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V tomto čísle:
Ulicami mesta sa prechádzal
medveď
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Mesto získalo dotáciu 568 791 eur na projekt
Moderné technológie
venskej a v Parku Štefana Moysesa, kde
umiestnime aj meteostanice,“ dopĺňa
Čerťaský.

Záchrana psíkov pri záhradkách
Strana 4
Monitoring kvality ovzdušia bude aj na námestí.

Turistická sezóna v kraji
je otvorená
Strana 3

Z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sme
získali nenávratný finančný príspevok vo výške 568 791 eur na realizáciu projektu Moderné technológie
– SMART CITY Žiar nad Hronom.
„Neustále sa zvyšujúci počet motorových vozidiel, problémy s parkovaním,
tranzitná, a najmä nákladná doprava
prechádzajúca mestom, ekologická
záťaž v podobe nadmerného hluku
a prašnosti v meste v dôsledku tranzitnej dopravy, nedostatok financií na
údržbu objektov v správe mesta, ale
aj bezpečnosť na verejných priestranstvách – toto sú problémy, ktoré chceme v rámci projektu riešiť,“ hovorí na
úvod projektový manažér MsÚ Miloš
Čerťaský a dodáva, že táto koncepcia

je rozdelená do niekoľkých častí.
„Plánujeme osadenie kamier monitorujúcich vjazdy a výjazdy do mesta, a to
na Ulici SNP smer Prievidza, na Partizánskej ulici a Ulici A. Dubčeka smer
Lovča. Okrem toho, v rámci projektu,
osadíme aj premenlivé dopravné značenie, ktoré bude informovať o voľných
parkovacích miestach na parkoviskách
na Ulici Š. Moysesa a bude umiestnené pred vstupom na tieto parkoviská,“
hovorí ďalej projektový manažér s tým,
že v rámci ďalšej časti projektu budeme sledovať lokálne environmentálne
ukazovatele, ako hlučnosť, prašnosť,
emisie znečisťujúcich látok a prvkov,
teplotu či vibrácie. „Monitoring kvality
ovzdušia bude na Námestí Matice slo-

V rámci projektu sa budú monitorovať vstupy do mesta.

s jej elokovanými triedami,“ vysvetľuje
ďalej Miloš Čerťaský s tým, že cieľom
projektu bude aj zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach, a to
pomocou inteligentného kamerového
systému s analýzou obrazu či zvukov.

Z rokovania mestského
zastupiteľstva
Strana 2

Projekt bude sledovať aj hlučnosť či prašnosť v meste.

Nemocnica ocenila
viacnásobných darcov krvi
Strana 3

V rámci štvrtej časti projektu - Energetická efektívnosť budeme systematicky
monitorovať, kontrolovať a vykonávať
opatrenia smerujúce k optimalizácii
spotreby energie, a to za účelom zníženia energetickej náročnosti a zlepšenia
energetickej účinnosti. „To znamená, že
vo vybraných objektoch bude v interiéroch zabezpečené meranie teploty,
vlhkosti pre potreby štatistických reportov, ako napríklad korelácia teploty
v interiéroch so spotrebou energií. Ide
o objekt - Futbalový štadión, Mestský
zimný štadión - SLOVALCO aréna, Dom
seniorov, Mestský úrad, Mestská športová hala, Mestské kultúrne centrum, tri
žiarske základné školy a Materskú školu

nehôd, ohrozenie zdravia a života ľudí
a dopravné kongescie, kolapsy, problémy s parkovaním, tranzit cez mesto
miesto toho, aby bol využitý obchvat
a ďalšie negatívne dopady. Mesto teda
nevyhnutne potrebuje prijímať rozhodnutia a tvoriť politiku v rámci regulácie
dopravy na základe reálnych dát. Cieľom realizácie tohto procesu je odklon
tranzitnej dopravy cez centrum mesta
na obchvat, efektívna parkovacia politika s cieľom analýzy dĺžky státia auta
na parkovacom mieste, využívania
parkovacích miest, rozvoj mestskej
hromadnej dopravy, podpora nemotorovej dopravy tak, aby sa dosiahla
udržateľná mobilita v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom spoločnosti.
S dopravou je úzko spätá oblasť lokálnych environmentálnych ukazovateľov

Súčasťou projektu je aj manažment
verejných politík. „Ide o prierezovú
oblasť, ktorá sa dotýka všetkých vyššie
uvedených oblastí. Lokality pre túto
oblasť sú teda zhodné so všetkými
lokalitami definovanými za jednotlivé
oblasti,“ dodáva mestský projektový
manažér s tým, že v cestnej doprave sa
každoročne zvyšuje počet dopravných
prostriedkov na cestách, s čím sú spojené mnohé negatívne javy. Je to predovšetkým vzrastajúci počet dopravných

- hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota a vibrácie.
Zlepšenie rozhodovacích procesov
v oblasti dynamickej a statickej dopravy má dopad aj na zlepšenie situácie
v oblasti ochrany ovzdušia a podporu
ochrany prírody a krajiny priamymi aj
nepriamymi prostriedkami. „Zjednodušene môžeme teda povedať, že cieľom
tohto projektu je získavanie informácií
z vyššie uvedených lokalít, ich analýza
a následná úprava existujúceho stavu
s cieľom zlepšiť život obyvateľom nášho mesta,“ dodáva na záver projektový
manažér MsÚ Miloš Čerťaský s tým, že
dofinancovanie zo strany mesta bude
vo výške takmer 30 000 eur.
(kr)
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Z júnového mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 24. júna sa v priestoroch
historického kaštieľa konalo mestské zastupiteľstvo. Prítomní boli 16
poslanci.
V súvislosti s plánovaným otvorením
domova seniorov schválili poslanci VZN
o sociálnych službách a o úhradách za
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. VZN
obsahuje aj podrobný návrh platieb pre
prijímateľov v ZpS DOMOV Pri KAŠTIELI.
„Uvedomujeme si, že to nie je málo, ale
ceny sú porovnateľné so zariadeniami
v širšom okolí,“ uviedol počas zastupiteľstva primátor mesta s tým, že ide o nové
zariadenie na vysokej úrovní a verí, že
tomu tak bude aj po personálnej stránke. „Verím, že budeme mať správnu
ruku, pretože aj kvalitný personál robí
kvalitné zariadenie,“ dodal k téme primátor Antal.
Správu o prevádzkovaní pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v roku
2020 predložil Dušan Reiter. Uviedol,
že v minulom roku vykonali spolu 140
obradov, z toho 106 kremácií a 34 pochovávaní. Pre zaujímavosť, v roku 2019
vykonali spolu 150 obradov, v roku 2018
140 obradov a v roku 2017 161 obradov.

Vlani Žiarčania vyprodukovali
6 041 ton odpadu
Správu o nakladaní s komunálnymi
odpadmi za rok 2020 predložila odborná referentka MsÚ Ivana Martincová.
Okrem iného v nej uvádza, že celkovo
bolo vyprodukovaných a vyzbieraných
6 041 ton komunálnych odpadov, čo
je oproti roku 2019 medziročný pokles
o 126,46 ton. Pri prepočte na jedného
obyvateľa (k 31.12.2020 bolo evidovaných 17 740 obyvateľov) to predstavovalo 341 kíl odpadu za rok, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje pokles
o 3 kilogramy.
Celkové množstvo komunálneho odpadu zlikvidovaného z čiernych skládok
v rámci mesta Žiar nad Hronom za rok
2020 bolo v objeme 174,4 ton. Oproti
roku 2019 došlo k poklesu celkového
množstva vyzbieraných čiernych skládok o 11,1 ton. Pre rok 2020 celkové náklady na odpadové hospodárstvo, zahrňujúce aj CZO a skládku, predstavovali
1 551 318 eur.
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom,
spol. s r. o. za rok 2020 predložil jej riaditeľ Igor Rozenberg. Ako uviedol, v roku
2020 prevádzkou hlavnej činnosti bol
dosiahnutý zisk 44 112 eur a prevádzkou
športovej činnosti bola dosiahnutá strata 77 111 eur. Prevádzkou tržnice a automatu na rúška bola dosiahnutá strata
1 058 eur. „Rok 2020 bol vo všeobecnosti

parc. čís. 2406 v k. ú. Žiar nad Hronom
a pozemkoch dotknutých umiestnením
súvisiacich inžinierskych sietí. V tomto
prípade ide o ďalší krok k vybudovaniu
Záhradkárskej osady Podháj.
Na Sládkovičovej ulici, na ploche pri bývalej hygiene, má vyrásť mini autobusová stanica. Aj na to je však potrebná
zmena funkčného využitia plôch verejnej parkovej a sprievodnej zelene na
„plochy dopravy a dopravných zariadení“. Tú poslanci taktiež schválili.

poznačený vplyvom ochorenia COVID-19. Dôsledky tohto ochorenia sa nevyhli ani našej spoločnosti. Kým v hlavnej činnosti sa nám viac-menej podarilo
prispôsobiť sa opatreniam štátu, oblasť
vedľajšej činnosti – športu – pandémia
zastavila činnosť viacerých športových
klubov a zamedzila divákom vstup na
športoviská. Bolo potrebné uzatvoriť
športoviská a obmedziť ich činnosť na
minimum. Najvýraznejšie sa to dotklo
zimného štadióna, športovej haly a čiastočne aj futbalového štadióna,“ uviedol
riaditeľ mestských technických služieb,
ktorý informoval aj o prebiehajúcej rekonštrukcii krytej plavárne.

MsKC počas pandémie
vynovilo svoje priestory
Správu o činnosti Mestského kultúrneho
centra za rok 2020 predniesla riaditeľka
Alena Čerťaská. V správe, okrem iného,
odznelo, že žiarske MsKC získalo finančný dar 7 000 eur z Nadácie ZSNP a Slovalco na podporu miestnej kultúry a adventný koncert, knižnica získala grant
4000 eur na nákup kníh, MsKC získalo
finančný príspevok 5 951 eur z Audiovizuálneho fondu pre podporu Kina Hron
a 4 414 eur za kultúrne poukazy využité
na návštevu kina, Zážitkových izieb a výchovných koncertov. Z noviniek, ktoré
sa v minulom roku udiali v MsKC, vyberáme napríklad rekonštrukciu pánskych
toaliet v budove MsKC, v bývalom Dome
kultúry na námestí sa dokončila rekonštrukcia a zariadenie šatní, technického
zázemia, podlahy v chodbe a kúrenia
v sále, čím sa zvýšia možnosti kultúrneho využitia týchto priestorov a opravila
sa zadná opona na pódiu. V zasadačke v MsKC sa staré konferenčné stoly
nahradili novými, vo výstavnej sále sa
vymenil plechový strop za kazetový aj
s novými svietidlami. Vo výstavnej sále
sa vymenili plné drevené dvere za presklené, tak aby bolo možné vidieť výstavy už z chodby, vymenil sa kazetový

strop v kancelárii ZPOZ, vymaľovali sa
toalety v suteréne MsKC, položila sa plávajúca podlaha v dvoch miestnostiach
v budove knižnice a vymenilo sa osvetlenie v knižnici – oddelenie dospelých.
Minulý rok výrazne ovplyvnila celosvetová pandémia koronavírusu najmä
kultúru. V určitých mesiacoch bol zákaz
organizovania akýchkoľvek kultúrnych
podujatí, vrátane kina.

MŠK hospodárilo so ziskom
viac ako 33-tisíc eur
Správu o hospodárení a činnosti MŠK
Žiar nad Hronom spol. s r. o. za rok 2020
predložil jej konateľ Ján Žiak. MŠK vykázal za účtovné obdobie 2020 výsledok hospodárenia pred zdanením zisk
vo výške 33 638,17 eur, výnosy boli vo
výške 415 516,51 eur, náklady vo výške
381 878,34 eur.
Správu o činnosti FK Pohronie Žiar nad
Hronom Dolná Ždaňa a. s. za rok 2020
predložil predseda predstavenstva Igor
Rozenberg. Mestské zastupiteľstvo ďalej
schválilo aj Aktualizáciu č.1 Zriaďovateľskej listiny Dobrovoľného hasičského
zboru mesta Žiar nad Hronom, a to
z dôvodu zmeny sídla DHS. Dobrovoľní
hasiči budú sídliť na Mestskom úrade na
Ulici Š. Moysesa 46.

