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Pripravuje sa značenie siete
cyklotrás v okolí Žiaru

V tomto čísle:
Začalo sa s jarnou údržbou
trvalkových záhonov
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Liečivé tajomstvá našich
babičiek dali na papier
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Festival vína už 21. mája
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Značná časť cyklotrás vedie po asfaltových komunikáciách.
Foto: ilustračné.

Mestu bol predstavený nový projekt
cyklotrasy v dĺžke takmer 80 kilometrov. Vedenie samosprávy má aktuálne k dispozícii návrh toho, ako by
mohla trasa vyzerať a ktoré obce by
mala spájať.
Projekt má na starosti Ján Žilovec, ktorý
aktuálne pracuje s návrhom cyklotrás,
ktoré vytvoril ešte pred ním Michal
Kaščák. „Bolo to po našich spoločných
stretnutiach v lete 2021, kedy som sa aj
ja zapojil do tvorby. No pôvodný návrh
cyklotrás vznikol ešte pred mojím zapojením v minulom roku,“ vysvetľuje na
úvod Ján Žilovec.
V pláne je vyznačenie celej siete
cyklotrás v okolí Žiaru nad Hronom. „Na
začiatok sme sa dohodli, že je vhodné
vyznačiť takzvanú nosnú cyklotrasu,
a teda trasu, ktorá spája najviac obcí
v regióne a od ktorej môžeme viesť a pripojiť ďalšie cyklotrasy“ približuje ďalej

Ján Žilovec, ktorý si navrhovanú trasu
sám viackrát na bicykli prešiel. Preto, ako
odporúča: „A aj napriek tomu, že značná
časť vedie po asfaltových komunikáciách, pre zdolanie celej plánovanej trasy
je potrebné mať horský alebo crossový
bicykel.“ Ako tiež podotýka, časovo nevie presne určiť, kedy by mal byť návrh
okruhu dokončený. „Neviem presne
časovo ohraničiť, kedy navrhovanú cyklotrasu dokončím, keďže práca sa odvíja od viacerých faktorov, spolupráce,
množstva úprav a počasia.“

„

Celý okruh má takmer 80
kilometrov. Trasa je vhodná pre
horský alebo crossový bicykel.

Ján Žilovec má celý projekt na starosti.
Predstavil ho aj vedeniu mesta.

tvorbe oficiálnej dokumentácie pre cyklistické značenie podľa normy STN 01
8028. „Na základe tejto normy budú získavané povolenia od dotknutých subjektov a vlastníkov pozemkov, cez ktoré
bude okruh vedený. Po zabezpečení
všetkej dokumentácie bude cyklotrase
pridelené oficiálne číslo, pod ktorým
bude evidovaná v sieti cyklotrás na Slovensku. Následne môžu byť začaté práce
v teréne, a teda osádzanie cyklosmerovníkov a cykloznačenia ako aj maľovanie
samotného cykloznačenia,“ uzatvára Ján
Žilovec.

„

Prvý veľký okruh spojí Žiar,
Kremnicu a okolité obce.
Prvý veľký okruh by mal spojiť Žiar nad
Hronom, Kremnicu a okolité obce. Ide
zatiaľ o prvotný návrh, ktorého súčasťou
je aj náčrt ďalších trás. Celý veľký okruh,
ktorý by mal byť predmetom projektu,
má takmer 80 kilometrov, pričom väčšina zahŕňa cestu prispôsobenú cyklistom. Ako primátor Peter Antal naznačil,
na následnej realizácii chce samospráva spolupracovať s Banskobystrickým
samosprávnym krajom.
(li)

Aktuálne je projekt v období schvaľovania, a teda je potrebné, aby bol dohodnutý návrh cyklotrasy schválený
mestom. Následne sa začnú práce na

Zápis do materskej školy
bez prítomnosti detí
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Trasa bude vhodná pre horský alebo crossový bicykel.

Prvotný návrh, s ktorým Ján Žilovec pracuje.

SBA 3X3 TOUR 2022

PRVÝKRÁT NA ŽIARSKOM NÁMESTÍ
BÚDA otvára z a š i v á r e ň
Strana 2

V sobotu 28. mája sa na námestí v Žiari nad Hronom uskutoční veľkolepá akcia, druhé kolo
SBA 3x3 TOUR 2022.
Druhé kolo slovenskej 3x3 tour pod hlavičkou SLOVENSKEJ BASKETBALOVEJ ASOCIÁCIE, spoluorganizované aj našim klubom BK MŠK Žiar nad Hronom a mestom Žiar nad Hronom, privíta na dvoch
novovystavaných kurtoch to najlepšie zo slovenského streetbalu. Víťaz SBA 3x3 TOUR 2022 postupuje
na World Tour do holandského Utrechtu!
Bližšie info k prihláškam na akciu: www.3x3slovakbasket.sk/vyhlasenie-sutaze.
V piatok 27. mája bude na kurtoch SBA 3x3 TOUR 2022 basketbalovým klubom zorganizovaný klubový
Streetbal BK MŠK Žiar nad Hronom a pre deti žiarskych základných škôl súťaž NEMAK ŽBM (Nemak
žiarska basketbalová mikroliga).
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V BÚDE začali s čítačkami

Prvým hosťom bol žiarsky psí útulok
BÚDA začala svoju aktívnu pokoronovú činnosť tento rok trochu inak,
ako pôvodne plánovala. Od začiatku
vypuknutia vojenského konfliktu na
Ukrajine sa snaží pomôcť s materiálnymi zbierkami, mapuje potreby ľudí,
utekajúcich pred vojnou, ktorí sa usadili v našom meste či regióne.
„Realizovali sme napríklad aj našu prvú
dobročinnú aukciu, ktorej výťažok
1122 eur sme poslali občianskemu združeniu Mareena. Chceme touto cestou
poďakovať darcom aj kupujúcim v aukcii, ako aj celkovo miestnym ľuďom za ich
štedrosť, že sa neváhajú podeliť o veci, či
už je to jedlo, drogéria, hračky, oblečenie, alebo rôzne domáce potreby,“ hovorí
Kamila K. Beňová, zakladateľka občianskeho združenia MYesto a ako podotýka, medzi nami žijú prevažne ukrajinské
ženy s deťmi, ktoré sú veľmi vďačné za
akúkoľvek pomoc.

Čo sa týka iných aktivít, BÚDA zorganizovala v uplynulom období aj jarný swap
(výmenu) oblečenia. Stále je tiež ľuďom
k dispozícii verejná skriňa, kde môžu
prísť svoje sezónne oblečenie kedykoľvek zavesiť. „Začali sme s organizáciou
nového podujatia, tzv. čítačiek, ktoré
chceme robiť na pravidelnej báze. Prvú
čítačku čítala samotná autorka knihy
Lakiho mestečko, Veronika Hajdučíková z Banskej Štiavnice. Okrem nej sme
na podujatie prizvali aj útulok pre psov
Žiarsky chlpáč, ktorého aktivity sme
chceli zviditeľniť a zrealizovali sme pre
nich aj malú zbierku. Máme už na čítanie
pozvaných aj ďalších hostí a práve sme
v procese hľadania termínov,“ približuje
Kamila a prezrádza ďalší termín, ktorý
už majú v BÚDE dohodnutý: „V utorok
17. mája k nám príde do BÚDY čítať pre
deti spisovateľ Michal Hvorecký. Ešte
predtým, 14. mája, by sme sa chceli
Veronika Hajdučíková, autorka knihy
Lakiho mestečko.

zapojiť do celoslovenského podujatia
férové raňajky, kedy budeme pri BÚDE
cvičiť jógu a usporiadame tu spoločné
komunitné raňajky. Rovnako plánujeme
podujatie aj ku Dňu detí, kedy chceme
zrealizovať špeciálny detský swap, kde
si deti môžu vyskúšať swapovanie a pochopiť tak prínosy a princípy vymieňania,
a tým aj základy cirkulárnej ekonomiky.“

Otvára sa z a š i v á r e ň
Dievčatá z útulku porozprávali o aktivitách,
ako útulok funguje a čo robí pre psíkov.

Zatiaľ najväčším podujatím v BÚDE je
tento rok Deň Zeme. Vo štvrtok 21. apríla sa uskutočnil rastlinný aj knižný swap
súčasne, bazár oblečenia, pre deti bola
pripravená čítačka, tentokrát na ekolo-

V ovocnom sade vysadia ďalšie trvalky
Mesto Žiar nad Hronom vysadí v mestskom ovocnom sade trvalky ľaliovky
a kosatce, ktoré v ňom dopĺňajú výsadbu trvaliek. Ďalšia starostlivosť
o zeleň v meste bude prebiehať počas
celého roka.
,,Poďakovanie patrí pani Gregorovej zo
Svätokrížskeho námestia, ktorá trvalky
mestu darovala a ktoré budú svojimi
kvetmi ovocný sad skrášľovať,“ hovorí
referentka Odboru životného prostredia
MsÚ Marcela Gendiarová a ako naznačuje: „Každý rok dopĺňame záhony trvalkami, ktoré získame darovaním alebo prostredníctvom projektov. Okrem výsadby
trvaliek nás v mestskom sade čakajú aj
sezónne práce, ako je kontrola kmeňov
stromov, či je na nich dobre spravené
viazanie a následne budeme odburiňovať a mulčovať aj záhony. Všetky práce
realizujeme v spolupráci s mestskými
Technickými službami.“
V ovocnom sade sú umiestnené aj včely, ktoré opeľujú kvety a ovocné stromy.
„Ovocný sad chceme aj naďalej zveľaďovať ďalšou výsadbou trvaliek, vybudovaním prírodného jazierka a edukačnou
zónou. Finančné prostriedky chceme
získať z projektov,“ uzatvára Marcela
Gendiarová.
Výsadbu prvých ovocných stromov urobilo mesto v novembri 2017. Ide pritom
o prvý mestský sad na Slovensku so
starými odrodami. Ako v tom čase uviedol primátor Peter Antal, mesto týmto

krokom obnovilo tradíciu, ktorú kedysi
zaviedol biskup Moyses. K pôvodným
orechom postupne na priestore väčšom ako jeden hektár pribudli jablone,
hrušky, čerešne či slivky. Ovocné stromy
sa pestujú ako vysokokmene, kde koruny
začínajú až vo výške viac ako 2 metre. Ide
o dlhoveké stromy, ktoré sú schopné dosiahnuť vek viac ako sto rokov v plnom
zdraví. Predpokladom pre túto dlhovekosť sú divoké plané korene a kmene, na
ktorých sú naštepené historické odrody.

