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Lyžiarsky výcvik pre predškolákov
V pondelok 31. januára sa naši predškoláci po prvýkrát postavili na lyže
v rámci lyžiarskeho výcviku. Ide
o novinku, ktorú zabezpečil zriaďovateľ, a teda mesto Žiar nad Hronom.
S myšlienkou a touto iniciatívou prišiel primátor mesta Peter Antal: „Našim cieľom je, aby sa deti hýbali už od
útleho veku. Zároveň chceme pomôcť
rodičom, ktorí chcú naučiť deti lyžovať, aby si nemuseli platiť inštruktorov,
pretože po absolvovaní tohto výcviku
budú deti vedieť stáť na lyžiach a zísť
miernejší kopec. Verím, že si naši predškoláci výcvik užijú, budú na čerstvom
vzduchu a naučia sa niečo nové, čo ich
možno bude baviť aj v staršom veku.“
Mesto pre predškolákov zabezpečilo
nákup lyžiarskeho výstroja - lyže, lyžiarky, okuliare, prilby či dopravu. Cena
4-dňového kurzu je 40 eur, z toho rodičia uhradia polovicu, čiže 20 eur.
Vzhľadom na výhodné podmienky pre
rodičov, sa na lyžiarsky výcvik spolu prihlásilo až 130 detí, ktoré v tomto roku
plnia povinné predprimárne vzdelávanie, čiže 5 - 6 ročné deti, pre ktoré je
tento kurz určený. „Rozdelili sme ich
do skupín, podľa jednotlivých materských škôl tak, aby sa v rámci škôlok
nepremiešavali. V jednej skupine je
maximálne 17 detí,“ hovorí riaditeľka
Materskej školy v Žiari nad Hronom
Martina Šimková s tým, že podľa našej
legislatívy na lyžiarsky výcvik musí ísť
jeden pedagogický zamestnanec na
maximálne 8 detí. Lyžiarsky výcvik je
školská aktivita, samozrejme, bez účasti
rodičov.
V okolí Žiaru nad Hronom je niekoľko
vhodných lyžiarskych stredísk. „Kurz
sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku SKI
Krahule pod vedením profesionálnych
inštruktorov SNOWSPORTS s.r.o. ski &
snowboard school|shop Salamandra
Resort - Krahule - Skalka aréna,“ hovorí
ďalej riaditeľka škôlky. Jeden inštruktor
mal vo výcviku 4 deti. Počas 4-dňového
výcviku (po dve hodiny denne) sa deti
naučili napríklad dodržiavanie pravidiel
správania sa lyžiara na zjazdovkách,
obúvanie a nosenie lyží, základný
postoj, výstupy, obraty, pohyby na lyžiach, ovládanie lyží v primeranom lyžiarskom teréne optimálnou lyžiarskou

Deti sa učili základom lyžovania,
ale aj zjazd po spádnici a vyskúšali
si aj jazdu na dopravnom páse.

technikou, zjazd po spádnici, brzdenie
obojstranným prívratom, jazdu na dopravnom páse a iné zručnosti.

„

Na lyžiarsky výcvik sa
prihlásilo 130 detí.
„Z našej strany je to veľmi pekná aktivita, na ktorú sa tešíme, ale vzhľadom na
organizáciu, personálne zabezpečenie
a ochrane bezpečnosti a zdravia detí
náročná aktivita. Pripravili sme všetky potrebné úkony tak, aby prebehli
kurzy bez problémov. Vypracovali sme
harmonogram skupín, celkovo osem,
v priebehu mesiaca sa vystriedajú
všetky skupiny s tým, že niektoré pôjdu
dopoludnia a druhé popoludní. Tomu

sme prispôsobili režim dňa v materskej škole, čas stravovania, zabezpečili
sme náhradný program deťom, ktoré
sa z danej triedy kurzu nezúčastňujú.
Nevieme však ovplyvniť počasie či
chorobnosť detí a zamestnancov. Veríme však, že lyžiarske kurzy absolvujeme tak, ako sme si ich rozplánovali,
splnia svoj cieľ a hlavne budú mať deti
radosť a ktovie, možno nám v Žiari nad
Hronom vyrastie ďalšia Peťa Vlhová,“
hovorí ďalej riaditeľka materskej školy
Martina Šimková, ktorá po prvom dni
výcviku netajila nadšenie: „Prvá skupina mala v prvý deň výborné počasie, aj
keď slniečko nezasvietilo, ale ani vietor
a sneh nás neprekvapil. Radosť vidieť
našich drobcov, ktorí nikdy na lyžiach
nestáli. Po hodine príprav, konkrétne

po rozcvičke a skúške na jednej lyži, už
išli na pás a zjazd dole kopcom. Som na
nich taká hrdá.“
Spokojnosť so zorganizovaním lyžiarskeho výcviku netajili ani rodičia detí,
veď vďaka tomu sa aj deti rodičov nelyžiarov majú šancu naučiť lyžovať.
Ako hovorí Jana, mamička dvoch dcér:
„Úžasné, naozaj. Naša mladšia dcéra sa
zúčastní tohto lyžiarskeho kurzu a staršia ide zo školy na korčule, už druhý
týždeň v tomto školskom roku. Som
naozaj rada, že sa začínajú využívať
možnosti športového vyžitia. Pre deti
je dôležité nielen vzdelávanie, ale aj
budovanie kolektívu mimo školského
či škôlkarského zariadenia. Aj o tom to
je, ďakujeme. V dnešnej dobe efektivity
a produktivity sa niektorí musíme učiť
odznova užiť si krásne chvíle len tak,
napríklad na svahu.“

Výcvik bude pokračovať
aj v ďalšom roku

Budúci prváci si lyže a sneh užili.

Pre tých rodičov, ktorí budú mať deti
v predškolskom veku na budúci rok,
máme dobrú správu. Ako prisľúbil
primátor Peter Antal, lyžiarsky výcvik
bude pokračovať ďalej. „Vďaka nízkej
cene je lyžiarsky kurz dostupný aj pre
sociálne slabšie rodiny, deti budú mať
veľa nových zážitkov, spomienok a naučia sa aspoň základy lyžovania,“ uzatvára žiarsky primátor.
(kr; li)

Odstránené výhonky použijú
na vytvorenie nových stromov
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Na svahu.

Predškoláci s inštruktormi lyžovania.
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Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 3. februára sa konalo prvé
tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Zúčastnilo sa ho
15 poslancov.
Návrh na I. zmenu rozpočtu predniesol
hlavný ekonóm mesta Martin Majerník.
Ako uviedol, predložený návrh predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu mesta
o sumu 40 308 eur tak na strane príjmov,
ako aj výdavkov. V rámci tejto zmeny sa
schválila aj dotácia pre útulok Žiarsky
chlpáč vo výške 500 eur. Suma sa použije
na krytie výdavkov na servisné poplatky
v banke a činnosť občianskeho združenia. Zmena rozpočtu zahŕňa aj dotáciu
z rozpočtu mesta vo výške 22 000 eur pre
FK Pohronie. Z tejto sumy klub zabezpečí
druhú splátku finančných prostriedkov
v roku 2022 za výmenu umelého trávnika na pomocnom ihrisku pri futbalovom
štadióne, ktorá sa realizovala ešte v roku
2020.
Poslanci schválili aj spolufinancovanie
z rozpočtu mesta, a to pri dvoch projektoch. Prvým je Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne. Pri tomto projekte
ide o žiadosť, ktorej žiadateľom sú mestské Technické služby. Spolufinancovanie
projektu bude zabezpečené z rozpočtu

sobnosti BBSK, do domovov dôchodcov.
To všetko je fajn. Ale je povinnosťou kraja
investovať tam a nie je to veľká pridaná
hodnota. Samozrejme, teším sa z toho,
že na gymnáziu bude krásny športový
areál, ale to je tiež škola v zriaďovateľskej
pôsobnosti BBSK. Mesto však opakovane
požiadalo kraj, aby nám prispel nejakou
dotáciou na nadregionálne športoviská.
Najprv sme žiadali, keď sme dokončievali
zimný štadión, nedostali sme nič. Teraz
sme žiadali 250-tisíc eur na rekonštrukciu krytej plavárne. Aj tie nám zamietli.
A pritom v kraji máme funkčné možno
tri - štyri plavárne.“
mesta vo forme kapitálového transferu,
minimálne vo výške 40 percent z celkových oprávnených nákladov na projekt.
Celková výška oprávnených nákladov je
858 169 eur, výška žiadaného finančného príspevku je 514 901 eur a výška spolufinancovania 343 267 eur. „To, či získame dotáciu, je 50:50. Nespoliehame sa
iba na to a v prípade, že by sme dotáciu
nezískali, tak sa občania nemusia báť, že
plaváreň nebude dokončená. To určite
nie. Paralelne robíme aj na tom, aby sme
sľub, ktorý sme dali občanom, aj splnili,
a teda, aby sme na jeseň plaváreň otvo-

rili. Bez ohľadu na tieto peniaze, o ktoré
v projekte žiadame. Ale ak by sme ich
získali, vedeli by sme nimi vykryť to, čo
nám reálne bude chýbať. Keď nezískame dotáciu, musíme hľadať alternatívu,
ktorú už pripravujeme,“ uviedol počas
rokovania primátor Peter Antal.
Pred časom mesto požiadalo o dotáciu aj
vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja. Nebolo však úspešné, čo viceprimátor Ladislav Kukolík vníma ako
veľké negatívum a netají sklamanie: „Kraj
vo veľkom investuje do ciest druhej a tretej triedy, do škôl v zriaďovateľskej pô-

„

Plaváreň bude dokončená,
a to bez ohľadu na to, či dotáciu
získame, alebo nie.
Peter Antal, primátor mesta
Druhým projektom, kde mesto žiada
o dotáciu, je Rekonštrukcia športoviska
v areáli I. ZŠ – Žiar nad Hronom. Aj pri
tomto projekte by sa mesto podieľalo
spolufinancovaním minimálne vo výške 40 percent z celkových oprávnených
nákladov, ktoré sú vo výške 554 751 eur.

Výška žiadaného finančného príspevku
je 332 850 eur a výška spolufinancovania
zo strany mesta v sume 221 900 eur. Ako
poslancom vysvetlil projektový manažér
mesta Miloš Čerťaský, ide o zrekonštruovanie starého športového areálu pri
základnej škole a vybudovanie multifunkčného ihriska. „V podstate pôjde
o tri ihriská. Na tartanovej ploche by sa
osadili basketbalové a hádzanárske ihrisko a workoutové ihrisko s fitnes prvkami.
Dookola nich by bola 200-metrová bežecká dráha so štyrmi dráhami. Súčasťou
tohto multifunkčného ihriska by malo
byť aj doskočisko s pieskom a rozbežisko,“ spresnil projektový manažér a ako
ho doplnil primátor Peter Antal, športová
hala by bola pre viacero druhov športovcov: „Púšťame sa do projektovania malej
haly. Mohla by tu v priebehu volebného
obdobia pribudnúť malá multifunkčná
hala, kde sa budú striedať rôzni športovci, ktorí dnes chodia na cirkevnú školu,
do telocvične v Starej Kremničke či v Lovči. Vrátili by sa nám tak do Žiaru.“
Na záver zastupiteľstva poslanci schvaľovali aj niekoľko majetkovo-právnych
vzťahov.
(li)

Stromy v mestskom sade prešli výchovným rezom
V utorok 1. februára robil krajinný
ekológ Ľudovít Vašš výchovný rez
stromov v Mestskom ovocnom sade
v Parku Štefana Moysesa. Cieľom takéhoto rezu je vytvorenie pevnej kostry
koruny, ktorá bude v nasledovnom
období prinášať úrodu.
„Zimný výchovný rez sme robili preto v tomto období, lebo stromy ešte
nepučia,“ vysvetľuje na úvod Marcela
Gendiarová, referentka Odboru životného prostredia MsÚ a ako naznačuje,
nič pri strihaní stromčekov nevyjde nazmar: „Vrúble, a teda výhonky, ktoré sa
odstrihnú, Ľudovít Vašš ďalej využije na
vrúbľovanie na podpníky starých odrôd.
Staré odrody tak poslúžia na vytvorenie
ďalších stromov.“

pečuje sa pritom tvorba požadovaného
počtu základných konárikov koruny a ich
rozmiestnenie, alebo tvorba kostry koruny požadovaného tvaru. „Vlani sa nám
už urodili prvé plody, ktoré sa vytvorili
na morušiach a na čerešni. Ale na plnú
rodivosť si ešte musíme počkať. Nevytvárame totiž produkčný sad, ale dlhoveký.
Keby sme mali produkčný sad, mali by
sme síce už za nejaké tri – štyri roky od
výsadby prvú úrodu, ale takéto stromy aj
rýchlo končia a „odchádzajú“. Nevydržia
sto rokov. Preto náš sad vnímame tak, že
bude najmä pre naše budúce generácie,“
vysvetľuje Marcela Gendiarová s tým, že
plody budú v budúcnosti slúžiť aj zvieratám v Živom kútiku, keďže niektoré budú
padať priamo k nim do výbehov.

