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Nové bezbariérové ihrisko vyrastie
na Oddychovej zóne Etapa

Ihrisko bude mať deväť prvkov.

Ešte v júni tohto roka sme vás informovali, že Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR poskytne 63 obciam dotáciu na utváranie
priestoru na podporu socializácie
a inklúzie detí formou detského ihriska v hodnote 2 781 828 eur. Žiar
z tejto sumy získal dotáciu v hodnote 45 000 eur.
Po schválení dotácie hľadala samospráva vhodné umiestnenie ihriska na
území mesta, a to vzhľadom na veľkosť
niektorých herných prvkov. Aktuálne je
ihrisko schválené. „Umiestnené bude
na Oddychovej zóne Etapa,“ hovorí na
úvod projektová manažérka MsÚ Ľudmila Paššáková a dodáva: „Momentálne čakáme na prípravu zmluvy medzi
mestom a riadiacim orgánom. Naše
inkluzívne ihrisko bude mať deväť
prvkov, z toho tri sú bezbariérové, a to
pieskovisko, hojdačka hniezdo a kolotoč. Ďalšie tri prvky sú veľká loď Nina,
fitdráha a reťazové hojdačky pre štyri
deti. Posledné tri prvky sú infotabuľa,
altánok a sedem kusov lavičiek, aby si
mali kde posedieť rodičia.“

Hlavným materiálom je agátové drevo.

prirodzenú štruktúru dreva. Farebné
dotvorenie prvkov bude v odtieňoch
modrej, šedej či zelenej.
„Zámerom je vytvoriť ihrisko, ktoré
bude esteticky zakomponované do
prostredia a nebude v ňom pôsobiť
rušivo,“ uviedol primátor mesta Peter
Antal s tým, že toto ihrisko nevyčleňuje
žiadne dieťa, a teda bude vhodné aj pre
detičky na invalidných vozíkoch.
Inkluzívne detské ihrisko bude v blízkosti inline dráhy. Pôvodne sa uvažovalo aj nad umiestnením na námestí. Ako
však primátor vysvetlil, nie je to možné
z toho dôvodu, že ihrisko v tejto podobe by sa na námestie nezmestilo a ministerstvo nesúhlasí s jeho rozdelením
na časti. „Pre budúci rok určite vymyslíme niečo aj v blízkosti námestia. Je
pravda, že sme tam počítali s týmto ihriskom, akurát by bolo rozmiestnené vo
viacerých dvoroch. Žiaľ, nemohli sme to
tak urobiť,“ uzatvára žiarsky primátor.
(kr)

Altánok s lavičkami.

Hlavným materiálom hracích prvkov
je agátové drevo. Povrchová úprava
bude tvorená nátermi v prírodných
odtieňoch, ktoré nechajú vyniknúť

Pôdorys rozmiestnenia herných prvkov.

V okolí mesta sa opäť
pohyboval medveď
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Na ihrisko získalo mesto dotáciu 45 000 eur.

Veľká loď Nina.
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Zo septembrového zasadnutia MsZ
Vo štvrtok 23. septembra sa konalo
šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, a to v Biskupskej sieni v kaštieli a zúčastnilo sa
ho 18 poslancov.
Na úvod zasadnutia sa poslanci zaoberali III. zmenou rozpočtu. V tomto bode
schválili zvýšenie celkového rozpočtu
o sumu 726-tisíc eur tak na strane príjmov, ako aj výdavkov a dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 576-tisíc eur pre mestskú eseročku Technické služby. Účelom
dotácie je financovanie rekonštrukcie
mestskej krytej plavárne v roku 2021.
Ako informoval hlavný ekonóm mesta
Martin Majerník, zmena rozpočtu rieši
finančné krytie viacerých rozpočtových
výdavkov mesta. „V časti bežné výdavky sa schválila suma 8 400 eur v podprograme Verejná zeleň. Z tejto sumy ide
5 000 eur na likvidáciu škôd po veternej
smršti a 3 400 eur na výsadbu živého plota z tují. V podprograme Mestské objekty
sme zvýšili rozpočtové výdavky o sumu
30 500 eur, z čoho 20 000 eur ide na opravu kúrenia v kaštieli a 10 500 eur na prevádzku útulku pre psov, ktorý prešiel pod
správu mesta,“ konkretizoval hlavný ekonóm a ako dodal, zmena rozpočtu počíta
aj s opravou chodníkov a ciest, na čo sa
vyčlenila suma 27 000 eur, na prípravu
a spoluúčasť v projektoch je to suma
20 000 eur a 14 100 eur je dotácia pre
ZPS Domov pri kaštieli. V časti kapitálových výdavkov sa počíta s kúpou dopravného prostriedku pre útulok pre psy, na
čo sa schválila suma 3 000 eur. Najväčšia
suma v zmene rozpočtu je v podprograme Riadenie projektov a investičné akcie.
„Zvyšujeme rozpočtové výdavky o sumu
623 000 eur, z toho 576 000 eur tvorí kapitálový transfer na rekonštrukciu krytej
plavárne, 20 000 eur na rekonštrukciu
parku pri Domove pri kaštieli, 10 000 eur
na rekonštrukciu triedy v budove elokovaného pracoviska Materskej školy na

Ulici A. Kmeťa a 17 000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre mestské plážové kúpalisko,“ doplnil sumy,
s ktorými sa počíta pri zmene rozpočtu,
Martin Majerník. „V prvom rade potrebujeme opraviť teleso bazéna, nebudeme
meniť vzhľad plážového kúpaliska a ani
budovať nové bazény,“ konkretizuje primátor mesta Peter Antal.
Aj ďalší bod programu patril ekonómovi.
Prítomných poslancov informoval o plnení rozpočtu mesta. Z predloženej správy vyplýva, že celkové príjmy mesta, vrátane finančných operácií za prvý polrok
2021, boli v sume 10 275 113 eur a celkové výdavky boli v sume 8 665 237 eur.
Celkový prebytok tak predstavoval sumu
1 609 875 eur. Prebytok bežného rozpočtu, ktorý vznikol z rozdielu bežných
príjmov v sume 9 000 735 eur a bežných výdavkov v sume 7 419 775 eur,
bol na úrovni 1 580 960 eur. Schodok
kapitálového rozpočtu bol na úrovni
-961 032 eur, keďže kapitálové príjmy
boli v sume 6 122 eur a kapitálové výdavky v sume 967 154 eur.
Na základe viacerých žiadostí od právnických a fyzických osôb o zmenu územného plánu pristúpilo mesto k zabezpečeniu obstarávania Zmien a doplnkov č. 7
Územného plánu mesta Žiar nad Hronom (ZaD č. 7), čo bolo ďalším bodom
septembrového rokovania. Predmetom
ZaD č. 7 sú viaceré lokality, resp. časti.
Napríklad nová rozvojová plocha obytného územia s plochou so zástavbou
rodinných domov – rozšírenie sídliska
Sever západným smerom, zmena plochy sprievodnej zelene vodného toku
a plochy bývania a rekreácie na výrobné územie pre malú vodnú elektráreň
v časti na Slnečnej stráni od vyústenia
Dedičnej štôlne po rieku Hron či doplnenie miestnej prístupovej komunikácie a pešieho chodníka od jestvujúceho

obytného územia, a to medzi Ul. Dr. Janského a Ul. M. R. Štefánika. „Dotknutým
orgánom a organizáciám boli zaslané
žiadosti o stanoviská. Oboznámení boli
aj občania, a to zverejnením oznamu na
Úradnej tabuli mesta, ako aj na webovej
stránke mesta. Niektoré oslovené orgány,
ktoré v stanovenej lehote nezaslali svoje
stanovisko, mesto opakovanie požiadalo
o zaslanie pripomienok k návrhu ZaD č. 7.
Ak sa dožiadané orgány nevyjadrili, obstarávateľ predpokladá, že nemajú pripomienky k návrhu územnoplánovacej
dokumentácie,“ uviedla počas rokovania
Blažena Kollárová z Oddelenia územného plánovania MsÚ. Ako ďalej podotkla,
ak boli v stanovisku oslovených orgánov naformulované podmienky, ktoré
orgán územného plánovania nevedel
vyhodnotiť ako akceptované, v snahe
dohodnúť návrh s dotknutým orgánom
požiadal o prehodnotenie vydaného
stanoviska. „Po ukončení prerokovania
a získaní potrebných stanovísk vypracovala osoba s odbornou spôsobilosťou
vyhodnotenie doručených pripomienok. Tie boli akceptované, zapracované
do upraveného návrhu, resp. zobraté
na vedomie,“ dodala Blažena Kollárová.
Poslanci v tomto bode schválili Zmeny

Cestný trail spájajúci mesto s Lutilou
dostáva jasné kontúry
Cestný trail spájajúci mesto so susednou obcou Lutila už dostáva jasné
kontúry a práce postupujú každým
dňom. Po ich ukončení budú môcť
túto komunikáciu využívať chodci
alebo cyklisti.
Ako je definované vo vyhláške, cestný
trail je MTB cestička prírodného charakteru, obyčajne na šírku jednostopového
bicykla, vedená v lesnom prostredí po
chodníkoch, vhodná aj pre kombináciu
peších a cyklistov. „Nejde však o cyklochodník alebo cyklokomunikáciu, ako
sa často mylne interpretuje,“ hovorí primátor Peter Antal a vysvetľuje: „Našim
zámerom bolo vybudovať spevnenú
komunikáciu z tzv. mlatového povrchu,
ktorá bude slúžiť ako alternatívna spojnica nášho mesta a obce Lutila pre

chodcov a cyklistov. Značená ako cyklokomunikácia však nebude.“ Ako ďalej
Antal podotýka, na túto komunikáciu
budú mať nákladné autá zákaz vjazdu.
„Nákladné auto, ktoré tam parkuje každý
deň, tam nemá čo robiť. Určite to bude
poriešené dopravným značením,“ dodáva žiarsky primátor.
Mlatový povrch, z ktorého sa komunikácia buduje, je eko variantom, ktorý je lacnejší ako asfalt. Ide o dolomitický vápenec, ktorý má schopnosť po určitom čase
zlepiť sa do súvislého povrchu. Navyše,
podklad sa robí rovnaký ako v prípade,
že by sa robila asfaltová cesta. „Trasa
bude po dokončení vhodná tak pre bežcov, ako aj pre cyklistov či peších. Niektorí obyvatelia sa dožadovali, aby bola

trasa upravená do takej podoby, aby po
nej mohli prechádzať aj korčuliari. S takouto alternatívou však nepočítame, pretože by sme cestu museli vyasfaltovať,“
uzatvára Peter Antal s tým, že šírka trailu
bude 1,50 metra.
S prácami na vybudovaní spevneného
tranzitného chodníka, tzv. trailu, začalo mesto v prvom augustovom týždni.
Riešenie má prepojiť mesto Žiar nad
Hronom so susednou obcou Lutila. Trasa trailu bude kopírovať Lutilský potok
po strane mesta. Územie v mieste trasy
trailu je budované vychodenými chodníkmi, jestvujúcim terénom tvoreným
trávnatým a lesným porastom a z časti
s jestvujúcou poľnou cestičkou, respektíve lesným chodníkom.
Tranzitný chodník je navrhovaný s upravením jestvujúceho prírodného povrchu mlatom, čo je prírodný materiál,
a to v celkovej dĺžke 1,6 kilometra tak,
aby sprístupnil a zatraktívnil niektoré
lokality pre cykloturistov a aj turistov.
Začiatok je situovaný v časti spod Kauflandu. Realizátorom prác je vysúťažená
firma Strabag. Vybudovanie trailu sa hradí z rozpočtu mesta. Vysúťažená cena je
29 870,87 eura s DPH.
(li)

a doplnky č. 7 územného plánu mesta
a VZN o záväzných častiach územného
plánu mesta – ZaD č. 7.
Mestu bola predložená žiadosť o zmenu územného plánu týkajúca sa plochy
pozemkov pod Šibeničným vrchom. Ide
o rozšírenie plochy pre rodinné domy.
V súčasnosti ide o poľnohospodársku
pôdu, ktorá má v budúcnosti slúžiť ako
obytné územie so zástavbou rodinných
domov. Pozemky sú situované mimo
zastaveného územia mesta. Vlastníci
dotknutých pozemkov majú záujem,
aby aj na zvyšnej časti plochy týchto pozemkov, ktorá podľa platného územného
plánu nie je súčasťou územia určeného
na zastavanie, bola umožnená výstavba
rodinných domov. Poslanci tento návrh
schválili.
Poslanci tiež schválili zaradenie obstarávania zmeny využitia plôch, bývanie
a občianska vybavenosť. Ide o objekt
na Sládkovičovej ulici. Vlastník chce prestavbou existujúceho objektu zmeniť na
budovu bývania.
VZN o určení spádovej materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predložila poslancom referentka školského

