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Galériu Jula Považana otvorili v dôstojných
priestoroch kaštieľa
je tridsaťšesť obrazov, ktoré sa nachádzajú v štyroch miestnostiach, spojené
sú koridorom. O dátume sprístupnenia
galérie verejnosti bude vedenie mesta
ešte rokovať. Závisieť to bude aj od vývoja opatrení proti šíreniu pandémie.

Peter Antal, primátor mesta

umelecky rozvíjalo a podporovalo kultúrny život a konkrétne výtvarné umenie. Hľadal som v našej rodinnej zbierke
obrazy, prednostne také, na ktorých by
bol zobrazený biskupský kaštieľ, o ktorom otec často rozprával a je vyobrazený na jeho obrazoch. A pri príležitosti
otvorenia tejto galérie som sa rozhodol mestu a galérii darovať ďalšie štyri
diela.“ Tri z obrazov sú veľkorozmerné
a budú tiež súčasťou galérie. „Budem sa
aj do budúcna snažiť túto galériu podporovať, aby bola dôstojným miestom
prezentácie otcovej tvorby,“ dodal na
záver svojho príhovoru Milan Považan.

Do zbierky pribudli ďalšie
štyri obrazy

Kto bol Július Považan
(1926 – 2011)

Miestny rodák a významný predstaviteľ
slovenského insitného umenia Július
Považan daroval pred dvadsiatimi rokmi
tridsaťšesť diel mestu Žiar nad Hronom.
Hodnota v tom čase určite presahovala sumu milión korún. Ide o kolekciu
obrazov, ktoré motivicky súvisia s maliarovým rodiskom, niekdajším Svätým
Krížom. Ich výber pritom vychádzal zo
srdca umelca. Tvorba Júliusa Považana
je aj obľúbeným zberateľským artiklom.
Trhová cena obrazov závisí od doby ich
vzniku, témy a ďalších kritérií. Je nespochybniteľným faktom, že Považan
patrí k najvýznamnejším osobnostiach
nášho neprofesionálneho, institného,

Narodil sa 9. augusta 1926 vo Svätom
Kríži. Významný slovenský maliar sa
svojou tvorbou zaradil medzi najdôležitejších predstaviteľov slovenskej insity.

„

Galériu, ktorú
sme presťahovali do
reprezentatívnejších
priestorov, chceme
sprístupniť verejnosti.

Na parkovisku pri kaštieli
vysadili vzrastlé dreviny
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Primátor Antal s Milanom Považanom.

Vo štvrtok 29. apríla primátor mesta
slávnostne otvoril Galériu Jula Považana v nových priestoroch v biskupskom kaštieli. Otvorenia sa zúčastnil
aj maliarov syn Milan Považan, ktorý
pri tejto príležitosti venoval mestu
ďalšie obrazy do zbierky.
Prvýkrát bola Galéria Jula Považana
umiestnená v Dome kultúry na námestí, odkiaľ sa pre havarijný stav budovy
musela presťahovať. Na sklonku roku
2011 bola znovuotvorená v priestoroch
Mestského kultúrneho centra, v podzemných priestoroch, bez okien. Tento
priestor však súčasné vedenie mesta
nepovažovalo za vhodný pre tieto umelecké diela. Preto keď mesto do svojho
majetku kúpilo biskupský kaštieľ, primátor mesta vyjadril nádej, že čoskoro
do priestorov historickej budovy presťahujú aj diela miestneho rodáka za
desaťtisíce eur.
„Naše mesto nemá veľa umelcov, ktorými by sme sa mohli pochváliť, že vystavovali svoje diela po celom svete a majú
svoje obrazy vystavené v svetoznámych
galériách. Som preto veľmi rád, že jednu galériu, a to nášho rodáka Jula Považana, máme v našom meste,“ uviedol
počas otvorenia galérie primátor Peter
Antal a ďalej skonštatoval: „Keď sme
pred niekoľkými rokmi spomínali na
Jula Považana, povedal som si, že jeho
obrazy si zaslúžia lepšie, krajšie a dôs-

tojnejšie priestory, lebo jeho obrazy sú
skutočne krásne. Keď sme pred tromi
rokmi získali kaštieľ do majetku mesta,
v mojich myšlienkach bolo, že galéria
musí skončiť v týchto priestoroch. Musel ubehnúť nejaký čas, aby sme dokázali zrekonštruovať vhodné priestory.“
Ako ďalej primátor poznamenal, stála expozícia, a zároveň aj ďalšie dve
miestnosti budú využívané na výstavy
mladých umelcov. „Chceme, aby ľudia,
ktorí si prídu pozrieť nové výstavy, tak si
automaticky pozrú aj obrazy Považana.
Verím, že aj táto expozícia bude lákadlom pre turistov, ktorých chceme vidieť
v našom meste a chceme, aby poznali
históriu nášho mesta. A bez pochýb,
k histórii nášho mesta patrí aj unikátna
zbierka obrazov Jula Považana, ktorá je
asi najväčšia a žiadna z galérií nemá vo
svojej zbierke toľko obrazov. Kastelán
Peter Mosný nám pomohol tematicky
a časovo rozdeliť jednotlivé obrazy
a skutočne už dnes úplne inak vyniknú
v kaštieli, ako v pôvodných priestoroch.
Každý si tak bude môcť vychutnať každý jeden obraz individuálne. Veľmi
ma to teší a som rád, že pozvanie na
otvorenie prijal aj umelcov syn Milan.
Verím, že aj rodine sme takýmto spôsobom urobili radosť, že budú mať obrazy
svojho otca v takýchto priestoroch, ako
sú priestory nášho kaštieľa,“ dodal na
záver primátor Antal. Súčasťou galérie

Gymnaziálne štúdiá absolvoval vo
Zvolene a lekárske štúdiá na Lekárskej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho kariéra štartovala od detského lekára, cez post primára detského
oddelenia až po riaditeľa nemocnice
s poliklinikou. Insitnému maliarstvu sa
začal venovať ako 27-ročný. Motívom
jeho raných prác boli reálie z jeho rodnej obce Svätý Kríž, z Banskej Štiavnice
a Krupiny ako miest, v ktorých pôsobil.

Július Považan vo svojom ateliéri.

umenia. „Chcem poďakovať mestu, že
našlo takýto dôstojný priestor pre vystavenie obrazov môjho otca a kde si ich
bude môcť pozrieť aj široká verejnosť,“
povedal počas otvorenia galérie Milan
Považan a ako pokračoval: „Otec sa narodil vo Svätom Kríži a aj keď ho osud
zavial do Šiah, neskôr do Štiavnice či do
Krupiny, k svojmu rodnému mestu mal
vždy veľmi hlboký vzťah. O tom svedčí
aj fakt, že viac ako polovica jeho tvorby
pochádza a má korene vo Svätom Kríži,
dnešnom Žiari. Preto aj svojho času daroval mestu akýsi základ obrazov, aby
mohla byť vytvorená galéria. Viem, aká
bola galéria predtým, tie priestory boli
pomerne malé a stiesnené. Keď som si
ju dnes pozrel, aj jej celkovú koncepciu,
je to veľmi pekné a dobré aj pre podporu mladých umelcov, aby sa mesto

Na Slovensku i v zahraničí sa stal známym vďaka svojim pestrofarebným,
imaginatívnym obrazom zachytávajúcim život a zvyky na slovenskej dedine.
Milovníkom tohto štýlu umenia si získal
vďaka poetike zobrazenia, expresívnosti a neopakovateľnej fantázii. Jeho diela
sú súčasťou mnohých súkromných i galerijných zbierok doma i v zahraničí. Medzi inými sú to Slovenská národná galéria, Mestská galéria v Bratislave, Oravská
galéria v Dolnom Kubíne, Galéria insitného umenia Pezinok, Galéria Júliusa
Jákobyho v Košiciach, francúzske Musée
international de l´art naif, galéria Hell
und Hell v Mníchove a iné.
Július Považan zomrel 21. februára 2011,
pochovaný je v jeho rodnom meste Žiar
nad Hronom.
(li)
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Mestské zastupiteľstvo sa po prvýkrát konalo v biskupskom kaštieli
Vo štvrtok 29. apríla sa konalo slávnostné mestské zastupiteľstvo.
Poslanci totiž po prvýkrát zasadali
v žiarskom kaštieli. Pri tejto príležitosti otvorili aj Galériu Jula Považana,
ktorá bola z MsKC presťahovaná do
novozrekonštruovaných priestorov
práve v kaštieli.
Na aprílovom zastupiteľstve bolo prítomných 17 poslancov. V úvode stretnutia poslanci schvaľovali II. zmenu rozpočtu, a to v zmysle predloženého návrhu,
ktorý predstavuje zvýšenie celkového
rozpočtu mesta o sumu 501 730 eur,
tak na strane príjmov, ako aj výdavkov.
Poslanci schválili zvýšenie rozpočtových
finančných prostriedkov o sumu 70
000 eur na dokončenie parkoviska pri
kaštieli a zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 431 730 eur.
„Z toho 132 530 eur pôjde na dokončenie a vybavenie zariadenia pre seniorov
Domov pri kaštieli n.o. Táto suma sa
skladá z menších súm, ktoré idú napríklad na dofinancovanie elektroinštalácie, urobila sa vizualizácia zariadenia
či na nákup vybavenia interiéru. Tieto
sumy sú už vysúťažené, čiže sú konečné,“
uviedol počas zasadnutia hlavný ekonóm mesta Martin Majerník. V II. zmene
rozpočtu sa tiež schválilo 16 800 eur na
projektovú dokumentáciu pre záhradkársku oblasť, 5 000 eur na spoluúčasť
na projekt „Inkluzívneho detského ihriska“ vo vnútroblokovom priestore me-

tal, Domov pri kaštieli by sa mal otvoriť
1. decembra tohto roku. Momentálne je
v našom okrese evidovaných približne
180 žiadostí o umiestnenie do zariadenia
pre seniorov. V Domove pri kaštieli bude
vytvorených 40 miest.
Správu o činnosti MsP za minulý rok
predložil náčelník Róbert Šiška, poslanci
ju zobrali na vedomie. Okrem iného sa
v správe uvádza, že celkovo bolo v minulom roku 5 674 prípadov (5 321 občania,
318 policajný zbor, 20 záchranná zdra-

dzi Ulicou M. R. Štefánika a Š. Moysesa,
77 400 eur na rekonštrukciu triedy v MŠ
na Ulici A. Kmeťa a 200 000 eur na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne.
Poslanci si vypočuli aj stanovisko hlavnej
kontrolórky mesta k záverečnému účtu
mesta za rok 2020 a schválili aj samotný záverečný účet mesta za minulý rok.
Zároveň zobrali na vedomie aj vysporiadanie schodku mesta Žiar nad Hronom
za rok 2020 z rezervného fondu mesta.
Ten predstavoval sumu 774 350,07 eur.

votná služba a 15 hasičský a záchranný
zbor), kedy ľudia využili služby mestskej
polície.
Ešte počas mestského zastupiteľstva
slávnostne otvoril primátor mesta Peter
Antal spolu so synom maliara Milanom
Považanom Galériu Jula Považana, ktorá
bola do honosných priestorov žiarskeho
kaštieľa presťahovaná z MsKC. Už čoskoro bude sprístupnená aj verejnosti. Viac
v samostatnom článku.
(kr)

Ďalším bodom programu bolo schválenie zmeny štatútu neziskovej organizácie
Domov pri kaštieli. Z dôvodu rozšírenia
možností poskytovať rôznorodejšie,
kvalitnejšie a požadované sociálne služby, pristupuje mesto Žiar nad Hronom
ako zakladateľ neziskovej organizácie
Domov pri kaštieli k rozšíreniu druhov
všeobecne prospešných služieb o poskytovanie – sociálnych služieb, sociálneho
poradenstva a zriaďovanie zariadení
sociálnych služieb. Ako na zastupiteľstve uviedol primátor mesta Peter An-

Koncom mája sa začnú práce na premene bývalej zmrzlinárne
OZ MYesto získalo na projekt Budujeme BÚDU finančné prostriedky od Nadácie VÚB vo výške 12-tisíc eur. Práve
vďaka tomuto projektu vznikne v meste ekologické a komunitné centrum
BÚDA. V objekte bývalej zmrzlinárne
v týchto dňoch dobrovoľníci vysadili
bylinkovisko.
Projekt Budujeme BÚDU sa realizuje od
januára do decembra 2021. Tento projekt
spadá pod program Envirogranty - Zelená ekonomika a je striktne určený na ekologickú rekonštrukciu stánku a veci s tým
súvisiace. „Práve vďaka tomuto projektu
vznikne lokálne ekologické a komunitné centrum BÚDA, ktoré bude fungovať
ako v interiéri, tak v exteriéri,“ vysvetľuje
na úvod Kamila K. Beňová, zakladateľka
združenia MYesto s tým, že v rámci neho
bude OZ organizovať aj prvé podujatia,
či zrealizuje vo vnútri komunitnú upcyklingovú dielňu. „Od začiatku roka pracuje
architektonické štúdio HAUS na návrhu
rekonštrukcie tak, aby realizácia na jednej
strane spĺňala možnosti nášho rozpočtu
a na strane druhej vyhovovalo aj našim
potrebám a nastaveným podmienkam.
S rekonštrukciou objektu bývalej zmrzlinárne plánujeme začať už čoskoro. Plánovaný termín je koniec mája, začiatok júna.
Projektový návrh musí byť odobrený aj
samotným majiteľom objektu, ktorý si
OZ prenajíma na obdobie piatich rokov.
Následne je plánované rozobratie objektu a použitie nových konštrukčných
materiálov. Naše združenie medzitým
pracuje na obnovení elektrickej prípojky,
aby sme mohli s aktivitami začať čo najskôr,“ spresňuje ďalej Kamila. Aktuálne sa
členovia OZ zameriavajú predovšetkým
na kvalitnú realizáciu dvoch projektov
a preto ďalšie aktivity sa budú v prvom
rade týkať praktických otázok vyplývajúcich z rekonštrukcie, aby bol stánok čo
najlepšie funkčný. Ďalším krokom budú

OZ zabezpečilo z projektu. Aktuálne sa
v bylinkovisku nachádzajú rastliny ako
mäta, medovka, materina dúška, tymián, echinacea, šalvia, pažítka, alchemilka, medvedí cesnak, saturejka, ligurček,
divozel, jastrabina, ale aj jahody a letničky. Niektoré druhy možno ešte v blízkej
dobe pribudnú, ako aj popisy k jednotlivým rastlinám a chodníky kvôli prístupu
k nim,“ vymenúva zoznam vysadených
byliniek Kamila K. Beňová. Ako podotýka, OZ sa s partnermi dohodlo na presunutí ďalšej výsadby v rámci projektu do
jesenného obdobia, kedy sú vhodnejšie
poveternostné podmienky pre sadenie
kríkov aj stromov.
Dobrovoľníci vysadili prvé bylinky do bylinkoviska.

otázky systému fungovania samotného
ekomunitného centra BÚDA, jeho prevádzka, personálne a technické zabezpečenie. „Všetky tieto aktivity realizujeme
všetky čisto dobrovoľnícky a vo svojom
voľnom čase. Určite budeme v priebehu
roka organizovať aj ďalšie podujatia podľa aktuálneho diania, budeme sa zapájať
napríklad do aktivít klimatického hnutia
a budeme o týchto témach šíriť povedomie v regióne. Podobne, ako sme sa
v nedávnom období zapojili napríklad aj
do klimatického štrajku, či organizovali
klimatický piknik,“ hovorí na margo činnosti OZ MYesto Kamila.

