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Začalo sa s revitalizáciou záhrady
a nádvoria zariadenia pre seniorov
v trávniku. „Zadná severná časť oproti
vstupu od parku je venovaná športovým aktivitám a spoločenským hrám.
V rohu plochy je osadený premiestnený
altánok z parku. Určený je na posedenie
a spoločenské stolové hry. Popri chodníku budú v trávniku umiestnené herné plochy pre petang, kolky a minigolf.
Všetky herné plochy budú prístupné po
chodníku, vhodné budú aj pre imobilných klientov. Záhrada bude doplnená
o vzrastlé dreviny a záhony kríkov pod
objektom popri chodníku,“ konkretizuje odborníčka na zeleň.

Súčasťou areálu zariadenie pre
seniorov Domov pri kaštieli je aj
takzvaná zadná záhrada. Vstup do
záhrady je priamo z objektu budovy
a z parku po hlavnom chodníku vedúcom od fontány. V týchto dňoch
sa v záhrade začali rekonštrukčné
práce. Po ich dokončení tu klienti
zariadenia nájdu priestor na oddych
aj záhradkárčenie.
Po dokončení rekonštrukčných prác
bude v zadnej záhrade vytvorený
priestor na záhradkárčenie, ktorý
klientom poskytnú vyvýšené záhony,
pestovať budú môcť okrasné rastliny,
budú si tu môcť zahrať exteriérový
šach či petang. Útočisko pred slnkom
im poskytne altánok a lavičky. „Priestor
je navrhnutý ako polyfunkčná záhrada
pre oddych a zábavu klientov zariade-

nia a ich návštev v príjemnom prírodnom prostredí,“ hovorí na úvod Marcela Gendiarová z Odboru životného
prostredia MsÚ s tým, že záhrada je
ohraničená objektom zariadenia, novým oporným múrom a pôvodným
kamenným múrom, ktorý je nutné zrekonštruovať.
Návrh rešpektuje svah terénu a nové
aktivity sú navrhnuté popri okružnom
chodníku po obvode plochy. Stredná
časť je ponechaná ako voľný trávnik
s pôvodnou vstupnou rampou do objektu a pohľadovo je trávnik doplnený
trvalkovými záhonmi v strede plochy.
Popri obvodovom múriku oproti objektu zariadenia sú vedľa chodníka
umiestnené sedenia pod pergolami
s popínavkami. Pohľady sú orientované na objekt ponad kvetinové záhony

V rámci projektu revitalizácia záhrady
a nádvoria areálu zariadenia pre seniorov sa realizuje aj výstavba oporného
múru z betónovej tvárnice. Po ukončení
oporného múru bude povrch vyrovnaný, budú uložené káble na osvetlenie

a následne vysadené okrasné kry,
trvalky a vzrastlé dreviny. „Na danej
ploche bude chodník, ihriská pre minigolf a petang. Mobiliár v danom
priestore dopĺňajú lavičky, nádoby na
odpad, pergoly a altánok. Počíta sa aj
s výsadbou vzrastlých drevín a trvalkových záhonov. V rámci záhrady budú
umiestnené aj lampy,“ dodáva na záver
Marcela Gendiarová.
Klienti zariadenia sa počas pobytu
v zadnej záhrade budú môcť potešiť
aj krásnym výhľadom na neďaleký Šibeničný vrch, priľahlé pohorie či futbalový štadión. Zadná záhrada bude síce
od Parku Štefana Moysesa oddelená,
ale vstup do nej bude umožňovať priechod a prepojenie cez bráničku.
(li)

Pôvodný kamenný múr je nutné zrekonštruovať.

V rámci revitalizácie kúpaliska sa počíta
aj s rekonštrukciou bazénov a osadením detských atrakcií
Zápis do prvého ročníka
opäť aj za prítomnosti detí
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Žiarski hasiči zasahovali pri
požiari v priemyselnom parku
Strana 2

V stredu 6. apríla predstavil projektant Ján Katuščák vedeniu mesta
a mestských technických služieb
štúdiu revitalizácie plážového kúpaliska. Predmetom revitalizácie
bude rekonštrukcia bazénov, dobudovanie detskej zóny či osadenie
detských atrakcií. Počíta sa aj s rekonštrukciou šatní, technickým zabezpečením a vynovením bazénovej
technológie.
„Rekonštrukcia plážového kúpaliska
je projekt na najbližšie obdobie, keď
ukončíme plaváreň a keď budeme mať
dokončené všetky ostatné športoviská,“ uviedol primátor Peter Antal a ako
podotkol: „Plážové kúpalisko tým, že je
využívané len dva a pol mesiaca v roku,
bolo ako keby odsúvané bokom. Vieme
však, že kúpalisko má svoje najlepšie
časy za sebou. Preto sme zadali vypracovanie štúdie, ktorá by mala hovoriť
o tom, akým smerom sa bude uberať
rekonštrukcia.“ Následne po tom, ako
bude projektantom pripravená štúdia,
vzíde z nej projektová dokumentácia.
Ako Antal naznačil, vedenie mesta už
má k dispozícii aj štúdiu, ale zatiaľ iba
pracovnú verziu. „Podstatné z toho je,
že sa zachováva celý koncept plážové-

Predstavenie štúdiu revitalizácie plážového kúpaliska.

ho kúpaliska. Nemeníme to na niečo
iné. Žiarčania sú s tým stotožnení, páči
sa im to a chodí sem aj veľa ľudí z okolia a iných miest. Pribudnú však nové
prvky zábavy a naše kúpalisko sa stane moderným oddychovým miestom
počas letných horúčav. Nechceme
z toho robiť termálne kúpalisko alebo
niečo podobné,“ zdôraznil primátor
s tým, že možno je predstava o dohrievaní vody, ale len v tom prípade, ak sa
nájde spôsob, ktorý bude prijateľný
v tom, že sa nebude musieť výrazným
spôsobom navyšovať cena vstupného:
„Lebo výhodou nášho kúpaliska je, že

dokážeme poskytovať služby aj tým,
ktorí si nemôžu dovoliť platiť termálne
kúpaliská, ktorých je v okolí dosť veľa.
Chcem však veriť, že Žiarčania aj návštevníci z okolitých obcí a miest uvítajú
aj túto našu investíciu.“

S revitalizáciou plážového
kúpaliska sa počíta v budúcom
volebnom období
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. Počíta sa
s toboganom a pribudnú aj ďalšie detské vodné atrakcie. 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. Hlavný
bazén sa roky nemenil, každoročne
sa pred sezónou vždy iba natrel. Aj tu
nastane posun a na celý bazén by sa
natiahla fólia.
Revitalizácia sa však nebude týkať iba
samotného bazéna, ale aj areálu kúpaliska. Urobí sa rekonštrukcia šatní,
miestnosti na predaj vstupeniek aj sociálnych zariadení. Čiastočnou rekonštrukciou by mal prejsť aj bufet, ktorý
chcú upraviť tak, aby do neho mohli
vojsť aj návštevníci parku z druhej
strany bez toho, aby vstúpili do areálu
kúpaliska. 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.
(li)
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Do vyučovacieho procesu je v žiarskych školách
zaradených 30 detí z Ukrajiny
Už viac ako mesiac trvá vojenský konflikt na Ukrajine. Dopad to má na celé
Slovensko, a teda aj na naše mesto.
Aktuálne v Žiari nad Hronom evidujeme už takmer stovku obyvateľov
z Ukrajiny, ktorí požiadali na Slovensku o dočasné útočisko. Medzi nimi sú
aj deti, ktoré sa aktuálne zaraďujú do
vyučovacieho procesu.
„V súčasnosti mesto vedie vo veku od
3 rokov do skončenia povinnej školskej
dochádzky 30 detí,“ informuje Adriana
Giláňová, referent pre metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení a ako
spresňuje: „Z tohto počtu štyria zákonní
zástupcovia požiadali o zaradenie do
materskej školy a zatiaľ deväť žiakov je
v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. Konkrétne, na „Jednotke“ je jeden žiak, na „Dvojke“ päť žiakov a na „Štvorke“ traja žiaci. Zaradení sú
do 1., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka.“ Jedna
žiačka je zapísaná aj v Základnej škole
v Hliníku nad Hronom a jedna je zaradená do kvarty v 8-ročnom gymnáziu. Ostatní žiaci z Ukrajiny sú aj na dištančnom
vzdelávaní svojej kmeňovej školy. „Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
majú ešte voľné kapacity na umiestnenie žiakov z Ukrajiny. V ostatnom týždni

nápor ustál. Nevieme predpokladať, ako
to bude v ďalšom období,“ podotýka
Adriana Giláňová.

Zaraďovanie ukrajinských detí
do vyučovacieho procesu
V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa
z Ukrajiny požiada o zaradenie dieťaťa
do vyučovacieho procesu v materskej
či základnej škole, musí splniť niekoľko
podmienok. „Do materskej či základnej
školy zaraďujeme deti žiadajúce o azyl.
Preukazujú sa dokladom o tolerovanom
pobyte s označením „Odídenec“, vydaným cudzineckou políciou prezídia PZ
SR. Pred zaradením dieťaťa do školského zariadenia musí zákonný zástupca
vypísať žiadosť a následne absolvuje so
svojím dieťaťom vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti a dorast. Všeobecný
lekár pre deti a dorast dieťaťu na základe
žiadosti o zaradenie dieťaťa do školy a po
pediatrickom vyšetrení ako aj vyhodnotení očkovacieho statusu vystaví potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie. Následne
zákonný zástupca navštívi materskú alebo základnú školu, v ktorej sú voľné
kapacity a predloží riaditeľstvu uvedené

Ukrajinskí občania na stretnutí v MsKC 5. apríla.

doklady. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým detským pediatrom
v Žiari nad Hronom, ktorí s úžasnou pokorou pristupujú pri svojej práci k týmto
ďalším novovzniknutým povinnostiam,“
konštatuje Adriana Giláňová s tým, že
aktuálne takéto vyšetrenia robia lekárky
Jana Šišková, Jarmila Šulvová, Andrea
Gelienová, Soňa Barcíková, Ingrid Barániková a Eva Rišňovská. „Tieto lekárky detských ambulancií nám veľmi vychádzajú
v ústrety pri zdravotných prehliadkach
ukrajinských detí alebo pri ich ošetreniach. V niektorých mestách v tejto ob-

lasti narazili na problémy, ale u nás sme
sa stretli s veľkou ochotou a ústretovosťou,“ dodáva Adriana Giláňová.