Výchovný rez sa začína rezom korunky
stromčeka a koreňov po výsadbe. Zabez-

Krátko po vytvorení mestského sadu sa
organizoval aj ovocinársky kurz, ktorý sa

u verejnosti stretol so záujmom. Tento
rok zrejme nebude možné ho organizovať kvôli pandemickým opatreniam.
Ako však Marcela Gendiarová konštatuje, v spolupráci s Ľudovítom Vaššom by
sa mohla uskutočniť ochutnávka plodov
spojená s mini besedou.
Ďalšia starostlivosť o zeleň v meste bude
prebiehať počas celého roka. „Čakajú nás
sezónne práce, ako je kontrola kmeňov,
či je dobre spravené viazanie, následne
budeme odburiňovať a mulčovať aj záhony. Všetky práce realizujeme v spolupráci s mestskými Technickými službami,“ uzatvára Marcela Gendiarová.
(li)
Krajinný ekológ Ľudovít Vašš.

Prvé plody sa vlani urodili
na morušiach či čerešniach.

Žiarske deti učia korčuľovať certifikovaní ambasádori
V septembri 2020 sa začal školský
korčuliarsky program pre všetkých
prvákov a druhákov žiarskych škôl.
Na týždňových kurzoch, ktoré rodičov
nestoja ani cent, učia certifikovaní ambasádori žiarske deti korčuľovať.
Aj keď projekt prebieha od septembra
2020, na nejaký čas ho stopla situácia
spojená s ochorením COVID-19. Momentálne je však projekt rozbehnutý naplno.
„V projekte sa vystriedajú prvé a druhé
ročníky všetkých základných škôl v Žiari
nad Hronom,“ vysvetľuje na úvod šéftréner Marek Janík s tým, že momentálne
už ambasádori majú za sebou prvé kolo
všetkých prvých a druhých ročníkov:
„Aktuálne ideme do druhého kola, kde
sa opäť vystriedajú rovnaké triedy.“

Mnoho rodičov by rado zobralo svoje
deti na zimný štadión, aby im ukázalo,
ako sa korčuľuje, no nemôžu si to z finančného hľadiska dovoliť. Projekt počítal aj s takýmito rodinami. „Ak majú deti
vlastné korčule a prilbu, je to výhoda.
Ale ak nemajú, klub im vie danú výstroj
požičať aj vďaka Slovenskému zväzu
ľadového hokeja, ktorý tieto výstroje
klubu zabezpečil,“ hovorí na margo potrebnej športovej výbavy šéftrener kurzu
a prezrádza, kto sa na športovom kurze
a programe podieľa: „Na programe sa
podieľajú licencovaní tréneri z nášho
hokejového klubu SportTrend, ktorí prešli kurzom priamo zameraným na tento
program a stali sa tak certifikovanými
ambasádormi.“

Deti sa na kurze učia základom korčuľovania hravou zábavnou formou. „Ale tiež
pracovať v kolektíve či základy abecedy
a počítania. Pravdaže, všetko na korčuliach formou rôznych hier,“ približuje ďalej Marek Janík a ako dopĺňa, kurz trvá od
pondelka do piatku, teda päť dní.

Rodičov kurz nestojí ani cent
Program financuje mesto Žiar nad Hronom s participáciou Slovenského zväzu
ľadového hokeja. Pre rodičov, respektíve pre ich deti je tak zadarmo. „Hlavnou myšlienkou kurzu je naučiť deti
korčuľovať a vypestovať u nich vzťah ku

Deti učia korčuľovať certifikovaní ambasádori.

korčuľovaniu. Na už absolvované kurzy
máme naozaj výborné ohlasy, a to či už
od zástupcov zväzu, rodičov, ale aj od samotných detí,“ hodnotí Marek Janík po
absolvovaní prvých kurzov a prezrádza,
či medzi deťmi našli extra talenty na hokej, prípadne na korčuľovanie všeobecne: „Samozrejme, že sú deti, ktoré sa učia
rýchlejšie, ale extra talenty ukáže len čas.
My im však vytvoríme prostredie vhodné
na rozvíjanie talentu.“

Školské korčuľovanie
potrvá do konca apríla

Prváci a druháci už majú za sebou prvé kolo kurzu.

Projekt týždňových korčuliarskych kurzov potrvá až do konca apríla. Certifikovaní ambasádori prešli akreditovaným
vzdelávaním a zaškolením, vďaka čomu
sa z nich stali odborníci na prácu s deťmi
v oblasti športu. Počas týždňového korčuliarskeho kurzu sa deti naučia základné veci, a to stáť na korčuliach, postaviť
sa z korčúľ, odrážať sa, či zabrzdiť. Tréneri
majú k dispozícii napríklad aj loptičky,
kužele a iné pomôcky.
(li)
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Výstava kachlíc
ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA
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Tak ako v iných historických objektoch, ktorých súčasťou je aj
prezentácia artefaktov, viažuca
sa na danú oblasť, menia v zimných mesiacoch tematickú náplň
v muzeálnych expozíciách. Tak aj
my sme pristúpili k zmene a počas
uplynulého mesiaca sme inštalovali v priestoroch múzea v kaštieli
výstavu kachlíc z kachľových pecí.
Prevládajúca časť vystavených artefaktov sú kópie, keďže originály sa
nachádzajú v depozitoch jednotlivých múzeí a vedeckých inštitúcií.
Touto výstavou chceme návštevníkom priblížiť výtvarnú časť kachlíc,

ktoré v mnohých prípadoch sú aj
prameňom historického poznania
približujúceho dobu a úroveň výtvarného spracovania týchto predmetov.
Musíme si uvedomiť, že kachľová
pec, v tomto prípade jej plocha, sa
stala trvalou súčasťou priestoru,
ktorý vyhrievala. Bola zároveň aj
svojim spôsobom umeleckým dielom, v ktorej kachliar stvárnil, podľa
požiadaviek majiteľa, rôzne témy
vzťahujúce sa k histórii, výtvarnému odkazu či vkusu tej doby ako aj
náboženskej tematike.
Nachádzajú sa tu kachlice z oblasti
stredného Pohronia, ale niekoľko

ginály kachlíc, ktoré boli vykopané
počas zemných prác či archeologického výskumu. O tých sa dá hovoriť
len „ tvárou v tvár“.

„

Výstava približuje nielen
krásu kachlíc, ale aj autentické
nálezy.

kachlíc aj z iných krajov. Nechceme
menovať, či priamo poukazovať na
niektoré zaujímavé exponáty. Tie až
keď navštívite v expozícii nášho múzea. Ale chceli by sme poukázať, že
sú tú nielen rekonštrukcie, ale aj ori-

Výstavou, ktorá bude prístupná počas celého roka, sme chceli priblížiť
návštevníkom nielen krásu kachlíc,
ale aj autentické nálezy. Aj keď, bohužiaľ, len vo fragmentoch kachlíc,
ktoré v dávnej minulosti slúžili svojmu účelu v našom kaštieli. Chceme
tak v neposlednom rade priblížiť aj

prácu kachliarov z nášho okolia, ktorí pece vyrábali, stavali a počas dlhých období sa starali o ich údržbu.
Spomenieme aspoň mená tých, ktorí „vychádzajú pred nami“ zo starých
zažltnutých listín:
1645 murár Joachim Pereg, hrnčiar
Juraj Ferdinand a Gašpar Emberger
1763 Gašpar Ambróz zo Starej Kremničky
1773 Jakub Kučerka z Pitelovej
Ako aj traja nemenovaní, ktorí v roku
1711 postavili v kaštieli 12 nových
kachľových pecí. Na ich pamiatku je
inštalovaná táto výstava.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Ocenenie Srdce na dlani získali za ochranu životného prostredia
Koncom roka 2021 si dobrovoľníci
z ekocentra BÚDA a z občianskeho
združenia MYesto prevzali od predsedu BBSK Jána Luntera ocenenie Srdce na dlani. Cenu získali v kategórii
ochrana životného prostredia.
„V novembri minulého roku sme boli
informované, že sme s BÚDOU nominované v kategórii ochrana životného prostredia. Potešilo nás to, ale viac sme sa
k tomu nevracali,“ hovorí na úvod Kamila K. Beňová, zakladateľka občianskeho
združenia MYesto a ako dopĺňa: „Neskôr
sme boli oslovené, či ako nominantky
prídeme urobiť dokrútku k tejto nominácii, s čím sme, samozrejme, súhlasili.
Bol to pre nás obrovský šok, keď sa z nakrúcania dokrútky k nominácii vykľulo
odovzdávanie samotného ocenenia,
navyše priamo predsedom BBSK Jánom
Lunterom.
Momentálne BÚDA funguje v mierne
„spánkovom“ režime, aj kvôli epidemiologickej situácii. Nový rok tak začínajú
akoby naozaj nanovo a všetko je otvorené a dúfajme, že sa onedlho otvoria aj
dvere BÚDY. „Zatiaľ premýšľame, vymýšľame, plánujeme, čo musíme ešte dokončiť, a aj čo chceme a môžeme v blízkej
dobe priniesť. Kým minulý rok sa niesol
najmä v znamení rekonštrukčných prác
a všetky ostatné aktivity boli tomu prispôsobené, podujatia boli realizované
v improvizovanom priestore a podmienkach, teraz už chceme dať tomu väčšiu
pravidelnosť a snáď aj kvalitu,“ naznačuje
Kamila a ako prízvukuje, BÚDA však nie
je len fyzický priestor, je to aj myšlienka:
„Je stále aktívna a dostupná pre ľudí na
sociálnych sieťach, kde nás naši priaznivci môžu kontaktovať a v prípade potreby
sa aj v BÚDE stretnúť.“

BÚDA sa pripravuje
na spustenie zašivárne
Aktuálne chodí do BÚDY úzky kolektív
dobrovoľníkov, ktorí ju používajú ako
kanceláriu, miesto pre porady, sčasti už
aj sklad a túto zimu z nej dokonca absol-

vovali aj prvú online konferenciu. V tomto období sa interiér upratuje, zariaďuje
a pripravuje pre spustenie komunitnej
šijacej dielničky, tzv. zašivárne. „ V blízkej dobe chceme zaviesť aj internetové
pripojenie, aby mohla BÚDA fungovať aj
ako priestor pre prácu a ďalšie plánované aktivity. Postupne teda dolaďujeme
detaily a pripravujeme sa na spustenie
centra a riešime aj také praktické veci,
ako je napríklad separovanie odpadov.
Hoci chceme v BÚDE produkovať čo
najmenej odpadu a propagujeme ideu
zero waste (nulového odpadu), je to vždy
proces,“ vysvetľuje Kamila a ako dodáva,
mesto Žiar nad Hronom im zatiaľ poskytlo smetné koše na separovaný odpad vo
vnútri a je v riešení aj umiestnenie verejného koša v blízkosti BÚDY. „Tiež máme
v procese výroby naše upcyklované
tašky, tzv. dažďovky, ktoré poputujú našim podporovateľom z kampane Startlab
a v ich výrobe sa chceme v blízkej dobe
posunúť. Stále je tiež preto aktuálna aj
naša zbierka nefunkčných dáždnikov,
ktoré nám ľudia môžu nechávať v BÚDE,“
vyzýva na darovanie starých dáždnikov
Kamila.