Rovnako je zmena využitia plôch potrebná aj na výstavbu Bytového domu
+ občianskej vybavenosti na Ulici Cyrila
a Metoda. Ide o chátrajúcu budovu bývalých jasieľ. Túto zmenu poslanci tiež
schválili.
Zmena využitia plôch je potrebná aj pri
ďalšej žiadosti. Tentokrát ide o bytový
dom + občianska vybavenosť pri plavárni. Poslanci tomuto bodu dali zelenú.
Zmena sa týka aj ďalšej lokality, a to
lúky za garážami na Sládkovičovej ulici,
za Ulicou MUDr. Straku. Tu chce žiadateľ
postaviť rodinné dom a poslanci túto
zmenu odsúhlasili.
Ďalšia žiadosť sa týka Sládkovičovej ulicu, konkrétne nad Základnou školou na
Ul. M. R. Štefánika. Tu chce žiadateľ postaviť polyfunkčný objekt. Poslanci zmenu využitia plôch neschválili. Rovnako
neschválili ani zmenu využitia plôch pri
„Dvojke“ na Sládkovičovej ulici. Táto žiadosť sa týka výstavby bytového domu.
O zmenu funkčného využitia plôch požiadali aj v areáli STS, a to za účelom výstavby bytového domu. Poslanci ju neschválili. Ďalšia zmena sa týka územia za
garážami pri areáli Poľnohospodárskeho
družstva na Partizánskej ulici. Tu by mal
byť rodinný dom. Poslanci zmenu schvá-

lili. Podobná situácia je aj na východnom
okraji Svätokrížskeho námestia. Aj tu
chcú žiadatelia stavať rodinné domy.
Poslanci zmenu územia schválili.
Neschválili však žiadosť o zmenu v lokalite Kutinky, pri križovatke Šášovské
Podhradie, po pravej strane cesty I/65
v smere do Kremnice. Tu chcel žiadateľ
postaviť čerpaciu stanicu pohonných
hmôt, spolu s parkoviskom pre tranzitnú dopravu a reštauračným zariadením
a vytvoriť plochy pre logistiku a nezavadnú výrobu.
Ďalšia žiadosť sa týkala jestvujúceho
objektu (prevádzková budova) na Sládkovičovej ulici, oproti škôlke, ktorý je
momentálne nevyužívaný. Žiadateľ chce
jeho prístavbou a nadstavbou vytvoriť
priestory pre obchod a služby a priestory pre byty. Parkovanie sa plánuje využiť
na jestvujúcich plochách. Poslanci zmenu funkčného využitia plôch neschválili.
Ďalší žiadateľ chce dom na Ulici SNP
premeniť na viacpodlažný polyfunkčný
objekt, kde v spodných podlažiach budú
menšie obchodné prevádzky, prevádzky
služieb, resp. administratívne priestory
a vo vyšších podlažiach priestory pre
bývanie. Poslanci zmenu neschválili.
Ďalší žiadateľ chce plochu pod Lidlom
využiť na výstavbu autoumyvárne.
Poslanci schválili zmenu využitia plochy.
Mestské zastupiteľstvo v závere schválilo aj strednodobý rozvojový dokument Program rozvoja mesta Žiar nad
Hronom na programovacie obdobie
2021 - 2027, v zmysle § 8 ods. 5 zákona
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
(kr; li)

Poslanci na júnovom zastupiteľstve ďalej schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste Žiar nad Hronom.
Ide o projekt, ktorý sa zameriava na štyri
vnútrobloky centrálnej mestskej zóny
severne od Námestia Matice slovenskej
a k nim priľahlé zelené plochy na ich
prepájajúcej Moysesovej ulici. Celkovo
bude revitalizovaných niekoľko čiastkových plôch s celkovou výmerou dotknutého územia, ktorého celková plocha je
39 410 metrov štvorcových. Celková
výška oprávnených výdavkov na projekt
je 575 116,42 eur, žiadaná výška NFP je
546 360,60 eur a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov je 28 755,82 eur.

Pripravuje sa zmena
územného plánu mesta
Aktuálne sa pripravuje zmena územného plánu. Poslanci sa zaoberali každou
žiadosťou na jeho zmenu, o ktorú požiadali fyzické alebo právnické osoby.
Svojim hlasovaním buď schválili, alebo
zamietli zahrnutie žiadostí do prípravy
zmeny územného plánu. Mestské zastupiteľstvo tak v tomto bode schválilo zaradenie obstarávania zmeny funkčného
využitia plôch poľnohospodárskej pôdy
na „plochy rekreačného územia - záhradkárske osady“ na pozemkoch CKN
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Nadstavba tretieho
podlažia kaštieľa
Čelnú fasádu kaštieľa v 18. storočí pohľadovo obohatila nadstavba tretieho podlažia, ktorá
vyplňuje priestor medzi dvoma
bočnými vežami. Toto podlažie
bolo sprístupnené polkruhovým
schodiskom z druhého podlažia
a prístavbou bočného vretenového schodiska.
Nachádza sa v nej päť za sebou
radených miestností, spojených
úzkou, do nádvoria obrátenou
chodbou. Na obidvoch koncoch

kníh, niekedy sa spomínajú až tisíce výtlačkov.

chodby boli dverné otvory, ktorými sa vstupovalo do priestorov nad
severozápadným a juhovýchodným krídlom. Tieto dverné otvory
boli zabezpečené železnými dverami vysokej umelecky remeselnej
hodnoty.

Počas požiaru v roku 1941 spojovacia chodba, ktorá bola len z dreva,
úplne zhorela. Preto počas rekonštrukčných prác po požiari bola
už vybudovaná z tehál. Okrajové
priestory, z ktorých sa vstupuje
do veží, slúžili pre administratívu
biskupstva, v ktorej boli kancelárie
hospodárskej správy. Malá chodbová prístavba na tretie podlažie,
ktorou sa vstupovalo do podkrovia, bola osvetlená dvoma dvojicami malých obdĺžnikových okien,
umiestnených pod sebou, oriento-

Na chodbe sú umiestnené aj kamenným portálom ohraničené
pecné otvory, za ktorými sa nachádzali dvoje kachľové pece. Pece
ohrievali strednú miestnosť, ktorá
bola najväčšou miestnosťou nadstavby a slúžila ako knižnica. Podľa
dobových záznamov sa v nej nachádzalo obdivuhodné množstvo

vaných do hospodárskeho dvora.
Prístavba schodiska prekryla pôvodnú výzdobu fasády veže, čím
svojim spôsobom ochránila pôvodný vzhľad fasády. Odkrytím
mladších omietok sa poopravil romantizujúci pohľad ostrihomského
geodeta Hazaela, ktorý zobrazil
nárožia veže s plastickou bosážou.
Pre zaujímavosť - dozvedel som
sa od bývalých študentov, že tejto
časti kaštieľa hovorili „holubník“,
a to asi preto, že je najvyššia a tak
trochu aj holubník pripomína.
Mgr. Perer Mosný, kastelán

Leto v Banskobystrickom kraji láka na zážitky pre celú rodinu
Dovolenku si naplánujete cez moderný web
v roku 2019 sme patrili k najrýchlejšie
rastúcim krajom. Verím, že sa nám tento
trend podarí opäť rozbehnúť,“ povedal
v utorok 22. júna na tlačovej konferencii pred štartom letnej turistickej sezóny
predseda BBSK Ján Lunter. Kompletnú
ponuku zážitkov, ktoré môžu domáci
i turisti skúsiť v kraji Za horami za dolami predstavil kraj v biskupskom kaštieli
v Žiari nad Hronom.

Príbehy, emócie, zážitky
aj poznanie
Letná sezóna v Banskobystrickom
samosprávnom kraji ponúkne domácim i turistom stovky výletov a zážitkov v ôsmich jedinečných regiónoch.
Naplánovať si dovolenku im pomôže
prehľadná webová stránka s ponukou krajskej cestovnej kancelárie
www.zahoramizadolami.sk.
Máte chuť stať sa na jeden deň včelárom, hrnčiarom alebo gazdom na
Podpoľaní? Krajská cestovná kancelária Banskobystrického samosprávneho kraja ponúka nielen toto leto
všetkým záujemcom možnosť zakúpiť
si jedinečný zážitok online, na stránke
www.zahoramizadolami.sk.
Vyberať si môžete z ponuky štyridsiatich autentických zážitkov, ktoré vám
poskytnú miestni z kraja, a ktorých
počet ne–ustále rastie. Okrem vyššie
spomínaných sú v ponuke napríklad aj

splavy riek, kurz vyšívania krivou ihlou,
sprevádzané a komentované prehliadky
hradov Pohronskej hradnej cesty alebo
škola sokoliarstva. Ich cieľom je ponúknuť návštevníkom niečo iné, nepoznané,
ale zároveň im priblížiť tradície, históriu
a jedinečnosti kraja.
„Cestovný ruch považujem za jeden zo
základných pilierov trvalo udržateľnej
ekonomiky. Prináša pracovné príležitosti, prosperitu a motivuje ľudí zostať
tu žiť, pracovať a podnikať. Napriek krásam, ktoré náš kraj ponúka, však cestovný ruch roky tvrdo spal. My sme sa ho
však rozhodli oživiť a na rok 2022 sme
si stanovili ambiciózny cieľ – dosiahnuť
2,5 milióna prenocovaní. Keď sme sa do
oživovania turizmu v kraji pustili, počet
prenocovaní bol na úrovni 1,7 milióna.
Do príchodu pandémie sa nám darilo
a s počtom prenocovaní 2,14 milióna

Záujem cestovať každoročne rastie, s čím
stúpajú aj nároky turistov na kvalitu, rozsah a dostupnosť služieb. „Už to nie je len
o tom pamiatku zakonzervovať. Našou
snahou je oživiť ju, aby bola dostupná
ľuďom a peniaze kraja tak boli vynaložené na naozaj verejnoprospešný účel.
Som rád, že sme zmenili aj dotačné VZN
tak, aby o dotácie na obnovu už mohli
žiadať aj cirkvi – práve tie sú totiž vlastníkmi mnohých historicky významných
stavieb,“ povedal na tlačovej konferencii
Ján Beljak, predseda komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Zastupiteľstva BBSK.
Okrem samotných pamiatok či prírodných krás patria medzi najvyhľadávanejšie zážitky v kraji jazdy historickými vlakmi, ku ktorým sa v tejto sezóne pridáva
aj novinka – Expres 34 tunelov. „Vydajte
sa s nami za objavovaním inžinierskych
skvostov postavených v dobách minu-

Medveď v uliciach nášho mesta
pred štvrtou hodinou ráno videli
medveďa pri OD Prior, sledovali
ho popri Luxe až do areálu NsP,
kde sa im stratil v zadnej časti. Polícia následne hliadkovala v okolí
nemocnice a za budovou bývalej
hygieny.

V noci z nedele 20. júna na pondelok 21. júna o 1.50 hodine
volali na Mestskú políciu v Žiar
nad Hronom dvaja obyvatelia, že videli, ako pod kaštieľom prešiel medveď cez cestu
a smeroval do parku. Hliadka
mestskej polície okamžite vyrazila na miesto.
Mestská polícia prišla na miesto
o 1.54 hodine a spoločne s hliadkou OOPZ zaistili bezpečnosť

komunikácie pred náhodným
stretom s chodcami. Spozorovaný medveď zmizol v poraste pod
parkom. Policajti vykonali kontrolu v mestskom parku a v okolí
mini zoo. Medveď už nebol spozorovaný.
Polícia, ako mestská, tak aj štátna, hliadkovala na Ulici SNP, pod
kaštieľom, so zameraním na zistenie pohybu medveďa. Krátko

lých. Z Banskej Bystrice do Kremnice
a späť cez Starú Kremničku a Zvolen. Vedeli ste napríklad, že trať z Diviakov cez
Kremnicu do Zvolena bola postavená
už v roku 1872? Jej azda najznámejším
tunelom je tunel Skalica pri Starej Kremničke, ktorý bol svedkom nehody počas
2. svetovej vojny, kedy sa tu vykoľajil vlak
s nemeckými vojakmi. Trať zo Zvolena do
Vrútok bola nazývaná Traťou Slovenského národného povstania a s 22 tunelmi
s celkovou dĺžkou viac ako 12 kilometrov
ide o technicky veľmi náročnú trať,“ dopĺňa Daniela Chrančoková, predsedníčka
Krajskej organizácie cestovného ruchu
Banskobystrický kraj Turizmus.

Systémová podpora
Prostredníctvom Krajskej organizácie
cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj turizmus už BBSK podporil
viac ako 85 projektov za vyše milión eur.
Veľkým úspechom je aj to, že kraju sa
podarilo zastrešiť a personálne podporiť
Oblastné organizácie cestovného ruchu
(OOCR), ktoré na jeho území pôsobia.
„Vstupom našej Rozvojovej agentúry do
oblastných organizácií narástol objem financií na podporu cestovného ruchu zo
štátnej dotácie od roku 2018 o 795-tisíc
eur. Čerpanie dostupných prostriedkov
stúplo o viac ako sto percent - z 39 %
v roku 2018 na 80 % v roku 2020. Počet
členov OOCR z radov samospráv aj súkromných partnerov stúpol za tri roky
o viac ako polovicu. Je to veľký úspech,

ktorý ukazuje, že vôľa spolupracovať tu
je a samosprávny kraj je atraktívnym
partnerom aj v cestovnom ruchu,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.
Ten tiež vyzdvihol, že vďaka systematickej práci ľudí z KOCR si dnes turisti
i domáci vedia naplánovať dovolenku
v kraji jednoducho, prehľadne a rýchlo.
„Potrebujete poznať profil cyklotrasy,
aby ste sa nebáli zobrať tam deti? Potrebujete kúpiť v predstihu lístok na
zážitkový vlak? Chcete vedieť, čo sa deje
v destinácii vašej dovolenky? Chcete
mať možnosť vybrať si suchú a prípadne aj mokrú alternatívu programu?
Všetko nájdete na jednom mieste, na
www.zahoramizadolami.sk,“ uzavrel
Ondrej Lunter.

A ako vyzerá Leto 2021
v Banskobystrickom
kraji v číslach
• 8 jedinečných regiónov
• 132 výletov s kultúrnymi, historickými,
prírodnými zážitkami
• 100 cykloturistických výletov
• 15 jázd zážitkových vlakov
• akčné leto po 3 riekach
• 16 zastávok Pohronskej hradnej cesty
• 4 okruhy Gotickej cesty
• viac ako 40 autentických zážitkov v cestovnej kancelárii
(r)

Nemocnica si uctila
dlhoročných darcov krvi
teľných 159, má Stanislav Tóth.“
Nemocnica darcov ocenila diplomom, malým darčekom a darcovia si zároveň spoločne posedeli
pri koláčiku a kávičke a pospomínali na svoje prvé odbery. „Ďakujeme, ste ozajstní hrdinovia, ste
pre nás inšpiráciou a vzorom,“
uzatvára Jana Fedáková.

Polícia ďalej hliadkovala na Ulici
A. Dubčeka, kontrolovala okolie
cintorína a zimného štadióna.
Na miesto sa po vyrozumení polície dostavil aj pracovník Štátnej
ochrany prírody, ktorý uviedol,
že medveď by mal byť v pohybe
približne do 7.00 hodiny, potom
by mal niekde zaľahnúť a cez deň
by nemal byť aktívny. Aktivita
medveďa by mala byť pravdepodobne v nočných hodinách a nad
ránom.
O vyjadrenie sme požiadali aj
Štátnu ochranu prírody SR., ale
do uzávierky novín nám odpovede neposkytli.
(kr; li)
Foto: Milan Mojžiška.