Ako vyzerá vyučovanie
ukrajinských detí
Na začiatku sa u detí z Ukrajiny zisťujú
jeho jazykových schopností (AJ, NJ, RJ)
a zistenie znalosti latinskej abecedy.
Potom prichádza na rad zoznámenie
s kolektívom triedy, s jednotlivými učiteľmi, nastavenie spôsobu komunikácie,
oboznámenie, kde a ako môže žiak kedykoľvek vyhľadať pomoc, ak by ju potre-

boval v rôznych situáciách. „Dôležité je
nastavenie jeho jazykového vzdelávania,
minimálne trikrát týždenne a postupné
učenie sa komunikovať v slovenskom jazyku. Vzdelávací proces sa nastavuje cez
obrázky, Google prekladač a poskytnutie
notebooku na prácu v škole aj na vzdelávanie sa v domácom prostredí. Potom
už prebieha komunikácia so spolužiakmi
cez rôzne jazykové aplikácie,“ približuje
Adriana Giláňová a ako naznačuje, niektoré deti už vedia plynule po anglicky:
„Na „Štvorke“ majú určenú jednu miestnosť, kde sa spolu stretávajú. Koordinátormi sú okrem pedagógov aj samotní
spolužiaci. Žiaci z Ukrajiny absolvujú aj
jazykový kurz. Kurz základov slovenského jazyka realizujú školy dvakrát do týždňa po dve hodiny v rámci vyučovacieho
procesu alebo po vyučovaní. Dĺžka trvania základného jazykového kurzu štátneho jazyka je maximálne 12 týždňov v rozsahu 48 vyučovacích hodín. Jazykovú
bariéru prekonávajú rôznymi hrami.“
Povinná školská dochádzka sa týka detí
a žiakov v Slovenskej republike len s trvalým pobytom na Slovensku. Na deti
z Ukrajiny sa nevzťahuje.
(li)

Zápis do prvého ročníka opäť aj za prítomností detí
V piatok 1. apríla sa v žiarskych základných školách uskutočnil zápis do
prvého ročníka. Aktuálne uvoľnenie
opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 umožnil robiť zápis aj s priamou účasťou detí.
Rodičia, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku na webovej stránke danej školy,
sa už zápisu osobne so svojím dieťaťom zúčastniť nemuseli. Naopak, tí rodičia, ktorí na zápis chceli prísť osobne
a dieťaťu ukázať školu, v ktorej sa bude
vzdelávať, tak mohli urobiť. Tak, ako je už
zvykom, dieťa počas zápisu absolvovalo
krátky pohovor a zoznámilo sa aj so svojim budúcim triednym učiteľom.

Najviac detí sa opäť zapísalo v Základnej
škole na Ulici M. R. Štefánika. „Do prvého ročníka máme zapísaných 117 detí,“
hovorí pedagogička Lenka Považanová
a ako naznačuje, z tohto počtu plánujú
v školskom roku 2022/2023 otvoriť štyri
prvácke triedy: „Väčšina rodičov využila
možnosť prezenčnej formy zápisu, hoci
mnohí podali vopred prihlášku aj elektronickou formou.“

V Základnej škole na Jilemnického ulici
sa do prvého ročníka zapísalo 50 detí.
Z nich 38 využilo možnosť prísť na zápis
aj osobne. „Veľmi nás potešilo, že sme
s budúcimi školákmi mohli stráviť čas
a hravou formou zistiť ich školskú spôsobilosť. Zápisu predchádzali tri stretnutia,
ktoré pootvorili dvere nielen do našich
priestorov, ale predškolákom a ich rodičom predstavili moderný koncept vzde-

lávania na našej škole,“ konštatuje riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková s tým,
že v nadchádzajúcom školskom roku
otvoria v prvom ročníku opäť dve triedy: „Ďakujeme rodičom predškolákov,
ktorí si podali elektronickú prihlášku,
alebo prišli osobne, za prejavenú dôveru. Kolektív pedagógov už teraz pracuje
na tom, aby sa naši noví žiaci u nás cítili
bezpečne a nadobúdali vedomosti modernými postupmi.“

Zápis v cirkevnej škole
V rovnaký deň sa konal zápis aj v Základnej škole s materskou školou Š. Moysesa. „Po dlhom dištančnom období sme
si všetci užívali príjemnú atmosféru
osobného stretnutia detí, rodičov a pedagógov,“ hovorí Beata Oťapková, zástupkyňa pre prvý stupeň a približuje:
„Keďže vstup do školy je veľkou udalosťou, nápaditou výzdobou sme sa snažili
umocniť deťom zážitok, vzbudiť pozitívne emócie, odbúrať obavy. Pani učiteľky
ich zároveň empaticky motivovali, aby
ukázali čo všetko predškoláci vedia. Už
od vstupu do budovy školy sprevádzali

Ako nás informovala zástupkyňa riaditeľa Základnej školy na Ulici Dr. Janského,
Oľga Berkešová, na zápis k nim prišlo 56
detí. „Z tohto počtu plánujeme otvoriť
dve triedy, tak ako sme to už vopred verejnosti oznámili. Veľa rodičov sa u nás
zapísalo elektronicky, ale napriek tomu
prišli so svojimi deťmi aj osobne v deň
zápisu, takže sme mali príjemný a rušný
deň,“ konštatuje zástupkyňa riaditeľa na
„Jednotke“.

deti veselé zvieratká v lese, vo vode aj vo
vzduchu, štyri ročné obdobia, rozprávkové postavy i postavičky natešených
školákov. Dokonca si mohli prezrieť budúce pracovné zošity a učebnice, ktoré
mnohých zaujali.“ Vzhľadom na epidemickú situáciu zvolili v cirkevnej škole
organizáciu podľa vopred dohodnutého
časového harmonogramu. Rodičia prišli
v čase, ktorý si zvolili a ktorý im najviac
vyhovoval. „Prihlášku – elektronickú
alebo papierovú – odoslalo 45 rodičov,
vážime si ich záujem. Fyzicky sa zápisu
zúčastnilo 42 detí a 3 deti pre chorobu
prídu v náhradnom termíne. Ako každý školský rok, aj na budúci plánujeme
otvoriť dve prvácke triedy. Počet žiakov
v nich bude spresnený po prehodnotení
detí. Rozhodnutie o prijatí odošleme rodičom elektronicky do 15. júna,“ uzatvára
Beata Oťapková. Po zvládnutí všetkých
úloh a zvedavých otázok učiteliek si
predškoláci v cirkevnej škole zaslúžili aj
zdravú odmenu, praktické darčeky a pamätný list.
(li)

V priemyselnom parku museli zasahovať hasiči
Vo štvrtok 24. marca popoludní museli žiarski hasiči vyraziť k požiaru v priemyselnom parku. Horela tu budova
bývalej kysličnikárne.
Ako nás informoval vedúci Oddelenia
požiarnej prevencie Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom,
František Páleník, v budove bývalej kysličnikárne bol uskladnený tlačiarenský
prach. „Pri rozoberaní hornej železnej
konštrukcie, ktorú tu rozpaľovali, spadla
iskra. Z nej sa chytil horieť tlačiarenský
prach, ktorý bol uskladnený vo veľkých
vreciach. Tu došlo k samovznieteniu
a následne na to sa chytilo horieť približ-

ne dvadsať až tridsať malých kôp s rozlohou 30 x 30 metrov,“ uviedol František
Páleník s tým, že po príchode hasičov dosahovali plamene výšku piatich metrov.
Po čase sa žiarskym hasičom oheň podarilo lokalizovať a uhasiť ho v podvečerných hodinách. „V spolupráci so závodným Hasičským a záchranným zborom
a Dobrovoľným hasičským zborom mesta bolo po pár hodinách všetko uhasené,“ dodal na záver František Páleník.
(li)
Foto: František Páleník
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Nálezy
zo žiarskej kotliny II.

výrazného výstupku som predpokladal, že ide o spodnú časť skleneného pohára so stopkou. Nebol som
si však istý, lebo väčšia časť chýbala.

Stáva sa, že aj nálezy časti nejakého predmetu sa správne interpretujú, až keď sa nájdu ďalšie
zdanlivo nesúvisiace časti. Taký
prípad sa mi stal aj v kaštieli. Počas
zemných prác robotníci nachádzali veľa sklenených úlomkov. Boli
to úlomky novovekých okenných
tabuliek, ktoré sa pri zasklievaní
jednoducho vyhadzovali von.
Ale jeden sklený zlomok sa od ostatných veľmi líšil. Bol to pomerne
mohutný, do zelena sfarbený fragment nejakého predmetu zo skla.
Podľa tvaru a hladkého spracovania
povrchu, ale hlavne podľa v strede

Po nejakej dobe som triedil sklenené
zlomky okenných tabuliek. Tie totiž
nie sú rovnaké – líšia sa povrchom,
ktorý je skorodovaný. Niektoré sa
odlišujú hrúbkou skla, na niektorých
môžete pri podrobnej obhliadke zistiť, že ich okraj je zabrúsený a keď ich
položíte, uvidíte, že majú profilovaný
okraj. A podľa toho máme trojuholníkové, štvoruholníkové až šesťuholníkové, a to svedčí o ozdobných
tvaroch okenných výplní.
No a popri tom som nachádzal menšie zlomky skleneného okrúhleho
tvaru.

