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Mesto získalo desaťtisíc eur na revitalizáciu
dvora Svätokrížskeho domu
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Vo vnútroblokoch vysadia
60-tisíc trvaliek
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Mesto bolo opäť úspešné pri podávaní svojho projektu. Z Úradu vlády
Slovenskej republiky sa samospráve
podarilo získať dotáciu 10 000 eur na
revitalizáciu dvora Svätokrížskeho
domu, ktorý bude slúžiť na spoločenské akcie a stretávanie sa verejnosti.
Vo Svätokrížskom dome sa už niekoľko
rokov konajú spoločenské podujatia,
ktoré svojim charakterom spájajú ľudí
v oblasti zachovania ľudových tradícií,
ľudových remesiel a domácej kultúry.
„Som veľmi rád, že naše mesto dostalo
od Úradu vlády Slovenskej republiky
finančný príspevok necelých 10-tisíc
eur na revitalizáciu exteriéru vo Svätokrížskom dome,“ hovorí primátor mesta
Peter Antal a ako podotýka: „Svätokrížsky dom je miestom, kde sa odohrávajú rôzne kultúrne podujatia, či už sú to
fašiangy, Veľká noc, stavanie Mája, jarmok, ale aj Vianoce. Okrem toho v ňom
žiarske školy organizujú svoj vlastný
program, ako sú napríklad tvorivé dielne a vystupujú v ňom ľudoví umelci.“
Ako ďalej primátor naznačuje, v rámci projektu sa bude revitalizovať dvor
a vybuduje sa pódium, ktoré bude pre
umelcov na vystupovanie oveľa príjemnejšie. „Súčasťou je aj rekonštrukcia
vonkajšieho sedenia a oprava studne
tak, aby ladili k prostrediu Svätokrížskeho domu. Revitalizáciu plánujeme
dokončiť do jari budúceho roka. Verím,
že aj takýmto spôsobom sa nám podarí zvýšiť počet návštevníkov a ukázať
mladej generácii tradície, ktoré sú našou súčasťou,“ dopĺňa žiarsky primátor.

„

Verejnosti chceme
pripomínať tradície priamo
v autentickom prostredí
historického domu.

Seniorom v domove
pomáhajú špeciálne psy
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Tretiakov po meste
povozila Štiavnická Anča
Strana 7

Peter Antal, primátor mesta
Svätokrížsky dom dalo mesto Žiar
nad Hronom zrekonštruovať v roku

bie chceme využiť práve na osadenie
pódia a úpravu vonkajších priestorov
na sedenie a úpravu studne,“ približuje
Katarína Reiterová, manažér pre rozvoj
cestovného ruchu MsÚ a ako dodáva:
„Veríme, že už počas fašiangových slávností, ktoré sa tiež konajú vo Svätokrížskom dome, bude všetko hotové a že
si návštevníci vychutnajú tak kultúrny
program, ako aj nové sedenie.“

Vítanie jari pred Svätokrížskym domom.

2018. Pôvodne to bol gazdovský dom
z 19. storočia, ktorý je ukážkou toho,
ako sa žilo v minulosti. Veľké zmeny
v našom živote však spôsobili, že tradície pomaly miznú. Záchrana toho,
čo ešte možno zachrániť, sa preto stala
nevyhnutnou. „Preto chceme verejnosti pripomínať tradície nášho národa
priamo v autentickom prostredí historického domu. Aby sme však mohli
organizovať podujatia s odkazom na
našu históriu a tradície, je potrebné
naďalej tento dom zveľaďovať a udržiavať, preto chceme na jeho dvore vybudovať priestor, ktorý návštevníkom
ponúkne možnosť oddychu a relaxácie
tak, aby sme nenarušili jeho pôvodný
vzhľad, a zároveň aby sa tam mohli konať rôzne spoločenské akcie zamerané
na podporu kultúrneho dedičstva, ľudového umenia či podporu miestnych
remeselníkov,“ konštatuje ďalej Peter
Antal a ako ďalej naznačuje: „Pri rôznych príležitostiach a sviatkoch počas
celého roka budeme vo Svätokrížskom
dome organizovať vystúpenia folklórnych skupín, predstavenia tradičných
ľudových rozprávok, no najmä tvorivé
dielne, pri ktorých budú mať obyvatelia
mesta i jeho okolia možnosť pozorovať
prácu ľudových remeselníkov, oboznamovať sa s prírodným materiálom, či
vyskúšať si svoju zručnosť a šikovnosť

Vo dvore bývalého gazdovského domu pravidelne
pri rôznych príležitostiach vystupujú ľudoví umelci.
Na fotografii mužská spevácka skupina Sekera.

pri zhotovovaní výrobku pod vedením
ľudového remeselníka. Takto im poskytneme námet pre zmysluplné využitie svojho voľného času a zapojíme
širokú verejnosť do kultúrneho života.“

„

Terénna úprava dvora,
rekonštrukcia studničky
aj humno pre rôzne
tvorivé dielničky.

Požadované financie z grantu budú
využité na obnovu a úpravu priestorov Svätokrížskeho dvora, čo by podľa vedenia mesta malo zvýšiť záujem
verejnosti o podujatia organizované
na tomto mieste. Ide najmä o terénnu
úpravu dvora, zakúpenie pódia a jeho
umiestnenie v zadnej časti dvora, aby
sa tam mohli organizovať rôzne tanečné, divadelné a hudobné vystúpenia,
rekonštrukciu studničky na dvore, pričom v rámci projektu sa urobí imitácia
starodávnej ľudovej studne na dvore
a v otvorenom, ale zastrešenom humne na dvore sa urobí zázemie pre divákov, kde si budú môcť posedieť počas
spoločenských akcií. Zároveň bude toto
humno slúžiť aj na rôzne dielničky, ktoré sa organizujú pre žiakov základných
škôl. Do humna sa kúpia drevené stoly
a lavice v ľudovom štýle. „Zimné obdo-

Všetky uvedené aktivity, to znamená
vystúpenia či rôzne workshopy, nebudú jednorazovou záležitosťou. „Ich
realizácia bude prebiehať v dlhodobom
časovom rozmedzí, pretože sú zahrnuté v dramaturgickom pláne Mestského
kultúrneho centra a aj spolupráca s regiónom Gron, ktorý tu bude mať svoje
aktivity, je dlhoročná,“ uzatvára Katarína Reiterová a ako na záver prezrádza,
už na budúci rok by sa vo dvore Svätokrížskeho domu mal konať prvý ročník
súťaže vo varení halušiek.

Vo Svätokrížskom dome
to žije celý rok
Vo Svätokrížskom dome sa konajú rôzne podujatia počas celého roka. Počas
fašiangových slávností sa tu vyrábajú
masky, koná sa tu tradičná zabíjačka,
nechýba sprievod masiek a vystúpenia
folklórnych súborov. Veľká Noc v gazdovskom dome zase patrí zdobeniu
vajíčok tradičnými i menej známymi
technikami, samozrejmosťou je tiež
ukážka oblievačky. Aj stavanie Mája je
súčasťou svätokrížskych aktivít. Vtedy
sa v dome stretávajú ľudoví remeselníci
s ukážkou svojej tvorby. Zabudnúť nemôžeme ani na Žiarsky jarmok. Vtedy
sa tu varia a pečú tradičné jedlá, nechýbajú ukážky tvorby rôznych ľudových
remeselníkov, výroba malých ozdobných predmetov z drôtu, látky či slamy.
Počas Vianoc sa zase Žiarčania tešia na
prípravu tradičných ozdôb a ukážky pečenia oblátok.
(lt)

Svätokrížsky dom navštevuje veľa ľudí počas celého roka.
Otvorený je cez fašiangy, Veľkú noc či cez jarmok.
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S príchodom Mikuláša odštartujú aj Vianočné trhy
Ani sme sa nenazdali a na dvere nám
pomaly klopú najkrajšie sviatky
v roku. V meste už pomaly pribúda
vianočná výzdoba a pripravujú sa aj
vianočné trhy. Všetko odštartuje tradičný mikulášsky sprievod, ktorý do
mesta príde v pondelok 5. decembra.
Vianočná výzdoba aj vianočný stromček
sa v našom meste po prvýkrát rozsvietia v pondelok 5. decembra. V rovnaký
deň sa bude konať aj mikulášsky sprievod a príchod Mikuláša na námestie.
Spolu s mikulášskym sprievodom sa
v rovnaký deň otvoria aj Vianočné trhy.
Stránky s občerstvením, vianočným
tovarom či punčom budú otvorené do
23. decembra v čase od 10.00 do 20.00
hodiny. „Tento rok bude na námestí počas vianočných trhov otvorených desať
stánkov,“ informuje Ján Žiak z Mestského
úradu a prezrádza, čo všetko bude v ponuke: „Občerstvenie, punč pre dospelých
aj detský, varené víno, hurky, klobásy,
perníky, vianočné oblátky, vianočné
ozdoby, cukrovinky, výrobky z dreva,
údené výrobky, vianočný tovar aj detský
textil a hračky.“ Okrem predajných stánkov sa so svojou činnosťou bude prezentovať aj Domov pri kaštieli a Občianske
združenie Žiarska kotlina.

Advent v kaštieli
Kultúrny program počas vianočných
sviatkov má už roky pod palcom žiarske
Mestské kultúrne centrum. Okrem hudobných vystúpení pripravuje aj množstvo tematických podujatí. Producent
Céčka naznačuje, že tento rok sa Žiarčania môžu tešiť na atraktívne zimné
programy: „Po prvýkrát prinesieme Advent v kaštieli, koncert Danubius Octet
singers s herečkou Božidarou Turzonovo-

Veľkej obľube sa teší aj Adventný koncert, ktorý sa opäť uskutoční v Kostole
Povýšenia sv. Kríža. Tento rok na ňom
vystúpia sólisti Patrícia Malovec (soprán),
Denisa Šlepkovská (mezzosoprán), Ivan
Zvarík (bas), Ján Vaculík (tenor) a klavirista Eduard Lenner. Spoločne s nimi sa
predstaví aj zbor Badz s dirigentom Robertom Tišťanom a korepetítorkou zboru
Petrou Ferenčíkovou.

Vystúpenia hudobníkov na námestí nebudú chýbať ani tieto Vianoce.

vou v predvečer adventu 26. novembra.
Práve tento koncert odštartuje Vianoce
v meste, v rámci ktorých prinesieme
napríklad aj rodinný muzikál Perinbaba, vianočný program SĽUKu, výročný
program FS Hron, Svätokrížske Vianoce,
ale aj vystúpenia v rámci Vianočných trhov na námestí.“

Mikulášsky sprievod mestom
s anjelmi a čertami
Veľmi očakávaným býva každoročne
práve príchod Mikuláša. Aký bude ten
tohtoročný? „Spolu s hercami z Divadelnej spoločnosti pripravujeme Mikulášsky
sprievod s čertami a anjelmi, ktorý bude
prechádzať mestom od 16.00 do 18.00
hodiny, aby pozval detičky a rodičov na
spoločné rozsvietenie stromčeka o 18.00
hodine na Námestí Matice slovenskej,“
približuje Janko Kulich.
Živý Betlehem, vystúpenia hudobníkov,
pódiový program pri varení kapustnice, hudobná produkcia cez vianočné
trhy – to je len zlomok toho, kde všade
je v pozadí Mestské kultúrne centrum.

Zaujímalo nás, či tento rok k tradičným podujatiam pribudne niečo nové.
„Novinkou bude už spomínaný Advent
v kaštieli, ale aj Svätokrížske Vianoce vo
Svätokrížskom dome v tradičnom ľudovom duchu. Predstavíme tu nový vianočný symbol mesta. Okrem toho pripravujeme pravidelné hudobné produkcie na
námestí v rámci Vianočných trhov od
16. až do 22. decembra. Už teraz je evidujeme veľký záujem o podujatie Žiarska
kapustnica, ktorá bude 21. decembra.
Už dnes máme prihlásených viacero súťažných tímov,“ hovorí ďalej producent
Céčka. Samozrejme, opäť nebudú chýbať
ani tvorivé dielne, kedy sa pečie voňavé
sladké pečivo, medovníky a vyrábajú sa
tradičné vianočné ozdoby. „Vianočné
dielničky nesmú chýbať, ale tento rok
sa uskutočnia vo Svätokrížskom dome
v rámci akcie Svätokrížske Vianoce, a to
15. decembra,“ konkretizuje Kulich, a zároveň Žiarčanov pozýva na výročný koncert skupiny Janko Kulich & Kolegium,
ktorý sa uskutoční 28. decembra pri príležitosti 10. narodenín skupiny.

