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Žiar nad Hronom pre Ukrajinu
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Mesto Žiar nad Hronom zriadilo krízový štáb, ktorý má v rámci mesta na
starosti koordináciu možného ubytovania, podmienok a starostlivosti
o utečencov z Ukrajiny.
„Po výzve primátora mesta Petra Antala
sa nám za prvé dni prihlásilo 25 obyvateľov, ktorí ponúkajú byty, chaty, príp.
iné možnosti ubytovania pre utečencov
z Ukrajiny. Máme tak už teraz možnosť
ubytovať určitý počet ľudí,“ hovorí vedúci Kancelárie primátora mesta Martin
Baláž a ako ďalej dodáva: „Svoju pomoc
ponúkol aj jeden prevádzkovateľ ubytovania, ktorý vie vo svojom zariadení
prijať pár ľudí.“
Krízový štáb je zložený z viacerých
zložiek mesta a jeho úlohou je hľadať
možnosti, ako sa neskôr o ľudí z Ukrajiny postarať. „Nestačí ich iba ubytovať,
ale budeme musieť aj hľadať možnosti,
aby mali z čoho žiť. A keďže mesto nebude organizovať materiálnu zbierku,
rozhodli sme sa zriadiť transparentný
účet s názvom Žiar nad Hronom pre
Ukrajinu, zriadený vo VÚB. Prostriedky,
ktorými občania na tento účet prispejú,
budú použité na podporu rodín, ktoré
prichádzajú do Žiaru nad Hronom,“ informuje ďalej Martin Baláž.
Mesto zároveň prosí všetkých, aby pracovníkov úradu nekontaktovali s materiálnou pomocou pre Ukrajinu. Rôzne formy materiálnej pomoci zbiera Slovenský
Červený kríž – územný spolok Žiar nad
Hronom a na tento účel samospráva
poskytla priestory. „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do výziev
na poskytnutie akejkoľvek pomoci pre
ukrajinských občanov, na veľkú mieru
solidarity, ktorú naši obyvatelia prejavujú a ochotu pomáhať aj v budúcnosti.
Som na vás veľmi hrdý, aj Žiarčania ukazujú, že majú veľké srdce,“ konštatuje
primátor Peter Antal.

Prvé rodiny z Ukrajiny sa už
ubytovali v našom meste
So Svätokrížskym domom
má MsKC veľké plány
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Na pomoc rodinám, ktoré utekajú
z Ukrajiny, vyzval aj primátor mesta Peter Antal. Ide hlavne o pomoc vo forme
bývania, či už je to voľný byt, dom, alebo chata. „Bývanie bude zabezpečovať
a hradiť mesto Žiar nad Hronom. Už
od piatka 25. februára riešime žiadosti
o pomoc ľudí, ktorí majú nejaký vzťah
k nášmu mestu, a tak, ako som sľúbil,
naše mesto bude pomáhať. Nikto z nás
si nevie predstaviť hrôzy, ktoré dnes za-

Pomocnú ruku Ukrajine
podávajú miestni obyvatelia
aj veľké spoločnosti
Vojna na Ukrajine zasiahla určitým spôsobom každého z nás, no nepochybne
najviac práve rodiny, ktoré museli zo dňa
na deň opustiť svoj domov. Mnohé ženy
a deti odišli zo svojej krajiny len s nevyhnutnými vecami, pričom nebolo jasné,
kde strávia ďalšie dni.
Slovenské mestá okamžite reagovali,
aby ľuďom, ktorí z krajiny utekajú pomohli, ako len vedia. Na pomoc rodinám
vyzval aj primátor mesta Peter Antal,
ktorý zdôraznil to, že je potrebné v prvom rade ubytovanie.

Pomocnú roku podali aj niektorí podnikatelia.

žíva ukrajinský ľud, to, čo sa dnes odohráva v ukrajinských mestách a mestečkách. A preto, ak môžeme čo i len trochu
pomôcť, pomôžme a spoločne ukážme,
že nám nie je ľahostajný osud ľudí z poza
našich hraníc,“ vyzýva na pomoc obyvateľov mesta.
Medzi prvými, ktoré našli dočasný domov v našom meste, sú dve sestry. Každá prišla s dvomi školopovinnými deťmi.
Bohužiaľ, ich manželia museli zostať vo
vojnou sa zmietajúcej Ukrajine. „Cesta
z Ukrajiny na Slovensko nám trvala 20
hodín,“ hovorí mladšia zo sestier a ako
ďalej približuje, z domova odišli na tretí
deň od vypuknutia vojny. Na Slovensko
prišli v nedeľu ráno a do Žiaru nad Hronom prišli v stredu 2. marca. Dočasný
domov našli v spoločnom byte, kde
budú mať nateraz všetko, čo potrebujú.
„U nás doma, na Ukrajine, je to veľmi zlé.
Muž čaká, kedy ho povolajú a ak bude
musieť, pôjde bojovať. Zatiaľ pomáha
a robí charitu. Nie všetci totiž z Ukrajiny
odchádzajú preč. A práve tým, ktorí sa
rozhodnú neopustiť svoje domovy, tak
im pomáha,“ naznačuje ďalej Ukrajinka s tým, že jej manžel zostal v meste
vzdialenom 250 kilometrov od našich
hraníc a prichádzajú tam ľudia z miest
najviac zasiahnutých vojnou.
Obe ženy majú v Žiari nad Hronom priateľské väzby a dokonca už v minulosti
naše mesto navštívili. Majiteľ bytu, ktorý im poskytol strechu nad hlavou, nám
o nich prezradil, že sú to veľmi skromní
a srdeční ľudia.

Pomoc ľuďom v núdzi
Utečencov z Ukrajiny bude mať na starosti Jela Šuleková z krízového štábu,

ktorý zriadilo mesto. „Ľudia, ktorí nám
chcú pomôcť a ponúknuť ubytovanie,
alebo tí, ktorí majú niekoho na Ukrajine a potrebujú im pomôcť a niekde ich
ubytovať, môžu sa na nás obrátiť. Budeme sa snažiť vyjsť v ústrety všetkým
a určite sa budeme zaoberať každou
jednou žiadosťou,“ hovorí Jela Šuleková, koordinátorka krízového štábu a ako
ďalej naznačuje: „Týmto ľuďom budeme
dávať aj materiálnu pomoc. Nie všetky
byty, ktoré nám ľudia poskytli, majú
kompletné vybavenie, takže vieme to
doplniť. Navyše, v BÚDE prebehla pred
niekoľkými dňami veľká zbierka vecí,
ktoré vieme posunúť ďalej tam, kde to
bude potrebné.“
Na transparentný účet už prispeli viacerí
občania a ako opäť Jela Šuleková zdôrazňuje, finančné prostriedky z tohto
účtu budú určené ľuďom z Ukrajiny, ktorí prídu žiť do nášho mesta. „Títo ľudia
k nám prišli iba s tým najnutnejším, čo
si dokázali vziať do auta. To je teraz celý
ich majetok. Na život u nás a na pokrytie
nevyhnutných životných nákladov však
budú potrebovať finančnú pomoc, ktorú im poskytneme práve z tohto transparentného účtu. Okrem toho, prišli
k nám aj školopovinné deti a tie bude
potrebné zaradiť do školského procesu,“
dodáva Jela Šuleková s tým, že v pondelok 7. marca už bolo v Žiari ubytovaných
26 ľudí z Ukrajiny, z toho 11 detí: „Týchto
ľudí sme ubytovali nielen v meste, ale
aj v priľahlých obciach. Najstarší pán
má 73 rokov a na Slovensko prišiel aj
so svojou imobilnou manželkou. Medzi
utečencami v Žiari sú aj 6 a 18-mesačné
detičky. Vieme však, že k nám chcú prísť
ďalší a ďalší, a preto túto situáciu riešime
urgentne, 24 hodín denne. Ubytovacie
kapacity sa nám však rýchlo zapĺňajú.“
V prípade, že chcete pomôcť formou
poskytnutia ubytovania, alebo viete
poskytnúť materiálnu pomoc, kontaktujte priamo koordinátorku krízového štábu Jelu Šulekovú e-mailom:
pomocpreukrajinu@ziar.sk, alebo
na mobilných číslach 0905 893 749
a 0903 149 578.

Dlhové zaťaženie mesta
je vo výške 20 percent
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Transparentný účet je založený
a viditeľný na stránke VÚB.
Názov účtu:
Žiar nad Hronom pre Ukrajinu
Už v pondelok 28.2. vedelo mesto o štyroch matkách so šiestimi
deťmi, ktoré chceli prísť k nám do Žiaru. Hneď, ako prekročili
hranicu, zástupcovia mesta ich priviezli do Žiaru.

Číslo účtu:
SK34 0200 0000 0045 6920 2959

(li)

Ubytovanie je nevyhnutnosťou
„Sú ubytovaní v rôznych bytových jednotkách, v bytoch v priamo v Žiari nad
Hronom, ale aj v priľahlých obciach,
napríklad v Bartošovej Lehôtke a Prestavlkoch,“ povedala koordinátorka
krízového štábu Jela Šuleková. Dodala,
že aj keď ešte majú k dispozícii nejaké
ubytovacie kapacity, určite ich nebude
dostatok a prosia každého, kto by mohol
pomôcť, aby sa ozval. Obyvatelia Ukrajiny sú veľmi vďační za každú pomoc
a chcú si nájsť prácu. „Určite nechcú len
čakať na pomoc od štátu, ale chcú byť
prospešní a hneď, ako to bude možné
sa chcú zaradiť do pracovného procesu.
Ich osudy sú rôzne, každý si so sebou prináša svoj príbeh, v prvom rade myslia na
všetkých príbuzných a priateľov, ktorých
nechali na Ukrajine.“

Ukrajinka (vpravo) pri príchode
do Žiaru, kde bude so sestrou
a deťmi.