Pri výbere stromov sa kládol dôraz aj na
druh pôdy. Podľa typu pôdy odborník
vytýčil, aké druhy a na ktorom mieste
sa v priestore vysadili. Atraktivitu sadu
zvýšili aj prírodné lavičky z agátového
dreva, sieť chodníkov, kvitnúce pásy,
ktoré sa skladajú z viac ako 900 kusov
bylín a miesta pre piknik. V súčasnosti
je v sade umiestnené tiež včelstvo, ktoré
opeľuje stromy či bylinky a pravidelne sa
tu organizuje ovocinársky kurz.
Kristína Hagarová

gickú tému odpadov, ktorú sprevádzala
aj vzdelávacia aktivita. Na workshope
sa ľudia mohli naučiť, ako vyrobiť tašku
zo starého trička, a teda vyskúšať si upcykling v praxi. „Okrem toho, týmto sme
spustili aj komunitnú upcyklingovú dielňu, tzv. zašiváreň, kde bude k dispozícii
šijací stroj a ďalšie pomôcky. O prístupe
do dielne budeme informovať. Súčasne
týmto spúšťame aj zbierku šijacích potrieb, aby mohla byť dielňa plne funkčná. Stále zbierame aj pokazené dáždniky,
pričom naša ponuka upcyklovaných tašiek, tzv. dažďoviek, sa rozšíri aj o ďalšie
produkty,“ pripomína Kamila.

Z praktických vecí BÚDU v blízkom období čaká ešte dozariaďovanie. „Ako sa
postupne vyjasňujú naše potreby, dokončenie elektroinštalačných prác, prác
na prístrešku, ako aj práce na zelenej
oáze v okolí BÚDY. Súčasne čakáme aj na
vyhodnotenie projektu, ktorý sa dotýka
priamo týchto aktivít. Ak by mal niekto
chuť pridať sa k našim dobrovoľníckym
aktivitám, môže sa nám ozvať prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram), alebo nám napísať e-mail na
myesto.oz@gmail.com,“ uzatvára Kamila
K. Beňová.
(li)

Festival vína sa vracia do
Parku Štefana Moysesa

Festival Víno v parku sa po minuloročnej verzii v kaštieli vracia na svoje
pôvodné miesto, a teda do Parku Štefana Moysesa. Uskutoční sa v sobotu
21. mája od 14.00 do 22.00 hodiny.
„Rozhodli sme sa tak na základe podnetov od predajcov a divákov,“ hovorí na
úvod producent žiarskeho Mestského
kultúrneho centra Janko Kulich a k výške
vstupného vysvetľuje: „Oproti minulým
ročníkom sme nútení, aj vzhľadom k zvyšujúcim sa nákladom, upraviť vstupné na
päť eur. Ide o náročnejšie podujatie, na
ktoré zabezpečujeme elektrocentrálu,
chemické toalety, stan, stánky, pódium
a celodenný kultúrny program. V cene
vstupného bude, tak ako po minulé ročníky, započítaný aj degustačný pohár.“

Na festival organizátori opäť pozvali
vinárov z Tekovskej oblasti a jeden pricestuje aj z Pezinka. A čo budú môcť
návštevníci počas festivalu k vínu degustovať? „Momentálne riešime obsadenie
gastro zóny, ktorú v minulosti tvorili
stánky s pečenými rybami a grilovanými
špecialitami. Máme záujem doplniť predajcu syrov, bryndzových halušiek alebo
párancov,“ prezrádza Janko Kulich.
V rámci podujatia si diváci vychutnajú aj
jedinečný koncert žiarskeho bluesmana
Juraja Schweigerta so skupinou, ale aj
vystúpenie populárnej speváčky Veroniky Rabada a nebude chýbať ani večerná
zábava plná svetových a slovenských
hitov. Program bude moderovať Marián
Vojtko.
(li)
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Terénne nálezy
Tak ako sme už písali, nachádzame
predmety, ktorých funkcia je už
dávno zabudnutá, aj keď v minulosti boli tieto predmety potrebné
a niektoré aj vzácne. Dnes sú však
pre bežného človeka už len nepotrebným odpadom.
Ale sú nálezy, ktoré dokážu prekvapiť
aj laika a upútajú pozornosť odbornej verejnosti. Medzi také patria nálezy osídlení s pozostatkami starých
múrov alebo starých opevnení, ktoré
časom doslúžili a boli zámerne zničené v dobe, keď niekoho alebo niečo

ešte objaviť to, čo dlhé stáročia bolo
zabudnuté. Niektoré lokality sa totiž
nachádzajú v priestore, ktorý nedokáže preskúmať žiadna technika, lebo
pri tomto druhu nálezu musíte použiť
niečo, čo nemá žiadne zariadenie, rozum a náhodu.

ohrozovali. Nachádzajú sa však aj
jednoduché, do zeme vyhĺbené jamy,
pozostatky obydlí jednoduchých ľudí.
Dnes, v dobe techniky, počítačových
systémov a satelitov, sledujúcich povrch našej planéty, je prieskum v podstate ukončený a, ako sa hovorí, už
nenájdeme nový ostrov.

Tak vám zostáva len chodenie po teréne, ktorý je mnohokrát neprístupný, plný skalných brál a močarísk. Musíme si uvedomiť, že mnohokrát to, čo
je dnes neprístupné, bolo prístupné
a naopak. Doba sa mení a s ňou sa
mení aj terén. Tam, kde je dnes hustá
hora, bola možno v minulosti trávnatá čistinka. A dnes vo vyschnutom

Na základe konfigurácie terénu sa
leteckým snímkovaním dajú presne
lokalizovať zaniknuté obydlia, ktorých múry sú zakryté hrubou vrstvou
zeme navŕšenej na nich počas stáročí.
Takže okoloidúci si ich ani nevšimne.
No aj v takýchto podmienkach sa dá

koryte niekedy zurčala voda a na to
musíme pri tejto práci stále myslieť.
Také niečo som nedávno zažil. Nebudem konkrétny, lebo akákoľvek informácia o lokalite by sa stala príčinou
jej zániku. Bola by totiž počas veľmi
krátkej doby úplne zničená hľadačmi
pokladov a starožitností a nezostal by
na nej kameň na kameni. Rozkopali
by ju, len aby niečo našli, a to podstatné by svojou nevedomosťou a hlúposťou zničili.
Pokračovanie v ďalšom čísle.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

„Štvorka“ uviedla do života knihu o prírodnej medicíne
Domáce liečivé tajomstvá našich babičiek je názov knihy, ktorú v týchto
dňoch uviedla do života a predstavila
čitateľom Základná škola na Jilemnického ulici. Do tohto zaujímavého
projektu sa škola pustila v spolupráci
so svojimi žiakmi, ich rodičmi, starými
rodičmi, ale aj priateľmi školy.
Dôvodom, prečo sa škola rozhodla pre
takýto projekt, je zachovať pre budúce
generácie „tajomstvá“ generácie tej skôr
narodenej. Ako približuje riaditeľka školy,
Drahomíra Hanzlíková, hlavne tie, ktoré
súviseli s receptami pre zdravie: „Nebola
to náhoda, že sme si vybrali takýto projekt. Veď sme škola športová, zameraná
na zdravý životný štýl, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj prírodná medicína
zachovaná v podobe mastí a elixírov sta-

na to, že celý kultúrny program sa niesol
v duchu zachovávania tradícií, a to nielen liečiteľských, ale aj tých folklórnych.
„Folklórny súbor Hron bol preto neodmysliteľnou súčasťou krstu. Krstnými
rodičmi našej knihy sa stali viceprimátor
mesta Žiar nad Hronom Ladislav Kukolík
a vedúci Folklórneho súboru Hron Oliver
Dávid. Sme presvedčení, že naša knižka
zarezonuje v radoch jej čitateľov,“ uzatvára Drahomíra Hanzlíková, riaditeľka
žiarskej „Štvorky“.

rých mám. Projekt sa orientoval na zbieranie osvedčených prírodných receptov
a návodov na potlačenie či odstránenie
rôznych bolestí.“

„

Ku športovej škole
neodmysliteľne patrí aj zdravý
životný štýl.
Celá „Štvorka“, podľa slov riaditeľky, prijala projekt s nadšením a spoločne sa
učitelia a žiaci pustili do zisťovania, zbierania, triedenia, prepisovania receptov,
až kým neprišli do finálnej fázy, návrhu
obálky a ilustrácií. „Okrem nás nášmu
projektu verila aj Nadácia SPP, ktorá
finančne zabezpečila tlač pripravenej
knihy. A tak sa v utorok 12. apríla stretli

Knihu uviedli do života Ladislav Kukolík a Oliver Dávid.

predstavitelia mesta Žiar nad Hronom,
Nadácie SPP, zamestnanci ako aj žiaci
školy spolu so svojimi rodičmi vo vesti-

bule školy na jej slávnostnom krste, respektíve uvedení knihy do života,“ hovorí
ďalej Drahomíra Hanzlíková a poukazuje

Ak máte záujem o kúpu knižky, môžete
si ju vyzdvihnúť priamo v kancelárii vedenia školy.
(li)

Nie je nám jedno, ako vyzerá naše mesto
Vyčistime ho spolu

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad
Hronom, a. s. organizuje už tradične
Dni jarnej čistoty 2022 od pondelka
25. apríla do piatka 29. apríla. Pri tejto príležitosti ako aj Dňa Zeme mesto
vyzýva predsedov bytových spoločenstiev, zástupcov vlastníkov bytov,
samotných obyvateľov alebo dobrovoľníkov, aby sa zapojili do jarného
čistenia nášho mesta.
Zamestnanci odboru životného prostredia a infraštruktúry, oddelenie odpadového hospodárstva celoročne a pravidelne zabezpečujú monitorovanie
verejných priestranstiev a zabezpečujú
aj ich čistenie za pomoci aktivačných
pracovníkov. Zároveň prijíma podnety od verejnosti na existenciu čiernych
skládok na celom území mesta.

Napriek tomu, že v meste je zabezpečené pravidelné čistenie, čierne skládky sa
opakovane a nekontrolovateľne tvoria
a zvyčajne na tých istých miestach. Sú
to lokality všade okolo nás, chodníky
a verejná zeleň, miesta okolo bytových
domov, garáží, ale aj väčšina miest určených na oddych a rekreáciu. To, že čierne

skládky opakovane vznikajú, je obrazom
našej spoločnosti. Veríme, že nám všetkým záleží na našom meste a životnom
prostredí, v ktorom žijeme.
V prípade, že vám vaše okolie nie je ľahostajné, môžete sa zapojiť do jeho čistenia od voľne pohodených a uložených
odpadkov.

