momentálne sú ukončené všetky verejné obstarávania. „Čakáme na výsledky asi
dvoch verejných obstaraní a následné
dodávky interiérového a prevádzkového
vybavenia, to znamená zdravotníckych
potrieb, čistiacich prostriedkov a pomôcok, stravovacej výbavy a niektorého
druhu nábytku, ako sú sedacie súpravy
či kreslá,“ informuje na úvod Monika
Minárová, vedúca Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ.
Do konca augusta si záujemci mohli posielať žiadosti o zamestnanie. Zaujímalo
nás preto, či sa naplnili všetky pozície
a koľko ľudí nájde v zariadení prácu:
„Výberové konania, ako sme už viackrát
avizovali, sa konali od druhej polovice septembra a predpokladáme, že sa
ukončia do polovice októbra. Na každú
pozíciu sme dostali niekoľkonásobne
viac žiadostí, ako môžeme uspokojiť.
Až podrobné spracovanie žiadostí, kedy
sa vyhodnocuje kompletnosť žiadosti
na dané, zverejnené miesto, splnenie
vypísaných podmienok, a následné pohovory ukážu kvalitu a oprávnenosť akceptovania podanej žiadosti,“ približuje
ďalej Monika Minárová a ako spresňuje,
v zariadení pre seniorov bude pri plnej
obsadenosti, ktorá je 40 miest, pracovať
28 zamestnancov.
Výberové konanie bolo aj na riaditeľku
zariadenia, ktorou je od 1. októbra Jana
Filipčíková. Zverejnený inzerát o tejto
pracovnej pozícii mal presne stanovené predpoklady na výkon tejto funkcie.
Napríklad VŠ 2. stupňa, prax vo vedúcej
pozícii, skúsenosti s manažovaním zamestnancov či prax v sociálnej oblasti.
„Pri výberovom konaní sa výberová
komisia držala predpísaných atribútov.
Otázky mali členovia výberovej komisie
pripravené a dotýkali sa ako sociálnej oblasti, tak znalostí o právnej forme neziskovej organizácie. Ale pýtali sme sa aj na
iné oblasti, pri ktorých sme z odpovedí
získavali informácie o komunikačných
zručnostiach toho ktorého uchádzača.
Vybratá kandidátka spĺňala všetky požiadavky. Samozrejme, hodnotil sa celkový dojem z odbornej prezentácie, vízie
o smerovaní zariadenia, celkový prejav
a dojem, ktorý v našom prípade zanechala vybratá uchádzačka na všetkých
členov výberovej komisie,“ konštatuje
Monika Minárová.

O prácu v zariadení prejavilo
záujem takmer 20 uchádzačov
Ako sme už spomenuli, nová riaditeľka
nastúpila do funkcie k 1. októbru. To sú

Všetko zariadenie je nové a moderné.

dva mesiace predtým, ako do zariadenia
prídu prví klienti. Aká bude teda jej náplň
práce? „Pani riaditeľka s ekonómkou, čo
sú dve zamestnankyne, ktoré nastúpili už
k 1. októbru, budú musieť pripraviť prevádzku budovy. To znamená zabezpečiť
realizáciu zazmluvnených úkonov, ako
sú odvoz odpadu bežného, kuchynského a infekčného, sprevádzkovať zmluvu
na dovoz stravy, sprevádzkovať plnenie
zmluvy na pranie bielizne. Pred nástupom prvého klienta sa totiž nová posteľná bielizeň musí pripraviť na používanie.
Neustále tiež prebieha navážanie vysúťaženého tovaru, ktoré sa musí v budove
zariadenia prebrať, rozbaliť a umiestniť,
musia sa dokončiť procesy vybavenia
budovy elektronikou, namontovať garniže na záclony, závesy, police, poličky
a veľmi veľa ďalších úkonov,“ vymenúva
Monika Minárová a ako ďalej naznačuje,
ďalšia ich práca bude pripraviť neziskovú
organizáciu tak, aby bola schopná spustiť ekonomické a administratívne procesy. Tie súvisia napríklad so zaúčtovaním
všetkých doterajších dokladov, ktoré sa
už z doterajších činností objavili. „Ďalej
musia začať s inventarizovaním majetku, musia sa zorientovať a pripraviť na
prácu so softvérmi spoločnosti, doinštalovávajú sa informačné technológie
ako PC a tlačiarne, spúšťa sa prevádzka
internetu, zavádzajú sa telefóny do zariadenia. Musia nastaviť personálnu politiku všetkých zamestnancov - odborných,
administratívnych aj technických. No
a v neposlednom rade, treba pripraviť
samotné sociálne zariadenie a pripraviť
ho na prácu s budúcimi prijímateľmi.“
Zariadenie sa zmluvne zaväzuje prijímateľovi zabezpečiť obslužné a aj ostatné
služby počas 24 hodín denne, 7 dní
v týždni, 365 dní v roku, ktoré budú
zabezpečovať zamestnanci zariadenia opatrovatelia, zdravotní pracovníci, sociálni zamestnanci, podporní zamestnanci.
Týchto všetkých budú musieť preškoliť.
Čaká ich BOZP, odborné školenia na obsluhu zdravotníckych pomôcok a postelí.
Zamestnanci sa musia pripraviť na prácu

Viacúčelová miestnosť s kuchynkou.

so spismi prijímateľov, ktoré budú dokumentáciou preukazujúcou kvantitu, ale
aj kvalitu poskytovaných úkonov, ktoré
prijímateľ počas dňa bude mať zabezpečované a poskytované zamestnancami.
Z tejto dokumentácie sa musia napríklad
kontrolné orgány dozvedieť, čo a kedy
sa prijímateľovi zabezpečovalo a poskytovalo. „Je samozrejmé, že tieto dve
zamestnankyne by toto všetko samé nezvládli. Ostatné pracovné pozície sa preto budú prijímať postupne k 1. novembru a k 1. decembru,“ naznačuje Monika
Minárová.
K 28. septembru eviduje mesto v zozname uchádzačov 18 žiadostí o pobyt
v zariadení. Jedna žiadosť je nekompletná. Medzi uchádzačmi sú Žiarčania, ale
aj záujemcovia z okolia. „Od 2. septembra si mohli záujemcovia začať podávať
žiadosti o uzavretie zmluvy na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre
seniorov. Niekoľko žiadostí je s presne
určeným dátumom nástupu a niektoré
sú s neurčeným. To znamená, že žiadateľa pred uzatvorením zmluvy znovu
vedenie zariadenia osloví, aby vyjadril
svoju vôľu o uzavretí Zmluvy s presným
dátumom začatia poskytovania sociálnej
služby,“ vysvetľuje ďalej Minárová a prezrádza, podľa čoho sa bude prideľovať
miesto v zariadení: „Podľa poradovníka,
ktorého pravidlá si stanoví zariadenie
pre seniorov a správna rada neziskovej
organizácie.“ Prví prijímatelia nastúpia
do zariadenia k 1. decembru. Zatiaľ je
ich osem. Ostatných desať nastúpi podľa
svojho rozhodnutia. Upresnenie nástupu
bude s nimi komunikované v nasledujúcich dňoch.

Klienti Domova pri kaštieli budú mať
k dispozícii okrem vlastných izieb spoločenské a spoločné priestory. Viacúčelová
miestnosť bude poskytovať priestor pre
terapeutické aktivity ako pečenie, varenie, ručné práce či páračky. V spoločenskom priestore na prízemí, v oddelenej
časti jedálne, bude oddychový priestor
s krbom a s televíziou. V zimnej záhrade
s celoročným pobytom bude tak isto
vytvorený priestor na spoločenské aktivity, hry, sledovanie TV, ale aj na krátke
rodinné návštevy. Veranda pred hlavným
vstupom budovy bude v teplejšom ročnom období poskytovať externé sedenie. „Vlastné interiérové zariadenie nie
je možné do zariadenia prinášať. Izby sú
plne vybavené všetkým potrebným nábytkom a ostatným vybavením. Obľúbený kvietok, obrázok či soška si však nájdu
miesto na nástenke v izbe či na poličkách
alebo nočných stolíkoch pri lôžkach prijímateľov. Dokonca máme pripravenú
pre každého prijímateľa vlastnú poštovú
schránku. Zatiaľ drvivá väčšina seniorov
je odchovaná na klasickej pošte, alebo
môže náš senior dostávať do poštovej
schránky svoj obľúbený časopis či noviny, ktoré si sám predplatí. Myslíme si, že
aj takáto drobnosť môže zútulniť a pripomenúť seniorom prirodzené domáce
prostredie,“ dodáva na záver Monika
Minárová.
Pre klientov sa pripravuje aj tzv. zadná
záhrada, ktorá sa nateraz ešte stále rekonštruuje. Po jej dobudovaní bude poskytovať priestor pre klientov, ale aj ich
rodinných príslušníkov. Bude tam vytvorený priestor na záhradkárčenie, ktorý im
poskytnú vyvýšené záhony, pestovanie
okrasných rastlín, exteriérový šach, petang, altánok poskytne útočisko pred

a múdre rozhodnutia. Ani ja nie som
výnimkou.
Mojou túžbou je, aby nové zariadenie
pod mojím vedením našlo svoje pevné
miesto v našom okrese, dôveru, uznanie
a podporu zvonka, či už od zriaďovateľa,
obyvateľov, inštitúcií, konkurencie, alebo
podnikateľov.
Vízia musí v začiatkoch korešpondovať
s krátkodobými cieľmi, ktoré budem
plniť postupne deň po dni tak, aby sme
v decembri mohli úspešne prijať nových
klientov a otvoriť zariadenie.
Pracovali ste už niekedy so seniormi?
Práca s nimi je v mnohých ohľadoch
náročná nielen po fyzickej, ale najmä
po psychickej stránke. Ste na toto pripravená?
Kto nás robí súcitnejšími, robí nás lepšími
a cnostnejšími. To je citát od E. G. Lessinga. So seniormi som doteraz nepracovala. Som však z generácie, ktorá bola vychovávaná vo veľkej úcte k seniorom. Ja
sama už rodičov nemám a veľmi mi chýbajú. Určite budeme pre seba navzájom
prínosom. Seniori sú generácia, od ktorej
sa dá veľa naučiť, lebo majú v sebe punc
múdrosti a skúseností. Ja sa na ten kontakt s nimi teším, inak by som do toho
nešla. Ale áno, nezabúdam aj na riziká.
S čím sa na vás budú môcť samotní
klienti zariadenia obrátiť, s akými potrebami či požiadavkami?
Budeme malé zariadenie. Kontakt
s klientami bude dennodenný. Tak ako
zamestnanci, aj klienti sa budú môcť na
mňa obrátiť so všetkým, čo budú potrebovať. Myslím, že v začiatkoch to bude
hlavne o vzájomnom spoznávaní a vytváraní si ľudských vzťahov.