úradu, Adriana Giláňová. „V júli 2021
vstúpil do účinnosti Zákon č. 273/2021
Z. z., v ktorom, okrem iného, bola zavedená nová povinnosť pre obce určiť spádovú materskú školu. Riaditeľ spádovej
materskej školy je povinný prednostne
prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci
a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu (ide o deti umiestnené buď v „kamenných“ centrách pre
deti a rodiny, bývalé detské domovy,
alebo v ich „organizačných zložkách“,
teda v profesionálnych rodinách. Ak sa
dieťa počas plnenia povinného predprimárneho vzdelávania presťahuje a bude
mať nové trvalé bydlisko, nová materská
škola, do ktorej patrí podľa trvalého pobytu, sa stane jeho spádovou materskou
školou. Do tejto materskej školy musí byť
toto dieťa prijaté, ak o to zákonný zástupca požiada a ak to dovolia jej aktuálne kapacitné možnosti. Ak do materskej školy
na plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania riaditeľ rozhodnutím prijme
dieťa s trvalým pobytom v inej obci, než
je tá, v ktorej má trvalý pobyt, oznámi
túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy, do ktorej dané dieťa patrí
podľa miesta trvalého pobytu. Vzhľadom
na to, že nie je v každej obci zriadená materská škola, resp. kapacity niektorých
materských škôl nepostačia pokryť požiadavky všetkých zákonných zástupcov,
je potrebné doplniť kompetenciu obce
určovať všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu,“ vysvetlila
poslancom Adriana Giláňová s tým, že
v našom meste sa deti do jednotlivých
elokovaných pracovísk zaraďujú podľa
záujmu.
Na záver rokovania prišli na rad aj interpelácie poslancov a majetkovo-právne
vzťahy.
(li)

Opravili schody ku „Kockám“
Štyri schodiská, ktoré vedú z chodníka na Ulici SNP ku tzv. Kockám, dalo
mesto kompletne zrekonštruovať.
Žiarske Technické služby začali s rekonštrukciou ešte začiatkom septembra.
Schody boli natoľko poškodené, že by
vysprávka nestačila. Preto sa pristúpilo
ku kompletnej rekonštrukcii, kedy sa
schody nanovo vybetónovali a natreli sa
zábradlia.
„Aby mali ľudia kadiaľ prechádzať ku
„Kockám“, začali sme s rekonštrukciou

najprv troch schodísk, následne sme
opravili aj štvrté,“ vysvetľuje Ľubomír
Kupči z technických služieb. Cena rekonštrukcie sa vyšplhala na takmer 4 000 eur.
„Schodiská sú kompletne zrekonštruované, ostáva vyasfaltovať prepojovací
chodník v dĺžke asi 4 metrov k existujúcemu chodníku popred budovy. To
zabezpečí spoločnosť Strabag koncom
mesiaca september,“ dodáva Kupči.
(kr)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Ďalšia stavebná
úprava v biskupskom
kaštieli
V poradí už šiesta stavebná
úprava vykonaná v priestoroch
kaštieľa sa datuje do obdobia
pôsobenia biskupa Karola Rimelyho (1896 – 1904), ktorý na
prelome storočí pristúpil k vybudovaniu prvého kamenného,
dvojramenného reprezentačného schodiska. Viedlo medzi
prvým a druhým podlažím, južne
od sály terreny.
Po jeho postavení sa odstránilo staršie schodisko, vedúce do východ-
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ného oratória na druhom podlaží,
do druhého podlažia ku kaplnke.
V priestore pôvodného schodiska
boli potom zriadené prvé toalety
v kaštieli, dovtedy zanedbávané
zariadenie.

krídla, v ktorých dal zväčšiť okenné
otvory a vsadil do nich výplne členených okenných krídiel. Na emporu
kaplnky dal osadiť dvere s kazetovou výplňou.
V druhej polovici 19. storočia bola
najviditeľnejším zásahom do podoby kaštieľa rizalitová prístavba s drevenou trámovou konštrukciou. Bola
umiestnená v centrálnej časti fasády juhovýchodného krídla kaštieľa.
Vstupovalo sa cez ňu do sály terreny
a v druhom podlaží bolo prebúrané okno a prestavané na vstup do
ornej časti rizalitu. Počas realizácie
drevenej prístavby boli zamurované
dvoje dverových otvorov po boku
terajšieho vstupu (pôvodne to bol

Počas týchto úprav dal Rimely na
chodbách druhého podlažia, vybudovaných ešte Berchtoldom po obvode prvého nádvoria, novú kmennú dlažbu z tmavého pieskovca. Či
bola aj v obvodovej chodbe prvého
podlažia, už nie je možné zistiť, keďže tam bola položená v relatívne
nedávnom období nová, kamenná
dlažba.
Rimely obýval miestnosti na druhom podlaží juhovýchodného

trojdverový vstup) a boli zmenené
na okenné otvory. Táto drevená prístavba bola ukončená štítom s ornamentálnou rezbou. Tak celá stavba
mala charakter horských alpských
alebo tatranských vilových stavieb.
Jej vybudovaním nielen že boli odstránené dva pôvodné vstupy a prerazené okno v druhom podlaží, ale
zároveň pri budovaní kamennej
základne na položenie drevenej
konštrukcie bolo z časti odstránené
pôvodné barokové schodište a jeho
stupne sa použili pre vyrovnanie terénu. Tým sa prekryli aj dve ramená
pôvodného schodiska.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Pravidelné podujatia v BÚDE začnú organizovať už v októbri
OZ MYesto sa do premeny nevyužitého objektu zmrzlinárne v centre
mesta pustilo začiatkom tohto roka.
Z malého priestoru sa tak už čoskoro
stane BÚDA, objekt s veľkým využitím. V súčasnosti sa občianske združenie zapojilo do kampane, od ktorej si
sľubuje dofinancovanie rekonštrukcie
objektu.
„OZ MYesto sa rozhodlo pre kampaň na
Startlabe z dôvodu nutnosti dofinancovania rekonštrukcie bývalej zmrzlinárne
a jej maximálneho skvalitnenia,“ hovorí
na úvod Kamila Beňová, zakladateľka
združenia MYesto. Ako ďalej vysvetľuje,
počas tvorenia návrhu BÚDY takmer
všetky materiály, potrebné na rekonštrukciu, veľmi zdraželi, a tak chcelo
združenie skúsiť, okrem klasických
grantov, aj túto formu získania finančných prostriedkov. „OZ MYesto aktuálne
realizuje tri projekty, pričom prvé dva
pokrývajú aj základnú rekonštrukciu.
Tretí projekt nám zabezpečí základné
vybavenie interiéru aj exteriéru BÚDY,“
dopĺňa ďalej Kamila. „Úspešné zavŕšenie
kampane a vyzbieranie cieľovej sumy by
pre združenie znamenalo realizáciu naozaj kompletných úprav, vrátane zadnej
steny, strechy, podlahy či terasy, ako aj
adekvátne zaplatenú prácu pre odborníkov a remeselníkov. Pridanou hodnotou
kampane Startlabu je súčasne podpora
tvorkýň férových odmien, napr. žiarskej
značky udržateľného oblečenia ZANA
alebo žiarskych ekologických voskových
obrúskov Bee-Ty,“ naznačuje ďalej Kamila
s tým, že prispieť združeniu môže každý,
či už jednotlivec, kolektív, alebo aj firma.
Suma je tiež ľubovoľná, pomôžu aj malé
podpory.

Súčasne sa združenie v rovnakom čase
dostalo do hlasovania projektov Gesto
pre radosť s projektom BÚDA a VODA,
kde súťaží o 2 000 eur s inými mestami
a obcami. „My by sme v BÚDE chceli z projektu zafinancovať zapojenie
vody, pretože to objekt aktuálne nemá
a spolu s tým zorganizovať niekoľko verejných podujatí zameraných na vodu
a jej ochranu pre rôzne vekové kategórie. Ak sa niekomu nedá prispieť aj finančne, hlasovanie nášmu OZ taktiež
veľmi pomôže,“ vyzýva Kamila s tým,
že hlasovať sa dá na webovej stránke
www.gestopremesto.sk.

spolupracujeme aj s mestskou samosprávou a technickými službami, pričom
výsadba stromov, kríkov, kvetín ako aj
popínavých rastlín na fasádu objektu je
naplánovaná v priebehu októbra.“

Po demontáži a nátere
konštrukcie príde na rad
inštalovanie dreveného obkladu

Vyčistili komunitné
BYLINKOVISKO
Dobrovoľníci z OZ sa so svojou brigádou
zapojili aj do celoslovenského Týždňa
dobrovoľníctva. V pondelok 20. septembra doobeda sa realizovali práce na
konštrukcii objektu, ktorá sa pred novým
dreveným obložením ide natrieť. V poobedňajších hodinách natierali elektrickú skriňu na BÚDE, na čo prispelo žiarske
Centrum voľného času, ktoré podujatie
zastrešovalo. „Vyčistili sme tiež naše komunitné BYLINKOVISKO a realizovali ekoaktivity s deťmi. Maľovali sme na chodník, vyrábali bylinkové čelenky a vytvorili
sme mandalku z prírodných materiálov
nájdených na dvore. Chceme ukázať, že
aj v meste sa dá čas s deťmi tráviť zmysluplne a v spojení s prírodou. V podstate
to je aj zámerom všetkých našich plánovaných aktivít a akcií,“ zdôrazňuje ďalej
Kamila Beňová.
OZ má tiež rozbehnutú spoluprácu
s Komunitným centrom a Terénnou so-

Vizualizácia konečne podoby BÚDY.

ciálnou prácou, ktorým budú distribuovať prebytočné oblečenie či iné veci
zo swapov, budú robiť zbierky a snažiť
sa byť nápomocné svojimi aktivitami aj
v sociálnej oblasti. „Najbližšie plánujeme
symbolické otvorenie BÚDY ihneď po rekonštrukcii a spustenie akcií, pokiaľ nám
to situácia dovolí. Zapájame sa napríklad
do medzinárodného podujatia Výstava
na stromoch a do mesta prinesieme
v dňoch od 2. do 9. októbra výstavu
Život v bavlne, ktorá bude inštalovaná na stromoch v blízkom okolí BÚDY.
V pláne sú aj jesenné swapy dospelého
aj detského oblečenia alebo Bosonohý
deň, zameraný na barefoot životný štýl,
spojený s burzou barefoot obuvi,“ hovorí
o najbližších plánoch a aktivitách združenia Kamila.

Aktuálne je OZ tesne pred dovŕšením
samotnej rekonštrukcie BÚDY a všetky
projekty sa nachádzajú v realizačnej
fáze. Bývalá zmrzlináreň bola rozobratá až na oceľovú konštrukciu, keďže sa
v stenách nachádzal azbest a ten bolo
nutné profesionálne odstrániť. Likvidáciu realizovala firma z Kremnice a bola
financovaná z prostriedkov Nadácie
VÚB, rovnako ako aj prevažná časť novej drevenej konštrukcie, ktorá sa aktuálne vyrába v Dielni HAUS v Banskej
Štiavnici. „Drevené latkové opláštenie,
ktoré bude mať súčasne funkciu zelenej
vegetačnej steny a ktoré nám pomohlo
vyhrať v rámci hlasovania Zelených oáz
celé mesto, bude financované z Nadácie
Ekopolis,“ konštatuje Kamila a ako ďalej
prezrádza: „Na projekte Zelených oáz

Kompletnú obnovu objektu realizuje
Dielňa HAUS, ktorá podľa architektonického návrhu Ateliéru HAUS vyrobila jednotlivé kusy dreveného obloženia, ktoré
vo finálnej fáze umiestnia na pôvodnú
existujúcu oceľovú konštrukciu. „Následne prejdeme do fázy riešenia interiéru,
konkrétne obklad plafónu, podlahy, steny či elektrina. V exteriéri bude umiestnená samonosná kovová konštrukcia,
ktorá bude slúžiť ako zastrešenie terasy.
Záverečnou fázou obnovy objektu bude
dizajnovo korešpondujúce zariadenie
interiéru a exteriéru, ako aj osadenie extenzívnej zelenej strechy, ktorú zrealizuje
špecializovaná firma,“ informuje Kamila
a ako na záver naznačuje. „Demontáž objektu už je zrealizovaná, náter oceľovej
konštrukcie práve prebieha a následne
sa postupne začne s novým dreveným
obkladom, čo potrvá niekoľko dní. Pevne
veríme, že v priebehu októbra začneme
už organizovať pravidelné podujatia
a postupne pri tom budeme BÚDU zariaďovať a skrášľovať.“ Stále je aktuálna
aj zbierka pokazených dáždnikov a z ich
nepremokavej textílie budú v BÚDE vyrábať vlastnú upcyklovanú taštičku, ktorá
sa bude volať d a ž ď o v k a.
(li)
Foto: OZ MYesto

Ubránil sa medvedici s mladými
V polovici septembra došlo v okolí
obce Lutila k nepríjemnému stretu
človeka s medveďom. Medvedica
s mláďatami prekvapila človeka a došlo ku kontaktu.
Bránil sa muž, rovnako sa bránila aj medvedica, ktorá mu spôsobila odreniny.
Napadnutý sa však k incidentu odmietol vyjadriť. Polícia, ani nemocnica tento
útok neevidujú, keďže ho dotyčný nenahlásil. Môžeme však skonštatovať, že mal
šťastie v nešťastí.
Medvede sa pohybujú aj priamo v našom meste, konkrétne v poliach za nemocnicou. Ďalší medveď bol zrazený
v mestskej časti Kutinky. Na výskyt medveďa upozornila aj neďaleká obec Ladomerská Vieska či Lovčica – Trubín.
Na výskyt medveďa v meste v lokalite za
žiarskou nemocnicou upozornila aj polícia: „Hliadky lokalitu monitorujú, o prípade bol okamžite vyrozumený aj odborný
pracovník, špecialista na medveďa hnedého. Občanov žiadame, aby sa v uvede-

nej lokalite z bezpečnostných dôvodov
nepohybovali. V prípade, ak zviera spozorujete, okamžite volajte na linku 158,“
uvádza Polícia SR – Banskobystrický kraj
na svojom facobookovom profile.

