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Revitalizácia sa v prvej etape bude týkať Ulice Š. Moysesa
od základnej školy po začiatok námestia, vrátane vnútroblokov.

Mestu bol schválený nenávratný
finančný prostriedok na projekt Revitalizácia vnútroblokov centrálnej
mestskej zóny v Žiari nad Hronom
vo výške 568 229,79 eur. Projekt sa
zameriava na štyri vnútrobloky centrálnej mestskej zóny severne od
Námestia Matice slovenskej a k nim
priľahlé zelené plochy na ich prepájajúcej Ulice Š. Moysesa. Celkovo
bude revitalizovaných 39 410 štvorcových metrov plôch.
„Revitalizácia sa týka Ulice Š. Moysesa
od základnej školy po začiatok námestia, vrátane všetkých vnútroblokových
priestorov,“ hovorí na úvod projektový
manažér mesta Miloš Čerťaský a ako
ďalej konkretizuje: „V rámci projektu
sa vysadí zeleň, rôzne druhy tráv, trvalkové záhony, kríky či vysoké dreviny.
V medziblokoch pribudnú aj digitálne
informačné tabule pre oznamy mestského úradu a osadia sa tu stojany na
bicykle.“

povrchy okolo pieskoviska za priepustný prírodný povrch a chodníky popri
bytových domoch budú zrekonštruované nanovo,“ vymenúva ďalej projektový manažér a naznačuje, aké zmeny
čakajú basketbalové ihrisko, ktoré sa
nachádza v jednom z vnútroblokov:
„Basketbalové ihrisko sa zrekonštruuje,
to znamená, že sa vymení plot a natrie
a obrúsi sa konštrukcia.“

Revitalizácia počíta aj s rekonštrukciou
starých okrúhlych pieskovísk a doplnením mobiliáru, čiže pribudnú odpadkové koše a lavičky. „V centre vnútroblokových priestorov sa vymenia asfaltové

Keďže pri tomto projekte ide o fondovú
zákazku, umožňuje samospráve využiť
na realizáciu prác mestské Technické
služby. „Technické služby budú zákazku
realizovať v plnom rozsahu. Aktuálne

Obyvatelia sa budú musieť pripraviť aj
na to, že dôjde k výrubu stromov. Výrub
stromov bude pritom už na jar, ale nové
stromy sa budú sadiť až na jeseň. „Pri
výrube ide o invazívne dreviny, ktoré
nahradíme novými vzrastlými stromami s minimálnou výškou 6 metrov.
O zeleň občania pri tomto projekte určite neprídu,“ ubezpečuje Miloš Čerťaský a ako prízvukuje, niektoré už vysadené dreviny čaká odborné ošetrenie:
„Ide o 143 kusov drevín, ktoré odborne
ošetríme.“

riadiaci orgán pripravuje zmluvu. Keď
nám ju pošle na podpis a bude podpísaná, nastane jej účinnosť, zvoláme
úvodné stretnutie, kde prídu prídu zástupcovia technických služieb a dohodneme sa na presnom harmonograme
prác,“ dopĺňa informácie projektový

manažér a na záver dodáva: „Predstava vedenia mesta je, že s prácami by sa
malo začať ešte pred letom a ukončené
by mali byť na jeseň. Samozrejme, treba počítať s tým, že výsadba stromov
bude podliehať počasiu.“
(li)

Asfaltové povrchy okolo pieskoviska sa vymenia
za priepustný prírodný povrch.
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Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom
Centra zhodnocovania odpadov
Vo štvrtok 24. marca sa poslanci stretli
na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na programe bol
jediný bod, a to prenájom Centra
zhodnocovania odpadov akciovej
spoločnosti Technické služby. Zasadnutia sa zúčastnilo 16 poslancov.
Projekt Centra zhodnocovania odpadov
vybudovalo mesto Žiar nad Hronom za
takmer 20 miliónov eur, pričom dotácia
z EÚ fondov bola vo výške 18,5 milióna
eur. Po rôznych problémoch sa v novom
závode na zhodnocovanie odpadov začalo pracovať v roku 2017. „Keďže v tomto roku uplynulo 5-ročné monitorovacie
obdobie činnosti projektu, môžeme
s ním voľne nakladať. Rozhodli sme sa
ho preto prenajať spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s., ktorej
majiteľom je žilinská spoločnosť T + T,
ktorá nakladá s odpadmi na území v našom regióne,“ vysvetľuje primátor Peter
Antal s tým, že výsledkom aj postupných
investícií do tohto projektu bude to, že
budeme jedno z prvých miest v regióne, ktoré bude čo najmenej ukladať
na skládku odpadov: „A že skutočne
na skládke odpadov bude končiť len
tzv. invertný odpad, to znamená, ktorý sa
nedá či už materiálovo, alebo energeticky zhodnotiť. Takéto naloženie s majetkom je predpokladom, že budeme tam,
kde si to želá celé Slovensko.“
Ako ďalej primátor ubezpečuje, mesto
o svoj majetok neprichádza, proces
zhodnocovania odpadov sa začne v našom meste vďaka riadeniu expertov na
odpady zo spoločnosti T+T, a. s. prudko
rozvíjať. Benefitom pre Žiarčanov je určite aj to, že zástupcovia žilinskej spoločnosti avizujú ďalšie investície do projektu
a jednoznačný zámer: odpad, ktorý sa
tvorí v Žiari nad Hronom a v jeho okolí
už nebude končiť na skládke, ale bude
sa energeticky zhodnocovať v spolupráci so spoločnosťou Veolia Utilities.
„Dnešná doba nám ukazuje, že je to absolútne správne rozhodnutie a správny
smer. Odpady tu budú vždy. Je to niečo,
čoho sa človek chce zbaviť a neexistuje
nič lepšie, ako tieto odpady premeniť
na energiu. Verím, že v relatívne krátkej
dobe, čo je možno obdobie piatich rokov, budeme skutočne doma pociťovať,
či už v podobe tepla, alebo teplej vody aj
to, že to vzniká z našich odpadov, ktoré
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Mesto organizuje verejnú
zbierku potravín pre
utečencov

Miloš Ďurajka zo spoločnosti T + T prezentoval poslancom plány,
ktoré majú s Centrom zhodnocovania odpadov.

sme predtým vyprodukovali,“ konštatuje
žiarsky primátor a ako zdôrazňuje, prenájom Centra zhodnocovania odpadov
bude mať určite dopad aj na mestskú
kasu. „Mestu sa uvoľní ročne 820-tisíc
eur. Samotný príjem z prenájmu bude
ročne 70 000 eur, ale čo je najdôležitejšie, ubudnú nám náklady na prevádzku
centra, ktoré v roku 2021 tvorili 750-tisíc
eur. Toto dáva mestu predpoklad rýchlejšieho rozvoja v iných oblastiach, ako sú
odpady, to znamená investície do mestského majetku a do toho, kam sa chce
ešte mesto uberať vo svojich projektoch,“
uzatvára primátor Peter Antal.

Výroba tepelnej energie
pre domácnosti z odpadov
Legislatíva upresnila obdobie, odkedy
sa musia nevyhnutne upravovať odpady, a to od 1. januára 2023. Úprava
odpadov znamená, že musia prejsť cez
optickú linku (NBÚ linku) a čo sa musí
najmä nevyhnutne urobiť, je biologická
stabilizácia odpadov. „To znamená, že sa
nesmú ukladať na skládky odpady, ktoré
by sa ďalej rozkladali, z čoho sa tvorí plyn
a kontaminuje podložie,“ približuje Miloš
Ďurajka zo spoločnosti T + T a ako podotýka, práve preto sa musí od 1. januára
budúceho roku nevyhnutne v plnej miere prevádzkovať celé centrum vo vzťahu
ku komunálnym odpadom. Ako vysvetľuje, centrum má dve časti. Jedna sú separované zložky odpadov a druhá časť
je komunálny odpad. „Odpady sa budú
nevyhnutne upravovať na linke v Horných Opatovciach, čo je súčasť centra,
a neskôr prevážať do priemyselnej zóny,
kde sa budú biologicky stabilizovať. Až
takéto stabilizované sa môžu uložiť na

skládku. To je prvá etapa. V ďalšom období chceme pokročiť v tom, že aj takto
stabilizované odpady by sa prevážali do
Žiliny na našu linku a tam by sa z nich
vyrábalo alternatívne palivo. Pokiaľ
nedôjde k materiálovému zhodnoteniu
výrobou tuhého druhotného paliva,
ktoré má svoje predpisy prísnejšie, tak
z toho môže byť alternatívne palivo pre
cementárne alebo pre teplárne,“ naznačuje plány žilinskej spoločnosti.
Okrem recyklovanej časti, ktorá sa získa
z komunálneho odpadu, tu však bude
aj výroba energie. Ďalší veľký partner
mesta, spoločnosť Veolia Utilities, ktorá
v priemyselnom parku vyrába teplo pre
obyvateľov mesta Žiar nad Hronom, nedávno predstavila investíciu do technológie, ktorou bude vyrábať tepelnú energiu pre domácnosti práve z odpadov
zhodnocovaných v Centre zhodnocovania odpadov. „Veolia pripravuje projekt
výmeny palivovej základne. Podpísali
sme zmluvu o budúcej zmluve, že do
piatich rokov spoločnosť vymení palivovú základňu, odstúpi od štiepky, napojí
sa na zemný plyn a popri tom dobuduje
ďalšie zariadenie, kde si bude plyn ako
nosné tepelné médium vyrábať. A výroba tých plynov bude z odpadov. Do piatich rokov by mal systém fungovať tak,
že na základe nami vyrobeného tuhého
druhotného paliva alebo alternatívneho
paliva bude zhodnocované v Žiari nad
Hronom vo Veolii. Čo bude mať priamy
pozitívny dosah na ceny tepla v meste,
pretože surovina bude pre Veoliu lacná.
To je druhá fáza projektu, ktorá by mala
byť spustená do piatich rokov,“ dodáva
na záver Miloš Ďurajka.
(li)

Mesto Žiar nad Hronom organizuje
verejnú zbierku trvanlivých a suchých potravín, ktorá je určená rodinám z Ukrajiny žijúcim v našom meste. Zbierka prebieha každý pracovný
deň od 10.00 do 16.00 hodiny v budove MsKC v priestoroch Informačného
centra (vchod od Billy).
Zbierka bola spustená 14. marca. „Počas
prvého dňa fungovania potravinovej
pomoci nám doniesli tovar pre utečencov z Ukrajiny viaceré súkromné osoby
a pomoc prišla aj z Potravinovej banky,“
informuje Božena Vaňová z Komunitného centra mesta Žiar nad Hronom
a ďalej konkretizuje: „Potravinová banka
priniesla balíčky z Tesca, v ktorých bol toaletný papier, paštéty, cestoviny, sáčková
polievka a múka. Veľmi milé gesto bolo
aj od jednej pani učiteľky, ktorá svojim
žiakom povedala o možnosti pomôcť
utečencom. Tí priniesli hygienické potreby. Zo zbierky v Slaskej, ktorú urobili dve
dobrovoľníčky, sme zase doplnili zásoby
trvanlivých potravín, drogérie a hračiek
pre deti.“

ci potravinovej pomoci mali utečencom
priniesť. „Momentálne by sme potrebovali doplniť trvanlivé mlieko, cukor, soľ,
strukoviny, napríklad šošovicu či fazuľu,
z ktorých sa dá rýchlo a veľa navariť a minerálne vody. Čo je skvelé, máme veľa
sladkostí, detské výživy, cestoviny, čaje
a kávy,“ vymenúva Božena Vaňová. Ako
podotýka, zatiaľ podávajú pomocnú
ruku prevažne občania v strednom veku.