Izby sú vybavené všetkým
potrebný nábytkom
O umiestnenie do zariadenia prejavili záujem klienti s rôznorodou škálou
diagnóz a zdravotných obmedzení. „To,
či je občan odkázaný na takýto druh sociálnej služby, určuje jeho Rozhodnutie
o odkázanosti, ktorým sa občan preukazuje pri podávaní žiadosti do zariadenia.
Vydáva ho príslušná samospráva, podľa
trvalého pobytu občana. Zákon ustanovuje najnižší stupeň odkázanosti, ktorý
je pre naše zariadenie 4. V rámci tohto
stupňa je mix diagnóz, ktoré posudzuje
lekár a sociálny posudok uzná ako odkázanosť pre daný stupeň. Jeden prijímateľ
nemusí mať navonok mobilné obmedzenie, ale môže mať iné diagnózy, ktoré
naplnia podstatu odkázanosti stupňa 4.
Predpokladáme, že už pri prvotnom nástupe pôjde o mix zdravotných stavov,“
konštatuje ďalej Monika Minárová a ako
podotýka: „Keďže naše zariadenie je vybavené modernými, polohovateľnými
posteľami, dokonca máme pripravené
dve izby s polohovateľnými posteľami
pre úplne imobilných občanov, zariadenie je bezbariérové a vybavené výťahom,
sme pripravení prijať aj úplne ležiacich
odkázaných občanov.“

slnkom, lavičky budú poskytovať priestor
na oddych a krásny výhľad na neďaleký
Šibeničný vrch, priľahlé pohorie, ale aj na
futbalový štadión. Zadná záhrada bude
síce oddelená od Parku Š. Moysesa, ale
bude poskytovať priechod a prepojenie
cez bráničku.

Jana Filipčíková:
Som z generácie, ktorá bola
vychovávaná vo veľkej
úcte k seniorom
Riaditeľkou nového zariadenia pre seniorov sa stala 49-ročná Mgr. Jana Filipčíková. Jej posledným zamestnávateľom
bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Banskej Štiavnici, kde 9,5 roka pracovala ako riaditeľka odboru služieb zamestnanosti. Je vydatá, má dve dospelé deti
a žije v Žiari nad Hronom.
S akou víziou ste išli do výberového
konania? Čo bude vašim cieľom ako
riaditeľky v novom zariadení?
Každý manažér chce robiť správne

Do zariadenia ste nastúpili k 1. októbru. To je niekoľko týždňov skôr,
ako prídu do zariadenia prví klienti.
Čo bude vašou pracovnou náplňou
v týchto dňoch?
Začali sme spolu s ekonómkou zariadenia. Pripravujeme prevzatie celej doterajšej dokumentácie a, samozrejme,
personálne obsadenie. Musíme ešte
zariadenie dovybaviť materiálne, personálne zabezpečením výberom kvalitných
zamestnancov a nastavením všetkých
procesov potrebných pre chod zariadenia od A až po Z.
Ako sa vám pozdávajú nové priestory
zariadenia?
Zariadenie ako také pôsobí už pri vstupe
veľmi príjemne a moderne. Vypichla by
som určite kvalitné vybavenie izieb pre
seniorov a zimnú záhradu. Budova je
súčasťou parku s výhľadom na futbalový štadión, čo zrejme ocení mužská časť
klientov.
(li)
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 11.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 12.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 13.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 34, Zvolen
• 14.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21, Kremnica
• 15.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň, Dukelských hrdinov 8, Zvolen
• 16.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 17.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 21, Kremnica
• 18.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 19.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Srdce, Rybárska 9, Sliač
• 20.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata, Kremnická 2, Zvolen
• 21.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, J. Kozáčeka 9282, Zvolen
• 22.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, P. O. Hviezdoslava 1, Zvolen
• 23.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada, Nám. SNP 5, Zvolen
• 24.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna, J. Kozáčeka 11, Zvolen
Lekáreň Dr. Max, Priemyselná – služby odslúžené na Sládkovičovej 13, Žiar nad Hronom.

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA DO ZARIADENIA PRE SENIOROV

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, informuje o začatí prijímania žiadostí do zamestnania
do neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., ktorá bude zriaďovateľom a prevádzkovateľom
zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, na nasledovnú pozíciu:
Zamestnanec zdravotná sestra
• úplné stredné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
• prax zdravotnej sestry – min. 5 rokov
• manažérske zručnosti v riadení zdravotného úseku
• pozitívny a proaktívny prístup k seniorom
• práca s PC ovládanie práce s PC (Word, Excel, Cygnus)
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
Zamestnanec zdravotná asistentka
• úplné stredné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
• prax zdravotnej sestry – vítaná
• pozitívny a proaktívny prístup k seniorom
• práca s PC ovládanie práce s PC (Word, Excel, Cygnus)
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
Všetci uchádzači o zamestnanie musia spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme
podľa Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ako aj predpoklady uvedené
v Zákone č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách.
Pracovné podmienky
• pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
• nástup do práce: predpoklad v mesiaci november 2021
Ponúkaný plat: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme.
Vo svojej žiadosti o prijatie do zamestnania jednoznačne určite, o ktorú konkrétnu pozíciu/pozície
máte záujem. Obálku označte výrazom „DOMOV PRI KAŠTIELI“.
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Do Týždňa dobrovoľníctva sa v našom
meste zapojilo sto dobrovoľníkov
Týždeň dobrovoľníctva 2021
Už niekoľko rokov Centrum voľného
času v Žiari nad Hronom, ako Infobod
dobrovoľníctva v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica,
zabezpečuje dobrovoľnícke aktivity
v meste Žiar nad Hronom. Každoročne tak 16. septembra štartuje Týždeň
dobrovoľníctva, do ktorého sa počas
siedmich dní môže zapojiť každý.
Týždeň dobrovoľníctva sa začal nápadom pedagogičiek z „Dvojky“ Martiny
Polachovej a Evy Adamcovej vytvoriť
relaxačný detský kútik a šatne pre deti.
Bude slúžiť na oddych, hru s hračkami
a podobne. V činnosti budú pokračovať
niekoľko dní. Druhý deň sa mal niesť
v znamení sadenia ovocných kríkov na
„Štvorke“, ale vzhľadom na nepriaznivé
počasie sa aktivita presunula na utorok
21. septembra. Pod vedením Evy Višňanskej žiaci prvého stupňa, t. j. druháci
a štvrtáci, vlastnoručne vysadili ovocné
kríky v exteriéri školy.

Tento rok pribudla nová spolupráca s OZ
MYesto, ktorá zveľaďuje naše mesto.
V spolupráci s Dielňou Haus natreli dobrovoľníci z OZ konštrukciu Búdy, vyčistili
jej okolie a zorganizovali s dobrovoľníkmi brigádu na bylinkovisku. Pripravili
si aj aktivitky pre malých ekoaktivistov
– chodníkové maľovanie, prírodnú mandalu „Čo dvor dal“ a bylinkovú čelenku.
V stredu 22. septembra sa Týždeň dobrovoľníctva v Žiari nad Hronom zavŕšil
aktivitou Čisté ihriská, do ktorej sa zapojili študenti SSOŠ technickej v Žiari nad
Hronom pod vedením Evy Kováčovej.
Vyčistili si okolie školy a odstránili veľké
množstvo rôzneho odpadu. V čistení exteriéru pokračujú aj nasledujúce dni.

Žiarčania sa počas Dní jesennej čistoty
zbavili viac ako 36 ton odpadu
Dni jesennej čistoty boli tradične
organizované mestom Žiar nad Hronom – Odborom odpadového hospodárstva a infraštruktúry v spolupráci
s Technickými službami – Žiar nad
Hronom, a.s. Obyvatelia mesta sa tak
mohli zadarmo zbaviť objemného
odpadu. Konali sa v dňoch od 20. do
24. septembra.
Veľkokapacitné kontajnery boli dostupné už v osvedčenom skrátenom čase,
a to od 14.00 do 18.00 hod., keďže je
takto stanovená doba využitá efektívne.
K veľkokapacitným kontajnerom boli
pristavené aj zberné nádoby na BIO odpad. Pri kontajneroch bola zabezpečená
asistencia, ktorej úlohou bolo odkontrolovať správne nakladanie s dovezenými
odpadmi, a zároveň zabrániť negatívnym
javom, kedy niektorí obyvatelia vybera-

jú uložený odpad priamo z kontajnerov.
Počas konania neboli zaznamenané žiadne vážne porušenia nakladania s objemným odpadom. Veľkokapacitné kontajnery boli umiestnené na osvedčených
a technicky dostupných stanovištiach.
Obyvatelia mesta majú naďalej možnosť
celoročne a bezplatne odovzdať objemný odpad na Zbernom dvore v Žiari nad
Hronom na Ulici SNP č. 131.

Dni jesennej čistoty v číslach
Celkovo sa uskutočnilo 54 vývozov, počas ktorých sa vyviezlo 36,17 tony objemného odpadu (200307). V porovnaní
s počtom vývozov z jari 2021, sa uskutočnil počas Dní jesennej čistoty 2021
nižší počet vývozov (o 8 uskutočnených

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, písomne, resp. telefonicky
oznámený.

vývozov menej) a v tonách to predstavuje rozdiel o 9,56 tony menej objemného
odpadu. Najviac vývozov bolo vo štvrtok
23. septembra (14 vývozov) a v piatok
24. septembra (11 vývozov). Najmenej
vývozov bolo v pondelok 20. septembra,
a to konkrétne 9.
Okrem objemného odpadu sa vyzbieralo
aj drevo (200138) – 10,180 tony, a tohto
bolo o 4,95 tony menej vyvezeného
v porovnaní s vývozom na jar 2021,
elektrické zariadenia (200136) – 4,550
tony, čo predstavuje o 1,25 tony viac
oproti vývozu na jar 2021. Okrem toho
sa ľudia zbavovali prostredníctvom mobilnej zberne aj žiariviek (200121) – 0,030
tony, a to predstavuje rozdiel o 0,04 tony
menej, farby, laky (200127) – 0,270 tony,
čo predstavuje o 0,33 tony menej, oleje
a tuky (200126) – 0,080 tony, čo predstavuje o 0,08 tony menej, vyradené
zariadenia s obsahom chlóru (200123)
– 0,450 tony, čo predstavuje o 1,49 tony
menej, vyradené elektrické zariadenia
iné (200135) – 0,620 tony, čo predstavuje
o 2,02 tony menej.
Najbližšie dni čistoty sa budú realizovať
na jar 2022. Presný termín konania bude
obyvateľom oznámený vopred prostredníctvom dostupných médií.
OŽP

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Dňa 19. októbra v čase od 8.00 do 16.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu
plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, a to pre odberné miesta, číslo domu:
• Jesenského 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92.

