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Poslanci navštívili priestory
rekonštruovaného domova pre seniorov

V tomto čísle:
Rekonštrukcia historického
múru pri kaštieli
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Životnú situáciu si chcú zlepšiť
chovom úžitkových zvierat
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Na domácich miláčikov
prichystal návnadu
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Od 15. októbra sú v platnosti
nové opatrenia
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Poslanci mestského zastupiteľstva
v utorok 6. októbra navštívili dom
seniorov pri kaštieli, ktorý v súčasnej dobe prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.
Prehliadky sa zúčastnili poslanci Emil
Vozár, Adriana Tatárová, Rastislav
Uhrovič, Norbert Nagy, Mária Biesová, Gabriela Hajdoniová, Monika
Balážová, Veronika Balážová, Dušan
Berkeš a Stella Víťazková. „Oceňujem
záujem poslancov o priebeh a posun
rekonštrukcie. Keďže vidia, o čom rekonštrukcia je, majú lepšiu predstavu
o vynaložených zdrojoch a o tom, ako
je dôležité budovu pripraviť čo najkvalitnejšie pre službu, ktorá sa tam
má v budúcnosti poskytovať,“ uviedla
Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľov na MsÚ a dodala, že poslancov zaujímal najmä účel
jednotlivých miestností.
Na budove sa doteraz urobili všetky
hrubé stavebné práce, búracie práce,
vymurovanie priečok podľa projektovej dokumentácie, natiahla sa elektrina,
plynové rozvody, rozvody vody a kanalizácie, výťahová šachta, na 1. poschodie sa vyliala podlaha anhydridom
a urobili sa stierky. „Momentálne prebiehajú práce na 2. poschodí, kde sa
kladie izolácia na podlahu a taktiež
sa bude vylievať anhydridom,“ hovorí
projektový manažér MsÚ Miloš Čerťaský a dodáva, že do budúcna bude
potrebné urobiť dokončovacie práce,
konkrétne omietky na 2. poschodí,
poklad dlažieb a PVC podláh, obkladov, osadenie sanity, osadenie sadrokartónového stropu, zateplenie fasády,
výmenu plechovej krytiny a vonkajšie
terénne úpravy. Zaujímala nás aj rotunda, ktorá sa nachádza po ľavej strane
pri vstupe do budovy. „S týmto objektom sa zatiaľ neplánuje nič robiť. Je to
národná kultúrna pamiatka a momentálne ju nemáme zahrnutú v rozpočte,“
spresnil Čerťaský.

potrebná rekonštrukcia.“ Účel využitia
samotného objektu sa poslancovi tiež
javí ako vhodný, keďže pobyt v tomto
zariadení dáva predpoklad príjemne
strávenej jesene života. „Ja sám som
v tomto objekte tri roky študoval, takže som ho verne poznal a dnes, vzhľadom na jeho vtedajšiu dispozíciu, môžem povedať, že jeho prevádzka bola
určite energeticky náročná,“ zhodnotil
Uhrovič, ktorý si myslí, že zaujímavým
miestom oddychu pre klientov bude
predovšetkým pripravovaná záhrada
a mestský park.

Domov pri kaštieli
a podporujem. Priestor blízko kaštieľa
a parku je určite krásne miesto, kde naši
seniori môžu stráviť jeseň svojho života. Z toho, čo som videl, som prekvapený a potešený kvalitou aj tempom
prác,“ povedal poslanec Norbert Nagy.
„Vzhľadom na to, že sa predlžuje dôchodkový vek a deti, ktoré by sa radi
postarali o rodičov musia stále pracovať, lebo aj vek dožitia sa predlžuje, je
potrebné viacej takýchto sociálnych
zariadení, kde by seniori mohli dožiť
v pokoji a v istom sociálnom zabezpečení popri svojich najbližších. Som
občiankou žijúcou v meste Žiar nad
Hronom 51 rokov. Táto myšlienka sa
mi od začiatku veľmi páči ako bola navrhnutá, lebo v našom meste a okolí
nášho regiónu nič také nie je. Miesto,
ktoré sa na to vybralo, sa mi veľmi páči,
asi lepšie by sa vybrať ani nedalo. Je to
veľmi pekné, pokojné a tiché miesto

v blízkosti krásneho a historického Parku Štefana Moysesa, ako aj v blízkosti
starého krásneho historického kostola,“
uviedla poslankyňa Adriana Tatárová.
Účel využitia samotného objektu sa
pozdáva aj poslancovi Rastislavovi
Uhrovičovi, ktorý fakt, že sa mesto pustilo do tohto projektu, vníma pozitívne
v dvoch rovinách. Prvou je potreba samotného využitia objektu: „Súčasťou
kúpy kaštieľa bola aj jeho prístavba, pre
ktorú bolo potrebné nájsť účel využitia,
a to predovšetkým taký, ktorý dokáže
generovať finančné prostriedky tak,
aby bola dosiahnutá návratnosť investovaných nákladov a aby náklady na
jeho prevádzku neboli kryté z rozpočtu mesta, ale aby sa dokázal sám uživiť.
Objekt samotný však aj svojim vzhľadom kazil celkovú atmosféru areálu bývalej hospodárskej časti kaštieľa, a tak
pre zvýšenie estetickosti územia bola

„

Práce na výstavbe
Domova pri kaštieli prebiehajú
podľa plánu.

„Rekonštrukcia je v plnom prúde a pokiaľ sa podarí dokončiť práce v stanovenom termíne, bude to dôstojné miesto
pre seniorov,“ uviedol krátko po skončení prehliadky poslanec Emil Vozár.
„Tento projekt, rovnako ako všetky
ďalšie aktivity okolo kaštieľa, vítam

Vysoká voda zaplavila
niekoľko obydlí
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Poslanci sú s postupom prác spokojní.

Mesto začalo na projekte výstavby
domova pre seniorov pracovať ešte vo
februári minulého roka. Rekonštrukciou tejto budovy má samospráva prostredníctvom neziskovej organizácie
Domov pri kaštieli zriadiť zariadenie
pre seniorov. So zariaďovaním objektu
by sa malo začať začiatkom roka 2021
a s prevádzkovaním zariadenia sa počíta ku koncu budúceho roka. Záujem
o umiestnenie do mestského domova
pre seniorov je veľký. Mesto však ešte
nie je zapísané v registri poskytovateľov tejto služby na VÚC, preto stále neprijíma žiadosti o umiestnenie do poradovníka ani neuzatvára so žiadnym
záujemcom zmluvu o začatí poskytovania sociálnej služby. Predpokladané
prijímanie žiadostí bude možné najskôr
v druhom štvrťroku roku 2021.
(kr; li)
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V meste sa objavila nástraha na domácich miláčikov
Majitelia psov, buďte opatrní

Začiatkom októbra sa na Hviezdoslavovej ulici objavila nástraha pre psov.
V sálame boli napichané špendlíky,
ktoré keby štvornohý miláčik zožral,
mal by veľké problémy a jeho život
by bol ohrozený. Opatrní by však
mali byť majitelia psov v každej časti
mesta.
Mnohým ľuďom domáci miláčikovia,
najmä psy, vadia. Vadí im, keď brešú,
zavýjajú, keď s nimi majitelia chodia
von a vidia ich značkovať si svoje teritórium. Pritom je prirodzené a logické,
že ak niekto chová psa v byte, musí ho
chodiť venčiť von. A tak si zrejme niekto
z miestnych obyvateľov povedal, že to
zariadi po svojom a keď sa mu podarí
zbaviť sa jedného psa, možno sa zľaknú
aj ostatní majitelia a so svojimi miláčikmi nebudú chodiť von. Takto to však
nefunguje a ani nikdy fungovať nebude. Aj keď sú klince či špendlíky v žrádle
veľmi nebezpečné, rovnako tak môže
zvieraťu ublížiť otrava, žiletky či skrutky
v jedle. Pretože aj s takýmito prípadmi sa
stretávajú majitelia psov na Slovensku.
Umieranie psa je pritom po konzumácii
takéhoto jedla veľmi dlhé a bolestivé.
Taký jed zase spôsobuje, okrem iných
ťažkostí, vnútorné krvácanie, ktoré si
majiteľ vôbec nemusí na prvý pohľad
všimnúť.

Na problém nástrahy v pohodenom
jedle v našom meste upozornil primátor
Peter Antal. „Upozorňujem obyvateľov
Hviezdoslavovej ulice, aby si pri venčení
svojich štvornohých miláčikov dali pozor. Jedna obyvateľka nás informovala,
že svojmu psíkovi vytiahla z papule salámu, v ktorej boli napichané špendlíky,
respektíve malé klince. Ja nielen ako
primátor, ale aj ako milovník zvierat takéto správanie odsudzujem! Verím, že
toto bol ojedinelý prípad, ktorý sa už
nebude opakovať,“ uviedol na margo
pohodenej nástrahy žiarsky primátor
a vyzval na zvýšenie opatrnosti najmä
v okolí domov 275 a 277 na Hviezdoslavovej ulici. „Pravdaže, podávam trestné
oznámenie, zatiaľ na neznámeho páchateľa,“ naznačil ďalšie kroky. Ako nás informovala krajská policajná hovorkyňa
Mária Faltániová, v danej veci už polícia
eviduje jedno prijaté oznámenie vo veci
proti poriadku v správe.

Umieranie zvieraťa je
po konzumácii otravy dlhé
a bolestivé.

Na rovnaký, prípadne podobný, prípad
si u nás v meste takmer nikto nespomína. Žiadny záznam v takejto veci neeviduje ani Mestská polícia. „V minulosti

„

„

Zvýšili sme kontroly na
Hviezdoslavovej ulici a na
problém sa zameriavajú
aj operátori kamerového
systému.
Róbert Šiška, náčelník MsP

pomôcť k objasneniu tohto skutku.“ Ako
Šiška naznačuje, daný prípad zatiaľ riešia
ako podozrenie z priestupku proti majetku, pokiaľ, podľa výšky škody, nebude vec prekvalifikovaná na trestný čin,
alebo ak sa nepreukáže, že konkrétna
osoba (páchateľ) podal takúto návnadu
konkrétnemu zvieraťu. V tom prípade by
išlo o priestupok podľa § 48 ods. 5, písm.
i) Zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov:
5) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do
1000 eur, ak

sme ešte takýto prípad nezaznamenali.
A nielen na Hviezdoslavovej ulici, ale ani
v iných častiach mesta,“ hovorí náčelník
MsP Róbert Šiška a naznačuje, o aký
typ nástrahy išlo v tomto prípade: „Išlo
o návnady – kúsky mäsových výrobkov
s napichanými špendlíkmi, ktoré môžu
psom pri požití spôsobiť veľké bolesti,
alebo aj privodiť smrť. Nezisťovali sme,
či je v návnade aj nejaká otrava, keďže
takáto expertíza by bola nákladná a pre
kvalifikáciu daného činu by na veci nič
nezmenila.“ Ako ďalej náčelník naznačil,
vec už rieši Okresné oddelenie Policajného zboru a rovnako tak aj Mestská polícia: „Každý po svojej línii, pretože jedno
oznámenie prijala štátna polícia a jedno mestská polícia. V rámci vzájomnej
spolupráce však medzi nami prebieha
výmena informácií, ktoré by mohli na-

i) dopuje zviera, alebo mu podá omamnú látku alebo chemickú látku poškodzujúcu jeho zdravie, alebo mu navodzuje nefyziologický stav, alebo podá

zvieraťu potravu obsahujúcu látku alebo
predmet, ktorý mu spôsobí bolesť, utrpenie alebo inak ho poškodí.
Náčelník tiež naznačuje, aké sú ďalšie
kroky Mestskej polície v danej veci:
„V rámci šetrenia sa chystáme osloviť
miestnych veterinárnych lekárov, či
v tejto súvislosti už neošetrili nejakého
psa, a teda či konkrétnemu majiteľovi
zvieraťa nevznikla škoda. V rámci prijatých opatrení sme zvýšili kontroly na
Hviezdoslavovej ulici a bol tiež daný pokyn operátorom kamerového systému,
aby sa zamerali na tento problém. Každému psíčkarovi by som, samozrejme,
poradil najvyššiu opatrnosť pri vodení
a venčení psa v tejto lokalite, napríklad
s nasadeným náhubkom, s tým, aby
v prípade, ak nájde takúto „návnadu“,
okamžite telefonicky kontaktoval štátnu
alebo mestskú políciu a aby v prípade
kontaktu psa s ňou dal ho preventívne
prehliadnuť veterinárnemu lekárovi.“
Touto cestou tiež Mestská polícia žiada
tých občanov mesta, ktorí majú informácie, ktoré by priviedli k objasneniu
tohto mimoriadne neľudského správania sa, aby ich bezodkladne oznámili na
Okresnom oddelení Policajného zboru
alebo na Mestskej polícii.
(li)

Špendlíky napichané
v mäsovom výrobku.

Začalo sa s opravou historického múru
Ako sme vás už informovali, v rámci rekonštrukcie prístavby budovy
kaštieľa sa opraví aj historický múr.
S prácami sa už začalo.
„S prácami na rekonštrukcii historického
múru pri kaštieli sa začalo v pondelok
5. októbra,“ informuje Miloslav Baranec
z Oddelenia infraštruktúry MsÚ s tým,
že na miesto sa doviezla technika a potrebný materiál. Stihla sa už postaviť aj
časť lešenia a vyspraviť úsek múru nad
lešením. „Začíname s pokládkou betó-

nových platní, ktoré majú vrch (korunu)
múru ochrániť pred dažďom, snehom
a inými nepriaznivými poveternostnými podmienkami,“ spresňuje Baranec
s tým, že pri prácach sa používa vápenná malta bez cementu, ako tomu bolo
aj v minulosti.

budú realizovať spevnené plochy, vrátane kanalizácie a výsadby stromov v hodnote 138 570 eur. K tomu treba započítať aj osvetlenie v hodnote 14 668 eur,“
konkretizuje sumy Miloslav Baranec. Ako
podotýka, všetky práce na oprave múru
by mali byť hotové do konca októbra.