Verejný vešiak vystriedala
verejná skriňa
Medzičasom sa v BÚDE vyvíja aj myšlienka verejnej skrine, ktorá najprv dostala
improvizovanú podobu verejného vešiaku. Ten niekoľko mesiacov fungoval
výborne a vďaka nemu cirkulovalo medzi ľuďmi množstvo oblečenia, ktoré tak
dostalo ďalšiu šancu byť využité. „Hoci
jedného dňa vešiak zmizol, s čím sme
trochu rátali, rozhodli sme sa pokračovať v tomto koncepte, keďže sme ho
vyhodnotili ako úspešný a účel plniaci.
Nedávno sme teda v zadnej časti BÚDY
umiestnili plechové skrinky, ktoré sme
získali vďaka podpore Nadácie SPP. Časť
z nich bude slúžiť ako odkladací priestor
pre naše potreby a časť je otvorená a slúži už teraz ako verejná skriňa. V blízkej
dobe plánujeme na skrinky umiestniť aj
popis a pravidlá, no napriek tomu bol už

tento zámer ľuďmi správne pochopený
a pokračujú v umiestňovaní oblečenia aj
naďalej, čomu sa tešíme,“ netají spokojnosť Kamila.

Aj seniori a starší ľudia majú
záujem o výmenu vecí
Ku koncu uplynulého roka organizovali
dobrovoľníci viacero aktivít. Po burze
barefoot topánok, výstave na stromoch
a jesennom swape oblečenia sa im ešte
podarilo, popri finálnych prácach v interiéri a zariaďovaní BÚDY, zorganizovať aj
swap (výmenu) kníh, spoločenských hier
a hudobných nosičov, kedy zistili, že aj
seniori a starší ľudia majú záujem o vymieňanie či darovanie, hoci nie sú aktívni
na sociálnych sieťach. „Veríme preto, že
sa nám náš prvotný zámer za náš prvý
rok fungovania podaril a dostali sme
BÚDU do povedomia miestnej komunity
a zoznámili ľudí s témami, ktorým by sme
sa chceli venovať. Zatiaľ poslednou akciou tesne pred Vianocami bola zbierka
koláčov a iných dobrôt pre zdravotnícky personál v žiarskej nemocnici. Ľudia
boli naozaj úžasní a ponosili toho veľa
a touto cestou im chceme poďakovať.
Mohli sme takto obdarovať každé oddelenie a aspoň symbolicky oceniť ich
prácu v tomto náročnom období. Plány
vianočného punču a vianočného trhu
nám tak síce nevyšli, ale pevne veríme,
že tento rok sa nám to už podarí,“ dúfa
Kamila K. Beňová.

Prvá zelená strecha v meste
Ekologickú rekonštrukciu BÚDY ukončili naozaj symbolicky a ekologicky, a to
zelenou strechou, ktorá bola súčasťou
grantu Nadácie VÚB. Keďže existuje už
niekoľko technológií, proces výberu bol
dlhší. „Po konzultácii s odborníkmi v tejto oblasti sme nakoniec zvolili flexibilný
a váhovo prijateľný systém s ľahkou inštaláciou, ktorý je pre BÚDU najviac vyhovujúci. Chceme nielen čerpať benefity,
ktoré prináša BÚDE ako takej, ale boli by
sme rady, ak sa stane aj malou inšpiráciou a v meste sa budú tieto strechy ob-

javovať čoraz častejšie, keďže je to jedno
z adaptačných opatrení na zmenu klímy
v mestskom prostredí,“ objasňuje ďalej
Kamila s tým, že v meste je množstvo
budov, kde by sa takéto strechy dali realizovať a bolo by skvelé, ak by sa Žiar nad
Hronom stal o niečo zelenším mestom aj
v tomto smere.

Projekty na najbližšie obdobie
„Čaká nás ešte dokončenie elektroinštalačných prác a rady by sme sa pustili
aj do témy BÚDA a voda. Prezistili sme
možnosti vodoinštalácie a povenovali sa
tak celkovo tento rok viac vode ako takej,
teda tzv. modrej infraštruktúre aj z environmentálneho hľadiska. S tým úzko
súvisí aj naša zelená oáza, na rozkvitnutie ktorej sa veľmi tešíme,“ hovorí o najbližších plánoch Kamila. Ako podotýka,
súčasťou BÚDY je aj bylinkovisko, o ktoré
sa budú starať aj túto sezónu a pribudne pri ňom zelený típí stan, ktorý poteší
hlavne deti. Hneď, ako sa oteplí, sa budú
venovať aj úpravám priestoru. Oceľová
konštrukcia prístrešku potrebuje dostať
ochranný náter, čaká sa preto na jeho zastrešenie a potrebné je dokončiť aj nejaké drobnosti v rámci stavby v spolupráci
s Dielňou Haus. „Postupne sa nám skladá
program ekocentra a ukazujú sa plány na
najbližšie obdobie. Okrem swapov (vý-

meny), ktoré chceme organizovať na pravidelnej báze, by sme chceli načrieť aj do
oblastí kultúry, ktoré sú nám blízke, alebo majú nejaký presah s našimi témami.
Máme ambíciu pozývať do BÚDY a do
mesta zaujímavých a inšpiratívnych ľudí,
podporiť okrem cirkulácie vecí aj cirkuláciu myšlienok a vytvárať podmienky
pre rozvoj miestnej komunity. Zatiaľ sa
rozprávame napríklad o workshopoch
šitia, výroby prírodnej kozmetiky alebo
voskových obrúskov, o prednáškach
na rôzne udržateľné témy, o čítačkách
krásnych kníh, o intervenciách angažovaného umenia, o hudbe, o kreatívnych
workshopoch pre deti, ale aj diskusiách
na vážnejšie témy, ktoré sme ešte nestihli zorganizovať,“ vymenúva množstvo
plánov Kamila a na záver dodáva: „Ako
postupne zbierame inšpirácie na workshopy v oblasti upcyklácie, zisťujeme
tiež, že ľudia často úplne rezignovali na
svojpomocnú opravu oblečenia, na zašívanie, prešívanie, štopkanie. Vytrácajú sa
tradičné ručné práce ako štrikovanie či
vyšívanie, pričom tieto nadobúdajú v súčasnosti rôzne podoby a presahy, ktoré
chceme do mesta pritiahnuť a súčasne
tak spojiť nielen rôzne komunity, ale aj
rôzne generácie.“
(li)
Foto: archív Kamila K. Beňová.

Vodárenská veža ako súčasť našej histórie
Vodárenská veža, z ktorej sa neskôr
stala hvezdáreň, bola postavená ešte
v roku 1924. Primátor Peter Antal by
rád tento dnes nevyužívaný objekt
premenil na niečo zmysluplné, v čom
by sa našli aj samotní Žiarčania.
„Viacerí občania mesta sa na mňa obrátili
s otázkou, či mesto neplánuje niečo zaujímavé urobiť s vodárenskou vežou, ktorá
bola postavená v roku 1924 a ktorá sa neskôr využívala ako hvezdáreň,“ hovorí na
margo historického objektu žiarsky primátor a ako pripomína, široká verejnosť
si ešte určite pamätá, že v budove bolo
možné pozorovať nočnú oblohu.

Vodárenská veža kedysi a dnes. V súčasnosti sa objekt nevyužíva.

Objekt, ktorý je momentálne vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho
kraja, sa nachádza na Svätokrížskom námestí a dnes je už nevyužívaný. Primátor preto na stretnutí s podpredsedom
BBSK Ondrejom Lunterom predostrel
požiadavku mesta: „Chceli by sme tento objekt previesť do vlastníctva mesta,
a to za symbolické jedno euro, keďže ide
o prebytočný a nevyužívaný majetok
BBSK. Som rád, že podpredseda Lunter
vyjadril názor, že si takéto usporiadanie
vlastníctva vie predstaviť s tým, že by
bola v budúcnosti využitá ako určitá turistická atrakcia so svojím účelom.“

Primátora zaujímajú
nápady Žiarčanov
A keďže vedenie mesta dnes ešte nemá
úplnú predstavu v tom, čo zmysluplné
by tam mohlo byť, primátor sa prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti
obrátil na Žiarčanov: „Chcem, aby radnici
pomohli nápadom či myšlienkou, ako by
sa bývalá vodárenská veža a hvezdáreň
dala využiť tak, aby sa stala určitou turistickou atrakciou popri biskupskom
kaštieli, Parku Štefana Moysesa a Svätokrížskom dome,“ uzatvára primátor Peter
Antal.
(li)
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Žiar na fotografiách kedysi a dnes
V minulom čísle sme vám predstavili Františka Kovára, ktorý vlastní zbierku historických fotografií a pohľadníc. Keďže nebol
dostatočný priestor ukázať vám tie najzaujímavejšie, v tomto čísle vám ich prinášame aj s porovnaním, ako dnes vyzerajú miesta
či budovy na dobových záberoch. Väčšina historických fotografií či záberov pochádza zo zbierka Františka Kovára.

Dobová pohľadnica zo Žiaru nad Hronom aj s mestskou verziou autobusu Škoda 706RTO
spred viac ako 45 rokov, ktorá vznikla pred biskupským kaštieľom. Zábery spred toho istého
miesta – biskupského kaštieľa. Rozdiel medzi prvou fotografiou hore a spodnou dvojicou
záberov je približne 120 rokov.

Námestie Matice slovenskej
v 70-tych rokoch a dnes.

Domy na terajšej Ulici SNP
po oslobodení v roku 1945.

Aktuálna fotografia je robená z miesta, kde dnes stojí budova
planetária. Je to roh ulíc Dukelských hrdinov a Andreja
Kmeťa. Na starej fotografii za 706RO je dnes už aj historická
krčma Hutník, ktorá tam je aj dnes.

Starý cintorín a kaplnka. Dnes sa z časti na tomto
mieste nachádza autobusové nástupište. Mnohí si
mylne myslia, že cintorín stál aj na mieste dnešných
tzv. Kociek. Kaplnka stála poniže dnešného notárskeho
úradu.

Družstevný obchod a hotel.

Unikátny pohľad na tzv. Súhradu, dnešná
Partizánska ulica.
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Dom, ktorý patril rodine Hrmovej až do
zbúrania, obýval kňaz Michal Chrástek. Neskôr
tam bolo preparatórium aj JRD. Dom zbúrali so
súhlasom MsNV.

Starý Žiar, dnešná Ulica SNP.

Starý Žiar, Hlavná ulica. Dnes Ulica SNP.
V pozadí biskupský kaštieľ.
Železničná stanica.

Fotografia z výstavby Hotela Luna v rokoch 1969 – 1975.
Výstavba hotela sa podľa pamätníkov dosť predlžovala. Ako
spomína vo svojich článkoch Richard Kafka, pri výstavbe bolo
presadzované použitie hliníka.

