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Projekt BÚDA smeruje do cieľa

V tomto čísle:
Vieme, kedy Mikuláš
prejde mestom
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Útulok pre psov prechádza
postupnou rekonštrukciou
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Oprava ciest a chodníkov
za takmer 5 000 eur
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Na objekte práve osadili extenzívnu zelenú strechu
Projekt BÚDA má za sebou pomerne
perné obdobie a prežíva vcelku akčnú jeseň. Objekt bývalej zmrzlinárne sa zbavil pôvodného opláštenia,
dostal novú konštrukciu a v týchto
dňoch sa ešte pracuje na finálnych
hrubých prácach v interiéri a na realizácii zastrešenia terasy. Už onedlho
sa BÚDA zariadi a bude pripravená
otvoriť svoje dvere žiarskej komunite.
OZ MYesto úspešne ukončilo svoju
crowdfundingovú kampaň (zahŕňa rôzne formy finančnej podpory jednotlivcov, organizácií či projektov prostredníctvom online platformy) na Startlabe,
ktorá bola určená na dofinancovanie
rekonštrukčných prác. „Práve tá nám,
spolu s projektom Budujeme BÚDU
od Nadácie VÚB, umožnila dotiahnuť
základnú a nákladnú rekonštrukciu do
úspešného konca,“ približuje Kamila
K. Beňová, zakladateľka občianskeho
združenia MYesto s tým, že v pomerne krátkom čase bola zrealizovaná
demontáž pôvodného opláštenia
a na pôvodnú konštrukciu bola nainštalovaná nová. Čerstvou novinkou je
extenzívna zelená strecha na objekte.
V týchto dňoch sa ešte pracuje na finálnych hrubých prácach v interiéri,
ako sú elektrina, strop, podlaha, osvetlenie a čochvíľa pribudne zastrešenie
terasy z Dielne Haus, ako aj interiérový
a exteriérový mobiliár, v rámci finálnych aktivít projektu ZAŠI (sa) v BÚDE,
ktorý združenie získalo od Nadácie SPP
v programe SPPoločne pre komunity.

Prvé podujatia v BÚDE

Vianočný stromček bude
z priemyselného parku
Strana 3

Pomedzi rekonštrukčné práce členovia
združenia zrealizovali v rámci projektových aktivít aj prvé podujatia v BÚDE.
Konkrétne Bosonohý deň pre priaznivcov barefoot obuvi (topánky, ktoré
imitujú chôdzu naboso) spojený s burzou, prvý swap (vzájomná výmena) jesenného oblečenia či výstavu na stromoch Život v bavlne o pestovateľoch
a pestovaní bavlny, v spolupráci s Fairtrade Slovensko. „Dokonca sme BÚDU
22. októbra už aj otvorili, čo bolo v deň
Globálneho klimatického štrajku, ku
ktorému sme sa tak pridali. Vzhľadom
na covidové opatrenia sme to poňali

rý získali od Nadácie VÚB v programe
Envirogranty. Veríme, že celkový výsledok bude naozaj stáť za to.“

symbolicky, a to výsadbou rastliniek
k BÚDE ako symbolu zdravých miest
budúcnosti a premietnutím krátkych
filmov o klimatickej zmene. Veríme, že
také ozajstné otvorenie aj s oslavou,
ľuďmi a občerstvením si ešte užijeme
v teplejšom období a bez obmedzení,“
naznačuje ďalej Kamila.
V októbri občianske združenie ukončilo
aj projekt Sadíme BÚDUcnosť v rámci
programu Zelené oázy, ktorý bol financovaný Nadáciou Ekopolis s podporou
spoločnosti Slovnaft. „Tento projekt
sme realizovali v spolupráci s mestom
Žiar nad Hronom a mestskými Technickými službami, ktoré participovali
na výsadbe zelene vo vnútrobloku.
Výsadba prebehla de facto v dvoch fázach. V tej prvej jarnej sme zrealizovali
naše komunitné BYLINKOVISKO, o ktoré
sme sa počas projektu starali. Jesenná
fáza výsadby zahŕňala výsadbu stromov, kríkov v podobe jedlého živého
plota, trvalkového záhonu pre opeľovače, ako aj výsadbu rastlín a popínavých
rastlín priamo k BÚDE, ktoré časom
agátovú latkovú konštrukciu obrastú
a vytvoria tak vegetačnú zelenú stenu
po bokoch objektu. Ďalšie popínavé
rastliny sme vysadili aj vo vnútrobloku,
kde na jar pribudnú ďalšie a vytvoríme
tam originálne zelené tee-pee. Naša
oáza sa ukáže v celej svojej zelenej
kráse až neskôr, veľmi sa už na všetku
zeleň pri BÚDE tešíme,“ hovorí o zrealizovaných ekoplánoch Kamila a konšta-

tuje: „Chceme touto cestou poďakovať
nielen našim partnerom v projekte Zelených oáz, ale aj všetkým ľuďom, ktorí
nám v náročnom verejnom hlasovaní
pomohli tento grant získať a projekt
zrealizovať. V neposlednom rade je
OZ MYesto veľmi vďačné predsedom
bytových spoločenstiev v okolí BÚDY
a samotným obyvateľom a obyvateľkám vnútrobloku za ústretovosť, všetku
pomoc alebo aj každé podporné slovo.“

Prvá zelená strecha v meste.

Ako na záver Kamila dodáva: „Počas
zimných mesiacov sa budeme zrejme
venovať zútulňovaniu a skrášľovaniu

Objekt bývalej zmrzlinárne dnes ani nespoznáte.

Potrebujete niečo ušiť?
Privíta vás z a š i v á r e ň

Od nového roku sa budú PET
fľaše a plechovky zálohovať
Strana 8

BÚDA bude tak onedlho dokončená
a pripravená teoreticky privítať aj verejnosť, na oficiálne fungovanie vnútri
si budeme musieť chvíľu počkať. Nebyť opatrení, mohli by sme už teraz
spustiť komunitnú z a š i v á r e ň. O čo
pôjde? „Bude to komunitná dielnička
v interiéri BÚDY, kde bude k dispozícii
šijací stroj a ľudia si budú môcť prísť vo
vyhradenom čase niečo opraviť, zašiť
či ušiť. Vzhľadom na aktuálnu situáciu
je zatiaľ otázne, kedy budeme môcť
normálnym spôsobom fungovať. Zatiaľ máme veľkú radosť, ako dobre sa
uchytil náš provizórny verejný vešiak,
umiestnený v zadnej časti BÚDY, ktorý
si žije svojím vlastným životom a ľudia
spontánne nosia aj si odnášajú oblečenie rôzneho druhu,“ konštatuje Kamila.
V týchto dňoch prebieha aj inštalácia
vonkajších skríň v zadnej časti BÚDY,
pričom niektoré budú slúžiť ako tzv.
verejná skriňa, teda ako miesto pre stabilnú výmenu, nielen oblečenia.

Na aktivitách komunitného projektu
ZAŠI (sa) v BÚDE rovnako participovali
Ateliér Haus a Dielňa Haus. Pomáhali
nielen s výberom zaujímavého a flexibilného mobiliáru, ale aj s niektorými
prvkami, ktoré sú vyrobené na mieru.
„Rovnako aj naša originálna terasa
bude pochádzať z Dielne Haus. Jej
základom bude samonosná oceľová
konštrukcia umiestnená pred BÚDOU,
ktorá sa bude podľa potreby a počasia
prekrývať. Vďaka nej tak budeme môcť
celý priestor využiť naozaj plnohodnotne a naše podujatia organizovať takmer
v každom počasí. V novembri finišuje
OZ MYesto aj s hlavným rekonštrukčným projektom BUDUJEME BÚDU, kto-

našej BÚDY, budeme plánovať ďalšie
projektové a iné aktivity a presunieme
svoje aktivity viac do online priestoru.
Aktuálne pozývame všetkých pridať
sa k nám na naše udržateľné páračky
a pomôcť nám tak získať textílie z pokazených alebo nepotrebných dáždnikov, z ktorých sa budú šiť naše vlastné
upcyklované tašky, tzv. d a ž ď o v k y.
Tie prvé poputujú ako darčeky našim
podporovateľom a podporovateľkám
kampane na Startlabe, ale chceli by
sme ich v BÚDE ponúkať aj naďalej.
Taktiež aktuálne spúšťame online iniciatívu férovo&fajnovo, ako podporu
lokálnych výrobcov a výrobkov, ktoré nás nejakým spôsobom oslovujú
a majú presah smerom k udržateľnosti.“
(li)
Foto: OZ MYesto
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Mikuláša si Žiarčania užijú v uliciach mesta
Aj tento rok Mikuláš zavíta do Žiaru
v predvečer sviatku sv. Mikuláša, a to
v nedeľu 5. decembra.
Mikuláš aj tento rok prejde ulicami nášho mesta na nádhernom drevenom koči
s konským záprahom. Bohužiaľ, kvôli
opatreniam nebude možné stretnúť
sa s ním, podať mu ruku či odfotiť sa.
„Oproti minulému roku doplníme trasu
sprievodu o niekoľko ďalších ulíc, aby

sme uspokojili ešte viac detičiek a najmä rodičov,“ hovorí na úvod producent
MsKC Janko Kulich a ako ďalej naznačuje:
„Návrh trasy zverejníme v týždni pred akciou na našej facebookovej stránke, aby
ho ľudia mohli ešte pripomienkovať či
doplniť. Sprievod bude tvorený z klasických zimných postáv, ako sú čerti, anjeli,
ale nebude chýbať ani snehová kráľovná
a ďalšie obľúbené postavy.“

Rozsvietenie vianočného
stromčeka nebude
Kvôli pandemickým opatreniam sa tento
rok Žiarčania nedočkajú ani rozsvietenia
vianočného stromčeka tak, ako sú na to
zvyknutí z predchádzajúcich rokov. „Bohužiaľ, nie je to možné. Už minulý rok
nám ukázal, ako nebezpečná je táto časť
akcie, na ktorej sa v jednom momente
zídu stovky ľudí na námestí. Hromadné podujatia nie sú povolené. Nie je to
bezpečné, a preto sprievod námestím
len prejde bez zastavenia a stromček aj
ozdoby v meste sa zapnú automaticky.
Prosíme preto o pochopenie,“ apeluje na
Žiarčanov Janko Kulich.
Už vlani vedenie Mestského kultúrneho
centra avizovalo, že ak sa mikulášsky
sprievod mestom osvedčí, mal by sa stať
tradíciou do ďalších ročníkov. Zaujímalo nás, či je takýto program pre diváka
vďačnejší, ako napríklad program na ná-

Mikuláš pôjde po roku opäť ulicami mesta.

Anjeli z mikulášskeho sprievodu.

mestí: „Je to niečo úplne iné ako klasická
rozprávka na pódiu. Sprievod si užije
celé mesto, je živelný, farebný, bláznivý... Plánovali sme po sprievode urobiť aj
rozprávku na pódiu, ale situácia nám to
nedovoľuje. Ak by neboli opatrenia, tak
by sme na námestí urobili aj nádherné
fotenie so svetlami a kulisami, dielničky
a, samozrejme, aj veľkú rozprávku s pesničkami a rozdávanie sladkých odmien.

Tie budú teraz rozdávať čerti a anjeli
v rámci sprievodu. Sprievod je krásnou
alternatívou klasického formátu, ale
zároveň jedinou možnosťou, ako dať
deťom na Mikuláša nevšedný zážitok.
Verím, že o rok bude nielen sprievod, ale
aj program na námestí. Držme si palce,“
dodáva na záver producent MsKC Janko
Kulich.
(li)

Pracovníci Domova pri kaštieli absolvovali prvé školenia
V Domove pri kaštieli sa už v týchto
dňoch intenzívne pripravujú na príchod prvých klientov. Tí by mali prísť
do zariadenia už začiatkom decembra.
V zariadení pre seniorov bude pri plnej
obsadenosti, ktorá je 40 miest, pracovať
28 zamestnancov. Tí, ktorí už v zariadení
pracujú a pripravujú sa na svojich prvých klientov, v týchto dňoch absolvovali školenie. Konkrétne ide o obsluhu
elektrických polohovateľných postelí
s antidekubitnými matracmi a obsluhu
polohovateľných kresiel.
Ešte predtým, ako do zariadenia prídu
prví klienti, museli zamestnanci pripraviť prevádzku budovy. To znamená
zabezpečiť realizáciu zazmluvnených
úkonov, ako sú odvoz odpadu bežného,
kuchynského a infekčného, sprevádzkovať zmluvu na dovoz stravy, sprevádzkovať plnenie zmluvy na pranie bielizne.
Pred nástupom prvého klienta sa totiž
nová posteľná bielizeň musí pripraviť na

používanie. V týchto dňoch pokračuje aj
zariaďovanie izieb určených pre klientov,
a to napríklad nábytkovými doplnkami či
televíznymi prijímačmi.
Klienti Domova pri kaštieli budú mať
k dispozícii okrem vlastných izieb spoločenské a spoločné priestory. Viacúčelová
miestnosť bude poskytovať priestor pre
terapeutické aktivity ako pečenie, varenie, ručné práce či páračky. V spoločenskom priestore na prízemí, v oddelenej
časti jedálne, bude oddychový priestor
s krbom a s televíziou. V zimnej záhrade
s celoročným pobytom bude tak isto vytvorený priestor na spoločenské aktivity,
hry, sledovanie TV, ale aj na krátke rodinné návštevy. Veranda pred hlavným vstupom budovy bude v teplejšom ročnom
období poskytovať externé sedenie.
Samozrejmosťou v takomto zariadení
je aj výťah, ktorý v týchto dňoch prešiel
revíziou.