Opravu múru má na starosti spoločnosť
Cesty mosty z Košíc. Celá zákazka vyjde
mesto na 163 300 eur. „Oprava koruny
múru bude stáť 10 042 eur. Následne sa

Zároveň pokračujú aj práce na výstavbe zariadenia pre seniorov v prístavbe
kaštieľa.
(li)

Z októbrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 15. októbra sa uskutočnilo
zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Konalo sa netradične v popoludňajších hodinách
a zúčastnilo sa ho 16 poslancov.
Prvým a hlavným bodom rokovania bolo
prijatie návratnej finančnej výpomoci.
V roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu mesta pandémia
spôsobená ochorením COVID-19, a to
predovšetkým znížením príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. Uznesením Vlády Slovenskej
republiky č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020
bol preto prijatý návrh na poskytnutie
návratných finančných výpomocí obciam na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
Návratnú finančnú výpomoc v zmysle schváleného uznesenia vlády môže
mesto prijať, len ak celková suma dlhu
neprekročí 50 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných

2027. Keďže ide o bezúročnú pôžičku,
úroková sadzba je 0 percent,“ spresnil
hlavný ekonóm mesta Martin Majerník.
Ako ďalej dodal, návratná finančná výpomoc v plnej výške bude použitá na
splatenie časti istiny úveru, ktoré mesto
Žiar nad Hronom čerpalo v roku 2017
na verejné osvetlenie. Zostatok úveru
k 31.8.2020 bol 1 779 442,16 eura, mesačne sa splácalo 17 275 eur. Tento úver
by pritom mesto platilo do marca 2029.

zdrojov financovania, vrátane úhrady
výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov v príslušnom rozpočtovom roku, neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka
znížených o prostriedky poskytnuté
v príslušnom rozpočtovom roku vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného

subjektu verejnej správy, prostriedky
poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky
získané na základe osobitného predpisu.
„Výška návratnej finančnej výpomoci je
vo výške 414 250 eur a čerpať ju musíme
už v tomto roku. Splácanie istiny bude
v rovnomerných ročných splátkach od
roku 2024, posledná splátka bude v roku

Ďalším bodom rokovania bolo schválenie V. zmeny rozpočtu, kedy poslanci
schválili zvýšenie výdavkových finančných operácií o sumu 414 250 eur za
účelom splatenia časti istiny úveru vo
VÚB banke a zvýšenie výdavkových finančných operácií o sumu 500 eur ako
vklad mesta do neziskovej organizácie
Domov pri kaštieli.
V ďalšej časti zasadnutia poslanci
schválili Všeobecne záväzné nariadenie
mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 3/2016 o podmienkach poskytova-

nia dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad
Hronom. Dôvodom, prečo poslanci
schvaľovali toto VZN, je Uznesenie MsZ
č. 2/2020, ktorým boli vzaté na vedomie
Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR.
V rámci navrhovaných opatrení bolo prijaté aj opatrenie podrobne zadefinovať
vo VZN o poskytovaní dotácií prioritné
oblasti podpory verejnoprospešných
služieb, všeobecne prospešných služieb
alebo verejnoprospešných účelov.
Posledným bodom rokovania bolo
schválenie Rokovacieho poriadku Komisie pre hodnotenie projektov. Najskôr
poslanci schválili poslanecký návrh Ladislava Kukolíka, ktorým sa vykonávajú
zmeny v rokovacom poriadku. Následne
na to poslanci odsúhlasili zrušenie rokovacieho poriadku z roku 2005, a zároveň
schválili nový rokovací poriadok.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Výstavba kaštieľa IV.
Pripomeňme si aj stavebný materiál, z ktorého je kaštieľ vybudovaný. Budovy kaštieľa sú z veľkej
časti vymurované z tehál. Nachádza sa tu viacero druhov tehál
z rôznych tehelní, ktoré sú však
neokolkované, a tak interpretácia
ich miesta výroby, odkiaľ pochádzajú, je v podstate znemožnená.
Otvory – portály s ostrými uhlami,
tvoria precízne opracované kamenné články vytesané z pieskovca.
Pieskovec bol ľahko dostupný kameň z okolia a bol aj pomerne ľahko opracovateľný. Zato základové
murivá budov kaštieľa sú vystavané
z väčších kusov lomového kameňa
- ryolitu.
Čo sa týka výstavby interiéru, všetky
miestnosti na prvom podlaží majú
valenú klenbu s výsečami. Avšak len
v dvoch miestnostiach sa zachovala

né okenné ostenia boli pôvodne
natreté tmavou až čiernou farbou
a okolité steny boli biele.
Keď sa pozrieme na strechu, jej
tvar je v podstate nezmenený. Od
počiatku ju tvorila sedlová strecha,
na ktorej sa však často menila krytina, a to z drevenej – šindľovej až
po dnešnú pálenú – bobrovku. Je
na chválu veci, že komíny zostali
zachovalé vo svojom pôvodnom
stave a tvare, sú plne funkčné a aj
v budúcnosti by sa dala obnoviť
ich funkcia.

štuková výzdoba aj napriek tomu,
že pôvodne sa nachádzala v skoro
všetkých izbách využívaných arcibiskupmi.
Na druhom podlaží sú zase všetky
stropy rovné – trámové. V neskorších dobách boli všetky dverové

výplne, tvoriace amfiládu, sekundárne zamurované. Okenné otvory
na prvom podlaží majú kamenné
ostrenie s dolnou lištou podokenných ríms, pochádzajúce z obdobia
prelomu renesancie a baroka. Okná
v dolnom podlaží boli zabezpečené
prevlakovými mrežami. Kamen-

Idú príkladom sociálne slabším

Rodina pestuje vlastnú zeleninu a chová drobnú hydinu

Terénni sociálni pracovníci a Komunitné centrum si na posledný septembrový deň pripravili aktivitu pre deti
spod Kortíny. Sprevádzali ich do Šášovského Podhradia, do časti Píla, kde
si miestny obyvateľ spolu s rodinou
pekne upravil okolie a už dávnejšie
sa rozhodol realizovať práve v oblasti

pestovania zeleniny a drobného chovu hydiny a ďalších domácich úžitkových zvierat.
„Deťom sme chceli predviesť tento pozitívny vzor a krásny príklad, ako si zveľadiť
svoje okolie,“ hovorí Martina Marťušev
Selecká, terénna sociálna pracovníčka. Ako približuje, rodine v Šášovskom

Podhradí pomáhali v minulosti terénni
sociálni pracovníci napísať žiadosť o prenájom mestského pozemku, na ktorom
si mali záujem pestovať zeleninu a chovať viacero druhov zvieratiek. „Mesto
bolo v tomto smere veľmi ústretové
a aj vzhľadom na to, že ide o pozitívny
príklad úpravy okolia a vlastnej snahy
zlepšiť svoju životnú situáciu, rodine
bol schválený prenájom mestského pozemku pred ich obydlím a stanovená aj
ročná suma nájmu, ktorú si rodina bude
hradiť,“ spresňuje ďalej Selecká a ako
dodáva: „Deťom sa aktivita veľmi páčila. Mali možnosť vidieť naživo domáce
úžitkové zvieratká v prirodzenom prostredí, rozprávať sa s majiteľmi o chove
a starostlivosti o ne. Veľká vďaka patrí aj
rodine Lenky a Štefana, ktorí si pre nás
prichystali nádherné pohostenie, pre
deti aj malé sladké prekvapenie a dokonca mysleli aj na nepriazeň počasia
a prichystali posedenie pod nepremokavou plachtou.“
(r)

Hliníkové tuby z TUBAPACKu v prestížnom
kaderníckom salóne v Londýne
Tuby, ktoré vyrába žiarska spoločnosť
TUBAPACK sa už ocitli v rôznych kútoch sveta, okrem Česka, Maďarska,
Turecka, Írska, Nemecka, Poľska, Slovinska, Španielska, Francúzska, Ruska, aj v Thajsku, Gruzínsku, Švédsku či
Jordánsku. Súčasne ich môžeme nájsť
aj vo Veľkej Británii.
„Najnovšie sa môžeme pochváliť spoluprácou s uznávaným britským „celebritným“ kaderníkom Larrym Kingom, ktorého salóny sídlia v Notting Hill a South
Kensingtone v Londýne,“ hovorí na úvod
Margita Ceferová z obchodného oddelenia spoločnosti TUBAPACK a dodáva,
že klientmi tohto prestížneho salóna sú
také hviezdy ako napríklad členovia kapely One Direction, speváčka Pixie Lott,
herec Dominic Cooper známy z hudobného filmu Mamma Mia! alebo bývalý
anglický futbalista, v súčasnosti tréner
FC Chelsea, Frank Lampard.
Kooperácia s celebritným kaderníkom
vznikla prostredníctvom agenta spoločnosti TUBAPACK vo Veľkej Británii.
„Spolupráca začala začiatkom tohto
roku a odvtedy sme vyrobili už viacero
objednávok, očakávame teda dlhodobú

spoluprácu,“ dodáva Ceferová s tým, že
tuby mali vlastnú grafiku so špecifickými
farbami a špeciálny matný lak. Plnili sa
do nich nielen šampóny a kondicionéry,
ale aj rôzne krémy na úpravu vlasov.
Spoločnosť TUBAPACK vyrába hliníkové
a laminátové tuby pre rôzne odvetvia,
nielen pre kozmetický priemysel, ale aj
potravinársky, chemický či farmaceutický. Do túb vyrobených v žiarskom prie-

myselnom parku sa plnia nielen krémy
na ruky, lepidlá či horčicu, ale napríklad
aj také produkty, ako je dietetický veterinárny prípravok, alkohol, energetický
nápoj, šampón či zubná pasta pre psy,
strava pre kozmonautov, tekuté rukavice
a dokonca kaviár.
Zdroj: Hutník.
Zdroj foto: www.larryking.co.uk

V období baroka však nárožné
veže mali celkom iné zastrešenie. Strecha mala cibuľový tvar
s „lucernou“ na vrchole. Ešte si
všimnime podlahy v kaštieli. Na
druhom podlaží boli vo všetkých
miestnostiach položené mozaikové podlahy, ktoré v súčasnosti
odkrývame a rekonštruujeme ich.
Prebrusovaním pomerne dobre

zachovalých parketových krytín sa
dosahuje veľmi efektná podlahová
plocha, doplňujúca historický interiér. V ojedinelých prípadoch sú už
položené nové parketové podlahy, čo je pravdepodobne výsledkom posledného požiaru strechy
kaštieľa, kedy sa niektoré podlahy
poškodili. V severnom krídle došlo
k devastácii podláh následkom vlhkosti a chladu.
Podlahy v prvom podlaží boli a sú
kamenné. Pôvodné kamenné bloky, tvoriace podlahy v historickom
období, sú viditeľne zachované len
veľmi ojedinele – sakristia. Ostatné
podlahy boli upravované podľa potreby. V tejto časti prvého podlažia
je možné dokumentovať podlahové krytie len na základe realizovania archeologického výskumu.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Vyliaty Hron vyhnal z obydlí
niekoľko rodín z osady

Na viacerých územiach Slovenska sa
dnes vyliali vodné toky a dochádza
tak k zaplaveniu či už vozoviek, alebo
rodinných domov, ktoré sú postavené
blízko riek. Situácia je od ranných hodín vážna aj na rieke Hron, ktorá dnes
ráno o 6.00 hodine dosiahla hladinu
313 centimetrov a prietok 362 m3/s.
Tok rieky sa rozlial aj v blízkosti osady Pod Kortinou, kde bolo vytopených
niekoľko obydlí.
Zasahovať tu musel Dobrovoľný hasičský
zbor mesta a prvú základnú pomoc poskytlo aj samotné mesto. „Dočasnú pomoc sme poskytli 14 ľuďom, ktorých sme
ubytovali na Jadrane. Ide o matky s deťmi,“ informuje vedúci Kancelárie primátora mesta Martin Baláž a ako dodáva, do
dočasného ubytovania im poskytli deky
aj potraviny. Keď voda opadne, budú si
už musieť sami riešiť situáciu s ubytovaním. „Našťastie, všetko sa zaobišlo bez
zranení. Touto cestou chceme poďakovať
dobrovoľným hasičom, ako aj pracovníkom Odboru starostlivosti o obyvateľa
MsÚ za koordináciu pri riešení situácie,“
uzatvára Martin Baláž.

Ako hovorí vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monika Minárová,
mesto uvoľnilo byt na Jadrane pre matky s maloletými deťmi, ostatné ženy zo
zaplavených obydlí ubytovanie odmietli. Muži so staršími deťmi zostali v osade.
„Matkám s deťmi sme zabezpečili okrem
diek aj čaj, polievku a chlieb, časť stravy
dostanú aj muži v osade a časť sa zavezie
ženám s deťmi,“ spresňuje Minárová.
Priamo v osade bol spolu s dobrovoľnými hasičmi aj František Páleník, ktorý je
zároveň profesionálnym hasičom. „V blízkosti obydlí je potok, ktorý sa vlieva do
Hrona. Ten už mal takú vysokú hladinu,
že sa voda preliala a zaplavila niekoľko
obydlí. Najskôr sme chceli vodu odčerpávať, ale na základe skúseností spred
piatich rokov sme sa dohodli, že vodu
odčerpáme až potom, ako sa dážď upokojí a hladina rieky klesne. V tejto chvíli
by to totiž nemalo žiadny zmysel,“ konštatuje na margo situácie.
(li)
Foto: DHZM.
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Prácu profesionálneho hasiča vykonával viac ako 28 rokov
Dnes sa venuje dobrovoľníkom

Dobrovoľ ný
hasič sk ý
z bor
mesta Žiar nad Hronom (DHZM)
vykonáva svoju činnosť od roku
2017. O znovuobnovení činnosti
zboru rozhodli na zasadnutí
MsZ žiarski poslanci. Za veliteľa
dobrovoľníkov bol vymenovaný
Ján Kobelár, ktorý bol viac ako
28 rokov profesionálnym hasičom.
Ako vtedy naznačil, dobrovoľných
hasičov čaká ešte veľa práce, a preto
sa bude snažiť oslovovať aj mladú
generáciu. S Jánom Kobelárom
sme sa stretli a rozprávali sme sa
nielen o dobrovoľných hasičoch,
ale zaspomínal si aj na prácu
profesionálneho hasiča.
„Od začiatku som sa snažil oslovovať
aj mládež, aby sa zapájala, pretože
dobrovoľné hasičstvo má veľký prínos
aj pre profesionálnych hasičov,“ hovorí
na úvod Ján Kobelár. Ako približuje,
na začiatku boli členmi hasičskej
jednotky prevažne profesionáli, dnes
už tu majú zastúpenie aj dobrovoľníci
z radov občanov: „Keď som na začiatku
od primátora prijal funkciu veliteľa
dobrovoľníkov, povedal som, že
zoženiem do zboru dobrovoľníkov.“
Keďže najskôr bol žiarsky DHZM
zaradený do kategórie C, bolo potrebné
mať 20 členov. Neskôr sa to zmenilo
a dnes stačí, aby bolo v zbore 10 členov.
„Zaradení sme do kategórie C a dnes
máme 24 členov. Zatiaľ sa nám podarilo
osloviť iba dve ženy, ostatní členovia
sú muži. Každý, kto chce byť členom,
musí absolvovať základnú prípravu,
aby sa mohla jeho činnosť kvalitnejšie
rozvíjať a aby mohol absolvovať
ďalšie školenia. Takými sú napríklad
obsluha elektrocentrály či hasičského
vozidla. Pri použití majákov na aute
je potrebné mať psychotesty a sú tu
aj ďalšie skúšky, napríklad na prácu

Dobrovoľní hasiči počas pandémie dezinfikovali mesto.