COVID pacientov ubúda,
pribúdajú očkovaní

Pri príležitosti Svetového dňa
darcov krvi, ktorý bol 14. júna,
si Nemocnica Svet zdravia Žiar
nad Hronom uctila svojich dlhoročných darcov.
„Ocenil sme celkovo deviatich

darcov, pričom každý z nich má
za sebou vyše stovku odberov,“
informuje hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia Jana Fedáková
a spresňuje: „Všetci darcovia boli
muži a najviac odberov, neuveri-

Podľa Jany Fedákovej, posledný
pacient s ochorením COVID-19,
hospitalizovaný v žiarskej nemocnici, bol prepustený 1. júna.
Zdravotníci žiarskej nemocnice
do 21. júna zaočkovali celkovo
6 615 ľudí prvou aj druhou dávkou vakcíny Comirnaty a len prvou dávkou 1 517 ľudí.
(li)
Foto: Svet zdravia.
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Zachránená sučka Lessie a jej 10 šteniatok
Išla si zabehať a ani netušila, že tým
zachráni jedenásť psích životov. Dnes
sa šteniatkam a ich mame vďaka Lucii
a jej manželovi Jurajovi darí a patria
medzi prvých obyvateľov útulku Žiarsky chlpáč.
„Zvyknem si v týždni podvečer ísť zabehať, alebo sa iba tak prejsť do prírody
k okolitým dedinám. V piatok 11. júna
som sa vybrala behať smerom na Lutilu.
Keď som sa vracala k autu, rovno oproti
mne, na druhej strane cesty, sedel pes
a pozeral sa na mňa,“ hovorí Lucia o prvom stretnutí so zachránenou sučkou,
ktorá dostala dočasné meno Lessie, keďže ju našla pri lese. Lucia sa k nej snažila
priblížiť, ale sučka sa pred ňou schovala
do kríkov a nereagovala ani na volanie:
„Myslela som si teda, že patrí niekomu
z neďalekej záhradkárskej oblasti, a tak
som to ďalej neriešila a po chvíli som
odišla. O dva dni ma však na to miesto
niečo ťahalo. Išla som sa tam teda iba
tak prejsť a opäť som ju zahliadla na
lúke asi 100 metrov od miesta, kde som
ju videla prvýkrát. Zavolala som na ňu
a zapískala, ale hneď sa schovala do vysokej trávy.“
Lucii to však nedalo, a tak sa išla popozerať po kríkoch popri ceste, kde sučku prvýkrát zahliadla, či tam náhodou
neprebýva. Keď prišla na okraj kríkov,
započula mrnkať malinké, čerstvo narodené šteniatka. To neskôr potvrdil aj
veterinár, ktorý ich odhadol v deň odchytu na približne desať dní. „Zavolala
som manželovi, aby prišiel, nech prinesie vodu a granule od nášho psíka. Keď

mo z ruky a ostala pri mne. Vedela som,
že mi už dôveruje, a tak som ju opatrne
začala hladkať. Nebála sa žiadnych mojich pohybov, a tak z prvých opatrných
dotykov bola záplava pohladení. Vôbec
som to nečakala, bola som z toho dojatá. Cítila som z nej úplnú odovzdanosť
a v tej chvíli sme vedeli, že nastal čas
dostať ich do bezpečia,“ hovorí o prvých
plánoch na odchyt Lucia.

Záchrana môže začať

So záchrankyňou Luciou sa zbližovala pomaly.

sme však prišli bližšie ku kríkom, začala
vrčať a nedovolila nám priblížiť sa. Jedlo
a vodu sme jej preto nechali v tráve asi
meter od krajnici. Chvíľu sme čakali, či to
príde zožrať, ale neprišla, a tak sme odišli
domov. Nedalo nám to a o hodinu sme
sa vrátili, no žrádla sa nedotkla,“ naznačuje ďalšie zbližovanie s opustenou sučkou Lucia. S manželom začali každý deň
v rovnakom čase za ňou chodiť. Nosili jej
jedlo a vodu, prihovárali sa jej, pískali na
ňu, aby ich začala spoznávať. Najskôr jej
dávali žrádlo od cesty, ako mala vychodenú cestu v tráve. „Prvé tri dni sa nám
ani neukázala a neprišla k miskám, kým
sme tam boli, aj keď sme sa od kríkov
vzdialili. Iba sme počuli, že je tam. Začali sme mať trochu obavy, či sme ich
jedlom, ktoré sme nechávali v miske pri

Desať malých šteniatok vychovávala v poraste.

Luciin manžel Juraj odchyt sučky začal
riešiť cez mestský útulok Žiarsky chlpáč.
Ten im poskytol prepravky – jednu pre
Lessie a druhú pre jej šteniatka. „Celú
noc som nespala a rozmýšľala, ako ich
čo najcitlivejšie odchytiť. V pondelok

zatvoriť. Ja som zostala pri nej a manžel
išiel hľadať šteniatka do kríkov. Lessie
pokojne sedela v prepravke a s dôverou
sledovala miesto, kde sa manžel snažil
dostať ku šteniatkam.“
Juraj našiel v kríkoch desať malých
šteniatok, ktoré ležali v hline na dvoch
kôpkach rozdelené po päť. Celá rodinka
poputovala do žiarskeho útulku, kde ich
už čakali. „Sme šťastní, že sú už v bezpečí a je o nich dobre postarané. Chodíme
za nimi každý deň. Šteniatka vyzerajú
byť všetky v poriadku a dobre vyživené.
A Lessie? Je úžasná! Statočná, múdra,
milujúca. Vďaka svojej vnútornej sile
sa dokázala v neľahkých podmienkach
postarať o seba aj svojich desať šteniatok. Mám pocit, že zafungoval vesmír,

jej príbytku, neohrozili a neprilákali tam
inú lesnú zver, napríklad líšky. Aby sme
sa uistili, či jedlo v miske zožerie ona,
dali sme na tretí deň k miskách go-pro
kameru. Keď sme ju na nej uvideli, vyzerala veľmi zničená, vyčerpaná a utrápená, ale boli sme radi, že to chodí zjesť
ona. Od toho dňa sme jej začali dávať
jedlo z druhej strany kríkov od lúky, aby
sa naučila chodiť mimo cestu a bolo to
bezpečnejšie. Položené to mala na okraji vysokej trávy, kde sa cítila bezpečne
a ktorú ešte stále nechcela opustiť.
Postupne začala vychádzať z kríkov už
počas našej prítomnosti, aj keď stále
opatrne.“

Šiesty deň nastala zmena
Na šiesty deň sa všetko začalo meniť.
Lessie prekonala strach a približovala
sa k manželom stále bližšie a bližšie.
Vyskúšali ju preto nalákať na keksy, aby
sa k nim odvážila priblížiť a podarilo sa.
„Dali sme jej pár malých sušienok do trávy od misky smerom k nám. Zvyšok som
si nechala v ruke a začala som ju volať,
nech si príde zobrať. Zo začiatku váhala,
ale potom to dokázala. Veľmi sme sa z jej
pokroku tešili. Na ďalší deň vykukla z kríkov hneď, ako sme prichádzali. Pozerala
sa na nás, približovala sa k nám už počas
toho, ako sme jej dávali do misiek žrať.
Prišla približne na meter od nás. Ja som
od misiek odstúpila a keď dožrala, zase
som ju začala lákať na keksy. Opatrne
prišla ku mne, zobrala si pár kúskov pria-

Lessie pred záchranou a v útulku.

21. júna, hneď ráno, sme naložili do auta
prepravky, žrádlo, vodu a, samozrejme,
sušienky, ktoré jej tak chutili. Priblížila sa
k miskám hneď, ako sme prišli a najedla
sa. Potom prišiel rad na obľúbený keksík
a založenie vôdzky na krk. Zvládla to bez
problémov. Skúsili sme, či s nami pôjde
na vôdzke a trochu sa vzdiali od šteniatok. S malým zaváhaním, ale aj to zvládla
super. Už sme ju len potrebovali dostať
do prepravky, aby sme sa bezpečne dostali k šteniatkam. Keksíky nefungovali,
a tak sme dali do misky zvyšok žrádla
a dali do prepravky. Na to vošla opatrne dovnútra a mohli sme prepravku

pretože nikdy ma na to miesto neťahalo
tak, ako v spomínaný deň,“ dodáva na
záver Lucia.
Celý príbeh sučky Lessie má tak šťastný
koniec. Spoločne so šteniatkami je nateraz umiestnená v mestskom útulku
Žiarsky chlpáč, kde sa ich ujal veterinár
a vykonal všetky potrebné úkony. Keď
šteniatka podrastú, budú sa im hľadať
iba tie najlepšie domovy. Aj budúcnosť
Lessie je nateraz, zdá sa, zabezpečená.
Domov jej chce poskytnúť práve záchrankyňa Lucia s manželom.
(li)
Foto: LM.

Pískajú vám pod oknami sovy?
Buďte tolerantní a neubližujte im!

Niektorí občania sa na mesto obrátili s otázkou, čo robiť v prípade, že
im pod oknami pískajú sovy a ich to
budí pri spánku. Je možné prenášať
hniezda alebo mláďatá do inej lokality? Zisťovali sme, aké sú v tomto
prípade možné riešenia.
V tomto období sa v noci ozýva pískanie
mláďat myšiarok ušatých, ktoré privolávajú rodičov s potravou. Ozval sa nám
pán Jaroslav, ktorého pískanie mláďat
ruší: „Nedajú sa riešiť štyri mladé sovy
medzi ulicami Novomeského a Rázusovou? Začínajú svoj koncert približne
o 20.50 hodine a trvá celú noc. To znamená, že pískajú s veľkou intenzitou.
Trvá to približne mesiac a pol.“

Sovy nemožno premiestniť
Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku vysvetľujú: „Mláďatá myšiarky ušatej
pískajú, keď sa dostanú von z hniezda
a ešte nie sú samostatné. Po tom, ako sa
naučia lietať dostatočne dobre, posúvajú sa z lokality ďalej a pískanie prestane.
Táto sova je zákonom chránená, bez
špeciálnej výnimky je zakázané ju chytať
a dokonca aj vyrušovať. Prenášanie mláďat je pomerne komplikovaný proces,

ktorý môže mať nepriaznivý vplyv tak
na mláďatá, ako aj na ich rodičov, pískanie mláďat nie je dôvod na ich premiestnenie. Možným riešením tejto dočasnej
situácie, kedy vám môže pískanie v noci
prekážať, je použitie chráničov sluchu,
ktoré dostanete kúpiť v lekárni.“
Myšiarka ušatá je druh sovy, ktorá si
nestavia vlastné hniezdo, ale využíva
stavby iných druhov, napríklad strák,
ukryté často v skupinkách stromov na
cintorínoch, v záhradách, parkoch či
iných verejných priestranstvách. Výskyt sovy mnohým ľuďom prekáža,
najmä z dôvodu pomerne hlasného,
plačlivého pískania, ktorým sa ozývajú
mláďatká, ktoré sa po opustení hniezda
ešte približne dva týždne zdržiavajú
v jeho okolí. „Snažíme sa preto na ľudí
apelovať, aby boli tolerantní a sovám
neubližovali. Len v núdzových situáciách je možné pristúpiť k premiestneniu
mláďat do náhradných hniezd, čo je však
riešenie stresujúce tak pre mláďatá, ako
pre ich rodičov. Niekedy tiež realizujeme prekládku hniezda do búdky, ktorá
je umiestnená v blízkosti pôvodného
hniezda, ale v bezpečnejšom prostredí.
Odmenou za pozitívny prístup je pohľad

na krásne sovičky, ktoré sa aj vďaka pomoci ľudí vydajú na púť životom. Môže
to dosvedčiť množstvo ľudí, ktorí sa
s nami delia o svoje zážitky a tešia sa zo
spoločnosti operencov,“ uvádza na svojej webovej stránke organizácia Ochrana
dravcov na Slovensku. Je preto dôležité
upozorniť, že nie možné mláďatá sovy

zobrať, pretože uniesť mláďatá dospelému páru nie je správne, ani jednoduché.

Myšiarky nás zbavujú
nežiaducich hlodavcov
Myšiarku ušatú môžete pozorovať aj
v zime, na niektorom mieste v kŕdľoch

niekoľko desiatok až stoviek jedincov.
V tomto období totiž myšiarky na vhodných miestach vytvárajú zimné zhromaždiská. Sú však také nenápadné, že
môžu nášmu oku uniknúť, spoľahlivým
indikátorom ich prítomnosti sú tzv. pobytové znaky, ako vývržky (nestrávené,
vyvrhnuté zvyšky potravy v podobe
šedastých šúľkov) pod stromami a biele
„striekance“ na kmeni či konároch. Majú
dôležitú úlohu v prírode a aj na sídliskách, lebo sa živia najmä hlodavcami.
Pomáhajú tak redukovať početnosť
napríklad potkanov na sídliskách, ktoré
sa tam bežne vyskytujú. Počas jarných
a skorých letných mesiacov sa sovy rozmnožujú, čo je aj dôvodom, prečo ich
počuť. Po inkubácii vajec a vyliahnutí
mláďat sa práve potomkovia rodičovského páru intenzívne ozývajú, a to aj po
opustení hniezda. Rodičia svoje mláďatá kŕmia až do času, kým nezačnú samé
lietať a loviť. Rodičovský pár si hlasom
označuje svoje hniezdne teritórium,
mláďatá sa zase rodičom často ozývajú –
pískajú, lebo sú hladné a pýtajú potravu.
(li)
Foto: Ochrana dravcov na Slovensku.
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HĽADÁME DOMOV

Útulok Žiarsky chlpáč sa nachádza v areáli bývalého
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka
volajte mobilné číslo: 0905 490 078.

BADDY

MAX

Vek: cca 8 rokov. Rasa: x špic. Farba: hnedá. Pohlavie: pes. Veľkosť:
malý. Baddy bol odchytený v meste. Je dosť spoločenský, vyhľadáva
ľudskú pozornosť. Srsť má dosť zanedbanú. Pri adopcii bude odčervený,
odblšený, očkovaný a čipovaný. Podmienka adopcie je kastrácia. Pri
adopcii sa podpisuje adopčná zmluva.

Vek: 3 – 4 roky. Rasa: Belgický ovčiak. Farba: hnedá. Pohlavie:
pes. Veľkosť: väčší vzrast. Max sa našiel na Priemyselnej ulici. Kvôli
svojej veľkej postave vzbudzuje rešpekt, ale je to skutočný maznák, ktorý
vyhľadáva ľudskú spoločnosť. Pri adopcii bude odčervený, odblšený,
očkovaný a čipovaný. Podmienka adopcie je kastrácia.

