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V tomto čísle:
Návštevy v žiarskej nemocnici
sú aktuálne zakázané
Strana 2

Technické služby naskladnili 160 ton
posypového štrku

V akej vzdialenosti sadiť ovocné
stromy od plotu suseda
Strana 3

Plán zimnej údržby počíta aj s odhŕňaním a posýpaním chodníkov.

zdravotníckym zariadeniam a dopravno-nebezpečné miesta (výjazdy z lokalít IBV a Pod vŕšky na Ulicu SNP)
Aká bude tohtoročná nádielka snehu? Technické služby
sú na zimu pripravené.

Na krádež tují sa zlodej
pripravil. Mesto mu to prekazilo
Strana 2

O komunikácie v meste sa počas
celého roka starajú naše Technické
služby. Ide o približne 30 kilometrov
ciest a 42 kilometrov chodníkov. Tie
musia byť počas zimy zjazdné a posypané. Ako sú technické služby pripravené na zimnú sezónu?
„Aktuálne sme naskladnili 30 ton posypovej soli a približne 160 ton posypového štrku,“ hovorí na úvod Peter
Jagoš zo spoločnosti Technické služby
Žiar nad Hronom a dodáva, že pri posýpaní používajú mix oboch materiálov.
„Rovnako máme na zimnú údržbu pripravenú aj techniku, a to konkrétne
dva veľké sypače Mercedes Unimog,
tri multikáry, dva traktory, tri malotraktory, jednonápravový nosič Ferrari,

Cigaretové ohorky
opätovne zhodnotia
Strana 4

Kde všade vás v Žiari otestujú
Strana 5

2. stupeň: ostatné komunikácie nezaradené do 3. stupňa dôležitosti
3. stupeň: medziblokové priestory,
menej frekventované

Nezabudnite, mesto Žiar nad Hronom má zriadenú Horúcu linku zimnej
údržby – 0915 317 044, na ktorú môžu
Žiarčania volať 24-hodín denne v prípade, že nie je odhrnutý chodník, cesta či
priechod pre chodcov.
(kr)

šmykom riadený nakladač Caterrpillar,
v prípade potreby rýpadlo-nakladač
Caterpillar a dodávkové vozidlá na
presun pracovníkov,“ vymenúva ďalej
Jagoš s tým, že na túto sezónu nedokupovali žiadny nový mechanizmus.
„Techniku musíme mať pripravenú do
15. novembra, kedy nadobúda platnosť
Operačný plán zimnej údržby. Aktuálne
už strojom meníme nadstavby a pripravujeme ich na zimu,“ uviedol na záver
Peter Jagoš.
Operačný plán zimnej údržby delí
údržbu komunikačnej siete do troch
stupňov dôležitosti.
1. stupeň: komunikácie zaisťujúce hromadnú autobusovú dopravu, príjazd ku

Technika musí byť pripravená do 15. novembra.

Jana zachránila ľudský život

Hasiči ju ocenili medailou a pamätným listom
Žiarčanka Jana Kmeťová si v piatok
29. októbra od žiarskych dobrovoľných hasičov prevzala ocenenie za
záchranu života, hrdinstvo a statočnosť. Ocenenie jej udelilo Prezídium
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
Ocenená Jana Kmeťová poskytla prvú
pomoc pred vchodom svojho bydliska
na Ulici Š. Moysesa v Žiari nad Hronom
ešte vlani. Pre pretrvávajúcu pandémiu sa jej ocenenie podarilo odovzdať
až teraz. „Odpadnutý starší pán ležal
v kaluži krvi. Silne krvácal zo zadnej
časti hlavy a uší,“ hovorí o situácii z minulého roka Mária Putišová, tajomníčka Územnej organizácie Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Žiari nad Hronom
a ako ďalej približuje: „Pani Jana vzápätí
zbadala hasičské auto s tímom hasičov,
ktorí vykonávali postrek proti vírusu
COVID-19. V rýchlosti ich zalarmovala,
privolala k odpadnutému pánovi a zavolala rýchlu zdravotnú pomoc. Okrem
toho, zranenému pánovi priniesla deku

a uteráky, ktoré boli použité na zastavenie krvácania.“
Táto život zachraňujúca situácia sa
odohrala v prítomnosti veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta, Jána
Kobelára, ktorý bol na mieste v tom
čase aj ako hasič z povolania. Vedel tak
usmerniť záchranný tím a poskytnúť ranenému odbornú pomoc. Po príchode
rýchlej zdravotníckej pomoci bol už pacient odovzdaný zdravotníckemu personálu. „Dobehla za nami pani Jana, 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 z vlaňajšieho roka Ján Kobelár a ako podotýka,
odpadnutý pán bol cukrovkár a prišlo

Zľava Marek Zaťko, Mária Putišová, ocenená Jana Kmeťová a Ján Kobelár.

mu nevoľno zo zvýšeného cukru a vysokého krvného tlaku.
Medailu s pamätným listom pre Janu
Kmeťovú prevzali hasiči Marek Zaťko,
Tomáš Urgela, Jakub Boroš a Ján Ko-

belár na ich výročnej členskej schôdzi.
Osobne si toto ocenenie Jana Kmeťová prevzala v zasadačke hasičskej
zbrojnice.
(li)
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Na Dušičky ste na žiarskom cintoríne vybavili
aj poplatky za hrobové miesta
Prvé novembrové dni každoročne patria Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých. V tieto dni sa cintoríny
zaplnia ľuďmi, ktorí si prídu uctiť pamiatku svojich zosnulých príbuzných.
Dušičky majú na Slovensku hlbokú tradíciu. Svoju úctu našim zosnulým prejavujeme vyzdobením miest ich posledného
odpočinku. Správca mestského cintorína
Dušan Reiter naznačuje, že ľudia chodia
vo veľkom na cintorín nielen počas prvých novembrových dní, ale s veľkou

návštevnosťou počítajú každoročne už
od 29. októbra. „S kosením žiarskeho
cintorína sme začali niekoľko dní pred
sviatkami, takže na Dušičky už bolo
všetko pripravené a upratané,“ hovorí a
ako ďalej približuje: „Návštevníci mohli
počítať so stálou službou, ktorá dávala
pozor na poriadok pri kontajneroch. Samozrejme, posilnili sme aj mimoriadne
vývozy.“ Niekoľko dní pred Dušičkami sa
ešte robili posledné opilovačky stromov,
najmä listnatých, ktoré znečisťujú hroby.

Cintorín otvorený
do neskorých večerných hodín
Ľudia si už zvykli, že cintorín býva počas Dušičiek dlhšie otvorený. Inak tomu
nebolo ani tento rok. „Otvorené sme ponechali do 22-hej hodiny. V prípade, že
návštevníci potrebovali niečo vyriešiť,
mohli volať priamo mne, správcovi cintorína, alebo na čísla uvedené na vývesnej tabuli v areáli cintorína. Od piatku až
do utorka sme boli k dispozícii aj priamo
na cintoríne. Na takúto službu si už ľudia
zvykli. Každoročne takto niektorí prídu
a priamo na cintoríne zaplatia poplatok
za hrobové miesto a inak tomu nebolo
ani tento rok. Tiež sme pomohli jednému
pánovi z Trnavy, ktorý takmer dve hodiny nevedel nájsť hrob svojich blízkych.
Stačilo nám zavolať a problém sme do
niekoľkých minút vyriešili,“ vysvetľuje
Dušan Reiter.

Pri zapaľovaní sviečok
buďte opatrní
Atmosféru tohto špecifického sviatku aj
tento rok na cintoríne umocňovala sviatočná hudba a hovorené slovo. Pri tom

všetkom však nikdy netreba zabúdať
ani na bezpečnosť. „V minulosti sa nám
stalo, že priamo pri kríži vznikol požiar a
museli prísť zasahovať hasiči. Ten vznikol z toho, že ľudia dávali nové zapálené
kahance ešte do nevyhorených, z čoho
vznikol väčší oheň a ten sa rozšíril až na
kríž. Preto prosíme návštevníkov, aby
boli opatrní aj v bežné dni, nielen počas sviatkov, aké sviečky zapaľujú. Oheň
totiž rýchlo vznikne aj zo sviečok mimo
skleneného obalu, a to napríklad, ak sú
v ich blízkosti vence z umelých kvetov,“
dodáva Dušan Reiter, správca žiarskeho
mestského cintorína.

Na bezpečnosť
dohliadali policajti
Počas víkendu a pondelku dohliadali na
bezpečnosť mestskí policajti spoločne so
štátnou políciou. „Popri bežnom hliadkovaní hliadka mestskej polície robila kontroly aj na cestnej komunikácii a na parkovisku pri cintoríne. Ide najmä o to, aby
policajti dozerali na správne parkovanie
a v prípade potreby aj usmerňovali dopravu na tejto ceste,“ vysvetľuje zástupca
náčelníka mestskej polície Pavol Páleník.

Skúsme tento rok
byť ekologickejší
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. Preto nezabúdajte:
• do kontajnera na biologický odpad alebo
kompostéra patria zelené časti prírodných
vencov a kytíc, živé kvety, lístie a menšie
konáre,
• 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.
• umelé kvety sú väčšinou zložené z viacerých materiálov, a preto do triedeného
zberu nepatria.
(li)

Počet hospitalizovaných v nemocnici sa každým dňom zvyšuje
Kým doteraz bol okres Žiar nad Hronom v bordovej farbe COVID automatu, od pondelka 8. novembra prechádza do čiernej farby. Zaujímalo nás,
ako sa táto skutočnosť prejavuje na
situácii v žiarskej nemocnici, ktorá je
spádovou pre niekoľko miest a obcí.
„Počet hospitalizovaných pacientov
v žiarskej nemocnici sa za posledné obdobie každým dňom zvyšuje. Tak isto evidujeme v mobilnom odberovom mieste
za posledný týždeň pozitivitu v priemere
5,9 % z celkového počtu otestovaných,“
informuje hovorkyňa spoločnosti Svet
zdravia Bianka Krejčíová a ako spresňuje:
„Aktuálne je v žiarskej nemocnici hospitalizovaných 13 pacientov s ochorením
COVID-19. Žiadny z pacientov nepotrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie.“
V súvislosti s nastaveným covid automatom sú tak v žiarskej nemocnici aktuálne
zakázané návštevy pacientov. „V zmysle
aktuálneho COVID automatu sú návštevy v žiarskej nemocnici povolené len pre
kňazov za účelom podávania sviatosti
pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
a tak isto u osôb, ktorým je poskytovaná
paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré
alebo umierajúce,“ približuje ďalej Krejčíová a ako zdôrazňuje: „Pri plánovaných
operáciách je potrebný 72-hodinový RTPCR test. Vzhľadom k narastajúcim potrebám lôžok pre pacientov s koronavírusom sme však nútení redukovať rozsah
plánovaných výkonov.“

Pri ambulantných vyšetreniach má žiarska nemocnica nastavenú stratégiu na
základe usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá je nasledovná:

Johnson&Johnson a Sputnik V).
4. Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo
býva v zahraničí a denne prechádza cez
slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

Kompletne očkované osoby proti
COVID-19:
Test sa vyžaduje u pacienta s klinickými
príznakmi alebo diagnostickými kritériami, prípadne epidemiologickou súvislosťou s ochorením COVID-19, podľa
rozhodnutia ošetrujúceho lekára (Ag test
s platnosťou 24 hod., RT-PCR s platnosťou 72 hod.)
Test sa vyžaduje u pacientov s výkonom
rizikovej povahy (napr. niektoré stomatologické výkony, ORL výkony, gastrofibroskopie, a pod.).
Test sa nevyžaduje pri všetkých ostatných vyšetreniach.

Výnimku z vyradenia má darca:
• 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA
vakcínou
• 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou

Napriek pandémii, v Žiari stále potrebujú aj darcov krvi.

du sú aktuálne povolené, avšak aj tu je
potrebné mať vykonaný test.

zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po
kompletnom vyliečení.
2. Darca, ktorý bol v kontakte s chorým
človekom nakazeným koronavírusom,
nemôže darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.

Test sa nevyžaduje (u detského pacienta)
v závislosti od klinických príznakov a rozhodnutia ošetrujúceho lekára.