Vo vnútroblokoch vysádzali trvalky

Odstránili sa aj staré obrubníky a osadili nové.

Projekt revitalizácie centrálnej mestskej zóny je zameraný na štyri vnútrobloky centrálnej mestskej zóny severne od Námestia Matice slovenskej
a k nim priľahlé zelené plochy na Ulici
Š. Moysesa. Celkovo bude revitalizovaných 39 410 štvorcových metrov
plôch.
S prácami na projekte sa začalo začiatkom októbra. Okrem stavebných a búracích prác prebiehajú aj sadové práce,
v rámci ktorých sa rekultivujú trávnaté
povrchy. V ostatných dňoch sa začalo
aj s výsadbou približne 60-tisíc kusov
trvaliek, ktoré do Žiaru priviezli až z Holandska.
Práce aktuálne prebiehajú vo vnútroblokoch za predajňou bagiet, za bankou
a za mestským úradom. „Od začiatku októbra sa už odstránili staré asfaltové povrchy z chodníkov, vybúrali sa nefunkčné
betónové plochy a staré obrubníky, ktoré

Vo vnútroblokoch sa vysadí takmer
60-tisíc sadeníc trvaliek.

sú tiež predmetom revitalizácie, a zároveň sa osadili nové obrubníky v častiach
chodníkov, ktoré budú z mlatového povrchu,“ približuje už hotové práce v jednej z častí vnútroblokov Miloš Čerťaský,
projektový manažér mesta.
Podľa projektovej dokumentácie sa už
vyrúbali aj niektoré stromy a začalo sa
s ošetrením drevín odborným rezom.
„V rámci týchto práce sa urobilo hrubé
urovnanie terénu a odstránili sa staré
pne. Zároveň sa založili parkové trávniky, ktoré sa hneď aj ošetrili. No a v týchto
dňoch sa vo veľkom pracuje aj na výsadbe trvaliek,“ dodáva Miloš Čerťaský. Ako
podotýka, do zimy sa s najväčšou prav-

depodobnosťou práce neskončia. Budú
však plynule pokračovať na jar.

„

Počas Svätokrížskych
Vianoc predstavia nový
vianočný symbol mesta.

Keby sme z pohľadu Céčka bilancovali
uplynulé mesiace a obzreli sa za žiarskou
kultúrou dozadu, môžeme smelo povedať, že ide o najúspešnejšie kultúrne
leto, kedy kultúrny stánok do Žiaru priniesol desiatky akcií pre všetky vekové
generácie s celkovou návštevnosťou viac
ako 15 000 divákov. „Veľmi nás potešil
veľkolepý návrat City festu s rekordnou
účasťou, ale aj to, že na akciu Beer fest
prišlo množstvo divákov, aj keď pršalo.

To nám dáva istotu diváckeho záujmu.
Najviac u Žiarčanov tradične zarezonovali City fest, Beer fest, Horkýže Slíže, Sima
a Miro Jaroš. My, organizátori, sme sa najviac potešili z úspechu City festu, ktorý
je pre nás kľúčový. Naproti tomu, jeseň
sme poňali divadelne, respektíve muzikálovo a priniesli sme muzikálové produkcie Čajočky, Pacho – Zbojník z Hybe
či muzikál pre deti Pinocchio. Jeseň je
navyše obdobie, kedy sa plánujú akcie
a dramaturgie na rok 2023,“ naznačuje
ďalej Janko Kulich a na záver prezrádza,
ktoré podujatia zaznamenali najväčšiu
návštevnosť a ktoré prekvapili, aj keď
pôvodne sa možno čakalo s menšinovým žánrom: „City fest nemá konkurenciu v návštevnosti, keďže ide o festival
s dosahom na celý región a Slovensko.
Nás veľmi prekvapil záujem o koncerty
v parku, ktoré pravidelne navštevovali
tisícky divákov. Prekvapili nás asi len dve
akcie, a to produkcie pre deti Dračí deň
a bublinová šou na námestí. Obe mali
veľký úspech.“
(lt)
Foto: archív mesta.

Mikuláš do Žiaru zavíta v pondelok 5. decembra
spolu so svojím sprievodom.

Žiar bude ako prvé mesto
Slovenska na digitálnej
svetovej mape
Žiar nad Hronom sa stane digitálnym
mestom a vznikne jeho tzv. digitálne
dvojča. Ide o pilotný experimentálny
projekt prípravy aplikácie novej modernej stavebnej legislatívy, ktorá
bude platiť na Slovensku.
„V praxi to znamená, že mesto bude mať
zdigitalizované všetky budovy nachádzajúce sa v meste, zeleň, komunikácie,
inžinierske siete a podobne. Bude to slúžiť ako pracovná pomôcka pre stavebný
úrad ako aj všetky inštitúcie, ktoré pracujú s podkladmi mesta,“ informuje primátor Peter Antal.

Digitálne zameranie Žiaru nad Hronom
bude realizovať nový štátny úrad – Úrad
pre územné plánovanie a výstavbu SR
v spolupráci s technickou univerzitou
Košice. „Zaradíme sa do globálnej digitálnej mapy, na ktorej sú zatiaľ len niektoré svetové veľkomestá. Počas realizácie
projektu Žiar nad Hronom navštívia viaceré slovenské a svetové kapacity v tejto
oblasti, ktoré si v teréne budú overovať
teoretické poznatky,“ uzatvára žiarsky
primátor.
(r)

Súčasťou revitalizácie je aj rekonštrukcia
pieskovísk, nové koše a lavičky. Zároveň
sa vyrúbu staré a choré stromy, ktoré
budú nahradené šesťmetrovými stromami, regenerujú sa aj trávniky. Celkovo
sa ošetrí viac ako 100 stromov, niektoré
však musia byť kvôli bezpečnosti alebo
ich zdravotnému stavu odstránené. Nahradia ich však nové a vyššie stromy vo
väčšom počte. Všetky práce vykonajú
mestské Technické služby, ako generálny
dodávateľ prác.
(lt)

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

ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Kaplnka v biskupskom
kaštieli v roku 1969
Vráťme sa opäť k našej kaplnke
v biskupskom kaštieli. Počas dlhých období prichádzalo k ojedinelým úpravám, v lepších prípadoch opravám objektu kaštieľa,
nevynímajúc z toho ani kaplnku.
V zápisoch z rokovaní pamiatkarov s mestom nachádzame niekedy veľmi zaujímavé poznatky tak
o histórii, ako aj o architektúre
objektu. Lebo v architektúre sa
objavujú veľmi často, ba by som
povedal zákonite, prvky doplnené v tej ktorej dobe. Či sú to pozitívne, alebo negatívne zásahy,
to necháme na neskoršie hodnotenie. My sa budeme venovať
spomienkam nedávno minulým.
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mentácia existujúcej maľby. Všetky
kamenné architektonické články
mali byť očistené a konzervované.

Tak napríklad 6. januára 1969 zasadal v kaštieli prípravný výbor k oslavám 100. výročia narodenia Štefana
Moysesa. K tomu sa vyjadril aj pamiatkový ústav a ten nám zanechal
písomné svedectvo o stave kaplnky
v tom čase.
Kaplnka sa využívala ako sklad CO
a mala sa zriadiť ako pamätná izba
biskupa. Mala priniesť adekvátne
využitie daného priestoru zodpovedajúceho jeho hodnotám. Preto
pred úpravami interiéru bolo nutné
vypracovať statický posudok nosných konštrukcií, keďže sa tu nachádzali zvislé trhliny v severo-východnom rohu v časti kordónovej rímsy.
Bolo nutné zachovať celistvosť
priestoru, preto sa neodporúčalo
ho deliť pevnými, zvislými a nepriehľadnými priečkami a otvorením

Existujúca dlažba sa mala nahradiť
novou, ktorá by nadväzovala na
úpravu stien. Pôvodný oltárny obraz z kaplnky, ktorý bol v tom čase
v múzeu v Kremnici, sa mal reštaurovať a vrátiť na pôvodné miesto do
kaplnky kaštieľa.
Nezabudlo sa ani na vstupné dvere.
Tie sa mali očistiť a upraviť v súlade
s interiérom, kľučka sa mala vymeniť s tvarovo blízkou k historickému
kovaniu.
pôvodných okenných a vstupných
otvorov. Komisia odporúčala odstrániť nástenné svietidlá a rôzne
druhy osvetlení a nahradiť ich jedným stropovým lustrom. Jestvujúca nástenná maľba, podľa ich

vyjadrenia, nemala veľkú umeleckú
historickú hodnotu. Preto odporučili
vytvoriť novú maľbu, ktorá sa mala
viesť v maximálne dvoch tónoch.
Pred realizáciou novej maľby mala
byť zhotovená podrobná fotodoku-

Práce na úprave kaplnky, vrátane
projektovej prípravy, mali trvať
5 – 6 mesiacov.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Po dušičkách nám zostali plné kontajnery zmesového odpadu
Máme niekoľko dní po Sviatku všetkých svätých, kedy na cintoríny chodí viac ľudí ako po zvyšné dni v roku.
Blížia sa však aj vianočné sviatky, kedy
si tiež viac spomíname na tých, ktorí
už nie sú medzi nami a naše kroky tak
častejšie smerujú k ich hrobom. Nezabúdajme však, že aj počas rozjímania
by sme mali myslieť na našu prírodu
a netvoriť zbytočne veľa odpadu.
Ako potvrdzuje Ivana Martincová z Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ,
vývoz veľkokapacitných kontajnerov
z cintorína bol po dušičkách väčší ako
po bežné týždne v roku. „Už týždeň pred
sviatkom sme zaznamenali, že začala
väčšia tvorba odpadu na cintoríne,“ hovorí na úvod a ako dodáva: „Kontajnery
sa zapĺňali rôznym druhom odpadu, ktorý, aj napriek tomu, že máme nádoby na
triedený zber, bol vo väčšine od obyvateľov odovzdávaný netriedený.“

Na žiarskom cintoríne
triedime sklo aj plasty
Na žiarskom cintoríne majú obyvatelia
možnosť triediť odpad do nádob na
plasty a sklo a rovnako tak je pristavený
veľkokapacitný kontajner na zmiešaný
odpad. „Veľakrát ozdoby, ktoré sa používajú na výzdobu hrobov, sú kombinované z rôznych materiálov a nedajú
sa fyzicky vytriediť a oddeliť jednotlivé
zložky. A práve na to slúži veľkokapacitný kontajner. Ale, návštevníci žiarskeho
cintorína majú možnosť odpad z hrobov
svojich blízkych aj triediť, a to do nádob
na sklo a plasty. Do nádoby na sklo patria
sklenené kahance bez plastovej vnútornej náplne, v ktorej je vosk a bez plastových a kovových vrchnáčikov, ktoré sú
súčasťou kahancov. Do nádoby na plasty
je potrebné vhadzovať obaly z kahancov,

plastové fólie alebo kytice z plastu,“ vysvetľuje ďalej Ivana Martincová.