Keď ich už bolo viac, podarilo sa mi
ich poskladať. Všetky sa pekne dopĺňali a vytvorili zachovalý predmet
okrúhleho tvaru s výrazným nálepom v strednej časti. No a tak som
sa prvýkrát pozeral a držal v ruke
okrúhlu sklenenú okennú tabuľku.
Často som o nej počul, ale ešte žiadnu som nevidel. Myslím tým originál.
Tieto sklenené okrúhle okenné tabuľky (niekto ich nazýva aj terče) sú
vlastne prvopočiatkom sklenených
okien. Je to tvar a hmota, z ktorej sa
neskoršie vyvinuli naše okenné tabule. Pred nimi boli v oknách mastné papiere alebo spracované kožky
či zvieracie blany. Tie prepúšťali len
malé množstvo svetla, ale už chránili
pred zimou a priamym slnkom. Ná-

stupom sklenených okenných terčov
sa situácia dramatický zmenila a bolo
viac svetla. Výplň bola pevná a odolná. Neboli síce priehľadné, ale boli
priesvitné, a preto sa do miestnosti
dostávalo viac svetla.
Samozrejme, že táto sklená vyplň
nebola prístupná všetkým a nachádzala sa len na oknách významných
priestorov. Nemusím upozorňovať,
že bola náročná na zhotovenie aj
stavbu. Také okno musel robiť, ako
by sme dnes povedali, špecialista,
no a to všetko stálo veľa peňazí. Preto
sklenená výplň okien sa nachádzala
len na sídlach šľachty, medzi ktorú
parili aj ostrihomskí arcibiskupi.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Zimná turistická výzva v Regióne GRON ukončená
Oblastná organizácia cestovného
ruchu Región GRON na konci minulého roka prišla s nápadom na zimnú
sezónu zorganizovať kampaň Zimná
turistická výzva Regiónu GRON, ktorá pozostávala z desiatich turistických
trás v rámci regiónu stredné Pohronie.
Motiváciou zúčastniť sa bolo nielen
spoznávanie nových miest regiónu,
kam sa návštevníci budú opakovanie
vracať, ale aj získanie odmeny v podobe propagačných materiálov Regiónu
GRON pre všetkých zúčastnených. Lákadlom pre účastníkov bola aj hlavná
cena od partnera Zimnej turistickej
výzvy - pobyt pre dve osoby v Kúpeľoch v Sklených Tepliciach.
Zimná turistická výzva Regiónu GRON
bola zahájená spoločným výstupom
na Rozhľadňu Háj v Novej Bani dňa
17. novembra 2021. Tohto spoločného
výstupu sa zúčastnilo viac ako 70 turistov. Následne boli v dvojtýždňových intervaloch uverejňované ďalšie turistické
trasy výzvy, vždy s podrobnými informáciami, ako a dokedy treba danú trasu
absolvovať, aby boli zúčastnení zaradení
do žrebovania o vecné ceny i do záverečného zlosovania o hlavnú cenu.
„Veľkou motiváciou pre zapojenie sa
do výzvy bol víkendový pobyt v Kúpeľoch Sklené Teplice pre dve osoby pre
jedného výhercu. Cieľom výzvy bolo
predstaviť turistické trasy v regióne

dostali peknú spätnú väzbu v podobe
ďakovných komentárov a správ. Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme
a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky
a podujatia, ktoré chystáme na zvyšok
tohto roka. A veru, nebude toho málo,”
zhrnula kampaň Mária Pátková, výkonná
riaditeľka OOCR Región GRON.

a ukázať verejnosti , že turistické trasy
regiónu sú dobre prístupné aj počas
zimy. Priebežne nám účastníci pribúdali,
z čoho sme sa veľmi tešili. Celková účasť
napokon prekonala naše očakávania.
Informácie o vyžrebovaných výhercoch
nájdu záujemcovia na webovej stránke www.regiongron.sk alebo na našich
sociálnych sieťach,“ zhodnotila Zimnú
turistickú výzvu Gabriela Matlovičová,
marketingová koordinátorka OOCR.
Desať turistických výziev tvorili trasy regiónu stredné Pohronie, medzi nimi už
spomínaná Rozhľadňa Háj v Novej Bani.
Ďalej v tomto poradí nasledovali ciele:
Kečka nad Bralcami, vrch Hulín, vrch Veľký Inovec, zaniknutý hrad Breznica, vrch
Vojšín, zaniknutý hrad Teplica, Markov

vrch, zaniknutý hrad Rudno a vrch Vtáčnik. Každý, kto sa zúčastnil aspoň jednej
výzvy, získal turistický set - odznak, brožúrku o regióne a vybraných turistických trasách a mapu regiónu. Po každej
výzve nasledovalo žrebovanie o jeden
z desiatich darčekových balíčkov. Výzva
bola ukončená tak, ako odštartovala spoločným výstupom na vrch Vtáčnik
v sobotu 19. marca, ktorého sa zúčastnilo vyše 50 turistov. ,,Celkovo sa do tejto
výzvy zapojilo takmer 600 účastníkov, čo
je číslo, ktoré nás prekvapilo a príjemne
potešilo. Počas tejto výzvy sme zároveň
na facebookovej stránke Regiónu GRON
zaznamenali aj nárast online fanúšikov
o skoro 800. Ľudia sa vo veľkom posielali
fotky, čo bolo aj podmienkou zaradenia
do žrebovania. Po ukončení výzvy sme

Oblastná organizácia cestovného ruchu
Región Gron v spolupráci so samosprávami, podnikateľmi, občianskymi združeniami a viacerými partnermi v regióne, aktívne pracuje na ďalších aktivitách
pre návštevníkov stredného Pohronia.
Cieľom je podpora rozvoja cestovného
ruchu. Do pôsobnosti OOCR Región
GRON patria okresné mestá Žarnovica
a Žiar nad Hronom, mesto Nová Baňa
a viacero obcí z ich okolia. Geograficky je
organizácia vymedzená oblasťou stredného toku rieky Hron, do ktorej zasahujú pohoria Štiavnické vrchy, Pohronský
Inovec a Vtáčnik. Aktivity organizácie sa
preto sústreďujú práve do tejto oblasti.
,,Návštevníci stredného Pohronia sa už
teraz môžu tešiť na obľúbené prehliadky v rámci Pohronskej hradnej cesty
aj v spolupráci s Krajskou hvezdárňou
a planetáriom M. Hella v Žiari nad Hronom, ktorá v roku 2021 obohatila prehliadku Nočný Šášov o vizuálne atraktívny svietiaci model Mesiaca s priemerom
5 metrov. Pripravujeme aj druhý ročník
podujatia Glgáč - Stretnutie hrnčiarov na

hrade Revište. Aktuálne chystáme kalendár podujatí na celý rok, zatiaľ vyzerá pomerne nabito, na sezónu sa však tešíme.
Organizáciu ďalšej turistickej výzvy zatiaľ
v najbližšom období neplánujeme, no
uvidíme, čo prinesie leto a neskôr jesenné mesiace,” prezradil destinačný koordinátor OOCR Región GRON, Jozef Gulai.
Región GRON
Foto: Región GRON

Záverečné losovanie
o hlavnú cenu.

Žiarsky útulok odchytával psov v osade Pod Kortinou
V utorok 29. marca pracovníci žiarskeho útulku pre psov v spolupráci
s mestom Žiar nad Hronom a mestskou políciou robili prehľad počtu
psov v osade Pod Kortinou. Zároveň
bolo pri tejto kontrole do útulku
odobraných niekoľko psov a sučiek
z nevhodných podmienok.
Podľa informácie z mestskej polície, odchytilo sa a do útulku zobralo štrnásť
psov. „Po odchytení spomínaných štrnástich psov zostalo na Kortine 47 psov. Štyroch psov sme zaznamenali aj v Šášovskom Podhradí, časť Píla, pod mostom,“
hovorí Marek Kinka, mestský policajt.

Ako podotýka, spolupráca s Rómami,
ktorí žijú v osade Pod Kortinou, bola
dobrá. „Kontroly robíme každý štvrtok.
Ďalšia väčšia kontrola by mala byť v júni
alebo v júli,“ uzatvára mestský policajt.
Ako informuje správkyňa útulku Žiarsky chlpáč Majka Rihová, cieľom akcie
bolo zistiť orientačný počet psov v tejto oblasti. „Zapisovali sme, či sú psíky
čipované, očkované, kastrované a či sú
v dobrom zdravotnom stave. Našli sme
aj psíky, ktoré boli kompletne zaočkované, čipované a zdravé. Väčšina z nich
však boli zanedbané a v zlom zdravot-

nom stave,“ konštatuje na úvod s tým, že
okrem psíkov zo zlých podmienok zobrali aj takých, ktorí nemali svojho majiteľa:
„Štrnásť psov, ktoré sme vzali do útulku,
sme nechali hneď veterinárne ošetriť,
zaočkovať a začipovať. Cez náš útulok
im po absolvovaní povinnej karantény
začneme hľadať nové domovy a budú
ponúknuté na adopciu.“ Tie psíky, ktoré
Pod Kortínou zostali, budú pracovníci
útulku naďalej sledovať a pokúsia sa aj
znížiť stav túlavých psov v tejto časti.
Psíky, ktoré útulok prevzal pod svoju
ochranu, už pôvodným majiteľom vrátené nebudú. Ako však Majka Rihová
zdôrazňuje, budú hľadať ľudí, ktorí sú
zodpovední za ich stav. „Všetky odchytené psíky sú väčšinou plaché a zbité.
Každý jeden z nich si prešiel negatívnou
skúsenosťou a majú za sebou nepekný
život. Pevne však veríme, že odteraz sa
ich osud zmení. U nás v útulku už nebudú vedieť, čo je to hladné bruško alebo
prázdna miska. Ľudská ruka sa ich odteraz dotkne iba vtedy, keď ich pôjde
pohladiť, už nikdy viac žiadna bitka. Sú
to naozaj veľmi zlomené srdiečka,“ konštatuje Majka a ako naznačuje, medzi
psíkmi je napríklad aj dvanásťročná psia
babička, ktorá väčšinu dňa prespí, ale

aj štyri miništeniatka. Tým útulok hľadal urgentne dočasné opatery, aby sa
nenakazili nebezpečným parvovírusom
alebo inými chorobami. Dočasku by potrebovalo aj pár malých psov, väčšinou
ide o ročné mixy teriérov.
Hneď, ako sa psíkom zlepšia zdravotné
stavy a v útulku sa oťukajú, útulok ich
začne predstavovať verejnosti a začne
im hľadať nové domovy.