V žiarskej nemocnici aktuálne stále
prebieha aj darovanie krvi. „V súvislosti
s vývojom epidemiologickej situácie sme
prijali mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú zabezpečenia ochrany darcu, ochrany personálu, bezpečnosti transfúznych
prípravkov a dostupnosti transfúznych
prípravkov pre akútnych pacientov,“ hovorí ďalej Bianka Krejčíová.

Test sa vyžaduje aj pre sprevádzajúce
osoby.

Pre darcov krvi v súvislosti s COVID-19
platí:

• najskôr 14 dní po aplikácii očkovacej
dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech,
Moderna) alebo proteínových vakcín
(Novavax, Sanofi)

Pandemická situácia ovplyvňuje aj pôrody. Sprevádzajúce osoby rodičky k pôro-

1. Darca, ktorý prekonal COVID-19 alebo
akúkoľvek inú infekciu dýchacích ciest či

• najskôr 28 dní po aplikácii očkovacej
dávky vektorových vakcín (Astra Zeneca,

Neočkované a nekompletne očkované
osoby:
Test sa vyžaduje na absolvovanie všetkých vyšetrení u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (Ag test s platnosťou
24 hod., RT-PCR s platnosťou 72 hod.).

3. Darca krvi, ktorý absolvoval očkovanie
proti ochoreniu COVID-19, môže znovu
darovať krv:

• 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA
alebo vektorovou vakcínou, ak bola
1. dávka podaná v intervale do 180 dní
od prekonania COVID-19 s potvrdením
o prekonaní ochorenia COVID-19 v období nie pred viac ako 180 dňami
Je potrebné, aby darca uvedené skutočnosti zdokladoval.
5. Darca, ktorý sa vrátil zo zahraničia,
nemôže darovať 14 dní krv, aj keď sa cíti
zdravý a nemá žiadne ochorenie dýchacích ciest (v rámci EÚ 14 dní, mimoeurópske krajiny 28 dní).
6. Darovať krv môžu aj NEZAOČKOVANÉ
osoby. Pred darovaním krvi sa u týchto
osôb vyžaduje Ag test proti SARS-CoV2
nie starší ako 24 hod. Takýto test je možné absolvovať pred darovaním krvi v deň
odberu a pre darcu krvi sa vykoná test
BEZPLATNE.
(li)

Zlodeji sa zamerali na tuje vysadené na Ulici SNP
V týchto dňoch mesto zaregistrovalo
pokus o krádež tují, ktoré sú vysadené
na Ulici SNP od predajne Orange po
daňový úrad, ponad rodinné domy.
Našťastie, zlodejom sa ich nepodarilo
odniesť.
„Tuje si už niekto predpripravil, vytiahol
ich a uložil do svahu,“ informuje Marcela
Gendiarová z Odboru životného pros-

tredia MsÚ a ako podotýka: „Našťastie,
včas sme to zistili a opäť sme ich riadne
zasadili.“
Upozorňujeme však každého, kto by sa
o to znovu pokúšal, že tento priestor je
monitorovaný kamerovým systémom
napojeným na mestskú políciu. „Mestskí
policajti budú tiež v tejto časti častejšie

hliadkovať a všímať si podozrivé osoby.
Prosíme každého, ak budete vidieť niekoho, že sa znova snaží tuje vykopať,
okamžite volajte na 159, číslo mestskej
polície,“ dodáva Marcela Gendiarová.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Kaštieľ dnes
V roku 2018 mesto odkúpilo
kaštieľ a stal sa tak majetkom
mesta Žiar nad Hronom. Po uvoľnení priestorov, do tej doby využívaných ako školské zariadenie,
sa pomaly pristupuje k jeho postupnej obnove.
Odstránili sme murivo, ktorým boli
zamurované klenby barokových arkád s okennými výplňami. Tým sa
prinavrátil ich pôvodný stav a celý
priestor nádvoria kaštieľa sa vizuálne zväčšil. Táto skutočnosť zároveň
umožnila konanie koncertov a svadobných obradov v jeho priestore
počas letných mesiacov.
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Vo vstupnom priestore kaštieľa bola
v polovici roka otvorená dobovo zariadená predajňa suvenírov, ktorá
sa využíva počas návštev turistov
a v neposlednom rade aj počas konania spoločenských akcií v kaštieli.
Jej sortiment sa skladá z predmetov s logom kaštieľa pripomínajúcim návštevníkom čas, ktorý strávili
v kaštieli.
V priestoroch druhého podlažia
v jeho juhovýchodnom krídle boli
odstránené školské tabule a odstránilo sa aj murivo vyplňujúce dverové
otvory, tvoriace v minulosti prechodový koridor medzi jednotlivými
miestnosťami, takzvanú amfiládu.
V miestnostiach sa vyčistili a rekon-

otvorov do pôvodného stavu. To
bolo v minulosti vybúrané a zväčšené, čím sa vytvoril vstup na horné
podlažie drevenej prístavby, a zároveň sa aj odstránilo dlhodobé zamokanie muriva v tomto priestore.
Amfiládu sa však nepodarilo rekonštruovať v celej dĺžke, keďže v jednej
z miestností je umiestnená kotolňa,
zabezpečujúca vyhrievanie celého priestoru kaštieľa. Následne po
úpravách interiéru bola v týchto
priestoroch umiestnená obrazová
Galéria Júliusa Považana.
štruovali drevené kazetové podlahy,
čím sa dosiahol pôvodný efekt tohto
interiéru. Tomu výrazne prispelo aj
prinavrátenie jedného z okenných

Vystavením kópií pôvodného mobiliáru v kaštieli sa aspoň čiastočne
v niektorých miestnostiach prina-

vrátila noblesa dávno zašlých časov,
ktoré osvetľujú viacramenné krištáľové lustre. Prevažná časť z nich sú
kópie z Ruska, niekoľko originálov
lustrov máme z Viedne a pár kusov
je darovaných priaznivcami nášho
kaštieľa. Medzi významné dary parí
aj pätnásť päťramenných svietnikov osvetľujúcich interiér svojim
mäkkým svetlom sviečok. To všetko sú dary od ľudí, ktorým záleží
na našom kaštieli a jeho obnove,
ako jediného historického objektu
v meste s jeho mimoriadnym významom nielen pre nás, ale aj pre celé
Slovensko.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Ako je to s výsadbou ovocných stromov v blízkosti susedovho plota
Do redakcie nám prišiel list od nášho
čitateľa. Obrátil sa na nás s otázkou
a s prosbou o zverejnenie odpovede
v Mestských novinách.

o normu č. STN 837010. Má to však odporúčací charakter. Neviem, kde záhradkári, na ktorých sa čitateľ obrátil, zobrali
uvedené údaje a o čo sa opierajú.“

Potreboval by som vyjadrenie odborníka
na sadenie ovocných stromov v záhrade.
Môj sused zasadil ovocné stromky 1 meter od plotu, ktorý nás oddeľuje. Upozornil
som ho, že stromky sa sadia: malé 2 metre
od plota suseda a veľké 5 metrov. Tak mi
to povedali záhradkári. Ja mám záhradu
okrasnú a teraz ju budem mať plnú lístia.
Sused mi povedal, že on si na záhrade
môže robiť, čo chce.
Tak ako to vlastne je?

V prípade, že ste sa stretli s podobným
problémom a potrebujete radu odborníka, môžete si zavolať priamo na MsÚ,
číslo 045/678 71 24.

O odpoveď sme požiadali Marcelu Gendiarovú, odborníčku, ktorá sa už roky
venuje zeleni v celom meste: „Čo sa týka
vzdialenosti od oplotenia, žiadna vyhláška ani zákon nestanovujú, aká má byť
vzdialenosť. Stanovuje len vzdialenosť
od cesty, a to ohľadne výhľadových pomerov, osvetlenie a sietí všeobecne. Ide

Aké škody môžu susedovi
spôsobiť stromy vysadené
hneď pri plote
• rokmi sa rozširujúce koruny stromov
môžu vrhať na susedov pozemok tieň
• konáre stromov môžu začať ovísať ponad plot nad cudzím pozemkom
• ovísajúce konáre sú v prípade silnej veternosti bezpečnostným rizikom
• korene stromov začnú prerastať popod
oplotenie na susedov pozemok
• prerastené korene môžu odoberať živiny rastlinám na susedovej záhrade

od plota. Týka sa to najmä ihličnanov,
dubov a väčších ovocných stromov, napríklad hrušiek a jabloní.
Stredne veľké stromy do 15 metrov:
do kategórie stredne veľkých stromov
patria viaceré ovocné dreviny, napríklad
slivky, čerešne či marhule. Výškou 10 až
15 metrov sa vyznačujú aj kmene niektorých druhov tují. Tie by mali byť vysádzané vo vzdialenosti 2,5 až 3 metre od
hranice plota.

Odporúčaná vzdialenosť
stromov od hranice pozemku
Na základe noriem SNiP a štúdií vypracovaných odborníkmi z oblasti dendrológie, ktoré tieto normy dopĺňajú,
sa v praxi začala uplatňovať všeobecná
odporúčaná vzdialenosť stromov od hranice pozemku. Jej dĺžka dosahuje 2,5 až
3 metre, no pri vyšších a širších drevinách
môže byť ešte o 1 až 2 metre dlhšia. Táto

Rieka Hron po ekologickej
katastrofe opäť ožije
Rieku Hron postihla 26. júla tohto
roku v skorých ranných hodinách
ekologická katastrofa. Po tom, čo sa
nedostatočne zabezpečený digestát
z bioplynovej stanice v Budči dostal
do rieky Hron, došlo k masívnemu
znečisteniu vody v rieke a následnému hromadnému úhynu 26 druhov
rýb. Medzi nimi sa nachádzali pôvodné a aj chránené druhy európskeho
významu.
Najväčšou stratou je úhyn celej populácie hlavátky podunajskej, ktorá bola najvzácnejším druhom nachádzajúcim sa
v rieke Hron. Rovnako boli zlikvidované
generačné jedince ďalších druhov.
Počas troch dní rybári zo Žiaru nad
Hronom, za pomoci ochotných dobrovoľníkov, vyzbierali viac ako päť ton
uhynutých rýb. Zvyšok zostal vo vode,

alebo bol odplavený po toku rieky. Na
základe predbežného odhadu súdneho
znalca predstavoval celkový úhyn približne 40 ton. Priama škoda vyčíslená na
vyzbieraných rybách prekročila sumu
90 000 eur a spoločenská hodnota týchto rýb presiahla hodnotu 1 150 000 eur.
Katastrofa zdecimovala tok rieky v dĺžke
37 kilometrov. Na postihnutom úseku
Hrona bol vykonaný rozsiahly ichtyologický prieskum, ktorý potvrdil najhoršie
scenáre. Podľa slov oblastného ichtyológa Richarda Štencla, počas prieskumu
ulovili len „pár rýb na kilometer“ a čo je
najhoršie, z vody vymizli aj základné prvky potravinového reťazca, ako kôrovce,
mäkkýše a ďalšie, ktoré sú vo vode nevyhnutné a sú pre ryby základnou potravou.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Žiari nad Hronom vypracovala na základe vykonaného ichtyologického prieskumu plán postupnej
obnovy populácie rýb v postihnutom
úseku. Revitalizácia Hrona bude behom
na dlhú trať, nehovoriac o vysokých finančných nákladoch potrebných na
zaobstaranie dostatočného množstva
rybích násad. Spoločne s rybármi veríme,
že sa život do rieky vráti v čo najkratšom
čase aj vďaka finančnej pomoci Nadácie Veolia Slovensko a Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnost.
Dušan Reichmann
a Slavomíra Vogelová, StVPS

vzdialenosť sa meria vždy od hranice plota po kmeň. V prípade, že majiteľ plánuje
sadiť malé zakrpatené stromčeky, odporúčanú vzdialenosť môže trochu skrátiť.
Veľké stromy s výškou nad 15 metrov:
pri vysokých druhoch má odporúčaná
vzdialenosť stromov od hranice pozemku dosahovať minimálne 3 metre. Dendrológovia však odporúčajú sadiť tak,
aby bol kmeň vzdialený aspoň 4 metre

Menšie stromy s výškou do 10 metrov:
všeobecná odporúčaná vzdialenosť 2,5
až 3 metre by mala byť dodržiavaná aj
pri menších stromoch s výškou do 10
metrov. Mnohí majitelia ju však skracujú
na 2 metre. Deje sa tak hlavne pri kríkoch
a zakrpatených odrodách ovocných drevín. Dôvodom zvykne byť menší priestor
na pozemku.
(li)
Foto: fast-growing-trees.com

