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Cestu v parku opravia asfaltovou zmesou
z recyklovaných cigaretových filtrov

Ilustračné foto.

V priebehu októbra sa v Parku Štefana Moysesa začne s asfaltovaním
najviac zničeného úseku cesty, ktorá
vedie na plážové kúpalisko. Oprava
cesty sa bude realizovať pomocou
inovatívnej asfaltovej zmesi s pridaním acetyl-celulózových vlákien
vyrobených z recyklovaných cigaretových filtrov.
Žiar nad Hronom bude prvým mestom
na Slovensku, ktoré bude mať opravenú
cestnú komunikáciu takouto metódou.
„So zbieraním cigaretových ohorkov
sme začali v septembri pred rokom,
kedy sme do ulíc mesta osadili desať
stojanových popolníkov na cigaretové
ohorky. Tie sa teraz stanú predmetom
ďalšieho zhodnotenia,“ vysvetľuje na
úvod Ivana Martincová z Oddelenia
odpadového hospodárstva MsÚ s tým,
že stojanové popolníky sú aktuálne osadené prevažne v širšom centre mesta.
Ako ďalej poznamenáva, cigaretové
ohorky sú pri rozklade škodlivé pre ži-

votné prostredie, keďže obsahujú veľké
množstvo toxických látok: „Preto sme
uvítali možnosť, že ohorky z cigariet
budú po zbere predmetom ďalšieho
spracovania a stanú sa tak druhotnou
surovinou pre výrobu napríklad asfaltov do ciest a chodníkov. Tento odpad
tak neskončí na skládke odpadov, ale
bude druhotnou surovinou pri výrobe materiálov, ktoré sú následne ďalej
využívané. Zber nám robí akciová spoločnosť Technických služieb a následne
sa odpad odovzdáva recyklátorovi na
spracovanie. Určite ide o pilotný zber,
ktorý sa u nás doteraz nerobil.“

Ekologický rozmer spracovania
cigaretových ohorkov
Ohorky alebo špaky predstavujú vážny environmentálny problém, ktorý sa
týka každého z nás. Cigaretový filter
je vyrobený z plastu a doba jeho rozkladu môže trvať až 15 rokov. Ohorky

Najviac zničený úsek cestnej komunikácie v parku sa opraví
zmesou z recyklovaných cigaretových filtrov.

obsahujú toxické a karcinogénne látky,
ktoré sa vplyvom dažďov dostávajú do
pitnej vody a do pôdy, kde pestujeme
naše plodiny a kontaminujú tak celý
ekosystém.
Po tom, ako sa odpad z popolníkov
prepraví na prevádzku, prechádzajú
ohorky do recyklačného procesu. V prvom rade je ich však potrebné manuálne dotriediť, keďže v popolníkoch je aj
iný odpad (žuvačky, obalový materiál,
atď.). Výsledný produkt je acetyl-celulózový granulát, ktorý sa na základe
fyzikálnych skúšok dá použiť pri výrobe
asfaltových zmesí ako modifikátor. Produkt nahrádza bežnú celulózu z drevnej
buničiny, a teda využitím cigaretových
filtrov šetríme stromy z našich lesov.
Ako nám potvrdzuje Miloslav Baranec
z Oddelenia infraštruktúry MsÚ, asfaltovanie sa urobí v rámci testovania
inovatívnej asfaltovej zmesi s pridaním
acetyl-celulózových vlákien, ktoré sa

vyrábajú práve z cigaretových filtrov.
„Takouto metódou sa bude asfaltovať
približne polovica verejnej účelovej
cesty v Parku Š. Moysesa, a to vo výške
minimálne troch percent hmotnostného objemu,“ spresňuje Miloslav Baranec
a ako dodáva, za asfaltovanie v parku
zaplatí mesto takmer 13 400 eur.
Za myšlienkou ďalšieho zhodnotenia
cigaretových ohorkov stojí mladý Žiarčan Hugo Repáň, ktorý dlhodobo pracuje na technológii spracovania tohto
odpadu. V spolupráci s domácou firmou
vymyslel aj popolníkový kôš na zber cigaretových ohorkov. Na koncepte, ako
sa s nežiadúcim odpadom, akým sú
cigaretové ohorky, vysporiadať, pracoval Hugo od roku 2018. S projektom
EcoButt vyvinul riešenie, ako odpad
efektívne zhromaždiť a následne ešte
aj recyklovať.
(lt)

Po dňoch čistoty sa opäť
vyviezli tony odpadu
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Asfaltovanie sa hradí z mestského rozpočtu.
Vysúťažená suma je takmer 13 400 eur.

Začne sa s asfaltovaním
pred garážami
Strana 2

Popolníky na cigaretové ohorky sa vyberajú približne každé tri mesiace.

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
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Mužský basketbal povedie Miroslav Grznár
V stredu 28. septembra sa konali voľby na post prezidenta mužského basketbalového klubu. Do výberového
konania sa prihlásil jediný kandidát,
Miroslav Grznár.
Ešte v auguste 2020 sa žiarsky basketbalový klub rozdelil na mládežnícky
a mužský basketbal. Dňa 8. septembra
2020 bol vedením mužského basketbalu
poverený Norbert Nagy, ktorý túto funkciu vykonával do septembra 2022. Ako
nám povedal konateľ Mestského športového klubu, Ján Žiak, na prezidenta
klubu bolo vypísané výberové konanie
a prihlásení uchádzači mali mať pripravenú koncepciu basketbalu na obdobie
piatich rokov. Miroslav Grznár bol zvolený za prezidenta mužského basketbalu
Správnou radou, hlasovali za neho všetci traja členovia, a to Ján Žiak, Branislav
Obert a Michal Bien. „Miroslav Grznár bol
za prezidenta basketbalového klubu menovaný na základe Uznesenia č. 1/2022.
Menovací dekrét si prevzal v piatok
30. septembra,“ spresnil Ján Žiak.

Vychoval reprezentantov
Slovenska, pôsobil aj ako
reprezentačný tréner
Miroslav Grznár je bývalý hráč Žiaru,
neskôr pôsobil aj ako mládežnícky tré-

ako 40 rokov. Vyrastal som v Žiari nad
Hronom a basketbalu som sa venoval
od prvého stupňa základnej školy. Rád
by som preto svoje doterajšie skúsenosti odovzdal a zúročil pre MŠK vo funkcii
prezidenta klubu,“ uviedol Miroslav Grznár na margo svojho pôsobenia na stoličke prezidenta žiarskeho Basketbalového
klubu.

ner a v rokoch 2013 a 2014 aj ako tréner
mužskej reprezentácie.
S basketbalom začínal ako hráč v Žiari nad Hronom v rokoch 1976 až 1980
v žiackych kategóriách a získali trikrát
majstra Slovenska. Ako kadet a junior
hrával v BK Handlová a v Žiari nad Hronom. Neskôr, v rokoch 1985 – 1987 mužskú ligu v Dukle Liptovský Mikuláš a v rokoch 1988 – 1991 v Žiari nad Hronom.
V rokoch 1991 – 1993 pôsobil v Československej federálnej lige a v prvej Slovenskej extralige za BK Trenčín. Roky 1993
- 1995 strávil v Nitre a Banskej Bystrici.
Ako na seba Miroslav Grznár prezradil,
trénerskú a funkcionársku kariéru začal
ako hrajúci tréner v Žiari nad Hronom
v roku 1996, prihlásením mužského
družstva BK PEGOS Žiar nad Hronom
do krajskej súťaže: „V tom čase sme boli
jediné družstvo v Žiari, keďže basketbal
v našom meste od roku 1993 skončil. Po
dvoch sezónach sme postúpili do 1. ligy
a postupne od roku 1998 som rozbehol
mládežnícke prípravky až do úplnej pyramídy. Za obdobie 1999 až 2005 sme
dobudovali kompletne všetky mládežnícke ročníky, vychovali reprezentantov
Slovenska a získali naprieč všetkými
ročníkmi množstvo medailí na súťažiach
Majstrovstiev Slovenska.“

Nový prezident klubu tiež verí, že žiarsky
mužský basketbal sa po rokoch opäť vráti do najvyššej slovenskej ligy a nadviaže na úspechy z minulosti: „Chcem, aby
sa vytvorili podmienky pre budúcich
možných hráčov, a to od prípraviek, cez
mládež až po mužov. Verím, že nadviažeme na výsledky z minulosti, keďže
v jednotlivých kategóriách máme veľmi
kvalitných trénerov a aj talentovaných
hráčov. Mojou víziou do budúcnosti je
do piatich rokov opäť hrať mužskú prvú
ligu s vlastnými odchovancami.“
Miroslav Grznár, nový prezident basketbalového klubu.

V rokoch 2004 - 2010 pracoval Miroslav
Grznár aj pri reprezentácii U16, U17, U18
a U20 ako asistent trénera a manažér. Po
štúdiu na FTVŠ v Bratislave získal FIBA
licenciu tréner l. triedy. V rokoch 2011
- 2013 trénoval extraligový klub ŠKP

Banská Bystrica a v rokoch 2013 - 2014
pôsobil ako tréner Slovenskej reprezentácie mužov - kvalifikácia na Majstrovstvá Európy mužov. V rokoch 2012 - 2015
bol prezidentom ZMBK SBA. „S basketbalom žijem s malými prestávkami viac

Ako Miroslav Grznár na záver konštatuje,
bol by rád, keby sa tiež prehodnotilo rozdelenie klubu a muži a mládež sa vrátili
späť pod jeden klub.
(lt)
Foto: Archív MG

S opravou cesty pred garážami na Ulici hutníkov sa začne v októbri
V priebehu mesiaca októbra tohto
roka pristúpi mesto ku oprave časti
prístupovej cesty medzi garážami na
Ulici hutníkov, a to jej vyasfaltovaním. Týmto sa aspoň čiastočne vyjde
v ústrety opakovaným požiadavkám
majiteľov garáží na jej opravu.
V rámci finančných možností mestského
rozpočtu sa preto v priebehu októbra
začne s opravou prístupovej cesty čiastočným odstránením povrchovej vrstvy,
vybudovaním žľabu na odvod dažďovej
vody popred garáže č. 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 338, 339, 340 a 341 a s jej
následným vyasfaltovaním.

