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Mesto plánuje spustiť sezónu na plavárni
na jeseň 2022
O rekonštrukcii krytej plavárne
v Žiari nad Hronom sa hovorilo už
dlhšie, a tak ani nebolo veľkým prekvapením, keď sa v lete 2019 zatvorila. Na jeseň, keď sa prevádzka mala
po zatvorení kúpaliska opäť otvoriť,
sa však rozhodlo, že sa pre rekonštrukciu už neotvorí.
Dnes už sú tomu dva roky, ako si na
plavárni zaplávali poslední plavci. Je
to dlhé obdobie, treba si však uvedomiť, že do prác neplánovane zasiahla aj
pandémia. Tá ovplyvnila najmä finančnú stránku rekonštrukcie. Po mesiacoch
prác však už jasne vidieť, čo všetko je
dnes dokončené. „Strecha, bleskozvod,
hliníková fasáda, podporné oceľové
konštrukcie, búracie a demontážne
práce, vonkajšie presklené výplne, okná
a dvere, významná časť vzduchotechniky, zdravotechniky a časť kúrenia, ktorú vzhľadom na rozpracovanosť bolo
možné vykonať,“ vymenúva na úvod
Igor Rozenberg, riaditeľ mestských
Technických služieb a ako podotýka:
„Okrem toho, denno-denne pribúdajú
drobné prípravné práce pre rýchlejšie
pokračovanie aj ostatných profesií, čo
si robíme vlastnými kapacitami.“

Mení sa aj vonkajší vizuál budovy.

preinvestovaných 1,9 milióna eur, čo je
rozpracovanosť na úrovni 54 percent,“
konkretizuje Igor Rozenberg a ako
naznačuje, ceny dodávok a služieb
všeobecne rastú. Obdobie spred roka
dozadu, kedy na verejnom obstarávaní
ušetrili v niektorých častiach aj takmer
polovicu, vystriedalo obdobie, kedy
poteší aj malá úspora o niekoľkých
percentách, s garanciou dodržania cenovej úrovne až do ukončenia stavby.

Dobrovoľníci dosádzali
bylinky do záhonov v parku
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Miesto pripravené na nový bazén.

Ako správne triediť
elektroodpad
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Pozrite sa, na čo láka
Galéria Jula Považana
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Naposledy sa verejne obstarávali tri časti. Bazén, stavebná chémia – podkladné
vrstvy, obklady a dlažby v hodnote približne 1 milióna eur. „Dopracovávame
aj projekt elektročasti, ktorý nadväzuje na nedávno dokončený projekt slaboprúdu. Ten rieši rozvody internetu,
turniketový systém, kamerový systém
a podobne. Je potrebné teda ešte zrealizovať elektroinštalačné práce, práce
na uzemnení a priviesť slaboprúdové
rozvody k všetkým koncovým bodom
na stavbe. Musíme vysúťažiť časť fasády z keramického obkladu, zrealizovať celé tri vysúťažené stavebné časti
a vybaviť prevádzku šatňovým pultom
a ostatným zariadením,“ spresňuje ďalej Rozenberg.

Z rozpočtu 3,5 milióna sa doteraz
preinvestovalo 54 percent
V roku 2020 sa do rekonštrukcie preinvestovalo 800-tisíc eur. V tomto roku
je to zatiaľ približne 650-tisíc eur. Podporné finančné prostriedky od majiteľov spoločnosti SLOVALCO sú približne
na úrovni 450-tisíc eur. „Z rozpočtu
3,5 milióna eur je teda k dnešnému dňu

Žiarčanov zaujíma predovšetkým to,
kedy sa plaváreň konečne otvorí pre
verejnosť. „Plánujeme spustiť sezónu
2022/2023, po uzatvorení plážového
kúpaliska. Následne bude potrebné
zaškoliť nový personál. Podmienkou
bude, samozrejme, nielen dokončenie stavebných prác a vybavenie prevádzky, ale hlavne kolaudácia objektu
a súhlas na spustenie prevádzky. Bude
potrebné predložiť projekt skutkového stavu, revízne správy, atesty, rôzne
potvrdenia... Teda okrem fyzického
dokončenia diela preukázať aj papierovo, že je všetko v poriadku. Máme na
to necelý jeden rok,“ dodáva na záver
Igor Rozenberg.

„Rozpočtovo by sme potrebovali ešte
preinvestovať približne 1,5 milióna eur.
Na jednej strane nám verejné obstarávanie umožnilo túto čiastku významne
znížiť. Na druhej strane, projekt si vyžaduje dopracovanie tých častí, s ktorými sa pôvodne neuvažovalo. Napríklad
s výmenou detského bazéna, vrátane
výmeny technológie, rozšírenie miestnosti pre mamičky s deťmi, vybudovanie masérskeho salóna, sociálnych
zariadení pri vstupe do objektu, miesta pre kočíky a niekoľko vylepšení pre
skvalitnenie prevádzkovej činnosti.“

plavcov čaká. Prídu do nového prostredia, ktoré bude priaznivé pre ich rozvoj
a verím, že sa to prejaví aj na rastúcom
počte členov plaveckého oddielu. Podobne ako v prípade malých hokejistov
na ľade, atlétov na tartanovej dráhe, aj
školy a možno aj predškolské zariadenia budú mať možnosť využiť plaváreň
pre základy plaveckej gramotnosti.
A to v prostredí, ktoré bude vykazovať známky prevádzky v štandardoch
21. storočia,“ prezrádza riaditeľ mestskej eseročky. Ďalšou kapitolou sú
napríklad zvýhodnené ceny pre obyvateľov mesta či darcov krvi. Počíta sa
s nejakými zľavami alebo permanentkami aj v týchto prípadoch? „Toto bude
samostatná téma. Máme pripravený
návrh na zásadnú zmenu v spôsobe
vyberania vstupného. Naznačím smer
v kreditnom systéme nabíjacích kariet
s percentuálnou zľavou podľa výšky
vložených finančných prostriedkov do
kreditu. V zásade na princípe, čím viac
budem využívať služby plavárne, tým
lacnejšia bude moja cena vstupného,“
približuje plánovanú novinku Igor Rozenberg a ako dopĺňa: „Pripravujeme
aj systém pre plavcov MŠK ako aj ostatných športovcov organizovaných
v mestských športových štruktúrach.
O ostatných záujmových skupinách
budeme ešte rokovať. Máme záujem
aj o spolufinancovanie cien vstupného
s účasťou zdravotných poisťovní pre
svojich poistencov a aj o spoluprácu
so zamestnávateľmi. Malo by ísť o zaujímavý mix, ktorý v maximálnej možnej
miere podporí aktívny odpočinok čo
najširšieho záujmového spektra návštevníkov.“

Saunový svet s novou víziou
V neposlednom rade, súčasťou krytej
plavárne kedysi boli aj sauny, s ktorými
sa počíta aj po rekonštrukcii. Projekt
uvažuje o zachovaní sáun v pôvodnom
stave, ale vedenie mesta a technických
služieb sa dohodlo, že to tak neostane.
Priestor sa zbúra a pripraví sa pre vybudovanie saunového sveta s novou
víziou.

Niečo z uvažovaného
projekčného návrhu
V rámci rekonštrukcie saunových
priestorov sa zrušia - zbúrajú priečky, podlahy, znížené stropy, inštalácie a v existujúcich priestoroch šatní
a sáun, ktoré boli delené na mužskú
a ženskú časť, a nahradia sa modernejšími saunami, ktoré budú spoločné
pre mužov a ženy. Takisto sa zrušia aj
existujúce šatne a sociálne priestory
pre zamestnancov s tým, že tieto šatne
a sociálne priestory bude nutné riešiť
v rámci suterénu. Novonavrhované šatne pre sauny (M+Ž) sú už spoločné so
šatňami pre bazénovú časť. V nových
saunových priestoroch sa uvažuje riešiť: 2x suchá sauna, parná aj bylinková
sauna, infra sauna, Kneippov kúpeľ,
tepidárium s vyhrievanými lavicami,
ochladzovací bazén, masážne sprchy,
ľadopád, oddychovňa. Saunový svet
sa plánuje členiť na privátnu časť, ktorá
bude slúžiť pre rôzne záujmové skupiny
a v čase, keď nebude využívaný, stane
sa súčasťou verejnej časti a verejnú
časť, ktorá bude slúžiť pre širokú verejnosť.
(li)

Členovia plaveckého klubu
s určitými výhodami
Po otvorení sa určite počíta s výhodami pre členov Mestského športového
klubu, ktorí sú členmi plaveckého klubu. Ako Igor Rozenberg zdôrazňuje,
v prvom rade budú mať vytvorené domáce prostredie ako ostatní športovci,
ktorým sa už zrekonštruovala infraštruktúra. „Kvalita nerezového plaveckého bazéna, rozšírenie na šesť dráh,
zázemie a predpríprava pre plavecké
súťaže sú len príkladom toho, čo našich

Aj vonkajšie presklené výplne sú nové.
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Žiar prvý na Slovensku v zbere cigaretových ohorkov
Žiar nad Hronom si už čoskoro pripíše
ďalšie prvenstvo na Slovensku. Pilotne ide osadiť stojanové popolníky na
cigaretové ohorky, ktoré budú predmetom ďalšieho zhodnotenia.
Stojanové popolníky budú na verejných
priestranstvách v meste osadené ešte
do konca tohto roku. Koše však budú
určené iba na zber cigaretových ohorkov. „V rámci čistenia mesta máme stále
miesta, najmä pri malých smetných košoch, v okolí ktorých sa nachádza veľké
množstvo ohorkov z cigariet,“ hovorí na
úvod Ivana Martincová z Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ a ako ďalej
vysvetľuje: „Hľadali sme riešenie, ako sa
s týmto problémom popasovať. Prišla
nám preto vhod ponuka od spoločnosti
Eco Butt, s. r. o., ktorá verejným obstarávaním dodá do mesta desať kusov stojanových popolníkov. Navyše, tento zber
bude mať aj ďalší rozmer. Vieme, že cigaretové ohorky sú pri rozklade škodlivé
pre životné prostredie, keďže obsahujú
veľké množstvo toxických látok. Preto
sme uvítali možnosť, že ohorky z cigariet budú po zbere predmetom ďalšieho
spracovania a stanú sa tak druhotnou
surovinou pre výrobu napríklad asfaltov
do ciest a chodníkov.“ Tento odpad tak
neskončí na skládke odpadov, ale bude
druhotnou surovinou pri výrobe materiálov, ktoré sú následne ďalej využívané. Zber bude robiť akciová spoločnosť
Technických služieb a následne sa odpad
bude odovzdávať recyklátorovi na spracovanie. „Určite ide o pilotný zber, ktorý
sa u nás doteraz nerobil. Podľa zistených
informácií, budeme aj prví na Slovensku,
ktorí budeme zabezpečovať takýto zber,“
podotýka Ivana Martincová.
Stojanové popolníky z pozinkovanej
ocele slúžia na efektívne oddelenie špecifickej zložky komunálneho odpadu,
ktorými sú cigaretové filtre. Sú vhodné

Stojanový popolník.

na použitie do exteriéru a majú dostatočnú hrúbku materiálu voči poškodeniu
(antivandal úprava). Je možné ich ukotviť
k podložke, sú uzamykateľné a ľahko sa
vyprázdňujú. „Vhadzovací otvor koša je
prispôsobený tomu, aby sa tam vhadzovali naozaj iba ohorky a žiadny iný odpad. Očakávame preto od obyvateľov, že
tieto koše budú naozaj využívať iba na
tento účel a nebudú tam vhadzovať iný
odpad, aby materiál, ktorý bude určený
na ďalšie spracovanie, nemusel byť následne triedený. Určite bude predmetom
dotrieďovania, ale aby sa tam nenachádzali odpady, ktoré tam nepatria,“ zdôrazňuje Martincová.