Čo môžeme čistiť od odpadkov:

Čo nie:

• čistenie v okolí bytových a rodinných
domov
• čistenie samotných stojísk a ich okolia
• čistenie zelených plôch a chodníkov
• čistenie ciest, chodníkov, zelených plôch
v častiach voľnočasových aktivít (cesta
k útulku, cesta na Šibeničný vrch a pod.)

• Pozor, nejde však o zbavenie sa objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, elektroodpadu alebo iných druhov
komunálnych odpadov, ktoré patria do
zberných nádob v stojisku alebo na zberný dvor! Takýto druh odpadu môžete odovzdať práve do VKK a do mobilnej zberne
počas konania dní čistoty alebo celoročne
na Zbernom dvore na Ulici SNP 131.

Čo s vyzbieraným odpadom:
• biologicky rozložiteľný odpad (lístie,
konáre, zemina) uložiť do samostatných
vriec, mimo vyzbieraného ostatného komunálneho odpadu (plasty, papiere, plechovky...)
• rozptýlený odpad – samostatne do
• vyzbieraný odpad uložený v plastových
vreciach uložiť na miesto, ktoré nahlásite
na tel. č. 045/678 71 24/25 (nahlasuje sa
počet vriec a miesto uloženia)

Technické zabezpečenie zo strany
MsÚ:
• Plastové vrecia
• následne zabezpečenie odvozu a likvidácia odpadu
OŽP

Žiarska nemocnica má nového
primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom vedie od 1. apríla 2022 nový primár - MUDr. Štefan Novysedlák.
„Primár Štefan Novysedlák má dlhoročné skúsenosti v odbore gynekológia
a pôrodníctvo. Okrem kvalitnej medicíny
má aj skúsenosti s vedením tímu, ktoré
získal z jeho predchádzajúceho pôsobenia na pozícii prednostu gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine a predtým na pozícii
primára v nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. Jeho vedomosti a skúsenosti budú prínosom pre skvalitňovanie
odbornej zdravotnej starostlivosti o pacientky a rodičky v našom regióne,“ uviedol Ivan Mokrý, riaditeľ Nemocnice Svet
zdravia Žiar nad Hronom.

MUDr. Štefan Novysedlák vyštudoval
Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Jeho pôsobenie sa
začalo na gynekologicko-pôrodníckom
oddelení v nemocnici s poliklinikou
v Spišskej Novej Vsi, počas ktorého absolvoval atestáciu v odbore gynekológia
a pôrodníctvo. Od roku 2003 pôsobil ako
zástupca primára a od roku 2012 zastával
pozíciu primára oddelenia. Od roku 2020
pôsobil na pozícii zástupcu prednostu gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Absolvoval
školenia a certifikované kurzy v pôrodníckej analgézii, operačnej endoskopii
a operačného riešenia močovej inkontinencie. V súčasnosti je členom Slovenskej
lekárskej komory a členom Slovenskej
gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

„Mojim cieľom na pozícii primára gynekologicko–pôrodníckeho oddelenia v žiarskej nemocnici je poskytovať spoločne
s celým tímom zdravotnú starostlivosť na
vysokej odbornej úrovni. Verím, že mojimi pracovnými skúsenosťami obohatím
gynekologicko-pôrodnícke oddelene,
budem prínosom pre nemocnicu a postupne si získam v tomto regióne dôveru
pacientiek. Mojou snahou je, aby pacientky alebo rodičky odchádzali z oddelenia
spokojné a v prípade potreby sa na nás
opätovne obrátili. “ uviedol Štefan Novysedlák, primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Svet zdravia
Žiar nad Hronom.
(r)
Foto: Svet zdravia.
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S úsmevom po Slovensku aj v Žiari nad Hronom
Zábavná relácia RTVS S úsmevom po
Slovensku pokračuje novou sériou.
Jeden z nových dielov sa vyrábal aj
v Žiari nad Hronom a v jeho okolí. Boris Valábik, Marian Čekovský, Dominika Kavaschová, Janka Kovalčíková
a Juraj „Šoko“ Tabaček sa potulovali
Parkom Štefana Moysesa a údajne
súťažili v napĺňaní tradičných svätokrížskych huriek.
Na obrazovky RTVS prichádza tretia séria šou S úsmevom po Slovensku. Veselá
partia v zložení Dominika Kavaschová,
Janka Kovalčíková, Boris Valábik, Marián Čekovský a Juraj „Šoko“ Tabaček už
tretíkrát vyráža na potulky po deviatich
regiónoch Slovenska, aby s úsmevom na
perách ukázali divákom RTVS atrakcie,
pamiatky a zaujímavosti, ktoré by nemal
obísť žiadny Slovák na výlete naprieč našou krajinou. Ich putovanie odštartoval
na obrazovkách Jednotky už vo štvrtok
21. apríla.

navštívia napríklad Skalicu, Senicu, Považskú Bystricu, Štúrovo, Humenné,
Žiar nad Hronom, Žarnovicu či Červený
Kláštor. Všetko odštartuje v Bratislave,
na streche Slovenského rozhlasu, kde si
Čeky aj zahrá a spolu s kolegami si na začiatok cestovateľskej horúčky zaspievajú.

Tretia séria šou prinesie viacero noviniek. Azda najvýraznejšou bude výmena v kapitánskej pozícii. Volant ikonickej
cestovateľskej dodávky a úloha „šéfky“
dvoch cestovateľských tímov tentokrát
prischla Dominike Kavaschovej. Boris Valábik sa v novej sérii teda predstaví ako
súťažiaci. Dominika si novú úlohu užije
a pre súťažné dvojice pripraví rôzne milé,
ale aj nemilé prekvapenia. K svojím súputníkom bude občas trochu zákerná,
ale, samozrejme, im dopraje aj množstvo
zážitkov a zábavných úloh.
V novej sérii šou si zakaždým jedna
z dvojíc vyskúša ekologickejší spôsob
dopravy. Budú to bicykle, elektromotoyckle, elektrokolbežky či elektromobily. Po tom, čo v minulých sériách prebádali naši cestovatelia tie najväčšie mestá
Slovenska, v novej sezóne sa pozrú aj
do ďalších, možno aj menších či neobjavených kútov našej krajiny. Spoločne

Hlavní aktéri šou sa v žiarskom parku fotili so svojimi fanúšikmi.

Do práce na bicykli
álne zaregistrujú na webovej stránke
www.dopracenabicykli.eu.
Okamžite po potvrdení registrácie samosprávy je možné začať registrovať 2 až
4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú
počas mesiaca jún dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na
webovej stránke www.dopracenabicykli.
eu v zmysle štatútu súťaže. Registrácia tímov je možná až do 7. júna 2022.

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je
podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky
pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby
budovali vo svojich sídlach vhodné
podmienky pre zamestnancov, ktorí
dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy
pri každodennom cestovaní do práce.
Vyhlasovateľom súťaže je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka a Ministerstvo
dopravy a výstavby SR. Koordinátorom
a odborným garantom súťaže je občianske združenie Občianska cykloiniciatíva
Banská Bystrica.
Po ôsmich úspešných ročníkoch kampane Do práce na bicykli je ambíciou
aj v roku 2022 v projekte pokračovať
a vytrvať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život vo vašom

meste bol príjemnejší, zdravší a kvalitou
sa približoval vyspelým európskym metropolám.
Kampane na podporu cyklistickej dopravy prebiehali vo viacerých mestách. Počas nich sa zistilo, že keď určitá časť obyvateľov začala častejšie používať bicykel,
zároveň tým vzrástla aj priemerná rýchlosť osobných automobilov. Zvýšením
podielu cyklistickej dopravy pribudlo na
uliciach viac voľného miesta, a v konečnom dôsledku to ocenili všetci užívatelia
verejného priestoru, vrátane motoristov.
Procesy zmien, myslenia a konania ľudí
vo vyspelejšej časti Európy a nastúpený trend už viac rokov smerujú k trvalo
udržateľnému rozvoju miest. Faktom je,
že väčšinou začal zdola – z radov obyvateľov, aktivistov a iniciatív, ktorí cítili, že
zmena je potrebná.
Do práce na bicykli je súťaž určená pre
všetkých obyvateľov slovenských miest,
ktoré sa v termíne od 1. apríla do 7. júna
2022 a v zmysle štatútu súťaže ofici-

Organizovaním súťaže je možné pozitívne ovplyvniť široké spektrum jednotlivcov, organizácií a inštitúcií v mestách
v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti. Veríme, že postupne sa
bude kampaň šíriť a z bicykla sa aj na
Slovensku stane plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak,
ako je to v okolitých krajinách. Veríme,
že cyklistom sa dostane nielen patričné
uznanie spoločnosti za to, že významne
prispievajú k ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou pre
tých, ktorí ešte stále na presun po meste
používajú auto. Veríme, že hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže bude
predovšetkým dobrý pocit súťažiacich,
že šetria svoje zdravie, svoje financie,
svoje mesto a životné prostredie. V snahe
zatraktívniť podujatie, okrem súťažných
kategórií uvedených v štatúte súťaže, sú
pripravené aj bonusy navyše.
Súťaž je určená len pre tímy. V pravidlách/štatúte súťaže je uvedené, že
tím musí obsahovať minimálne 2 a max.
4 členov. Práve podmienka tímu je totiž
nástroj na to, aby aktívnejší zamestnanci pozvali/motivovali svojich kolegov
vytvoriť spolu tím.
Zdroj: dopracenabicykli.eu

Hviezdnu päticu cestovateľov čakajú
nové výzvy. Novú sériu ozvláštnia aj
špeciálni hostia, ktorí obohatia niektoré
časti a budú našich cestovateľov sprevádzať po rôznych zákutiach Slovenska.
Jozef Vajda nás privíta v Nimnici, pretekár Martin Vaculík, majster sveta na plochej dráhe v Žarnovici či Richard Stanke
v Bratislave. Nová séria šou S úsmevom
po Slovensku odštartovala vo štvrtok
21. apríla a následne bude pokračovať
každý štvrtok v premiére o 21.25 hod.
na Jednotke.
(r)

Galakoncert operných
sólistov v kostole
V sobotu 9. apríla vystúpili v Kostole
Sedembolestnej Panny Márie operní sólisti Mária Porubčinová, Denisa
Šlepkovská a Ján Vaculík, v sprievode
klavírneho majstra Eduarda Lennera.
Pôvodne mal v Žiari vystúpiť aj hviezdny
Štefan Kocán, ktorý sa však pre zdravotné problémy ospravedlnil. Ako však prisľúbil, naše mesto navštívi a Žiarčanom
všetko vynahradí.
Jarný GALA koncert nadviazal na tradíciu
adventných koncertov, ktoré sa konajú
v Kostole Povýšenia svätého Kríža. A keďže na koncert boli veľmi dobré ohlasy,
mesto v podujatiach tohto typu bude
pokračovať.
(li)

Operní sólisti v Kostole Sedembolestnej Panny Márie.