Okrem už prinesenej pomoci sa v Mestskom kultúrnom centre zastavujú ľudia,
ktorých zaujíma, čo konkrétne by v rám-

Číslo účtu:
SK34 0200 0000 0045 6920 2959

Potraviny, drogériu či hygienické potreby môžete priniesť do Mestského kultúrneho centra. Usmernia vás členovia
Miestnej občianskej poriadkovej služby
(MOPS), ktorí sú označení a sú pri vstupe
do budovy.
Mesto Žiar nad Hronom zriadilo aj transparentný účet pre pomoc utečencom
z Ukrajiny. Účet je verejne prístupný a viditeľný na stránke VÚB. Prostriedky budú
určené na pomoc pre utečencov, ktorých
prijmeme v našom meste.
Názov účtu:
Žiar nad Hronom pre Ukrajinu

(li)

Čistenie mesta prebieha od jari do novembra
S jarným čistením mesta sa tento rok
začalo v utorok 1. marca. V rámci jarných prác mestské Technické služby
začali aj s opilovaním stromov a upratovaním cestných komunikácií. V týchto dňoch začnú aj práce v kvetinových
záhonoch.
Dnes už je v Žiari niekoľko záhonov, a to
nielen v meste, ale aj v Parku Štefana
Moysesa. Tie je potrebné zbaviť buriny,
ostrihať staré výrastky, vyhrabať z nich
staré lístie a potom záhony okopať.
Okrem starostlivosti o zeleň je potrebné
postarať sa aj o stromy. Tých je v meste
približne 600 kusov. Najviac je ich na uliciach Š. Moysesa, M. R. Štefánika, Dukelských hrdinov, J. Hollého a Dr. Janského.
Konáre, ktoré sa ostrihajú, sa pomelú
v drviacom voze a časť z nich sa používa na mulčovanie záhonov a časť skončí
v Centre zhodnocovania odpadov.

So strojným zametaním mesta začali
pracovníci mestskej eseročky hneď, ako
to počasie dovolilo. Mechanizmy zbierajú posypový materiál po zimnej údržbe
či iné nečistoty na mestských cestách
a chodníkoch. Ako nás informoval zá-

stupca riaditeľa technických služieb,
Peter Jagoš, na čistenie má spoločnosť
k dispozícii päť kusov techniky, z toho
tri zametače – dva veľké cestné a jeden
kĺbový, chodníkový. Okrem toho môžu
na čistenie použiť aj dve polievacie autá,

ktoré sa však využívajú v letných mesiacoch. Ako prvé sa vyčistilo námestie
a pešie zóny. Potom sa už išlo plynule od
Etapy až po Pod vršky. V týchto dňoch už
bude dokončené prvé čistenie a začne
sa s druhým.
Problémom pri čistení bývajú odparkované autá, ktoré zametacím vozidlám zavadzajú. Pracovníci technických služieb
ich preto obchádzajú. Ale keďže čistenie
mesta prebieha počas celého roka až do
novembra, stroje po meste rotujú a vracajú sa aj na tie miesta, kde sa predtým
nedostali. „Na čistenie nedostupných
miest využívame ručných pracovníkov.
Podľa potreby máme k dispozícii troch
ľudí,“ spresňuje Peter Jagoš s tým, že
cesty majú technické služby hotové približne za dva týždne a chodníky čistia asi
tak mesiac, keďže na tie majú k dispozícii

jeden stroj a potom sa čistí opakovane.

Vyčistiť treba takmer
800 kanálových vpustí
Hneď, ako bude dokončené strojné
alebo ručné čistenie mesta, začne sa
s čistením kanálových vpustí, ktoré sa
zapchávajú nielen lístím alebo naplaveninami, ale najmä po zime posypovým
materiálom. Veľké problémy v posledných rokoch spôsobujú aj nezodpovední
psíčkari, ktorí do týchto vpustí vhadzujú
vrecká so psími výkalmi. Upozorňujeme
preto psičkárov, aby ich hádzali do smetných košov na to určených.
Celkovo pracovníci technických služieb
musia na území mesta vyčistiť takmer
800 kanálových vpustí.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Nálezy
zo žiarskej kotliny
To, že žijeme v historickom prostredí krajiny osídlenej od najstarších dôb až po dnešok, už vieme
všetci. Učíme sa o tom v školách,
dozvedáme sa to v publikáciách
a v neposlednom rade nachádzame často aj my sami predmety
z dôb dávno minulých. Ostatne,
skoro celé územie našej krajiny
je historicky datované mnohými
nálezmi, čo v minulosti bolo aj
dôvodom snahy vyhlásiť územie
Slovenska za chránenú archeologickú lokalitu. Len, bohužiaľ,
z toho zišlo.
A tak nachádzame predmety, pri
prechádzke lesom, na brehoch riek
a potokov, alebo pri zbieraní hríbov.
Veľmi často sa nachádzajú predmety
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historickej ceny aj pri zemných prácach, alebo pri kopaní na záhradke.
Každého nálezcu to osloví, lebo na
prvý pohľad je to niečo, čo zaujme
našu pozornosť a hneď nám napadne, či to nemá nejaký význam – hodnotu.
Mnohí z nálezcov mi donesú nájdený
predmet, chcú vedieť, čo to je, ako to
fungovalo, a hlavne, aké je to staré.
Tak v posledných rokoch sa mi dostávajú do rúk náhodne nájdené artefakty, ktoré prekvapia nálezcu. No
a pre mňa je to ďalšia informácia do
skladačky osídlenia žiarskej kotliny.
Predmety sú to mimoriadne zaujímavé. Ale aj podmienky nálezu. Napríklad z jednej lokality mi doniesli
hubári už viackrát zlomky predmetov
zo strednej a staršej doby bronzovej
a naposledy to boli zlomky ozdobnej
vázy z kovu s plasticky zdobeným

Nedávno mi volal známy, že na ceste
našiel bronzovú podkovu. Hneď mi
bolo jasné, že to asi podkova nebude. S takou podkovou by kôň ďaleko
nezašiel.

motívom z obdobia secesie. Čo potvrdzuje, že ide o cestu, po ktorej sa
prenášal tovar od doby bronzovej až
do konca 19. storočia.

„

Z podkovy sa nakoniec
vykľul bronzový kosák
z mladšej doby bronzovej.

Keď prišiel a ukázal mi to, všetko bolo
jasné. Áno, malo to tvar podkovy, dokonca aj profiláciu, ale bol to bronzový kosák z mladšej doby bronzovej,
takzvanej lužickej kultúry. Takéto
predmety sa však nezahadzovali,
predstavovali veľmi významný majetok. Preto skoro každý nájdený predmet je poškodený. Buď má vylomenú
časť na porisko, alebo držadlo, ktoré
v prípade mlatu v boji sa odlomilo
a bojovník si ho už asi nemohol zobrať. Alebo sa nájde aj dobre zachovalý predmet, ale stratený v lese, kde
sa odtrhol z opasku alebo remienka,
na ktorom bol upevnený.

Takýto prípad bol zase o železnom
plochom klinovitom predmete
v tvare veľkej plochej kvapky, ktorý
mal v hornej časti otvor. Bol hrdzavý,
jednoduchého tvaru. Ale keďže nič
neodhadzujem, a hlavne to, o čom
nič neviem, strážim to ako oko v hlave. Tento nález našli v horách nad Šášovom. Bolo to kresadlo. Podrobnou
obhliadkou boli na ňom viditeľné
ešte ryhy po používaní. Majiteľovi
visel na krku a v horách ho stratil.
Kresadlo sa dalo použiť, ale snaha
o jeho sfunkčnenie nás zamestnala
na dlhú dobu. Pôvodnému majiteľovi
určite nadalo toľko námahy ho použiť, ako nám.
Pokračovanie v ďalšom čísle.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Z metropolitnej opery do Žiaru

Štefan Kocán.

Žiar nad Hronom čaká koncertná
udalosť roka! Fenomenálny slovenský operný spevák Štefan Kocán (bas)
zaspieva exkluzívne v našom meste.
V rámci Jarného GALA koncertu sa Štefan Kocán predstaví Žiarčanom 9. apríla
o 18.00 hodine v Kostole Sedembolestnej Panny Márie. Vstup je zdarma. Ďalej
účinkujú Mária Porubčinová – soprán,
Denisa Šlepkovská – mezzosoprán, Ján
Vaculík – tenor a Eduard Lenner – klavír.

Kto je Štefan Kocán?
Vyštudoval operný spev na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave. V štúdiu
spevu pokračoval na viedenskom Kon-

zervatóriu pod vedením basistu Jevgenija Nesterenka. Je laureátom medzinárodných súťaži P. I. Čajkovského v Moskve,
Hommage à Lucia Popp v Bratislave
a prestížnej súťaže Belvedere vo Viedni. Po štúdiách sa stal členom operného súboru Landestheater v rakúskom
Linzi, kde stvárnil celý rad významných
basových rol. V sezóne 2003/04 získal
ocenenie Eberharda Waechtera za stvárnenie úlohy Veľkého inkvizítora vo Verdiho opere Don Carlos. Následne v tejto
úlohe a v úlohe Veliteľa (Il Commendatore) v Mozartovej opere Don Giovanni
debutoval na scéne Viedenskej štátnej
opery, kde sa v nasledujucich sezónach

predstavil v úlohách Sarastra (Čarovná
flauta), Banca (Macbeth), Raimonda (Lucia di Lammermoor), Filipa II. (Don Carlo), Parde Guardiana (Sila osudu). Ďalšie
ponuky ho zaviedli do Teatro del Liceo
v Barcelone, Royal Danish Opera, Opéra
de Nice, Vlaamse Opera v Antwerpach,
Opéra National de Paris, Theater Graz,
Teatro Communale v Modene, Teatro
Communale Ferrara, Teatro Municipal
Santiago de Chile, Theater Basel, Aalto
Theater v Essene, Staatstheater v Kasseli, Staatsoper v Hannoveri, Štátnej opery
v Prahe, Národního divadla v Prahe a do
Slovenského národného divadla v Bratislave.
Po svojom debute v newyorskej Metropolitnej opere v roku 2009 ako Kráľ
(Verdi/Aida) sa na túto scénu každoročne vracia v úlohách Sparafucila (Verdi/
Rigoletto) a Veľkého inkvizítora (Verdi/
Don Carlos), Ramfisa (Verdi/Aida), Ferranda (Verdi/Trubadúr) a Gremina (Čajkovskij/Eugen Onegin). V roku 2011
debutoval v milánskej La Scale ako Masetto (Mozart/Don Giovanni), po ktorom
nasledoval Banco (Verdi/Macbeth), Veľký
inkvizitor a Filippo II. (Verdi/Don Carlo).
V Bayerische Staatsoper v Mníchove
vystúpil v úlohach Zachariasa, Osmina
a Veliteľa, v Lyric Opera v Chicagu v úlohách Banca a Ramfisa, v Los Angeles
LAPhil v úlohách Veliteľa a Ramfisa.