„

Do konca roka osadíme
prvých desať košov na
cigaretové ohorky. Odpad
neskončí na skládke, ale bude
sa ďalej zhodnocovať.
Ivana Martincová, Oddelenie
odpadového hospodárstva

Na začiatok si samospráva vytipovala
desať miest, kde budú koše umiestnené.
„Zamerali sme sa viac menej na centrum mesta, kde sa zhromažďuje najviac
obyvateľov a kde máme vytypované, že
sa zdržiavajú fajčiari. Keďže platí zákon
o ochrane nefajčiarov, tak sa takéto koše
nemôžu umiestňovať napríklad na autobusových zastávkach, pred školskými
zariadeniami či v areáli nemocnice. Aj
keď vieme, že aj tu takýto odpad vzniká,“
konštatuje ďalej Ivana Martincová a ako
konkretizuje, koše budú umiestnené
pred zimným štadiónom, pri vstupoch
na futbalový štadión, pred Mestským
kultúrnym centrom, pred tzv. Bielym
domom, pred mestským úradom, pri zastávke taxíkov pred areálom nemocnice
a na námestí na viacerých miestach.
Cena za jeden kus koša je 264 eur. „Osádzanie plánujeme zrealizovať do konca
roka. Koše sú už obstarané a momentálne čakáme na ich dodanie. Každý bude
označený informačnou nálepkou, tak
bude jasné, že slúži na odhadzovanie
ohorkov,“ uzatvára Ivana Martincová
a ako podotýka, do budúcna chce samospráva takéto koše umiestniť aj na
ďalších priestranstvách na území mesta.

Kde všade platí zákaz fajčenia

o ochrane nefajčiarov (tzv. antifajčiarsky
zákon) vo všeobecnosti zakazuje fajčenie
na týchto miestach:
• na verejných letiskách, v dráhových
vozidlách verejnej osobnej dopravy, vo
vozidlách osobnej dopravy, v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých
nástupištiach a v uzavretých verejných
priestoroch súvisiacich s touto dopravou
určených pre cestujúcich, na otvorených
nástupištiach do vzdialenosti štyri metre
od vymedzenej plochy nástupíšť,
• v zdravotníckych zariadeniach (okrem
fajčiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach),
• v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch
detských ihrísk, vo vysokých školách
a v študentských domovoch,
• v zariadeniach sociálnych služieb
(okrem fajčiarní) a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
• v divadlách, kinách, na výstaviskách,
v múzeách, galériách a iných kultúrnych
zariadeniach, v športových zariadeniach
a v predajniach,
• v úradných budovách (okrem fajčiarní),

• v obchodných domoch – napr. v nákupných centrách (okrem priestorov, ktoré
sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé
látky z tabakových výrobkov alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne
prístupných priestorov a neznečisťovali
verejne prístupné priestory),
• v zariadeniach spoločného stravovania – napr. v reštauráciách, jedálňach
(okrem tých, ktoré majú pre nefajčiarov
vyhradených najmenej 50 % z plochy,
ktorá je stavebne oddelená od časti pre
fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo
z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie
a neobsahujú tabak, pričom priestor
pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri
vstupe do zariadenia),
• v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo
väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest
odňatia slobody.
Takže jasným zadefinovaním miest,
v ktorých je fajčenie zakázané, je zabezpečená ochrana nefajčiarov. Obec, resp.
mesto však môže obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach.
(li)

Zákaz fajčenia reguluje Zákon
č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov,
ktorého cieľom je zvýšenie ochrany
nefajčiarov. Okrem toho, tento zákon
ustanovuje miesta, kde sa fajčiť nesmie
a reguluje predaj výrobkov určených na
fajčenie.
Na ochranu ľudí pred vznikom závislosti
od nikotínu nachádzajúceho sa v tabaku
a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými
spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie, zákon

Aj na týchto miestach sa počíta s osadením popolníkov.

Dobrovoľníci vymaľovali altánok v parku a dosadili rastlinky do záhonov
Takmer dvadsať dobrovoľníkov priložilo ruku k dielu a v Mestskom sade
v Parku Štefana Moysesa vymaľovali
altánok a vysadili rastlinky do bylinkových záhonov.
Pracovníci poisťovne Kooperativa sa
rozhodli v rámci Týždňa dobrovoľníctva pomôcť mestu skrášliť jeho verejné
priestranstvá. „Od poisťovne sme dostali
takmer 500 eur. Nakúpili sme za ne štetce
a farby, ktorými sme vymaľovali altánok
pri ohniskách v parku. V altánku sa totiž
zdržujú rôzni neprispôsobiví občania,
ktorí v ňom narobili neporiadok a bolo
už potrebné ho aj vymaľovať,“ hovorí na
úvod Marcela Gendiarová z Odboru životného prostredia MsÚ, a zároveň apeluje na občanov: „V parku aj v samotnom
sade sú takmer na každom kroku smetné
koše, napriek tomu je množstvo odpadu
pohodeného hocikde pod nohami. Prosíme občanov, aby neznečisťovali toto
krásne prostredia. Rovnako tak altánok
slúži nám všetkým, je teraz nanovo vymaľovaný, udržujme v ňom čistotu a poriadok a neničme si ho.“
Dobrovoľníci z Kooperativy však priložili ruku k dielu aj v samotnom sade, kde
navážali mulčovaciu kôru k stromom.
„Zamulčovali takmer 90 stromov, ktoré
sú v sade. Z finančných prostriedkov, ktoré mestu darovali, sme kúpili aj zeminu,
trvalky a bylinky, ktoré sme dosadili do
trvalkových záhonov okolo sadu. Niektoré nám totiž vyhynuli a niektoré nám,

bohužiaľ, ľudia pokradli. Pracovníkom
poisťovne patrí veľké poďakovanie, pretože za jeden deň urobili veľký kus práce,“ konštatuje ďalej Marcela Gendiarová
s tým, že dobrovoľníci prišli nielen zo Žiaru, ale aj z Bystrice či Zvolena a z rôznych
pobočiek na Slovensku.

Rastlinky z bylinkového záhonu
nevytrhávajte s koreňmi
V trvalkových záhonoch sú vysadené
trvalky a bylinky, ktoré sú označené
menovkami a natrhať si z nich môže
ktokoľvek. Veľmi obľúbenými sú mäta,
medovka či levanduľa. „Nanovo sme vysádzali rôzne druhy mäty, napríklad čokoládovú či ananásovú, ale aj medovku
a echinaceu. Pri rastlinkách sú menovky,
takže občania vedia, čo zbierajú. Prosíme
ich však, aby rastlinky netrhali s koreňmi.
Byliniek je dosť pre každého a určite nás
poteší, ak pri zbere vytrhajú aj burinu
okolo byliniek,“ zdôrazňuje Gendiarová
a ako prezrádza, občania si bylinkovú
záhradu obľúbili a práve teraz je vhodné
obdobie na usušenie rastliniek napríklad
na čaj na zimu.

ruku k dielu. Prípadne nám môžu sami
navrhnúť spôsob pomoci a my im zabezpečíme miesta a oblasti,“ dodáva na
záver Marcela Gendiarová.
V záhonoch v ovocnom sade je približne
900 kusov liečivých a okrasných rastlín.
Pre vlastnú potrebu si môžete odstrihnúť, alebo šetrne odtrhnúť lístky z liečivých bylín aj vy. Veľmi obľúbené sú
u Žiarčanov bylinky ako medovka, mäta,
šalvia či levanduľa. Rozhodne netrhajte
kvety z kvitnúcich trvaliek, ako sú napríklad echinacea, margarétky alebo ruže.

Kvitnúce pásy z rôznych druhov byliniek
sú vysadené tak, že lemujú štrkové chodníky, ktoré prechádzajú naprieč sadom.
Nájdete tu mätu priepornú, medovku lekársku, levanduľu, šalviu, santolínu, ale aj
chryzanténu či rozchodník. Veľmi pekný
kvet má aj sedum, čo je obľúbený sukulent. Z byliniek sa dá pripraviť výborný
čaj, ktorý v lete, v kombinácii s citrónom,
príjemne osvieži. Okrem toho, že bylinky
padnú na úžitok, v sade pekne skrášľujú
štrkové chodníky. V neposlednom rade,
do sadu tieto rastlinky lákajú včely, ktoré majú v prírode nenahraditeľné miesto.

Bylinky svojou vôňou pomôžu aj k zvýšeniu opeľovania ovocných stromov
v sade, ktorý tiež slúži verejnosti.
Mestský ovocný sad vznikol na jeseň
v roku 2017 a stal sa prvým mestským
ovocným sadom na Slovensku. Na začiatku sa vysadilo 91 ovocných stromov na
ploche veľkej približne 1 hektár. K mladým stromom jabloní, hrušiek, čerešní,
sliviek a moruše postupne pribudli aj
záhony s kvetmi a bylinkami či liesky.
(li)

Ako tiež Gendiarová prízvukuje, bude
rada, ak sa k týmto dobrovoľníkom
pripoja aj ďalšie organizácie, firmy či
jednotlivci, ktorí by chceli nejakým spôsobom skrášliť verejné priestranstvá
v meste. „Môžu sa nám ohlásiť a určite
nájdeme miesta a spôsob, ako priložiť

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice
slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75,
e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk, Katarína Reiterová, telefón: 045/678 71 35, e-mail: katarina.reiterova@ziar.sk. Šport, e-mail: mn@ziar.sk. Grafická úprava: Michal Černaj, telefón: 045/678 71 35,
e-mail: michal.cernaj@ziar.sk. Foto: Dušan Pethö. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a. s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva
vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov.
Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Nerealizovaná
prestavba v kaštieli
V novodobých dejinách, tak ako
v minulých obdobiach, nastali aj
časy vojnových udalostí, sprevádzaných násilím a deštrukciou.
Po ich skončení sa obnovovalo
to, čo bolo zničené a na troskách
vznikali nové stavby. Tak to bolo
aj v oblasti spoločenského života.
V oblasti spoločenského života vždy
dochádzalo k zmenám, ktoré boli
viac menej prospešné a pokrokové.
Tieto udalosti, ako vždy počas dlhej histórie, neobišli ani náš kaštieľ.
Stále bol významnou dominantou
v širokom okolí a bol vhodným objektom pre vojenské účely. Preto
ochrániť ho bolo veľmi ťažké a zložité.
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Vojnové udalosti prinášali stále
zmeny a kaštieľ bol obsadený najprv vojskom a neskoršie v ňom sídli
štáb Štefánikovej – partizánskej
brigády. Po potlačení povstania
a ústupe partizánov do hôr kaštieľ
obsadilo nemecké vojsko, ktoré si
v jeho priestoroch umiestnilo veliteľský štáb.
Po oslobodení a vyhnaní nemeckých okupantov sovietskou armádou z mestečka sa pristúpilo k čiastočnej údržbe silne poškodeného
objektu kaštieľa. V roku 1950 prešiel kaštieľ do majetku štátu, kedy
v kaštieli bola zriadená firemná administratíva a škola. V rámci úprav
a prestavby sa navrhovali účelové
stavebné úpravy objektu a parku,
ktoré pretrvávali aj napriek protestom pamiatkarov. Pozitívne však

stavba kaštieľa tak, ako bola navrhovaná, nebola realizovaná. Aj napriek
tomu však, v rámci rozsiahlej údržby
kaštieľa, došlo k odstráneniu Rimelyho schodiska, ktoré spájalo dolné
podlažie s horným v priestoroch
sály terreny. Vymurovali sa priečky,
ktoré zmenšili väčšie priestory na
menšie školské triedy. V rámci týchto úprav boli zamurované amfilády
v južnom krídle kaštieľa, na ktorých
boli umiestnené školské tabule.
bolo realizovanie dôsledného zamerania objektov v roku 1954 Katedrou architektúry Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave. Potom
v roku 1959 vykonal podrobnejšie
vyhodnotenie pamiatky L. Šášky.
V súpise pamiatok Slovenska heslo
o kaštieli nezodpovedá realite, no aj
napriek tomu bolo prebraté a často

citované v nasledujúcich materiáloch, týkajúcich sa architektúry
kaštieľa.