„Opravovaný úsek, ako aj možnosť
prejazdu motorovými vozidlami počas
opráv, je vyznačený na priloženej mapke. Keďže pred niektorými garážami boli
vybudované spevnené plochy z dlažby,
respektíve z vegetačných tvárnic a podobne, tieto je potrebné pred začiatkom prác odstrániť. Pokiaľ tak majitelia
garáží neurobia, spevnené časti odstráni
dodávateľ stavby (STRABAG) a uloží ich
mimo staveniska, kde si ich majitelia
môžu prevziať,“ informuje Miloslav Baranec z Odboru životného prostredia a
infraštruktúry MsÚ a ako poznamenáva,
vzhľadom ku charakteru stavebných prác
dôjde ku čiastočnému a v niektorých prí-

padoch aj k úplnému vylúčeniu dopravy:
„Preto žiadame majiteľov vozidiel, zvlášť
vyššie vymenovaných garáží, aby si pre
prípad potreby používania vozidla, toto
v garáži nenechali a dočasne ho odparkovali na inom, im dostupnom mieste.“

vstupov a napĺňania finančných zdrojov
v rozpočte mesta v budúcich obdobiach,“ dodáva na záver Miloslav Baranec

v súvislosti s opravami ostatných úsekov
komunikácií medzi garážami.
(lt)

Oprava cesty by mala byť ukončená
najneskôr 28. októbra, presný termín začiatku prác bude oznámený výveskou na
stĺpiku pri vstupe medzi garáže od Ulice
hutníkov. Cena opravy tohto úseku cesty
bola vysúťažená verejným obstarávaním
v hodnote viac ako 21 600 eur.
„Ostatné cesty pomedzi garáže sú záležitosťou cenového vývoja materiálových

Mesto prijalo úsporné opatrenia

Už niekoľko týždňov na dvoch uliciach svieti iba každá druhá lampa
V súvislosti s rastúcimi cenami energií
bolo mesto Žiar nad Hronom nútené
pristúpiť k redukovaniu osvetlenia
na Ulici SNP a Priemyselnej ulici. Na
týchto uliciach dnes svieti každá druhá lampa, pričom intenzita osvetlenia
sa nemení.
Dnes na týchto uliciach svieti každá druhá lampa, pričom intenzita osvetlenia sa
nemení. Toto opatrenie platí až do odvolania. Osvetlenie sa zapína a vypína
na základe fotobunky, teda snímačov
intenzity prirodzeného svetla. Aj pri redukcii sa však dbá na to, aby boli dostatočne osvetlené hlavne priechody pre
chodcov.

pre ilustráciu tejto zmeny je porovnanie
ceny napríklad na začiatku roka a ceny
za mesiac august. Do apríla bola prepočítaná cena bez DPH za 1 MWh vo výške
117,60 eura, v auguste 582,15 eura. Asi
každý si sám dokáže urobiť obraz, či je
vôbec toto možné. Cena elektrickej energie sa pritom mení každý mesiac. Denne
ju pre nás nakupujú na burze, urobia
priemer a pošlú nám faktúru,“ približuje
aktuálnu situáciu Igor Rozenberg.

Úspora pri vypnutom svietidle je
100 percent. Ako konštatuje riaditeľ
mestských Technických služieb, Igor
Rozenberg, v čase vypnutia približne
polovice svietidiel teda mesto dosahuje
takmer matematicky presne polovičnú
úsporu. Od tohto času sa na vypnutých
svietidlách nepočíta ani enormný nárast
ceny. „V roku 2022 sa stalo niečo, s čím
asi nikto nepočítal. Najlepším príkladom

Igor Rozenberg,
riaditeľ technických služieb

„

Cena elektrickej energie sa
mení každý mesiac. Pre mesto
ju nakupujú na burze.

Riaditeľ mestskej eseročky ešte začiatkom septembra spomínal ako alternatívu solárne svietenie. Zaujímalo nás, či je
táto možnosť v súčasnosti na programe
dňa. „Problémom solárneho osvetlenia
je nesúlad slnečného svitu s potrebou
svietenia. V čase, keď potrebujeme

svietiť najviac, je slnečný svit najkratší.
Teda menšie nabitie batérie vo svietidle
s kratšou dobou svietenia, ktoré nepokrýva čas potrebný pre svietenie. Okrem
toho, aj poloha svietidla a ani slnečný
svit nie sú vždy ideálne. Tieto výsledky
sú všeobecne známe. Akonáhle sa táto

situácia zmení, začneme pracovať na návrhu modernizácie. Tieto závery potvrdili
aj skúšky, ktoré so solárnymi svietidlami
už dlhší čas prevádzame,“ dodáva Igor
Rozenberg, riaditeľ mestskej spoločnosti
Technické služby.

„

Pre enormný nárast energií
už mesto minulo všetky zdroje
plánované na elektrinu
na rok 2022.

Ako sme už informovali, mesto malo
na začiatku roka vysúťaženú cenu za
1 MWh 50 eur, ale dodávateľ na jar
ukončil svoju činnosť. A tak je aktuálne
nútené, ako mnoho iných samospráv,
obstarávať elektrinu priebežne za súčasné burzové ceny, čo je extrémne vysoký
nárast pre mestský rozpočet. Pre túto extrémne zložitú situáciu mesto už minulo
všetky zdroje plánované na elektrinu na
rok 2022.
Aj z toho dôvodu je preto pre vedenie
mesta nevyhnutné prijať úsporné opatrenia a hľadať všetky možnosti, ako znižovať spotrebu energií a ušetriť. Niektoré samosprávy už boli nútené verejné
osvetlenie na noc úplne vypnúť. Nášho
mesta sa zatiaľ takéto radikálne riešenie
netýka.
(lt)
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Gabriel Zerdahely –
staviteľ Kostola
Povýšenia sv. Kríža
V mesiaci október si pripomíname
dve významné výročia vzťahujúce
sa na druhého banskobystrického
biskupa, staviteľa nášho kostola,
Gabriela Zerdahelyho. Narodil sa
pred 280. rokmi, 16. októbra 1742
v Nitrianskej Strede a zomrel pred
208. rokmi, dňa 5. októbra 1813
vo Svätom Kríži nad Hronom. Pochovaný je v biskupskej hrobke
Kostola Povýšenia sv. Kríža v Žiari
nad Hronom.
Banskobystrický biskup Gabriel Zerdahelyi bol cisárskym radcom a vysoko hodnoteným biskupom svojej
doby v Uhorsku. Mal povesť jedného
z najvzdelanejších biskupov Uhorska.
Pochádzal zo starej maďarskej šľachtickej rodiny z Nitrianskej Stredy. Po
štúdiách v Bratislave a v Trnave od-
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Gabriel Zerdahely.

Biskup Gabriel Zerdahely dal v Žiari
nad Hronom vystavať na mieste, kde
pôvodne stál starý chrám, o ktorom
najstaršia písomná zmienka je z roku
1527, nový Kostol Povýšenia sv. Kríža.
Keďže pôvodný kostol bol veľmi poškodený vojnovými udalosťami a požiarmi, ktoré postihli mestečko Svätý
Kríž v XVII. a XVIII. storočí. V roku 1806
zbúral zvyšky pôvodného chrámu.
A nový postavil podľa projektu Floriána Doma v klasicistickom slohu, ktorý
prevažoval v architektúre na Slovensku približne od polovice XVIII. do
polovice XIX. storočia. Náklady na
postavenie nového kostola dosiahli
takmer 60 000 florenov.

Gabriel Zerdahely počas svojho pôsobenia nariadil kňazom diecézy, aby
písali dejiny farnosti, a tak zachovali
dôležité pramene pre históriu. Pri kanonických vizitáciách a birmovkách
v slovenských farnostiach kázal po
slovensky, čo bol vzácny jav u biskupov maďarskej národnosti.

Dňa 14. septembra 1812, na sviatok
Povýšenia svätého Kríža, biskup Zerdahely, zakladateľ a mecén kostola,
tento konsekroval a do hlavného
oltára uložil relikvie svätých Fulgencia, Jukundína a Severína. Vo svätyni
nad hlavným oltárom je obraz Povýšenia svätého Kríža od viedenského maliara Františka Schöna z roku

chádza do Ríma na Kolégium sv. Apolinára, kde bol promovaný za doktora
teológie. Pôsobil vo viacerých cirkevných funkciách. V roku 1800 bol
vymenovaný za biskupa banskobystrickej diecézy a za biskupské sídlo
si zvolil kaštieľ vo Svätom Kríži nad
Hronom.
Počas jeho pôsobenia na poste banskobystrického biskupa dal postaviť
kostoly v Sklených Tepliciach, v Kosoríne a Žiari nad Hronom. V kaštieli
v Žiari nad Hronom z vlastných zdrojov založil biskupskú knižnicu, ktorá
mala šesťtisíc exemplárov a venoval
jej mnohé hodnotné teologické diela.
Knižnica fungovala do päťdesiatych
rokov minulého storočia. Knižnica
Gabriela Zerdahelyho, ako typ osobnej knižnice, bola zaradená medzi
historické knižnice štátnych vedeckých knižníc. Dnes je vo vlastníctve
Rímskokatolíckeho biskupského úradu Banská Bystrica, no v správe ŠVK
Banská Bystrica.