Dňa 25. októbra v čase od 8.00 do 16.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu
plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, a to pre odberné miesta, číslo domu:
• SNP 85, 87.

Dobrovoľníčiť môže každý, kto má chuť
a energiu. Ďakujeme všetkým ľuďom,
ktorí sa rozhodli nezištne pomôcť akýmkoľvek spôsobom. Všetci takto potvrdili
skutočnosť, že v našom meste sa dobré
skutky dejú. No našim prianím je, aby sa
dobré skutky robili každý deň.
Mgr. Marianna Lazárová,
CVČ Žiar nad Hronom

V tento istý deň sa desať pedagógov zo
„Štvorky“ rozhodlo pridať k aktivitám
spojených s Týždňom dobrovoľníctva
a pripraviť pre žiakov, ale aj svojich kolegov, príjemnejšie prostredie v interiéri
školy s názvom Neustále skrášľujeme
našu školu. Na stenách chodieb i učební
pribudli motivačné polepy, v oddychovej
zóne čitateľský strom. Štvrtú aktivitu realizovali deviataci z „Dvojky“ pod vedením
Zuzany Žufkovej a Jany Bystričanovej.
Mladí dobrovoľníci sa počas dvoch dní
20. a 21. septembra popasovali s natieraním záhonov v areáli „Dvojky“. So šmirgľovaním im ochotne pomohli piataci.

Žiadosti doručte na adresu: Domov pri kaštieli, SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom
Uzávierka prijímania žiadostí je 14. októbra 2021.

Dňa 20. októbra v čase od 8.00 do 16.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu
plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, a to pre odberné miesta, číslo domu:
• M. Chrásteka 19.

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2021
v Žiari nad Hronom sa zrealizovalo sedem významných dobrovoľníckych aktivít, na ktorých sa podieľalo sto dobrovoľníkov z troch škôl v Žiari nad Hronom
a OZ MYesto.

JESENNÁ DERATIZÁCIA
V dňoch 6. októbra až 1. novembra začne spoločnosť SecureDirection Business Services, v spolupráci so spoločnosťou UOS – Uni Outsource Services vykonávať
preventívnu deratizáciu kanalizačnej sústavy v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.
Deratizačné práce budú prebiehať v čase od 7.00 do 18.00 hod.
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Šimon Sečkár: Vždy som si predstavoval, aké by to bolo,
keby som sa dostal na Majstrovstvá Európy
Karatista Šimon Sečkár dosiahol svoj
životný úspech tento rok v auguste,
kedy na Majstrovstvách Európy vo
Fínsku získal bronz. V rozhovore nám
prezradil, ako sa na súťaž pripravoval,
kto boli jeho súperi, ale aj to, ako karate spája so svojou budúcnosťou.
Ako si sa na Majstrovstvách Európy
prebojoval až k cennému bronzovému kovu?
V mojej kategórii štartovalo 28 pretekárov, ale celkovo bolo na súťaži 45
štátov. V prvom kole som bojoval s Holanďanom, ďalší súboj som mal s Čiernohorcom a Španielom. Prehral som
až s Ukrajincom, ktorý sa dostal až do
finále a ktoré vyhral. O tretie miesto som
súperil s Lotyšom. Najťažší zápas bol,
podľa mňa, s Čiernohorcom, ktorý bol
bronzový medailista z dvoch kôl svetových líg a mal bronz z minuloročných
Majstrovstiev Európy z Budapešti, kam
som sa ja nedostal. Keď som ho neskôr
porazil, všade, kde som ho stretal, či na
chodbe hotela, alebo v reštaurácii, tak
v kuse na mňa zazeral. Asi ťažko prežíval
svoju prehru.
Aká bola príprava na Majstrovstvá
Európy? Líšila sa od tej, ako keď ideš
na klasické súťaže v rámci republiky?
Príprava bola iná, ako napríklad na Majstrovstvá Slovenska, a hlavne odvtedy,
ako je pandémia. Ani sa preto nedá
povedať, že išlo len o to, ako som sa pripravoval na Fínsko. Ale celá príprava na
preteky, ktoré Fínsku predchádzali, bola
veľmi dôležitá, lebo na tých turnajoch sa
začala nominácia. V zime klasické súťaže
neboli, všetci sme mávali tréningy aj súťaže online. Oboje je zlé, lebo keď robíme kontaktný šport, tak sa to cez online
prenosy nedá robiť. Takže pri tréningoch
išlo najmä o kondičnú prípravu. Tú sme
mávali s trénerom Ľubom Striežovským.
Neskôr sa tréner Ivo Tatár dohodol so
starostom Hornej Trnávky, že budeme
môcť piati trénovať u nich v kultúrnom
dome. Stretávali sme sa dvakrát do týždňa a stále sme sa popri tom museli testovať. Ivo mal počas všetkých tréningov
rúško a bolo super, čo všetko pre nás
robil. Tak sme aj súťažili na Slovenských
pohároch a na Majstrovstvách Slovenska
– natáčali sme s Ivom videá, kde boli našimi súpermi napríklad tenisové loptičky
na tyčkách. Išlo tu o techniku, rýchlosť,
presnosť a výbušnosť. No čo iné sme mali
robiť, keď preteky naživo stále neboli?
Potom sa presunuli Majstrovstvá Európy z februára na august. Pred sebou
som mal tri turnaje, na ktorých nás reprezentační tréneri sledovali. Prvý bol
Svetový pohár na Cypre, druhý Svetový
pohár v Chorvátsku a tretia Veľká cena
Slovenska v Bratislave. Keď som letel na
Cyprus, veľmi som sa tešil, lebo som letel
prvýkrát v živote.
Kto ťa pripravovala na súťaž?
Na túto súťaž som sa pripravoval u niekoľkých trénerov. Prvý bol Ľubo Striežov-

Šimon s medailou z Fínska. Foto: P. Uhrín – športová fotografia

ský, s ktorým som mával tréningy večer
vonku na ihrisku na „Štvorke.“ Ráno som
mával tréningy v Banskej Bystrici s Jozefom Poliakom a Jánom Kalčokom, na
ktoré ma vozil ocino vždy, keď sa vrátil
z nočnej. Popri tom ešte bývali tréningy
s Ivom Tatárom v Trnávke.
V akej kategórii si bronz získal?
Vo Fínsku som získal bronz v kategórii
športový zápas kumite – kadeti. Takže
chlapci 14 – 15-roční, -57 kg.
Aké boli na súťaži vytvorené podmienky?
Vždy som si predstavoval, aké by to bolo,
keby som sa dostal na Majstrovstvá Európy a celá slovenská výprava by ma
povzbudzovala a fandila mi. A presne
toto som nezažil, keďže kvôli korone nemohli vstupovať do haly iní súťažiaci, ako
tí, ktorí momentálne súťažili. Na druhej
strane to bolo možno aj dobre, lebo som
nemal až taký stres a pripadalo mi to,
ako keby som bol na nejakej obyčajnej
súťaži. V hale bolo šesť zápasísk a každá
kategória išla na dvoch tatami. Takže
v jednom čase súťažili tri kategórie. Pred
každým zápasom nám museli dezinfikovať chrániče na rukách aj na nohách. Na
mojom tatami mala túto úlohu na starosti pani, ktorá bola staršia ako moja mamina. Najskôr mi dezinfikovala rukavice
a potom si kľakla, aby mi vydezinfikovala
aj chrániče na nohách. Ja som si ale automaticky zodvihol nohu, aby sa nemusela
zohýnať, veď to bola žena. Na to mi povedala, že nie je potrebné, aby som dvíhal
nohu. Poďakoval som jej a pred druhým
kolom mi povedala, že mi drží palce, že je
to zázračný sprej a nech to vyhrám. Keď
som vyhral zápas o bronz, išiel som sa jej
ešte raz poďakovať a povedal som jej, že
ten sprej bol naozaj zázračný.
Zúčastnil si sa aj Svetovej juniorskej
ligy v tureckom Istanbule. Bohužiaľ,
tu si v boji o bronz prehral a ušlo sa
ti „iba“ 5. miesto. Treba však asi podotknúť, že si súťažil v pre teba novej
kategórii.
Tento rok to bolo tretie kolo Svetovej
mládežníckej ligy K1, na ktorej som štar-

Ako začínajúci karatista s trénermi M.Víglašským,
Ľ. Striežovským a V. Neudekerom.

toval. A s najlepším výsledkom, ktorý sa
mi na K1-kách podaril. Jasné, že ma to
zamrzelo, keď som prehral na svetovej
lige o tretie miesto. Hneval som sa sám
na seba, že mi medaila ušla o chlp. Ale
všetko zlé je aj na niečo dobré. Aspoň
som si uvedomil, že je potrebné zamakať
ešte viac a medaila zo svetovej ligy bude
môj ďalší cieľ.
Aké súťaže a výzvy ťa čakajú v najbližšej dobe?
Najbližšie ma čakajú súťaže v Chorvátsku – Croatia Open v Rijeke, poľský Polish
Open v Bielsko-Biala a Hungarian Open
Saman Cup v Maďarsku. To sú súťaže iba
za tento mesiac. Do konca roka by mal
byť ešte Slovenský pohár a Majstrovstvá Slovenska. V decembri má byť posledné kolo svetovej ligy K1 v Taliansku
a vo februári 2022 Majstrovstvá Európy
v Prahe, ak sa na ne nominujem na základe výsledkov, ktoré budú z ostatných
pretekov.
Ako vyzerá tvoja príprava dnes? Kde
a s kým trénuješ?
Ako som začal chodiť na športové Gymnázium v Banskej Bystrici, trénujem už
iba v Bystrici. Tréningy mávam v utorky,
stredy a piatky ranné v škole cez vyučovacie hodiny a večerné mávam o šiestej
podvečer každý deň. Ranné tréningy mávame s kondičným trénerom Richardom
Dobrotkom a večerné s Jozefom Poliakom alebo Jánom Kalčokom.
Aké máš ciele v karate, čo ešte by si
chcel získať a dokázať v tomto športe?
Keďže karate bolo na olympiáde pravdepodobne prvý aj poslednýkrát tento
rok v Tokiu, olympijské sny sú tak pre
všetkých karatistov nereálne. Keď som
bol malý, bolo mojim veľkým snom byť
ocenený ako Športovec mesta, to sa mi
od vtedy splnilo každý rok. Samozrejme,
že teraz je mojim cieľom a snom dostať
sa na ďalšie Majstrovstvá Európy, ktoré
budú na jar v Prahe a na Majstrovstvá
sveta 2022, ktoré budú na jeseň v Turecku. Chcel by som si tiež spraviť rozhodcovský kurz, ktorý je dostupný od šestnástich rokov. Bol by som rád, keby som
mal čas pripraviť sa na skúšky a páčilo by
sa mi rozhodovať malých začínajúcich
karatistov na pretekoch.
Pred pár rokmi sme s tebou, ešte s ako
malým chlapcom, robili rozhovor.
Vtedy sme spomínali aj tvoje začiatky
v karate. Odvtedy už ubehol dosť dlhý
čas, napriek tomu, skúsme zrekapitulovať tvoje najvýznamnejšie úspechy.
Keďže som od šiestich rokov súťažil aj
v kata (zostavy) aj v kumite (športový
zápas), tých medailových detských úspechov bolo viac. Majstrom republiky som
bol v každej vekovej kategórii v kata, ale
v kumite sa mi to podarilo len raz, a to
v roku 2018. Ostatné roky som mal vždy
bronz alebo striebro. Samozrejme, medaila z Fínska je môj najväčší úspech, ale
dúfam, že len zatiaľ.