Vysadili bylinkovisko
Paralelne s projektom rekonštrukcie objektu realizuje občianske združenie aj
druhý projekt, a to Sadíme BÚDUcnosť,
na ktorý získalo finančné prostriedky
od Nadácie Ekopolis v programe Zelené
oázy a ku ktorému dopomohlo práve
hlasovanie ľudí z mesta. Tento projekt
bude realizovaný od marca do októbra

s rozpočtom 4000 eur a materiálnym
kofinancovaním zo strany mesta Žiar
nad Hronom a Technických služieb Žiar
nad Hronom, spol. s r. o., cez ktoré bude
revitalizovaný aj vnútroblok za BÚDOU.
„Financie z tohto projektu pôjdu prevažne na realizáciu tzv. zelenej terasy, čo
bude v zásade vegetačná stena tvorená
popínavými rastlinami, ktoré obrastú
konštrukciu novej terasy. Táto sa bude
realizovať súčasne s rekonštrukciou stánku,“ naznačuje ďalej Kamila a ďalej dodáva: „So zahájením projektu zelenej oázy
sme začali symbolicky na Deň Zeme vo
štvrtok 22. apríla, a to vytvorením komunitného BYLINKOVISKA z bývalého pieskoviska vo vnútrobloku. Zorganizovali
sme internú brigádu, kedy sme si najprv
priestor pripravili na sadenie. Samotné
sadenie sme realizovali v sobotu 24. apríla a bolo otvorené aj pre širšiu verejnosť.
Ľudia boli vopred vyzvaní, aby priniesli
aj vlastné priesady či semiačka. Podarilo
sa nám darovaním od ľudí získať aj pracovné náradie, väčšinu náradia a rastlín

Ešte pred akciou sa OZ MYesto podarilo
komunikovať so zástupcami okolitých
bytových spoločenstiev, aby ľudia boli
informovaní o dianí vo vnútrobloku.
Technické služby pomohli s odvezením
odpadu a privezením drevnej štiepky,
ktorými nové bylinkovisko zamulčovali,
aby držalo vlahu a rastlinám sa čo najlepšie darilo. „Bylinkovisko je sadené v súlade s permakultúrnou filozofiou, pričom
nám odborne pomáha aj permakultúrna
dizajnérka. Celkový koncept bylinkoviska je komunitný, čo znamená nielen
zdieľanú starostlivosť, napr. polievanie či
pletie buriny, ale najmä si bylinky po vyrastení bude môcť prísť ktokoľvek odtrhnúť a použiť podľa potrieb,“ zdôrazňuje
Kamila a ako podotýka, bylinkovisko je
voľne dostupné vo vnútrobloku, preto
je akákoľvek starostlivosť zo strany ľudí
v meste viac než vítaná. Týka sa to aktuálne najmä polievania. „Nevylučujeme, že
do bylinkoviska pribudnú ešte ďalšie bylinky či rastlinky, bude sa to, samozrejme,
odvíjať podľa toho, ako sa bude rastlinám
dariť a či to bude potrebné, alebo vhodné. Prevažná časť výsadby bylinkoviska
je však nateraz ukončená a v najbližšej

dobe plánujeme zrealizovať najmä popisy k rastlinám a chodníky z tehál, no
ak by mal niekto záujem priniesť nejakú
menej tradičnú bylinku, rady ju prijmeme
aj dodatočne.“

Pridať sa môže každý
Cieľom projektu Budujeme BÚDU je
rekonštrukciou stánku a revitalizáciou
vnútrobloku vytvoriť pekné a príjemné
miesto otvorené a dostupné pre všetkých. Miesto oddychu, ale aj miesto stretávania a priestor pre realizáciu aktivít.
Bude to najmä miesto zelené. Na jednej
strane prinesie reálne viac zelene do centra mesta, na strane druhej zelené svojimi
aktivitami, ktoré budú environmentálne
orientované, teda zamerané na oblasť
ochrany životného prostredia, ale aj na
klimatickú krízu. Štatutárnou zástupkyňou OZ je jeho zakladateľka Kamila Koza
Beňová. V súčasnosti nemá OZ MYesto
žiadne hierarchizované štruktúry a funguje na báze komunitného dobrovoľníctva a kolektívneho participatívneho
riadenia a rozhodovania. OZ napríklad
oficiálne zastupuje neformálne skupiny
SWAP Žiar nad Hronom a ž i a r o v k y, pričom si postupne buduje svoju identitu.
OZ samotné má širšie zameranie a BÚDA
je jeho prvým projektom, pričom do budúcna nevylučuje aj zásadnejšiu formalizáciu, či budovanie členskej základne, ak
to vyplynie z potrieb. „Pridať sa do nášho
kolektívu môže v zásade ktokoľvek, koho
naše aktivity doteraz oslovili, prípadne si
vie predstaviť nejaký iný typ spolupráce.
Sme otvorené akejkoľvek spolupráci, pokiaľ sa nám bude zdať zmysluplná a prospešná pre lokálnu komunitu. Privítame
jednotlivcov alebo aj kolektívy, stačí sa
nám ozvať,“ dodáva na záver Kamila K.
Beňová.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Stolová keramika
Povieme si niečo o takzvanej
stolovej keramike, hlinenom
riade, z ktorého sa jedlo. V okolí
kaštieľa sa nachádzajú zlomky
keramiky pochádzajúcej z tohto
riadu. Väčšinou sa po poškodení
proste vyhodil, a tak sa teraz pri
prácach v pôde alebo aj po daždi nachádzajú jeho črepy v okolí
kaštieľa.
Základ takého riadu tvorili veľké
misy, v ktorých bolo pripravené
jedlo. Tie sa potom položili na stôl,
z ktorých si stravníci vyberali jedlo
a kládli do malých misiek a neskoršie do tanierov.
Misy boli na vnútornej strane
glazované, aby nedochádzalo
k premokaniu tekutého obsahu

jedla. Misy sa polievali viacfarebnou glazúrou, čím sa na stenách
nádoby vytvárali maľované ozdoby. Podľa druhu maľby a použitia
farebných kombinácií, dokážeme v niektorých prípadoch určiť,
z ktorej oblasti stolový riad pochádzal. Veľké rozmerné nádoby mali
okraje výrazne zahnuté do vnútra,
aby nedochádzalo k prípadnému
vytekaniu tekutej alebo kašovitej
potravy.
Jedlo sa spravidla naberalo drevenými varechami a pevnejšie kusy
jedla sa preniesli proste rukou na
tanier, misku alebo drevenú „táfličku“. Nález zlomkov menších až
miniatúrnych mištičiek dáva predpoklad, že sa pri jedle používali aj
rôzne druhy ochucovadiel.

„

Priamo v objekte kaštieľa
sa služobníctvo nestravovalo.
Pravdepodobne v niektorých
priľahlých dvoroch.

Jedlo sa dávalo do plytších misiek
menších rozmerov, ktorých zlomky sa taktiež nachádzajú v hojnom
množstve. Mištičky sa tak používali
na všetky druhy jedla, od tekutých
až po pevné kusy mäsa. Počas konzumácii pevných potravín sa pri
stolovaní používali väčšinou ruky,
prípadne nôž, ktorý každý vlastnil.
Niekedy sa na stôl kládli jedlá na
trojnožkách, odstavených priamo
z ohňa. V tom prípade sa naberalo
dreveným riadom.

Čistenie mesta sa robí od jari až do jesene
v meste viac. Sú napríklad na námestí,
na oddychových zónach, ale aj v parku,“ spresňuje Jagoš. Okrem starostlivosti o zeleň je potrebné aj opiľovanie
stromov. Tých je v meste približne 600
kusov. „Nachádzajú sa v celom meste.
Najviac je ich na uliciach Š. Moysesa,
M. R. Štefánika, Dukelských hrdinov,
J. Hollého a Dr. Janského. Konáre, ktoré
sa ostrihajú, sa pomelú v drviacom voze
a časť z nich sa používa na mulčovanie
záhonov a časť skončí v mestskom Centre zhodnocovania odpadov,“ dodáva na
záver Peter Jagoš.
So zametaním mesta začali mestské
Technické služby ešte v marci, hneď
ako to počasie dovolilo. Okrem čistenia pracovníci mestskej eseročky aj
opilovali stromy, čistili kanalizačné
vpuste, upratovali cestné komunikácie a starali sa aj o zeleň v záhonoch.
Tohto roku vyšli čistiace a zametacie
autá do ulíc 1. marca. „Na čistenie mesta máme päť kusov techniky, z toho sú
tri zametače – dva veľké cestné a jeden
kĺbový chodníkový. Okrem nich môžeme na čistenie použiť aj dva polievače,
tie však skôr využívame v lete,“ informuje
Peter Jagoš, zástupca riaditeľa technických služieb a na margo odparkovaných
áut, ktoré veľakrát pri čistení zavadzajú,
vysvetľuje: „Samozrejme, odparkované
autá obchádzame. Čistenie však plynule pokračuje počas celého roka až do
novembra, takže stroje rotujú a vracajú
sa na miesta, kde sa predtým nedostali.
Okrem toho využívame aj ručných pracovníkov na nedostupných miestach.
K dispozícii máme približne troch ľudí,

prípadne podľa potreby.“ Cesty majú
technické služby hotové približne za dva
týždne a chodníky čistia asi tak mesiac,
keďže na tie majú k dispozícii jeden stroj
a potom sa čistí opakovane.

Práce v záhonoch aj čistenie
kanalizačných zberačov
Okrem čistenia sa pracovníci mestskej
spoločnosti venujú aj jarných prácam
v záhonoch. Ide o odburinenie, ostrihanie starých výrastkov, vyhrabanie lístia
a okopanie. „Takýchto záhonov je už

Technické služby sa okrem týchto prác
venujú aj čisteniu kanálových vpustí,
ktoré sa zvyknú zapchať posypovým
materiálom. Zanesené sú však aj lístím či
naplaveninami a v mnohých prípadoch
tiež vreckami so psími výkalmi. Upozorňujeme preto psičkárov, aby ich hádzali
do smetných košov na to určených a nie
do kanálových vpustov, ktoré sa nimi
upchávajú. Celkovo pracovníci technických služieb musia na území mesta vyčistiť takmer 800 kanálových vpustí.
(li)

Útulok pre psov prechádza pod správu mesta
V súvislosti s touto zmenou mesto založilo občianske združenie, ktoré ponesie
názov Žiarsky chlpáč. Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici (areál poľnohospodárskeho družstva) v Žiari nad
Hronom.

Od 1. júna prejde správa útulku pre
psov pod mesto Žiar nad Hronom.
O psíkov odchytených na území mesta
a umiestnených do útulku sa tak odteraz budú starať zamestnanci mesta,
ktorí privítajú aj pomoc dobrovoľníkov.
Ak máte radi psíkov a chceli by ste pomáhať v žiarskom psom útulku, môžete
pomôcť ako dobrovoľník. Išlo by najmä
o pomoc počas víkendov, o čistenie ko-
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tercov, kŕmenie psíkov a vydávanie psov
venčiarom.
Ak ste patrili k prispievateľom, či už finančných prostriedkov, alebo ste psíkom
kupovali krmivo, prípadne ste darovali
materiálne veci do útulku, môžete tak
robiť naďalej. Číslo účtu, na ktorý bude
možné poskytnúť finančný príspevok na
chod útulku, zverejníme už čoskoro.