City Fest ohlasuje prvú hviezdu
Obľúbené podujatie City Fest sa opäť po
dvoch rokoch vracia do Parku Štefana
Moysesa. Vďaka tomu, že sa nám uvoľňujú kovidové opatrenia, dostal medzi
Žiarčanmi mimoriadne obľúbený festival
pre tento rok zelenú.
Ako nám prezradil producent žiarskeho
Mestského kultúrneho centra, Janko
Kulich, City Fest sa uskutoční v sobotu
6. augusta. A zároveň prezrádza aj prvé
hviezdne meno, ktoré svojim koncertom
poteší návštevníkov festivalu: „City Fest
otvorí svojim koncertom populárny raper Kali.“

Janko Kulich zároveň netají, že pracovníci žiarskeho kultúrneho stánku majú
z uvoľnených opatrení veľkú radosť.
„Uvoľňovanie opatrení pre nás znamená,
že môžeme robiť to, prečo sme tu, a teda
kultúru a umenie. Našim hlavným obdobím bude opäť leto, keď bude možné
robiť akcie v parku, na nádvorí kaštieľa
alebo na dvore Svätokrížskeho domu.
Pôjde o menšie a väčšie akcie a máme
dostatok času ich dobre pripraviť,“ sľubuje producent Céčka.
(li)

Kali bude otvárať tohtoročný City Fest.

Kryty civilnej ochrany prichýlia iba časť obyvateľstva
Mesto Žiar nad Hronom má vo svojej
správe 26 krytov civilnej ochrany, ktoré v prípade potreby pokryjú približne 4 200 osôb. Na území mesta je však
viac takýchto krytov, ktoré sa nachádzajú prevažne v bytových domoch.
Ochranné stavby sa budujú buď v stave
bezpečnosti ako dvojúčelové odolné
a plynotesné úkryty s prioritou mierového využitia pri nutnosti zachovať ich
ochrannú funkciu, alebo po vyhlásení
mimoriadnej situácie a v čase vojny
a vojnového stavu ako jednoduché
úkryty budované svojpomocne, úpravou
vhodných priestorov v stavbách podľa
plánov ukrytia.
„Mesto robí v krytoch civilnej ochrany,
ktoré má vo svojej réžii, pravidelné revízie. Konkrétne ide o revízie elektroinštalácie a filtračno-ventilačného zariadenia,“
hovorí Ján Žiak z MsÚ, ktorý zodpovedá
za správu CO krytov. Ako nám ďalej približuje, prvé kryty boli v meste postavené v roku 1959 a posledný v roku 1988.
Medzitým sa niekoľko postavilo aj v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch.
Pri výstavbe sa počítalo s tým, že majú
odolať viacerým typom útoku, sú preto

zariadenia. „V meste sú tiež kryty, v ktorých je zložený materiál, ako sú ochranné prostriedky, nosidlá, karimatky alebo
masky pre obyvateľov. A sú aj prázdne
kryty, kde roky, okrem vykonania pravidelných revízií, nikto nebol,“ konštatuje
Ján Žiak a ako ďalej vysvetľuje: „Desať
krytov je aj v priemyselnom parku, ktoré
pokryjú 3 050 obyvateľov a dva kryty má
aj nemocnica, tie sú s kapacitou 350 obyvateľov. V meste sú aj také, ktoré nemá
samospráva zaradené do svojej správy.
Sú to kryty, ktoré sú v bytových domoch
a starajú sa o ne bytové spoločenstvá.“
plynotesné. Dôkazom je filtračný systém
aj únikový východ, ktorý sa v nich nachádza. Ako však Ján Žiak priznáva, niektoré
sú vo vyhovujúcom stave, o niektorých
sa nevie, či by v prípade potreby využitia plnili svoj účel na sto percent: „Čo sa
týka napríklad vody, sociálnych zariadení
alebo umývadiel, niekde voda netiekla aj
päťdesiat rokov.“
Niektoré z krytov boli v posledných rokoch odporučené ako dvojúčelné stavby.
„To znamená, že nemusia slúžiť iba pre
civilnú ochranu, ale môže tam byť naprí-

Kryty civilnej ochrany, ktoré sú v správe
mesta, pokryjú približne 4 200 osôb. Je
jasné, že pri počte obyvateľov 18 000 sa
do nich všetci nezmestia. Počíta sa však
s dvojúčelovými krytmi, ktoré sú budované svojpomocne. To sú napríklad
rôzne pivnice. „Mesto má vytvorený krízový štáb, ktorý v prípade potreby vydá
usmernenie. Tak isto je vypracovaná metodika činnosti, ako postupovať v prípade mimoriadnych situácií,“ dodáva na
záver Ján Žiak.
(li)

klad úložný priestor pre bytové spoločenstvá. Samozrejme, v prípade potreby
sa tieto priestory musia vypratať, aby
slúžili na pôvodný účel,“ zdôrazňuje Ján
Žiak.

Kryty sú aj v nemocnici
a v priemyselnom parku
Momentálne najlepší a najväčší kryt
v správe mesta je v priestoroch Mestského kultúrneho centra, kde sa dnes nachádza Klub mládeže. Zmestí sa sem až
450 obyvateľov plus 150 zamestnancov

Ján Žiak zodpovedá za správu krytov civilnej ochrany,
ktoré sú v správe mesta.
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Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad
Hronom, a.s. organizuje od pondelka
25. apríla do piatka 29. apríla 2022
Dni jarnej čistoty 2022, v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť
zbaviť sa hlavne objemného odpadu
v blízkosti ich bydliska.
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa
podľa stanoveného harmonogramu,
a to od 14.00 do 18.00 hod. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na BIO ODPAD zo
záhrad.
Veľkokapacitné kontajnery slúžia na
zber objemného odpadu, ako je starý

nábytok, postele, sedačky, matrace,
koberce, parkety, podlahoviny, staré
riady a pod. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru
nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo
pri rodinných domoch. Kontajnery na
BIO ODPAD slúžia vyslovene na zber odpadu zo záhrad a svojpomocného čistenia okolia bytových domov, ako je tráva,
lístie, burina, staré kvety a podobne.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku
0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva 045/678 71 24.
Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov
stojísk zberných nádob, aby využili Dni
jarnej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený
vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto
umiestnený odpad je v zmysle zákona
a VZN čiernou skládkou.

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať drobný stavebný odpad! Ako napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika,
obkladačky, tehly, betón a pod. Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona
o odpadoch a VZN mesta odovzdáva
na Zbernom dvore, ktorý sídli na Ulici
SNP 131 v Žiari nad Hronom za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku.
Ďalej do kontajnera je zakázané ukladať
triedené zložky odpadu (ako papier,
kovy, plasty a sklo), bioodpad, pneumatiky a zmesový komunálny odpad.
Všetky druhy odpadov je možné
umiestniť na zbernom dvore, zmesový
komunálny odpad štandardne len do
zberných nádob pôvodcu.
Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu
(modrý kontajner) bude celý týždeň
k dispozícii na stanovišti – pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika v čase od 14.00 do 18.00 hod.

ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
POČAS DNÍ JESENNEJ ČISTOTY
Pondelok 25. apríla
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Jilemnického ul.
– druhé parkovisko poniže IV. ZŠ
2. Hurbanova ulica/Svitavská ulica
3. Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
4. Svitavská ulica – parkovisko
5. Pártošovej ulica – parkovisko ST č. 27
6. Ul. M. Chrásteka – za Jadranmi
7. Sládkovičova ulica č. 10
– pri stojisku 005
8. Ul. SNP č. 143
– oproti čerpacej stanici
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Utorok 26. apríla
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Komenského ulica č. 18
– pri stojisku č. 86
2. Ulica M. R. Štefánika
– poniže parkoviska II. ZŠ
3. Jiráskova ulica
– parčík za predajňou kníh
4. Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
5. Ulica A. Dubčeka
– pri bývalej predajni zdravot. potrieb

Mestské noviny I 28. marec 2022

6. Ulica A. Dubčeka
– medzi TS, s. r. o. a Rolvisom
7. Ul. Š. Moysesa
– vnútroblok za optikou,
BD č. 454, spevnená plocha
8. Ul. J. Hollého č. 7
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Streda 27. apríla
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Ul. Hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 44
2. Ul. A. Kmeťa – cirkevná škola
3. Ul. A. Kmeťa – za tzv. hutníckym bufetom
4. Hviezdoslavova ulica č. 1
5. Ul. Š. Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke
6. Ul. Cyrila a Metoda/Ul. Š. Moysesa
7. Svätokrížske námestie
– parkovisko pri cukrárni
8. Dukelských hrdinov – pri BD č. 329
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Štvrtok 28. apríla
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Ul. M. Benku
– pri bývalom detskom ihrisku Terezka
2. Ul. J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100

3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
4. Krížna ulica – pri Stavite
5. Rudenkova ulica/Družstevná ulica
6. Lúčna ulica
7 J. Kráľa/A. Štefanku - na rohu ulice
8. Kukučínova ul. – parčík
9. Jesenského ulica č. 26
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Piatok 29. apríla
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Šášovské Podhradie – Valašský šenk
2. Šášovské Podhradie, časť Píla
– stred ulice pred domom č. 366
3. Šášovské Podhradie
– stred dediny (autobusová zastávka)
4. Šášovské Podhradie – pod hradom
5. Kutinky
Medzi Vodami
7. Partizánska ulica č. 115
8. Partizánska ulica – športová hala
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika
– parkovisko pred II. základnou školou

Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno – bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých
je v meste rozmiestnených spolu osem
kusov.

Opakovane žiadame obyvateľov, aby
nedávali odpad, ktorý patrí do VKK
tzv. káričkárom (pouličným zberačom
odpadu), pretože dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa
stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Keďže sa pôvodca
čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú
hradené z mestského rozpočtu. Tieto
prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.

Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre VKK, a to
z dôvodu zabezpečenia operatívneho
výkonu zberu a odvozu VKK počas Dní
čistoty.

Mesto si vyhradzuje právo na zmenu
stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho
riešenia umiestnenia kontajnera na iné
stanovište.
OŽPaI, oddelenie OH

K dispozícii bude asistencia.

Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali
aktuálne opatrenia stanovené Úradom
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
v súvislosti s COVID-19.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 28.3. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19, ZH
• 29.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 30.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 63, Zvolen
• 31.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 1.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 2.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
• 3.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 6A, ZH
• 4.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen
• 5.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21, Kremnica
• 6.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, J. Jiskru 8, Zvolen
• 7.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 8.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 9.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 10.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 21, Kremnica

ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade
s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom č. 10/2022 zo dňa 3.2.2022, zverejňuje
svoj zámer priameho predaja nehnuteľného
majetku mesta Žiar nad Hronom, a to pozemku,
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad
Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom
č. 35302551-96/2021, vyhotoveným Tibor Balogh
– GEOTOP, so sídlom Ul. Šoltésovej 56, 965 01 Žiar
nad Hronom, IČO: 35 302 551, overený dňa 15.2.2022
pod číslom G1-67/2022, a to:
• novovytvorený pozemok par. č. CKN 1149/201,
zastavaná plocha s celkovou výmerou 63 m2,

vytvorený z pôvodnej parcely č. CKN 1149/3,
zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou
7011 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, v podiele
1/1 vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom.
Minimálna cena pozemku je stanovená Znaleckým
posudkom č. 14/2022 zo dňa 11.3.2022,
vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Víťazkom,
evidenčné číslo znalca 913786, vo výške 21,74 €/m2.
Bližšie informácie a podmienky predloženia
cenovej ponuky záujemcovia získajú na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom – Odbor ekonomiky
a financovania – č. dv. 17, tel. 045/678 71 32, na
webovej stránke mesta alebo na úradnej tabuli
mesta.
(r)

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 hra-cie prístroje)
a oznámenia poplatku za odvoz komunálneho
odpadu na rok 2022. Rozhodnutia budú doručovať
občanom do vlastných rúk zamestnanci mesta.
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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)

77. výročie oslobodenia mesta
Svätý Kríž nad Hronom
V minulom roku nám nepriaznivý
vývoj epidemiologickej situácie v dôsledku šírenia prenosného ochorenia COVID-19 narušil spomienku na
významnú udalosť, ktorá sa natrvalo
zapísala do histórie nášho mesta, a to
výročie oslobodenia vtedajšieho mestečka Svätý Kríž nad Hronom 1. apríla
1945.
I tentokrát členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov začali
pripravovať stretnutie k tomuto výročiu s vedomým, že vzhľadom na ústup
COVIDu sa konečne budeme môcť zísť
a položiť kyticu k pamätnej tabuli.
Žiaľ, zaskočil nás nečakaný vojenský
konflikt na Ukrajine. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vyjadruje ľútosť
a zásadný nesúhlas s napadnutím Ukrajiny. Vieme, že Ukrajina i NATO v posledných desaťročiach urobili veľa chýb a tiež
oprávnené obavy z rozširovania NATO,
definujúceho Rusko ako hrozbu, nepovažujeme za akceptovateľné zdôvodnenie invázie na územie Ukrajiny. Útok
ruskej armády je zločinom proti mieru.
Proti mieru, ktorý nám Červená armáda priniesla pred 77. rokmi. SZPB bude
vždy uchovávať a pripomínať hrdinstvá
ruských, ukrajinských či bieloruských
vojakov, našich osloboditeľov od fašizmu v roku 1945. O to viac pociťujeme, že
agresia Ruskej federácie proti bratskému
slovanskému národu je v rozpore s naším záväzkom chrániť ich pamiatku a historickú pravdu o oslobodení Slovenska.

cez Hron i ďalšie vodné toky. Opraviť
cesty, poškodené železničné trate, vodovod, elektrickú sieť a ďalšiu infraštruktúru. Žiaľ, vojna zobrala aj veľa ľudských
životov. Zahynulo v nej 84 občanov
mestečka a 63 obyvateľov židovského
pôvodu bolo odvlečených bez návratu.

Napriek tejto udalosti si naši občania
a členovia SZPB môžu pripomenúť, že na
Veľkonočnú nedeľu 1. apríla 1945 nadránom oddiely 133. divízie 2. ukrajinského
frontu Červenej armády a s ním aj vojaci
53. divízie Rumunskej kráľovskej armády
vyhnali nemeckých okupantov z mesta.
Dňom príchodu osloboditeľských armád sa pre toto mestečko skončila vojna a jeho obyvatelia si s úľavou mohli
vydýchnuť a pustiť sa do odstraňovania
vojnových škôd. Veď v meste bolo 260
domov zničených alebo poškodených.
Museli sa postaviť alebo opraviť mosty

Preto členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiari nad
Hronom odsudzujú vojenskú intervenciu Ruska na území Ukrajiny a pripájajú
sa k výzvam, aby armáda Ruskej federácie zastavila vojenské akcie a stiahla
svoju armádu z územia Ukrajiny. Tento
tragický boj je medzi príslušníkmi blízkych slovanských národov, ktoré v dobe
druhej svetovej vojny proti hitlerovskému Nemecku spoločne niesli na svojich
bedrách najväčšiu ťarchu zápasu s nemeckým fašizmom a nacizmom. SZPB
z podstaty svojho poslania zastáva jed-

Pri tomto výročí si uvedomujeme, že
za výraznú pomoc pri porážke fašizmu
a za oslobodenie našej vlasti vďačíme
národom bývalého Sovietskeho zväzu a najmä vojakom Červenej armády.
Preto s uznaním a úctou si každoročne
spomíname na hrdinstvo týchto vojakov
i na hrdinstvo nášho národa, na utrpenie,
ktoré prežili. Vytvorili tým predpoklady,
že 77 rokov žijeme a veľmi dúfame, že
to bude aj v nasledujúcich rokoch. Sme
toho názoru, že vojna nie je riešením!
Usilujeme sa o mierový život bez vojen.

noznačne protivojnový postoj. Odmietame riešenie problémov medzi krajinami
takouto násilnou formou. Zároveň zdôrazňujeme, že ani táto odsúdeniahodná
agresia nás v budúcnosti neodradí od vyjadrenia pocitu úcty a vďaky našim osloboditeľom z roku 1945 a k uctievaniu odkazu tých, ktorí obetovali to najcennejšie
a položili životy za naše oslobodenie.
V súlade s tradíciou SNP si však naďalej
treba vážiť mužov a ženy, ktorí ležia na
Slavíne a ďalších cintorínoch vojakov
Červenej armády. Dedov a pradedov
predsa nemožno trestať za to, čo urobil prezident ich synov a vnukov, ktorý
spáchal zločin proti mieru na Ukrajine,
ktorá stratila v 2. svetovej vojne viac ako
8 miliónov obyvateľov.

Pamiatku osloboditeľov
si uctíme pri pamätnej
tabuli na námestí
Pozývame občanov mesta a členov SZPB,
aby si dňa 31. marca o 11.00 hodine prišli
uctiť pamiatku osloboditeľov pri pamätnej
tabuli na Námestí Matice slovenskej a tiež,
aby v mene týchto hrdinov boja proti nacizmu a fašizmu vyjadrili podporu všetkým
mierumilovným Rusom a Ukrajincom
a vyzvali na okamžité ukončenie vojny na
Ukrajine.
Mgr. Ľubomír Jančo, predseda
ZO SZPB v Žiari nad Hronom

OZNÁMENIE
O ZATVORENÍ POŠTY
S účinnosťou od 4. apríla do 8. apríla bude pošta
Žiar nad Hronom 3 z prevádzkových dôvodov
zatvorená.
Počas zatvorenia pošty budú poštové služby
v lokalite zabezpečované najbližšou poštou, a to
Poštou Žiar nad Hronom 1.

DVE PERCENTÁ Z VAŠICH
DANÍ PRE NADÁCIU
KRESŤANSKÁ OBNOVA
Darujte 2% z vašich daní Nadácii Kresťanská
obnova, ktoré budú použité na úpravu vonkajších
priestorov Evanjelického centra v Žiari nad
Hronom a tým aj skrášlenie jeho okolia.
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (Názov):
Nadácia Kresťanská obnova
IČO: 42001595
Na daný účel môžete prispieť aj priamo na účet:
IBAN: SK7709000000000411636062, Slovenská
sporiteľňa, Žiar nad Hronom
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Život na „Dvojke“ sa nezastavil
Čas plynie neuveriteľne rýchlo
a mnohí rodičia predškolákov
zrazu stoja pred neľahkým rozhodnutím. Ktorú školu vybrať?
A podľa čoho sa rozhodnúť? Kde
bude môjmu prváčikovi najlepšie?
My, učitelia „Dvojky“, vieme, že vybudovať pevné a zdravé základy
vedomostí a zručností je pre život
nevyhnutné. Preto vedieme žiakov
k zodpovednosti za svoje pokroky
a učenie, podporujeme ich snahu
byť úspešnými v oblastiach, v ktorých sa im darí a povzbudzujeme
ich k napredovaniu v tých oblastiach, v ktorých sa im darí menej.
Rovesnícke učenie, skupinová práca či kooperatívne techniky učenia
sú jedným z nástrojov, pomocou
ktorých sa nám darí rozvíjať u žiakov schopnosti vyjadriť svoj názor
bez negatívnych emócií, rešpektovať názor druhých, byť spoluzodpovedný za výsledok práce tímu
a rozvíjať prezentačné schopnosti
skupiny a jednotlivca, bez ktorých
sa v dnešnej dobe nezaobídeme.
Žiaci našej školy dosahujú skvelé
umiestnenia v rôznych vedomostných, športových či záujmových súťažiach v rámci okresu, kraja a tiež
získavajú vynikajúce ocenenia
v celoslovenských matematických,
technických, či jazykových súťažiach. Na vynikajúcich výsledkoch
žiakov majú okrem rodičov, významný podiel aj učitelia našej školy, ktorí sa venujú nielen nadaným
žiakom, ale tiež neváhajú a opätovne vysvetľujú a precvičujú učivo so
žiakmi, ktorí pre chorobu ,alebo iné
objektívne príčiny, veľa zameškali.
Takto sa snažia reálne naplniť výzvu
projektu Spolu múdrejší, do ktorého sa naša škola zapojila.
Uvedomujeme si, že žijeme neľahkú dobu. Corona a opatrenia
zasiahli už hádam každého z nás.
No nás, učiteľov „Dvojky“, nezastavila ani táto situácia. Mnohé z aktivít, ktoré sme so žiakmi nemohli
realizovať osobne, sme presunuli

do online sveta. A tak, Jarná školička, ktorá má na našej škole už
viacročnú tradíciu, sa uskutočňuje
tiež cez monitor počítača. Aspoň
takto sa môže budúci prváčik zoznámiť s pani učiteľkou, nazrieť do
tajov školského vyučovania a rodič
dostane odpovede na svoje otázky.
Mnohé akcie sme na škole zachovali a s menšími úpravami, bohužiaľ, bez prítomnosti verejnosti, ich
realizujeme aj v tomto školskom
roku: Imatrikulácia prvákov, Šarkaniáda, Svetový deň jazykov, Halloween, Mikulášsky deň, Vianočné
trhy, Vianočná a Valentínska pošta,
fašiangový sprievod, Kurz korčuľovania, lyžiarsky výcvik, pravidelné
Úlikiády.
Život na „Dvojke“ sa nezastavil. Práve naopak. Nadobudol iný rozmer,
nabral nový dych a využil možnosti
modernej doby. V školskom roku
2022/2023 opäť otvárame jazykovú
triedu a triedu s prvkami Montessori. Ale aj v bežnej triede pracujeme
s množstvom didaktického materiálu, pomôckami a metódami, ktoré
pomáhajú deťom lepšie pochopiť
súvislosti a rozvíjať predstavivosť.
Metóda čítania Sfumato, Comenia
script, Hejného matóda, fonetická
metóda angličtiny Jolly Phonics,
aktivizujúce a zážitkové metódy
učenia sa, kooperatívne techniky,
formatívne hodnotenie a mnohé
iné sú neoddeliteľnou súčasťou

„Dvojka“ žila aj počas
jarných prázdnin
Ako jediná škola v meste počas
Jarných prázdnin žila deťmi Základná škola na Ulici M. R. Štefánika. Do školského klubu sa ich prihlásilo 33 a boli nielen z „Dvojky“.
Počas piatich dní si deti užili slniečko, hry na školskom dvore, spoznali nových kamarátov, zoznámili
sa s novými technikami tvorivosti,
zasúťažili si a ochutnali, čo dobré
navarili pani kuchárky.