Kukuričné polia sú pre šelmu
bohatým zdrojom potravy
Kukuričné polia, ktoré sa nachádzajú za
nemocnicou, sú pre medveďa bohatým

zdrojom potravy. Areál nemocnice navyše nie je oplotený. Našťastie, medveď
sa však nepohyboval v kritickej blízkosti
zdravotníckeho zariadenia. Po hláseniach od obyvateľov mesto kontaktovalo
aj ochranárov a Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý situáciu na mieste
preveril. Rovnako tak zintenzívňuje svoje hliadky mestská polícia. Samospráva
tiež vyzvala svojich obyvateľov, aby boli
opatrní a prípadné prechádzky do danej
lokality zvážili. „Zásahový tím situáciu
monitoruje. Vykonáva aj nočné, aj denné
hliadky. V tomto prípade nejde o synotropného jedinca (Pozn. redakcie: zviera
žijúce na miestach ľudského obydlia).
Predpokladáme, že naozaj hlavný dôvod
zostupu tohto medveďa je blízkosť kukuričných polí,“ uviedla Kristína Bocková zo
Štátnej ochrany prírody SR.
Najvýznamnejšou príčinou zvýšeného
výskytu medveďov v blízkosti človeka
je podľa Jaroslava Slašťana, odborníka
zo Zásahového tímu pre medveďa hne-

dého, zmena jeho správania. Táto šelma
zistila, že v blízkosti ľudských obydlí nájde množstvo ľahko dostupnej a pre ňu
hodnotnej potravy. Spôsobuje to nezabezpečený komunálny odpad, vnadenie
v poľovníckych zariadeniach, pestovanie
poľnohospodárskych plodín atraktívnych pre medveďa (napríklad kukurice)
v areáli rozšírenia druhu. „Pestovanie kukurice je veľký problém. Aj vplyvom globálneho otepľovania sa posúvajú hranice
pestovania týchto plodín. Na Orave a na
Liptove, kde sa v minulosti pestovali zemiaky, sa pestujú tieto plodiny, ktoré poskytujú medveďom dostatočne vhodnú
kalorickú potravu,“ upozorňuje Jaroslav
Slašťan. Niektoré jedince sú preto čoraz
smelšie, nevedia sa vrátiť k pôvodnému
spôsobu života a za potravou sa po krátkom čase vracajú. S takýmito zmenami
správania sa tak stávajú hrozbou pre ľudí.
(li; kr)
Foto: ilustračné.
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Viki sa po rokoch na invalidnom vozíčku neľutuje
Zmysel života vidí v pomoci iným

Viktória Hagarová je už niekoľko rokov pripútaná na invalidný vozík.
Mala iba niečo po dvadsiatke, keď jej
osud pripravil nepríjemné prekvapenie a musela sa tak rozlúčiť s tým, čo
mala najradšej – s tancom. Tancovala
od svojich trinástich rokov, svoju budúcnosť tak videla práve týmto smerom. Na život a na osud však vôbec
nefrfle a zmysel života vidí v pomoci
iným.
„Spoločenské tance som milovala
a dodnes tanec milujem. Plánovala som
sa mu venovať celý život. Bohužiaľ, prišlo
mi do života niečo iné, tak jediný šport,
ak to tak možno nazvať, ktorý som mohla
robiť, boli kone, konkrétne hipoterapia,“
hovorí na úvod usmiata Viki a ďalej sa
vracia v spomienkach: „Hipoterapia mi
veľmi pomáhala, pretože je to najlepšia fyzioterapia pre nohy. Milujem kone
a pocit sedieť na nich, to je až oslobodenie. Kôň kráča a ja ako keby kráčam
s ním... Vtedy sa naozaj cítim ako na svojich nohách.“ S koňmi začínala v Tajove,
neskôr išla do Slovenskej Ľupče, kde bola
na koni každý deň.
Po tom, ako u Viki nastali zdravotné problémy, uzavrela sa do seba. Začala sa hanbiť za invalidný vozík, nechcela chodiť
von, prestala sa stretávať s kamarátmi.
Odišla študovať do Bratislavy, získala magisterský titul a tam sa všetko zmenilo. Aj
tu však pokračovala s hipoterapiou. „Keď
som začala študovať v hlavnom meste,
chodila som do zariadenia pre ľudí so
zdravotným znevýhodnením. Na kone
som tu chodila pravidelne, dvakrát do
týždňa. Vtedy som pookriala.“

„

V Bratislave ma každý bral
takú, že vozík ku mne patrí.
Ľútosť nie je dobrá.

Psychicky Viki veľmi pomohlo, že odišla
do Bratislavy. „V Žiari som bola v rodičovskom byte, kde ma chodili kamarátky navštevovať, ale ja som s nimi nikde
nechcela ísť. Lebo som bola iná ako predtým. Vozík bol pre mňa niečo iné, už som
to nebola ja. Nikde som nechcela chodiť,
všetko som odmietala. V Bratislave som
ožila, začala som tam žiť. Tam ma predtým nikto nepoznal, takže každý ma bral
takú, že ku mne proste ten vozík patrí.
Nevedeli, či ho mám od narodenia, alebo som sa k nemu dopracovala až počas
života. V Žiari som cítila, ako keby ma
ľutovali a v Bratislave to bolo iné. Ľútosť
nie je dobrá,“ zamýšľa sa dnes, po rokoch.
Môžeme namietať, že aj keď ju vozík obmedzil v tancovaní, tancovať nemusela
prestať. Tancujú predsa aj vozičkári. „Áno,
viem o to, dokonca ma k tomu viackrát aj
volali. Ale ja keď počujem hudbu, hneď
by som sa postavila a išla tancovať. Preto
nevidím cestu v tom, že by som tancovala na vozíčku. Hudba vo mne evokuje
tanec na nohách,“ vysvetľuje.

Sme si rovní
Neskôr, keď sa Viki znova po dlhých rokoch vrátila do Žiaru, pokračovala s hipoterapiou na Kováčovej. Bohužiaľ, všetko
pred niekoľkými mesiacmi zastavila pandémia a odvtedy Viki na koni nesedela.
Ako dnes smutne priznáva, nevie, či by sa
práve teraz dokázala na koňa po viac ako
roku posadiť. „Za to obdobie mi už stuhli
nohy, neviem si to predstaviť, že si sadnem na koňa. A som z toho nešťastná.“
V súčasnosti však našla zmysel života
v projekte SME SI ROVNÍ, o ktorom jej
hovoril kamarát ešte v období, keď žila
v Bratislave. Viki však odišla po šestnástich rokoch naspäť domov, do Žiaru, a tak
si myslela, že je to pasé. „Kamarát mi však
povedal, že tento projekt môžem robiť

Projekt SME SI ROVNÍ je projektom Slovenského paralympijského výboru, ktorý v rámci neho zriadil päť regionálnych
centier včasnej pomoci. Viki patrí pod
centrum v Kováčovej. „Pomoc poskytujeme ambulantnou aj terénnou formou,
aj v mieste bydliska klienta, a to najmä
po návrate zo zdravotníckeho alebo
rehabilitačného zariadenia. Ja ako motivátor môžem pomôcť s vybavovaním
peňažných príspevkov na kompenzáciu
zdravotného postihnutia, so zabezpečením sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých, so zvyšovaním sebaobslužnosti a samostatnosti, pomôžem hľadať
pracovné uplatnenie alebo spoločne
s klientom vyberieme vhodnú pohybovú, športovú alebo voľnočasovú aktivitu,“
vymenúva možnosti.

Viki miluje kone a hipoterapia jej zdravotne veľmi pomáha.

z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku.
Na to ma už počas pobytu v Žiari oslovila kamarátka z Nitry, ktorá na projekte
robila. Tak ma do toho nejako vtiahla. Povedala som si, že milujem prácu s ľuďmi,
prečo to neskúsiť. Dnes som rada, že to
robím, spoznávam veľa nových ľudí, čo je
pre mňa najviac. Keď som začala chodiť
po nemocniciach, vždy som si sama pre
seba hovorila, čo by som chcela v živote
robiť a keď sa ma na to opýtali iní, tak
som im odpovedala – ja by som tak veľ-

mi chcela pomáhať iným ľuďom, to bol
môj sen od detstva. Potom však nastali
pochybnosti. Mám rada ľudí a veľmi im
chcem pomáhať. Ale ako im pomôžem,
keď sedím na vozíčku? A zrazu s týmto
projektom to prišlo,“ usmieva sa Viki.

„

Mojím snom už od detstva
bolo pomáhať iným. V tomto
projekte som sa našla.

Keďže ona sama používa invalidný vozík
a má zdravotné obmedzenie, skôr porozumie človeku s podobným osudom.
„Takýto človek sa lepšie porozpráva so
mnou ako s niekým zdravým, lebo mu
viac rozumiem. Som mu bližšia a viac
sa chápeme. Preto mám na starosti ľudí,
ktorým sa stane nejaký úraz alebo ich
postihne nejaký zdravotný problém či
obmedzenie a zrazu sa im zmení celý život. Už aj operácia chrbtice obmedzí váš
život. Musím však podotknúť, že spolupracujem nielen s vozičkármi. Projekt sa
týka fyzického hendikepu ako takého,“
objasňuje ďalej s tým, že obrátiť sa na ňu
môže človek, ktorému sa stane nejaký
úraz a čo obmedzí a zmení jeho život,
začne používať barle, zostane na vozíčku,
alebo môže byť čerstvo po úraze.
Na projekte pracuje Viki od februára
tohto roka, môžeme preto povedať, že
je nováčikom. Za toto relatívne krátke
obdobie je však spokojná a práca sa jej
páči: „Je to fajn, stretávam sa s ľuďmi a robím prácu, ktorú milujem. Predtým som
pracovala v kaviarni a v marketingovej
agentúre, čo však nebola moja vysnívaná
práca. V rámci projektu pracujem s ľuď-

mi z Banskobystrického kraja, celkovo je
nás na Slovensku 48 motivátorov - každý
z nás má nejaké zdravotné znevýhodnenie. Pri stretnutí s klientom zistím, aké má
problémy a čo potrebuje vybaviť, čo potrebuje... Pomôžem mu vybaviť invalidný
vozík či zdravotné pomôcky. Ak chce pracovať, hľadáme spoločne možnosti, kde
sa aj napriek hendikepu môže uplatniť.“
Zväčša je to tak, že ľudia po úraze stratia svoje pôvodné zamestnanie a prídu
o časť príjmu a ocitajú sa vo finančnej
kríze. Potrebujú si však zarobiť na svoje
živobytie. „Aj toto riešime a pomáhame
im nájsť zamestnanie. Či už formou chránenej dielne alebo chráneného zamestnávania,“ približuje Viki a ako naznačuje,
od klientov zisťuje, čo by chceli robiť, aké
zamestnanie či aký šport. Veď, ako sama
Viki hovorí: „Dá sa robiť aj šport z vozíčka. Ja sama som začínala s bocciou, čo
je šport vhodný pre vozičkárov. Viem odporučiť miesto, kde sa robí, ako sa hrá...“

„

Žiarčania ešte o nás
nevedia, preto by som ich aj
touto cestou chcela osloviť.