Živé kytice namiesto
umelých kvetov

Jedinečný obraz cisárovnej Sisi.

trickým biskupom, čím sa kaštieľ stal na
stopäťdesiat rokov centrom banskobystrickej diecézy.“
Druhé dva zarámované obrazy sú
umiestnené sa stene zlatého, rokokového salónu, spájajúceho biskupskú sálu
s bytom biskupov. Na týchto obrazoch je
vyobrazený cisársky pár František Jozef I.
a cisárovná Alžbeta Bavorská, známa pod
menom Sisi. „Cisár František Jozef I. niekoľkokrát navštívil kaštieľ a mal k nemu
priaznivý vzťah. Pri jednej z jeho návštev
vznikol v mestečku požiar a cisár pri tejto príležitosti prispel značnou finančnou
čiastkou na pomoc obyvateľom, ktorým
požiar zasiahol domy,“ dodáva Peter
Mosný.

a hneď nám vzniká plastový odpad, ktorý
sa inak nedá využiť,“ dodáva na záver Ivana Martincová.
(lt)

Ako však priznáva, častokrát je práve
po väčších sviatkoch realita a skúsenosť
iná: „Práve v takomto období sú zberné
nádoby plnené akýmkoľvek odpadom,
triedenie sa nedodržiava a následne
musí byť takýto odpad celý odvezený
ako netriedený, zmesový, a to na skládku
odpadov. Aj napriek tomu, že každému
sa páči niečo iné a inklinuje k niečomu
inému, radíme uprednostniť výzdobu,
ktorá je biologického charakteru, a teda
rozložiteľná. Také sú napríklad prírodné
kytice a živé kvety. Skúste tiež zvážiť,
či je potrebné sklenený kahanec hneď
po dohorení náplne vyhodiť, alebo či
by sa nedal opätovne použiť, však stačí

Obrazy uhorských panovníkov uložili
do pozlátených rámov
Štyri obrazy, ktoré sú umiestnené
v biskupskej sále kaštieľa v našom
meste, dostali nové rámy. Krásne
zdobené rámy v hodnote 846 eur sa
podarilo kúpiť vďaka Občianskemu
združeniu ZAŽIAR.
Ide o dve veľkoplošné plátna umiestnené na čelnej stene sály. „Nové rámy
sú na obrazoch s portrétmi cisárskeho
páru Františka Lotrinského a Márie Terézie, ktoré boli uložené do pozlátených
rámov s bohatou rezbou, doplňujúcich
význam stvárnených panovníkov,“ hovorí historik Peter Mosný a ako podotýka,
ich umiestnenie na čelnej stene tak dominuje celému priestoru. „Ide o zámer,
ktorý má návštevníkovi pripomenúť ich
zásluhu na vytvorení banskobystrickej
diecézy a darovaniu kaštieľa banskobys-

vymeniť sviečkovú náplň. Tieto odporúčania platia aj pre vianočnú výzdobu na
hroboch. Uprednostnite väčšie náplne
s dlhšou dobou horenia. Menšie sú s minimálnym obsahom vosku a krátko horia

Zaujímavosťou je, že kópiu obrazu cisárovnej Sisi sa podarilo získať zo Slovenského banského múzea v Banskej
Štiavnici. „Ide o jedinečný obraz, ktorý
nie je možné nájsť nikde inde vo svete.
Špeciálne si tento obraz vyžiadal Peter
Mosný, ktorý ho v minulosti v Štiavnici
videl. Preto sme múzeu vďační, že súhlasilo s vyhotovením jeho kópie,“ hovorí
Katarína Reiterová, manažér pre rozvoj
cestovného ruchu MsÚ.
Obrazy ako aj rámy sú zhotovené z finančných darov nadácií a obohatili
priestory kaštieľa o osobnosti tvoriace
históriu nášho nádherného kaštieľa.
(lt)

Cisársky pár František Lotrinský a Mária Terézia.

„Štvorka“ zrevitalizovala
školský sad
V utorok 8. novembra žiaci Základnej
školy na Jilemnického ulici vysadili
ovocné stromy a kríky. Podarilo sa to
vďaka projektu Vysaďme si zdravie,
ktorý bol podporený Nadáciou Ekopolis.
Ako informuje riaditeľka Základnej školy
na Jilemnického ulici, Drahomíra Hanzlíková, v rámci projektu žiaci zasadili 42
kusov drevín. „Cieľom projektu je vytvorenie miesta na načerpanie pozitívnej
energie, zdravia, pokoja a súčasne naučiť žiakov vážiť si prírodu, oceniť prácu v
nej a popri tom mať aj úžitok v podobe
zdravia plných ovocných plodov,“ konštatuje Drahomíra Hanzlíková s tým, že
do samotnej akcie sadenia sa zapojilo 12
dospelákov, a to pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy, ako aj

rodičia žiakov a 51 žiakov I. a II. stupňa.
„Spôsob sadenia a umiestnenia všetkých
drevín bola konzultovaná s krajinným
ekológom Ľudovítom Vaššom. Vďaka
jeho inštrukciám sme sa mnohému naučili a tešili sa na konci dňa z pozitívneho
výsledku. Z našej ovocnej záhrady,“ uzatvára riaditeľka žiarskej „Štvorky“.
Ako na záver dodáva, pri práci nechýbalo tradičné občerstvenie a ľudová, veselá
hudba, ktorá hrala do rytmu lopaty, rýľa,
krompáča a aj motyky. Popri sadení súbežne prebiehala aj výchovno-vzdelávacia činnosť tretiakov, ktorí v rámci hodiny
prírodovedy v ovocnej záhrade nadobúdali a upevňovali svoje vedomosti.
(lt)
Foto: archív školy.

Žiaci vysadili 42 kusov drevín.
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Hrad Šášov prechádza výraznou obnovou
Hrad Šášov patrí nielen medzi obyvateľmi Žiaru nad Hronom k miestam,
ktoré ľudia radi navštevujú. Zrúcaniny dýchajú históriou, no ako o každú
stavbu, tak aj o Šášovský hrad je nevyhnutné sa starať. Aj v súčasnej dobe
prebiehajú jeho obnovy a rekonštrukcie.
Hrad Šášov prechádza zmenami, ktoré
však nezasahujú do jeho pravej podoby
a štruktúry. Okrem toho sa na ňom organizujú aj obľúbené podujatia, ktoré sú
populárne medzi Žiarčanmi, ale aj obyvateľmi iných miest a obcí. O tom, čo všetko
sa na hrade Šášov práve teraz deje a aké
sú plány na ďalšie obdobie, sme sa rozprávali s Rastislavom Uhrovičom, predsedom Združenia na záchranu hradu Šášov.
„V uplynulom období sa opätovne pracovalo na strážnej veži, kde sa podarilo
ukončiť prvotnú fázu obnovy. Práce tiež
prebiehali na východnom paláci. Ten
sa pomaly dostáva do stavu, že v ňom
bude možné realizovať aktivity a menšie
podujatia aj v zimných mesiacoch,“ hovorí. Po druhý raz sa tiež realizovali aj práce
na severnom paláci, kde sa obnovovala
priečka medzi pekárňou a pivničným
skladom. Taktiež sa pracovalo na preškárovávaní muriva v pivničnom sklade pri
hradnej kuchyni.

„

Obnova múrov v priestore
Čitárne Richarda Kafku má už
finálnu podobu.

„V súčasnej dobe sa triedi materiál, ktorý
bol z horného hradu vyhadzovaný počas
archeologického výskumu v 80. rokoch.
Ide o sutinu a kameň, ktorý bude v prípade potreby vynášaný naspäť na hrad,“
vysvetľuje Uhrovič. Dodáva tiež, že ak
pôjde všetko podľa plánu, v roku 2023 by
na rad mala prísť obnova klenby strážnej
veže na úrovni prvého nadzemného podlažia. Tá bola z 90 percent zachovaná ešte
v 80-tych rokoch 20. storočia, dnes však
je z nej už len torzo.
„Obnova múrov v priestore Čitárne Richarda Kafku má už finálnu podobu, takže do leta nasledujúceho roku by sme
chceli urobiť pár úprav, ktorými bude
naplnené jeho plánované využitie. Pár
zásadných zmien, aj keď možno menej viditeľných, by sa malo realizovať aj

v priestore, ktorý dostal názov Sála kráľovnej Barbory. Práce by mali prebiehať aj
v severnom paláci a na barbakane.“

na hrade prednášku o kráľovnej Barbore Celjskej, manželke cisára Žigmunda
Luxemburského, historička a autorka
monografie o tejto panovníčke, Daniela Dvořáková. „Na hrade Šášov sme dali
jednej z miestností vo východnom paláci
názov Sála kráľovnej Barbory, a to preto,
že ju na hrade máme, ako jediného panovníka, písomne doloženú dňa 22. júna
1438. V minulom roku sa nám podarili
vypátrať ďalšie Barborine listiny, ktoré
na hrade boli napísané pár dní pred spomínanou písomnosťou. Tieto nepoznala
nielen pani Dvořáková, ale nespomína
ich ani slovenská, ani maďarská historiografia,“ tvrdí Rastislav Uhrovič. Podľa
neho, jeden z nich, adresovaný kráľovi
Albrechtovi Habsburskému, je relatívne
rozsiahly a zaoberá sa konfliktom medzi

týmito panovníkmi. „Tieto listiny sú posledné známe, napísané touto kráľovnou
na území Uhorska, keď skrz spomínaného konfliktu musela krajinu opustiť a jej
miesto zastala jej dcéra. Aj tieto písomnosti budú na prednáške odprezentované.“

Koniec roka na hrade
s Večerom želaní
Posledným podujatím bude v tomto roku
Večer želaní, ktorý sa bude konať 30. decembra. Počas tejto akcie návštevníci
napíšu svoje želania, následne ich spália
a popol sa rozsype po hradnom brale.
Kristína Hagarová
Foto: Združenie na záchranu hradu
Šášov na Facebooku.

Prednáška o kráľovnej Barbore
Celjskej začiatkom decembra
V tomto roku dostali podujatia zelenú,
preto sa aj na hrade Šášov mohli zorganizovať úspešné akcie, ako napríklad
Šášovské hradné hry a Večer na hrade Šášov. Tie sú hodnotené veľmi pozitívne aj
zo strany organizátorov, aj zo strany návštevníkov. Súčasťou sú aj komentované
prehliadky v spolupráci s OOCR Región
Gron. „Mimoriadne úspešnými boli najmä večerné prehliadky, ktorých súčasťou
bol Lunalón,“ dodáva Uhrovič. Do konca
roka 2022 sa ešte môžu návštevníci tešiť
na dve akcie. Už 3. decembra bude mať

Na seniorov v Domove pri kaštieli majú psy pozitívne pôsobenie
Aj tí najstarší obyvatelia potrebujú
k svojmu zdraviu v prvom rade dobrú
náladu a psychickú pohodu. Preto so
svojimi psíkmi chodí robiť canisterapiu do Domova pri kaštieli aj Miroslav
Suja, ktorý je členom Canisterapeutického združenia Južná Morava.
Canisterapia je forma animoterapie, kedy
sa využíva pozitívne pôsobenie psa na
fyzickú, psychickú a aj sociálnu pohodu človeka. Psíky Teddy, Amir a Archie,
plemenom zlatý retriever, chodia pravidelne raz do týždňa skvalitňovať život
seniorom z Domova pri kaštieli. Pod
vedením ich má Miroslav Suja, ktorý sa
profesionálne venuje práci so psíkmi od
konca vysokej školy. Trávi však s nimi celý
život. Miroslav Suja vyštudoval odbor
canisterapie na Masarykovej univerzite
v Brne a prakticky od ukončenia štúdia
sa venuje profesionálnej práci so psami.
Vzťah k nim však mal odmalička a ako
sám tvrdí, v kontakte s nimi je prakticky
od narodenia.
Miroslav chodí do Domova pri kaštieli raz
do týždňa, nevenuje sa však len práci so
seniormi. „Moji klienti majú od 2 do 99
rokov. Chodím do špeciálnych materských škôl, základných škôl, domovov
sociálnych služieb či rôznych združení,

záber je širokospektrálny,“ hovorí. Aktuálne pracuje okrem Žiaru nad Hronom
aj vo Zvolene, Banskej Bystrici, Banskej
Štiavnici a v Krupine. Mnohé zariadenia
na jeho služby čakajú mesiace a práce
má naozaj veľmi veľa. Momentálne má
psíkov len plemena zlatý retriever, avšak
pracoval aj s border koliou, labradorom
či jorkšírskym teriérom. „Celkovo mám
jedenásť psov, z toho dvoch mám doma
a ostatné sú umiestnené v rodinách. Aj
keď momentálne mám len retrieverov,
čoskoro do rodiny pribudne opäť border kolia a z menších plemien bradáč,“
dodáva Miroslav.

„

Psy využívané pri
canisterapii sú pripravené
na prácu s ľuďmi ako asistenti
a terapeuti.