Germicídne žiariče ochránia
zdravie detí v žiarskych
škôlkach

Ochrana zdravia a podpora zdravého
životného štýlu patria medzi základné
ciele Nadácie Veolia Slovensko. Jeden
zo spôsobov ako ochrániť zdravie detí
pred ochorením COVID-19 je používanie účinných germicídnych žiaričov,
ktoré zakúpila nadácia s prispením
zamestnancov skupiny dvom elokovaným triedam Materskej školy v Žiari
nad Hronom.
„Naša materská škola podporuje u detí
fyzické a duševné zdravie a zdravý životný štýl. Každodenným cvičením a pobytom v prírode sa snažíme posilňovať
ich imunitu. Veľmi nás potešila možnosť
zlepšiť zdravie našich detí a s vďakou
sme uvítali germicídny žiarič, dar od zamestnancov spoločnosti a nadácie, ktorý
prispieva k zdravšiemu prostrediu v materskej škole,“ hovorí Andrea Sliacka, zástupkyňa riaditeľky Materskej školy v elokovanej triede na Sládkovičovej ulici.
„Ďakujeme nadácii za poskytnutie fi-

nančného príspevku na kúpu germicídneho žiariča do našej škôlky. Je to
najúčinnejšie zariadenie schopné odstraňovať baktérie a vírusy. Významne
pomáha znižovať riziko nákazy ochorením COVID-19 a dezinfikuje vzduch
a povrchy UV-C žiarením,“ dopĺňa Dáša
Líšková, zástupkyňa riaditeľky v elokovanej triede na Ulici A. Kmeťa 11.
Dôležitosť ochrany zdravia si uvedomuje
aj generálny riaditeľ spoločnosti Veolia
Energia Slovensko a predseda správnej
rady Nadácie Veolia Slovensko Peter
Dobrý: „V súčasnej situácii je pre nás
nesmierne dôležité prispievať k ochrane
zdravia obyvateľov, predovšetkým našich detí. Verím, že germicídne žiariče,
ktoré sme škôlkam darovali, pomôžu
v boji proti ochoreniu COVID-19, ale aj
predchádzaniu chorobnosti a zaistia
bezpečné prostredie deťom aj zamestnancom.“
Zdroj: Hutník
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Žiarčan Hugo Repáň prišiel s riešením,
ako efektívne zhromaždiť cigaretový odpad
Ako sme vás už v minulom čísle informovali, Žiar si už čoskoro pripíše
ďalšie prvenstvo na Slovensku. Pilotne ide osadiť stojanové popolníky na cigaretové ohorky, ktoré budú
predmetom ďalšieho zhodnotenia. Za
touto myšlienkou stojí mladý Žiarčan
Hugo Repáň, ktorý dlhodobo pracuje
na technológii spracovania tohto odpadu. V spolupráci s domácou firmou
vymyslel aj popolníkový kôš na zber
cigaretových ohorkov, ktorých bude
do konca roka na území mesta osadených desať kusov. V rozhovore nám
Hugo prezradil viac o tomto jedinečnom projekte.
Do Žiaru prichádzate s jedinečným
projektom, ktorý sa bude vlastne realizovať po prvýkrát vo vašom rodnom
meste. Ide o zber cigaretových ohorkov, ktoré sa budú ďalej druhotne
spracúvať. Priblížme čitateľom, o čo
konkrétne ide?
S mestom Žiar nad Hronom sme pilotne
prišli s projektom EcoButt, kde sa zameriavame na cigaretový odpad v meste.
Ohorky alebo špaky predstavujú vážny
environmentálny problém, ktorý sa týka
každého z nás a vidíme ich na každom
kroku – pri vchodoch do verejných budov, v priestoroch zastávok a vlastne
kdekoľvek, kam sa človek pozrie.

zabezpečenie obsahu sme vyvinuli spôsob uzamykania, aby sa k vnútorným
častiam dostala len osoba so špecifickým
kľúčom.

ovali a prispôsobovali tak, aby bola jedného dňa realizovateľná a prínosná pre
spoločnosť. Medzi hlavných partnerov
určite radím Technickú Univerzitu v Košiciach, kde sme absolvovali Start-up Inkubátor po dobu viac než jedného roka.
Pomohli projektu nielen z myšlienkovej
stránky, ale takisto pri technologických
analýzach nášho výrobku. Spomínam si,
keď som poslal do Košíc poštou zhruba
100 gramov ohorkov na analýzu. Riaditeľ
Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, doc. Ing. František Jakab, PhD.,
balík na pošte prebral v piatok a nestihol
odniesť na príslušnú katedru. Ohorky na
analýzu teda nechal celý víkend v aute
a keď v pondelok otvoril dvere do auta,
skoro od zápachu odpadol.
Kde ste sa pri tvorbe tohto projektu
inšpirovali?
Myšlienka toho, že treba niečo s ohorkami robiť, pochádza z mojej vlastnej
hlavy – počas prechádzok mestom ma
rozčuľovalo prizerať sa na množstvo cigaretového odpadu na zemi. Zároveň
som tiež v tom čase fajčil a neprišlo mi
prirodzené, aby som ohorok jednoducho
„odpálil“ na chodník. Tak mi napadlo, že
tento problém asi neriešim sám a bolo
by spoločensky prospešné vymyslieť
spôsob, ako sa ohorkov na zemi zbaviť.

Hugo Repáň s ocenením Slovak University Startup Cup 2020.

návyky a zmeniť tak spoločenskú normu
hádzania ohorkov na zem.
Ktorá spoločnosť bude odpad ďalej
spracúvať a čo sa môže vyrobiť z takéhoto druhu odpadu?
Po tom, ako odpad z popolníkov prepravíme na našu prevádzku v Ladomerskej
Vieske, prechádzajú ohorky do recyklačného procesu. V prvom rade ich však

Mnohí z nás však nevedia, že cigaretový
filter je vyrobený z plastu a doba jeho
rozkladu môže trvať až 15 rokov. Naviac,
ohorky obsahujú toxické a karcinogénne
látky, ktoré sa vplyvom dažďov dostávajú
do pitnej vody a do pôdy, kde pestujeme naše plodiny a kontaminujú tak celý
ekosystém.
Od roku 2018 som pracoval na koncepte, ako sa s týmto nežiadúcim odpadom
dokážeme vysporiadať. S projektom
EcoButt sme vyvinuli riešenie, ako odpad efektívne zhromaždiť a následne
ešte aj recyklovať. Takže to je dva v jednom, bude čistejšie prostredie, a zároveň
využijeme dosiaľ nerecyklovaný odpad.
Akým systémom bude prebiehať
zber?
Cigaretové ohorky sa budú zhromažďovať v špeciálnych verejných popolníkoch,
ktoré budú osadené na frekventovaných
miestach. Na pravidelnej báze budeme
obsah z verejných popolníkov prepravovať na našu prevádzku a recyklovať ho.
Našim cieľom je vytvoriť infraštruktúru,
ktorá umožní fajčiarom s ich odpadom
naložiť zodpovedne, a zároveň pomôcť
mestám, keďže v súčasnosti vynakladajú veľké finančné prostriedky na čistenie
ulíc a väčšinu z toho tvorí práve cigaretový odpad.
Kto všetko na projekte spolupracoval?
Projekt od roku 2018 prešiel mnohými
transformáciami a absolvoval množstvo
programov, kde sme myšlienku ďalej kre-

Z ohorkov sa v budúcnosti môže vyrábať tovar využiteľný
ako prímer do asfaltov.

Ako dlho trvalo, kým ste projekt dokončili?
Ako už bolo spomenuté, s myšlienkou
aktívne pracujem od roku 2018, no je
dôležité objasniť, že zrealizovaním projektu v meste nekončíme. Vyzývam preto
ďalšie mestá, obce či podnikateľské subjekty, ktoré by mali záujem o čistejšie životné prostredie, aby sa pripojili k nášmu
programu. Je dôležité myšlienku šíriť
ďalej, aby sa povedomie o tomto probléme zvyšovalo a simultánne ponúkalo
aj patričné riešenie. Čiže, ak máte okolo
seba fajčiarov, môžete im položiť otázku,
či vedia koľko sa filter v cigarete rozkladá. Ak vydržíme byť s projektom EcoButt
vytrvalými bežcami, postupom času
môžeme vo fajčiaroch vybudovať nové

musíme manuálne dotriediť, keďže v popolníkoch bude aj iný, nežiadúci, odpad
(žuvačky, obalový materiál, atď.). Týmto
by som chcel v mene nás, ako recyklátorov, ako aj mesta Žiar nad Hronom poprosiť obyvateľov o zodpovednosť, aby
do popolníkov nehádzali nič iné, a tým
nekomplikovali proces recyklácie.

umeleckými a vytvorili niečo, s čím bude,
dúfam, väčšina obyvateľov dizajnovo
spokojná. Sú jednoduché a recyklačným znakom poukazujú na fakt, že odpad z nich nekončí na skládke, ale bude
ďalej využitý. Počítame s tým, že koncept
inovatívnych postupov v odpadovom
hospodárstve ľudí zaujíma a budú radi
prispievať k zdravšej a čistejšej planéte.
Na akom princípe bude fungovať kôš?
Vieme, že tam nebude možné vhodiť
iný odpad, ako sa tomu dá zabrániť?
Áno, nádoby, ktoré budú v meste rozmiestnené, slúžia výhradne na cigaretový odpad. Preto sme sa rozhodli
vhadzovací systém obmedziť primárne
na cigaretové ohorky, a teda dostupný
priestor pre vhodenie predmetu bol
obmedzený na otvory s priemerom
maximálne 12 mm. Rád by som ešte raz
poprosil Žiarčanov o ohľaduplnosť, aby
nádoby používali iba spôsobom na to
určeným.
Má kôš systém antivandal prevedenie?
Vandalizmus je neodmysliteľnou negatívnou súčasťou každej municipality na
svete. Preto sme navrhli nádobu, ktorá
v značnej miere dokáže pokusom o znehodnotenie odolávať. Nádoby sú vyrobené z odolného kovového materiálu,
a zároveň sú pevne kotvené k zemi. Pre

Skúste sa predstaviť Žiarčanom. Prečo
sa venujete prioritne téme zberu cigaretových ohorkov, príp. venujete sa aj
inej oblasti životného prostredia?
Môj záujem o ochranu prírody vznikol
dávnejšie, no nebol ničím špeciálnym.
V súčasnosti je najmä medzi mladými
ľuďmi pozitívny postoj k environmentálnym otázkam viac štandardom ako
výsadou. Existuje množstvo kampaní,
štrajkov a iných prostriedkov, ako mladí
ľudia poukazujú na stav životného prostredia a ja to vo veľkom podporujem.
Študujem v Bratislave na Univerzite
Komenského a v rámci štúdia medzinárodných vzťahov sa venujem hlavne odpadovým témam v EÚ. Je dôležité s odpadom nakladať správne, aby sa nám
nehromadili skládky a nemuseli sme
odpad páliť. Ak by mal niekto z čitateľov
záujem o spoluprácu na projekte a má
nejaký nápad ako recyklácii ohorkov
pomôcť, nech sa kľudne ozve na e-mail:
contact@ecobutt.com.
Ako sa vám podarilo presadiť túto
myšlienku v meste? Prišiel ste sám
s tým nápadom, alebo vás oslovila
samospráva?
S projektom EcoButt som oslovil primátora Petra Antala ešte v roku 2020 a rád
by som na jeho odhodlanie a pomoc
úprimne poukázal. Keď som mu vysvetlil,
o čo ide, projekt mu dával zmysel a operatívne obvolal expertov z prostredia
odpadového hospodárstva. Neskôr, keď
sme dokázali mestu predstaviť pripravený koncept, chytili sa práce a za krátky
čas je na svete.
Touto cestou by som preto ešte raz rád
poďakoval primátorovi Petrovi Antalovi,
Janke Kaštierovej z Odboru ochrany životného prostredia OÚ, Ivane Martincovej z Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ za prípravu projektu a výbornú
komunikáciu s verejnosťou, Danielovi
Šálymu a celému jeho tímu z Odboru
životného prostredia MsÚ a všetkým
ostatným, ktorí sa na projekte s nami
podieľali.
(li)

Výsledný produkt je acetyl-celulózový
granulát, ktorý sa na základe fyzikálnych
skúšok dá použiť pri výrobe asfaltových
zmesí ako modifikátor. Náš produkt
nahrádza bežnú celulózu z drevnej buničiny, a teda využitím cigaretových
filtrov dokonca šetríme stromy z našich
lesov. Čo sa týka partnerskej spoločnosti, máme adepta, ktorý prejavil záujem
o spoluprácu na samom začiatku a pomohol nám aj s počiatočnými analýzami.
Nebránime sa však akejkoľvek inovatívnej spolupráci.
V súvislosti so zberom ohorkov sa
vytvoril aj stojanový popolník, ktorých desať kusov bude tiež pilotne
rozmiestnených na území mesta do
konca roka. Kto tento kôš vymyslel
a kto ho vyrobil?
Kôš je absolútny unikát, keďže bol priamo navrhnutý pre projekt EcoButt. Výrobcom je lokálna firma Met-Kov, ktorá
sa priamo do projektu zapojila a výrazne
sa zaslúžila o to, aby mohol byť funkčný.
V našom záujme bolo, aby bola nádoba ľahko rozpoznateľná a fajčiari by tak
nemuseli koše hľadať po meste ako ihlu
v kope sena. Pri návrhu sa stretli kapacity
technologického charakteru spolu s tými

Stojanové popolníky budú pilotne do konca roka umiestnené
na území nášho mesta.