dobrovoľní hasiči v prípade, že asistujú
profesionálom, musia dodržiavať
pokyny veliteľa jednotky.
Dobrovoľných hasičov môže na zásah
povolať primátor mesta (starosta obce)
cez veliteľa zboru, alebo ich privolá štát
cez operačné stredisko. V takom prípade
majú povinnosť dostaviť sa do dvoch
hodín na hasičskú zbrojnicu, ktorá je vo
dvore mestského úradu a do desiatich
minút vykonať výjazd na určené miesto.
„Ako sme už spomínali, DHZM musí mať
minimálne desať členov. Z nich musí
byť k dispozícii minimálne zmenšené
družstvo v počte 1 + 3, ktoré vykonáva
potrebnú výpomoc hasičom. Zväčša sú
to pomocné práce alebo dohliadanie na
miesto po požiari či pomoc pri živelnej
udalosti. Môžeme urobiť aj výjazd, kde
nie sú potrební profesionálni hasiči, ale
musí sa o tom urobiť záznam,“ približuje
ďalej Ján a ako podotýka, dobrovoľní
hasiči môžu byť privolaní napríklad aj
na pomoc pri odstraňovaní škôd pri
povodniach. Ich služby využilo mesto

o práci v profesionálnom hasičskom
zbore,“ naznačuje Ján a vyvracia mýty
o tom, že by dobrovoľníci boli zbytoční:
„Veľakrát som počul – načo sú nám
dobrovoľní hasiči, keď štátnych máme
doslova pod nosom a v rámci mesta
vedia k udalosti prísť do 3 minút. Nie
vždy sú však na základni a môže sa
stať, že sú pri havárii a vtedy už naozaj
musia nastúpiť dobrovoľní hasiči.
Treba si na to spomenúť napríklad
vtedy, keď bude veterná smršť, na
auto, prípadne na stojisko spadne
konár. Vtedy nie je potrebné volať
profesionálov, stačí dobrovoľníkov.“ Nie
je to tak dávno, čo pri jednej činnosti
v rámci mesta zachránili ľudský život.
„V súvislosti s pandémiou sme v rámci
mesta vykonávali dezinfekciu, keď za
nami dobehla pani, že našla na ceste
odpadnutého pána a nevie si s ním
poradiť. Zavolala záchranku, ale kým
prišla, tak sme pánovi poskytli prvú
pomoc. Pri páde si rozbil hlavu, mal silné
krvácanie, ktoré sme zastavili. A keďže
bol dezorientovaný, dali sme ho do
protišokovej polohy a do príchodu
záchranky sme s ním komunikovali,“
približuje záchrannú akciu spred
niekoľkých mesiacov, za čo sú dnes
štyria členovia DHZM navrhnutí na
medailu za záchranu života.

Radšej vykonával prácu
v teréne ako od stola

Počas osláv Dňa detí s dcérou Veronikou a vnučkou Dorotkou.

s motorovou pílou alebo na vyhradené
technické zariadenia,“ vymenúva
skúsený hasič a ako konkretizuje:
„Dobrovoľníci vykonávajú samostatné
zásahy pri menších požiaroch v exteriéri
a v prírodnom prostredí, podporujú
zabezpečenie hasičských jednotiek pri
vnútornom alebo vonkajšom požiari
objektov alebo pri požiari v prírodnom
prostredí a robia aj zásahovú činnosť
pri nežiaducich udalostiach, akými sú
veterné či snehové kalamity a povodne.“
Pokiaľ sa chce niekto stať dobrovoľným
hasičom v DHZM, musí dosahovať vek 18
rokov. Maximálna veková hranica pritom
stanovená nie je, potrebná je dobrá
zdravotná spôsobilosť na vykonávanie
tejto činnosti. Treba tiež podotknúť, že

aj nedávno v súvislosti s pandémiou
koronavírusu, kedy pomáhali pri
dezinfekcii v rámci mesta. Pri samotných
požiaroch však ešte neboli, pretože
potrebnú techniku dostali iba minulý
rok (Iveco vozidlo s potrebnou výbavou
+ protipovodňový vozík).

Členovia DHZM navrhnutí na
medailu za záchranu života
Pokiaľ vás práca hasičov zaujíma a radi
by ste si ju vyskúšali, do DHZM sa
stále môžete prihlásiť. „Na začiatku je
potrebné absolvovať základné školenie
počas štyroch víkendov. Členstvo
v DHZM je však určite veľmi dobrou
prípravou pre tých, ktorí uvažujú

Ján Kobelár v ykonával prácu
profesionálneho hasiča viac ako 28
rokov. „Presne 28 rokov a 5 mesiacov,“
spresňuje a v spomienkach sa vracia do
minulosti: „Od roku 1991 som nastúpil
k profesionálnym hasičom a splnil
som si tým svoj detský, a neskôr aj
dospelácky sen. Od roku 1982 som
bol aj dobrovoľným hasičom, ale to
mi akosi nestačilo.“ Na otázku, čím mu
toto povolanie tak veľmi učarovalo,
má jednoznačnú odpoveď: „Otec bol
dobrovoľný a závodný hasič v bani
v Handlovej. Ako dieťa som s ním
chodieval po rôznych súťažiach a veľmi
sa mi to páčilo. Potom však nastal akýsi
útlm. Začal som študovať na strednej
škole a neskôr som pracoval na družstve
ako traktorista. Krátko po revolúcii,
v roku 1991 som sa dostal po tom, ako
sa zvyšovali stavy, k hasičom. Medzi 30
ľuďmi, ktorí boli na výberovom konaní,
som uspel spolu s ďalšími piatimi.
A tak som si konečne ako 33-ročný
splnil sen, aj keď mnohokrát to bolo
na úkor mojej rodiny. Byť hasičom totiž
nie je povolanie, ale poslanie. Ako sa
hovorí, človek sa musí narodiť, aby bol
dobrým sústružníkom, dobrým šoférom
a rovnako tak sa musí človek narodiť,
aby bol dobrým hasičom a bral to nie
ako povolanie, ale poslanie.“
Hneď po tom, ako bol prijatý
k profesionálom, musel si urobiť
základný kurz, ktorý trval 6 týždňov,

neskôr nasledovalo štúdium na
strednej škole požiarnej ochrany
v Žiline a potom ešte veľmi veľa ďalších
kurzov. Jánova kariéra stúpala hore
a od hasiča postúpil na špecialistu,
neskôr na strojníka, pokračovala na
veliteľa družstva a veliteľa čaty. A práve
z tejto pozície odišiel na jar tohto roku
do dôchodku. „Každý veliaci hasič by
mal prejsť všetkými funkciami, čo sa
v mojom prípade aj stalo. Keď som
sa lúčil so zborom a krajský veliteľ mi
prišiel poďakovať, povedal, že som
jeden z mála veliteľov, ktorí išli takýmto
postupom na funkciu,“ konštatuje
s nostalgiou. Ako však vzápätí
zdôrazňuje, ani vyššia funkcia mu nikdy
nezaručila, že by iba vydával pokyny.
Veľakrát už aj ako veliteľ musel držať
v rukách hadicu a hasiť. Rovnako tak
pri dopravných nehodách vždy robil,
čo bolo treba. „S kolegami sme sa len
pozreli na seba a každý hneď vedel, čo
má robiť. Mňa práveže nebavilo robiť
papiere, radšej som robil a makal,“
hovorí s úsmevom a o čosi vážnejšie
naznačuje, že počas zásahov videl aj
veľa nešťastia: „Veľmi veľa. A nie vždy sa
dalo pomôcť, život je taký, žiaľbohu. Ale
keď sme pomohli, mali sme vždy veľmi
dobrý pocit.“

Výjazd do minúty
od nahlásenia udalosti
Hasiči sú jediná záchranná zložka, ktorá
musí mať do minúty od nahlásenia
udalosti výjazd. „Či je deň, či noc, alebo
skoré ráno, hasič sa musí obliecť, bežať
a do minúty musí byť urobený výjazd.
Boli nehody a udalosti, kde už sme prišli
k ľuďom, ktorým sme nemohli pomôcť.
Pamätám si na dopravnú nehodu, kde
auto narazilo do stromu. Vtedy som bol
ešte radový hasič, strojník. Mali sme
starú favoritku, za mnou išla cisterna.
Tým, ktorí zostali v aute, sa už pomôcť
nedalo, ale vonku sedeli ešte dvaja
chlapci. Duchaprítomní ľudia doniesli
vodu a polievali ich, lebo ešte na nich
tleli veci. Auto vybuchlo a tí v aute
nemali šancu prežiť. A takýchto nehôd
bolo veľmi veľa, keď sa už nedalo
pomôcť. Ale, samozrejme, bolo aj veľa
takých, kde sme pomohli.“
Vždy, keď bola nahlásená nehoda, tak
Ján vychádzal z najťažšej varianty,
ktorá ich pri príchode na miesto mohla
čakať. Hasiči, ktorým velil, tak boli vždy
pripravení. Ale aby sme neboli len
pesimistickí. Určite boli aj prípady so
šťastným koncom. „Slúžili sme počas
vianočných sviatkov a nahlásili nám
dopravnú nehodu pri Lehôtke pod
Brehmi. Na mieste bolo v poli prevrátené
auto na streche. Po obhliadke sme zistili,
že je tam mladá rodinka s asi dvojročným
dieťatkom. To už mali zababušené,
preložili sme ho do hasičského auta, do
tepla, aj spolu s mamou. Auto sme dali
na cestu, našťastie, bolo pojazdné. Keď
rodina odchádzala, dieťatko sa na nás
šťastne usmialo,“ spomína na emotívny

zážitok, ktorý mu aj po rokoch vyčaril
nielen úsmev na tvári, ale aj vohnal slzy
do očí.
Určite ste si nie raz položili otázku, čo
robia hasiči na stanici, keď nemusia ísť na
výjazd. Odpoveď je jednoduchá – musia
sa venovať technike, samovzdelávať sa
a udržiavať hasičskú stanicu v čistote.
„Stalo sa, že počas pracovnej smeny sme
boli aj desaťkrát na výjazde, napríklad
pri požiaroch. Niekedy aj pri dvoch
alebo troch dopravných nehodách.
Ale boli aj dni, keď sme vôbec nešli na
výjazd. Spomínam si aj na úsmevné
príbehy, kedy sme skladali mačky zo
stromov, vyťahovali psíkov z vody. Raz
nás zavolali k jednej odpadovej rúre,
že tam niečo šuchoce, niečo je v nej
padnuté. Prišli sme, rozmýšľali, čo tam
môže byť. Kuna, mačka? Otvorili sme
to a odtiaľ vyleteli vtáčence. Náplňou
hasičov je totiž ochraňovať nielen ľudský
život a majetok, ale všetko, čo je živé.
Na Štedrý deň sme boli vyťahovať koňa
z potoka, lebo nevedel vyjsť von. Zapli
sme ho za žeriavo-bagrom, podviazali
a vybrali von. Aj kravu, ktorá zapadla do
močovky, sme boli vyťahovať či skladať
papagája zo stromu,“ vracia sa Ján
v spomienkach k tým veselším prípadom
so šťastným koncom. O čosi vážnejšie
však prízvukuje, že vždy je lepšie spraviť
poplach a zavolať záchranné zložky, ako
byť nevšímavý. „Každý vieme, čo sa stalo
pred rokom v Prešove, keď v paneláku
unikal plyn. Ľudia si to nevšímali
a zanedbalo sa to. Radšej treba spraviť
poplach, hasiči prídu, zistia, čo je vo veci
a buď odídu preč, alebo problém začnú
riešiť. Netreba rozmýšľať, či niekoho
otravujete.“ V tejto súvislosti sa tiež
vynára otázka, kto platí výjazdy hasičov:
„Občas sa dajú pokuty, napríklad, keď
sa zistí, že niekto vypaľoval trávu. Alebo
v prípade, kde vznikol požiar v dome
a boli zanedbané bezpečnostné
opatrenia. Ale zaplatenie výjazdu som
počas celej svojej 28-ročnej služby
nezažil. Oheň je beťár, stále drieme,
človek nikdy nevie, ako vznikne. Veľakrát
aj blesk zapáli byt... to sa stávalo a aj
stávať bude.“
Okrem toho, že je Ján citlivým človekom,
je aj bývalým dlhoročným darcom krvi.
„Mám 100 odberov a zlatú Janského
plaketu. S odbermi som začal ešte ako
vojak na základnej vojenskej službe. Mrzí
ma, že je tých odberov iba tak málo, lebo
niektoré roky som vynechal,“ zamýšľa sa
skromne a ako nám na záver prezrádza,
v jeho hasičských šľapajach pokračuje aj
jedna z jeho dvoch dcér Veronika, ktorá
vyštudovala na vysokej škole požiarnu
ochranu a venuje sa preventívnej časti
a je špecialista požiarnej ochrany: „Ako
kedysi mňa pri mojom otcovi očarila
práca hasiča, zrejme tak je to aj v tomto
prípade.“
(li)
Foto: archív JK.

Ján Kobelár (vľavo) ako vedúci družstva hasičov záchranárov
počas reprezentácie KR BB v Humennom. Stali sa najlepším
družstvom na Slovensku.

Z pera čitateľa
Výmena koní po dohode na ranči v Železnej
Breznici. Kus za kus bez doplatku. Môj kôň
Dastin Markus z chalupy na doline pod
Kľačanmi na ranč. Môj vymenený kôň Sirius,
voláme ho Cyro, prišiel z ranča v dohodnutom
dni a Dastin bol odvedený na ranč jazdcom
z Breznice.
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Jubilantom

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 19.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 20.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21,
Kremnica
• 21.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 22.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 23.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 24.10. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529

Pri tej príležitosti sme na chalupe navarili
guláš, upiekli živánku a po pohostení jazdcov
z ranča, ktorí sprevádzali majiteľa pri výmene,
sme sa rozlúčili s Dastinom, poslednýkrát
pohladili hrivu a zamávali odchádzajúcim
jazdcom. Oči mi zvlhli, keď sa stratili za lesom
nad chalupou.

• 25.10. 8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 26.10. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
• 27.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 28.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 29.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník nad Hronom
• 30.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21,
Kremnica
• 31.10. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 1.11. 8.00 – 12.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
13.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00
h otvorené lekárne:
• lekáreň Benu, SNP 116 (OC Kaufland)
• lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

Začali sme sa venovať Cyrovi, ktorý bol
v novom prostredí nepokojný, dobýjal sa do
dverí maštale. Bál som sa, že dvere vykopne
a musel som ho prvú noc upokojovať a dávať
mu sladkosti a mrkvu. Na druhý deň som ho
vodil okolo chalupy, aby si zvykol na nových
ľudí a nové prostredie. Ako dni a týždne
ubiehali, zvykali sme si na seba a jazdili na
ňom agroturisti. Stal sa miláčikom pre dobrú
povahu. Žil s nami na chalupe 15 rokov, až do
doby, keď sme predali chalupu manželom
z Petržalky. Na náš inzerát na interne sa
prihlásili vysokoškolsky vzdelaní rodičia
dvoch detí a odkúpili chalupu so všetkým –
koňom aj ďalšími zvieratami. Sú odborníci,
ítečkári, budú pracovať z domu a po prerobení
stavby sa presťahujú na Kľačany.