Psy, ktoré sú určené na canisterapiu, sú
pripravené na prácu s ľuďmi ako asistenti a terapeuti. Hoci sú veľmi vďačné
a pracujú radi, aj tu musia byť ich majitelia obozretní. „Aj u psíkov môže dôjsť
k vyhoreniu ako u človeka a nemôže
sa prepínať. To je aj dôvod, prečo mám
toľko psov a neustále ich mením, aby sa

neprepínali a aby neustále nepracovali
len tí istí. Majú klasický pracovný deň
od ôsmej do približne pol piatej. Samozrejme, medzitým majú prestávky, aby si
oddýchli, zregenerovali a vyčistili hlavu,“
vysvetľuje. Dodáva tiež, že k jednotlivým
skupinám väčšinou chodí s tými istými
psíkmi, na ktorých sú ľudia zvyknutí. Práve seniori na psíkov reagujú mimoriadne
dobre. „Seniori reagujú úplne úžasne. Aj
keď majú v domove všetko, akonáhle
k nim príde zvieratko, je to iné. Okamžite, keď zbadajú psov, rozžiaria sa, majú
na tvári úsmev.“
Canisterapia na seniorov pôsobí mimoriadne dobre, a to nielen z hľadiska
zlepšenia psychického zdravia, ale aj
fyzického. Potvrdila to aj Denisa Mesiariková, inštruktorka sociálnej rehabilitácie
v Domove pri kaštieli. „Zlepšenia vidíme
u mnohých našich klientov. Napríklad
pani, ktorá po mozgovej príhode veľmi
málo rozprávala, dávala psíkom povely
a privolala si ich. Ďalšia s demenciou,
ktorá mala problém s pohybom, dokázala zrazu psíka pohladkať, otvoriť ruku
a dať mu piškótku,“ hovorí. Mnohí seniori, ktorí mali problém s pamäťou, si
zrazu dokázali zapamätať mená psíkov
či ďalšie veci, ktoré sa počas hodiny naučili, a to dokonca aj tí, ktorí majú problém
so sústredením a málo komunikujú. „Pán,
ktorý má problém si kvôli Parkinsonovi
sadnúť a niekoľko dní sa nemohol poh-

núť, si zrazu sám od seba sadol. Bola to
bezprostredná reakcia, ktorá dokazuje,
že pri takejto motivácii dokáže človek
pracovať sám so sebou,“ dodáva.

„

Vďaka canisterapii sa
seniorom zlepšuje jemná
a hrubá motorika
či cibrenie pamäti.

Ako ďalej vysvetľuje Miroslav Suja, canisterapia má množstvo priaznivých účinkov. „Zlepšuje sa jemná motorika, hrubá
motorika, cibrenie pamäti, aktivačné
práce, motivačné práce. Ľudia, ktorí
majú občas depresívne stavy, sa z nich
dokážu vďaka psíkom dostať. Dokonca
im to zlepšuje sebavedomie, keď dávajú
povely psovi, ktorý ich poslúcha. Každá
pozitívna vec človeku prináša endorfíny,
ktoré dobre pôsobia ako podporná liečba klienta. Keďže mnohé choroby vznikajú aj zo stresu, je dobré, že sa v tomto
zariadení snažia robiť všetko preto, aby
boli seniori čo najviac pozitívne naladení.“ Ako ďalej dodáva, vie, že na seniorov
často tlačí, aby napríklad dodržali určité
poradie, dávali si pozor na to, ako za sebou idú jednotlivé úkony, pretože práve
tak si neustále cibria pamäť. „Dokonca
aj psychiatrička, s ktorou pracujem mi
potvrdila, že mnohí ľudia jej na otázky
nevedia odpovedať, akonáhle sa však
spýta na psov, vedia všetko.“
Kristína Hagarová
Foto: autorka.
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POZVÁNKY Z KLUBU DÔCHODCOV
Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov
Vedenie Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať
v MsKC v Žiari nad Hronom (divadelná sála) dňa 23. novembra o 13.00 hod.
Účasť členov je povinná.
Štefan Vodnák, vedúci Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom
Klub dôchodcov pozýva svojich členov
• Na predvianočné posedenie, ktoré sa uskutoční v Klube dôchodcov dňa 13. decembra o 13.00 hod. O občerstvenie
a kultúrny program bude postarané.
• Do divadla J. G. Tajovského vo Zvolene s názvom PERPLEX, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra. Odchod autobusu bude
o 17.15 hod. od Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom. Poplatok: 6 eur. Zápis do divadla bude dňa
29. novembra v čase od 13.00 do 16.00 hod. v Klube dôchodcov.
• Na koncoročné posedenie pri hudbe, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra od 14.00 do 20.00 hod. v Klube dôchodcov.
Štefan Vodnák, vedúci Klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom

POĎAKOVANIE
Chceme sa poďakovať vedúcemu Klubu dôchodcov v Žiari nad Hronom, Štefanovi Vodnákovi, za zorganizovanie a príjemné
posedenie spojené so zábavou na kačacích hodoch vo Furmanskej kolibe v Bzenici dňa 9.11.2022.
Sme rady, že sme sa po takom dlhom čase mohli pobaviť, porozprávať aj zatancovať.
Ďakujeme za príjemný zážitok.
Členky Klubu dôchodcov v ZH

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 21.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
• 22.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
• 23.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 24.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 25.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník nad Hronom
• 26.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 27.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 63, Zvolen
• 28.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrická rad 81, Zvolen
• 29.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland, ZH
• 30.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 1.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
• 2.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník nad Hronom
• 3.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 4.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 5.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen
Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH slúži lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH.
Za lekáreň Zvolenská Slatina slúži lekáreň Červený mak.
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Piaty ročník Dňa techniky na žiarskej technickej škole
Vo štvrtok 27. októbra sa na pôde Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom konal 5. ročník podujatia s názvom Deň techniky.
Akciu navštívilo približne 500 žiakov
základných škôl zo Žiaru nad Hronom,
Zvolena, Kremnice, Handlovej, Hliníka
nad Hronom, Banskej Štiavnice a blízkeho okolia.
Pozvanie prijali firmy v zriaďovateľskej
pôsobnosti - Slovalco, Nemak Slovakia,
Fagor Ederlan Slovensko, Tubapack, Hydro Extrusion Slovakia a Remeslo strojal,
ktoré prezentovali svoje výrobky, a zároveň oboznamovali žiakov o možnosti
duálneho vzdelávania.

Firma ABB predviedla kolaboratívneho
robota GoFa, ktorý umožňuje nepretržite
zdieľať pracovný priestor s človekom, čo
mu dáva maximálnu flexibilitu a efektivitu. Robot a človek spolupracujú na rovnakých úlohách bez toho, aby to ohrozilo
bezpečnosť alebo produktivitu.
Návštevníci mohli ďalej vidieť využitie
rozšírenej reality pre procesy kontroly
kvality od firmy SOVA Digital z Bratislavy.
Pestrý program dopĺňala firma KVANT,
ktorá predstavila modulárnu stavebnicu UNIMAT CNC na výučbu analógovej
a digitálnej elektroniky a využitie energie z obnoviteľných zdrojov a spoločnosť
Sav INOVAL s ukážkou výroby penového
hliníka. Podujatia sa zúčastnili aj vysoké
školy technického zamerania, konkrétne
Technická univerzita Zvolen s ukážkou
zariadení s virtuálnou realitou, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity s laserovým interfero-metrom a laserovým
skenerom a vybranými ukážkami ume-

Ďalej sa na podujatí zúčastnila firma spolupracujúca v systéme duálneho vzdelávania Continental Automotive Slovakia,
ktorá záujemcom predstavila riadiacu
elektroniku v osobnom automobile Jaguár, ale priniesla so sebou aj automobilových veteránov AC CAR Martin Vanka.

Tretiakov z „Jednotky“ po meste
povozila Štiavnická Anča
V piatok 11. novembra pred Základnou školou na Ulici Dr. Janského
zastavil vláčik, takzvaná Štiavnická
Anča. Na okružnú, približne hodinovú jazdu mestom, sa vybrali vybraní
tretiaci.
„Vybraní žiaci tretieho ročníka 3.A a 3.B
triedy absolvovali približne hodinovú
prehliadku mesta počas jazdy Štiavnic-

kou Ančou,“ hovorí riaditeľ žiarskej „Jednotky“, Marek Baláž. Ako dopĺňa, z dvoch
tretiackych tried vybrali po jedenásť detí,
ktoré si mohli užiť takýto nevšedný zážitok. „Táto akcia bola možná vďaka finančnej podpore člena Rady školy Emila Vozára. Aj touto cestou mu za to ďakujeme.
Verím, že deti si jazdu užili a aj takýmto
spôsobom si spestrili piatkové vyučova-

nie,“ dodáva Marek Baláž.
Spokojnosť s netradičným prekvapením
pre žiakov „Jednotky“ netají ani Emil Vozár: „Vidieť radostné a šťastné deti stojí za
to. Som rád, že všetko vyšlo podľa plánu
a dobrá vec sa podarila.“
(lt)

Stredoškolák – 24. ročník prezentačnej
výstavy stredných škôl
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Žiari
nad Hronom v spolupráci s Mestským
kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom pozývajú žiakov a ich rodičov na
24. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl Stredoškolák.
Servis profesijných informácií pre voľbu
povolania žiakov 8. a 9. ročníkov základných a špeciálnych základných škôl sa
uskutoční v utorok 29. novembra od 9.00
do 15.00 hodiny v Mestskom kultúrnom
centre v Žiari nad Hronom.

• informácie o študijných a učebných
odboroch otváraných v školskom roku
2023/2024
• informácie o štúdiu priamo od študentov
a pedagogických zamestnancov jednotlivých stredných škôl
• možnosť vyskúšať si počítačový program,
ktorý pomôže v rozhodovaní a orientácii
pri výbere štúdia na strednej škole
• informácie o aktuálnych voľných pracovných miestach a situácii na trhu práce v regióne (ÚPSVaR Banská Štiavnica)

• predstavenie inovatívnych prvkov v kariérnej výchove a kariérnom poradenstve
(Regionálne centrum kariéry Žiar nad
Hronom)

• aké sú podmienky prijatia do Policajného zboru SR (Policajný zbor SR Žiar nad
Hronom)

Pre žiakov boli pripravené aj vstupy do
kvalitne vybavených odborných učební
školy, kde im boli predvedené ukážky,
ako sú simulácia FluidSIM, automatizačné stanice – výrobné linky, PLC, pneumatika, elektropneumatika, merací systéme
UniTrain – simulácia meraní a činnosti
jednosmerných a striedavých obvodov,
regulačných obvodov a elektromotorov,
SW Profi CAD, SW SolidWorks Electrical.
Vzhľadom na veľký záujem žiakov a širokej verejnosti, sa na podujatie Deň techniky môžeme tešiť aj budúci rok.
SSOŠT

Retro hry v Úliku
na „Dvojke“
Babie leto sa už pomaly končí, a preto
sme sa v ŠKD - Úliku v Základnej škole
na Ulici M. R. Štefánika rozhodli využiť
jeho posledné teplé lúče.
Na školskom dvore sme 20. októbra
v spolupráci s vychovávateľkami a našimi praktikantkami zorganizovali Retro
hry. Deti zo všetkých oddelení sa na 14
stanovištiach naučili hry, ktoré sa hrávali
naši rodičia a starí rodičia. Tí sa po škole

vždy hrávali s kamarátmi vonku, nesedeli
toľko za tabletmi či počítačmi.
Deti si tak mohli vyskúšať zaskákať škôlku, preskoky gumy, švihadlá, hry s guľôčkami, loptou, na slepú babu či zlatú bránu. Toto skvelé slnečné popoludnie sme
si na čerstvom vzduchu všetci spoločne
naozaj užili.
Daša Hrivňáková, vychovávateľka
Foto: ŠKD Úlik

Peniaze hrou s kapelou
V termíne od 7. do 10. novembra sa
v Základnej škole na Jilemnického
ulici venovali podpore finančnej gramotnosti formou online kurzu, ktorý
pre deti pripravila VÚB.
Cieľom bolo naučiť deti hravou formou
chápať základné pojmy o peniazoch,
a tak ich finančne podchytiť už od útleho veku. „Zážitkovou formou pomocou
príbehu o kapele CAPITALS sme žiakom
3. až 6. ročníka priblížili rôzne témy, ktoré bežne zažívajú v živote. Dozvedeli sa
napríklad, čo sú peniaze, na čo sú dobré,
kde všade sa s nim môžu stretnúť, ako
s nimi hospodáriť, ako si vytvoriť rozpočet či biznis plán. Zistili, čo je to udržateľ-