Začala jarná údržba trvalkových záhonov
Každý rok sa jar spája aj s udržiavaním
poriadku v mestách a inak to nie je
ani v Žiari nad Hronom. Už začiatkom
apríla sa okrem iných prác začalo aj
s jarnou údržbou trvalkových záhonov
a výsadieb.
Jarná údržba začala trvalkovými záhonmi
na Námestí Matice slovenskej, kde bolo
podľa slov Marty Haládekovej, vedúcej
verejnej zelene z Technických služieb Žiar
nad Hronom, potrebné ostrihať všetky
okrasné trávy, odkvitnuté trvalky, odstrániť nafúkané lístie a odpadky. Následne sa
záhony prevzdušňujú okopávaním.
„Okrem trvaliek sa na námestí staráme
o výsadby drevín, do ktorých po odburinení dopĺňame mulčovaciu kôru. Jarnú

údržbu tiež vykonávame na oddychových
zónach Etapa a Hviezdoška. Aj tu sa odstraňuje burina a upravujú kry rezom. Ďalšími plochami, ktoré si vyžadujú údržbu
na jar je sídlisko Pod vŕšky, výsadba
pred športovou halou, skalka pred MsKC
a v neposlednom rade bylinkový záhon
v Parku Štefana Moysesa,“ konkretizuje
ďalej Marta Haládeková.
Samozrejme, práce sú limitované v prvom
rade počasím, preto sa množstvo prác
nedá dopredu naplánovať. „Ak je napršané, nemôžeme okopávať, takže sa robia
plochy, ktoré sú mulčované kôrou alebo
štrkom,“ dodáva Marta Haládeková.
Kristína Hagarová

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 25.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
• 26.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 27.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 63, Zvolen
• 28.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 29.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
• 30.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 1.5. 8.00 – 14.00 h lekáreň U škorpióna, J. Kozáčeka 11, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň U spasiteľa, J. Kozáčeka 9282, Zvolen
8.00 – 12.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník nad Hronom
13.00 – 20.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník nad Hronom
• 2.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116, ZH
• 3.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen
• 4.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
• 5.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Jana Jiskru 8, Zvolen
• 6.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 7.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 8.5. 8.00 – 14.00 h lekáreň V kocke, E. P. Voljanského 1, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň U zeleného hada, Nám. SNP 5, Zvolen
8.00 – 12.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21, Kremnica
13.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21 Kremnica

EKOTOPFILM/
ENVIROFILM
Je čas zaradiť spiatočku. Nenechajte
si ujsť filmy, ktoré vám zmenia pohľad
na svet. Vytrvalé a neustále silnejúce
konzumné správanie ľudí priviedlo
zdravie našej planéty do hraničnej
krízy. Stojíme na križovatke, na ktorej
sa musíme rozhodnúť, či svoje správanie dokážeme zmeniť. Filmový festival
Ekotopfilm - Envirofilm prináša v utorok 3. mája do MsKC v Žiari nad Hronom najlepšie dokumentárne filmy
z celého sveta.
Téma tohtoročného medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm
je stručná, ale o to jasnejšia. KONZUM.
Na začiatku technického rozmachu mali
geniálni vynálezcovia a tie najlepšie
úmysly. Jedlo malo ľudí nasýtiť a potešiť,
oblečenie nás malo chrániť a automobily
nás mali priblížiť k živobytiu a blízkym.
V novej kampani sa Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm
ospravedlňuje velikánom za to, že sme
ich vynálezy konzumným správaním
a nadužívaním zmenili na zbrane voči
životnému prostrediu. Konzumné správanie sa zrkadlí aj v témach filmov, ktoré festival prináša. Vlna oviec merino je
čoraz populárnejšia. S 88% je Austrália
jej najväčším producentom na svete. Na
dobrých životných podmienkach zvierat však na väčšine austrálskych fariem
nezáleží. Aby sa vyprodukovalo čo najviac vlny, ovce sú celkom prešľachtené
a zažívajú nemálo utrpenia. Film MERINO
BOOM – pravá cena hebučkej vlny si kla-
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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.

BALU

Pes, ktorý nebude čipovaný, bude ihneď
veterinárne ošetrený (čipovanie, očkovanie a odčervenie). Ostatné psy budú
ošetrené podľa záznamov na čipe.
Po uplynutí 45 dní bude pes kastrovaný
a ponúknutý na adopciu. Adoptované
psíky idú do nového domova čipované,
očkované, odčervené a kastrované.
Pri adopcii sa podpisuje adopčný protokol a hradí adopčný poplatok.
Kontaktovať môžete útulok telefonicky
od 9.00 do 16.00 hod. na číslach: 0948
082 206, 0905 334 594. Po tejto dobe,
prosíme, len SÚRNE prípady!

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

BABY

HARRY

die otázku: Koľko utrpenia sa skrýva za
výrobou merino vlny a ako môžu spotrebitelia zistiť, či zviera, z ktorého majú
výrobok netrpelo?
V ďalších filmoch zažijete spolu so zvieracími hrdinami malé i veľké dobrodružstvá v korunách stromov aj na zamrznutých pláňach Yellowstonu.
Program je doplnený o prednášku aktivistu a ochranára Tomáša Šmátralu Slovenská divočina, ktorá vás množstvom
obrazového materiálu vtiahne do divokej prírody a zoznámi so životom našich
šeliem, ale tiež s tým, že ľudská ruka zvieratám nie vždy pomáha.
Vezmite rodinu, partnerov, kamarátov
a príďte. Tešíme sa na vás.
Program:
16.00 h
Zbláznení do orieškov
– Tajný život veveričiek

Rasa: x mastif. Vek: cca 5 rokov. Pohlavie: pes
Balu je kríženec mastifa, má približne päť rokov.
Do útulku sme ho priniesli po kontrole v osade Pod
Kortínou. Je to veľký maznáčik. Zo začiatku si síce musí
na človeka zvyknúť, ale keď si ho človek získa, tak v jeho
prípade je to naozaj veľká váha lásky. Balua sme odobrali
zo zlých podmienok, kde žil na krátkej reťazi. Zatiaľ je
ešte v karanténe, takže nevieme, ako bude reagovať na
iné zvieratá a deti. Hľadáme mu domov, kde bude mať
konečne dostatočne veľa lásky a veľký výbeh namiesto
krátkej reťazi. Balu je už čipovaný, očkovaný a pri adopcii
bude kastrovaný.

MAT

Rasa: x belgický ovčiak. Pohlavie: pes. Vek: cca 2 roky
Váha: 20 kg. Tolerantnosť: psy áno/mačky nie
Harrymu nevyšla dočaska a vrátil sa späť do útulku.
Mali sme takú veľkú radosť, keď si Harry, jeden z prvých
obyvateľov útulku, našiel dočasku. V nej mal nádej,
že zostane natrvalo. Bohužiaľ, nesadol si s psíkom,
ktorého jeho dočasní opatrovníci už mali pred ním.
Aj keď vzrastovo patrí k väčším psíkom, je to zlatíčko,
ktoré miluje ľudí. Zo všetkého najradšej má aportovanie,
loptička je jeho najlepší kamoš. Hodil by sa na stráženie
objektu, ale aj ako rodinný maznáčik. U nás ho dokonca
chodili venčiť aj deti a nie sú s ním žiadne problémy.
Naopak, ich prítomnosť a spoločnosť si neskutočne
užíva.

Rasa: x maltézsky psík. Vek: cca 1 rok. Pohlavie: sučka
Baby k nám prišla vo veľmi zlom stave. Chudá a hlavne
veľmi zanedbaná. Nohy mala plné dredov a na chvoste
nemala žiadnu srsť. Socializáciu má zvládnutú s menším
strachom, takže najskôr treba ísť na ňu opatrnejšie.
Vďaka dočaskárom už pochopila, čo je to pohladenie,
ktoré doteraz nezažila. Za to teraz si ho naplno užíva.
Miluje pozornosť človeka, ale kvôli separačnej úzkosti by
bola vhodnejšia do rodiny, kde na ňu budú mať viac času
a kde bude mať aj psieho kamaráta. Je pokojnej povahy.

MAXÍK

FLEX

17.00h
Impozantný Yellowstone
– Oheň a ľad
18.00 h
Mimo plátna: Prednáška
– Tomáš Šmátrala „Slovenská divočina“
19.00 h
Merino Boom
– Pravá cena hebučkej vlny
Vstup na festival je voľný.

Rasa: x teriéra. Vek: cca 1 rok. Pohlavie: pes
Váha: max 10 kg
Mat je približne ročný psík, kríženec teriéra. Je hravej
a veselej povahy. Miluje ľudskú, ale aj psiu spoločnosť.
Odchytený bol počas akcie v osade Pod Kortinou. Mat už
prešiel veterinárnym ošetrením, je začipovaný, očkovaný
a pripravený ísť do nového domova.

Rasa: x retriever. Vek: narodený 2018. Pohlavie: pes
Váha: max 15 kg
Flex je kríženec retrievera, vek mu odhadujeme na
cca 4 roky. Je to síce neskutočný maznáčik, ale dlhšie
mu trvá získať si dôveru ľudí. A keď si ju už potom
získa, tak si ju stále vyžaduje. Flex už prešiel povinným
veterinárnym ošetrením, je začipovaný a očkovaný.