Útulok Žiarsky chlpáč môžete podporiť aj tým, že prispejete na účet Žiarsky
chlpáč o. z. Peniaze budú použité na veterinárne úkony, očkovania či kastrácie
psíkov.
Číslo účtu:
SK68 0200 0000 0045 6300 0555
(li)
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Učiteľ na jednotku po dvoch rokoch aspoň v komornej forme
Podujatie Učiteľ na jednotku sa uskutočnil tento rok vo štvrtok 24. marca
a bol po dvojročnej prestávke. A keďže koronavírus ešte stále nepovedal
posledné slovo, oceňovanie sa konalo
v komornej forme.
Ako primátor Peter Antal vo svojom príhovore spomenul, mnohí z rodičov detí
až vtedy, ako sa začali ich deti vzdelávať
z domu dištančne, pochopili, že práca
učiteľa nie je jednoduchá. „Hľadali ste
spôsoby, ako správne dávkovať záťaž pre
žiakov, ktorí zároveň prišli o krúžky, veľkú
časť záujmovej činnosti, o výlety, exkurzie, školy v prírode, športové výcviky
a o väčšinu možností stretávať sa organizovane za nejakým vhodným účelom.
Po návrate detí do škôl bolo treba doháňať učivo, prišlo testovanie, opakované
karantény tried. Všetkého toho ste boli
súčasťou. Všetko to vás nesmierne zaťažovalo, unavovalo. A pritom ste sa
deň čo deň sami vystavovali zvýšenej
hrozbe nákazy,“ uviedol vo svojom príhovore žiarsky primátor. Ako zdôraznil,
koronačas sa stal aj veľkou výzvou. Školy boli akoby hodené do vody a ukázalo
sa, ktorá vie ako plávať. Kľúčovú úlohu
pri tom zohrávali riaditelia škôl – udávali
smer. Rozhodovali v mnohých oblas-

tiach – rozvrh, hodnotenie, koordinovanie vyučovania, naplnenie úväzkov
zmysluplnou prácou. „Pandémia ukázala a potvrdila, že vy, učitelia, ste schopní
konať samostatne a pružne, prispôsobiť
sa akýmkoľvek zmeneným podmienkam. A v neposlednom rade, dala nádej
a vieru, že verejnosť si snáď už konečne
uvedomila dôležitosť múdrych a obetavých učiteľov,“ dodal Peter Antal počas
príhovoru k žiarskym pedagógom a poďakoval im za obrovskú dávku energie,
ktorá prešla a prechádza mimoriadne
zaťažkávajúcou skúškou.

„

Vy, pedagógovia,
predstavujete mikrosvet,
v ktorom sa rodí budúcnosť.
Peter Antal, primátor mesta
Okrem primátora sa žiarskym pedagógom hudbou a spevom prihovorili
hudobníci zo skupiny Janko Kulich a Kolégium. Podujatia sa okrem ocenených
učiteľov zúčastnili aj riaditelia a zástupcovia škôl a školských zariadení v našom meste. Tak ako po minulé roky, aj
tentoraz cena Učiteľ na jednotku v sebe
zahŕňa finančné ohodnotenie, diplom,

Mimoriadne ocenenie si prevzala Andrea Sliacka.

drôtenú štylizovanú sovu od umeleckej
drotárky Blaženy Krivákovej a kyticu.
Ocenení učitelia sa v obradnej sieni zapísali aj do Pamätnej knihy mesta.

Základná škola s materskou školou
Š. Moysesa: Adriana Kováčová

Ocenení pedagógovia

Materská škola na Ulici Dr. Janského:
Iveta Koková, Emília Marušková

Základná škola na Ulici Dr. Janského:
Katarína Gajdošíková, Viera Rešovská
Základná škola na Ulici M. R. Štefánika:
Jarmila Balážová, Sylvia Beňová
Základná škola na Jilemnického ulici:
Viera Dávidová, Daniela Goralková

XXIX. Deň primára MUDr. Jána Straku
Banskej Bystrice, Dubnice nad Váhom,
Martina, Čadci, Šamorína, Dubnice nad
Váhom, Popradu a Košíc.
Primár Ján Straka patril k prvej generácii primárov gynekológov, zakladateľov
a budovateľov zdravotníctva v našej
krajine. Počas svojej odbornej kariéry
sa venoval liečbe a starostlivosti o ženu,
matku a novorodenca. Veľkú pozornosť
venoval aj včasnému vyhľadávaniu
zhubných ochorení žien či zdravotnej
výchove. Stal sa legendou žiarskej nemocnice.

ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej:
Peter Luptovský, Marek Žufka

Mimoriadne ocenenie: Andrea Sliacka,
Materská škola na Ulici Dr. Janského za
vysoko odborný a profesionálny prístup
k práci, obetavú, tvorivú pedagogickú
a riadiacu činnosť

Andrea Sliacka je zástupkyňou v elokovanom pracovisku MŠ na Sládkovičovej
ulici. Na pozícii učiteľky pôsobí už 32
rokov a od roku 2011 ako zástupkyňa
riaditeľky. V práci dokáže naplno využiť
svoj potenciál. Nie je len profesionálnou
pedagogičkou a ľudskou kolegyňou, ale
pri riadení MŠ sa naplno prejavujú aj jej
manažérske schopnosti. Vďaka nej sa
z mimorozpočtových zdrojov, zapájaním
sa projektmi do rôznych výziev podarilo zveľadiť interiér aj exteriér materskej
školy. Má v sebe mnoho kreativity a výtvarného nadania. Nie je snáď výtvarná
technika, ktorú by nevyskúšala. Častokrát organizovala workshopy, kde sa so
svojimi skúsenosťami rada podelila či už
s deťmi, alebo s kolegyňami. Vytváranie
prezentácií zvláda ako odreagovanie.
Popri náročnej práci zároveň stíha aj rodinu, domácnosť, krásnu záhradu, šport,
pečenie, ako čerstvá stará mama sa teší
z malého vnúčika. A stihla aj úspešne
vyštudovať bakalársky stupeň vysokoškolského štúdia v odbore špeciálna
predškolská pedagogika.
(li)

Pamiatku osloboditeľov
sme si uctili
pri pamätnej tabuli

Žiarska nemocnica dostala
nové monitory dychu
pre novorodencov
V piatok 25. marca sa konal XXIX.
Deň primára MUDr. Jána Straku. Témou bola starostlivosť o ženu, matku
a dieťa. Okrem spomienkovej časti sa
uskutočnila aj odborná konferencia,
ktorej sa zúčastnilo 60 lekárov z celého Slovenska.
Dni primára MUDr. Jána Straku organizovala Slovenská lekárska spoločnosť,
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka
spoločnosť, Spolok lekárov Žiar nad
Hronom, Svet zdravia, Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom a Gyne-

kologicko-pôrodnícke oddelenie v Žiari
nad Hronom a stretli sa na nej odborníci
v oblasti gynekológie a pôrodníctva z celého Slovenska.
Lekári si vypočuli prednášky na tému starostlivosť o ženu, matku a dieťa.
Podujatie slávnostne otvoril primátor
mesta Žiar nad Hronom Peter Antal. Uvedené podujatie podporil svojou účasťou
aj riaditeľ nemocnice Svet zdravia v Žiari
nad Hronom Ivan Mokrý. So svojimi prezentáciami vystúpili lekári z Bratislavy,

Monitor dychu je neoddeliteľnou súčasťou prvých dní novorodeniatka.
Sníma dych bábätka, a tak dokáže včas
upozorniť na hroziace nebezpečenstvo.
V rámci projektu Mamička, dýcham
dostala žiarska nemocnica od Nadácia
Križovatka v spolupráci so spoločnosťou
KiK Slovensko 15 kusov monitorov dychu
značky Babysense. Navýšenie počtu monitorov dychu prispieva k bezpečnému
a spokojnému pobytu novorodeniatok
a ich mamičiek na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
(li)

Darujte 2 % z dane OZ ZAŽIAR

Použijú sa na chod útulku pre psov Žiarsky chlpáč
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.
Z vyzbieraných peňazí pomôžeme tento
rok aj žiarskemu útulku pre psíkov - Žiarsky chlpáč. Nákup krmiva, zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade zveľadenie samotného útulku - také sú naše plány s vyzbieranými
peniazmi.
Ďakujeme aj v mene štvornohých chlpáčikov!
Pozor! Ak chcete podporiť žiarsky útulok, vo vyhlásení je potrebné zaškrtnúť
(takmer na konci) súhlas so zaslaním

osobných údajov. Mená ani darované
sumy nebudú nikde zverejnené! Slúžia
len na naše účely.
Čo treba urobiť:
• vytlačiť formulár, ktorý nájdete na
stránke www.ziar.sk

K vyhláseniu musí fyzická osoba doplniť
potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Pamiatku osloboditeľov si uctili aj predstavitelia mesta.
Zľava Juraj Miškovič, Peter Antal a Martin Baláž.

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 mestečka
Svätý Kríž. Tento významný deň sme
si pripomenuli vo štvrtok 31. marca
pietnou spomienkou a položením
vencov k pamätnej tabuli na námestí.
Dňom príchodu osloboditeľských armád
sa pre mestečko Svätý Kríž 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

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.
Pamiatku osloboditeľov si pripomenulo
vedenie mesta, Okresný úrad, Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov a niektoré politické strany. V mene hrdinov
boja proti nacizmu a fašizmu tiež vyjadrili podporu všetkým mierumilovným Rusom a Ukrajincom a vyzvali na okamžité
ukončenie vojny na Ukrajine.
(li)

Predložiť správcovi dane (daňový úrad)
vyhlásenie s prílohami musí do 30. apríla
2022.