Prázdninové dni im spríjemnili
vychovávateľky, ktoré ich vyplnili
hudbou, tancom či cvičením. Zábavnou formou ich naučili niečo
o Zubožrútovi, pani Jari, jarných
kvietkoch a indiánoch. Sprostredkovali im aj zabudnuté remeslá
starých materí - výšivkárstvo či šitie krojov. Tie si deti vyskúšali zatiaľ
aspoň so servítkami. Týždeň v Úliku
na „Dvojke“ určite stál za to.
Zuzana Malová

života na Dvojke. Uvedomujeme si,
že potrebujeme držať krok s dobou
a preto sa aj my, učitelia, vzdelávame v online prostredí. Táto naša
snaha je zárukou toho, že vaše deti
učíme pre život, budúce povolanie
a moderný svet.
Naša škola je modernou školou,
ktorá spĺňa všetky atribúty tohto
odvážneho pomenovania. Máme
vynikajúce technické vybavenie
a moderne zariadené priestory
školy. Samozrejmosťou sú zriadené odborné učebne, počítačové
a jazykové učebne, relaxačná miestnosť,zmodernizovaná knižnica, zrekonštruovaná telocvičňa a jedáleň.
Školský dvor „Dvojky“ tiež ponúka
možnosti zmysluplného trávenia
času počas prestávok a pobytu detí
vonku počas Školského klubu detí.
Máme tu ihriská, preliezačky, altánok, školskú záhradku a neodmysliteľnou súčasťou života na „Dvojke“
sú zajačiky.
Po vyučovaní sa o vašich prváčikov
zodpovedne postarajú tvorivé pani
vychovávateľky v Školskom klube
detí. Môžete sa spoľahnúť, že sú
v tých správnych starostlivých rukách. Rozhodnúť sa nie je ľahké.
Ale veríme, že ak sa rozhodnete pre
nás, svoj krok neoľutujete. My sa na
vás už teraz tešíme.
Mgr. Blanka Kleštincová

Zápis do 1. ročníka
v piatok 1. apríla
Aktuálne uvoľnenie opatrení v súvislosti
s ochorením COVID – 19 dovoľuje uskutočniť
zápis do 1. ročníka ZŠ s priamou účasťou detí.
Zápis sa koná v piatok 1. apríla, v čase od 9.00
do 15.00 hod. v tretej budove školy.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list
dieťaťa a občiansky preukaz zákonného
zástupcu.
Účastníci zápisu musia mať horné dýchacie
cesty prekryté rúškom (respirátorom).
1. Rodičia, ktorí už vyplnili elektronickú prihlášku na webovej stránke školy a zápisu sa
zúčastniť nechcú, nemusia. K overeniu údajov z rodného listu a občianskeho preukazu
dôjde dodatočne, najneskôr do 22.4.2022
v kancelárii školy, kam sa rodič individuálne
dostaví od 7.30 do 15.00 hod.
2. Rodičia, ktorí už vyplnili elektronickú
prihlášku na webovej stránke školy, ale
zápisu sa so svojím dieťaťom chcú zúčastniť
aj osobne, môžu tak urobiť v deň zápisu od
9.00 do 15.00 hod. Prihlášku už vypisovať
nebudú, dôjde k overeniu údajov z rodného
listu, občianskeho preukazu a krátkemu pohovoru s dieťaťom.
3. Rodičia, ktorí prihlášku v elektronickej
alebo papierovej forme ešte nevypĺňali,
dostavia sa na zápis v príslušný deň spolu
s dieťaťom, jeho rodným listom a svojím
občianskym preukazom a vyplnia prihlášku
na mieste. Zároveň sa uskutoční krátky pohovor s dieťaťom.
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Zaujímavosti ŠTVORKY
Rozvíjame schopnosti
našich žiakov

škola úspešná a profesijný rozvoj pedagógov otvára ďalšie možnosti jej modernizácie a napredovania.

Sme škola, kde podpora žiakov a ich
nadania sa stala neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti. Svedčia o tom
vynikajúce umiestnenia v okresných,
krajských a celoslovenských kolách
predmetových olympiád, či športových
súťaží. Žiakom i rodičom poskytujeme
poradenstvo prostredníctvom školského podporného tímu a neustále sa otvárame novým nápadom.

Podnetné prostredie
a moderné prístupy
vo vzdelávaní

Tímová spolupráca pedagógov
Pedagogický zbor ŠTVORKY tvoria kvalifikovaní učitelia s potrebnou dávkou
empatie, ústretovosti a kreativity. Celý
tím zamestnancov školy sa spoločne
podieľa na postupnej premene školy.
Realizácia projektov, v ktorých bola

Naši pedagógovia pracujú v prostredí,
ktoré im umožňuje využitie moderných
vyučovacích metód, foriem a stratégií,
ako aj vlastného tvorivého prístupu.
Svoje zručnosti využívajú na rozvíjanie
kritického myslenia žiakov. Nové moderné metódy a formy, ktorými sú napr.:
blokové vyučovanie, zážitkové, rovesnícke vyučovanie, tímová práca, učenie
na stanovištiach, vonkajšie aktivity, živé
čítanie, či prezentácia ročníkových prác
rozvíjajú kompetencie žiakov.

Bohatá krúžková činnosť
a spolupráca
so športovými klubmi

zápis do prvého ročníka 1. apríla 2022
od 9.00 do 15.00 do našich priestorov.
Staňte sa našou súčasťou!

Naši zverenci majú na výber množstvo
športových, umeleckých, ale aj vedomostných krúžkov pod vedením skúsených trénerov alebo pedagógov školy.
Postupne k tým tradičným pribúdajú aj
nové, podporujúce rozvoj digitálnych
zručností, ako napr. práca s micro:bitmi
a modelovanie na 3D tlačiarni.

Drahomíra Hanzlíková,
riaditeľka školy

A čo povedať na záver?
ŠTVORKA je škola, kde nájdete vzdelávanie, školský klub, ZUŠ, krúžkovú
činnosť, diétne stravovanie pod jednou
strechou. Sme škola, ktorej ambíciou je
pripraviť žiakov na úspešný život, škola
rešpektujúca ich jedinečnosť a záujmy.
Veríme, že z ponúknutého portfólia si
dokáže vybrať niečo zaujímavé a podnetné naozaj každý. Pozývame vás na

Cirkevná škola - moderná škola,
v ktorej vládne rodinná atmosféra
Vážení rodičia a predovšetkým
milí budúci prváci,
radi by sme vás pozvali k nám
do cirkevnej školy na zápis do
1. ročníka. Sľubujeme, že sa
vám, ako školákom, u nás bude
páčiť na vyučovaní, v školskom
klube, v našom CVČ, v ZUŠ a určite vám bude chutiť strava –
desiaty a obedy z našej školskej
kuchyne. Prečo? Jednoducho
preto, lebo sme moderná škola
a vládne u nás pohodová rodinná, a zároveň tvorivá atmosféra.
Máme kvalitné a zanietené pani
učiteľky aj pani vychovávateľky,
čakajú na vás zážitkové, projektové vyučovacie hodiny, zaujímavé pomôcky, množstvo krúžkov
a športov, ale aj anglický jazyk od
1. ročníka.
Centrom nášho snaženia sú naši
žiaci, záleží nám na každom jednom. Preto maximálne spolupracujeme s rodičmi, lebo vieme, že
spolu v súlade s nimi dosiahneme
viac.

tívnymi prednáškami, besedami,
implementáciou do vyučovacích
predmetov.
Naším cieľom je učiť pre život, excelentne pripraviť žiakov na stredné školy, čo sa nám úspešne darí.
Svedčí o tom spokojnosť stredoškolských pedagógov, rodičov aj
samotných absolventov. Známa je
aj úspešnosť v T9, naše dlhodobé
vynikajúce umiestnenie v hodnotení BB kraja.
Život detí v našej škole je pestrý
– je zložený z rôznorodých aktivít
v interiéri aj v exteriéri. Žiakom
sú k dispozícii moderné učebne
s kompletnou IT technikou, špecializované učebne: chemicko
– fyzikálne laboratórium, školská
dielňa, telocvičňa, školská knižnica, kaplnka, PC učebňa, interaktívna podlaha fun tronic vo vestibule
školy, relaxačné zóny s pingpongovými stolmi, mobilné knižnice
pri jednotlivých triedach, skrinky
pre všetky deti.

Našou prioritou je okrem kvalitných vedomostí emocionálne
prežívanie, a najmä psychická pohoda žiakov na pevných základoch
katolíckej viery.

Zapájame sa do projektov a darí
sa nám zabezpečovať vybavenie,
ktoré sa na hodinách využíva. Žiaci
vďaka tomu cvičia vonku na moderných posilňovacích strojoch.
Zároveň sa starajú o rastliny, stromy, kríky v areáli školy.

Rázne sme proti šikanovaniu, už
jeho náznaky sa snažíme eliminovať a riešiť aj v overenej spolupráci so sociálnou kuratelou.
Patologické javy riešime prevenciou – edukáciou žiakov interak-

Usilujeme sa posúvať žiakov tým,
že im ponúkame viac. Zapájame
ich do súťaží, olympiád. Vedieme
ich k ekológii i zdravému životnému štýlu. Bádateľsky sa učia v planetáriu, v mestskej knižnici, pro-

stredníctvom tematických dní, na
výletoch a exkurziách. Podporujeme a rozvíjame vzťah detí k športu, preto majú v škole zadarmo
k dispozícii kompletný lyžiarsky
výstroj, korčule, florbalové vybavenie. Naši ôsmaci v januári lyžovali v lyžiarskom stredisku Malinô
Brdo. V školskom klube majú každý
deň tvorivé aktivity z rôznorodých
materiálov a v lete letný prímestský tábor. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú plaveckého, lyžiarskeho,
korčuliarskeho výcviku a školy
v prírode.
„Šťastie nie je výsledkom toho, čo
dostávame, ale toho, čo dávame.“
A my dávame do vyučovania naozaj všetko - moderné vyučovacie metódy a prvky, nápaditosť
a kreativitu, individualizáciu a diferenciáciu, vysoké nasadenie aj
počas dištančného vzdelávania.
Realizujeme online: vyučovanie,
konzultácie, rodičovské stretnutia,
doučovanie, prevenciu.
Milí rodičia, ak Vás naša škola zaujala, sme tomu úprimne radi. Neváhajte, pýtajte sa, sme tu pre vás.
Prihlášku môžete vyplniť online na
stránke našej školy www.zssmzh.
edu.sk alebo si ju môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy v papierovej
forme.
Všetci sa na vás veľmi tešíme, najmä prvácke pani učiteľky Janka
Búciová a Maťka Čabáková.
Cirkevná škola
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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.
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.

DIEGO

Pri adopcii sa podpisuje adopčný protokol a hradí adopčný poplatok.

RONY

MANY

MIJA

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.
Otváracie hodiny
Pondelok – piatok
Sobota a nedeľa

13.00 – 16.00 hod.
10.00 – 16.00 hod.

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

SIRIUS

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

Pohlavie: pes. Rasa: x bull. Vek: 15 mesiacov
Váha: 30 kg. Tolerantnosť: psy nie/mačky nie
Many je ešte v podstate mladý psík. Majiteľ sa ho však
vzdal, lebo nezvládal jeho výchovu. Je priateľský, rád
skúša, kde sú jeho hranice a čo všetko si môže dovoliť.
Nie vždy je to sranda pri takej váhe a svalstve, ale je
zvádnuteľný. Potrebuje iba skúseného majiteľa, ktorý mu
ukáže správny smer a ktorý má skúsenosti so psíkmi ako
je Many. Ovláda základné povely a je veľmi inteligentný.