Ponúkame:
• prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v regióne (prezentovať sa
bude 35 stredných škôl z okresov Žiar nad
Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica,
Zvolen, Banská Bystrica a Prievidza)

lej inteligencie a Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej
univerzity s ukážkami programovania
robotických systémov.

né hospodárenie s peniazmi, čo je to barter a sporenie alebo výdavky, dokonca aj
to, ako si vytvoriť účet v banke,“ približuje
riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková.
Ako dodáva, hra obsahovala veľmi veľa
zábavných cvičení, cez ktoré sa deti učili
rýchlejšie chápať jednotlivé témy. Celou
hrou sprevádzal žiakov svojím spevom
Tomáš Bezdeda. „Veríme, že aj touto formou sa nám darí rozvíjať kompetencie
našich žiakov, lepšie porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych
životných situáciách,“ uzatvára riaditeľka
školy.
(r)
Foto: archív školy.
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Živý alebo umelý vianočný stromček?
Aj vy sa každý rok rozhodujete, aký
vianočný stromček si zaobstaráte?
Nie ste stále rozhodnutý, či si kúpite
umelý, alebo živý? A keď živý, tak či
vypestovaný na túto príležitosť, alebo
vysadený v črepníku? Každý z nich má
svoje výhody aj nevýhody. Poradíme
vám pri rozhodovaní.
Agentúra Focus v prieskume zistila,
aký vianočný stromček Slováci uprednostňujú. V roku 2020 rodiny pomerne
jednoznačne dali prednosť stromčeku
umelému. Až 60 % slovenských domácností sa rozhodlo pre túto alternatívu.
Živý vianočný stromček zdobil domovy
38 % respondentov. A čo zvyšné 2 %? Tie
v čase prieskumu buď nevedeli, pre aký
vianočný stromček sa rozhodnú, alebo
dokonca neplánovali mať žiaden. Napríklad na prelome milénia bol pomer živých a umelých vianočných stromčekov
takmer 50:50. Postupom času však začali
slovenským domácnostiam dominovať
umelé stromčeky. Ako sa čoraz viac rozpráva o ekológii, živé stromčeky získavajú na popularite. V roku 2020 boli na
podobnej úrovni ako v roku 1997, keď
boli na svojom vrchole obľúbenosti.

Vianoce každý rok aspoň desať rokov za
sebou, stáva sa ekologickejším ako kupovanie živého každé Vianoce.

otvorený kmeň nasával vlahu. Stromček
nezrezávajte do tvaru V a neodstraňujte
kôru, aby neuschol. Pred premiestnením
dovnútra do izbovej teploty nechajte
stromček najprv aklimatizovať v chladnejšej miestnosti v byte – na chodbe či
v garáži.

Umelé stromčeky tiež dlho vydržia, sú
lacnejšie a nevyžadujú si takmer žiadnu starostlivosť. Sú bez alergénov, ale
aj bez vône, ktorú mnohí na Vianociach
tak milujú. Nedajú sa recyklovať a nie sú
biologicky rozložiteľné, sú menej ekologické a pri lacnejších variantoch vyzerajú
skutočne umelo.

Živý stromček v črepníku
Ak je pre vás ekológia na prvom mieste, živý stromček s koreňmi, zasadený
v črepníku je podľa slovenského Greenpeace najpriateľskejším rozhodnutím
voči prírode. Takýto vianočný stromček
vám vydrží aj viac rokov, a keď prerastie
rozmery črepníka, máte dve možnosti.
Stromček presadiť, alebo zasadiť von do
záhrady. Ideálne je, aby živý stromček
s koreňmi bol vypestovaný v lesnej škôlke. Nevýhodou však je jeho menší vzrast,
zväčša okolo 40 – 60 cm.

Živý vianočný stromček
Pri výrobe jedného, asi dva metre vysokého umelého stromčeka sa vyprodukuje 40 kilogramov skleníkových plynov:
dve tretiny z toho sa vyprodukujú pri výrobe ropy, ktorá je základnou surovinou
pre plast, asi štvrtina z tejto hmotnosti sa
vyprodukuje pri samotnej výrobe stromčeka. Naopak, živý vianočný stromček so
sebou nesie uhlíkovú stopu 16 kilogramov, ak sa ho rozhodneme vyhodiť do
koša. Ak ho spálime, sú to 4 kilogramy
skleníkových plynov. A keď ho dáme do
drvičky konárov a použijeme v záhrade
ako mulčovaciu kôru, prírode ešte aj pomáhame.
Dnes živé vianočné stromčeky pochádzajú zo špeciálnych lesných škôlok
alebo z plánovaného prerezávania lesa.
Na 1 hektáre pôdy dokážu lesníci vypestovať približne 7 000 vianočných stromčekov. Aby dorástol do výšky 180 cm,
potrebuje na to približne 10 rokov. Za
ten čas pohltí množstvo oxidu uhličitého, a zároveň poskytne domov pre vtáky.

Umelý vianočný stromček
Ako uvádza agentúra Focus, väčšina
slovenských domácností trávi Vianoce
pri umelom stromčeku. Jeho najväčšou
výhodou je, že ho za pár minút zbalíte
a rozbalíte a poslúži niekoľko rokov. Pri
správnom výbere a skladovaní aj viac
ako 15. Je však ekologickejší ako živý
vianočný stromček? Ak pri tom istom
umelom vianočnom stromčeku trávite

So živým vianočným stromčekom prichádza aj zodpovednosť. Aby vyzeral čo
najdlhšie pekne, je dôležité jeho pravidelné zásobovanie vodou. Stromčeky
dokážu vypiť až štyri litre vody denne,
v závislosti od veľkosti stromčeka a teploty v miestnosti, takže netreba zabúdať
na jeho pravidelnú zálievku. V prípade,
ak hladina vody klesne pod kmeň, stromček uzavrie póry ako v prípade rezaných
kvetov.
Na zabezpečenie opätovného zavlažovania je potrebné urobiť nový rez, čo
ale v prípade už ozdobeného stromčeka

nie je možné, preto je potrebné sledovať
hladinu vody v stojane neustále. Taktiež
musíte dbať na to, že živý stromček musí
byť umiestnený čo najďalej od tepelného zdroja (radiátora či krbu), aby nedošlo
k predčasnému zoschnutiu a opadaniu
ihličia. Ak si živý stromček donesiete
domov skôr, ako ho plánujete umiestniť v priestore, je potrebné ho uchovať
na chladnom, bezveternom a tmavom
mieste a stiahnuť z fólie – zostať na ňom
môže iba sieťka. Ak vám pri nákupe
neodrezali 1-2 cm z kmeňa, rez musíte
uskutočniť sami a stromček umiestniť
do vedra alebo stojanu s vodou, aby

Odporúčame vianočné stromčeky
v črepníku kupovať v záhradníctvach,
kde je koreňový obal nepoškodený, a tak
vám bude robiť spoločnosť aj do ďalších
Vianoc.
Strom sa musí postupne pri presune
z exteriéru do interiéru a späť prispôsobiť teplotným výkyvom. Treba dbať
na to, že takýto stromček by nemal byť
v dome alebo byte dlhšie ako štyri dni,
inak je predpoklad, že následný pobyt
vonku už nezvládne. Samozrejmosťou
je vhodná zálievka, umiestnenie stromu
mimo priameho zdroja tepla.
Zdroj: internet
Foto: internet

Odpad z našich domácností sa neustále zvyšuje
Tvorba odpadu na Slovensku sa neustále zvyšuje, za posledné desaťročie
narástla o viac ako tretinu. Podľa údajov z roku 2019 každý občan vyprodukuje priemerne 435 kg komunálneho
odpadu za rok a toto číslo každoročne
rastie.
Odpad z našich domácností a spôsoby
jeho redukovania budú hlavnou témou
novembrovej výzvy v kampani Zatoč
s odpadom, ktorej autormi sú koordinátori envirovýchovy zo Slovenskej agentúry životného prostredia.
Zhruba polovicu celkovej hmotnosti
odpadu z domácností tvorí biologicky

rozložiteľný odpad, ktorý môžeme „zrecyklovať“ sami, a to kompostovaním.
Druhú polovicu tvoria z veľkej väčšiny
obaly. Celkovo sa na Slovensku za rok
vyprodukuje pol milióna ton odpadu
z obalov. Všetky druhy obalov sú problematické, pokiaľ ich produkujeme nadbytočne veľa.
V niektorých prípadoch majú obaly svoje
opodstatnenie, napríklad kvôli hygienickým predpisom. Z väčšej časti však ich
použitie súvisí s marketingom, keďže
„obal predáva“. Environmentálny aspekt
je braný na zreteľ len výnimočne, preto je
v tejto oblasti potrebné zmeniť povedo-

mie verejnosti. Upozorňuje na to práve
Slovenská agentúra životného prostredia
novembrovou výzvou, v ktorej sa zaujímame, čo majú Slováci a Slovenky v koši.
Zároveň ponúkame možnosti a tipy, ako
sa obalom v bežnom živote vyhnúť a ich
množstvo čo najviac eliminovať.
Základným pravidlom je nekupovať výrobky, ktoré sú zložito viacnásobne balené. Zvážiť treba aj nakupovanie minerálnych vôd – uprednostniť tie, ktoré sú
vo vratných sklenených fľašiach. Vhodné
je výrazne obmedziť nakupovanie jedál
či nápojov podávaných v jednorazových
obaloch.

DOMOV PRI KAŠTIELI PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. Žiar nad Hronom
Miesto práce: SNP 1247
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Mzdové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.8. 2022. Platová trieda
č. 6 stupeň, podľa rokov praxe.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Náplňou práce je – komplexné vedenie sociálnej agendy
• vypracovanie osobnej a rodinnej anamnézy
• tvorba a aktualizácia individuálnych plánov v systéme
• návrhy a realizácie podujatí pre klientov (vystúpenia účinkujúcich, športové
hry a pod.)
• vedenie záujmovej činnosti
• vedenie aktivizačných skupín podľa potrieb klientov
• poskytovanie sociálnej rehabilitácie
Zamestnanecké výhody, benefity
• istota dlhodobého zamestnania a stabilného príjmu
• práca vo vysoko kvalifikovanom tíme
• stravovanie priamo v zariadení
• zamestnávateľ prispieva na stravovanie
• vzdelávanie zamestnancov
• priateľská pracovná atmosféra

• osobnostný rast
• možnosť nástupu december 2022 – január 2023
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa - sociálna práca
Jazykové znalosti: slovenský jazyk
Prax na pozícii/v oblasti: prax v oblasti vítaná
Pozícia je vhodná pre absolventa: áno
Osobnostné predpoklady a zručnosti: precíznosť (presnosť),
spoľahlivosť, empatia, organizovanie a plánovanie práce, tímová práca,
samostatnosť, komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný slovný prejav,
schopnosť vyjadrovania sa, flexibilita, pracovné nasadenie, pozitívny vzťah
k seniorom
Kontakt: Mgr. Jana Filipčíková
tel.: +421 905 501 200, e-mail: zps@domovprikastieli.sk

Uprednostňujme nebalené ovocie, zeleninu a pečivo a na ich prenos využívajme
vlastné, viackrát použiteľné vrecká. V novembri verejnosť vyzývame k návšteve
bezobalových obchodov, ktoré sú ide-

álnym miestom vyskúšať si túto zmenu
na sebe.
Zdroj: Slovenská agentúra
životného prostredia
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Referendum 2023
Do výsledku hlasovania sa započítavajú
hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli
doručené obci trvalého pobytu voliča
najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 20.1.2023).
Ďalšie informácie k referendu sú
uverejnené na webovej stránke:
www.minv.sk/?referendum.
(r)
Ďakujem všetkým tým, ktorí mi vo voľbách
do mestského zastupiteľstva dali svoj hlas.
Chcem ubezpečiť všetkých, aj tých, ktorí volili
iných kandidátov, že budem počúvať názory
každého jedného z vás. Budem sa snažiť riešiť
vaše problémy tak, aby sme tu, v našom meste,
žili pokojne a spokojne...
S úctou Monika Balážová