Odstránenie
Rimelyho schodiska
Prípravy na realizáciu tohto druhu
obnovy však, našťastie, neskoršie
neboli prijaté a posledná, ôsma, pre-

Potom boli jednotlivé miestnosti
vymaľované. Na prvom podlaží boli
zamurované a z časti zasklené arkády chodby z obdobia baroka. Objekt
sa pomaly menil na účelové školské
zariadenie.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Príhovor primátora k seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Vážení spoluobčania,
už druhý rok nás sužuje pandémia koronavírusu, ktorý v mnohom ovplyvnil kultúrno-spoločenský život v našom meste. To
je aj dôvod, prečo opäť z dôvodu opatrení
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky sa nemôže uskutočniť v októbri
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším tradičné podujatie pre 70, 80 a 90-ročných
jubilantov mesta. Nechceme seniorov
vystavovať nebezpečenstvu nákazy, nechceme ohrozovať zdravie najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov. Napriek tomu
využívam túto možnosť, aby som pozdravil našich žiarskych jubilantov, prejavil im
svoje uznanie a úctu.

pili ste, že najväčšie šťastie máte vo svojej rodine, v priateľoch, v ľuďoch, ktorí sa
úprimne zaujímajú o vás, o vaše problémy.
Roky vám poznačili tvár, odobrali z mladíckej sily, ale každá životná etapa je
niečím výnimočná. Tá vaša je výnimočná
odovzdávaním skúseností mladej generácii, pokojnejším plynutím dní, keď
máte viac času porozprávať sa, venovať
sa svojim záľubám, prechádzkam ulicami
mesta i prírodou, rôznym aktivitám s pri-

hliadnutím na svoje zdravie. Pritom aj vy
sami nachádzate pocit vlastnej užitočnosti
pre seba, blízkych, vnúčatká, pravnúčatá,
známych, pre naše mesto, ktoré potrebuje
vaše nápady, postrehy, pripomienky, aby
sa aj vašim prostredníctvom stávalo príťažlivejším a zaujímavejším.
Jeden z výrokov gréckeho dramatika Menandera hovorí: „Starobe sa nevysmievaj,
lebo práve k nej smeruješ!“ Múdra pravda,
ktorú si niekto uvedomí skôr, iný si ju dlho

nechce pripustiť. Naše dni sprevádza stres,
chaos, rýchlosť, povinnosti. Október, venovaný starším ľuďom, nám pripomína, aby
sme viac mysleli na mamy, otcov, babky,
dedkov, ujov, tety. Aby sme pouvažovali
nad tým, čo môžeme pre nich urobiť, čím
ich môžeme potešiť. Lebo čas sa zastaviť
nedá, každý z nás raz zostarne. V tom je
veľká spravodlivosť života.

Milí jubilanti!
Už prešla dlhá doba odvtedy, keď ste vašim
potomkom pomáhali zvládnuť ich prvé
kroky, slová, prečítali rozprávku na dobrú noc, starostlivo pozakrývali a potom
skúmavo pozorovali ich tvár - ako sa na
nej počas spánku odzrkadľoval celý uplynulý deň. Deti už dávno vyleteli z rodného
hniezda a mnohí z vás teraz okolo seba nepočujete len oslovenie: „mami, otec“, ale aj
„starká, starký“ či „dedko, babka.“ Pocho-

Milí naši seniori!
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vám
všetkým a osobitne tým, ktorí sa v tomto
kalendárnom roku dožívate okrúhlych

životných jubileí, prajem v mene svojom,
v mene obyvateľov mesta vnútorný pokoj,
istotu - tak potrebnú v tejto neľahkej dobe,
pocit, že sa stále máte o koho oprieť, komu
sa vyrozprávať. Prajem vám zdravie - nikdy
ho nie je dosť, prajem vám radosť a lásku,
pretože bez nich by ani to zdravie nemalo
cenu. Veď, povedané slovami švédskeho
režiséra Ingmara Bergmana: „Starnúť
znamená stúpať hore. Čím vyššie sa človek dostáva, tým viac spotrebuje síl, ale
o to ďalej vidí.“
Foto: archív

Žiarska priemyslovka ďalej inovuje
Žiarska Súkromná stredná odborná
škola technická prešla v minulom roku
rozsiahlou rekonštrukciou. Opravili
nielen vonkajší plášť, ale aj interiér
a kúpili nové technológie.
S prácami na rekonštrukcii školy sa začalo ešte v apríli minulého roku. Načasovanie bolo ideálne, keďže sa študenti
školy v tomto čase učili, kvôli pandémii
koronavírusu, dištančne.
V rámci zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy sa na škole vymenili všetky
výplňové konštrukcie, to znamená okná
a dvere, zateplila sa budova a spravila
sa i nová fasáda. Okrem toho sa zateplili

strechy, zrekonštruovalo sa komplet kúrenie a vymenilo sa osvetlenie. „V budove
školy sme komplet vybudovali bezbariérový prístup, vrátane prístupov na všetky
poschodia a bezbariérové sociálne zariadenia,“ povedala nám o rekonštrukcii
v tom čase riaditeľka školy Beata Tóthová
a dodala, že v rámci modernizácie vytvorili aj dve celkom nové odborné učebne,
a to fyzikálno-chemické laboratórium
a učebňa robotiky.
„Z technológií pre ďalšie skvalitnenie
výučby pribudol priemyselný robot,
sada výučbových senzorov pre výučbu elektro – pneumatiky, modulárne

stavebnicové systémy pre výučbu mechatroniky, elektroniky a automatizácie,
moduly synchrónnych a asynchrónnych
motorov a senzorov k systému UNITRAIN,
3D tlačiareň a ďalšie,“ vymenovala ďalej
riaditeľka školy.
Vďaka tejto rozsiahlej rekonštrukcii sa
škola stala modernejšou, ale najmä príjemnejšou, čo sa týka teplotnej pohody.
Vybudovanie nových učební či nákup
technológií významne prispel k ďalšiemu skvalitneniu praktického vyučovania
a tým k vytvoreniu podmienok pre lepšiu
prípravu študentov pre potreby priemyselných spoločností.

Nové oplotenie areálu
Rekonštrukciou samotného objektu sa
práce ešte neskončili. Momentálne sa
realizuje oplotenie areálu školy, ktoré sa
rozhodla zabezpečiť za účelom ochrany
majetku zrekonštruovanej budovy. Prechod cez areál školy bude pre verejnosť
zakázaný. Investíciu financuje zriaďovateľ školy InTech Žiar nad Hronom z.p.o.
Realizátorom stavby je firma REMO spol.
s r.o. z Handlovej.

Nové technologické vybavenie
v dielňach školy
V rámci projektu „Škola inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka,
potrebná pre trh práce“, ktorý realizuje

škola z prostriedkov ESF s cieľom skvalitniť vybavenie odborných učební a dielní, boli škole dodané poloautomatické
obrábacie stroje – 2 sústruhy a 1 frézka,
ktoré budú využívať študenti odborov
operátor strojárskej výroby mechanik
nastavovač, programátor obrábacích
strojov pri získavaní zručností v zákla-

doch strojového obrábania. V najbližších
dňoch bude dodaná ďalšia poloautomatická frézka OPTI mill a CNC sústruh
s CNC frézkou, čím dielne školy získajú
zariadenia porovnateľné s dnes používanými zariadeniami v moderných výrobných prevádzkach.
(kr)
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Nová riaditeľka technickej školy Ingrid Astachová:
Chceme zvyšovať kvalitu poskytovaného odborného vzdelávania
Od 1. septembra tohto roku pôsobí
vo funkcii riaditeľky školy Ingrid Astachová. Pre časopis Hutník prezradila
vízie a ciele, s akými nastúpila na túto
pozíciu.
Môžete sa nám v krátkosti predstaviť,
odkiaľ pochádzate, kde ste študovali?
Pochádzam a aj žijem v meste Handlová, kde som študovala na gymnáziu
a posledný ročník som absolvovala ako
prípravu na vysokoškolské štúdium v zahraničí na Výberovom gymnáziu v Banskej Štiavnici. Vysokú školu som absolvovala v Sankt Peterburgu na Štátnej
elektrotechnickej univerzite v odbore
Informačno-meracia technika a úspešne
ukončila v roku 1993. Od roku 1996 som
po materskej nastúpila do zamestnania
na Strednú priemyselnú školu v Žiari
nad Hronom (pôvodne sa tak volala) ako
učiteľka odborných elektrotechnických
predmetov. Škola do dnešného prešla
veľkou transformáciou, čoho som bola
súčasťou a vnímam to ako veľký a úspešný pokrok.
Počas môjho profesijného života som absolvovala nespočetné množstvo odborných vzdelávaní a stáží, ktoré si vyžadovala moja profesia, ale aj aktualizačných,
napr. Systém duálneho vzdelávania na
SOŠ, ako aj vzdelávanie zamerané na
Profesionalizáciu práce vedúceho PK, zamerané na riadiacu činnosť komplexne.
Školu a jej zázemie, učiteľov, ale aj
ciele dobre poznáte, prečo ste sa prihlásili do výberového konania na post
riaditeľky?
Do výberového konania na funkciu riaditeľky školy som sa prihlásila nielen preto,

realizáciou pravidelnej údržby a kontroly
hospodárnosti používania vyregulovaného vykurovania a osvetlenia budovy

že som splnila požadované kritériá, ale
hlavne preto, že som stotožnená s predchádzajúcou víziou a zameraním školy,
mám jasnú predstavu o tom, kam by
mala škola smerovať a na základe mojej
predloženej Koncepcie rozvoja školy stanovené ciele aj dosiahnuť.
Súčasné postavenie Slovenska v Európe
si vyžaduje, aby sa naša spoločnosť v čo
najväčšej miere postarala o všeobecný
rozvoj osobnosti a uplatnenia každého
občana, z ktorého treba vychovať človeka vzdelaného, múdreho, morálneho
a tvorivého, lebo to je najväčším potenciálom prosperity.
Naša škola má obrovskú výhodu, že jej
zriaďovateľom sú firmy združenia InTech
Žiar nad Hronom z.p.o. a práve firmy
majú najväčší záujem „vychovať si a zabezpečiť prácu a uplatnenie“ študentom
našej školy.
Aké sú vaše ciele a plány do budúcnosti?
Mojim hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre schválenie návrhu Podnikovej školy, zároveň vytvoriť možnosť zaradenia aj študijného odboru Technické
lýceum do SDV v spolupráci s firmami
združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o.,
pre flexibilné reflektovanie súčasných
i budúcich potrieb zamestnávateľov,
technických univerzít, ale aj samotných
študentov a uchádzačov o stredoškolské
štúdium. Ak sa nám to spoločnými silami
podarí, budú všetky odbory, ktoré škola
ponúkne, zaradené do systému duálneho vzdelávania. Škola má jasné poslanie
a svoju stratégiu, ktorá je koncipovaná
na dôkladnej analýze externého aj in-

Ingrid Astachová.