Kedy si zistil, že karate bude pre teba
asi na celý život?
Už od škôlky som chodil na karate, florbal aj na gymnastiku. Karate mi vybral
tréner Vlado Neudeker, keď som bol
ešte malý v kočíku. Vtedy mamine povedal, že to vidí tak, že budem karatista
a že raz budem aj majster Slovenska. Tak
som teda začal chodiť na karate, ako mi
to naplánoval „dedo“ Vlado. Ja robím karate 10 rokov a to sú dve tretiny môjho
života. Trénerov som mal veľa a chcel
by som spomenúť všetkých, ak môžem.
V prípravke ma mal dedo Vlado. Kata
ma trénovali Miloš Viglašský a Ivan Červienka, potom som začal aj zápasiť s Ľubom Striežovským a Tónkom Urblíkom,
neskôr aj s Ivom Tatárom. Šesť rokov
som chodil na tréningy kata do Zvolena
k trénerovi Mirovi Sližikovi. A kedy som
si povedal, že to bude pre mňa naozaj
na celý život? Asi vtedy, keď som spravil
skúšky na 1.DAN a tréner Ľubo mi dal
svoj čierny opasok.

Šimon Sečkár očami trénera
Ľuba Striežovského
Od začiatku, ako začal Šimon trénovať
v žiarskom Karate klube, sa akýmsi
jeho mentorom stal tréner Ľubomír
Striežovský. Ako si spomína na jeho
karatistické začiatky?
Šimon do nášho klubu prišiel ako škôlkar,
čo vtedy nebolo bežné. Úplne prvé naše
osobné stretnutie bolo na jeho prvom
páskovaní, keď ma jeho tréner Vlado
Neudeker poprosil, aby som ho opásko-

cializoval len na jednu disciplínu, ale mal
skvelé medzinárodné súťažné výsledky
aj v súborných cvičeniach kata a aj
v športovom zápase. Vo všeobecnosti
platí, že zápasníci, ktorí cvičia aj kata, sú
technickejší a on bol toho dôkazom. Ak
sa pozriem na samotný tréningový proces, nepovedal by som, že bol Šimon niečím výnimočný. Mali sme a máme veľa
šikovných detí, ktoré do tréningu dávajú
maximum, tak ako Šimon.
Nemajú sa hovoriť slabé stránky, ale
tak skúsme - v čom je Šimon absolútna
jednička a, naopak, kde má rezervy?
Šimon vie zo seba vydať maximum, vie
sa skoncentrovať pre daný moment, zápasí so srdcom, nič nevzdáva. Veľakrát
nastúpil po ostaršení so staršími a väčšími súpermi, kde neprejavil ani kúsok
rešpektu. V zápasení potlačuje pud sebazáchovy a bolo tomu tak od začiatku.
Z môjho pohľadu na vzťahu tréner –
cvičenec ťažko hľadať nejaké negatíva.
Karate deti formuje aj po charakterovej
stránke, snažíme sa nejaké tie charakterové nedostatky eliminovať, aby z nich
boli fair-play športovci. Šimon si dal vždy
povedať, ak aj vznikol nejaký problém.
Ak by som však mal predsa len niečo vyhrabať, aj keď už iba z dávnejšej minulosti, tak keď sme boli na sústredení alebo
nejakom výjazde, keď sa niekde niečo
vyviedlo, Šimon tam nemohol chýbať.
Ale nikdy neurobil nič, čo mal zakázané,
no mal dar objaviť vždy niečo nové, čo
neskôr pribudlo k zakázaným veciam.
Teraz sú to už len úsmevné spomienky.

Plní emócií. S trénerom Ľubom Striežovským.

val, lebo je zbytočné, aby bol ešte ďalej
v prípravke. Páskovanie býva pre väčšinu
cvičencov stresujúcou situáciou. Šimon
bol vtedy škôlkar a z páskovania si veľkú
hlavu nerobil. Kým som mu čítal zo skúšobného poriadku, čo má cvičiť, stihol sa
pohojdať na boxovacom vreci, či urobiť
kotrmelec. Bola to aj pre mňa nová skúsenosť s tak malým „páskovačom“. Teraz
sú už škôlkari neoddeliteľnou súčasťou
nášho klubu, no v tých časoch to tak
nebolo.
Aký to bol športovec, ako sa staval
k tréningom a k súťažiam?
Šimon si tréningy užíval, nielen po športovej stránke, ale aj ako člen kolektívu.
Myslím, že ho dosť motivovalo, že bol
v skupine s oveľa staršími cvičencami.
Bol na škôlkara veľmi chápavý, tak sa
sním hneď od začiatku dobre robilo. Na
súťaže sa tešil a neodradili ho ani niektoré neúspechy, aj keď sklamanie niekedy
nevedel zakryť. Keď bol vrchol sezóny
– Majstrovstvá SR, bral to ako sviatok
a s rodičmi vždy pripravili nejaké prekvapenie, raz prišiel na ne s vyholeným
nápisom Žiar na hlave alebo s nafarbenými vlasmi na modro. Ja som tŕpol, či
nás zo súťaže nevyhodia, ale nakoniec
to skončilo s titulom majstra Slovenska.
V čom bol možno iný, výnimočný
oproti svojim športovým kolegom
v klube?
Najväčší rozdiel oproti drvivej väčšine
pretekárov bolo to, že Šimon sa nešpe-

Ak sa pozerám na jeho rezervy z pohľadu
samotného karate, tie máme obrovské
všetci, lebo karate je celoživotná cesta
sebazdokonaľovania, nikdy nemôžeme
povedať, že už to nemôže byť lepšie.
Kam sa ešte môže ako karatista dopracovať? Aký pás získať, aké súťaže
absolvovať, keby chcel byť trénerom...
Šimon nastúpil tento školský rok na
športové Gymnázium v Banskej Bystrici. Počas štúdia bude členom Karate
Klubu CMK Banská Bystrica. Ja osobne
som cvičil počas vysokej školy pod tým
istým trénerom Jozefom Poliakom, ktorý
bude teraz trénovať Šimona. Je to reprezentačný tréner s obrovským prehľadom
a skúsenosťami. Verím, že Šimon bude
pod jeho vedením napredovať a možno
k medaile z Majstrovstiev Európy pribudne aj medaila z Majstrovstiev sveta.
V klube CMK trénujú aj naše bývalé pretekárky Dominika Tatárová a Dominika
Veisová, ktoré patria vo svojich kategóriách k slovenskej i európskej špičke. Čo
sa týka získavania vyšších technických
stupňov, to pre pretekárov nie je veľmi
priorita, ale nevylučuje sa to so súťažením, len to vyžaduje množstvo času na
prípravu. Verím, že po ukončení štúdií sa
Šimon vráti do nášho klubu späť a bude
odovzdávať svoje skúsenosti mladším
generáciám cvičencov, možno už ako
tréner.
(li)
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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19
Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9
ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu Kúpnej
zmluvy, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Žiar nad
Hronom, obec Žiar nad Hronom:

Aktuálna ponuka
psíkov na adopciu
V žiarskom útulku pre psov na nový domov čaká
niekoľko štvornohých chlpáčov. Vítaní sú nielen
noví majitelia psíkov, ale aj dočaskári či venčiari.
Útulok sídli na Partizánskej ulici, v areáli poľnohospodárskeho družstva. Ak máte vzťah ku psom, no z
rôznych dôvodov si žiadneho z nich nemôžete zaobstarať, môžete ich aspoň prísť vyvenčiť, potešia sa
každej jednej prechádzke. Psíkom môžete pomôcť
aj zakúpením krmiva, dekami, uterákmi, hračkami
alebo dezinfekciou.
Zmena otváracích hodín
Pondelok – piatok
13.00 – 15.00 hod.
Sobota a nedeľa
10.30 – 15.00 hod.