DINO

LUCY

Vek: cca 2 roky. Rasa: x nemecký ovčiak. Farba: čierna pálená.
Pohlavie: pes. Veľkosť: stredný vzrast. Dina odchytila MsP v uliciach
mesta. Je to kríženec nemeckého ovčiaka, pravdepodobne s nejakým bull
plemenom. Napriek svojej mohutnej postave a veľkej hlave je to maznák.
V kontakte so sučkami je nekonfliktný. Pri adopcii bude odčervený,
odblšený, očkovaný a čipovaný. Podmienkou adopcie je kastrácia.

Vek: cca 1 – 2 roky. Rasa: belgický ovčiak. Farba: hnedá – pálená
Pohlavie: sučka. Veľkosť: stredná. Lucy bola odchytená MsP v uliciach
mesta. Je aktívnej povahy, bez známok agresivity. Pri adopcii bude
odčervená, odblšená, očkovaná a čipovaná. Podmienkou adopcie je
sterilizácia.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 6.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 7.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina
• 8.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Srdce, Rybárska 9, Sliač
• 9.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Štúrova, Ľ. Štúra 2, Zvolen
• 10.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata, Kremnická 2, Zvolen
• 11.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna, J. Kozáčeka 11, Zvolen
• 12.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, P. O. Hviezdoslava 1, Zvolen
• 13.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, J. Kozáčeka 9282, Zvolen
• 14.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH

• 15.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 16.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
• 17.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň V kocke, E. P. Voljanského 1, Zvolen
• 18.7.20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok, A. Hlinu 64, Zvolen.
Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH slúži lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13, ZH. Za lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina
slúži lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen.

Už 67. ročník celoštátnej postupovej
súťaže Hviezdoslavov Kubín
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou
a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy detí,
mládeže aj dospelých na Slovensku.
V Centre voľného času pravidelne organizujeme okresné a regionálne kolá
pre kategórie žiakov základných škôl.
Sme veľmi radi, že po nedobrovoľnej ročnej prestávke sa nám tento rok, aj keď
s oneskorením, okresné kolo podarilo
usporiadať. Okresné kolo prebehlo za
sprísnených protipandemických opatrení a zúčastnilo sa ho dvadsať žiakov
z troch základných škôl v Žiari nad Hronom.

Z pera čitateľa
Radošov dvor III.
Radoš pri tejto spomienke sa zasa napil vody v stajni, kým čakal na cestu domov. Po pretekoch
býva smädný. Odrazu ho z dúm vyrušili vzrušené hlasy:
„No, nepamätá si. Nepamätá si nič!“
„Len hlava ju bolí, iné nie?“ pýta sa mužský hlas.
„Hlava. Aspoň tak sa to javí,“ hovorí tréner.
„Teraz leží. Volala som lekára,“ počujem ustráchaný hlas mojej jazdkyne.
Zbystril pozornosť, zastrihal ušami, znehybnel. Bol sám, nemal ho kto upokojiť a vysvetliť, čo
sa práve udialo na pretekárskej dráhe. S lekármi má skúsenosti. Vie, čo je bolesť. Posmutnel.
Vrátil sa radšej do spomienok. Roztiahol nozdry, aby ešte zacítil tú príjemnú vôňu...
„Doma sme boli často vo výbehu,“ vybavoval si zážitok z Dvora. „Kobyly boli ďaleko od nás
žrebcov, ale Afra s malou Rebekou sa pásli neďaleko nás. Rebeka mala práve päť týždňov. Stále
sa pohybovala okolo svojej mamy a zaúčala sa životu.“

Víťaz a víťazky prvých miest postupujú
do krajského kola, ktoré sa uskutoční
v septembri v Banskej Bystrici pod názvom Sládkovičova Radvaň.
Centrum voľného času
Foto: CVČ.

Bol príjemný deň. Niektoré kone trénovali, iné sa pásli. Prišli deti, čistili, bavili sa s koňmi, iné
jazdili. Odrazu Afra poskočila, erdžala, hádzala sa z boka na bok, kopala nohami. Zbehli sa k nej
ošetrovatelia, jazdci. Pomáhali jej, upokojovali.
„Niečo ju poštípalo,“ hovorí ošetrovateľ.
„Bežte volať zverolekára!“ začul som hlas svojej jazdkyne.

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

Ku koncu júna uplynulo 65 rokov od ukončenia štúdia na PÚS Nová Baňa.
Touto cestou sa chcem poďakovať mojim spolužiačkam, s ktorými som sa stretávala osobne, prípadne
sme komunikovali telefonicky.
Počas týchto rokov sme sa stretávali aj s p. riaditeľkou Holotovou, ktorá bola do jej smrti v DD
v Tekovskej Breznici. Pani učiteľka Mária Briežková, triedna učiteľka, dnes žije v obci Brehy, okr.
Žarnovica, s ktorou sme sa tiež stretávali.
Ďakujem za vaše roky priateľstva a naše spoločné stretnutia.
Bývalá spolužiačka Jolka Bahúlová

Poďakovanie Spoločnosti Veolia Utilities
Žiar nad Hronom, ktorá v rámci Ekotýždňa oslovila svojich zamestnancov, aby
podporili konkrétny subjekt, ktorý by prijal
ich materiálnu pomoc.
Spoločnosť si vybrala DD a DSS, stredisko
Útulok, ktorý sídli na Ulici SNP 61 a priniesla
klientom ako potravinovú pomoc, tak aj
tovar pre osobnú hygienu. Touto cestou
sa klienti, ale aj zamestnanci sociálneho
zariadenia Útulok chcú poďakovať ľudom,
ktorí sa o túto materiálnu pomoc pričinili.
Ďakujeme.

Afru s Rebekou po ukľudnení voviedli do stajne. Zdalo sa byť všetko v poriadku, ale Afra bola opäť
veľmi nepokojná. Mala bolesti, hrabala nohami. Zverolekár usúdil, že je to kolika. Odviezli ju do
nemocnice, kde ju operovali. Malú Rebeku vozili k nej na mliečko. O pár dní sa mama zotavila
a prázdny box bol zasa obsadený kobylou a žriebätkom.
„Tak čo, Radoš, oddýchnutý?“ vošla za ním do stajne jazdkyňa a po pekných pretekoch, ako
odmenu, mu podáva do papule jabĺčka. Pohodil hlavou, vyrušený zo svojich spomienok.
„Ideme už domov,“ hovorí mu. „Bol si dobrý. Ale vieš čo vyviedol Burul? V druhom kole prudko
zastavil pred piatou prekážkou, vzpriečil sa a jeho jazdkyňa dosť nebezpečne spadla. Ešte
naň vysadla, dojazdila, preteky. Lekár i tréner sa jej hneď ujali, ale o chvíľu stratila pamäť. Je
v nemocnici. Zistili jej otras mozgu a niečo s chrbticou.“
„Burul má oškretú nohu,“ privádza tréner koňa. „Ošetril som ju, dúfam, že cestu domov zvládne.
Idem pre auto s prepravníkom.“
Konský prepravník je pre dva kone, pri hlavách rozdelený a v prostriedku len tyčou. Radoš sa
hneval na Burula za to, čo vyviedol.
„Čo si, bičiskom švacnutý!? Chceš poškodiť jej i sebe?“ zahrabal zlostne kopytom smerom k nemu.
Burul iba žmúril, tváril sa, že sa díva cez svoje okienko, pena mu tiekla z papule.
„Ja som mojej jazdkyni veľmi povďačný,“ hovorí Radoš. „Že môžem ďalej pretekať. Nikdy by som
jej neublížil!“ kývne naňho nahnevane hlavou.
Mária Szolnokyová
Pokračovanie v ďalšom čísle.
Pozn.: Poviedka získala Cenu a Diplom v kategórii Próza pre deti a mládež na celoslovenskej
literárnej súťaži O dúhovú lampu z krajiny Zázračno v Žiline 15.10.2004
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Vstupenkou pre návrat na Slovensko bude očkovanie
alebo termín na PCR test
Cestovanie sa zatiaľ nebude obmedzovať, ale podmienkou pre návrat
na Slovensko bude očkovanie, alebo
preukázanie sa dohodnutým termínom na PCR test. Okrem toho sa
všetci (zaočkovaní aj nezaočkovaní)
budú musieť registrovať do formulára eHranica.
Nebude už platiť výnimka pre ľudí, ktorí
prekonali Covid, pretože ich imunita pri
novom delta variante koronavírusu nemusí byť dostatočná.

dokončený. Aj tomu sa dá predchádzať
pravidelným umývaním rúk či čistením
pracovných plôch.
Okrem pravidelného umývania rúk je
vhodné tiež pravidelne dezinfikovať
mobilný telefón, ktorý sa inak môže stať
zdrojom kontaminácie.

Pestrá strava bohatá
na vitamíny na imunitu
Ako vitamíny na imunitu sa často označujú vitamíny C a D. Pre správne fungovanie však potrebuje organizmus
všetky esenciálne živiny a nedostatok
väčšiny z nich sa môže prejaviť ako oslabená imunita. Najlepším spôsobom,
ako získať veľkú väčšinu vitamínov, minerálnych látok, esenciálnych mastných
kyselín a aminokyselín, je pestrá strava,
so zastúpením piatich hlavných skupín
potravín: ovocie, zelenina, strukoviny,
celozrnné obilniny, orechy a semienka.
Tieto potraviny by sa preto mali v strave nachádzať každý deň a vegáni by si
k nim mali pridať tiež vitamín B12.

Tieto zmeny Ministerstvo zdravotníctva
SR plánuje v súvislosti s novým delta
variantom koronavírusu, ktorý je nákazlivejší a nebezpečnejší ako doterajšie
varianty koronavírusu a v krajinách ako
Veľká Británia alebo Portugalsko spôsobuje prudký nárast nových prípadov.
Zaregistrujte sa na očkovanie, ktoré je
veľmi účinnou ochranou pred hospitalizáciami a ťažkými priebehmi aj pri delta
variante: vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Všetci nezaočkovaní pôjdu
po príchode zo zahraničia
do karantény minimálne
na 5 dní, aj z Chorvátska
Po novom by do karantény po návrate
z cudziny museli ísť iba nezaočkovaní
ľudia, a to bez ohľadu na to, odkiaľ na
Slovensko prídu. Zaočkovaní ľudia proti ochoreniu covid-19 by do karantény
nemuseli ísť.
Zaočkovaní ľudia sa podľa návrhu ÚKŠ
SR vyhnú domácej karanténe aj testovaniu. Inými slovami z tzv. teritoriálneho
princípu, ktorý rozdeľoval krajiny na
zelené, červené a čierne, prechádzame
do tzv. individuálneho (teda uniformného) systému. Ten nebude rozlišovať,
odkiaľ človek prichádza, ale či je človek
prichádzajúci na Slovensko zaočkovaný
(oboma dávkami) alebo nie je zaočkovaný. Očkovaní už nebudú musieť ísť do
karantény.
Každý, kto bude prichádzať ako zaočkovaný naspäť na Slovensko, bude
automaticky uvoľnený z karantény aj
z testovania, pretože sa vie preukázať
európskym alebo národným covid certifikátom.
Nezaočkovaní budú musieť ísť do karantény a po siedmich dňoch, pokiaľ si
chcú karanténu skrátiť a nezostať v nej
14 dní, tak sa môžu nechať otestovať
PCR testom.
O zmenách v cestovaní rozhodoval
vládny kabinet Eduarda Hegera v stredu
30. júna, v čase uzávierky našich novín.
O schválených a aktuálne platných zmenách budeme informovať v ďalšom čísle.
Z tohto dôvodu odporúčame:
1. Oboznámiť sa s epidemiologickou situáciou v destinácii kam cestujeme.
2. Dôsledne zvážiť zahraničnú cestu do
rizikových krajín.
3. Pri zhoršení situácie v krajine počítať
s prípadnými obmedzeniami v súvislosti
s návratom na Slovensko.
4. Ak je to možné uprednostniť individuálnu dopravu pred hromadnou pri ceste
do zahraničia.
5. Najbezpečnejšie je cestovať do zahraničia, ak sme kompletne zaočkovaní.
6. Pred návratom zo zahraničia sa vždy
zaevidovať do e-hranice.
7. Podľa charakteru rizika v navštívenej
krajine absolvovať po návrate testovanie
v súlade s odporúčaniami vlády a zostať
v karanténe.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Potrebujete posunúť termín
2. dávky očkovania?
NCZI spustilo novú funkcionalitu pre
čakateľov na druhú dávku vakcíny.
Ak už máte pridelený termín 2. dávky vakcíny (máte teda pozývaciu SMS
či e-mail) a tento vám nevyhovuje,
môžete si ho posunúť na tomto linku
vakcinacia.nczisk.sk/zmena
Posunutie termínu je možné o jeden
deň až mesiac:

• Na uvedenom linku môžete taktiež požiadať o novú notifikáciu k 2. dávke očkovania.
• Pre všetky zmeny a nové požiadavky
v registrácii si pripravte svoj identifikátor
a PIN kód.
Zdroj: Národné centrum
zdravotníckych informácií

Päť dôvodov, prečo očkovať deti
V USA zaočkovali už státisíce detí vo
veku 12 - 15 rokov a k očkovaniu detí
v tomto veku pristupujú aj európske
krajiny po tom, ako Európska lieková
agentúra schválila očkovanie tejto vekovej skupiny po vyhodnotení klinického
skúšania.
Aj keď deti nie sú Covidom ohrozené
v takej miere ako seniori, ich očkovanie
je veľmi dôležité pre dosiahnutie kolektívnej imunity a tlmeniu šírenia nákazy.
Navyše, aj deťom môže Covid spôsobiť
vážne komplikácie a predstavuje vyššie
riziko ako vakcína, ktorej bezpečnosť
potvrdzujú klinické skúšania.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Čo je najlepšie
na posilnenie imunity
Nasledujúcich päť faktorov je dôležitých
pre budovanie pevného zdravia a posilnenie imunity.