Mesto zároveň prijme do pracovného pomeru pracovníka do útulku, ktorý bude
mať na starosti pomocné práce spojené
s prevádzkou útulku. Ide o pracovný pomer na kratší pracovný čas, to je 4 hodiny
denne. Ponúkaný plat na túto pozíciu je
v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme. V prípade, že máte o takúto prácu záujem,
svoje žiadosti môžete doručiť na adresu:
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19
Žiar nad Hronom.
(li)

Tekutiny, ako voda, víno a pivo,
sa na stôl dávali v na to určených,
veľmi pekne a bohato zdobených,
džbánkoch. Niektoré džbánky boli
zhotovené z bielej, takzvanej kremnickej hliny, ktorú nachádzali baní-

ci pri kopaní a potom ju predávali
džbankárom. Tí z nej zhotovovali
takzvanú bielu kremnickú keramiku. Tekutiny sa spravidla nalievali
a pili z pohárov, čo boli menšie súdkovité nádobky, džbánky s uchom,
ale aj bez neho. Boli väčšinou glazované, na vnútornej stene jednofarebnou polevou glazúry. Doterajšie zistenia hovoria, aký riad sa
pri stolovaní služobníctva v kaštieli
používal. Zároveň však množstvo
črepového materiálu nie je až tak
bohaté, čo dokazuje, že priamo
v objekte kaštieľa sa služobníctvo
nestravovalo. Ale pravdepodobne
v niektorých priľahlých dvoroch.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

V areáli kaštieľa vysadili
vzrastlé dreviny
Pribudnú aj trvalkové záhony

Posledný aprílový týždeň sa na ploche parkoviska v areáli novovybudovaného Domu pri kaštieli realizovala
výsadba viacerých druhov drevín.
Súčasťou výsadby budú aj farebné
trvalkové záhony.
V záverečnej fáze výstavby zariadenia pre
seniorov, ktoré sa nachádza v prístavbe
kaštieľa, sa postavilo aj nové parkovisko
pre 40 vozidiel. Ako v tom čase primátor
Peter Antal potvrdil, pri parkovisku sa vysadia stromčeky a tráva. „Zeleň vychádza
z počtu miest. Ak sme chceli 40 miest na
parkovanie, tak musí byť menej zelene.
Kaštieľ a domov dôchodcov bez parkoviska je totiž nemožné prevádzkovať,“
uviedol primátor s tým, že stromy a ostatná zeleň sa však ešte v areáli kaštieľa
vysadia, a to aj na samotnom parkovisku.
A práve v utorok 27. apríla sa na ploche parkoviska začalo s výsadbou jedenástich kusov vzrastlých drevín. „Ide
o okrasnú jabloň Malus Royalty, javor
mliečny a javor poľný,“ konkretizuje
Marcela Gendiarová, referentka Odboru životného prostredia MsÚ s tým, že
v nasledujúcom období budú súčasťou
výsadby aj farebné trvalkové záhony:

„Tie umiestnime najmä na ploche pred
samotným zariadením a pri vchode do
areálu. V blízkosti kamenného múru sa
vysadia popínavé rastliny.“
O výsadbu okrasnej zelene sa postarali
mestské Technické služby, ktoré zrealizovali aj výsadbu drevín. „Starostlivosť o vysadené rastliny bude spočívať v zálievke
drevín, ich hnojení a v údržbe okrasnej
zelene,“ dodáva Gendiarová.
Výsadba sa realizovala podľa projektu
Revitalizácia nádvoria a záhrady areálu
zariadenia pre seniorov v Parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom. V rámci tohto projektu sa zrekonštruuje aj priestor, ktorý
sa nachádza za budovou zariadenia pre
seniorov, smerom k štadiónu. Momentálne je to neudržiavaná zarastená súčasť
parku, ktorá sa upraví tak, aby slúžila
potrebám seniorov. Zrekonštruuje sa
oporný múrik, altánok so sedením, vysadia sa trvalkové záhony či záhony kríkov
a okrasné jablone a javory, čím vznikne
krásna oplotená záhrada výhradne pre
seniorov zo zariadenia.
(li)
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Expozície v biskupskom kaštieli
Najvýznamnejšia pamiatka mesta Žiar
nad Hronom, biskupský kaštieľ, slúžila
v stredoveku ako pevnosť. Okolo roku
1631 bolo sídlo prestavané na biskupský kaštieľ arcibiskupom Petrom
Pázmáňom a stalo sa sídlom biskupov.
Počas tureckého nebezpečenstva dal
ostrihomský arcibiskup Juraj Lipaj
okolo kaštieľa vybudovať opevnenie s baštami. Kaštieľ bol v polovici
17. storočia významnou pevnosťou
na ceste hore Pohroním a dlho slúžil
ako letné sídlo ostrihomských arcibiskupov a neskôr banskobystrických
biskupov. Od roku 1851 tu pôsobil
a v roku 1869 aj zomrel Dr. Štefan
Moyses, prvý predseda Matice sloven-

skej. Súčasťou kaštieľa bolo aj cenné
zariadenie, kaplnka, knižnica, archív
a zaujímavé obrazy. Od roku 1918 sa
často striedali užívatelia kaštieľa, čo
spôsobilo, že sa väčšina cenností zničila. Po roku 1950 tu sídlila ekonomická škola. Od roku 2018 je kaštieľ vo
vlastníctve mesta Žiar nad Hronom,
ktoré má za cieľ záchranu pamiatky.
Postupne sem mesto nainštalovalo
Archeologickú expozíciu, Pamätnú
izbu Štefana Moysesa a Galériu Jula
Považana. Spolu s Biskupskou sálou
a so sprístupnenou kaplnkou kaštieľa
budú tieto tri expozície tvoriť zaujímavú a atraktívnu ponuku pre návštevníkov regiónu Stredného Pohronia.

Pamätná izba Štefana Moysesa

Galéria Jula Považana

Život a pôsobenie biskupa a prvého
predsedu Matice Slovenskej Štefana
Moysesa, ktorý sa zaslúžil o terajšiu podobu žiarskeho kaštieľa, pripomína jeho
pamätná izba, ktorú v tejto renesančno-barokovej pamiatke zriadili. Pamätná
izba, ktorú tam presťahovali z priestorov
Mestského kultúrneho centra v Žiari nad
Hronom, predstavuje jeho život vďaka
zbierke osobných vecí, literárneho diela,
korešpondencie a prínosu pre národné
obrodenie Slovákov.

na vodu a víno, ktoré sa používali pri obradoch v miestnej kaplnke, štóla, biskupské rukavice, ornát či mitra. Takisto rôzne
písomnosti.

Zariadená je dobovým nábytkom pochádzajúcim z druhej polovice 19. storočia.
Nechýba tam replika Moysesovho pracovného stola a stolička. Nachádza sa
tam aj knižnica, ktorá sa našla v pivničných priestoroch kaštieľa.

Moyses prišiel do kaštieľa v roku 1851
a zotrval v ňom až do svojej smrti v roku
1869. Po svojom príchode do vtedajšieho
Svätého Kríža ho našiel spustnutý a zanedbaný. Vyhnal z neho ubytovaných
žandárov a pustil sa do rekonštrukcie,
ktorá stála 6118 zlatých. Moyses sa zadlžil a musel sa uskromniť, žil veľmi jednoducho. Oprava kaštieľa však bola veľkorysá, celý ho stavebne zrekonštruoval
a nadstavil dve poschodia nárožných veží
a nad vstupným traktom pristaval jedno
poschodie.

Okrem toho sa tu vystavujú i pozostalosti po biskupovi, ktorých autenticitu
dokazujú písomné záznamy. Ide o tri
strieborné nádoby - cukorničku, soľničku a nádobu na mlieko do kávy. Z pozostalosti Štefana Moysesa sa v žiarskom
kaštieli nachádzajú aj obradné nádoby

Kolekciu 36 obrazov venoval svojmu rodisku významný slovenský insitný maliar,
rodák zo Svätého Kríža. Maľovanie bolo
pre Júliusa Považana oddychom po namáhavej práci detského lekára v Banskej
Štiavnici a v Krupine. Jeho obrazy sa nachádzajú v Slovenskej národnej galérii,
v galériách v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, vo viacerých súkromných galériách v Európe a USA, ako aj v súkromných
zbierkach po celom svete.
MUDr. Július Považan sa narodil 9. augusta 1926 v Žiari nad Hronom a umrel
21.februára 2011 v Krupine, kde posledné
roky žil.

Pri reštaurovaní miestnosti, kde je izba
zriadená, sa našli fragmenty fresiek
z konca 19. storočia. Ide o obdobie secesie, ktoré sú veľmi bohato stvárnené
po celom obvode aj plafóne. Ponechali
sa len analogické sondy, aby návštevník
videl, ako to asi vyzeralo.

Po úspešných výstavách na Slovensku
a v Čechách začal vystavovať aj v zahraničí (Švajčiarsko - Zürich a Morges,
Francúzsko - Paríž, Poľsko - Nowy Sącz,
Maďarsko - Budapešť, Fínsko - Helsinki,
Švédsko - Štokholm, Nórsko - Oslo, Nemecko - Mníchov, Brusel a iné). V roku
1988 vystavoval v Mirbachovom paláci
v Bratislave až 156 obrazov. Svoju existenciu začala Galéria Júliusa Považana
v roku 2001, kedy mestu daroval obrazy
zo svojej zbierky samotný umelec. Súčasťou jeho tvorby sú časté motívy zo života vo Svätom Kríži, ako sa kedysi volalo
mesto Žiar nad Hronom. Galéria predstavuje rozsiahlu zbierku jeho obrazov
a ponúka príležitosť vyžitia pre milovníkov výtvarného umenia.

Archeologická expozícia
Archeologická expozícia Slovenská akadémia vied bola založená 16. októbra
2001 z rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Donedávna
sídlila v priestoroch Mestského kultúrneho centra. Vzhľadom na veľkorysé
priestory kaštieľa bola preto archeologicko – etnografická expozícia presťahovaná sem.
Expozícia predstavuje rozsiahly súbor
archeologických nálezov a zbierkových
predmetov z územia Žiaru nad Hronom,
Hradu Šášov, Horných Opatoviec a okolia, ktoré dokazujú prítomnosť kontinuálneho osídlenia na území mesta od
pravekých civilizácií. Súčasťou expozície
je aj bohatá zbierka etnografických artefaktov, dokumentujúcich spôsob života
predkov vo Svätom Kríži a regióne.
Etnografická expozícia: prezentuje život
a kultúru v meste a jeho okolí v minulých
storočiach. Zaujímavosťou sú vystavené
ľudové kroje, remeselnícke a hospodárske náčinie z regiónu.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 10.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň V kocke, E. P. Voljanského 1, Zvolen
• 11.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok, A. Hlinu 64, Zvolen
• 12.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 13.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 14.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center,
Nám. SNP 63, Zvolen
• 15.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 16.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116, ZH
• 17.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 18.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco,
Obchodná 4, Zvolen
• 19.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
• 20.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
• 21.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 22.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 23.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH

INTERPELÁCIE A PODNETY POSLANCOV MSZ
Juraj Krátky: Na podnet občanov Ulice Medzi vodami, čiastočne Partizánskej ulici, požiadal o rekonštrukciu ulice a všetkých chodníkov Ulice Medzi
vodami a priľahlej Partizánskej ulice (od RD p. Petra Hromádku až po Lutilský potok). Vrátane chodníka okolo pamätníka Panny Márie. Dôvod: Veľmi
rozbité chodníky a dlhé roky neudržiavaný povrch Ulice Medzi vodami a na konci ulice nevyhovujúci stav vozovky. V prvom kroku žiadame pripraviť
cenovú ponuku pre komplet rekonštrukciu a v druhom kroku naplánovať realizáciu prác ešte v tomto roku 2021.

Máj postavili symbolicky
žiarskej kultúre

Odpoveď mesta: V tomto roku sa urobia iba kritické výtlky a miesta sa zalejú asfaltom. Kompletná rekonštrukcia bude v roku 2022. Keďže ide
o investície z bežného rozpočtu a nie kapitálové investície, je ťažké v tomto roku robiť niečo navyše, keďže výpadok podielových daní cítime práve
v tejto časti rozpočtu.

Sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky
Asistované sčítanie obyvateľov SR
– dosčítavanie, bude prebiehať v našom meste od pondelka 3. mája 2021
do nedele 13. júna 2021.
Obyvatelia mesta, ktorí sa nevedia alebo
nemôžu sčítať sami a občania s trvalým
pobytom iba mesto Žiar nad Hronom,
môžu využiť služby stacionárnych a mobilných asistentov.

Posledný aprílový deň žiarski umelci
symbolicky postavili kultúru na nohy.
A to prostredníctvom Mája, ktorý
bude zdobiť námestie do konca mesiaca.
Pracovníci Mestského kultúrneho centra postavili spolu so žiarskymi umelcami Máj pre všetky slobodné devy, ale aj

Kontaktné miesta na asistované sčítanie
sa nachádzajú na mestskom úrade. Tu
sa môže obyvateľ sčítať sám, alebo mu
pomôže stacionárny asistent.
Kontaktné miesta pre asistované
sčítanie budú otvorené nasledovne:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

12.00 – 15.00
9.00 – 15.00
12.00 – 15.00
9.00 – 15.00
12.00 – 15.00

Na území mesta budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť
obyvateľa, v prípade, že o takúto službu
obyvateľ požiada. Požiadať o takúto službu je možné na tel. čísle: 045/678 71 57
v pracovných dňoch v čase od 8.00 do
15.00 hod., alebo na e-mailovej adrese:
erika.rajcanova@ziar.sk.

Všetky osoby, ktoré sa budú zúčastňovať
asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce
sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením
COVID-19.
(r)

pre dámu menom Kultúra. „Postavili sme
kultúru na nohy. Symbolicky sme na Máj
povešali stuhy za každého žiarskeho
umelca na znak toho, že aj my sme tu,“
uviedol krátko pred stavaním Mája žiarsky producent Janko Kulich.
(r)
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COVID automat - pravidlá a výnimky zo zákazu
vychádzania účinné od 3. mája
Opatrenia proti pandémii sa od pondelka 3. mája zmiernili. Zmeny schválila vláda 28. apríla. Prísnejšie pravidlá
treba dodržiavať v tzv. bordových okresoch s vážnejšou epidemickou situáciu,
v ktorých platí zákaz vychádzania ako
doteraz od 5. do 1. hodiny. V ružových
a červených okresoch platí len večerný
zákaz vychádzania od 21. do 1. hodiny.
Celodenný zákaz naďalej platí na cestu
na zahraničnú dovolenku. Negatívny test
na nepotrebujú žiaci do školy v žiadnom
okrese.
V tzv. červených a ružových okresoch už
cez deň do 21. hodiny nie je obmedzený
pohyb, keďže v tomto čase neplatí zákaz vychádzania. Môžu sa v nich konať aj kultúrne
podujatia. Nie je potrebný ani test do obchodov, na terasu reštaurácií, do fitnescentra či na úrady. Do práce sa bude vyžadovať
test v týchto okresoch až po 21. hodine.

COVID AUTOMAT
platný od 3. mája
Aktualizované rozdelenie okresov podľa
aktuálnej rizikovosti na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý
týždeň. Aktuálne sa okres Žiar nad Hronom
nachádza v druhom stupni varovania, tzv.
červený okres.

• osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie covid-19,

• test pre vstup do prevádzok nepotrebujú ani seniori nad 65 rokov, do práce však
osoby nad 65 rokov, ak ešte pracujú, test
potrebujú podľa rovnakých pravidiel ako
zvyšok populácie.
Režim v červených a ružových okresoch
Platí večerný zákaz vychádzania od 21.00
do 1.00, na ktorý sa taktiež vzťahujú výnimky. Cez deň v týchto okresoch nie sú obmedzenia pohybu.

• Ale ak niekto pracuje večer v čase od 21.00
do 1.00, test potrebuje. V červených okresoch bude platiť 14 dní a v ružových 21 dní.