1809. Nad vchodom do chrámu je
tympanón v tvare trojuholníkového
štítu a v jeho strede sa nachádza erb
biskupa Zerdahelyho od Leopolda
Forstra. V severnej veži je veľký zvon
(1660 kg), odliaty v roku 1948. Pod
severnou vežou kostola sa nachádza
krypta, ktorá je miestom posledného
odpočinku šiestich banskobystrických biskupov pôsobiacich v kaštieli: František Berchtold (1776 - 1793),
Gabriel Zerdahely (1800 – 1813),
Jozef Beliansky (1823 - 1843), Štefan
Moyses (1851 - 1869), Karol Rimely
(1893 - 1904) a Marián Blaha (1920 1943).
Gabriel Zerdahely sa nedožil ukončenia výstavby kostola. Zomrel, keď
prebiehali dokončovacie práce na
kostole. Je pochovaný v biskupskej
hrobke, ktorú dal vybudovať.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Počas jesenných dní čistoty sa vyviezlo menej odpadu ako na jar
Dni jesennej čistoty 2022 tradične organizovalo mesto Žiar nad Hronom,
Odbor 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 pondelka 19. septembra do piatku 23. septembra.
Veľkokapacitné kontajnery boli dostupné už v osvedčenom skrátenom čase,
a to od 14.00 do 18.00 hodiny, 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 vyberajú
uložený odpad priamo z kontajnerov,“ informuje Karin Vajdová z Odboru odpadového hospodárstva a infraštruktúry MsÚ
s tým, že počas konania neboli zazname-

nané žiadne vážne porušenia nakladania
s objemným odpadom.

22. septembra a v piatok 23. septembra,
a to 12 vývozov. Najmenej vývozov bolo
v stredu, a to sedem.“

Veľkokapacitné kontajnery boli umiestnené na osvedčených a technicky dostupných stanovištiach. Obyvatelia mesta majú aj naďalej možnosť celoročne
a bezplatne odovzdať objemný odpad
na Zbernom dvore v Žiari nad Hronom
na Ulici SNP č. 131.

Okrem objemného odpadu sa vyzbieralo
aj drevo - 8,22 tony, pričom tohto odpadu bolo o 12,76 tony menej v porovnaní
s vývozom na jar, elektrické zariadenia
- 2,18 tony, čo predstavuje o 0,55 tony
menej oproti vývozu na jar. „Okrem toho
sa ľudia zbavovali prostredníctvom mobilnej zberne aj žiariviek, farieb, lakov,
olejov a tukov, vyradených zariadení
s obsahom chlóru, vyradených elektrických zariadení a obalov obsahujúcich
zvyšky nebezpečných látok,“ uzatvára
Karin Vajdová.

Dni jesennej čistoty v číslach
Ako ďalej Karin Vajdová informuje, celkovo sa uskutočnilo 50 vývozov, počas
ktorých sa vyviezlo 31,54 tony objemného odpadu. „V porovnaní s počtom
vývozov z jari tohto roku sa uskutočnil
počas Dní jesennej čistoty nižší počet
vývozov, a to o 30 uskutočnených vývozov menej, čo v tonách predstavuje
rozdiel o 24,16 tony objemného odpadu menej,“ konštatuje Vajdová a pridáva
informácie, kedy bolo najviac vývozov:
„Najviac, trinásť vývozov, bolo vo štvrtok

Najbližšie dni čistoty sa budú realizovať
na jar budúceho roku. Presný termín
konania bude obyvateľom oznámený
vopred prostredníctvom dostupných
médií.
(lt)

Bývalí deviataci sa stretli po päťdesiatich piatich rokoch
vstúpili do novotou voňajúcej budovy
II. základnej školy, ktorú stavbári práve
dokončili, a tak patrili medzi jej prvých
žiakov. „Aj učiteľský zbor tvorili najmä
mladí učitelia a predovšetkým učiteľky.
Medzi nimi aj vaša milá, láskavá a múdra triedna pani učiteľka Julka Ritterová.
Vždy stála pri vás a aj po polstoročí jej do
neba posielate veľké ĎAKUJEME,“ uviedol ďalej Peter Antal.

Stretnutia sa zúčastnilo 21 bývalých spolužiakov.

V sobotu 24. septembra sa v Obradnej sieni Mestského kultúrneho centra stretli bývalí spolužiaci. Na tom by
možno nebolo nič zaujímavé, keby to
nebolo stretnutie po 55. rokoch.
„Vieme, že pred 55. rokmi boli v škole tri
deviatacké triedy a základnú školu končili v roku 1967,“ hovorí Silvia Hlôšková
zo Zboru pre občianske záležitosti s tým,
že primátor mesta v obradnej sieni prijal
žiakov z bývalej 9. A triedy. Ide o prvých
deviatakov vtedy novovybudovanej základnej školy, dnes známej ako „Dvojky“.

„Sú to šarmantní sedemdesiatnici a srdeční ľudia. Stretnutia sa zúčastnilo až
21 bývalých spolužiakov, pričom v triede
ich pred päťdesiatimi piatimi rokmi bolo
30. Na stretnutie bol pozvaný aj manžel
ich zosnulej triednej pani učiteľky Júlie
Ritterovej, tiež bývalý pedagóg, Ladislav
Ritter. Priamo prijatia v obradnej sieni sa
síce nezúčastnil, ale k zúčastneným sa
neskôr pripojil,“ dodáva Silvia Hlôšková.
Primátor Peter Antal im vo svojom príhovore pripomenul, že boli šiestakmi, keď

Ako šiestaci na „Dvojke“ dnešní sedemdesiatnici začínali a ako deviataci školu
opúšťali. Rozlúčku so základnou školou
urobili vo veľkom štýle – vydareným spoločným večierkom všetkých troch tried
– 9. A spolu s 9. B a 9. C. „Štyri školské
roky strávené v jej areáli ste si naplno
užili, na vyučovaní aj mimo vyučovania.
Spomínate na dobrodružné každoročné pobyty v škole v prírode? Niekedy
aj dvakrát v roku v Liptovskej Porúbke,
Kežmarských Žľaboch, Tatranskej Lomnici v Chate Janka Jesenského alebo v Tatranských Mlynčekoch. To boli nezabudnuteľné okamihy s množstvom zážitkov
a hier,“ spomenul ďalej žiarsky primátor
a s úsmevom nezabudol pripomenúť ani
každoročné zemiakové brigády, ktoré
boli viac o zábave ako nejakej drine: „Ba
v tých vašich časoch ste mali možnosť
zúčastniť sa i veľkého zbierania chrústov, železa a papiera. Medzi triedami išlo
o mimoriadnu prestíž, kto sa umiestni

V obradnej sieni ich prijal primátor Peter Antal.

v zbere na prvom mieste. Dokonca ste
sa vraj kúpavali v školskom bazéne na
dvore.“
Dnes si však to všetko vzala minulosť.
Bývalí spolužiaci sa ale pokúsili zabudnúť na vrásky a na šediny vo vlasoch pri
prezeraní fotografií z ich školských čias.
Samozrejme, pochválili sa aj svojimi
súčasnými fotografiami s vnúčatkami,

pravnúčatkami a v družnom rozhovore
debatovali o svojich rodinách, svojich životných víťazstvách i sklamaniach. A nejednu spomienku venovali tým, ktorí tu
už nie sú.
Na záver milého stretnutia sa všetci prítomní zapísali do Pamätnej knihy mesta.
(lt)
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Volebný odpočet primátora mesta Petra Antala
Volebné obdobie 2019 – 2022
Rok 2019
Zrekonštruovali sme dlhé roky
chátrajúci zimný štadión
V roku 2019 sme otvorili a do užívania
odovzdali zimný štadión, jeden z najkrajších štadiónov na Slovensku. Súbežne
s otvorením štadióna začal svoju činnosť
opätovne vyvíjať aj hokejový klub, ktorý
aktuálne hrá II. ligu. Mesto prispelo na rekonštrukciu zimného štadióna zo svojho
rozpočtu sumou 2,3 milióna eur, od Vlády Slovenskej republiky prišla podpora
vo výške 1,5 milióna eur a od Slovenského zväzu ľadového hokeja 46-tisíc eur na
kúpu mantinelov.
V roku 2022 na zimnom štadióne učili
žiarske deti korčuľovať certifikovaní ambasádori. Deti sa na kurze učili základom
korčuľovania hravou zábavnou formou.
Program financovalo mesto Žiar nad
Hronom s participáciou Slovenského
zväzu ľadového hokeja. Pre rodičov, respektíve pre ich deti bol kurz zadarmo.

Atletická dráha s umelým
povrchom v areáli
základnej školy
V areáli Základnej školy na Jilemnického ulici sme vybudovali atletickú dráhu
s umelým povrchom, ako aj zázemie pre
iné atletické disciplíny. Športový komplex sídliska a školy tvorí 300-metrový
bežecký ovál so štyrmi dráhami a šprin-

térska rovinka s dĺžkou 130 metrov so
šiestimi dráhami. Súčasťou športoviska
je aj sektor pre vrch guľou, hod diskom
a kladivom a tiež výškarský sektor a sektor pre hod oštepom. Rekonštrukcia bežeckej dráhy nás vyšla na 339 118 eur,
pričom na dobudovanie atletickej dráhy, konkrétne na výškarský sektor a dovybavenie bola mestu schválená dotácia
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR vo výške 80 000 eur.

Na sídlisku Pod vršky pribudli
tri nové oddychové zóny
Súčasťou troch oddychových zón, ktoré
vznikli na Pod vrškoch, sú športoviská,
nový mobiliár, chodníky aj nová zeleň.
Na ploche veľkej približne 14 650 metrov štvorcových pribudli herné prvky pre
deti, lanová dráha, trampolína, športoviská, nové chodníky, ale aj fitnes prvky
priamo v exteriéri či agility ihrisko. Na
revitalizáciu sídliska sme získali dotáciu
z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 475-tisíc eur.

Mestská knižnica
zmenila svoj šat
Mestská knižnica Michala Chrásteka dostala novú fasádu, okná, dvere a novú
strechu. Našim cieľom bolo výrazne znížiť energetickú náročnosť objektu.
Pred vstupom do budovy sme vymurovali nové schodisko a rampu pre imobilných a mamičky s kočiarom. Celková

cena rekonštrukcie bola 216 340,62 eur,
z toho dotácia od Environmentálneho
fondu bola vo výške 170-tisíc eur. Navyše, samotná knižnica prišla so skvelým
nápadom. Okná budovy zdobia fotografie velikánov slovenskej literatúry, ale aj
rukopis textu Sládkovičovej Maríny.