V prípade, že chcete navštíviť útulok mimo otváracích hodín, je potrebné sa vopred dohodnúť so
správkyňou útulku na mobilnom čísle 0948 082 206.
Najťažšie si domov hľadajú veľké psíky. V koterci
však trpia a potrebujú domov. Môžete sa na nich
prísť pozrieť priamo do útulku, kde vám o každom
psíkovi povedia všetko podstatné. Informovať sa
môžete cez správu na Facebooku (Žiarsky chlpáč),
alebo na mobilnom čísle 0948 082 206. Pri adopcii
sa podpisuje adopčná zmluva a každý pes bude odčervený, odblšený, očkovaný, čipovaný a veterinárne
ošetrený. Podmienkou adopcie je kastrácia.
(li)

• novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/21, ostatná plocha
s celkovou výmerou 20 m2
• novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/22, ostatná plocha
s celkovou výmerou 20 m2
• novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/26, ostatná plocha
s celkovou výmerou 20 m2
• novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/27, ostatná plocha
s celkovou výmerou 20 m2
• novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/28, ostatná plocha
s celkovou výmerou 20 m2
• novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/29, ostatná plocha
s celkovou výmerou 20 m2
• novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/11, ostatná plocha
s celkovou výmerou 240 m2
• novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/23, ostatná plocha
s celkovou výmerou 20 m2
• novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/24, ostatná plocha
s celkovou výmerou 20 m2
• novovytvorený pozemok par. č. CKN 393/25, ostatná plocha
s celkovou výmerou 20 m2
určené Geometrickým plánom č. 51822326 - 71/2021,
vyhotoveným dňa 11.8.2021 vyhotoviteľom Radoslav Fodor,
M. R. Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 31822326
overený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny
odbor dňa 14.9.2021 pod číslom G1 – 383/2021 z pôvodných
nehnuteľností v k. ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom
zapísaných na LV 1136 v celosti vo výlučnom vlastníctve mesto
Žiar nad Hronom:

MAX

NEO

DINO

• pozemok par. č. CKN 393/3, ostatná plocha
s celkovou výmerou 219 m2
• pozemok par. č. CKN 393/11, ostatná plocha
s celkovou výmerou 122 m2
• pozemok par. č. EKN 467, trvale trávny porast
s celkovou výmerou 725 m2
• pozemok par. č. CKN 393/2, ostatná plocha
s celkovou výmerou 4134 m2
• pozemok par. č. CKN387/4, zastavaná plocha
a nádvorie s celkovou výmerou 1770 m2
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Ing. Katarína Gajdošová
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: katarina.gajdosova@ziar.sk
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke
s viditeľným označením:
„Obchodná verejná súťaž – Radová výstavba garáží nad
klziskom - Neotvárať“ je potrebné doručiť poštou na adresu:
Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965
19 Žiar nad Hronom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku
v podateľni mestského úradu, a to v pracovných dňoch
od 7.30 do 15.30 hod., najneskôr dňa 15.11.2021 do
12.00 hod. (vrátane). V tejto lehote musia byť ponuky doručené
aj poštovým doručovateľom. Poverený pracovník mesta vyznačí
na obálke: „PRIJATÉ: dátum a čas spolu so svojím podpisom“.
Lehota na predkladanie ponúk: od 2.11.2021 do 15.11.2021
do 12.00 hod. (vrátane). V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom.
Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
(r)

RALF

Vek: 3 – 4 roky. Rasa: X belgický ovčiak. Farba: hnedá
Pohlavie: pes. Veľkosť: väčší vzrast

Vek: cca 2 roky. Rasa: X malinois. Farba: hnedo-čierna
Pohlavie: pes. Veľkosť: väčší

Vek: cca 2 roky. Rasa: kríženec. Farba: čierna
Pohlavie: pes. Veľkosť: stredný

Maxa k nám priviezli dňa 18.6.2021, našiel sa na
Priemyselnej ulici. Max mal aj čip, ale bez uvedeného
majiteľa. Napriek svojej veľkej postave vzbudzuje rešpekt,
ale je to skutočný maznák, ktorý vyhľadáva ľudskú
spoločnosť.

Ralfa nám priviezla MsP. Našli sme mu aj čip, ale bez
majiteľa. Ralf je priateľskej povahy a vyhľadáva neustále
spoločnosť. Na nose má viditeľnú ranu, ktorá bola prezretá
veterinárom. Ralf bude pri adopcii odčervený, odblšený,
očkovaný, čipovaný.

Dastyho nám doniesla MsP. Samozrejme, čip sme nenašli.
Psík prišiel v zlom stave – chudý a blchavý. Dasty prešiel
ošetrením a bol zbavený bĺch. Je to psík spoločenskej
povahy, ktorý by sa stále len mojkal.

Max bude pri adopcii odčervený, odblšený, očkovaný,
čipovaný.

Podmienkou adopcie je kastrácia.
Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva.

Podmienkou adopcie je kastrácia.
Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva.

ČIKO

Vek: približne 8 mesiacov. Rasa: X NO. Farba: čierna
Pohlavie: pes. Veľkosť: stredný vzrast

Vek: cca 2 roky. Rasa: X NO. Farba: čierno-hnedá
Pohlavie: pes. Veľkosť: väčšieho vzrastu

Neo sa našiel v uliciach mesta, je bez čipu. Má zanedbanú
srsť, o čo sa však postaráme a dáme mu ju do poriadku.
K ľuďom je zatiaľ nedôverčivý. Zatiaľ nevieme, ako sa správa
k iným zvieratám. Postupne sa s ním začneme zoznamovať
a budeme zisťovať jeho povahu.

Dinko bol prvým psíkom v našom útulku. Odcestoval do
nového domova do Ostrého Grúňa, odkiaľ nám ho však
vrátili. Nie je to však jeho chyba.

Vek: cca 1 – 2 roky. Rasa: X nemecký ovčiak.
Farba: hnedý pálený. Pohlavie: pes. Veľkosť: väčší

Je to veselý a hravý psík, priateľský k ľuďom, už otestovaný
aj v znášanlivosti voči iným psíkom s veľmi dobrým
výsledkom. Nový domov mu hľadáme v byte alebo
v rodinnom dome s prístupom do vnútra. Samozrejme,
môže byť aj vo dvore, ten však musí byť zabezpečený tak,
aby sa Dinkovi nepodarilo utekať.

Harryho nám doniesla hliadka MsP. Je to aktívny psík,
ktorý potrebuje veľa pohybu. Aj napriek jeho akčnému
správaniu je to maznák, ktorý hľadá ľudskú spoločnosť.
Neodporúčame ho majiteľovi, ktorý nemá s takýmto
plemenom skúsenosti. Potrebuje človeka, ktorý sa mu
bude venovať a bude ho vedieť viesť. Harry bude pri adopcii
odčervený, odblšený, očkovaný, čipovaný.

Podmienkou adopcie je kastrácia.
Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva

Dino bude pri adopcii odblšený, zaočkovaný a čipovaný.
Podmienkou adopcie je kastrácia.
Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva.

Vek: 3 – 4 roky. Rasa: X čivava. Farba: bielo-krémová
Pohlavie: pes. Veľkosť: malý

Podmienkou adopcie je kastrácia.
Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva.

Dasty bude pri adopcii odčervený, odblšený, očkovaný,
čipovaný.
Podmienkou adopcie je kastrácia.
Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva.

BOBÍK

HARRY

Neo bude u nás kompletne veterinárne ošetrený,
začipovaný, odblšený a očkovaný. Hľadáme mu pôvodného
majiteľa. Ak sa nenájde, bude ponúknutý na adopciu.
Domov by bol pre neho najlepší v rodinnom dome,
samozrejme, s celoročným prístupom do vnútra.

DASTY

Čiko je kríženec čivavy a je novým obyvateľom útulku Je
to maličký psík s váhou maximálne 4 kilá. Čip sme u neho
nenašli. Zatiaľ sme o ňom zistili iba toľko, že je svojskej
povahy. Šteká do ľudí, čo však pripisujeme stresu, keďže
prostredie útulku je pre neho niečo nové a nevie, kde sa
zrazu ocitol. Zatiaľ nevieme, ako sa správa k iným zvieratám
či k deťom. Čiko bude kompletne veterinárne ošetrený,
začipovaný, odblšený a očkovaný. Hľadáme mu pôvodného
majiteľa. Ak sa nenájde, bude ponúknutý na adopciu.
Podmienkou adopcie je kastrácia.
Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva.

Rasa: kríženec. Farba: tricolor. Pohlavie: pes
Veľkosť: malý
Bobík nám bol nahlásený, že sa túla v okolí mesta. Po
nahlásení bola vyslaná hliadka MsP a Bobíka odchytili a
doviezli do útulku. Bobík mal značné kožné ochorenie, je
veľmi plachej povahy a po príchode do útulku celé dni len
ležal v kúte koterca. Aktuálne je vyliečený a pripravený ísť
do nového domova.
Bobík bude pri adopcii odčervený, odblšený, očkovaný,
čipovaný.
Podmienkou adopcie je kastrácia.
Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva.
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POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom,
susedom,
kolegom
a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť
na žiarsky cintorín s našou drahou
a milovanou maminkou,
manželkou, dcérou a sestrou
Petrou Bohunickou,
rod. Mesárošovou
a odprevadili ju na poslednej
pozemskej ceste.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina Bohunická
a Mesárošová.

SPOMIENKA
To, že čas rany
zahojí,
je len klamné
zdanie.
V srdciach nám
bolesť zostala
a tiché
spomínanie.
Dňa 7. októbra sme si pripomenuli
23 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Božena Šupinová.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry
Alenka a Evka s rodinami a krstná
dcéra Erika s rodinou.

SPOMIENKA

SPOMIENKA
Ako ticho žila,
tak ticho odišla,
skromná
vo svojom živote,
veľká vo svojej
láske a dobrote.
Dňa 25. októbra
si pripomenieme
5 rokov od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila naša
drahá dcéra, sestra a maminka
Miriam Mezeiová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína mama, synovia, brat
a ostatná rodina.
Existujú ľudia, ktorí nám
budú chýbať večne...
Sú to tí, ktorí sa dotkli
nielen nášho srdca,
ale aj našej duše...
Tam niekde v nebi máme teba,
na koho stále spomíname
a nikdy nezabudneme...
Spomínajú priatelia.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 22. októbra
si pripomíname
13. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Július Béreš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomínajú sestra s rodinou
a švagriná s rodinou.

SPOMIENKA

Zostali nám iba tiché spomienky
na vás,rodičov starostlivých,
láskavých...
Dňa 29. augusta uplynulo
18 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý otec
Martin Bojo
a dňa 21. októbra si pripomenieme
16. výročie, čo nás navždy
opustila naša drahá mama
Rozália Bojová.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Zatvoril oči,
utíchol jeho hlas,
tak náhle opustil
všetkých nás.
Už nie je medzi
nami,
ale v našich
srdciach žije
spomienkami.
Dňa 16. októbra si pripomenieme
5. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Cyril Čerťaský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka
Viera, dcéry Evka a Mirka, syn Cyril,
vnuk Slavko a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Dňa 1. októbra sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
otec, starý otec a svokor
Milan Rakovský
a dňa 22. októbra si pripomenieme
22. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila naša drahá
mama, stará mama a svokra
Mária Rakovská.
Spomíname s vďakou a láskou.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
Dcéra Zuzana s rodinou.

Len láska zostane,
tá smrť nepozná.
Dňa 12. októbra
si pripomíname
10. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Spomíname
v srdciach stále
na teba...
Dňa 23. októbra
si pripomíname
10. výročie od
chvíle, kedy nás
navždy opustil
náš drahý ocino, starký a prastarký
Stanislav Köszegy.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S láskou deti s rodinami.