terného prostredia ovplyvňujúceho jej
činnosť. Zároveň to však nevylučuje,
aby moderná škola dokázala pružne reagovať na rýchlo sa meniace podmienky
v demografickom, ekonomickom, kultúrnom a sociálnom prostredí s podporou
firiem združenia InTech Žiar nad Hronom
z.p.o.
Prevzali ste kormidlo nad školou, ktorej priestory prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Ešte vás čaká niečo v tomto
smere?
Projekt rekonštrukcie budovy a dovybavenia školy je v procese ukončovania,
je potrebné dotiahnuť ešte posledné
detaily, momentálne nám boli dodané
strojové zariadenia do dielní na výučbu
Odborného výcviku študentov, mechatronické stanice do odborných učební
v priestoroch školy. Nadväzne na nové
vybavenie dielní odborného výcviku

momentálne zabezpečujeme vzdelávania majstrov a vzdelávania učiteľov v oblasti automatizačnej techniky, riadiacich
systémov a robotiky tak, aby boli schopní nové technické vybavenie zaradiť do
vyučovacieho procesu. V najbližšom čase
očakávame ešte dodanie Multimediálnych učebných pomôcok zameraných
pre odbory Elektrotechnika a Mechanik
mechatronik.
Momentálne sa stavia oplotenie areálu
školy, následne budeme revitalizovať
okolitý pozemok v spolupráci s zamestnancami školy, študentmi aj zákonnými
zástupcami. Vlastnými návrhmi a svojpomocne dobrovoľníckou činnosťou zapojíme do obnovy okolia školy študentov
našej školy, chceme ich motivovať k vytvoreniu si vlastnej oddychovej časti.
Naďalej budeme zvyšovať energetickú
hospodárnosť budovy po rekonštrukcii,

Školy každoročne „bojujú“ o študentov, prečo by sa mali deviataci rozhodnúť pre vašu školu, ako ich budete
motivovať?
Naša škola ponúka študentom kvalitné
vzdelávanie, pri ktorom využívame najmodernejšie technologické vybavenie
(napr. priemyselný robot, CNC stroje,
SW nástroj Plant Simulation, 3D tlačiareň, sada výučbových senzorov pre výučbu elektro – pneumatiky, modulárne
stavebnicové systémy pre výučbu mechatroniky, elektroniky a automatizácie,
moduly synchrónnych a asynchrónnych
motorov a senzorov k systému UNITRAIN
a ďalšie), a preto patríme k najlepšie vybaveným stredným technickým školám
na Slovensku. Študentom poskytujeme
duálne vzdelávanie, ktoré realizujeme
v spolupráci s firmami združenia InTech
Žiar nad Hronom z.p.o. a s ďalšími spolupracujúcimi firmami. Všetky naše odbory
sú žiadané na slovenskom a na európskom trhu práce. Absolventi našej školy
majú preto po škole istotu zamestnania.
Škola aj v predchádzajúcich rokoch
spolupracovala so základnými školami
v meste a blízkom okolí. V tejto spolupráci by sme chceli pokračovať, a zároveň budovať partnerstvo so všetkými
strednými školami v meste s cieľom
spoločne realizovať a podporovať študentské aktivity v Žiari nad Hronom tak,
aby to prilákalo aj záujemcov o štúdium
zo vzdialenejších miest regiónu.
(kr)

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

DASTY

Zmena otváracích hodín
Pondelok – piatok
13.00 – 15.00 hod.
Sobota a nedeľa
10.30 – 15.00 hod.
V prípade, že chcete navštíviť útulok
mimo otváracích hodín, je potrebné sa
vopred dohodnúť so správkyňou útulku
na mobilnom čísle 0948 082 206.
Najťažšie si domov hľadajú veľké psíky.
V koterci však trpia a potrebujú domov.
Môžete sa na nich prísť pozrieť priamo
do útulku, kde vám o každom psíkovi
povedia všetko podstatné. Informovať
sa môžete cez správu na Facebooku

SINDY

(Žiarsky chlpáč), alebo na mobilnom
čísle 0948 082 206. Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva a každý pes bude
odčervený, odblšený, očkovaný, čipovaný a veterinárne ošetrený. Podmienkou
adopcie je kastrácia.

Hľadáme zodpovedných ľudí – dobrovoľníkov, ktorí by sa pridali do nášho kolektívu a v prípade potreby nám pomáhali najmä počas víkendov so službami
v útulku. Ide o pár hodín v sobotu alebo
v nedeľu.

Hľadáme dobrovoľníkov

Náplň práce: čistenie kotercov, kŕmenie
psíkov, vydávanie psíkov venčiarom.

Máš rád psíkov? Chcel/a by si im pomáhať? Nevieš, čo s voľným časom cez
víkend? Potom si náš človek. Pridaj sa
k nám a staň sa dobrovoľníkom v žiarskom útulku pre psov.

DINO

ASIA

Ak vás naša ponuka oslovila, neváhajte
a kontaktujte nás cez FB Žiarsky chlpáč
správou alebo na čísle 0948 082 206.
(li)

NEO

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

Rasa: X jack russell. Vek: cca 4 mesiace. Farba: biela.
Veľkosť: malá

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

Pohlavie: sučka. Vek: cca 2 roky. Rasa: X nemecký ovčiak.
Veľkosť: väčšia

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

Dastyho nám doniesla MsP. Samozrejme, čip sme nenašli.
Psík prišiel v zlom stave – chudý a blchavý. Dasty prešiel
ošetrením a bol zbavený bĺch. Je to psík spoločenskej
povahy, ktorý by sa stále len mojkal. Ako je v útulku, ešte
nikto o neho neprejavil záujem, smutne čaká na svojho
majiteľa v koterci.

Sindy je ešte šteniatko a čip sme u nej nenašli. Momentálne
je v dočasnej opatere v byte, kde sa učí základným
hygienickým návykom a životu s ľuďmi. Je to rozkošné
malé „dievčatko“, veľmi naviazané na človeka. Akonáhle
zostane sama, plače a pýta sa von. Stále sa drží pri človeku.
Plače, keď jej je smutno, aj keď sa teší. Veľmi dáva najavo,
že potrebuje cítiť lásku a blízkosť človeka.

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

Asia je našim novým prírastkom. Samozrejme, čip sme
u nej nenašli, preto jej touto cestou hľadáme pôvodného
majiteľa, v tomto prípade skôr vinníka, keďže sučka k nám
prišla v zlom zdravotnom stave.

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

Dasty bude pri adopcii odčervený, odblšený, očkovaný,
čipovaný a do nového domova pôjde kastrovaný. Pri adopcii
sa podpisuje adopčná zmluva a hradí adopčný poplatok.

V útulku dostala kompletné veterinárne ošetrenie, je
očkovaná, odčervená, odblšená a čipovaná. Podmienkou
adopcie je kastrácia v dospelosti. Pri adopcii sa platí
adopčný poplatok a podpisuje adopčná zmluva.

Je to veselý a hravý psík, priateľský k ľuďom, už otestovaný
aj v znášanlivosti voči iným psíkom s veľmi dobrým
výsledkom. Nový domov mu hľadáme v byte alebo
v rodinnom dome s prístupom do vnútra. Samozrejme,
môže byť aj vo dvore, ten však musí byť zabezpečený tak,
aby sa Dinkovi nepodarilo utekať.
Dino bude pri adopcii odblšený, zaočkovaný a čipovaný a do
nového domova pôjde kastrovaný. Pri adopcii sa podpisuje
adopčná zmluva a hradí adopčný poplatok.

Aj napriek utrpeniu, ktoré jej spôsobil človek, je veľmi
prítulná. Prijali sme ju vo veľmi zlom stave, je podvyživená
a s veľkou ranou na krku. Pravdepodobne od reťaze alebo
malého obojku, ktorý jej spôsobil hnisavé rany. U nás Asia
okamžite podstúpila ošetrenie u veterinára.
Do nového domova pôjde očkovaná, čipovaná, odblšená,
odčervená, kastrovaná a kompletne veterinárne ošetrená.
Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva a hradí adopčný
poplatok.

Neo bude u nás kompletne veterinárne ošetrený,
začipovaný, odblšený, očkovaný a do nového domova
pôjde kastrovaný.
Domov by bol pre neho najlepší v rodinnom dome,
samozrejme, s celoročným prístupom do vnútra. Pri adopcii
sa podpisuje adopčná zmluva a hradí adopčný poplatok.
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GALÉRIA JULA POVAŽANA
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Výber obrazov z Galérie Jula Považana

G

aléria Jula Považana sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch biskupského kaštieľa v Žiari
nad Hronom. Jednotlivé obrazy sú v galérii tematicky a časovo rozdelené. Návštevník si tak môže
vychutnať každý jeden obraz individuálne v štyroch miestnostiach, ktoré sú spojené koridorom.
K pôvodným tridsiatim šiestim obrazom pribudli nedávno do zbierky ďalšie štyri, ktoré mestu
daroval umelcov syn Milan. Kolekcia obrazov motivicky súvisí s maliarovým rodiskom, niekdajším Svätým
Krížom. Ich výber pritom vychádzal zo srdca umelca. Na tejto dvojstrane vám prinášame niekoľko z nich.

GALÉRIA JULA POVAŽANA
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O Julovi Považanovi
MUDr. Július Považan sa narodil
9. augusta 1926 vo Svätom Kríži (dnes
Žiar nad Hronom) a zomrel 21. februára
2011 v Krupine. Pochovaný je v mieste
svojho rodiska, na cintoríne v Žiari nad
Hronom.
Vyštudoval medicínu a ako detský lekár
pôsobil v Šahách, ako prednosta či
primár pediatrických oddelení nemocníc
v Banskej Štiavnici a v Krupine.
Maľbu síce neštudoval, no od roku 1953
sa jej plynule venoval až do svojej smrti.
Patrí k popredným predstaviteľom
insitnej tvorby nielen na Slovensku, ale
v Európe vôbec.
Na obrazoch zachytáva originálnym
spôsobom všetko, čo je spojené so
životom človeka - ľudové rozprávky
a povesti, zvykoslovie, chvíle radosti
i smútku.
Jeho diela sa nachádzajú v SNG - Galérii
insitného umenia v Pezinku, v Oravskej
galérii v Dolnom Kubíne, v Musée
International d’Art Naïf vo Francúzsku,
v Hell und Hell v Mníchove a v iných
galériách a súkromných zbierkach po
celom svete.
Podstatná časť jeho tvorby sa týka
výjavov z detstva a jeho rodiska. Na
obrazoch sa preto objavujú dominanty
Svätého Kríža ako kaštieľ, kostol,
vodárenská veža či námestie. Často
zobrazuje súdobých obyvateľov
mestečka pri ich zvykoch alebo
obradoch: jarmok, svadba, pohreb.
V roku 2001 Július Považan daroval
mestu Žiar nad Hronom 33 obrazov
a dal tak podnet na vznik Galérie Jula
Považana. Tá najskôr sídlila v Dome
kultúry na Námestí Matice slovenskej,
neskôr bola presťahovaná do mestského
kultúrneho centra, aby sa nakoniec

v roku 2021 dostala do priestorov
kaštieľa.
Pri príležitosti otvorenia galérie v kaštieli,
syn Júliusa Považana, Milan, daroval
mestu Žiar nad Hronom ďalšie štyri
veľkorozmerné obrazy s tematikou
mesta a rozšíril tak zbierku galérie.
Katarína Čierna, kurátorka zbierky
insitného umenia v Slovenskej národnej
galérii takto charakterizovala tvorbu
Júliusa Považana:
Na obrazoch zachytáva všetko, čo je
spojené so životom človeka na dedine,
ale i v meste. Zobrazuje každodenný život
s jeho radosťami i smútkom. Ľudia, domy,
hory, zvieratá, svadby, nešťastia, jarmoky...
v tých najrozmanitejších situáciách
s časovým ohraničením ročných období.
Originálnym výtvarným jazykom
vypovedá o sile lásky, ľudských drámach,
o životných situáciách človeka v paralele
sveta. Osobitým programom v jeho diele
sú obrazy o živote štiavnických baníkov.