Spánok ako jednoduchá
a účinná podpora imunity
Napriek tomu, že naša myseľ spí, imunitný systém zaraďuje v spánku vyššiu
rýchlosť. Zvyšuje sa produkcia zápalových faktorov pre ničenie patogénov
a posilňuje sa imunitná pamäť, aby

známi škodcovia boli nabudúce zlikvidovaní ešte efektívnejšie. Kvalitný
a nerušený spánok v nočných hodinách
je jednoznačne tým najúčinnejším spôsobom, ako posilniť imunitu a udržať
si zdravý imunitný systém. Spánok je
natoľko dôležitý, že už výsledkom jednej prebdenej noci môže byť oslabená
imunita až na niekoľko týždňov.
Dospelí potrebujú 7 – 9 hodín čistého
času spánku denne. Zhoršenie funkcie
imunitného systému je možné zaznamenať už pri skrátení spánku o jednu
hodinu.

Pohyb efektívne zaberá
na posilnenie imunity
V priebehu cvičenia, aj po jeho skončení,
dochádza k uvoľňovaniu pro a protizápalových cytokínov a zvyšuje sa aktivita
bielych krviniek.
Potné žľazy spolu s potom produkujú
antibakteriálne látky a v chladných mesiacoch sa v dýchacích cestách zvyšuje
vylučovanie hlienu, ktorý zachytáva
škodlivé patogény, čo priaznivo pôsobí na posilnenie imunity. Ľudia, ktorí
sa pravidelne pohybujú, majú nižší výskyt vírusových ochorení, miernejšie
symptómy a nižšiu úmrtnosť. V priebehu pandémie koronavírusu Svetová
zdravotnícka organizácia odporúča, aby
sa zdraví ľudia venovali pohybu najmenej 150 minút týždenne a deti a mládež
300 minút týždenne. Tento čas môže byť
rozdelený do niekoľkých dní.

Dôsledná hygiena je dôležitým
krokom ako zlepšiť imunitu
Umývanie rúk je v súvislosti s pandémiou COVID-19 často opakované, netýka
sa však zďaleka len rizika koronavírusu.
Pomáha totiž predchádzať napríklad
chrípke, prechladnutiu, hnačkovým
ochoreniam a infekčným ochoreniam
očí. Len s pomocou školení o správnom
umývaní rúk sa podarilo v komunitách
znížiť výskyt hnačkových ochorení až
o 40 %. V prípade chrípky napríklad stačí, ak chorý kolega v kancelárii zakašle
a mikroskopické kvapôčky pokryjú okolité pracovné stoly. Potom sa už len stačí
o stôl oprieť a následne sa dotknúť nosnej sliznice či úst, aby bol prenos vírusu

Vitamín A
Vitamín A je známy aj ako retinol či kyselina retinolová a má zásadný vplyv
na imunitu človeka – a to najmä tým,
že vyživuje imunitný systém črevnej
sliznice. To je veľmi dôležité, pretože až
80% imunitného systému sa nachádza
v tráviacom systéme. Vitamín A pomáha v čreve identifikovať priateľa od nepriateľa. Špecifické gény, ktoré sú tiež
zodpovedné za imunitnú odpoveď, sú
taktiež regulované vitamínom A. Preto
by ste zo svojho jedla mali dostať všetok vitamín A, ktorý vaše telo potrebuje. Na výber máte z veľkého množstva
rastlinných i živočíšnych potravín, ako
napríklad mrkva, bobule, vajcia, sladké
zemiaky či mäso z orgánov.
Vitamín B3
Tento vitamín je jedným z najdôležitejších imunologických posilňovačov,
aké v našom imunitnom systéme môžeme dať. Vitamín B6 pomáha zlepšovať imunitné markery ako T-lymforcity
a neutrofily a vyrába tiež protilátky
proti škodlivým baktériám a vírusom.

Veľké množstvo tohto vitamínu nájdete v kuracom mäse, tučných rybách ako
losos či tuniak, v listovej zelenine, ako aj
v celozrnnom pečive.
Vitamín B12
Vitamín B12 je druhý vitamín B, ktorý
zlepšuje našu imunitu. Netreba ale zabúdať na to, že vitamíny B pracujú spoločne v tandeme, takže sa odporúča
zaistiť ich dostatok komplexne. Problémom vitamínu B12, najmä v očiach
vegetariánov, je to, že sa nachádza
len v živočíšnych produktoch – vo vajciach, mäse, mäkkýšoch a mliečnych
výrobkoch. Nedostatok tohto vitamínu
ovplyvňuje množstvo procesov, avšak
čo sa týka imunity – znižuje počet bielych krviniek, čím sa zvyšuje vaša zraniteľnosť voči infekciám.
Vitamín C
Najväčším „boosterom“ nášho imunitného systému je vitamín C. Ide o jednu z najdôležitejších antistresových,
detoxikačných a antioxidačných látok.
Nanešťastie pre nás, človek je jedným
z mála druhov zvierat, ktoré si vitamín C
nevedia vytvárať sami. Je to kvôli tomu,
že nám chýba štvrtý enzým, ktorý je pre
tento proces kľúčový. Vitamín C posilňuje imunitu človeka tým, že uľahčuje bunkové funkcie vrodeného a adaptívneho
imunitného systému. Navyše chráni
nenahraditeľné biomolekuly pred poškodením spôsobeným oxidantmi, ktoré sú tvorené toxínmi a znečisťujúcimi
látkami. Zdrojmi vitamínu C sú mnohé
potraviny, ako napríklad pomaranče,
paprika, brokolica či jahody.
Vitamín D
Vitamín D je zrejme najznámejšou zložkou imunitného systému. V štúdii, ktorá bola uverejnená v jednom britskom
lekárskom časopise, sa uvádza, že je
schopný ušetriť viac než 3 milióny Britov ročne od nachladnutia či chrípky.
Je o ňom známe, že sa nachádza v slnečných lúčoch, a preto je dôležité ho
dopĺňať najmä v čase, kedy je slnečného
svetla menej – teda na jeseň a v zime.
Zdroj: internet
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Čo sa udialo, deje a čo bude so žiarskym Klubom dôchodcov
Klub dôchodcov (KD) a všetky ostatné záujmové subjekty - Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Žiar nad
Hronom, Asociácia nepočujúcich Slovenska - Centrum nepočujúcich ANEPS, Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska - ZO Žiar nad Hronom, Únia
žien Slovenska - Okresná organizácia
Žiar nad Hronom, Zväz diabetikov
Slovenska - ZO DIAŽIARA a Slovenský
zväz zdravotne postihnutých - ZO Žiar
nad Hronom boli koncom jesene minulého roku presťahovaní z priestorov elokovanej triedy materskej školy na Ul. A. Kmeťa 11 do priestorov
Mestského kultúrneho centra (MsKC).
Mesto Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ materských škôl, uvoľnené priestory rekonštruuje pre potreby povinnej
predškolskej dochádzky.
Presťahovanie Klubu dôchodcov a ostatných subjektov sa teda uskutočnilo
za pomoci mestských Technických služieb, zamestnancov MsKC, členov MOPS
(miesta poriadková občianska služba)
a aktivačných služieb, za čo im veľmi
pekne ďakujeme. Samotní členovia ako
Klubu dôchodcov, ako aj ostatných sub-

si uvedomujeme, aké to pre mnohých
osamelých seniorov bolo náročné, avšak
pandemické opatrenia sa musia dodržiavať. Veď ide o ochranu zdravia a života
tých najzraniteľnejších skupín.

jektov, priložili taktiež ruku k dielu najmä
tým, že si dôkladne pretriedili svoju administratívu a všetko potrebné pobalili
a pripravili na samotné sťahovanie.
Veľmi tesne, niekoľko pár dní za sťahovaním, nás všetkých zasiahli veľmi tvrdé
pandemické opatrenia, kedy sa uzavrel
takmer celý bežný a najmä spoločenský
život, vrátane kultúrnych, voľnočasových
a vzdelávacích aktivít, či už formálneho,
alebo aj neformálneho vzdelávania. Tak
isto sa uzavrela prevádzka budovy MsKC,

ktorého priestory sa vyčlenili len pre potreby mobilného odberového miesta
(MOM) a neskôr pre účely veľkokapacitného Vakcinačného centra. Do konca
mája 2021 platili reštriktívne opatrenia
pre stretávanie sa nielen v rodinách, ale
najmä pre ľudí z rôznych domácností
(z rôznych bublín). To znamená, že ani
členom Klubu dôchodcov, a jemu podobným záujmovým združeniam, nebolo umožnené vykonávať svoju riadnu
činnosť, a teda sa ani stretávať v akomkoľvek počte. Uvedomovali sme si a aj

V prípade žiarskeho Klubu dôchodcov
platilo, že uzavretie priestorov bolo až do
30. júna tohto roku. V praxi to znamenalo, že do tohto dátumu sa v priestoroch
budovy MsKC mohli vykonávať len činnosti MOMky a Vakcinačného centra, prípadne malé prevádzkové úpravy, v rámci
zariaďovania priestorov KD. Pri týchto
úpravách participovali zamestnanci
mestského úradu, MsKC, členovia MOPS
a Klubu dôchodcov určení výborom KD,
aj to len v obmedzenom počte. Výber
dobrovoľníkov zo svojich radov si organizovali výlučne štatutári jednotlivých
subjektov so svojimi výbormi.
V rámci prevádzky Klubu dôchodcov
počas letného obdobia, a teda od 1. júla
do 31. augusta sa budú realizovať aktivity len v exteriéri, o čom (po odsúhlasení
výborom KD) aktuálne informuje vedúca
Klubu dôchodcov na prvých po covidových podujatiach. Plán činnosti KD mu-

sel byť prispôsobený protipandemickým
opatreniam platných pre celé územie SR.
V prípade žiarskeho Klubu dôchodcov sa
oživenie prevádzky KD muselo zosúladiť
s režimom prevádzky MsKC, ktorého
priestory boli k dispozícii len pre účely
MOMky a Vakcinačného centra.
Aktivity v letných mesiacoch sa, vzhľadom na stále pokračujúce zariaďovanie
priestorov KD, v rámci obmedzených kapacitných možností zamestnancov MsÚ,
budú realizovať nasledovne, v exteriéri:
poznávacie zájazdy, exkurzie, športové
dni a popoludnia, grilovačka, kúpanie...
Veríme, že si stále aktívni seniori nájdu
čas pomedzi aktivity organizované ich
klubom aj na svojich vnukov, vnučky,
deti a širšiu rodinu, s ktorými sa tak málo
v poslednom roku videli. Štatutári ostatných subjektov boli o plánoch prevádzky
Klubu dôchodcov v budove MsKC v nasledujúcich mesiacoch júl a august informovaní po pracovnom stretnutí výboru
KD v mesiaci jún.
OSoO MsÚ
Foto: archív

Zmena v dotáciách na stravu v školách
Od 1. augusta 2021 bude možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej a v základnej škole na:

v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom
sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
stravu.

• dieťa, ktoré navštevuje materskú školu
alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima (ŽM).

Jednoducho povedané, vraciame sa do
pôvodného systému spred 2 rokov, kedy
sa dotácia poskytovala len deťom z rodín
v hmotnej núdzi a životného minima.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje

V tejto súvislosti vyzývame rodičov, aby
po 12. júli 2021 navštívili pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiari

nad Hronom a požiadali o vydanie potvrdenia o poberaní DvHN, alebo si dali
prepočítať svoj príjem k priznaniu životného minima. S potvrdením je nevyhnutné následne navštíviť príslušnú materskú alebo základnú školu, ktorú dieťa
navštevuje a odovzdať ho do 5. augusta
2021 zodpovednému pracovníkovi školy. V prípade opakovaného neúspechu je
možné toto spraviť aj na mestskom úrade, kancelária KPK - Lívia Rošková.
(r)

Prvá „Čokoládovka“ na Slovensku
ATLETIKA

sová, 16,75 (ZŠ Štúrova Myjava), 3. Laura
Boldišová, 17,55 (AK MŠK ZH)
200 m chlapci 2012 – 2013, štartovalo 51 chlapcov: 1. Adam Hamran, 32,84
(SZŠ Dráčik), 2. Maroš Výbošťok, 33,06
(Atl. akadémia Podpoľanie Hriňová), 3.
Roland Trocha, 33,96 (AK Stará Bystrica)

Adam Hriň z Majstrovstiev
Európy so skvelým
4. miestom
ATLETIKA

200 m dievčatá 2012 – 2012, štartovalo
72 dievčat: 1. Soňa Targošová, 33,87 (AK
Stará Bystrica), 2. Sára Homolová, 34,41
(AK MŠK ZH), 3. Aisha Králiková, 34,91
(Jarok)
300 m chlapci 2010 – 2011, štartovalo
58 chlapcov: 1. Šimon Štiak, 48,67 (Atl.
oddiel Partizánske), 2. Richard Ambrozy,
50,77 (AK Mostáreň Brezno), 3. Lukáš Pigula, 51,08 (ZŠ M. R. Štefánika, ZH)
V piatok 25. júna sa na novej atletickej dráhe v areáli žiarskej „Štvorky“
konalo prvé slovenské štvrťfinále Čokoládovej tretry Slovensko.
Toto kolo bolo určené pre deti zo stredného Slovenska, aby nemuseli cestovať
až 200 kilometrov do Bratislavy či Košíc.
Skvelú atmosféru pomáhali vytvárať
bezprostredné ambasádorky Danka
a Janka Velďákové. Pochvalu si zaslúžia
výborní organizátori z agilného klubu
AK MŠK Žiar na Hronom.
Opäť sme objavili veľmi šikovné deti,
hlavne v najkratších šprintoch. Najlepších osem z každej disciplíny, celkom 64,
sa nominovalo do slovenského finále
Čokoládovej tretry Slovensko, ktoré sa
uskutoční 10. septembra.
Výsledky
100 m chlapci 2014 a mladší, štartovalo 42 chlapcov: 1. David Psota, 16,98 (AC

stavbár Nitra), 2. Patrik Halvoník, 17,87
(AK Stará Bystrica), 3. Vlater Roter, 17,99
(Atl. oddiel Partizánske)
100 m dievčatá 2014 a mladšie, štartovalo 45 dievčat: 1. Mia Schmidtmayerová, 16,74 (AK ŠK UMB BB), 2. Isabella Jan-