Pred zimou sa opravili najviac
zničené chodníky a výtlky
V uplynulých dňoch sa opravili
výtlky, ale aj ucelené poškodené plochy ciest a chodníkov.
Mestské technické služby v uplynulých dňoch opravovali prepadnutú cestnú komunikáciu na Ulici
A. Kmeťa. Išlo o opravu väčšieho
rozsahu, vypílenie asfaltu v hrúbke 100 mm, doplnenie štrkového
podkladu, hutnenie, zosilenie
podkladu cestným betónom s výstužou Kari a úpravu asfaltovým
betónom v hrúbke 100 mm. Spolu tu tak opravili päť štvorcových
metrov plochy.
Ďalej sa upravovala komunikácia
pre peších, a to chodník pri záhradníctve Liana. Tu sa vyspravil
podklad a položil asfaltový betón na ploche šesť štvorcových
metrov.
Rovnako sa vykonali práce pri
oprave komunikácie pre peších,
konkrétne chodník pri Tescu k Prioru s podbetónovaním a úpravou

O umiestnenie do zariadenia prejavili záujem klienti s rôznorodou škálou diagnóz a zdravotných obmedzení. Zákon
ustanovuje najnižší stupeň odkázanosti,
ktorý je pre Domov pri kaštieli 4. V rámci
tohto stupňa je mix diagnóz, ktoré posudzuje lekár a sociálny posudok uzná
ako odkázanosť pre daný stupeň. Jeden
prijímateľ nemusí mať navonok mobilné
obmedzenie, ale môže mať iné diagnózy, ktoré naplnia podstatu odkázanosti
stupňa 4. „Keďže naše zariadenie je vybavené modernými, polohovateľnými
posteľami, dokonca máme pripravené
dve izby s polohovateľnými posteľami
pre úplne imobilných občanov, zariadenie je bezbariérové a vybavené výťahom,
sme pripravení prijať aj úplne ležiacich
odkázaných občanov,“ uviedla pred časom pre naše noviny Monika Minárová,
vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ.
(li)

asfaltového betónu na ploche sedem a pol štvorcového metra.
Odstránenie výtlkov rôznej veľkosti v celkovej výmere tridsaťosem štvorcových metrov urobili technické služby na uliciach
Dukelských hrdinov, Komenského, Komenského za Zordom,
na Hviezdoslavovej ulici, na

Ulici Š. Moysesa pri Vašovi a za
Kockami. Okrem toho sa opravili
aj prepadnuté chodníky pri kanalizačných šachtách na uliciach Jesenského a Hviezdoslavovej.
Celková oprava ciest, chodníkov
a šachiet stála 4 600 eur.
(kr)
Foto: ilustračné

Inkluzívne ihrisko postavia
na budúci rok
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu o poskytnutí dotácie
s poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
na vybudovanie detského inkluzívneho ihriska.
O realizácií detského inkluzívneho ihriska sme vás už niekoľkokrát informovali. Proces od
návrhu k realizácií je však časovo
náročný. „V týchto dňoch sme
podpísali zmluvu o poskytnutí
dotácií, nasledovať bude verejné obstarávanie,“ informuje
Ľudmila Paššáková z Oddelenia
mestských projektov MsÚ s tým,
že realizácia prác spojená s vybudovaním detského inkluzívneho
ihriska je plánovaná v roku 2022.
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR mestu poskytne
sumu 45 000 eur.

je samospráva na Oddychovej
zóne Etapa. Bude mať deväť prvkov - z toho tri bezbariérové, a to
pieskovisko, hojdačka hniezdo
a kolotoč. Ďalšie tri prvky sú veľká loď Nina, fitdráha a reťazové
hojdačky pre štyri deti. Posledné
tri prvky sú infotabuľa, altánok
a sedem kusov lavičiek.

Hlavným materiálom hracích prvkov je agátové drevo. Povrchová
úprava bude tvorená nátermi
v prírodných odtieňoch, ktoré
nechajú vyniknúť prirodzenú
štruktúru dreva. Farebné dotvorenie prvkov bude v odtieňoch
modrej, šedej či zelenej.
(kr)

Inkluzívne ihrisko, ktorého prvky
budú vhodné aj pre detičky na
invalidných vozíkoch, vybudu-
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Vojnové udalosti
v kaštieli
Vráťme sa ešte na chvíľu k dobe
vojnovej a pripomeňme si ju niekoľkými vetami, ktoré nám viac
priblížia udalosti v kaštieli.
Už začiatkom Slovenského národného povstania bol kaštieľ obsadený
vojakmi a slúžil ako veliteľstvo a kasárne pre vojská zotrvávajúce vo
Svätom Kríži. Tento stav trval až do
júla 1945.
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Ešte pred obsadením kaštieľa sa
správa biskupského majetku snažila zachrániť mobiliár v kaštieli
a prikázala ho sústrediť do dvoch
miestností. To sa však nepodarilo,
a preto po skončení vojny sa tento
krok stal predmetom kritiky zo strany banskobystrickej kapituly. Správe
kaštieľa sa vytýkalo, že sa mobiliáru
nezabezpečila dostatočná ochrana,
z ktorého dôvodu bola časť mobiliáru počas vojnových udalostí rozkradnutá.

poznamenať, že by sme to (nábytok
a zariadenie) s najväčšou ochotou
a starostlivosťou boli odniesli na
bezpečné miesto, keby nás bol niekto na povstanie a jeho termín „zavčasu“ upozornil...“
Musíme si uvedomiť, že bolo nemožné miesto ukrytia utajiť, keďže
v priestoroch kaštieľa sa už pohybovali cudzí ľudia a vojaci. Celý presun
mobiliáru ako aj miesto jeho uloženia by bol známy.
Počas bojov boli budovy kaštieľa silne poškodené. Výsledkom bombar-

Správa kaštieľa na to reagovala v celku lakonicky: „Dovoľujem si úctivo

dovania boli vybité všetky okenné
tabule v kaštieli (údajne okolo 180
okenných tabúľ), zo schodiska zostali len trosky. Krásne historické
kachle, ktoré boli ozdobou kaštieľa,
ležali rozbité na podlahách miestností. Hospodárska správa však dala
zvyšky zachovaných kachlí opatrne
rozobrať a boli uložené v podkroví.
Pri zložitejších kachliach a ich výzdoby sa dali vyhotoviť náčrtky, podľa
ktorých sa mali neskoršie reštaurovať.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

V krvi sa zachová tá vaša stužková
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
študentstva adresuje žiarska nemocnica výzvu tentokrát študentom končiacich ročníkov – maturantom.
Na hematologicko-transfúziologických
pracoviskách Svet zdravia sa rozhodli pripraviť pre maturantov špeciálny deň. Keďže v súčasnej situácii stužkové slávnosti
nezažijú, chcú symbolickú stužkovú zachovať v krvi a aspoň takto sa poďakovať
za to, že myslia na ostatných. Nemocnice
preto ponúkajú zážitok inej stužkovej –
priamo na transfúzke. Študentom zabezpečia antigénový test zadarmo, deň
voľna, odznak či občerstvenie, ale najmä
nezabudnuteľný zážitok so spolužiakmi.
„Pri príležitosti Medzinárodného dňa
študentstva by sme chceli pozvať všetkých študentov maturitných ročníkov,
aby prišli darovať krv na naše transfúzky
Svet zdravia v termíne od 18. do 26. novembra. Naše transfúzne stanice hlásia
nedostatok zásob krvi potrebnej pri operáciách, úrazoch, nehodách či pre ďalších
akútnych pacientov,“ vyzývajú nemocnice Svet zdravia.
Nezabudnite, že na darovanie krvi je potrebné sa vopred objednať telefonicky.
Žiar nad Hronom: utorok 23. novembra
od 6.00 do 9.00 h, tel. č.: 045/6709 422

Transfúziologické pracoviská však neodmietnu a budú vďačné aj darcom, ktorí
prídu na odber neohlásene. V tom prípade budú manažovaní priamo na mieste
tak, aby bol zaručený ich komfort a bezpečnosť.
Pre darcov krvi v súvislosti
s COVID-19 platí:
• Darca, ktorý prekonal COVID-19 alebo
akúkoľvek inú infekciu dýchacích ciest či
zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po
kompletnom vyliečení.
• Darca, ktorý bol v kontakte s chorým
človekom nakazeným koronavírusom,
nemôže darovať krv 14 dní od posledného
kontaktu s týmto chorým.
• Darca krvi, ktorý absolvoval očkovanie
proti ochoreniu COVID-19, môže darovať
krv:
o najskôr 14 dní po aplikácii očkovacej
dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi)
o najskôr 28 dní po aplikácii očkovacej
dávky vektorových vakcín (Astra Zeneca,
Johnson&Johnson, Sputnik V).
• Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo
býva v zahraničí a denne prechádza cez
slovenské hranice, je vyradený z darova-

Uzatvorenie Klubu
dôchodcov

nia krvi a jej zložiek do odvolania. Výnimku
z vyradenia má darca (darca by mal uvedené skutočnosti dokladovať):
o 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA
vakcínou
o 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou
vakcínou
o 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou, ak bola 1. dávka
podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19
o s potvrdením o prekonaní ochorenia
COVID-19 v období nie pred viac ako 180
dňami
• 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).

Užitočné informácie
pre prvodarcov
Darca sa najprv zaregistruje, vyplní dotazník a je mu odobratá vzorka krvi na
predodberové vyšetrenie. Následne je
vyšetrený lekárom, ktorý zároveň dotazník a predodberové vyšetrenie zhodnotí.
Ak je všetko v poriadku, posiela darcu na
samotný odber krvi.

Závery Štátneho zdravotného dozoru
KD v mesiaci október 2021 poukazujú
tiež na fakt, že sa vo vyčlenených stretávacích priestoroch nesmú konzumovať
pokrmy a nápoje, keďže je to vysoko
riziková aktivita. V stanovisku RÚVZ sa
tiež píše, že v súčasnej epidemiologickej
situácii i napriek dôležitosti udržiavania
fyzickej a psychickej aktivity členov KD
a ostatných záujmových spolkov, v záujme ochrany ich zdravia, nie je vhodné ich
stretávanie.
(r)

Špeciálna príprava na odber nie je potrebná, avšak deň pred odberom by dar-

ca nemal vykonávať náročnú fyzickú činnosť, napríklad navštíviť posilňovňu, mal
by dodržiavať dostatočný pitný režim, či
jesť ľahkú stravu. V deň pred odberom
je dobré vypiť aspoň pol litra tekutiny,
darca tiež nemá prísť nalačno a vhodné
je zjesť ľahké raňajky.
Interval darovania je pre mužov každé tri
mesiace a pre ženy každé štyri.
(r)
Foto: Svet zdravia

Žiarske námestie bude cez vianočné
sviatky zdobiť krásna jedľa
Aj počas týchto vianočných sviatkov
vyzdobí samospráva Námestie Matice
slovenskej. Okrem betlehema, venca
so sviečkami na fontáne či ozdôb na
pouličnom osvetlení nám bude najkrajšie sviatky v roku pripomínať
krásna jedľa srienistá.
Tohtoročný vianočný stromček vyrástol
v areáli priemyselného parku. Keďže
však rastie v tesnej blízkosti iného ihličnana, majiteľ pozemku ju venoval mestu.

Od pondelka 8. novembra 2021 sa
rozhodnutím primátora mesta uzatvára až do odvolania Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom (KD), ako
aj priestory v MsKC, ktoré slúžia na
stretávanie sa ostatných záujmových
organizácií (spolkov).
Toto rozhodnutie sa opiera o stanovisko
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a fakt, že pri stretávaní
sa KD a ostatných záujmových spolkov
ide podľa vyhlášky ÚVZ SR o hromadné
podujatie. V 3. stupni ohrozenia (čierna
farba okresu) je možné sa stretávať za
podmienky dodržania prísnych protipandemických opatrení.

Samotný odber krvi trvá spravidla päť až
šesť minút, maximálne desať minút. Darca počas neho daruje asi 450 mililitrov
krvi. Darcom krvi môže byť každý zdravý
človek vo veku od 18 do 60 rokov, prípadne 65 rokov u viacnásobného darcu
krvi. Prípustná dolná hranica hmotnosti
darcu je 50 kilogramov. O podrobnejších
náležitostiach rozhodne lekár pri vyšetrení pred samotným odberom.

V budúcnosti sa na tejto ploche uvažuje
aj s výstavbou. Vypílená a prevezená na
žiarske námestie bude 25. novembra.
Výzdoba vianočného stromčeka bude
opäť ladená do biela a spolu s dreveným
betlehemom a vysvieteným pavilónom
bude vytvárať krásnu vianočnú atmosféru.
Dlhé roky zdobil žiarske námestie umelý
vianočný stromček. Po viacerých pripo-

Tento Vianočný stromček zdobil žiarske
námestie minulý rok.

mienkach od občanov, ktorí s takýmto
symbolom Vianoc neboli stotožnení, sa
mesto v roku 2016 opäť vrátilo k tradícii
živého stromčeka. Ten prvý mal takmer
16 metrov a rástol pri bytovke vo vnútroblokovom priestore neďaleko centra
mesta. O rok neskôr bol vianočný stromček na námestí z priemyselného parku
a v roku 2018 bol opäť priamo z mesta,
spred bytového domu na Ulici SNP.
(kr)
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Útulok pre psov prešiel prvými úpravami, rekonštrukciou prejde aj fasáda budovy
Kastračný program v osade
Pod Kortinou už na jar

psík už na svoj domov čaká dlhšie. Momentálne majú skvelý domov prisľúbený
Asia, kríženec nemeckého ovčiaka a Ralf,
kríženec belgického ovčiaka, ktorý by
mal ísť až do Rakúska. Z tejto správy sa
veľmi tešíme, pretože v útulku psík chradol a trápil sa,“ netají radosť Majka, ktorá
sa o psíkov stará ako o vlastných a venuje
im všetok svoj pracovný a neraz aj voľný
čas.

S prvými úpravami sa začalo už v lete.