Maliarske dielo Jula Považana má jasnú
dejovú fabulu s využitím metafory
a symbolu. Charakter sviežosti
Považanových malieb je umocnený
pôsobivou farebnou stupnicou
intenzívnych, sýtych tónov. Priestor na
obrazovej ploche rešpektuje rozdelenie
na tri plány. Inokedy autor používa
polygonálnu perspektívu a porušuje
zákony gravitácie. Výsledkom jeho
snaženia je tvarovo osobitá, ale súčasne
organicky a kompozične vyvážená
obrazová plocha. Považan svoj maliarsky
program rozvíja v mnohofigurálnych
kompozíciách, v ktorých fascinuje najmä
ľudská tvár ako zrkadlo ľudskej duše.
Zobrazené bytosti vedú sebou dialóg
v neopakovateľnom obrazovom svete –
tajomnom a archetypálnom.
Považanova tvorba má duchovné
spriaznenie so Chagallovým baladickým
a poetickým svetom a rovnako s tvorbou
Henriho Rousseaua. Považanove obrazy
sú úprimné, hlboko prežité, precítené
a ľudské.
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RIADKOVÁ INZERCIA
Predám orechový sekretár, knihovničku a stolík v dobrom stave. Cena
dohodou. T: 0905 505 406

Predám elektrickú pílu Dolmar. Píla je šesťročná. Cena: 70 eur.
T: 0905 745 095

Predám originál orechovú spálňu v dobrom stave. Cena dohodou.
T: 0905 505 406

Predám 200 l akvárium, aj s rybami a zariadením. Cena dohodou.
Vyhne. T: 0908 284 744

Hľadám zákazky typu buracích, demolačných a poprípade
murárskych dokončievacích prác. T: 0910 768 275, alebo e-mail:
petersark182@gmail.com

Hľadám osamelú pani alebo pána, ktorému by som pomáhala robila
spoločnosť, nákupy a upratovala. T: 0907 351 067

Súrne predám starší nábytok do obývačky. Možné aj po kusoch. Veľmi
lacno. Cena dohodou. Odvoz je nutný! T: 0944 467 405
Hľadám do prenájmu garsónku, jednoizbový byt v ZH alebo blízkom
okolí. T: 0918 775 227
Predám šijací stroj - skrinkový Veritas a komodu so 4 zásuvkami. Cena
dohodou. T: 0910 100 164
Predám voliéru pre psa s drevenou podlahou. Treba vidieť. Cena
dohodou. T: 0908 284 744
Predám ročnú kosačku Stihl FS38. Cena: 80 eur. T: 0905 745 095

Október na „Štvorke“
45 minút pre zdravie
„Štvorka“ opäť potvrdzuje, že zdravý
životný štýl a pozitívny vzťah k pohybu
má u žiakov aj pedagógov v edukácii
svoje pevné miesto. V rámci Európskeho
týždňa športu od 23. do 30. septembra
sme sa aj my pripojili k aktivitám, ktoré
spájal hastag #BeActive. Žiaci I. stupňa
na tartanovej dráhe odbehli 20 minút a
tí starší, z II. stupňa, pridali ešte 25. Do
aktivity, ktorú zorganizovala pedagogička Stanka Vanková, sa zapojili aj niektoré
jej kolegyne. Aj tu sa ukázal tímový duch
školy. Spolu nám to išlo skvele.
Drahomíra Hanzlíková
Projekt Hovorme o jedle
Utorok 12. októbra sa v VI. A niesol témou Zelenina, ovocie a orechy z našich
sadov. Počas dňa si žiaci rôznymi aktivitami uvedomovali dôležitosť zaradenia
ovocia a zeleniny do svojho jedálnička.
Vyrobili si smoothie, ochutnávali ovocie
so zatvorenými očami a hádali, o aký
druh ide, či si zahrali hru, kde hádali,
akým druhom ovocia sú. Vytvorili si aj
svoj strom ovocia a zeleniny, na ktorom
pomenovali jednotlivé druhy v anglickom a nemeckom jazyku. Pochutili si na
domácom ovocnom koláčiku, vylúštili
tajničku plnú ovocia a zeleniny. Nakoniec
si na školskom dvore zasadili svoj ovocný

Kúpim medaily, plakety, vyznamenania, odznaky či mince. T: 0904 506
160 (sms, WhatsApp, Viber, Signal), mincestor@pobox.sk, facebook
mincestor
Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur. T: 0904 404 926
Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového vozidla.
Som zodpovedný. T: 0903 575 921

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

Deň zvierat na „Dvojke“
Štvrtý október je Svetovým dňom
zvierat a na našej „Dvojke“ si ho každoročne pripomíname. Toho roku sme
v spolupráci s OZ Strážni anjeli zorganizovali zbierku na pomoc pre labkošov, o ktorých sa starajú dobrovoľníci
z OZ Túlavá labka so sídlom v Banskej
Štiavnici.
Naše deti opäť prejavili kopec lásky voči
bezbranným tvorom, a tak sme v piatok

strom, o ktorý sa budú starať. Zistili, že aj
s ovocím sa dá zábavnou formou športovať. Naši šiestaci tak zažili neobyčajne
svieži deň plný vitamínov.
Stanislava Vanková
Úprava pietneho miesta
na Šibeničnom vrchu
Tak ako každoročne sme sa posledný
septembrový týždeň vybrali upraviť
pietne miesto, hrob partizánov, spolu
so siedmačkami Emkou a Viktóriou. Poslednými partizánskymi pamätníkmi sú
totiž dva partizánske hroby v dubovom
lesíku na úpätí Šibeničného vrchu. Po-

chovaní sú tam dvaja mladí ľudia niekde
z Horehronia. Jozef Daxner, 17-ročný a
Ondrej Horniak, 20-ročný, tu spolu padli
5.10.1944, keď chceli zabrániť prechodu
nepriateľských tankov pomocou protitankovej päste, pričom ich zasiahla nemecká mína. Na hrobe je nápis NAD ŽIVOT VLASTNÝ MILOVALI SLOBODU. A za
slobodu celého národa zaplatili vlastným
životom. Aj týmto počinom vedieme žiakov k tomu, aby poznali históriu svojho
národa a boli na ňu aj patrične hrdí.
Mária Špilbergerová

15. októbra s hrdosťou odovzdali plné
auto maškŕt, konzerv, piškót, pelieškov,
vôdzok, obojkov či diek. Okrem toho
sme odovzdali aj hotovosť 30 eur na nákup potrieb podľa uváženia dobrovoľníkov. Už teraz nás hreje pri srdci, že aj
vďaka nám bude pobyt psíkov v útulku
o trošku teplejší a príjemnejší.
Martina Polachová
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Viete, aký je proces recyklácie elektroodpadu?
Na Slovensku sa vyzbiera približne 8,5
kilogramu elektroodpadu na jedného
obyvateľa ročne. Výrobcovia elektronických zariadení však upozorňujú, že
stále existuje časť elektroodpadu, ktorá nevstupuje do oficiálnych štatistík.
V roku 2020 sa na slovenský trh uviedlo vyše 86-tisíc ton elektrozariadení.
V tom istom roku sa vyzbieralo približne 46-tisíc ton elektroodpadu. Z tohto
množstva elektroodpadu sa zhodnotilo
približne 43 550 ton (94,06 %), recyklovalo a pripravilo sa na opätovné použitie
43 240 ton elektroodpadu (93,42 %).
Na Slovensku máme momentálne deväť
organizácií zodpovednosti výrobcov pre
elektrozariadenia a jedného výrobcu,
ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne. Práve tieto subjekty sú zodpovedné za nakladanie s elektroodpadom
a prostredníctvom zmluvných vzťahov
zabezpečujú zber, prepravu a spracovanie elektrooodpadu v 21 zariadeniach.
Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov prináša výsledky, pochvaľujú si ho
výrobcovia a tiež samosprávy.

Veľké domáce spotrebiče
Táto kategória zahŕňa zariadenia, ako
sú práčky, sporáky, umývačky a sušičky.
Prvá etapa recyklácie je dekontaminácia:
káble a ďalšie elektrické komponenty sú
odstránené. Predradníky, plasty, zlúčeniny železa a iných kovov sú od seba oddelené a vyseparované. Tieto materiály sú
potom odoslané na ďalšie spracovanie
a využitie.
Spätne získané materiály: káble, betón,
kondenzátory, plasty, železné kovy, neželezné kovy

Do tejto kategórie patria: zariadenia
na upratovanie (napr. vysávače, stroje
na čistenie kobercov atď.), šitie, tkanie,
žehlenie, zariadenia používané v kuchyni
(napr. hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, elektrické nože), spotrebiče pre
starostlivosť o telo (napr. na strihanie
vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov,
holenie atď.), informačné technológie
(napr. počítače, tlačiarne, myši, klávesnice), spotrebná elektronika (napr. CD,
DVD, MP3 prehrávače, fotoaparáty, kamery, slúchadlá, reproduktory, elektrické hudobné nástroje), elektrické nástroje (napr. vŕtačky, píly), elektrické hračky
(napr. vláčiky, autodráhy atď.) a iné.
Tieto spotrebiče sú zomleté a plasty sú
oddelené od kovov. Počiatočná dekontaminácia zahŕňa odstránenie atramentových tonerov, kaziet, batérií a káblov.

Chladiace zariadenia
Táto skupina výrobkov zahŕňa chladničky, mrazničky a všetky zariadenia
obsahujúce chladiace zariadenia, ako sú
chladiče vody. Niektoré spotrebiče obsahujú tiež chladivá plynov klasifikovaných
ako látky poškodzujúce ozónovú vrstvu
(freóny), ako sú chlórfluórované uhľovodíky (CFC), čiastočne fluórové uhľovodíky (HFC) a hydro-chlórofluorokarbóny
(HCFC), ktoré sú už zakázané.
Tieto plyny sú zachytené a spracované
v špecializovaných recyklačných zariadeniach. Spracovanie chladiacich zariadení
zahŕňa rad procesov: dekontaminácia
kompresorov a spracovanie izolačnej
peny na získanie olejov (kompresory)
a freónov (kompresory a izolačná pena).

Vyseparované kovy a plasty z procesu
drvenia sú znovu použité pre nové produkty. Olej a freóny sú likvidované v špecializovanom spracovateľskom procese.

Spätne získané materiály: káble, hodnotné materiály, odpad, individuálne materiály, železné kovy, neželezné kovy, plasty

vých žiariviek. Drvené sklo možno použiť
pre výmurovky pecí, alebo, ak je dostatočne čisté, na výrobu nových žiariviek.
Hliníkové koncovky sú roztavené a iné
kovy sú recyklované.
Spätne získané materiály: železné kovy,
neželezné kovy, ortuť

Batérie a akumulátory
Batérie a akumulátory sú zdroje elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie. Skladajú sa
z jedného alebo viacerých primárnych
(nedobíjateľné B&A), alebo z jedného
alebo viacerých sekundárnych článkov
(dobíjateľné B&A).
Väčšina typov batérií obsahuje toxické
ťažké kovy ako nikel, kadmium a ortuť.
Všetky tieto kovy možno získať späť
a znovu použiť.
Recyklácia batérií je priaznivá pre životné prostredie, pretože zamedzuje sklád-

Spätne získané materiály: plyny, olej,
pena, plasty, železné kovy, neželezné kovy

Zobrazovacie zariadenia
Zobrazovacie zariadenia zahŕňajú katódové trubice (nájdené v pôvodných televízoroch a počítačových monitoroch)
a TV a monitory s plochou obrazovkou,
ako je plazma a displeje z tekutých kryštálov (LCD).
Katódové trubice (CRT) obsahujú nebezpečný fosforový prášok, olovnaté sklo,
meď a iné vzácne kovy. Tieto materiály
môžu byť opätovne použité k výrobe
nových produktov. Sklo z panelu a katódovej trubice sa tiež zhodnocuje. Povlak
zo skla sa odstráni a sklo sa vyčistí pre
ďalšie použitie.
Väčšina LCD televízorov používa ortuťové lampy na rozsvietenie obrazovky.
Kvôli odstráneniu lámp sa musí prístroj
demontovať pred spracovaním LCD obrazovky. Výskum prebiehajúci v súčasnej
dobe hľadá účinnejšie, automatizované
riešenia tohto procesu.
Spätne získané materiály: železné kovy,
neželezné kovy, skelet a elektronika, dosky
plošných spojov, olovené sklo, neolovené
sklo

Malé domáce spotrebiče
Toto je najzložitejší prúd elektroodpadu
z hľadiska širokej škály materiálov, ktoré
môžu byť zhodnotené: drevo, kov, plast,
sklo a lepenka.