Desaťtisíce eur do žiarskych škôl
V roku 2019 sa desaťtisíce eur investovali
aj do našich základných škôl.
Na „Jednotke“ sme komplexne zrekonštruovali telocvičňu, na čo sme získali
dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 63 885 eur.
V rámci projektu sme zhodnotili objekty
telocviční a náraďovne. Pri rekonštrukcii
sme odstránili neuspokojivý stav objektov a zabezpečili sme tak kvalitné, bezpečné a moderné vzdelávanie v oblasti
telesnej výchovy.
Zmodernizované a kvalitne vybavené
učebne znamenajú investície do vzdelania našich žiakov. Na „Štvorke“ sme preto
vybudovali moderné odborné učebne
a učebne pre prírodovedné odbory. Na
tento projekt sme získali dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného
programu vo výške 176 832,35 eura.

Rozsiahla rekonštrukcia
krytej plavárne

Vysadili sme 90 kusov
vzrastlých drevín

Do rekonštrukcie krytej plavárne sme sa
pustili v roku 2019. Rozpočet projektu
sa pripravoval ešte v roku 2017 a vtedy
predstavoval približne 3,5 milióna eur
bez DPH. V nej bol rozpočet na elektro-práce približne 200-tisíc eur. Dnes
je cena projektu trojnásobná. Na jednej
strane ide o enormný nárast cien, ktorý
je ale v prvom rade sprevádzaný zmenou noriem a požiadaviek vyplývajúcich
z požiarneho projektu. V pôvodnom
rozpočte nebola realizovaná časť slaboprúdu, ktorá sama o sebe rozpočtovo
činí 160-tisíc eur. V súčasnosti sa už na
rekonštrukciu krytej plavárne preinvestovalo približne 2,5-milióna eur. Ďalších
500-tisíc eur získalo mesto ako dotáciu
z fondu a podobnú sumu aj od majiteľov
spoločnosti SLOVALCO. Konečnú cenu
rekonštrukcie ešte nepoznáme. Určí ju
až posledné verejné obstaranie.

Na území mesta sa koncom roka 2019
začalo s výsadbou vzrastlých drevín.
V rámci projektu sa vysadilo 90 kusov pôvodných drevín. Celkovo sa vysadilo 72
kusov javora mliečneho, 7 kusov javora
horského a 11 kusov hraba obyčajného.
Výsadba má podporovať biodiverzitu
mesta a zlepšovať pohlcovanie prašnosti
a hlučnosti pri hlavných komunikáciách.
Vysádzali sa pôvodné dreviny, nie kultivary. Dreviny sa vysádzali vo viacerých
častiach mesta. Popri Ulici SNP, na zelenej ploche pod bývalým Snackom, a to
tesne popri chodníku, aby stromy tvorili
alejovú výsadbu. Už existujúcu zeleň
sme doplnili aj pri domove dôchodcov
a na sídlisku Sever, konkrétne medzi
Jednotou a bytovými domami. V tomto
prípade ide o zmiešanú výsadbu, ktorá
má eliminovať hlučnosť a prašnosť od
hlavnej cesty. Niekoľko stromov sme na
tomto sídlisku vysadili aj v časti od parkoviska a pri detskom ihrisku.

Na „Dvojke“ pribudla bežecká rovinka
dlhá 76,5 metra s tromi dráhami a na dráhe na skok do diaľky sa inštaloval umelý
povrch. Z rozpočtu mesta sa na tieto investičné akcie vyčlenilo 48 584,80 eura.

Atletická dráha s umelým povrchom má 300-metrový bežecký ovál.

Vzrastlé dreviny sa vysadili na viacerých
miestach v meste.

Rok 2020
(pandemický rok)
Unikátny projekt nasvietenia
prechodu pre chodcov
Priechod pred Základnou školou na Ulici Dr. Janského sme osvietili LED systémom. Ten špeciálne počas tmy nasvieti

Dnes je po rokoch zo zimného štadióna jeden
z najmodernejších športových stánkov na Slovensku.

a zvýrazní osoby, ktoré ním prechádzajú.
Ide o unikátny projekt, ktorého skúšobný
prototyp ste v roku 2020 našli iba v Žiari nad Hronom. Priechod pre chodcov,
ktorý je nasvietený takýmto systémom,
nepotrebuje nasvietenie z lámp, stačí
mu zariadenie, ktoré pripomína 3D premietačku. Akonáhle človek vstúpi do
priechodu alebo do priestoru priechodu
pre chodcov, jeho telo sa stáva akýmsi
projekčným plátnom, kde sa zobrazia vy-

soko kontrastné obrazce, a tak je lepšie
viditeľný pre prichádzajúcich vodičov.

Nový umelý trávnik
na školskom ihrisku
V Základnej škole na Ulici Dr. Janského
pribudol na multifunkčnom ihrisku nový
umelý trávnik. Na výmenu umelého trávnika sme získali dotáciu 10 000 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky. Náklady

Práce na rekonštrukcii krytej plavárne začali v roku 2019.

na projekt boli vo výške 13 183,92 eura.
Vďaka dotácii sme komplexne zrekonštruovali a obnovili jestvujúce multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom.
Zlepšilo sa aj materiálno-technické vybavenie športoviska. Sme radi, že ihrisko je využívané nielen žiakmi školy, ale
aj širšou verejnosťou v rámci rôznych
športovo-pohybových aktivít.

V MsKC sme zrekonštruovali
sociálne zariadenia a osadili
plošinu pre imobilných občanov
Počas prestávky v produkcii Mestského
kultúrneho centa sa podarilo zrekonštruovať pánske sociálne zariadenia na
prízemí objektu a koncom roka prešla
modernizáciou aj výstavná sieň. Do
MsKC sa podarilo presťahovať aj Klub
dôchodcov a pripraviť pre nich vhodné priestory. V budove sme tiež osadili
šikmú schodiskovú plošinu na schody
pre imobilných občanov, ktoré vedú do
kina a divadelnej sály. Na kúpu a inštaláciu plošiny poskytla dotáciu Nadácia
ZSNP a Slovalco vo výške 13 000 eur.

Pre dobrovoľných hasičov
sme dostali zásahové vozidlo

V MsKC sme osadili plošinu pre vozičkárov.

Priechod pre chodcov nasvietený LED systémom.

V roku 2020 nám vtedajšia Vláda SR odovzdala nové vozidlá pre dobrovoľné hasičské zbory zo žiarskeho regiónu. Nová
cisterna na zásahy proti nechcenému
ohňu sa stala majetkom aj žiarskych dobrovoľných hasičov. Tí ju už niekoľkokrát
využili na ostré zásahy pri požiaroch nielen v meste. Zároveň sme začali s náborom nových členov do zboru.

Rok 2021
V prístavbe kaštieľa sme
otvorili domov pre seniorov
Zariadenie pre seniorov Domov pri
kaštieli vzniklo rekonštrukciou prístavby biskupského kaštieľa. V krásnych
a útulných priestoroch môže poskytnúť
domov štyridsiatke seniorov. Náklady na
výstavbu a vybavenie sa pohybovali na
úrovni 1,5 milióna eur. Z BBSK sme získali dotáciu 150-tisíc eur na zariadenie,
733-tisíc eur tvorí úver zo ŠFRB a ostatné
zdroje boli použité z rozpočtu mesta.
Domov pri kaštieli je výsledkom viac ako
2,5-ročnej práce ľudí. Najskôr to boli pracovníci mesta, neskôr tí, ktorí sa podieľali priamo na výstavbe a následne ľudia,
ktorých si vybrala riaditeľka zariadenia
a ktorí budú v zariadení so seniormi pracovať. Zariadenie je určené pre ľudí so
stupňom odkázanosti od 4 do 6, čo sú
často ťažké prípady. V záverečnej fáze výstavby zariadenia pre seniorov sa postavilo aj nové parkovisko pre 40 vozidiel,
na ktorého ploche sa vysadilo jedenásť

kusov vzrastlých drevín. Ide o okrasnú
jabloň, javor mliečny a javor poľný. Súčasťou výsadby boli aj farebné trvalkové
záhony a popínavé rastliny. Zrekonštruovali sme aj priestor, ktorý sa nachádza za
budovou. Predtým to bola neudržiavaná
zarastená súčasť parku, dnes je to záhrada pre seniorov s altánkom, trvalkovými
záhonmi či petangovým ihriskom alebo
exteriérovým šachom.

Cyklotrailom sme spojili Žiar
so susednou obcou Lutila
Zrealizovalo sa prepojenie mesta Žiar
nad Hronom do obce Lutila. Ide o tzv.
cestný trail, čiže spevnenú komunikáciu
z mlatového povrchu, ktorá slúži ako alternatívna spojnica nášho mesta a obce
Lutila pre chodcov a cyklistov. Našim
zámerom bolo spevniť prírodným povrchom už existujúcu neoficiálnu komunikáciu pri záhradkárskej oblasti a spojiť ju
s katastrom susednej obce.
Značená ako cyklokomunikácia však nie
je. Na túto komunikáciu majú nákladné
autá zákaz vjazdu. Trail je dlhý 1,6 kilometra a jeho začiatok je v časti pod Kau-

Galéria Jula Považana v biskupskom kaštieli.

Rok 2022
Predstavili sme projekt pre
vodákov splavujúcich Hron
V Šášovskom Podhradí sme predstavili projekt určený pre vodákov, ktorí
splavujú Hron, alebo pre turistov s autokaravanami. V blízkej budúcnosti tu
chceme vybudovať kotvisko a potrebnú
infraštruktúru so sociálnym zázemím,
glampingom, miestom pre stany a karavany a detským ihriskom. Nový kemping by mal byť situovaný v miestach,
kde bolo futbalové ihrisko a malo by
ísť o moderný, ekologický priestor, kde
bude možné rozložiť si stany alebo zaparkovať karavany. Turisti si tiež budú
môcť požičať bicykle a ísť navštíviť naše
mesto. Mesto Žiar nad Hronom plánuje
na revitalizáciu tohto zámeru vynaložiť
približne 300 000 eur. Polovicu nákladov
už schválil ako účelovú dotáciu Banskobystrický samosprávny kraj, a to vo výške
150 000 eur.

Záhradkárska osada
v oblasti Podháj by mohla
byť hotová v roku 2024
Aj naďalej pracujeme na zámere novej
záhradkárskej osady v oblasti Podháj.
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flandom. Vybudovanie cyklotrailu sme
hradili z mestského rozpočtu a vyšiel nás
na 29 870 eur.