• cesta na účel vycestovania do zahraničia
okrem cesty na rekreáciu (potrebné je hodnoverným spôsobom sa preukázať), platí
test starý maximálne 7 dní,

V bordových okresoch sa vyžaduje test nie
starší ako 7 dní aj na účel vykonania štátnej
skúšky do VŠ, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia VŠ.
Kultúrne podujatia
Kultúrne podujatia sa môžu konať v ružových a červených okresoch.
• Treba dodržiavať maximálnu kapacitu
50 percent zákazníkov, maximálne však do
počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150
zákazníkov v interiéri.
• Státie je zakázané.
• Povinný je negatívny antigénový test nie
starší ako 24 hodín alebo negatívny PCR
test nie starší ako 72 hodín, prípadne iná
výnimka.
Prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu 2 týždňov od ukončenia
podujatia.
Kto nepotrebuje test
• osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od oč-

• pre obyvateľov nad 60 rokov je určené
očkovanie vakcínou od Pfizer a Moderna
• pre obyvateľov od 18 do 59 rokov je určené očkovanie vakcínou od AstraZeneca,

• osoby s určitým typom diagnóz podľa
vyhlášky ÚVZ,

• cesta do zamestnania, v červených okresoch platí test 14 dní a v ružových 21 dní,

Študenti VŠ vybraných zdravotníckych odborov potrebujú test nie starší ako 7 dní alebo doklad o výnimke do priestorov a zariadení VŠ. V červených a ružových okresoch
len od 21.00 do 1.00, v bordových od 5.00
do 1.00.

Zmeny od 28. apríla

• deti do 10 rokov,

• V červených a ružových okresoch test do
práce nie je potrebný počas dňa.

• v ružových a červených okresoch uchádzači test na prijímačky nepotrebujú, v bordových sa vyžaduje maximálne 7 dní starý
test.

Táto zmena však neznamená, že nebude
rešpektované doterajšie prideľovanie vakcín podľa vekových skupín, ako ich definuje
vyhláška.

• osoba prekonala ochorenie covid-19 za
posledných 180 dní,

VÝNIMKY Z VEČERNÉHO
ZÁKAZU VYCHÁDZANIA S TESTOM
ALEBO ALTERNATÍVOU

Školy
Bez testu môžu vstupovať do škôl a školských zariadení deti MŠ, žiaci ZŠ (prvý aj
druhý stupeň), SŠ, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a žiaci vstupujúci do
priestorov VŠ na účel prijímacieho konania:

Vakcínu mu systém pridelí sám na základe
veku, vyhlášky a ďalších kritérií. Napríklad,
či nie je chronickým pacientom.

• osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou
vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke
očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
COVID-19,

Práca
Do práce treba negatívne testy v bordových okresoch, test platí 7 dní.

Príroda
Pobyt v prírode je možný aj bez testu do
21.00 bez rozdielu farby okresu.

Záujemca o očkovanie si pri vyplnení formuláru nebude ako doteraz zaškrtávať
vakcínu, ktorou bude zaočkovaný a ktorá
prináleží jeho vekovej skupine.

kovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
• osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po
1. dávke,

• cesta študentov VŠ niektorých ročníkov
medicínskych a farmaceutických odborov
do školy či výučbového zariadenia, test
platí 7 dní.

VÝNIMKY Z VEČERNÉHO ZÁKAZU
VYCHÁDZANIA BEZ TESTU
• cesta do zdravotníckeho zariadenia na
účel neodkladnej zdravotnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti a očkovanie
vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo
príbuzného,
• lekáreň,
• starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný,
• venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti
1 km od bydliska,
• cesta na účel starostlivosti o hospodárske
zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej
starostlivosti,
• dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,.
• pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka
na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo
vyhláške ÚVZ
Zdroj: www.minv.sk

Chronicky chorí pacienti
budú očkovaní prioritne
V spolupráci so zdravotnými poisťovňami
zjednodušilo Ministerstvo zdravotníctva SR
objednávanie chronicky chorých pacientov
na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.
Nový systém funguje od 1. mája.
Zdravotné poisťovne už vytvorili zoznamy
svojich klientov, ktorí trpia chronickými
ochoreniami a databázy s ich údajmi doručili Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré spravuje rezervačný systém
na očkovanie.
Ak sa záujemca zo zoznamu zaregistruje

cez registračný formulár, systém jeho údaje
spáruje s dátami od zdravotných poisťovní
a po otvorení kapacít mu v rámci prioritizácie pridelí termín očkovania. Po otvorení
kapacít budú termíny najprv pridelené záujemcom nad 70 rokov, následne sa pridelia voľné termíny pacientom so závažnými
chronickými ochoreniami a v ďalšom kroku
sa pridelia voľné termíny záujemcom, ktorí
sú starší ako 60 rokov a tiež pacientom so
stredne závažnou chorobou. Všetci záujemcovia z týchto skupín budú očkovaní
vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech
a Moderna.

• so závažnou neurologickou chorobou –
sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu,
myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným
• s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych
funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
• so závažnou formou reumatologických,
gastroenterologických a iných ochorení
vyžadujúcich biologickú liečbu
• so závažnými poruchami hemokoagulácie
• so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. Tuberkulóza)

V prípade, že záujemcovi o očkovanie bude
pridelený termín na očkovanie inou látkou,
nenachádza sa v zozname chronicky chorých pacientov od poisťovní. V takom prípade mu odporúčame, aby sa obrátil na svoju
zdravotnú poisťovňu a overil si, či ho jeho
diagnózy oprávňujú byť zaradený v zozname pacientov s ťažkým alebo stredne ťažkým ochorením.

Do skupiny so stredne závažnou chorobou budú patriť pacienti:

Do skupiny so závažnou chorobou budú
patriť pacienti:
• s ťažkým zdravotným postihnutím
• s onkologickým ochorením v štádiu liečby
ochorenia
• s aktívnou formou hemato-onkologického
ochorenia
• po transplantácii solídnych orgánov
• po transplantácii krvotvorných buniek
(BMT)
• s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D
• v minulosti liečení pre závažnú formu
sepsy alebo ktorí prekonali v minulosti
aspoň dvakrát pneumóniu so závažným
priebehom
• so stredne ťažkým a ťažkým stupňom
reštrikčnej ventilačnej poruchy
• s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA
III, IV)
• po cievnej mozgovej príhode s trvalými
závažnými následkami
• so závažnou formou pľúcnej hypertenzie,
závažnými formami reštrikčných ochorení
srdca
• s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch
• s HIV v štádiu AIDS/late presenter
• s chronickým zlyhaním obličiek
(GF menej ako 0,5 ml/s)
• s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35
• so závažnými psychiatrickými chorobami
(vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných)
• s cirhózou pečene
• so závažnými metabolickými chorobami,
dispenzarizovaní a vyžadujúci substitučnú
liečbu
• so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu

• s onkologickým ochorením v dlhodobej
remisii
• s onkologickým ochorením prekonaným
v minulosti
• s druhým a tretím stupňom hypertenzie
ESH/EHC
• s ischemickou chorobou srdca, pacient
po prekonaní infarktu myokardu a cievnej
mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií
• s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B
• liečení pre bronchiálnu astmu a závažné
formy alergie a atopie
• s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
• s diabetes mellitus s postihnutím jedného
orgánu
• s v minulosti prekonanou sepsou alebo
pneumóniou
• HIV pozitívni, ktorí nie sú v štádiu AIDS
• s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie
ako 0,5 ml/s)
• s obezitou – BMI vyšší ako 30
• so stredne závažnou duševnou chorobou
(vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných)
• s chronickou chorobou pečene, ktorá nie
je v štádiu cirhózy
• so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaní a nevyžadujúci
substitučnú liečbu
• so stredne závažnou poruchou imunity,
vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú
liečbu
• so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich
biologickú liečbu
• so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie

Nová ČAKÁREŇ je spustená
Môžete sa registrovať
na očkovanie
https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia
Čakáreň na očkovanie proti koronavírusu
je už otvorená pre všetkých. Vakcíny budú
prideľované automaticky.

• pre obyvateľov od 16 do 17 rokov je určené očkovanie vakcínou od Pfizer (aktuálne
prebieha len registrácia do Čakárne, nie
prideľovanie termínu na očkovanie).
Stále platí, že o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas vašej registrácie.
Prioritizácia v Čakárni
Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete
zaradení do zoznamu čakateľov na termín.
Termíny budú priraďované prioritne podľa
veku. Okrem veku sa v Čakárni prioritizujú
(majú prednosť) aj osoby s ťažko a stredne
ťažko závažnými chorobami.
Výber miesta očkovania sa ruší
V procese registrácie už nevyberáte konkrétne vakcinačné miesto. Vyberáte si kraj
(alebo aj viacero krajov) a okresy v nich
a systém vám automaticky priradí konkrétny termín s ohľadom na vek a prioritu
registrujúceho sa, vrátane typu očkovacej
vakcíny.
Som už dlho v Čakárni a stále mi neprišiel termín – prečo?
Toto je jedna z najčastejších otázok. Termín
z Čakárne neprichádza hneď po registrácii,
ale až vtedy, keď sa dostanete na rad. Koľko to bude trvať, závisí od toho, koľko ľudí
starších od vás sa hlási, alebo bude hlásiť
na očkovacie centrá, na ktoré ste sa prihlásili. Termíny sa prideľujú podľa veku. Ľudia,
ktorí sa zaregistrovali do Čakárne neskôr
ako vy, ale sú starší, dostanú termín skôr
ako vy. Najpravdepodobnejší dôvod, prečo vám doteraz neprišiel termín, je to, že
v Čakárni bolo na vami vybrané očkovacie
miesta registrovaných ešte stále dosť ľudí
starších, ako ste vy.
Ako je však možné, že vidíte 40-tnikov,
ktorí sa očkujú skôr ako vy?
Je to tým, že podľa aktuálne platnej očkovacej stratégie sa vakcínou od AstraZeneca
očkujú ľudia vo veku 40 - 59 rokov a vakcínami od Pfizer alebo Moderny ľudia nad
60 rokov.
Dopyt po očkovaní vakcínou AstraZeneca
bol vo viacerých regiónoch nižší, a preto sa
mnohí aj relatívne mladí ľudia dostali na rad
pomerne rýchlo. Dopyt po očkovaní vakcínou Pfizer alebo Moderna je vyšší, preto
je pravdepodobné, že v Čakárni pred vami
bolo ešte dosť ľudí v kategórii nad 60 rokov,
ktorí sú starší ako vy.
Ďalšie dôvody, pre ktoré ste doteraz nemuseli dostať termín, môžu byť, že ste si vybrali
len jedno vakcinačné centrum, alebo mohli
byť na vine technické problémy počas prvých dní spustenia Čakárne. Ak ste sa registrovali len na jedno vakcinačné centrum,
alebo ste registráciu urobili počas prvých
dní od spustenia Čakárne, odporúčame
registráciu upraviť a pridať si v nej ďalšie
očkovacie centrá.
Zdroj: korona.gov

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO NA POZÍCIU: PEDAGOGICKÝ ASISTENT/ASISTENT UČITEĽA
Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom
prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta/asistenta učiteľa
s nástupom od 1. septembra 2021.
Požiadavky: Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa,
vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými
zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní,
pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní
architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych
alebo kultúrnych bariér.
Kvalifikačné predpoklady - v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov - účinná od 15.1.2020, - vítaná prax práce s deťmi zo sociálne
znevýhodneného prostredie – z MRK.

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.
Požadované doklady:
• žiadosť a profesijný životopis
• ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok
Doklady je možné zaslať na adresu školy do 15.5.2021: Materská škola,
Ul. Dr. Janského č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045/672 51 22, e-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO NA POZÍCIU: UČITEĽ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom
prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku pre predprimárne vzdelávanie
s nástupom od 1. septembra 2021.
Kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom
odbore učiteľstvo pre materské školy,
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v učiteľskom
študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
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záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.
Požadované doklady:
• žiadosť a profesijný životopis
• diplom z vykonania maturitnej,
resp. štátnej skúšky v požadovanom odbore
• iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce
formy profesijného vzdelávania
Doklady je možné zaslať na adresu MŠ alebo na uvedený e-mail do 15. mája
2021: Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045/672 51 22, e-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk

ODPOČTY VODOMEROV V RODINNÝCH DOMOCH
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. oznamuje občanom mesta Žiar nad Hronom, že od 3. mája tohto roku budú pracovníci
spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v rodinných domoch v našom meste.
Z dôvodu znižovania priameho kontaktu odčítačov s odberateľmi, v záujme minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19, odčítači
budú realizovať odpočet vodomeru len u voľne prístupných šachtách.
Žiadame občanov, ktorých vodomer nie je voľne prístupný k odpočtu, aby si stav vodomera odčítali sami a odčítaný stav napísali na papier a umiestnili
na viditeľnom mieste, aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi odberateľom a odčítačom.
Lístok so stavom treba zanechať do doby, pokiaľ odčítač nepoznačí odpísané.
Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred, odčítač zanechá odčítací
lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy, kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.
Tieto opatrenia boli prijaté v záujme odberateľov aj zamestnancov spoločnosti.

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho nájmu časti
nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
zapísaných v katastri nehnuteľností, a to:
• C-KN parcela č. 426/3 – ostatná plocha
s výmerou 12 909 m2 zapísaná na LV č. 1136, a to
v časti nachádzajúcej sa vo vnútroblokovej časti
bytového domu súp. č. 350 na Ulici A. Kmeťa
v Žiari nad Hronom, pričom uvažovaná plocha
na prenájom je orientačne 36,3 m².
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
• cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome alebo vlastníci bytov a nebytových
priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „záujemca“),
• účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch
na účel parkovania dvoch osobných motorových
vozidiel vyhradeného pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome súp. č. 350,

• cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu
pozemku je v zmysle Cenníka za dlhodobý
prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1
Internej smernice č. 12 – Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Žiar nad Hronom, vo výške
1 €/spevnenú plochu/rok,
• záujemca je povinný s cenovou ponukou
doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou
v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
• záujemcovia môžu svoje cenové ponuky
doručiť najneskôr do 11.5.2021 do 9.00 hod.
na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor
životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí
6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom - pozemok CKN parcela č. 426/3 neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo
zmeniť podmienky priameho prenájmu,
neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy
prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6,
v pracovných dňoch od 8.00 do 14.30 hod., tel.
č.: 045/678 71 43, resp. mobil: 0917 857 165.

• doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom
uzavretia zmluvy,

CHRÁŇME SI NÁŠ PARK
Žiadame obyvateľov nášho mesta, aby v Parku
Štefana Moysesa nejazdili na bicykloch po
trávnatých plochách. Na športovanie tohto
druhu môžu využiť pumptrackovú dráhu na
Hviezdoške. Prechod po parku na bicykli je,
samozrejme, povolený, avšak s prihliadnutím na
to, že ide o kultúrnu pamiatku. Rovnako žiadame
cyklistov, aby boli pri prejazde parkom ohľaduplní
a pozorní najmä k malými deťom, ktoré sa tu hrajú
či starším ľuďom. Ďakujeme za pochopenie.
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Veľký prehľad voľných pracovných miest
v okrese Žiar nad Hronom
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA K 3. MÁJU 2021
Administratívny pracovník:
COUPE INVEST, Žiar nad Hronom,
e-mail: lucia.benova@zahas-group.sk
Administratívny pracovník: F&UK,
Šášovské Podhradie, tel.: +421918693111,
e-mail: fabstav@gmail.com
Apretovač: ZAL – Zlievareň Al, Kremnica,
tel.: +421 45 6742 456,
e-mail: ekonomika@zal.sk
Asistent predaja v očnej optike:
Emma Crystal, Žiar nad Hronom,
tel.: +421903225539,
e-mail: emma.crystal.im@gmail.com
Automechanik: Jaroslav Dubóczi – TITAN,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905711943,
e-mail: duboczi.titan@gmail.com
Automechanik: MJ protechnik,
Šášovské Podhradie, tel.: +421907882398,
e-mail: mjprotechnik@gmail.com

Kuchár: LUGA Trade, Žiar nad Hronom,
e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com
Kuchár: KHLL, Bzenica, tel.: +421907840378,
e-mail: kuriabzenica@gmail.com
Lakýrnik v stolárskej dielni:
BRIK, Kremnica, tel.: +4210915727593,
e-mail: kralikova@brik.sk
Lekár absolvent: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár bez špecializácie: Psychiatrická
nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica,
tel.: +421456705620,
e-mail: namestniklps@pnkca.sk
Lekár bez špecializácie:
Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya
Kremnica, tel.: +421456705620,
e-mail: namestniklps@pnkca.sk

Brúsič hliníkových odliatkov: Agentúra
Person Education Servis, Hliník nad Hronom,
tel.: +421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk

Lekár špecialista v odbore funkčná
diagnostika: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Brusič kovov: Remeslo strojal,
Žiar nad Hronom, tel.: +4210918601454,
e-mail: pradlova@remeslo.com

Lekár špecialista v odbore gynekológia
a pôrodníctvo: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

CNC sústružník: Profika Sk, Žiar nad Hronom,
tel.: +421908058721, e-mail: mzdy@profika.sk

Lekár špecialista v odbore kardiológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Čašníčka: KHLL, Bzenica, tel.: +421907840378,
e-mail: kuriabzenica@gmail.com
Čašníčka: Martin Snopko, Lovčica - Trubín,
tel.: +421905755021,
e-mail: martinsnopko007@gmail.com
Čašník, servírka: Martin Cehuľa, Pitelová,
tel.: +421908189372,
e-mail: cehulamartin@gmail.com
Dispečer medzinárodnej kamiónovej
dopravy: Cora Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: +421 907 777945,
e-mail: doprava@corakava.sk
Dokumentárny pracovník: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.:+421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Finančný konzultant: Peter Augustín,
Žiar nad Hronom, tel.: +421948439200,
e-mail: peter.augustin@brokeria.sk
Frézar: Remeslo strojal, Žiar nad Hronom,
tel.: +4210918601454,
e-mail: pradlova@remeslo.com

Lekár špecialista v odbore neonatológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore pediatria:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore rádiológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore urológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore vnútorné
lekárstvo: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár v odbore nefrológia, resp. nefrológ
v príprave: NOVAMED, Žiar nad Hronom,
tel.: +421484399180,
e-mail: lubicafindova@novamed.sk

Obsluha filtrácie piva: Pivovar STEIGER,
Vyhne, tel.: +421456787234,
e-mail: imichalska@steiger.eu

Pôrodná asistentka: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Vodič MKD: GENERAL TRUCKING,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905921333,
e-mail: s.pruzina@generaltrucking.sk

Obsluha poľnohospodárskych strojov:
RZA Investment, Žiar nad Hronom,
tel.: +421907873496,
e-mail: robo.adamik@gmail.com

Pracovník/pracovníčka na úseku
inžinierskej činnosti: ARDIS ZH,
Žiar nad Hronom, tel.: +421917733200,
e-mail: ardis@ardis.sk

Vodič MKD: MANUEL, Šášovské Podhradie, tel.:
+421903544723, e-mail: manuel@manuel.sk

Obsluha výrobnej linky: TUBAPACK,
Žiar nad Hronom, tel.: +421917527153,
e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk

Pracovník zmenárne: Jaroslav Uhliarik,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905678329,
e-mail: kps@thermalparkbesenova.sk

Obsluha výrobnej linky: TUBAPACK,
Žiar nad Hronom, tel.: +421917527153,
e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk

Predavač potravín: Jozef Daxner – TEMPO,
Kremnica, tel.: +4210903527767,
e-mail: tempo@tempodaxner.sk

Obsluha výrobných strojov:
NEMAK, MPL Group, Žiar nad Hronom,
tel.: +421915714964,
e-mail: hurtikova@mplgroup.sk

Predavačka: Martin Snopko,
Prestavlky, tel.: +421905755021,
e-mail: martinsnopko007@gmail.com

Obslužný pracovník 5osého obrábacieho
centra: Profika Sk, Žiar nad Hronom, tel.:
+421908058721, e-mail: mzdy@profika.sk
Odlievač – tavič: Agentúra Person Education
Servis, Kremnica, tel.: +421917887417, e-mail:
kuruc@apes.sk

Sezónny zamestnanec oddelenia
mestskej zelene: mesto Kremnica,
tel.: +421456700625,
e-mail: andrea.mutnanska@kremnica.sk

Opatrovateľka: Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917112330, e-mail: suhajdova@ddzh.sk

Skladník: Prievidzské pekárne a cukrárne,
Bartošova Lehôtka, e-mail: praca@ppc.sk

Operátor/frézar CNC frézovacieho centra:
KOVIN, Hliník nad Hronom, tel.: +421903991772,
e-mail: a.javorska@kovin.sk
Operátor CNC: ABILITY, Šášovské Podhradie,
tel.: +421918677700,
e-mail: vklimentova@abilitysro.sk
Operátor drevárskej výroby:
Drevinka, Hliník nad Hronom,
e-mail: info@drevinka.com
Operátor ohlasovne požiarov:
COUPE INVEST, Žiar nad Hronom,
e-mail: lucia.benova@zahas-group.sk
Operátor vo výrobe: Hydro, Agentúra Person
Education Servis, Žiar nad Hronom,
tel.: +42191787417, e-mail: kuruc@apes.sk
Operátor výroby: MPL Group,
Žiar nad Hronom, tel.: +421904472406,
e-mail: plevka@mplgroup.sk

Hlavný účtovník: Stavebné bytové družstvo,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456708242,
e-mail: kotorova@sbdzh.sk
Horizontkár: Remeslo strojal,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918601454,
e-mail: pradlova@remeslo.com

Manažér výroby: Kameňolom Sokolec,
Bzenica, tel.: +421905371608,
e-mail: hlinka@sokolec.sk

Chemik výroby než. kovov – žíhač:
VUM, Žiar nad Hronom, tel.: +4216012445,
e-mail: mackova.lubica@vum.sk

Manipulant: MPL Group, Žiar nad Hronom,
tel.: +421904472406,
e-mail: plevka@mplgroup.sk

Pekár balkánskych pekárskych
výrobkov: AN-PEK, Kremnica,
tel.: +421948764200,
e-mail: dusansobek@gmail.com

Junior IT špecialista: TUBAPACK,
Žiar nad Hronom, tel.: +421917527153,
e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk

Montážny pracovník:
Miloslav Fojtík – ROLVIS, Žiar nad Hronom,
e-mail: technik@rolvis.sk

Pizzér: Martin Snopko, Lovčica - Trubín,
tel.: +421905755021,
e-mail: martinsnopko007@gmail.com

Montážny pracovník: FF Systems,
Hliník nad Hronom, tel.: +421456727332,
e-mail: hr@ffsystems.sk

Pizzér, kuchár: Simona Kovalčíková,
Dolná Ždaňa, e-mail: kovalcikova31@gmail.com

Konštruktér – technológ: GAMAalumínium,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905414083,
e-mail: gahir@gamaaluminium.sk
Kuchár: BLAUFUZ TOUR, Kremnica,
tel.: +421903922708
Kuchár: Psychiatrická nemocnica Profesora
Matulaya, Kremnica, tel.: +421903043472

Montér suchých stavieb: LUGA Trade,
Žiar nad Hronom,
e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com
Nastavovač CNC strojov: ABILITY,
Šášovské Podhradie, tel.: +421918677700,
e-mail: vklimentova@abilitysro.sk
Obrábač kovov: LUGA Trade, Žiar nad Hronom,
e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com

Sestra: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Odlievač do kokíl: ZAL – Zlievareň Al,
Kremnica, tel.: +421 45 6742 456,
e-mail: ekonomika@zal.sk

Lekár záchrannej zdravotnej služby:
Záchranná zdravotná služba, Žiar nad Hronom,
tel.: +421268206131,
e-mail: barbora.murcova@emergencyba.sk

Klientsky poradca: KOOPERATIVA poisťovňa,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918410204, e-mail:
orsagovam@koop.sk

Riaditeľ základnej školy:
mesto Kremnica, tel.: +421452289745,
e-mail: lenka.balazova@kremnica.sk

Operátor výroby: Nemak HPDC, Agentúra
Person Education Servis, Žiar nad Hronom,
tel.: +421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
Operátor zlievarenských strojov:
ABILITY, Kremnica, tel.: +421918677700,
e-mail: vklimentova@abilitysro.sk

Pomocník v kuchyni: Psychiatrická
nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica,
tel.: +421456705123
Pomocník v pneuservise:
Jaroslav Dubóczi – TITAN, Žiar nad Hronom,
tel.: +421905711943,
e-mail: duboczi.titan@gmail.com

Skladník: MET-KOV, Ladomerská Vieska,
tel.: +421903583398, e-mail: peter@met-kov.sk
Stavebný montážnik jednoduchých
stavieb: LUGA Trade, Žiar nad Hronom,
e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com
Stavebný robotník: APES Solutions,
Žiar nad Hronom, tel.: +421907817479,
e-mail: mizerak@apes.sk
Stolár: BRIK, Kremnica, tel.: +4210915727593,
e-mail: kralikova@brik.sk
Sústružník: Remeslo strojal,
Žiar nad Hronom, tel.: +4210918601454,
e-mail: pradlova@remeslo.com
Technicko – servisný pracovník: FAREN
SLOVAKIA, Kremnica, tel.: +421918829236,
e-mail: balova@farenslovakia.sk
Technik BOZP: COUPE INVEST, Žiar nad Hronom,
e-mail: lucia.benova@zahas-group.sk
Technik požiarnej ochrany:
COUPE INVEST, Žiar nad Hronom,
e-mail: lucia.benova@zahas-group.sk
Technológ: ABILITY, Kremnica,
tel.: +421918677700,
e-mail: vklimentova@abilitysro.sk

Vodič MKD: TEMPO SLOVAKIA,
Kremnica, tel.: +421903527767,
e-mail: tempo@tempodaxner.sk
Vodič MKD: Kim Johansen Transport,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456016559,
e-mail: kti@kimjohansen.com
Vodič MKD: BRING TRUCKING, Žiar nad Hronom,
e-mail: katarina.titurusova@bring.com
Vodič MKD na fixné pravidelné prepravy
SK: BRAVO LOGISTICS, Žiar nad Hronom,
tel.: +421910211758,
e-mail: personalne@bravolog.sk
Vodič nákladného vozidla: Vladimír
Fehérpataky, Hliník nad Hronom, tel.:
+421903571320, e-mail: feherpataky@azet.sk
Vodič nákladného vozidla,
VP sk. B+E/C+E: N – Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: +421917555959, e-mail: info@zhtrans.sk
Vodič nákladnej dopravy - ťahač
+ plachtový náves: AutoTrend – Transport,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911156888,
e-mail: info@autotrendtransport.sk
Vodič nákladnej dopravy skupina C – plachtové solo vozidlo: AutoTrend – Transport,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911156888,
e-mail: info@autotrendtransport.sk
Vodič nákladnej kamiónovej dopravy:
Kantárik, Jastrabá, tel.: +421908906803,
e-mail: kantariksro@gmail.com
Vodič vozidla do 3,5t: MANUEL, Šášovské Podhradie, Žiar nad Hronom, tel.:+421903544723,
e-mail: manuel@manuel.sk
Výrobný robotník: Tomáš, Dolná Ždaňa,
tel.: +421905960807,
e-mail: peter.tomas@tomassro.sk
Zámočník: ELEKTROVAL, Ladomerská Vieska,
tel.: +421905598727,
e-mail: elektroval@elektroval.sk
Zámočník: Remeslo strojal, Žiar nad Hronom,
tel.: +421918601454,
e-mail: pradlova@remeslo.com
Zdravotná sestra: SonaMed, Žiar nad Hronom,
tel.: +421905226051,
e-mail: sonamed.sro@gmail.com
Zdravotnícky asistent: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Učiteľ TV: Základná škola, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456732145

Zdravotnícky záchranár: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Vodič – strojník montážnych plošín:
Jasenský Jozef – Práce s plošinou,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905623231,
e-mail: jasenskyplosiny@gmail.com

Zlievač formovač/odlievač kovov:
ALACO, Hliník nad Hronom, tel.: +421456762455,
e-mail: mkarvasova@alaco.sk

Vodič autobusu: Slovenská autobusová
doprava, Žiar nad Hronom, tel.: +421455313301,
e-mail: sekretariat.zh@sadzv.sk
Vodič kamiónu: Cora Trans,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456727171,
e-mail: info@coratrans.sk
Vodič kamiónu: Cora Trans,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456727171,
e-mail: info@coratrans.sk
Vodič kamiónu: SLOVAGROTRANS,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456722417,
e-mail: broda.milan@tir.sk

Zlievač, formovač: FOUR TRADE,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456921032,
e-mail: olgababiradova@ft.sk
Zoraďovač: ELBA, Kremnica, tel.:
+421918381831, e-mail: lkrnacova@elba.sk
Zoraďovač výrobnej linky: TUBAPACK,
Žiar nad Hronom, tel.: +421917527153,
e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk
Zvárač: LUGA Trade, Žiar nad Hronom,
e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com
Zvárač kovov: ELBA, Kremnica,
tel.: +421918381831, e-mail: lkrnacova@elba.sk
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Ak správne triedime, svet je krajší!
Metodológia prieskumu

Majte na pamäti nasledovné
pravidlá:

Online prieskum bol realizovaný v júni
2020 na vzorke 1000 respondentov.
Vzorka je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 18+ z hľadiska
veku, pohlavia, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Zber dát realizovala
prieskumná agentúra MNFORCE.