Tak rýchlo a tíško
odišla duša tvoja,
nestihol si
povedať:
Zbohom,
rodina moja.
Sú chvíle, ktoré
ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré
tisíckrát spomíname.
Márne ťa naše oči hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú...
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Človek odchádza, ale všetko krásne,
čo si nám dal, ostáva v nás.
Dňa 19. októbra uplynie rok
od smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, ocko,
starý ocko, zať, kamarát, kolega
a srdcom dychovák
Ľubko Hlaváčik.
Za tichú spomienku tým, ktorí
ste ho poznali, ďakujeme.
S láskou spomína manželka, dcéry
Majka a Mirka s rodinou, svokra
Anka a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Kto miloval,
je milovaný,
aj keď nie je
medzi nami.
Odvtedy už
uplynul rok,
čo nám spôsobil
zármutok.
Dňa 19. októbra uplynie rok, keď
nás navždy opustil náš milovaný
Dušan Lajčiak.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si spolu s nami.

SPOMIENKA

Ďakujeme za spomienku na môjho
manžela, nášho otca a starého otca
Ing. Antona Martiša,
ktorý nás navždy opustil dňa
18. septembra 2008
vo veku 69 rokov.
S úctou a láskou spomína
smútiaca rodina.
Len vánok nám slzy utiera
pri tvojom hrobe.
Utíchol tvoj smiech.
... a tak rád si mal život.
Už dlhých 365 dní uplynie od
15. októbra 2020, keď nás navždy
opustil náš milovaný
Branislav Martiš
vo veku 46 rokov.
S láskou a úctou spomína smútiaca
rodina, priatelia, kolegovia
z IBM, spolužiaci...
S úctou ďakujeme aj za vašu
tichú spomienku.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Žiari má 20 rokov
V októbri tohto roku to bude už
dvadsať rokov, ako v našom meste
vznikla Mestská organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska. Organizácia
počas tohto obdobia úspešne pracovala a napredovala. Vďaka zápiskom
Márie Szolnokyovej sme sa vrátili do
minulosti a pozreli sa na začiatky fungovania organizácie.
Dňa 19. októbra 2001 sa zišlo prvých pätnásť členov, ktorí stáli pri zrode Mestskej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiari nad Hronom. Záznamy zo
začiatkov fungovania organizácie obsahujú napríklad aj informácie o starobnom dôchodku. Pre zaujímavosť, v roku
2003 bol priemerný starobný dôchodok
vo výške 6 100 korún, pričom najvyšší
dôchodok v krajine bol 8 698 korún. Pre
porovnanie, podpora v nezamestnanosti bola maximálne 5 685 korún, sociálny
dôchodok pre tých, ktorí nepracovali
3 922 korún a rodičovský príspevok 3 790
korún. Priemerná mzda pritom v tomto
roku bola 14 500 korún.
Už o rok, v januári 2002, si organizácia
zvolila vlastný výbor. Predsedníčkou sa
stala Oľga Trčková, podpredsedníčkou
Mária Szolnokyová, tajomníčkou Alexandra Kúšiková, hospodárkou Anna Hrdá,
kronikármi Vladimír Dekýš a Matilda
Holéczyová. Na prvú členskú schôdzu
prišli aj hostia z mestského či okresného
úradu. Pozvanie prijal vtedajší primátor
Márius Hrmo a vedúca sociálneho odbo-

ru Jana Mošková. Seniori založili krúžky,
konkrétne spevácky, tanečný, turistický,
ale aj záhradkársky. Dodatočne vznikol
aj krúžok ručných prác. Spevácky krúžok
viedla Oľga Trčková a svoje prvé vystúpenie mal 12. decembra 2001 na I. členskej schodzi, turistický Valéria Kriváková
a tanečný Ľubica Kristová. Spevácky a tanečný krúžok vystupoval pod názvom
Seniori optimisti. V roku 2007 nastali
vo vedení krúžkov zmeny. Speváckeho
krúžku sa ujali Mária Halenárová, Eduard
Drienko a Valéria Barcíková. Turistický
krúžok naďalej viedla Valéria Kriváková.
Tanečníkov si zobrala pod svoje krídla
Stella Víťazková a krúžku ručných prác
šéfovala Ľudmila Trubenová.
Činnosť klubu zviditeľňovala mestská
televízia aj mestské či okresné noviny.
Seniori sa dohodli aj na spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom. Ich
mottom sa stalo – Sme obetavci a nadšenci bez nároku na odmenu. Členské sa
vtedy platilo vo výške 40 korún na jeden
rok, z čoho 10 korún sa odvádzalo na
ústredie JDS do Bratislavy. Pomoc prisľúbil aj primátor Hrmo. Z rozpočtu mesta
dostali seniori počiatočné financie vo
výške 3 000 korún.
Aj v ďalších rokoch činnosti sa členovia
JDS v Žiari nad Hronom zameriavali na
výchovno-vzdelávaciu, zdravotne-sociálnu a spoločensko-kultúrnu oblasť, na
spoluprácu so spoločenskými organizá-

Ing. Eugen Novák.
Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou si na neho
spomínajú dcéra Erika, vnučka
Erika s manželom Jaroslavom,
pravnuk Ján a pravnučky
Viktória a Alexis.
Členovia ZO JDS v Klube dôchodcov v roku 2007.

ciami, s mestským či okresným úradom,
ale aj s ostatnými miestnymi organizáciami JDS, vrátane Klubu dôchodcov. Ich
činnosť bola naozaj bohatá a pestrá. Pripravili Ples seniorov, zúčastňovali sa na
stretnutiach Literárneho klubu pri POS,
navštevovali kultúrne podujatia, spolupracovali pri príprave Fašiangov, členovia speváckeho krúžku sa pripravovali na
celokrajskú prehliadku speváckych zborov, pripravovali oslavy MDŽ, zašli si na
divadelné predstavenia a boli aj v opere
či na zájazde za účelom poznávania historických pamiatok. Organizovali rôzne
prednášky, robili zbierky a popri tom
všetkom nezabúdali ani na svoje zdravie.
Obľúbenou sa pre nich stala návšteva
Kúpeľno-liečebného domu v Sklených
Tepliciach.
Za tých dvadsať rokov fungovania je
však všetko toto iba zlomok toho, kde
všade žiarski seniori podali pomocnú
ruku, kde niečo organizovali, alebo sa
zviditeľňovali, a to nielen na území mesta, ale v rámci celého Slovenska. Dnes je
predsedom ZO JDS v Žiari nad Hronom
Ján Truben. Zaujímavosťou je, že kým
na iných pozíciách sa ľudia pomenili,
dirigentkou speváckeho krúžku je stále
Valéria Barcíková.

Ako sa stať členom JDS
V JDS sa združujú občania staršieho
veku, dôchodcovia bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Cieľom je
pomáhať pri príprave občanov na život
a prácu v dôchodkovom veku, chrániť
práva a oprávnené požiadavky, sledovať
vývoj životnej úrovne, spolupracovať so
zákonodarnými orgánmi, poskytovať
právno- poradenskú službu v rámci svojich možností, organizovať dobrovoľnícku činnosť, podieľať sa na organizovaní
zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti, pomáhať pri realizácii celoživotného vzdelávania a vyvíjať medzinárodné
aktivity, smerujúce k spolupráci s organizáciami dôchodcov v zahraničí a inými
organizáciami.
Foto: archív Mária Szolnokyová.
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Svetové školské športové hry v Belehrade:
do Žiaru sme priviezli dve bronzové
ATLETIKA

V úvodný deň atletických súťaží na
premiérových Svetových školských
športových hrách (SŠŠH) v srbskom
Belehrade pod patronátom Medzinárodnej federácie školského športu
(ISF) získala slovenská výprava dovedna až 14 cenných kovov. Zásluhu
na tom majú aj žiarske atlétky Ema
Ijeoma Okoyeochová a Natália Bieliková.
Zlatú medailu si vybojoval 15-ročný András Takács, zverenec Norberta Peczeho
v ALK Moldava nad Bodvou, ktorý vyhral
beh na 400 m časom 53,33 sekundy o jedinú stotinku pred Armandom Portillom
z Mexika. Druhé prvenstvo získala štafeta dievčat na 4 x 100 m v zložení Michaela Mišková, Paula Perončíková, Kamila
Mlichová, Ema Bendová, ktorá výkonom
51,06 sekundy o štyri desatinky predstihla Namíbiu. Členka zlatého kvarteta
Paula Perončíková sa v pondelok tešila
v Belehrade ešte aj z dvoch ďalších medailí – na 100 m prekážok aj v diaľke si
vybojovala bronz. V druhý a záverečný
deň atletických súťaží na premiérových
Svetových školských športových hrách
(SŠŠH) získali slovenské talenty ďalších 7
medailí a svoje účinkovanie na podujatí
ukončili s bilanciou 2 zlaté, 3 strieborné
a 16 bronzových medailí.

K prvenstvu Andrása Takácsa na 400 m
a štafety dievčat na 4 x 100 m (Mišková,
Perončíková, Mlichová, Bendová) už ďalšie zlato nepribudlo. O dve strieborné
medaily sa pričinili štafeta chlapcov na
100 – 200 – 300 - 400 m v zložení Róbert
Pecko, Denis Procházka, Adam Lelkes,
András Takács (2:11,90), ktorá skončila
za Namíbiou a osemstovkárka Michaela Ivančová (2:21,16), ktorú predstihla
len Brenda Chekwemoiová z Ugandy
(2:19,65).
Na SŠŠH súťažili v atletike talenty narodené v rokoch 2006, 2007 a 2008.