Od februára sa už stretla s viacerými ľuďmi. Nie každého však zaujíma projekt.
Nechcú byť koordinovaní a kontrolovaní.
„Ja ale nikoho nekontrolujem, ja dávam
iba návod a cieľ, kam sa dá posunúť, dám
nápad, čo môže robiť,“ podotýka. Zaujímalo nás preto, aké možnosti má taký
vozičkár, ak nechce prácu v chránenej
dielni: „Ak bol niekto stolárom, túto prácu
môže vykonávať aj naďalej. Aj keď to už
bude ťažšie, ale môže z dreva vyrezávať,
napríklad anjelikov a vie sa aj tak uživiť.
Ľudia ku nám prídu zúfalí, spoločne ale
vyhľadáme možnosti a snažíme sa dostať do toho, aby sa naučili žiť so svojím
obmedzením a aby videli, že žiť sa dá aj
na kolieskach a pracovať sa dá aj posediačky,“ dodáva na záver Mgr. Viktória
Hagarová.
(li)

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

VYČISTIME SI NAŠE MESTO A OKOLIE – JESEŇ 2021
V prípade záujmu a zapojenia sa do čistenia nášho mesta sa môžete obrátiť na Našou snahou je zapojiť verejnosť do čistenia miest, ktoré sú pre obyvateľov
Mestský úrad v Žiari nad Hronom, odbor životného prostredia a infraštruktúry, a širokú verejnosť miestom oddychu a trávenia voľného času v našom meste
oddelenie odpadového hospodárstva, ktoré vám poskytne technickú podporu a zároveň sú aj miestom tvorby čiernych skládok nezodpovedných obyvateľov.
(vrecia a odvoz odpadu).
Pravidlá:
Žiadame vás, aby ste po vyzbieraní odpadu nahlásili miesto čistenia a počet 1. Dbať na bezpečnosť, používať ochranné prostriedky (rúško, rukavice).
vriec s vyzbieraným odpadom na e-mail: karin.vajdova@ziar.sk alebo ivana. 2. Zbierať len odpad, ktorý ti neublíži.
martincova@ziar.sk alebo priamo na tel.: 045/678 71 25 alebo 0905 539 240. 3. Po nazbieraní vriec, uložiť na prístupné miesta a nahlásiť na mestský úrad.
Zároveň môžete zaslať aspoň 1 foto z akcie . Požiadavku na vrecia nahlasujte 4. Spraviť fotografiu z čistenia lokality a poslať na mestský úrad.
minimálne 1 deň vopred, ich prevzatie sa uskutoční u informátora MsÚ.
Návrh lokalít: okolie Lutilského potoka, cesta na Šibeničný vrch, Slnečná
stráň, Ulica SNP od kaštieľa smerom k mostu, lúka za nemocnicou a Šašovské
Podhradie časť od hlavnej cesty smerom do dediny (k hradu), alebo iné
verejné priestranstvo v rámci mesta.

Päť najčastejších dôvodov, prečo ľudia
odmietajú očkovanie
Z prieskumov verejnej mienky, ale aj
z monitoringu Ministerstva zdravotníctva SR a analýz sociálnych sietí,
poznáme najčastejšie sa opakujúce
dôvody, prečo niektorí ľudia váhajú
s očkovaním proti Covidu. Ak vaši
známi váhajú s očkovaním, je pravdepodobné, že to bude aj pre niektorý
z týchto dôvodov.

Vakcíny boli vyvinuté
príliš rýchlo
Technológia, na ktorých sú mRNA vakcíny postavené, nie je úplne nová. Bola
vyvíjaná už od 90-tych rokov, vedci tak
nezačínali od nuly.
Kvôli urgentnosti pandémie bol proces
schvaľovania vakcín administratívne
zjednodušený a zrýchlený, ale nikdy nie
na úkor bezpečnosti.
S tým súvisí aj podmienečná registrácia
vakcín, ktorá však neznamená, že vakcíny sú „experimentálne“. Je to štandardný
postup a na Slovensku sa používa ďalších
114 liekov, ktoré sú v podmienečnej registrácii.
Všetky registrované vakcíny, s ktorými sa
u nás očkuje proti Covidu, museli prejsť
tromi kolami klinického skúšania na desiatkach tisíc dobrovoľníkov a v reálnej
praxi sa nimi zaočkovalo už viac ako 2
miliardy ľudí na celom svete.

Bojím sa vedľajších účinkov
Vakcíny proti Covidu majú, podobne
ako takmer všetky liečivá, vedľajšie
účinky. Všetky relevantné inštitúcie ich
od začiatku poctivo skúmajú a otvorene
o nich komunikujú, ŠÚKL hlásenia o podozreniach na vedľajšie účinky pravidelne zverejňuje na svojej webovej stránke.
Na rozdiel od iných liečiv, o vakcínach
proti Covidu sa mimoriadne veľa hovorí,
preto sú tieto obavy pochopiteľné.
Masívne očkovanie po celom svete však
potvrdilo to, čo ukazovali klinické skúšania: vakcíny sú bezpečné. Vedľajšie
účinky majú takmer vždy podobu krátkodobých nepríjemností (teplota, únava,
bolesť hlavy) a závažné vedľajšie účinky
sa objavujú veľmi zriedkavo.
Je pravdou, že po zaočkovaní miliónov ľudí sa objavili aj vedľajšie účinky,
ktoré klinické skúšania neodhalili - prípady vzácnych krvných zrazenín alebo
myokarditídy. Klinické skúšania však
tieto vedľajšie účinky neodhalili práve
preto, že sú mimoriadne zriedkavé.
Je tiež pravdou, že sa objavilo niekoľko
úmrtí s možným súvisom s očkovaním
(4 prípady v SR). Takéto prípady sú však
extrémne zriedkavé v porovnaní s tým,
koľko úmrtí a hospitalizácii spôsobil Covid-19 (v SR vyše 12 500).
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Obávam sa očkovania kvôli
mojim ochoreniam
Vo všeobecnosti platí, že kontraindikácii
(teda prekážok) pre očkovanie proti Covidu-19 je veľmi málo. Platí tiež, že chronické ochorenia a vysoký vek nielenže
nie sú prekážkou pre očkovanie, ale naopak, sú dôvodom navyše, prečo by ste
sa mali dať očkovať čo najskôr. Pre ľudí
s pridruženými ochoreniami predstavuje
Covid väčšiu hrozbu.
Kontraindikácie pre očkovanie proti
Covidu sú: alergia na jednu zo zložiek
vakcíny; fáza akútneho zhoršovania
chronického ochorenia; akútne febrilné
ochorenie; prípady po závažnej alergickej reakcii na prvú dávku vakcíny.
Okrem týchto prípadov vo všeobecnosti platí, že očkovať sa môžu všetci ľudia
nad 12 rokov s akýmikoľvek ochoreniami
a problémami.

Bojím sa neznámych
dlhodobých účinkov
Všetky vedľajšie účinky popísané v príbalových letákoch registrovaných vakcín
proti Covidu, s ktorými sa na Slovensku
aktuálne očkuje, sú krátkodobé. Dlhodobé účinky sú pri vakcínach vo všeobecnosti raritné.
Rovnako nie je dôvod obávať sa, že by
sa niektoré vedľajšie účinky mohli objaviť až po rokoch, všetky zložky vakcíny
opustia naše telo po niekoľkých dňoch.

Na Slovensku je registrovaných 82 rôznych vakcín, ani v jednom prípade nedošlo k spätnej deregistrácii kvôli neskôr sa
objavujúcim vedľajším účinkom.

• 27.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
• 28.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 29.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 30.9. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 1.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 2.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OD Kaufland,
Hronská 2, Zvolen
• 3.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 4.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center,
Nám. SNP 63, Zvolen
• 5.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 6.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 7.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen
• 8.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 9.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 10.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Jana Jiskru 8, Zvolen
Lekáreň Dr. Max, Priemyselná – služby odslúžené na
Sládkovičovej 13, Žiar nad Hronom.

Leto plné priateľstiev
s Centrom voľného času

MRNA vakcíny sú síce relatívne nové, ale
nie sú úplne nové. Na dobrovoľníkoch sa
rôzne mRNA vakcíny testovali už posledné tri roky a nie je známy žiadny prípad
dlhodobých vedľajších účinkov.
Naopak, pri ochorení Covid-19 sa najčastejšie hovorí o jeho smrtnosti, ale dôležité sú aj dlhotrvajúce následky, s ktorými
sa časť ľudí trápi aj dlho po vyliečení. Pri
Covide vieme, že je nebezpečný aj kvôli
tomu, že dokáže spôsobovať dlhodobé
problémy.

Som mladý a zdravý,
tak načo sa očkovať?
Aj pri mladých a zdravých ľudí sú riziká
vyplyvajúce z Covidu vyššie ako riziká
spojené s očkovaním. Pri Delta variante
dáta zo zahraničia ukazujú, že viac mladých ľudí končí v nemocnici - to súvisí aj
s tým, že starší ľudia sú vo väčšej miere
zaočkovaní.
Až 13,7 percenta ľudí pociťuje dlhodobé
ťažkosti aj po prekonaní Covidu.
Mladý a zdravý človek by sa však nemal
očkovať len kvôli sebe, ale aj kvôli tomu,
aby nenakazil nikoho vo svojom okolí.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom každoročne pripravuje pre deti
letnú ponuku denných táborov. Toto
leto sme boli obzvlášť vďační, že sa
denné letné tábory podarilo uskutočniť, keďže počas roka činnosť v záujmových útvaroch nemohla prebiehať.
Aj preto sme sa rozhodli, že leto venujeme aj našim najobľúbenejším záujmovým útvarom a deťom pripravíme
ponuku letných sústredení.
Deti sa tak počas prvých dní v táboroch
Leto s Hrončekom a Leto s gymnastikou
venovali aktivitám so svojimi obľúbenými trénerkami a vedúcimi, s ktorými sa
cez rok nemohli stretávať. „Hrončekovci“ si počas oboch turnusov nacvičili
milé vystúpenie pre svojich kamarátov
a „Gymnasti“ si zmerali sily medzi sebou,
aby si overili svoju šikovnosť, rýchlosť
a obratnosť. Tábor Pestrá paleta bol
ochutnávkou z našich ostatných záujmových útvarov. Deti si vyskúšali stolný
tenis, bedminton, tancovanie či lukostreľbu. Eko tábor sa zas niesol v duchu
ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie. Venovali sme sa napríklad
tvorbe z odpadového materiálu, aby sme
si uvedomili, že nie všetko patrí hneď do
koša a urobili sme si brigádu v priestoroch „Dvojky“, ktorej areál sa nám podarilo vyčistiť a vyzbierali sme až tri vrecia
odpadu. V tábore Zábavná úschovňa
sa súťažilo v tímoch, preverovali sme
schopnosti, športové, vedomostné aj
pátracie. Naučili sme sa ako si vyrobiť
šumivú bombu do kúpeľa a namaľovali
sme si obľúbené veselé kamene. Turnus
s názvom Slnko, voda láka sa niesol v duchu olympiády, tentokrát nesúťažili tímy,
ale jednotlivci v rôznych olympijských
disciplínach.
Počas celého leta sme sa v rámci prevencie stretávali so zástupcami mestskej

a štátnej polície, ktorí deťom predstavili
nielen svoju prácu, predviedli im policajné auto a ukázali zbrane, ale aj nás
naučili, ako dbať na svoju bezpečnosť
a napríklad aj to, aké pravidlá platia pri
používaní elektrických kolobežiek. Piatky sme v prípade priaznivého počasia
mali vyhradené pre návštevu plážového
kúpaliska a poobede na nás už v parku
čakali dva bulteriéry Atos a Dorotka,
s ktorými sme si užili kopec zábavy počas
canisterapie. Náš nabitý program bol počas všetkých štyroch turnusov doplnený
aj o rôzne výlety. Navštívili sme Národnú zoologickú záhradu v Bojniciach, kde
sme sa zahrali na detektívov, zvieratká
sme navštívili aj v Zveroparku a vyskúšali
sme si vláčik Zverokuk, odviezli sme sa
na Čiernohronskej železničke, spoznali
krásy Lesníckeho skanzenu vo Vydrove
a navštívili sme Čutkovskú dolinu, kde na
nás čakal obor Čutko vo svojom Obrove
a jeho poklady nás sprevádzali aj na krásnej túre do Hrabovskej doliny.
Našimi bránami v lete prešlo 555 detí
nielen zo Žiaru nad Hronom a blízkeho
okolia, ale aj z iných slovenských aj zahraničných miest. Ďakujeme vám, že ste
starostlivosť o vaše deti zverili počas leta
do našich rúk. Našou odmenou bola spokojnosť detí, a to, čo si deti vážili najviac
boli nové priateľstvá, ktoré v táboroch
vznikali. Sme radi, že sme s vašimi, a už
tak trochu aj našimi, deťmi prežili spoločne krásne leto plné smiechu, radosti
a zábavy, ale hlavne potešenia z toho, že
môžeme byť spolu „naživo“ a že deti dostali možnosť slobodne si užiť priateľstvá,
ktoré sú nenahraditeľné. My v CVČ sa už
teraz sa tešíme na ďalšie leto. A komu sa
nechce tak dlho čakať, toho čakáme na
záujmových útvaroch CVČ už v októbri.
CVČ
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TERMÍNY DRUHEJ SPLÁTKY DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
A MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Mesto Žiar nad Hronom oznamuje platiteľom miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť uhradiť tento poplatok na rok
2021 v dvoch splátkach, aby druhú splátku poplatku uhradili v termíne najneskôr do 30. septembra
2021. Poplatok je možné uhradiť na účet správcu dane č. SK59 0200 0000 0016 0202 2658, alebo do
pokladne mesta Žiar nad Hronom. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol a špecifický symbol.
Mesto Žiar nad Hronom, oddelenie daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností na území
mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť uhradiť daň z nehnuteľností za rok 2021 v dvoch
splátkach, aby druhú splátku dane uhradili v termíne najneskôr do 30. septembra 2021. Daň je možné
uhradiť na účet správcu dane č. SK59 0200 0000 0016 0202 2658 alebo do pokladne mesta Žiar nad
Hronom. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol a špecifický symbol.
(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 nehnuteľnosti
- pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri
nehnuteľností, a to:
• parcela C-KN č. 656/1 – ostatná plocha
s výmerou 29 961 m2 zapísaná na LV č. 1136,
a to v časti nachádzajúcej sa vo dvore bytových
domov súp. č. 440, 441 a 442 na Ulici Š. Moysesa
v Žiari nad Hronom, pričom uvažovaná plocha na
prenájom je orientačne 211,25 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. 441,
• doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom
uzavretia zmluvy,