Pomoc poskytujú aj veľké spoločnosti
Pomocnú ruku nepodávajú len miestni obyvatelia, ale aj rôzne spoločnosti.
Mobilný operátor Orange utečencom
zadarmo poskytne SIM karty. Mnohí
z nich sa totižto nevedia spojiť so svojou rodinou a aspoň telefonicky ich
ubezpečiť, že sú v poriadku. Vo VÚB banke majú ľudia, ktorí svoju krajinu kvôli
vojne opustili, zase možnosť založiť si
bezplatný účet.
Pokiaľ máte záujem pomôcť rodinám
materiálne, MsKC v spolupráci s charitatívnou spoločnosťou CARITAS ešte vždy
organizuje zbierku trvanlivých potravín
a nevyhnutného zdravotníckeho materiálu. Koordinátorka Jela Šuleková však
odporúča sledovať letáky na výzvu, aby
sa nezbierali veci, ktoré momentálne nie
sú potrebné, čo je napríklad oblečenie.
Kristína Hagarová
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Počas hodinovej zbierky sa v BÚDE podarilo vyzbierať
obrovské množstvo materiálnej pomoci
Ako v mnohých mestách, aj v komunitnom centre Búda v Žiari nad Hronom sa 28. februára uskutočnila zbierka materiálnej pomoci pre ľudí, ktorí
za tragických okolností museli opustiť
Ukrajinu, pričom ide predovšetkým
o ženy a matky s deťmi.
„Keďže Búda zbierky rôzneho druhu
realizovala aj predtým, neváhali sme.
Tiež sme cítili obrovskú bezmocnosť
a chceli sme prispieť svojou troškou,“
hovorí Kamila K. Beňová, zakladateľka
občianskeho združenia MYesto a ako
ďalej približuje: „Napojili sme sa hneď na
aktivistov a aktivistky v Banskej Bystrici,
ktorí sa zmobilizovali naozaj veľmi rýchlo
a v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom vytvorili webstránku
BB kraj pre Ukrajinu s dôležitými informáciami s krajskou pôsobnosťou. Naša
zbierka prebehla v rámci tejto krajskej
siete, ktorá má k dispozícii nové veľké
zberné centrum sídliace na Komenského 12 v Banskej Bystrici.“ Toto centrum
má fungovať dlhodobo a má slúžiť pre
potreby celého kraja. Ak ktokoľvek bude
potrebovať materiálnu pomoc pre ľudí
z Ukrajiny, toto centrum vám ju v rám-

ci svojich aktuálnych kapacít a počas
otváracích hodín poskytne. Aktuálne sa
tam sústreďuje aj materiálna pomoc potrebná na hraniciach. Otvorené je v utorok od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu
od 9.00 do 12.00 hod. V prípade väčšej
ponuky, alebo ak viete o firme či spoločnosti, ktorá by darom rada pomohla, môžete ich kontaktovať e-mailom:
humanitarnapomoc@bbsk.sk.
Podľa požiadaviek centra teda dobrovoľníci z OZ MYesto na sociálnych sieťach
vyhlásili materiálnu zbierku vecí a taktiež
výzvu na prinesenie tzv. uvítacích balíčkov pre zahriatie duše, ktorý má byť pre
ľudí z Ukrajiny psychickým a morálnym
gestom solidarity a podpory. „Podarilo
sa nám v rámci žiarskej zbierky vyzbierať vyše 60 uvítacích balíčkov pre rôzne
vekové kategórie. Veľkú časť balíčkov
pre ukrajinských tínedžerov bola pripravená vďaka učiteľke Zuzane Kohútovej
a študentkám a študentom zo žiarskeho
Gymnázia Milana Rúfusa, ktorí nám so
zbierkou samotnou prišli aj dobrovoľnícky vypomôcť, za čo im chceme veľmi
poďakovať,“ konštatuje Kamila Beňo-

vá s tým, že napriek tomu, že zbierka
mala len hodinové trvanie, podarilo sa
vyzbierať obrovské množstvo materiálnej pomoci: „Ktorú Búda už kapacitne
nezvládla, takže sme požiadali o spoluprácu aj mesto a prevažná časť vecí bola
dočasne uskladnená v priestoroch MsKC.
Všetky hygienické a zdravotnícke pomôcky sme po predošlej dohode ihneď
posunuli prostredníctvom DHZM Žiar
nad Hronom organizácii Červený kríž.“
Ďalší deň po organizácii zbierky časť
z nej OZ MYesto zaviezlo do Banskej
Bystrice, najmä matrace, deky, spacáky,

Mesto výrazne znížilo dlhové
zaťaženie a zhodnotilo cenu
svojho majetku
V roku 2018 bolo dlhové zaťaženie mesta Žiar nad Hronom
na úrovni 31 percent bežných
príjmov rozpočtu. V roku 2018
malo mesto požičaných takmer
4,9 milióna eur, tento rok skončíme s 3,1 milióna eur úverových zdrojov.
Maximálna zákonná hranica dlhového zaťaženia pre mestá je
na úrovni 60 percent. Je to významný ukazovateľ toho, ako je
samospráva schopná dlh splácať
z bežných príjmov. Naše mesto
bolo podľa tohto ukazovateľa
vždy výrazne pod priemerom Slovenska. Aktuálne číslo zaťaženia
sa výrazne znižuje.
V roku 2018 sa dlhová služba
mesta zdvihla najmä kvôli najväčšej investícii, ktorou bola
kúpa biskupského kaštieľa. „Ako
sme však v minulosti deklarovali, úvery, ktoré sme vtedy čerpali
a ktoré máme aj dnes, absolútne
nezaťažujú hospodárstvo mesta.
Dokážeme ich bez problémov
splácať,“ hovorí primátor mesta Peter Antal a ako zdôrazňuje: „Úverové zdroje, ktoré sme
brali, sme vždy používali len na
zhodnocovanie majetku mesta
a na investície do mesta. A to
za pomerne lacné peniaze s nízkym úročením. Aj vďaka týmto
zdrojom sme mohli urobiť viac
ako sme sľubovali. Samozrejme,
výška úverov nikdy hospodárenie
mesta nezaťažila.“
V niektorých mestách sa ešte aj
dnes stáva, že si musia brať úvery aj na financovanie bežných
služieb, ako je napríklad zimná
údržba. „Naše mesto nikdy nebra-

lo úver na bežné služby. To by bol
veľmi zlý signál, keby sme služby
mesta museli financovať z úverov. Nikdy sme to nepotrebovali
a ani to nikdy robiť nebudeme,“
ubezpečuje žiarsky primátor.
Výsledkom dobrého hospodárenia mesta je aj to, že kým v roku
2018 bolo jeho dlhové zaťaženie
na úrovni 31 percent, dnes je to už
len 20 percent z bežných príjmov.
„Odhad na koniec roka 2022, ktorým končíme toto volebné obdobie, je 17 percent. Čiže pri odhadovanej výške bežných príjmov
rozpočtu 18,7 milióna eur v tomto roku bude úverové zaťaženie
predstavovať 3 100 000 eur. Zo
4,8 milióna eur v roku 2018 sme
tak klesli na 3,1 milióna eur v priebehu necelých štyroch rokov,“
podotýka Peter Antal a ako ďalej
vysvetľuje: „Zásadným spôsobom
sa nám podarilo znížiť modernizačný dlh mesta. Takmer väčšinu
objektov, ktoré to potrebovali,
sme zrekonštruovali a zhodnotili
tak majetok mesta.“ Dnes už má
mesto kompletne zrekonštruované školy a školské zariadenia,

športoviská, štadióny a mestský
úrad. Aktuálne sa ešte dokončuje rekonštrukcia krytej plavárne.
Zostáva tak zrekonštruovať už iba
budovu Mestského kultúrneho
centra, a taktiež aj kaštieľa. „Väčšinu vecí sme financovali z vlastných príjmov z rozpočtu, tak ako
financujeme aj služby mesta, a na
časť týchto vecí sme si museli pomôcť úvermi. Ako je dnes vidno,
tieto úvery sa dali veľmi efektívne
splácať, nezaťažuje to hospodárenie mesta a výkon samosprávy.
Naopak, dokázali sme zhodnotiť
majetok. Kým k začiatku roku
2018 mal hodnotu niečo nad
60 miliónov eur, dnes je to takmer
63,5 milióna eur. To je 3,5 milióna
eur za tri roky. Odvážne rozhodnutie, pomôcť si úverom v čase,
kedy boli úroky na historických
minimách, sa ukázalo ako veľmi
správne. Dokázali sme si veľmi
pomôcť, zrekonštruovať mestské
objekty, zhodnotiť majetok mesta, a zároveň bez problémov tieto
úvery splácať,“ uzatvára primátor
Žiaru Peter Antal.
(li)

potraviny pre deti, termosky, plienky
a ergonomické nosiče, ktoré boli aktuálne najakútnejšie potrebné na hraniciach.
„Ďakujeme Jane Matiaszewskej a Miroslave Šándorovej, ktoré sa ochotne ponúkli s odvozom. Druhá várka s veľkým
množstvom oblečenia pre rôzne vekové
kategórie, tiež hračky, kočíky, bola odvezená nasledujúci štvrtok a je aktuálne
využívaná pre potreby ľudí, ktorí prichádzajú vo veľkom množstve aj do nášho
regiónu. Veľké poďakovanie patrí pánovi
Hoangovi a jeho dcéram Lenke a Ivete za
poskytnutie dodávky na odvoz,“ hovorí
ďalej Kamila.

Búda v spolupráci s mestom Žiar nad
Hronom aktuálne distribuuje uvítacie balíčky v rámci mesta. „Veríme, že sa v Žiari
postupne podarí vybudovať efektívnu
lokálnu sieť pomoci, aj so zapojením
dobrovoľníkov. Podľa našich informácií
do nášho mesta stále prichádzajú noví
ľudia a možno dokonca viac ako materiálna pomoc, bude potrebná psychosociálna podpora, keďže ženy, mamy aj deti
prichádzajú sem s traumatickou skúsenosťou. No veľmi dôležitá bude aj pomoc
s integráciou v miestnej komunite, v čom
môže pomôcť každý jeden z nás a v čom
by bola Búda, ako komunitné centrum,
tiež rada nápomocná. Uvažujeme už
dnes nad aktivitami, ktoré by sme mohli
v tomto smere zrealizovať,“ uzatvára
Kamila s tým, že práve preto organizujú
do 15. marca dobročinnú online aukciu,
ktorej výťažok poputuje občianskemu
združeniu Mareena, ktoré sa dlhodobo
venuje integrácii cudzincov a cudziniek
na Slovensku, realizuje Búde blízke komunitné aktivity a aktuálne pôsobí ako
aj prvý kontakt na hraniciach.
(li)

Plážové kúpalisko čaká
veľká revitalizácia

Mesto začína v spolupráci s architektom pracovať na štúdii
revitalizácie plážového kúpaliska v Žiari nad Hronom.
Predmetom revitalizácie bude
rekonštrukcia bazénov, dobudovanie detskej zóny či osadenie detských atrakcií. Počíta sa
aj s rekonštrukciou šatní, technickým zabezpečením a vynovením bazénovej technológie.
Ako nás informuje projektová
manažérka mesta Ľudmila Paššáková, do prvotnej štúdie dal projektant všetky možnosti, ktoré by
sa v rámci revitalizácie mohli na
kúpalisku urobiť. Podľa finančných možností sa to potom bude
upravovať a prispôsobovať. „Určite vieme, že sa počíta s toboganom a pribudnú aj detské vodné
atrakcie,“ naznačuje Ľudmila Paššáková s tým, že po novom by mal
mať tobogan samostatné vyústenie, nie priamo do bazéna. Zaručí
sa tak väčšia bezpečnosť priamo
v bazéne a v jeho okolí tak vznikne väčšia plocha na relax. Ďalšou

novinkou bude, že kúpalisko sa
rozdelí na detskú časť a časť pre
dospelých, resp. plavcov.
Revitalizácia sa však nebude týkať iba samotného bazéna, ale
aj areálu kúpaliska. „Určite sa
bude robiť rekonštrukcia šatní,
miestnosti na predaj vstupeniek
aj sociálnych zariadení. Tie sa síce
v nedávnej dobe už rekonštruovali, ale niektoré veci už dnes
nie sú funkčné alebo nespĺňajú
potrebné štandardy. Čiastočnou
rekonštrukciou by mal prejsť aj
bufet, ktorý chceme upraviť tak,
aby do neho mohli vojsť aj návštevníci parku z druhej strany bez
toho, aby vstúpili do areálu kúpaliska,“ približuje ďalej projektantka mesta.
V rámci areálu sa zachová aj
plážový bar a detský bazén. Ten
sa meniť ani posúvať nebude,
ale plánuje sa nová technológia
vyhrievania, kde by sa mala zvýšiť teplota aspoň o dva stupne.