• formulár si môžete vyzdvihnúť aj osobne na Informáciách Mestského úradu
v Žiari nad Hronom počas stránkových
hodín pondelok – streda – piatok v čase
od 8.00 do 15.00 hod.
• 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

Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
okresná organizácia.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 11.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 12.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 13.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 14.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Srdce, Rybárska 9, Sliač
• 15.4. 8.00 – 14.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 34, Zvolen
8.00 – 12.00 h lekáreň Benu, OC Kaufland, SNP 116, ZH
13.00 – 20.00 h lekáreň Benu, OC Kaufland, SNP 116, ZH
• 16.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, J. Kozáčeka 9282, Zvolen
• 17.4. 8.00 – 14.00 h lekáreň Prameň, Duk. hrdinov 8, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň Štúrova, Ľ. Štúra 2, Zvolen
8.00 – 12.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
13.00 – 20.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 18.4. 8.00 – 14.00 h lekáreň U Hippokrata, Kremnická 2, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň U spasiteľa, P. O. Hviezdoslava 1, Zvolen
8.00 – 12.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
13.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
• 19.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada, Nám. SNP 5, Zvolen
• 20.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna, J. Kozáčeka 11, Zvolen
• 21.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň V kocke, E. P. Voljanského 1, Zvolen
• 22.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok, A. Hlinku 64, Zvolen
• 23.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 24.4. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19, ZH

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,
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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)

Z pera čitateľa

Fazuľa
Bol mrazivý a slnečný deň. Na chate sme
mali kamarátov, ktorí prišli na lyžovačku. Po
raňajkách sme sa v pohode vychystali, pripli
lyže a pobrali sa na svah k vleku.
Lyžiarov bolo dosť, takže na vlek sa i čakalo.
Postretali sme známych, na svahu postáli,
nastavili tvár slnku a podebatovali. Lyžovačka
začala výborne.
No, po určitej dobe sa poobzerám a manžela
nevidím. Ani pri vleku ani na svahu. Asi
išiel do reštaurácie, ale bezo mňa? Vyčkala
som našich známych, či nie je s nimi, či ho
nevideli. Vraveli, že ho veľmi bolela noha,
spustil sa len párkrát. Aj lyžiarku si uvoľnil,
nepomohlo to, tak odišiel do chaty. Pýtam
sa, či spadol, udrel sa, či ho bolelo koleno,
veď sa môže kadečo prihodiť. Nič bližšie
nevedeli. Lyžovali sme sa ďalej, ale stále mi
vŕtalo v hlave, čo sa asi mohlo stať. Keď sme
si išli oddýchnuť na čaj, nedalo mi, rozlúčila
som sa s tým, že idem do chaty za manželom.
Na lyžiach, miernym svahom, cesta netrvala
dlho, ale myšlienky mi pracovali rýchlosťou
svetového pohára v zjazde. Predstavovala
som si ho, ako si ošetruje boľavú nohu,

leží, pritom trpí, alebo hromží. Ako vôbec
pôjdeme autom domov, nebodaj k lekárovi,
či nie je doráňaný, či vôbec tú nohu ešte má.
Prichádzam k chate, odopínam si lyže.
Manžel zaiste začul vonku pohyb, lebo vyšiel
do dverí a skôr, než som sa zmohla na jediné
ľútostivé slovo, nahnevane hovorí:
- Kto mi dal do lyžiarky fazule? To bol ale
hlúpy žart!
Vytreštím oči. - Fazule, aké fazule? – Azda
nie nejaký prívarok, preblesne mysľou,
ešte tak zničiť lyžiarku... Opadáva zo mňa
napätie, keďže ide len o tom, ale u manžela
sa stupňuje:
- Fazuľa. Fazuľa tvrdá a stará. Len ty si mi ju
mohla tam dať!
- Ale prečo by som ju tam dávala? – zvyšujem
aj ja hlas, ale v tom som si na niečo spomenula
a pochytil ma veľký smiech.
- Ešte sa smej! – hnevá sa manžel. – Ledva
som došiel. A keď som sa vyzúval, z pravej
lyžiarky mi vypadlo toto.
Tu bol môj smiech temer nezadržateľný.
– To je náhoda a nehnevaj sa, - hovorím
so smiechom, keď beriem malé igelitové

vrecúško s pár voľne pobiehajúcimi
zrniečkami fazule.
Keď som mu začala rozprávať, ako som doma
balila veci na chatu, všetko dávala na jedno
miesto aj toto vrecúško, už sa usmievaj aj
on. Fazuľku že mi doniesla moja kolegyňa,
ktorá mi ju ponúkala ako veľmi dobrú, nech
si ju pri chate zasadím. No a tá, rozbehaná
potvorka, sa zrejme zo stola zošuchla a padla
presne do pravej lyžiarky.
Manžel zabudol na bolesť a pokazenú
lyžovačku. Spolu sme sa tomu smiali a keď
došli naši kamaráti a pýtali sa, čo a ako
s nohou a vykľula sa z toho fazuľa, nastal
smiech a celú udalosť sme si ešte farbisto
opisovali a čo – to pridávali.
Na jar som vylyžovanú fazuľku zasadila,
polievala, takmer zrakom ju zo zeme
vyťahovala. Manžel pozapichoval k nej palice,
nie lyžiarske, ona sa veselo točila a svojimi
červenými kvetmi akoby sa nám posmievala.
No, my sme s ňou vypiekli, lebo sme jej
veľké žlté struky zjedli ako výborný prívarok
a spomínali pri tom na zimnú lyžovačku.
Mária Szolnokyová

Zaujalo nás
Obyvateľka nášho mesta
má zaujímavú záľubu.
Vo svojej zbierke má
približne 80 kusov bábik.
Všetko sú to kúsky,
s ktorými sa kedysi hrali
detské ručičky. Ako nám
prezradila, bábiky začala
zbierať, keď jej bolo
v živote ťažko a začala
na ne pliesť a háčkovať
oblečenie.

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)

Hviezdoslavov Kubín
V piatok 25. marca sa v Centre voľného času
uskutočnilo okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Je to najstaršia
a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy detí, mládeže aj dospelých na
Slovensku.
V Centre voľného času pravidelne organizujú
okresné kolá pre tri kategórie žiakov základných
škôl.

Okresného kola sa tento rok zúčastnilo 48 žiakov
zo štyroch základných škôl v Žiari nad Hronom
a dvoch základných škôl v Kremnici. Víťazi a víťazky prvých miest postupujú do regionálneho kola,
ktoré sa uskutoční v apríli v Kremnici a v Banskej
Štiavnici.
CVČ
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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.

COFFE

Pri adopcii sa podpisuje adopčný protokol a hradí adopčný poplatok.

SARAH

MIJA

CIRO

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)

AXEL

Rasa: x československý vlčiak
Pohlavie: sučka. Vek: cca 2 roky
Sarah priniesla do útulku MsP. Jej predchádzajúci život
vôbec nebol ľahký. Často bola hladná a preto sa musela
naučiť bojovať o prežitie. Napriek tomu, nezanevrela na
ľudí a dôveruje im. Dokonca by sa dalo povedať, že ľudí
zbožňuje. V útulku sa Sarah stala mamičkou a priviedla
na svet päť krásnych šteniatok. Hľadáme jej len ten
najlepší domov, kde ju budú ľúbiť a bude súčasťou
rodiny. Domov jej hľadám v byte alebo rodinnom
dome, kde bude mať prístup do vnútra. Sarah už ovláda
základnú hygienu aj základné povely. Je to pokojný psík,
vyrovnaný. Zbožňuje hladkanie a má veľmi rada deti.

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

Rasa: kríženec. Vek: cca 4 roky. Pohlavie: pes

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.

Ciro je dokonalý mix psíka, má maximálne 10 kg.
Môže mať približne 4 roky. Je to neskutočný maznáčik.
V útulku je od 19. marca, čip sme u neho nenašli. Ciro už
prešiel veterinárnym ošetrením. Zatiaľ sa javí, že iných
psíkov veľmi nemusí, ale to ešte na 100 % nevieme. Po
skončení karantény vyskúšame znášanlivosť s inými
psami.

REXO

SIRIUS

DIEGO

Rasa: x teriéra. Vek: cca 1 rok. Rasa: pes
Coffe prišiel do útulku 22. marca 2022. Samozrejme,
čip sme u neho nenašli. Má približne jeden rok a je to
kríženec teriéra. Od prvého dňa sa javí ako milý psík,
dobrej povahy. Jeho znášanlivosť s inými psíkmi zatiaľ
nevieme, keďže je v karanténe. Coffe už prešiel aj
veterinárnym ošetrením.

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.

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.

S láskou k tradíciám
V stredu 16. marca vyhlásilo Občianske združenie Žiarska kotlina, ako koordinátor regionálnej značky, výzvu
na predkladanie žiadostí o získanie
značky Regionálny produkt Pohronie.
Značka Regionálny produkt Pohronie je
udeľovaná miestnym výrobcom, producentom a organizátorom, ktorí vyrábajú
výrobky, poskytujú služby, alebo organizujú podujatia, ktoré sú pre náš región
znamenité, prekypujú tradičnosťou, no
zároveň musia spĺňať kritériá na to, aby
im bola značka udelená. Našou značkou
sa snažíme vyzdvihovať kvalitu, zviditeľniť jedinečnosť regionálnych produktov
a služieb a nezabúdame podporovať
miestnych výrobcov, poskytovateľov
služieb a organizátorov podujatí, ktorí práve v našom území hospodária či
podnikajú.

práve vás. Neváhajte a prihláste sa do
výzvy!

K cieľom, ktoré taktiež spĺňame, bezpochyby patrí podpora spolupatričnosti
medzi výrobcami a miestnymi obyvateľmi, pretože tým, že si miestni obyvatelia
kúpia práve miestne a regionálne produkty, podporia nielen výrobcu, ale aj
životné prostredie v zmysle, čím kratšia
prepravná vzdialenosť, tým menšia záťaž
na životné prostredie.

Cieľ regionálnej značky

Žiadosti je možné predkladať poštou
alebo osobne na adresu: Občianske
združenie Žiarska kotlina, Svätokrížske
námestie 265/35, 965 01 Žiar nad Hronom v termíne od 16. marca do 30. apríla
2022.
Ak práve VY vyrábate tradičné a pre región jedinečné výrobky, tak hľadáme

Typ výrobku alebo jednotne definovanej
skupiny výrobkov, kde všetky výrobky
zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti:
• remeselné (drevo a kameň, keramika,
sklo, kov, slama, textil, vlna, čipka, koža,
iné....)
• potraviny a poľnohospodárske produkty
(mäso, mlieko, syry, víno, šťavy, chlieb, zelenina, iné...)
• prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby,
lesné ovocie, med, čaje, iné...)
Vyššie uvedený zoznam je len informatívny. Vhodnosť výrobku pre získanie
značky Regionálny produkt Pohronie
bude posudzovaná komisiou pre udelenie značky individuálne.

Regionálna značka sa udeľuje pre fyzické
a právnické osoby, ktoré vyrábajú výrobky a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a používanie značky. Jej zmyslom a cieľom je
podporiť rozvoj územia Pohronie, s ohľadom na šetrné využívanie prírodného
a kultúrneho dedičstva regiónu. Značka
garantuje pôvod označeného výrobku
v regióne, šetrnosť výrobcu i výrobku
k životnému prostrediu, kvalitu a priamu nadväznosť činnosti v danom území.