TESTOVANIE V MESTE ŽIAR NAD HRONOM
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet nakazených
vírusom Covid-19 prinášame aktuálny
zoznam odberových miest v meste Žiar nad
Hronom.
Upozorňujeme, že tieto miesta nezriaďuje mesto
Žiar nad Hronom, neurčuje otváraciu dobu ani
cenu za odber.
Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica
Žiar nad Hronom
• Adresa: Sládkovičova 11
• Čas a deň: AG Pon, Str, Štv, Pia: 7.00 – 11.30 a
12.00 – 15.30 h;
Ut: 6.00 – 11.30 a 12.00 – 14.30 h
Sob - Ned: 8.00 - 12.00 h
• Cena: 5 eur
Na testovanie je potrebné objednať sa cez webovú
stránku: www.covidforms.nczisk.sk.

MediPack
• Adresa: Priemyselná 37
• Čas a deň: Pon – Pia: 8.00 – 12.00 h
• Cena: AG - 11 eur, PCR nosohltan – 49,90 eura,
PCR sliny – 54,90 eura - výsledok do 24 hodín
DEJ
• Adresa: Š. Moysesa 46
• Čas a deň: AG, Po, Str, Štv, Pia, Ned: 9.00 –
17.00 h
• Ut, So: zatvorené
• PCR Po, Str, Štvr, Pia: 9.00 – 11.00 h
• Cena: AG – 10 eur, PCR nosohltan – 49 eur, PCR
sliny 54 eur - výsledok do 24 hodín
BHR medical
• Adresa: parkovisko obchodného domu Prior
• Čas a deň: Pondelok – nedeľa: 7.00 do 10.45 h

POĎAKOVANIE ŽIARSKEJ NEMOCNICI
Keď smrť zaklope na život, človek cíti, ako stráca sily. V ukrutných bolestiach aj ten najväčší
ateista volá na boha. Pane Bože, pomôž mi!
Ocitla som sa aj ja vo veľkých bolestiach na
urgente – chirurgii. Ihneď sa ma ujali a po
rôznych vyšetreniach odviezli na lôžkové oddelenie. Dostala som pár fliaš krvi a na druhý
deň poobede som išla, ľudovo povedané, pod
nôž. Lekári reagovali profesionálne. Operoval
ma MUDr. Ján Grolmus, primár chirurgického
oddelenia a jeho tím.
Po operácii som sa ocitla na JIS-ke. Denne mi
tiekli infúzie. Prekvapila ma práca sestričiek,
pri rannej a večernej toalete. Sestričky, opatrovateľ či pomocný personál – výborne zohratí,
všetci sa zhŕkli k lôžku pacienta. Pacienta
umyli, prezliekli, vymasírovali a prezliekli
posteľ. Raz – dva sme boli všetci čistučkí, vyvetrané, žiadne zápach.
Postele boli moderné, polohovateľné, každý
mal dekubitný matrac. Na každej posteli
dezinfekčné prostriedky.
Sestričky boli stále v strehu, všimli si aj to,
že človek nespí.

ka“. Mladé sestričky, mladí lekári. Vládla medzi
nimi príjemná atmosféra, rešpekt, odbornosť.
Som pyšná, že máme mladého primára – Žiarčana, že neodišiel do inej nemocnice za lepším
vybavením operačnej sály či pracovnými podmienkami. Lekári mali oči a uši pre pacientov.
S každým pacientom komunikovali, neušla im
ani maličkosť.

V priebehu jesene oslavuje Krajská
hvezdáreň a planetárium Maximiliána
Hella štvrťstoročie od otvorenia planetária v Žiari nad Hronom. Pri tejto
príležitosti priblížilo verejnosti Mesiac
doslova na dosah ruky, tešiť sa môžete
aj na film VOYAGER - nikdy nekončiaca
cesta, ktorý bude premietať priamo na
kupolu planetária.
Počas tejto jesene uplynie už 25 rokov,
odkedy v Žiari nad Hronom otvorili planetárium, ako súčasť Krajskej hvezdárne
a planetária Maximiliána Hella, ktorého
zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

Krajskej hvezdárne a planetária Tomáš
Dobrovodský s tým, že v budúcom roku
by už chceli prezentovať svoj vlastný model Mesiaca, ktorý zakúpi Banskobystrický samosprávny kraj.
„Je pre nás dôležité priblížiť verejnosti
vedu pútavým spôsobom. Aktivity, ktoré rozvíja Krajská hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom, sú atraktívne
pre všetky vekové kategórie, preto už
do novembrového zastupiteľstva pôjde
v rámci návrhu zmeny rozpočtu aj 5000
eur, účelovo určených na kúpu Lunalónu,“ povedal vedúci Oddelenia kultúry
Úradu BBSK Peter Černek.

Tento významný míľnik si planetárium
pripomenulo unikátnymi aktivitami,
v rámci ktorých ponúklo verejnosti pohľad na Mesiac tak, ako nikdy predtým.
Toto vesmírne teleso totiž v podobe
päťmetrového svietiaceho modelu – takzvaného Lunalónu, nafúklo v mestskom
parku. „Lunalón nám zapožičala brnianska Hvezdáreň a planetárium a verejnosti sme ho už predstavili na hrade Šášov,
počas nočného pozorovania oblohy. Aktivity spojené s jeho prezentáciou budú
potom pokračovať na jar,“ hovorí riaditeľ

Verejnosť sa tiež môže tešiť na film VOYAGER - nikdy nekončiaca cesta, ktorý bude
planetárium premietať až do konca roka.
Film je špeciálne upravený na premietanie na celooblohový režim v rozlíšení
4K a divákovi ponúkne naozaj unikátny
zážitok. Premietania sa budú konať vždy
podľa aktuálne platných podmienok COVID-automatu a za dodržania prísnych
hygienických opatrení.
„Film budeme premietať vždy v piatok o 18.00 hod., v rámci pravidelného

programu v planetáriu, až do konca roka.
Vstupenky je nutné rezervovať vopred
na www.planetarium.sk,“ doplnil Tomáš
Dobrovodský.
Od modernizácie a digitalizácie v roku
2017, do ktorej investovala župa viac
ako 300-tisíc eur, sa žiarske planetárium
stalo jedným z lídrov digitálneho zobrazenia oblohy na Slovensku. V súčasnosti
projekcia pod kupolou planetária pozostáva zo zážitku z tematicky zameraného
fulldome filmu a z prehliadky aktuálnej
nočnej oblohy so sprievodným slovom
lektora. V prípade tých najmenších je výklad prispôsobený vekovej skupine detí
a pochopiteľne nechýba ani celooblohová projekcia rozprávkovo ladeného
príbehu.
Okrem sprostredkovania projekcie
v planetáriu, pozorovania oblohy astronomickou technikou a organizovania
ostatných doplnkových aktivít, sa tím
odborných pracovníkov neúnavne snaží
prinášať do regiónu inovatívne metódy
a prostriedky popularizácie vedy, astronómie zvlášť.
(r)

Hovorí sa, že ryba smrdí od hlavy. Vedenie nemocnice určite naďalej pokračuje vo vzdelávaní zamestnancov, lebo iba tak môžu napredovať. Vždy je čo vylepšovať. Oproti totalitnému
režimu som zažila úžasnú zmenu k dobrému.
Chcem sa im všetkým touto cestou poďakovať,
že počas môjho pobytu v nemocnici sa vzorne
starali a vykonávali zodpovedne ozaj náročnú
prácu. Aj keď slovo ĎAKUJEM je málo. Želám
im všetkým hlavne veľa zdravia a úspechov.
Verím, že mladí ľudia naozaj zmenia svet.
Pacientka Adela Guličková

Prvý petangový turnaj v Žiari

Na organizácii turnaja sa podieľalo
mesto Žiar nad Hronom, konateľ MŠK

Planetárium v Žiari nad Hronom
oslavuje 25 rokov

Na každom nočnom stolíku sme mali zvonček.
Nebol problém prihriať jedlo, alebo navariť čaj,
keď sa minul. Strava bola hodnotná – veľa
ovocia a jogurty.

Pri prevezení z JIS-ky na oddelenie ma prekvapila mládež. Volali sme ich „naše slnieč-

Za účasti jedenástich družstiev sa
vo štvrtok 21. októbra odohral nultý
ročník petangového turnaja. Z kapacitných dôvodov sa hralo v areáli futbalového štadióna.
V prvom petangovom turnaji v našom
meste si sily zmeralo šesť družstiev
z Banskej Bystrice a päť družstiev zo Žiaru nad Hronom.
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Ján Žiak, poslanec Emil Vozár a hlavná
organizátorka, Anna Volková. Na budúci
rok bude petangový turnaj aj súčasťou
športového kalendára mesta.
Turnajový maratón skončil vo večerných
hodinách a z víťazstva sa tešilo družstvo
z Banskej Bystrice. Na druhom mieste
sa umiestnili Žiarčania a tretie družstvo
bolo opäť z Banskej Bystrice.
(r)

OKAMIH VÝRAZU - HIGH-KEY FOTOGRAFIA
Okamih výrazu je cyklická tvorivá dielňa pre amatérskych fotografov,
ktorá je tentokrát zameraná na kreatívne fotografovanie technikou
HIGH – KEY. Vaše prihlášky pošlite do 11. novembra e-mailom na adresu:
pos.fotofilm@gmail.com.
Vstupné: 5 eur na osobu a uhrádza sa na mieste konania tvorivej dielne.
Lektor: Mgr. Ondrej Karnas

Poznámka: časový rozvrh môže byť upravený podľa autobusových spojov.
Účastníci si prinesú fotografický prístroj a USB kľúč. Môžu byť zapožičané
fotografické prístroje a statív.
Kontakt: Mgr. Miroslav Hric, 0908 288 897
Podujatie sa uskutoční v režime OTP.

Náplň:
• High – key fotografia (charakteristika a vlastnosti),
• technika fotografovania high-key,
• spôsoby fotografovania,
• high-key portrét,
• spracovanie a úprava fotografií v počítači.
Časový harmonogram:
9.30 – 10.00 hod. prezentácia
10.00 – 11.00 hod. teoretická príprava
11.00 – 12.30 hod. ateliérové fotografovanie
12.30 – 13.00 hod. prestávka
13.00 – 14.00 hod. spracovanie a úprava fotografií v PC
14.00 – 14.30 hod. vyhodnotenie

SÁM SEBE EDITOROM
Sám sebe editorom je vekovo neobmedzený webinár určený pre
neprofesionálnych autorov literárnej tvorby, moderátorov, ktorí si svoje texty
musia sami pripraviť, pre žiakov literárno - dramatických odborov a členov
literárnych klubov.
Vaše prihlášky pošlite do 22. novembra e-mailom na adresu: litvorba@
osvetaziar.sk.
Vstupné: 1 euro na osobu a uhrádza sa prevodom na účet: SK32 8180 0000 0070
0039 6385, VS: 25112021
Lektorka: Mgr. Lucia Panáčková

Náplň:
• možnosti inšpirácie
• možnosti transformácie textov
• analýza sociálnych skupín
• čo čítať
• vlastný text s porozumením
• štylistika rukopisov
Kontakt: Ivana Žňavová, 0918 846 480
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Mám svojich starkých veľmi rád
že má viac rokov, musíme ju volať stará? Ja
som si vybrala oslovenie babka.