Hlavný bazén sa roky nemenil,
každoročne sa pred sezónou vždy
iba natrel. Aj tu nastane posun.
„Návrh je, aby sa na celý bazén
natiahla fólia. Bude to dobré na
údržbu a nebude potrebné každoročne bazén natierať. Možno
sa zoptimalizuje aj hĺbka bazéna.
Dôležité však je, aby nebol únik
vody a veľké straty. Tým pádom
dosiahneme to, že keď sa bude
voda v bazéne vyhrievať, udrží
sa dlhšie teplá,“ hovorí ďalej Ľudmila Paššáková a ako prezrádza,
mala by sa urobiť aj technológia
na určité vyhrievanie, ktoré zvýši
teplotu vody o dva stupne.
Dôležité je, že aj keď sa kúpalisko
zmodernizuje a vynoví, celý areál
zostane zachovaný. Pracovať sa
bude iba s vecami, ktoré vyžadujú
rekonštrukciu. Ako na záver projektová manažérka dodáva, s revitalizáciou plážového kúpaliska
sa počíta v budúcom volebnom
období.
(li)
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Obrazy Márie Terézie
a Františka Lotrinského
V týchto dňoch sme zavesili v biskupskej sále kaštieľa kópie dvoch
obrazov, na ktorých je vyobrazený cisársky pár Mária Terézia
a Františka Lotrinský.
Nesporne sú to najvýznamnejšie
osobnosti, ktorých zásluhou sa
náš kaštieľ stal po dlhé desaťročia
významným miestom. Ich portréty
nám a návštevníkom kaštieľa budú
pripomínať zásluhu cisárovnej Márie
Terézie na vzniku banskobystrické-
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ho biskupstva, ktoré vzniklo spolu
s rožňavským a spišským biskupstvom ustanovením pápeža Pia VI.
13. marca 1776, bulou Regalium pricipum, na popud Márie Terézie.
Od toho dňa sa kaštieľ v Žiari nad
Hronom stáva súčasťou banskobystrického biskupstva a neskoršie
významným centrom duchovného
života po tom, čo prvý banskobystrický biskup gróf František Berchtold preniesol do neho sídlo banskobystrického biskupstva a túto
funkciu plnil až do roku 1941. Mária
Terézia dala do vena novovzniknu-

Fašiangový sprievod mestom

tému biskupstvu niekdajšie arcibiskupské panstvo spolu s kaštieľom
v Žiari nad Hronom, vinice v Čajkove
a bývalý jezuitský kostol v Banskej
Bystrici ako jeho katedrálu. Kaštieľ
v tom čase však nebol ako teraz. Bol
síce priestranný, ako sa píše v dobových listinách a vystavaný z tvrdého materiálu. Mal dve podlažia. Na
dolnom boli stajne pre šesť koní, päť
miestností obytných, veľká kuchyňa
a miestnosť pre kočiare. Na hornom
podlaží sa nachádzalo trinásť izieb,
ktoré však boli v takom stave, že boli
priam nepoužívateľné.

Kaštieľ má veľké pivnice, v ktorých
bolo vyše 1000 sudov vína. Z východnej strane je ovocná záhrada,
za múrmi ktorej tečie potok Lutila.
Z toho popisu vidno, že novomenovaného a prvého banskobystrického biskupa čakalo veľa práce,
aby kaštieľ zveľadil až do stavu architektúry, ktorá je v súčasnosti. No
opäť sa začína boj o jeho záchranu.
Je to už asi neodmysliteľná súčasť
všetkých pamiatok. Či vo svete, to
neviem, ale na Slovensku celkom
určite.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Krajinní ekológovia
zrevitalizovali školský
ovocný sad

Drevená plastika Gazda, ktorou autorom
je Andrej Jánoška (vpravo).

V sobotu 26. februára si Žiarčania zaspomínali, ako kedysi vyzerali fašiangy v našom meste. Veselý sprievod
plný masiek vyrazil spred Mestského
kultúrneho centra, naprieč mestom
sa k nemu pripojilo aj niekoľko obyvateľov mesta a svoju púť zakončili vo
Svätokrížskom dome.
Fašiangový sprievod prešiel naprieč
mestom až do Svätokrížskeho domu, kde
ho už čakal primátor so sladkými šiškami.
„V sprievode boli členovia FS Hron, ženská spevácka skupina FS Hron, mužská
spevácka skupina Sekera, kaukliari s pouličnou šou Sedlač na koňoch, chodúliari
a muzikanti,“ hovorí producent žiarskeho
MsKC Janko Kulich.

Pred Svätokrížskym domom sa okrem
veselého sprievodu zhromaždilo aj veľa
občanov mesta, ktorí si toto podujatie
doslova vychutnali. Nie je sa čo čudovať,
po dvoch rokoch prísnych pandemických opatrení bolo konečne možné opäť
sa k tomuto obľúbenému podujatiu vrátiť. Žiarčania si tak nielen vychutnali atmosféru fašiangov, ale využili aj možnosť
chutného občerstvenia, kde nechýbali
pečené klobásy, hurky či varené víno.
Potešili sa aj detičky, pre ktoré chodúliari
zahrali krátku rozprávku.
„Konečne sme mohli zorganizovať tradičnú oslavu fašiangov so všetkým, čo
k tomu patrí. Nechýbala hudba, spevácka skupina Sekera, bláznivý fašiangový

sprievod či tradičné šišky. Vo dvore Svätokrížskeho domu to konečne vyzeralo
ako má a vďaka tomu, že protipandemické opatrenia sa uvoľnili, sa tu zišlo
pomerne dosť ľudí,“ uviedol na margo
fašiangu v Žiari primátor Peter Antal.

„

Drevená plastika
„gazdu“ bude osadená pred
Svätokrížskym domom.
Primátor Peter Antal spoločne so žiarskym rezbárom Andrejom Jánoškom odhalili drevenú plastiku s názvom Gazda.
Táto plastika bude na jar osadená práve
pred Svätokrížskym domom.
(li)

Vo dvore Svätokrížskeho domu folklórne
programy aj posedenia pri ľudovej hudbe
O Svätokrížsky dom sa aktuálne stará Mestské kultúrne centrum. Začiatkom roka avizovalo plány, ktoré
má s týmto miestom v rámci žiarskej
kultúry. Viac o tom, čo sa pripravuje
do priestorov tohto domu, prezradil
producent MsKC, Janko Kulich.
„Už minulý rok sme pripravili plán podujatí a aktivít vo Svätokrížskom dome. Plány nám však zmarila pandémia,“ hovorí
na úvod Janko Kulich a ako prezrádza:
„Cieľom je upraviť dvor tak, aby sme tu
mohli pravidelne organizovať folklórne programy a posedenia pri ľudovej
hudbe pod holým nebom. Pozemok
musíme vybagrovať, vytiahnuť zo zeme
nebezpečné panely, ktoré vytŕčajú, vyrovnať plochu, odstrániť staré ploty. Následne vysadíme novú trávu, upraceme
staré humno, v ktorom vznikne kryté,
štýlové sedenie. Plánujeme tiež zakúpiť
pódium.“ Pódium musí byť profesionálne, pretože len tak je možné zabezpečiť
vhodné podmienky pre tanečné súbory.
„Folkloristi nemôžu tancovať v krpcoch
na tráve. Chceme, aby tu pravidelne
vystupoval náš FS Hron a ich hostia, folklórne súbory z regiónu. Samozrejme, že
pódium bude slúžiť aj pre ľudové huby
a divadlá pre deti,“ naznačuje Kulich.
Doteraz bol Svätokrížsky dom využívaný
hlavne počas fašiangu, keď tu v minulos-

V areáli Základnej školy na Jilemnického ulici sa nachádza školský ovocný
sad s viacerými druhmi drevín. Aby sa
zabezpečila ich plná rodivosť, o ich
zdravotný rez sa postarali odborníci
na staré odrody stromov.
Niekoľko týždňov sa v Mestskom ovocnom sade v Parku Štefana Moysesa robil výchovný rez drevín. V rámci toho sa
krajinní ekológovia Ľudovít Vašš a Róbert
Podoba presunuli aj do ovocného sadu
pri Základnej škole na Jilemnického ulici.
„V areáli školy sa nachádza funkčný ovocný sad, z ktorého však niektoré dreviny
takpovediac vypadli a medzi stromami
vznikli medzery,“ hovorí Marcela Gendiarová, referentka z Odboru životného prostredia MsÚ. Tieto medzery chce
škola vyplniť výsadbou nových stromov.
„Ak bude škola úspešná s projektom Sadíme budúcnosť cez Nadáciu Ekopolis,
systematicky doplníme sad o dlhoveké

stromy,“ naznačuje ďalej odborníčka na
zeleň.
Momentálne sa v školskom sade nachádzajú ovocné stromy ako slivky, a to aj
mirabelky, hrušky, čerešne či jablone.
Krajinní ekológovia na nich urobili úkony, ktoré sa tam roky nerobili. „Stromy
v tomto sade rodili aj doteraz, ale menej, ako by mali. Preto sme spoločne
s krajinnými ekológmi, ktorí sa starajú
aj o dreviny v mestskom sade, urobili na
stromoch zdravotný presvetľovací rez. To
znamená, že sme presvetlili a vytvarovali koruny stromov a pozrezávali suché
časti konárov,“ vysvetľuje ďalej Marcela
Gendiarová a ako podotýka, vďaka zdravotnému rezu sa u stromov dosiahne ich
omladenie a vyššia rodivosť. Ovocie zo
sadu zužitkuje škola pre svoje potreby,
(li)

Starého zábradlia na
Ulici SNP sme sa zbavili

Izba vo Svätokrížskom dome.

ti bývala pravá Svätokrížska zabíjačka.
Aj teraz, po dvoch rokoch, ako sa tu nič
nedialo, sa konečne Žiarčania dočkali
a priamo vo dvore si mohli vychutnať
zábavu so sprievodom, a nechýbalo ani
pohostenie od primátora. Okrem toho,
verejnosti boli predstavená aj plastika od umelca Andreja Jánošku. „Práve
drevená plastika Gazda je akýmsi oficiálnym štartom aktivít vo Svätokrížskom
dvore. Gazda prišiel do domu a začnú sa
diať veci. Toto dielo od Andreja Jánošku
plánujeme osadiť na trávnatej ploche
pred Svätokrížskym domom už teraz na
jar. Okrem toho, majster Jánoška vyrobil
aj krásny drevený reliéf s ľudovým motívom a ten bude zdobiť prednú stenu
domu. Fašiangy nám opäť potvrdili aký

obrovský záujem majú Žiarčania o tradície a ľudovú zábavu. Program navštívili
stovky ľudí a atmosféra na dvore bola
výnimočná,“ hodnotí nedávno zorganizované podujatie v Svätokrížskom dome
Janko Kulich.
Najbližšie podujatie, ktoré sa v historickom dome uskutoční, bude stavanie Mája – jar vo Svätokrížskom dome.
Okrem toho sa Žiarčania môžu tešiť na
zaujímavé kurzy a workshopy s gazdovskou tematikou. „Čaká nás ešte veľa práce, aby mohol dvor slúžiť stovkám divákov na našich akciách. Svätokrížsky dom
je pripravený a teraz je na rade otvoriť
Svätokrížsky dvor,“ uzatvára Janko Kulich.
(li)

Posledný februárový týždeň pracovníci mestských Technických služieb odstránili zábradlie, ktoré bolo na Ulici
SNP pri gymnáziu.
Zábradlie, ktoré bolo dlhé roky na Ulici SNP pri gymnáziu, je už minulosťou.
„Zábradlie už bolo staré a opotrebované,
zbytočne tento priestor iba špatilo. Preto
sme ho odstránili,“ informoval Ľubomír
Kupči z mestskej eseročky a ako dodal:
„Priestor je teraz vyčistený a krajší, na-

vyše, je tam už dlhšiu dobu vysadený
živý plot, takže zábradlie tam už nie je
potrebné.“
Nevzhľadné zábradlie, ktoré už potrebovalo opravu, tak odišlo do histórie
a po desiatkach rokov došlo na tomto
verejnom priestore popri najfrekventovanejšej komunikácii cez mesto k malej
vizuálnej zmene.
(li)
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Psíkovia, ktorí čakajú na domov
v žiarskom útulku
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.
Každý pes prejde povinnou karanténou,
ktorá je 28 dní a počká si v útulku na svojho pôvodného majiteľa 45 dní od prijatia
do útulku.