• snažte sa odpad netvoriť vôbec
• zálohované obaly nepatria do koša,
vráťte ich do predajne
• dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:
sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu
žltá, kovu červená a nápojovým kartónom
oranžová farba
• riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.
Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať
• trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený
odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK
• obal označený ochrannou známkou Zelený bod patrí do triedeného zberu

Väčšina Slovákov deklaruje,
že triedi odpad – najviac plasty,
najmenej bioodpad
Až deväť z desiatich Slovákov (87 %)
deklaruje, že odpad pravidelne triedi.
Väčšina sa zaujíma aj o to, či a ako sa
odpad po vytriedení ďalej recykluje.
Odpad triedia hlavne ľudia s vyšším
vzdelaním a ľudia žijúci v rodinných domoch. Paradoxne, mladí triedia menej.
Vyplýva to z prieskumu, ktorý iniciovala
organizácia zodpovednosti výrobcov
ENVI - PAK.
Ľudia si uvedomujú dôležitosť triedenia.
Po zverejnenom prieskume Ako sa máte,
Slovensko?, ktorý podporilo aj Ministerstvo životného prostredia SR, to potvrdzuje aj reprezentatívny prieskum OZV
ENVI - PAK. Spomedzi jednotlivých komodít triedia Slováci najčastejšie plasty.
Až tri štvrtiny (80 %) opýtaných deklaru-

Čo s odpadom,
ak som v karanténe?
Aj ľudia, ktorí sa už ocitli v karanténe
z dôvodu návratu zo zahraničia alebo
tí, u ktorých je podozrenie, že by mohli
byť nakazení, tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je nevyhnutné, aby
s odpadom nakladali veľmi zodpovedne.

jú, že odpad vždy vytriedia. Nezaostáva
ani sklo či papier, ktoré vždy triedia viac
ako dve tretiny ľudí. Ostatné komodity
už triedia obyvatelia Slovenska menej;
najmenej sa triedi bioodpad. Napriek
tomu aj ten vždy vytriedia dve pätiny
(41 %) ľudí.
„Z výsledkov prieskumu vidíme, že ľudia si už zvykli pravidelne triediť viaceré
druhy odpadov. V triedení zaužívaných
návykov však ešte vidíme priestor na
zlepšenie. Dôležité je ľudí v tejto oblasti
aj naďalej vzdelávať, aby sa teraz zvýšila
aj kvalita vytriedeného odpadu. Kvalitnejšiemu triedeniu by napríklad pomohla vyššia informovanosť ľudí, čo všetko
do nádob na triedený odpad patrí,“ myslí
si Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK.

Pri kúpe tovarov rozhoduje cena,
ale aj ekologický obal
Pri nákupoch stále zohráva rozhodujúcu úlohu cena výrobku. Pre tri štvrtiny
(75 %) ľudí je cena dôležitejšia ako obal
vyrobený z recyklovaného materiálu.
Hlavne ľudia s nižším vzdelaním citlivejšie reagujú na ceny produktov.

Obyvatelia mesta majú naďalej možnosť
celoročne a bezplatne odovzdať objemný odpad na Zbernom dvore v Žiari nad
Hronom na Ulici SNP č. 131.

Dni jarnej čistoty v číslach

kapacitným kontajnerom boli pristavené
aj zberné nádoby na BIO odpad.
Pri kontajneroch bola zabezpečená asistencia, ktorej úlohou bolo odkontrolovať
správne nakladanie s dovezenými odpadmi, a zároveň zabrániť negatívnym
javom, kedy niektorí obyvatelia vyberajú
uložený odpad priamo z kontajnerov.
Počas konania neboli zaznamenané žiadne vážne porušenia nakladania s objemným odpadom. Veľkokapacitné kontajnery boli umiestnené na osvedčených
a technicky dostupných stanovištiach.

O ENVI - PAK
OZV ENVI - PAK je najväčšia organizácia
zodpovednosti výrobcov podľa zákona
o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkov v zmysle rozšírenej
zodpovednosti výrobcov podľa zákona
o odpadoch. Zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov,
ich zhodnotenie a recykláciu. ENVI - PAK
riadia veľké medzinárodné spoločnosti,
ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných
trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá
transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV
ENVI - PAK zasadzuje.
Zdroj: Envipak

Na druhej strane sa už nájde aj čoraz viac
ľudí, ktorí dnes pri kúpe výrobkov kladú
veľký dôraz na ekologické parametre
materiálov, z ktorých je produkt alebo
jeho obal vyrobený. Ľudia si pri nákupoch všímajú, či je produkt zabalený
v recyklovateľnom obale (63 %), prípadne preferujú možnosť nákupu bezobalových výrobkov (70 %).

Počas Dní jarnej čistoty sa Žiarčania
zbavili takmer 46 ton odpadu

Dni jarnej čistoty 2021 boli tradične
organizované mestom Žiar nad Hronom – Odborom odpadového hospodárstva a infraštruktúry v spolupráci
s Technickými službami – Žiar nad
Hronom, a. s. Obyvatelia mesta sa
tak mohli zadarmo zbaviť objemného
odpadu.
Tohtoročné Dni jarnej čistoty sa uskutočnili v dňoch od 12. do 16. apríla. Veľkokapacitné kontajnery boli dostupné už
v osvedčenom skrátenom čase, a to od
14.00 do 18.00 hodiny, keďže je takto stanovená doba využitá efektívne. K veľko-

Odpad je potrebné vložiť do plastového
vreca na odpadky a po každom ďalšom
použití ho riadne zviazať. Po naplnení je
treba vložiť toto vrece do ďalšieho vreca
a takto uložený odpad držať doma, až
kým nie sú známe výsledky testov alebo
najmenej 72 hodín.

Až po uplynutí 72 hodín alebo oznámení
negatívnych výsledkov je možné tento
odpad umiestniť do zberných nádob,
aby sa čo najviac predišlo ďalším možným nakazeniam.

Celkovo sa uskutočnilo 62 vývozov,
počas ktorých sa vyviezlo 45,73 ton objemného odpadu. V porovnaní s počtom
vývozov z jesene 2020, sa uskutočnil počas Dní jarnej čistoty 2021 nižší počet vývozov (o 12 vývozov menej) a v tonách
to predstavuje rozdiel o 12,44 ton menej objemného odpadu. Najviac vývozov bolo v piatok 16. apríla a vo štvrtok
15. apríla, a to konkrétne v počtoch 16
a 13 vývozov. Najmenej vývozov bolo
v utorok 13. apríla, a to konkrétne v počte 10.
Okrem objemného odpadu sa vyzbieralo aj drevo 15,13 tony, ktorého bolo
o 3,95 tony viac vyvezeného v porovnaní s vývozom na jeseň 2020, elektrické
zariadenia - 3,3 tony, čo predstavuje
o 0,93 tony viac oproti vývozu na jeseň
2020. Okrem toho sa ľudia zbavovali prostredníctvom mobilnej zberne aj žiariviek – 0,07 tony, a to predstavuje rozdiel
o 0,04 tony viac, farby, laky – 0,60 tony,
čo predstavuje o 0,05 tony menej, oleje a tuky – 0,16 tony, čo predstavuje
o 0,01 tony menej, vyradené zariadenia
s obsahom chlóru – 1,94 tony, čo predstavuje o 0,26 tony viac, vyradené el.
zariadenia iné – 2,64 tony, čo predstavuje o 0,08 tony menej, obaly, zvyšky NO
– 0,23 tony.
Najbližšie dni čistoty sa budú realizovať
na jeseň 2021. Presný termín konania
bude obyvateľom oznámený vopred
prostredníctvom dostupných médií.
OŽP

Vyčistime si naše mesto a okolie
Pred pár dňami, vo štvrtok 22. apríla
si svet pripomenul dôležitosť našej
Zeme a životného prostredia počas
Medzinárodného Dňa Zeme. Tento
deň sa oslavuje už 51 rokov.
Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným Dňom Zeme, ktorý sa konal počas
osláv jarnej rovnodennosti 21. marca
a oslavoval príchod jari. V modernom
poňatí ide o ekologicky motivovaný
sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv
ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach
zabrániť znečisteniu.
Tento deň sa spája aj s rôznymi environmentálnymi aktivitami organizovanými na podporu odstránenia čiernych
skládok, ktoré sa nachádzajú v našom
okolí. Naše mesto nie je výnimkou, a aj
napriek pravidelnému monitorovaniu
a čisteniu čiernych skládok, neustále vznikajú nové, či už na pôvodných
miestach, alebo na nových miestach. Je
to až neuveriteľné, že v dnešnej dobe,
kedy sa každý obyvateľ môže legálne
a bez poplatku zbaviť odpadu, ukladá
ho do prírody, k potokom, alebo na iné
miesta na verejných priestranstvách.
Oslovujú nás obyvatelia, ktorým nie je
ich okolie ľahostajné a ktorí dobrovoľne čistia rôzne lokality v našom meste.
Nahlásia vyzbierané čierne skládky,
ktoré sú následne technickými službami odvezené na zneškodnenie.
Pri príjemných jarných prechádzkach
sa totiž každý z nás určite stretáva aj
s odpadom, ktorý niekto vyhodil rovno do prírody. Pomôcť životnému
prostrediu po zimnej prestávke do nového štartu môžeme aj my všetci, a to
vyzbieraním odpadu a nahlásením na
mestský úrad. V prípade záujmu a zapojenia sa do čistenia nášho mesta,
sa môžete obrátiť na Mestský úrad

v Žiari nad Hronom, Odbor životného
prostredia a infraštruktúry - oddelenie
odpadového hospodárstva, ktoré vám
poskytne technickú podporu (vrecia
a odvoz).
Žiadame vás, aby ste po vyzbieraní
odpadu nahlásili miesto čistenia a počet vriec s vyzbieraným odpadom na
e-mail: karin.vajdova@ziar.sk alebo
ivana.martincova@ziar.sk, alebo priamo na telefónne číslo: 045/678 71 25
alebo 0905 539 240. Zároveň môžete
zaslať aspoň jednu fotografiu z akcie.
Požiadavku na vrecia nahlasujte minimálne jeden deň vopred, ich prevzatie
sa uskutoční u informátora MsÚ.
Čistiť sa môže:
• okolie Lutilského potoka,
• cesta na Šibeničný vrch,
• Slnečná stráň,
• Ulica SNP od kaštieľa smerom k mostu,
• lúka za nemocnicou,
• Šášovské Podhradie, časť od hlavnej
cesty smerom do dediny (k hradu),
• alebo iné verejné priestranstvo v rámci
mesta.
Našou snahou je zapojiť verejnosť do
čistenia miest, ktoré sú pre obyvateľov
a širokú verejnosť miestom oddychu
a trávenia voľného času v našom meste, no zároveň sú aj miestom tvorby
čiernych skládok nezodpovednými
obyvateľmi!
Pravidlá:
1. Dbať na bezpečnosť, používať ochranné prostriedky (rukavice...).
2. Zbierať len odpad, ktorý neublíži.
3. Po nazbieraní vriec, uložiť na prístupné
miesta a nahlásiť na mestský úrad.
4. Možnosť spraviť fotografiu z čistenia
lokality a poslať na mestský úrad.
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POĎAKOVANIE ZA
POSLEDNÚ ROZLÚČKU
Ďakujeme
všetkých
príbuzným,
priateľom,
susedom,
kolegom
a známym, ktorí
na poslednej
ceste odprevadili nášho
drahého manžela, otca,
syna, starkého a brata
Tibora Béreša,
ktorý nás vo veku nedožitých
62 rokov navždy opustil
dňa 20. apríla 2021.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA
Čas plynie,
zastaviť sa nedá,
no spomienka na
teba je večne živá.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.

Len kytičku
kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný
spánok priať
a s láskou
a vďakou
spomínať.
Dňa 20. mája by sa naša milovaná
maminka, starká a prastarká
Anna Dvončová, rod. Pinková
dožila 100 rokov.
Dňa 25. mája si pripomíname
8. výročie jej úmrtia.
Sme vďační, že sa dožila takého
vysokého veku a my sme jej mohli
aspoň čiastočne splatiť dlh za jej
láskavosť a starostlivosť, ktorú nám
všetkým venovala.
Spomíname na teba, maminka
naša, s úctou a vďakou.
Dcéry Daniela
a Mária s rodinami.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na vás
nikdy nepominie.
Dňa 6. mája uplynuli 2 roky od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama,
stará mama a babka
Magdaléna Koščová
a dňa 27. mája si pripomíname
11 rokov od chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý otec,
starý otec, dedko a brat
Marcel Koščo.
S láskou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami.

Srdce, ktoré tak veľmi vás milovalo,
nečakane zlyhalo.
Ako si ticho žila,
tak si ticho odišla.
Dňa 21. mája si pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás vo veku 88 rokov navždy
opustila naša drahá mamička,
stará mama a prastará mama
Filoména Beňová.
S láskou a úctou na ňu spomínajú
a za tichú spomienku ďakujú dcéra
Zdena, syn Jozef s rodinou, vnučka
Zuzka s rodinou a vnuk Marcelko.
Mamička, ľúbime ťa.