Už po sedemnásty krát Centrum voľného času v Žiari nad Hronom pripravilo
literárno-výtvarnú súťaž Mám svojich
starkých veľmi rád - Najkrajší zážitok
s mojou starkou, starkým.
Do súťaže sa zapojilo až 264 prác z 10 základných škôl z okresu Žiar nad Hronom.
„Ďakujeme všetkým žiakom aj ich pedagógom za zapojenie sa do súťaže, ktorá
je dlhoročnou súčasťou, možno povedať,
už aj tradíciou jesenného diania v našom meste,“ hovorí Dana Mokrošová zo
žiarskeho CVČ a ako približuje: „Predošlé
ročníky zvyčajne vrcholili podujatím pre
žiakov ocenených prác a ich starých rodičov. Bohužiaľ, už po druhý rok sa spoločné stretnutie starkých a ich vnúčat nemôže uskutočniť. Napriek tomu by sme
vám radi predstavili víťazné práce súťaže
a priniesli tak trochu radosti a potešenia
nielen pre starých rodičov, pre ktorých
boli tieto slová napísané, ale pre všetkých
seniorov v našom meste a okolí. Vaše vnúčatá vynaložili úsilie a pokúsili sa pretaviť
svoju lásku na papier, či už perom, alebo
farbičkami. Chceli vám vyjadriť svoju náklonnosť a vďaku za vašu starostlivosť.“
Prvé miesta ocenených literárnych prác si
môžete prečítať tu a tie výtvarné nájdete
vo virtuálnej galérii na webovej stránke
www.cvc.edupage.org alebo na FB stránke Centrum voľného času ZH.

1. miesta v kategórii
Poézia – I. stupeň
Báseň o starých rodičoch
Aj napriek svojim šedinám,
vždy budeš pre nás jediná.
Aj napriek tvojim vráskam,
hreje ťa naša láska.
Prajeme ti milý starký, starká,
nech ťa sila neopúšťa,
nech ti stále slúži zdravie,
či je deň a či noc hustá.
Môj starký
Môj starký je bohatý,
padol mu sneh na hlavu.
Je pokojný, usmiaty,
vždy mi dá dobrú radu.
Starký, vidím ťa pod farebným stromom,
ako si tam posedávaš v tichu,
zabávaš sa s písmenkami.
A pomaly prichádza zima.
Naša starká tá je naj,
pobeží za nami aj cez celý kraj.
So starkým tvorili super pár,

obaja boli pre nás skvelý dar.
Dnes už starký v nebi je,
nad každým krokom našim bdie.

1. miesta v kategórii
Poézia - II. stupeň
O mojich skvelých babkách
Rozpoviem vám príbeh krátky,
aké ja mám super babky.
Z východu či zo stredu,
mám vždy u nich pohodu.
Na výletoch či v kruhu rodiny,
dokážem s nimi stráviť hodiny,
rozprávať sa, či hrať karty,
na oslavách robiť žarty.
Tri hodiny v aute sedím,
na Košice z okna hľadím,
ale vždy tú cestu zvládnem,
babkin úsmev tu vždy nájdem.
Na Facebooku, internete
nestratí sa, tomu verte,
dovolenku v púšti zvládne,
aerobic tiež cvičí ladne.
Z Košíc sa zas do Lovče vrátim,
po ceste sa ja nestratím.
Pri sladkej buchte či koláči,
čas s babkou sa mi veľmi páči.
Rád pokosím, rád pomôžem,
stále si tam niečo nájdem.
Aj keď možno časom slabne,
nech sa na mňa vždy spoľahne.
Hoci času málo mám,
často ku nim chodievam,
aj keď len na chvíľu to je,
ĎAKUJEM vám, babky moje!
Príhoda s vôňou bazových kvetov
Krásne hory vôkol malej dedinky,
tak začínajú moje skvelé prázdninky!
Chata starkých v Bartošovej Lehôtke
podobá sa vtedy zrazu chutnej lahôdke.
Keď sa otvára pred chatou bránička,
počúvam starkých: ,,To si ty, Tánička?“
Starký má v malíčku huby
a lesné chodníčky,
starká pozná každú bylinku
a kvietok maličký.
V lese nesmiem kričať,
obaja mi často vravia,
ani odhadzovať odpadky,
tie do koša patria.
Spolu so starkou si v rannej rose
vykračujeme,
na bazu ideme, z nej bude sirup,
ktorý vypijeme.

Pri načahovaní sa a trhaní bazy
šmykla som sa,
na mokrých konárikoch bazy
nezachytila som sa.
Dolu kopcom letela som v blate tak rýchlo,
že sa mi zo strachu medzitým aj kýchlo.
Starká sa vtedy dívala na mňa prestrašene,
ja som sa dívala dolu pod kopec
vystrašene.
Keď som zastala, nebola zo mňa modelka,
to oblečenie hádam vyperieme
do pondelka.
Hlavné je, že som si cestou nič nezlomila
a nabudúce si nebezpečenstvo uvedomila.
Vždy, keď teraz bazový sirup ochutnám,
na túto príhodu so starkou si spomínam.

1. miesto v kategórii
Próza – I. stupeň
Spomienky na dedka
Moje slová patria babičke a deduškovi,
ktorí sa na mňa usmievajú z nebíčka. Hoci
tu teraz so mnou nemôžu byť, zanechali mi
krásne spomienky na čas strávený s nimi,
keď som ešte chodila do škôlky.
Deduško bol pre mňa kúzelný a milý človek.
Mal ma veľmi rád. Keď som išla na kontrolu
k lekárovi, trpel so mnou. Keď mňa bolelo
bruško, bolelo bruško aj dedka. Navzájom
sme sa strážili a ochraňovali. Veľa sme sa
smiali, hrali a rozprávali.
Dedko bol mojim veľkým ochrancom, nedal
na mňa dopustiť. Keď sa na mňa mamina
nahnevala, vždy sa ma zastal a mame
povedal: „ Ani ty si nebola iná. Vždy si
špekulovala.“
Spomínam si, že naše najväčšie
nezbednosti boli tajne sa schovať do
miestnosti a ochutnávať penu z nealko piva
a maškrtiť sladkosti.
Som šťastná, že som mohla aspoň malú
chvíľu prežiť detstvo s babkou a dedkom.
Babka, dedko, ľúbim vás. Chýbate mi.

1. miesta v kategórii
Próza - II. stupeň
Lentilky
Každá bytosť na tejto zemi žije v skupine,
v spoločenstve, v rodine. Všetkých čosi spája
alebo rozdeľuje. Moja babka by to nazvala
„láska či neláska“.
Všetci niekoho máme, ľúbime alebo nám
je ľahostajný. Raz som premýšľala, aký
význam má slovo stará mama, veď aj tá
moja je iba obyčajná mama. A len preto,

Som trinásťročná teenegerka, ktorá bojuje
s emóciami, s tým, čo musím a vlastne
nechcem. Často je i moja babka svedkom
mojich nálad, výbuchov kriku, hnevu. Nikdy
som z jej tváre necítila hnev, z jej úst na mňa
hovoria iba vľúdne slová. Často mi rozpráva,
ako žila ona tú „svoju pubertu“, ako si ju pri
toľkom návale povinností a disciplíny ani
neuvedomovala, nepripúšťala, neriešila.
Z jej slov je každá bytosť iba kladný
človek, osobnosť, zlé vlastnosti nazýva
iba neduhami, chorobami, na ktoré sa
vždy nájdu nejaké „lentilky“. Vždy ma učí,
aby som aj v zlom hľadala dobré a mala
úctu ku každému, k všetkému, čo mám,
pretože sú to veľké dary. Som rebelka
hlavne doma, veď škola je iný svet, často
drsný, s množstvom výsmechu, okorenený
nevysvetliteľnou závisťou, ale aj na to má
babka tú svoju“ „lentilku“. Pokoru a pokoj.
Všetko, čo ma učí, čo mi dáva, má rovnakú
váhu ako múdrosť, vznešenosť, lebo vraj
človeku môže vziať iný človek všetko, okrem
toho, čo má v srdci a čo má vo svojej mysli.
Moja rodina nie je kompletná, chýbajú v nej
ľudia, ktorí sa chýbať rozhodli dobrovoľne.
Napriek tomu mám veľa, dokonca viac, ako
ktokoľvek v mojom veku. Pre niekoho sú to
banality alebo to nie je cool, nie sú to ani
„eurače“, ktoré krútia svetom. Babka je len
obyčajný človek, no pre mňa tá druhá naj
bytosť, naj bytosť po mojej mame. Škoda,
že ešte stále nepredávajú „lentilky“, aby
láskavý človek nemal zrobené ťažké ruky,
ubolené opuchnuté nohy, čelo posiate
vráskami, šedivý vodopád vlasov. Raz
možno nájdem recept na „lentilky“, ktoré
budú zázračné. Tie prvé prinesiem mojej
babke, z lásky a nekonečnej vďaky. Dúfam,
že budem mať ešte dosť času na to, aby som
to stihla.

možno ani jedného starého rodiča, mám
pocit, že dostávam rovno štvornásobné
šťastie.
So starými rodičmi bývam. S babkou
a dedkom nie. Práve preto sú chvíle s nimi
také jedinečné. Ako malá som k nim každé
leto chodila na prázdniny do Žiliny. Najskôr
iba ja, brat a najstaršia sesternica. Postupne
sa to pridávalo. A zrazu sme na prázdninách
boli ja, dvaja bratia, dve sesternice a jeden
bratranec. Čudujem sa, ako nás všetkých
zvládali. No vždy, keď som otvorila dvere
do ich bytu a uvidela ich radosť v očiach,
že som sa už ako staršia nestratila vo veľkej
Žiline a že som z vlaku nevystúpila na zlej
zastávke, to vždy zahrialo pri srdiečku.
Nakoniec, keď sa už 13 vnúčat nezmestilo
do malého bytu, kúpili chatu na Krahuliach,
aby sme sa mali kde stretávať. A teraz vždy,
keď sme všetci na chate a vidím, ako sa
na nás usmievajú, keď nás vidia, to je ten
najkrajší pocit.

Moje štvornásobné šťastie

Potom sa vrátim z chaty a doma ma čakajú
druhí starkí. Starká s otvorenou náručou
a vôňou jablčníka, a starký s fúrikom
v rukách. Šťastnou ma robia maličkosti,
a preto najkrajší zážitok zažívam každý
deň. Keď vyjdem z autobusu, kráčam
smerom domov a starký mi už cez pol
dediny kričí: „No, čo je, Líza, čo bolo v škole?
Žiadna päťka?“ Väčšinou mu iba odpoviem:
„Žiadna, žiadna,“ aj keď to občas nie je
pravda a s úsmevom na perách kráčam dnu,
kde na mňa čaká starká. Najskôr zopakuje
otázku, čo mi položil starký, a keď sa jej
vyspovedám, s koľkou neprávosťou som
zlú známku dostala, povie iba: „No čo, život
sa nezrúti! Ja som spravila tvoj obľúbený
koláč a večer sa na to spolu pozrieme.“ Už
ako malá som vedela naspamäť recept na
môj obľúbený koláč. A najviac si pamätám,
ako vravievala: „V tomto recepte písali 500 g
hladkej múky, ale ja som dala 700, však čo
sa z takého mála naješ!“

Zážitkov s mojimi starými rodičmi je
veľmi veľa. Neviem si však vybrať, ktorý
je najkrajší. Ja mám od Boha šťastie, že
mám ešte stále živých aj starkých z otcovej
strany, aj babku a dedka z maminej strany.
Keď občas počúvam, ako niektorí moji
spolužiaci a kamaráti vravia, že nemajú

Ako malí sme si neuvedomovali, že život
plynie a ľudia starnú. No čím viac a viac
dospievame, začíname si to uvedomovať.
A práve preto sa môj najkrajší zážitok
odohráva každý deň. Môj najkrajší zážitok
je ten, že ich vidím, počujem a že ich stále
mám!
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Kam s výzdobou z hrobov

Pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých, ľudovo nazývané aj
Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na
Slovensku. Svoju úctu prejavujeme
vyzdobením miest posledného odpočinku našich blízkych.
Vyzdobené cintoríny s bohatou výzdobou však majú aj svoju odvrátenú stranu. Málokto sa zamyslí, aká je budúcnosť
všetkých umelých vencov či kahancov.
Pre tých, ktorým životné prostredie nie
je ľahostajné a chcú byť k nemu ohľaduplní, je tu jednoduchý návod, ako naložiť
so spomínanou výzdobou.