• 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,

• parcela C-KN č. 442/6 – ostatná plocha
s výmerou 9 897 m2 zapísaná na LV č. 1136
a parcela C-KN 442/8 v operáte parcely E-KN 868
– ostatná plocha s výmerou 7 676 m2 zapísaná
na LV č. 1136, a to v časti nachádzajúcej sa vo
dvore bytových domov súp. č. 334, 335, 336,
372 a 373 na Ulici Dukelských hrdinov v Žiari nad
Hronom, pričom uvažovaná plocha na prenájom
je orientačne 178,98 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 desiatich osobných motorových
vozidiel vyhradeného pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome súp. č. 335, 336
a 372,

Aktuálna ponuka psíkov na adopciu
V žiarskom útulku pre psov na nový
domov čaká niekoľko štvornohých
chlpáčov. Vítaní sú nielen noví majitelia psíkov, ale aj dočaskári či venčiari.
Ak chcete darovať domov niektorému zo
psíkov z útulku Žiarsky chlpáč, môžete
sa s ním prísť zoznámiť každý pracovný
deň od 8.00 do 16.00 hodiny, v sobotu
od 13.00 do 16.30 hodiny a v nedeľu
od 12.00 do 16.30 hodiny. Útulok sídli
na Partizánskej ulici, v areáli poľnohospodárskeho družstva. Ak máte vzťah ku
psom, no z rôznych dôvodov si žiadneho
z nich nemôžete zaobstarať, môžete ich
aspoň prísť vyvenčiť, potešia sa každej
jednej prechádzke. Venčiť môžete prísť
od pondelka do piatku od 11.00 do 15.00
hodiny, v sobotu od 13.00 do 15.30 hodiny a v nedeľu od 12.00 do 15.30 hodiny.

Psíkom môžete pomôcť aj zakúpením krmiva, dekami, uterákmi, hračkami alebo
dezinfekciou.

REX

MAX

Najťažšie si domov hľadajú veľké psíky.
V koterci však trpia a potrebujú domov.
Môžete sa na nich prísť pozrieť priamo
do útulku, kde vám o každom psíkovi
povedia všetko podstatné. Informovať
sa môžete cez správu na Facebooku
(Žiarsky chlpáč), alebo na mobilnom
čísle 0948 082 206. Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva a každý pes bude
odčervený, odblšený, očkovaný, čipovaný a veterinárne ošetrený. Podmienkou
adopcie je kastrácia.
Viac informácií o útulku nájdete na
stránke facebook.com/ziarskychlpac.
(li)

BONGO

Bongo je približne 2 – 3-ročný dalmatín, je preto väčšieho
vzrastu. Do útulku ho priviezla hliadka MsP, ktorá ho
odchytila na Etape. Je priateľskej povahy, dokonalý
spoločník do domácnosti. Bongovi sme našli aj pôvodného
majiteľa, ten ho však daroval a už nemá o neho záujem. Tak
sa mu snažíme nájsť ten najlepší domov, kde majitelia budú
vedieť zabezpečiť pozemok, pretože jeden z dôvodov, prečo
bol darovaný, bol ten, že utekal. Bongo bude pri adopcii
odčervený, odblšený, očkovaný, čipovaný. Podmienkou
adopcie je kastrácia.

BOBÍK

• 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 06.10.2021 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 C-KN parcela č. 656/1 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 14.00 hod.,
tel. č. 045/678 71 43, resp. mobil: 0917 857 165.

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

Rex je približne 1 – 2-ročný nemecký ovčiak, stredného
vzrastu. Do útulku ho priviezla hliadka MsP už 8. júla po
tom, ako ho odchytila v uliciach mesta. Rex prišiel s veľmi
plachou povahou a nedôverou voči ľudom, ktorú prejavoval
útekom. Od príchodu do útulku s ním pracujeme, aby začal
ľuďom znovu dôverovať. Už po prvých dňoch urobil pokroky.
Dnes už príde k človeku a nechá sa hladkať. Bude z neho
dobrý spoločník a maznák. Rex bude pri adopcii odčervený,
odblšený, očkovaný, čipovaný. Podmienkou adopcie je
kastrácia.

Maxík je približne 3 až 4-ročný belgický ovčiak krásnej
hnedej farby. Vzrastovo ide skôr o väčšieho psíka. Do
útulku ho priviezla hliadka mestskej polície ešte v júni po
tom, ako sa našiel túlať po Priemyselnej ulici. Našiel sa
u neho aj čip, ale bez uvedeného majiteľa. Aj keď má veľkú
postavu a vzbudzuje rešpekt, je to skôr veľký maznák, ktorý
vyhľadáva ľudskú spoločnosť. Domov mu hľadáme v byte
alebo rodinnom dome, ideálne s prístupom do vnútra. Max
pôjde do nového domova odčervený, očkovaný, čipovaný
a podmienkou adopcie je kastrácia.

DINO

KORA
RALF

Dinko, ktorý sa adoptoval do Ostrého Grúňa, sa vrátil
z adopcie. Má približne dva roky, je vyššieho vzrastu a veľmi
milej povahy. Majitelia ho vrátili z dôvodu, že im utekal.
Nový domov mu preto hľadáme v byte alebo v rodinnom
dome s prístupom do vnútra. Samozrejme, môže byť aj vo
dvore, ten však musí byť zabezpečený tak, aby sa Dinkovi
nepodarilo viac utekať. Dino je už čipovaný, očkovaný
a kastrovaný.

V útulku sa ocitla aj nádherná sučka cane corso. Má
približne 5 rokov. Na nohách má hnisavé rany, ktoré jej
hneď začneme liečiť. U Kory sme síce našli čip, keď sme však
kontaktovali majiteľa, zistili sme, že na tom istom čísle má
zapísaného iného psa. O Kore tvrdí, že nie je jeho. Prijali sme
ju preto do útulku, kde ju dáme v prvom rade zdravotne
do poriadku. Bude odblšená, zaočkovaná a kastrovaná. Po
uplynutí povinnej karantény bude ponúknutá na adopciu.

HARRY

TIMO

• 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 30.9.2021 do 9.00 hod.
na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor
životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí
6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom - pozemok C-KN parcela č. 442/6 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 14.00 hod.,
tel. č. 045/678 71 43, resp. mobil 0917 857 165.
(r)

Bobík k nám do útulku prišiel s kožným ochorením, ktoré
už je preliečené. Na úplné zotavenie však potrebuje čisté
prostredie. Nenechajme ho v chladnom koterci, pomôžme
mu nájsť domov, kde sa dá úplne do poriadku. Pomôže aj
dočasná opatera. Bobík je malý kríženec, ktorého do útulku
priniesla hliadka MsP. Zo začiatku bol veľmi plachý a celé
dni preležal v kúte koterca. Do nového domova pôjde
odčervený, odblšený, očkovaný, čipovaný.

Ralf je približne dvojročný kríženec nemeckého ovčiaka. Do
útulku ho priviezla hliadka MsP a hoci sme mu našli čip, ten
nie je registrovaný na žiadneho majiteľa. Ralf je priateľskej
povahy a neustále vyhľadáva spoločnosť človeka. Keďže
sme mu pôvodného majiteľa nenašli, hľadáme mu nový
domov, do ktorého pôjde odčervený, odblšený, očkovaný,
čipovaný.

DASTY

Harry je približne 1 – 2-ročný kríženec nemeckého ovčiaka,
je väčšieho vzrastu. Ak hľadáte dokonalého strážcu, Harry
je ten pravý. Je to dominantný pes, ktorý potrebuje pevnú
ruku. Pri správnom vedení bude z neho dokonalý pes
na stráženie. Hľadáme pre neho majiteľa, ktorý mu dá
naozaj výchovu a veľa pohybu. Do útulku sa Harry dostal
po tom, ako ho priviezla hliadka MsP. Je to aktívny psík,
ktorý potrebuje veľa pohybu. Aj napriek jeho akčnému
správaniu je to maznák, ktorý vyhľadáva ľudskú spoločnosť.
Neodporúčame ho majiteľovi, ktorý s takýmto plemenom
nemá skúsenosti. Potrebuje človeka, ktorý sa mu bude
venovať a bude ho vedieť viesť. Harry bude pri adopcii
odčervený, odblšený, očkovaný, čipovaný. Podmienkou
adopcie je kastrácia.

Timo je kríženec nemeckého ovčiaka, má približne tri
roky. Do útulku ho priviezla mestská polícia, ktorá ho
odobrala zo zlých podmienok. Našťastie, bol začipovaný
práve na majiteľov, ktorým ho MsP odobrala. Tí sa ho už
predtým zbavili a darovali ho do osady. V koterci veľmi
trpí, je ťažké dostať ho tam. Potrebuje veľa pohybu
a pozornosť človeka, ktorú priam vyhľadáva a púta na
seba pozornosť vyskakovaním. Pri správnom vedení bude
z neho skvelý strážca vhodný do rodiny. Spoločnosť iných
psíkov nevyhľadáva, preto by bolo ideálne, keď by išiel do
rodiny, kde iný psík nie je. Timo pôjde do nového domova
odčervený, očkovaný, čipovaný a podmienkou adopcie je
kastrácia.

Dasty je približne 2-ročný kríženec stredného vzrastu.
Do útulku ho priviezla hliadka MsP, čip sa u neho nenašiel.
Do útulku prišiel v zlom stave, bol chudý a blchavý. Dnes
už je po ošetrení a zbavený bol aj množstva bĺch. Je to psík
spoločenskej povahy, ktorý by sa stále len mojkal. Dasty
bude pri adopcii odčervený, odblšený, očkovaný, čipovaný.
Podmienkou adopcie je kastrácia.
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Ako správne triediť odpad
Čo patrí do červeno-bieleho
kontajnera:
• Spotrebná elektronika vrátanie príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD
prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže,
magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá)

Zberné autá sú prispôsobené tak, aby
odviezli každú komoditu zvlášť a vytriedený odpad odvážajú na triediacu
linku. V SR je dostatok spracovateľov,
ktorí vytriedený odpad ďalej spracúvajú
na druhotné suroviny, s ktorými sa ďalej
obchoduje, alebo na hotové výrobky.

• Videokamery, digitálne a analógové
fotoaparáty vrátane príslušenstva (napr.
objektívy, blesky)

ÁNO, MÔŽE SA STAŤ
Pokiaľ je obsah kontajnera s triedeným
odpadom natoľko znečistený, že s ním
už nemožno nakladať ako s triedeným
odpadom, nie je možné ho naložiť na
zvozové vozidlo spolu s ostatným triedeným odpadom.