Rasa: x nemeckého ovčiaka a huskyho. Pohlavie: pes
Maxík je kríženec nemeckého ovčiaka a huskyho, čo je
aj vidno na jeho krásnych očiach. Našli sme ho túlať sa
mestom s hrubou reťazou na krku, ktorú ťahal za sebou.
Psík bol aj čipovaný, ale na zázname nemal uvedeného
majiteľa. Po príchode do útulku prešiel veterinárnym
ošetrením, bol zaočkovaný, odčervený a odblšený.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
V ŽIARI NAD HRONOM POSKYTUJE
NASLEDOVNÉ SLUŽBY:
• AKREDITOVANÉ kurzy PRVEJ POMOCI (pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, firmy a tiež pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť poskytovať prvú pomoc)
• AKREDITOVANÝ kurz OPATROVATEĽSTVA – nový
kurz začína v máji (náklady pre uchádzačov
o zamestnanie sú hradené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
• požičiavanie zdravotníckych pomôcok
• dovoz obedov
• prepravná služba v rámci celého Slovenska
– preprava občanov s invalidným vozíkom, ZŤP
Kontakt: 0903 558 929
E-mail: ziar@redcross.sk
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Zápis do materskej školy
V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.
– školský zákon prebieha zápis detí
do materskej školy na školský rok
2022/2023 od 1. mája do 31. mája
2022. Zápis do materskej školy sa
uskutoční bez osobnej prítomnosti
detí.
Zákonný zástupca môže podať žiadosť
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy:
• osobne,
• poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
• e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.
Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže
zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:
• elektronického podania doručeného do
elektronickej schránky materskej školy
alebo
• elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým
podpisom
Tlačivo si môže zákonný zástupca stiahnuť na webovej stránke

www.ziarskeskolky.sk (sekcia tlačivá),
alebo si prevziať v konkrétnom elokovanom pracovisku materskej školy.
Vypísanú písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast,
ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom
očkovaní, môže zákonný zástupca priniesť osobne na vybranú materskú školu,
resp. elokované pracovisko v termíne od
9. mája do 11. mája v čase od 12.00 do
15.30 hod.
Zároveň vedúci pedagogickí zamestnanci podajú základné informácie a zodpovedajú prípadné otázky.

Kritériá prijatia detí
do materskej školy
Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré
je plnenie predprimárneho vzdelávania
povinné a deti, ktoré pokračujú v plnení
povinného predprimárneho vzdelávania.
V súlade s § 59a zákona č. 245/2008 Z.z.
(školský zákon) riaditeľ materskej školy
je povinný prednostne prijať na povinné

predprimárne vzdelávanie deti s trvalým
pobytom v meste Žiar nad Hronom.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich
rokov veku.
Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení
dvoch rokov, môžu byť prijaté len ak sú
vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a len ak
to po prijatí starších detí kapacita dovolí. O tejto možnosti budú zákonných
zástupcov informovať na konkrétnych
zariadeniach. Pritom sa uprednostňujú
deti prechádzajúce z jasieľ.

• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast,
• vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
• odporúčanie všeobecného lekára pre deti
a dorast.
Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako
aj z odporúčania všeobecného lekára pre

deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP:
• do „bežnej“ materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa
v špeciálnej triede bežnej materskej školy)
alebo
• do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide
o materskú školu pre deti so zdravotným
znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú
školu)
(r)

Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa
je ovládanie základných sebaobslužných
návykov, najmä používanie toalety (bez
plienok) a samostatné jedenie s lyžicou.
Pri prijatí detí od 3 rokov budú uprednostnení súrodenci detí, ktoré už materskú školu navštevujú.
Deti, u ktorých sú identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej
len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti
predloží:

Technická škola je už Podniková škola
Presne na sviatok všetkých zaľúbených, 14. februára tohto roku, žiarska
Súkromná stredná odborná škola
technická získala oprávnenie používať
označenie Podniková škola.
Začiatkom roka 2022 škola požiadala
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu (MŠVVaŠ) SR o udelenie oprávnenia používať označenie Podniková
škola, keďže sme dokázali splniť prísne
požadované kritériá pre udelenie tohto
statusu v súlade so zákonom. Na stredné odborné školy s označení podniková
škola sa nevzťahuje určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej
forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory, financovaných podľa osobitého predpisu pre prijímacie konanie pre príslušný rok. V praxi
to znamená, že škola môže ponúkať toľko učebných miest, koľko od nej žiadajú
jej zriaďovatelia i partneri, teda priamo
zamestnávateľský sektor.
Pokiaľ bude škola „podnikovou“ v zmysle
zákona, nebude možné, tak ako doposiaľ, zo strany príslušného orgánu školskej správy – v tomto prípade ide o samosprávny kraj, regulovať a znižovať
žiadané počty študentov, čo v prípade
žiarskej strednej školy bolo vždy v rozpore z požiadavkami trhu práce, ktoré prichádzali od žiarskych i okolitých firiem.
Oprávnenie používať názov Podniková
škola udeľuje MŠVVaŠ na základe spl-

nenia požadovaných podmienok a momentálne na Slovensku existuje iba 6
škôl s týmto oprávnením. Jednou z nich
sa stala aj SSOŠT Žiar nad Hronom.
Súkromná stredná odborná škola technická je škola zriadená združením InTech
Žiar nad Hronom z.p.o., ktorého členmi je
šesť veľkých zamestnávateľov zo žiarskeho priemyselného parku - Slovalco a.s.,
Tubapack a.s., Nemak Slovakia s.r.o., Hydro Extrusion Slovakia a.s., Fagor Ederlan
Slovakia s.r.o., Remeslo strojal s.r.o., spolu s nimi BBSK, Mesto Žiar nad Hronom
a Technická univerzita v Košiciach. Dôvodom vzniku súkromnej školy v roku 2008
bolo a aj v súčasnosti stále je zbližovať
školské a výrobno – zamestnávateľské
prostredie a prispôsobiť ponuku školy
reálnym potrebám trhu práce vo vzťahu
k združeniu i firmy. Preto dnes so školou
nespolupracujú na výchove a vzdelávaní
iba firmy združenia, ale aj mnohé ďalšie
organizácie, celkovo škola aktuálne spolupracuje s 11 výrobnými spoločnosťami.
Ešte v roku 2014 škola získala oprávnenie používať názov Centrum odborného
vzdelávania a prípravy pre strojárstvo
a elektrotechniku v hutníckom priemysle na základe rozhodnutia Asociácie
priemyselných zväzov a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Za vynikajúco vybudovaný systém duálneho
vzdelávania a spolupráce s firmami škola
získala v roku 2018 ocenenie ministrom

vzdelávania a opodstatnenosti používať
označenie Podniková škola.

hospodárstva, ako škola najlepšie spolupracujúca so zamestnávateľskou sférou.
Škola má v každom ročníku denného
štúdia minimálne dve triedy v odboroch, ktoré sú plne prispôsobené potrebám zamestnávateľov. Zamestnávatelia spolupracujú pri tvorbe a realizácií
vzdelávacieho programu školy a ŠkVP
jednotlivých odborov. Odborné výcviky
žiakov posledných ročníkov sa realizujú
na pracoviskách praktického vyučovania
u zamestnávateľov pod vedením inštruktorov. Zástupcovia zamestnávateľov sú
pravidelne členmi skúšobných komisií
na praktický maturitných a záverečných
skúškach. Zamestnávatelia podporujú
školu personálne i finančne. Vďaka ich
finančnej podpore má škola nadštandardné technologické vybavenie. Len za
posledných päť rokov investovali firmy

Letné dobrodružstvá Centra voľného času
Centrum voľného času srdečne pozýva všetky deti vo veku 7 až 11 rokov
do denných letných prímestských táborov.
Na deti čakajú dobrodružstvá, športové
hry, tvorivé aktivity, návšteva kúpaliska
a výlety v regióne. Kremnickí permoníci nás poučia nielen o objavení zlata
v Kremnických vrchoch, ale aj o finančnej
gramotnosti. Štiavnickí permoníci rozvinú naše kreatívne zručnosti aj schopnosti a naučia nás spoznávať minerály.
Permoníci z Hodruše nás naučia ryžovať
zlato, poznávať a chrániť prírodu.
Prihlášky nájdete na webovej stránke cvczh.edupage.org v sekcii Tábory a môžete nám ich priniesť osobne,
alebo zaslať elektronicky na adresu
cvczh@cvczh.edu.sk.
CVČ

a zriaďovateľ do školy viac ako 600-tisíc
eur a spolu so školou investovali do rekonštrukcie a vybavenia školy viac ako
1,1 milióna eur v rámci projektu Škola
inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce.
Škola má v každom ročníku minimálne
60 % takých študentov v dennej forme,
ktorí uzatvorili so zamestnávateľom
učebnú zmluvu, dokonca v aktuálnom
1. ročníku je takých študentov 64 %.
V školskom roku 2021/2022 študuje
v duálnom systéme vzdelávania 119
študentov, čo je 83 % z počtu študentov v duálnych odboroch a takmer 63 %
z celkového počtu študentov školy. Väčšina z nich s učebnými zmluvami buď
zostáva pracovať vo firmách, alebo pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Aj tieto čísla svedčia o kvalite poskytovaného

Zmluvu o budúcej pracovnej zmluve
má uzatvorených so zamestnávateľom
51,1 % študentov posledných dvoch
ročníkov v dennej forme štúdia. Technická škola ponúka celý rad benefitov
a štipendií nad rámec zákona, štúdium
je bezplatné, škola garantuje bezproblémové uplatnenie v praxi, plnohodnotnú
prípravu na pokračovanie štúdia na vysokých školách, vzdelávanie vo vynikajúco vybavených učebniach, v školských
dielňach aj reálnom výrobnom prostredí
všetkých výrobných spoločnosti, ktoré
participujú na odbornom a duálnom
vzdelávaní. Úspechy školy, jej študentov
i absolventov sú dôkazom, že technika
je príležitosť, je atraktívna pre mladých
a ponúka široké možnosti uplatnenia.
Samotné mesto Žiar nad Hronom, v ktorom škola sídli a pôsobí, je bohaté na najrôznorodejšie možnosti voľnočasového
vyžitia a po skončení štúdia poskytuje
tiež dobré miesto na uplatnenie a dobrý,
úspešný rodinný život.
Žiarska stredná technická škola sa v poslednom období mimoriadne rozvíja. aktuálne pripravuje možnosti ubytovania
pre svojich študentov.
Zdroj: Hutník, Ingrid Astachová,
riaditeľka školy

Žiaci „Dvojky“ sa pustili do
jarného upratovania
V rámci Dňa Zeme sa piataci zo Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika
zúčastnili jarného vyčistenia prírody.
Spolu vyzbierali dvadsať vriec odpadu
pri ceste do útulku pre psov. Žiaci odpad
usilovne zbierali, pekne vyčistili areál
a aktívne pomohli svojmu okoliu. Verí-

me, že Technické služby s. r. o. v našom
meste zabezpečia odvoz zozbieraného
odpadu. Ešte raz veľká vďaka mladým
environmentalistom.
Mgr. Dominika Dodeková, PhD.
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Informačná a poradenská služba civilnej ochrany
Linka tiesňového volania

• uzamknite byt
• presvedčte sa, či vaši susedia vedia
o vzniknutej situácii
• v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni
ľudia, pomôžte im
• sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas, kde sa dozviete informácie o možnom ohrození
• dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu
• použite prostriedky improvizovanej
ochrany dýchacích ciest a povrchu tela
• priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak
je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej
je ohrozený život, zdravie alebo majetok
iných občanov, dožadujte sa poskytnutia
pomoci na telefónnom čísle tiesňového
volania 112.