Milí občania Etapy, ďakujem vám
za každý váš hlas, ktorý ste mi
odovzdali vo voľbách 2022.
Vážim si vašu dôveru, ktorú som
od vás dostala za doterajšiu prácu.
Vaša poslankyňa Adriana Tatárová

Elektronická adresa
k hlasovaciemu preukazu
Informácie pre voliča
Dátum a čas konania referenda
Referendum sa koná v sobotu 21. januára 2023 od 7.00 do 22.00 hod.
Právo voliť
Právo hlasovať v referende má občan
Slovenskej republiky, ktorý má právo
voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania
referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené
obmedzenie osobnej slobody z dôvodu
ochrany verejného zdravia, ak osobitný
zákon v čase pandémie neustanoví inak.
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky:

Úrady práce začnú vyplácať
2. balík inflačnej pomoci
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov 2. balík
inflačnej pomoci. Cieľom je zmierniť
následky narastajúcich cien energií
a vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky
na bývanie, energie, či stravu. Druhý
inflačný balík jednorazovej pomoci
predstavuje podporu vo výške približne 15,6 milióna eur.
Inflačná pomoc bude vyplácaná na základe nariadenia vlády SR č. 349/2022 Z.
z., ktoré nadobudlo účinnosť 28.10.2022
a nariadenia 353/2022 Z. z., ktoré začalo
platiť o deň neskôr. Časť prostriedkov
vyplatia úrady automaticky, zvyšok na
základe žiadostí. Jednorazový príspevok
100 eur je určený pre skupiny ľudí, ktoré
neboli zahrnuté do predchádzajúcej inflačnej pomoci.
Ďalší občania, ktorí majú na inflačnú pomoc nárok, budú o ňu musieť požiadať.
Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej najneskôr do 31.12.2022.
Ústredie práce klientom odporúča, aby
podanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu. Žiadosť je možné podávať
osobne alebo poštou na príslušný úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny podľa
trvalého či prechodného pobytu žiadateľa. Požiadať o inflačnú pomoc sa dá aj
elektronicky, prostredníctvom e-mailu.
Zoznam e-mailových kontaktov na úrady
práce nájdete na tomto odkaze. Žiadostí v elektronickej podobe sú dostupné
spolu s podrobnejšími informáciami aj
na webovom sídle ústredia práce.

Prehľad ľudí, ktorým je určený
2. balík inflačnej pomoci
Komu pošlú úrady práce inflačnú pomoc v novembri automaticky (bez potreby predkladať žiadosť):
• deťom narodeným v období od 1.6.2022
do 31.10.2022 bude inflačná pomoc vyplatená jednorazovým zvýšením prídavku na
dieťa o 100 eur. Rovnakým spôsobom boli
podporené aj deti narodené pred júnom
2022 v rámci prvej vlny inflačnej pomoci

• sirotám s náhradným výživným, ktorým
nevznikol nárok na sirotský dôchodok,
bude vyplatená inflačná pomoc jednorazovým zvýšením náhradného výživného
o 100 eur
• domácnostiam poberajúcim dávky
v hmotnej núdzi, ktorým nevznikol nárok
na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi bude
vyplatená inflačná pomoc jednorazovým
zvýšením dávky v hmotnej núdzi o 100 eur
Komu pošlú úrady práce inflačnú pomoc v decembri automaticky (bez potreby predkladať žiadosť):
• osobám s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím), ak ich príjem nie je vyšší ako
suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, bude inflačná pomoc vyplatená jednorazovým zvýšením peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených
výdavkov alebo peňažného príspevku na
prepravu o 100 eur
Kto musí o inflačnú pomoc požiadať
na príslušnom úrade práce (najneskôr
do 31.12.2022):
• rodič dieťaťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného, alebo plnoleté
nezaopatrené dieťa, ktoré je prijímateľom
súdom určeného výživného v prípade, ak
je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur. Rodič
viacerých nezaopatrených detí so súdom
určenou vyživovacou povinnosťou podáva
len jednu žiadosť za všetky deti, na ktoré
bola určená vyživovacia povinnosť nižšia
ako 150 eur
• plnoletá osoba, ktorej v období od 30.
apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu
nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
• plnoletá osoba, ktorej sa v období od 30.
apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo
poskytovanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v centre
pre deti a rodiny na základe rozhodnutia
súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu
(r)

• vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný, alebo
• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej
republiky poštou, ak:
• nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
• má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase referenda sa zdržiava
mimo jej územia a o voľbu poštou požiada
obec, v ktorej má trvalý pobyt.
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste
svojho trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o
vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací
preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
osobne, najneskôr posledný pracovný
deň pred konaním referenda (t. j. najneskôr 20.1.2023) v úradných hodinách
obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných
dní predo dňom konania referenda (t. j.
najneskôr 2.1.2023),
elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda
(t. j. najneskôr 2.1.2023). Obec na tieto
účely zverejní na svojom webovom sídle
elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie
žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica,
číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec
doručí hlasovací preukaz. prostredníc-

tvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu najneskôr v posledný pracovný
deň predo dňom konania referenda (t. j.
najneskôr 20.1.2023). Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi
na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti
neuvedie inú korešpondenčnú adresu,
najneskôr tri pracovné dni od doručenia
žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na
adresu uvedenú v žiadosti doporučenou
zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací
preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo
občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu
potvrdiť svojím podpisom.
Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v čase referenda
sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže
požiadať obec trvalého pobytu o voľbu
poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak, aby
žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu)
najneskôr 50 dní predo dňom konania
referenda (t. j. najneskôr 2.12.2022). Na
žiadosť doručenú po ustanovenej lehote
sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na
elektronickú adresu obce najneskôr 50
dní predo dňom konania referenda (t. j.
najneskôr 2.12.2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať
tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• adresu trvalého pobytu,
• adresu miesta pobytu v cudzine (ulica,
číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ,
štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.
• Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené
náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní
predo dňom konania referenda voličovi,
ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu
miesta pobytu v cudzine:
• obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce,
• hlasovací lístok,
• návratnú obálku (označenú heslom
„VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou
sídla obecného úradu ako adresáta a
adresou voliča v cudzine ako odosielateľa), - poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič
hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí
ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej
obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené
so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:
erika.rajcanova@ziar.sk
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:
erika.rajcanova@ziar.sk

Vyhlásenie referenda
Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení
referenda podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods.
1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a
podľa § 20 a § 202 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
na základe petície občanov prijatej 24.
augusta 2022:
- vyhlasujem referendum, v ktorom voliči
rozhodnú o otázke:
„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie
volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady
Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy
Slovenskej republiky tak, že:
- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka
a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou
nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej
republiky.“;
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové
písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným
skončením volebného obdobia,“. Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným
skončením volebného obdobia“;
- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá
čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia
o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. n)“;
- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n) uznášať sa na predčasnom skončení
volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je
všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako
ako zákon.“;
- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto
slová: „vrátane predčasného skončenia
volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
362/2022 Z. z. - Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda
Národnej rady Slovenskej republiky ako
ústavný zákon.“?“
a určujem
1. deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023,
2. lehotu na utvorenie volebných
okrskov a určenie volebných miestností
do 10. novembra 2022,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných
komisií a okrskovej volebnej komisie
utvorenej pre osobitný volebný okrsok
do 24. novembra 2022 a lehotu na ich
prvé zasadanie do 5. decembra 2022.
Zuzana Čaputová
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POĎAKOVANIE
Úprimne
ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom,
susedom
a známym, ktorí
dňa 8. novembra
2022 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého
Jána Medveďa.
Ďakujeme všetkým za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,
zanechajúc
všetkých, ktorých
si rada mala.
Za všetky tvoje
trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh
večnej milosti.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
navždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí ťa radi mali.
Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme v tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej
– spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Dňa 17. novembra 2022 uplynulo
7 rokov od chvíle, kedy nás navždy
a nečakane opustila naša milovaná
mamička a stará mama
Helena Michalíková.
Odpočinutie večné, daj jej Pane.
A svetlo večné, nech jej svieti.
Nech odpočíva v pokoji.
Amen.
S úctou a láskou spomína dcéra
Helena a syn Martin s rodinou.

SPOMIENKA
More lásky si
so sebou vzal,
hory bolesti
zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka
na teba
zostáva v nás.
Dňa 16. novembra sme si
pripomenuli 4. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a starký
Jozef Líška.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína manželka Helena,
dcéra Martina s rodinou, syn Roman
s rodinou a ostatná rodina.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Dňa 5. novembra
2022 nás navždy
opustila naša
drahá
Zita Koštenská
vo veku
nedožitých
87 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
V neznámy svet
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš
v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
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.

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 2022
si pripomíname už 7. výročie
tej smutnej chvíle, kedy nás
navždy náhle opustil
milovaný partner a otec
Peter Sekáč.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si s nami na jeho úsmev, radosť
zo života a láskavé srdiečko.
So smútkom v srdci
a láskou spomína partnerka
Viera a syn Peter.

SPOMIENKA
V očiach si odišla,
v srdciach si
zostala.
Dňa
19. novembra
sme si
pripomenuli
7 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

Dňa 5. novembra uplynulo 6 rokov
od smrti našej drahej mamy
Anny Hanzelovej, rod. Minkovej
a dňa 9. novembra sme si
pripomenuli 25 rokov od smrti
nášho starostlivého otca
Júliusa Hanzela.
Na našich drahých rodičov s láskou
a úctou spomínajú syn
a dcéra s rodinami.

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

SPOMIENKA
SPOMIENKA

SPOMIENKA
Milovaní
nezomierajú.
Žijú v srdciach
tých, ktorí ich
milovali.
Cítime obrovský
smútok a žiaľ,
už nič nie je
také, akoby
si človek prial.
Dňa 23. novembra 2022
si pripomíname 1. výročie, odkedy
nás vo veku 81 rokov opustil
náš drahý manžel, otec,
dedko a pradedko
Ján Mikulčík.
S láskou a úctou za tichú
spomienku ďakujeme.
Smútiaca rodina.
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Človek odchádza,
ale všetko krásne
v nás zostáva.
Dňa 14.
novembra
uplynul rok od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša milovaná manželka,
maminka a starká
Emília Kravárová.
Venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
S láskou
v srdci stále
spomíname...
Dňa
24. novembra si
pripomíname
40. výročie,
kedy nás navždy
opustila naša mama a stará mama
Anna Kováčiková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Uzávierka čísla 24,
ktoré vychádza 5. decembra,
je v utorok 19. novembra.
Spomienky prijaté po tomto dátume
budú zaradené až do ďalšieho vydania
Spomienky môžete podať aj
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

RIADKOVÁ INZERCIA
Predám jedálenský rozťahovací stôl. Cena dohodou. Predám tvrdené sklo pod piecky, 1000 x 9OO mm,
hrúbka 6 mm, zbrúsené hrany, číre. Cena: 25 eur.
T: 0902 790 033
T: 0907 605 510
Dám do prenájmu garáž na Ulici M. R. Štefánika.
T: 0944 469 837
Predám detský paplón a obliečky, rozmer 8O x 130.
T: 0907 605 510
Predám súdok na kapustu, 25-litrový. Cena: 20 eur.
T: 045/673 44 15 (ZH)
Predám plyšové behúne, červené vzorované, rozmer
1,5 x O,0,9,1,2 x 0,9, 2,2 x 0,9 m. Aj samostatne.
Predám: chladničku (2 ks), mrazničku (1 ks), elektrický
T: 0907 605 510
prietokový ohrievač (1 ks), mikrovlnku (1 ks). Dá sa aj
jednotlivo. Ceny dohodou. T: 0950 684 066
Dám do dlhodobého prenájmu garáž na
Ul. Hollého (radové garáže). Cena dohodou. Kontakt:
Ponúkam na predaj RD Kosorín s pozemkom cca 2000
mamina42@azet.sk
m2, je tam voda, plyn elektrina, dom má spoločnú časť
s iným vlastníkom. Viac informácií telefonicky. Veľmi Kúpim použité detské lyže, 110 cm, pre dievčatko. ZH
dobrá investícia na účel prenájmu, možnosť ubytovania a okolie. T: 0908 277 270
pre 3 rodiny. Nízka investícia ako aj výhodná cena
nehnuteľnosti. T: 0950 282 312