Vľavo: V roku 1961 betonárka a výroba malty.
Vpravo: Približne v týchto miestach sa nachádzala bývalá betonárka.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 14.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada, Nám. SNP 5, Zvolen
• 15.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, P. O. Hviezdoslava 830/1, Zvolen
• 16.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň V kocke, E. P. Voljanského 9950/1, Zvolen
• 17.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok, A. Hlinku 64, Zvolen
• 18.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 178/81, Zvolen
• 19.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Štúrova, Ľ. Štúra 1774/2, Zvolen
• 20.2. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 473/19, ZH
• 21.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 2524/30, Zvolen
• 22.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 23.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/153 ZH
• 24.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 9690/63, Zvolen
• 25.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 26.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 275 1, Zvolen
• 27.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň De. Max, OD Kaufland, Hronská 8160/2, Zvolen
• 28.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland, ZH

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO: REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 prijme
do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto
referenta stavebného úradu.
Kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné odborné vzdelanie so stavebným
zameraním alebo vysokoškolské vzdelanie
stavebného zamerania
• odborná spôsobilosť pre výkon štátnej správy
v stavebníctve
• bezúhonnosť
• predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme
podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
• dobré komunikačné, organizačné schopnosti,
profesionálne vystupovanie
• osobnostné a morálne predpoklady
• ovládanie práce s PC
• prax v príslušnom odbore 5 rokov

K prihláške na voľné pracovné miesto
je potrebné pripojiť:
• prihlášku do zamestnania
• profesijný životopis a motivačný list
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti pre výkon
štátnej správy v stavebníctve
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných
údajov pre potreby osobných pohovorov ( v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov )
Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Prihlášku s požadovanými dokladmi doručte
najneskôr do 24.2.2022 na adresu: Mestský úrad,
Personálne oddelenie, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19
Žiar nad Hronom.
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Žiaci „Dvojky“ boli z kurzu
korčuľovania nadšení
V mesiaci január sa žiaci 2. A triedy zo
Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika zúčastnili kurzu korčuľovania na
zimnom štadióne v Žiari nad Hronom.
Cieľom výcviku bolo získanie a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností,
prekonanie obáv z ľadu a nácvik korčuliarskej techniky.
Projekt Centra voľného času v spolupráci
s hokejovými trénermi a hráčmi hokejového klubu bolo to najlepšie, čo sme si
mohli priať. Postupne sme sa učili rovnováhu a chôdzu na ľade, korčuľovanie
vpred odraz, zabrzdiť a iné. Nikdy nechýbali hry na ľade, ktoré mali aj vzdelávací
charakter.
Takto sa ku kurzu vyjadrili druháci:
Margarétka: Veľmi sa mi tam páčilo,
lebo sme si užili veľa zábavy. Každý deň
pre nás pripravili tréneri veľa hier.
Miško: Naučil som sa dobre brzdiť. Najviac sa mi páčila premávka.
Natálka: Páčilo sa mi, že sme všetci mali
na sebe hokejové prilby a dresy. Najkrajšie spomienky mi zostali z „olympiády“,
keď nám tréneri odovzdali medailu
a diplom.
Samko: Mne sa páčilo, že som korčuľoval s kamarátmi. Veľmi som zabavil pri
hre diamanty a triedenie odpadu. Naši

tréneri sa o nás pekne starali a boli k nám
milí.
Števko: Cvičenie, ktoré sa mi najviac páčilo, bolo dopravné ihrisko.
Kristínka: Hrali sme sa hokej a ja som
bola brankárka. Veľmi sa mi to páčilo.
Emka: Naučila som sa brzdiť a robiť rôzne triky. Hrali sme sa veľa hier, ktoré som
predtým nepoznala. Už sa teším, keď
pôjdeme korčuľovať znova.

Hannah: Hrali sme hokej, pretekali sme
sa na stoličkách a prehadzovali sme sa
plyšovými zvieratkami. Bola to paráda!
Marínka: Na kurze bolo super. Sú tam
dobrí tréneri.
Touto cestou sa chceme ešte poďakovať
ambasádorom projektu - Františkovi Beňovi, Marekovi Pačovi a Jakubovi Tatárovi
za ich profesionálny prístup.
Mgr. Soňa Sedláková, pedagogička

Už nikdy viac 21. január 1945
V nedeľu 21. januára 1945 nemecké
nacistické ozbrojené zložky, v spolupráci so slovenskými kolaborantmi
a slovenskou gardistickou jednotkou
Edelweiss, zavraždili 148 obyvateľov
obcí Ostrý Grúň a Kľak a následne obe
obce vypálili.
Ako dôvod uviedli, že obyvatelia týchto
obcí aktívne pomáhajú, ale aj potravinami zásobujú partizánske jednotky
pôsobiace v okolitých horách pohoria
Vtáčnik. Štáby partizánskych jednotiek
sa o plánovanom prepade obcí dozvedeli v sobotu večer 20. januára. Pre krátkosť
času nedokázali urobiť všetky opatrenia,
aby neohrozili obyvateľov. Ústupom do
hôr sa rozhodli nepostaviť sa na odpor
početnej a dobre vyzbrojenej presile.
Nemeckí vojaci boli vyzbrojení samohybnými delami a obrnenými vozidlami.
Tieto udalosti, čo do množstva obetí, ale
aj spôsobu vykonania, sú považované za
jedno z najbrutálnejších vojnových zločinov spáchaných na území Slovenska
a do jeho histórie sa zapísali ako Krvavá
nedeľa.

štátny tajomník MO, predseda VÚC a za
SZPB predseda oblastnej organizácie.
Verejnosť bola zastúpená v počte 100
občanov obce Ostrý Grúň.

Stalo sa už pravidlom, že každý rok
koncom januára si pripomíname tieto
tragické udalosti. Tento rok sme si to už
pripomenuli po 77-krát. Za vedenie štátu
boli prítomní štátny tajomník MO a prvý
zástupca náčelníka GŠ. Účastný bol aj
predseda VÚC z Banskej Bystrice. SZPB
zastupoval predseda Oblastnej organizácie Žiar nad Hronom. S prejavom vystúpil

Ľudská pamäť je zábudlivá. Ale pamäť
národa musí byť večná. Šírenie nenávisti
a rasovej nadradenosti priniesli milión
obetí druhej svetovej vojny. História nás
poučila, kam vedie nenávisť. Už tretia generácia žije v hlbokom mieri. Čo to bol
fašizmus a nemecký nacizmus, zapadá
do zabudnutia. To využívajú pohrobkovia fašizmu a nemeckého nacizmu,

ktorí vidia v ňom vzor. Tisíce obetí vo
vyše 100 vypálených miest a obcí nás
zaväzujú a varujú, čo sa môže stať, keď
pamäť národa sa stratí. Preto je dôležité
nerezignovať na demokratické hodnoty
a túžby našich predkov po slobode.
Pripomínať si tieto tragické udalosti musíme aj preto, aby tí, ktorí prišli po nás,
nezabudli. Spoločným úsilím prebuďme
svedomie a historickú pamäť Slovenska.
Jaroslav Bulko, predseda OblO SZPB
Žiar nad Hronom
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Slováci začínajú vnímať dôležitosť triedenia

Takmer 270 ton elektroodpadu zachránili pred skládkami
Organizácia zodpovednosti výrobcov
ASEKOL SK je prevádzkovateľom unikátneho projektu, červeno-bielych
kontajnerov na zber veľmi malého
elektroodpadu.
Elektroodpad bol aj v roku 2021 najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu.
Priamoúmerne však narastá aj množstvo elektroodpadu, ktorý sa nedostane na recykláciu a končí na skládkach
alebo voľne pohodený v prírode, čo má
na životné prostredie a planétu v čase
klimatickej krízy zvyšujúci sa negatívny
dopad. Aj preto je správne zhodnocovanie elektroodpadu čím ďalej dôležitejšie.
Vďaka sieti červeno-bielych kontajnerov
na zber veľmi malého elektroodpadu
z domácností, ktoré obyvatelia vybraných slovenských miest a obcí využívajú
už od roku 2016, je možnosť správne
nakladať s elektroodpadom čoraz dostupnejšia.
Spoločnosť ASEKOL SK každoročne rozširuje zbernú sieť, ktorá v roku 2021 pozostávala z 319 špeciálnych kontajnerov.
Každý z nich má potenciál vyzbierať až
1 tonu veľmi malého elektroodpadu za
rok. Vďaka jeho recyklácii sa dá ušetriť
významné množstvo primárnych surovín, najmä kovov, vody, energie, či CO2
vypusteného do atmosféry.

V našom meste sa vlani
vyzbieralo takmer 4,6 tony
elektroodpadu
V Žiari nad Hronom sa za rok 2021 vyzbieralo 4,596 tony elektroodpadu
v rámci červeno-bielych kontajnerov
ASEKOL, čo predstavuje 0,26 kilogramu
elektroodpadu na jedného obyvateľa
mesta. V roku 2020 to bolo 4,364 tony.

V prepočte to znamená, že každý obyvateľ, ktorý má vo svojej obci k dispozícii
červeno-biely kontajner odovzdal 0,31
kilogramu elektroodpadu.
Mestom s najvyšším množstvom vyzbieraného elektroodpadu, až 25 094 kilogramov, sa za rok 2021 stala Banská Bystrica.
Najúspešnejšou obcou s 5 633 kilogramami vyzbieraného veľmi malého
elektroodpadu bol Chorvátsky Grob.
Ferdinand Kolčák, referent odpadového
hospodárstva v obci Chorvátsky Grob
vidí za dobrým výsledkom predovšetkým úsilie obyvateľov.

V zbere elektroodpadu
vedie Banská Bystrica

Pezinok patrí
k najúspešnejší samosprávam

Výsledky zberu elektroodpadu za rok
2021 značne ovplyvnil vandalizmus.
Z tohto dôvodu musela spoločnosť
dlhodobo stiahnuť z obehu až 30 červeno-bielych kontajnerov. Napriek nepriaznivým udalostiam sa podarilo cez
sieť kontajnerov vyzbierať až 267 625 kilogramov veľmi malého elektroodpadu
z domácností.

Obyvateľom Pezinka sa v roku 2021
podarilo vyzbierať 15 221 kilogramov
elektroodpadu, vďaka čomu sa Pezinok
stal mestom s najvyšším množstvom vyzbieraného elektroodpadu na obyvateľa,
a to s 0,66 kilogramu.
K výsledkom prispieva vzdelávanie detí
v materských a základných školách, ale

aj pravidelná komunikácia o triedení odpadu cez mestské médiá.
Obcou s najvyšším množstvom vyzbieraného elektroodpadu na obyvateľa sa
s 0,88 kilogramom stala obec Jablonec.
Spoločnosť ASEKOL SK plánuje s rozširovaním zbernej siete pokračovať. „Vidíme
záujem obcí a výsledky zberu potvrdzujú, že záujem triediť majú aj ľudia. Myslím si, že sa dostávame do fázy, kedy už
aj pre nás začína byť triedenie odpadu
prirodzenejšie, čo je veľmi dobrá správa“
hodnotí výsledky konateľ spoločnosti
Ronald Blaho.
Organizácia zodpovednosti výrobcov,
ASEKOL SK je prevádzkovateľom unikátneho projektu na Slovensku – červeno-biele kontajnery na zber veľmi
malého elektroodpadu. Zberná sieť
kontajnerov uľahčuje verejnosti prístup
k správnemu nakladaniu s elektroodpadom, a tým chrániť životné prostredie
pred negatívnymi dopadmi, ktoré vznikajú pri nesprávnom nakladaní s elektroodpadom. Recykláciou sa zároveň
získavajú suroviny na výrobu nových
produktov, čím je životné prostredie
chránené pred potrebou ťažby primárnych surovín.

Do komunálneho odpadu vyradené
elektrospotrebiče a batéria NEPATRIA.
Ročne sa na Slovensku vyprodukujú tisíce ton odpadu z elektrozariadení. Veľká
časť z nich končí na skládkach alebo vo
voľnej prírode. Väčšina z nich sa však dá
recyklovať a opätovne využiť pri výrobe
ďalších výrobkov. Ekologickú recykláciu
môžeme zabezpečiť odovzdaním starého elektrospotrebiča na zberný dvor, do
predajne elektrospotrebičov alebo do
špeciálnej nádoby na elektroodpad.
Červeno – biele stacionárne kontajnery
sú špeciálne zberné nádoby na veľmi
malý elektroodpad, batérie a akumulátory. V našom meste ich bude rozmiestnených osem.