Všeobecné zásady
pri vyžadovaní pomoci
Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri
oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:
• svoje meno a číslo telefónu, z ktorého
telefonujete
• druh udalosti (požiar, dopravná nehoda,
povodeň, trestný čin a pod.)
• rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa,
ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce a pod.)
• miesto udalosti
Ak je na miesto udalosti sťažený prístup,
uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je
možné miesto udalosti dosiahnuť a druh
prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná
cesta a pod.).

Činnosť v oblasti ohrozenej
únikom nebezpečných látok
Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými,
fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo
v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie
života, zdravia alebo majetku. Všeobecne
pod nebezpečnými látkami rozumieme
chemické, rádioaktívne alebo biologické
látky.
Únik nebezpečných látok môže byť
spôsobený deštrukciou stacionárneho
zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce
nebezpečnú látku ako médiu, napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného
zdroja pri preprave nebezpečnej látky
(autá alebo železničné vagóny určené
na prepravu nebezpečných látok).
Ohrozenie nebezpečnými látkami môže
byť spôsobené aj teroristickým útokom.

Vždy zachovávajte pokoj a rozvahu!

Činnosť pri úniku
nebezpečnej chemickej látky
Nebezpečné chemické látky spôsobujú
poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho
traktu, poškodenie kože, alebo narušujú
metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na
okolie v podobe plynu alebo výparov.
V prípade teroristického útoku môžu byť
použité vo forme aerosólov alebo plynu,
prípadne môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov.

Čo robiť, keď zaznie
varovný signál sirény
Pri pobyte v budove:
• zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte
v úkryte (ak je dostupný)
• vo vybranej miestnosti vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite
okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu
• pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela
• zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie
• riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko
• pripravte si evakuačnú batožinu
• telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky
• poskytnite pomoc chorým, postihnutým
osobám, osobám neschopným pohybu,
starším osobám, postarajte sa o deti bez

dozoru
• zachovávajte rozvahu a pokoj
• budovu opustite len na pokyn
Pri pobyt mimo budovu:
• zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie
priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou
• vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja
úniku a vašej polohy, ak sa nachádzate
v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove
• pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela
• na ochranu tváre, dýchacích ciest a očí
použite vo vode namočenú nasiakavú
tkaninu a priložte si tkaninu k ústam, nosu,
zakryte si oči a dýchajte cez ňu
• na nezakryté časti tela použite odev
• informujte o nebezpečenstve tých občanov, ktorí nemuseli počuť varovný signál
• poskytnite pomoc deťom, starším a bezvládnym osobám
Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru – evakuácia
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť
priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate
v uzatvorených priestoroch, vykonajte
nasledovné opatrenia:
• uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny
• pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých
rozmerov, lieky a pod.)

Odporúčaná hmotnosť a zloženie
evakuačnej batožiny
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny:
• do 25 kg pre deti
• do 50 kg pre dospelých

Čo vám nemá chýbať v batožine
• osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov
• osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné
zdravotnícke potreby
• základné trvanlivé potraviny a nápoje
v nepriepustných obaloch na 2 – 3 dni
• predmety osobnej hygieny a dennej potreby
• náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť
• prikrývka, spací vak
• vrecková lampa, sviečka a zápalky
• ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón)
• pre deti nezabudnite pribaliť hračku

Varovné signály civilnej ochrany
Varovný signál: všeobecné ohrozenie
Tón sirén: 2-minútový kolísavý tón
Varovanie obyvateľstva pri ohrození
alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti,
ako aj pri možnosti rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti.
Varovný signál: ohrozenie vodou
Tón sirén: 6-minútový stály tón

Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody.
Varovný signál: koniec ohrozenia
Tón sirén: 2-minútový stály tón bez opakovania
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Varovný signál: vzdušný poplach
Tón sirén: 2- minútový kolísavý tón
Ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu počas
vojnového stavu a počas vojny.
Varovný signál sa ihneď po jeho skončení
dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní
rozhlasových a televíznych staníc alebo
miestnych informačných prostriedkoch
obce/mesta.
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo
teroristický útok.
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého
sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku
alebo rozšírenia následkov mimoriadnej
udalosti.
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva 2-minútovým stálym tónom sirén
bez opakovania po predchádzajúcom
informovaní obyvateľstva o čase skúšky
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Preskúšavanie týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému každý
druhý piatok v príslušnom kalendárnom
mesiaci o 12.00 hodine.
V súlade so zákonom NR SR
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok
informačného systému civilnej ochrany
v znení neskorších predpisov.
(r)
Foto: Archív CO

Je vo vašej samospráve odberné miesto,
kde môžu obyvatelia vrátiť zálohované nápojové obaly?
V súčasnosti máme v spolupráci s distribútormi už viac ako 2 100 odberných
miest, kde je možné vrátiť zálohované
plastové fľaše a plechovky. Spotrebiteľ
si môže na mape odberných miest dostupnej na www.slovenskozalohuje.sk
pohodlne vyhľadať predajňu vo svojej
blízkosti. Na rozširovaní siete odberných miest sa neustále pracuje za účelom dosiahnuť komfortné zálohovanie
pre všetkých obyvateľov, čo je kľúčové
k úspechu zálohového systému a splneniu jeho ambicióznych cieľov. Na
rozšírení odbernej siete sa môže podieľať každý jeden z nás.
Sú malé predajne, ktoré sa ešte stále do
zálohového systému nezapojili a môžu
tak urobiť dobrovoľne. V prípade, že
chcete zvýšiť komfort vašim obyvateľom
pre zálohovanie plastových fliaš a plechoviek a podporiť tak čistotu a poriadok
vo vašej samospráve, pripájame dôležité
informácie pre predajné miesta, ktoré
predávajú nápoje v plastových fľašiach
a plechovkách konečným spotrebiteľom
a mali by záujem byť súčasťou zálohovania. Ak splnia minimálne podmienky,
môžu sa stať dobrovoľným odberným
miestom pre odber zálohovaných plastových fliaš a plechoviek a prispieť tak
k celoslovenskému úsiliu v zodpoved-

nom nakladaní s odpadom z nápojových
obalov.

Dôležité informácie o zálohovaní
plastových fliaš a plechoviek
• Od 1.1.2022 v predajniach nájdeme nápoje v zálohovaných aj nezálohovaných
obaloch.
• Na obaloch nápojov si v blízkosti čiarového kódu- EAN kódu všímame symbol
zálohovania Z v šípkach s textom ZÁLOHOVANÉ.
• Pri kúpe nápoja v zálohovanom obale
zaplatíme záloh za obal 15 centov.
• Zálohované obaly nestláčame, spolu
s vrchnákom ich vrátime na odberné
miesto.
• Nezálohované obaly, ktoré nemajú symbol Z-Zálohované vyhadzujeme do žltej
nádoby na triedený zber ako doteraz, do
obchodu ich nenosíme.
• Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom dostaneme záloh 15
centov naspäť vždy na odbernom mieste,
kde obaly vrátime.
• Vyzbierané zálohované obaly sa recyklujú
a použijú na výrobu nových obalov na nápoje. Znova a znova.

• Obdobie, kedy v predajniach môžeme
nájsť aj nezálohované obaly potrvá maximálne do 30. 6. 2022
Zálohované nápojové obaly je možné
vrátiť kdekoľvek bez ohľadu na to, kde
bol nápoj kúpený, čiže aj v predajni, ktorá ich priamo nepredáva. Zálohomaty
aj ručné skenery identifikujú zálohované obaly cez centrálnu databázu, takže
nie je dôležité, kde bol nápoj zakúpený.
V prípade výskytu problému s vrátením
zálohovaného obalu je potrebné sa obrátiť na dané odberné miesto.

Väčšie predajne majú zálohomaty – zálohovaný obal sa vráti priamo do nich,
automaticky v nich prebehne kontrola
obalu, roztriedenie podľa druhu materiálu a stlačenie. Zálohomat vytlačí potvrdenie o vrátení výšky zálohu. Menšie
predajne zálohomat mať nemusia, tam
je obal možné vrátiť pri pokladni, predavačka ho naskenuje špeciálnym ručným
skenerom a vytlačí potvrdenie pre vrátenie zálohu. Toto potvrdenie nie je časovo obmedzené, takže ak si ho zákazník
zabudne uplatniť, môže tak urobiť pri
ďalšom nákupe.

Potvrdenie je možné využiť buď ako
zľavu pri nákupe – výšku zálohu odčíta
predajca z ceny nákupu, alebo si zákazník
vypýta naspäť hotovosť. Menšie predajne potravín zapojené do zálohového systému dobrovoľne majú výnimku – nemusia vrátiť zákazníkovi hotovosť, ale môžu
poskytnúť len zľavu z nákupu. Zľavu je
možné uplatniť len v tom obchode, kde
zákazník obaly vrátil.
Zdroj: OŽP

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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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Dňa 15. januára
2022 nás vo veku
95 rokov opustila
mama, stará
a prastará mama
Anna
Debnárová,
ktorá v Žiari nad
Hronom prežila 47 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
mal si rád život
a všetkých nás.
Hoci si odišiel a
niet ťa
medzi nami,
v srdciach našich
zostaneš stále s nami.
Dňa 30. apríla si pripomenieme
2. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
Dušan Andrašovský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal
rád, nemôže
zabudnúť.
Tak ako voda
svojim tokom
plynie,
krásna spomienka na teba nikdy
nepominie.
Dňa 18. apríla, pri príležitosti
nedožitých narodenín,
sme spomínali na našu drahú
manželku, mamičku,
starú mamu, sestru a švagrinú
Emíliu Kvakovú,
ktorá nás opustila vo veku
nedožitých 66 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou spomína manžel
Július, dcéra Renáta a syn Róbert
s rodinami, vnuci Daniel a Viktor,
brat Mirko s rodinou
a švagrovia Jozef, Ondrej
a Peter s rodinami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Tak rýchlo ten
čas uteká,
no každý deň
ti patrí naša
spomienka.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich
srdciach budeš stále žiť.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
Dňa 26. apríla si pripomenieme
10. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý
Jozef Leginus.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, synovia s rodinami
a vnučka Sofinka.