BLUE

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

AXEL

REXO

Pohlavie: pes. Rasa: kríženec. Vek: nar. 1.6.2014
Meno: Sirius. Rasa: x nemeckého ovčiaka
Vek: cca 2 roky. Pohlavie: pes

Rasa: X nemecký ovčiak. Vek: cca 7 rokov
Pohlavie: pes. Čip: bez záznamu
Diego je kríženec nemeckého ovčiaka, môže mať tak
sedem rokov. Čip bol u neho po príchode do útulku bez
záznamu. Aj keď je to väčší psík, je priateľskej povahy.

Tento krásny kríženec nemeckého ovčiaka bol nájdený
v uliciach mesta. Čip nemá, čiže o ňom nič nevieme.
V našom útulku dostal meno Sirius. Psík je mierumilovný,
môže mať tak približne dva roky.

Rasa: X nemecký ovčiak. Vek: cca 7 rokov
Pohlavie: pes. Čip: bez záznamu
Diego je kríženec nemeckého ovčiaka, môže mať tak
sedem rokov. Čip bol u neho po príchode do útulku bez
záznamu. Aj keď je to väčší psík, je priateľskej povahy.

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.

Pohlavie: sučka. Rasa: x nemecký ovčiak
Vek: cca 5 - 6 rokov. Váha: 25 kg
Tolerantnosť: psy podľa sympatií/mačky nie
Axel má približne 5 - 6 rokov a dalo by sa povedať, že je
v najlepších rokoch. Je veľmi pokojná, zbožňuje ľudskú
spoločnosť, neskáče a vie sa veľmi slušne správať.
V skratke povedané, je to ideálny rodinný psík.

Otvorili detský ferratový areál v Novej Bani
Ferratový areál na Zvoničke, ktorý
vznikol len koncom minulého roka,
prvýkrát otvoril svoje brány pre verejnosť. V troch sektoroch si návštevníci budú môcť vyskúšať rôzne lanové
trasy, siete či mosty. Na svoje si prídu
nielen dospelí, ale najmä deti. Práve
orientácia na detského návštevníka
robí z novobanských ferrát jedinečnú
atrakciu v širokom okolí.
Areál Zvonička je vyhľadávanou rekreačno-oddychovou lokalitou mesta Nová
Baňa. Vznikol okolo historického objektu
Zvonice, ktorý bol postavený v roku 1874
ako súčasť pútnického miesta Kohútovo.
Dnes sa nachádza na križovatke viacerých obľúbených turistických trás, ktoré
turistov privedú k rozhľadni, vyhliadkovým skalám, alebo k banským dielam
na novootvorenom banskom náučnom

chodníku. V nedávnej minulosti tu vyrástol i Záhradný les z vysadených domácich i cudzokrajných stromov a krov.
Ferratový areál vznikol v nadväznosti na
tieto aktivity a vhodne dopĺňa ponuku
samotného areálu a prostredia, v ktorom
sa nachádza.
Mesto Nová Baňa na samotný projekt vyčlenilo z rezervného fondu 20 000 eur.
Projekt bol úspešne ukončený v decembri minulého roka. Avšak už predtým
mesto vynaložilo nemalé finančné prostriedky na sprevádzkovanie obslužnej
budovy v areáli Zvoničky. V súčasnosti
je tu otvorený bufet, kde si môžu turisti
posedieť a občerstviť sa.
Projekt finančne podporila aj Oblastná
organizácia cestovného ruchu Región

GRON z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK n. o. taktiež vo výške
20 000 eur. „Napriek počiatočným prekážkam sme radi, že sa nám podarilo
podporiť tento projekt, ktorý zaujímavo
dopĺňa ponuku trávenia voľného času
v Novej Bani. Taktiež pozitívne vnímame
polohu samotnej lokality, nielen v rámci
mesta, ale aj z hľadiska širšej a rýchlej
dostupnosti či už po R1, alebo priamym
železničným spojom. Prínos vidíme aj
v rámci celkového turistického rozvoja
nášho regiónu. Zvyšovaním ponuky rôznych aktivít presviedčame návštevníka,
aby si v našom regióne naplánoval stráviť viac času a rozhodol sa ho lepšie spoznať, resp., aby sa sem pravidelne vracal.
Takisto na Zvoničke má zdarma dostupné naše propagačné materiály, vďaka
ktorým sa bližšie oboznámi so širokou
a zaujímavou ponukou nášho regiónu,“
uviedla Mária Pátková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región GRON.

Celý ferratový areál je rozdelený na tri
sektory. V sektore Gitara je vybudovaný traverz celej čelnej steny s dĺžkou 60
metrov. Taktiež je prepojená 4-metrovým mostom s lanovou sieťou. V sektore Sokolie hniezda sú vedené ferratové
mosty k dreveným ochodziam, ktoré sú

upevnené okolo neďalekých stromov.
V poslednom sektore Zvonička musí
návštevník prekonávať rôzne prekážky
vo výške, či už je to balansovanie na lanovom alebo drevenom moste, prechod
vertikálnou sieťou, alebo liezť po skale.
Obtiažnosť ferratových trás je B a C a sú
prioritne určené pre menej skúsených
lezcov a deti od 8 rokov. Ferratové sety
si bude možné zapožičať priamo na
Zvoničke, cena jedného setu je 5 eur
na celý deň. Cez letné prázdniny bude
areál otvorený každý deň od ôsmej hodiny. V školskom roku to bude od piatku
do nedele podľa aktuálnych otváracích
hodín, avšak pre školy a skupiny od 10
ľudí bude možné telefonicky sa objednať
i počas pracovného týždňa.
Slávnostné otvorenie bolo realizované
s finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby SR.
(r)
Foto: Región GRON.
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POĎAKOVANIE

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
susedom
a známym, ktorí
odprevadili na
poslednej ceste
nášho drahého
manžela, ocka, starého otca a brata
Oldricha Prochota,
ktorý nás opustil po dlhej a ťažkej
chorobe 2. marca 2022 vo veku
nedožitých 72 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

Očiam si odišiel,
v srdciach si
zostal.
S hlbokým
zármutkom
oznamujeme
príbuzným a
známym, že nás
dňa 7. marca 2022 navždy
opustil drahý manžel
Ing. Vladimír Šmída
vo veku nedožitých 88 rokov.
Posledná smútiaca rozlúčka so
zosnulým sa konala v kruhu rodiny.
Smútiaca manželka Božena.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým
príbuzným
a známym, ktorí
odprevadili na
poslednej ceste
nášho drahého
manžela, ocina,
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SPOMIENKA
Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 6. apríla
2022 uplynie
1. výročie, čo nás
navždy opustila

starého otca, brata a švagra
Jozefa Doležala,
ktorý nás navždy opustil dňa
9. marca 2022 vo veku
nedožitých 75 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

naša kolegyňa
Blažka Štyriová
vo veku 62 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte na ňu spolu s nami.
Blažka, nikdy na teba
nezabudneme.
S láskou na ňu spomínajú
kolegovia z MsÚ.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Odišiel tíško, ako
odchádza deň
a v našich
srdciach zostáva
spomienka len.
Nech s nami
spomína každý,
kto ho mal rád.
Dňa 3. apríla si pripomenieme
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Ondrej Zliechovec
vo veku nedožitých 84 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba,
povedať,
ako smutno je
bez teba.
Keby sa dal vrátiť
čas, pohladiť,
počuť tvoj hlas,
stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 28. marca si pripomíname
18 rokov, čo nás opustila
sestra, teta a švagriná
Jarka Sitorová.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal
rád, nemôže
zabudnúť.
Dňa 3. apríla
2022 uplynie
10 rokov od
chvíle, kedy nás navždy
opustil náš milovaný
Jozef Masarovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomínajú manželka
a synovia s rodinami.

Byť anjelom na
jeden, jediný deň,
aby sme ťa mohli
ešte raz objať
a povedať ti,
ako veľmi nám
tu dole chýbaš.
Nikdy na teba
nezabudneme.
Dňa 17. marca 2022 sme
si pripomenuli 5. výročie, kedy nás
opustil môj milovaný manžel
a náš ocko a starký
Milan Beňo.
S láskou spomíname...

SPOMIENKA
Tak rýchlo ten
čas letí, tak
rýchlo uteká,
no každý deň,
ocko, patrí ti naša
spomienka.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Deväť smutných rokov si
pripomíname 28. marca 2022, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Vladimír Štuhl.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú manželka Janka, synovia
Henrich a Dávid s rodinami,
vnúčatá a všetci priatelia.

SPOMIENKA
Veľakrát už slnko
zapadlo,
tisíc sĺz nám
z očí vypadlo.
Tvoja strata
úprimne bolí,
keď plamienok
sviečky na tvojom
hrobe horí.
Keby sa tak dal vrátiť čas,
pohladiť tvoju tvár
a počuť tvoj hlas...
Dňa 6. apríla 2022 si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila
naša milovaná mamička
Aninka Šurková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou dcéry Majka,
Adrika a smútiaca rodina.

Uzávierka čísla 7, ktoré vychádza
11. apríla, je v utorok 5. apríla.
Spomienky prijaté po tomto dátume
budú zaradené až do ďalšieho vydania.
Spomienky môžete podať aj
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

Keď sa niekto, koho milujete,
stane spomienkou,
spomienka sa stane pokladom.
Dňa 27. marca 2022 sme si
pripomenuli nedožitých 100 rokov
nášho drahého ocka,
starkého a prastarkého
Karola Prokopa.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte
na neho spolu s nami a venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Viera
s rodinou, dcéra Lýdia s rodinou,
dcéra Magdaléna s rodinou a syn
Karol s rodinou, vnučka Silvia
a pravnučka Nikolka.

Všetko zmizne,
len stopy
tvojej lásky
a spomienky na
predobré srdce
nám zostanú.
Dňa13. marca
sme si
pripomenuli 17 rokov od smutnej
chvíle, kedy nás navždy
opustil náš drahý
Jozef Fridrich.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomína syn Milan s rodinou.

SPOMIENKA
Predobré srdce
na svete sme mali,
ktoré vedelo
nás milovať,
keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám
viackrát.
Zmĺklo, stíchlo, išlo už spať...
Dňa 4. apríla si pripomenieme
5 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
ocko, starký a dedko
Karol Šarközi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca
manželka, deti s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
...čas plynie,
spomienky nám
zostávajú...
Dňa 9. apríla
2022 si
pripomenieme
5.výročie, keď nás
navždy opustil
manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
RSDr. Miloslav Manica.
Spomíname s láskou.
Manželka, deti, vnúčatá,
pravnučka a celá rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA
Dňa 28. marca
si pripomíname
štvrté smutné
výročie odvtedy,
ako nás navždy
opustil drahý
manžel, otec,
starý otec
a prastarý otec
Ján Adam
vo veku 87 rokov.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

SPOMIENKA
Slza v oku,
v srdci žiaľ,
čo drahé nám
bolo, osud vzal.
Odišiel si nám
všetkým,
ktorí ťa radi mali.
Odišiel si bez toho,
*8.5.1999 - †27.3.2015
aby nám tvoje
ústa zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 27. marca sme si pripomenuli
7. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný
Marek Ostáš.
Venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.
S láskou spomína celá rodina.