Červeno-biele kontajnery na
elektroodpad v našom meste
1. A. Štefanku pri stojisku č. 94
2. Hviezdoslavova 57, pri stojisku č. 39
3. Ul. M. R. Štefánika, na parkovisku
pri II. ZŠ, pri mliečnom automate
4. Nám. Matice slovenskej,
vo dvore medzi stojiskami č. 80 a č. 81
5. Rudenkova ul., pri spoločnosti Stavit
6. Sládkovičova ul., pri stojisku č. 3,
oproti bývalej hygiene

7. Bernolákova ul., vedľa stojiska 16,
blízko I. ZŠ
8. Svitavská ul., parkovisko
Čo patrí do červeno-bieleho
kontajnera
• Spotrebná elektronika, vrátanie príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD
prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže,
magnetofóny, domáce kiná, reproduktory,
diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.).
• Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty, vrátane príslušenstva (napr.
objektívy, blesky a pod.).
• Malé elektronické a elektrické hudobné
nástroje.
• Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, karty, optické mechaniky,
myši, klávesnice).
• Faxy a záznamníky.
• Telefónne prístroje
(klasické, bezdrôtové, mobilné).
• Tlačiarne, malé stolné kopírky.
• Kalkulačky.
• Herné konzoly, videohry, vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.).
• Elektrické hračky (napr. autodráhy,
vláčiky, RC modely a pod.).
• Batérie a akumulátory.
• Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do
nádoby zmestia.
Čo nepatrí do červeno-bieleho
kontajnera
• Monitory, televízory, žiarivky, výbojky.

ASEKOL SK je najväčšou organizáciou
zodpovednosti výrobcov pre prenosné
batérie a akumulátory a najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre
elektrozariadenia v oblasti spotrebnej
elektroniky. Vznikla v roku 2010 a v zastúpení výrobcov a dovozcov organizuje a financuje systém triedeného zberu
odpadov z obalov a neobalových výrobkov a jeho zhodnocovanie a recykláciu,
ako aj celoštátny systém zberu, dopravy
a spracovania elektroodpadu, použitých
batérií a akumulátorov.
Zdroj: www.odpady-portal.sk

Zelená linka pomáha pri odpadových vodách
Občania sa môžu na Zelenú linku
ministerstva životného prostredia
obrátiť s podnetmi, ktoré sa týkajú
poškodzovania ochrany vôd. Časté sú
podnety k znečisteniu podzemných
vôd, vodných tokov, jazier, nefunkčných čistiarní odpadových vôd, nelegálneho vypúšťania žúmp, či nelegálnych vodných stavieb. Zelená linka za
rok 2021 eviduje 188 podnetov z tejto
oblasti. Viac ako 60 podnetov z nich sa
týka nesprávneho nakladania s odpadovými vodami.
Zelená linka každý podnet monitoruje až po jeho vyriešenie, komunikuje
s občanmi, aj predstaviteľmi príslušných
orgánov. Priebežne zvyšuje aj environmentálne povedomie občanov v tejto
dôležitej oblasti. Cieľom Zelenej linky
je vzdelávať občanov a vyriešiť environmentálne podnety, aby sa minimalizoval
možný dopad na životné prostredie.

lej ulici. Majitelia domov boli upozornení na správne nakladanie s odpadovými
vodami a zároveň vyzvaní, aby do 14 dní
predložili doklady o odvoze odpadových
vôd. Jednej z domácností, ktorá tak neučinila, bola udelená pokuta.
Odpadové vody majú negatívny vplyv
nielen na kvalitu vodných zdrojov, ale aj
na celý ekosystém. Nedostatočne čistená
odpadová voda môže spôsobiť rozsiahle problémy, od lokálneho úhynu rýb, až
po všeobecné problémy, ohrozujúce celé
ekosystémy, zdroje pitnej vody a tým aj
ľudské zdravie.

V septembri tohto roku bol na Zelenú
linku ministerstva životného prostredia
nahlásený podnet zo zvolenského okresu. Podozrenie sa týkalo obce Dubové,
kde hneď niekoľko domov na jednej uli-

ci údajne nelegálne vypúšťa odpadové
vody. Zelená linka na základe podnetu
kontaktovala odbor životného prostredia na Okresnom úrade vo Zvolene.
Okresný úrad skontroloval situáciu na ce-

Európska únia (EÚ) dbá na ochranu
a zlepšovanie kvality vody, a taktiež eviduje narastajúce problémy so zhoršenou
kvalitou vodných zdrojov, spôsobenou
mnohými faktormi. EÚ ešte v roku 2000
prijala rámcovú smernicu o vode, ktorá

stanovuje vysoké normy kvality vody
pre rieky, jazerá, podzemnú vodu a pobrežné vody. Najväčšie zdroje znečistenia, akými sú komunálne odpadové
vody, dusičnany z poľnohospodárstva,
sú predmetom ďalších smerníc EÚ. Ich
snahou je zamedziť znečisteniu priamo
pri zdroji.
Podnety súvisiace s environmentálnymi
priestupkami, či porušovaním ochrany zvierat môžu obyvatelia Slovenska
nahlasovať Zelenej linke telefonicky
na číslo 0800 144 440 alebo e-mailom
na adresu: zelena.linka@enviro.gov.sk.
Telefonická linka funguje v pracovných
dňoch v čase od 8.00 do 18.00 hod. Zelená linka je súčasťou Národnej environmentálnej služby NP.
Zdroj: Ministerstvo životného
prostredia SR

Aktuálna ponuka psíkov na adopciu
krmiva, dekami, uterákmi, hračkami alebo dezinfekciou.
Otváracie hodiny
Pondelok – piatok: 13.00 – 15.00 hod.
Sobota a nedeľa: 10.30 – 15.00 hod.
V prípade, že chcete navštíviť útulok
mimo otváracích hodín, je potrebné sa
vopred dohodnúť so správkyňou útulku
na mobilnom čísle 0948 082 206.
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.
V prípade záujmu o adopciu sa môžete
na psíkov 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.
Psík prejde povinnou karanténou, ktorá
je 28 dní a počká si v útulku na svojho
pôvodného majiteľa 45 dní od prijatia
do útulku.

vanie a odčervenie). Ostatné psy budú
ošetrené podľa záznamov na čipe.
Po uplynutí 45 dní bude pes kastrovaný
a ponúknutý na adopciu. Adoptované
psíky idú do nového domova čipované,
očkované, odčervené a kastrované.

FALCO

Pri adopcii sa podpisuje adopčný protokol a hradí adopčný poplatok.
Kontaktovať môžete útulok telefonicky
od 9.00 do 16.00 hod. na číslach: 0948
082 206, 0905 334 594. Po tejto dobe,
prosíme, len SÚRNE prípady!

Pes, ktorý nebude čipovaný, bude ihneď
veterinárne ošetrený (čipovanie, očko-

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

REXO

JACK

Rasa: kríženec. Vek: cca 1 rok. Pohlavie: pes
Falco má približne 1 rok a je to kríženec. Našiel sa túlať
v Žiari, kde ho odchytila hliadka MsP. Samozrejme, je bez
čipu. Psík je od prvých minút v útulku mierumilovný, ale
trošku plachý.

ASAN

Rasa: x nemecký ovčiak. Vek: cca 5 rokov
Pohlavie: pes

Rasa: x nemecký lovecký teriér. Vek: cca 4 mesiace
Pohlavie: pes

Rexo sa túlal mestom veľmi dlhú dobu. Bol podvyživený
a veľmi plachý. Našťastie, konečne sa ho podarilo
odchytiť. Hneď prvý večer v útulku si neskutočne užíval
teplo a „svoju“ prvú perinu. Po všetkom, čo si chudák
musel zažiť, mu teraz hľadáme len ten najlepší domov.

Jack bol v dočaske, z ktorej sa vrátil späť do útulku. Ovláda
povely „sadnúť a dať labku“. Veľa behá a šantí, aktívny
je 24 hodín 7 dní v týždni. Psíkov toleruje ako ktorých,
väčších, ktorých nepozná, sa bojí. Veľmi rád má deti. Ako
každé šteniatko, ešte všetko obhrýza, to znamená aj ruky
a nohy, čo sa ho zatiaľ nepodarilo odnaučiť.

Asan sa našiel v uliciach mesta. Je priateľskej a hravej
povahy. Do útulku prišiel zanedbaný, bojazlivý. K ľuďom
si však vytvoril plnú dôveru. Dnes už ovláda základné
povely, vie aj pekne chodiť na vôdzke. S inými psami
a mačkami si tiež rozumie.

ELIS

BELO

MANY
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Poskytovanie dotácií
z rozpočtu mesta
Tento rok je možné čerpať z rozpočtu mesta finančné prostriedky, a to
v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom
č. 3/2016, doplnené VZN č. 6/2020
o podmienkach poskytovania dotácií.
Bytové spoločenstvá so sídlom na území mesta, právnické osoby so sídlom na
území mesta, ktoré pôsobia, alebo vykonávajú činnosť na území mesta a fyzické
osoby – podnikateľ so sídlom, miestom
podnikania alebo trvalým pobytom na
území mesta môžu v tomto roku požiadať mesto o poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom č. 3/2016,
doplnené VZN č. 6/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií.

výške 70 % predložených rozpočtových
nákladov projektu, pričom nesmie byť
vyššia ako 3 300 eur. 30 % rozpočtových
nákladov je oprávnená osoba povinná
spolufinancovať vlastnými prostriedkami.

Dotácia môže byť poskytnutá na:
a) podporu realizácie projektu,
a to v oblasti
1/ ochrany a tvorby životného
prostredia,
2/ obnovy verejných priestranstiev,
3/ ochrany vonkajších priestorov
BD kamerovým systémom

Oprávnenej osobe v prípade bodu b)
môže byť poskytnutá len jedna dotácia na jeden účel, a to najviac vo výške
1 660 eur.

alebo
b) podporu verejnoprospešných služieb,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, ako aj na podporu
podnikania a zamestnanosti.
Oprávnenej osobe v prípade bodu a)
môže byť poskytnutá dotácia najviac vo

Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie je
možné si vyzdvihnúť na mestskom úrade, oddelenie projektov, č. d. 15, alebo si
ju stiahnuť z webovej stránky mesta, kde
sú uvedené aj všetky ďalšie informácie
(kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ). Žiadosť je potrebné
doručiť na mestský úrad do 28. februára
2022 so všetkými povinnými prílohami.

Písomné žiadosti na poskytnutie dotácie so všetkými povinnými prílohami je
možné predkladať mestu v priebehu celého roka, najneskôr však do 30. novembra 2022 (potrebné je uviesť adresu, telefón, e-mailový kontakt). Ďalšie dôležité
informácie sú uvedené aj na webovej
stránke mesta (kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ) alebo
v samotnom nariadení.
(r)

Rasa: x belgický ovčiak. Vek: cca 2 - 3 roky
Pohlavie: pes

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ:
PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - REŠTAURÁCIA

Vek: 14 mesiacov. Rasa: x bull. Pohlavie: pes
Many je približne 14-mesačný psík, kríženec plemena
bull. Našli sme aj jeho majiteľa, ktorý sa ho však
vzdal. Poprosil nás, aby sme mu našli vhodný domov.
Samozrejme, aj my chceme, aby sa dostal len do tých
najlepších rúk a aby bol vedený tým správnym smerom. Je
to psík plný lásky, miluje ľudskú spoločnosť a hladkanie.

AXEL

Rasa: x nemeckého ovčiaka. Pohlavie: sučka
Vek: cca 3 – 4 roky

Rasa: mix labradora (a jazvečíka). Pohlavie: pes
Váha: cca 10 kg

Elis je kríženec nemeckého ovčiaka, má približne
3 – 4 roky. Sučka bola v čase príchodu do útulku po
šteniatkach, ale zdravotne je na tom v poriadku. Je veľmi
milej povahy.