• Malé elektronické a elektrické hudobné
nástroje
• Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice)

Kuchynský olej, ktorý skončí po použití
vo výlevke či WC, upcháva potrubie a následne výrazne komplikuje a predražuje
čistenie v čističke odpadových vôd. Ak
sa takýto olej dostane do prírody, tak má
schopnosť znečistiť obrovské množstvo
vody (1 liter kuchynského oleja znehodnotí až 1 milión litrov vody).
Použité papierové vreckovky, kuchynské utierky a servítky: sú znečistené
a preto patria do zmesového odpadu
alebo do kompostu. Nie je možné ich
recyklovať.
Toner do tlačiarne: ide o nebezpečný

• Faxy a záznamníky
• Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné)
• Tlačiarne, malé stolné kopírky
• Kalkulačky
• Herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady)
• Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely)
• Batérie a akumulátory
• Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia
Do zelených kontajnerov patria:
Nevratné obaly zo skla z alkoholických
alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie
množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.
Nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo
technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.
Do modrých kontajnerov patria:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny,
papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi
sponkami alebo skartovaný papier.
Nepatria sem: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky
a hygienické potreby, alobal, celofán
a pod.
Z papierového odpadu možno vyrobiť
aj obaly na vajcia, kuchynské utierky,
baliaci, toaletný papier, kartóny a iné
papierové výrobky.
Do žltých kontajnerov patria:
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté
PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén,
tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly
z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky
a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.
Nepatria sem: Mastné obaly so zvyškom
potravín, podlahové krytiny, novodurové
rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako
napr. motorových olejov, farieb a pod.
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást.
Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných
látok. Nadrozmerný kovový odpad je
potrebné odniesť do zberní kovov, príp.
zberný dvor.
Nápojové kartóny je potrebné pred ich
vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich
objem napr. zošliapnutím.
Do hnedých kontajnerov patria:
Šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina,
odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad.
Nepatria sem: Mäso, popol, stavebný
odpad a pod.

Elektroodpad
Medzi elektroodpady z domácností patria napr. televízory, rádiá, počítačová,
kancelárska a telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče,
ohrievače, kávovary, práčky, sušičky,
elektromotory, ručné elektrické náradie,
malé elektrické domáce spotrebiče, LED
žiarovky, svietidlá atď.
Elektroodpad je zakázané ukladať do
iných nádob ako zberných nádob na to
určených alebo vedľa nich, k stojiskám
zberných nádob, do stojísk zberných
nádob a na verejné priestranstvá mesta,
ako aj na miesta iné, ako na to výlučne
určené.
V meste je rozmiestnených 8 červeno-bielych stacionárnych kontajnerov.
Sú to špeciálne zberné nádoby na veľmi
malý elektroodpad, batérie a akumulátory.

Kde nájdete tieto kontajnery?
• Ul. A. Štefanku pri stojisku č. 94
• Hviezdoslavova ulica 57, pri stojisku č. 39
• Ul. M. R. Štefánika, na parkovisku pri II. ZŠ,
pri mliečnom automate
• Nám. Matice slovenskej, vo dvore medzi
stojiskami č. 80 a č.81
• Rudenkova ulica, pri spoločnosti Stavit
• Šášovské Podhradie, autobusová
zastávka pod hradom
• Bernolákova ulica, vedľa stojiska 16,
blízko I. ZŠ
• Svitavská ulica, parkovisko

Čo nepatrí do červeno-bieleho
kontajnera:
• Monitory, televízory, žiarivky, výbojky

Čo sa deje s odpadom?
Každý Slovák vyprodukuje v priemere
321 kg odpadu ročne. Z tohto množstva
je recyklovaných len asi necelých 20 kg.

Ako sme na tom v porovnaní
so štátmi EÚ?
Každý Európan v priemere tvorí 475 kg
komunálneho odpadu. Z tohto množstva je recyklovaných približne 133 kg.
Ako sme na tom v porovnaní so susednými štátmi?
Najviac odpadu končí na Slovensku na
skládkach, zhodnocuje sa len malá časť.
Cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, je presne
opačný.

Ktoré chyby robíme pri triedení
odpadu najčastejšie?
Rolky od toaletného papiera a krabice od vajíčok: Dlho platilo, že tento
odpad nepatrí do modrého kontajnera.
Súčasné technológie už umožňujú bezproblémovú recykláciu aj tohoto druhu
papiera. Takže smelo hádžte do modrého
kontajnera!
Krabica od pizze: patrí do zmesového
odpadu alebo do kompostu, keďže ide
o silne znečistený papier mastnotou
a v kontajneri by mohol začať aj plesnivieť a znehodnotiť všetko okolo. Môžete
prípadne hodiť viečko do kontajneru na
papier, ak sa pizze nedotýkalo a je čisté.

Komunálny odpad na skládkach

Zrkadlo: patrí do zmesového odpadu
(malé množstvo) alebo na zberný dvor.
Nie je to klasické sklo, keďže je zo zadnej
strany potiahnuté neoddeliteľnou reflexnou vrstvou.

V súčasnosti máme na Slovensku 117
legálnych skládok odpadu. Evidovaných
nelegálnych skládok je 2500, neoficiálnych môže byť až 7000.

Termoobal na jedlo: Ak nie je zamastený, tak patrí do žltého kontajneru na
plast. V opačnom prípade do zmesového
odpadu.

Pravdy a mýty o odpade
Aj tak sa všetky odpady
sypú na jednu kopu

Polystyrén (napr. výstuž z krabice
s elektronikou): patrí do žltého kontajneru na plast (malé množstvo) alebo na
zberný dvor.

NIE, NESYPÚ
Po roztriedení sa už jednotlivé materiály
nemiešajú. Za každú uloženú tonu odpadu sa na skládkach platí, preto nemá
nikto záujem zosypávať odpady spolu.

Kelímok na kávu: viečko patrí do žltého kontajneru na plast, samotný kelímok
do zmesového odpadu (ide o papier potiahnutý tenkou vrstvou plastu, aby bol
vodotesný).
Použitý kuchynský olej: ide o nebezpečný odpad. V našom meste sú zberné
nádoby na použitý jedlý olej z domácností hnedej farby s označením zbernej
nádoby.

odpad a môžete ho odovzdať na recykláciu napríklad v pobočkách FaxCopy.
Odpady z domácej chémie (farby, rozpúšťadlá, lepidlá): ide o nebezpečný
odpad, ktorý patrí na zberný dvor.
Lieky: všetky nespotrebované lieky (aj
načaté) treba odniesť do lekárne, kde sa
ich zodpovedne zbavia. Ak by sa dostali
na skládku, tak hrozí únik nebezpečných
zložiek do prostredia.
Drevo, nábytok: môžete ho odovzdať
na zbernom dvore alebo počkať na zvoz
veľkorozmerného odpadu počas Dní
čistoty.
Drobný stavebný odpad: patrí na zberný dvor.
Pneumatiky: patria do pneuservisu alebo na zberný dvor.
Textil, topánky: ak sú ešte nositeľné,
môžete ich predať na internete, vymeniť
s kamarátkou alebo darovať na charitu
/ do azylového domu. Ak ste vyčerpali
všetky tieto možnosti, tak ich môžete hodiť do špeciálnych kontajnerov na textil.
Pokladničné bločky: pozor na bločky z termopapiera. Termopapier nie je
vhodný na recykláciu, keďže obsahuje
plnidlá, ktoré bránia jeho rozkladaniu.
Taktiež obsahuje celú radu nebezpečných chemikálií, ako napr. bisfenol
A (BPA) a preto sa neodporúča ani jeho
kompostovanie. Patrí teda do zmesového odpadu. A ako spoznáte účtenku
z termopapiera? Ak ju dáte na tvrdú podložku, tak do nej viete nechtom urobiť viditeľnú čiaru (podľa typu termopapiera
z jednej strany, z druhej alebo aj z oboch
strán).
Zdroj: envipak.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s r. o. prijmú do trvalého
pracovného pomeru pracovníka na pozíciu vodič nákladného vozidla/
obsluha rýpadlo-nakladača. Ohodnotenie: 750 € brutto + mesačné
osobné ohodnotenie. Viac informácií na pohovore. Životopis zasielať
e-mailom na: peter.jagos@tszh.eu alebo osobne priniesť na sekretariát
spoločnosti.

Predám ročnú kosačku Stihl FS38. Cena: 80 eur. T: 0905 745 095

Súrne predám starší nábytok do obývačky. Možné aj po kusoch. Veľmi
lacno. Cena dohodou. Odvoz je nutný! T: 0944 467 405

Kúpim medaily, plakety, vyznamenania, odznaky či mince. T: 0904 506
160 (sms, WhatsApp, Viber, Signal), mincestor@pobox.sk, facebook
mincestor

Hľadám do prenájmu garsónku, jednoizbový byt v ZH alebo blízkom
okolí. T: 0918 775 227

Predám 200 l akvárium, aj s rybami a zariadením. Cena dohodou.
Vyhne. T: 0908 284 744
Hľadám osamelú pani alebo pána, ktorému by som pomáhala robila
spoločnosť, nákupy a upratovala. T: 0907 351 067

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

Predám šijací stroj - skrinkový Veritas a komodu so 4 zásuvkami. Cena
dohodou. T: 0910 100 164

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

Predám voliéru pre psa s drevenou podlahou. Treba vidieť. Cena
dohodou. T: 0908 284 744

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

Predám elektrickú pílu Dolmar. Píla je šesťročná. Cena: 70 eur.
T: 0905 745 095

Žiarsky mládežnícky
parlament zahájil nový
školský rok
Dnes už bývalí členovia Žiarskeho
mládežníckeho parlamentu zmaturovali a rozliezli sa po rôznych kútoch
Slovenska, kde študujú na vysokých
školách. Parlament tak má nové zloženie.
„Sú to študenti z Gymnázia Milana Rúfusa, ale boli by sme radi, keby sa pridali
mladí aj z iných stredných škôl v meste,“
hovorí koordinátorka práce s mládežou
Veronika Fabianová a ako ďalej naznačuje, na prvom stretnutí si nový parlament
zvolil aj nového predsedu: „Novým predsedom sa stal Samuel Zorkóczy. Veríme,
že tak ako celý parlament, aj on príde
s množstvom nových nápadov. Tešíme
sa na spoluprácu s ním. Zároveň touto
cestou ďakujeme predošlým dlhoročným členom a prajeme im veľa šťastia
a úspechov v štúdiu na vysokých ško-

Mám svojich starkých rád
Mesiac október sa už blíži a všetci cítime, že sa zjesenieva. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si CVČ už po sedemnásty krát pripravilo pre žiakov základných škôl literárno-výtvarnú
súťaž Mám svojich starkých veľmi rád.
Žiaci môžu kresliť alebo literárne tvoriť na tému: Najkrajší zážitok s mojou starkou, starkým.
Prijmite od nás túto výzvu so svojimi žiakmi alebo deťmi a pomôžme im precítiť hĺbku puta,
ktoré so svojim starými rodičmi majú, prejaviť im lásku, úctu, pozornosť a vďaku.
Práce prijíma CVČ do 13. októbra do 15.30 hod. e-mailom alebo osobne. Všetky práce ohodnotí nezávislá porota. Víťazné práce budú odprezentované na webovej stránke CVČ, na
Facebooku CVČ alebo v Mestských novinách.

Ako nakladať s komunálnym
odpadom v meste
tvorbe nadmerného množstva odpadov
v domácnosti. Na druhej strane zvýšiť
environmentálne povedomie správneho
nakladania s odpadmi, tým zvýšiť mieru
primárneho vytriedenia (priamo od obyvateľov) zložiek triedeného odpadu, čiže
zvýšiť množstvá odpadov, ktoré môžu
byť predmetom zhodnotenia. Zároveň
sa zníži množstvo odpadov ukladaných
na skládku odpadov, čo má zásadný
environmentálny, ale aj ekonomický
dopad na obyvateľov, samosprávu, ako
aj krajinu.
(kr)

lách, v pracovnom živote aj v súkromí.
Veríme, že sa naše cesty ešte prepletú.“
Žiarsky mládežnícky parlament môžete
sledovať na sociálnej sieti Facebook pod
názvom Žiarska mládež a tiež po novom
aj na Instagrame ako ziarsky_mp.
Žiarsky mládežnícky parlament je neformálna skupina mladých v meste Žiar
nad Hronom, ktorí majú chuť niečo robiť,
tvoriť, pomáhať na aktivitách a mládežníckych projektoch.
Občianske združenie ZAŽIAR funguje
už od roku 2009. Od tej doby zastrešilo
množstvo mladých ľudí, organizovalo
vzdelávania, podujatia, podporovalo
mládež v iniciatívach alebo ich voľnočasové aktivity.
(li)

V pondelok 20. septembra sa v Divadelnej sále MsKC konala prednáška
pre obyvateľov KBV a IBV v Žiari nad
Hronom na tému Nakladanie s komunálnym odpadom v podmienkach
mesta.
V rámci projektu Myslime environmentálne a spolu vyhrajme nad odpadom
robíme niekoľko aktivít zameraných na
predchádzanie vzniku odpadu a správne nakladanie s ním v meste Žiar nad
Hronom. Predchádzanie vzniku je hierarchicky najdôležitejší krok v systéme
odpadového hospodárstva. Jednou
z aktivít bola aj prednáška pre KBV a IBV,
na ktorej sa prítomní dozvedeli, okrem
iného, aj praktické návody správneho
triedenia odpadov a tipy na prechádzanie tvorby odpadov v domácnosti.
Obe prednášky trvali dve hodiny. Lektorkou bola riaditeľka oddelenia komunikácie spoločnosti ENVI-PAK Katarína
Kretter.
Cieľom projektu je na jednej strane upovedomiť obyvateľov, ako predchádzať
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

SPOMIENKA

Odišiel tíško, ako
odchádza deň
a v našich
srdciach zostáva
spomienka len.
Nech s nami
spomína každý,
kto ho mal rád.