MIJA

Pes, ktorý nebude čipovaný, bude ihneď
veterinárne ošetrený (čipovanie, očkovanie 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.
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!

Ak máte vzťah ku psom, no z rôznych dôvodov si žiadneho z nich nemôžete zaobstarať, môžete ich aspoň prísť vyvenčiť, potešia sa každej jednej prechádzke.
Psíkom môžete pomôcť aj zakúpením
krmiva, dekami, uterákmi, hračkami alebo dezinfekciou.

V prípade, že chcete navštíviť útulok
mimo otváracích hodín, je potrebné sa
vopred dohodnúť so správkyňou útulku
na mobilnom čísle 0948 082 206.

RONY

ARAMIS

Rasa: x labrador. Vek: cca 2 – 3 roky. Čip: nie
Kastrácia: nie

Rasa: kríženec. Vek: cca 1 rok
Čip: áno (začipovaný v útulku). Kastrácia: nie

Mija k nám prišla vo veľmi zlom stave, na krku mala hrubú
reťaz zamknutú zámkom a po celom tele mala krvavé
rany. Je to krásna sučka, kríženec československého
vlčiaka, môže mať tak 4 roky. V útulku sa snažíme, aby
zabudla na rany, ktoré jej spôsobil človek. Hľadáme jej
nový domov, najlepšie, kde by bola ako psí jedináčik. Mija
miluje šplhanie a nerobí jej problém preskočiť žiadny plot.
Preto jej domov hľadáme v dome, kde bude dvor riadne
zabezpečený.

Rony po príchode do útulku vážil iba 16 kg, pritom psíky
v jeho veku by mali už vážiť oveľa viac. Veľké poďakovanie
patrí ľuďom, ktorí ho zachránili doslova v poslednej
chvíli. Bol nahlásený ako psík, ktorého zrazilo auto. Že to
nie je pravda, sme zistili až neskôr. Bol tak vysilený, že
nevládal chodiť. Nohy ho prestali poslúchať a nedokázal
vôbec chodiť. Po príchode do útulku sme ho hneď vzali
k veterinárovi. Po dôkladnom vyšetrení sa potvrdilo, že
má nedostatok svalovej hmoty na nohách a že je veľmi
slabý. U nás v útulku ho už dáme do poriadku. Dostáva
kvalitnú stravu, je v teple a má okolo seba ľudí, ktorým
na ňom záleží. Súrne potrebuje aspoň dočasný domov,
kde by sa poriadne zotavil, doliečil a pribral na váhu, ako
má mať psík v jeho veku.

Aramis sa našiel spoločne s ďalšími dvomi psíkmi –
s Ariou a Adonisom. Ich dvoch už máme umiestnených,
ale Aramis sa nám po dočaske opäť vrátil do útulku. Je
to veľmi temperamentný psík, ktorý si vyžaduje ľudskú
pozornosť. Keďže je sám aktívny, hľadáme mu rovnako
aktívnu rodinku a aktívneho pána, ktorý bude mať
na neho čas, dokáže s ním pracovať a naučí ho všetko
potrebné. Určite je to psík, ktorý je vhodný na výlety,
turistiku a dokonalý by bol aj na agility. Chce to však
viac trpezlivosti. Doteraz ho to nemal kto naučiť, a tak je
potrebné mu venovať viac času, aby vo výchove dobehol
zameškané. Útulok pre Aramisa nie je vhodným miestom,
pre svoju temperamentnosť v koterci trpí. Potrebuje
domov, kde ho urobia šťastným a spokojným. Rodinu,
ktorá na neho bude mať čas a chuť na jeho výchovu.

CESAR

FALCO

Pohlavie: pes. Rasa: kríženec. Vek: nar. 1.6.2014
Kastrácia: áno
Blue je exútulkáč OZ Strážni anjeli, ktorý sa znovu
ocitol v koterci útulku. Adoptovala si ho rodina, ktorá
ho následne darovala. Psík prišiel v zanedbanom
stave, s hnisavou ranou na krku. V útulku už prešiel
veterinárnym ošetrením a rana sa mu pomaly hojí. Vždy
to bol energický psík plný života, ktorý miluje pohyb. So
psíkmi vychádza individuálne, skôr si rozumie so sučkami.

Podporte
2 % z dane
OZ ZAŽIAR
Aj tohto roku môžete rozhodnúť,
kam poputujú 2% z vašich daní.
Občianske združenie ZAŽIAR funguje od roku 2009. Za ten čas pomáhalo a podporovalo najmä mladých, organizovalo vzdelávania,
podujatia, podporovalo mládež
v ich iniciatívach...
V roku 2022 máme plány a pripravené
projekty, ktoré sú určené prioritne pre
Žiarčanov, ale zároveň z vyzbieraných

Rasa: kríženec. Pohlavie: pes. Vek: cca 1 rok. Čip: nie
Kastrácia: nie
Cesar sa našiel v meste Žiar nad Hronom. Je to malý čierny
kríženec, má približne jeden rok. Cesar je veľmi milej
povahy, dobručký a miluje ľudskú spoločnosť. Je to psík
ako z detských rozprávok. Do nášho útulku sme ho prijali
bez čipu. V útulku už prešiel veterinárnym ošetrením,
a tak budeme čakať, či sa nájde jeho pôvodný majiteľ. Ak
nie, bude ponúknutý na adopciu.

peňazí pomôžeme aj žiarskemu útulku
pre psíkov - Žiarsky chlpáč. Ak chcete
podporiť LEN žiarsky útulok, vo vyhlásení zaškrtnite (takmer na konci) súhlas
so zaslaním osobných údajov. Mená ani
darované sumy nebudú nikde zverejnené! Slúžia len na naše účely.
V prípade, že chcete podporiť samotné
OZko, nie je potrebné zaškrtávať kolónku „Súhlas so zaslaním údajov“.

Česká spoločnosť poslala
psíkom v žiarskom
útulku 4 tony
kvalitného krmiva

Otváracie hodiny
Pondelok – piatok
13.00 – 15.00 hod.
Sobota a nedeľa
10.30 – 15.00 hod.

Rasa: x československý vlčiak. Vek: cca 4 roky. Čip: áno
Kastrácia: nie

BLUE
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Pohlavie: pes. Rasa: kríženec malého vzrastu
Vek: cca 1 rok. Váha: 10 kg. Kastrácia: nie
Tolerantnosť: psy podľa sympatií/mačky nevieme
Falca našli túlať sa v Žiari, hliadka MsP ho odchytila
a doniesla do útulku. Je to inteligentný a pokojný psík.
Má veľmi rád deti. Je vždy veľmi opatrný a milý. Zvláda
dokonca aj hygienu.

Čo treba urobiť:
• vytlačiť formulár
• vypísať osobné údaje
• doručiť ho spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmu na mestský úrad
• zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov
– v prípade, že chcete podporiť žiarsky
útulok pre psíkov Žiarsky chlpáč
ĎAKUJEME!

Pred niekoľkými dňami do nášho
útulku Žiarsky chlpáč dorazila obrovská nádielka krmiva Brit pre našich chlpáčov. Štyri tony kvalitných
granúl a konzerv k nám prišli až zo
susedných Čiech.
Tento štedrý dar poslala spoločnosť
VAFO PRAHA s. r. o. Ako nám povedala Karolína Kristová z marketingového
oddelenia spoločnosti: „Snažíme sa
podporovať maximum útulkov, spoločností a azylov, kde pomáhajú psíkom
a mačičkám. Ľudia v útulkoch im venujú
svoj čas a svoju náruč a my ich podporujeme kvalitnou stravou a prispievame
tak k ich fyzickému zdraviu. Sme veľmi
radi, že vaši psíkovia budú spokojní a že
aj vďaka nám bude vaša starostlivosť
o zvieratkách jednoduchšia. Objímame

ich na diaľku a prajeme im tie najlepšie
domovy.“
Svoju vďaku vyjadril aj primátor mesta
Peter Antal. „Je to obrovská pomoc pre
náš mestský útulok a sme za ňu veľmi
vďační. Psíci si určite pochutia.“
Aktuálne je v útulku takmer tridsiatka
dospelých psíkov a päť šteniatok. Pracovníci útulku ich kŕmia dvakrát denne
kvalitnými granulami a konzervami, ich
spotreba je tak pomerne vysoká. Takýto
štedrý dar od českej spoločnosti VAFO
PRAHA nášmu útulku veľmi pomôže a na
dlhé obdobie pokryje náklady, ktoré by
sme museli investovať do kvalitného krmiva. Aj touto cestou preto vyslovujeme
veľké ĎAKUJEM do susedných Čiech.
(li)
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL
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Stredná technická je už Podniková škola
Na Slovensku je iba 6 škôl s takýmto oprávnením
aktuálne spolupracuje s 13 výrobnými
spoločnosťami. Ešte v roku 2014 škola
získala oprávnenie používať názov Centrum odborného vzdelávania a prípravy
pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle na základe rozhodnutia Asociácie priemyselných zväzov
a Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory. Za vynikajúco vybudovaný systém duálneho vzdelávania a spolupráce
s firmami škola získala v roku 2018 ocenenie ministrom hospodárstva, ako škola
najlepšie spolupracujúca so zamestnávateľskou sférou.
V pondelok 14. februára tohto roku
žiarska Súkromná stredná odborná
škola technická získala oprávnenie
používať označenie Podniková škola.
Začiatkom roka 2022 škola požiadala
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu (MŠVVaŠ) SR o udelenie oprávnenia používať označenie Podniková
škola, keďže dokázali splniť prísne požadované kritériá pre udelenie tohto statusu. V praxi to znamená, že škola môže
ponúkať toľko učebných miest, koľko od
nej žiadajú jej zriaďovatelia i partneri,
teda priamo zamestnávateľský sektor.
Pokiaľ bude škola „podnikovou“ v zmysle
zákona, nebude možné, tak ako doposiaľ, zo strany príslušného orgánu školskej správy, v tomto prípade ide o samosprávny kraj, regulovať a znižovať
žiadané počty študentov, čo v prípade
technickej školy bolo vždy v rozpore
z požiadavkami trhu práce, ktoré prichádzali od žiarskych i okolitých firiem.
Oprávnenie používať názov Podniková