Deň vojnových veteránov
Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme.
My už však nevstaneme
a je to možno zdanie,
že ešte včera žili sme, milovali
a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme
na tejto flámskej pláni.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.
V piatok 11. novembra sme si pripomenuli Deň vojnových veteránov.
Pripomíname si tým hrdinstvo ľudí,
ktorí padli na bojiskách dvoch svetových vojen a ozbrojených konfliktov
bez rozdielu, či patrili k víťazným,
alebo porazeným armádam. Vojnové
hrôzy zostali tak hlboko vryté do povedomia ľudí, že po ukončení dvoch
svetových vojen si každoročne v tento
deň dôstojnou pietou uctievame obete nezmyselných vojen.
Dňa 11. novembra 1918 o 11.00 hodine
a 11. minúte zaznela posledná salva vojakov pri podpise prímeria v Compiege
vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá
svetová vojna. Na rozdiel od všetkých
predchádzajúcich vojen, toto ozbrojené
stretnutie trvalo viac ako štyri roky. Straty
na ľudských životoch, ktoré si táto vojna vyžiadala, nemali do vtedy obdobu
v ľudských dejinách. Zo 65 miliónov vojakov mobilizovaných všetkými bojujúcimi štátmi ich bolo 8 miliónov zabitých
a ďalších 21 miliónov zranených alebo
doživotne zmrzačených.
Útrapy z tejto vojny sa hlboko vryli do
vedomia ľudstva, že bezprostredne ako
vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Symbolom sa stal kvet červeného maku, ako
zrod nového života. Tento symbol vzni-

kol z úryvku horeuvedenej básne, ktorú zložil vojnový kanadský lekár v máji
v roku 1915 John McCrae. Ako lekár sa
zúčastnil veľkej krvavej bitky o belgické
mestečko Ypres v oblasti západného
Flámska.
V severnom Taliansku, v okolí mesta
Rovereto, sa počas prvej svetovej vojny odohrali veľmi kruté boje s veľkými
stratami na obidvoch stranách. Tu bojovali v zostave Rakúsko-Uhorskej armády
i Slováci. Na strane Talianska bojovali
česko-slovenskí legionári, ktorí mali také
počty obetí, že tam dodnes s úctou spomínajú na našich legionárov.
Na pamiatku padlých sa každý rok rozozvučí nad mestom Rovereto Zvon mieru.
Tento je zavesený na oceľovej konštrukcii
a v jeho okolí vlajú na stožiaroch vlajky
štátov. Behom krátkej doby sa spomienka na padlých rozšírila po celom svete.
K tradíciám medzinárodného Dňa vojnových veteránov sa v roku 2010 prihlásilo i Slovensko. Pri tejto príležitosti sme
navštívili hroby neznámych vojakov
a miesta hromadných hrobov. Zapálili
sme sviečky, aby ani jeden plamienok
nesvietil len na pamiatku padlých, ale
aj nám živým na cestu mieru a porozumenia medzi národmi. Vojaci, ktorí padli
vo všetkých vojnách, ale aj tej druhej
najstrašnejšej, si plnili svoju vlasteneckú
povinnosť. Otázka stojí, či desaťmiliónové straty stáli za to. Vojaci, ale aj civilné
obyvateľstvo umierali po státisícoch na
obidvoch stranách frontu. Na znak úcty
a piety padlým, ale aj na znak porozumenia medzi národmi a za zachovanie
mieru a pokoja na svete, si pripomínajme
Deň vojnových veteránov.
Jaroslav Bulko, podpredseda ÚR SZPB
a predseda HOS vojakov
Foto: internet.
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Na kvalitne zastúpenom
medzinárodnom turnaji vybojovali
Žiarčania tretie miesto

Atletickému klubu
bude naďalej šéfovať
Adam Pajunk

BASKETBAL – KADETI - CEYBL

ATLETIKA

a najlepší zápas proti akadémii WKK
Wroclaw. Pred plným hľadiskom ZUS
arény nastúpilo úplne iné družstvo ako
zápas pred tým proti Písku. Hráči chceli
odčiniť predchádzajúcu prehru a od
začiatku zápasu makali na 100 %. To im
niekedy zväzovalo ruky pri zakončení,
ale snaha brániť a pobiť sa o každú loptu
sa nedala uprieť. Aj keď 1. štvrtinu prehrali, v druhej si to vynahradili a polčas
celkovo vyhrali o 6 bodov. Druhý polčas
bol veľmi vyrovnaný. Hral sa na naše
pomery veľmi fyzický basketbal, kde
nebola núdza o tvrdé strety hráčov. Domáce družstvo podporované fanúšikmi
to však ustálo a pripísalo si tretiu výhru
na svoj konto.
BK MŠK Žiar nad Hronom – BK Sereď
47:56 (nedohrané)

Kadeti MŠK BK Žiar nad Hronom
v dňoch od 4. do 6. novembra odohrali 1. kolo európskej ligy mládeže
CEYBL (Central European Youth Basketball League). Predstavili sa na domácej pôde, kde postupne odohrali
v ZUS aréne päť kvaliných zápasov
so súpermi z Poľska, Rakúska, Čiech
a Slovenska.

od prvých sekúnd diktovali tempo hry
a postupne navišovali svoje vedenie. Už
do polčasu sa do hry zapojilo všetkých
15 hráčov, z ktorých sa niektorí prvykrát
konfrontovali so zahraničnými hráčmi.
Prvý hrací deň sme zakončili úspešnou
bilanciou dvoch výhier.

MŠK BK Žiar nad Hronom – ORLEN
Akademia BM Stal 75:74 (42:40)

Bodovali a hrali: Lukas Caban 15 (1
trojka), Filip Horváth 10 (2 trojky), Matej
Valent 8, Oliver Ondrík 8, Bruno Juhász
2, Jakub Barcík 5 (1 trojky), Alex Kaša 4,
David Truben 2, Matúš Melaga, Adam
Herich, Lukáš Matejka, Marek Kňažko

Bodovali a hrali: Filip Horváth 18 (2
trojky), Lukas Caban 16, Oliver Ondrík
15 (1 trojka), Matúš Melaga 8 (2 trojky),
Matej Valent 7, Alex Kaša 5, Bruno Juhász
3, Jakub Barcík 3 (1 trojka), Marek Kňažko, David Truben, Lukáš Matejka, Adam
Herich
Hneď v prvom piatkovom zápase Žiarčania nastúpili proti rovesníkom ORLEN
Akademia BM Stal z Poľska. S urasteným,
dobre fzicky a technicky disponovaným
súperom zvádzali od prvej minúty boj
o každú loptu. Zápas bol od začiatku až
do konca vyrovnaný. Rozhodovalo sa až
v posledných sekundách, kde naši hráči
ustáli veľký tlak súpera a vyhrali o jeden
bod.
BK MŠK Žiar nad Hronom – Vienna
D. C. Akademi 96:81 (42:36)
Bodovali a hrali: Filip Horváth 17 (3
trojky), Matej Valent 15, Lukas Caban
12, Oliver Ondrík 10, Bruno Juhász 10,
Jakub Barcík 10 (2 trojky), Alex Kaša 9,
Marek Kňažko 5 (1 trojka), David Truben
4, Matúš Melaga 2, Adam Herich 2, Lukáš
Matejka, Patrik Olajec, Boris Kovalčík, Timotej Šadon
Ako ďalší zápas v ten istý deň nás čakalo družstvo Vienna D. C. Timberwolves,
ktoré pricestovalo z Rakúska. Mladý
húževnatý tím však nestačil na rozbehnutých domácich hráčov Žiaru, ktorí

MŠK BK Žiar nad Hronom – Sršne Písek 54:91 (39:44)

Ako sa vraví, po hodoch príde pôst.
A to sa stalo aj našim hráčom. V sobotu,
celkovo v treťom zápase proti Sršňom
z Písku, nastúpili naši hráči do zápasu
nekoncentrovaní, bez energie. Družstvo
súpera predvádzalo dynamickú, fyzickú,
a hlavne disciplinovanú hru, ktorú dirigovali ich rozohrávači. Keď k tomu pridali percentuálne veľmi úspešnú trojbodovú streľbu, o zápase bolo rozhodnuté už
v tretej švrtine. V našom družstve práve
chýbali takíto hráči, ktorí by organizovali
hru a preniesli pokyny trénerov priamo
na palubovku. Okrem bojovnosti pár
hráčov sme veľa toho basketbalového
neukázali, o čom svädčí prehra o 37
bodov.

V priamom súboji o 2. miesto sme sa
stretli v nedeľu v poslednom zápase so
Sereďou. Na našich hráčoch bola vidieť
únava z predošlého vybičovaného zápasu. Trápili sa v obrane ako aj v útoku. Po
tretej štvrtine mala navrch Sereď, ktorá
vyhrávala 56:47. Následne sa, po dohode
trénerov, ako aj zástupcov CEYBL, zápas
skončil pre nevoľnosť domáceho hráča,
ktorý musel byť transportovaný sanitkou do nemocnice. Výsledok sa uznal
v čase prerušenia, a tak domáce družstvo Žiaru skončilo na treťom mieste
1. kvalifikačného turnaja.
Sme všetci radi za takéto ťažké zápasy,
ktoré nám ukázali, akým smerom sa
uberá mládežnícky basketbal v Európe.
Tiež nám ukázali, na čom musíme ešte
tvrdšie popracovať. Ide hlavne o basketbalové činnosti a zručnosti, ako aj o fyzickú pripravenosť a odolnosť.
Druhá časť turnaja bude v decembri
2022, keď vycestujeme do domovského
stánku ORLEN Akadémia BM Stal v Poľsku.
Konečné poradie turnaja: 1. Sršni Písek
(ČR), 2. BK Lokomotíva Sereď (Slovensko),
3. MŠK BK Žiar nad Hronom (Slovensko),
4. WKK Wroclaw (Poľsko), 5. ORLEN Akademia BM Stal (Poľsko), 6. Vienna DC Timberwolves (Rakúsko)

BK MŠK Žiar nad Hronom – WKK
Wroclaw 77:66 (36:30)

Individuálne ocenenie
MVP: Filip Čihák (Sršni Písek)

Bodovali a hrali: Filip Horváth 20 (2 trojky), Bruno Juhász 16, Alex Kaša 13, Matej
Valent 8 (1 trojka), Oliver Ondrík 7, Lukas
Caban 6 (1 trojka), Jakub Barcík, David
Truben, Matúš Melaga, Marek Kňažko,
Lukáš Matejka, Boris Kovalčík, Timotej
Šadoň, Adam Herich, Patrik Olajec

All-star tím
Filip Horváth (MŠK BK Žiar nad Hronom)
Bartosz Perczak (WKK Wroclaw)
Jacek Rutecki (ORLEN Akademia BM Stal)
Luca Wolf (Vienna DC Timberwolves)
Andrej Náhlik (BK Lokomotíva Sereď)