V biskupskom kaštieli sme
otvorili Galériu Jula Považana
Galériu Jula Považana sa nám podarilo
presťahovať do priestorov nášho biskupského kaštieľa. Hodnotná zbierka
diel popredného predstaviteľa insitného maliarstva tak dostala adekvátne
a reprezentačné priestory. Miestny rodák a významný predstaviteľ slovenského insitného umenia, Július Považan,
daroval pred viac ako dvadsiatimi rokmi
tridsaťšesť diel mestu Žiar nad Hronom.
Hodnota v tom čase určite presahovala
sumu milión korún. Ide o kolekciu obrazov, ktoré motivicky súvisia s maliarovým
rodiskom, niekdajším Svätým Krížom. Ich
výber pritom vychádzal zo srdca umelca.
Niekoľko mesiacov po otvorení galérie
pribudli do zbierky mesta ďalšie štyri
obrazy. Tie mestu daroval umelcov syn
Milan Považan.
Keď okrem galérie pripočítame aj slávnostnú Biskupskú sieň, Pamätnú izbu

Útulok Žiarsky chlpáč sa stará o psíky odchytené
na území mesta.

Máme už vypracovanú štúdiu, podľa
ktorej by na pozemku s rozlohou 65 000
štvorcových metrov malo vzniknúť 83
pozemkov s chatkami. Dokumentáciu
pre územné rozhodnutie máme pripravenú. Ešte je potrebná zmena územného plánu, ktorá do neho zahrnie novú
záhradkársku osadu. Po tomto kroku
môžeme začať územné konanie a následne stavebné konanie. Predpoklad
ukončenia prípravných prác vidím niekedy na koniec roku 2023 a v roku 2024 by
sa mohli spustiť práce na infraštruktúre
a samotný predaj parciel.

Do vnútroblokov centrálnej
mestskej zóny investujeme
takmer 570 000 eur
Na revitalizácia vnútroblokov centrálnej
mestskej zóny nám bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške
568 229,79 eura. Projekt sa zameriava
na štyri vnútrobloky centrálnej mestskej
zóny severne od Námestia Matice slovenskej a k nim priľahlé zelené plochy na ich
prepájajúcej Ulice Š. Moysesa. Celkovo
bude revitalizovaných 39 410 štvorcových metrov plôch. Revitalizácia sa týka
Ulice Š. Moysesa od základnej školy po
začiatok námestia, vrátane všetkých
vnútroblokových priestorov. V rámci pro-

Štefana Moysesa a Stálu archeologickú
a etnografickoú expozíciou, kaštieľ sa
stáva zaujímavým miestom na návštevu
a prehliadku. Počas letného obdobia,
keď bolo možné organizovať kultúrne
podujatia, sa tu uskutočnilo viacero zaujímavých koncertov a vystúpení rôznych
žánrov alebo aj obľúbený festival vína.

Útulok pre psov prešiel
pod správu mesta
Pod správu mesta prešiel útulok pre
psov. O psíkov odchytených na území
mesta a umiestnených do útulku sa tak
starajú zamestnanci mesta. V súvislosti
s touto zmenou mesto založilo občianske združenie, ktoré nesie názov Žiarsky
chlpáč. Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici (areál poľnohospodárskeho
družstva) v Žiari nad Hronom. Krstnou
mamou útulku sa stala Martina Hamšíková, manželka slovenskej futbalovej
legendy, ktorá útulku v krátkom čase
darovala 2000 eur. Zobrať si pod správu
útulok nebolo vôbec jednoduché a ľahké rozhodnutie. Z hľadiska starostlivosti
o psíky to bol dobrý krok. Vidíme, že sa
tu stále skvalitňuje prostredie, v ktorom
opustené psíky žijú. Z finančného hľadiska je to podstatne náročnejšie, ako

Nemocnici sme darovali prístroj
na podporu dýchania
Mesto Žiar nad Hronom pre nemocnicu kúpilo prístroj na podporu dýchania
AIRVO2 Nasal High Flow. Ide o zariadenie
schopné zásobovať človeka s problémami s dýchaním kyslíkom, ktorý sa vháňa
v optimálnom tlaku, teplote a vlhkosti
tak, aby pacient mohol dýchať a nemusel byť napojený na pľúcnu ventiláciu.
Prístroj stál 4 900 eur bez DPH. Prístroj
môže zachrániť viacero pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Má
oveľa väčšiu úspešnosť záchrany života
ako klasická pľúcna ventilácia.
Spolu s nami rovnaký prístroj pre nemocnicu zakúpila aj Nadácia ZSNP a Slovalco
a spoločnosti Slovalco a Nemak, čím nemocnica získala vo veľmi krátkom čase
štyri veľmi kvalitné život zachraňujúce
prístroje. Ďalší prístroj zakúpil aj majiteľ
nemocnice, spoločnosť Svet zdravia.

Domov pri kaštieli je moderným zariadením,
v ktorom našli svoj druhý domov naši seniori.

jektu sa vysadí zeleň, rôzne druhy tráv,
trvalkové záhony, kríky či vysoké dreviny.
Pribudnú aj digitálne informačné tabule
pre oznamy mestského úradu a osadia sa
stojany na bicykle. Projekt sme už predstavili aj občanom mesta. Zo stretnutia
sme si odniesli viacero podnetných návrhov, ktoré v budúcnosti chceme v projekte dorobiť z vlastných zdrojov. Tiež
pracujeme na druhom projekte revitalizácie vnútroblokových priestorov od
Námestia Matice slovenskej až po Ulicu
A. Dubčeka.

Súčasťou Oddychovej zóny Etapa
je aj inkluzívne detské ihrisko
Na Oddychovej zóne Etapa pribudlo
nové inkluzívne detské ihrisko. Detské
ihrisko tvorí vybavenosť pre voľnočasové aktivity deti a rodičov. Jednotlivé
komponenty bezbariérového ihriska sú
z prírodných materiálov a tvoria zázemie
pre zmysluplné trávenie voľného času
rodiny. Hlavný projekt ihriska tvorí deväť
prvkov, z ktorých tri sú povinné - pieskovisko, kolotoč a hojdačka – hniezdo. Tieto
sú inkluzívne, čo ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom so
znevýhodnením. Súčasťou ihriska sú tiež
altánok, lavičky či hrací priestor v tvare
lode. Súčasťou ihriska je aj mobiliár ako
infotabuľa či lavičky. Cena za detské prv-

S výstavbou záhradkárskej osady by sa mohlo začať v roku 2024.

ky bola 57 999,95 eura, z toho dotácia
tvorila čiastku 45 000 eur z Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cena
za dopadové plochy a zemné práce bola
19 454,78 eura, spoluúčasť mesta na
tomto projekte bola vo výške 32 454,73
eura.

Predstavili sme
viacero projektov, ktorých
realizácia bude v budúcom
volebnom období
Občanom mesta sme v roku 2022 predstavili niekoľko projektov, ktorých realizáciu predpokladáme v budúcom
volebnom období. Najväčším z nich je
určite revitalizácia plážového kúpaliska,
kde sa počíta s rekonštrukciou bazénov,
dobudovaním detskej zóny či osadením
detských atrakcií. Rekonštrukciou by mali
prejsť aj šatne. Odhadované náklady na
tento projekt sú vo výške približne 3,5
milióna eur.

Do rekonštrukcie vnútroblokov v prvej etape
investujeme takmer 570 000 eur.

to bolo predtým, keď útulok spravovalo
občianske združenie. Ale chcem veriť, že
aj táto stránka sa postupom času vyrieši.
Nášmu útulku sa za niekoľko mesiacov
fungovania podarilo nájsť domovy desiatkam psíkov.

Hrací priestor v tvare lode je u detí veľmi
obľúbeným miestom.

Ďalším zaujímavým projektom je vybudovanie cyklotrasy v dĺžke takmer 80
kilometrov. Aktuálne máme k dispozícii

návrh toho, ako by mohla trasa vyzerať
a ktoré obce by mala spájať. V pláne je
vytvorenie celej siete cyklochodníkov
v okolí Žiaru nad Hronom.
Požiadali sme tiež o dotáciu na rekonštrukciu športového areálu pri „Jednotke“. Výška žiadaného finančného
príspevku je 332 850 eur, celkové oprávnené náklady na projekt sú vo výške
554 751 eur. V rámci rekonštrukcie športového areálu sa počíta aj s vybudovaním
multifunkčného ihriska. Na toto nové ihrisko chceme využiť pôvodné staré plochy. Hrať by sa tu dali viaceré kolektívne
športy a rekonštrukciou by mala prejsť aj
bývalá 200-metrová bežecká dráha.
Nad niektorými projektmi, s ktorými sme
počítali a plánovali ich realizovať, však
budeme musieť porozmýšľať, a to z dôvodu nepríjemnej situácie s dodávateľom elektrickej energie. Budeme musieť
zvažovať, či prioritu nedostanú práve
investície do energetických opatrení,
ktoré nám zabezpečia finančnú stabilitu
do budúcnosti, bez ohľadu na vývoj cien
elektrickej energie
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9
Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH
verejná zdravotníčka-hygienička, 53 rokov
Nezávislá kandidátka na poslankyňu vo volebnom
obvode č. 3 (Centrum II + stará časť mesta)

Objednávateľ: Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, M. R. Štefánika 454/28, Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Ing. Dušan Berkeš, J. Kráľa 900/9, Žiar nad Hronom

Ing. Miroslav Rybársky
nezávislý kandidát na poslanca
vo volebnom obvode č. 2 – Stred
Voľte č. 9!

Objednávateľ: Ing. Miroslav Rybársky, M. R. Štefánika 19/312, Žiar nad Hronom

9
Adriana Tatárová

52 rokov, samostatná referentka VO
kandidátka za stranu SMER-SD
vo volebnom obvode č. 1
Objednávateľ: Smer-sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava

Objednávateľ: Mgr. Jela Šuleková, Bernolákova 559/2, Žiar nad Hronom.