MESTO HĽADÁ ZÁUJEMCOV O OPATROVNÍCTVO
Hľadáme aktívnych seniorov a seniorky, ale aj ostatných záujemcov, ktorí majú chuť, silu a záujem
realizovať sa v opatere tých, ktorí to potrebujú viac ako vy sami.
Ak máte záujem aj takto tráviť vaše voľné chvíle, prihláste sa! Veľmi radi vám poskytneme viac
informácií a veľmi radi vás uvítame v radoch našich profesionálnych opatrovateliek v domácej
opatrovateľskej službe.
Ak poznáte aj vo svojom širšom okolí niekoho, kto by mal záujem a predpísané vzdelanie (minimálne
220-hodinový kurz opatrovateľov alebo stredné zdravotné vzdelanie), pošlite ho za nami. Kontakt:
MsÚ Žiar nad Hronom, veronika.pachnikova@ziar.sk, č. t.: 045/678 71 38, dagmar.stifnerova@ziar.sk,
č. t.: 045/678 71 59.
(r)

Nabudúce o tom, ako sme za získané peniaze
precestovali pol sveta.
František

Oficiálne stanovisko Konferencie biskupov
Slovenska k zákazu bohoslužieb
Od 15. októbra 2020 až do odvolania
bude na Slovensku platiť všeobecný
zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka
aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi urobili
všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného
slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom
zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov. V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci
katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra
až do odvolania všade pozastavené. Kňazi nech teda od štvrtku bohoslužby slávia
súkromne, bez účasti veriacich, a nech sa
tak postarajú aj o prijaté omšové úmysly. Sviatosti bude potrebné vysluhovať
na individuálnej báze, bez spoločného
zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu
bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu.
Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale
s obmedzením počtu na jednu osobu na
15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku

bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku
obmedzený nebude. Situácia, do ktorej
vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli
spoločnému dobru nariadenia uposlúchneme: ich nerešpektovanie by spôsobilo
iba väčšie škody. Zariaďte sa podľa nich
a v tomto smere informujte aj veriacich.
Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás
všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu
biskupov prinesie dobré ovocie. Je zrejmé, že vo viacerých oblastiach utrpíme
straty. Ale sme presvedčení, že milosrdný
a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak
sa jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné. Pamätajte na to, prosíme,
a v tomto duchu hľadajte aj spôsoby ako
nestratiť horlivosť a lásku k veriacim, ktorí sú zverení do našej starostlivosti, aj keď
teraz im môžeme slúžiť len na individuálnej báze. Biskupi Slovenska sa za vás
modlia, žehnajú vám, a zároveň aj vás
prosia o vaše modlitby.

Vážení spoluobčania!

skutočnosť nezastaviteľného času.

Žijeme zvláštne časy, keď ľudstvo trápi pandémia, spôsobená novým typom koronavírusu.
Ten môže predstavovať vážne ohrozenie zdravia
najmä u ľudí nad 65 rokov. Z dôvodu opatrení
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky naše mesto okrem iných športových či
kultúrnych podujatí, nemôže uskutočniť v tomto
roku, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ani
tradičné podujatie pre 70, 80 a 90-ročných jubilantov mesta.

Dni mnohých z vás sú ešte stále naplnené rôznymi aktivitami. Ak je možnosť, navštevujete
kultúrno-spoločenské podujatia, zájdete si do
záhradky, niektorí možno do Božieho chrámu
pomodliť sa a pocítiť v sebe vnútorný pokoj.
Alebo pomáhate svojmu okoliu kvôli pocitu užitočnosti či už ako členovia Jednoty dôchodcov
Slovenska, Klubu dôchodcov, rôznych organizácií, pôsobiacich na pôde mesta. Tak sa k slovu
dostanú vaše skúsenosti, rozvážnosť a rady,
usmerňujúce riešenia dôležitých otázok spoločenstva mesta.

Preto aspoň týmto spôsobom sa vám, jubilujúci
seniori, prihováram.
Básnik Milan Rúfus na tému - jeseň života kedysi povedal: „Ako dedinského chlapca ma
fascinovali jesenné stromy, keď po zhodení lístia
vydali na svetlo božie už prázdne vtáčie hniezda,
celé leto milosrdne ukrývané v tomto lístí. A ja som
odrazu uvidel utajované vnútro stromu akoby pod
röntgenom Stvoriteľa. Až napokon ja sám som sa
stal jeseňou v jeseni.“
Týmito myšlienkami Milan Rúfus veľmi výstižne,
symbolicky, spôsobom sebe vlastným, charakterizoval tretí vek. Aj vy ste jeseňou v jeseni.
Zamýšľate sa nad rokmi, ktoré ubehli závratnou
rýchlosťou. Tešíte sa zo životných úspechov vašich blízkych, tešíte sa, ako rastú vaše vnúčence,
pravnúčence, pripomínajúce vám nemennú

Milí jubilanti!
V mene svojom i v mene všetkých Žiarčanov vám
úprimne ďakujem za vašu celoživotnú prácu,
a zároveň blahoželám k vašim okrúhlym jubileám, ktorých sa dožívate v tomto roku. V pokoji,
a hlavne zdraví prekonajte toto neľahké obdobie
pandémie v kruhu ľudí, s ktorými si máte čo povedať, pretože im na vás záleží. A nezabúdajte
na dôležité životné krédo:
„Žiť šťastne, to znamená, okrem iného, aj nestrácať humor a optimizmus, robiť každodenné
maličkosti s láskou, tešiť sa z malých, náhodných
radostí.“
Peter Antal, primátor mesta

Európsky týždeň jazykov
v cirkevnej škole

Hodinky si nastavíme na zimný čas
Víkend pred Dušičkami bude o hodinu dlhší.
Hodiny sa posúvajú na tzv. zimný čas. Striedanie letného a zimného času sa riadi rovnakými
pravidlami v celej Európskej únii. Tie definuje
smernica EÚ ešte z roku 2001, ktorá hovorí, že
letný čas začína vždy poslednú marcovú sobotu, trvá sedem mesiacov a na normálny (zimný) čas sa mení poslednú októbrovú sobotu.
V nedeľu 25. októbra si tak hodiny o 3.00 hodine posunieme na 2.00 hodinu. Prechod na
tzv. letný čas nás potom čaká 28. marca 2021.
Zmena letného na zimný a naopak by sa mala
naposledy uskutočniť v roku 2021. Ktorý „čas“
nám zostane, ešte stále nie je rozhodnuté.

Každoročné pripomenutie si Európskeho dňa jazykov máme za sebou.
Tento rok pripadol na sobotu, preto
sme si jazykovú rôznorodosť v Európe pripomínali na cirkevnej škole celý
týždeň od 21. septembra.
Každý deň nám naše kuchárky pripravovali jedlo nejakej európskej krajiny. Určiť názov krajiny bola úloha pre žiakov
1. stupňa. Pomôcť im mohli aj piesne
v jazyku daného štátu, ktoré zneli počas niektorých prestávok zo školského
rozhlasu. Žiakov 2. stupňa čakali každý
deň nové úlohy zamerané na príslušnú
krajinu. Zo správnych odpovedí vyžrebovala riaditeľka školy po troch žiakoch

z 1. a z 2. stupňa, ktorí získali hodnotné
ceny.
1. cena (výkladový slovník) – Maroško Tončo z 2. B a Miška Glezgová z 5. A
2. cena (USB kľúč) – Šimonko Chovanec
z 2. B a Radko Repiský zo 6. B
3. cena (zvýrazňovačky) – Lucasko Behanovský zo 4. B a Romanka Kúdelová zo 6. A
Udelená bola aj špeciálna cena Lucke Tichoňovej z 9. A. Zároveň veľké poďakovanie patrí Martinovi Škarbovi a Oxford
Bookshop z Banskej Bystrice za hodnotné výkladové slovníky pre našich víťazov.
Cirkevná škola
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Od štvrtku 15. októbra platia nové protipandemické opatrenia
Ústredný krízový štáb prijal v nedeľu
11. októbra súbor nových opatrení.
Opatrenia neplatia len pre rizikové
regióny, ale celoplošne pre celé Slovensko.
Keďže niekoľko dní po sebe máme nad
tisíc nových nakazených denne, hygienici sa na tento vážny stav rozhodli reagovať prijatím nových prísnych opatrení.
Na Slovensku tak zavládne podobný režim, ako to bolo počas prvej vlny. Nové
opatrenia platia pre všetkých, neplatí
regionálny princíp.
Okrem opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, ktoré platí
od pondelka 12. októbra, vstúpili do
platnosti vo štvrtok 15. októbra tieto
opatrenia:

Rúška
• povinnosť nosiť rúška aj v exteriéri
v obciach a mestách. Mimo obcí alebo
miest nie je nosenie rúšok povinné pre
členov rodiny alebo v prípade, že rozostup od cudzích ľudí bude väčší ako päť
metrov.
• povinnosť nosiť rúška majú aj deti na
prvom stupni základných škôl. V materských školách sa ich nosenie dôrazne
odporúča. Výnimku z nosenia rúšok
majú aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

Školy
• stredné školy prešli od pondelka
12. októbra na dištančné vzdelávanie
až do odvolania. Základné a materské
školy a osemročné gymnáziá fungujú
v režime ako doteraz. Školské družiny
budú fungovať za prísnych opatrení.
Funguje aj školské stravovanie podľa
nastavených usmernení.
• prevádzka telocviční v školách, skupinová výučba umeleckých škôl a centier
voľného času sa dočasne ruší. Ruší sa
aj organizácia lyžiarskych, plaveckých
kurzov, exkurzií a iných výletov a aktivít
mimo škôl.

Hromadné podujatia
• zakázané sú všetky hromadné podujatia. Výnimku majú sobáše, krsty a pohreby, pre ktoré platia obmedzenia
1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri, v exteriéri je nutné dodržiavať
dvojmetrové rozostupy, pričom počet
účastníkov nebude obmedzený.
• výnimka platí aj pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal,
basketbal, hádzaná – 1. liga). Tie sa však
musia konať bez účasti divákov a hráči
musia byť pravidelne testovaní na COVID-19.
• zostáva zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona, to

sú mestské a obecné zastupiteľstvá,
schôdze parlamentu a súdy, a to za dodržiavania nastavených protipandemických opatrení

Prevádzky
• počet zákazníkov v prevádzkach je obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových
metrov
• prevádzky verejného stravovania, ako
sú reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne,
môžu podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy), alebo ich baliť zákazníkom
so sebou

• otváracie hodiny prevádzok verejného
stravovania ostávajú obmedzené podľa
súčasných pravidiel
• seniori majú vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9.00
do 11.00 hod. Nakupovať však môžu aj
mimo tohto času. Dôrazne sa im však,
ako rizikovej skupine, odporúča, aby využívali na nákup vyhradený čas, v ktorom najmä v pracovnom týždni nakupuje menej iných skupín obyvateľstva.
• zatvorené sú prevádzky divadelných,
hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární,

sáun, akvaparkov, fitness a wellness
centier
Rušia sa aj bohoslužby. Tréningy v exteriéri sú povolené individuálne a s odstupmi. Terasy kaviarní a reštaurácií
môžu zostať otvorené. Režim na hraniciach sa zatiaľ nemení.
Opatrenia by mali platiť do času, kým
sedemdňový kĺzavý medián nedosiahne hranicu 500. Momentálne je na čísle
1037.

Režim pracovísk Ministerstva vnútra SR počas núdzového stavu
Ministerstvo vnútra upozorňuje, že
v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo viacero opatrení pri
poskytovaní služieb evidencie vozidiel na dopravných inšpektorátoch,
oddelení dokladov, pracovísk okresných úradov a klientskych centier.
Opatrenia platia od pondelka 5. októbra až do odvolania.

Na úseku zbraní a streliva polícia nebude prijímať žiadosti o vydanie zbrojných
preukazov, a zbrojných licencií, ani žiadosti o udelenie výnimiek k nadobudnutiu vlastníctva či držby zbrane, keďže
počas núdzového stavu sa nebudú vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti
ani potrebné obhliadky priestorov. Nebudú sa vydávať ani potvrdenia o vypožičaní a prenájme zbrane.

Okresné úrady a klientske centrá
Okresné úrady budú v plnom rozsahu
zabezpečovať agendy na úsekoch:
• overovania listín a osvedčovania podpisov,
• živnostenského podnikania,
• cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
• katastra nehnuteľností,
• životného prostredia,
• poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových
úprav.
K dispozícii budú aj podateľne okresných úradov. Tieto pracoviská budú akceptovať podania zaslané elektronickou
poštou, do troch dní je však potrebné
podania doplniť listinnou podobou alebo, autorizovať elektronickým podpisom. Osobné konzultácie budú možné
až po dohode s klientom, okrem vyššie

uvedených úsekov. Na ďalších agendách
len po objednaní sa na termín so zodpovedným zamestnancom. Občanov
vyzývame, aby prednostne využívali
telefonickú, elektronickú či písomnú
komunikáciu.

Dopravné inšpektoráty,
oddelenia dokladov
a evidencia zbraní
Dopravné inšpektoráty budú vykonávať všetky evidenčné úkony, avšak len
u občanov, ktorí sa objednajú online
pomocou elektronickej služby. Vstup na

dopravný inšpektorát im bude umožnený maximálne 5 minút pred termínom.
Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla (malý technický preukaz) sa počas
núdzového stavu nebudú doručovať na
oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa. Vodičské preukazy a cestovné
pasy sa budú vydávať bez obmedzení.
V agende občianskych preukazov sa
počas núdzového stavu na oddeleniach
dokladov nebudú vydávať certifikáty
pre elektronický podpis, keďže na tento
účel je k dispozícii bezplatná elektronická služba.

Počas núdzového stavu neplatia lehoty
platnosti uvedené na dokladoch (s výnimkou cestovných pasov), ktorá sa
automaticky predlžuje až do uplynutia
4 mesiacov po skončení núdzového
stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti
s pandémiou COVID-19.

Cudzinecká polícia
Pracoviská oddelení cudzineckej polície
budú vybavovať len osoby objednané
online prostredníctvom elektronickej
služby. Osoby bez online rezervácie
bude možné vybaviť len v mimoriadnych prípadoch (osobitný zreteľ, humanitárny dôvod) so súhlasom príslušného
riaditeľa riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície PZ. Zároveň upozorňujeme cudzincov, ktorým končí udelený
pobyt, aby nepodliehali zbytočnej panike pokiaľ sa im dovtedy nepodarí získať

voľný termín na podanie žiadosti o obnovenie pobytu. Na základe novely zákona č. 73/2020 o pobyte cudzincov sa
automaticky predlžuje platnosť každého
prechodného pobytu, trvalého pobytu
alebo tolerovaného pobytu, ktorá by
inak uplynula počas núdzového stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-19. To znamená, že je možné rezervovať akýkoľvek najbližší termín na
podanie žiadosti o obnovenie pobytu,
aj keď by bol až po zdanlivom skončení
platnosti pôvodného pobytu.