Belko je taká zvláštna kombinácia, vyzerá ako zmeska
labradora a jazvečíka. Je to veľmi rozkošný psík, ktorý
miluje ľudskú spoločnosť. Belko sa našiel v meste
a, bohužiaľ, nie je čipovaný.

SERGEJ

ELZA

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9
ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu
k uzavretiu zmluvy o nájme, ktorej predmetom
sú nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe –
Administratívna budova so súpisným číslom 439,

vchod č. 46, postavenej na CKN parcele č. 644 –
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 619
m2, nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa
46, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom
Žiar nad Hronom – katastrálny odbor, pre
Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,
katastrálne územie Žiar nad Hronom, a to:

Nebytové priestory nie sú zariadené (pozn.
súčasné zariadenie a vybavenie nebytových
priestorov nie je súčasťou predmetu nájmu).

Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46,
965 19 Žiar nad Hronom. Pri osobnom doručení
navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni
mestského úradu, a to v pracovných dňoch od
7.30 do 15.30 hod. Lehota na predkladanie
ponúk: od 04.02.2022 do 28.02.2022 do
12.00 hod. V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka
predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
(r)

Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk
Pohlavie: sučka. Rasa: x nemecký ovčiak
Vek: cca 5 - 6 rokov
Axel sa našla sa v Žiari nad Hronom, ale čip sme u nej
nenašli. Je dobre stavaná, milej povahy, ľudí má rada.
Veľmi si užíva aj mojkanie, ktoré neskutočne miluje.

Rasa: kríženec. Vek: cca 5 mesiacov. Pohlavie: pes

Rasa: x nemeckého ovčiaka. Pohlavie: sučka. Vek: 1 rok

Sergej je približne 5-mesačný kríženec menšieho vzrastu.
Našiel sa behať po meste, preto sa ocitol v našom útulku.
Psík je bez čipu. Sergej má rád ľudí a je spoločenskej
a priateľskej povahy.

Elza je kríženec nemeckého ovčiaka. Prišla k nám s čipom,
na ktorom bol kontakt na „starého“ majiteľa a ten psíka
daroval.

Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke
s viditeľným označením:„Obchodná verejná súťaž
– Nebytové priestory REŠTAURÁCIA - Neotvárať“
je potrebné doručiť na adresu: Mesto Žiar nad

(ďalej aj ako „nebytové priestory“)

10

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA

POĎAKOVANIE
Všetko má
svoj čas:
čas narodiť sa,
aj čas zomrieť.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí na poslednej
ceste odprevadili nášho drahého
manžela, otca, brata a švagra
Dušana Ihringa,
ktorý nás navždy opustil dňa
28. januára 2022 vo veku 77 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Manželka, dcéra
a ostatná rodina.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V očiach slzy,
v srdci žiaľ,
to najdrahšie
nám osud vzal...
S hlbokým
zármutkom a
bolesťou v srdci
oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, že naša milovaná
mamička a babička
Anna Petrášová, rod. Ciglanová
nás navždy opustila dňa 3. februára
2022 vo veku 93 rokov.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 20. februára
uplynú dva roky
od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustil
náš milovaný
manžel, otec
a starý otec
Vladimír Dolnický.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú
manželka a synovia Róbert
a Silver s rodinami.

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si.
Kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 12. februára
sme si pripomenuli 21 rokov od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec a starý otec
Ján Hanzel.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva.
Dňa 23. februára
si pripomíname
13. výročie,
kedy nás navždy
opustila naša mama,
stará mama a babička
Judita Kováčová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

V neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý, kto vás mal rád.
Odišli ste od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budete žiť v srdciach tých,
ktorí vás mali radi.
Dňa 8. februára sme si pripomenuli
15. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec,
starý otec a prastarký
Jozef Čaradský
a v novembri uplynuli 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mamička,
starká a prastarká
Mária Čaradská.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
Spomína dcéra Marienka
s rodinou.

SPOMIENKA
Odišiel si cestou,
ktorou ide
každý sám,
len brána
spomienok
ostala dokorán.
Dňa 19. februára
uplynie 11 rokov
od chvíle, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Lovčičan
zo Šášovského Podhradia.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si.
Kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 7. februára
sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Ladislav Daniš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte spolu s nami.
S láskou spomínajú kamarátky
a kamaráti.
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Tak letí čas, čo
stíchol tvoj hlas,
len spomienky
na teba vracajú
sa zas.
Prestalo srdce tĺcť,
prestali sa ústa
smiať,
budeme na teba stále spomínať.
Dňa 25. februára si pripomenieme
9. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
milovaný syn, otec a brat
Peter Ďuračka.
S láskou a úctou spomína mamka,
syn Martin, bratia a ostatná rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu, prosím, spolu nami
tichú spomienku.

Byť anjelom na
jeden, jediný deň.
Aby som ťa mohla
ešte raz objať
a povedať ti, ako
veľmi nám tu
chýbaš.
Nikdy na teba
nezabudnem.
Dňa 9. februára sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
milovaný syn, brat a strýko
Jaroslav Bača.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou na neho spomína
mamička Erika, sestra Erika
s rodinou a ostatná
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Zostalo len ticho,
spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa
6. februára sme
si pripomenuli
1. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a brat
Dušan Hrnčár.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
s rodinou.

SPOMIENKA
Smútok a žiaľ
v srdci máme,
na teba s láskou
spomíname.
Len na krátky
lúčime sa čas,
vo večnosti
zídeme sa zas.
Dňa 18. februára si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
manžel, otec a starký
Alojz Garaj.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI

Ak máme niekoho radi,
nik nám ho nevezme,
ani diaľky, ani čas, ani smrť.
Dňa 6. decembra 2021 sme si
pripomenuli 8. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá mamička, starká a prastarká
Julka Feješová
a dňa 25. februára si pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
otecko, starký a prastarký
Ľudovít Feješ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Tí, ktorých sme
milovali,
zostávajú v našich
srdciach navždy.
Dňa
5. februára sme
si pripomenuli
1. výročie od
úmrtia našej drahej mamičky,
babky a prababky
Anny Hrdej, rod. Tkáčovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia
Jozef a Ivan a vnučky
Ivana a Anna.

Dezinfekcia na ruky pre zamestnancov úradu
Spoločnosť Bioruža zo Žiliny darovala
Mestskému úradu v Žiari nad Hronom
50 ml a 65 ml antibakteriálne gély na
ruky.
Tieto gély pri vstupe na pracovisko dostali pracovníci MsÚ ako prevenciu nielen pred COVID-19. Veríme, že sa im, aj
vďaka tomuto daru, choroby v aktuálnej
vlne koronavírusu vyhnú.
(r)

SMÚTOČNÉ
OZNÁMENIA
Mesto Žiar nad Hronom umožňuje
záujemcom
–
pozostalým
zverejnenie smútočného parte
svojho zosnulého príbuzného:
• na webovej stránke mesta
Žiar nad Hronom www.ziar.sk,
• na úradnej tabuli určenej
pre tento účel.
Aby parte bolo zverejnené, je
potrebné doručiť na informácie
Mestského úradu:
• Smútočné parte.
• Súhlas so zverejnením osobných
údajov zosnulého podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov (tlačivo získate na
informáciách Mestského úradu).
Smútočné parte bude zverejnené
dňom vášho doručenia (najneskôr
nasledujúci pracovný deň) do dňa
poslednej rozlúčky so zosnulým
(vrátane, najviac do nasledujúceho
pracovného dňa).

RIADKOVÁ INZERCIA
Predám interiérové dvere, slonia kosť, plné aj
presklené. Rozmery: 60/80/90. Cena. 10 eur/kus.
T: 0903 155 323
Hľadám si spoločníčku, príp. pána na priateľstvo
a spoločné chvíle. Vek nerozhoduje. T: 0907 351 067
Kúpim garáž v meste Žiar nad Hronom za objektom
polície na Ulici M. Chrásteka, SNP. Garáž môže byť aj
v zlom stave. Platím v hotovosti. T: 0903 117 206
Ešte vlani sa v parku v Žiari nad Hronom našiel
zlatý predmet (nálezkyni je potrebné uviesť, o aký
predmet ide). Číslo na nálezkyňu: 0907 389 929
Obsadzujeme voľné miesta v nadnárodnej
spoločnosti. Pozícia: operátor výroby, jadrár - práca
pre mužov. Mzda: od 1250 eur (všetky zákonné
príplatky, 13. a 14. plat). Zmeny: nepretržitá
prevádzka (2R,2N,2P A 2V). Doprava z Handlovej
zabezpečená BEZPLATNE. Ubytovanie nie je
zabezpečené. Nástup je možný v priebehu januára,
resp. od 1.2.2022. Kontakt: zhmplgroup@gmail.
com, mobil: 0947 907 908
Mladá rodina súrne hľadá 3-izbový byt do
prenájmu. Nájom max. do 500 eur. T: 0940 744 681
Predám rodinný dom v Kosoríne, vhodný na celkovú
rekonštrukciu. RD sa predáva s pozemkom cca
2 000 m2. Na pozemku je vlastná studňa, taktiež
prípojka na plyn. Len vážny a seriózny záujem.
T: 0919 412 615
Predám drevenú, zachovalú manželskú posteľ. Cena
dohodou, dohoda istá. T: 0908 945 359
Prenajmem garáž v Ladomerskej Vieske.
T: 0904 193 200
Predám čalúnenú dvojposteľ v dobrom stave.
T: 0904 511 304
V centre mesta dám do dlhodobého prenájmu
perfektnú miestnosť, 30 m2, s bezpečnostnými
dverami. Vhodná pre všetky druhy podnikania,
vrátane administratívnych či právnych služieb.
T: 0904 606 904
Kúpim medaily, plakety, vyznamenania, odznaky
či mince. T: 0904 506 160 (sms, WhatsApp, Viber,
Signal), mincestor@pobox.sk, facebook mincestor
Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur.
T: 0904 404 926
Hľadám brigádu vodiča osobného alebo
dodávkového vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921

Veľká posila pre FK Pohronie!

Jaroslav Mihalík bude obliekať žlto-modrý dres
FORTUNA LIGA

Patrik Furka, športový manažér:
„Dominik síce prichádza z III. maďarskej
ligy, no v mládežníckych kategóriách
bol výkonostne na úrovni hráčov ako
Alex Iván alebo Kristófa Domonkosa,
ktorí dnes pôsobia v kvalitných fortunaligových kluboch. My veríme, že šancu,
ktorú dostáva v FK Pohronie zužitkuje
a v najvyššej slovenskej súťaži ukáže
hráčsky potenciál, ktorý v ňom vždy
bol.“
Jaroslav Mihalík v najcennejšom drese.

Do tímu FK Pohronie pribudol 27-ročný
slovenský reprezentant Jaroslav Mihalík.
Tento ofenzívny hráč v minulosti pôsobil v kluboch ako Maccabi Petah Tikva,
Cracovia, Lechia Gdansk či Slavia Praha.
Patrik Furka, športový manažér: „Hľadali
sme typologicky presne takého hráča,
akým je Jaro Mihalík. Prichádza s ním
kvalita do finálnej ofenzívnej fázy a veríme, že bude jedným z kľúčov nášho
úspechu v nadchádzajúcej fáze Fortuna
ligy.“

Patrik Furka, športový manažér:
„V jesennej časti sezóny sme na ľavej
strane obrany nemali vyloženú jednotku, verím, že príchodom Sandiho sme ju
získali. V jeho prípade nám ide o ďalšie
posilnenie kvality v defenzíve. Keďže
je odchovancom akadémie známeho
slovinského klubu, ktorý si prešiel všetkými mládežníckymi reprezentačnými
výbermi, som presvedčený, že svoje
kvality ukáže a naplno rozvinie v drese
Pohronia.“

Pohronie posilnili
aj Sandal a Coralic

Ďalšou akvizíciou v zimnom prestupovom období je 24-ročný ofenzívny
záložník Dominik Sandal. Mládežnícky
odchovanec klubov Győri ETO FC a FC
DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý naposledy pôsobil v III. maďarskej lige, sa od
januára pripravoval s našim tímom sa
stal aj súčasťou kádra FK Pohronie.