Nekonečné tony sviečok, kahancov, živé
i umelé kvety, truhly a náhrobné kamene
z rôznych materiálov. Najzarážajúcejšie
na tom je, že odpad z jednej „dušičkovej“
výzdoby sa bude rozkladať ešte desiatky
až stovky rokov po tom, čo zomrie generácia, ktorá ho tam nosí. Problémom sú
tiež umelé kvety, ktoré nemožno separovať. Umelé ozdoby sú väčšinou vyrobené z viacerých materiálov, nedajú sa
recyklovať a sú odsúdené na skládku. Zaspomínať si na našich blízkych je možné
aj s prihliadnutím na životné prostredie,
správnym triedením odpadu a predchádzaním tvorby odpadu.

Koncom októbra a začiatkom novembra prichádza na cintoríny viac ľudí ako
obvykle aby si zaspomínali na svojich
blízkych, upratali a ozdobili ich hroby.
V tomto období a nasledujúcich pár týždňov narastá množstvo odpadu na cintorínoch. Kontajnery aj miesta okolo nich
sú plné plastových kytíc a ďalšieho odpadu z takmer 850 000 hrobových miest na
Slovensku. Tento odpad väčšinou končí
namiesto recyklácie „pochovaný“ na
skládkach odpadu. Triedený zber odpadov na cintorínoch je totiž zavedený len
v niektorých väčších mestách. V obciach
je zavedený triedený zber na cintoríne
skôr výnimkou. Tisíce ton odpadu takto
zvyšujú samosprávam náklady na odpadové hospodárstvo, ktoré sa premietnu
aj do poplatkov za odpad pre občanov.
Tisíce ton vyhodených surovín, ktoré
mohli byť opätovne premenené na sklo,
plasty či kompost.

Triediť nestačí,
treba minimalizovať
Do kontajnera na biologický odpad alebo kompostéra patria zelené časti prírodných vencov a kytíc, živé kvety, lístie
a menšie konáre.
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.
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 o zníženie množstva odpadu. Desiatky kahancov a umelých kytíc skúsme nahradiť prírodnými
materiálmi, ktoré sú neporovnateľne
menšou záťažou pre životné prostredie.

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

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
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

Čo PATRÍ do červeno-bieleho
kontajnera
• 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 počítače, 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, vláči-

ky, 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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INZERCIA / OZNAMY / ŽIARSKY CHLPÁČ

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.

RIADKOVÁ INZERCIA
Hľadám 2 až 3-izbový byt na prenájom. T: 0948 282 005
Hľadám serióznu pani na upratovanie domu v obci pri
ZH, 1 - 2x týždenne. T: 0905 015 275
Predám orechový sekretár, knihovničku a stolík
v dobrom stave. Cena dohodou. T: 0905 505 406
Predám originál orechovú spálňu v dobrom stave. Cena
dohodou. T: 0905 505 406
Hľadám zákazky typu buracích, demolačných
a poprípade murárskych dokončievacích prác. T: 0910
768 275, alebo e-mail: petersark182@gmail.com
Súrne predám starší nábytok do obývačky. Možné aj
po kusoch. Veľmi lacno. Cena dohodou. Odvoz je nutný!
T: 0944 467 405
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 elektrickú pílu Dolmar. Píla je šesťročná. Cena:
70 eur. T: 0905 745 095

Zmena otváracích hodín
Pondelok – piatok
13.00 – 15.00 hod.
Sobota a nedeľa
10.30 – 15.00 hod.

MAX

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

RIŠKO

Hľadám osamelú pani alebo pána, ktorému by som
pomáhala robila spoločnosť, nákupy a upratovala.
T: 0907 351 067
Kúpim medaily, plakety, vyznamenania, odznaky či
mince. T: 0904 506 160 (sms, WhatsApp, Viber, Signal),
mincestor@pobox.sk, facebook mincestor

RALF

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

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

Pohlavie: pes. Rasa: kríženec. Veľkosť: menší.
Vek: cca 1 rok.

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

Maxík je približne 3 až 4-ročný kríženec belgického ovčiaka
krásnej hnedej farby. Vzrastovo ide skôr o väčšieho psíka.
Hoci z Maxa nebude nikdy typický psí maznáčik, je to pes,
ktorý vyhľadáva ľudskú spoločnosť. Ale POZOR, hľadáme
k nemu iba skúseného človeka, ktorý už má skúsenosti
s väčšími plemenami a dokáže zvládnuť aj ostrú Maxovu
povahu. Občas je nevyspytateľný, preto potrebuje iba
jedného pána, ktorý vie zvládnuť jeho ťažšiu povahu.
Vhodný je na stráženie objektu, alebo k rodinnému domu,
kde však bude iba ako jediný pes. Ideálne by bolo do rodiny,
kde nie sú deti, príp. už väčšie, ktoré vedia, ako sa treba
správať k takému psovi.

Riško je menší kríženec, ktorý sa našiel pod štadiónom.
Je veľmi dobrý a jemný. Postupne sa s ním budeme
zoznamovať a zisťovať jeho povahu aj znášanlivosť s inými
psami. Zatiaľ je ešte veľmi ustráchaný a smutný, v koterci
veľmi trpí. Je vidieť, že je zvyknutý na ľudskú spoločnosť
a dokonca ovláda aj základné povely. Vie sa krásne pritúliť
k človeku a akonáhle ostane sám v koterci, plače a pýta sa
preč. Veľmi by potreboval ísť do domova, alebo by pomohla
aspoň dočasná opatera. V útulku ho dáme do poriadku aj po
veterinárnej stránke, podstúpi všetky potrebné vyšetrenia.

Predám ročnú kosačku Stihl FS38. Cena: 80 eur.
T: 0905 745 095

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 8.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 9.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
• 10.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen
• 11.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 12.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 13.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21, Kremnica
• 14.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 15.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 16.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 17.11. 8.00 – 14.00 h lekáreň Zlatý potok, A. Hlinku 64, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
8.00 – 20.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19, ZH
• 18.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea ZV, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 19.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 20.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 21.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 34, Zvolen
Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom slúži lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom.
Za lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina slúži lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen.

ASIA

HARRY

Vek: cca 2 roky. Rasa: X malinois. Farba: hnedo-čierna.
Pohlavie: pes. Veľkosť: väčší.
Ralf v koterci trpí. Potrebuje súrne domov. Je to perfektný
psík, miluje deti, takže bude ideálnym spoločníkom do
rodiny. Je plachej povahy, ale keď si ho človek získa, stáva sa
z neho miláčik. Posledné dni nám však Ralf veľmi chudne, čo
nás, pravdaže, trápi. V koterci trpí, neustále skáče dookola,
šteká a všetko ničí. Súrne potrebuje domov, alebo aspoň
dočasku.

DINO

Vek: cca 1 - 2 roky. Rasa: X nemecký ovčiak.
Farba: hnedý pálený. Pohlavie: pes. Veľkosť: väčší
Harry je aktívny psík, ktorý potrebuje veľa pohybu. Aj
napriek jeho akčnému správaniu je to maznák, ktorý
vyhľadáva ľudskú spoločnosť. Neodporúčame ho majiteľovi,
ktorý nemá s takýmto plemenom skúsenosti. Potrebuje
človeka, ktorý sa mu bude venovať a bude ho vedieť viesť.

Pohlavie: sučka. Vek: cca 2 roky. Rasa: X nemecký ovčiak.
Veľkosť: väčšia
Asia prišla do útulku v zlom zdravotnom stave, s veľkou
ranou na krku. Asia je dokonalý psí parťák do vašej rodiny.
Dnes je z nej už veselý psík, ktorý aj napriek útrapám
nezanevrel na človeka. Naopak, je veľmi vďačná, poslušná,
nežná a miluje ľudskú spoločnosť. Bola by vhodná ako psík
k rodinnému domu. Môže ísť aj do bytu, kde sa jej však
majiteľ bude venovať a dopraje jej pravidelné vychádzky.

Rasa: X NO. Farba: čierno-hnedá. Pohlavie: pes.
Veľkosť: väčšieho vzrastu. Vek: cca 2 roky.
Dinko je približne 2-ročný kríženec nemeckého ovčiaka. Je
veľmi priateľskej povahy a užíva si hladkanie a mojkanie.
Veľmi rád sa hrá vonku vo výbehu, napriek tomu je to
pokojný psík. Je čistotný, v koterci vôbec neurobí potrebu
ani nič neničí. Vhodný je preto aj do bytu, samozrejme, musí
mať dostatok pohybu a vychádzky.

NEO

Vek: približne 8 mesiacov. Rasa: X NO. Farba: čierna.
Pohlavie: pes. Veľkosť: stredný vzrast.
Neo je kríženec nemeckého ovčiaka, nemá ešte ani jeden
rok. Vyžaduje si pozornosť človeka, ale je veľmi láskavej
povahy. Pri správnom vedení bude z neho výborný pes
do rodiny a váš dom určite dobre postráži. Neo je u nás
kompletne veterinárne ošetrený, začipovaný, odblšený,
očkovaný a kastrovaný. Domov by bol pre neho najlepší
v rodinnom dome, samozrejme, s celoročným prístupom
do vnútra.
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OZNAMY / SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

SPOMIENKA

Kto žil v srdciach tých, ktorých
opustil, ten nezomrel...
Dňa 2. novembra uplynuli 4 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, stará
mama a prastará mama
Editka Černajová
*1.3.1934 - †2.11.2017
a dňa 10. novembra si
pripomíname 4 roky od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý otec, starý otec
a prastarý otec
Daniel Černaj.
*21.7.1934 - †10.11.2017
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku spolu s nami.
S láskou v srdci spomínajú synovia
Daniel, Dušan a Ivan s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
More lásky si so
sebou vzal, hory
bolesti zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka na
teba zostáva
v nás.
Dňa 16. novembra si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starký
Jozef Líška.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína manželka Helena,
dcéra Martina s rodinou, syn Roman
s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Len kytičku
kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou
a bolesťou v srdci
na teba spomínať.
Dňa 9. novembra si pripomíname
16. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý otec a starý otec
Tibor Baniari.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína syn Marian s rodinou.

SPOMIENKA
Mamička
naša zlatá,
spomienka
na teba vždy
bude svätá,
v srdci nás
bude hriať.
Dňa 4. novembra
sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama,
stará mama a prababka
Marta Marková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.
Smútiaca rodina.
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Osud je
občas krutý,
nevráti,
čo raz vzal.
Zostanú iba
spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 9. novembra
si pripomenieme 22. výročie,
kedy nás pri tragickej nehode
navždy opustila
Evka Glušáková, rod. Čengerová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína syn Emil a sestra
Mária s rodinou.

Ako veľmi z tvojich
očí žiarila láska,
obetavosť
a dobrota,
tak nám chýbaš
a budeš už do
konca života.
Stále cítime
smútok a žiaľ,
pretože už nič nie je tak,
ako by si človek prial.
Dňa 9. novembra uplynie 8 rokov
od chvíle, kedy nás navždy opustila
manželka, matka, babka,
sestra a kamarátka
Evička Sedliaková.
Ak aj vám zostala v srdci,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Tak letí ten čas,
čo stíchol
tvoj hlas...
Mal si rád život,
my teba a ty nás.
Dňa
26. októbra sme
si pripomenuli
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil drahý
manžel, ocko a starý ocko
Ladislav Neshoda.
S láskou a úctou spomína manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Neodišiel
si od nás,
zostal si navždy
v našich srdciach.
Dňa
20. novembra
si pripomíname
6. výročie od
smutnej chvíle, keď nás vo veku
75 rokov navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
Pavol Bartoň.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Neúprosný osud,
to najdrahšie
nám vzal,
len bolesť
v srdciach,
smútok,
prázdny domov
a spomienky
nám ponechal.
Kto v srdciach žije, neumiera.
Dňa 17. novembra 2021 si
pripomíname 6. výročie, keď nás
navždy a nečakane opustila naša
milovaná mamička a stará mama
Helena Michalíková.
Žijeme život bez teba,
ale predsa s tebou.
Chýbaš nám, ale v srdci každého
z nás miesto máš.
S tichou spomienkou
k tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme
a pri plamienku sviečky
sa za teba modlíme.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme, je naša útecha.
Odpočinutie večné, daj jej Pane.
A svetlo večné, nech jej svieti.
Nech odpočíva v svätom pokoji.
Amen.
S láskou a úctou spomína dcéra
Helena a syn s rodinou.