Útulok pre psov Žiarsky chlpáč je pod
správou mesta od júna tohto roku. Od
prvých dní sa v priestoroch začali robiť rôzne úpravy a rekonštrukcie. Tie
budú pokračovať aj v ďalších dňoch.
O psíkov odchytených na území mesta
sa starajú pracovníci mesta, dobrovoľníci a v neposlednom rade správkyňa
útulku, Majka Rihová. „Od prvého dňa,
ako prešiel útulok pod správu mesta,
sa začalo s veľkým upratovaním. Povyhadzovali sme nepotrebné veci a pustili
sme sa do maľovania a rekonštrukcie
priestorov, najmä tých, kde sú koterce
pre psov,“ hovorí na úvod Majka a ako
podotýka: „S príchodom jesene sme sa
pustili do ďalších prác. Začali sme robiť
rekonštrukciu kotercových pletív, ktoré
sme zbavili starého náteru a namaľovali
sme ich nanovo. Teraz sú tak hygienicky
nezávadné. Omietli a namaľovali sme
steny, náter dostali aj podlahy a prelakovali sme psie búdy.“ Rekonštruovala sa aj
karanténna miestnosť, ktorá je nanovo
vymaľovaná a dali sa sem nové obkladačky. „Vo výbehu pre psov sme zasadili

nové stromy, s čím nám veľmi pomohlo
mesto Žiar nad Hronom a mestské Technické služby,“ hovorí ďalej Majka.

V prípade zanedbaného psa
sa na majiteľa podáva
trestné oznámenie
Momentálne na svoj domov v útulku
čaká niekoľko psíkov. Prevažne sú to
väčšie jedince, krížence nemeckého či
belgického ovčiaka. Dočasný domov tu
však našlo aj niekoľko menších krížencov. V tomto chladnom období veľmi
pomáhajú najmä menším psom dočasné
opatery, pretože v útulkových kotercoch
im je zima. Bonusom takýchto dočasiek
je veľakrát skutočnosť, že psík tu nakoniec zostane natrvalo, keďže si ho dočasní majitelia neraz veľmi obľúbia a len
ťažko si vedia predstaviť lúčenie s ním.
„Sme veľmi radi, že sa nám aktuálne
trochu pohli aj adopcie veľkých psíkov,
ktorým sa domovy hľadajú o čosi ťažšie.
Napríklad kríženec čivavy či jorkšíra si
domov nájde pomerne rýchlo, ale väčší

Pred niekoľkými dňami prijali do útulku
dve psie slečny, ktoré boli veľmi zanedbané a musia podstúpiť okrem povinnej karantény aj liečbu. Čo v takomto
prípade? „Psíky, samozrejme, nemali čip.
Prostredníctvom sociálnych sietí sa však
snažíme dopátrať, kto bol ich majiteľom
a v prípade, že sa to dozvieme, podáme
na neho trestné oznámenie. Samozrejme, psíky mu už nevrátime. V útulku
absolvujú kompletné veterinárne ošetrenie, dajú sa psychicky do poriadku
a budeme im hľadať tie najlepšie domovy,“ konštatuje Majka s tým, že menšia
z dua, kríženec jorkšíra, už má prisľúbený
nový domov.

Vo výbehu sa vysadili stromy.

V kotercoch sa maľovali steny a natierali podlahy a búdy.

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

MAX

RIŠKO

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

Vzhľadom k svojej veľkej postave vzbudzuje rešpekt, preto
je ideálny na stráženie objektov. Typický psí maznáčik
z neho určite nikdy nebude. Potrebuje pána, pred
ktorým bude mať rešpekt, ideálne takého, ktorý už má
skúsenosti s takýmito psami. Vhodný je ako jediný pes,
ideálne do rodiny, kde nie sú deti, alebo už odrastené,
ktoré vedia, ako sa k takémuto psovi správať. Občas je
nevyspytateľný, preto potrebuje iba jedného pána, ktorý
vie zvládnuť jeho ťažšiu povahu. V novom domove by mal
byť jediným psom.

Riško je menší kríženec, ktorý sa našiel pod štadiónom. Je
veľmi dobrý a jemný, môže mať približne okolo jedného
roka. Je vidieť, že je zvyknutý na ľudskú spoločnosť
a dokonca ovláda aj základné povely. Momentálne sa
nachádza v dočasnej opatere, kde absolvoval svoje prvé
strihanie a už zvláda aj hygienu a pekne chce ísť sám von.
Iných psíkov znesie, ako je na tom s mačičkami, to zatiaľ
nevieme. Je to tiež poriadny maznák a výborný spoločník
človeka. Keďže je pokojnej a nenáročnej povahy, vhodný
by bol aj k starším ľuďom.

S príchodom chladných dní zostala zima
aj v útulkových kotercoch. „Momentálne
potrebujeme deky, staré uteráky, dezinfekciu, drevnú vlnu, krmivo najmä pre
veľké psy a pre aktívne psy. Tie sa potešia aj nejakej tej pískacej hračke, s ktorou veľmi radi aportujú,“ približuje ďalej
správkyňa útulku a na záver prezrádza,
s akými aktivitami a úpravami sa v útulku
bude pokračovať: „Čaká nás rekonštrukcia fasády, obnova elektrických rozvodov
a nové bude aj osvetlenie. Na jar sa chystáme urobiť veľký kastračný program
v osade Pod Kortínou a kastrovať budeme aj psíky, ktoré sa budú túlať po meste
a mestskou políciou budú prinesené do
nášho útulku. Do osady budeme chodiť
pravidelne a kontrolovať zdravotný stav
a životné podmienky tých psíkov, ktorí
tam ostanú. Ak sa nám bude zdať, že pes
nežije vo vhodných podmienkach, ako
nám to zákon dovoľuje, odoberieme ho
nezodpovednému majiteľovi.“
(li)

MOLLY

Rasa: X špic. Vek: cca 2 roky. Váha: cca 4 kg
Molly prišla do útulku spolu s Meggy, ktorá je už
rezervovaná. Preto hľadáme domov čo najskôr aj pre
Molly, aby nezostala v útulku sama a neplakala, keďže
s Meggy boli kamarátky. Molly je zatiaľ veľmi plachej
povahy. S inými psíkmi nemá problém. Bohužiaľ, nemá
žiadne hygienické návyky, čo je dôsledok toho, že bývalý
majiteľ ich veľmi zanedbával. Molly by nateraz veľmi
pomohla aj dočaska. Len aby nám nezostala sama
v útulku.

LUCKY

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.

DINO

Pohlavie: pes. Rasa: kríženec. Veľkosť: menší.
Váha: cca 8 kg. Vek: cca 3 roky
Lucky je malý kríženček, taký roztomilý mix. Má max 8 kg.
Je veľmi milej povahy a miluje ľudskú spoločnosť. Vie aj
základné povely. Domov mu hľadáme najlepšie v byte
alebo vo vnútri rodinného domu. Je to totiž malý utekáč,
preto treba na neho dávať pozor.

HARRY

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

Vek: cca 1 – 2 roky. Rasa: X NO. Farba: hnedá pálená.
Pohlavie: pes. Veľkosť: väčší.

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. 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.

Ak hľadáte dokonalého strážcu, Harry bude ten pravý.
Je to dominantný pes, ktorý potrebuje pevnú ruku. Pri
správnom vedení bude z neho dokonalý pes na stráženie.
Preto pre neho hľadáme majiteľa, ktorý mu dá potrebnú
výchovu a veľa pohybu. Harry je priateľský pes, ktorý
vzbudzuje rešpekt jeho pohľadom, ale ľudí má rád.
Navyše, je úžasný aportér.

Mestské noviny I 22. november 2021

Jubilejný rok 2021 v CZ ECAV Kremnica
Nie každý cirkevný zbor sa môže pýšiť
takou bohatou históriou a nepretržitým bohoslužobným životom ako práve kremnický. Ešte začiatkom októbra
prežíval Kremnický cirkevný zbor štyri
vzácne jubilea, ktoré veriaci i široká
verejnosť v Kremnici oslávili Evanjelickými dňami.
Pripomenuli si 500. výročie vzniku
Evanjelického cirkevného zboru a. v.
v Kremnici, 485. výročie konania prvej
evanjelickej synody banských miest,
195. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kremnici a 135. výročie oltárneho
obrazu v chráme od maliara Vojtecha
Angyala (*18.12.1847 Stoličný Belehrad
+9.1.1928 Kremnica).
Mottom celého podujatia bol biblický
text, ktorý sa niesol celými oslavami:
„V posledných dňoch pevne bude stáť
vrch domu Hospodinovho na vrchole
hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú
sa k nemu všetky národy, poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme
na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám,
aby sme chodili po Jeho chodníkoch...“
(Iz 2, 2-3)
V piatok 1. októbra zorganizovali Večer
v kostole v znamení Taizé spevov, modlitieb a slova. Cirkevný zbor pri jubilejnom
roku pozdravil na záver modlitebného
večera aj predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja Ján Lunter a správca rim.-kat. farnosti v Kremnici Miroslav
Kuric. V sobotu 2. októbra pokračovali

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 22.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň,
Dukelských hrdinov 8, Zvolen
• 23.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept,
Dolná 49/21, Kremnica
• 24.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Slatina,
SNP 1, Zvolenská Slatina
• 25.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Srdce,
Rybárska 9, Sliač
• 26.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata,
Kremnická 2, Zvolen
• 27.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa,
J. Kozáčeka 9282, Zvolen
• 28.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa,
P. O. Hviezdoslava 1, Zvolen
• 29.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada,
Nám. SNP 5, Zvolen
• 30.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň V kocke,
E. P. Voljanského 1, Zvolen
• 1.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok,
A. Hlinku 64, Zvolen
• 2.12. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19, ZH
• 3.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika,
SNP 153, ZH
• 4.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu,
Europa Schopping Center. Nám. SNP 63, Zvolen
• 5.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max,
OD Kaufland, Hronská 2, 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.

5

KULTÚRA / PUBLICISTIKA

prednáškou o histórii Evanjelickej cirkvi
a. v. v Kremnici. Bohatou históriou cirkevného zboru účastníkov sprevádzal
domáci zborový farár a konsenior Zvolenského seniorátu ECAV na Slovensku
Jozef Pacek. Ďalej program pokračoval
voľným rozprávaním o prvom významnom šíriteľovi reformačných myšlienok
a kazateľovi slova Božieho na území
Kremnice – Conradovi Cordatusovi v podaní Daniely Hroncovej Faklovej, dcéry
niekdajšieho kremnického farára Daniela Michala Faklu. Vo večerných hodinách
program pokračoval spoločnou Večerou
Pánovou, na ktorej slovom Božím poslúžil brat dištriktuálny biskup ZD ECAV
Ján Hroboň a pri distribúcii darov Večere
Pánovej poslúžili domáci brat farár Jozef
Pacek a brat farár Ján Molčan z Partizánskej Ľupče.

V sprievodnom programe nechýbali
piesne v podaní Kremnického baníckeho
speváckeho zboru FOKOŠ pod vedením
dirigenta Jozefa Paceka a folklórnej skupiny Blaufuss z Krahúl.

V nedeľu 3. októbra sa konali slávnostné
služby Božie. Slávnostným kazateľom
slova Božieho bol brat generálny biskup
ECAV Ivan Eľko V liturgii poslúžili hostia
– bratia farári a sestry farárky zo Zvolenského seniorátu a brat farár Matej Oráč,
vnuk niekdajšieho kremnického farára
Miroslava Kýšku. Cirkevný zbor a veriacich pozdravila dozorkyňa Zvolenského
seniorátu Viera Kadlecová, ďalej primátor mesta Kremnica Alexander Ferenčík
a farár rim.-kat. cirkvi v Kremnici Jozef
Mikula. Bohoslužobné zhromaždenie
hrou na organe doprevádzal brat Janko
Siroma a obohatením bol sprievod piesní
miestnou dychovou hudbou Minciar.

Evanjelickí dni v Kremnici si užili všetci
návštevníci, ako aj účinkujúci. Úprimná
vďaka patrí Pánu Bohu za Jeho vedenie a požehnanie pri všetkých prácach,
dobrovoľníkom z CZ ECAV Kremnica za
vykonanú prácu, mnohé milodary a finančnú pomoc. Vďaka patrí rovnako aj
organizátorom za krásny, obohacujúci,
ale i poučný program.
„K našej drahej evanjelickej cirkvi sa
stále verne priznávajme a svoju vieru si
navždy v srdciach zachovajme.“
Ľubomír Žila
Foto: Ivan Čillík

Evanjelické dni v Kremnici bolo ukončené koncertným pásmom, v ktorom vystúpili umelci Jozef Benci, sólista opery
Slovenského národného divadla; Janko
Siroma, predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV, Nikola Nižník,
husľový majster a riaditeľ školy v Jastrabej. Publiku sa cez prózu a poéziu, ale cez
mnohé spomienky a životné skúsenosti
prihováral divadelný a filmový herec,
dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla, vysokoškolský pedagóg, herec, scenárista a režisér zaslúžilý
umelec Juraj Sarvaš.

Ako sa menili názvy dnešného
Žiaru nad Hronom

Územie, na ktorom vznikla mýtna osada
ako prvé historické sídlisko ľudí súčasného Žiaru nad Hronom, sa v najstaršom
písomnom zázname nazývalo OPIDIUM
KERESTUR VILLA SANT CRUCIS DE SUSAL.
Tak to bolo zaznamenané v zakladajúcej
listine kláštora v Hronskom Beňadiku
z roku 1075 (dokonca v spise, ktorý sa
našiel v starej vodárenskej veži z roku
1924 sa v česky písanom dokumente nachádza rok 1046, čo nie je pravdepodobné), ktorá sa však v pôvodine nezachovala. Preto s istotou vieme iba z listiny
o mýtnych sporoch z roku 1237, kde sa
zachoval názov v pomaďarčenej forme
CRISTUR neskôr KERESTÚR ako kráľovské
colné miesto – mýtnica, osada. V slovenčine to znamená Kríž Pána (latinsky Santa
Crux – Sv. Kríž).