škola udeľuje MŠVVaŠ na základe splnenia požadovaných podmienok a momentálne na Slovensku existuje iba šesť
škôl s týmto oprávnením. Jednou z nich
sa stala aj SSOŠT Žiar nad Hronom.
Súkromná stredná odborná škola technická je škola zriadená združením InTech
Žiar nad Hronom z.p.o., ktorého členmi
je šesť veľkých zamestnávateľov zo žiarskeho priemyselného parku: Slovalco
a.s., Tubapack a.s., Nemak Slovakia s.r.o.,
Hydro Extrusion Slovakia a.s., Fagor Ederlan Slovakia s.r.o., Remeslo strojal s.r.o.,
spolu s nimi BBSK, Mesto Žiar nad Hronom a Technická univerzita v Košiciach.
Dôvodom vzniku súkromnej školy v roku
2008 bolo a aj v súčasnosti stále je zbližovať školské a výrobno – zamestnávateľské prostredie a prispôsobiť ponuku
školy reálnym potrebám trhu práce vo
vzťahu k združeniu i firmy. Preto dnes
so školou nespolupracujú na výchove
a vzdelávaní iba firmy združenia, ale aj
mnohé ďalšie organizácie, celkovo škola

Škola má v každom ročníku denného
štúdia minimálne dve triedy v odboroch, ktoré sú plne prispôsobené potrebám zamestnávateľov. Zamestnávatelia spolupracujú pri tvorbe a realizácií
vzdelávacieho programu školy a ŠkVP
jednotlivých odborov. Odborné výcviky
žiakov posledných ročníkov sa realizujú
na pracoviskách praktického vyučovania
u zamestnávateľov pod vedením inštruktorov. Zástupcovia zamestnávateľov sú
pravidelne členmi skúšobných komisií
na praktický maturitných a záverečných
skúškach. Zamestnávatelia podporujú
školu personálne i finančne. Vďaka ich
finančnej podpore má škola nadštandardné technologické vybavenie. Len
za posledných 5 rokov investovali firmy
a zriaďovateľ do školy viac ako 600 tisíc
eur a spolu so školou investovali do rekonštrukcie a vybavenia školy viac ako
1,1 milióna eur v rámci projektu Škola
inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce.

Škola pripravuje možnosti
ubytovania pre svojich študentov
Škola má v každom ročníku minimálne
60 % žiakov v dennej forme štúdia takých žiakov, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom učebnú zmluvu, dokonca
v aktuálnom 1. ročníku je takých žiakov
64 %. V školskom roku 2021/2022 študuje v duálnom systéme vzdelávania
119 žiakov, čo je 83 % z počtu žiakov
v duálnych odboroch a takmer 63 %
z celkového počtu žiakov školy. Väčšina
žiakov s učebnými zmluvami buď zostáva pracovať vo firmách, alebo pokračuje v štúdiu na VŠ. Aj tieto čísla svedčia
o kvalite poskytovaného vzdelávania
a opodstatnenosti používať označenie
Podniková škola.
Zmluvu o budúcej pracovnej zmluve
má uzatvorených so zamestnávateľom
51,1% žiakov posledných dvoch ročníkov
v dennej forme štúdia. Technická škola
ponúka celý rad benefitov a štipendií
nad rámec zákona, štúdium je bezplatné,

škola garantuje bezproblémové uplatnenie v praxi, plnohodnotnú prípravu na
pokračovanie štúdia na vysokých školách, vzdelávanie vo vynikajúco vybavených učebniach, v školských dielňach aj
reálnom výrobnom prostredí všetkých
výrobných spoločnosti, ktoré participujú na odbornom a duálnom vzdelávaní.
Úspechy školy, jej študentov i absolventov sú dôkazom, že technika je príležitosť, je atraktívna pre mladých a ponúka
široké možnosti uplatnenia. Samotné
mesto Žiar nad Hronom, v ktorom škola
sídli a pôsobí, je bohaté na najrôznorodejšie možnosti voľnočasového vyžitia
a po skončení štúdia poskytuje tiež dobré miesto na uplatnenie a dobrý, úspešný
rodinný život.
Žiarska stredná technická škola sa v poslednom období mimoriadne rozvíja.
Medzi ďalšie míľniky zlepšovania a zatraktívňovania svojho pôsobenia aktuálne pripravuje možnosti ubytovania pre
svojich študentov.
SSOŠT
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Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach
Každý z nás môže prispieť k tomu,
aby sme produkovali menej odpadov
a aby vzniknuté odpady boli viac recyklované.
Na Slovensku sa v roku 2016 vyprodukovalo 1,95 milióna ton komunálnych
odpadov (KO); teda odpadov, ktoré
vznikajú u každého z nás. Na každého
obyvateľa tak pripadlo 359 kg odpadu.

Kde končí KO?
Dominantným spôsobom nakladania
s KO je jeho skládkovanie. Na skládkach
odpadov končí 66 % KO. Do spaľovní odpadov putuje 11 % KO a v recyklačných
závodoch a v kompostárňach končí približne 23 % KO. Tento stav je v rozpore
s päťstupňovou záväznou hierarchiou,
ktorá stanovuje poradie preferencií, ktoré sme povinní uplatňovať v odpadovom
hospodárstve. Na prvom mieste by sme
sa mali snažiť, aby odpad vôbec nevznikol. Odpad, ktorého vzniku nevieme
zabrániť, by sme mali vytriediť a využiť
ako druhotnú surovinu – recyklovať ho.
Pokiaľ sa nedá recyklovať alebo je recyklácia málo prínosná, mal by sa odpad
energeticky zhodnocovať. Zneškodňovanie odpadu na skládkach odpadov
by sa malo používať čo najmenej. Prvé
tri stupne hierarchie je možné napĺňať
aj na osobnej úrovni. Každý z nás teda
môže prispieť k tomu, aby sme produkovali menej odpadov a aby vzniknuté
odpady boli viac recyklované.

7 KROKOV NA ZNÍŽENIE
MNOŽSTVA ODPADOV
Z DOMÁCNOSTI
Neplytvajme jedlom
Medzi opatrenia na zníženie plytvania
jedlom z domácností patria napr. plánovanie si jedálneho lístka, písanie zoznamu chýbajúcich potravín, správne
skladovanie potravín, rozlišovanie dátumov uvedených na obaloch potravín,
príprava správnych veľkostí porcií jedál.
Nekupujme zbytočné obaly
Nekupujme výrobky, ktoré sú zložito
(napr. vo viacvrstvových obaloch) –
viacnásobne balené (napr. bonboniéra)
alebo balené v nerecyklovateľných obaloch (obaly z práškových polotovarov).
Namiesto stolovej vody v PET fľaši uprednostnime pitie vody z vodovodu alebo si
vyrobme vlastnú sýtenú vodu. Minerálnu
vodu si načapujme priamo z prameňa
alebo si ju kúpme v sklenenej vratnej
fľaši. Mlieko kupujme z automatov, ktoré
prevádzkujú lokálni producenti mlieka.
Načapujme si ich do vlastných fliaš, ktoré
budeme opakovane používať. Nekupujme malé balenia, uprednostnime väčšie
balenia alebo koncentráty, kde vzhľadom
k hmotnosti samotného výrobku tvorí
obal menšie percento. Namiesto šampónov, tekutých mydiel, sprchových gélov

a kondicionérov v plastových obaloch
používajme tuhé mydlá. Uprednostnime také, ktoré sú vyrobené na Slovensku
a balené do jednoduchého papierového
obalu. Ten sa dá ľahko zrecyklovať alebo
skompostovať. Pracie gély, aviváže, tekuté mydlá atď. si načapujme do vlastných
obalov v špecializovaných predajniach
s tzv. bezobalovou distribúciou alebo
vo vybraných bioobchodoch. Uprednostňujme nákup od miestnych remeselníkov a pestovateľov, na trhoviskách
a tržniciach alebo tzv. predaj z dvora,
kde si vieme nakúpený tovar zabaliť
do vlastných obalov. V supermarketoch
uprednostňujme nákup nebalenej zeleniny a ovocia pred balenou a slovenskú
pred zahraničnou. V niektorých sú v ponuke aj nebalené oriešky a orechy, ktoré
si môžete navážiť do vlastných obalov.
Hľadajme vo svojom okolí prevádzky
s bezobalovou distribúciou alebo využívajme internetový predaj do vlastných
obalov. Niektoré prevádzky nájdete na
https://mapa.reduca.cz. Nakupujme
prednostne do vlastných opakovane použiteľných obalov – do vlastnej plátennej tašky, sieťky, košíkov alebo škatuľky.
Nahraďme plastové vrecká za plátenné,
ušité napríklad zo starých záclon.
Odmietajme veci, ktoré nepotrebujeme
Odmietnime bezplatne rozdávané rôzne reklamné predmety, letáčiky, perá
a podobne. Pri návšteve kaviarne alebo reštaurácie odmietnime jednorazovú slamku do nápoja, keksík, medík
alebo cukor v malom obale. Označme
si schránku nálepkou „Nevhadzujte reklamu“ a odmietnime reklamné letáky.
Všetky informácie o akciách si v prípade
potreby nájdeme na webe. Oboznámte
svojich blízkych o svojich zásadách pri
nakupovaní a poprosme ich, aby nás
počas sviatkov a výročí obdarovali v súlade s nimi. Ak chceme obdarovať iných,
uprednostnime zážitky (lístky do kina,
na koncert, tandemové paraglidingové
lety...) pred hmotnými darčekmi.