Rešpektujte hygienické
opatrenia a pokyny
zamestnancov
Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori. Každý návštevník je povinný
rešpektovať ich pokyny, dodržiavať
hygienické opatrenia, najmä povinnosť
mať prekryté horné dýchacie cesty
rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať
si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.
Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj
za porušenie nariadenej izolácie môže
príslušník Policajného zboru na mieste
uložiť pokutu v blokovom konaní až do
výšky 1000 eur.
MV SR

Koronavírus potvrdený aj v žiarskej nemocnici
Nemocnica v Žiari nad Hronom pre
potrebu izolácie pacientov s ochorením COVID-19 vyčlenila jedno samostatné oddelenie. Aktuálne je na
danom pracovisku hospitalizovaných
sedem pacientov s potvrdeným koronavírusom.
Ako nám potvrdila hovorkyňa spoločností ProCare a Svet zdravia Jana Fedáková, doposiaľ bolo v rámci žiarskej
nemocnice otestovaných 525 pacientov, pričom koronavírus bol potvrdený
u 29 z nich. „Nemocnica má aktuálne
21 infikovaných zdravotníkov, ktorí sú
v domácej karanténe. Medzi personálom nemocnica uskutočnila asi 350 od-

berov, pričom niektorí zdravotníci boli
testovaní opakovane,“ podotýka Fedáková a ako upozorňuje, v nemocnici
platí zákaz návštev a je zavedená triáž
pacientov.

udržala poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez obmedzení vo všetkých
odboroch, a to vrátane plánovaných
výkonov a prevencie,“ uzatvára Jana
Fedáková.

Zatiaľ bez obmedzení
plánovaných výkonov

V nemocnici došlo k úmrtiu dvoch pacientov, u ktorých bol potvrdený koronavírus. Príčinou úmrtia však nebolo
ochorenie COVID-19, ale iná diagnóza.
(li)

Operačné odbory žiarskej nemocnice
sú aktuálne v prevádzke v sprísnenom
hygienicko-epidemiologickom režime
so zvýšenou ochranou pacientov aj personálu. Prevádzka interného oddelenia
a neurológie bola kapacitne zredukovaná. „Nemocnica robí maximum, aby
napriek náročnej pandemickej situácii
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Spomínajme na svojich zosnulých ekologickejšie
Na Dušičky pamätajme nielen na zosnulých, ale aj na generácie, ktoré prídu po nás. Nezabúdajme, že Sviatok
všetkých svätých nie je len o tom, kto
bude mať krajšie a bohatšie vyzdobený hrob a kto donesie viac kahancov
a sviečok.
Už o niekoľko dní si pripomenieme Sviatok všetkých svätých a po ňom Sviatok
všetkých zosnulých, ktorý ľudovo nazývame aj Dušičky. Tento sviatok má na
Slovensku hlbokú tradíciu. Svoju úctu
našim zosnulým prejavujeme vyzdobením miest ich posledného odpočinku. Potrebujú však naši blízki zosnulí
naozaj až takú umelú parádu, ako im
každoročne na hroboch doprajeme? Je
to v prvom rade spomienka na našich
zosnulých, ktorí nám chýbajú. Podobne
ako pri sviatku zaľúbených či Vianociach, aj z tohto sviatku sa už stáva biznis. A tak sú kontajnery na odpad plné
ťažko rozložiteľných a zemi ubližujúcich
spomienkových predmetov.
Odvrátenou stránkou tohto sviatku sú
preplnené kontajnery už doslúženej výzdoby. Sviečky, kahance či umelé vence

v tom lepšom prípade skončia v triedenom zbere. Zo sklenených kahancov
môžu byť o rok opäť ďalšie kahance,
stačí z nich iba odstrániť zvyšky vosku.
Väčšina použitej dekorácie sa však nahromadí v zmesovom komunálnom
odpade. A ten sa bude na skládkach
rozkladať ešte niekoľko rokov.

o zníženie množstva odpadu. Desiatky
kahancov a umelých kytíc skúsme nahradiť prírodnými materiálmi, ktoré sú
neporovnateľne menšou záťažou pre
životné prostredie.

Triediť nestačí,
treba minimalizovať

Dá sa to úplne jednoducho a šetrí to nielen životné prostredie, ale aj peňaženku.

Do kontajnera na biologický odpad alebo kompostéra patria zelené časti prírodných vencov a kytíc, živé kvety, lístie
a menšie konáre.

• stačí vysadiť napríklad chryzantémy
v črepníkoch

Do kontajnera na sklo môžete vytriediť
fľaše, poháre, sklenené svietniky a kahance bez umelých a kovových vrchnákov. Očistené od vosku ich môžete vyhodiť do triedeného zberu plastov a kovov.

• uprednostnite sklenené svietniky s kovovým vrchnákom, nie umelé

Umelé kvety sú väčšinou zložené z viacerých materiálov, a preto do triedeného zberu nepatria. Spolu s ostatným
zmesovým odpadom končia na skládkach, kde sa rozkladajú stovky rokov.
Ideálnym riešením je preto snaha

Skúsme tento rok
byť ekologickejší

• využite radšej nepoužité svietniky, ktoré tam už sú a vložte do nich iba sviečky
• zvoľte doma vyrobené svietniky, ktoré
môžete urobiť z menších zaváraninových pohárov a sami si ich ozdobte
• kúpte radšej živé kvety a dekorácie
• vence z prírodných materiálov nie sú
o nič horšie ako umelé. Na dekoráciu

Pranie, sušenie
a žehlenie bielizne
Používajte nižšie teploty pri praní. Práčka je jedným z energeticky najnáročnejších spotrebičov v domácnostiach.
Úsporu energie dosiahnete jednoducho
tým, že budete prať na nižších teplotách
vody. Pri bežnom praní väčšinou úplne
postačí teplota 30 °C. Kratšími pracími programami zas ušetríte veľa vody.
Žehlička si udržuje teplotu ešte niekoľko
minút po vytiahnutí zo zásuvky. Žehlenie jemných materiálov si nechávajte na
koniec, keď už žehličku odpojíte.

Vypínajte všetky svetlá
Jednoduchým vypnutím svetla, vždy
keď opustíte miestnosť, ušetríte elektrickú energiu a pomôžete žiarovkám
predĺžiť ich životnosť. Do miestností,
kde netrávite príliš veľa času (napr. WC,
pivnica, kúpeľňa), postačia aj klasické,
prípadne kompaktné žiarovky.

energie cez ňu prúdi, aj keď je už telefón nabitý.

Varenie, ohrievanie vody
a umývanie riadu

Väčšinu času nechávate svietiť vonkajšie
svetlá kvôli bezpečnosti, ale taktiež kvôli ľahšej navigácii. Snímač automaticky
zistí, kedy sa pohybujete okolo domu
a zapne svetlo len vtedy, kedy ho v skutočnosti potrebujete.

Pri varení zakrývajte hrniec pokrievkou, aby neunikalo teplo. Menej tepla
uteká aj vtedy, keď dno hrnca pokrýva
ohrevnú plochu varnej dosky. Elektrický
sporák vypínajte 5 – 10 minút pred dovarením, v tomto čase si udržiava svoju
teplotu. Na ohrievanie väčšieho množstva uvareného jedla použite radšej
sporák ako mikrovlnku. Rúru predhrievať netreba, ak pečiete mäso. Na predhriatie pre kysnuté cesto stačí 6 minút.
Počas pečenia neotvárajte rúru, ak to nie
je nevyhnutné. Pri každom otvorení klesá teplota v rúre o 20 – 30 °C. Ohrievanie
vody v rýchlovarnej kanvici je úspornejšie ako na varnej doske. Zohrievajte len
také množstvo vody, aké spotrebujete.
Umývačka riadu šetrí nielen vodu, ale aj
elektrickú energiu a veľa drahocenného
času.

Televízory, počítače, telefóny

Skladovanie potravín

Nenechávajte televízory, počítače, set
top boxy či hracie konzoly zapnuté, ani
v pohotovostnom režime, radšej ich
odpojte. Aj keď spotreba v tomto režime nie je vysoká, v domácnostiach sa
nachádza väčšinou viac takýchto zariadení. Časom spotreba zbytočnej energie narastie do vysokých hodnôt. Ak
uvažujete o výmene starého televízora,
CRT a plazmové obrazovky sú omnoho
väčšími žrútmi energie ako LCD a LED
monitory. Po nabití telefónu vyberajte
nabíjačku zo zásuvky, malé množstvo

V chladničke a mrazničke udržujte
správnu teplotu. Pri teplote 5 až 7 °C
väčšina potravín vydrží. Ideálna teplota v mrazničke je -18 °C. Každým stupňom nižšie narastá spotreba o 5 – 6 %.
Umiestite chladničku a mrazničku ďalej
od zdroja tepla, teda od radiátora, sporáka či okna na slnečnej strane bytu.
Nenechávajte dlho otvorené dvere na
chladničke. Chladnička funguje najlepšie vtedy, keď je priestor v nej vyplnený
na 70 %. Ak odchádzate na dlhšie, chladničku vypnite a jej obsah spotrebujte.

Vymeňte staré žiarovky
Zvážte výmenu starých neefektívnych
žiaroviek za modernejšie, úspornejšie
a ekologickejšie LED žiarovky. Patentovaná ekologická náhrada klasických žiaroviek vám ročne ušetrí až desiatky eur.
LED žiarovky vám budú svietiť neuveriteľných 40 000 hodín a dokážu usporiť
až 90 % celkovej elektrickej energie.

Používajte snímače pohybu

• vyrobte si, alebo kúpte sviečky z včelieho vosku. Parafínové škodia prírode,
pretože parafín je vyrobený z ropy.
Zdroj: envipak.sk

• zapáľte jednu sviečka za rodinu, nie za
každého jej člena

Máme pre vás jednoduché príklady
na každodenné šetrenie
Šetriť energiu v domácnosti sa dá
každý deň. Stačí pritom robiť nepatrné veci, ktoré si ani nemusíte
všimnúť. Aj keď faktúru za elektrinu
platiť musíte, môžete si znížiť splátky efektívnym šetrením. Stačí zmeniť
pár drobných návykov v našom každodennom živote a časom môžeme
pozorovať zmeny, ktoré majú obrovský vplyv. Elektrina je nevyhnutná
pre pohodlné bývanie, ale existujú
jednoduché spôsoby, ako môžete znížiť spotrebu energie a ušetriť peniaze bez toho, aby ste si znížili kvalitu
každodenného života.

môžete využívať to, čo nám ponúka
príroda. Stačí prechádzka do prírody
a ozdoby si môžete nazbierať aj sami.
Farebné lístie, okrasné plody, vetvičky,
mach, sušené kvety, šišky, gaštany či
dreviny sú všade naokolo.

Úspora vody v kúpeľni
a na toalete
Pri krátkom sprchovaní sa spotrebuje
oveľa menej vody, ako pri napúšťaní plnej vane. Namontujte na sprchu úspornú hlavicu so špeciálnymi otvormi,
ktoré premiešavajú vodu so vzduchom.
Niektoré z nich fungujú na princípe
turbolentného prúdenia, ktoré vytvorí
rovnaký efekt, ako pri silnom prúde veľkého množstva vody. Spotrebu vody pri
sprchovaní dokážu zredukovať až o 50
%. Staré toalety splachujú 9 až 12 litrami
vody. Dnes sa predávajú toalety s úspornejšími, duálnymi splachovačmi, ktoré
využívajú 3 l vody na malé a 6 l vody na
veľké spláchnutie. Pákové a termostatické batérie na umývadlách sú omnoho
úspornejšie ako klasické batérie. Priemerný prietok vody z kohútika je 9 litrov
za minútu. Nenechávajte ho tiecť nepretržite, napr. pri umývaní zubov.

Kúrenie
Pomerne nenáročné, a zároveň efektívne riešenie na zabezpečenie nižších
účtov, je odvzdušnenie radiátorov. Zabráňte úniku tepla škárami okolo okien
a dverí. Akékoľvek predmety, nábytok
či záclony, umiestnené tesne vedľa radiátora, znižujú efektivitu kúrenia. Ak
odchádzate na dlhšiu dobu, nevypínajte kúrenie úplne, iba znížte teplotu na
20 až 16 °C. Ohriatie bytu po vypnutom
kúrení by vás vyšlo oveľa drahšie, ako
udržiavanie stálej, nižšej teploty. Nakupujte úsporné spotrebiče. Najúspornejšie spotrebiče sa radia do energetickej
triedy A+++.
Zdroj: internet.

Kovy – ich triedenie
a recyklácia
Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sa nachádzajú v rámci
komunálneho odpadu takmer v každej domácnosti. Z plechoviek pijeme
malinovky či pivo, ale do železných
konzerv sa dáva aj konzervovaná zelenina, ovocie či mäso. Viete, kam s
plechovkou po spotrebovaní potravín
či nápojov?
Plechovky aj konzervy je potrebné triediť, aby mohli slúžiť aj po spracovaní. Materiál, z ktorého sú vyrobené, je odolný a
v prípade, že ich vyhodíme do prírody,
budú sa v nej rozkladať niekoľko desiatok rokov. Naopak, recykláciou kovov
sa prírodné zdroje a energia významne
zachovávajú.
• Hliníková plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá 500 rokov.
• Recykláciou jednej plechovky sa ušetrí
energia zodpovedajúca 3 hodinám pozerania TV.
• Recyklovaný hliník spotrebuje iba 5 %
energie a emisií v porovnaní s jeho výrobou z bauxitu.
• Hliník a oceľ možno recyklovať donekonečna.
• Podobne ako sklo, ani hliník a oceľ nestrácajú opakovanou recykláciou svoje
vlastnosti.
• Kovy tvoria 4 % odpadu vyprodukovaného v domácnosti.
• Na výrobu jedného bicykla potrebujeme 670 hliníkových plechoviek.