Čo vám značka prinesie
Propagáciu doma i mimo hraníc Pohronia, spoluprácu s inými regiónmi v rámci
Slovenska, účasť na významných akciách

v kraji a v rámci celej SR, možnosť zvýšenia odbytu a spolupráca s Regionálnymi
pultami v rámci Banskobystrického kraja.
Oprávnení žiadatelia sú remeselník, súkromne hospodáriaci roľník, živnostník,
ľudový výrobca, ľudový umelec, firma,
organizácia so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Pohronie.

Okres Žiar nad Hronom
Mestá:
Kremnica, Žiar nad Hronom
Obce:
Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Horná
Ves, Horná Ždaňa, Ladomerská Vieska,
Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Ihráč, Hliník nad Hronom, Hronská
Dúbrava, Janova Lehota, Jastrabá, Kosorín, Kopernica, Krahule, Kremnické Bane,
Kunešov, Lúčky, Lutila, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené
Teplice, Slaská, Stará Kremnička, Trnavá
Hora, Vyhne
Bližšie informácie získate na stránke
www.produktpohronie.sk, na Facebookovom profile – Regionálny produkt Pohronie alebo priamo v Občianskom združení Žiarska kotlina (Slavomíra Zaťková,
e-mail: koordinatorrz@ziarskakotlina.sk,
mobil: 0910 779 277, Vlasta Kútiková,
e-mail: administrator@ziarskakotlina.sk,
mobil: 0915 900 333).
(r)

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

Pohlavie: pes. Rasa: x nemecký ovčiak
Vek: cca 8 rokov. Váha: 30 kg
Tolerantnosť: psy podľa sympatií/mačky nevieme
Rexo má približne 8 rokov. Vieme, že už nie je najmladší,
ale stále je veľmi aktívny a v dobrom zdravotnom stave.
Zbožňuje ľudí a veľmi si užíva ich spoločnosť. Je to
maznák a úžasný psík, ktorý veľmi túži po novom
domove.
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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.

publiky pri ohrození verejného zdravia
v súvislosti s COVID-19.
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.

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. 82
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

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

k dispozícii na stanovišti – pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika v čase od 14.00 do 18.00 hod.
K dispozícii bude asistencia.
Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno – bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých
je v meste rozmiestnených spolu osem
kusov.

Všetky druhy odpadov je možné
umiestniť na zbernom dvore, zmesový
komunálny odpad štandardne len do
zberných nádob pôvodcu.

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.

Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu
(modrý kontajner) bude celý týždeň

Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali
aktuálne opatrenia stanovené Úradom
verejného zdravotníctva Slovenskej re-

ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
POČAS DNÍ JESENNEJ ČISTOTY
Pondelok 25. apríla
od 14.00 do 18.00 hod.
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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

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.
Mesto si vyhradzuje právo na zmenu
stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho
riešenia umiestnenia kontajnera na iné
stanovište.
OŽPaI, oddelenie OH
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Takmer 6 000 eur na tieniacu
techniku pre škôlkarov
Materská škola – elokované pracovisko na Sládkovičovej ulici ďakuje
žiarskej spoločnosti Hydro Extrusion
Slovakia so sídlom v priemyselnom
parku, za finančný dar 5 900 eur pre
elokované pracovisko.
Z týchto financií sme dali namontovať
exteriérové rolety do tried, v ktorých
je počas letných mesiacov veľmi vysoká teplota. Zároveň naša vďaka patrí aj
spoločnosti Nemak Slovakia, ktorá nám
sumou 500 eur pomohla pri dofinancovaní tieniacej techniky. Umožní nám to

výrazne zlepšiť klímu v triedach počas
horúčav a tiež plnohodnotne využívať
interaktívne tabule, ktoré pri svetelných
podmienkach v slnečnom počasí boli
takmer nepoužiteľné. Do finančnej zbierky výraznou mierou prispeli aj viacerí rodičia materskej školy. Ďakujeme, že nám
pomáhate zlepšovať prostredie pre deti
a zamestnancov, čo pozitívne vplýva na
ich zdravie a psychickú pohodu.
Andrea Sliacka, zástupkyňa riaditeľky
MŠ, EP Sládkovičova 1

Harmonogram čistenia ulíc
Od stredy 30. marca do piatku
22. apríla 2022 od 8.00 do 9.00 hodiny
prebieha čistenie ulíc. Čistenie budú
vykonávať mestské Technické služby
za asistencie Mestskej polície, pričom
bude použité prenosné dopravné značenie.
Zabezpečené sú letáky za stieračmi
a taktiež olep vchodov priľahlých spoločenstiev. Značenie sa bude posúvať na
nové lokality.

Čierne skládky sa likvidujú na náklady mesta
Na území mesta Žiar nad Hronom sa
pravidelne objavujú tzv. čierne skládky. Pracovníci odboru životného prostredia tieto skládky monitorujú a riešia
v zmysle zákona o odpadoch.
„Zistené miesto čiernej skládky sa musí
zmonitorovať, zistiť rozsah, zloženie či

vlastníctvo pozemku. Čierne skládky riešime postupne, a to podľa personálnych
a technických možností,“ vysvetľuje na
úvod Ivana Martincová, odborná referentka Odboru životného prostredia MsÚ
a ako podotýka: „V našom meste napriek
osvete a informáciám o nakladaní s od-

padmi neustále vznikajú čierne skládky.
Čo je odrazom kultúry a úrovne našej
spoločnosti.“
Pred niekoľkými dňami pracovníci úradu
dostali podnet od občana mesta, v ktorom upozorňoval na čiernu skládku v časti

za obchodným domom Kaufland. „Podnet
sme ihneď zaradili do zoznamu čiernych
skládok a začali so šetrením. V prvom rade
bolo potrebné zistiť, kde sa nachádza, keďže podľa popisu a fotografie z podnetu
sme nevedeli dostatočne identifikovať
miesto skládky. Následne, po jej zmonitorovaní, sme zorganizovali vyzbieranie
smetí. V tomto prípade to bol nadrozmerný odpad, ktorý bol navyše premočený a prehnitý,“ konkretizuje ďalej Ivana
Martincová s tým, že po vyčistení mesto
objednalo odvoz zlikvidovanej skládky.

Mesto privíta
dobrovoľnícke aktivity
„Ďakujeme našim aktivačným pracovníkom, ktorí sa veľkou mierou podieľajú na
odstraňovaní čiernych skládok a údržbe
čistoty a poriadku mesta. Samozrejme,
privítame akékoľvek dobrovoľnícke činnosti, ktoré v spolupráci so samosprávou
môžeme zrealizovať v prospech čistoty
mesta,“ uzatvára Ivana Martincová.
(li)

Čistenie sa bude vykonávať
na týchto uliciach:
11. apríla: Jiráskova, Komenského
12. apríla: Cyrila a Metoda,
Dukelských hrdinov
13. - 14. apríla: Hviezdoslavova
20. apríla: Svätokrížske námestie
21. - 22. apríla: sídlisko Pod vršky
(r)
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POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
susedom
a známym, ktorí
odprevadili na
poslednej ceste
nášho drahého
manžela, ocka, starého otca a brata
Oldricha Prokopa,
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.

Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
známym
a susedom,
ktorí odprevadili
na poslednej
ceste moju
maminu, našu starkú,
svokru, svatku a tetu
Máriu Palajovú,
ktorá nás navždy opustila po dlhej
a ťažkej chorobe dňa 16. marca
2022 vo veku 64 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy,
je len vzdialený.
Dňa
12. apríla sme
si pripomenuli
8 rokov od
chvíle, keď nás opustila naša drahá
Magduška Miklová,
milujúca mama a manželka.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
Spomínajú milujúci
manžel a syn.

SPOMIENKA
Len spomienky
na teba
si môžeme dopriať
a vo svojom srdci
si ťa navždy
zachovať.
Dňa 14. apríla
2022 uplynú
3 roky, čo nás
navždy opustil náš ocko,
dedko, manžel a brat
Imrich Kállay.
S láskou a nehou v srdci
ticho spomíname.

SPOMIENKA
Predobré srdce
na svete sme mali,
ktoré nás
vedelo milovať,
keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám
viackrát,
zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.
Odišla si nám, mamička,
nevieme kam,
len spomienka na teba ostala nám,
spomienka krásna, mamička milá,
veď len pre nás si vždy žila.
Dňa 14. apríla 2022 si pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mamička,
manželka a stará mamička
Mária Bošková.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI

SPOMIENKA
Úsmev mala na
perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 14. apríla
si pripomíname
1. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá mama a stará mama
Mária Rudzanová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 6. apríla 2022 sme si
pripomenuli 1. výročie od chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
Blažka Štyriová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.
Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 23. apríla 2022 si pripomíname
1 rok od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Mária Štyriová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa
25. marca sme
si pripomenuli
5. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš otec
a starý otec
Stanislav Puťoš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Nechajte ma
tíško spať,
čo mi bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 17. apríla
2022 uplynie
20 rokov, čo nás
navždy opustil
milovaný manžel,
otec, starký a brat
Marian Harach
z Lehôtky pod Brehmi.
Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou
na neho spomínajú.

Prijmeme do zamestnania na Kúriu Bzenica – Revištské Podzámčie, okr. Žarnovica
na trvalý pracovný pomer:
• kuchár, 7,50 €/hod. v čistom
• čašníčka, 5 €/hod. v čistom, aj výpomoc len cez obedy
• brigádnikov na víkendy a cez prázdniny ako čašníkov, 5 €/hod v čistom.
Ubytovanie zabezpečené. Prosím volajte: 0907 840 378 alebo 0907 809 432.