Tím Pohronia doplnil 23-ročný ľavý
obranca zo Slovinska, Sandi Ćoralić.
Odchovanec Olimpie Ljubljana a bývalý mládežnícky reprezentant Slovinska
naposledy pôsobil v II. slovinskej lige
v klube NK Fuzinar.
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Linda Majerčíková
aktuálne na 2. mieste
Slovenského pohára
STOLNÝ TENIS

Výsledky posledných
prípravných zápasov
FK Pohronie – KFC Komárno 0:0
FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava B
2:1 (0:0). Góly: 23. Steinhübel, 82. Ladji
- 24. Haramia
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Linda Majerčíková, 2. miesto.

Naše zlaté dievčatá zo Stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom sa
cez víkend 5. a 6. februára opäť prezentovali kvalitnými výkonmi.
Martina Hrabajová (roč. 2010) súťažila
v sobotňajšom dvojkole za prvoligové
ženské družstvo STK Kalinovo, kde je
aktuálne na hosťovaní v tejto súťaži.
Kalinovo obidva svoje víkendové zápasy v 1. lige skupina východ s Martinom
a Sučanmi vyhralo aj vďaka Maťke, ktorá
v 5-tich stretnutiach nenašla premožiteľku.
Slovinsky obranca Sandi Ćoralić.

Linda Majerčíková si aj naďalej udržuje
vysokú výkonnosť, čo preukázala v Ru-

žomberku na nedeľňajšom turnaji Slovenského pohára v kategórii dievčat do
21 rokov. Linda najprv suverénne vyhrala svoju skupinu, kde porazila všetky tri
súperky. Vo štvrťfinále následne vyhrala
nad Igazovou z Trenčianskeho Jastrabia
a v semifinále oplatila prehru z predchádzajúceho týždňa Némethovej z Devínskej Vsi. Lindine víťazné ťaženie zastavila
až vo finále reprezentantka Wiltschková
z ŠKST Bratislava. Po týchto skvelých
výkonoch patrí Linde Majerčíkovej aktuálne 2. miesto v rebríčku SR dievčat
do 21 rokov.
Jozef Barniak, SteK MŠK ZH

Indiáni si zmerali sily s mladými reprezentantmi
O víťazstve mladíkov rozhodla slabá efektivita domácich
HOKEJ – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
JOJ Šport SR 18 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Góly: 27. Gubančok (Pulščák, Sládok),
48. Romanov (Hlinka, Gašpar) – 20. Mišiak (Jobek), 52. Kukumberg (Križan, Nahalka), 55. Kupec (Kurila, Pitka).
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Pač, Kobolka, Polukhin, Sládok, Nádašdi, Hlinka, Buianov, Hrabčák – Jakúbek,
Adamčík, Lunter – Pulščák, Gubančok,
Chlepčok – Gašpar, Romanov, Novotný –
Babeliak, Rajčan, Tatár
JOJ Šport SR 18: Jurčák – Eperješi, Tomas,
Kupec, Chromiak, Petras, Nahalka, Jurčo,
Beluško – Križan, Jobek, Kukumberg – Kurila, Pitka, Mišiak – Pekarčík, Pobežal, Rohaľ – Stahoň, Maruna, Žurek
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
HK 95 Považská Bystrica 1:3 (1:2, 0:1,
0:0)
Góly: 14. Chlepčok (Babeliak, Romanov)
– 1. Jakubec (Hrušík L., Zaťko), 5. Zlocha
(Lušňák, Drevenák), 22. Drevenák (Surán,
Lušňák)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom:
Šimo – Pač, Kobolka, Jakúbek, Adamčík,
Lunter, Polukhin, Sládok, Pulščák, Gašpar,
Magdolen, Nádašdi, Hlinka, Babeliak,
Romanov, Chlepčok, Buianov, Novotný,
Hrabčák, Rajčan, Tatár
HK 95 Považská Bystrica: Lamper – Zaťko, Ďurkech, Hrušík L., Pšurný, Jakubec,
Surán, Turian, Drevenák, Zlocha, Lušňák,
Dvonč, Duran, Urbánek, Rufati, Švantner,
Omelka, Kukos, Vilchinskiy, Krieger, Murtazin
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
HC 19 Humenné 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly: 16. Chlepčok (Babeliak, Romanov),
60. Sládok (Pač)

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Ovečka – Pač, Kobolka, Jakúbek, Novotný,
Lunter, Polukhin, Sládok, Pulščák, Gašpar,
Magdolen, Buianov, Hlinka, Babeliak, Romanov, Chlepčok, Nádašdi, Hudec, Hrabčák, Adamčík, Tatár
HC 19 Humenné: Krasanovský – Ivanov,
Chovan, Solomonchak, Šimčák, Velichkin,
Novický, Markuš, Horvát, Krajňák, Hvila,
Pichnarčík, Kaščák, Macko, Markuš, Farkaš, Kiss, Khismatullin, Šiňanský
Norbert Javorčík: „Myslím, že počas
celého zápasu môžeme byť spokojní
s hrou 5 na 5, kde sme v ofenzíve aj defenzíve fungovali veľmi slušne. Samozrejme, musíme pracovať na zakončení,
ale myslím, že v tejto časti hry, v tomto
pomere na ľade, sme hrali veľmi dobre.
Vynikajúci výkon v oslabovkách, aj čo sa
týka nasadenia, aj taktického vnímania
hry a samozrejme obetavosti. Myslím si,
že je veľa priestoru na rozvoj v presilových hrách, kde by sme si chceli generovať viac streleckých príležitostí. Celkovo
pre nás dobrý zápas, samozrejme sme
radi za tri body.“
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
HK Gladiators Trnava 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Góly: 19. Novotný (Magdolen, Romanov), 35. Jakúbek (Lunter, Sládok),
60. Chlepčok (Sládok) – 28. Antonov
(Miklík, Kupka)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Trenčan – Pač, Kobolka, Jakúbek, Novotný,
Lunter, Hudec, Sládok, Pulščák, Gašpar,
Magdolen, Buianov, Hlinka, Babeliak,
Romanov, Chlepčok, Nádašdi, Hrabčák,
Adamčík, Tatár
HK Gladiators Trnava: Hollý – Ejem, Rašin, Jurák, Holovič, Okoličány, Semaňák,
Schmidt, Miklík, Kukumberg, Mrava, Haj-

da, Vuorijärvi, Antonov, Kupka, Šandor,
Kliment, Ružek, Adamčík, Komloš

Vylúčenia: 2-2. Rozhodovali: Rojík, Konc
ml., Šebeň, Danko. 152 divákov.

Norbert Javorčík: „Dnes sme na naše
pomery hrali veľmi dobre v hre 5 na 5.
Dobre sme korčuľovali a náš forcheck
bol energický a z taktického hľadiska
dobrý. Zo špeciálnych situácií nám už
dlhodobejšie ide oslabovka o trochu
lepšie, ale myslím si, že aj v presilovke
sme mali náznaky, ktoré ešte musíme
dotiahnuť do toho, aby sme si dokázali
vytvoriť viac šancí. Celkovo si myslím, že
dnes sme boli celý zápas mierne lepším
mužstvom a zaslúžene sme zvíťazili.“

Vlci Žilina: Škorvánek – Petran, Nahálka,
Macek, Halama M., Petráš – Kocúr, Drtina,
Safaraleev, Šmida, Vybiral – Jakubík, Pišoja, Cíger, Markovič, Koyš – Myšiak, Mrázik,
Rehák, Skladaný, Lopušan.

Vlci Žilina – HK MŠK Indian Žiar nad
Hronom 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
Góly: 24. Petráš (Macek, Halama),
27. Petráš (Safaraleev, Halama), 42. Safaraleev (Šmida, Petráš), 52. Rehák (Skladaný), 53. Šmida (Safaraleev, Myšiak).

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Ovečka – Pač, Kobolka, Jakúbek, Novotný,
Lunter – Sládok, Polukhin, Babeliak, Gubančok, Ďuriš – Hudec, Hlinka, Hrabčák,
Adamčík, Tatár – Nádašdi, Čulík, Halama
P., Srnka, Václav.
Asi málokto predpokladal, že žilinských
vlkov prekvapíme a zastavíme vo víťaznom ťažení. Svojím víťazstvom dotiahli
klubový rekord v počte víťazstiev v rade
za sebou a vo forme, akou sa momentálne prezentujú, zrejme tú šnúru ešte
natiahnu.

Výborný výkon v bráne opäť predviedol
Juraj Ovečka, ktorý čelil až 47. strelám
a nebyť jeho zákrokov, mohlo byť skóre
oveľa vyššie.
Modré krídla Slovan – HK MŠK Indian
Žiar nad Hronom 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly: 51. Chalupa (Géci, Beňo) – 4. Jakúbek, 13. Pulščák (Srnka, Magdolen), 24.
Lunter (Jakúbek, Novotný), 54. Lunter
(Jakúbek, Romanov)
Modré krídla Slovan: Beke – Demo,
Žabka, Klučiar, Uram, Danišovský, Beňo,
Fatul, Fominykh, Bezák, Chalupa, Škultéty,
Verčík, Petriska, Petráš, Lepskii, Hauser, Parobek, Lukošik, Funtek, Géci
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Ovečka – Pač, Kobolka, Jakúbek, Novotný, Lunter, Sládok, Hudec, Babeliak, Romanov,
Václav, Buianov, Hlinka, Hrabčák, Adamčík, Tatár, Nádašdi, Čulík, Pulščák, Srnka,
Magdolen
Juraj Ovečka zaznamenal 41 úspešných
zákrokov a dosiahol fantastickú úspešnosť 97,62%!
Norbert Javorčík: „Myslím si, že dnes
sa nám podaril dobrý vstup do zápasu.
Prvá tretina bola z nášho pohľadu herne
veľmi dobrá aj čo sa týka držania puku,
kontroly puku, aj defenzívy. Následne
ako Slovan stupňoval tlak, dostávali sme
sa viac do defenzívy, ktorú sme zvládali
podporení vynikajúcim výkonom Jura
Ovečku. Čo stojí za pochvalu z našej
strany, sú znovu veľmi dobré oslabovky
aj z hľadiska taktickej hry, ale aj z hľadiska obetavosti. Ďalší dôležitý zápas
na záver sezóny sme zvládli a sme za to
veľmi radi.“
Zdroj: www.hkmskziar.sk
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Patrik Le Giang: Pomôcť ako brankár, pomôcť ako človek
tich rokov Cristiano Ronaldo, ale inšpirujú ma aj LeBron James, Lewis Hamilton či
Michael Jordan. Je o mne známe, že som
vášnivý čitateľ a vzory mám aj v týchto
oblastiach. Zaujímaví sú pre mňa autori, ktorí sa zameriavajú na osobný rozvoj
človeka. Napríklad Robin Sharma, Tony
Robbins či Jay Shetty. Takýchto ľudí sa
snažím nasledovať.

Patrik Le Giang je v Pohroní len niekoľko týždňov, ale už sa stihol
zapojiť do prvej charitatívnej akcie. Za svoj prínos v tejto oblasti
získal prestížne ocenenie FIFPRO Merit Award 2021.