Slovenské medaily v Belehrade
1. deň
Chlapci: 100 m: 3. Róbert Pecko 11,95,
400 m: 1. András Takács 53,33, 1500 m:
3. Martin Janošov 4:48,77, 100 m prek.:
3. Michal Kopček 15,54, výška: 2. Matej
Uhľár 177, 3. Dávid Kucbel 165, guľa: 3.
František Vagaský 12,07, 4 x 100 m: 3.
Slovensko (Michal Kopček, Adam Lelkes,
Róbert Pecko, András Takács) 52,08
Dievčatá: 400 m: 3. Natália Bobaľová
1:00,92, 1500 m: 3. Lenka Gymerská
5:14,07, 100 m prek. 3. Paula Perončíková
15,28, diaľka: 3. Paula Perončíková 529,
oštep: 3. Natália Bieliková 36,12, 4 x 100
m: 1. Slovensko (Michaela Mišková, Paula
Perončíková, Kamila Mlichová, Ema Bendová) 51,06
2. deň
Chlapci: 800 m: 3. Adam Lelkes 2:08,17,
100-200-300-400 m: 2. Slovensko (Róbert Pecko, Denis Procházka, Adam Lelkes, András Takács) 2:11,90
Dievčatá: 200 m: 3. Michaela Mišková 26,67, 800 m: 2. Michaela Ivančová
2:21,16, 300 m prek.: 3. Kamila Mlichová
47,95, guľa: 3. Ema Ijeoma Okoyeochová

10,68, 100 – 200 – 300 - 400 m: 3. Slovensko (Ema Bendová, Michaela Mišková, Natália Bobaľová, Michaela Ivančová)
2:23,99

Staršie žiačky
vicemajsterky Slovenska
Ďalší úspech pre žiarsku atletiku zaznamenali aj staršie žiačky. Na Majstrovstvách Slovenska sa stali vicemajsterkami. Darilo sa aj chlapcom. V kategórii
starší žiaci obsadili bronzovú priečku.
Zdroj: www.atletika.sk
a AK MŠK

Indiáni vstúpili do súťaže víťazne
HOKEJ – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HK Vitar Martin – HK MŠK Indian Žiar
nad Hronom 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
Góly: 18. Dírer (Burzík, Pacalaj) – 1. Lunter (Gašpar), 27. Tatár (Rybnikár, Duran),
32. Srnka (Adamčík, Hús), 34. Chlepčok
(Václav, Mihalík),
HK Martin: Glosár – Dvořák, Pacalaj,
Nauš, Linet, Poliaček, Lavička, Gagnon,
Volko, Dírer, Bartoš, Burzík, Thomka, Grega, Toma, Smidžár, Kovačka, Cerda, Babka, Ďurina
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Trenčan – Andersons, Kobolka, Gašpar, Murtazin, Lunter, Buyanov, Hlinka, Václav, Mihalík, Chlepčok, Pač, Duran, Tatár, Rybnikár,
Sarvaš, Nociar, Adamčík, Srnka, Hús
Hneď v úvodnej minúte sa prepisovala
história. Nicolas Gašpar sa dostal k puku,
ktorý posunul na Lukáša Luntera a ten
v 28. sekunde strelil historicky prvý gól
Žiaru nad Hronom v TIPOS Slovenskej
hokejovej lige. Lukášov gól bol zároveň
aj najrýchlejším gólom kola. Chlapci
počas celého zápasu bojovali, a napriek hernej prevahe Martina v závere,
dokázali zápas dotiahnuť do víťazného
konca. Veľký podiel na tomto výsledku
mal aj vynikajúci výkon brankára Adama
Trenčana, ktorý mužstvo podržal a opäť
ukázal svoje extraligové kvality.

V Brezne sme prehrali
najtesnejším rozdielom
Rozhodla tretia tretina
HK Brezno – HK MŠK Indian Žiar nad
Hronom 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Góly: 42. Petrinec (Giertl, Ganz),
45. Bodnár (Giertl), 49. Kraut (Petrinec) –
2. Mihalík (Babeliak, Václav), 60. Lunter
(Kobolka, Babeliak)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Andersons, Gaško, Pač. Hlinka, Buianov,
Duran, Benko, Kobolka – Lunter, Murtazin,
Gašpar, Václav, Mihalík, Babeliak, Tatár,
Rybnikár, Sarvaš, Hús, Srnka, Adamčík
HK Brezno: Ovečka – Ganz, Petrinec, Homola, Španko, Boldižár, Tkachenko, Soveľ – Bodnár, Giertl, Kraut, Veselý, Kylnar,
Šebest, Paulíny, Sojka, Melcher, Koštial,
Zemko Bálint
O víťazstve breznianskych rytierov
rozhodla prvá formácia, ktorá dosiahla
všetky tri góly. Hneď v druhej minúte zápasu sme sa dostali do vedenia gólom
Mihalíka. Domáci mohli skóre vyrovnať
pri vylúčení Rybnikára, ale Indiáni dokázali presilovku ubrániť.

V druhej tretine sa hra vyostrila a rozhodca udelil až šesť trestov. Ani jeden
z tímov však nedokázal presilovkové
príležitosti využiť a dráma sa preniesla
do záverečnej tretiny.
V nej zaúradovala najofenzívnejšia
formácia rytierov, ktorá v priebehu necelých siedmich minút strelila tri góly
a rozhodla o osude zápasu. Do streleckej listiny sa postupne zapísali Petrinec,
Bognár a Kraut. Indiáni sa pokúšali
o kontaktný gól, ale v ceste im stál brankár Ovečka, ktorý zaznamenal v zápase
29 úspešných zákrokov a úspešnosť viac
ako 93%. Indiáni sa dočkali gólu až v úplnom závere, kedy sa v power play presadil Lunter. Zostávajúcich 20 sekúnd už
Breznania ubránili a potešili sa z prvej
výhry v sezóne.

Vo výbornej atmosfére sme
zvíťazili nad Levicami 4:2
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
HK Levice 4:2 (0:1, 0:0, 4:1)
Góly: 42. Srnka (Hlinka), 43. Adamčík (Pač), 44. Tatár (Rybnikár, Sarvaš),
51. Lunter – 17. Svitana (Saliji, Valente),
56. Huna Ri. (Huna Ro., Piačka)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Andersons, Kobolka, Lunter, Adamčík,
Gašpar, Pač, Hlinka, Václav, Mihalík, Hús,
Buianov, Duran, Tatár, Rybnikár, Sarvaš,
Benko, Murtazin, Srnka, Kamzík
HK Levice: Beržinec – Chovanec, Klinecký,
Piačka, Saliji, Svitana, Lauro, Zubák, Suľovský, Tužinský, Matoušek, Valente, Sládeček, Ri. Huna, Ro. Huna, Uhnák, Adámik
Do úvodnej tretiny vstúpili obidva tímy
vyrovnane. V 17. minúte Saliji krížnou
prihrávkou našiel Svitanu, ktorý si potiahol puk a strelou k ľavej žrdi dostal
svoj tím do vedenia, 0:1. V tej istej minúte získali Indiáni početnú výhodu, počas ktorej na dvakrát z pravej strany pálil
Gašpar, ale prekonať Beržinca sa mu nepodarilo. V poslednej minúte sa domáci
dostali do prečíslenia 2 na 1 a Rybnikár
pálil od modrého kruhu, no levický

brankár vytiahol parádny semafor.
V úvode druhej tretiny domáci darovali
Levičanom početnú výhodu po faule
Durana, ale Indiáni sa dokázali ubrániť.
V polovici tretiny sa pred Beržincom vytvorila skrumáž, ale na vyrovnanie to nestačilo. V 33. minúte ušiel domácej obrane Saliji, ale Šimo si s jeho zakončením
poradil. V závere druhej tretiny získali
hostia presilovú hru po faule Buianova.
Zvýšiť skóre mohol Tužinský, ktorý sa na
viackrát pokúšal dotlačiť puk za chrbát
Šima. Diváci v tejto tretine gól nevideli.
Začiatok poslednej tretiny začal presilovou hrou Levíc, ale po pár sekundách
sa počet hráčov vyrovnal. V 43. minúte
sa Indiáni dostali do útočnej tretiny,
Adamčík sa dostal k puku a vyrovnal na
1:1. O minútu neskôr Hlinka nastrelil puk
od modrej čiary a Srnka z ľavej strany tečoval puk priamo do levickej brány, 2:1.
Indiáni sa dostali k streleckej chuti. V tej
istej minúte sa im podarilo dostať, po
skrumáži pred bránou, Beržinca na chrbát a Tatár poslal puk do prázdnej brány,
3:1. V 51. minúte mohol skórovať aj Václav, ale minul odkrytú bránu. V rovnakej
minúte prudkou strelou z kruhu pálil
Lunter, ktorý rozvlnil ľavý roh brány Levov, 4:1. V 56. minúte po chybe domácej
obrany znížil skóre stretnutia Richard
Huna strelou z medzikružia. Indiáni svoj
prvý domáci zápas zvládli a zaslúžene
získali 3 body.

Považskej Bystrici sme
podľahli rovnakým
výsledkom ako v Brezne
HK 95 Považská Bystrica – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Góly: 5. Zlocha (Zaťko, Hrušík L.),
38. Drevenák (Ďurkech L.), 39. Dvonč R.
(Rufati) – 45. Lunter, 60. Srnka (Lunter)
HK 95 Považská Bystrica: Hrušík – Ďurkech L., Ďurkech J., Drevenák, Ligas, Lušňák, Zaťko, Omelka, Hrušík L., Zlocha,
Dmitriev, Šefčík, Turian, Jakubec, Rufati,
Dvonč R., Surán, Dvonč K., Urbánek, Turan,
Michalík
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Trenčan – Buianov, Kobolka, Lunter, Adamčík,
Gašpar, Pač, Hlinka, Václav, Mihalík, Murtazin, Gaško, Duran, Tatár, Rybnikár, Sarvaš, Benko, Ďuriš, Srnka, Babeliak
Zápas priniesol drámu až do úplného
záveru, ale ani gól v poslednej minúte
už nedokázal zápas ovplyvniť do takej
miery, aby sme si odniesli aspoň bod.
Panteri si dvomi gólmi v závere druhej
tretiny vytvorili náskok, ktorý sme už
nedokázali dotiahnuť. Využili sme dve
presilovky a do streleckej listiny sa zapísali opäť Lukáš Lunter a Braňo Srnka.
Zdroj: www.hkmskziar.sk
Foto: Mário Bóna
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Pohronie so zmenami vo vedení, ale aj s novým trénerom
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Dvaja členovia predstavenstva FK
Pohronie, Bohumil Glezgo a Jozef
Urblík, rezignovali na svoje funkcie
vo vedení klubu. Na základe tohto
rozhodnutia sa nebudú ďalej podieľať na riadení klubu, alebo vykonávať
akékoľvek funkcie spojené s klubom
FK Pohronie. Spoločnosti skupiny
Remeslo, hlavného partnera klubu,
ktoré obaja bývalí členovia predstavenstva reprezentujú, ostávajú aj naďalej partnermi klubu FK Pohronie.
Ostatných členov vedenia klubu uvedené rozhodnutie prekvapilo, ale rešpektujú ho v plnom rozsahu. Za vedenie
klubu sa vyjadril primátor mesta Žiar
nad Hronom, Peter Antal: „Rozhodnutím pána Glezga som ostal zaskočený,
na druhej strane to rešpektujem. Aktuálne teda budeme pracovať na zmene
vlastníckych štruktúr. Pánom Glezgovi
a Urblíkovi chcem v mene celého klubu
poďakovať za všetko, čo dodnes pre
futbal v našom meste a regióne urobili. Špeciálne Bohušovi Glezgovi, ktorý

vybudoval z malého obecného klubu
v Dolnej Ždani, hrajúceho najnižšiu súťaž, druholigový klub a po fúzii s FK Žiar
nad Hronom a vzniku FK Pohronie, ako
hlavný ekonomický partner a člen predstavenstva klubu, sa aj osobne podieľal
na postupe a neskôr udržaní sa klubu
vo Fortuna lige. Považujem ho za jednu
z najväčších osobností športu v našom
regióne. Verím, že spolupráca, len na
inej úrovni, bude pokračovať aj naďalej.“