Žiarivky
Táto kategória zahŕňa lineárne a kompaktné žiarivky, výbojky a LED svetelné
zdroje. Pôvodné žiarovky a halogénové
svetlá nie sú klasifikované ako OEEZ.
Svietidlá sú drvené a prané alebo spracovávané v tlakových nádobách. Špecializované stroje sa používajú na odstránenie nebezpečnej ortuti a fosforu.
Zostávajúci materiál je následne triedený
medzi sklo, kovy a plasty.

kovaniu, kde môžu ťažké kovy unikať do
pôdy, čo spôsobuje znečistenie vody
a pôdy a ohrozenie živočíšneho a rastlinného života. Ak sa batérie spaľujú spolu
s domovým odpadom, ťažké kovy, ktoré
sú ich obsahom, spôsobujú znečistenie
ovzdušia.
Spätne získané materiály: plasty, kovy,
kyseliny, olovo, mangán, zinok, kobalt, ortuť, kadmium, nikel
Zdroj: Ministerstvo životného
prostredia SR, sewa.sk

Spätne získaný fosforový prášok a ortuť
môžu byť znovu použité na výrobu no-

Červeno-biele kontajnery na elektroodpad v našom meste
Do komunálneho odpadu vyradené
elektrospotrebiče a batéria NEPATRIA.
Ročne sa na Slovensku vyprodukujú tisíce ton odpadu z elektrozariadení. Veľká
časť z nich končí na skládkach alebo vo
voľnej prírode. Väčšina z nich sa však dá
recyklovať a opätovne využiť pri výrobe
ďalších výrobkov. Ekologickú recykláciu
môžeme zabezpečiť odovzdaním starého elektrospotrebiča na zberný dvor, do
predajne elektrospotrebičov alebo do
špeciálnej nádoby na elektroodpad.

4. Nám. Matice slovenskej, vo dvore medzi
stojiskami č. 80 a č. 81
5. Rudenkova ul., pri spoločnosti Stavit
6. Sládkovičova ul., pri stojisku č. 3,
oproti bývalej hygiene
7. Bernolákova ul., vedľa stojiska 16,
blízko I. ZŠ
8. Svitavská ul., parkovisko

Červeno – biele stacionárne kontajnery
sú špeciálne zberné nádoby na veľmi
malý elektroodpad, batérie a akumulátory. V našom meste ich bude rozmiestnených osem.

• Spotrebná elektronika, vrátanie príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD
prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže,
magnetofóny, domáce kiná, reproduktory,
diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.).
• Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty, vrátane príslušenstva (napr.
objektívy, blesky a pod.).
• Malé elektronické a elektrické hudobné
nástroje.
• Výpočtová technika (napr. drobné počí-

Kde nájdete tieto kontajnery
1. A. Štefanku pri stojisku č. 94
2. Hviezdoslavova 57, pri stojisku č. 39
3. Ul. M. R. Štefánika, na parkovisku
pri II. ZŠ, pri mliečnom automate

Čo PATRÍ do červeno-bieleho
kontajnera

tače, notebooky, karty, optické mechaniky,
myši, klávesnice).
• Faxy a záznamníky.
• Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové,
mobilné).
• Tlačiarne, malé stolné kopírky.
• Kalkulačky.
• Herné konzoly, videohry, vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.).
• Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.).
• Batérie a akumulátory.
• Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby
zmestia.

Čo NEPATRÍ do červeno-bieleho
kontajnera
• Monitory, televízory, žiarivky, výbojky.
Zdroj: ASEKOL SK, s. r. o., Bratislava,
Internet, Upravil: odbor OŽPaI
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

POĎAKOVANIE

Nie smrť si
ma vzala,
to náš
milosrdný Boh
a Pán prišiel
pre mňa.
Očiam si odišla,
v srdciach si
zostala.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí na
poslednej ceste odprevadili našu
drahú mamu, starú mamu, svokru,
sestru, švagrinú a tetu
Agnesu Kováčovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 14. septembra 2021
vo veku 84 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

Keď umrie
mamička,
slniečko zájde...
v srdciach
sa uhniezdi
smútok a chlad.
Na celom svete
sotva sa nájde,
kto by ako
mamička vedel mať rád.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť 7. októbra 2021
s našou drahou mamičkou,
babičkou a prababičkou
Věrou Hrončekovou,
rod. Hlavsovou.
Veľmi sme ťa milovali,
nesmierne nám chýbaš.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
S anjelmi spievam
pieseň nekonečnú.
Ten nápev píše
Pán Boh sám.
Do prázdnych
dlaní na
cestu večnú
padnú mi hviezdy.
Tie vám dám...
Dňa 25. októbra si pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás vo veku 30 rokov navždy
opustil náš drahý syn a brat
Vladimír Jurišica.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú rodičia
a súrodenci.

SPOMIENKA
Odišiel si cestou,
ktorou ide
každý sám,
len brána
spomienok
ostala dokorán.
Ten, kto ťa poznal
si spomenie
a ten, čo ťa mal
rád, nikdy nezabudne.
A my NEZABÚDAME...
Dňa 1. októbra sme si pripomenuli
4 roky, keď nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Róbert Baran.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte a nezabúdajte.
S láskou smútiaca rodina.

Navždy odišli, ale všetko krásne,
čo nám naši rodičia, starkí a prastarkí
dali, ostáva v našich srdciach.
Tento rok sme si pripomenuli
31 rokov a 12 rokov od úmrtia
našich drahých rodičov
Štefana a Alžbety Kiššovej.
S láskou a úctou spomínajú
a za tichú spomienku ďakujú
dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Skromná
a láskavá bola
vo svojom živote
a veľká vo svojej
láske a dobrote.
Tak ako voda
svojim tokom
plynie,
krásna spomienka na ňu nikdy
nepominie.
Dňa 26. októbra si pripomíname
22. výročie smrti našej
maminky a starkej
Márii Kúšovej.
S láskou a úctou na ňu spomíname
a za tichú spomienku ostatným
ďakujeme.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
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
3. 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.

Dobrý človek
nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
Len ten,
kto stratil toho,
koho mal rád,
vie, čo je
bolesť a žiaľ.
Dňa 30. októbra si pripomenieme
30. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý ocko a dedko
Viktor Prekopp.
S láskou a úctou si na neho
spomína smútiaca rodina.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Dňa 5. októbra
2021 nás navždy
opustil náš drahý
otec, starý otec
a prastarý otec
Vojtech Hric
vo veku 90 rokov.
Tí, ktorí ste
ho poznali, spomínajte
na neho s láskou.
Smútiaca 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
14. 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
Prichádza deň, keď každý
spomína na svojich milovaných.
Odišli ste na cestu,
kam musí každý sám.
Len dvere spomienok
ste nechali dokorán.
S úctou a láskou na vás spomíname.
Na Jozefa Gocníka,
Emíliu Balážovú, Ľudovíta Baláža
a Zlatu Kollárovú, Jozefa Kollára,
Igora Kollára, Ľubomíra Kollára.
Spomína celá rodina.
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POĎAKOVANIE

SPOMIENKA

Aj tak sa pýtam.
Aj tak chcem
vedieť.
Ako tvoj príbeh
pokračuje.
Napriek tej diaľke.
Aj napriek času.
Moja duša
ti odkazuje.
Verím, že raz. Až príde čas.
Stretnem ťa zas.
V nebi sa navzájom nájdeme.
Tak počkaj na nás.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí prišli
na poslednej ceste odprevadiť
a rozlúčiť sa s našou drahou
maminkou, starkou a prastarkou
Blaženou Kösegiovou,
ktorá nás navždy opustila
dňa 3. októbra 2021.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Dcéry Miriam, Jana a Martina
s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

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

SPOMIENKA
Čas plynie
a nevráti čo vzal,
zostali spomienky
a v srdci žiaľ.
Dňa 21. októbra
uplynul rok od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša milovaná
mama a stará mama
Helena Bieliková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia
s rodinami.

SPOMIENKA
Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa 31. októbra
si pripomíname
druhé výročie
úmrtia našej
drahej manželky,
mamičky, starej mamy
a prastarej mamy
Márie Čaklošovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

SPOMIENKA
Dňa 3. novembra
si pripomíname
11. výročie od
chvíle, keď nás
opustil náš drahý
manžel, otec
a starý otec
Štefan Fiflík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 28. októbra
si pripomíname
21. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
milovaná mamička
Helena Husárová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si na ňu spolu s nami.
Spomínajú dcéra
a syn s rodinou.

Dňa 5. novembra uplynie 5 rokov
od smrti našej drahej mamy
Anny Hanzelovej, rod. Minkovej
a dňa 9. novembra uplynie 24 rokov
od smrti nášho starostlivého otca
Júliusa Hanzela.
Na našich drahých rodičov
s láskou a úctou spomínajú syn
a dcéra s rodinami.

Je taká chvíľa...
Skončí sa život,
začne spomienka.
Dňa 2. novembra
uplynie 7 rokov
od smutnej
chvíle, kedy nás
opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Miroslav Miklík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 22, ktoré vychádza
8. novembra, je v utorok 2. novembra.
Spomienky prijaté po tomto dátume
budú zaradené až do ďalšieho vydania.
Z dôvodu zhoršenej pandemickej
situácie preferujeme elektronické podanie
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.
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Indiáni majú po desiatich kolách na konte 16 bodov
HOKEJ – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Proti Skalici strieľali obrancovia,
rozhodlo sa až v predĺžení
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – HK
iClinic Skalica 2:3 pp (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Góly: 25. Hlinka (Babeliak, Václav),
26. Kobolka (Gašpar, Lunter) – 20. Štumpf (Hujsa, Janáč), 60. Vidovič (Janáč, Hujsa), 64. Nemec (Janáč, Janík)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Buianov, Kobolka, Pač, Hlinka, Debnár,
Duran, Benko – Lunter, Adamčík, Gašpar,
Václav, Mihalík, Babeliak, Tatár, Rybnikár,
Sarvaš, Hús, Murtazin, Kamzík
HK iClinic Skalica: Borák – Kadlečík,
Šmach, Rapant, Janík, Hílek, Vidovič, Mikula – Hujsa, Nemec, Štumpf, Kotvan, Šišolák, Šátek, Janáč, Včelka, Mizerák, Kuba
Hostia pricestovali s viacerými zvučnými
menami v zostave a najväčší podiel na
víťazstve niesol dvojnásobný majster
Slovenska, s viac ako 700-kou extraligových zápasov na konte, Martin Hujsa.
Pripísal si asistenciu pri dvoch skalických
góloch. Na našej strane sa strelecky darilo obrancom.