Vymeňme jednorazové veci
za opakovane použiteľné
Zadovážme si sklenenú alebo nerezovú
fľašu na nápoje, do ktorej si budeme
nosiť vlastnú vodu, čaj alebo kávu. Vyhnime sa jednorazovým plastovým obalom. Nepoužívajme jednorazové holiace
strojčeky, čistiace tampóny... Nahraďme
ich opakovane použiteľnými. Ak máme
malé deti, používajme moderné bavlnené plienky namiesto jednorazových.
Okrem toho, že sú ekologickejšie, tak sú
aj zdravšie a lacnejšie.
Dámske jednorazové hygienické vložky
vymeňme za menštruačný kalíšok alebo
opakovane použiteľné plátenné vložky.
Vyhýbajme sa prevádzkam, kde používa-

jú jednorazové príbory a riad, nápojom
z automatov, ktoré sú plnené do jednorazových pohárov. Na festivaloch a podobných akciách si nechajte načapovať
nápoj do svojho obalu (napr. fľaše) alebo
používajte opakovane jeden plastový
pohár. Neobjednávajme si jedlo, pizzu na
donášku – predídeme vzniku znečistenia

z dopravy, odpadu z obalov potrebných
na prevoz a jednorazové servírovanie.
Namiesto jednorazových papierových
obrúskov, utierok a vreckoviek používajme textilné, ktoré sa dajú opätovne
používať. Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky), predídeme tak vzniku
zbytočných nebezpečných odpadov. Toner z tlačiarne a kopírky dávajme znovu
naplniť.
Požičiavajme si veci
Využívajme viac knižnice, požičovne
a rôzne iné verejné služby (napr. copy
centrá, práčovne). Nástroje a zariadenia
potrebné na príležitostné práce si prenajímajme alebo požičiavajme od susedov,
známych alebo v špecializovaných poži-

čovniach. Požičať sa dá už takmer všetko
– oblečenie, náradie, autá, knihy, rôzna
technika, lyžiarska výstroj... Ak máme
funkčné veci, ktoré nepotrebujeme,
môžeme ich ponúknuť na využitie iným.
Využime k tomu špeciálne kontajnery
(napr. na šatstvo a textílie), rôzne zbierky,
charitatívne akcie, bazáre, antikvariáty,

webové stránky, centrá opätovného používania alebo k tomuto účelu vyčlenené
priestory na zbernom dvore.
Trieďme všetky odpady
Ak sme nedokázali predísť vzniku odpadov alebo vec, ktorú sme dlhodobo
používali už doslúžila, odovzdajme ju
na recykláciu. Recyklácii predchádza
dôkladné triedenie odpadov už v domácnosti. Trieďme všetky odpady, ktoré
sa vo vašej obci/meste dajú. Obce majú
povinnosť zaviesť na svojom území triedený zber plastov, papiera, skla, kovov,
viacvrstvových kombinovaných obalov
na báze lepenky, elektroodpadu, nebezpečných odpadov, použitých jedlých
olejov, drobného stavebného odpadu,
objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. Využiť môžeme aj sieť
výkupní druhotných surovín, spätný odber batérií, elektroodpadu a pneumatík
priamo na predajných miestach alebo
kontajnery na textil... Informácie o miestnom systéme triedenia odpadov nájdete
na webovej stránke vašej obce.
Kompostujme biologické odpady
Svojpomocne kompostujme svoje biologické odpady. Kompostovať sa dá na
záhrade, v školskej alebo firemnej záhrade, pri bytovom dome (tzv. komunitné
kompostovisko), ale aj priamo v interiéri – v byte, v kancelárii alebo v triede
(používa sa elektrický kompostér alebo
vermikompostér).
Viac informácií o kompostovaní nájdete
na www.kompost.sk. Nechajte sa inšpirovať týmto letákom a nájdite všetky
výhody, ktoré môžete získať životom
s minimom odpadov. Pripojte sa k stále
narastajúcemu množstvu ľudí, ktorým
nie je ľahostajné, čo sa deje v ich okolí
a aktívne spolu priložme ruky, čas a um
k úsiliu o lepšie a krajšie životné prostredie.
Viac informácií o živote bez odpadov nájdete na www.nulaodpadu.sk.
Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ

10

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / OZNAMY

SPOMIENKA
Prestalo
srdiečko tĺcť,
prestali sa
ústa smiať,
budeme,
otecko drahý,
stále na teba
spomínať.
Dňa 12. marca sme si pripomenuli
2 roky od chvíle, kedy nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec
Štefan Polóň.
S láskou spomínajú deti
s rodinami a manželka.

SPOMIENKA
Odišla si, niet ťa
medzi nami,
už len kytičku
kvetov ti na hrob
môžeme dať,
sviečku zapáliť
a spomínať.
Dňa 13. marca
2022 sme si pripomenuli
12. výročie, čo nás navždy opustila
naša mamička, starká a prastarká
Mária Vencelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Neplačte,
že som odišla,
len pokoj mi prajte
a v srdci večnú
spomienku
na mňa si
zachovajte.
Dňa 16. februára
uplynuli dva roky, čo nás navždy
opustila vo veku 81 rokov naša
mama, sestra, stará mama,
babka a krstná mama
Marta Kohútová.
Úsmev si mala na perách
a dobrotu v srdci...
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si.
Kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 8. marca sme
si pripomenuli 4. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás opustil
náš drahý otec, starý otec
a prastarý otec
Otto Šimonovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
mal si rád život
a všetkých nás.
Hoci si odišiel
a niet ťa
medzi nami,
v našich srdciach
zostaneš stále s nami.
Dňa 3. marca 2022 uplynuli dva
roky, čo nás navždy opustil vo veku
70 rokov milovaný manžel,
otec, starý otec a brat
Štefan Kováč.
Úsmev mal na perách
a dobrotu v srdci...
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
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SPOMIENKA
Dňa
11. februára sme
si pripomenuli
1. smutné výročie
od chvíle, ako nás
navždy opustil
náš drahý otec
a starý otec
Pavol Mezei
vo veku nedožitých 75 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
More lásky si
so sebou vzal,
hory bolesti
zanechal,
prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka na
teba zostáva v nás.
Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 6. marca sme si pripomenuli
12 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Peter Waldhauser.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte
na neho spolu s nami.
S láskou spomínajú rodičia,
brat Vlado a sestry Jana a Marika
s rodinami.

SPOMIENKA
S láskou
v srdci stále
spomíname...
Dňa 10. marca
uplynulo 10
rokov, čo nás
navždy opustila
naša drahá
Helena Andorová.
Venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú sestra,
dcéra a syn s rodinami.

Tichú modlitbu,
kyticu kvetov
a zažaté sviečky
ti na hrob
môžeme dať,
no najmä v našich
srdciach si ťa
navždy zachovať.
Dňa 25. februára 2022 sme
si pripomenuli 1. výročie od
smutnej chvíle, keď nás
náhle opustil náš drahý
Milan Mikoláš.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal.
Zanechal si
všetkých,
ktorých si rád mal.
Dňa 15. marca
uplynie päť
rokov, kedy nás
opustil drahý manžel,
otec, starý otec
Dušan Bartko.
S láskou spomínajú manželka
Blažena a dcéry Lenka
a Tatiana s rodinami.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI

Uzávierka čísla 6, ktoré vychádza
28. marca, je v utorok 22. marca.
Spomienky prijaté po tomto dátume
budú zaradené až do ďalšieho vydania.
Spomienky môžete podať aj prostredníctvom
e-mailu: mn@ziar.sk.

SPOMIENKA
Spi ticho,
tichučko.
Dosníval
si života sen
a cestou bolesti
odišiel si tam,
kde je mier
a láska len.
Dňa 10. marca 2022 uplynuli dva
roky, čo nás navždy opustil
Igor Puťoš.
S láskou na neho spomínajú dcéra,
bratia, rodina a priateľka.
Smrť nie je žiadny zánik,
ale prechod.

SPOMIENKA

Odišli už nie sú medzi nami,
ale žijú v srdciach nás,
ktorí sme ich milovali.
Pripomíname si 7. výročie od chvíle,
kedy nás opustil náš milovaný
Milan Jaškovič.
Dňa 29. marca si pripomíname
30. výročie od chvíle, kedy
nás opustila naša milovaná
Mária Jaškovičová.
Dňa 17. marca si
pripomenieme
4. výročie od
chvíle, kedy nás
opustila naša
milovaná
Alena Danišová,
rod. Jaškovičová.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im s nami tichú spomienku.
Smútiace rodiny Danišová
a Jaškovičová.

Dňa
12. marca sme
si pripomenuli
rok od chvíle ,
kedy nás navždy
opustil manžel,
otec, starý
a prastarý otec
Ing. Vladimír Bartošík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Zostalo len ticho,
v očiach slzy
a v srdci stále žiaľ.
Dňa 6. marca
uplynuli 2 roky,
čo naša mamička
Uršula Šabová
navždy odišla.
Tvoje deti stále
s láskou spomínajú.

ROZNÁŠANIE ROZHODNUTÍ NA MIESTNE DANE
Mesto Žiar nad Hronom oznamuje občanom mesta, že v termíne od 1. do 24. apríla 2022 sa budú doručovať rozhodnutia na miestne
dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) a oznámenia poplatku za odvoz
komunálneho odpadu na rok 2022. Rozhodnutia budú doručovať občanom do vlastných rúk zamestnanci mesta.
Miestne dane a poplatok je potrebné zaplatiť vo výške a v termíne uvedenom v rozhodnutí a v oznámení na účet mesta alebo do pokladnice
mesta. Pri platbe miestnych daní a poplatku je potrebné uviesť variabilné symboly, tak ako sú priradené k jednotlivým daniam a poplatku.
(r)
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Trnave sme podľahli a sezóna pre nás definitívne končí
HOKEJ – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

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

Rajčan, Hrabčák, Novotný, Gubančok,
Tatár

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
HK Gladiators Trnava 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Góly: 15. Gašpar (Pač, Jakúbek), 35. Gašpar (Nádašdi, Václav), 51. Václav (Jakúbek, Šramaty) – 5. Kaščák (Tomčák,
Kapičák)

HK Gladiators Trnava – HK MŠK Indian
Žiar nad Hronom 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Góly: 7. Gašpar (Magdolen, Gubančok),
24. Šramaty (Jakúbek, Lunter), 60. Polukhin – 2. Miklík (Kukumberg), 15. Kupka
(Jurák), 42. Jurák (Schmidt), 59. Okoličány (Holovič), 60. Jurák (Schmidt)

HC 19 Humenné – HK MŠK Indian Žiar
nad Hronom 3:2 po SN
(0:2, 1:0, 1:0, 0:0 – 1:0)
Góly: 38. Pichnarčík (Velichkin, Hvila),
55. Horvát (Borov), rozhodujúci nájazd
Krajňák – 7. Lunter (Jakúbek, Šramaty),
16. Gašpar (Polukhin, Václav)
HC 19 Humenné: Rabčan – Pichnarčík,
Poroshin, Španko, Ťavoda, Chovan, Ivanov, A. Markuš – Horvát, Krajňák, Borov,
Hvila, D. Markuš, Velichkin, Solomonchak,
Šimčák, Lačný, Macko, Farkaš, Miškuf
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Ovečka – Polukhin, Kobolka, Čulík, Andersons,
Buianov, Hlinka – Jakúbek, Šramaty, Lunter, Magdolen, Gašpar, Václav, Babeliak,

Góly: 19. Jurák (Miklík, Holovič), 32. Kliment (Jurák), 32. Okoličány (Holovič),
33. Okoličány (Ejem), 60. Holovič (Antonov, Okoličány) – 3. Chlepčok (Tatár),
8. Gašpar (Václav, Magdolen), 30. Babeliak (Nádašdi, Srnka), 45. Lunter (Šramaty, Jakúbek)
HK Gladiators Trnava: Hollý – Ejem,
Rašin, Antonov, Holovič, Okoličány, Semaňák, Kliment, Miklík, Kukumberg, Mrava, Hajda, Vuorijärvi, Jurák, Schmidt, Kupka, Poldruhák, Komloš, Adamčík, Šandor
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Ovečka – Pač, Kobolka, Andersons, Nádašdi,
Buianov, Hlinka, Polukhin, Hrabčák, Jakúbek, Šramaty, Lunter, Magdolen, Gašpar,
Václav, Babeliak, Srnka, Novotný, Chlepčok, Adamčík, Tatár