Objednávateľ: Mgr. Vladimír Fabo, Záhradná 4, Žiar nad Hronom

Miroslav Vrban

kandidát na poslanca volebný obvod č. 5
IBV – Šášovské Podhradie
vrban@ardis.sk

9
Jarmila Sedláková Žemlová
kandidátka za stranu SMER-SD
vo volebnom obvode č. 5
Srdcom Žiarčanka

Objednávateľ: Smer-sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava

MUSÍME SI POMÁHAŤ

10

Šášovské Podhradie ako koniec sveta?
• Doriešiť protipovodňové opatrenia
• Vodovod, kanalizácia a iné
IBV - pekné miesto na bývanie?
• Problémy v doprave a parkovaní
• Doriešiť nesúlad majetkov mesta
• Poriadok s drogovou scénou a bezdomovcami pri Lutilskom potoku
Objednávateľ: Mgr. Miroslav Vrban, A. Štefánku 6, Žiar nad Hronom

4
Ing. Bc. Štefan Muha

POLITICKÁ INZERCIA
VOĽBY 2022

Dodávateľom inzercie na stranách 6, 7 a 8 je mesto Žiar nad Hronom.
Za obsah a správnosť údajov politickej inzercie zodpovedá objednávateľ.
Dodávateľ:
mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125

kandidát za stranu SMER-SD
vo volebnom obvode č. 4
UČITEĽ NA JEDNOTKU - POSLANEC NA JEDNOTKU
Objednávateľ: Smer-sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava

Mestské noviny I 10. október 2022

7

VOĽBY 2022 - POLITICKÁ INZERCIA

POLITICKÁ INZERCIA
VOĽBY 2022

Objednávateľ: Peter Antal, M. R. Štefánika 456/36, Žiar nad Hronom.

Objednávateľ: Jakub Košta, Š. Moysesa 423/57, Žiar nad Hronom.

Objednávateľ: MANUEL s.r.o., Ul. SNP 129, 96501 Žiar nad Hronom.

8
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BALÁŽOVÁ

VERONIKA, PaedDr.
kandidátka na poslankyňu MsZ
vo volebnom obvode č. 1 - ETAPA
za Národnú koalíciu / Nezávislí kandidáti
Už 20 rokov nie v prospech jednotlivca,
ale všetkých občanov nášho mesta.
Ponúkam skúsenosti, charakter,
čestnosť a komunikatívnosť.

2

1
Mgr. Monika Balážová

JA NESĽUBUJEM - JA KONÁM
Objednávateľ: PaedDr. Veronika Balážová, M. Chrásteka 1/13, Žiar nad Hronom

nezávislá kandidátka na poslankyňu
vo volebnom obvode č. 1 - ETAPA
Objednávateľ: Ľubomír Hrabaj, Sládkovičova 491/6, Žiar nad Hronom

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

GRATULUJEME K ŽIVOTNÉMU JUBILEU
Jednota dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia Žiar nad Hronom
blahoželá svojmu jubilantovi Emilovi Kostrianovi, ktorý sa v mesiaci október
dožíva životného jubilea 70 rokov.
V pokojnom tichu žitia prichádza ďalší rad rokov, nech vám každý deň prinesie
veľa radosti, lásky od svojich najbližších a pevné zdravie. Všetko len to najlepšie
vám zo srdca prajeme.
Vlasta Bahnová,
predsedníčka Jednoty dôchodcov v Žiari nad Hronom

POZVANIE NA POSEDENIE S PRIMÁTOROM
Jednota dôchodcov na Slovensku – Základná organizácia Žiar nad Hronom pozýva svojich členov na posedenie
s primátorom v klube, ktoré sa uskutoční v stredu 19. októbra o 13.00 hod.

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

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
podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorej predmetom nehnuteľnosť
zapísaná na LV č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
• pozemky a dom č. s. 382 na Ul. A. Dubčeka pri cintoríne v Žiari nad Hronom:
nehnuteľnosti v k. ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, zapísané na LV 1136
vo výlučnom vlastníctve mesta Žiar nad Hronom
• stavba Obytný dom na cintoríne č. s. 382 na novovytvorených pozemkoch p. č.
CKN 1678/4 a p. č. CKN 1678/3 (vlastnícky nevysporiadaná)
Geometrickým plánom č. 51822326-124/2022, vyhotoveným dňa 13.9.2022,
vyhotoviteľom Radoslav Fodor, M. R. Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom,
IČO overený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor pod číslom
G1 – 455/2022, určené ako:
• pozemok par. č. CKN 1678/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 25 m2
(pozemok, na ktorom je postavený bytový dom označený súpisným číslom 382)

Vedenie Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom pozýva svojich členov do Klubu dôchodcov na posedenie pri
príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. Posedenie sa bude konať dňa 18. októbra o 13.30 hod. O program
a občerstvenie bude postarané. Tešíme sa na vás.
Štefan Vodnák, vedúci Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 8.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada, Nám. SNP 5, Zvolen
• 9.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna, J. Kozáčeka 11, Zvolen
• 10.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, Obchodná 4, Zvolen
• 11.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň V kocke, E. P. Voljanského 1, Zvolen
• 12.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok, A. Hlinku 64, Zvolen
• 13.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 14.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
• 15.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Štúrova, Ľ. Štúra 2, Zvolen
• 16.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
• 17.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Jana Jiskru 8, Zvolen
• 18.10. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19, ZH
• 19.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 20.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, Obchodná 4, Zvolen
• 21.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 22.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21, Kremnica
• 23.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen

Objednávateľ: Mgr. Monika Balážová, Vansovej 533/1 Žiar nad Hronom

• pozemok par. č. CKN 1978/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 216 m2,
ktoré boli vytvorené z pôvodnej parcely č. EKN 354 – orná pôda s celkovou výmerou
17.717 m2, zapísaná na LV č. 1136 vo vlastníctve mesta v celosti.
Výmera pozemkov spolu: 241 m2
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.ziar.sk, a tiež sú k dispozícii na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom (Odd.
správy majetku mesta, kancelária č. 17 na 1. poschodí MsÚ).
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením:
„Obchodná verejná súťaž – Obytný dom na cintoríne č. s. 382 v Žiari nad Hronom
– Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského
úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 26.9.2022 do 17.10.2022 do 12.00 hod. V tejto
lehote musia byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka predložená
po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)

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.
1 písm. a) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281
až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemku v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, vo výlučnom vlastníctve mesta Žiar nad
Hronom, zapísané na LV 3327, a to:
• pozemok par. č. CKN 782/1, orná pôda s celkovou výmerou 1638 m2.
Opis predmetu predaja:
Nehnuteľnosť sa nachádza na IBV za poslednou radou rodinných domov na Ul.
Jesenského v k.ú. Žiar nad Hronom.
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Ing. Katarína Gajdošová
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: katarina.gajdosova@ziar.sk

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.ziar.sk, v sekcii Úradná tabuľa. Bližšie informácie navrhovatelia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor ekonomiky a financovania (Oddelenie
správy majetku mesta), kancelária č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30
hod.
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením:
„Obchodná verejná súťaž – Pozemok na IBV, Ul. Jesenského – Neotvárať“ je
potrebné doručiť poštou na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965
19 Žiar nad Hronom. Lehota na predkladanie ponúk: od 26.9.2022 do 17.10.2022
do 12.00 hod. (vrátane). V tejto lehote musia byť ponuky doručené aj poštovým
doručovateľom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského
úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Poverený pracovník mesta vyznačí na obálke: PRIJATÉ: dátum a čas spolu so svojím
podpisom. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.
(r)

Pozor na podvodníkov s platobnými kartami
Sociálne siete sú plné nástrah. Sme
presvedčení, že už každý sa stretol
s pokusom o podvod snahou vymámiť
údaje z vašej karty či manipulatívnym
statusom plným neprávd. Je dôležité
vedieť, že informácie si treba overovať
akýmkoľvek spôsobom.
Vedieť, že platobná brána, cez ktorú platíte svojou kreditnou kartou je bezpečná,
je rovnako dôležité, ako nenaletieť dezinformáciám a hoaxom.
Na stránke Hoaxy a podvody - Polícia SR
pravidelne varujeme pred týmito premyslenými podvodmi. Falošní záujemcovia o tovar sú väčšinou podvodníci
z opačnej strany planéty, preto odporúčame komunikáciu s nimi ukončiť, ak
nechcete prísť o svoje peniaze.

Podvodníci s falošnými kuriérmi
S týmto podvodom sa stretol takmer
každý, kto predával tovar cez inzertné
portály alebo sociálne siete. Fiktívny záujemca vám napíše, že za tovar už zaplatil,
pošle vám odkaz, kde máte vyplniť údaje
z karty, aby vám mohla byť suma pripísaná na účet. Samozrejme, podvodník
doplní, že údajný „kuriér“ je už na ceste.

Na stránke Hoaxy a podvody - Polícia SR
pravidelne varujeme pred týmito premyslenými podvodmi. Falošní záujemcovia o tovar sú väčšinou podvodníci
z opačnej strany planéty, preto odporúčame komunikáciu s nimi ukončiť, ak
nechcete prísť o svoje peniaze.
OR PZ v Žiari nad Hronom
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VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, voľby
sa konajú od 7.00 do 20.00 hod.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej
len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia,
ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo voliť do orgánov
samosprávnych krajov
Právo voliť do orgánov samosprávnych
krajov má občan Slovenskej republiky
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci,
ktorá patrí do územia samosprávneho
kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja
do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia,
ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Oznámenie o utvorení
volebných obvodov a o určení
počtu poslancov pre voľby
do orgánov samosprávy obcí
v meste Žiar nad Hronom
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 82/2022 zo dňa 23. 06. 2022 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad
Hronom bude mať 19 poslancov, ktorí sa
budú voliť v 5 volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo 1 – Etapa,
ktorý zahŕňa:
• volebný okrsok č. 10 – Súkromná stredná
odborná škola technická, Dr. Janského 10
• volebný okrsok č. 11 – Súkromná stredná
odborná škola technická, Dr. Janského 10
• volebný okrsok č. 12 – Základná škola,
Jilemnického 2
• volebný okrsok č. 13 – Základná škola,
Jilemnického 2
sa volí 5 poslancov.