300 m dievčatá 2010 – 2011, štartovalo 62 dievčat: 1. Karin Lúcaníková, 50,82
(AK MŠK ZH), 2. Patrícia Bieliková, 50,96
(AK MŠK ZH), 3. Agáta Segešová, 51,03
(Atl. oddiel Partizánske)
(li)

Za posledné dni majú žiarski atléti za
sebou niekoľko úspešných vystúpení
na domácej a dokonca aj zahraničnej
pôde. Mimoriadne sa darilo Adamovi
Hriňovi, ktorý Slovensko reprezentoval na Majstrovstvách Európy.
Adam Hriň reprezentoval v dňoch
19. a 20. júna Slovensko aj žiarsky Atletický klub na Majstrovstvách Európy
družstiev 2. ligy v bulharskej Starej Zagore v skoku do diaľky. Skončil na fantastickom 4. mieste s výkonom 733 cm.
V Banskej Bystrici sa konal chodecký
míting, ktorého súčasťou boli zároveň aj
Majstrovstvá oblasti v chôdzi. Na týchto

pretekoch Lukáš Hriň obsadil 2. miesto
a v mítingu skončil na 3. mieste. Lea Hudecová skončila v oboch pretekoch na
4. mieste.
V Trnave sa v sobotu 26. júna konal prvý
deň Majstrovstiev SR, kde Adam Hriň získal titul majstra SR s výkonom 731 cm.
Škoda jeho posledného pokusu, kde
s malým prešľapom zaletel na úroveň
770 cm.
Viktória Futáková sa stala vicemajsterkou SR v hode kladivom s novým osobným rekordom 40,78 m.
AK MŠK
Foto: Peter Kováč

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ:
PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - REŠTAURÁCIA
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9
ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu
k uzavretiu zmluvy o nájme, ktorej predmetom
sú nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe –
Administratívna budova so súpisným číslom 439,

Nebytové priestory nie sú zariadené (pozn.
súčasné zariadenie a vybavenie nebytových
priestorov nie je súčasťou predmetu nájmu).
Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke
s viditeľným označením: „Obchodná verejná
súťaž – Nebytové priestory REŠTAURÁCIA Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu: Mesto

vchod č. 46, postavenej na CKN parcele č. 644 –
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 619
m2, nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa
46, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom
Žiar nad Hronom – katastrálny odbor, pre
Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,
katastrálne územie Žiar nad Hronom, a to:
(ďalej aj ako „nebytové priestory“)

Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa
č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom. Pri osobnom
doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku
v podateľni mestského úradu, a to v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod. Lehota na
predkladanie ponúk: od 28.6.2021 do 16.8.2021
do 12.00 hod. V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka
predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
(r)

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 prenájmu časti
nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
zapísaných v katastri nehnuteľností, a to:
C-KN parcela č. 615/1 – ostatná plocha
s výmerou 23.015 m2 , zapísaná na LV č. 1136,
a to v časti nachádzajúcej sa vedľa bytového
domu súp. č. 427 na Ulici Š. Moysesa v Žiari nad
Hronom, pričom uvažovaná plocha na prenájom
je orientačne 232,08 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 spevnenej plochy na
účel parkovania 17-tich osobných motorových
vozidiel vyhradeného pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome súp. č. 427,
• doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom
uzavretia zmluvy,
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• 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 08.07.2021 do 09.00 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. 615/1 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.

Domov pri kaštieli hľadá zamestnancov
Ponúkaný plat: v zmysle Zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa
č. 46, informuje o začatí prijímania žiadostí do zamestnania do neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., ktorá bude
zriaďovateľom a prevádzkovateľom budúceho zariadenia pre seniorov DOMOV
PRI KAŠTIELI, na nasledovné pozície:
• Ekonóm
• Zamestnanec prevádzkovo
-administratívneho úseku
• Upratovačka/výdaj stravy
• Údržbár/vodič
• Recepčný
• Zamestnanec zdravotno
-opatrovateľského úseku
• Opatrovateľ/-ka
• Sociálny zamestnanec
• Rehabilitačný zamestnanec
– fyzioterapeut
Všetci uchádzači o zamestnanie musia spĺňať predpoklady pre výkon prá-

ce vo verejnom záujme podľa Zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ako aj predpoklady uvedené
v Zákone č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách.
Pracovné podmienky
• pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok
s možnosťou predĺženia pracovného
pomeru na dobu neurčitú
• nástup do práce: predpoklad
v mesiaci november 2021

Vo svojej žiadosti o prijatie do zamestnania jednoznačne určite, o ktorú konkrétnu pozíciu/pozície máte záujem. Obálku
označte výrazom „DOMOV PRI KAŠTIELI“.
Žiadosti doručte na adresu: Mestský úrad,
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Uzávierka prijímania žiadostí je
31.8.2021.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, písomne,
resp. telefonicky oznámený.
Viac informácií o pracovných pozíciách
nájdete na www.ziar.sk.

Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby
v novom zariadení pre seniorov
Predpokladaný dátum otvorenia nového zariadenia pre seniorov DOMOV
PRI KAŠTIELI je 1.12.2021.
Záujemca o poskytovanie sociálnej
služby v tomto novom zariadení pre
seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI si môže
podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s fotokópiou
posudku a fotokópiou právoplatného
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu, ktoré vydá príslušný obecný alebo mestský úrad, kde má záujemca trvalý pobyt. Ďalšími prílohami sú fotokópia
rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške
dôchodku, vyhlásenie o majetku fyzickej

osoby s overeným podpisom.
Príslušné doklady k stiahnutiu,
následne k vyplneniu nájdete na
www.ziar.sk/domovprikastielno.
Vaša žiadosť o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby bude prijatá
v kompletnom stave s vyššie uvedenými dokladmi. Ak nie ste držiteľom právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu, využite mesiace jún, júl
a august 2021 na jeho vystavenie. Doba
od podania žiadosti o posúdenie odkázanosti až k vydaniu rozhodnutia o odkázanosti je v zmysle platnej legislatívy

30 dní. Využite letné mesiace na to, aby
sme vám vašu kompletnú žiadosť riadne
zaregistrovali, vybavili a následne zaradili do poradovníka!
Všetky tlačivá predkladajte na
kontaktnú adresu od 1.9.2021:
Mesto Žiar nad Hronom
Mestský úrad
Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom
Poznámka do rohu obálky:
ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI

Podnety poslancov MsZ
Vo štvrtok 24. júna podali poslanci
MsZ v Žiari nad Hronom niekoľko podnetov. Zverejňujeme tie, ktoré žiadali
poslanci uverejniť v Mestských novinách.
Anna Líšková/Juraj Krátky: Podávame
podnet na základe požiadavky obyvateľov Partizánskej ulice za účelom riešenia
kritickej dopravnej situácie.
Žiadame:
• Vybudovanie minimálne 2 spomaľovačov: autobusová zastávka Tŕstie a na vjazde do mesta zo strany Slnečná stráň pred
horizontom kopca.
• Prípadne presné určenie umiestnenia
spomaľovačov – určí zodpovedný štátny
úrad.
• Zníženie rýchlosti na 30 km/hod.
• Zákaz vjazdu nákladných MV.
• Umiestnenie značky „prejazd zakázaný“.

Dôvody:
• Bezpečnosť obyvateľov, najmä detí.
• Chýbajúci chodník na jednej strane cesty.
• Chýbajúca zastávka na jednej strane
cesty (zastávka Tŕstie).
• Frekventovaná a hlučná cesta, cesta III.
Triedy III/2484 – vodiči stále nevyužívajú
dostatočne obchvat mesta (cesta nebola
stavaná na takú záťaž, akú musí zvládnuť).
• Úzka cesta a viac neprehľadných úsekov
– problém vodičov pri výjazde a vjazde
motorových vozidiel do rodinných domov.
• Poškodzovanie statiky domov (vznikajú
praskliny na domoch) pri opakovaných
prejazdoch nákladných MV.
• Merania Políciou SR nemajú význam – vodiči nedodržujú rýchlosť.

nádoby na približne rovnaké miesto, odkiaľ boli zobraté a ak ide o zbernú nádobu, nie žltú, ale inej farby, ale označenú
samolepkou „plasty“, táto nádoba nie je
vyprázdnená.
Žiadame:
• Ukladať odpadové nádoby na približne
rovnaké miesto. Dôvod: ako príklad uvádzam frekventovanú Partizánsku ulicu,
kde obyvatelia kvôli nesprávne odloženej
nádobe nemôžu hneď zaparkovať pri RD.
• Upozorniť zamestnancov TS, aby sledovali označenie nádob s označením „plasty“
a v deň zberu vyprázdniť. Je určite ekologickejšie používať druhú nádobu inej farby,
ako vždy použiť plastové vrece na plasty.
Ďakujem za preškolenie zamestnancov TS.

Juraj Krátky: Podávam podnet na základe sťažnosti obyvateľov nasledovne:
zamestnanci TS neukladajú odpadové

Počas horúcich dní schladí športovcov lahodný nápoj
Spoločnosť pivovar Steiger Vyhne a. s.
sponzorsky darovala 1 500 kusov radlera pre žiarske seniorské športové kluby.
Osvieženie v horúcich letných dňoch si
tak užijú futbalisti FK Pohronie, hokejisti
HK MŠK, basketbalisti BK MŠK, volejbalisti VK MŠK a cyklisti z CK MŠK Žiar nad
Hronom. Dar športovcom symbolicky
odovzdali poslanci MsZ Ladislav Kukolík,
František Páleník a Tomáš Fábry. „Ďakujeme spoločnosti pivovar Steiger Vyhne za
tento dar, ktorý sa v týchto dňoch určite
zíde našim seniorským tímom v rámci
tréningov,“ uviedli za poslancov Ladislav
Kukolík a František Páleník.
(r)

10

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / SPRAVODAJSTVO

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Ťažko je bez teba,
smutno je nám
všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu,
ani nádeje,
iba cesta
k hrobu nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 2. júla sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia nášho drahého
milujúceho syna
Ing. Patrika Briganta.
S láskou v srdci spomína matka,
otec, brat, deti Leonardo a Mathias,
teta Eva, Michal, Pavlína, ujo Roman,
teta Miroslava, Roman, Matúš, starí
rodičia Emil a Božena z Novej Bane,
teta Milka s rodinou, teta Danka,
kamaráti Robert a Boris a ostatná
rodina a priatelia.

To, že čas rany
zahojí, je len
klamné zdanie.
V srdciach nám
bolesť zostala
a tiché
spomínanie.
Kto v srdci žije,
nezomiera.
Dňa 5. júla sme si pripomenuli
8. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Jaroslav Bača.
S láskou a úctou si na neho
spomínajú manželka Erika, dcéra
Erika s manželom Jaroslavom, vnuk
Ján, vnučky Viktória a Alexis, sestry
Anna a Helena s rodinami.

SPOMIENKA
Stále je ťažko
a smutno nám
všetkým.
Nič už nie je také,
ako bolo predtým.
Všade okolo
chýba tvoj hlas.
Mal si rád život,
my teba a ty nás.
Skromný a láskavý si bol
vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 22. júna sme si pripomenuli
10. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný
Ing. Ľubomír Gocník.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, synovia s priateľkami,
vnučky Nelka, Grétka, Kristínka,
svokra a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva.
Dňa 11. júla si
pripomíname
4. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil môj
milovaný manžel
Juraj Hanzel.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka
Eva s rodinou.

SPOMIENKA
Vyhasol tvojich
očí jas, nezaznie
viac tvoj milý hlas.
No si tu stále
s nami, nezostali
sme sami.
Otecko náš, ty
žiješ ďalej
v každom z nás.
Dňa 27. júna sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás náhle opustil náš drahý otecko,
dedulo, starý a prastarý otecko
Eduard Chvostek
z Janovej Lehoty.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Syn Eduard s rodinou, dcéry Soňa
a Viera s rodinami.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 3. júla
uplynulo
10 rokov od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
Eva Vigašová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú sestry Anna a Mária.

SPOMIENKA

Úsmev mala
na perách,
dobrotu v duši.
Láska, ktorú
rozdávala,
máme stále
v srdci.
Dňa 19. júna sme
si pripomenuli nedožitých 75 rokov
našej drahej mamičky,
starej mamy a babky
Jolany Tomkovej
a 25 rokov od dňa úmrtia.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra a syn s rodinou.

Osud je krutý,
nevráti, čo vzal.
Zostali iba
spomienky
a v srdci žiaľ.
Už niet návratu
a ani nádeje,
len cestička
k hrobu nás k tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob
ti môžeme dať,
spokojný spánok ti priať
a s láskou spomínať.
Dňa 29. júna sme si pripomenuli
druhé smutné výročie odvtedy,
ako nás náhle opustil
Jirko Baláž.
S láskou spomína mama,
brat s manželkou a sestra.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 8. júla
uplynie jeden
rok od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustila naša milovaná
manželka, mamina, babka a sestra
Anna Lauková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Je taká chvíľa.
Skončí sa život,
začne spomienka.
Dňa 1. júla sme si
pripomenuli
10. výročie, čo
nás náhle opustil
náš milovaný
manžel, otec, starý otec a brat
Karol Návrata.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn, dcéra s rodinou
a brat s manželkou.

Slzy smútku ostávajú v nás,
keď vás, drahých rodičov, zobral čas.
Vaša láska však zostala
navždy s nami,
spomínať na vás budeme,
kým my sa nestaneme spomienkami.
Neúprosný osud
to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok,
prázdny domov a spomienky
nám ponechal.
Kto v srdciach žije, neumiera.
Dňa 4. júla 2021 sme si pripomenuli
nedožitých 94 rokov našej drahej
mamičky, starej mamy
Heleny Michalíkovej
a dňa 24. septembra 2021 si
pripomíname nedožitých 99
rokov nášho otecka a starého ocka
Martina Michalíka.
Odpočinutie večné, daj im Pane.
A svetlo večné, nech im svieti.
Nech odpočívajú vo svätom pokoji.
Amen.
S úctou a láskou spomína dcéra
Helena a syn s rodinou.
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SPOMIENKA

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát
spomíname.
Márne ich naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud im nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budú stále žiť.
Dňa 12. júla si pripomíname
30 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý otec a starký
Ján Foťko
a dňa 16. augusta si pripomenieme
12 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá mama
a starká a prastarká
Mária Foťková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA
Nezomrel.
Spí, ten sen,
je krásny,
sníva sa mu
o tých, ktorých
miloval, a ktorí
milovali jeho.
Dňa 19. júna sme
si pripomenuli 3 roky od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Vladimír Marko.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal
rád, nemôže
zabudnúť.
Tak ako voda
svojim tokom
plynie,
krásna spomienka na teba
nikdy nepominie.
Dňa 2. júla sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
manželka, matka a stará mama
Zita Šemetková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Už navždy vám prestali hviezdy
svietiť, slnko hriať,
ale tí, čo vás mali radi,
neprestanú na vás spomínať.
V týchto dňoch si pripomíname
13. výročie od smrti
Pavla Meleka
a 30. výročie od smrti manželky
Celestíny.
Spomínajú dcéry, zať, vnúčatá
a pravnúčatá.