Prestalo
srdiečko tĺcť,
prestali ústa
sa smiať,
budeme,
mamička drahá,
stále na teba
spomínať.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí na
poslednej ceste odprevadili
nášho drahého
Ing. Stanislava Šályho,
ktorý nás navždy opustil dňa
31. augusta 2021 vo veku
nedožitých 80 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

Dňa 4. októbra si pripomíname
1. smutné výročie od chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
mamička, babička a prababička
Božena Kollárová
vo veku 90 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Už len spomienka
v závoje tmy.
Posledný odkaz:
Chýbaš nám!
Dňa
13. septembra
sme si s láskou
spomenuli na
nášho manžela, ocka a starkého
Slavomíra Vanku,
ktorý nás pred 30. rokmi
navždy opustil.
S úctou a láskou naňho spomínajú
tí, ktorí ho stále ľúbia a radi majú.
Manželka Anka, synovia Slavko
s Alenkou, Zdenko s Karinkou,
vnúčatká Zdenko, Paťka,
Slavko a Alexko.

Keby sa dalo
zavolať do neba,
povedať:
ako smutno je
bez teba.
Keby sa dalo
vrátiť čas,
pohladiť,
počuť tvoj hlas,
stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 25. septembra sme
si pripomenuli 7. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný
Dušan Grochal.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína
manželka a deti.

SPOMIENKA
Žiaľ, dňa
2. októbra 2020
nás navždy
opustila
Lia Koňariková.
Tí, ktorí ste ju
poznali, venujte
jej peknú
spomienku.
Nikdy nezabudneme.
Bučo, Niko a Lianka
THE SHOW MUST GO ON

Odpusť, tak
odpusť skončené.
Osud ostrú čepeľ
do mňa tasí.
Vo chvíli nič
netušenej,
kríž môj vidieť
musela si.
Nie, nezvykli sme si,
Nie, čas neutíšil bolesť,
chýbaš stále rovnako
a možno aj viac.
Dňa 1. októbra si pripomenieme
desiaty rok, čo na nás dávaš
pozor zhora.
Mgr. Monika Dobrotová
V srdci, mysli a spomienkach
s nami ďalej žiješ.

Rizikové faktory
Alzheimerovej choroby
• ženské pohlavie
• pozitívna rodinná anamnéza (výskyt
ochorenia v rodine - rodič, brat, sestra)
• vek (výskyt Alzheimerovej choroby stúpa s vekom)
• genetická záťaž
• úrazy hlavy (najmä spojené so stratou
vedomia)
• vzdelanie (ľudia s nižším vzdelaním
majú zvýšené riziko rozvoja ochorenia)
• vysoký krvný tlak
• zvýšená hladina cholesterolu
• poruchy prekrvenia mozgu, tzv. mozgová skleróza (ako urýchľovač nástupu
príznakov ochorenia).

Príčiny vzniku
Alzheimerovej choroby
Aj keď v dnešnej dobe presne nepoznáme, čo spôsobuje Alzheimerovu
chorobu, poznáme niektoré faktory sa
u ľudí s týmto ochorením objavujú. Istá
kombinácia nasledujúcich faktorov, tak
môže vytvárať predpoklady pre vznik
tohto ochorenia:

Ako možno zmierniť nástup
Alzheimerovej choroby
Nasledovné body zahŕňajú spôsoby, ako
je možné redukovať riziko rozvoj Alzheimerovej choroby.
• Starajte sa o svoje zdravie - Fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, kardiovaskulárne choroby zvyšujú
pravdepodobnosť získania Alzheimerovej choroby. Týmto problémom je možné
predchádzať zdravým životným štýlom.
• Buďte fyzicky aktívny - Existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že fyzická aktivita
môže pomáhať redukovať riziko rozvoja demencie. Fyzická aktivita posilňuje
imunitný systém, zvyšuje mozgovú aktivitu, posilňuje kardiovaskulárny systém,
znižuje hladinu škodlivého cholesterolu,
posilňuje steny ciev, normalizuje/vyrov-

SPOMIENKA

Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata
v srdci bolieť
neprestáva.
Dňa
18. septembra
sme si
pripomenuli 5. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Anton Mazán.
S láskou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami.

Kto v srdci žije,
neumiera...
Dňa
30. septembra si
pripomenieme
13 rokov od
chvíle, keď nás
navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Milan Kukučka.
S láskou spomína manželka,
synovia s rodinami
a vnúčence.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi
nami,
v našich
srdciach žiješ
spomienkami.
Dňa 4. októbra
2021 uplynie
5 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec
Peter Mlynár.
Za tichú spomienku ďakujú
a s úctou spomínajú synovia Peter
a Branko s rodinami, vnúčatá Peťka,
Miško, Zuzka a Janka.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI

náva krvný tlak. Dôležité je realizovať
fyzickú aktivitu na čerstvom vzduchu.

• pokročilý vek
• niekedy dokázaná dedičnosť, ale prevažujú prípady sporadického výskytu, teda
bez dokázanej genetickej dispozície
• výskyt rizikových faktorov, ktoré podmieňujú aj vznik srdcovo-cievnych ochorení – vysoký krvný tlak, fajčenie, obezita,
cukrovka, vysoká hladina cholesterolu.
• predchádzajúce úrazy hlavy
• stres
• vysoká miera úzkosti a pesimizmu
• škodlivo pôsobiace vplyvy prostredia

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Alzheimerova choroba
Je veľmi pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek
a nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú
dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti. Platí: čím skôr sa
choroba rozpozná, čim skôr sa zaháji
liečba, tým väčšia je šanca na zmiernenie priebehu.
Možnosť vyliečenia Alzheimerovej choroby ešte dnes nie je, sú však k dispozícii
lieky, ktoré môžu zmierniť jej príznaky
a zlepšujú kvalitu života postihnutých.
Okrem medikamentóznej liečby je veľmi
dôležitá aktivizácia chorého (nefarmakologické prístupy a terapie).

Mestské noviny I 27. september 2021

• Zdravo sa stravujte - Dobre fungujúci
mozog si môžeme udržať zdravou a vyváženou stravou. Stredomorská strava
bohatá na zeleninu, ovocie, ryby, olivový
olej pomáha znižovať riziko demencie.
Potraviny, ktoré sú bohaté na omega-3
mastné kyseliny znižujú riziko Alzheimerovej choroby. Potrebný je dostatočný
príjem kyseliny listovej, vitamínov skupiny B a vitamín E. Odporúča sa piť voda,
čerstvo pripravené šťavy, zelený čaj.
• Stimulujte svoj mozog - Stimulovanie
mozgu duševnou aktivitou môže brániť
rozvoju Alzheimerovej choro¬by a iných
typov demencií. Stimulujte svoj mozog:
komunikáciou a rozhovormi s ľuďmi, čítaním kníh, dennej tlače, písaním (napr.
denníka, vlastných myšlienok), spoločenskými hrami (šach, monopoly, pexeso),
vzdelávaním sa v problematike, ktorá nás
zaujíma, riešením krížoviek, vypĺňaním
sudoku, plánovaním pracovného týždňa,
plánovaním domácich osláv, sledovaním
vedomostných súťaží. Trénovať vybavovanie spomienok – spomeňte si na sny,
na zážitky z detstva.
• Buďte sociálne aktívny - Sociálne aktivity sú tiež prospešné pre mozog, pretože
komunikácia, plánovanie a organizovanie rôznych aktivít stimulujú mozgové
funkcie, udržujú človeka v aktivite, pričom pomáhajú znižovať riziko demencie
aj depresie.

Prevencia
Alzheimerovej choroby
Včasná prevencia Alzheimerovej choroby je mimoriadne dôležitá, pretože doposiaľ neexistuje liek na toto ochorenie.
Potrebné je začať s prevenciu od mladého veku a udržať si zdravý životný štýl po
celý život.
Zdroje údajov: alzheimers.net,
alz.co.uk, alzheimer-europe.org

SPOMIENKA

Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 30. septembra si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mama
Anna Vnenčáková
a dňa 12. novembra uplynie 36
rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila náš drahý otec
Jozef Vnenčák.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú syn a dcéry
s rodinami, vnúčence
a pravnúčence.

Aktuálne opatrenia
v žiarskej nemocnici
Vzhľadom k tomu, že okres Žiar nad
Hronom sa nachádza v oranžovej farbe, žiarska nemocnica podľa COVID
automatu nastavila aj svoje protiepidemické opatrenia a postupuje podľa
usmernení MZ SR, rovnako ako všetky
ostatné nemocnice.
„Návštevy sú v žiarskej nemocnici povolené len pre kompletne zaočkované
osoby a taktiež pre kňazov za účelom
podávania sviatosti pomazania ťažko
chorým a umierajúcim a u osôb, ktorým
je poskytovaná paliatívna starostlivosť,
sú ťažko choré alebo umierajúce,“ informuje Jana Fedáková, hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia s tým, že pre ostatné
osoby sú návštevy zakázané.

Pri pôrode potrebuje
sprevádzajúca osoba PCR test
Čo sa týka pôrodov, pri plánovaných
pôrodoch sprevádzajúca osoba donesie

PCR test nie starší ako 72 hodín. „Avšak,
pri náhlych pôrodoch nemocnice testujú sprevádzajúcu osobu antigénovým
testom. V tomto smere čakáme aj na
úpravu usmernenia rezortu,“ podotýka
ďalej Fedáková.
Pri plánovaných hospitalizáciách
je potrebné priniesť negatívny PCR
test nie starší ako 72 hodín. Požiadať o vyšetrenie je možné cez stránku
www.korona.gov.sk. Pri akútnej hospitalizácii nemocnica testuje pacienta antigénovým testom a následne v prvý den
hospitalizácie ešte PCR testom.
„Čo sa týka darcov krvi, nemocnica poskytuje antigénové testovanie nezaočkovaných darcov v deň odberu,” uzatvára
Jana Fedáková.
(li)
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Na Dubnicu sme nestačili, rozhodli presilové hry
HOKEJ – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
TSS Group Spartak Dubnica 1:4 (0:1,
1:1, 0:2)

sa tím buduje, zostava sa rotuje, čo je
našou hlavnou úlohou, aby sme tím
zastabilizovali a aby sme tých pár dní,
ktoré nám do súťaže zostávaju, začali
trénovať v stabilnejšom zložení. Dnes
nám chýbala aj zodpovednosť, pretože
počas celého zápasu sme robili veľmi
naivné chyby.“

Góly: 40. Sarvaš (Gašpar, Barcík) –
8. Ďuriš (Sojčík, Kristín), 22. Jarábek,
43. Haščák (Kristín, Dubeň), 54. Sojčík
(Síkela, Cebák)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimko – Pač, Barcík, Sarvaš, Gašpar, Lunter,
Andersons, Gaško, Václav, Mihalík, Murtazin, Kobolka, Buyanov, Tatár, Rybnikár,
Babeliak, Benko, Bořuta, Srnka, Adamčík
TSS Group Spartak Dubnica: Gabriš –
Jarábek, Mikuš, Sojčík, Ďuriš, Kristín Mi.,
Cebák, Dubeň, Síkela, Ondruš, Tábi, Trška,
Janík, Dudáš, Haščák, Petrík, Druga, Maniaček, Kopáč
Žiarčania majú za sebou prípravný zápas
s mimoriadne kvalitným súperom, ktorý pricestoval aj so skúsenými oporami.
Dve tretiny sme dokázali s Dubnicou držať krok, v záverečnej sme skórovať nedokázali a súper dvomi gólmi rozhodol.
Nevyužili sme hru v početnej výhode,
z ktorej, naopak súper dvakrát skóroval.
Norbert Javorčík: „Počas dvoch tretín
sme boli Dubnici vyrovnaným súperom,
dovolím si povedať, že miestami sme aj
prebrali iniciatívu, ale nedookázali sme
sa gólovo presadiť. Dostali sme sa aj do
výhody o dvoch hráčov, ale nepodarilo
sa nám ju premeniť na gól. Súper bol
efektívnejší v zakončení, využil presilové
hry a to rozhodlo. Robili sme veľa chýb
v prechode do útočného pásma a to sú
veci, na ktorých budeme musieť ešte
pracovať.“