Predobré srdce
na svete sme mali,
ktoré vedelo
nás milovať,
keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám
viackrát,
zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.
Dňa 22. marca sme si pripomenuli
16. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila naša drahá
mama, starká a babka
Paulína Černáková
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Vyhasol
tvojich očí jas,
nezaznie viac
tvoj milý hlas,
no si tu stále
s nami,
nezostali
sme sami.
Mamička naša,
ty žiješ ďalej v každom z nás...
Dňa 28. marca si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás náhle opustila naša drahá
mamička, babinka a prababinka
Anna Chvostková,
rod. Dobrotová
z Janovej Lehoty.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
Syn Eduard s rodinou, dcéry
Soňa a Viera s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI

SPOMIENKA
Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva.
Dňa 31. marca si
pripomíname
5. výročie, keď
nás opustil
milovaný manžel, otec a starý otec
Ferdinand Buday.
S láskou spomína manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 8. apríla si
pripomíname
5 rokov od chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš dobrý
manžel, otec
a starký
Ján Krajči.
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Odišla si tíško, niet
ťa medzi nami,
v srdciach
našich žiješ
spomienkami.
Dňa 30. marca
2022 uplynú
3 roky od úmrtia
našej milovanej
Heleny Šimonovičovej,
ktorá nás navždy opustila
vo veku 93 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
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Žiaci na prvom kvalifikačnom turnaji s dvomi cennými víťazstvami
BASKETBAL - ŽIACI U14 - CELOSLOVENSKÁ SKUPINA O 1. - 8.MIESTO, 1. TURNAJ V ŽIARI NAD HRONOM

BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Karlovka Bratislava 65:50
(18:13, 36:21,50:34)
Body: Barniak 19, Roško 18, Ďurian 11,
Mališ 7, A. Huraj 4, M. Huraj 2, Plencner
2, Tapfer 2. Hrali: Golebiowski, Oťapka,
Polák.
BK MŠK Žiar nad Hronom – RIM Basket Košice 53:48pp
(21:14, 27:31, 33:39, 48:48)
Body: Roško 19, Barniak 17, A. Huraj 6,
M. Huraj 5, Mališ 4, Ďurian 2. Hrali: Golebiowski, Oťapka, Plencner, Polák, Tapfer.
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBA Prievidza 28:75 (4:20, 12:33, 19:54)
Body: Barniak 9, Roško 9, Oťapka 3,
Tapfer 3, Ďurian 2, Mališ 2. Hrali: Golebiowski, M. Huraj, Plencner, Polák.
Ostatné výsledky turnaja:
MBA Prievidza – RIM Basket Košice 71:31
MBA Prievidza – MBK Karlovka Bratislava
74:37
RIM Basket Košice – MBK Karlovka Bratislava 47:26
Žiaci BK MŠK Žiar nad Hronom zaznamenali nečakaný úspech. Do sezóny
2021/2022 vstupovali ako novoposkladaný tím bez nejakých väčších
ambícií.

Tím je zložený zo siedmych chlapcov
ročník narodenia 2008 a piatich ročník narodenia 2009. Hlavne 2009-ky to
majú proti starším protihráčom poriadne ťažké. V tíme je však viacero talentov
a viacerí chlapci sú vysokí a silní, čo je
dnes veľká výhoda. Podarilo sa im vďaka tomu a vďaka svojej veľkej bojovnosti
nečakane postúpiť medzi osem najlepších tímov Slovenska v kategórii Žiaci
U14.

dramatický zápas do predĺženia. Tu sme
mali viac šťastia my, Košičania už nedokázali skórovať, my sme využili svoju
psychickú výhodu a zápas sme už z rúk
nepustili. Veľká pochvala patrí všetkým
hráčom, najmä však Alexovi Hurajovi,
ktorý pre bolestivé zranenie kolena
hral so sebazaprením a dokázal napriek
tomu ubrániť najlepšieho hráča Košíc. To
sa ukázalo ako zlomový moment celého
zápasu. Takto sa má bojovať.

Boje o umiestnenie v skupine o 1. až 8.
miesto sú veľmi dôležité, pretože finálový turnaj o majstra Slovenska sa bude
hrať systémom play-off. Každý tím odohrá na štyroch turnajoch po tri zápasy,
celkovo nás teda čaká dvanásť náročných zápasov, kde každé jedno víťazstvo
je veľmi cenné a posúva nás v tabuľke
pred play-off nahor.

Posledný zápas turnaja s veľkým favoritom súťaže Prievidzou, sme dohrávali
s už značnou fyzickou a najmä psychickou únavou. Podali sme slabý výkon,
potešiteľné bolo len to, že si zahrali rovnomerne všetci naši hráči.

Do turnaja, ktorý sa hral v našej ZUS
aréne, sme vstúpili veľmi dôrazne. Od
začiatku sme proti Karlovke Bratislava hrali dobre v útoku aj v obrane. Už
v úvode zápasu sme si vytvorili mierny
náskok, ktorý sme si vďaka efektívnemu
zakončovaniu po pekných prihrávkach
a dobrému doskakovaniu (súpera sme
preskákali 51:31) dokázali udržať počas
celého zápasu. Malé zaváhanie na konci
prvej štvrtiny v podobe straty koncentrácie sme po dôraznom timeoute rých-

lo hodili za hlavu a diktovali sme naďalej
tempo hry. Vždy keď niekto z chlapcov
v útoku alebo v obrane chyboval, ostatní spoluhráči ho zastúpili a jeho chybu
napravili. Všetkým hráčom patrí za výborný kolektívny výkon veľká pochvala.
Na ďalší deň nás čakal náročnejší zápas
s urastenými a bojovnými Košičanmi. Do
zápasu sme vstúpili opäť výborne, vypracovali sme si mierny náskok. Dobre
sme bránili, pekne a rýchlo sme si prihrávali loptu. Prišlo však už naše klasické
poľavenie (vždy keď rýchlo vedieme)
v dôraze a v koncentrácii. Začali sme
hrať individuálne, v obrane sme boli

S Prievidzou sme napriek prehre
dokázali udržať tempo
Zo Žiliny s plným bodovým ziskom

alibistickí a nevypomáhali sme si. Dobre hrajúci súper naše zaváhanie rýchlo
využil a do šatne sme po polčase išli
s mankom 4 bodov. Druhý polčas sme
sa trápili, súper bol v laufe, my sme boli
kŕčovití, rozdiel v skóre tak rástol. Ešte
necelých 6 minút pred koncom sme prehrávali 36:46. Chlapcov sme pokynmi
stále držali v obrátkach a dôraznými timeoutami sme sa snažili im dať energiu
do otočenia vývoja zápasu. Posledných
6 minút zápasu sa tak aj stalo. Totálne
sme zavreli našu obrannú polovicu a Košičania už trafili do nášho koša len jediný
krát. V útoku si zobrali všetko na svoje
plecia Roško a Barniak a dostali sme

Organizátorom turnaja, ktorí sa starali
o perfektné podmienky pre všetkých
účastníkov turnaja, patrí veľké poďakovanie. Prenos zápasov cez You Tube
a prenos LIVE štatistík naživo cez internet, podanie čerstvo vytlačených štatistík obom trénerom po každej štvrtine
priamo do ruky, sa stáva štandardom
v našom klube od mužov až po žiakov.
Žiadny klub to takto ešte nerobí a sme
v tomto na Slovensku prví. Klobúk dolu
pred prácou našich pomocných rozhodcov na stolíku.
Norbert Nagy, tréner
a Karol Tapfer, asistent

Slovenský pohár mladších
žiačok v stolnom tenise v Žiari
STOLNÝ TENIS - SPM

BASKETBAL – U17 - KADETI

MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hronom 86:67 (49:38)
Body: Filip Horváth 16 (1 trojka), Maroš
Kartík 13, Oliver Ondrík 9 (1 trojka), Jakub Barcík 7, Matej Kret 6, David Truben
6, Bruno Juhász Bruno 4 (1 trojka), Matúš
Melaga 3 (1 trojka), Alex Kondra 2, Marek
Kňažko 1
V sobotu 19. marca vycestovali žiarski
kadeti na ďalší zápas kadetskej ligy
Gold za súperom do Prievidze. V oslabenej zostave o dvoch kľúčových hráčov odohrali naši chlapci v celku dobrý zápas proti hráčom, ktorí hrávajú
aj juniorskú súťaž a dokonca niektorí
figurujú na súpiske extraligovej Prievidze, s ktorou aj trénujú.
V prvom polčase sme dokázali držať
tempo s domácim družstvom a nebyť
veľkého množstva strát na našej strane,
ktoré nás sprevádzali celým zápasom,
mohlo to byť ešte vyrovnanejšie. Súperových hráčov sme dokázali brániť na

perimetri a nedovolili sme mu strieľať
voľné strely. No horšie to bolo v zastavovaní fyzicky silných hráčov, ktorí aj
po neúspešnom vniku pod kôš si loptu
znova doskočili a zakončili. Bojovnosť
sa chlapcom nedá uprieť, len ju treba
udržať dlhšie ako 10 - 15 minút v zápase.
TSM Slávia Žilina – MŠK BK Žiar nad
Hronom 63:82 (32:48)
Body: Maroš Kartík 19 (REB 10, F+7, 2
trojky), Oliver Ondrík 18 (REB 10, 2 trojky), Filip Horváth 16 (STL 8, F+9, AST
6), Matej Kret 8 (REB 8), Bruno Juhász 6
(REB11, AST5), Matúš Melaga 6 (2 trojky),
Marek Kňažko 5 (1 trojka), Jakub Barcík
4, David Truben, Alex Kondra
V nedeľu 20. marca sa už o 10.00 hod.
postavili kadeti Žiaru súperovi zo Žiliny, ktorý ešte nezaknihoval v tejto sezóne víťazstvo. Na našich hráčoch už
po príchode na súperovu palubovku
bolo vidieť odhodlanie a chuť sa po-

biť o ďalšie víťazné body. Od začiatku sa chlapci snažili o rýchly prechod
a celkové prečíslenie obrany súpera.
Už v úvode prvej štvrtiny si Žiarčania vybudovali menší náskok, ktorý postupne
navyšovali. Keď lopta lietala a hralo sa
kolektívne, pribúdali aj body, akonáhle začali hrať individuálne, bubnovať
a vnikať so sklonenou hlavou do troch
hráčov, boli pre súpera neškodní. Zlepšenou komunikáciou a pohybom však
naďalej dokázali domácich držať na
dištanc a nedovolili zvrat v zápase. Rozdiel v skóre mohol byť aj vyšší, ale nedarilo sa nám zakončovať priamo spod
koša ako aj po fauloch, keď vystrelená
lopta až nepochopiteľne neprepadla
sieťkou. Na týchto detailoch budeme
tvrdo pracovať, lebo v ďalších ťažkých
zápasoch práve takéto zakončenia môžu
byť rozhodujúce.
Juraj Horváth, tréner
a Jakub Švec, asistent