Čo patrí a nepatrí do kovu
ÁNO
• nápojové plechovky (konzervy od kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov),
• hliníkové kozmetické výrobky (tuby),
• hliníkové fólie (viečka z jogurtov, smotany),
• hliníkové obaly od čajových sviečok
NIE
• kovový šrot znečistený chemikáliami
(kovové obaly od farieb, benzínu, lepidiel),
• veľké a ostré kovové predmety,
• znečistené obaly (plechovky so zvyškami potravín)

Neviete, či daný odpad patrí
alebo nepatrí medzi kovy?
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku vašej obce, alebo si prečítajte
všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o
odpadoch. Informácie môžete získať aj u
zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo vašej obci.
Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad
podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti,
radšej ho vytrieďte, ako ho poslať spolu
so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne.
Zdroj: www.naturpack.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA
• Ponúkam doučovanie ruského jazyka.
T: 0905 968 575
• Vezmem do dlhodobého podnájmu
1 alebo 2-izbový byt v Žiari nad Hronom
za rozumnú cenu. Súrne T: 0940 328 008
• Hľadám súrne podnájom - byt alebo
rod. dom. Cena od 250 do 300 eur. Žiar
nad Hronom. T: 0944 210 925
• Kúpim minimálne 4-izbový rodinný
dom so záhradou priamo v Žiari nad
Hronom. Nie som realitná kancelária.
T: 0905 961 020
• Dám do prenájmu, s možnosťou
odkúpenia, dva veľké susediace
4-izbové byty s rozlohou 2 x 100 m2.
S parkovaním. T: 0915 233 347

• Predám garsónku v Žiari nad
Hronom, Ul. A. Sládkoviča 17, na
ôsmom poschodí, rozloha 22,49 m2,
plus balkón. Byt má samostatne
kuchyňu a jednu izbu, kúpeľňa spolu
s WC (vaňa). Byt je čiastočne zariadený,
v prípade záujmu sa môžeme dohodnúť
na predaji aj s nábytkom. Cena bytu:
30 000 eur. T: 0940 535 454
• Kúpim 1-izbový byt v Žiari nad
Hronom. Platba v hotovosti.
T: 0907 538 119
• Prenajmem nezariadenú garsónku
pre jednu osobu, s loggiou, na
Sládkovičovej ulici. Cena: 230 eur
mesačne, plus 2-mesačný depozit.
T: 0908 904 710

• Predám 1-árovú záhradu pod
Kauflandom s chatkou. Záhrada nie
je v osobnom vlastníctve a v chatke
je potrebné urobiť opravy. Cena:
1 200 eur. T: 0944 155 928

RIADKOVÁ INZERCIA
ZADARMO AJ
NA NAŠOM WEBE
Riadkovú inzerciu si
môžete zadarmo podať
prostredníctvom webovej
stránky www.noviny.ziar.sk
alebo e-mailom na
mn@ziar.sk
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Veľký prehľad voľných pracovných miest
v okrese Žiar nad Hronom
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA K 12. OKTÓBRU 2020
Administratívny pracovník: F&UK, Šášovské Podhradie, tel.: 0918693111, e-mail:
fabstav@gmail.com
Administratívny pracovník: Tempo Slovakia, Kremnica, tel.: 0904648880, e-mail:
daxnerova@tempodaxner.sk
Automechanik: ICEL, Ladomerská Vieska, tel.:
+4216830666, e-mail: jelzova@icel.sk
Automechanik: VOMA - SK, Šášovské Podhradie - Píla, tel.: 0907750051, e-mail: harachova@voma.sk
Brúsič hliníkových odliatkov: Agentúra Person Education Servis, Hliník nad Hronom, tel.:
0917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
Čašník – brigáda: FLOREN, Kremnica, tel.:
0907809500, e-mail: z.bielikova@golfer.sk
Čašník: ASPECT,
asistent@hotelsitno.sk

Vyhne,

e-mail:

Čašník: Obecné lesy Krahule, tel.: 0907020471,
e-mail: ubytovanie@krahule.sk

Kuchár – creative chef: SPAM, Kremnica, tel.:
0911590640, e-mail: schmidtova@minciar.com

Masérka - tradičná thajská masáž: ASPECT,
Vyhne, e-mail: asistent@hotelsitno.sk

Kuchár: BLAUFUZ TOUR, Kremnica, tel.:
0903922708

Masérka thajských masáží: RASCON, Lovča,
e-mail: jakub.rapcan@rascon.sk

Kuchár: Centrál J.S.J., Kremnica, tel.: 0911553203,
e-mail: info@hotel-central.sk

Montážny pracovník: Ján Téglás - TEGYALU-PLAST, Ladomerská Vieska, tel.: 0910781139,
e-mail: tegyaluplastzh@gmail.com

Kuchár: LUGA Trade, Žiar nad Hronom, e-mail:
rf.pavel.rakovsky@gmail.com
Kuchár: JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Krahule, tel.: 0908217392, 045/6742846, e-mail:
stredeuropy@skikrahule.sk

Montér suchých stavieb: LUGA Trade, Žiar nad
Hronom, e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com

Pracovník SBS: FENIX Security, Žiar
nad Hronom, tel.: 0917754295, e-mail:
juraj.drozd@fenixsecurity.sk

Vodič autobusu: Slovenská autobusová doprava, Žiar nad Hronom, tel.: 045/5313301, e-mail:
sekretariat.zh@sadzv.sk

Pracovník vo finančníctve: Monika Binder, Žiar
nad Hronom, tel.: 0915851797, e-mail: monika.
binder@os.allianzsp.sk

Vodič kamiónu: Marián Piovarči - M.P. nákup,
sprostredkovanie, predaj, Žiar nad Hronom, tel.:
0948803169, e-mail: m.ppiovarci@stonline.sk

Praktická sestra: Všeobecná nemocnica, Žiar
nad Hronom, tel.: 0911330486, e-mail: lubomira.
zimanova@svetzdravia.com

Vodič kamiónu: Cora Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: 045/6727171, e-mail: info@coratrans.sk

Obrábač kovov: LUGA Trade, Žiar nad Hronom,
e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com

Právnik/právnička: Centrum právnej pomoci,
Žiar nad Hronom, tel.: 02/49683516, e-mail: vyber@centrumpravnejpomoci.sk

Kuchár/kuchárka: REMESLO TERMÁL, Vyhne, tel.: 0917972546, e-mail:
mergova@termalvyhne.sk

Obsluha výrobnej linky: TUBAPACK,
Žiar nad Hronom, tel.: 0917527153, e-mail:
blahova.iveta@tubapack.sk

Predavač potravín: Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica, tel.: 0904648880, e-mail: daxnerova@
tempodaxner.sk

Kuchár/ka: Obecné lesy Krahule, tel.:
0907020471, e-mail: ubytovanie@krahule.sk

Opatrovateľka: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Žiar nad Hronom, tel.:
0917112330, e-mail: suhajdova@ddzh.sk

Prevádzkový elektrikár: Pivovar STEIGER,
Vyhne, tel.: 045/6787234, e-mail: imichalska@
steiger.eu

Opatrovateľka: Obec Prochot, tel.: 0915657674,
e-mail: jesienka.prochot@gmail.com

Prevádzkový montér vodovodov: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,
Kremnica, tel.: 048/4327363, e-mail: eva.mikusova@stvps.sk

Kuchár/ka v školskej jedálni: Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica, e-mail:
sekretariat@suvkremnica.edu.sk

Vodič kamiónu: SLOVAGROTRANS, Žiar
nad Hronom, tel.: 045/6722417, e-mail:
broda.milan@tir.sk
Vodič medzinárodnej dopravy do 3,5 t:
M KONZULT SLOVENSKO, Lovčica-Trubín, tel.:
0918343054, e-mail: info@mkonzult.sk
Vodič MKD: MANUEL, Šášovské Podhradie, tel.:
0903544723, e-mail: manuel@manuel.sk
Vodič MKD: GENERAL TRUCKING, Žiar
nad Hronom, tel.: 0905921333, e-mail:
s.pruzina@generaltrucking.sk
Vodič MKD: TEMPO SLOVAKIA, Kremnica, tel.:
0903527767, e-mail: tempo@tempodaxner.sk

Čašník/čašníčka v kaviarni: LUCKY event,
Kremnica, e-mail: luccky.event@gmail.com

Lekár absolvent: Všeobecná nemocnica,
Žiar nad Hronom, tel.: 0911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Operátor v drevárskej výrobe: Agentúra
Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.:
0917887417, e-mail: kuruc@apes.sk

Čašník, servírka: Pohoda Pub, Žiar
nad Hronom, tel.: 0905755021, e-mail:
martinsnopko007@gmail.com

Lekár absolvent: NOVAMED, Žiar
nad Hronom, tel.: 048/4399180,
e-mail: lubicafindova@novamed.sk

Operátor výroby – Nemak: Agentúra Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.:
0917887417, e-mail: kuruc@apes.sk

Čašník, servírka: Liečebné termálne kúpele, Sklené Teplice, tel.: 0918800041, e-mail:
sandorova@kupeleskleneteplice.sk

Lekár psychiater: Psychiatrická nemocnica
Profesora Matulaya, Kremnica, tel.: 045/6705620,
e-mail: namestniklps@pnkca.sk

Operátor zlievarenských strojov: ABILITY, Kremnica, tel.: 0918677700, e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk

Sestra: Všeobecná nemocnica, Žiar
nad Hronom, tel.: 0911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Čašník/čašníčka: GULDINER, Skalka,
tel.:
0915788281,
e-mail:
breznicka.guldiner@gmail.com

Lekár špecialista v odbore gynekológia
a pôrodníctvo: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Pekár – hlavný peciar: Prievidzské pekárne a cukrárne, Bartošova Lehôtka, e-mail:
praca@ppc.sk

Stavebný montážnik jednoduchých stavieb: LUGA Trade, Žiar nad Hronom, e-mail:
rf.pavel.rakovsky@gmail.com

Dokumentárny pracovník: Všeobecná nemocnica, Žiar nad Hronom, tel.: 0911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Lekár špecialista v odbore kardiológia:
Všeobecná nemocnica, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Pekár – linkový operátor: Prievidzské pekárne a cukrárne, Bartošova Lehôtka, e-mail:
praca@ppc.sk

Stavebný robotník: APES Solutions, Žiar
nad Hronom, tel.: 0907817479, e-mail:
mizerak@apes.sk

Ekonóm/personalista školy: Súkromná základná umelecká škola, Hliník nad Hronom, tel.:
0915706363, e-mail: szus.hlinik@gmail.com

Lekár špecialista v odbore neonatológia: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Pekár – miesič: Prievidzské pekárne a cukrárne,
Bartošova Lehôtka, e-mail: praca@ppc.sk

Strážnik: SBS KOBRA Martin, Kremnica, tel.:
0905302149, e-mail: sbskobra@gmail.com

Vychovávateľ/ka na stredoškolskom internáte: Súkromná škola úžitkového výtvarníctva,
Kremnica, e-mail: kemel@segroup.sk

Elektrikár, pomocný elektrikár:
BBC Systém, Hliník nad Hronom, e-mail:
bbcsystem@bbcsystem.eu

Lekár špecialista v odbore pediatria: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Pekár balkánskych pekárskych výrobkov:
AN-PEK, Kremnica, tel.: 0948764200, e-mail:
dusansobek@gmail.com

Školský psychológ: Súkromná stredná odborná škola technická, Žiar nad
Hronom, tel.: 0918909901, e-mail:
ssostzh.personalne@gmail.com

Zástupca riaditeľa školy pre všeobecné
a umel. Vzdelávanie: Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica, tel.: 0917710015,
e-mail: kemel@segroup.sk

Finančný konzultant: Mgr. Jaroslava Mokrošová, Žiar nad Hronom, tel.: 0905287632, e-mail:
jaroslava.mokrosova@oz.allianzsp.sk

Lekár špecialista v odbore rádiológia: Všeobecná nemocnica, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Ťahač – zlaňovač: Laná, Žiar nad Hronom, tel.:
045/6015306, e-mail: udickova.emilia@lana.sk

Zdravotná sestra: JL-Dent, Žiar nad Hronom,
tel.: 0901720398, e-mail: dr.stranak@gmail.com

Hlavný účtovník: Stavebné bytové družstvo,
Žiar nad Hronom, tel.: 045/6708242, e-mail:
kotorova@sbdzh.sk

Lekár špecialista v odbore urológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Účtovníčka: KBúčto, Lutila, tel.: 0905362124,
e-mail: kbucto@gmail.com

Zlievač formovač, odlievač kovov: ALACO,
Hliník nad Hronom, tel.: 045/6762455, e-mail:
mkarvasova@alaco.sk

Chyžná/upratovačka: Bukaj, Vyhne, tel.:
0915311852, e-mail: vladokrajco@gmail.com

Lekár špecialista v odbore vnútorné lekárstvo: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Chyžná/asistent vedúcej housekeepingu:
ASPECT, Vyhne, e-mail: asistent@hotelsitno.sk
Klientsky poradca: KOOPERATIVA poisťovňa, Žiar nad Hronom, tel.: 0918410204, e-mail:
orsagovam@koop.sk
Kontrolór kvality - automobilový priemysel: TRIGO Slovakia, Ladomerská Vieska, tel.:
0911432456, e-mail: hr.slovakia@trigogroup.com
Kontrolór kvality: MPL Group, Žiar nad Hronom, e-mail: plevka@mplgroup.sk

Lekár v odbore nefrológia, resp. nefrológ
v príprave: NOVAMED, Žiar nad Hronom, tel.:
048/4399180, e-mail: lubicafindova@novamed.sk
Lekár záchrannej zdravotnej služby: Záchranná zdravotná služba, Žiar
nad Hronom, tel.: 02/68206131, e-mail:
barbora.murcova@emergencyba.sk
Maliar natierač: MET-KOV, Ladomerská Vieska,
tel.: 0903583398, e-mail: peter@met-kov.sk

Pomocník v sklade: TEMPO SLOVAKIA,
Kremnica, tel.: 0904648880, e-mail: daxnerova@tempodaxner.sk
Pomocný kuchár/ka - múčna kuchyňa:
GASTRO SK, Žiar nad Hronom, tel.: 0903811439,
e-mail: martin.sklenka@gmail.com
Pomocný pracovník v pekárskej výrobe:
Prievidzské pekárne a cukrárne, Bartošova Lehôtka, e-mail: praca@ppc.sk
Poradca vo finančníctve: Monika Binder,
Žiar nad Hronom, tel.: 0915851797, e-mail:
monika.binder@os.allianzsp.sk
Pracovník/pracovníčka na úseku inžinierskej činnosti: ARDIS, Žiar nad Hronom, tel.:
045/6735641, e-mail: ardis@ardis.sk
Pracovník SBS: Darkstar, Žiar nad
Hronom, tel.: 0917754295, e-mail:
juraj.drozd@fenix-security.sk

Recepčný/á: hotel GOLFER, Kremnica, Kremnica,
tel.: 0907809500, e-mail: z.bielikova@golfer.sk
Rozvoz pizze: Simona Kovalčíková, Dolná Ždaňa,
e-mail: kovalcikova31@gmail.com

Údržbár/elektrikár: Liečebné termálne kúpele, Sklené Teplice, tel.: 0905898633, e-mail:
debnar@kupele-skleneteplice.sk
Upratovačka: Prievidzské pekárne a cukrárne,
Bartošova Lehôtka, e-mail: praca@ppc.sk
Upratovačka: ASPECT, Vyhne, e-mail:
asistent@hotelsitno.sk
Vodič – strojník montážnych plošín: Jozef
Jasenský – Práce s plošinou, Žiar nad Hronom, tel.:
0905623231, e-mail: jasenskyplosiny@gmail.com
Vodič: MET-KOV, Ladomerská Vieska, tel.:
0903583398, e-mail: peter@met-kov.sk

Vodič MKD: BRING TRUCKING, Žiar nad
Hronom, tel.: 045/6016581, e-mail:
katarina.titurusova@bring.com
Vodič nákladného vozidla 7,5 t: GENERAL
TRUCKING, Žiar nad Hronom, tel.: 0915628823,
e-mail: a.matuska@generaltrucking.sk
Vodič nákladnej dopravy, skupina C –
plachtové sólo vozidlo: AutoTrend – Transport, Žiar nad Hronom, tel.: 0911156888, e-mail: info@autotrendtransport.sk
Vodič vozidla do 3,5 t: MANUEL, Šášovské Podhradie, tel.: 0903544723, e-mail:
manuel@manuel.sk

Zoraďovač výrobnej linky: TUBAPACK,
Žiar nad Hronom, tel.: 0917527153, e-mail:
blahova.iveta@tubapack.sk
Zubný lekár: MUDr. Elena Považancová, Žiar nad
Hronom, e-mail: eliska1209@gmail.com
Zvárač: APES Solutions, Žiar nad Hronom, tel.:
0917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
Zvárač: LUGA Trade, Žiar nad Hronom, e-mail:
rf.pavel.rakovsky@gmail.com
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Prestalo
srdiečko tĺcť,
prestali ústa
sa smiať,
budeme,
mamička drahá,
stále na teba
spomínať.

Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
mal si rád život
a všetkých nás.
Hoci si odišiel
a nieť ťa
medzi nami,
v našich srdciach

Ako ticho žila,
tak ticho odišla,
skromná vo
svojom živote,
veľká vo svojej
láske
a dobrote.
Dňa 25. októbra

S hlbokým žiaľom oznamujeme,
že nás dňa 4. októbra 2020 navždy
opustila naša drahá manželka,
mamička, babička a prababička
Božena Kollárová
vo veku 90 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

zostaneš stále s nami.
Dňa 20. októbra 2020 si s láskou
a úctou pripomíname 80. nedožité
narodeniny nášho ocka,
manžela a starého otca
Milana Obertáša.
S láskou na neho spomínajú
manželka, dcéra a syn
s rodinami.

si pripomenieme 4 roky 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.

SPOMIENKA
Do večnosti
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my ostali
sme v žiali,
no vždy budeš
žiť v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 31. októbra si pripomenieme
13. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša mama,
stará mama a prastará mama
Katarína Orosiová.
S láskou spomínajú dcéry Klára
s rodinou a Oľga s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 1. októbra sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš drahý
otec, starý otec a svokor
Milan Rakovský
a dňa 22. októbra si pripomenieme
21. 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.

SPOMIENKA
Len láska zostane,
tá smrť nepozná.
Dňa
12. októbra sme
si pripomenuli
9. 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 pravnučky
Viktória a Alexis.

SPOMIENKA
To, že čas rany
zahojí,
je len klamné
zdanie.
V srdciach nám
bolesť zostala
a tiché
spomínanie.
Dňa 7. októbra sme si pripomenuli
22 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
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi
nami,
v našich
srdciach žiješ
spomienkami.
Dňa 4. októbra
uplynuli 4 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec
Peter Mlynár.
Za tichú spomienku ďakujú
a s úctou spomínajú manželka
Erika, synovia Peter a Branko
s rodinami, vnúčatá Peťka,
Miško, Zuzka a Janka.

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Dňa
13. októbra sme
si pripomenuli
20. výročie od
smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil
Vojtech Kúš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina,
manželka a dcéry s rodinami.

Máme niekoho
výnimočného v nebi...
Ten niekto nás mal skutočne
veľmi rád....
Preto sa stal našim
anjelom strážnym...
Spomínajú priatelia.

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

Helena Džuganová.
Spomínajú manžel, syn, dcéra
s rodinou a sestra s rodinou.

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

SPOMIENKA
Neplačte,
že som odišiel,
ten kľud a zmier
mi prajte,
len večné svetlo
spomienky
mi stále
zachovajte.
Dňa 16. októbra sme si pripomenuli
4 roky od chvíle, kedy nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec
Cyril Čerťaský
vo veku 70 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Viera,
dcéry Evka a Mirka, syn Cyrko, vnuk
Slavko a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Od života pre seba
nič si nežiadal,
všetko len pre
svoje deti
a rodinu,
svoje zlaté srdce
celé si nám dal,
večný kľud nech
dá Boh ti za odmenu.
Dňa 18. októbra sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec,
starý otec a dedko
Viliam Holička
vo veku 85 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína syn Peter
a dcéra Alena s rodinami.

SPOMIENKA
Osud je občas
krutý,
nevráti, čo raz
vzal.
Zostanú iba
spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 9. novembra
si pripomenieme 21. výročie,
kedy nás pri tragickej nehode
navždy opustila
Evka Glušáková, rod. Čengerová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína sestra Mária.

Najviac zničené chodníky
opravia do konca októbra

SPOMIENKA
Všetko zmizlo,
len spomienky na vás ostali.
Dňa
4. septembra sme
si pripomenuli
výročie, keď nás
navždy opustili
naši rodičia
Alojz Gocník
33. výročie
a
Anna Gocníková
16. výročie.
Dňa
20. septembra
sme si
pripomenuli
12. výročie,
keď nás opustil
náš brat
Alojz Gocník
z Ladomerskej
Viesky.
Ďakujeme
všetkým, ktorí
spomínate
s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 24. októbra
uplynie deväť
rokov od
chvíle, keď nás
navždy opustila
manželka, naša
mama a stará
mama
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Uzávierka čísla 22,
ktoré vychádza 2. novembra
je v utorok 27. októbra.
Spomienky prijaté po tomto termíne
budú uverejnené až v ďalšom
vydaní. Spomienky si môžete podať
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

V týchto dňoch sa pokračuje s opravou najviac zničených chodníkov na
území mesta. Práce nezastavila ani
pokračujúca pandémia. Ukončené by
mali byť do konca októbra.
Obyvatelia mesta si už určite všimli, že
s opravou najviac poškodených chodníkov sa už začalo a niekde sú už práce
aj ukončené. Tento rok sa na rad dostali
chodníky na Ulici SNP, Partizánskej ulici,
Svätokrížskom námestí, Dukelských hrdinov, A. Dubčeka a Vansovej ulici. „Ešte
v tomto roku opravíme miestne komu-

nikácie v celkovej dĺžke 1 442 metrov
a výmere približne 2 800 metrov štvorcových. Z rozpočtu sme na to vyčlenili
50 000 eur,“ informoval vedúci Kancelárie
primátora mesta Martin Baláž.
Opravy všetkých chodníkov by mali byť
ukončené do 31. októbra tohto roku, maximálne však do 15. novembra, keďže, aj
v súvislosti so začiatkom obdobia zimnej
údržby, sú po tomto termíne v našom
meste všetky zemné práce zakázané.
(li)

„Jednotka“ prerušila
vzdelávanie v dvoch triedach
Základná škola na Ulici Dr. Janského
č. 2 v Žiari nad Hronom musela v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu prerušiť vzdelávanie v dvoch
triedach. Prváci boli po kontakte s pozitívne testovanou osobou v domácej
karanténe.
Informácie potvrdil riaditeľ školy Marek
Baláž. Žiaci dvoch tried prvého ročníka
boli od piatka 9. októbra v domácej karanténe. Spolu s prvákmi boli v domácej
izolácii aj ich dve triedne učiteľky. Na zák-

lade rozhodnutia hygienikov sa do školy
mohli vrátiť najskôr v piatok 16. októbra.
Ako však Marek Baláž podotkol, nikto zo
žiakov a ani jedna z učiteliek pozitívne
testovaní neboli, všetci sa však stretli s
pozitívne testovanou osobou. K tomuto
kontaktu malo dôjsť na kurze korčuľovania organizovaného Slovenským zväzom
ľadového hokeja, kde bol pozitívne testovaný jeden z ambasádorov projektu
zameraného na aktivity pre žiakov.
Zdroj: TASR

Roman Packo: Od prvého momentu na
trávniku som vedel, že budem brankárom
Roman Packo je stálicou žiarskeho
futbalu. Do TJ Sokol Dolná Ždaňa prišiel ešte vo februári 1999, čiže dlhých
13 rokov pred vznikom FK Pohronie.
V rozhovore nám prezradil aj to, ako
si spomína na svoj príchod do klubu
a pôsobenie v ňom.
„Do Dolnej Ždane som prišiel po rozhovore s majiteľom klubu Bohumilom
Glezgom. Mali ambíciu v klube robiť
dobrý futbal a bral som to ako výzvu,“
vracia sa do obdobia spred 13-rokov
skúsený brankár a ako podotýka, na
jeho pôsobenie je potrebné sa spýtať
trénerov, pod ktorých vedením pôsobil.
„Ja som sa tam cítil veľmi dobre,“ poznamenáva však s úsmevom.
TJ Sokol Dolná Ždaňa bol regionálne
najúspešnejším tímom v seniorských
kategóriách a FK Žiar nad Hronom mal
dlhoročne úspešnú a štrukturálne pripravenú mládežnícku základňu. Transformáciou týchto dvoch klubov v roku
2012 vznikla v regióne silná značka FK
Pohronie, ktorá sa za pár rokov svojej
existencie dostala až medzi slovenskú
elitu. „Spojenie klubov Dolná Ždaňa a FK
Pohronie vnímam ako veľký prínos pre
žiarsky okres a k tomu prispel aj pekný
a moderný futbalový štadión,“ konštatuje bývalý hlavný gólman klubu, ktorý
dnes svoje skúsenosti odovzdáva ďalej.
V Pohroní momentálne pôsobí ako tréner brankárov. A čo hovorí na výkony
skúseného Tomáša Jenča, gólmanskú
jednotku a na mladíkov Martina Repiského a Samuela Dovca? „S chlapcami
sa mi spolupracuje veľmi dobre. Tomáš
je pracovitý a poctivý v tréningovom
procese, čím sa mu podarilo vytvoriť
pozíciu kvalitného brankára. Čo sa týka
Samuela Dovca, je to nesporne talentovaný brankár, a ak bude na sebe pracovať, môže patriť k top brankárom na Slovensku, čo potvrdil aj svojou premiérou
v Trnave. Maťo Repiský má veľmi dobré
základy z brankárskej školy ŠK Slovan
a do budúcna má tiež veľký potenciál.“
Roman Packo počas svojej kariéry sám
zažil mnohých trénerov. Sú však mená,
ktoré mu najviac utkveli v pamäti:
„V Dolnej Ždani, neskôr Pohroní, pôsobilo veľa kvalitných trénerov, ale ja osobne
najradšej spomínam na časy pod vedením trénera Štefana Zaťka. Veľmi dobre
sa mi spolupracuje aj s terajším trénerom Mikim Radványim a jeho asistentom Jožkom Pavlíkom (pozn.: rozhovor
vznikol počas pôsobenia trénera Radványiho), ktorých považujem za odborníkov s veľkými skúsenosťami.“ Počas
rokov, ktoré strávil v Pohroní, sa však pri
ňom vystriedalo v kabíne aj množstvo
hráčov. Odpoveď na otázku, s ktorým
z nich si najviac rozumel, však nechce
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Roman Packo pôsobí v organizácií FK Pohronie
(predtým TJ Sokol Dolná Ždaňa) od roku 1999.

jeho rady súčasným gólmanom v tíme
padajú na úrodnú pôdu.

konkretizovať. „Je ťažké odpovedať, keďže medzi bývalými aj terajšími hráčmi
je veľa chalanov, ktorých považujem za
priateľov,“ vysvetľuje.

Sleduje výkony slovenských
brankárov. Veľký talent vidí
v Samovi Dovcovi
Okrem Tomáša Jenča pri Romanovi Packovi pôsobili aj ďalšie zaujímavé brankárske mená. Za všetkých spomenieme
hráčov ako Ján Malec, František Plach
(Piast Gliwice) či Dominik Holec (Sparta
Praha). „Mená ako Ján Malec, František
Plach, Dominik Holec či Lukáš Urminský
boli veľmi kvalitní brankári a pre mňa
to bola česť s nimi spolupracovať. Veľa
som sa od nich naučil a verím, že aj oni
odo mňa,“ hodnotí s odstupom času
Roman. A keďže dnes už pôsobí ako
tréner brankárov, zaujímalo nás, či sa
pozerá na úlohu gólmana inak, ako keď
bol on sám v bráne. „Úloha brankára sa
nemení. Brankár musí byť koncentrovaný na svoj výkon, nesmie robiť chyby,“
zdôrazňuje a ako dodáva, chce veriť, že

Po boku Romana Packa pôsobilo viacero zaujímavých brankárov.
V sezóne 2019/2020 to boli Martin Vantruba (v súčasnosti brankár
FC Nordsjaelland) a Tomáš Jenčo.

S profesionálnou kariérou začal Roman
v roku 1999 v tíme Banskej Bystrice. Neskôr prestúpil do Hliníka nad Hronom
a odtiaľ už do Dolnej Ždane. Vráťme
sa však do jeho úplných futbalových
začiatkov. „K futbalu ma priviedol môj
otec, ktorý bol tiež brankár. Od prvého
momentu som chcel byť vždy len brankár, keďže otec bol mojím vzorom,“ konštatuje na margo toho, že svoju hráčsku
kariéru od začiatku spájal iba s postom
brankára a žiadne iné hráčske pozície
v tíme neskúšal. Brankár má úplne inú
úlohu ako ostatní hráči, napriek tomu
je jedným z najdôležitejších na ihrisku.
„Myslím, že pre každého hráča je ťažké,
keď sa mužstvu nedarí. Ale, našťastie, sa
Pohroniu väčšinou darilo, preto hráme
prvú ligu,“ hovorí s rešpektom tréner
brankárov a s úsmevom poznamenáva,
že v bráne sa nikdy nenudil, ani keď bola
naša obrana nepriestrelná.
Aj dnes, keď už Roman sedí na lavičke
trénerov, sleduje výkony konkurenčných
brankárov v slovenskej lige. „Snažím sa
sledovať brankárov v lige, ale aj v nižších
súťažiach, “ poznamenáva na margo slovenských gólmanov a konkretizuje, ktorí
z nich, podľa neho, najviac vyčnievajú
nad výkonmi ostatných v lige: „V našej
lige najviac vyčnieva Dominik Greif a za
veľký talent ešte považujem nášho Samuela Dovca.“ Zároveň prezrádza, ktoré
mená svetových brankárov majú podľa neho najväčší cveng: „Zo svetových
brankárov považujem za top Manuela
Neuera, Ikera Casillasa a Gianluigiho
Buffona.“

„

Myslím, že v aktuálnej
sezóne skončíme na 9. mieste.
Roman Packo, tréner brankárov
Pred začiatkom aktuálnej futbalovej
sezóny sa vedenie klubu FK Pohronie
vyjadrilo, že cieľom je skončiť v tomto ročníku Fortuna ligy na 10. mieste.
„Myslím si, že cieľ mužstva FK Pohronie,
10. miesto, môže byť reálny, aj keď ja
osobne si myslím, že skončíme o priečku
vyššie,“ naznačuje smelé úvahy Roman
a vracia sa aj k prvým zápasom, kedy
sme remizovali s ViOnom a nešťastne
prehrali na domácej pôde s DAC Dunajská Streda. Práve počas tohto zápasu
boli na ihrisku, ale aj mimo neho, veľké
emócie. „Je ťažké udržať si emócie na
uzde, keď máte pocit, že vás arbiter poškodil. Pre mňa je v tomto veľkou školou
tréner Mikuláš Radványi, ktorý dokáže
aj v takýchto situáciách zachovať kľud
a pokoj,“ konštatuje na záver Roman
Packo, ktorý sa vo chvíľach voľna venuje
najmä svojej rodine.
(li)