Odišla nám tíško,
niet jej medzi
nami,
v našich srdciach
bude žiť
navždy krásnymi
spomienkami.
Dňa 30. apríla
uplynie 7 rokov od náhleho
odchodu našej drahej matky,
starej mamy a švagrinej
Eriky Martincovej,
ktorá nás opustila vo veku 76 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Ťažko je spomínať,
keď v očiach
slza stojí.
Ťažko je
zabudnúť,
keď srdce
stále bolí.
Dňa 20. apríla
sme si pripomenuli 1. výročie, čo
nás navždy opustila naša mamička,
manželka, babka a prababka
Anna Čergeová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Tí, ktorých
milujeme,
neodchádzajú,
kráčajú pri nás
každý deň...
Dňa 28. apríla si
pripomíname
4 roky od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Jozef Koka.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Mestské noviny I 25. apríl 2022

Tak tíško odišla
duša tvoja.
Nestihol si
povedať: zbohom,
rodina moja.
Ďakujeme ti za
tvoju dobrotu,
lásku a úsmev,
ktoré si rozdával.
Dňa 29. apríla si pripomíname
7 rokov, čo nás náhle opustil
náš drahý manžel, otec, brat,
starý otec a prastarý otec
Viktor Obertáš.
Za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli, ďakujeme.
Smútiaca rodina.

Je taká chvíľa...
Človek
odchádza náhle,
bez podania ruky,
bez slovka
na rozlúčku...
Nepočuje,
ako v očiach
pozostalých

Odišli cestou,
ktorou ide
každý sám,
len brána
spomienok
ostala dokorán.

Tí, ktorí vás poznali, si spomenú
a kto ich mal rád, nikdy nezabudne.
Pripomíname si 5 a 4 roky od úmrtia
našich drahých Ján Klučiar – otec,
syn Ján a dcéra Mirka.

vyzváňajú slzy smútku a bolesti...
Dňa 24. apríla si pripomíname
1 rok od smutnej chvíle, keď nás
vo veku 87 rokov opustila naša
mama, starká, teta a suseda pani
Jozefína Piatriková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Synovia Ján, Pavol, Juraj,
vnuci Janko, Paľko
a celá smútiaca rodina.
Uzávierka čísla 9, ktoré vychádza
9. mája, je v utorok 3. mája.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI

Predám 2-izbový byt v ZH, Dukelských hrdinov. Byt je čiastočne prerobený.
Cena: 75 000 eur. T: 0911 897 494
Kúpim chatu v blízkom okolí - ZH, Lovčica - Trubín, Bartošova Lehôtka, Stará
Kremnička, Pitelová, Slaská, Lutila... Do 10 000 €. T: 0944 066 087

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
Hľadám spoločníka do 45 rokov. Bývanie v ZH. T: 0910 176 412

Ako ticho žili, tak ticho odišli.
Skromní vo svojom živote,
veľkí vo svojej láske a dobrote.
Dňa 6. apríla sme si pripomenuli
19 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec a starý otec
Jarolím Šupka
a dňa 13. apríla sme si pripomenuli
3 roky od chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
mama a stará mama
Katarína Šupková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
S láskou spomínajú syn
Jaroslav s rodinou a syn Ivan.

Dňa 15. apríla
2022 uplynulo
prvé výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša
drahá sestra,
švagriná a teta
Ľudmila Hricová
vo veku 64 rokov.
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 5. mája 2022
si pripomenieme
5. výročie od
chvíle, čo nás
navždy opustil manžel a otec
Ignác Gregor.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú spolu s nami.
Smútiaca rodina.

RIADKOVÁ INZERCIA

Prenajmem garáž za bývalým Sväzarmom (STS) v Žiari nad Hronom. T: 0903 504 189

V očiach slzy, v srdci žiaľ,
to najdrahšie nám osud vzal.
Odišli ste od nás, zostali sme v žiali,
no navždy budete žiť
v srdciach našich,
lebo sme vás milovali.
Dňa 28. marca sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia našej milovanej
maminky, starkej a prastarkej
Márii Ščamburovej
a dňa 23. apríla sme si pripomenuli
ďalší smutný deň v našom živote,
kedy nás pred 30. rokmi
navždy opustil náš milovaný
ocko, starký a prastarký
Tomáš Ščambura.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra,
synovia a zať s rodinami.

Tá rana v srdci
stále bolí a nikdy
sa nezahojí…
Aj keď nie si medzi
nami, v srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 20. apríla
uplynulo 5 rokov
od chvíle, čo nás navždy opustila
naša milovaná
dcéra, sestra, vnučka a neter
Miška Ďuračková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Hľadám spoločníčku alebo spoločníka na voľné chvíle. Zn. Bývanie. T: 0944 066 087

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

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

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

Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur. T: 0904 404 926

Dám do prenájmu čiastočne zariadený 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Prenájom je
možný od 1.5.2022. T: 0907 485 130

RIADKOVÚ INZERCIU MÔŽETE PODAŤ
BEZPLATNE PROSTREDNÍCTVOM
WEBOVEJ STRÁNKY
WWW.NOVINY.ZIAR.SK

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

Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921

Z Rakúska priviezla
Linda Majerčíková
bronzovú medailu
STOLNÝ TENIS

Hráčka Stolnotenisového klubu MŠK
Žiar nad Hronom Linda Majerčíková sa
cez veľkonočný víkend zúčastnila turnaja 21. Raiffeisen Youth Championships
2022 v rakúskom Linzi. Linda postupne
v skupine zdolala hráčky Talianska, Belgicka a Rakúska.
Práve spomínaný posledný zápas so súperkou z Rakúska mal v sebe dramatický priebeh, keďže Linda už viedla 2:0 na sety a zdalo sa, že víťazstvo v skupine jej už neunikne.
Húževnatá Rakúšanka ale zápas zdramatizovala a vyrovnala stretnutie na 2:2. Linda však
v dramatickom závere dokázala strhnúť víťazstvo na svoju stranu tesným víťazstvom
v rozhodujúcom sete 12:10, a tak zvíťazila na
nasadenou súperkou číslo jedna vo svojej
skupine 3:2.
Týmto víťazstvom sa Linda dostala v pavúku medzi nasadené hráčky a v prvom kole
o postup medzi 16 najlepších mala voľno.
V súboji o postup medzi 8 najlepších Linda
zdolala Langschwagerovú z Nemecka 3:1
a tým si zabezpečila postup do semifinále
kategórie U17, kde sa v súboji stretla s Rakúšankou Kasesovou. Tu sa však šťastie od
Lindy odklonilo. V zápase o postup do finá-

le s Rakúšankou nezachytila úvod, keď jej
súperka po prvých dvoch setoch odskočila
na 2:0. Linda však bojovným výkonom dokázala zrovnať skóre zápasu, keď ďalšie dva
sety vyhrala a za stavu 2:2 sa začínalo od začiatku. V piatom sete však rakúska súperka
mala navrch a zvíťazila v ňom 11:6 a celkove
zápas vyhrala 3:2.
Linda však na turnaji obsadila skvelé
3. miesto, čím si po vlaňajšom víťazstve na
medzinárodnom turnaji v Prahe rozšírila
zbierku medailových pozícií zo zahraničných turnajov. Patrí jej veľká gratulácia za
úspešnú reprezentáciu na medzinárodnom
poli.
Linde Majerčíkovej, ako aj ostatným mládežníkom zo Stolnotenisového klubu MŠK Žiar
nad Hronom, budeme ďalej držať palce na
víkendových turnajoch:
• 23. apríla - Slovenský pohár
dorastencov a dorasteniek
• 24. apríla - Slovenský pohár U21
• 24. apríla - Krajský bodovací turnaj
ZA+BB v kategórii mladšieho žiactva
Jozef Barniak, SteK MŠK ZH

Mladší žiaci na turnaji v Ostrave
obsadili konečné 6. miesto
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI

Mladší žiaci zbierali cenné skúsenosti na
medzinárodnom veľkonočnom turnaji
EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2022.
Tím, zložený prevažne z mladších chlapcov ročník 2010, na turnaji v kategórii
U13 bojoval zo všetkých síl.
Každým zápasom sa chlapci zlepšovali. Výškový a fyzický hendikep vyrovnávali svojou
veľkou rýchlosťou, nasadením a bojovnosťou. Proti Budapešti a Ostrave sme ťahali za
kratší koniec. Následne sme si chuť a náladu napravili dvomi víťazstvami proti Zlínu
a Olomoucu. Hralo sa, na naše pomery, príliš
tvrdo. Ale taký je v basketbale mimo Slovenska trend a práve pre takéto skúsenosti naši
basketbalisti išli na turnaj do Ostravy.
Na veľkom medzinárodnom turnaji EASTER
TORNAMENT OSTRAVA 2022, ktorého sa zú-
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častnilo 120 chlapčenských a dievčenských
tímov z Nemecka, Litvy, Poľska, Maďarska,
Slovinska, Česka a Slovenska, nazbierali naši
hráči kategórie U13 veľmi cenné skúsenosti. Celé štyri dni obetavo bojovali na ihrisku,
vzorne reprezentovali svoj klub a držali spolu ako jeden tím. Ukázali veľké srdce, keď sa
zlepšovali zo zápasu na zápas a dokázali sa
prispôsobiť rýchlej a agresívnej hre, na ktorú doma na Slovensku nie sme zvyknutí. Za
to im patrí veľké uznanie aj veľká pochvala.
V boji o piate miesto sa stretli so súperom
z Handlovej, ktorému nakoniec podľahli
a obsadili tak na turnaji konečné 6. miesto.
Norbert Nagy, tréner
a Štefan Muha, asistent

Začal sa Slovenský pohár v karate
Žiarski karatisti na ňom nemohli chýbať
KARATE

Začiatkom apríla sa karatisti postupne začali vracať na súťažné
tatami. Prvou súťažou pre nižšie
vekové kategórie bolo 1. kolo Slovenského pohára detí a žiakov.
Po dvojročnej nútenej kovidovej prestávke si konečne mohli zasúťažiť aj
najmenší pretekári. V sobotu 2. apríla
sa v Trenčíne stretlo 465 pretekárov
zo 45 klubov z celého Slovenska. Medzi najúspešnejšími nemohli chýbať
ani zástupcovia MŠK Žiar nad Hronom.
Najviac sa darilo Olívii Černákovej
v športovom zápase 8 – 9-ročných
žiačok do 37 kg a Viktorovi Grendárovi v agility 7-ročných chlapcov. Obaja si vybojovali zlato. So striebrom
domov odišli Viktória Beľová, športový zápas 8 – 9-ročné žiačky nad
37 kg a Adela Kučerová, športový
zápas 8 – 9-ročných žiačok do 27 kg.
Zbierku cenných umiestnení uzavreli bronzom Viktor Grendár, športový
zápas 6 – 7-roční chlapci do 26 kg,
Matúš Pelegríni, športový zápas 10
– 11-roční chlapci do 35 kg a Viktória
Viglašská, športový zápas 8 – 9-ročné
žiačky do 32 kg.