J. Kollára 2
• volebný okrsok č. 4 – gymnázium,
J. Kollára 2
• volebný okrsok č. 5 – Pohronské osvetové
stredisko, Dukelských hrdinov 21

OBVOD Č. 5
Okrsok č. 2
MŠ na Rudenkovej ulici 1

sa volí 5 poslancov.
Vo volebnom obvode číslo 4 –
Pod vršky, ktorý zahŕňa:
• volebný okrsok č. 14 – Mestské kultúrne
centrum, SNP 119
• volebný okrsok č. 15 – Mestské kultúrne
centrum, SNP 119
sa volia 2 poslanci.
Vo volebnom obvode číslo 5 – IBV +
Šášovské Podhradie, ktorý zahŕňa:
• volebný okrsok č. 2 – Materská škola,
Rudenkova 1
• volebný okrsok č. 16 – Kultúrny dom Šášovské Podhradie
sa volia 2 poslanci.

OBVOD Č. 1
Okrsok č. 10
Súkromná stredná odborná škola
technická, Dr. Janského 10

Okrsok č. 7
Základná škola na Ul. Dr. Janského 2

Okrsok č. 4
Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2

• Dr. Janského 4
• M. Chrásteka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17, 19, 21, 23
• Sládkovičova 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32
• SNP 149
• Svitavská 1, 3, 5

• bez ulice
• Dr. Janského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
• J. Hollého 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15
• Nám. Matice slov. 10
• SNP 107, 109, 113, 115
• Š. Moysesa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
74, 75, 77, 79, 81

Okrsok č. 11
Súkromná stredná odborná škola
technická, Dr. Janského 10

Okrsok č. 8
Základná škola na
Ul. M. R. Štefánika 17

• A. Dubčeka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31
• A. Kmeťa 14, 16, 18, 20, 22
• Cyrila a Metoda súp. č. 357, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
• Dukelských hrdinov 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36
• J. Kollára 1, 2, 3, 5, 7
• Š. Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 45, 47

• Novomeského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12
• Rázusova 1, 3, 5, 7, 9, 11
• Sládkovičova 34, 36, 38, 40
• Svitavská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26
• Š. Pártošovej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ,15, 17, 19
• Tajovského 2, 4, 6

• A. Dubčeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
• Dr. Janského 15, 17, 19, 21, 23
• Jiráskova 6, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
• M. R. Štefánika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46
• Nám. Matice slov. 12, 14, 16, 18, 25, 27,
29, 31, 33
• Š. Moysesa 49, 51, 53, 55, 57

Okrsok č. 12
Základná škola na
Jilemnického ulici 2
• Hurbanova 2, 4, 6, 8
• Rázusova 2, 4
• Tajovského 8, 10 ,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34
• Vansovej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,
16, 18

Okrsok č. 13
Základná škola na
Jilemnického ulici 2

Vo volebnom obvode číslo 2 – Stred,
ktorý zahŕňa:
• volebný okrsok č. 6 – Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG,
Nám. Matice slovenskej 23
• volebný okrsok č. 7 – Základná škola,
Dr. Janského 2
• volebný okrsok č. 8 – Základná škola,
M. R. Štefánika 17
• volebný okrsok č. 9 – Základná škola,
M. R. Štefánika 17

• Bernolákova 2, 4, 6, 8, 10, 12
• Hurbanova 1, 3, 5, 7
• J. Považana 5, 7, 9, 11
• Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
• SNP 139, 141, 143, 145

sa volí 5 poslancov.

• A. Dubčeka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
• Jiráskova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
• Komenského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 18
• Nám. Matice slov. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
• SNP 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105
• Š. Moysesa 42, 44

Vo volebnom obvode číslo 3 –
Centrum II + stará časť mesta, ktorý
zahŕňa:
• volebný okrsok č. 1 – ZŠ s MŠ Š. Moysesa,
A. Kmeťa 4
• volebný okrsok č. 3 – gymnázium,

• J. Kráľa 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
• Jesenského 59, 61, 63, 65B, 65C, 67, 69, 71
• M. Benku 1, 3, 5, 7, 9
• Pod Donátom 14, 16, 18, 20, 22
• Pod háj 1

OBVOD Č. 2
Okrsok č. 6
Dom kultúry,
Nám. Matice slovenskej 23

Okrsok č. 9
Základná škola na
Ul. M. R. Štefánika 17
• Dr. Janského 25, 27, 29, 31
• M. R. Štefánika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19,
25, 27, 29, 31, 33
• MUDr. J. Straku 3, 5, 6, 8
• Sládkovičova 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14

OBVOD Č. 3
Okrsok č. 1
Základná škola s materskou školou
Š. Moysesa, A. Kmeťa 4
• Hviezdoslavova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52
• Priemyselná 20
• SNP 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 16A, 20, 21, 25, 26,
27, 30, 34, 36, 38, 42, 56, 58, 60, 62, 66, 67,
68, 72
• Svätokrížske nám. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 15, 16,
18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 39, 41, 43, 47, 49,
51, 53

Okrsok č. 3
Gymnázium M. Rúfusa, J. Kollára 2
• A. Kmeťa 13, 15
• Hviezdoslavova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
• Š. Moysesa 6, 8, 14

Okrsok č. 5
Pohronské osvetové stredisko,
Dukelských hrdinov 21
• A. Dubčeka 35, 37, 39, 43, 49, 51
• A. Kmeťa 19, 21, 23, 25, 27
• Dukelských hrdinov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
• Hutníkov 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39
• Š. Moysesa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

OBVOD Č. 4
Okrsok č. 14
Mestské kultúrne centrum, SNP 119
• A. Štefanku 2, 4, 6, 8, 10
• J. Kráľa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 33, 35
• Jesenského 53, 55, 57, 78, 80, 82, 84, 86,
88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
• M. Benku 2, 4, 11
• Pod Donátom 2, 4, 6, 8, 10, 12
• SNP 94
• Štúrova 1, 3

Okrsok č. 15
Mestské kultúrne centrum, SNP 119
• A. Štefanku 1, 3, 5, 7

• A. Hlinku súp. č. 745, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20 ,21
,21A, 23
• Družstevná 1, 2, 3, 4
• Jesenského 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ,44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,
70, 72, 74, 76
• Krížna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16,
18, 20
• Kukučínova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 28
• Lúčna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
• Medzi vodami súp. č. 227, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20A,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 36
• Opatovská 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 17
• Partizánska 1, 2, 4, 4A, 5, 7, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31A,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61,
63, 63A, 65, 67, 69, 71, 73, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107,
109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125,
127, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145,
147, 149, 150, 151, 153, 18
• Pod vršky 1, 2, 3, 4, 6, 8
• Rudenkova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 32
• SNP 76, 80, 84, 86, 88, 138
• Š. Petruša 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
• Šoltésovej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 56
• Štúrova 2, 4
• Záhradná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Okrsok č. 16
Kultúrny dom Šášovské Podhradie
• Kutinky 1, 2, 3, 7
• Šášovské Podhradie súp. č. 167, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 49, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 73, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 88,
89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 103,
108, 109, 110, 112, 120, 121, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
138, 139, 140, 141, 145, 147, 160, 162, 169,
170, 171

Vážení občania,
v čase od 23. septembra do 4. októbra vám boli pracovníčkami MsÚ roznášané
do schránok „Oznámenia o čase a mieste konania volieb“, ktoré boli adresované
iba na ulicu, dom a vchod (nie na meno).
Touto cestou sa ospravedlňujeme občanom, keďže o v niektorých okrskoch boli
omylom do schránok hodené oznámenia s inou adresou, aká v skutočnosti je.
Chceme vás ale ubezpečiť, že volebná miestnosť ostáva nezmenená aj podľa
zle adresovaného oznámenia.

SPOMIENKA
Odišiel, už nie je
medzi nami,
ale žije v srdciach
nás, ktorí sme
ho milovali...
Dňa
30. septembra
sme si
pripomenuli 100. výročie
nedožitých narodenín nášho
milovaného otca
Jozefa Haracha,
ktorý nás opustil v roku 2002.
S láskou a úctou spomína dcéra
Mária s manželom.

SPOMIENKA
To, že čas rany
zahojí,
je len klamné
zdanie.
V srdciach nám
bolesť zostala
a tiché
spomínanie.
Dňa 7. októbra sme si pripomenuli
24 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
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 22. októbra
si pripomíname
14. 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
Dňa
13. októbra 2022
si pripomíname
8. výročie od
úmrtia nášho
drahého
Ing. Jána
Petruša.
Ani čas nezahojil náš veľký žiaľ
nad stratou šľachetného človeka
a s láskou na teba myslím
každý deň.
Odpočívaj v pokoji.
S láskou a úctou spomíname.
Manželka s dcérou
a vnučkou Andreou.