Dňa 6. júna
uplynulo 40
rokov od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustila
naša drahá
dcérka
Zuzka Bahúlová
vo veku 14 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína
mama s rodinou.

Opílili stromy v parku

SPOMIENKA
Žiarila z teba
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 2. júla sme si pripomenuli
14 rokov od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila naša dcérka,
sestra, krstná mama a teta
Janette Palusková, Gajdošíková.
S láskou spomíname.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 14, ktoré vychádza
19. júla, je v utorok 13. júla.
Spomienky prijaté po tomto dátume
budú zaradené až do ďalšieho vydania.
Smútočné oznámenia môžete podať aj
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk

Žiarsky Park Štefana Moysesa je obľúbené miesto odpočinku a relaxu
nielen pre Žiarčanov. Rodičia s deťmi
navštevujú detské ihrisko či živý kútik, ktoré sa tu nachádzajú. V parku si
môžete aj zašportovať či usporiadať
svadobný obrad.
Aby bol park pre návštevníkov bezpečný,
v mesiaci jún tu mesto realizovalo opilovanie drevín certifikovanými arboristami

(ISA Slovensko). „Bezpečnostný a zdravotný rez sa realizoval na najfrekventovanejších častiach parku, ako je detské
ihrisko, hlavná lipová aleja, športová
časť či minizoo,“ hovorí referentka MsÚ
Marcela Gendiarová s tým, že aj v ďalších
častiach parku sa odstraňovali suché konáre zo stromov. Spolu sa opílilo 25 kusov stromov.
(kr)
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Predstavujeme Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom
V Žiari nad Hronom je aktuálne registrovaný jeden stolnotenisový klub,
ktorý má 40 členov, z toho je 20 členov registrovaných v kategórii mládež
a 20 členov v kategórii dospelých.
Založenie stolnotenisového oddielu
TJ ZSNP Žiar nad Hronom, ktorý je kontinuálne v činnosti až dodnes, bolo v roku
1986. Pri založení obnoveného oddielu
boli František Kvak, Štefan Oravec a Jozef
Barniak.
Úplné začiatky stolnotenisového oddielu
pri TJ ZSNP sa datujú k roku 1958 minulého storočia. Vtedy do Žiaru nad Hronom
prišiel z Levíc nadšenec stolného tenisu
Vojtech Kmeťo a spolu s partiou hráčov
– Lipták, Šurka, Vrba, Hoffstädter hrali
I. divíziu. Klub sa značne omladil v období rokov 1975 – 1980, keď do oddielu
postupne prišli 15-roční chlapci a dievčatá: Barniak, Kvak, Hubač, Kalužný, Valko,
Tulipán, Kalinka, Čopová, Beňová. Obdobie rokov 1986 – 1990 bolo poznačené
postupným rozmachom v kvalitatívnej
úrovni a narastajúcim počtom mládeže
(Majerčík, Hoffstädter ml, Vrbický, Denkócziová..). Oddiel vyškolil nových trénerov: Barniak, Kvak, Valko, Čech a tiež
rozhodcov: Oravec, Štefanča. Cieľom
v tomto období bolo tiež postúpiť do
II. ligy, čo sa podarilo príchodom posíl
Dekýš, S. Lampér, Króner a výchovou
vlastných odchovancov Hudec a Majerčík. V období rokov 1990 – 2000 prišla
do klubu ďalšia generácia mladých hráčov: V. Ferko, T. Valuška, P. Karovič, Auder,
Glogovský. Výrazne tu vyčnieval V. Ferko,

vedieme aj stolnotenisový krúžok. Tento
rok sme zastrešili už 2. ročník ligy ZŠ, kde
v aktuálnom ročníku 2019/2020 súťaží 8
družstiev zo Žiaru nad Hronom, Kremnice, Hliníka nad Hronom a Žarnovice.
Aktívne sa náš klub tiež podieľa na organizovaní súťažných podujatí dospelých
a mládeže v stolnom tenise. V období
rokov 2015 – 2017 sme zorganizovali
Majstrovstvá Banskobystrického kraja
dospelých. V mládežníckych kategóriách sa tiež podieľame ne organizácii
krajských bodovacích turnajov, Slovenského pohára mládeže a v roku 2017 sme
organizovali majstrovstvá SR v kategórii
mladšie žiactvo.

ktorý ťahal družstvo dorastencov k úspechom. Toto družstvo sa postupne stalo
majstrom BB kraja a neskôr aj majstrom
spojených BB a ZA krajov. Zúčastnili sa
tiež turnaja o postup do dorasteneckej
extraligy, ale postúpiť sa im nepodarilo.
Obdobie rokov 2000 – 2010 bolo poznačené príchodom ďalších mladých adeptov – Štifner, Meliš, Struhár, Šándor, Š. Kupec, A. Kocian, H. Repáň, J. Filús, J. Hrmo.
Cez projekt „stolný tenis do škôl“ sa nám
v tomto období podarilo získať 2 nové
stoly a dva sme získali prostredníctvom
sponzorov. Najúspešnejším obdobím
nášho klubu bolo ale až obdobie po r.
2010, keď sa nám výrazne podarilo zvýšiť kvalitatívnu úroveň mládeže, čo sa
odzrkadlilo úspechmi aj v rámci SR. Prvé
úspechy dosiahli naši mládežníci na Majstrovstvách SR základných škôl, kde sa
im 2 x po sebe podarilo získať bronzové
medaile. Bolo to v Krupine 2014 a Košiciach 2015. Družstvo hralo v zložení Repáň, Filús, Hrmo, Kukučka. Repáň navyše
pridal v roku 2015 aj bronzovú medailu
z M-SR starších žiakov v štvorhre. Na tieto
úspechy následne nadviazala ďalšia generácia mládeže Hrabaj s Majerčíkovou.
Paťo Hrabaj v r. 2016 získal bronzovú
medailu na M-SR najmladších žiakov
vo Valalikoch. Linda Majerčíková v roku
2017 získala striebornú medailu na M-SR
v štvorhre najmladších žiačok v domácom prostredí v Žiari nad Hronom. Náš
klub sa môže hrdiť aj medzinárodnými
úspechmi vďaka Linde Majerčíkovej,
ktorá v roku 2017 obsadila 3. miesto

ZŠ na Jilemnického ulici, liga ZŠ, ročník 2018/2019.

v družstvách na medzinárodnom turnaji
minikadetiek v Malackách a podarilo sa
jej zvíťaziť opäť v družstvách na medzinárodnom turnaj v Prahe, kde tiež v jednotlivcoch obsadila 2. miesto. Pochváliť
sa môžeme tiež tým, že sa nám podarilo
vychovať reprezentanta SR v mládeži.
Linda Majerčíková je v širšom reprezentačnom kádri kadetiek, kde už niekoľkokrát reprezentovala farby SR a pravidelne
sa zúčastňuje reprezentačných zrazov.
Príchodom odchovanca Ľ. Majerčíka sa
výrazne zvýšila aj kvalita mužstva dospelých. Ľubo dokázal 6-krát po sebe získať
titul majster Banskobystrického kraja
dospelých. V stolnotenisovom klube
MŠK Žiar nad Hronom pôsobí vo funkcii
hráča a trénera. Z pozície trénera sa snaží

odovzdávať mládeži svoje cenné skúsenosti, ktoré nadobudol počas svojho pôsobenia v Prievidzi, L. Mikuláši, Zvolene
a B. Štiavnici.
Aktuálne naše „A“ mužstvo hrá už
5. sezónu II. spoločnú ligu krajov BB
a ZA, kde ťahúňom mužstva je práve
Majerčík. „B“ mužstvo reprezentuje klub
v IV. Lige BB kraja. Cieľom je získať pre
mladých hráčov čo najviac skúseností
v tejto súťaži. „C“ mužstvo hrá V. ligu,
kde sú postupne do zápasov zaraďovaní naši noví mládežníci. Od septembra
2019 sme zaznamenali v klube opäť
zvýšený záujem mládeže o stolný tenis,
čo sa odzrkadlilo príchodom 7 nových
členov. Úzko spolupracujeme so ZŠ na
Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom, kde

Novoprijatým zákonom o športe sme
získali dotácie na mládež, čo nám výrazne dopomohlo k účasti na kvalitných
zahraničných turnajoch. Naši najlepší
mládežníci Majerčíková a Hrabaj tak
mali možnosť zúčastniť sa stolnotenisových turnajov v Prahe, Budapešti a Linzi. Z týchto finančných príspevkov sme
tiež zakúpili potrebné vybavenie, stoly,
ohrádky, poťahy...
Teší nás, že sme si ako klub vybudovali dobré meno a uznanie v meste, MŠK
a u sponzorov. Veríme, že sa nám podarí
získať ešte viac priestoru na trénovanie
a naša práca s mládežou sa odzrkadlí aj
na výsledkoch.
Ing. Jozef Barniak,
prezident stolnotenisového klubu
MŠK Žiar nad Hronom

V kvalifikačnom turnaji na Majstrovstvá
Slovenska žiarski basketbalisti víťazne

Majstrovstvám oblastí
dominovali žiarski hráči

BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI – SKUPINA VÝCHOD

STOLNÝ TENIS

V stredu 23. júna sa v Žiari nad Hronom uskutočnili Majstrovstvá oblastí Žiar, Žarnovica a Banská Štiavnica
v stolnom tenise, v kategóriách dorast a mladšie žiactvo.
Žiarskym stolnotenisovým hráčom sa na
majstrovstvách darilo, o čom svedčia aj
výsledky.
Mladší žiaci – dvojhra
1. Matúš Hudec, 2. Marek Ďuríček, 3. Kristián Šouc, 4. Luka Jakub Šedivý, 5. Samuel Kabina, 6. Eliáš Matias Kost
Mladšie žiačky – dvojhra
1. Martina Hrabajová, 2. Nella Prokeinová, 3. Laura Hrmová, 4. Dorota Bolfová
V dňoch 26. a 27. júna usporiadal
Basketbalový klub MŠK BK Žiar nad
Hronom kvalifikačný turnaj na Majstrovstvá Slovenska U15, ktorého
sa zúčastnili štyri družstvá. Domáce
družstvo MŠK BK Žiar nad Hronom,
MBA Prievidza, BBK Bánovce nad
Bebravou a RIM Basket Košice. Po
úspešnom víkende máme oficiálne
potvrdenú organizáciu Majstrovstiev
Slovenska v kategórii U15 – starší žiaci.
Počas víkendu od 9. do 11. júla sa v ZUS
Aréne predstaví 8 družstiev z celého
Slovenska.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 86:76 (41:29)
Body: Filip Horváth 27, Matej Kret 25,
Alex Kaša 10, Oliver Ondrík 7, Bruno
Juhász 7, Maroš Kartík 4, Lucas Caban
3, Jakub Barcík 3, Matej Valent, Marek
Kňažko, Matúš Melaga, David Truben,
Ján Kováč
V prvom zápase nastúpili Žiarčania proti
súperovi z Prievidze. Od prvých minút
to bol fyzicky veľmi náročný zápas,
kde dominovala hlavne obrana. V prvom polčase sa domácemu družstvu

podarilo získať náskok 12 bodov, ktorý
v tretej štvrtine dokázali navýšiť až na
20 bodov. Prestriedaním hrajúcich hráčov ako aj stratou koncentrácie sa hráči
z Prievidze dokázali vrátiť do hry a znížiť
stav stretnutia na tri body. V posledných
minútach však domáci dokázali zvýšiť
nasadenie v obrane a taktiež premieňať
svoje pokusy a zaslúžene vyhrali.
MŠK BK Žiar nad Hronom – RIM Basket Košice 84:60 (28:49)
Body: Filip Horváth 20, Matej Kret 9,
Jakub Barcík 9, Maroš Kartík 8, Matej
Valent 7, Oliver Ondrík 6, Marek Kňažko
6, Alex Kaša 5, Matúš Melaga 5, Bruno
Juhász 4, Lucas Caban 3, David Truben
2, Ján Kováč
V druhom sobotňajšom zápase nastúpili Žiarčania proti družstvu RIm Basket
Košice. Po náročnom prvom zápase
s Prievidzou sa chlapci ťažšie rozbiehali,
ale nenechali nič na náhodu a už v prvom polčase si vypracovali 20-bodový
náskok. Do zápasu sa postupne zapojili
všetci nominovaní hráči, z ktorých sa
väčšina aj bodovo presadila. Výhra o 24
bodov potešila všetkých.