Oskalpovali sme gladiátorov
a posúvame sa v tabuľke
HK Gladiators Trnava – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)
Góly: 17. Rašin (Kupka, Šandor) 46. Holovič (Okoličány, Schmidt) 49. Kukumberg
(Miklík, Antonov) – 6. Pač (Mihalík,
Hlinka) 12. Václav (Jakúbek, Mihalík)
26. Chlepčok (Gubančok, Andersons)
32. Rybnikár (Tatár, Babeliak) 44. Adamčík (Gašpar) 60. Václav.
HK Gladiators Trnava: Hollý – Schmidt,
Rašin, Semaňák, Vuorijärvi, Hajda, Kliment, Pejkovič, Poldruhák, – Jurák, Holovič, Okoličány – Antonov, Kukumberg,

Miklík – Ružek, Kupka, Šandor – Litavec,
Adamčík, Mrava

a my sme si odviezli z Považia ďalšie tri
cenné body!

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Andersons, Kobolka, Pač, Hlinka, Duran,
Ďuriš, Hudec, Buianov – Lunter, Adamčík,
Gašpar – Jakúbek, Mihalík, Václav – Tatár,
Rybnikár, Babeliak – Debnár, Gubančok,
Chlepčok

Súboj mladíkov sme nezvládli

V Trnave sme získali skalp kvalitného
súpera a úspešne sme odkrojili z porcie troch zápasov v rade za sebou. Prestrelka v pomere 49:37 skočila našim
víťazstvom, na čom mal opäť veľký
podiel Adam Trenčan. Chalani bojovali
ako levy a náskok, ktorý si vypracovali
v prvej a druhej tretine, dokázali napriek
veľkému tlaku gladiátorov v záverečnej
tretine postrážiť a potešili sa z víťazstva.
V každej tretine sme dokázali dvakrát
skórovať a dva góly v zápase strelil Rasťo
Václav, ktorého zaradili do zostavy kola.

Druhé víťazstvo za dva dni nás
posunulo na druhú priečku
Reprezentácia SR 18 – HK MŠK Indian
Žiar nad Hronom 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
Góly: 27. Molnár (Rohaľ) 55. Molnár
(Tomas, Kurila) – 28. Murtazin (Jakúbek,
Gašpar) 29. Tatár (Rybnikár) 44. Gašpar
(Adamčík) 58. Hudec (Babeliak, Rybnikár)
Reprezentácia SR18: Urban – Žabka,
Tomas, Nahalka, Patzelt, Eperješi, Čulík,
Chromiak, Kupec – Kurila, Kukumberg,
Molnár – Stahoň, Pobežal, Križan – Melicher, Maruna, Rohaľ – Žurek, Pitka, Lašš
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Andersons, Hudec, Pač, Hlinka, Duran,
Buianov, Benko – Lunter, Adamčík, Gašpar
– Jakúbek, Mihalík, Václav – Tatár, Rybnikár, Babeliak – Hús, Murtazin, Sarvaš
V Piešťanoch sme odohrali zápas proti
húževnatým mladíkom, ktorí ukázali, že

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
Modré krídla Slovan 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Kapitán Indiánov a opora zadných radov, Marek Pač.

právom obliekajú reprezentačný dres.
Po bezgólovej úvodnej tretine sa vrece
s gólmi roztrhlo až v polovici zápasu.
Najskôr sme po hrubej chybe v našej
presilovke stratili puk, ktorý Molnár
v 27. minúte poslal za Šimov chrbát.
Nakoniec sa nám podarilo presilovku
ešte využiť a Marat Murtazin už o minútu vyrovnal na 1:1. V 29. minúte nás
poslal do vedenia Jakub Tatár a uzavrel
skóre druhej tretiny. V úvode záverečnej
tretiny využil svoj dôraz pred bránkou
a zblízka pridal ďalší presilovkový gól Nicolas Gašpar. V 53. minúte sme darovali
mladíkom presilovú hru 5 na 3, čo potrestal druhým gólom v zápase Molnár.
O osude zápasu definitívne rozhodol
v 58. minúte Hudec.

Na Žilinu sme nestačili,
rozhodli presilové hry
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
VLCI Žilina 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Góly: 3. Mikula (Sloboda), 28. Koyš (Skladaný, Cíger)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Andersons, Hudec, Pač, Hlinka, Buianov,
Duran, Benko, Gašpar, Adamčík, Lunter,
Václav, Mihalík, Jakúbek, Tatár, Rybnikár,
Srnka, Hús, Murtazin, Sarvaš
VLCI Žilina: Mikoláš – Pišoja, Sloboda,
Cíger, Jakubík, Petráš, Drtina, Nahálka,
Safaraleev, Šmída, Koyš, Petran, Hřebíček,
Mikula, Rehák, Záhradník, Kocúr, Myšiak,
Macek, Skladaný, Lopušan
Tretí zápas v priebehu troch dní nám bodovo nevyšiel a kvalitnému tímu Žiliny
sme podľahli gólmi v presilových hrách.
Napriek tomu sme skúseným Vlkom do-

kázali vzdorovať a mrzieť nás môžu hlavne naše nevyužité presilovky. Výborný
výkon podal brankár Matej Šimo, ktorý
nás svojimi zákrokmi držal v hre až do
úplného záveru.

Z Dubnice tri body,
strelcom zápasu Lunter
TSS Group Spartak Dubnica – HK MŠK
Indian Žiar nad Hronom 1:2 (0:0, 0:0,
1:2)
Góly: 56. Ondruš (Sojčík) – 45. Lunter
(Trenčan, Gašpar), 47. Lunter (Adamčík,
Gašpar)
TSS Group Spartak Dubnica: Kristín – Trška, Mikuš, Cebák, Dubeň, Putala, Urban,
Janík, Martiška – Tábi, Ďuriš, Haščák, Sojčík, Ondruš, Krajčovič, Kopáč, Hegyi, Andrisík, Maniaček, Korbeľ, Vaňo
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Trenčan – Hudec, Kobolka, Pač, Hlinka, Duran,
Buianov, Debnár – Lunter, Adamčík, Gašpar, Václav, Mihalík, Jakúbek, Tatár, Rybnikár, Babeliak, Hús, Murtazin, Sarvaš
Prvé dve tretiny zápasu v Dubnici priniesli gólové suchoty a všetko dôležité sa odohralo až v záverečnej tretine.
Prvýkrát sa menilo skóre v 45. minúte.
Adam Trenčan poslal puk po obvode
mantinelu, Gašpar jednoduchým tečom
vysunul Luntera a ten v úniku, perfektne
umiestnenou strelou poslal Indiánov do
vedenia. V posledných minútach Spartak odvolal brankára a snažili sa o vyrovnanie v powerplay. Gól sa im podarilo
streliť 25 sekúnd pred koncom, ale rozhodca ho neuznal pre úmyselné posunutie brány a nariadil trestné strieľanie.
Adam Trenčan potvrdil svoje kvality

Góly: 26. Brumerčík (Sarvaš, Hudec), 37.
Jakúbek (Hlinka, Pač) – 20. Klučiar (Uram,
Danišovský), 40. Kundrik (Paleček, Petriska), 57. Lepskij, 58. Klučiar (Danišovský,
Fatul), 59. Hauser
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Hudec, Kobolka, Pač, Hlinka, Duran, Bujanov, Debnár – Lunter, Adamčík, Gašpar –
Jakúbek, Mihalík, Václav – Hús, Brumerčík,
Sarvaš – Tatár, Rybnikár, Murtazin
Modré krídla Slovan: Beke – Hauser, Krakovský, Škultéty, Verčík, Beňo, Fatul, Ejem,
Marko – Danišovský, Uram, Klučiar – Ožvald, Petráš, Jendek – Kundrik, Paleček,
Petriska – Lepskij, Dej, Abaffy
Norbert Javorčík, tréner Indiánov: „Nemali sme dobrý vstup do zápasu. V prvej
tretine sme nemali taký pohyb, ako sme
si predstavovali a pohyb je vec, ktorá
môže každé mužstvo vniesť do zápasu,
čo sa nám nepodarilo. V priebehu hry
sme to zlepšili, dostali sme momentum
hry na svoju stranu, viedli sme 2:1 a v závere tretiny sme si nechali laxne streliť
gól. V kritickom čase sme po súboji,
na ktorý sme upozorňovali, ako chceme hrať pri mantineli, dostali tretí gól
a v závere sme už hrali vabank. Napriek
tomu, že sme do prázdnej brány dostali
dva góly, vypracovali sme si tam nejaké
šance. Ale celkovo k zápasu musím povedať, že najmä po stránke pohybovej
to nebol náš najvydarenejší výkon a len
veľmi ťažko sme mohli pomýšľať na
bodový zisk. Súper, ktorý bol v tomto
smere lepší, dnes berie všetky tri body.“

Vstupenky na zápasy
už zakúpite aj online
Hokejový klub MŠK Žiar nad Hronom
spustil vlastný online predaj vstupeniek,
čo znamená, že si môžete vstupenku na
zápas zakúpiť z pohodlia domova. Stačí
ak pôjdete do menu VSTUPENKY a automaticky budete presmerovaní do nákupného portálu. Stačí si vybrať sektor,
sedadlo a zaplatiť kartou.
Zdroj: www.hkmskziar.sk
Foto: Mário Bóna

Žiarskym basketbalistom chýbalo v závere úvodného
zápasu I. ligy trochu šťastia
BASKETBAL – MUŽI – I. LIGA A U15 – STARŠÍ ŽIACI

UNIPO BKM ISKRA Svit – MBK MŠK
Žiar nad Hronom 83:81 (31:12, 45:33,
63:59)
Body: Vojtek 21, Haviar 19, Obert 16, Supuka 10, Pipíška 8, Vrtík 7. Hrali: Bobok,
Ďurica, Grochal, Király, Truben, Švec.
Žiarski muži vstupujú do novej sezóny s 15-členným kádrom. Veľmi potešiteľné je, že na súpiske z toho máme
až 11 našich, žiarskych odchovancov.
Prvý zápas v novej sezóne sme odohrali
na palubovke Svitu s domácou extraligovou rezervou. Po úvodnom smeči
sme sa dostali do vedenia, ale to bolo
naše posledné vedenie v tomto zápase.
Potom nás domáci zaskočili svojou agresivitou v obrane a my sme urobili veľké
množstvo chýb, a tak si domáci vytvorili
až 22-bodový náskok. Na konci druhej
štvrtiny sme však zlepšili našu hru a znížili sme polčasový stav na 12-bodový
rozdiel.

sme zahodili) a zápas by sme vyhrali
my. Muži predviedli ale veľmi sympatický a bojovný výkon.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

tempo hry, aj keď v prvom polčase sa
nás súper bodovo držal.
V druhom polčase sme si rýchlo vytvorili
30-bodový náskok a mohli si tak zahrať
všetci chlapci.

Východniarov sme potrápili,
body zostávajú v Žiari

V druhom domácom zápase skupiny
čakal našich starších žiakov kvalitnejší
súper z Košíc. Od začiatku zápasu sme
diktovali tempo hry a vytvorili si dvojciferný náskok, ktorý sme v závere prvého
polčasu, po štyroch stratených loptách,
stratili a super skorigoval na 8-bodový
rozdiel.

MŠK BK Žiar nad Hronom – BA Čaňa
78:57 (39:26).
Body: Horváth 42, Barcík 14, Juhász 10,
Herich 8, Rožko 4. Hrali: Kršiak, Matejka,
Šadoň, Kovalčík, Kováč.

Druhý polčas sme otvorili oveľa lepšie
v obrane aj v útoku a po úspešných
strelách z perimetra sme stav stretnutia
vyrovnali. Odvtedy sa hral vyrovnaný
zápas a v závere veľká škoda, že sme nepremenili 3 strely z krátkej vzdialenosti.