Domáca premiéra neúspešná
BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA - MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK MBK Žiar nad Hronom – ŠKP
BBC Banská Bystrica 56:84 (16:24,
33:48,46:67)
Body: Ondrej Haviar 23, Braňo Obert 10,
Adam Stehlík 7, Michal Dolník 6, Jaroslav
Supuka 6, Maroš Vrtík 4. Hrali: Tomáš
Nemčok, Adrián Kňažko, Filip Bartuš, Jakub Švec, Marek Grochal, Matej Bobok.
Prvý zápas na domácej palubovke
odohrali žiarski basketbalisti v nedeľu 11. októbra. Ako konštatuje tréner Karol Kučera, bol to zle odohratý
zápas.
Od začiatku sme mali problémy s aktívnou a tvrdou obranou hostí, ktorí
veľmi dobre bránili vymedzené územie
pod svojim košom. My sme mali veľ-

mi zlú streľbu zo stredných aj väčších
vzdialeností, a tak nám hostia postupne odišli na rozdiel 10 bodov. Zlyhávali
sme aj v obrane , zle sme riešili pick and
roll súpera a Bystričania nás porážali aj
na doskoku. Skúšali sme meniť rôzne
varianty obrany, ale ani to nám nepomohlo. V druhom polčase sme nič nové
nevymysleli. Aj keď sme mali niekoľko
otvorených striel, bohužiaľ, sme ich
netrafili, a tak náskok súpera narástol
až na konečných 28 bodov. Myslím, že
hostia zaslúžene zvíťazili a nám ostáva
veriť, že v ďalších zápasoch podáme lepší a koncentrovanejší výkon.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent trénera

Na domácej pôde sme
nestačili na obhajcu titulu
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Gólový účet vo Fortuna lige si otvoril Patrik Blahút. Jeho prvý gól
v súťaži putoval za chrbát reprezentačného brankára Dominika Greifa.

9. kolo:
FK Pohronie - Slovan Bratislava 1:2
(1:1)

Slovan: Greif - Pauschek, Bajrič, Božikov,
Vernon - de Kamps, Nono (90.+2 Lovat)
- Daniel (86. Čavrič), Holman (78. Weiss),
Ratao (86. Abena) - Strelec (78. Medved)

Jenčo ďalším výborným zákrokom po
zrazenej lopte od brániaceho spoluhráča zachránil svoj tím, ale v 27. minúte
kapituloval. Ratao si v šestnástke zasekol obrancu a medzi jeho nohy presne
umiestnil loptu do siete. Domáci sa snažili o vyrovnanie, dva pokusy Mazana
si cestu do siete nenašli. V 39. minúte
Nonov center prešiel cez viacero hráčov
Slovana a Jenčo v poslednom momente
opäť zachránil. A tak udreli domáci, keď
v 40. minúte Blahút preukázal odolnosť
v súbojoch s obranou Slovana, pretlačil sa do zakončenia a prekonal Greifa.
Krátko pred koncom polčasu po centri
z pravej strany ešte úplne osamotený
hlavičkoval Ratao, ale Jenčo bol opäť na
mieste.

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili
v nedeľu na ihrisku FK Pohronie 2:1
po dvoch góloch brazílskeho útočníka Rafaela Rataa. Obhajca titulu
z druhého miesta v tabuľke stiahol
náskok lídra z Dunajskej Stredy na
dva body. Za domácich sa svojim
prvým gólom vo Fortuna lige presadil Patrik Blahút.
V prvom polčase sa hral ofenzívny futbal
a zrodilo sa aj množstvo šancí. V 7. minúte hlavičkoval v dobrej pozícii Strelec,
brankár Jenčo vytiahol výborný zákrok.
Na opačnej strane trafil len do bočnej
siete Bimenyimana. Po štvrťhodine dostal aktívny Strelec loptu do domácej
siete, ale pískal sa ofsajd. V 22. minúte

Slovan sa v druhom polčase snažil vykombinovať domácu obranu a podarilo
sa mu to v 59. minúte. Po prienikovej
prihrávke Pauscheka za obranu Nono
naservíroval do pozície Rataovi a ten
strelil svoj druhý gól v súboji. O dve minúty sa lopta pod odkope Jenča odrazila
k Holmanovi, ktorý ju skúsil hneď lobom
poslať do siete, no Chríbik ju upratal do
bezpečia. V 71. minúte Nono z priameho kopu v dobrej pozícii tesne minul.
Pohronie sa sympaticky snažilo vyrovnať, favorizovaný Slovan ho ale dokázal
udržať na dištanc a pripísal si siedme
víťazstvo v ligovej sezóne.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Góly: 40. Blahút - 27. a 59. Ratao, ŽK: Fadera, Bimenyimana, Mazan, Obročník,
Župa - Holman, Greif, Nono. Rozhodovali: Gemzický - Bednár, Kováč, bez divákov.
FK Pohronie: Jenčo - Badolo, Pavlík, Špiriak, Župa - Weir, Chríbik (72. Obročník)
- Blahút, Fadera, Mazan - Bimenyimana
(86. Matič)
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Novým trénerom FK Pohronie
sa stal Jan Kameník

Predstavujeme mužský káder
MBK MŠK Žiar nad Hronom
V kádri je momentálne zazmluvnených 18 hráčov, prvú polovicu hráčov
sme predstavili v minulom čísle, zvyšok v tomto.

FUTBAL – FORTUNA LIGA

Vedenie klubu v pondelok 12. októbra predstavilo nového trénera
A-tímu, ktorým sa stal 38-ročný Jan
Kameník. Ten pôsobil na poste asistenta a neskôr aj hlavného kouča v FC
Zlín.
„Klub aktuálne štartuje vnútornú
reštrukturalizáciu, pripravujeme sa na
vstup zahraničného investora, ktorý sa
stane partnerom klubu,“ začal na úvod
člen predstavenstva Martin Baláž a doplnil, že tento partner prinesie do klubu
ako financie, tak personálne know how.
„Zmena trénera bola plánovaná v tomto
kontexte, avšak na neskôr. Vedenie klubu sa rozhodlo urobiť štartovaciu líniu
teraz, aj v súvislosti s obdobím, ktoré
tu nastalo. Keď hovorím o reštrukturalizácii, ide o otázku budúcnosti nášho
klubu. Sme malý regionálny klub, ktorý
je financovaný zo zdrojov spoločností
v Žiari nad Hronom, mestom a drobnými
sponzormi. Pokiaľ aj naďalej chceme pôsobiť vo Fortuna lige, chceme si udržať
tento status, musíme sa profesionalizovať, a to nielen finančne, ale aj personálne. Je potrebné mať víziu, ktorá bude
fungovať v budúcnosti,“ dodal Baláž,
ktorý ale meno nového partnera klubu
nekonkretizoval.
„Mladý progresívny tréner Jan Kameník
nám bol odporučený viacerými osobnosťami futbalu, či už v Českej republike, alebo na Slovensku. Jeho vstup do
klubu nevychádza z toho, že by sme
boli nespokojní s trénerom Radványim.
Naopak, rozišli sme sa s ním priateľsky
a nikdy nezabudneme, že nám zachránil
Fortuna ligu, že výborne nastavil mužstvo,“ hovorí ďalej člen predstavenstva
s tým, že v súvislosti s plánovaným projektom potrebuje klub trénera, ktorý
nastaví nielen tréningový proces, ale aj
iné procesy v klube. „Preto došlo k tejto
zmene o trochu skôr, ako sme plánovali.
Trénerovi Radványimu ďakujeme za odvedenú prácu a tešíme sa na spoluprácu
s pánom Kameníkom, ktorý nie je na Slovensku tak známy, ale veríme, že si meno
rýchlo urobí a v našom klube sa bude
cítiť dobre,“ uzavrel Baláž.

„

Verím, že sa odrazíme
k lepším výsledkom.
Ján Kameník

„Chcel by som poďakovať Žiaru za príležitosť, ktorú som dostal, kedy budem
môcť pôsobiť v najvyššej slovenskej
lige,“ povedal v pondelok pred novinármi nový kouč s tým, že túto príležitosť
si váži a teší sa na prácu ako s hráčmi,
tak aj s realizačným tímom. „Teším sa,
ako poznám prostredie, fanúšikov i šta-

Jakub Babiak

189cm, 90kg
post: rozohrávač, krídlo
materský klub:
Handlová

Pavel Király

Tomáš Nemčok

Marek Novák

Branislav Obert

Jakub Švec

Benjamín Žemla

Jan Kameník je mladý a progresívny tréner. Do Pohronia
ho odporučilo viacero futbalových osobností.

dión a verím, že sa odrazíme k lepším
výsledkom a najvyššiu súťaž pre Žiar
zachránime. Dva zápasy som videl naživo, niekoľko zo záznamu, takže predstavu o mužstve mám,“ doplnil tréner,
ktorý preberá tím na poslednom mieste
vo fortunaligovej tabuľke: „Nikdy to nie
je príjemné, ani pre trénera, ani pre klub,
ale je to nejaká štartovacia pozícia, od
ktorej sa môžeme odraziť len vyššie.“
Tréner Kameník pôsobil v troch profesionálnych kluboch v Českej republike. V 1. FC Slovácko, ako tréner U19,
v FC Vysočina Jihlava a v FC Zlín, ako asistent trénera a neskôr ako hlavný tréner.
(kr)

Predstavenstvo FK Pohronie
odvolalo športového riaditeľa
aj trénera Radványiho
Predstavenstvo FK Pohronie odvolalo
z pozície športového riaditeľa Miroslava Filipka. Zareagovalo tak na situáciu
v klube. Po vzájomnej dohode sa rozhodlo ukončiť spoluprácu aj s trénerom
A tímu Mikulášom Radványim. Pod jeho
vedením odohral náš tím 27 stretnutí vo
Fortuna lige a v Slovnaft cupe, z čoho
zaznamenal 8 víťazstiev, 8 remíz a 11
prehier.

Vyhlásenie predstavenstva
FK Pohronie
Po prehratom zápase v Michalovciach, kde
sa naše mužstvo prezentovalo nepresvedčivým výkonom, sme boli informovaní, zo
strany športového riaditeľa nášho klubu,
o potrebe preradiť dvoch hráčov A-tímu do
farmárskeho klubu, aby sa údajne zlepšila atmosféra v mužstve, ako aj atmosféra
medzi realizačným tímom a mužstvom.
Dôvodom boli jednak výkony a jednak
vnútorné problémy. Podrobnosti, ktoré
nám boli odprezentované, nechceme
konkretizovať, najmä z úcty k hráčom,
ktorých sa to týka. Chceme predísť tomu,

Miroslav Filipko a Mikuláš Radványi už v klube nepôsobia.

aby boli ďalej rozoberané v médiách a na
sociálnych sieťach. Každé takéto opatrenie je veľmi nepopulárne a vyvolá vlnu
rozhorčenia u fanúšikov každého klubu,
najmä, ak ide o skúsených hráčov. Na
druhej strane uznávame, že sme ako klub
urobili chybu, keď sme včas a zrozumiteľne
neinformovali o prijatom opatrení a dali
tak možnosť šíreniu sa nepodložených
informácií, ktoré sa nezakladajú na pravde. Tiež si myslíme, že celá situácia bola
zle odkomunikovaná aj so samotnými
hráčmi. Aj z tohto dôvodu sme sa na zasadnutí predstavenstva rozhodli ukončiť
spoluprácu so športovým riaditeľom Miroslavom Filipkom. Ako športový riaditeľ
bol zodpovedný za zloženie, organizáciu
a stav mužstva a realizačného tímu. Museli sme si priznať, že jeho štýl riadenia a komunikácie bol jedným zo zdrojov napätia,
ktoré sa vytvorilo v našom hráčskom a realizačnom tíme a vyústilo aj do aktuálnej
situácie. Napriek tomu mu ďakujeme za
odvedenú prácu. Chceme jednoznačne
dementovať, že dôvod, pre ktorý boli hráči
preradení bol rasizmus, táto informácia sa
nezakladá na pravde.
V prípade Lukáša Pellegriniho je to absolútny nezmysel. Svojim správaním bol
vždy oporou všetkým hráčom bez rozdielu
národnosti či krajiny, odkiaľ pochádzajú.
Napriek aktuálnym problémom si ho vážime ako hráča, ktorý za viac ako 6 sezón
odviedol pre náš klub obrovský kus práce.
Už v minulosti sme avizovali náš záujem,
aby v budúcnosti pracoval v FK Pohronie.
Patrik Abrahám je v súčasnosti preradený
do treťoligového farmárskeho klubu MFK
Nová Baňa. Ak bude mať záujem, svojimi výkonmi a správaním si môže znova
vypýtať miesto v A-tíme. Rozumieme, že
udalosti, ktoré sa u nás v týchto dňoch
odohrali, nahnevali mnoho fanúšikov
a vytvorili zlý obraz o pomeroch v našom klube. V časti sme za to zodpovední
my sami, tým, že sme včas a adekvátne
neinformovali. Pokladali sme to za internú záležitosť športového manažmentu
nášho klubu a za to sa všetkým ospravedlňujeme.
Uvedené stanovisko je posledným a viac
sa k uvedenej záležitosti nebudeme vyjadrovať. Aktuálne sa chceme plne koncentrovať na nadchádzajúce zápasy Fortuna ligy
a veríme, že sa situácia čoskoro upokojí.
Predstavenstvo FK Pohronie
Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

Filip Bartuš

178cm, 75kg
post: rozohrávač
materský klub:
Žiar nad Hronom

190cm, 75kg
post: krídlo
materský klub:
Žiar nad Hronom

185cm, 81kg
post: krídlo
materský klub:
Žiar nad Hronom

182cm, 84kg
post: rozohrávač
materský klub:
Žiar nad Hronom

184cm, 80kg
post: rozohrávač, krídlo
materský klub:
Žiar nad Hronom

196cm, 96kg
post: krídlo, pivot
materský klub:
Žiar nad Hronom

195cm, 88kg
post: pivot
materský klub:
Žiar nad Hronom

Muži MŠK MBK Žiar nad Hronom v sezóne 2020/2021
Horný rad zľava: asistent Norbert Nagy, Matej Golebiovski, Richard Truben,
Michal Dolník, Adam Stehlík, Maroš Vrtík, Filip Bartuš, tréner Karol Kučera
Dolný rad zľava: Marek Grochal, Matej Bobok, Jakub Švec, Branislav Obert,
Adrian Kňažko, Tomáš Nemčok, Jaroslav Supuka, Ondrej Haviar