MŠK BK Žiar nad Hronom – BBK Bánovce nad Bebravou 84:51 (35:27)
Body: Maroš Kartík 23, Filip Horváth 18,
Oliver Ondrík 16, Jakub Barcík 11, Alex
Kaša 6, Matej Valent 5, Bruno Juhász 3,
Ján Kováč 2, Matúš Melaga, David Truben, Marek Kňažko
V poslednom zápase turnaja v nedeľu
pred obedom Žiarčania nastúpili proti
družstvu z Bánoviec nad Bebravou bez
dvoch zranených hráčov základnej rotácie. Hosťujúce družstvo hneď od začiatku napadalo našu rozohrávku a znepríjemňovalo podkošovú hru našim
vysokým hráčom. Výsledok prvej štvrtiny 12:12 hovorí sám za seba. V druhej
štvrtine chlapci zrýchlili hru smerom
vpred a z rýchlych breakov si vybudovali polčasový 8-bodový náskok. V druhej
polovici hry Žiarčania zabojovali hlavne
v obrane a nedovolili súperovi premieňať ľahké strely spod koša a, naopak,
sa im začalo dariť v útoku, kde sa prezentovali viacerými peknými, a hlavne
efektívnymi zakončeniami.
Juraj Horváth, tréner

Mladšie žiactvo – štvorhra (mix)
1. Nella Prokeinová – Martina Hrabajová, 2. Marek Ďuríček – Matúš Hudec,
3. Laura Hrmová – Dorota Bolfová,
4. Luka Jakub Šedivý – Samuel Kabina,
5. – 7. Alex Huraj – Max Huraj, Eliáš Matias Kost – Kristián Šouc, Adrian Dekýš
– Martin Kováč
Dorastenci – dvojhra
1. Filip Truben, 2. Martin Ďurana, 3. Peter
Šimovič, 4. Martin Hrmo, 5. – 6. Samuel Solga, Samuel Kováčik, 7. – 8. Šimon
Gubka, Matúš Fajčík, 9. – 10. Matej Hrn-

čiar (MTK Tatran Žarnovica), Tobias Pénz
(MTK Tatran Žarnovica), 11. – 15. Ondrej
Sedlák (MTK Tatran Žarnovica), Natanael
Sklenka, Adrián Protúš, Vincent Nikolas
Kost, Miroslav Minka, 16.- 20. Samuel
Sedlák (MTK Tatran Žanovica), Lukáš
Pacalaj (MTK Tatran Žarnovica), Tomáš
Baniari (MTK Tatran Žarnovica), Alex
Petržel, Matej Kabina.
Dorast – štvorhra
1. Miroslav Minka – Peter Šimovič, 2. Samuel Solga – Martin Ďurana, 3. Samuel
Kováčik – Martin Hrmo, 4. Samuel Sedlák
– Matej Hrnčiar (MTK Tatran Žarnovica),
5. – 8. Matej Kabina – Alex Petržel, Šimon
Gubka – Matúš Fajčík, Ondrej Sedlák –
Tobias Pénz (MTK Tatran Žarnovica), Filip
Truben – Natanael Sklenka, 9. – 11. Lukáš
Pacalaj – Tomáš Baniari (MTK Tatran Žarnovica), Ema Kubáňová – Mário Čiliak,
Vincent Nikolas Kost – Adrián Protúš
Na M-SR štartovala aj hráčka Martina
Hrabajová, ktorá bude žiarsky klub reprezentovať aj na M-SR najmladších žiačok, a to 10. júla. Tu sa už nemusí kvalifikovať, lebo na základe rebríčkového
postavenia jej patrí 3. miesto.
(r)
Foto: Stolnotenisový klub MŠK ZH.
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Pohronie v príprave skúša nových hráčov
FUTBAL – FORTUNA LIGA

V prvom prípravnom zápase
výhra nad Šamorínom 3:0

V stretnutí sme videli, kde sú naše nedostatky, na čom pracovať prioritne.
V nasledujúcich dňoch sa rozhodneme, ktorí hráči už s nami pokračovať
nebudú a pracujeme ešte na doplnení
niektorých postov.“

FK Pohronie – ŠTK Šamorín 3:0 (1:0)
Góly: 45. Lačný, 52. Škrteľ, 87. Dao
Zostava FK Pohronie: 1. polčas: Hrdlička – Dadič, Jenat, Pajer, Cerovac – Jackuliak, Németh, Mazan, Krčula, Výbožťok
– Lačný. 2. polčas: Dovec – Ustaník, Špiriak, Laczko, Petrák – Badolo, Adamec,
Vaculík, Dao, Blahút – Škrteľ

Podbrezovej sme
nastrieľali 5 gólov
FK Pohronie – FK Železiarne Podbrezová 5:1 (4:0)
Góly: 3. a 30. Blahút, 18. Lačný, 29. Adler,
68. Fadera – 38. Natchebia

Zápas s druholigistom mal jediný cieľ
– vidieť v akcii hráčov, ktorí prišli do
klubu na skúšku.
Trénerské duo Geri – Mráz malo na štadióne v Dolnej Ždani k dispozícii dve
jedenástky, z ktorých každá dostala
príležitosť na jeden polčas. Po viacerých sľubných príležitostiach sme sa vedenia ujali v samom závere stretnutia,
keď presný center Cerovaca zužitkoval
gól hlavou čerstvá posila v útoku Miloš
Lačný.
Do druhého polčasu nastúpila druhá
jedenástka hráčov a tá sa postarala
o ďalšie dva gólové zápisy. V 52. minúte
presnou nahrávkou našiel Blahút Škrteľa a ten sa zoči- voči brankárovi hostí
nemýlil. V 87. minúte sa po rokohovom
kope k odrazenej strele dostal Dao, ktorý pekne umiestnenou strelou upravil
na konečných 3:0 pre FK Pohronie.

V Mikuláši prehra 0:1
MFK Liptovský Mikuláš – FK Pohronie 1:0 (1:0)
Gól: 22. Švec
Zostava FK Pohronie: Slančík – Záhumenský, Pajer, Laczko, Petrák – Špiriak,
Adamec, Krčula, Ladji – Adler, Škrteľ.
Striedali: Dovec – Dadič, Jenat, Ustaník,
Vaculík, Farský, Dao, Fadera, Badolo
V poradí druhý prípravný zápas absolvovalo Pohronie na Liptove na štadióne Tatrana L. Mikuláš. V zostave chýbali
skúsení Hrdlička, Mazan, Lačný a Štrba,
príležitosť tak znova dostali hráči, ktorí
sú u nás v príprave na skúšku. V bo-

jovnom zápase sme nedokázali streliť
gól, naopak, domáci využili príležitosť
a o výsledku rozhodli v 22. minúte gólom Jakuba Šveca. Šancu dostali všetci
naši hráči, ktorí boli na stretnutie nominovaní.
Hodnotenie zápasu od trénera Gergely
Geriho: „Zápas splnil naše očakávania.
Po stretnutí so Šamorínom sme potrebovali kvalitnejšieho a skúsenejšieho
súpera. Sme stále v štádiu, že skúšame
nových hráčov, zohrávame sa, takže
tímovú súčinnosť a taktickosť ešte
veľmi neriešime. Skôr sa zameriavame
na hernú agresivitu, napádanie na polovici súpera a vzájomné spoznávanie
sa. Zostava bola značne premiešaná.

Zostava FK Pohronie: 1. polčas: Hrdlička – Záhumenský, Pintér, Pajer, Mazan
– Badolo, Poci, Adamec, Blahút – Adler,
Lačný. 2. polčas: Slančík – Petrák, Laczko,
Kostandinos, Špiriak,- Ladji, Vaculík, Farský, Fadera, Dao – Lačný (Šmatlák)
V sobotu 26. júna podvečer sme absolvovali tretí zápas letnej prípravy.
Na žiarskom štadióne sme privítali
jedného z najväčších favoritov nadchádzajúceho ročníka II. ligy, FK Železiarne Podbrezová. Tréneri nášho tímu
stále testujú viacero potencionálnych
hráčov, preto aj v tomto stretnutí na
trávnik vybehlo až 22 hráčov. Do zápasu sme vstúpili aktívne. Už v 3. minúte
sa po rohovom kope k odrazenej lopte
dostal Blahút a z hranice 16-ky nechytateľným volejom otvoril skóre stretnutia.

V 18. minúte sme udreli druhý krát. Badolo ukážkovo vysunul na pravé krídlo
Blahúta, ktorý naservíroval loptu na
nohu Lačnému a ten bez problémov
rozvlnil sieť hostí. V 29. minúte znova
Badolo uvoľnil na hrot útoku Adlera,
ktorý sa presadil cez hosťujúcich stopérov a strelou zvýšil na rozdiel triedy.
Už o minútu neskôr bol na začiatku
úspešnej akcie znova Cedric Badolo,
ktorý naservíroval loptu s chuťou hrajúcemu Patrikovi Blahútovi a jeho krížna
umiestnená strela znamenala štvrtý gól
Pohronia. V závere polčasu sme trocha
poľavili a hostia sa dostali do viacerých
sľubných príležitostí. Jednu z nich využil v 38. minúte Natchebia.
V druhom polčase vybehlo na trávnik
takmer kompletne vymenené mužstvo
domácich. Na hrote ostala len nedávna posila Miloš Lačný. Zápas sa vyvíjal
v podobnom duchu ako v prvom polčase, Pohronie diktovalo tempo hry,
bolo aktívnejšie po všetkých stránkach.
Z viacerých príležitostí sme však využili len jednu. V 68. minúte Ladji dlhým
pasom uvoľnil na ľavom krídle Faderu,
ktorý sa zoči-voči brankárovi Podbrezovej nemýlil a uzatvoril skóre zápasu
na 5:1.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Otvorené tréningy na ľade začínajú v júli
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Zimný štadión (Slovalco aréna) pre
zlú pandemickú situáciu zatvorili
niekoľko dní pred Vianocami. Dobrou správou pre fanúšikov hokeja
a korčuľovania je, že v druhej polovici júla by už mala byť ľadová plocha po niekoľkých mesiacoch opäť
pripravená.
„Posledný tréning na ľade v sezóne mali
deti pár dní pred Vianocami. Ľadovú
plochu sme potom ešte dva mesiace
udržiavali s vierou, že sa situácia zlepší, avšak stále sa zhoršovala, a preto
sme boli nútení ľad úplne rozpustiť,“
vysvetľuje Karolína Šťastná z marketingu mládeže HK Sport Trend Žiar nad
Hronom. Pandemické opatrenia sa však
nateraz uvoľnili, čo znamená, že aj na
žiarsky zimák sa vracia život. Karolína
prezrádza, na čo sa už o niekoľko dní

môže žiarska verejnosť tešiť: „Keďže
sme boli na určitú dobu odstavení,
začíname doháňať všetko zameškané.
Mraziť začíname začiatkom mesiaca, čo
znamená, že v druhej polovici júla by
sme chceli naplno rozbehnúť tréningy,
partičky a taktiež verejné korčuľovanie. Pre hokejistov chystáme hokejový
kemp s trénerom zo zámoria, ale taktiež
máme pripravených aj pár akcií pre deti
mimo klubu, ako napríklad spoluprácu
s tábormi Centra voľného času či otvorené tréningy.“
Už o niekoľko dní začínajú aj otvorené
tréningy zamerané na deti, ktoré by sa
chceli naučiť korčuľovať, alebo by radi
hrali hokej. „Je to sprístupnený tréning,
kde si každé dieťa s rodičom môže prísť
pozrieť, ako to u nás na tréningu vyzerá

Nový maskot klubu – Šakal.

a ako fungujeme. Prvý otvorený tréning
na ľade bude v utorok 13. júla od 16. do
17.30 hodiny na zimnom štadióne. Pokiaľ by si dieťa chcelo s nami rovno vyskúšať aj korčuľovanie na tréningu, tak
je najlepšie si zobrať vlastné korčule,
akúkoľvek prilbu (cyklistickú, hokejovú…) a rukavice, poprípade to vieme
na štadióne aj požičať,“ hovorí ďalej Karolína Šťastná s tým, že takéto tréningy
chcú realizovať raz za mesiac. Každý takýto tréning bude vždy zverejnený na
webovej stránke www.hksporttrend.sk
alebo Facebooku HK SPORT TREND Žiar
nad Hronom.

Hokejové kempy s trénerom
zo zámoria
Aktuálne sú na žiarskom zimáku naplánované aj dva jednodňové hokejové
kempy so skills trénerom zo zámoria.
„Tieto kempy sú naplánované v dňoch
21. a 22. júla. Kemp je zameraný pre hokejistov, keďže bude prebiehať pod taktovkou hokejového trénera, Slováka,
ktorý už niekoľko rokov pôsobí v Kanade. Tešíme sa na túto spoluprácu,“ približuje ďalšiu z noviniek Karolína Šťastná a ako prezrádza, s novou sezónou
prichádza do klubu aj nový maskot:
„S našou novou sezónou prichádza
konečne aj maskot “ŠAKAL”, ktorý vychádza z nášho klubového loga. Tento
maskot sa už objavil párkrát aj v uliciach nášho mesta a sme radi, že od

novej sezóny sa bude objavovať aj na
našich zápasoch. Teší nás aj nadšenie
a prívetivosť verejnosti, ktorá sa s ním
už stihla stretnúť. Je skvelé vidieť, ako
takýto maskot dokáže vyčariť úsmev na
tvári nielen deťom, ale aj dospelým.“

Verejné korčuľovanie
Ľadová plocha by mala byť hotová
v druhej polovici júla, kedy by sa malo
spustiť aj verejné korčuľovanie. „Časy
verejného korčuľovania sa budú aj naďalej zverejňovať na rozpise ľadu, ktorý
bude zverejnený tak ako doteraz, každý
týždeň na našej webovej stránke alebo
na nástenke pred vchodom do arény.
Určite sa budeme snažiť počas tohto
horúceho leta sprostredkovať verejnosti čo najviac otváracích hodín, kedy je
nám jasné, že každý uvíta troška ochladenia. Čo sa týka opatrení, riadime sa

športovým semaforom, ktorý sa mení
vzhľadom na aktuálnu situáciu,“ spresňuje ďalej Karolína Šťastná a prezrádza,
ako trávili dlhé mesiace bez ľadu žiarski
hokejisti: „Pri zhoršenej pandemickej situácii nebola možnosť sa stretávať. Tréneri začali od januára trénovať v online
režime, kde sa snažili mládeži vymyslieť cvičenia, ktoré mohli vykonávať aj
doma. Taktiež sa snažili spestriť tieto
tréningy aj bonusovými aktivitami, aby
boli decká motivované sa hýbať. Sme
však radi, že letná príprava, ktorá začala
v máji, prebehla už normálne. Teraz už
len čakáme na ľad, ktorého sa nevieme
dočkať.“ Ako na záver dodáva, tréningy
hokejistov by sa mali začať po spustení
ľadu, teda v druhej polovici júla. Čo sa
týka začiatku hokejovej sezóny a prvých súťažných zápasov, tak tie by sa
mali začať v septembri.
(li)