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

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
6. 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.
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SPOMIENKA
Odišiel si cestou,
ktorou ide
každý sám,
len brána
spomienok ostala
dokorán...
Ten, kto ťa poznal,
spomenie si
a ten,
ktorý ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 7. októbra sme si pripomenuli
25. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
Ján Hanzel
zo Šášovského Podhradia.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Hviezdy pre teba
prestali svietiť
a slnko hriať, ale
tí, ktorí ťa milovali,
neprestali na teba
spomínať.
Dňa 9. októbra sme
si pripomenuli
1. výročie, keď nás navždy opustila
naša milovaná mama,
starká a prastarká
Mária Škrabáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechal všetkých
a všetko,
čo si mal rád.
S tichou
spomienkou ku
hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Dňa 7. októbra sme si pripomenuli
19 rokov od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
otecko a starý ocko
Juraj Fujaček.
*2.11.1939 - †7.10.2003
S láskou a vďakou spomínajú
dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba,
povedať:
ako smutno
je bez teba.
Keby sa dalo
vrátiť čas,
pohladiť, počuť
tvoj hlas,
stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 31. augusta 2022 sme si
pripomenuli 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, starký a brat
Ing. Stanislav Šály
vo veku nedožitých 80 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto v srdciach
blízkych žije,
nikdy nezomrel...
Dňa 13. októbra
si pripomíname
5. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Ondrej Janek
vo veku 83 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomína manželka Anna, syn
Slavomír s rodinou, dcéra Ľudmila
s rodinou a syn Peter.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Aj tak sa pýtam.
Aj tak chcem
vedieť.
Ako tvoj príbeh
pokračuje.
Napriek tej diaľke.
Aj napriek času.
Moja duša ti
odkazuje.
Verím, že raz. Až príde čas.
Stretnem ťa zas.
V nebi sa navzájom nájdeme.
Tak počkaj na nás.
Dňa 3. októbra sme si pripomenuli
1 rok od úmrtia našej drahej
maminky, starkej a prastarkej
Blaženy Kösegiovej.
Za tichú spomienku ďakujú dcéry
Miriam, Jana a Martina s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

Smútime,
no necháme
ťa tíško spať,
čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Spomienka
na teba nikdy
nevymizne
zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali a sú ti vďační
za lásku a obetavosť.
Dňa 4. októbra sme si pripomenuli
2. smutné výročie od chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
mamička, babička a prababička
Božena Kollárová
vo veku 90 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 21, ktoré vychádza 24. októbra,
je v utorok 18. októbra.
Spomienky prijaté po tomto dátume budú zaradené
až do ďalšieho vydania.Spomienky môžete podať aj
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.
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Jedenásť medailí a ešte viac osobných rekordov
si z majstrovstiev priniesli naši atléti
ATLETIKA

V sobotu 24. septembra sa konali
Majstrovstvá Stredoslovenského
atletického zväzu mladšieho a najmladšieho žiactva v Banskej Bystrici.
Bola to naša najväčšia tohtoročná
výprava a naši atléti sa v konkurencii 520 pretekárov z 30 oddielov jednoznačne nenechali zahanbiť. V kategórii najmladšie žiactvo získali
5 medailí a v kategórií mladšieho
žiactva 6 medailí.
Marcos Vvong si na trati 1000 m zabehol svoj osobák s časom 3:33.55, ktorý
mu zaistil perfektné 2. miesto. Rovnako
Emma Jelžová v behu na 1000 m, tiež
s osobným rekordom 3:45.45 získala
skvelé 2. miesto. Patrícia Bieliková si
posunula tiež svoje osobné maximum,
a to v behu na 60 m s časom 08.74, kde
sa umiestnila na 2. pozícii a v behu na
150 m s časom 21.39 si jednoznačne obhájila zlatú priečku. Paťa excelovala aj
v diaľke, kde jej hodnota 469 cm zaručila
opäť 1. miesto.
Náš klub úspešne reprezentoval aj Viliam Podolec vo vrhu guľou s hodnotou
08.85, čo mu zaistilo 2. miesto. Lenka
Burská vybojovala bronzovú medailu
v behu na 60 m s osobným maximom
08.41a skok do diaľky s hodnotou
446 cm jej postačil pre 2. priečku. Na
trati 600 m dobehla Karin Lucaníková

na skvelom 2. mieste v osobnom rekorde 1:47.37. Tamara Jašková nastúpila
na 1500 m trať a dotiahla to na pekné
3. miesto v jej rekordnom čase 5:42.37.
Dievčatá Patrícia Haffnerová, Lucia
Kadlecová, Tamara Jašková a Karin Lucaníková bojovali aj v štafete, kde si tiež
vybehali parádne 2. miesto.

skutočný súboj. Vo finále Majstrovstiev
stredoslovenskej oblasti naše mladšie
žiačky bojovali o medailové pozície. Už
od začiatku s družstvom z AK UMB Banská Bystrica súperili o každý jeden bod.
Nakoniec naše dievčatá zaostali 2 body
za UMB a stali sa vicemajsterkami stredoslovenskej oblasti.

Z Dubnice so skvelou
bronzovou medailou

1. AK ŠK UMB Banská Bystrica 144,00 b
2. AK MŠK Žiar nad Hronom 142,00 b
3. AO Olympia Považská Bystrica 67,00 b
4. ŠK Juventa Žilina 62,00 b
5. CVČ Liptovský Mikuláš 54,00 b
6. BŠK Banská Bystrica 48,00 b
7. Atletický klub ZTS Martin 39,00 b
8. AC Stavbár Nitra 28,00 b
9. AK Mostáreň Brezno 20,00 b
10. MAC REDOX Lučenec 12,00 b

Naše družstvo najmladších žiačok sa
umiestnilo na fantastickom 3. mieste
v stredoslovenskej oblasti. Zloženie
družstva: Emma Jelžová, Sára Homolová, Mia Dimitriu, Sabina Miklová, Hana
Víťazková, Viktória Buršíková, Chiara Šarišská, Marína Paššáková, Sarah
Alžbeta Dekýšová, Nikol Kollárová, Karolína Majerová, Lucia Ondríková, Lucia
Kotryová, Vladislava Domračeva, Natália
Radochová, Sabina Hrmová, Nina Tököliová, Nela Táborská, Nikola Popichová.
Tréneri: Lenka Hrmová, Broňa Ondríková, Miroslava Miklová, Marián Podolec
a Adam Pajunk.

Bronzové najmladšie žiačky.

Na domácej pôde zviedli
Žiarčania dramatický súboj
Prvý októbrový víkend sa v domácom
prostredí na atletickej dráhe odohral ne-

Vicemajsterky stredoslovenskej oblasti.

Na Majstrovstvách Slovenska získala
Lenka so svojím psíkom
Longim striebro
AGILITY

V dňoch 10. a 11. septembra sa v psej
hale RSDC v Pezinku konali Majstrovstvá Slovenska v agility. Zúčastnila sa
ich aj Lenka Líškayová zo Žiaru nad
Hronom, členka Kynologického klubu Handlová. Na súťaži sa predstavila s čivavou Longim a krížencom
Samantou. Lenka súťažila v súťaži
družstiev aj jednotlivcov.
V súťaži družstiev boli Lenka s Longim
súčasťou družstva JOAWC Team 2022,
ktorý tvorili s kamarátkami z juniorskej
reprezentácie na juniorských Majstrovstvách sveta vo Fínsku (Zora Farkašová,
Eliška Ondrášová a Karolína Mikušová).
V sobotu v behu Open agility obsadili
8. miesto, v nedeľu v behu Open jumping 3. miesto, čo ich v súčte oboch behov vynieslo na krásne 4. miesto zo 14
družstiev. Ich úspech je o to cennejší, že
ich družstvo ako jediné bolo tvorené iba
z junioriek a najmladšia členka družstva
má len 12 rokov, keďže súťaž nebola vekovo limitovaná.
So Samantou Lenka súťažila v družstve
Malý, dlhý, široký a bystrozraký. V sobotu v behu Open agility obsadili 8. miesto,
v nedeľu v behu Open jumping 6. miesto
a v súčte celkovo 7. miesto.
V súťaži jednotlivcov Lenka s Longim
aj Samantou pretekala v konkurencii
56 pretekárov v kategórii small (malé

Zloženie družstva: Lenka Burská, Karin Lucaníková, Tamara Jašková, Patrícia
Bieliková, Zuzana Slosiarová, Kornélia
Ťahúnová, Patrícia Haffnerová, Emma
Jelžová, Daria Kiseleva, Lucia Kadlecová, Nikola Krajčiová, Tatiana Mareková,
Nikola Slašťanová, Sabina Miklová, Ivana
Martinová, Sára Homolová, Judita Hricová, Mia Dimitriu, Eliška Tináková, Nina
Glazerová. Tréneri: Adam Pajunk, Miroslav Rybársky a Marián Podolec.
AK MŠK
Foto: AK MŠK.

psy). S Longim v sobotu v behu Open
jumping obsadili 21. miesto, v nedeľu
v behu Open agility 17. miesto, v súčte
oboch behov obsadili 10. miesto celkového poradia. Keďže súčasťou Majstrovstiev Slovenska boli aj Majstrovstvá detí
a mládeže, v kategórii mládež obsadila
Lenka s Longim vynikajúce 2. miesto
za víťaznou Eliškou Ondrášovou a stala

sa tak vicemajsterkou Slovenska v tejto
kategórii.
O tenkej hranici medzi úspechom a sklamaním sa Lenka presvedčila v behoch
so Samantou, keď v obidvoch behoch
sa diskvalifikovali na jedinej prekážke
a neboli tak hodnotené.
Zdeno Líškay

Martina Hrabajová na turnaji
Slovenského pohára zlatá
STOLNÝ TENIS

V nedeľu 2. októbra Stolnotenisový
klub MŠK Žiar nad Hronom zaznamenal ďalší skvelý výsledok v rámci
Slovenska. Hráčke klubu Martine
Hrabajovej sa na turnaji Slovenského
pohára mladších žiačok v Bošanoch
podarilo zvíťaziť.
Martina doslova valcovala svoje súperky a v priebehu celého turnaja nestratila ani set. Postupne zdolala v skupine
Hladoníkovú z Košíc 3:0, Rusňákovú
z Bošian 3:0 a Včelkovú z Pezinka 3:0.
V osemfinále Drgoňovú z Bošian 3:0,
v štvrťfinále Prochazskovú z Topoľčian
3:0, v semifinále Murkovú z Bošian 3:0
a vo finále Deviatkovú z Bošian 3:0.
Z nášho klubu sa ešte turnaja zúčastnili Ema Murínčeková, ktorej sa podarilo

S čivavou Longim obsadila Lenka striebornú priečku.

vyhrať jeden zápas v skupine, ale ďalej
nepostúpila. Vekovo ale ešte stále patrí
do kategórie najmladších žiačok. Žiar reprezentoval aj Matúš Očovan, ktorému
sa však, bohužiaľ, zo skupiny nepodarilo
postúpiť.
Najbližšie našich stolných tenistov čaká
turnaj Slovenského pohára v kategórii
dorastu, a to v dňoch 8. októbra a U21
v nedeľu 9. októbra. Našim zverencom
Linde Majerčíkovej, Martine Hrabajovej
a Patrikovi Hrabajovi budeme držať palce v silnej konkurencii.
Jozef Barniak, SteK MŠK ZH
Foto: SteK