SPOMIENKA
Dňa 10. mája sme
si pripomenuli
nedožité
80. narodeniny
nášho otca,
druha, svokra,
brata, svata,
švagra, starkého
a prastarkého
Tibora Baka.
Čo môžeme mu teraz k sviatku dať?
Sviečku na hrobe zapáliť
a na pekné,
spoločné strávené chvíle
len spomínať.
Tým, ktorí sa k nám pripoja,
ďakujeme.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Tam, kde
spieva v nebi
anjelský chór,
posielam denne
pozdrav za tebou,
tam medzi
anjelov.
Dňa 3. mája

SPOMIENKA
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal.
Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
hoc túžil si žiť.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 26. apríla sme si pripomenuli
9. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý
Jozef Leginus.
S láskou a úctou spomína
manželka, synovia s rodinami
a vnučka Sofinka.

SPOMIENKA
Osud nám
nedoprial s tebou
dlhšie byť,
ale v našich
srdciach budeš
stále žiť.
Dňa 3. mája sme
si pripomenuli
38. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš otec a dedko
Ján Wiežba.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 24. mája si
pripomenieme
29. výročie
od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustila
naša drahá
Mária
Fridrichová.
Spomína smútiaca rodina.

sme si pripomenuli 20. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás po ťažkej
chorobe, vo veku 28 rokov,
navždy opustil náš milovaný
syn, brat a vnuk
Ľuboško Putiš.
S láskou na neho spomínajú mama,
brat s rodinou, starká a ostatná
smútiaca rodina.
Za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli, ďakujeme.

RIADKOVÁ INZERCIA
Kto má záujem o objednanie, ponúkame: 15-týždňové
mládky, nosnice - 5,90 €/ks, 7-mesačné nosnice 4,50 €/ks, 9-mesačné nosnice - 3,50 €/ks, 13-týždňové
morky - 4,50 €/kg, cena: 13,90 €/ks. Objednávky
prijímame na čísle: 0908 582 295. Objednanú hydinu
dovezieme zákazníkovi do domu.

Hľadám pre 2 seniorky pomocníčku. Auto poskytneme.
Bývame na sídlisku v 2-izbovom byte s výťahom. Len
na denné nákupy a upratovanie bytu. T: 0905 293 895

Predám 2-izbový byt, 66 m2, na 3. poschodí, Vansovej
ulica 4, v Žiari nad Hronom. T: 0905 852 632,
0905 195 236

Dám do prenájmu garáž za políciou. T: 0903 547 431

Poprosím, ak rozprávate po španielsky a bývate
v okrese Žiar nad Hronom a máte čas a záujem so
mnou rozprávať (naživo, nie online) po španielsky ozvite sa mi na telefón 0903 520 688. Mám základy
španielčiny, hovorím po anglicky a rozumiem
nemecky.

Pripomíname si 76 rokov
od ukončenia
2. svetovej vojny

Kto v srdci žije, neumiera
a na tvojom hrobe to kvietok
pripomína.
Dňa 4. mája sme si pripomenuli
7 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Anton Víťazko.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte spolu s nami.
S láskou spomína manželka
s rodinou.

SPOMIENKA
Najväčšia láska
na svete zomiera,
keď matkino
oko sa navždy
zatvára.
Matka zarmúti
svoje deti len raz,
keď umrie.
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Predám záhradku v oblasti Lutila, časť Jelšiny. Je
tu drevená chatka, studňa a murovaná pivnica na
uskladnenie ovocia a zeleniny. T: 0915 387 750
Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového
vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921
Hľadám prenájom pre mladý zamestnaný pár
s dieťaťom na dlhodobo, najlepšie 2/3-izbový byt
v Žiari nad Hronom. Volajte alebo píšte sms na číslo
0944 587 314.

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

Ponúkame zemné a výkopové práce traktorbágrom.
T: 0911 233 365

Dám do prenájmu garsónku pri poisťovni. Čiastočne
zariadená, s internetom. Jednej slušnej osobe.
Cena: 250 €. Dvojmesačný depozit podmienkou.
T: 0908 904 710

Predám 2- izbový byt v Banskej Bystrici, v obľúbenej
lokalite SÍDLISKO. Byt je slnečný, orientovaný na JZ.
Ide o tehlový byt, na druhom poschodí s výťahom.
Len seriózny záujem. T: 0917 879 243. RK nevolať!!!

Kapitulácia Nemecka.

Druhá svetová vojna v rokoch 1939 –
1945 bola najväčším vojenským konfliktom v dejinách ľudstva, pri ktorom
prišlo o život viac ako 60 miliónov
ľudí, z toho asi 27 miliónov v dôsledku
priamych vojenských operácií. Druhá
svetová vojna v Európe definitívne
skončila 8. mája 1945 a Slovensko
bolo oslobodené.
Vojna pokračovala ešte v Ázii až do
2. septembra 1945 porážkou fašistického
Japonska. Tu prvýkrát v dejinách ľudstva
bola v rámci vojenských operácií použitá
atómová zbraň na mestá Hirošima a Nagasaki. Musíme zdôrazniť, že minulé 20.
storočie bolo charakteristické vznikom
dvoch svetových vojen. Tieto vojny predovšetkým postihli národy Európy. Ešte
sa nestačili za 20 rokov od prvej svetovej
vojny zahojiť rany a zabudnúť na hrôzy
a utrpenia ako i biedu tejto vojny. Už
sa na obzore začala črtať ďalšia vojna,
ktorej hlavným strojcom bolo fašistické
Nemecko.
Občania Slovenska – vojaci bojovali po
boku spojencov na východnom fronte,
keď z malej vojenskej jednotky pešieho
práporu v sibírskom mestečku Buzuluk
sa postupne rozrástla na armádny zbor,
v ktorom veľké množstvo bolo vojakov
Slovenskej armády, ktorí odmietli bojovať proti ZSSR a prešli na ich stranu.
Spoločne s Červenou armádou bojovali pri oslobodzovaní sovietskych miest
Biela cerkev, Kijev, Jaslo až do víťazného
prekročenia hraníc na Dukle 6. októbra
1944. Slovenskí vojaci sa podieľali aj na
bojoch na západnom fronte vo Francúzsku, Veľkej Británii, ale bojovali aj v Ázii
a Afrike. Tam všade sú pomníky na Čechov a Slovákov, ktorí so spojencami
bojovali proti nacistickému Nemecku.
Spolu s odchádzajúcimi bojovníkmi sa
niekedy zdá, ako keby odchádzala aj
historická pamäť. V týchto dňoch sa môžete bežne z médií dozvedieť, že každý,
kto prechováva úctu a vďaku k vojakom
Červenej armády bývalého Sovietskeho
zväzu, ako keby bol ruský agent a nepriateľ Slovenska. Médiá takto vytvárajú
atmosféru, v ktorej sa môže stať, že ľudia
sa budú báť prezentovať historickú pravdu s označením, že je agentom Ruska.
S plynutím času sa začínajú objavovať
tzv. historické fakty, ktoré spochybňujú samotné udalosti za druhej svetovej
vojny, a to využívajú pohrobkovia fašizmu, ktorí sami vytvárajú nové historické
fakty. Pamäť slovenského národa je taká,
že nemecký nacizmus, ale aj slovenský
fašizmus povraždil vyše 6 miliónov občanov židovského pôvodu, z toho zo
Slovenska okolo 60-tisíc, vraždenie a vypaľovanie miest na Slovensku, ktorých
bolo vyše 100, umučenie a zavraždenie
miliónov vojnových zajatcov, hlavne
vojakov Červenej armády. Historické
fakty sa nedajú zmeniť. Slovensko oslobodili vojaci Červenej armády bývalého

ZSSR. Pri oslobodzovaní Slovenska padlo
vyše 64-tisíc Červenoarmejcov, pričom
ich hroby sú na 186 miestach Slovenska.
Spoločne s armádou bývalého ZSSR sa
na oslobodzovaní Slovenska podieľali
i vojaci Rumunskej kráľovskej armády.
V nemalej miere pri oslobodzovaní Slovenska zohrali veľkú úlohu vojaci Československého armádneho zboru pod
vedením gen. Ľudvíka Svobodu. Svoju
úlohu zohrali i partizáni a príslušníci domáceho odboja, ktorí spoločne so 60-tisícovou armádou v SNP sa podieľali na
porážke fašistického Slovenského štátu.
Všetky pomníky a pamätníky, ktoré sú na
Slovensku, nie sú pamätníky ideológie,
ale pamätníky padlých, ktorí obetovali
životy za našu slobodu.
Teraz, keď si pripomíname 76. výročie
ukončenia vojny, musíme konštatovať,
že stále existujú vo svete rôzne vojenské
konflikty. Vojna nezmizla z našej reality,
je súčasťou nášho sveta. My, Slováci,
máme vzácne šťastie prežívať nepretržite
76 mierových rokov. Kladieme si otázku,
či treba stáť na námestiach pri pamätníkoch osloboditeľov a pripomínať si
ukončenie vojny. Odpoveď je – áno.
Spomíname na obete vojny, v ktorých
bojovalo 64 štátov. Kto spočíta slzy otcov
a matiek nad stratou svojich najbližších.
Zahynuli celé rodiny, na trosky boli premenené celé mestá a mestečká. K tomu
treba pridať utrpenie a trápenie utečencov. Dodnes žijú medzi nami vojnové
siroty, ktoré prišli o rodiny a domovy.
Pri spomienke na druhú svetovú vojnu
s úctou spomíname na vojakov USA, ktorí prišli z Ameriky do Európy a spoločne
so západnými spojencami sa podieľali
na porážke fašizmu a oslobodzovanie
hlavne západnej Európy. Vo všetkých
nás žije veľké srdce slovenského národa,
ktorý sa prihlásil do rodiny európskych
demokratických spoločenstiev. Je našou
povinnosťou z úcty k našim predkom
a obetiam druhej svetovej vojny urobiť
všetko pre pokrok a rozkvet našej slovenskej domoviny. Nech táto spomienka na
udalosti vojny vydrží v pamäti občanov
Slovenska.
Jaroslav Bulko,
SZPB Žiar nad Hronom
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Andrej Štrba: V skupine o udržanie je všetko veľmi tesné,
čiže každý zápas, ktorý nás čaká, je ten najťažší
Andrej Štrba prišiel do FK Pohronie
v sezóne 2020/2021 z druholigového
Liptovského Mikuláša. Predtým pôsobil v Interi Bratislava a v Trnave kopal
za U19. V rozhovore nám prezradil aj
to, ako sa mu v Pohroní páči, s kým
z hráčov si najlepšie rozumie, koho
považuje za lídrov tímu, ale aj na ktorom mieste vidí klub po skončení jarnej časti súťaže.
„FK Pohronie som prvýkrát spoznal ešte
v časoch, keď som pôsobil v Interi Bratislava v druhej lige. Klub odvtedy postúpil
do najvyššej súťaže a prešiel zmenami,
takže som úplne nevedel, do čoho idem.
Napriek tomu som po príchode bol milo
prekvapený a som šťastný, že som tu,“
hovorí na úvod 23-ročný rodák z Čadce a ako ďalej konštatuje: „Myslím si, že
FK Pohronie je v porovnaní s niektorými
prvoligovými klubmi jeden z tých skromnejších. Napriek tomu tu pracujú veľmi
dobrí ľudia, ktorí odvádzajú svoju robotu
na 100 percent.“
Futbalovým vzorom Andreja je Španiel
Sergio Ramos. Ako vysvetľuje, má všetko, čo musí mať stredný obranca. „Je
skvelý líder, vyhráva veľa súbojov a má
výbornú rozohrávku. Navyše, na obrancu
dáva aj veľa gólov,“ vysvetľuje, a zároveň
prezrádza, ktorému futbalovému tímu
fandí: „Som fanúšik Realu Madrid, od
malička. Keď je dobrý zápas, pozriem si
každú ligu, ale najradšej pozerám Ligu
majstrov.“
V Pohroní hrá Andrej na pozícii krajného obrancu, aj keď oficiálne sa pri jeho
mene udáva pozícia stredný obranca.
Zaujímalo nás, či dokáže rovnako dobre
zahrať aj v strede aj na kraji obrany. „Najlepšie sa cítim na poste stredného obrancu, kde hrávam od malička. Krajného
obrancu som si zahral v Pohroní prvýkrát
v živote,“ hovorí ďalej mladík so šestkou
na drese a ako prezrádza, hrať na týchto
dvoch postoch nie je pre hráča veľkým
rozdielom: „Čo sa týka defenzívy, tak je

Andrej Štrba patrí medzi stabilných členov základnej jedenástky
trénera Kameníka. Hoci je obranca, už pri svojej premiére
vo Fortuna lige sa prezentoval gólom.

to veľmi podobné ako stredný obranca. V ofenzíve je to väčší rozdiel, keďže
v modernom futbale krajní obrancovia
veľa útočia, a to strední obrancovia nie
sú naučení.“ Andrej začal futbal hrávať
ako malý chlapec, klasicky vonku s kamarátmi. Keďže ho to veľmi bavilo, poprosil rodičov, aby mu dovolili chodiť na
skutočné tréningy. „Odvtedy ma vždy
podporovali,“ konštatuje a ako prezrádza, na poste stredného obrancu hrával
od malička. Okrem toho si párkrát skúsil
aj pozíciu stredného záložníka.
V strede poľa hral Andrej aj so skúseným
Thomasom Heurtauxom, ale aj s mladým Samom Jenatom. Obrancom je aj
kapitán Petr Pavlík. S kým z týchto hráčov sa mu však hrá najlepšie? „V prvom
rade som veľmi rád, že sa môžem učiť
od takých skúsených hráčov, ako sú Peťo
Pavlík a Thomas Heurtaux. Všetci spomenutí si medzi sebou rozumieme, takže
neviem vybrať, s kým z nich sa mi hráva
najlepšie.“ Hoci post obrancu nie je veľmi bohatý na góly, napriek tomu si Andrej pripísal jeden gólový bod. „Bolo to
v prvom zápase vo Fortuna lige proti FC
Nitra. Zblokovaná strela Alieho Faderu sa
dostala k Ondrovi Chvějovi a následne ku

mne. Ja som už iba vystrelil a som rád, že
to tam padlo,“ hovorí s úsmevom.

„

Tréner Kameník je veľmi
dobrý tréner. V kabíne má
rešpekt a vie nás motivovať
na každý zápas.