Harasuto Cup
O týždeň neskôr si mohli svoje sily
so súpermi zmerať aj starší pretekári.
V poľskom meste Lódž sa konal 17.
ročník medzinárodného turnaja Harasuto Cup 2022. Zúčastnilo sa ho 874
pretekárov z Dánska, Fínska, Maďarska, Nórska, Litvy, Lotyšska, Poľska,
Slovenska a Ukrajiny. Tento turnaj je
zaradený ako jeden z nominačných
pretekov na presunuté Majstrovstvá
Európy kadetov, juniorov a U21, ktoré
budú v júni v Prahe.

asociácie, ktorý sa konal 16. apríla
v Šuranoch. Jediných zástupcom
MŠK Žiar nad Hronom bol Jozef Šipkovský, ktorý sa konkurencie nezľakol
a v kategórii súborné cvičenia kata
12 – 13-ročných chlapcov si vybojoval titul vicemajstra Slovenska shito
ryu asociácie.
Ľubomír Striežovský, tréner

MŠK Žiar nad Hronom reprezentovali 4 kumiťáci v kategóriách kadetov
a juniorov a dvaja katisti v kateórii
U14. V športovom zápase kumite sa
najviac darilo Adamovi Dolnickému,
ktorý v kategórii juniorov do 55 kg
skončil s bronzom. V súborných cvičeniach kata sa podarilo prebojovať
až do finále Adamovi Hudecovi, ktorý
nakoniec vybojoval striebro.
16. ročník otvorených majstrovstiev
Slovenskej shito ryu karate asociácie
Poslednou súťažou v prvej polovici
apríla bol 16. ročník otvorených majstrovstiev Slovenskej shito ryu karate

Adam Hudec.
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Po majstrovi spoznala Fortuna liga aj istého zostupujúceho
Pohronie opúšťa najvyššiu súťaž po troch rokoch
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FK Pohronie - AS Trenčín 1:1 (1:0)
Góly: 17. Klabník - 64. Štrba (vlastný).
FK Pohronie: Le Giang – Sanneh, Štrba,
Klabník, Šimčák – Hounlete (46. Šmatlák),
Ožvolda (73. Bangala) - Blahút, Steinhübel, Mihalík (65. Prachar) – Lačný
(65. Netolický)
AS Trenčín: Babka – Yem, Stojsavljevič,
Pirinen, Madu – Bainovič (61. Lavrinčík)
– Kmeť (61. Gaži), Kadák (90.+1. Ibrahim),
Hollý (82. Gajdoš), Soares – Kupusovič
(61. Letenay)

minul bránu. Z rovnakej štandardnej
situácie tak udreli domáci. Do šestnástky centroval Steinhübel a Klabník
poslal loptu hlavou do siete. Trenčín
si snažil udržať prvú priečku v skupine
o záchranu, ktorá znamená boj o Európu a vyvinul veľkú snahu vyrovnať. Už
o tri minúty neskôr sa musel zaskvieť
brankár Le Giang proti Kupusovičovi,
o ďalšie tri minúty neskúr Pirinen po
rohu iba tesne minul žrď. Šancu si však
do prestávky dokázali vypracovať aj domáci, Klabník po priamom kope Šimčáka
mieril presne, brankár Babka loptu iba

Pohronie v doterajšom priebehu sezóny získalo len 12 bodov. Futbalisti
FK Pohronie tak po troch sezónach
opúšťajú najvyššiu slovenskú súťaž.
Definitívne o tom rozhodla ich domáca remíza s AS Trenčín 1:1 v sobotu
16. apríla v zápase 6. kola nadstavbovej
časti Fortuna ligy v skupine o udržanie.
Na predposledné Zlaté Moravce stráca
Pohronie 13 bodov a do konca ročníka
môže v štyroch stretnutiach získať maximálne 12.
Skóre mohli otvoriť Trenčania, no Stojsavljevič v 11. min po rohovom kope

Patrik Le Giang prišiel do Pohronia s jasným cieľom. Aj keď v bráne
podával vždy stabilné výkony, na záchranu v lige to nestačilo.

musel dohrať bez Kadáka, ktorý sa zrazil
s brankárom súpera a museli ho odniesť
na nosidlách.

Futbalisti Pohronia proti Trenčínu siahali na víťazstvo. Nešťastný vlastný
gól v 64. minúte spečatil remízu 1:1, ktorá mužstvo už s istotou
prilepila na posledné miesto ligovej tabuľky.

Hráčky z USA
prišli podporiť
naše najmenšie
basketbalistky
BASKETBAL

Na turnaji mladších minižiakov
a mladších žiakov v nedeľu 10.
apríla mali v basketbalovom klube veľmi peknú návštevu. Žiarska
odchovankyňa Ema Nagyová
prišla podporiť so svojimi spoluhráčkami z USA z extraligovej
Banskej Bystrice naše najmladšie
dievčenské basketbalové nádeje.
Aj Ema pred pár rokmi drala v minikategórii žiarsky dres. Dnes oblieka
dres slovenskej reprezentácie do 18
rokov a extraligovej Banskej Bystri-

s námahou vyrazil na brvno. Napokon
si klinec do vlastnej rakvy pribili hráči zo
Žiaru nad Hronom sami, center Soaresa
v 64. min si vrazil do vlastnej siete Štrba.
Trenčanom bod nestačil. Pre záchranárske práce domácich nemali pochopenie
a pokračovali v ofenzíve. Po ich aktivite
fauloval Steinhübel v šestnástke Kadáka
a pískal sa pokutový kop. Sám faulovaný
hráč musel penaltu zahrávať na dvakrát
pre vbehnutie spoluhráča do šestnástky
a druhý pokus mu Le Giang zneškodnil.
Záver stretnutia strávil Trenčín na polovici súpera, no tri body nezískal. Duel

ce. Ak sa budú mladšie minibasketbalistky a aj ďalšie dievčatá v našich
prihrávkach snažiť a makať na sebe
ako Ema, čaká ich možno tiež skvelá
basketbalová budúcnosť. V našom
klube majú všetky dievčatá v prípravke dvere otvorené.
Ďakujeme za návštevu a podporu
Kyra Lambert a Shalaunda Burney-Robinson.
BK MŠK
Foto: BK MŠK

„Mrzí ma to veľmi, lebo som v tomto
klube dlho, asi celú moju kariéru. Je to
ťažké, nik z nás si to tak nepredstavoval.
Ale čo už, život ide ďalej. Chcel by som
sa veľmi ospravedlniť fanúšikom, ktorí
nám úprimne fandili. To, že sme skončili
poslední, ma najviac mrzí kvôli nim. Je
to veľká škoda,“ povedal po zápase kapitán tímu Patrik Blahút.

Brankár Patrik Le Giang v sobotu na
pôde Trenčína podal dobrý výkon, ale
nezabránil tomu, aby jeho tím inkasoval
v druhom polčase.
„To, že zostupujeme, nemôžem vnímať
inak ako negatívne. Viacerí sme sem prišli s jasným cieľom - záchranou. V zime
sme posilnili káder, ale asi sme mali málo
času na to, aby sme sa zohrali. Vytvorili
sme však silnú kabínu. Škoda, že sme to
nepretavili výsledkovo na ihrisku,“ povedal skúsený gólman.
Zdroj: FK Pohronie

Opustil nás František Sitora,
legendárny cyklistický tréner
V stredu 20. apríla 2022 odišla vo veku
nedožitých 67 rokov na večný odpočinok legenda žiarskej, slovenskej i československej cyklistiky a cyklistický tréner,
František Sitora.
Svojich najbližších opustil po rýchlej a zákernej chorobe. V jeho osobe odišla veľká
osobnosť nášho športu, dobrý človek, skvelý manžel, otec a starý otec.
Celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

cov. V rokoch 1980 - 1990 trénoval žiarsky
cyklistický klub. Profesionálne trénoval aj
v Dubnici, B. Bystrici a v Podbrezovej. Viedol
cyklokrosovú a cyklistickú reprezentáciu
Slovenska a pripravoval reprezentantov na
Olympijské hry v Aténach.
Od roku 2005 obnovil činnosť žiarskeho
cyklistického klubu, kde neskôr pôsobil
dlhé roky ako hlavný tréner. Jeho zverenci

získali niekoľko titulov majster Slovenska
a pravidelne boli zaraďovaní medzi slovenskú špičku a tvorili základ slovenskej mládežníckej reprezentácie.
Pod jeho vedením sa cyklistický klub zaradil
medzi najlepšie slovenské kluby. Za celoživotnú prácu s mládežou si v roku 2014 prevzal aj ocenenie od Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR.

František Sitora sa cyklistike začal aktívne
venovať od roku 1968 v Cyklistickom oddiele v Žiari nad Hronom. Ešte predtým ho
zaujal futbal a v dorasteneckom veku hral aj
hokej. K cyklistike ho priviedol manžel jeho
sestry, Ladislav Macko, uznávaný tréner
a učiteľ telesnej výchovy. Vo Františkovi videl sľubný potenciál a jeho prognóza sa naplnila. Pod jeho vedením rýchlo napredoval
a nie raz stál na stupni pre víťazov. Ako aktívny pretekár bol členom juniorskej reprezentácie bývalého Československa. Neskôr
sa z neho stal uznávaný tréner cyklistiky
a vychoval mnoho talentovaných športov-

Do futbalového neba odišiel Martin Fungáč,
dlhoročný člen mládežníckej základne
Vo veku 53 rokov odišiel do večnosti aj dlhoročný člen mládežníckej základne žiarskeho futbalu, Martin Fungáč.
V FK Žiar nad Hronom a v FK Pohronie mnoho rokov pôsobil ako vedúci mužstva pre všetky mládežnícke kategórie. Do jeho
pôsobnosti zároveň patrili viaceré administratívne činnosti pre mládežnícky futbal nášho klubu. Bol veľmi dôležitým článkom
vnútornej štruktúry klubu a našli by ste málo ľudí tak oddaných pre žiarsky futbal.
Už dlhšie bojoval s ťažkou chorobou a tento zápas pre neho v stredu 20. apríla 2022 skončil prehrou. Rodine vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