V poslednom zápase sobotňajšieho
večera odohrali Žiarčania svoj štvrtý

Juraj Horváth, tréner,
Michal Caban a Ján Valent, asistenti
Foto: BK MŠK

V pondelok 7. novembra sa konala
členská schôdza atletického klubu,
ktorej súčasťou programu bola aj
voľba nového prezidenta. Všetci členovia klubu a aj účastníci schôdze
hlasovali jednohlasne a Adam Pajunk
aj naďalej povedie žiarsky Atletický
klub ďalších 5 rokov.
Adam Pajunk je bývalý žiarsky atlét, ktorý s atletikou začal na strednej škole po
tom, čo si jeho výkon na 300-metrovej
trati všimla učiteľka telesnej výchovy.
Začal trénovať a pretekať v šprintoch za
atletický klub AK Danica Zvolen, neskôr
prešiel pod AK MŠK Žiar nad Hronom
pod vedením vtedajšieho prezidenta
klubu Miroslava Rybárskeho.
Medzi Adamove najväčšie úspechy,
okrem iných, patrí 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska stredoškolákov.
Od roku 2010 sa stal trénerom mládeže a popri tom ešte dva roky pretekal.
V roku 2012, vo svojich 22 rokoch, bol
zvolený prvýkrát za prezidenta atletického klubu. V tom čase mal žiarsky klub
približne 30 členov, no svojou odovzda-

nosťou a húževnatosťou počas 10 rokov
pôsobenia spolu so svojím tímom a cennými radami svojho predchodcu dosiahol to, že sa ku dnešnému dňu rozrástol
na 168 členov. Počas celej dĺžky pôsobenia klub sprevádzalo veľa osobných
úspechov, medailí a pekných umiestnení žiarskych atlétov. Jeden z najväčších
úspechov AK MŠK Žiar nad Hronom
bolo druhé miesto starších žiačok a tretie miesto starších žiakov na Majstrovstvách Slovenska v súťaži družstiev.
Veľkým úspechom bolo aj vybudovanie
atletickej dráhy a jej vybavenie potrebným náradím za spolupráce mesta Žiar
nad Hronom a Atletického zväzu. Postupne sa buduje zázemie klubu priamo
pri tartanovej dráhe.
Adam sa klubu sa venuje na úkor svojho
voľného času a z lásky ku kráľovnej športu, a ako sám dodáva: „Som hrdý na tím
ľudí, ktorí je okolo mňa a ktorý pracuje
so mnou na tom, aby sme sa neustále
zlepšovali.“
AK MŠK
Foto: AK MŠK
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Martina Hrabajová a Linda Majerčíková si zmerali sily
s najlepšími hráčkami sveta
STOLNÝ TENIS - WTT YOUTH CONTENDER SENEC (7. - 9. 11. 2022)

V dňoch od 7. do 9. novembra sa
v Senci konal 26. ročník mládežníckeho turnaja v stolnom tenise, ktorý
bol zaradený do Svetového okruhu
turnajov mládeže. V kvalitnej medzinárodnej konkurencii súťažilo
350 mládežníkov z 50 krajín. SSTZ do
reprezentačných výberov nominoval
aj Žiarčanky. V kategórii U13 Martinu
Hrabajovú, v U17 a U19 Lindu Majerčíkovú a trénera Ľubomíra Majerčíka.
Bola to veľká škola pre hráčky aj pre
trénera. Mohli vidieť a aj si zahrať
s najlepšími hráčkami sveta vo svojich kategóriách.
V kategórii U13 hrala Maťka Hrabajová,
kde mala v skupine tri súperky. V prvom
zápase proti hráčke z Taiwanu prehrala
3:0. V tomto zápase sa prejavila istota
a hráčska vyzretosť hráčok z východu.
Druhý zápas ponúkol celkom vyrovnanú
partiu, keď Maťka hrala proti Srbke Maja
Vanjo. Rozhodli vyrovnané koncovky
setov v zápase, keď sa šťastie sa priklonilo na stranu súperky, ktorá nakoniec
zvíťazila v stretnutí 3:0. Na tretí zápas
nastúpila Maťka proti Nemke Laure Milos, s ktorou prehrala 3:1. Maťke v tomto
zápase nevychádzali silné drajvy, kde
pri dlhších výmenách stačilo loptičku aj
slabším úderom umiestniť na súperkinu
polovičku stola. Maťkin výkon bol v rámci svojich možností, kde niekedy chýbalo
aj šťastie, ale bojovnosť nechýbala.

Martina Hrabajová.

Linda Majerčíková nastúpila v kategórii
U17 na prvý zápas proti Japonke Sachi
Oaki, neskoršej semifinalistke. Stretnutie Linda prehrala 3:0 a aj tu sa prejavila
rýchlosť, presnosť úderov a kvalitný servis, s ktorým mali všetky hráčky veľké
problémy. Druhý zápas Linda odohrala proti rakúskej hráčke Celine Anubis
Panholzer a po kvalitnom výkone nad
ňou zvíťazila 3:1. Týmto víťazstvom sa
Linda dostala do hlavnej súťaže a tam
v prvom kole narazila na Japonku Mao
Takamori, ktorá sa neskôr prebojovala až
do štvrťfinále. Linda s Japonskou hráčkou prehrala 3:0 a do ďalšieho kola už
nepostúpila. Najväčším problémom pre

Linda Majerčíková.

väčšinu našich hráčok bol príjem kvalitného servisu hráčok z Ázie.
V kategórii U19 v prvom kole skupiny
Lindu čakala hráčka z Indie Pritka Priga
Vartikar. Vo vyrovnanom zápase Linda
prehrala 3:0, aj keď výmeny boli krásne
aj príjem servisu, len chýbala agresívnejšia hra, ktorá by Indku zatlačila ďalej
od stola a neumožnila jej hrať víťazné
údery. V druhom zápase skupiny proti
Linde nastúpila Chorvátka Zrinka Rebič.
Turnajmi ostrieľanú Chorvátku zaskočila
kvalitná Lindina útočná hra a pri troške
šťastia mohla Linda zápas aj vyhrať.
Hneď v prvom sete sa prejavili skúsenos-

ti chorvátskej hráčky, ktorý lepšie zvládnutým záverom vyhrala 14:12. Ďalšie dva
sety už skúsená Chorvátka nedala Linde
šancu a nakoniec ju porazila 3:0. Ani veľká bojovnosť a kvalita Linde nepomohli
k víťazstvu, a tak nepostúpila do ďalšej
vyraďovacej časti turnaja.
Aj na tomto turnaji sme mohli vidieť,
že našim dievčatám chýbajú skúsenosti z medzinárodných turnajov, zápasy
s kvalitnými hráčkami. Častejšia účasť
na medzinárodných WTT turnajoch by
napomohla ich výkonnostnému rastu,
získaniu väčšej sebadôvery a odzrkadlilo
by sa to aj na lepších tréneroch. V prvom

rade je disciplína, ktorá bola výnimočná pri týchto hráčoch a samotný prístup
k tréningu. To je ale asi mentalitou hráčok, výchovou, komunikáciou s trénerom a určite kvalitou trénerov. Zápasy
našich dievčat sme zaznamenávali a po
prezretí budeme vedieť lepšie vyhodnotiť samotnú hru a nastaviť podľa
toho tréningový proces. Pre trénera je
to tiež veľká škola zúčastniť sa takýchto
turnajov a možnosť vidieť pri tréningu
ázijských hráčov a ich trénerov.
Ľubomír Majerčík
Foto: SteK

Pohronie bude s 25 bodmi
zimovať na siedmej priečke

Karatisti doma i v zahraničí
s medailami

FUTBAL – II. LIGA

KARATE – SLOVENSKÝ POHÁR

16. kolo: FK Pohronie – MFK Dolný Kubín 5:1 (3:0)
Góly: 9. Pushkarov, 40. Steinhübel, 45. Abrahám, 47. Steinhübel, 62. Čunta – 87. Kren
Zostava FK Pohronie: Slančík –
Barbora, Klabník, Kren, Pushkarov,
Blahút, Čunta, De Oliveira Silva,
Steinhübel, Urgela, Abrahám. Na
striedanie: Hogg, Holub, Netolický,
Štrba, Brodziansky, Cíferský, Ožvolda, Šmatlák, Tatar.
Zápas sme absolútne ovládli,
ofenzívne predstavenie režíroval Steinhübel, ktorý bol
pri všetkom podstatnom. Celé
mužstvo však vôbec nezaostávalo a súpera sme nešetrili.
Tri body absolútne zaslúžene
ostávajú doma.
Instat index ovládol Kiko Steinhübel. To asi nie je žiadnym
prekvapením, keďže v 3. minúte vyrobil „červený“ faul súpera
a následne si zapísal 2 góly a 2
asistencie. Navyše, pri piatom
góle rozohrával rohový kop, po
ktorom skóroval Jakub Čunta.
Najrýchlejším šprintom nás odpálil Aďo Štrba, ktorému sme
namerali 35,06 km/h, a to je teda
poriadne slušné číslo.

Bežecky tradične vynikli aj Jakub
Čunta a Paťo Blahút, ktorý mali
zhodne po 47 šprintov v zápase
a Čunta celý zápas odohral vo
veľmi slušnej intenzite, keď nabehal 1337 metrov v HIR zóne (high
intensity run 19 – 25 km/h).

Zostava FK Pohronie: Slančík
– Barbora, Klabník, Kren, Pushkarov, Blahút, Čunta, De Oliveira
Silva, Ožvolda, Steinhübel, Tatar.
Na striedanie: Hogg, Holub, Netolický, Štrba, Brodziansky, Cíferský,
Šmatlák, Urgela, Abrahám.

Zápas nám vyšiel naozaj znamenite, zaznamenali sme 31
streleckých pokusov, z toho 14
na bránu. Náš kapitán samotný
mal 9 streleckých pokusov. Po
dvoch superzákrokoch a 100 %
úspešnosti rozohrávky si zaslúži
pochvalu aj Adrián Slančík.

Pozápasová radosť trvala o niečo
dlhšie. Komárno sme doma zdolali po dramatickom priebehu
2:1. Mužstvo ukázalo bojovnosť
aj charakter, jeseň končíme na
kóte 25 bodov, v neúplnej tabuľke figurujeme na šiestom mieste.
Ďakujeme za priazeň počas celej
jesene, veríme, že na priaznivej
vlne bude toto mužstvo pokračovať aj na jar.
Zdroj a foto: FK Pohronie

17. kolo: FK Pohronie – KFC Komárno 2:1 (1:0)
Góly: 8. Barbora, 76. Saláta (vlastný gól) – 49. Németh

V sobotu 5. novembra sa v Košiciach konalo 2. kolo Slovenského pohára dorastencov
a juniorov. V konkurencii 363
pretekárov z 51 klubov z celého Slovenska sa podarilo zabodovať aj karatistom z MŠK
Žiar nad Hronom. Ziskom jedného prvého, dvoch druhých
a dvoch tretích miest sa v medailovej štatistike klubov
umiestnili na 15. mieste.
Najviac sa darilo Adamovi Dolnickému, ktorý vo svojej kategórii
športový zápas juniori do 55 kg
nenašiel premožiteľa a z turnaja
si odniesol zlato. Spolu so zlatom
z 1. kola Slovenského pohára si
Adam vybojoval aj titul celkového víťaza Slovenského pohára.
Adam nastúpil aj v kategórii bez
rozdielu hmotnosti, kde skončil
s bronzom.
O zvyšok medailí sa postarali
naše šikovné dievčatá. V kategórii junioriek nad 66 kg sa
do finále prebojovala Alexandra
Kalamárová, no tu už ťahala za
kratší koniec, a tak si z turnaja
odniesla striebro. So striebrom
skončila aj Viktória Snopková
v kategórii starších junioriek nad
68 kg. Zbierku našich medailo-

vých úspechov uzavrela Viktória
Šoltésová v kategórii dorasteniek
nad 61 kg bronzom.

Hungarian Open
Grand Prix 2022
Naši karatisti sa nestratili ani
v medzinárodnej konkurencii.
V sobotu 12. novembra Budapešť hostila 864 pretekárov zo
17 krajín na turnaji Hungarian
Open Grand Prix 2022. Tu nastúpili aj naše najmladšie pretekárky
a ukázali, že v našom klube rastie
ďalšia skvelá generácia zápasníkov. V kategórii 8 – 9-ročných
dievčat do 30 kg sa Adela Kučerová prebojovala do semifinále,
kde tesne prehrala. V boji o bronz
však už nezaváhala a domov si

odniesla jednu z jej najcennejších
trofejí. V kategórii 8 – 9-ročných
dievčat nad 30 kg podala hrdinský výkon Viktória Beľová, ktorá
taktiež prehrala až v semifinále,
no boj o bronz sa už niesol v jej
réžii.
Ani naši starší pretekári nezaháľali. V kategórii starších junioriek
si striebro vybojovala Viktória
Snopková. Adam Dolnický pokračoval v dobrej forme aj tu, keď
si v kategórii juniorov do 55 kg
vybojoval striebro. Veľmi pekný
výkon predviedol aj Samuel Bohdan Harag v kategórii juniorov
do 68 kg, kde si vybojoval bronz.
Ľubomír Striežovský, tréner
Foto: Karate klub.