Vymením veľký 3-izbový byt s 2 balkónmi a pivnicou na Jilemnického ulici
v ZH za menší 2 alebo väčší 1-izbový byt + doplatok. Len lokalita ZH alebo
Lad. Vieska. T: 0903 248 433

Spoločnosť HIMM Building s.r.o. príjme do zamestnania stavebných robotníkov, môžu
byť aj SZČO. Skúsenosti: sadrokartón, maliarske práce. Lokalita: Slovensko, Česká
republika, Nemecko, Rakúsko. Nástup: ihneď. Mzda: dohodou. Jazykové znalosti:
nemecký jazyk, nie je podmienkou. T: 0948 269 078

Predám interiérové dvere, slonia kosť, plné aj presklené. Rozmery: 60/80/90. Cena.
10 eur/kus. T: 0903 155 323

Hľadám spoločníka do 45 rokov. Bývanie v ZH. T: 0910 176 412
Na predaj RD s pozemkom Kosorín č. 9 vhodný na celkovú rekonštrukciu alebo zbúranie
(lepšia voľba) pozemok cca 2000 m2 na pozemku je vlastná studňa, elektrina, plyn.
Cena znížená 27 000 eur. T: 0919 412 615
Dám do prenájmu čiastočne zariadený 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Prenájom je
možný od 1.5.2022. T: 0907 485 130

SPOMIENKA
Stále je ťažko
a smutno nám
všetkým.
Nič už nie je také,
aké bolo predtým.
Všade okolo
chýba tvoj hlas.
Mal si rád život,
my teba a ty nás.
Skromný a láskavý si bol
vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 20. apríla 2022 si
pripomenieme 1. smutné výročie
od chvíle, keď nás vo veku
nedožitých 62 rokov navždy
opustil náš drahý manžel,
otec, starký a brat
Tibor Béreš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinou
a Ildika s rodinou.

SPOMIENKA
Úsmev mal
na perách,
dobrotu v duši.
Lásku, ktorú
rozdával,
máme stále
v srdci.
Dňa 23. apríla
uplynú tri roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Ondrej Struhár.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, deti, nevesty,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA

RIADKOVÁ INZERCIA

Predám záhradku s rozlohou 200 m2, pod Kauflandom v ZH, ktorá nie je v osobnom
vlastníctve. Cena: 2 200 €. Záhradka má zavedenú vodu na polievanie. Ročný
prenájom: 25 €. T: 0944 164 051
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Predám nový fóliovník, rozmer: 200 x 300 cm. Cena. 85 €. T: 0907 030 116
Darujem 60 l akvárium s rybičkami a príslušenstvom - zdarma. T: 0949 832 298

Ešte vlani sa v parku v Žiari nad Hronom našiel zlatý predmet (nálezkyni je potrebné
uviesť, o aký predmet ide). Číslo na nálezkyňu: 0907 389 939
Predám drevenú, zachovalú manželskú posteľ. Cena dohodou, dohoda istá.
T: 0908 945 359
Kúpim medaily, plakety, vyznamenania, odznaky či mince. T: 0904 506 160
(sms, WhatsApp, Viber, Signal), mincestor@pobox.sk, facebook mincestor
Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur. T: 0904 404 926
Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921

Dňa 10. apríla
si pripomíname
9. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás opustila
naša drahá mama
a stará mama
Anna Líšková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 12. decembra si spomíname
8. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec
Ján Vanko
a dňa 30. marca uplynulo 38 rokov,
keď nás opustila naša drahá mama
Paulína Vanková,
rod. Martincová.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len so
spomienkou
musíme žiť.
Dňa 18. apríla si
pripomenieme
20. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá manželka,
mama, stará mama,
babka a prababka
Lýdia Urblíková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína manžel,
syn a dcéry s rodinami
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Rana v srdci
stále bolí,
zabudnúť nám
nedovolí.
Aj keď nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ s nami.
Dňa 3. apríla uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
Jozef Masarovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
sestra s rodinou.

Uzávierka čísla 8, ktoré vychádza
25. apríla, je v utorok 19. apríla.
Spomienky prijaté po tomto dátume
budú zaradené až do ďalšieho vydania.
Spomienky môžete podať aj
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.
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Starší žiaci sa pripravujú
na vyvrcholenie sezóny
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

Družstvo starších žiakov Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom,
pod vedením trénera Karola Kučeru
a jeho asistenta Branislava Oberta,
má za sebou trištvrte sezóny.
Po absolvovaní letnej prípravy sme sa
zúčastnili 7-dňového sústredenia v Banskej Štiavnici, ktoré bolo zorganizované
na veľmi vysokej úrovni. Po prvom prípravnom zápase sme už prvej polovici
septembra absolvovali dva kvalifikačné
turnaje, v rámci ktorých sme odohrali
päť víťazných zápasov, a tak sme postúpili do skupiny GOLD celoslovenskej
súťaže.
V októbri sa nám rozbehli zápasy celoslovenskej ligy starších žiakov skupiny
GOLD, teda najlepších ôsmich družstiev
na Slovensku. Doteraz sme odohrali 15

zápasov, z toho 13 víťazných a 2 zápasy
sme prehrali. A tak sme v priebežnej, ale
neúplnej tabuľke na 1. mieste.
Všetky družstvá však majú ešte pred
sebou dohrávky. Počas pandémie sa
niektoré zápasy prekladali a treba ich
dohrať. Nám ostáva dohrať tri zápasy
a v rámci vylosovania nás čakajú ešte
dve dvojkolá. To znamená, že na domácej palubovke ešte privítame družstvá zo Serede a Žiliny a na konci apríla
cestujeme do Bratislavy na Inter a BSC
Bratislava.
Za výkony v zápasoch a prístup k tréningovému procesu treba všetkých
chlapcov pochváliť. Dávajú do to všetko, čo je v ich možnostiach. Naša snaha
v tréningovom procese bude smerovať
k vyvrcholeniu sezóny, ktoré sa usku-

toční v termíne 3. až 5. júna záverečným turnajom Final-Eight, na ktorom sa
naši chlapci budú snažiť o čo najlepšie
umiestnenia a budeme im v tom držať
palce.

Žiaci si po výbornom výkone
nesú z východu dve
dôležité víťazstvá
BASKETBAL - ŽIACI

Družstvo tvoria hráči ročník narodenia 2007: Jakub Barcík, Matej Valent,
Filip Horváth, Bruno Juhász, Ján Kováč,
Adam Herich, Boris Kovalčík, Timotej
Kršiak, Timotej Šadoň, Lukáš Matejka,
Jakub Chrobák
Dopĺňajú ho hráči ročník narodenia
2008: Martin Barniak, Roderik Roško,
Branislav Mališ, Jakub Tapfer, Šimon
Ďurian
Karol Kučera, tréner
a Branislav Obert, asistent

BK MŠK Žiar nad Hronom – RIM Basket Košice 59:43 (11:8, 28:22, 47:27)
Body: Roško 22, Barniak 18, M. Huraj 9,
Mališ 6, Ďurian 2, Tapfer 2. Hrali: Golebiowski, Oťapka, Plencner.
BK MŠK Žiar nad Hronom – Spišská
Nová Ves 68:44 (14:7, 31:17, 47:31)
Body: Barniak 23, Roško 18, Tapfer
12, Ďurian 4, M. Huraj 4, Mališ 3, Golebiowski 2, Plencner 2. Hrali: Oťapka.
BK MŠK Žiar nad Hronom – Inter Bratislava 50:104 (12:25, 26:52,38:78)
Body: Roško 20, Barniak 14, Ďurian
4, Mališ 4, Tapfer 3, Plencner 2, Golebiowski 2, Oťapka 1. Hrali: M. Huraj.
Žiaci v kategórii U14 bojujú medzi
ôsmimi najlepšími tímami Slovenska
o postup na Majstrovstvá Slovenska.
Po prvom kvalifikačnom turnaji zo
štyroch boli na výbornom štvrtom

Najmladší žiarski basketbalisti
na Fatranskej mikrolige
BASKETBAL - 14. ROČNÍK FATRANSKEJ MIKROBASKETBALOVEJ LIGY VIKTORKA

Druhá turnaj mikrobasketbalovej ligy sa uskutočnil v sobotu 2. apríla v Handlovej. Zúčastnili
sa ho basketbalové nádeje – chlapci aj dievčatá,
ročník narodenia 2012 a mladší.
Žiarske najmladšie družstvo odohralo druhý turnaj
fatranskej mikrobasketbalovej ligy v Handlovej. Do
turnaja sme nastúpili s desiatimi hráčmi. Podarilo
sa nám vyhrať dva zápasy, z nich tri hodnotíme
pozitívne.

Hronom, BK IMC SLOVAKIA Považská Bystrica

Prehratý zápas proti Prievidzi nám ukázal naše nedostatky a aj to, na čom musíme počas nasledujúcich tréningov zapracovať. V neposlednom rade by
som chcel pochváliť za bojovnosť a dravosť, ktorú
nechali naši najmladší hráči na ihrisku.

III. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia P. Bystrica 23:17
Body: Michalová 6, Baláž 6, Krnáč 6, Chrobák 3,
Inštitoris 2

Samozrejme, veľká vďaka patrí rodičom, ktorí prišli
podporiť svoje deti a podporovali ich celý turnaj.
Podporiť družstvo prišiel aj Ondrej Haviar, hráč
žiarskeho mužského tímu.
Zúčastnené družstvá
MBK Handlová, MBA Prievidza, MŠK BK Žiar nad

I. zápas: ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad Hronom 16:24
Body: Krnáč 12, Chrobák 6, Inštitoris 2, Michalová
2, Baláž 2
II. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA Prievidza 14:35
Body: Baláž 7, Krnáč 3, Inštitoris 2, Michalová 2

Hrali: Martin Dolinský, Jakub Inštitoris, Šimon Hanzel, Jaroslav Jančo, Matúš Krnáč, Matúš Baláž, Natália Michalová, Tomáš Chrobák, Oliver Soustružník,
Sofia Molnárová.
Branislav Obert, tréner
a Štefan Muha, asistent
Foto: BK MŠK ZH

mieste a do Košíc vycestovali s cieľom
si dobrú pozíciu v tabuľke udržať.
V Košiciach na druhom kvalifikačnom
turnaji zahrali všetci chlapci výborne.
Hrali veľmi takticky, v obrane aj útoku.
Proti Košičanom aj Spišiakom sa presadzovali individuálne, ale aj aj s peknými
prihrávkami. Bojovali o každú loptu a súperom veľa nedovolili. Porazili Košice aj
Spišskú Novú Ves, čím si upevnili pozíciu
v hornej časti tabuľky.
Zápas s Interom Bratislava, favoritom
celej súťaže, bol nad ich sily, mentálne
aj fyzicky. Zároveň však aj výbornou lekciou z rýchlosti a agresivity. Teraz sa už
môžu chlapci plne sústrediť na medzinárodný veľkonočný turnaj v Ostrave, kde
ich v dňoch 14. až 17. apríla čakajú súperi
z Litvy, Nemecka, Maďarska a Česka.
Norbert Nagy, tréner
a Karol Tapfer, asistent