Od polovice 19. storočia do roku 1928
bolo mesto sídlom okresu (cca 86 obcí).
Vtedy je známe pod názvom TEKOVSKÝ
SV. KRÍŽ. V I. ČSR je to SV. KRÍŽ PRI HRONE a od roku 1925 sa ustálil (vplyvom
českých názvov) na SV. KRÍŽ NAD HRONOM. Naše mesto bolo teda celých 880
rokov známe ako SVÄTÝ KRÍŽ. Z dejín je
to pochopiteľné striedanie latinských
a maďarských názvov. Vrchol svojej histórie Sv. Kríž dosiahol v 19. storočí, kedy
sa stal kultúrnym a duchovným centrom
Slovenska, najmä za pôsobenia biskupa
Štefana Moysesa v kaštieli. Veľkým, kontrastným prerodom prešlo roľnícke mestečko na priemyselné vplyvom výstavby
hlinikárne, odkedy sa 66 rokov používa
názov ŽIAR NAD HRONOM (presne od
1. januára 1955).

V tomto období križiackych výprav sa už
predpokladá aj sakrálna stavba na území
dnešného mesta. Už v roku 1246, presne
4. februára, je osada povýšená na mestečko, keďže jej zemepán – ostrihomský
arcibiskup Štefan Vanča, pridelil niektoré mestské práva (napr. prisťahovalci tri
roky neplatia dane, možnosť voliť si richtára, ktorý mal aj právo riešiť menšie spory, ale právo konať trhy a jarmoky mesto
získalo od kráľa až v roku 1501). Vtedy sa
mestečko nazývalo SANTA CRUCIS DE
SUSAL, neskôr sa vyskytuje názov KERESTÚR. Z listiny o daniach z roku 1564 vieme o názve ZENT KERESZTH (mesto Sv.
Kríž). Neskôr bolo doplnené na GARAN
SENT KERESZT (Hronský Sv. Kríž).

Dnes nás už skôr pobaví, ako sa v tom
čase vyberal tento názov. Uvažovalo
sa napríklad o takýchto alternatívach:
Železnovo, Kyrov, Malinovské, Jegorov,
Gorké, Mierové, Prielom, Budovateľské,
Povstalecké, Družba, Šúšolie, Orlov,
Hronkov, Žiar. Keď sa po roku 1989 na
verejnom zhromaždení VPN podal návrh,
aby sa mesto vrátilo k historickej podobe svojho názvu, zo 400 prítomných za
názov Sv. Kríž nad Hronom hlasovalo
iba 50. Zjavne tu pôsobí skutočnosť, že
ako priemyselné mesto prijalo do svojho
lona mnohých prisťahovalcov za prácou
z celej Československej republiky. Počet
obyvateľov z pôvodných 1 500 sa vyšplhal na dnešných takmer 18 000.
Zdroj: kronika mesta
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Európska lieková agentúra odporučila registráciu
dvoch liekov na liečbu COVID-19
Európska lieková agentúra odporučila registráciu dvoch liekov na liečbu
COVID-19. Ide o tzv. monoklonálne
protilátky, v prvom prípade o liečivo
regdanvimab (liek Regkirona), v druhom o kombináciu liečiv kasirivimab/
imdevimab (liek Ronapreve).
Liek Ronapreve je určený pre dospelých
a dospievajúcich (od 12 rokov s minimálnou hmotnosťou 40 kg), ktorých stav si
nevyžaduje liečbu doplnkovým kyslíkom
a u ktorých existuje zvýšené riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19. Liek
Ronapreve sa tiež môže použiť u danej
skupiny pacientov na prevenciu ochorenia COVID-19.
Liek Regkirona je určený pre dospelých
pacientov, ktorých stav si nevyžaduje
liečbu doplnkovým kyslíkom a u ktorých
existuje zvýšené riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19.
Monoklonálne protilátky sú proteíny, ktoré majú schopnosť rozpoznať a prichytiť
sa k špecifickej štruktúre, v tomto prípade
ku proteínu spike, ktorý vírus využíva na
vstup do buniek ľudského tela. Úlohou
monoklonálnych protilátok je prichytiť
sa k spike proteínu a zabrániť tak vírusu
preniknúť do buniek ľudského tela.
Klinické skúšania týchto dvoch liekov
ukázali, že významne znižujú riziko hospitalizácie a úmrtia v dôsledku ochorenia
COVID-19, v prípade lieku Ronapreve aj
riziko infekcie vírusom SARS-CoV-2. Do
klinických skúšaní boli zapojení pacienti,
ktorých stav si nevyžadoval liečbu doplnkovým kyslíkom a u ktorých existovalo riziko závažného priebehu ochorenia
COVID-19.
V hlavnej klinickej štúdii užívanie lieku
Ronapreve viedlo k zníženému riziku závažného priebehu ochorenia COVID-19
v porovnaní s placebom: 0,9 % pacientov
liečených liekom Ronapreve (11 z 1 192)
bolo hospitalizovaných alebo zomrelo
v porovnaní s 3,4 % pacientov, ktorým
bolo podané placebo (40 z 1 193).
Ďalšia štúdia bola zameraná na prevenciu ochorenia COVID-19 u ľudí, ktorí boli
v úzkom kontakte s infikovaným členom
domácnosti, ale nemali príznaky COVID-19. 29 % ľudí (29 zo 100), ktorým bol
podávaný liek Ronapreve boli do 14 dní
otestovaní pozitívne a vyvinuli sa u nich
príznaky COVID-19, v porovnaní s 42,3 %
ľudí (44 zo 100) z placebo skupiny.
V hlavnej klinickej štúdii lieku Regkirona
sa takisto preukázal prínos v znížení rizika hospitalizácie, potreby doplnkového
kyslíka a úmrtia v porovnaní s placebo:
3,1 % pacientov liečených liekom Regkirona (14 zo 446) bolo hospitalizovaných,
potrebovalo doplnkový kyslík alebo
zomrelo v porovnaní s 11,1 % pacientov
z placebo skupiny (48 z 434 pacientov).
Oba lieky sa podávajú infúzne do žily.
Bezpečnostný profil liekov je priaznivý
a v klinických skúšaniach bol zaznamenaný malý počet nežiaducich reakcií týkajúcich sa najmä podania infúzie.

té sú aj dlhotrvajúce následky, s ktorými
sa časť ľudí trápi aj dlho po vyliečení. Pri
COVID-19 vieme, že je nebezpečný aj
kvôli tomu, že dokáže spôsobovať dlhodobé problémy.
Som mladý a zdravý, tak načo sa
očkovať
Aj pri mladých a zdravých ľudí sú riziká
vyplývajúce z COVID-19 vyššie ako riziká
spojené s očkovaním.
Pri Delta variante dáta zo zahraničia ukazujú, že viac mladých ľudí končí v nemocnici - to súvisí aj s tým, že starší ľudia sú vo
väčšej miere zaočkovaní.
Rozhodnutie o registrácii liekov na základe odporučenia Európskej liekovej
agentúry vydáva Európska komisia, pričom takéto rozhodnutie je automaticky
platné vo všetkých členských štátoch EÚ.
Európska lieková agentúra ešte pred vydaním odporučenia na registráciu týchto
liekov vydala odporučenie pre členské
štáty na ich používanie pred registráciou.
Na Slovensku je takéto použitie možné
na základe povolenia na terapeutické
použitie neregistrovaného lieku, ktoré
vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Zdroj: www.sukl.sk

Päť najčastejších dôvodov,
prečo sa ľudia odmietajú očkovať
Z prieskumov verejnej mienky, ale aj
z monitoringu Ministerstva zdravotníctva SR a analýz sociálnych sietí, poznáme
najčastejšie sa opakujúce dôvody, prečo
niektorí ľudia váhajú s očkovaním proti
COVID-19.

proti COVID-19 sa mimoriadne veľa hovorí, preto sú tieto obavy pochopiteľné.
Masívne očkovanie po celom svete však
potvrdilo to, čo ukazovali klinické skúšania: vakcíny sú bezpečné. Vedľajšie
účinky majú takmer vždy podobu krátkodobých nepríjemností (teplota, únava,
bolesť hlavy) a závažné vedľajšie účinky
sa objavujú veľmi zriedkavo.
Je pravdou, že po zaočkovaní miliónov
ľudí sa objavili aj vedľajšie účinky, ktoré klinické skúšania neodhalili - prípady vzácnych krvných zrazenín alebo
myokarditídy. Klinické skúšania však tieto
vedľajšie účinky neodhalili práve preto,
že sú mimoriadne zriedkavé.
Je tiež pravdou, že sa objavilo niekoľko
úmrtí s možným súvisom s očkovaním
(k augustu 2021 štyri prípady v SR). Takéto prípady sú však extrémne zriedkavé
v porovnaní s tým, koľko úmrtí a hospitalizácii spôsobil COVID-19 (údaje k augustu 2021: v SR vyše 12 500).

Kvôli urgentnosti pandémie bol proces
schvaľovania vakcín administratívne
zjednodušený a zrýchlený, ale nikdy nie
na úkor bezpečnosti.

Obávam sa očkovania kvôli mojim
ochoreniam
Vo všeobecnosti platí, že kontraindikácii
(teda prekážok) pre očkovanie proti COVID-19 je veľmi málo. Platí tiež, že chronické ochorenia a vysoký vek nielenže
nie sú prekážkou pre očkovanie, ale naopak, sú dôvodom navyše, prečo by ste
sa mali dať očkovať čo najskôr. Pre ľudí
s pridruženými ochoreniami predstavuje
COVID-19 väčšiu hrozbu.

S tým súvisí aj podmienečná registrácia
vakcín, ktorá však neznamená, že vakcíny sú experimentálne. Je to štandardný
postup a na Slovensku sa používa ďalších
114 liekov, ktoré sú v podmienečnej registrácii.

Kontraindikácie pre očkovanie proti
COVID-19 sú: alergia na jednu zo zložiek vakcíny; fáza akútneho zhoršovania
chronického ochorenia; akútne febrilné
ochorenie; prípady po závažnej alergickej
reakcii na prvú dávku vakcíny.

Všetky registrované vakcíny, s ktorými
sa u nás očkuje proti COVID-19, museli
prejsť tromi kolami klinického skúšania
na desiatkach tisíc dobrovoľníkov a v reálnej praxi sa nimi zaočkovalo už vyše 2
miliardy ľudí na celom svete.

Okrem týchto prípadov vo všeobecnosti platí, že očkovať sa môžu všetci ľudia
nad 12 rokov s akýmikoľvek ochoreniami
a problémami.
Detailnejšie informácie nájdete v publikácii Slovenskej spoločnosti alergológie
a klinickej imunológie.

Vakcíny boli vyvinuté príliš rýchlo
Technológia, na ktorých sú mRNA vakcíny postavené, nie je úplne nová. Bola
vyvíjaná už od 90-tych rokov, vedci tak
nezačínali od nuly.

Bojím sa vedľajších účinkov
Vakcíny proti COVID-19 majú, podobne ako takmer všetky liečivá, vedľajšie
účinky. Všetky relevantné inštitúcie ich
od začiatku poctivo skúmajú a otvorene
o nich komunikujú, ŠÚKL hlásenia o podozreniach na vedľajšie účinky pravidelne zverejňuje na svojej webovej stránke.
Na rozdiel od iných liečiv, o vakcínach

Bojím sa neznámych dlhodobých
účinkov
Všetky vedľajšie účinky popísané v príbalových letákoch registrovaných vakcín
proti COVID-19, s ktorými sa na Slovensku aktuálne očkuje, sú krátkodobé. Dlhodobé účinky sú pri vakcínach vo všeobecnosti raritné.
Rovnako nie je dôvod obávať sa, že by sa
niektoré vedľajšie účinky mohli objaviť až
po rokoch, všetky zložky vakcíny opustia
naše telo po niekoľkých dňoch.
Na Slovensku je registrovaných 82 rôznych vakcín, ani v jednom prípade nedošlo k spätnej deregistrácii kvôli neskôr sa
objavujúcim vedľajším účinkom.
MRNA vakcíny sú síce relatívne nové, ale
nie sú úplne nové. Na dobrovoľníkoch sa
rôzne mRNA vakcíny testovali už posledné tri roky a nie je známy žiadny prípad
dlhodobých vedľajších účinkov.
Naopak, pri ochorení COVID-19 sa najčastejšie hovorí o jeho smrtnosti, ale dôleži-

Až 13,7 percenta ľudí pociťuje dlhodobé
ťažkosti aj po prekonaní COVID-19.
Mladý a zdravý človek by sa však nemal
očkovať len kvôli sebe, ale aj kvôli tomu,
aby nenakazil nikoho vo svojom okolí.