Kapitánom v Pohroní je skúsený Petr
Pavlík, okrem neho tu pôsobia aj viacerí
iní „harcovníci“. Spomedzi nich spomenieme aspoň Heurtauxa, Pavlíka, Mazana
či Hrdličku. Podľa Andreja, každý z týchto
hráčov má v kabíne rešpekt a je lídrom
Pohronia. „Na ihrisku sa mi s nimi hrá veľmi dobre, pretože majú skúsenosti a ja,
ako mladý hráč, si môžem z toho veľa
zobrať,“ zamýšľa sa a na otázku, s kým
z kabíny si teda najlepšie rozumie, nemá
jasnú odpoveď: „V kabíne sme veľmi
dobrá partia, takže by som musel venovať viacerých. Rozumieme si však všetci
medzi sebou.“
Kladne hodnotí aj spoluprácu s českým
koučom Janom Kameníkom. „Aj napriek
mladému veku je tréner Kameník veľmi
dobrý tréner. V kabíne má rešpekt a vie
nás motivovať na každý zápas. Metódy

Prázdniny plné pohybu
Prečo by rodičia mali uvažovať o pohybe svojich školákov?
Najdôležitejšou fázou je prvý stupeň,
kedy sa deti formujú vo všetkých pohybových schopnostiach. Vtedy je účelné
viesť školákov k všestrannosti, ako v rozvoji rýchlostných koordinačných a vytrvalostných parametrov. Samozrejme,
vniesť hravú a pestrú formu trávenia
voľného času.
Na koho sa môžu malí účastníci tešiť
najviac?
Každý malý športovec bude mať svojho
favorita, ktorého si pred vstupom do tábora vyberie. Máme pre deti pripravené
prekvapenia, o ktorých sa viac dozvedia
v priebehu jednotlivých týždňových turnusov.

Detská pohybová akadémia SPORTLEADER pozýva vaše ratolesti do letných športových táborov.
Ako opisuje hlavný organizátor Lukáš
Muha: „Budeme fungovať takmer celé
LETO! Naša ponuka je tento rok pestrá
ako vo výbere, tak v počte letných táborov. Skvelé recenzie z minulého ročníka
nás viedli k navýšeniu ponuky a kvality
organizovania detských aktivít.“
O aké aktivity predovšetkým ide?
Predovšetkým ponúkame našich športových ambasádorov, deti budú v priamom kontakte s účastníkmi svetových

športových podujatí. Každý tábor má
vlastného ambasádora svojho športu,
napr. Adam Foltán (člen VŠC DUKLA BB)
bude s deťmi v aktivitách na bicykli.
V čom sa líšite od obyčajných táborov?
Zaujímavosťou našej akadémie sú plošné skúsenosti z takmer každej oblasti
športu. Máme vyškolených trénerov,
profesionálov, ktorí sa aktívne zapájajú aj
v mimoškolských procesoch a vládnych
programoch. Sportleader academy je synonymom kvality, nie kvantity, čoho sme
svedkami v športe už u mládeži.

A čo dátumy, v ktorých budú tábory
prebiehať?
Ako potrebné považujem upokojiť všetkých rodičov a starých rodičov, že pokiaľ
COVID automat tábory zruší, budeme
všetky poplatky odosielať naspäť v plnej
100 % výške.

Predbežné termíny
Júl: 5.7 – 9.7./12.7 - 16.7.2021
August: 2.8. – 6.8./9.8. – 13.8.
/16.8. – 20.8.2021
Registrácia prebieha na web stránke:
sportleaderacademy.com
Viac informácií, prípadne prihlášky komunikovať na čísle: 0944 544 877 (Muha)

trénovania sú podobné, ako som zažil
aj predtým, akurát viac času trávime pri
videu. Analýza súpera či našej hry nám
pomáha sa zlepšiť.“ V súvislosti s tréningmi nám nedalo nespýtať sa, ako vyzerá
bežný deň profesionálneho hráča. V čom
sa líšia bežné dni od dňa, keď sa hrá súťažný zápas? „Ráno vstanem, naraňajkujem sa a idem na tréning. Ak máme tréning aj poobede, máme spoločný obed
a väčšinou ostávame na štadióne. Ak nie,
tak väčšinou si zájdem ešte zacvičiť. Keď
prídem na ubytovňu, pripravím si večeru a pozerám nejaké seriály alebo filmy.
V deň zápasu máme spoločnú rozcvičku
a obed. Potom buď cestujeme, alebo oddychujeme a čakáme na zápas.“
V klube pôsobí aj niekoľko legionárov
a niekoľko hráčov z Afriky. „My ostatní
si uvedomujeme, že je to pre nich veľmi
ťažké. Idú do niečoho, kde je všetko iné,
ako poznali doteraz. Každý z nich si myslím, že sa naučil, ako to u nás funguje,
a to je aj dôležité, aby zapadli do kolektívu. Sem tam sú tam síce jazykové bariéry,
ale vždy sa nejako dohovoríme,“ zamýšľa
sa Andrej a ako konštatuje: „Aj keď momentálne už každé mužstvo v najvyššej
súťaži má kvalitných zahraničných hrá-

čov, je, podľa mňa, možné hrať v našich podmienkach najmä s domácimi
hráčmi, prípadne s hráčmi z českej ligy.“
Momentálne hrá Pohronie o udržanie sa
v I. lige. Skúsili sme sa zahrať na vizionárov a padla otázka – kde vidíte klub po
skončení sezóny? „Myslím si, že siedme
alebo ôsme miesto by sme mohli zvládnuť,“ netají ambície mladý obranca. Pred
sebou však má Pohronie ešte niekoľko
ťažkých súperov, ktorí na nás čakajú práve v bojoch o záchranu v najvyššej lige.
„V skupine o udržanie je všetko veľmi
tesné, čiže každý zápas, ktorý nás čaká,
je ten najťažší.“ Andrej sleduje aj tímy
a hru v II. lige. Na záver nám prezrádza
svoju prognózu, ktorý tím podľa neho
postúpi do Fortuna ligy a, naopak, ktorý
z najvyššej súťaže vypadne. „Druhú ligu
sledujem. Postúpiť by mohol Liptovský
Mikuláš alebo Banská Bystrica. O baráž
môže zabojovať ešte Podbrezová. Z Fortuna ligy si myslím, že zostúpi Nitra,“ dodáva na záver Andrej Štrba, ktorý sa vo
voľnom čase rád venuje rodine, priateľke
a kamarátom a okrem futbalu a cvičenia
ho baví aj varenie.
(li)
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Domáca bezgólová remíza s Nitrou a dôležité body
po víťazstve nad Sereďou
FUTBAL – FORTUNA LIGA

te Chvěja, vyhral tri čisté súboje pred
zakončením, ktoré bolo napokon zrazené. V závere musel ešte Šípoš vyraziť
loptu nad brvno po hlavičke Pavlíka.
Hosťom pre zmenu nevyšiel brejk štyroch proti dvom.

Pohronie má s Nitrou tento rok pozitívnu bilanciu. Po dvoch víťazstvách
a jednej prehre pribudla vo vzájomných zápasoch aj bezgólová remíza.

FK Pohronie – FC Nitra 0:0 (0:0)
Rozhodovali: Kráľovič – E. Weiss, Borsányi. ŽK: Weir, Adamec.
FK Pohronie: Hrdlička – Mazan, Pavlík,
Heurtaux, Štrba – Adamec, Weir – Blahút, Fadera (81. Badolo), Ladji (58. Župa)
– Chvěja
FC Nitra: Šípoš – Fabiš, Šuľa, Kolčák,
Çelebi – Chríbik (64. Mustafič), Zejnullahu (64. Regäsel) – Kindsvater, Kurt
(79. Danek), Chobot – Franko
Futbalisti FK Pohronie remizovali
v 6. kole nadstavbovej časti v skupine o udržanie s FC Nitra 0:0.
Domáci začali lepšie, mali miernu
prevahu i aktivitu, ale chýbali vyložené šance. Fadera mieril nepresne
a s Weirovou koncovkou si poradil Šípoš. Nebezpečnejšia bola až hlavička
Heurtauxa v pätnástej minúte, ale lop-

ta mierila nad brvno. Hostia pohrozili
neplánovane po centri Celebiho, lopta
takmer zapadla k zadnej žrdi, Hrdlička
sa musel poriadne natiahnuť. V 23. minúte predviedol peknú individuálnu
akciu český útočník Chvěja, gólman
Nitry musel už ukázať svoje umenie. Do
prestávky mal viac práce a mohol ďakovať i šťastene v samom závere polčasu,
pretože Ladjimu chýbal krok, aby dočiahol na loptu pred odkrytou bránkou.
Aj v druhom polčase mali prevahu domáci futbalisti, do vedenia mohli ísť už
v jeho úvode, ale Chvěja vo veľkej šanci
zle trafil loptu po dobrej práci Mazana
na pravom krídle. Slušnú možnosť mal
aj Ladji, obišiel niekoľko hráčov, narazil
si loptu s Faderom, no technická koncovka v jeho podaní nebola presná. Nitrania sa spoliehali na rýchle kontry, ale
chýbala im finálna fáza. Bližšie ku gólu
boli hráči Pohronia, najmä v 78. minú-

Jan Kameník, tréner Pohronia: „Defenzívu sme zvládli, Nitra nás v tomto
zápase nejako extra neohrozila, nemala žiadnu veľkú šancu. V ofenzíve sme
nemali dostatočný pokoj. Chýbal nám
nápad, lepšie finálna prihrávka, dôraz,
viac sily, presnosť. Pri centrovaných loptách nám to nelietalo do priestorov na
správnych hráčov. Súper dobre bránil,
bol organizovaný, dobre nás napádal
v strednom bloku. To nám spočiatku
robilo problémy. Vytvorili sme si však aj
pekné akcie, hlavne po krídlach, mohli
sme súpera z týchto priestorov zlomiť.
Chýbala však presná finálna prihrávka
a zakončenie.“
ŠKF Sereď - FK Pohronie 0:1 (0:0)
Gól: 72. Chvěja (z 11 m). Rozhodovali:
Ziemba - Ádám, Perát, ŽK: Hučko, Morong, Slaninka, Yakubu, Lačný, Danko
- Fadera, Mazan, Chvěja, Hrdlička. ČK:
79. Mazan (Pohronie)
ŠKF Sereď: Yakubu - Morong, Hučko, Mečiar, Slaninka - Danko (79. Potoma), Diaz
- Iván, Fábry, Machuča - Lačný
FK Pohronie: Hrdlička - Štrba, Pavlík,
Heurtaux, Petrák - Adamec (90. Špiriak),
Mazan - Blahút, Weir (90.+ Badolo), Fadera (83. N'Zeyi) - Chvěja (90. Galuška)

Radosť z výhry je vždy obrovská. V aktuálnej sezóne
sa z nej radovali dovedna sedemkrát.

Futbalisti Pohronia vyhrali v zápase
7. kola Fortuna ligy v skupine o udržanie sa nad Sereďou 1:0.
Od úvodných minút sa hralo prekvapujúco podľa nôt hostí. V 12. min si na Mazanov center vyskočil Petrák, ale jeho
hlavička skončila v náručí sereďského
gólmana. O päť minút poslal center do
päťky Blahút, Chvěja však hlavičkoval
vedľa. V 24. min rozohral štandardnú
situáciu Mazan a Chvějovu prízemnú
strelu Yakubu kryl. Po polhodine hry
dobehol Blahút takmer stratenú loptu,
spätnou prihrávkou našiel Chvěju, ktorému lišiacku pätičku Yakubu zneškodnil.

Moment, ktorý rozhodol. Brankár Yakubu tvrdo atakoval útočiaceho
Chvěju, a ten z následného pokutového kopu rozvlnil sieť Serede.

Druhý polčas veľa futbalovej krásy
nepriniesol. Množstvo nedovolených
zákrokov a zbytočné emócie ku kvalite
zápasu neprispeli. V 56. min predviedol
sľubnú akciu Mazan, ktorý prešiel medzi tromi brániacimi hráčmi, ale jeho
dobre mierenú strelu pozorný Yakubu
vyrazil na roh. V 71. min Yakubu v šestnástke poslal k zemi Chvěju a hostia
mali výhodu pokutového kopu. Loptu
si na biely bod postavil sám faulovaný
hráč a prízemnou strelou k pravej žrdi
poslal hostí do vedenia. V 79. min sa po
červenej karte z hracej plochy porúčal
Mazan a domáci hrali presilovku, z ktorej však nič nevyťažili. V päťminútovom
nadstavení vrhli domáci všetky sily do
ofenzívy, vyrovnanie mal na kopačke striedajúci Potoma, ktorého strela
z hranice šestnástky skončila na brvne.
Jan Kameník, tréner Pohronia: „Vedeli sme, že súper bude mať dobrý
obranný val, ktorý sme museli dobýjať.
Snažili sme sa uspieť centrovanými loptami. V druhom polčase nám pomohol
pokutový kop, po vylúčení sme to dokázali ubrániť. Za dnešný výkon musím
hráčom poďakovať.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Ungvarský získal prvý bod do Svetového pohára
CYKLISTIKA

V nedeľu 2. mája sa v Plzni konal
svetový pohár juniorov Grand Prix
West Bohemia. Za účasti 14 štátov sa
na štart postavilo takmer 140 juniorov. Zastúpenie mal CK MŠK Žiar nad
Hronom.
V sobotu podvečer juniorský pelotón
absolvoval na rozjazdenie preteky
na známom okruhu na Lopatárni. Na
juniorov čakalo 55 km - 50 kôl a každé
tretie sa bodovalo 5, 3, 2 a 1 bod. Záverečný prejazd dvojnásobne. V drese slovenskej reprezentácie štartoval aj Lukáš
Ungvarský CK MŠK Žiar nad Hronom.
Po dlhšej dobe sa tak mohol porovnať
zo svetovou juniorskou špičkou.

V nedeľu boli na programe hlavné preteky na 11 km okruhu v okolí Plzne. Na
pretekárov čakala porcia 133 km. Od
úvodu sa jazdilo veľmi rýchlo a najviac aktívni boli juniori nemeckého
tímu BORA. Tí vyprovokovali aj únik,
ktorý bol úspešný až do konca. Zvíťazil Uijtdebroeks (BEL - 3:18:38) pred
druhým Luhrsom (NEM) a tretím Seemanom(CZE), obaja + 3:41. Najlepší Slovák bol Lukáš Ungvarský na výbornom
20. mieste (+ 6:32). Lukáš tak získal prvý
bod do Svetového pohára 2021.
CK MŠK
Foto: Ján Melicher