SPOMEŇTE
SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI

SPOMIENKA
Zatvoril oči,
utíchol jeho hlas,
tak náhle opustil
všetkých nás.
Už nie je
medzi nami,
ale v našich
srdciach žije
spomienkami.
Dňa 6. novembra uplynulo 8 rokov
od nešťastnej udalosti, pri ktorej
tragicky zahynul náš drahý
Richard Laco
vo veku 31 rokov.
Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci, lásku v duši...
Venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich
srdciach budeš
stále žiť.
Dňa 1. novembra
uplynulo 9 rokov
od chvíle, čo nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Ďuračka.
Tí , ktorí ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Ako tíško žila,
tak tíško odišla,
skromná vo
svojom živote,
veľká vo svojej
láske a dobrote.
Dňa 9. novembra
uplynie 12 rokov,
kedy nás navždy opustila
naša mamička a babka
Mária Gáborová.
S láskou spomínajú dcéra Iveta
s rodinou, vnučka
Lenka s rodinou.

Vykurovacia sezóna začala
Nezanedbajte stav vášho
vykurovacieho telesa a komína

S príchodom vykurovacej sezóny prichádzajú vo zvýšenej miere aj požiare
rodinných domov, ktoré sú spojené
najmä so zlým stavom vykurovacieho
systému.
Nepodceňujte stav vášho komína a vykurovacieho telesa. Je nutné dbať najmä
na čistotu komína a bezpečnú vzdialenosť horľavých konštrukcií a materiálov
od vykurovacích telies a komínov. Nikto
z vás predsa nechce znášať škody spôsobené požiarom na vlastnom majetku,
ktorým sa navyše dalo predísť dodržiavaním jednoduchých zásad.
Čistite komín v pravidelných lehotách
• ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
• 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
• 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá
a ak ide o komín bez vložky,
• 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá
a ak ide o komín s vložkou.
• ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
• 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
• 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá,
• v občasne užívaných stavbách raz za
2 roky
Neumiestňujte v okolí spotrebiča horľavé materiály ani neumiestňujte spotrebič v blízkosti horľavých stavebných
konštrukcií. Pre kotol na tuhé palivo

je minimálna vzdialenosť 80 cm alebo
vzdialenosť určená výrobcom.
Nezanedbávajte konštrukčný stav komína (drevené konštrukcie v blízkosti komínových telies, netesnosti, špáry a pod.).
Pod spotrebič je nutné umiestnenie
nehorľavej podlahy. Presah nehorľavej
podlahy alebo podložky musí byť minimálne 300 mm pred spotrebičom a 100
mm po bokoch spotrebiču na tuhé palivo.
Pripojenie a spustenie spotrebiču nechajte na odborne spôsobilú osobu (pripojenie môže vykonať len kominár alebo
revízny technik komínov).
Na vykurovanie nepoužívajte iné palivo,
aké je pre spotrebič určené.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností
pri inštalovaní a používaní palivových
spotrebičov, dymovodov a komínových
telies, kde v priestupkovom konaní môže
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 eur.
Kontakty na kominárov pôsobiacich
v našom regióne
Ing. Ľuboš Barbora – 0911 520 898
Ing. Rudolf Pukan – 0911 653 399
Michal Tužinský – 0904 635 973
Milan Toryský – 0903 541 743
OR HaZZ
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Žiaci v Žiline prekvapivo zvíťazili o 20 bodov
BASKETBAL - ŽIACI A KADETI

Kadeti na European Youth
Basketball League v Maďarsku
BK MŠK Žiar nad Hronom – Inter Bratislava 66:62 (32:26)
Body: Filip Horváth 20, Maroš Kartík 16,
Alex Kaša 8, Marek Kňažko 7, Jakub Barcík 7, Alexander Kondra 5, Bruno Juhász
3. Hrali: Matej Valent, Matúš Melaga.
BC Ajdovscina – BK MŠK Žiar nad Hronom 79:61 (37:32)
Body: Filip Horváth 20, Maroš Kartík 16,
Bruno Juhász 7, Alex Kaša 6, Matej Valent
6, Jakub Barcík 4, Marek Kňažko 2. Hrali:
Matúš Melaga, Alexander Kondra.
BK MŠK Žiar nad Hronom – BC Balkan
Botevgrad 54:109 (22:57)
MBK VICTORIA Žilina – BK MŠK Žiar
nad Hronom 49:69 (10:12, 25:26, 41:46)
Body: Roško 41, Tapfer 9, Dekýš 7, Golebiowski 3, Huraj A. 3, Huraj M. 2, Mališ 2,
Oťapka 2. Hrali: Polák.
Žiaci po týždňovom tréningovom
výpadku a v oklieštenej zostave vycestovali na zápas do Žiliny len s deviatimi hráčmi a nemali od zápasu
bez svojich dvoch najvyšších hráčov
veľké očakávania.
Možno vďaka tomu, že od nich nikto veľký výkon nečakal a víťazstvo už vôbec
nie, nastúpili do zápasu veľmi uvoľnene.
Podali však od prvej minúty veľmi sústredený výkon a bojovali hlavne v obrane. Žilinčanom sa do našej pohyblivej

a veľmi dobre organizovanej obrany ťažko presadzovalo, keďže všetci Žiarčania
sa navzájom veľmi dobre dopĺňali a vykrývali celý podkošový priestor.
Príležitosť a dostatok minút na palubovke dostali rovnomerne všetci naši hráči.
Základom nášho úspechu bola obrana
a famózny výkon a úspešné zakončovanie Roderika Roška, ku ktorému sa
výbornou rozohrávkou a prihrávkami
pridal aj Jakub Tapfer. Ten strhol k výbornému výkonu v obrane a presným
prihrávkam v útoku aj všetkých ostatných. Všetci chlapci si za svoj výkon na
ihrisku zaslúžia veľkú pochvalu.
Norbert Nagy, tréner
a Karol Tapfer, asistent

Z Topoľčian sme do Žiaru
priniesli všetky body
Indiánom sa darilo aj
v Humennom
HOKEJ – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HC Topoľčany – HK MŠK Indian Žiar
nad Hronom 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – HK
Vitar Martin 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Góly: 7. Matej (Vereš, Hvizdoš), 24. Legalin (Gubo, Zekucia) – 4. Lunter (Mihalík),
33. Pač (Jakúbek, Mihalík), 38. Gašpar
(Tatár, Andersons)

Góly: 26. Mihalík (Pač, Kobolka), 54. Babeliak (Ďuriš, Pač) – 11. Novák (Murček),
12. Nauš (Dírer), 42. Toma (Dírer, Burzík),
51. Murček (Novák, Poliaček)

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – HC
19 Humenné 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

VHK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
HK Brezno 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

Góly: 2. Kamzík (Babeliak, Hudec),
7. Gašpar (Andersons, Hlinka), 39. Pač
(Mihalík, Jakúbek), 48. Lunter (Jakúbek)
– 59. Horvát (Borov).

Góly: 25. Jakúbek (Mihalík, Pač),
26. Babeliak (Andersons), 27. Kobolka
(Mihalík), 29. Babeliak (Václav, Rybnikár),
36. Gašpar (Rybnikár, Tatár), 48. Lunter
(Mihalík, Kobolka) – 43. Melcher
Zdroj: www.hkmskziar.sk

Body: Alex Kaša 16, Maroš Kartík 11, Marek Kňažko 7, Jakub Barcík 6, Matúš Melaga 6, Matej Valent 4, Alexander Kondra
3, Bruno Juhász 1.
Budapest Honved SE – BK MŠK Žiar
nad Hronom 94:31 (48:24)
Body: Alex Kaša 12, Maroš Kartík 9, Marek Kňažko 4, Matúš Melaga 4, Bruno
Juhász 2. Hrali: Matej Valent, Alexander
Kondra, Jakub Barcík.
Kadeti BK MŠK Žiar nad Hronom sa
v dňoch 21.10. až 24.10. zúčastnili 1.
kola európskej ligy mládeže EYBL
(European Youth Basketball League)
v maďarskom Pécsi. Prvého turnaja
sa nezúčastnili štyria hráči pre zdravotné a iné problémy, preto všetky

štyri zápasy museli kadeti odohrať
v úzkej rotácii deviatich a neskôr len
ôsmich hráčov.
Hneď v prvom piatkovom zápase nastúpili proti rovesníkom zo Slovenska ako
aj tradičnému súperovi, bratislavskému
Interu. Zápas bol od začiatku až do konca vyrovnaný. Naši chlapci dokázali vyhrať prvé tri štvrtiny a v poslednej prehrali len o 2 body, čo bolo rozhodujúce
z konečného výsledku 66:62 pre našich
kadetov.
Ako ďalší zápas v ten istý deň nás čakalo družstvo BC Ajdovscina. S urasteným
a dobre disponovaným súperom zo
Slovinska sme dokázali držať krok do
tretej štvrtiny. Tu sa už prejavila únava
na našich hráčoch, ktorí dohrávali bez
dvoch ďalších hráčov základnej rotácie,
ktorí nazbierali rýchlo osobné chyby
a nedohrali zápas. Aby toho nebolo
málo, v poslednej minúte sa zranil Filip
Horváth, ktorý do tej doby patril k ťahúňom nášho družstva a pre ktorého
turnaj skončil. V tomto zápase sme mali
určite naviac, čo pripustili aj samotní
hráči v šatni hneď po zápase. Prehra o 18
bodov ukázala, že žiadny zápas nebude
ľahký, čo sa aj v nasledujúcich dvoch
zápasoch prvého kola turnaja potvrdilo.
V sobotňajšom treťom zápase nastúpila už len osmička našich hráčov proti
bulharskému družstvu BC Balkan Botevgrad, ktoré zatiaľ neprehralo ani jeden zápas. Družstvo súpera od prvých
sekúnd zápasu predvádzalo dynamickú,
fyzickú a hlavne disciplinovanú hru, ktorú dirigoval ich skvelý rozohrávač. V na-

šom družstve práve chýbal takýto hráč,
ktorý by organizoval hru a preniesol
pokyny trénerov priamo na palubovku.
Okrem bojovnosti pár hráčov, ktorí boli
vyzdvihnutí a pochválení po zápase sme
veľa toho basketbalového neukázali
o čom svedčí prehra o 55 bodov.
V poslednom zápase proti Budapesti Honved SE naše oslabené družstvo
dostalo lekciu zo základov basketbalu,
z nasadenia, bojovnosti ako aj mentálnej pripravenosti na zápas. Individuálne
zlyhania viacerých hráčov sa preniesli
do hry celého družstva. Svetlé okamihy
dvoch-troch hráčov, ktorí sa snažili bojovať až do konca, nestačili na komplexne
lepšie družstvo súpera.
Tieto ťažké zápasy nám ukázali, akým
smerom sa uberá mládežnícky basketbal v Európe, na čom musíme ešte tvrdšie pracovať. Nejde len o basketbalové
činnosti a zručnosti, ale hlavne o fyzickú
pripravenosť a odolnosť. Taktiež aj na
mentálnej a psychickej pripravenosti
našich hráčov, nájsť lídrov tímu, ktorí
dokážu v spolupráci s trénerom usmerniť a povzbudiť svojich spoluhráčov
a v neposlednej miere si budú držať svoj
výkonnostný štandard.
Druhá časť turnaja bude vo februári
2022 v bulharskom meste Botevgrad.
Odohráme ďalšie štyri kvalitné zápasy
proti zahraničným družstvám, ktoré patria k špičkám vo svojich krajinách.
Juraj Horváth, tréner
a Jakub Švec, asistent

Skvelé druhé miesto pre
Lindu Majerčíkovú
STOLNÝ TENIS

Rozbehli sa nám stolnotenisové súťaže pre ročník 2021/2022 a máme
za sebou aj prvé kolá súťaží Slovenského pohára mládeže vo všetkých
kategóriách.
Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom obsadil kategórie od mladšieho
žiactva až po U21.
Umiestnenie žiarskych stolnotenisových hráčov:
• mladšie žiačky: Martina Hrabajová 9.- 16.
• staršie žiačky: Martina Hrabajová 9. – 16.
• dorast: Patrik Hrabaj - 8., Linda Majerčíková - 5.
• U21: Linda Majerčíková - 2.