Odporúčame záujemcom
o 3. dávku, aby sa registrovali do
čakárne na www.korona.gov.sk
Ľudia, ktorí majú nárok na preočkovanie
3. dávkou, sú o tejto možnosti informovaní aj prostredníctvom SMS správy. Správa
okrem uvedenej informácie obsahuje aj
PIN kód, prostredníctvom ktorého sa ľudia môžu na stránke www.korona.gov.sk
zaregistrovať do čakárne. Doručená SMS
správa nie je potvrdením o pridelení termínu.
Vzhľadom na rastúci záujem o očkovanie
proti ochoreniu COVID-19, ministerstvo
zdravotníctva odporúča záujemcom
o podanie 3. dávky, aby sa zaregistrovali
prostredníctvom formulára na stránke
www.korona.gov.sk.
Po zaregistrovaní bude záujemcom pridelený presný termín a miesto očkovania.
Napriek tomu, že niektoré vakcinačné
centrá vyhradili konkrétne hodiny na očkovanie aj bez nutnosti predchádzajúcej
registrácie, pre lepšiu organizáciu očkovania, zníženie čakacej doby a zvýšenie
plynulosti a samotného priebehu očkovania vo všetkých vakcinačných centrách,
je nevyhnutné, aby záujemcovia primárne využívali registračný formulár.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu je odporúčanie využívať
registračný formulár na stránke www.
korona.gov.sk určené prevažne pre záujemcov o 3. dávku vakcíny.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

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 h a 12.00 – 15.30 h;
Ut: 6.00 – 11.30 h 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: 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 s.r.o. (Parkovisko
obchodného domu PRIOR)
• Čas a deň: Pondelok – Nedeľa
7.00 – 10.45 h
• Cena: AG 8,99 eura, výsledok testu formou
SMS (ak máte COVID pass) alebo do 15 minút v prípade papierového potvrdenia, PCR
test – výsledok e-mailom do pár hodín
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Od nového roka bude na Slovensku platiť zálohový systém
Zálohovanie plastových PET fliaš
a plechoviek bolo zákonom zavedené
koncom roka 2019 a v praxi má byť
spustené od 1. januára 2022. Medzitým dôjde ešte k zmenám v dôsledku
novely účinnej od 15. 11. 2021.
Európska komisia rozhodla, že do roku
2025 sú všetky členské štáty EÚ povinné zabezpečiť zber jednorazových plastových fliaš a plechoviek v rozsahu 90
percent. Na základe toho vypracovalo
Ministerstvo životného prostredia SR
návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorý parlament
schválil 11. septembra 2019.
Slovensko sa ako prvá krajina v regióne
pridá k tým európskym štátom, ktoré
nebudú mať voľne pohodený odpad
z plastových fliaš a plechoviek. Zálohový systém sa spúšťa na Slovensku
už 1. januára 2022. Zálohovať sa budú
všetky jednorazové nápojové plastové
fľaše a plechovky vo viac ako 2000 prevádzkach po celom Slovensku. V odberných miestach sa od spustenia systému
inštaluje približne 1 700 odberných
automatov, tzv. zálohomatov. Zvyšné
prevádzky budú využívať skenovanie
priamo na pokladni. Výška zálohy bude
jednotná – 15 centov. Triedenie vyzbieraných nápojových obalov bude prebiehať
v triediacom centre Správcu zálohového
systému, ktoré sa vybuduje v priemyselnej zóne pri obci Kočovce blízko Nového
Mesta nad Váhom. Cieľom zálohového
systému je vyzbierať a recyklovať minimálne 90 percent nápojových obalov
do roku 2025. Na základe skúseností zo
zahraničia vieme, že je to možné len cez
zálohový systém. Tým sa dajú vyzbierať
skoro všetky plastové a hliníkové obaly
nápojov.
Výhody a fungovanie zálohového systému približuje verejnosti reklamná
kampaň, ktorá sa sústredí na vzdelávací
rozmer zálohovania a podporu cieľov
obehovej ekonomiky, ako je efektívna
recyklácia a opätovné využitie materiálu
v nových obaloch. Zálohový systém a informačno-vzdelávaciu kampaň o zálohovom systéme financujú výrobcovia nápojov, ktorí uvádzajú nápojové obaly na
trh. Za vytvorenie, financovanie a správu
zálohového systému je zodpovedná nezisková organizácia Správca zálohového
systému, ktorá dostala poverenie od ministerstva životného prostredia (MŽP).
Zálohový systém je účinným nástrojom,
ktorý nás motivuje k zodpovednejšiemu
správaniu. Dáva nám príležitosť zbaviť sa
voľne pohodeného odpadu, vyzbierané
obaly efektívne recyklovať a následne

materiál opätovne použiť pri výrobe nových obalov.

Čo prinesie zálohovanie
Zálohovanie PET fliaš a plechoviek výrazne zníži množstvo voľne pohodených
plastových nápojových obalov a pomôže životnému prostrediu. Je to jediný
účinný spôsob ako dosiahnuť vysokú
mieru vytriedenia nápojových obalov.
Podľa skúseností zo zahraničia by mal
podiel recyklácie týchto obalov presiahnuť 90 %. Len na Slovensku sa ročne
predá približne miliarda plastových fliaš.
Preto je dôležité aby nekončili v prírode,
ale boli vhodne spracované.

Medzi zálohované nápoje teda patria:
sýtené aj nesýtené sladené nápoje, minerálne aj ochutené vody, ovocné šťavy
a nápoje, ľadové čaje a kávy (bez mlieka),
športové a energetické nápoje, pivo, cider, perry, radler, ovocné víno. Nezálohujú sa sirupy, mlieko, mliečne nápoje, rastlinné náhrady, ako napríklad mandľové
mlieko, alkoholické nápoje s obsahom
alkoholu viac ako 15 %, ani tetrapakové
a sklené obaly.
Koľko PET fliaš sa ročne na Slovensku
predá?
Podľa analýz ministerstva sa ročne na
slovenský trh uvedie jedna miliarda

bude zálohovanie dobrovoľné.
Bude obmedzená doba na vrátenie
PET fliaš a plechoviek?
Pri obaloch, ktoré je možné vrátiť, nie je
žiadne časové obmedzenie.

Čo sa bude diať s obalmi ďalej?
Obaly sa prepravia do triediaceho centra,
kde sa vytriedia podľa materiálu a farby.
Následne putujú na recykláciu. Z recyklovaného materiálu sa môžu následne
vyrobiť nové PET fľaše a plechovky.

Možno vrátiť PET fľaše a plechovky,
ktoré som zakúpil pred zavedením
zálohovania?
Nie. Aby systém fungoval je nevyhnutné,
aby sa vracali len fľaše označené symbolom zálohovania (Z v recyklačných šípkach) a textom zálohované. Teda PET
fľaše a plechovky, za ktoré už bol zaplatený záloh.

Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej
nádoby na triedený zber?
Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba,
ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.

Kedy sa spúšťa zálohový systém na
Slovensku?
Zákon vstúpil do platnosti v roku 2020
a reálne zálohovanie sa spustí od
1.1.2022. Táto doba je potrebná na vybudovanie systému, inštaláciu automatov,
registráciu obalov a ich označenie čiarovými kódmi a symbolom zálohovania.

chovkami od jednorazových nápojových obalov bez označenia grafickým
symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ?
Na odbernom mieste v obchode bude
možné vrátiť len nestlačené nápojové
obaly označené grafickým symbolom
Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Obaly bez
označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť
stlačené do žltej nádoby na triedený
zber.

Čo robiť s plastovými fľašami a ple-

Ako sa môžem zapojiť
Aby ste sa zapojili, stačí po nákupe vrátiť
fľašky alebo plechovky na označenom
odbernom mieste – v obchode. Bez
ohľadu na to, kde ste nápoj kúpili, môžete ho vrátiť na ktoromkoľvek odbernom
mieste. Podobne, ako keď v súčasnosti
vraciate sklenené fľaše.
Obaly ale zatiaľ nehromaďte! Záloh sa
bude vyplácať iba za obaly, za ktoré
zálohu zaplatíte. Nápojové obaly budú
označené symbolom Z a textom „zálohované“. Do obehu sa dostanú po 1.1.2022.

Najčastejšie otázky
Aká bude výška zálohu?
Výška zálohu bude jednotná pre PET fľaše aj plechovky, 15 eurocentov.
Bude sa zálohovanie týkať všetkých
PET fliaš a plechoviek?
Zálohovanie sa bude týkať všetkých nápojových obalov obsahujúcich viac ako
80 % vody, ktoré sú balené v plastových
fľašiach alebo plechovkách s objemom
0,1 až 3 litre. Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických
nápojov s obsahom alkoholu viac ako
15 %.
plastových fliaš a približne 350 miliónov
plechoviek od nápojov.
Budú sa zálohované obaly môcť vracať skrčené?
Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať, aby na nich
ostal čitateľný čiarový kód.
Zálohované obaly odporúčame doma po
použití opláchnuť. Dbajte pri tom na to,
aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.
Kedy dostanem záloh späť?
Po vrátení obalu na odberné miesto.
Automat alebo predavačka vám vydá
potvrdenku, ktorú vám preplatia v pokladni, alebo ju použijete pri nákupe.
Kde bude možné vrátiť zálohovaný
obal od nápoja?
Zálohované obaly sa budú vracať na
označené odberné miesta do automatov alebo v prípade ručného zberu
pracovníkovi na prevádzke napr. pri
pokladni. Zákon počíta s tým, že zaviesť
zálohovanie bude povinné pre všetky obchody s predajnou plochou nad
300 m². V predajniach s menšou plochou

Kto bude systém financovať a riadiť?
Správca zálohového systému, nezisková
organizácia, poverená Ministerstvom,
vytvorená konzorciom 4 subjektov AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov
a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchod.
Systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh. Štát bude mať dozornú
funkciu. Do systému sa budú vracať aj
zisky z predaja vytriedených zálohovaných obalov.
Čo s PET fľašou a plechovkou kúpenou v zahraničí?
Ak za fľašu nebol zaplatený záloh, tak
ju treba dať do žltej nádoby na triedený
zber.

Manuálny zber obalov
• Zákazníci vrátia použité obaly pri
pokladniach.
• V kompetencii zamestnancov bude
nielen zber obalov, ale aj vrátenie
zálohu zákazníkom.
• Obchod obaly znehodnotí a uskladní
vo vyhradených priestoroch.
Zber automatmi
• Automat prijme a rozpozná obaly.
• Vytriedi, znehodnotí a uskladní obaly.
• Automat vyplatí zálohu a prinesie
obchodu užitočné dáta.
Zdroj: Ministerstvo životného
prostredia SR
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Veľký prehľad voľných pracovných miest
v okrese Žiar nad Hronom
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA K 15. NOVEMBRU 2021
Apretovač – brúsič: ALACO,
Hliník nad Hronom, tel.: +421 0949 194 903,
e-mail: eliandrasikova@gmail.com
Automechanik: Jaroslav Dubóczi – TITAN,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905711943,
e-mail: duboczi.titan@gmail.com
Brúsič hliníkových odliatkov: Agentúra Person
Education Servis, Hliník nad Hronom,
tel.: +421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
CNC sústružnik/frézar: Profika Sk,
Žiar nad Hronom, tel.: +421908058721,
e-mail: mzdy@profika.sk
Čašník, servírka: GRAK group, Žiar nad Hronom,
e-mail: robo.adamik@gmail.com
Čašník, servírka: GULDINER, Kremnica,
tel.: +421915788281,
e-mail: breznicka.guldiner@gmail.com
Čašník/čka: Michal Košík, Kremnica,
e-mail: pol.rest.silvanus@gmail.com
Dokumentárny pracovník: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Finančný konzultant: Peter Augustin,
Žiar nad Hronom, tel.: +421948439200,
e-mail: peter.augustin@brokeria.sk
Frézar: Remeslo strojal, Žiar nad Hronom,
tel.: +421918652777,
e-mail: ihringova@remeslo.com
Hlavný ekonóm – účtovník: ALACO,
Hliník nad Hronom, tel.: +421 45/676 2455,
e-mail: alaco@alaco.sk
Chyžná v hoteli GOLFER: FLOREN, Kremnica,
tel.: +421907809500, e-mail: z.bielikova@golfer.sk
Inštruktor zvárania: Remeslo strojal,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918652777,
e-mail: ihringova@remeslo.com
Jadrár: MPL Group, Žiar nad Hronom,
tel.: +421915714964,
e-mail: hurtikova@mplgroup.sk
Klientsky poradca: KOOPERATIVA poisťovňa,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918410204,
e-mail: orsagovam@koop.sk
Kontrolór kvality: TUBAPACK,
Žiar nad Hronom, tel.: +421917527153,
e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk
Kontrolór kvality: MPL Group,
Žiar nad Hronom, tel.: +421915714964,
e-mail: hurtikova@mplgroup.sk
Kuchár: FLOREN, Kremnica,
tel.: +421907809500, e-mail: z.bielikova@golfer.sk
Kuchár: BLAUFUZ TOUR, Kremnica,
tel.: +421903922708,
e-mail: zlatysivonkremnica@gmail.com

Lekár špecialista v odbore funkčná
diagnostika: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore gynekológia
a pôrodníctvo: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore kardiológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore neonatológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore onkológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore pediatria:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore rádiológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore traumatológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore urológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore vnútorné
lekárstvo: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár v odbore nefrológia, resp. nefrológ
v príprave: NOVAMED, Žiar nad Hronom,
tel.: +421484399180,
e-mail: lubicafindova@novamed.sk
Lekár záchrannej zdravotnej služby:
Záchranná zdravotná služba, Žiar nad Hronom,
tel.: +421268206131,
e-mail: praca@emergency-ba.sk
Manažér informačných systémov
a technológií: ELBA, Kremnica, tel.:
+421918381831, e-mail: lucia.krnacova@elba.sk
Masérka thajskej masáže: Thai Care,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911185738,
e-mail: aoy.mtcu@gmail.com
Mechanik meracích a regulačných
prístrojov: SRMi, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456013201,
e-mail: jancova.adriana@srmi.sk
Montážny pracovník - montáž tieniacej
techniky: K-system, Žiar nad Hronom,
tel.: +421918341859,
e-mail: personalne@ksystem.eu
Montážny pracovník: Miloslav Fojtík – ROLVIS,
Žiar nad Hronom, e-mail: technik@rolvis.sk

Vodič MKD: TEMPO SLOVAKIA, Kremnica,
tel.: +421903527767,
e-mail: tempo@tempodaxner.sk
Vodič MKD: Kim Johansen Transport,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456016559,
e-mail: kti@kimjohansen.com

Operátor CNC: MET-KOV, Ladomerská Vieska,
tel.: +421903583398, e-mail: peter@met-kov.sk

Robotník: PEMA STROJ, Slaská, tel.:
+421907880124, e-mail: janka.bab@gmail.com

Operátor vo výrobe: Agentúra Person Education
Servis, Žiar nad Hronom,
tel.: +421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk

Robotník v hutnej výrobe: Nemak Slovakia,
Ladomerská Vieska, tel.: +421456702315, e-mail:
slovakia.jobs@nemak.com

Operátor zlievarenských strojov:
ABILITY, Kremnica, tel.: +421918677700,
e-mail: vklimentova@abilitysro.sk

Robotník v zlievarni – odlievač: MPL Group,
Žiar nad Hronom, tel.: +421915714964,
e-mail: hurtikova@mplgroup.sk

Pekár – miesič: MPL Group,
Bartošova Lehôtka, tel.: +421915714964,
e-mail: hurtikova@mplgroup.sk

Servisný technik – špecialista: Peter Vrták –
PREZAM, Lovčica – Trubín, tel.: +421907211784,
e-mail: prezam@prezam.sk

Vodič MKD na fixné pravidelné prepravy
SK – DE: BRAVO LOGISTICS, Žiar nad Hronom, tel.:
+421911330361, e-mail: personalne@bravolog.sk

Pekár balkánskych pekárskych výrobkov:
AN-PEK, Kremnica, tel.: +421948764200,
e-mail: dusansobek@gmail.com

Sestra: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Vodič nákladného vozidla VP sk. B+E/C+E:
N – Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: +421917555959, e-mail: info@zhtrans.sk

Pizzér: Martin Snopko, Lovčica - Trubín,
tel.: +421905755021,
e-mail: martinsnopko007@gmail.com

Skladník: MET-KOV, Ladomerská Vieska,
tel.: +421903583398, e-mail: peter@met-kov.sk

Vodič nákladnej dopravy skupina „C“
– plachtové solo vozidlo: AutoTrend – Transport,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911156888,
e-mail: info@autotrendtransport.sk

Pomocný kuchár – mäsiar: GASTRO SK, Žiar nad
Hronom, e-mail: martin.sklenka@gmail.com

Skladník/predajca v špecializovanej predajni:
Peter Vrták – PREZAM, Žiar nad Hronom, tel.:
+421908893206, e-mail: s.vrtakova@prezam.sk

Pomocný kuchár: Pružinová, Lutila,
tel.: +421456012911,
e-mail: pruzinova.anna@gmail.com

Správca IS: TUBAPACK, Žiar nad Hronom,
tel.: +421917527153,
e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk

Pomocný pracovník v pekárni:
LUCKY event, Bartošova Lehôtka,
e-mail: luccky.event@gmail.com

Strojársky pracovník vo výrobe:
evAlex Aluminium, Žiar nad Hronom,
tel.: +421911921967, e-mail: evalex@evalex.sk

Pôrodná asistentka: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Strojársky technológ: Remeslo strojal,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918652777,
e-mail: ihringova@remeslo.com

Pracovník obsluhy výrobnej linky:
TUBAPACK, Žiar nad Hronom,
tel.: +421917527153,
e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk

Sústružník: Remeslo strojal,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918652777,
e-mail: ihringova@remeslo.com

Pracovník prípravy jedál: LUCKY event,
Kremnica, e-mail: luccky.event@gmail.com
Pracovník v stolárskej dielni: BRIK, Kremnica,
tel.: +4210915727593, e-mail: kralikova@brik.sk
Pracovník vo finančníctve: Monika Binder,
Žiar nad Hronom, tel.: +421915851797,
e-mail: monika.binder@os.allianz.sk
Pracovník zlievarne – odlievač:
TRIGON Consulting, Žiar nad Hronom,
e-mail: kilvadyova@trigonconsulting.sk
Pracovník živočíšnej výroby: Poľnohospodárske
družstvo Lovčica – Trubín, tel.: +421905658420,
e-mail: pdlovcica@gmail.com
Predavač potravín: Jozef Daxner – TEMPO,
Kremnica, tel.: +4210903527767,
e-mail: tempo@tempodaxner.sk
Predavač/ka: CRAZY DREAM, Kremnica,
tel.: +421919800700, e-mail: info@crazydream.eu
Predavačka: Pružinová, Lutila,
tel.: +421456012911,
e-mail: pruzinova.anna@gmail.com

Šéfkuchár: GRAK group, Žiar nad Hronom,
e-mail: robo.adamik@gmail.com
Šéfkuchár/-ka v hoteli GOLFER: FLOREN,
Kremnica, tel.: +421907809500,
e-mail: z.bielikova@golfer.sk
Šofér: Slovenský Červený kríž, územný spolok
Žiar nad Hronom, tel.: +421/456798119
Ťahač – zlaňovač: Heneken Conductors,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918923869,
e-mail: emilia.udickova@heneken.com
Tavič: MPL Group, Žiar nad Hronom,
tel.: +421915714964,
e-mail: hurtikova@mplgroup.sk
Učiteľ anglického jazyka: Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Žiar nad Hronom,
e-mail: sosoaszh@gmail.com
Učiteľ odborných elektrotechnických
predmetov: Súkromná stredná odborná škola
technická, Žiar nad Hronom, tel.: +421908146315,
e-mail: ssos.intech@gmail.com
Učiteľka MŠ: obec Hliník nad Hronom,
tel.: +42191180104,
e-mail: mzdy@hliniknadhronom.sk

Vodič MKD: BRING TRUCKING, Žiar nad Hronom,
e-mail: katarina.titurusova@bring.com

Vodič nákladnej kamiónovej dopravy:
Kantárik, Jastrabá, tel.: +421908906803,
e-mail: kantariksro@gmail.com
Vodič návesovej súpravy – vnútroštátne
prepravy: MANUEL, Šášovské Podhradie, tel.:
+421903544723, e-mail: manuel@manuel.sk
Vodič sk. B: PV Trading, Žiar nad Hronom,
tel.: +421905791643,
e-mail: kamelot.ov@gmail.com
Vodič vozidla do 3,5t: MANUEL,
Šášovské Podhradie, tel.: +421903544723,
e-mail: manuel@manuel.sk
Vodič, robotník: PEMA STROJ, Slaská, tel.:
+421907880124, e-mail: janka.bab@gmail.com
Zámočník – zvárač: Remeslo strojal,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918652777,
e-mail: ihringova@remeslo.com
Zámočník: ELEKTROVAL, Ladomerská Vieska,
tel.: +421915547543,
e-mail: matej.valo@elektroval.sk
Zámočník: Remeslo strojal, Žiar nad Hronom,
tel.: +421918652777,
e-mail: ihringova@remeslo.com
Zámočník: MET-KOV, Ladomerská Vieska,
tel.: +421903583398, e-mail: peter@met-kov.sk
Zdravotná sestra: JL-Dent,
Žiar nad Hronom, tel.: +421901720398,
e-mail: dr.stranak@gmail.com
Zdravotnícky záchranár: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Zlievarenský robotník – apretovač: ABILITY,
Kremnica, tel.: +421456743173,
e-mail: vklimentova@abilitysro.sk
Zlievarenský robotník – apretovač: Nemak
Slovakia. Ladomerská Vieska, tel.: +421456702315,
e-mail: slovakia.jobs@nemak.com

Murár, obkladač, omietkar:
PEMA STROJ, Slaská, tel.: +421907880124,
e-mail: janka.bab@gmail.com

Prevádzkový pracovník na VZV:
Hydro Extrusion Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421918775241,
e-mail: maria.adamcova@hydro.com

Nastavovač CNC strojov: ABILITY,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918677700,
e-mail: vklimentova@abilitysro.sk

Prevádzkový zámočník – zvárač:
I.G.C.STROJAL, Žiar nad Hronom,
tel.: +421907354758, e-mail: valentova@igc.sk

Lakýrnik oceľových konštrukcií: MET-KOV,
Ladomerská Vieska, tel.: +421903583398,
e-mail: peter@met-kov.sk

Obsluha čerpacej stanice: Petrolservis2,
Žiar nad Hronom, tel.: +421902585567,
e-mail: aspenoilpatricia@gmail.com

Procesný inžinier: Nemak Slovakia, Ladomerská
Vieska, e-mail: slovakia.jobs@nemak.com

Vodič kamiónu: Cora Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456727171, e-mail: info@coratrans.sk

Lekár: Poliklinika ProCare, Svet zdravia,
Žiar nad Hronom,
e-mail: maria.soucova@svetzdravia.com

Obsluha výrobnej linky: TUBAPACK,
Žiar nad Hronom, tel.: +421917527153,
e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk

Psychológ – NP DEI NS III: Centrum pre deti
a rodiny, Kremnica, tel.: +421918907779,
e-mail: socialne1@dedmauricius.eu

Vodič kamiónu: SLOVAGROTRANS,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456722417,
e-mail: broda.milan@tir.sk

Lekár absolvent: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Odlievač – tavič: Agentúra Person Education
Servis, Kremnica, tel.: +421917887417,
e-mail: kuruc@apes.sk

Recepčný/á: hotel GOLFER, Kremnica,
tel.: +421907809500, e-mail: z.bielikova@golfer.sk

Vodič MKD: GENERAL TRUCKING,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905921333,
e-mail: s.pruzina@generaltrucking.sk

Zoraďovač výrobnej linky: TUBAPACK,
Žiar nad Hronom, tel.: +421917527153,
e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk

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

Opatrovateľka: Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917112330, e-mail: suhajdova@ddzh.sk

Vodič MKD: NP Corp, Žiar nad Hronom,
tel.: +421917555959, e-mail: peter@zhtrans.sk

Zvárač – zámočník: FF Systems,
Hliník nad Hronom, tel.: +421456727332,
e-mail: hr@ffsystems.sk

Kuchár: Psychiatrická nemocnica Profesora
Matulaya, Kremnica, tel.: +421903043472,
+421456705123, e-mail: strava@pnkca.sk
Kvetinárka, predavačka, floristka:
Lucia Gracíková - Kvety Lucia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421940970907,
e-mail: luciagracikova8@gmail.com

Operátor CNC: ABILITY, Žiar nad Hronom,
tel.: +421918677700,
e-mail: vklimentova@abilitysro.sk

Referent oddelenia technických
služieb – administratíva: mesto Kremnica,
tel.: 0905921 426,
e-mail: lucia.kiralyova@kremnica.sk
Riadič pracovných strojov: Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť,
Žiar nad Hronom, tel.: +421484327363,
e-mail: eva.mikusova@stvps.sk

Vedúca školskej jedálne: Stredná odborná škola
pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna,
Kremnica, tel.: +421456743696,
e-mail: jlicko@skolaprespm.sk
Vodič CND: HERMES, Žiar nad Hronom, tel.:
+421456734027, e-mail: gabor@hermes-sro.sk

Vodič MKD: T. A. T. Line, Hliník nad Hronom,
tel.: +421917544791

Zlievarenský robotník: Nemak Slovakia, Ladomerská Vieska, e-mail: slovakia.jobs@nemak.com
Zmenový elektrikár: EBONPRO,
Žiar nad Hronom, tel.: +421948000905,
e-mail: ebonpro@ebonpro.sk
Zmenový zámočník: EBONPRO,
Žiar nad Hronom, tel.: +421948000905,
e-mail: ebonpro@ebonpro.sk
Zoraďovač: ELBA, Kremnica, tel.: +421918381831,
e-mail: lucia.krnacova@elba.sk

Zvárač, zámočník: mz trade,
Ladomerská Vieska, tel.: +421905431963,
e-mail: sekretariat@mztrade.sk
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti,
čo raz vzal.
Zostanú len
spomienky
a v srdciach
veľký žiaľ.
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
navždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 26. novembra 2021
si pripomenieme už 6. výročie
tej smutnej chvíle, kedy si nás
navždy náhle opustil.
Drahý milovaný partner a otec
Peter Sekáč.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si
s nami na jeho úsmev, radosť
zo života a láskavé srdiečko.
S neutíchajúcim žiaľom
a láskou spomína partnerka
Viera a syn Peter.

Dobrý človek
nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno
zabudnúť, keď
srdce bolí.
Len ten, kto stratil
toho, koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 24. novembra pri príležitosti
nedožitých menín spomíname na
našu drahú manželku, mamičku,
starú mamu, sestru a švagrinú
Emíliu Kvakovú,
ktorá nás opustila vo veku
nedožitých 66 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou spomína manžel Július,
dcéra Renáta a syn Róbert
s rodinami, vnuci Daniel
a Viktor, brat Mirko s rodinou
a švagrovia Jozef, Ondrej
a Peter s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie,
len spomienky
a žiaľ ostali.
Dňa
26. novembra
uplynie 20 rokov,
kedy nás navždy
opustil náš
manžel, otec a starý otec
Milan Richter.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Ďakuje manželka, syn
a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Navždy prestali
pre teba hviezdy
svietiť,
už navždy
prestalo pre teba
slnko hriať,
ale tí, ktorí ťa
mali radi,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Uplynulo 15 rokov, čo nás
navždy opustil
Emil Schvarczbacher
z Janovej Lehoty.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

RIADKOVÁ INZERCIA
Predám autodiely na nákladné auto Avia. Ventil
kúrenia, palivové potrubie, sací kôš, olejové vane,
guľové čapy, spojovačka, ložiská, gumové hadice
chladenia, brzdové obloženie, spojka, kontrolky,
prístroj. Tatra USS, prepínač smeroviek, smerovka
vyklápacia, nákladné auto 50 - 60-te roky, ventilky
motora a iné. T: 0918 527 307
Predám náhradné diely na žiguli. Halogénové svetlá,
blatníkové smerovky, zadné trojuholníkové svetlo,
ovládacie páčky svetiel, rozdeľovač, sviečky, ložiská,
guľové čapy, radiaca páka, spojka, tanier plus lamely,
trúbky brzdového systému, palivová pumpa, puklice,
gumové segmenty, kľúč na kolesá, tesnenie pod hlavu
a veko motora, vetračka okna dverí, originál knihy
vozidla. T: 0918 527 307

Hľadám zákazky typu buracích, demolačných
a poprípade murárskych dokončievacích prác. T: 0910
768 275, alebo e-mail: petersark182@gmail.com
Predám šijací stroj - skrinkový Veritas a komodu so
4 zásuvkami. Cena dohodou. T: 0910 100 164
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
Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur.
T: 0904 404 926

Predám vypínač s káblovačkou, vypínač plynového
lanka na rukoväti na motorku Pionier. T: 0918 527 307

Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového
vozidla. Som zodpovedný. T: 0903 575 921

Hľadám 2 až 3-izbový byt na prenájom. T: 0948 282 005

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

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

SPOMIENKA

Vždy príde ten čas, keď spomienka
na vás oživí sa v nás,
tíško ste zaspali a zanechali
všetkých, čo vás milovali,
spite sladko, snívajte svoj večný sen,
my na vás spomíname každý deň...
Dňa 22. októbra uplynulo 25 rokov,
keď nás navždy opustil
náš drahý ocko a starý otec
Ján Kúš
a dňa 16. novembra sme si
pripomenuli 5. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá mamička, babka a prababka
Anna Kúšová.
S úctou a láskou spomínajú
dcéry s rodinami, vnúčence
a pravnúčence.
Vždy príde
ten čas,
keď spomienka na
teba oživí
sa v nás,
tíško si zaspala
a zanechala
všetkých,
čo ťa milovali.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
my na teba spomíname každý deň.
Dňa 29. júla uplynulo 43 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá sestra
a mamička
Magdaléna Kozárová,
rod. Kúšová.
S úctou a láskou spomínajú
sestry s rodinami a syn Mirko
s rodinou.