Víkend 12. a 13. marca patril v Žiari
nad Hronom stolnému tenisu. Konal
sa tu Slovenský pohár mladších žiačok. V sobotu o body v Slovenskom
pohári bodovali mladšie žiačky
a v nedeľu dorastenky.
V sobotu štartovalo 60 pretekárok z 24
klubov z celého Slovenska, a to od Záhorskej Bystrice až po Humenné. Hráčky boli rozdelené do 15 skupín, v každej
boli štyri hráčky. Nasadené boli podľa
svojho rebríčkového postavenia.
Najvyššie nasadená bola Nela Ondrušová z ŠK ST Topoľčany. Žiarčanka Martina Hrabajová bola deviatkou turnaja.
Turnaj začala dobre, keď vyhrala prvé
dva zápasy. Podarilo sa jej vyhrať aj
tretí zápas a postúpila do vyraďovacieho pavúka. Nakoniec obsadila siedmu
priečku.
Nedeľného turnaja dorasteniek sa zúčastnilo 39 stolnotenisových hráčok.
Jednotkou turnaja bola Ema Činčurová
z ŠK ST Topoľčany. Žiarčanka Linda Majerčíková bola sedmičkou turnaja. Turnaja sa zúčastnila aj Martina Hrabajová,
v jej prípade to však bolo najmä o zbie-

raní skúseností medzi staršími súperkami. Turnaj sa začal zápasmi v siedmych
skupinách. Linda vyhrala svoju skupinu,
keď stratila len jediný set a postúpila do
vyraďovacieho pavúka. Vo štvrťfinále
však Linda narazila na najväčšiu favoritku turnaja, nasadenú jednotku Emu
Činčurovú. Hráčka z Topoľčian vyhrala
zápas 3:0 na sety. Linda tak putovala
do boja o 5. – 8. miesto, kde sa jej až tak
nedarilo a nakoniec obsadila konečné
ôsme miesto.
Súťaž o Slovenský pohár
Žiar - Zvolenská Slatina B 8:6
Žiar - Lučatín 10:4
Linda Majerčíková je aktuálne na
1. mieste Slovenského pohára U21, a to
má iba 15 rokov. V sobotu 19. marca naši
mládežníci skvelými výkonmi potiahli
žiarsky stolno-tenisový klub k dvom
víťazstvám v 3. lige Banskobystrického
kraja.
Patrik Hrabaj: 6 výhier, 0 prehier
Linda Majerčíková: 5 výhier, 1 prehra
Adam Dekýš: 5 výhier, 1 prehra
(li)
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Muži sa rozlúčili so sezónou

V 1. lige v sezóne 2021/2022 obsadili konečné šieste miesto
BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA – ZÁKLADNÁ ČASŤ

BK Slovenský Orol Levoča – MBK MŠK
Žiar nad Hronom 57:94
(11:18, 26:47, 37:72)
Body: Vrtík 27 (3 trojky), Haviar 24
(2 trojky, 9 asistencií), Obert 20 (6 trojok), Vojtek 15 (1 trojka a 9 doskokov),
Supuka 6 (8 asistencií), Švec 2. Hrali:
Grochal, Kňažko.
V zápase s Levočou sme od začiatku
boli lepším družstvom. Napriek prvým
neúspešným streleckým pokusom (8-0)
prišla postupne z našej strany najlepšia
strelecká úspešnosť v doterajšej sezóne.
Naši hráči hralo uvoľnene. Bolo vidno,
že v zápase už išlo viac menej len o prestíž. Naša herná pohoda však vyplývala
z veľmi dobrej obrany, ktorú sme dokázali agresívne hrať počas celého zápasu.
Odohrali sme niekoľko veľmi dobrých

rýchlych protiútokov. Triafali sme otvorené strely (12 trojok) a skóre postupne
narastalo v náš prospech až na konečný
37-bodový rozdiel.
Šancu vybehnúť na palubovku dostali
všetci hráči. Príležitosť využili a dobre
si v poslednom zápase sezóny zahrali.
Všetkým hráčom treba veľmi pekne
poďakovať. Nielen za výborný výkon v
tomto zápase, ale aj za výborne odvedenú prácu na tréningoch a zápasoch v
celej sezóne 2021/2022. Náš tím je veľmi
mladý a perspektívny, máme v ňom až
12 vlastných odchovancov. Už teraz sa
tešíme na novú sezónu, do ktorej pôjdeme s veľkými ambíciami, skúsenejší a
posilnení aj o niektorých nových hráčov.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

Horný rad zľava: Norbert Nagy - asistent, Branislav Obert, Peter Pipíška, Richard Truben, Pavel Király,
Maroš Vrtík, Karol Kučera - tréner, dolný rad zľava Jakub Švec, Patrik Ďurica, Marek Grochal,
Jaroslav Supuka, Ondrej Haviar, Matej Bobok, Adrian Kňažko (chýbajú Peter Vojtek, Róbert Rozim).

Pohronie prvýkrát
v nadstavbe bodovalo

Žiarsky rodák Milan Škriniar
je futbalistom roka

FUTBAL – FORTUNA LIGA

FUTBAL

Trenčín si v domácom prostredí
ustrážil plný bodový zisk
AS Trenčín - FK Pohronie 2:0 (0:0)
Góly: 46. Ikoba, 79. Gaži. Rozhodovali:
Kružliak - Pozor, Weiss, ŽK: Slávik, Bainovič - Ožvolda, Pajer
AS Trenčín: Kukučka - Slávik, Pires, Pirinen
(46. Stojsavljevič), Madu - Hollý, Bainovič,
Zubairu (80. Ibrahim) - Tučný (46. Soares,
70. Gaži), Ikoba (90. Kupusovič), Azango
FK Pohronie: Le Giang - Klabník, Pajer,
Bangala (73. Chrien) - Sanneh, Steinhübel,
Ožvolda, Šimčák - Blahút (82. Hašek), Lačný (90. Prachar), Mihálik (82. Šmatlák)
Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v zápase 2. kola skupiny o udržanie sa vo
Fortuna lige doma nad FK Pohronie
2:0. Pohronie je posledné a sériu prehier v lige natiahlo na päť duelov.
Domáci futbalisti mohli ísť do vedenia

už v úvode zápasu, no v 5. minúte sa
lopta od hosťujúceho Bangalu odrazila
len do bránkovej konštrukcie. Trenčania
držali loptu a snažili sa hroziť, no obrana
Pohronia ich dokopy k ničomu nepúšťala. Ani hostia sa do ofenzívy príliš nehrnuli a tak diváci v prvej polhodine ďalšie
šance nevideli. V 32. minúte mohli ísť do
vedenia hostia, no hlavičku Lačného vyškriabal na roh Kukučka a z následného
rohu nič nebolo.
Druhé dejstvo už bolo oveľa zaujímavejšie a odštartoval ho už v 46. minúte gól
domácich. Soares, ktorý bol na ihrisku
necelú minútu na ľavej strane vyzvŕtal
obrancu a jeho center poslal hlavou do
siete Ikoba - 1:0. Hostia mohli vyrovnať
v 58. minúte, keď Steinhübel zvnútra
šestnástky vystrelil, Kukučka loptu neskrotil a tá sa kotúľala smerom do siete,
trenčiansky brankár však stihol zasiahnuť. V 73. minúte proti nemu neuspel
ani Sanneh. V 79. minúte rozhodol o tri-

Christián Steinhübel (v strede) strelil proti Liptovskému Mikulášu svoj
prvý ligový gól v drese Pohronia. Spolu s ním sa tešia Dan Ožvolda
a slovenský reprezentant Jaroslav Mihalík.

umfe domácich striedajúci Gaži, ktorému prihral pred odkrytú bránku Azango
- 2:0.

Získali sme prvý
nadstavbový bod
FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:1 (1:1)
Góly: 16. Steinhübel – 44. Andrić, ŽK:
Pajer, Blahút, Šimčák (všetci Pohronie),
ČK: 67. Pajer po druhej ŽK
FK Pohronie: Le Giang - Sanneh, Pajer,
Bangala (77. Šmatlák), Klabník, Šimčák –
Steinhübel, Ožvolda (46. Hašek), Blahút
(87. Ladji), Mihalík (87. Sandal) - Lačný
Liptovský Mikuláš: Luksch – Krčík,
Šindelář, Nagy, Pavúk – Václavik, Gerát
(79. Bielák) – Laura, Staš, Flak (58. Pinte)
– Andrić (79. Voško)
Futbalisti FK Pohronie remizovali
v 3. kole nadstavbovej časti Fortuna
ligy v skupine o udržanie s MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:1.
Po úvodnom oťukávaní prevzali taktovku zápasu do rúk domáci a v 16. minúte
sa ujali vedenia. Po centri Bangalu sa
dostal k lopte Steinhübel, ktorý hlavou
prekonal Lukscha. Hráči Pohronia pokračovali v tlaku a po zákroku na Lačného
v šestnástke sa dožadovali pokutového
kopu, no rozhodca neukázal na biely
bod. V 32. minúte nevyužil veľkú šancu na zdvojnásobenie náskoku Blahút
a tesne pred odchodom do šatni sa to
Pohroniu vympostilo. V 44. minúte zostal po centri Flaka na zadnej žrdi nekrytý Andrič a vyrovnal na 1:1.
V druhom polčase oslabil domácich Pajer, ktorý po druhej žltej karte musel ísť
predčasne do kabín. Liptáci však početnú výhodu nevyužili. Pri šanci striedajúceho Voška sa v závere vyznamenal Le
Giang.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Milan Škriniar, 27-ročný rodák z nášho mesta a obranca Interu Miláno sa
stal futbalistom roka 2021. Futbalistom roka sa stal už tretí raz po sebe
a v tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu tak obhájil prvenstvo
z rokov 2020 aj 2019.
„Prvá cena je vždy špeciálna a cení sa asi
najviac. Vďačný som však za všetky tri,”
priznal žiarsky rodák po zisku ocenenia.
„Som šťastný, že sa mi podarilo znovu ju
obhájiť, čo je pre mňa niečo neskutočné.
Verím, že mi to dodá silu do ďalšej práce,
aby som sa mohol ešte zlepšovať.”
Podľa Milana Škriniara mu k víťazstvu
v ankete dopomohol najmä zisk majstrovského titulu s Interom Miláno v talianskej Serie A: „Myslím si, že mi to veľmi pomohlo. Máme k Scudettu blízko aj
tento rok, i keď zažívame trochu slabšie
obdobie, no verím, že sa dokážeme opäť
nakopnúť.”
Úspech zožal aj Ján Švehlík, rodák z neďalekej obce Lovča, ktorý vo svojich
72 rokoch vstúpil do Siene slávy slovenského futbalu. Pričinil sa o historický
úspech československej reprezentácie

a síce o zisk zlata na Majstrovstvách
Európy 1976 v Belehrade. Bol hráčom
Slovan Bratislava.
Futbalista roka 2021: 1. Milan Škriniar
(Inter Miláno) 318 bodov, 2. Marek Hamšík
(Trabzonspor) 269, 3. Juraj Kucka (FC Watford) 193, 4. Stanislav Lobotka (SSC Neapol) 137, 5. Dávid Hancko (Sparta Praha)
128, 6. Ivan Schranz (Slavia Praha) 103,
7. Martin Dúbravka (Newcastle Utd.) 100,
8. Ondrej Duda (1. FC Kolín) 83, 9. Peter Pekarík (Hertha Berlín) 75, 10. Marek Rodák
(FC Fulham) 60.
Cena Petra Dubovského 2021: 1. Tomáš
Suslov (FC Groningen) 21, 2. Jakub Kadák
(AS Trenčín) 6.
Najlepší tréner 2021: 1. Vladimír Weiss
(Slovan Bratislava) 64, 2. Michal Gašparík
(Spartak Trnava) 61, 3. Pavol Staňo (MŠK
Žilina) 23.
Najlepšia futbalistka 2021: 1. Dominika
Škorvánková (Montpellier) 230, 2. Mária
Korenčiová (Levante) 221, 3. Patrícia Hmírová (Apollon Ladies) 179.
Foto: Instagram Milan Škriniar