Cenné je hlavne 2. miesto Lindy Majerčíkovej na silne obsadenom turnaji
v kategórii dievčat do 21 rokov, pričom
Linda má ešte len 15 rokov. Aj ostatní
naši zverenci predviedli kvalitné bojovné výkony, keď Paťo Hrabaj dokázal tak
isto v silnej konkurencii 84 dorastencov
vybojovať kvalitné 8. miesto. Maťka
potvrdzuje pri prechode do staršej kategórie, že dokáže aj so staršími hráčkami zvádzať vyrovnané súboje a niektoré
aj porážať.
Tieto kvalitné výkony našich zverencov
neunikli ani reprezentačným trénerom,
a tak sa Maťka Hrabajová zúčastnila už
dvoch reprezentačných sústredí v Topoľčanoch. Najprv to bol reprezentačný
zraz minikadetiek. Linda Majerčíková sa
tiež na pozvanie zúčastnila reprezentačného zrazu dorasteniek v Národnom
stolnotenisovom centre mládeže v Nitre.

Obidve naše zlaté (z M-SR 2021) dievčatá
boli nominované na Svetový WTT Youth
Contender Senec 2021 turnaj, ktorý sa
uskutočnil od 1. do 7. novembra v Senci.
Od minulého ročníka rozdelila Svetová
stolnotenisová federácia mládežnícke
turnaje do dvoch kategórií: WTT Star,
a WTT Contender. Nominovať sa na uvedené turnaje je dosť komplikované. WTT
Star - štartuje len 32 najlepších hráčov
svetového rebríčka, WTT Contender štartuje obmedzený počet podľa podmienok usporiadateľa, ale, samozrejme,
so zohľadnením rebríčka. Hráčov nominuje príslušný zväz a domáci usporiadateľ má právo nominovať 6 hráčov.
Zatiaľ sú podmienky pre Európu prijateľné, lebo Aziati (Čína, Japonsko, Kórea,
Tajwan) sa ešte turnajov nezúčastnili. Čo
bude potom, uvidíme.
Jozef Barniak, SteK MŠK ZH
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Oslava basketbalu v žiarskej ZUS aréne
BASKETBAL - SLOVENSKÝ POHÁR MUŽOV – 1. KOLO

MBK MŠK Žiar nad Hronom – MBK BANÍK Handlová 59:95 (15:25, 32:49, 41:76)
Body: Haviar 14, Vrtík 12, Pipíška 8, Supuka 7, Obert 5, Bobok 4, Švec 4, Grochal
3, Truben 2. Hrali: Ďurica, Király a Kňažko.
V žiarskej ZUS aréne vyhral šport.
Napriek prehre našich mužov s extraligovou Handlovou v prvom kole
Slovenského pohára viac ako stovka
divákov po zápase vstala a tlieskala.
Oslava basketbalu v Žiari nad Hronom,
tak by sa dal nazvať zápas 1. kola Slovenského pohára medzi prvoligovým
MBK MŠK Žiar nad Hronom a extraligovým MBK Baník Handlová. V našich
dresoch nastúpilo až desať Žiarčanov,
z toho siedmi muži len minulý rok prešli
z juniorky do seniorov!
My sme začali úspešným prvým útokom, po ktorom sme viedli 2:0, potom
sme však netrafili niekoľko otvorených
striel a Handlová si vytvorila pohodlný
15-bodový náskok, ktorý si udržala až do
konca prvého polčasu. Začiatok druhej

časti hry nám nevyšiel a po 5 minútach
a 17-bodovej šnúre hostí sme hneď prehrávali výraznejším rozdielom. Napriek
tomu sa naši chlapci nevzdali a do konca zápasu držali s kvalitným súperom
krok. Predviedli sme niekoľko pekných
nacvičených akcií, ktoré sme úspešne
zakončili a domáce hľadisko nás za to
vždy odmenilo potleskom.
Celkový výsledok odráža kvalitu obidvoch družstiev, ale na záver treba poďakovať všetkým aktérom za krásny basketbalový zážitok. Ten na konci zápasu
všetci diváci v hale odmenili potleskom
v stoji. Žiarsky fanúšik sa počas celého
stredajšieho pohárového večera mohol
baviť výborným basketbalom a týmto
všetkých priaznivcov žiarskeho basketbalu pozývame na zápas 1. ligy mužov
v nedeľu 14. novembra, kedy privítajú
na domácej palubovke o 15.00 hod. Levoču.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

Predstavujeme prvoligový tím MBK MŠK Žiar nad Hronom pre sezónu 2021/2022
Horný rad zľava: Norbert Nagy – asistent trénera, Branislav Obert, Peter Pipíška, Richard Truben, Pavel Király, Maroš Vrtík,
Karol Kučera – tréner.
Dolný rad zľava: Jakub Švec, Patrik Ďurica, Marek Grochal, Jaroslav Supuka, Ondrej Haviar, Matej Bobok, Adrián Kňažko.

Trnava vyhrala vďaka gólom z prvého polčasu,
proti Michalovciam sme v tejto sezóne aj naďalej stopercentní
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Pred zápasom s Trnavou sa klub poďakoval Romanovi Packovi,
ktorý v FK Pohronie (predtým TJ Sokol Dolná Ždaňa) strávil
neuveriteľných 15 sezón.

FK Pohronie - FC Spartak Trnava 0:2
(0:2)
Góly: 12. K. Boateng, 30. Ristovski. Rozhodovali: Prešinský – Ádám, Kmec, ŽK:
Badolo - Bamidele Isa, Bukata, Tumma,
572 divákov.
FK Pohronie: Hrdlička - Blahút, Pajer, Štrba, Kokovas - Lásik, M. Adamec
(75. Šmatlák) - Mazan, Ladji, Badolo
(88. Záhumenský) - Lačný
Trnava: Takáč - Škrtel, Tumma (70. Čurma), Kóša - Cabral (89. Iván), Bukata,
Savvidis, Grič, Bamidele Isa (89. Olejník)
- Ristovski (46. Trajkovski), K. Boateng
(81. Jones)
Futbalisti Trnavy zvíťazili v 12. kole
Fortuna ligy na pôde FK Pohronie 2:0.
Od úvodu stretnutia boli futbalovejší
i aktívnejší Trnavčania, ale nebezpečnejšiu strelu predviedol domáci Ladji, ktorý
spoza šestnástky mieril vedľa. Hneď na
to Spartak išiel dopredu, Cabral centrom

hľadal Ristovskiho, Pajer však loptu odhlavičkoval, no iba pred Boatenga, ktorý si ju spracoval a prízemnou strelou
otvoril skóre stretnutia - 0:1. Pohronie
sa snažilo Lačným a Ladjim vytvoriť si
vpredu dobré situácie, na opačnej strane servíroval nebezpečné centre pred
bránku Grič. Po jednom z nich Cabral
zakončoval do Kokovasa. Druhý gólový
moment prišiel v tridsiatej minúte. Po
rohovom kope sa dostala odrazená lopta pred Griča, ten ju z kraja pätky ležiac
na zemi posunul na Ristovskiho, ktorý
z voleja trafil voľný priestor Hrdličkovej
svätyne – 0:2. Zníženie potom mohol
privodiť po centri Kokovasa Lačný, ale
vo výskoku dominoval gólman Takáč.
Hostia pred prestávkou mali dve väčšie šance, keď najprv Ristovski strieľal
a zasahovať musel Hrdlička a následne
po prudkom centri Griča hlavičkoval
Bamidele Isa do brvna. V nadstavenom
čase prvého dejstva po priamom kope
Ladjiho mal ešte prácu Takáč.

Do druhého polčasu Trnavčania poslali
miesto kanoniera Ristovskiho na ihrisko
obrancu Trajkovskiho. Iniciatívu prevzali
domáci a mohli znížiť už v 48. minúte.
Kokovas asi chcel centrovať, no napokon
sa lopta zniesla ako ďalekonosná strela
a Takáč sa musel poriadne natiahnuť,
hoci sa lopta medzi žrde nezmestila. Potom sa dostal do veľmi dobrej šance Blahút, dobre totiž kombinoval s Mazanom
a Adamcom, ale v polopáde napokon
nezaskočil gólmana Spartaka. Pohronie
sympaticky hrozilo naďalej, ale chýbala
vyložená šanca.“Bílí andelé“ sa opierali o dobrú defenzívu a s pribúdajúcim
časom sa spoliehali i na rýchle kontry.
Z prvej vážnejšej zakončoval Cabral,
no Hrdlička nemal problém zasiahnuť,
a neskôr pri druhej nebezpečnej situácii mu pomohol Blahút odkopom na
rohový kop. V závere chýbal domácim
typický tlak, či moment prekvapenia, takže dráma sa pod Šibeničným vrchom
nekonala.

Michalovce: Száraz - Kotula, Ranko, Vaško
- Magda (59. Mendez), Kanu (59. Peňa), Artabe, Ošima - Marcin (89. Kvocera), Trusa,
Žofčák (59. Popovits)
FK Pohronie: Hrdlička - Blahút
(82. Špiriak), Pajer, Štrba, Kokovas - Ladji (72. Záhumenský), Paluszek, Adamec
(80. Ściślak), Badolo - Mazan, Lačný
Futbalisti FK Pohronie zvíťazili
v 13. kole Fortuna ligy na ihrisku
MFK Zemplín Michalovce 2:0. Ich
góly strelili v 11. minúte Miloš Lačný
a v 37. Cedric Badolo. Pre Pohronie to
v sobotu bolo prvé víťazstvo po desiatich ligových zápasoch.
Po opatrnejšom úvode gólovo udreli hostia. Ranko nepostrážil Lačného,
ktorý zužitkoval center Ladjiho a prekonal Száraza - 0:1. V 17. i 19. minúte sa
do sľubných príležitostí dostal domáci
Marcin, ale nenaložil s nimi ideálne. Po
polhodine hry mohli hostia viesť o dva
góly, ale proti hlavičke Pajera pohotovo

zasiahol brankár Száraz. Od 37. minúty
však predsa len bolo 0:2, keď Blahútovu
prihrávku zužitkoval Badolo.
V 55. minúte bol blízko ku gólu domáci
Trusa, ale jeho strelu zastavila spojnica
Hrdličkovej bránky. Tréner Michaloviec
Miroslav Nemec sa pokúsil oživiť hru
svojho tímu trojitým striedaním v 59. minúte, no pozorne hrajúci hostia nepúšťali súpera do streleckých pozícií. V hre
domácich chýbal moment prekvapenia,
do gólových šancí sa nevedeli dostať
ani po centroch či kombináciách. Hráči
Pohronia si v závere postrážili dvojgólový náskok a dosiahli druhé víťazstvo
v sezóne.
Pablo Villar, tréner FK Pohronie: „Gratulujem našim hráčom k víťazstvu. Boli
sme v neľahkej situácii a verím, že toto
víťazstvo nám pomôže dostať sa z nej.
Som šťastný za všetkých hráčov, že dnes
odchádzame s tromi bodmi.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Pablo Villar, tréner FK Pohronie: „Za
posledných sedem dní sme hrali tri
zápasy. Počítali sme s tým, že Trnava
bude hrať na troch obrancov. Nehrali
sme dnes zle na to, aby sme v prvom
polčase prehrávali 0:2. Ak však budeme
dostávať góly po takýchto chybách, tak
to nebude dobré. Zlepšujeme sa, to je
tiež podstatné. Blahoželám Trnave, mužstvo u nás ukázalo, že je jedno z dvoch
najlepších na Slovensku.“
MFK Zemplín Michalovce - FK Pohronie 0:2 (0:2)
Góly: 11. Lačný, 37. Badolo. ŽK: Ošima,
Peňa (obaja Michalovce). Rozhodovali:
Kružliak - Pozor, Straka

Cedric Badolo a Miloš Lačný, autori presných zásahov proti Michalovciam.
Na snímke v novej sade tretích dresov, ktoré mali víťaznú premiéru.