A tak bolo viac šťastia na strane domácich a tí vyhrali zápas o 2 body.
Dôležitá vec, ktorá rozhodla o víťazovi,
boli naše nepremenené trestné hody
v pomere 27/15. Stačilo byť tu trochu
úspešnejší (posledné 4 trestné hody

MŠK BK Žiar nad Hronom – RIM Basket Košice 71:53 (35:27)
Body: Horváth 31, Barcík 16, Kováč 11,
Juhász 7, Barniak 4. Hrali: Kršiak, Matejka,
Roško, Šadoň, Herich.
V prvom zápase žiackej ligy skupiny
Gold naši chlapci od začiatku diktovali

V druhom polčase sme sa vrátili k svojej
hre, výborne sme bránili, spresnili sme
prihrávky a zakončenie, a zápas sme pohodlne vyhrali.
Karol Kučera, tréner
a Branislav Obert, asistent
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Pohronie získalo bundesligového kanoniera Raffaela

Víkendová remíza proti Ružomberku, Radoslav Vanko novým asistentom trénera
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Domáci zápas proti Ružomberku
priniesol nerozhodný výsledok

v ďalších zápasoch nám pomôžu aj fanúšikovia. Budeme ich potrebovať v boji
o záchranu.“

FK Pohronie – MFK Ružomberok 2:2
(1:1)

Miloš Lačný, útočník Pohronia, strelec prvého gólu: „Neprišlo veľa ľudí, čo
je už klasika, no bol to výborný zápas
z oboch strán. Mal dobré tempo, bolo
veľa súbojov, tak by to malo vyzerať.
Prišiel k nám nový tréner, veľa sa zmenilo. Zabudli sme na to, že sme posledný
v tabuľke. Spravili sme hrubú čiaru i keď

Góly: 33. Lačný, 61. Badolo – 39. Kostadinov, 55. Brenkus. Rozhodovali: Kráľovič
– Straka, Vass. ŽK: Krajčírik, Regáli (obaja
Ružomberok), 316 divákov.
FK Pohronie: Hrdlička – Blahút, A. Štrba, Pajer, Kokovas (75. Záhumenský) –
Lásik, M. Adamec (90+1. Horák) – Ladji
(77. Ściślak), Badolo, Mazan – Lačný

Radoslav Vanko asistentom
hlavného trénera FK Pohronie

Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Mojžiš,
J. Maslo, Madleňák – Luterán (46. Brenkus, 89. Múdry), Kochan – Kostadinov
(85. Gerec), Takáč, Regáli – Rymarenko
(64. Bobček)
V úvode si vypracovali dve dobré príležitosti hostia. Kostadinov v šiestej minúte
pätičkou posunul loptu v šestnástke
pred päťku, ale Regáli minul bránku. Potom sa Liptáci na útočnej polovici ihriska
a ich prevahu ukončil strelou z diaľky Takáč, mieril k žrdi, jeho technický pokus
vyrazil Hrdlička na roh. Domáci hrozili
útočníkom Lačným. Ten to najprv skúšal z uhla pokutového územia k bližšej
žrdi, avšak na Krajčírika nevyzrel. Napokon sa mu ho podarilo prekonať z priameho kopu po polhodine, keď sa oprel
do lopty a tá skončila v rohu bránky.
Ružomberčania následne prepli na vyššie obrátky, Hrdlička ešte ustál situáciu,
po ktorej lopta skončila na konštrukcii
jeho svätyne, ale v 39. minúte napokon
kapituloval, keď sa Rymarenko na krídle
uvoľnil cez Pajera, poslal prihrávku po
trávniku medzi dvoch obrancov a Kostadinov spred päťky zakončil presne k žrdi
– 1:1.

Krátko po svojom príchode si nový kormidelník nášho A-tímu, 35-ročný španiel
Pablo Villar, zvolil za svojho asistenta
dlhoročného mládežníckeho trénera
Radoslava Vanku.
Brazílsky útočník Raffael a Loic Favré, spoluvlastník FK Pohronie.

Po zmene strán Kostadinov prihral na
druhý gól svojho mužstva z pravého
krídla po zemi pred šestnástku, kam si
nabiehal Brenkus a nikým neatakovaný
z prvej zakončil pod brvno. Pohronie
vyrovnalo do šiestich minút. Ladji centroval sprava na hranicu pokutového
územia, kde mal jednoduchú pozíciu
Fabiš, avšak lopta mu ušla od nohy a to
využil Badolo, z prvej zakončil k žrdi,
Krajčírik na loptu nedočiahol. Následne
ubudlo šancí, o niečo viac aktivity prejavovali hostia, ale dobre fungovala domáca obrana. Snažila sa zakladať i rýchle
protiútoky, no z nich výrazné nebezpečenstvo pre Liptákov nehrozilo. V závere
mohli Ružomberčania strhnúť víťazstvo
na svoju stranu, Gerec aj Fabiš chceli zakončiť loptu v skrumáži pred päťkou, no

napokon z toho bol zblokovaný pokus
a odkop Pajera. V nadstavenom čase
Regáli mal na kopačke rozhodnutie.
Zľava sa dostal do šestnástky, mal dobrú
streleckú pozíciu, i keď z mierneho uhlu,
Hrdlička však loptu potlačil na roh.
Pablo Villar, tréner Pohronia: „Som
spokojný s prácou mojich zverencov
za posledné dva týždne, ale aj za to, čo
predviedli v zápase. Preukázali veľa bojovnosti. Viedli sme 1:0, no dostali sme
smolný gól na 1:1, to by sa nám nemalo
stávať. V druhom polčase bol súper lepší, skóroval po peknej situácii, mňa teší,
že i napriek tomu sme sa zomkli a vyrovnali sme na 2:2. Bojovali sme až do
konca. Chceme však vyhrávať. Musíme
sa zlepšovať každým dňom. Verím, že

Rado je celoživotne spätý so žiarskym
futbalom. Ako jeho mládežnícky odchovanec tu hrával a už v skorom veku začal
trénovať mládežnícke kategórie.
„Teším sa na spoluprácu s Pablom Villarom. Je to veľká výzva a veľká zodpovednosť zároveň, keď si uvedomíme,
kde sa nachádza naše mužstvo v tabuľke. V každom prípade urobíme všetko
pre to, aby sme sa zachránili,” uviedol
Rado Vanko.

Do Pohronia prichádza
kanonier z Bundesligy
Do tímu FK Pohronie sa pripojila skutočná futbalová hviezda. Ide o bývalého hráča Borussie Mönchengladbach,
Schalke 04 či Herthy Berlín, brazílskeho
útočníka Raffela.
Do Žiaru nad Hronom prichádza ako
voľný hráč, s cieľom pomôcť svojimi

skúsenosťami v bojoch o záchranu FK
Pohronie vo Fortuna lige. Dnes 36-ročný brazílsky ofenzívny univerzál odohral
v nemeckej bundeslige do leta 2020 290
zápasov a strelil 82 gólov.
Prečo sa rozhodol pre žlto-modrý dres
tímu zo stredného Slovenska? „Stále
sa chcem baviť futbalom a hrať ho pre
svoje potešenie a potešenie divákov,“
povedal po svojom príchode Raffael.
„Keď ma oslovil Loic Favré, ktorého
dobre poznám, či môžem prísť pomôcť
klubu, v ktorom sa angažuje, prekonať
problémy, do ktorých sa začiatkom sezóny dostal, tak som súhlasil. Páči sa
mi projekt, ktorý chce tu na Slovensku
začať realizovať a budem veľmi rád, ak
svojimi skúsenosťami a verím, že aj gólmi, pomôžem tímu k víťazstvám.“
Švajčiarsky spoluvlastník FK Pohronie,
Loic Favré, ktorý je aktuálne poverený aj
kompetenciami športového riaditeľa si
od príchodu Raffaela sľubuje posilnenie
ofenzívnej sily tímu a neoceniteľných
skúseností, z ktorých budú čerpať všetci hráči. Po príchode Raffaela vyhlásil:
„Raffael je fantastický hráč a perfektný
človek. Ak niekto dá počas svojej kariéry
viac ako 80 gólov v jednej z najlepších
líg sveta, netreba o ňom diskutovať. Napriek tomu, že prichádza počas rozbehnutej sezóny ako voľný hráč, ide o veľkého profesionála, ktorý sa pripravoval
s jedným tímom vo Švajčiarsku. Myslím
si, že v našom tíme zohrá dôležitú úlohu,
a to, že hráč takéhoto kalibru sem prišiel,
bude prínosom pre celú Fortuna ligu.“
Brazílsky útočník bude v Pohroní nosiť
číslo 9 a mal by tu zostať minimálne do
konca jesennej sezóny.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Karatisti úspešne v Chorvátsku i Poľsku
KARATE

Protipandemické opatrenia na Slovensku naďalej nedovoľujú organizáciu väčších športových súťaží, a tak,
ak si športovci chcú porovnať sily
s kvalitnejšou konkurenciou, musia
odcestovať na súťaže do krajín, kde si
viac vážia význam športu pre zdravý
vývin mládeže. Inak tomu nie je ani
v prípade karate.
V dňoch od 7. do 10. októbra sa konal
v Chorvátsku v meste Rijeka turnaj Karate Croatia Open. Za účasti 1703 pretekárov z 233 klubov z 21 štátov sa na
súťažnom tatami predstavili aj žiarski
karatisti Zdenko Vanka, Adam Dolnický,
Alexandra Kalamárová a Samuel Harag.
Zdenko Vanka v kategórii starších juniorov cestou do finále postupne porazil
reprezentantov z Maďarska, Talianska
a Chorvátska. Vo finále s chorvátskym
reprezentantom už ťahal za kratší koniec, no striebro z takto kvalitne obsadeného turnaja je určite veľkým víťazstvom.
O ďalšiu medailu sa postaral Samuel
Harag v kategórii dorastencov. Samuel

v prvom zápase porazil maďarského
reprezentanta, v druhom chorvátskeho
reprezentanta. V treťom kole prehral so
švajčiarskym pretekárom, ktorí sa dostal až do finále, čo Samuelovi otvorilo
cestu do bojov v repasáži o bronz. Tu
Samuel postupne porazil bulharského
a chorvátskeho pretekára, čím si vybojoval cenné bronzové umiestnenie.

Alexandre Kalamárovej, ktorá nastúpila
v kategórii dorasteniek nad 54 kg. V konkurencii 54 pretekárok z 9 štátov sa jej
v eliminačných kolách podarilo poraziť
pretekárky z Poľska, Malty a Ukrajiny.
V semifinále už nestačila na pretekárku
z Dánska. V boji o tretie miesto s kolegyňou zo Slovenska bola úspešnejšia, a tak
si z tohto obrovského turnaja domov odniesla bronz.

Alexandra a Adam sa tentoraz k bojom
o medaile neprebojovali, no skúsenosti z tohto turnaja Alexandra hneď premenila o dva týždne neskôr na súťaži
v Poľsku.
Ďalším medzinárodným turnajom, kde
sa podarilo Žiarčanom bodovať, bol turnaj Polish Open, kde sa 16. a 17. októbra
v Poľsku v meste Bielsko Biala stretlo
1917 pretekárov zo 196 klubov z 31 štátov. Žiarsku výpravu tentoraz posilnili aj
mladší pretekári do 12 rokov, ktorí nemali súťaž od začiatku pandémie, a tak
cieľom bolo hlavne kontakt so súťažnými tatamami a zbieranie skúseností.
Z 11-člennej výpravy sa najviac darilo

Samuel Harag a Alexandra Kalamárová s trénerom Ivanom Tatárom.

Ostatným pretekárom sa nepodarilo
siahnuť na medaily, no uspieť medzi
medzinárodnou konkurenciou je teraz
veľmi ťažké, keďže súťažné skúsenosti sa na Slovensku teraz veľmi ťažko
zbierajú, tréningy počas pandémie na
Slovensku sú väčšinou v obmedzenom
režime alebo celkom zakázané. Oproti
tomu sa v okolitých štátoch normálne
športuje a súťaží, čo našich pretekárov
stavia do obrovskej nevýhody. Napriek
tomu, chuť trénovať a súťažiť máme stále obrovskú.
Ľubomír Striežovský, tréner