Z Majstrovstiev Slovenska
do 21 rokov bronz vďaka
Linde Majerčíkovej
STOLNÝ TENIS

Cez víkend 26. a 27. marca nás svojimi výkonmi potešili naše mladé stolné tenistky. Hráčke
Stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom,
Linde Majerčíkovej, sa kvalitným výkonom na
Majstrovstvách Slovenska do 21 rokov podarilo
vybojovať bronzovú medailu.
Linda do turnaja vstúpila impozantne, keď v skupine a ani v následnom štvrťfinále nestratila ani set.
V skupine postupne zdolala svoje súperky: Sáru
Habarová z KST RAKSIT 3:0 a Viktóriu Kucharíkovú
z TTC Považská Bystrica tiež 3:0.
V štvrťfinále Linda narazila na Veroniku Drobovú z STK Devínska Nová Ves, ktorú tiež pomerne
hladko zdolala 3:0 a tým si zabezpečila medailu
z Majstrovstiev Slovenska, keďže sa dostala do se-

mifinále a zápasy o 3. miesto sa na majstrovstvách
nehrajú a udeľujú sa dve tretie miesta.
V semifinále sa stretla s Emou Činčurovou z ŠKST
Topoľčany, víťazkou posledného turnaja SPM
dorasteniek zo Žiaru nad Hronom. Nakoniec 15 ročná Linda Majerčíková vybojovala v Bratislave
výborné tretie miesto, a to na Majstrovstvách Slovenska v ženskej kategórii do 21 rokov.
Naša ďalšia mladá stolná tenistka, Martina Hrabajová, vybojovala cenné 3. miesto na spoločnom
krajskom bodovacom turnaji Žilinského a Banskobystrického kraja v Ružomberku v kategórii starších žiačok. Maťka je pritom ešte stále len mladšia
žiačka.
Jozef Barniak, SteK MŠK ZH
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Michalovce nás zdolali v závere zápasu
FUTBAL – FORTUNA LIGA

MFK Zemplín Michalovce - FK Pohronie 1:0 (0:0)
Gól: 86. Marcin. Rozhodovali: Kráľovič
- Ádám, Havlíček, ŽK: Lačný (Poh.), 253
divákov.
MFK Zemplín Michalovce: Kozhukhar
- Kotula, Ranko, Vaško, Mendéz - Kanu
(78. Ntotis), Begala (55. Artabe), Ošima
- Popovits (67. Tosevski), Marcin, Žofčák
(78. Magda)
FK Pohronie: Le Giang - Fofana
(79. Chrien), Klabník, Štrba – Sanneh,
Bangala (71. Hašek), Ožvolda, Steinhübel
– Blahút, Lačný, Mihalík
Futbalisti MFK Zemplín Michalovce
zvíťazili nad FK Pohronie v 4. kole
skupiny o udržanie vo Fortuna lige.
Po opatrnom úvode mali prvú sľubnú
šancu hostia, no domáci brankár Kožuchar stihol zareagovať na strelu Bangalu
spoza šestnástky. Na opačnej strane mal
krátko na to šancu Marcin, no brankár
hostí Le Giang mu zmaril radosť. Prvý
polčas priniesol rušný futbal, ale bez
gólu. Nezmenilo sa to ani v 26. minúte,

Pohronské osy nenašli recept na prekonanie
ukrajinského brankára Kozhukhara.

Christián Steinhübel v boji o loptu.

Stretnutie kapitánov. Ligový rekordér Igor Žofčák
a odchovanec Pohronia Patrik Blahút.

keď v sľubnej príležitosti neuspel Kanu.
Bezgólový stav nezmenila ani individuálna akcia Blahúta v závere prvého polčasu, keď jeho strelu domáci zrazili na
rohový kop.
Úvod druhého dejstva bol o obojstrannom vyčkávaní na chybu, no naďalej sa

hralo v tempe. V 71. minúte Fofana dosiahol na dlhý center, ale nedostal loptu
do bránky domácich. Rozhodujúci moment zápasu priniesla 86. minúta. Ošima
dostal loptu na Marcina, ktorý zvnútra
šestnástky prestrelil Le Gianga - 1:0.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Štartuje tretí ročník Futbalu v meste
Ambasádorom Marek Hamšík
FUTBAL

Námestia a obchodné centrá v šiestich najväčších mestách na Slovensku
ožijú futbalom. Riadiaca organizácia
Fortuna ligy Únia ligových klubov
(ÚLK) a jej partneri na čele s generálnym o.z . BILLA ľuďom odštartovali
spoločný projekt pre mladé futbalové talenty z celého Slovenska Futbal
v meste.
Ide v poradí už o tretí ročník úspešného
projektu Futbal v meste. Rovnako ako
v minulom roku, aj v tomto je generálnym partnerom o. z. BILLA ľuďom a opäť
je projekt zameraný na mladé futbalové
talenty do 11 rokov. V šiestich najväčších
mestách na Slovensku sa rozohrá turnaj
mladých futbalových nádejí do 11 rokov.
Názov Futbal v meste je príznačný, futbalové ihriská vyrastú v centrách miest,
na námestiach, pri obchodných centrách. Okrem samotného turnaja je pripravených viacero futbalových atrakcií.
Všetky informácie sú dostupné na www.
futbalvmeste.sk. Na rovnakom webe sa
môžu tímy do 11 rokov aj registrovať na
turnaj. Obhajcom trofeje je družstvo FK
Inter Bratislava, ktoré zvíťazilo v minuloročnom finále v Bratislave.

ríme, že budúce ligové hviezdy a veríme,
že aj tento projekt ich motivuje k futbalu. Je dôležité, aby sa deti hýbali, aby sa
venovali futbalu, aby mali svoje športové vzory. To všetko by im mal ponúknuť
náš projekt Futbal v meste,“ povedal
prezident ÚLK Ivan Kozák.

„Teší nás, že sa nám spolu s významným
partnerom o. z. BILLA ľuďom podarilo odštartovať už tretí ročník Futbalu
v meste. Uplynulý rok bol najmä pre
ochorenie Covid-19 a opatrenia súvisiace s pandémiou náročný. Museli sme
meniť formát turnaja, no napokon veľké
finále v Bratislave ukázalo, že projekt má
obrovský potenciál. Hlavnou myšlienkou je vytiahnuť futbal zo štadiónov na
námestia, verejné plochy, dostať futbal
bližšie k ľuďom. Aj v tomto roku, rovnako
ako v minulom, bude turnaj určený pre
mladé futbalové talenty do 11 rokov, ve-

Futbal v meste je futbalová roadshow,
resp. séria futbalových turnajov v šiestich mestách na Slovensku (Bratislava,
Nitra Žilina, Banská Bystrica, Košice
a Prešov). Hlavnou časťou projektu je
turnaj detí do 11 rokov, na ktorý môžu
futbalové družstvá alebo školy registrovať svoje tímy do 11 rokov (chlapci
a dievčatá narodení 2011 a neskôr). Najskôr sa v mestách rozohrajú semifinálové turnaje, z ktorých 16 najlepších tímov
postúpi do celoslovenského finále, ktoré
je na programe na konci augusta v Bratislave. Okrem spomenutých turnajov

Vo Fortuna lige je množstvo úspešných
futbalových príbehov a vzorov. Projekt
Futbal v meste sa však nezameriava na
profesionálnych futbalistov, ale na futbalové nádeje do 11 rokov, možno budúce ligové hviezdy. Hlavným ambasádorom je slovenská futbalová superstar,
osemnásobný víťaz ankety Futbalista
roka a reprezentant Slovenska Marek
Hamšík. „Pamätám si časy, keď som bol
malý chlapec a trávil som veľa času na
ulici s loptou na nohe. Futbal v meste
deti na ulice vracia. Je to skvelý projekt.
Počul som o ňom aj od chalanov z našej
akadémie alebo od syna Lucasa, ktorý
bol so svojimi spoluhráčmi vlani na finále. Som veľký fanúšik tohto projektu
a som rád, že som jeho ambasádorom,“
povedal slovenský reprezentant s nezameniteľným účesom Marek Hamšík.

sú na programe aj ďalšie aktivity a pripravený je celý rad futbalových atrakcií.
Všetky informácie a registrácie sú dostupné na www.futbalvmeste.sk.
K futbalu a športu celkovo neodmysliteľne patrí i zdravý životný štýl. Preto
spojenie s generálnym partnerom o. z.
BILLA ľuďom nie je náhoda. „Našou prioritou je sprostredkovanie kvalitných
potravín, ktoré patria k zdravému životnému štýlu, rovnako ako pohyb. Futbal
v meste dáva príležitosť stovkám malých
futbalistiek a futbalistov zažiť neopakovateľné tímové zážitky, ktoré im zostanú na celý život. Myslím si, že silným
lákadlom pre kluby a školské tímy bude

jedinečná možnosť porovnať si skúsenosti s konkurenciou z celej krajiny a tiež
stretnúť sa s veľkými menami slovenského futbalu. Neodmysliteľnou súčasťou
športu je okrem úspechov a výhier, aj trpezlivosť, vytrvalosť či tvrdý tréning, čo
dokonale zosobňuje ambasádor turnaja
a jeden z našich najúspešnejších futbalistov Marek Hamšík. Sme naozaj hrdí
partneri turnaja, ktorý motivuje a dáva
príležitosť našim mladým talentom zažiariť,“ povedal Tomáš Staňo, predseda
predstavenstva o. z. BILLA ľuďom a finančný riaditeľ BILLA Slovensko.
Hoci pohyb a motivácia k športu sú tu
najdôležitejšie, víťazné tímy Futbalu

v meste si odnesú ceny až v hodnote 20
000 eur! Víťazný tím si bude môcť nakúpiť športové vybavenie v celkovej cene
5 000 eur a pôjde aj na futbalový kemp
s Robom Vittekom.

Kedy a kde bude Futbal v meste
30.4. – Bratislava (OC Eurovea)
7.5. – Prešov (Námestie legionárov, divadlo
Jonáša Záborského)
28.5. – Nitra (Svätoplukovo námestie)
4.6. – Košice (OC Aupark)
11.6. – Žilina (Hlinkovo námestie)
18.6. – Banská Bystrica (OC Terminal)
Zdroj: www.fkpohronie.sk