Pohronie s novým trénerom
a bez športového riaditeľa
V pondelok 4. októbra bol predstavený nový hlavný tréner FK Pohronie.
Klub však nesiahol po žiadnom známom alebo osvedčenom mene, ale
mužstvo povedie 35-ročný španiel
Pablo Villar.
Aj keď ide o mladého kormidelníka,
najvyššiu medzinárodnú licenciu UEFA
PRO získal už ako 23-ročný, čím sa stal
najmladším trénerom v histórii španiel-

skej futbalovej federácii s najvyššou trénerskou licenciou. Trénerské skúsenosti
zbieral v španielskych nižších súťažiach
alebo v prvej ukrajinskej lige ako asistent trénera v Karpaty Ľvov či v III. čínskej lige.
Na lavičku Pohronia ho vybral spoluvlastník a partner klubu Loïc Favré,
ktorý na seba prevzal kompetencie
športového riaditeľa a ako člen vedenia aktuálne prevzal zodpovednosť za
riadenie A-mužstva a jeho skladbu. Štefan Zaťko už ďalej nebude pokračovať
vo funkcii športového riaditeľa, naďalej
však ostáva pracovať v štruktúrach klubu FK Pohronie.
„Som veľmi rád, že som dostal príležitosť byť súčasťou FK Pohronie. Získala si
ma vízia klubu, ktorú treba začať tvoriť
a napĺňať. Viem, ma čaká veľká výzva,
ale som si istý, že cieľ zachrániť a stabilizovať klub dosiahneme. Od prvého
momentu sa všetci v klube snažia, aby
som sa tu cítil ako doma. Som si istý, že

Pablo Villar je najmladším trénerom v histórii španielskej
futbalovej federácii s najvyššou trénerskou licenciou

budeme schopní vytvoriť pozitívnu atmosféru a dobré pracovné prostredie.
Aby sme klub posunuli dopredu, čaká
nás tvrdá práca a musíme byť trpezliví. Využijeme aktuálnu reprezentačnú
prestávku, aby sme nastavili základ nového herného modelu, ktorý vyžaduje
zmenu myslenia hráčov. Podľa mňa má

tento tím dostatok talentovaných hráčov, treba vytvoriť lepšie prepojenie medzi mladými a skúsenými hráčmi. Tento
proces bude dlhý a náročný, ale ak ho
zvládneme, bude to stáť za to,“ povedal
Pablo Villar po príchode do svojho nového pôsobiska.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

O víťazstvo nad Trenčínom sme prišli v samom závere, na Slovane debakel
FUTBAL – FORTUNA LIGA

po rohovom kope, keď odrazená lopta
pristála pred Jendriškom a ten ju poslal
do hornej časti vnútornej ľavej žrde,
odkiaľ putovala do bránky – 2:1. Hneď
vzápätí na opačnej strane mohol odpovedať Sčislak, vystrelil spoza šestnástky,
ale Kukučka sa prezentoval pekným
zákrokom v hornom rohu svojej svätyne. V samom závere však VAR rozhodol
o penalte, keď Kokovas zavadil o nohu
Jendriška a ten premenil jedenástku.
Stanovil výsledok na 2:2.

Slovanu sme podľahli
vysokým rozdielom
Hrdinom Pohronia bol Timotej Záhumenský, ktorý v 54. minúte
otváral skóre zápasu proti Trenčínu.

O víťazstvo s Trenčínom
sme prišli až v závere zápasu
FK Pohronie – AS Trenčín 2:2 (0:0)
Góly: 54. Záhumenský, 60. Mazan
(z 11 m) – 70. Jendrišek, 90+2 Jendrišek
(z 11 m). Rozhodovali: M. Očenáš – Vorel,
Ferenc. ŽK: Kadák, Pirinen (obaja Pohronie). 359 divákov.
FK Pohronie: Hrdlička – Blahút, A. Štrba,
Čmovš, Kokovas – Mazan, Pajer – Badolo
(87. Paluszek), Ściślak (75. Ladji), Záhumenský (87. Mastiš) – Lačný
AS Trenčín: Kukučka – Yem, Pires, Pirinen,
Madu – Lavrinčík, Zubairu (64. Ibrahim)
– Demitra (30. Ghali, 86. Tučný), Kadák
(86. Ikoba), Azango – Jendrišek
Futbalisti FK Pohronie remizovali
v zápase 7. kola Fortuna ligy s Trenčínom 2:2.
V prvom polčase boli o niečo viac aktívnejší hostia. Dostávali sa do šance
Demitrom, ktorého odstavil Kokovas
už po prechode do veľkého vápna. Ak
by sa tak nestalo, trenčiansky futbalista

by šiel sám na brankára Hrdličku. Toho
zamestnal napokon z priameho kopu
z asi 25 metrov Kadák, našiel ho pripraveného v strede medzi žrďami. Pohronie
pohrozilo po peknej kombinačnej akcii
v 22. minúte. Badolo zakončil spoza šestnástky, ale Kukučka loptu bez väčších
problémov chytil. Po polhodine našiel
Azango šikovnou prihrávkou v strede
šestnástky Jendriška, tomu však lopta
nesadla ideálne. To už hral AS bez zraneného Demitru. V 39. minúte Yem poslal
parádny center na hlavu Kadáka, ktorý
mieril opäť iba tam, kde stál pohotový
Hrdlička.
V druhom dejstve po rohu Trenčanov to
vyskúšal Jendrišek z voleja, no veľmi nepresne. Hra bola vyrovnanejšia a udreli
domáci. Po centri Blahúta z pravej strany
preletela lopta malým vápnom a hoci ju
tam Lačný ešte nezasiahol, na ľavej strane sa to podarilo efektne Záhumenskému a bolo 1:0. O päť minút na to zahral
v šestnástke rukou Yem, nasledovala penalta, ktorú nekompromisne premenil
strelou k ľavej žrdi Mazan – 2:0. Hostia sa
potom snažili znížiť a podarilo sa im to

ŠK Slovan Bratislava - FK Pohronie
5:1 (3:1)
Góly: 24. Mráz, 40. De Marco, 42. Henty, 54. Zmrhal, 67. Čmovš (vlastný) 34. Križan (vlastný). ŽK: Kokovas, Mazan,
Badolo (všetci Pohronie). Rozhodovali:
Ochotnický – Ádám, Kmec, 2 893 divákov.
ŠK Slovan: Šulla – Medveděv (46. Hrnčár),
Križan (76. Vojtko), Abena, De Marco –
Čavrič (77. Adler Da Silva), Agbo (76. De
Kamps), Rabiu, Zmrhal – Henty, Mráz (80.
Dražič)
FK Pohronie: Hrdlička – Blahút, Štrba,
Pajer, Kokovas (46. Ladji) - Lásik (64. Adamec), Mazan - Scislak (64. Čmovš), Badolo
(64. Horák), Záhumenský - Lačný (87. Škrteľ)
Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v domácom
stretnutí 10. kola Fortuna ligy nad FK
Pohronie vysoko 5:1.
Hosťujúceho brankára Hrdličku ako
prvý vystrašil Mráz, ktorý z uhla vypálil
do bočnej siete. Ešte väčšiu príležitosť
mal Križan, ktorý si nabehol na hlavičku po rohovom kope, nestrážený však
nedokázal usmerniť loptu do bránky.
Domáci otvorili skóre v 24. minúte, keď
Zmrhal s Mrázom peknou kombináciou

vyšachovali obranu súpera, zakončenie
prvého menovaného ešte Hrdlička vyrazil, ale na dorážku Mráza už nemohol
mať nárok. Pohronie sa ozvalo technickou strelou Záhumenského, ktorá dopadla tesne nad brvno, a v 43. minúte
vyrovnalo. Center Badola z pravej strany prešiel cez Abenu k prekvapenému
Križanovi a ten si hlavou dal vlastný gól.
Rovnovážny stav vydržal iba chvíľu, Rabiu odcentroval do šestnástky, De Marco
si nabehol a hlavičkou prinavrátil favoritovi vedenie. To onedlho zdvojnásobil
Henty, získal odrazenú loptu, prehodil
si ju na pravačku a nekompromisne „zavesil“ pod brvno. Krátko pred prestávkou Scislak nepotrestal nedorozumenie
v zadných radoch „belasých“ a zlé vyboxovanie v podaní brankára Šullu.
S dvojgólovým mankom na štadióne
úradujúceho majstra mohli hostia pomýšľať na bodový zisk len malým športovým zázrakom. Ten neprišiel, naopak,
v 54. minúte viedli Bratislavčania už 4:1

po tom, ako potrestali nedôraznú defenzívu Pohronia. Henty trafil Pajera, od
toho sa lopta odrazila pred bránku, kde
ju za Hrdličku tečoval Zmrhal. Po akcii
Hentyho pripravil Mráz streleckú pozíciu
pre striedajúceho Hrnčára, ktorý krížnou
strelou tesne minul bránku. Podobnú
vyloženú šancu si vzápätí vypracovali
aj hostia na opačnom konci, Mazan tiež
krížnym pokusom tesne netrafil priestor
troch žrdí. V 67. minúte inkasovalo Pohronie piatykrát, po prihrávke Zmrhala
do šestnástky si loptu do vlastnej siete
zrazil striedajúci Čmovš. Hostia to sympaticky nezabalili ani za rozhodnutého
stavu, Záhumenský potiahol akciu po
ľavom krídle, našiel Pajera a po jeho
strele z prvej vytiahol kvalitný zákrok
Šulla. V závere uchránil svoj tím od ešte
väčšieho debakla Hrdlička, ktorý si poradil s dvoma možnosťami striedajúceho
Adlera Da Silvu.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