Patrik Le Giang v úprimnom rozhovore pre webový portál Fortunaliga.sk
o futbale, sebe a o jeho novom pôsobisku v FK Pohronie. Prečítajte si interview s našou novou brankárskou
jednotkou, ktoré vyšlo na stránke
Fortuna ligy. Dozviete sa viacero zaujímavostí z Patrikovho života, o tom,
ako sa rodil prestup do FK Pohronie
a aké má plány v jeho novom pôsobisku.
Na predposlednú priečku chýba
FK Pohronie päť bodov, a tak vedenie
posledného tímu tabuľky robí všetko
pre záchranu klubu medzi elitou. Žiarčania sa, okrem iného, posilnili aj na
brankárskom poste. Do tímu prichádza
hráč so značnými skúsenosťami z českej
ligy. Patrik Le Giang (29) však neprikývol na ponuku vrátiť sa na Slovensko
len preto, aby pomohol tímu zachrániť
sa. Jeho životný príbeh je totiž spojený
aj s tým, že sa snaží pomáhať iným a to
prostredníctvom rôznych charitatívnych projektov. „Veľmi mi imponovalo,
keď ma ľudia z Pohronia oslovili s tým,
že nevnímajú len môj športový, ale aj
ľudský príbeh,“ povedal okrem iného
v rozhovore brankár, ktorého médiá radi
označujú prívlastkom „nevšedný“. Syn
vietnamského otca a slovenskej mamy
je totiž okrem vzťahu k charite známy aj
tým, že nesleduje televíziu a voľný čas
radšej venuje filozofickým knihám či
vzdelávaniu sa.
Na slovenské trávniky sa vraciate
po necelých šiestich rokoch. Ako si
to užívate?
Som tu stále iba krátke obdobie. Keď
som sa presúval z Prahy s plným autom
vecí, myslel som na to, že ma čaká nová
výzva. Vraciam sa po dlhej dobe, všetko
sa zbehlo naozaj veľmi rýchlo. Presne
tieto veci sú pekné na živote a takisto na
futbale. Užívam si to a teším sa, že som
doma. Takisto sa teším na stretnutia so
známymi, ktorých som dlho nevidel, keďže počas pôsobenia v Česku som stihol
prísť domov väčšinou len dvakrát za rok.
Pôsobenie v Pohroní ste nazvali novou výzvou. Pri pohľade na tabuľku
vám neprišlo na um, že to môže byť
aj samovražedná misia?
Na označenie samovražedná misia nie
je žiadny dôvod, veď nič nie je stratené.
Každý tím odohrá ešte trinásť zápasov.
V nadstavbe budeme bojovať s priamymi súpermi o záchranu. Opakujem,
beriem to ako výzvu. Kto ma sleduje
a pozná, veľmi dobre vie, že mám výzvy
rád. A to v živote aj v kariére. Veľmi ma

nadchla vízia Pohronia, zmenilo sa vedenie klubu, tréneri a takisto množstvo
hráčov. Viem, že som sem neprišiel len
ako brankár. Očakáva sa, že vzhľadom na
svoje skúsenosti budem osobnosť tímu
a líder, ktorý bude zastávať dôležitú úlohu aj v kabíne.
Aký pocit máte z toho, ako si to
v šatni postupne „sadá“?
Viacerí sme tu ešte len veľmi krátko.
Vyžaduje si to nejaký čas, kým si všetko
sadne, no z chlapcov cítiť, že si uvedomujú, čo je našim spoločným cieľom. Ja
som sem prišiel takisto s jasnou víziou.
Spravím a odovzdám maximum pre to,
aby som pomohol tímu a klubu splniť
ten cieľ a pevne verím, že sa budeme
všetci spoločne po sezóne usmievať.
Nový tréner Martin Bittengl pôsobil
naposledy v Kanade. Nenúti vás chytať s vyrážačkou?
(Smiech) To nie… Tréner je mi po krátkom čase našej spolupráce veľmi sympatický. Páči sa mi, že ako mladý kouč je
nesmierne ambiciózny. Svojim nasadením a profesionalizmom mi pripomína
Adriána Guľu. Cítiť, že tento angažmán
berie ako veľkú výzvu. Verím, že spoločne budeme všetci úspešní a že dosiahneme stanovené ciele.
V Česku ste zanechali solídnu stopu.
Cítite, že sa do našej ligy vracia skúsenejší Patrik Le Giang?
Jednoznačne. Keď som odchádzal, mal
som odchytaných sedem fortunaligových zápasov za MŠK Žilina. V Česku som
začínal od nuly a musel som si vybudovať meno. V najvyššej súťaži som zbieral
prvé štarty v Karvinej a dres Bohemiansu som si už neobliekal ako neznáma
tvár. Na Slovensko sa vraciam s tým, že
už mám niečo za sebou. Samozrejme,
vždy sa pozerám dopredu, pretože stále je priestor na zlepšovanie sa a učenie
sa nových vecí.
Hrať budete neďaleko Fiľakova, odkiaľ pochádzate. Máte ešte väzby
k tomuto mestečku?
Väzby áno, ale rodinné už nie. Rodičia
ani brat vo Fiľakove nežijú, no som stále
v kontakte s mojou základnou školou,
s ktorou spolupracujem v rámci nadačného fondu. Pred covidovou dobou
sme tam spoluorganizovali futbalový
turnaj a motivačno-vzdelávaciu besedu
pre detičky nielen zo školy, ale z celého
Fiľakova. Stala sa z toho každoročná tradícia.
Do Pohronia prichádzate nielen ako
brankár, ale aj človek so zaujíma-

vým životným príbehom, ktorý sa
snaží pomáhať tým, čo to potrebujú.
Chcete sa týmto spôsobom prezentovať aj vo Fortuna lige?
Veľmi mi imponovalo, keď ma ľudia
z Pohronia oslovili s tým, že nevnímajú
len môj športový, ale aj ľudský príbeh.
Samozrejme, stále chcem pokračovať na
svojej ceste, aby som tu niečo po sebe
mohol zanechať. Uvidíme po určitom
čase, čo sa mi podarí. Uvedomujem si
svoju zodpovednosť nielen na futbalových ihriskách, ale aj voči širokej verejnosti. Viem, že mám nejaký dosah,
a chcem ho využiť v prospech spoločnosti.
Na akých projektoch momentálne
pracujete?
Som veľmi rád, že sme vyzbierali cieľovú sumu pre malú Martinku, ktorá vďaka
tomu môže ísť do Mexika na operačný
zákrok pozostávajúci z aplikácie kmeňových buniek. Z toho mám obrovskú
radosť. V období vianočných sviatkov
som mal tú česť ju spoznať, je to úžasné dievčatko s neuveriteľnou životnou
energiou a ja som veľmi šťastný, že sa
ľudia zapojili do dražby môjho dresu.
Vyzbierala sa suma 5-tisíc eur. V blízkej
budúcnosti nás čakajú ďalšie projekty.
Okrem predaja náramkov s heslom STEP
BY STEP začneme v spolupráci so známou lokálnou značkou vyrábať aj ponožky, z ktorých výťažok pôjde takisto
na dobročinné účely.
Nie je to tak dávno, čo ste dostali
prestížnu cenu Merit Award, ktorú
udeľuje Medzinárodná federácia
futbalových profesionálov a to za
prínos vašej nadácie STEP BY STEP.
Cítite, že s pribúdajúcimi oceneniami sa vám darí pomáhať stále ľahšie?
Táto cena, ktorú udeľujú za hráčsky prínos a vplyv, nám dodala ďalší vietor do
plachiet. Jeden reportér z Českej televízie mi pri nakrúcaní reportáži o zisku
tohto ocenenia povedal, že ma sleduje
už roky, ale vôbec netušil, že sa venujem týmto projektom. Nesmierne ma to
potešilo, pretože to nerobíme pre priazeň médií, ale preto, aby sme pomáhali
tým, čo to potrebujú. Toto ocenenie
bolo svetového razenia a bolo mi jasné,
že ho pred médiami už neskryjem. Je to
pre mňa záväzok a verím, že s takýmto
dosahom budeme môcť pomáhať ešte
väčšiemu množstvu ľudí.
Futbalové kluby a hráči často pomáhajú pri určitých výročiach či na
Vianoce a pod. Chcete motivovať ku
kontinuálnej pomoci?

Presne tak. Ja vždy hovorím, že pokiaľ
chce človek zmeniť svet, musí začať so
zmenou človeka, ktorého každé ráno
vidí v zrkadle. Je na každom z nás, či sa
pripojí k pomoci. Snažím sa inšpirovať
ľudí svojimi činmi. V klube mi povedali,
že z môjho príchodu do Pohronia sa teší
aj pán primátor, pretože so mnou počíta
aj pri charitatívnych a nadačných projektoch. Teší ma, že spolupracuje s detským
mobilným hospicom Svetielko nádeje,
ktorý sa stará o onkologických pacientov a pre ktorý som robil vôbec svoju
prvú zbierku niekoľko rokov dozadu.
Kedysi vám futbal otvoril dvere
k tomu, aby ste mohli pomáhať ľuďom. Dnes vám tak trochu aj vaša
pomoc otvára futbalové dvere, čoho
dôkaz je váš príchod do FK Pohronie. Čo na to hovoríte?
Áno, prišiel som sem hrať primárne
futbal, no takisto ako osoba s určitým
presahom. Pre mňa to boli vždy spojené nádoby. Odmalička som nasledoval
svoje vzory a idoly, ktoré ma inšpirovali
v týchto veciach, a preto som sa pustil
do charitatívnych a nadačných projektov. Život futbalistu nevnímam len
v intenciách samotnej hry. Hráči by mali
využívať svoj vplyv na to, aby pomáhali zlepšiť veci a svet okolo nás. Mám
šťastie, že môžem robiť to, čo milujem,
no zároveň cítim zodpovednosť. Nie je
veľa ľudí, ktorých živí to, o čom snívali
ako deti. Ja som sníval o tom, že sa budem živiť práve futbalom. Osud mi to
doprial a o to viac chcem pomáhať iným
v plnení ich snov.
Kto boli teda vaše vzory a idoly?
Môj najväčší vzor je od mojich dvanás-

Sme stále na začiatku roka 2022.
Čo najmä si želáte do nasledujúcich
mesiacov?
Prajem si, aby som bol zdravý. Znie to
síce ako klišé, no práve to je najdôležitejšie. Zvlášť v dnešnej covidovej dobe.
Keď ste zdravý, môžete vytvárať hodnoty. Želám si, aby vo mne zostal zápal pre
všetky veci, ktoré sme spomenuli v tomto rozhovore.

Čo je to nadácia
STEP BY STEP FOUNDATION
Patrik Le Giang sa zhruba pred 5 rokmi
podieľal na založení občianskeho združenia Step by Step, ktoré rôznym spôsobom pomáha ľuďom. V nadácii sa okrem
charity sústredí so svojimi partnermi na
vzdelávanie, organizáciu školení, workshopov či motivačných besied. Cieľom
je inšpirovať ľudí a mladšiu generáciu,
vychovávať nových lídrov a pomáhať
tým, ktorí to potrebujú.
Zdroj: www.fortunaliga.sk

Hráči Pohronia potešili deti
z detského domova
Hráči tímu FK Pohronie sa rozhodli pred
začiatkom súťaže navštíviť a podporiť
Centrum pre deti a rodiny v Handlovej,
v ktorom aktuálne žije 19 detí, ktoré nemajú to šťastie mať vlastných rodičov.
Okrem dresov FK Pohronia zástupcovia
našej „kabíny“ Patrik Blahút, Patrik Le
Giang a Ladji Mallé odovzdali Dagmar
Mlynarekovej symbolický šek na sumu
800 eur, ktorú spoločne medzi sebou
vyzbierali.
Zároveň pozvali deti aj ich pedagógov
na návštevu niektorého z domácich zápasov, ak to pandemická situácia dovolí.
Naši hráči ukázali, že majú veľké srdcia
a my vieme, že to nebola posledná akcia
tohto druhu.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Ladji Mallé, Patrik Blahút a Patrik Le Giang navštívili
handlovský detský domov.