Mestské noviny I 22. november 2021

SPOMIENKA

Kto žije v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 26. novembra uplynie
20 rokov a dňa 3. augusta uplynulo
7 rokov, čo nás opustili naši drahí
rodičia, starí a prastarí rodičia
Emília Kuzmová a Anton Kuzma.
S láskou spomínajú dcéry
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
V očiach si odišla,
v srdciach si
zostala.
Dňa
19. novembra
sme si
pripomenuli
6 rokov,
čo nás navždy opustila naša
drahá manželka a matka
Mária Čaklošová.
Kto bol milovaný,
nebude nikdy zabudnutý.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dňa 24. októbra
uplynulo desať
rokov od chvíle,
keď nás navždy
opustila naša
drahá manželka,
mama a stará
mama
Helena Džuganová.
Spomínajú manžel, syn, dcéra
s rodinou a sestra s rodinou.

Kto v srdci žije,
neumiera...
Dňa 2. decembra
si pripomíname
5. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil
Dušan Kysela.
Žil si... bol si... zostal si...
Kto poznal – spomenie.
Kto ľúbil – nezabudne.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 24, ktoré vychádza 6. decembra, je v utorok 30. 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.

Polícia upozorňuje:
Nezabudnite prezuť auto
Pre osobné autá je na Slovensku používanie zimných pneumatík povinné
od 15. novembra do 31. marca, pokiaľ
sa na vozovke nachádza súvislá vrstva
snehu, námraza alebo ľad.
V takom prípade môže vodič osobného
motorového vozidla toto vozidlo užívať,
iba ak má na všetkých nápravách nainštalované zimné pneumatiky (označené
horským symbolom alebo s označením
„M+S“). Nákladné autá nad 3,5 tony musia mať v tomto termíne obuté zimné
pneumatiky aspoň na jednej z hnacích
náprav, autobusy musia mať prezuté
všetky nápravy. Minimálna výška dezénu
zimnej pneumatiky musí byť minimálne

3 milimetre. V prípade nedodržania zákonných povinností má polícia právo vodiča nie len pokutovať, ale mu dokonca
zakázať pokračovanie v jazde. Náklady
spojené s následným odtiahnutím vo-

zidla hradí vodič. Vek pneumatiky by
nemal byť viac ako 4 roky, keďže všetky
zmäkčovadlá obsiahnuté v gume strácajú svoju účinnosť.
OR PZ Žiar nad Hronom

Viete používať reflexné prvky?
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom upozorňuje
občanov, že za zníženej viditeľnosti
musia mať podľa zákona chodci a cyklisti idúci po krajnici alebo po okraji
vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky, alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev, a to nielen
mimo obce, ale aj v obci.
Pri zníženej viditeľnosti reflexné prvky
pomáhajú vodičom vidieť chodca až na
vzdialenosť 200 metrov. Ak chodec na
vozovke nemá na sebe reflexné prvky,
výrazne sa skracuje vzdialenosť, na ktorú
vodič vidí chodca.
Dôležité je, aby bol reflexný prvok viditeľný a nezakrývali ho ďalšie vrstvy oblečenia, prípadne prenášaná batožina. Reflexné prvky treba umiestniť na tú stranu

tela, ktorá je privrátená k vozovke a nie
ku krajnici cesty.
Chodci a cyklisti by ich mali nosiť reflexné prvky blízko pri kolenách, do úrovne
pásu, na ramene, cyklisti tiež na prilbe

a bicykli. Deťom treba zabezpečiť oblečenie, školské tašky a doplnky vybavené
reflexnými a fluorescenčnými bezpečnostnými prvkami.
OR PZ v Žiari nad Hronom
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Leviciam sme podľahli, rozhodli skúsenosti hráčov
HOKEJ – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HK Levice – HK MŠK Indian Žiar nad
Hronom 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
Góly: 5. Uhnák (Tužinský), 12. Olejník
(Huna Ri.), 29. Matoušek (Zubák), 52. Ro.
Huna (Ri. Huna, Olejník), 60. Ro. Huna
(Ri. Huna) – 21. Jakúbek (Andersons,
Debnár), 33. Andersons (Adamčík), 38.
Mihalík (Jakúbek, Lunter)
HK Levice: Rychlík – Chovanec, Bulák, Suľovský, Saliji, Uhnák, Klinecký, Pastucha,
Huna Ri., Huna Ro., Olejník, Socha, Štefanka, Piačka, Tužinský, Svitana, Zubák,
Valente, Adámik, Matoušek, Jandák
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Andersons, Debnár, Tatár, Adamčík,
Gašpar, Kobolka, Jakúbek, Mihalík, Lunter,
Buianov, Duran, Václav, Babeliak, Ďuriš,
Hudec, Hlinka, Sarvaš, Rybnikár, Hús
Prvú väčšiu príležitosť v zápase mal
Hús, ktorý sa sám rútil z pravej strany na
Rychlíka, ale puk sa odrazil len od jeho
betónov. V 5. minúte získali Indiáni početnú výhodu, ale po chybnej rozohrávke Hudeca v obrane sa domáci dostali
k puku, Tužinský poslal krížnu prihrávku
na Uhnáka a ten strelou do odkrytej brány poslal svoj tím do vedenia. V 8. minúte získali početnú výhodu domáci, počas
ktorej Indiánov oslabil Tatár a Levy tak
získali ďalšie cenné minúty. Indiánom
sa vôbec nedarilo a oslabili sa aj o ďalšieho hráča, na čo doplatili druhým gólom. Presilovú hru 5 na 3 tak Levy využili a puk po krížnej prihrávke Richarda
Hunu za chrbát Šima poslal Olejník, 2:0.
V závere tretiny Indiáni získali možnosť
znížiť skóre početnou výhodou, ale presilovka im nevyšla a nedokázali ohroziť
domáceho gólmana.
Hneď v úvode tretiny sa Indiáni dostali
do útočnej tretiny, Jakúbek si potiahol
puk a strelou do ľavého horného rohu
znížil na 2:1. Obrovskú gólovú príležitosť mal na hokejke Róbert Huna, ktorý
sa dostal do samostatného nájazdu, ale
Šimo Indiánov podržal. V prvej polovici
tretiny mali aj napriek inkasovanému
gólu Levy navrch a neustále ohrozovali bránu Indiánov. V 29. minúte boli
domáci opäť pri puku, Matoušek si nakorčuľoval z pravej strany a strelou od
modrého kruhu rozvlnil sieť hostí, 3:1.
Vzápätí domáci darovali Indiánom početnú výhodu, Andersons nastrelil puk
od modrej čiary a prekvapivo skóroval,
3:2. Indiáni mali k dispozícii ďalšiu presilovú hru a po skrumáži pred Rychlíkom
sa podarilo Mihalíkovi v závere tretiny
vyrovnať na 3:3.
V úvode tretiny sa mohli Indiáni dostať do vedenia po peknej útočnej ak-

cii Adamčíka, ale gólom to neskončilo.
V 43. minúte oslabil svoj tím Hús a Levy
tak získali príležitosť skórovať, no nepodarilo sa im to. Nebezpečnou strelou
spomedzi kruhov preveril Šima Saliji, ale
ani táto situácia gólom neskončila. Na
opačnej strane to skúšal prudkou strelou Duran, ale puk skončil len v lapačke
Rychlíka. Gól na hokejke mal v 52. minúte Duran, ktorý sa dostal do samostatného nájazdu, ale Rychlíka neprekonal.
Vzápätí sa po vhadzovaní dostali Levy
k puku, Richard Huna poslal zadovku na
Róberta Hunu a ten z medzikružia dostal svoj tím do vedenia, 4:3. Piaty gól
mohol pridať Piačka, ktorý sa sám ocitol
pred Šimom, ale nepresadil sa. Indiáni sa
v závere tretiny pokúšali vyrovnať hrou
bez brankára, no gólom do prázdnej
brány spečatil víťazstvo domácich Róbert Huna.

Panteri rozhodli o víťazstve
až v predĺžení
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – HK
95 Považská Bystrica 1:2 pp (1:1, 0:0,
0:0, 0:1p)
Góly: 1. Lunter (Jakúbek, Mihalík) –
17. Vilchinskiy (Murtazin, Dmitriev), 63.
Murtazin (Hrušík L., Zaťko)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Pač, Kobolka, Jakúbek, Mihalík, Lunter,
Andersons, Hlinka, Tatár, Adamčík, Ďuriš,
Hudec, Gaško, Babeliak, Václav, Gašpar,
Buianov, Duran, Sarvaš, Rybnikár, Kamzík
HK 95 Považská Bystrica: Hrušík – Ďurkech J., Ďurkech L., Drevenák, Ligas, Lušňák, Zaťko, Švantner, Hrušík L., Minárik,
Jakubec, Dvonč, Surán, Vilchinskiy, Dmitriev, Murtazin, Turan, Krieger, Belic
Už po 12-tich sekundách zápasu sa
Indiáni dostali do vedenia po rýchlej
útočnej akcii najobávanejšej formácie,

kedy sa Lunterovi podarilo poslať puk
do odkrytej brány. Vzápätí Václav daroval Panterom početnú výhodu, ktorú im
predĺžil Rybnikár, ale Indiáni sa ubránili.
Neskôr sa situácia otočila a presilovú
hru si zahrali domáci. Obrovskú gólovú
príležitosť mal Jakúbek. Počas tretiny sa
striedali početné výhody na oboch stranách. Druhým gólom mohol zvýšiť skóre
Adamčík, ktorý dostal krížnu prihrávku
rovno pred bránu hostí, ale puk si nedokázal spracovať. V 17. minúte sa Panteri
dostali do útočnej tretiny a Dmitrievova prudká strela sa odrazila od betónov
Šima. Vilchinskiy zachytil puk a strelou
do ľavého horného rohu vyrovnal na
1:1. V poslednej minúte oslabil Indiánov
Jakúbek a hostia sa pokúšali dostať do
vedenia, ale nepodarilo sa im to.
V úvode tretiny sa Indiáni dostali do početnej výhody, ale Panteri dobre bránili.
V 26.minúte sa Lukáš Hrušík dostal do
samostatného nájazdu, ale tesne pred
zakončením mu ušiel puk z hokejky.
V tom istom čase hostia získali početnú výhodu, počas ktorej niekoľkokrát
ohrozili Šimovu bránu. V polovici tretiny
mali Panteri navrch a dokázali si vytvárať
obrovský tlak. V 37. minúte mohol dostať svoj tím do vedenia Lušňák, ktorý
prudkou strelou ohrozil bránu Indiánov,
ale Šimo mal lapačku na mieste. V závere
tretiny sa domáci opäť oslabili, ale Panteri ani tentokrát nedokázali skórovať.

hodu. V 57. minúte sa hostia na chvíľu
potešili, keď puk skončil za chrbtom
Šima, ale gól kvôli vysokej hokejke nebol uznaný. V poslednej minúte tretiny
oslabil Indiánov Tatár, ale Panterom sa
skórovať nepodarilo a tak zápas smeroval do predĺženia.

četnej výhody, ktorú okamžite využili.
Hujsa krížnou prihrávkou našiel Štumpfa a ten strelou z prvej poslal puk za
chrbát Trenčana, 2:0. V závere tretiny sa
situácia otočila a presilovú hru si zahrali
Indiáni, ale do konca tretiny sa už nedokázali presadiť.

Predĺženie začalo vo formáte 4 na 3
v prospech Panterov, kvôli ubiehajúcemu trestu Tatára. Hostia si vytvorili tlak
a zavreli Indiánov vo vlastnom pásme.
Lukáš Ďurkech prudkou strelou pálil
z ľavej strany. Odrazený puk od výstroje
Šima poslal do brány Murtazin a rozhodol tak o víťazstve Považskej Bystrice.

Hneď v úvode druhej tretiny sa domáci
dostali do rýchleho protiútoku a svojim
druhým gólom zvýšil v oslabení na 3:0
Štumpf. O minútu na to si Kotzman potiahol puk až na úroveň kruhov, prudkou
strelou pridal štvrtý gól Skalice a vyhnal
Trenčana z brány. Nebezpečnou strelou
z ľavého kruhu sa pokúšal znížiť skóre
Hús, ale puk skončil iba v lapačke Boráka. Domáci boli silnejší na puku a viackrát si dokázali vytvoriť obrovský tlak
a zavrieť Indiánov vo vlastnom pásme.
V 40. minúte sa Indiáni na pár sekúnd
tešili z gólu, ale hlavný arbiter im ho
neuznal kvôli vysokej hokejke. Druhá
tretina tak skončila 4-gólovým vedením
domácich.