Proti favoritovi
z Bratislavy bez bodu
Sereď na nás nestačila
BASKETBAL – U17

MŠK BK Žiar nad Hronom - Inter Bratislava 55:117 (23:65)
Body: Maroš Kartík 10, Oliver Ondrík 10,
Filip Horváth 8 (1 trojka), Marek Kňažko
5 (1 trojka), Matej Valent 5, Jakub Barcík
5 (1 trojka), Alex Kaša 4, David Truben 3
(1 trojka), Bruno Juhász 3, Matej Kret 2.
Hrali: Matúš Melaga.
Žiarski kadeti v prvom víkendovom
zápase prehrali proti favoritovi súťaže, bratislavskému Interu. Naše mladé družstvo nedokázalo konkurovať
fyzicky vyspelejšiemu súperovi, ktorý
dominoval pod obidvoma košmi.
Celoplošnou agresívnou obranou nútil
našich hráčov do ťažkých a zbrklých prihrávok, ako aj do veľmi ťažkého prechodu
na útočnú polovicu súpera. Z nespočetného množstva stratených lôpt a ďalších
technických chýb sa zápas ani inak skončiť nemohol. Až ku koncu tretej štvrtiny
naši hráči pochopili, v akom trende sa hrá
zápas, ako sa posudzujú fauly a že je povolená tvrdá hra, ktorej sa niektorí hráči
vyhýbali až do konca zápasu.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Lokomotíva Sereď 83:53 (40:26)

Body: Filip Horváth 17 (3 trojky), Alex Kaša
16 (1 trojka), Maroš Kartík 16, Matej Valent
8, Bruno Juhász 8, Oliver Ondrík 5, Marek
Kňažko 4, Jakub Barcík 4, David Truben
3 (1 trojka), Matúš Melaga 2. Hrali: Matej
Kret.
V druhom zápase v nedeľu kadeti privítali
súpera zo Serede. Hneď od začiatku bola
na chlapcoch vidieť snaha odčiniť vysokú
prehru zo soboty a chuť zabojovať o prvé
víťazstvo. Začiatok zápasu lepšie zvládol
súper, keď si vypracoval malý náskok.
V druhej štvrtine sa naša hra podstatne
zlepšila. Po dlhej dobe sa na ihrisku objavilo 5 bojovníkov, ktorí ako jeden bojovali
v obrane, ale aj v útoku a svojou snahou
nakopli aj ďalších spoluhráčov. Dominancia v obranných doskokoch nám umožňovala rýchly prechod do obrany súpera,
kde sme sa snažili hneď zakončiť, prípadne si zorganizovať nacvičený útok. Tiež
veľmi potešiteľné bolo vidieť minimálne
troch hráčov na útočnom doskoku a chuť
sa pobiť o každú loptu. Za predvedený
výkon patrí chlapcom veľká vďaka.
Juraj Horváth, tréner
a Jakub Švec, asistent

Nováčikovská sezóna pre nás definitívne
končí a budeme sledovať, už len ako diváci, súboje v ďalších play off zápasoch.

HK Gladiators Trnava – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Góly: 27. Okoličány (Antonov, Holovič),
48. Okoličány (Antonov, Holovič), 59. Jurák (Kupka) – 3. Tatár (Hrabčák, Adamčík)
HK Gladiators Trnava: Hollý – Ejem,
Rašin, Antonov, Holovič, Okoličány, Semaňák, Kliment, Miklík, Kukumberg,

Mrava, Hajda, Vuorijärvi, Jurák, Schmidt,
Kupka, Poldruhák, Litavec, Komloš, Adamčík, Šandor
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Ovečka – Pač, Kobolka, Andersons, Nádašdi,
Buianov, Hlinka, Polukhin, Hrabčák, Jakúbek, Šramaty, Lunter, Magdolen, Gašpar,
Václav, Babeliak, Srnka, Novotný, Adamčík, Tatár

Je to veľmi smutné, pretože ani v jednom zápase sme neboli horší, ale rozhodli hlavne skúsenosti hráčov na strane
súpera.
Všetkým fanúšikom ďakujeme za podporu počas neľahkej sezóny a už teraz
sa tešíme na stretnutie v Slovalco aréne,
v sezóne 2022/23.
Zdroj: www.hkmskziar.sk
Foto: Mário Bóna

Žiaci v Prievidzi napriek dobrému
výkonu s dvomi prehrami
BASKETBAL – U13

MBA Prievidza – BK MŠK Žiar nad Hronom 66:45 (16:10, 33:21, 49:34)
Body: Barniak 18, Roško 17, Tapfer 4, Ďurian 2, A. Huraj 2, Mališ 2. Hrali: Dekýš, M.
Huraj, Oťapka, Plencner, Polák.
Dohrávka: MBA Prievidza – BK MŠK
Žiar nad Hronom 58:38
(19:6, 34:19, 49:23)
Body: Barniak 19, Tapfer 8, Roško 7, Ďurian 2, Mališ 2. Hrali: Dekýš, A. Huraj, M.
Huraj, Oťapka, Plencner, Polák.
Žiaci nastúpili na dva zápasy proti
favoritovi súťaže, fyzicky aj výškovo
veľmi dobre disponovanej Prievidzi.
Tá už má postup medzi najlepších
osem tímov Slovenska istý, naši
chlapci ešte o postup zo skupiny
STRED medzi najlepšie tímy Slovenska v kategórii U14 bojujú.
Oba zápasy sa niesli v podobnom duchu.
Prievidžania si vypracovali už v úvode
zápasu agresívnou hrou v obrane aj
v útoku náskok, následne svoje tempo
zmiernili a hra sa na oboch stranách
ihriska vyrovnala. U našich hráčov bolo

vidieť veľmi dobré úseky, keď dokázali
byť domácim vyrovnaným súperom.
Každý hráč tímu dostal na palubovke svoj priestor a čas. Celkovo je treba
všetkých chlapcov za prístup k zápasu aj
odvedený výkon pochváliť. Máme ešte
značné rezervy v rýchlosti a agresivite,
na ktorých musíme v tréningovom procese popracovať.
Norbert Nagy, tréner
a Karol Tapfer, asistent

Mladší žiaci sa na priateľskom
Turnaji talentov U13
v Handlovej nestratili
ŠBK Handlová – BK MŠK Žiar nad Hronom 44:29 (10:10, 21:14, 34:23)
Body: M. Huraj 11, A. Huraj 10, Galko 2,
Kvačkaj 2, Michalov 2, Oťapka 2. Hrali:
Bobok, Hlaváč, Kúšik, Polák, Barcík, Škorec.
BK MŠK Žiar nad Hronom – BK LOKOMOTÍVA Sereď 63:10 (16:6, 30:8, 45:10)
Body: A. Huraj 16, M. Huraj 14, Hlaváč 12,
Kvačkaj 5, Galko 4, Kúšik 4, Michalov 4,

Oťapka 2, Škorec 2. Hrali: Bobok, Polák,
Barcík.
Mladší žiaci odohrali na priateľskom
turnaji v Handlovej dva veľmi dobré zápasy. Viac ako o výsledok išlo o možnosť
si konečne po dlhej dobe dobre zahrať.
Tak sme aj túto možnosť, konfrontovať sa
s rovesníkmi z Handlovej a zo Serede, poňali. Na ihrisku dostali rovnaký priestor
všetci Žiarčania. Pravidelne a rovnomerne sme striedali všetkých hráčov, bez
ohľadu na vývoj zápasu a skóre. Niektorým našim hráčom to išlo lepšie, niektorí mali ruky aj nohy až priveľmi zviazané
nervozitou. Tá ale postupne opadávala
a tým náš výkon išiel postupne nahor.
Handlová sa snažila nás poraziť, držala
na ihrisku bez väčšej rotácie svojich najlepších a fyzicky najvyspelejších hráčov.
Zápas so Sereďou bol voľnejší, zahrali si
proti sebe všetci hráči. Súpera sme predčili hlavne našou rýchlou hrou a presnými prihrávkami. Všetci chlapci si za svoj
výkon a svoju bojovnosť zaslúžia veľkú
pochvalu.
Norbert Nagy, tréner

Muži doma opäť víťazne!

Tentokrát v ťažkom zápase pretlačili Košičanov
BASKETBAL – U17

MBK MŠK Žiar nad Hronom – RIM SLÁVIA TU Košice 66:58 (18:12, 33:25, 50:44)
Body: Obert 20, Haviar 12, Vrtík 11, Vojtek 9, Pipíška 6, Rozim 5, Bobok 2, Supuka 1.
V piatok 4. marca v dohrávke 1. ligy
mužov naši muži privítali na palubovke tím z Košíc. Zápas sme otvorili
úspešným trojkovým pokusom, ale
škoda že v ďalšej časti prvej a druhej
štvrtiny sme už až taký úspešný
v streľbe z perimetra neboli.
Aj napriek tomu sme si postupne dokázali vybudovať malý náskok, ktorý
sme si udržiavali počas celého zápasu.
Trápili sme sa aj na čiare trestných hodov, našťastie však aj hostia z Košíc mali
problém, hlavne v streľbe, a tak skóre
narastalo pomaly. Dobre sme otvorili
druhý polčas, ale chvíľku sme hrali trochu individuálne a v obrane sme dovolili

súperovi veľké množstvo doskočených
lôpt, po ktorých sme dostávali lacné
koše. V závere zápasu sme sa opäť po
dobre odohraných kombináciách dostali do dobrých streleckých pozícií, ktoré
sme tentokrát premenili a vytvorili sme
si rozhodujúci náskok. K víťazstvu treba
chlapcom pogratulovať a naďalej sa
treba koncentrovať na zápasy ktoré nás
ešte čakajú.
ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice –
MBK MŠK Žiar nad Hronom 96:83
(27:19, 48:41, 68:69)
Body: Vrtík 21, Obert 16, Vojtek 15, Haviar 11, Pipíška 10, Rozim 8, Grochal 2.
Hrali: Truben, Supuka, Švec.
Muži v nedeľu 6. marca vycestovali na
náročný zápas do Levíc, kde ich čakala
extraligová rezerva vedúceho družstva
extraligy. Za domácich nastúpili až štyria

hráči, ktorí nastupujú aj za prvé extraligové družstvo na Slovensku. Napriek
tomu sa naši chlapci o výsledok statočne pobili. Počas celého zápasu sme hrali s domácimi veľmi vyrovnanú partiu.
Vyhrávali sme po tretej štvrtine o bod,
dokonca v polovici štvrtej štvrtiny po
našich úspešných trojkových strelách
sme viedli už o 3 body a schyľovalo sa
k záverečnej dráme. Domáci nás však
v závere zápasu v rozbehu zastavili, dali
dve dôležité trojky a dokázali nám v závere zápasu odskočiť na 10 bodov. To
bol koniec našim nádejam na víťazstvo.
Hráči si za predvedený výkon zaslúžia
veľkú pochvalu. Po návrate maródov
(zranenia a covid) sa dostáva náš tím
postupne, ale isto, do hernej pohody
a predvádzame veľmi dobré výkony.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom I ročník XVII. I číslo 5 I 14. marec 2022 I e-mail: mn@ziar.sk I tel.: 045/678 71 75 I web: noviny.ziar.sk