Skalica zaslúžene zvíťazila,
hetrikom sa blysol Štumpf
HK iClinic Skalica – HK MŠK Indian
Žiar nad Hronom 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Góly: 13. Šátek (Vidovič, Šišolák),
15. Štumpf (Hujsa, Šmach), 21. Štumpf (Hujsa), 22. Kotzman (Vidovič),
43. Šmach (Hujsa, Galimov), 50. Štumpf
(Šišolák), 60. Nemec (Janáč, Hujsa)
HK iClinic Skalica: Borák – Horváth,
Šmach, Hujsa, Nemec, Štumpf, Kadlečík,
Janík, Šišolák, Dzhioshvili, Šátek, Hílek,
Vidovič, Janáč, Včelka, Kotzman, Rapant,
Mizerák, Kotvan, Galimov
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Trenčan (Šimo) – Andersons, Hlinka, Tatár,
Adamčík, Václav, Pač, Kobolka, Gašpar,
Mihalík, Lunter, Debnár, Duran, Sarvaš,
Rybnikár, Hús, Hudec, Buianov, Chlepčok,
Gubančok, Ďuriš
Úvod zápasu bol vyrovnaný. Do väčšej
príležitosti sa dostal v 6. minúte Gubančok, ktorý nikým nebránený pálil spomedzi kruhov, ale puk v bráne neskončil.
V 11. minúte darovali Indiáni domácim
početnú výhodu, ktorú dokázali využiť,
keď Vidovič prihrávkou spoza brány našiel Šáteka a ten strelou z medzikružia
dostal svoj tím do vedenia. Skaličania
sa v 15. minúte dostali do ďalšej po-

V úvode poslednej tretiny nastrelil nebezpečný puk pred bránu Indiánov
Vidovič, ale Šimo si s pukom poradil.
V 43. minúte sa Skaličania dostali do
útočného pásma, Šmach získal puk
a strelou spomedzi kruhov zvýšil na 5:0.
O pár minút na to sa Indiáni dostali do
početnej výhody. Napriek tomu však
mohli inkasovať, keď sa do úniku dostal
Šátek, ale Šimo sa blysol bravúrnym zákrokom. V 50. minúte sa po chybe v obrane Indiánov dostali do prečíslenia 2 na
1 domáci. Šišolák poslal krížnu prihrávku
na Štumpfa, ten prudkou strelou zvýšil
na 6:0 a uzavrel tak svoj hetrik. V závere
tretiny získali Skaličania presilovú hru
a zavreli Indiánov vo vlastnom pásme.
Janáč nastrelil puk do bránkoviska, ten
sa odrazil od výstroje Šima a do poloprázdnej brány ho poslal Nemec. Domáci počas celého zápasu dominovali
a zaslúžene im patrí plný bodový zisk.
Zdroj: www.hkmsk.sk

Posledná tretina začala vyrovnanou
hrou na oboch stranách. V 45. minúte
sa Indiáni dostali do početnej výhody,
ale nedokázali sa počas nej presadiť. Po
pár minútach sa situácia otočila a väčšiu príležitosť skórovať získali Panteri.
Nebezpečnú strelu vyslal na Šima Lukáš
Ďurkech, ale bránu tesne minul. Už tretíkrát v zápase oslabil svoj tím Jakúbek
a Panteri tak opäť získali početnú vý-

Muži v Žiline nezvládli druhý polčas,
na domácej palubovke proti Levoči víťazne
BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA - MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

Academic ŽU Žilina – MBK MŠK Žiar
nad Hronom 110:82 (19:19, 53:47,82:62)
Body: Pipíška 19, Haviar 17, , Vrtík 11,
Supuka 10, Obert 8, Truben 7, Švec 5,
Bobok 3, Grochal 2
Muži vycestovali na náročný zápas do
Žiliny. V prvom polčase sme dobrou
hrou dokázali držať krok s domácimi
a len zbytočným nezvládnutím jeho
záveru sme ho prehrali o 6 bodov.
V druhom polčase nás však mladí žilinskí
hráči zaskočili veľmi presnou streľbou,
rozstrieľali nás (dostali sme až 17 trojok!)
a nezabránili sme tomu ani viacerými
zmenami obrany. Súper postupne zvyšoval svoj náskok až na konečný 28-bodový rozdiel. Nám v závere dochádzali

sily, fyzické aj mentálne, a aj úplne jasné
koše nám vypadli z obruče von. A tak
nám neostáva nič len zagratulovať súperovi k výbornej hre a jasnému víťazstvu.
MBK MŠK Žiar nad Hronom –
BK Slovenský orol Levoča 93:80 (26:18,
49:41,75:55)
Body: Pipíška 23, Haviar 20, Vrtík 19,
Obert 18, Truben 7, Grochal 4, Supuka 2
Hrali: Bobok, Király a Švec
Prvý domáci zápas tejto sezóny sme
od začiatku mali pevne v rukách. Po
prvých bodoch sme šli do výrazného
vedenia, ale hostia z Levoče sa snažili
náš úspešný začiatok zastaviť.
V druhej štvrtine sme sa dostali do prob-

lémov s faulami, a tak hostia dotiahli
polčas na prijateľný 8bodový rozdiel.
V druhom polčase sme opäť začali veľmi dobre. Hlavne v obrane na perimetri
sme boli veľmi dôrazní, získali sme veľa
lôpt a vyrážali sme do rýchlychprotiútokov. Tým sme zrýchlili hru, dali rýchle
a ľahké koše a vytvorili sme si až 22-bodový náskok. Ten sme síce v poslednej
štvrtine stratili, ale zápas sme s prehľadom dotiahli do víťazného konca. Za
celkový predvedený výkon patrí poďakovanie všetkým našim hráčom. Priestor
na palubovke dostali v závere všetci naši
hráči, čo je tiež veľmi pozitívne.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent
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Na Žilinu sme v domácom prostredí nestačili,
rozhodli góly z prvého polčasu
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FK Pohronie - MŠK Žilina 1:2 (1:2)
Góly: 40. Mazan - 32. Jánošík, 45+3 Paur,
ŽK: Špiriak - Sluka. Rozhodovali: Glova Roszbeck, Čajka, 525 divákov.
FK Pohronie: Hrdlička – Špiriak, Štrba,
Jenat, Záhumenský – Adamec, Šmatlák
(73. Raffael) – Mazan, Ladji, Horák
(46. Nguer) – Badolo
MŠK Žilina: Belko – Anang, Kopas, Minárik, Sluka (85. Goljan) – Slebodník
(85. Gono), Fazlagič, Bičachčjan – Jánošík (58. Rusnák), Paur (46. Jambor), Ďuriš
(90. Iľko)
Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili
v 14. kole Fortuna ligy na ihrisku FK
Pohronie 2:1. Potvrdili tak domáce
víťazstvo 4:1 so Zlatými Moravcami
a vyhrali druhýkrát za sebou. Posledné Pohronie utrpelo deviatu prehru.
Úvod duelu bol opatrný, miernu aktivitu mala Žilina, ktorá sa dostala do prvej
šance v sedemnástej minúte. Bičachčjan postupoval sám na bránku, nik ho
neodstavil od lopty, ale stroskotal na
Hrdličkovi, ten totiž výborne zasiahol
nohou. Skóre sa menilo až po polhodine hry. Hostia napokon pretavili tlak do
gólu. Paur prihrával z kraja šestnástky,
Bičachčjan loptu jemne usmernil na
zadnú žrď, kde bol pripravený Jánošík
– 0:1. Domáci následne ožili, osmelili

Kapitán Peter Mazan podal v zápase skvelý výkon.
Bol ťahúňom svojho tímu, za čo si vyslúžil nomináciu v zostave kola.

sa smerom dopredu. Belko mal najprv
prácu po dobrej strele Badola, ktorý
o minútu neskôr hlavičkoval do brvna.
Lopta sa však odrazila pred bránku, kde
sa presadil v ďalšom hlavičkovom súboji
s Paurom Mazan – 1:1. Strelec tohto gólu
sa zranil, dlhšie sa nehralo. Rozhodca
i preto nadstavil tri minúty, čo napokon
Žilinčania využili tesne pred prestávkou.
Presadil sa osamotený Paur z dorážky po
predchádzajúcom zásahu Hrdličku.
V druhom polčase bolo aktívnejšie Pohronie. Viac sa tlačilo dopredu, ale centrované lopty pred bránku hostia dobre
pokrývali. Po góle volala sľubná hlavička

Gratulácia k životnému jubileu
Ľubomíra Striežovského

Mazana, z väčšej vzdialenosti preveril
Belka Ladji. Žilina hrozila najmä zo štandardiek. Po jednej z nich lopta putovala
na zadnú žrď, no Minárikova hlavička sa
neujala. Futbalisti spod Dubňa boli blízko k tretiemu gólu v 78. minúte. Rusnák
si našiel priestor na strelu, napriahol
spoza šestnástky, Jenat s Hrdličkom
sa úplne nedohodli, napokon však zažehnali situáciu na bránkovej čiare. Vyrovnávajúci zásah mal potom na nohe
Mazan. Strieľal prudko z približne dvadsiatich metrov, Belko sa dobre natiahol
a vytlačil loptu vedľa ľavej žrde. K ďalšej
nebezpečnej strele sa dostal Ladji, trafil
však Kopasa. V samom závere snaha Po-

hronia gradovala, ale Ladji a ani Badolo
recept na gólmana hostí nenašli.
Pablo Villar, tréner Pohronia: „Boli
sme v ťažkej situácii. V našom tíme sa totiž rozmohol covid. Trénovať sme začali
až v stredu, no veľa hráčov je mimo hry.
Tým, čo mohli nastúpiť, sa chcem poďakovať. Som na nich hrdý. Žilina dnes

hrala dobre, vytvorila si v prvom polčase
tlak, ktorý zužitkovala do dvoch gólov.
Chcem jej pogratulovať k víťazstvu. Ak
by sme mohli nastúpiť v plnej sile, určite
by sme odohrali kvalitnejší zápas a azda
by sme aj vyhrali. Herne sa však zlepšujeme, čo je pozitívom.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Raffael (na snímke vľavo) zažil svoju premiéru
na slovenských ligových trávnikoch.

Tanečníci TŠK Stella majstrami
Slovenska v plesových choreografiách
TANCE – PLESOVÉ CHOREOGRAFIE

Viac ako dva roky čakali milovníci
plesových choreografií na možnosť
ukázať svoju tvorbu. Nakoniec sa
6. novembra stretli v Žiari nad Hronom tímy z celého Slovenska.
Mali sme možnosť vidieť pätnásť choreografií a tri show dance. V kategórii
juniorov latinskoamerické tance spojenej s kategóriou juniorských tanečníc
si Žiarčania vytancovali titul majstrov
Slovenska s choreografiou Sme cool.
Choreografky Stella Víťazková a Petra
Kubaľáková využili hudbu od Boney M.

V stredu 17. novembra oslávil výnimočné životné jubileum jeden z najdôležitejších členov Karate klubu MŠK
Žiar nad Hronom, Ľubomír Striežovský.
Tak ako bol mnoho rokov neodmysliteľnou súčasťou Karate klubu takmer od
jeho počiatkov, ako rodič úspešného
pretekára, tak sa stal jedného dňa nielen prezidentom, ale aj srdcom a dušou
žiarskych karatistov.
Keďže sme sa v tejto neľahkej dobe nemohli všetci stretnúť, tak ako to u nás
v klube býva zvykom, aj touto cestou by
sme ti chceli za všetkých našich malých
aj veľkých karatistov, rodičov, trénerov

a fanúšikov žiarskeho karate a za vedenie
MŠK z celého srdca popriať hlavne veľa
pevného zdravia. Nech ťa naďalej tešia
športové úspechy karatistov bývalých,
súčasných a aj tých budúcich, nech nikdy
nestrácaš chuť motivovať a podporovať
tých, ktorí to najviac potrebujú. Nech zas
a znovu zažívame všetci spolu chvíle súťažných víťazstiev a šťastia. Tie chvíle, pri
ktorých sa vracia niekoľkonásobne to, čo
ty do karate vkladáš, chvíle, ktoré ti vždy
vyčarujú úsmev na tvári.
Ešte raz, hlavne za všetkých žiarskych karatistov, prajeme ti šťastné vykročenie od
okrúhlej 70-ky do ďalších krásnych rokov.
Žiarski karatisti

V kategórii juniorov štandardné tance
zvíťazil tím TC Meteor Košice a choreografia Kráska a zviera od choreografa
Erik Seman. V kategórii dospelých tanečníc zvíťazila choreografia Akadémie
tanca Nitra pod názvom Pose, autorom
choreografie je Andrej Balko. Žiarske LG
s choreografiou Back Up skončili na treťom mieste. Choreografkami boli Stella
Víťazková a Soňa Herková.
V seniorskej kategórii titul poputoval do
Košíc do TK Elegance. Získala ho choreografia Darované z lásky, ktorej autormi
boli Peter Vidašič a Miroslav Vybíral. Vyvrcholením podujatia boli tri vystúpenia show dance. Majstrami Slovenska sa
stali Matej Štec a Elena Popová so show
Máša a medveď. Choreografom bol Ton
Greten a zaujímavosťou je, že v roku

2019 získali 3. miesto na Majstrovstvách
sveta v show dance.
Boli to netradičné Majstrovstvá Slovenska, takmer bez divákov, s epidemickými
obmedzeniami. Ale aj tak priniesli veľa
potešenia. Ako povedal jeden z taneč-

níkov: „Zahriali na srdiečku.“ Ďakujeme
pracovníkom MsKC a celému tímu rodičov za pomoc pri príprave.
Ing. Stella Víťazková
Foto: Ing. Miroslav Víťazka