Ružomberku aj ViOnu sme podľahli najtesnejším rozdielom
Udržanie v najvyššej súťaži sa nám stále viac vzďaľuje
FUTBAL – FORTUNA LIGA

V poslednom zápase základnej
časti sme podľahli Ružomberku
MFK Ružomberok – FK Pohronie
Žiar nad Hronom 1:0 (0:0)
Gól: 54. Lichý. ŽK: Luterán, Regáli - F. Hašek, Klabník, Pajer. Rozhodovali: Ochotnický – Ádám, Vass, 652 divákov.
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Luka,
Mojžiš, Gerec (82. Mrva) – Luterán (66. Domonkos), Kochan – Rymarenko (66. T. Bobček), Lichý, Regáli – Boďa
FK Pohronie: Slančík – Sanneh, Klabník, Kapor, Šimčák – Ožvolda, Pajer
(70. Chrien), Bangala (55. Steinhubel), Mihalík (70. Lačný) – F. Hašek (46. Diomande), Fofana
Futbalisti domáceho Ružomberka
zvíťazili v sobotnom 22. kole Fortuna
ligy nad Pohroním 1:0.
Prvá lopta na bránu smerovala až
v 24. minúte, keď Boďova, no málo
razantná hlavička skončila v rukách
brankára hostí Slančíka. O chvíľu na to
zvnútra šestnástky nad vypálili Rymarenko. Ten istý hráč zakončoval takisto
nad, po prihrávke Regáliho, v 34. minúte.
V 44. minúte Hašek zbehol, pred bránou
MFK našiel Fohanu, ktorý v sľubnej pozícii z prvej loptu netrafil a ani Mihalíkovi
sa nepodarilo zakončiť.
Do druhého polčasu si Liptáci priniesli
zo šatne viac energie. Po piatich minútach druhého polčasu lopta z hlavy Luku

ešte skončila vedľa ľavej žrdi brány Žiarčanov. V 54. minúte sa už ale skóre menilo, Lichý dostal prihrávku od Boďu, ktorý
vyhral osobný súboj a šikovne asi z 12 m
prekonal Slančíka – 1:0. S pribúdajúci
minútami Pohronie zvyšovalo aktivitu,
tlačilo sa pred domácu bránu s jasnou
snahou o vyrovnanie. V 83. minúte ale
hostí ratovala pravá žrď, keď z 35 m úžasnú ranu vyslal Mojžiš.

Veľkú šancu na 0:2 zahodili Zlatomoravčania v 73. minúte. Po faule Kokovasa, ktorý zneškodnil šancu ViOn-u,
nasledoval pokutový kop a ten tentoraz
pokazil slabou strelou Kyziridis. Duel bol
tak stále otvorený, uzavrieť ho mohol
druhým gólom Grodzanovski, ktorý poriadne zamestnal Lé Gianga z uhla tvrdou ranou. V nadstavenom čase mal na
nohe vyrovnávajúci zásah Klabník, ale
jeho tutovku z bezprostrednej blízkosti
zneškodnil skvelý Lukáč.

Vstup do nadstavby nevyšiel
ViOn nám po výhre odskočil
už na 12 bodov
FK Pohronie - FC ViOn Zlaté Moravce
0:1 (0:1)
Gól: 29. Mondek. Rozhodovali: Sedlák Štrbo, Kmec, ŽK: Bangala - Čögley, 390
divákov.
FK Pohronie: P. Le Giang - Šimčák
(40. Kokovas), A. Štrba, Klabník, Sanneh Bangala, J. Mihalík, Steinhübel, Šmatlák
(46. Fofana) - Chrien (79. Diomandé),
Lačný
Zlaté Moravce: Lukáč - Čonka, Menich,
Bednár, Čögley - Grozdanovski, Neofytidis
- Kyziridis (81. Suľa), A. Sloboda, Mondek
(87. Chren) - Jibril (90. Ďubek)
Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce zvíťazili v zápase 1. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige na ihrisku
FK Pohronie 1:0. Jediný gól strelil
v 29. minúte Karol Mondek.

Domáci mohli ísť hneď v úvode duelu
do vedenia, lenže po nedovolenej hre
Čögleya v pokutovom území nepremenil nariadenú penaltu Lačný. Kopol ju
veľmi zle a brankár Lukáč jeho pokus
zneškodnil. Tento moment povzbudil
hostí a tí mali následne až tri nádejné
strelecké možnosti, prvé dve mali Mondek a Jibril, obaja hráči dobre zakončili
v šestnástke, zaskvel sa však brankár
Le Giang. Tretiu šancu obstaral Sloboda
vydarenou strelou spoza šestnástky po
zemi tesne vedľa pravej žrde. ViOn sa
tešil napokon v 29. minúte. Po rohovom
kope sa dostala odrazená lopta k Mondekovi a ten voľný spoza veľkého vápna
bez prípravy výstavne napálil do „šibe-

Karatisti s medailami z Maďarska
KARATE – TATAMI CUP

Alexandra Kalamárová
ako najlepšia Slovenska
odišla s bronzom
V kategóriách športového zápasu kumite sa nám taktiež darilo. Do finále kategórie dievčat 8 – 9-ročných do 33 kg sa
prebojovala Olívia Černáková. Vo finále
už nestačila na domácu pretekárku, no
zisk striebra na turnaji tohto formátu je
určite obrovským úspechom.
Časť našich úspešných pretekárov s trénermi.
Zľava hore Jozef Šipkovský, Alexandra Kalamárová, Adam Hudec,
dole zľava Vojtech Hudec, Ľubomír Striežovský a Ivan Tatár.

V sobotu 26. februára sa v Budapešti uskutočnil medzinárodný turnaj
karate Tatami Cup. Za účasti pretekárov z 12 krajín si výborne počínali
aj karatisti z MŠK Žiar nad Hronom,
pre ktorých to bola prvá tohtoročná
medzinárodná súťaž.
V kvalitne obsadených kategóriách sa
najviac darilo v kategórii súborné cvičenia kata 12 – 13-ročných chlapcov
Adamovi Hudecovi, ktorý postupne porazil pretekárov z Ukrajiny, Maďarska,
Rakúska a Maďarska, čím sa dostal do
finále. Tu nastúpil proti domácemu pretekárovi, ktorému taktiež nedal šancu
a z turnaja si odniesol zlato.

V tej istej kategórii výborný výkon podal
aj Jozef Šipkovský, ktorý sa po výhrach
nad pretekármi z Ukrajiny, a potom dvomi maďarskými pretekármi, prebojoval
do semifinále, kde ho od postupu do
finále delila len jedna zastávka. Jozef
tak nastúpil v boji o bronz s pretekárom
z Rumunska, kde bol jednoznačným víťazom a domov odchádzal s bronzom.
Obaja naši katisti si svojimi predvedenými výkonmi vyslúžili pochvalu od reprezentačnej trénerky, ktorá ich účinkovania pozorne sledovala, keďže sú obaja
súčasťou širšej reprezentácie Slovenskej
republiky.

V kategórii dievčat 8 – 9-ročných nad
33 kg mala svoju medzinárodnú premiéru Viktória Beľová, ktorá si z turnaja
nakoniec odniesla bronz.

nice“ - 0:1. Hráči z Tekova boli aj naďalej
aktívnejší a mohli pridať ďalší gól. Dvakrát to skúšal Jibril, ale ani centrovanou
strelou a ani „obaľovačkou“ priestor
troch žrdí netrafil.
V druhom polčase sa Pohronie snažilo
vyrovnať, bolo o niečo dominantnejšie
na ihrisku, ale do šancí sa dostával súper. Najmä aktívny Kyziridis robil vietor
v žiarskej obrane, ktorá zblokovala najprv jeho strelu a neskôr i prihrávku na
voľného Neofytidisa. Domáci mali solídne možnosti v 67. minúte, keď Steinhübel sa výborne otočil v šestnástke,
jeho zakončenie bolo zblokované, rovnako ako z druhej vlny strela Mihálika.

Martin Bittengl, tréner FK Pohronie:
„Išli sme do zápasu s tým, že chceme
hrať futbal. Nechceli sme lopty iba
nakopávať, a to sa nám darilo asi päť
minút. Vyústilo to pokutovým kopom,
ktorý sme nepremenili. Po tomto okamihu sme boli všade druhí. V súbojoch
druhí, menej sme behali, neviem, čím
to bolo, možno psychického rázu. Niektorí hráči sa nám zranili, už na rozcvičke
sme museli urobiť prvú zmenu, druhú
počas prvého polčasu, keď odišiel krajný
bek, naša veľká zbraň. Škoda, že sme do
polčasu zo skrumáže nevyrovnali. Do
prestávky sme, žiaľ, neboli nebezpeční. V druhom polčase chlapci bojovali,
viac sa snažili, zjednodušili hru, viac sme
nakopávali lopty, hrali na dvoch útočníkov a dúfali, že nám tam niečo padne,
no nestalo sa tak. V tabuľke to nevyzerá
dobre, ale budeme bojovať, nádej umiera posledná, hoci sme v zložitej situácii.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Žiar má majsterku Slovenska
vo vrhu guľou
ATLETIKA

Koncom februára sa v Bratislave konali halové Majstrovstvá Slovenska
mužov a žien, na ktorých nás reprezentoval Adam Hriň.
Adam nastúpil v disciplínach v skoku do
diaľky a v trojskoku. V skoku do diaľky
získal titul majstra Slovenska s výkonom 697 cm a v trojskoku s výkonom
13,85 m obsadil 3. miesto. K skvelému
umiestneniu sa vyjadril jeho tréner Radoslav Dubovský: „Adam skákal dobre,
potvrdil líderstvo v skoku do diaľky,
ale na výkonnosti sa prejavila korona,

keďže po skončení karantény bolo len
5 dní. V trojskoku skákal len z krátkeho
rozbehu (10 krokov), keďže na trojskok
vôbec netrénoval, ale potvrdil výkonom
3. miesto a dokonca ani výkon nebol až
taký zlý - 13,85 m.“
Ďalšou skvelou správou je, že máme aj
majsterku Slovenska v kategórii starších žiačok. Ema Okoyeocha zvíťazila vo
svojej kategórii vo vrhu guľou s úžasným
výkonom 12,22 m.
AK MŠK

Najviac nami sledovanou kategóriou
bola kategória kadetiek nad 54 kg,
kde sa zbierali body na nadchádzajúce juniorské Majstrovstvá Európy. Tu
podala výborný výkon Alexandra Kalamárová, ktorá ako najlepšia Slovenka
obsadila bronzovú priečku.
Z 13 žiarskych pretekárov sa podarilo
medailovo presadiť piatim z nich, čo je
vzhľadom na náročnosť tejto súťaže veľmi pekný výsledok. V najbližšom období
nás čaká štart v Chorvátsku a neskôr sa
už začnú aj domáce súťaže. Sme radi,
že sa šport postupne vracia do starých
koľají.
Ľubomír Striežovský

Ema Okoyeocha je majsterkou Slovenska.