Proti Považskej Bystrici
sa hetrikom blysol Hrušík
HK 95 Považská Bystrica – HK Indian
Žiar nad Hronom 10:4 (2:1, 6:1, 2:2)
Góly: 1. Drevenák, 14. L. Hrušík, 26. Pšurný, 29. Ligas, 30. Zlocha, 34. Zlocha,
36. L. Hrušík, 39. Surminov, 52. Dmitriev,
57. L. Hrušík – 8. Murtazin, 26. Danielčák
(Murtazin), 45. Gašpar, 47. Kobolka
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom:
Mosný (40. Šimko) – Pač, Hlinka, Sarvaš,
Gašpar, Lunter, Buyanov, Debnár, Václav,
Mihalík, Murtazin, Benko, Kobolka, Tatár, Rybnikár, Danielčák, Danko, Jakuba,
Adamčík, Lalík
HK 95 Považská Bystrica: Hrušík T. –
Ďurkech L., Ďurkech J., Drevenák, Ligas,
Zaťko, Hrušík L., Pšurný, Dmitriev, Šefčík,
Turian, Zlocha, Jakubec, Dvonč, Surán,
Švantner, Krieger, Turan

Do Považskej Bystrice sme vycestovali
vo výrazne omladenej zostave. Skúsení
hráči dostali po predchádzajúcom zápase priestor na odpočinok, rovnako nám
stále chýbajú hráči, ktorí sa spamätávajú
z covidu a čakáme na ich návrat, kedy
vystužia základnú kostru nášho tímu.
Priestor na ľade tak dostali ďalší mladíci.
Do brány sa od úvodu postavil brankár
Mosný, ktorý zatiaľ odchytal v príprave
len jednu tretinu a taktiež mu chýba zápasová prax.
Norbert Javorčík, tréner: „Dnes sme
neodohrali dobrý zápas. Od začiatku
sme ťahali za kratší koniec a nenašli
sme si nič v tomto zápase, čím by sme
dokázali eliminovať súpera a presadiť sa
v útočnej fáze, resp. zachytiť súperove
útoky. Najviac sa to ukázalo v priestore
pred našou bránou, odkiaľ sme od tretieho po siedmy gól dostali všetky a ten
úsek hry definitívne rozhodol o výsledku. Nie je to ospravedlnenie, ale stále

Marek Pač, kapitán: „Do dnešného
zápasu sa nám nepodarilo preniesť pozitívne momenty, ktoré sme nadobudli
z predchádzajúcich zápasov. Zostava
bola oproti zápasu s Dubnicou obmenená, chýbali nám skúsení hráči, čo sa
v zápase ukázalo. Neboli sme dôrazní
pred vlastnou bránou, dostať päť gólov
spred brány, to sa nemôže stávať. Kvôli
komplikáciám s covidom sme minulý
týždeň netrénovali tak ako sme mali
naplánované, to nám v dnešnom zápase chýbalo a chýbala nám aj potrebná
emócia.“

Generálka nám nevyšla,
doplatili sme na neskúsenosť
a vlastné chyby
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
HKM Rimavská Sobota 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Góly: 3. Srnka (Hlinka, Rybnikár), 48. Srnka (Gašpar, Hlinka) – 6. Slovák (Filipiak,
Babkovič), 8. Romanov (Špankovič, Vyskoč), 11. Zorvan, 25. Romanov (Vilchynskiy), 42. Špankovič (Vyskoč, Mlynčár)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom:
Mosný (Šimo) – Buianov, Hlinka, Duran,
Kobolka, Benko, Nociar – Tatár, Rybnikár,
Sarvaš, Václav, Mihalík, Hús, Gašpar, Murtazin, Lunter, Kamzík, Srnka, Adamčík

HKM Rimavská Sobota: Kožiak – Slovák
M., Gábor, Koksharov, Škantár, Vyskoč,
Špankovič, Tomosváry – Babkovič, Filipiak, Šagát, Slovák J., Romanov, Vilchinskiy, Zorvan, Mlynčár, Buda, Melich, Révész, Havran
Rimavská Sobota naplno ukázala, že
právom patrí medzi elitu druhej ligy
a zaslúžene vyhrala. Doplatili sme najmä
na chyby v defenzíve, zakladaní protiútokov a v zakončení, kde sme sa nedokázali presadiť. Naopak, súpera treba pochváliť za lekciu z efektivity, podporenú
výborným výkonom brankára.
V úvode zápasu sme sa dostali do vedenia zásluhou presilovkového gólu
Braňa Srnku. Hostia sa však veľmi rýchlo
otriasli a tromi gólmi v priebehu šiestich
minút dokázali otočiť vývoj zápasu.
Nedokázali sme odpovedať v ponúknutých presilových hrách a, naopak, po
hrubej chybe sme inkasovali vo vlastnej
presilovke. Do tretej tretiny sme nastúpili oslabení o dvoch hráčov, čo hostia
opäť využili. Na konečných 2:5 uzavrel
skóre svojim druhým gólom v zápase
Braňo Srnka.
Norbert Javorčík: “Myslím, že nám zápas vôbec nevyšiel. Tým nechcem znižovať kvalitu súpera, ale musím povedať, že z našej strany to nespĺňa kritéria
súťaže, v ktorej chceme hrať. Dôvodov
je viac, sú rôzne a ešte si ich musíme nechať uležať v hlave. Vôbec nie sme spokojní s tým, čo sme dnes predviedli. Ani
my a, samozrejme, ani hráči.”
Zdroj: www.hkmskziar.sk

Futbalisti Pohronia sa herne aj výsledkovo trápia
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Aj napriek bojovnému výkonu
sme nestačili na domácu Senicu
FK Senica - FK Pohronie 1:0 (0:0)
Gól: 75. Mashike. Rozhodovali: Marhefka – Galo, Vass, ŽK: Duda (Senica), 673
divákov.
FK Senica: Ravas – Twardek, Pavlík, Gáč,
Šimčák – Duda (75. Mašulovič), Halabrín (82. Egert) – Oršula (59. Vikri), Jurdík
(59. Niarchos), Šumbera (75. Kučera) –
Mashike
FK Pohronie: Slančík – Mazan (81. Mastiš), Čmovš, Špiriak, Kokovas – Adamec
(81. Záhumenský), Pajer - Blahút, Badlo,
Ladji (61. Ściślak) - Lačný
Futbalisti Senice zvíťazili v domácom
súboji 7. kola Fortuna ligy nad FK Pohronie 1:0.
Seničania nastúpili v nových dresoch
a v zostave s novými hráčmi - Jurdíkom
a Oršulom. V úvode boli aktívnejší hostia, ktorým sa darilo držať loptu a hralo
sa viac na polovici Záhorákov. Do zakončenia sa však hráči Pohronia nedostali.

Postupe sa hra vyrovnala. Seničania sa
dostali do dvoch šancí, z ktorých mohli
streliť gól. V 28. minúte po kombinácii
sa v 16-ke dostal do zakončenia Jurdík,
ale asi z 8 metrov mieril tesne vedľa.
O štyri minúty dobre vystrelil spoza
16-ky Šumbera, lopta po teči Špiriaka
išla tesne vedľa a bol z toho len rohový kop. Priamu strelu na domácu bránu
vyslali hostia až v 43. minúte, ale s Lačného pokusom Ravas nemal problémy.
V prvom polčase sa hral iba priemerný
futbal a tak nemohol skončiť inak ako
bez gólov.
Do druhého polčasu mali Seničania lepší
nástup, boli aktívnejší a dostávali sa viac
pred bránu Slančíka. V 70. minúte po
centri Twardeka sa dostal do šance Mašike, ale hlavou mieril tesne vedľa pravej
žrde. Jediný a víťazný gól padol o päť
minút neskôr, po centri indonézskej
akvizície Vikriho, Mashike preskočil obrancu a z hranice malého vápna prekonal bývalého brankára Senice Slančíka.
Hostia sa potom snažili o vyrovnanie, ale
dostali sa iba do zakončenia, keď strieľal

V drese Senice nastúpil aj Petr Pavlík, ktorý bol v minulej
sezóne kapitánom Pohronia.

z rohu 16-ky Mazan, ale lopta išla vedľa. Záver už Seničania odohrali takticky
a radujú sa z ďalších troch bodov.

Liptovskému Mikulášu
sme podľahli 1:5
MFK Tatran Liptovský Mikuláš –
FK Pohronie 5:1 (2:0)
Góly: 18. a 64. Laura, 29. Andrič, 75. Hranáč, 90+1. Václavik (z 11 m) - 60. Lačný,
ŽK: Pintér, Janec - Mazan, Špiriak, ČK: 90.
Špiriak (Pohronie) po druhej ŽK. Rozhodovali: Dohál - Weiss, Štofík, 240 divákov.
Liptovský Mikuláš: Sváček - Krčík, Hranáč, Pintér, Janec - Laura (76. Kotora), Krčík, Bartoš (88. Václavik), Staš (88. Voško),
Švec (76. Flak) - Andrič (42. Pinte)
FK Pohronie: Slančík - Kokovas
(46. Nguer), Paluszek, Špiriak, Záhumenský - Pajer, Adamec (46. Badolo), Mazan,
Ladji - Blahút (46. Ściślak), Lačný
Futbalisti nováčika MFK Tatran Liptovský Mikuláš získali druhé víťazstvo v sezóne. V sobotu 18. septembra v 8. kole Fortuna ligy deklasovali
FK Pohronie 5:1. Pohronie je so štyrmi
bodmi posledné, na konte má šesť
prehier.
Domácich hráčov Tatranu Liptovský Mikuláš čakal v Poprade typický „šesťbodový zápas“ s tabuľkovým susedom z Pohronia, ktorý v siedmich dueloch získal
iba o jeden bod viac ako Liptáci. Tí začali
lepšie, v úvodných 10 minútach hry sa
dvakrát prezentoval nebezpečným zakončením útočník Švec. Jeho strely iba
tesne minuli bránku hosťujúceho Slančíka. Liptáci sa gólovej odmeny dočkali
v 18. minúte. K odrazenej lopte na hranici šestnástky sa dostal domáci záložník
Laura a namieril presne – 1:0. Hostia sa

v útoku presadzovali iba ťažko. Ich strelecké pokusy zo stredných vzdialeností
skončili väčšinou mimo troch žrdí brankára Sváčeka. Najaktívnejší z hostí bol
Malle Ladji. V 29. minúte domáci pridali
druhý gól. Chybu hosťujúceho stopéra
Špiriaka dokonale využil Andrič a tvrdou strelou rozvlnil sieť za Slančíkovým
chrbtom – 2:0. Hráči Tatrana pokračovali
v drvivom tlaku. Po tretí raz si mohli diváci zakričať po Švecovej šanci, ten ale
z ideálnej pozície namieril nad hosťujúcu bránku. V 38. minúte sa výborným zákrokom prezentoval brankár Pohronia,
keď zabránil pohrome z kopačky Jakuba
Šveca. Trénera Pohronia Zaťka slabá obranná hra jeho zverencov poriadne rozčúlila. Domáca lavička následne siahla
po striedaní. Z ihriska sa porúčal zranený
skúsený útočník Andrič, ktorého na hrote útoku vystriedal mladík Pinte.
Do druhého polčasu hostia vybehli
s trojnásobným striedaním, tréner Zaťko
vymenil hráčov z defenzívy. Aktívnejší
boli aj smerom dopredu, kde aktívne
napádali domácu rozohrávku. V 57. minúte sa predral do čistej šance Pinte,
ale jeho zakončenie iba tesne minulo
pravú žrď Slančíkovej bránky. Vzápätí

platilo otrepané nedáš - dostaneš. Záhumenského center našiel Lačného, ktorý
vykresal pre hostí nádej na body – 2:1.
Domácich inkasovaný gól nezlomil.
O štyri minúty po ňom rozohral mozog
domácich akcií Bartoš loptu na Lauru
a ten sa parádnou strelou presadil po
druhý raz v zápase – 3:1. Diváci naďalej
sledovali atraktívny zápas, hostia ani po
treťom inkasovanom góle nezložili zbrane. Smoliarom stretnutia bol Švec. Ani
v 74. minúte sa po perfektnej prihrávke
Lauru nepresadil, loptu napálil iba do
pripraveného Slančíka. Už o minútu sa
ale Liptáci radovali. Po rohovom kope
sa hlavou zapísal do listiny strelcov Hranáč – 4:1. Na opačnej strane sa peknou
akciou pripomenuli hostia. Lačný prihral
loptu do streleckej pozície Badolovi, ale
ten ju posunul ešte lepšie postavenému
Nguerovi, ktorý v čistej šanci prestrelil.
V samom závere prišla pre hostí dvojnásobná pohroma. Po druhej žltej karte sa
z ihriska porúčal stopér Špiriak a keďže
fauloval v pokutovom území, rozhodca
nariadil jedenástku. Tú s prehľadom premenil striedajúci hráč Václavík a stanovil
výsledok 5:1.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Najmenší basketbalisti v prípravnom
zápase nestačili na Prievidzu

Úspešný vstup karatistov
do sezóny

BASKETBAL – STARŠÍ MINIŽIACI – U12

KARATE

Dva ťažké zápasy preverili
našich kadetov
Basketbal – kadeti – U17
MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia Považská Bystrica 84:68 (54:38)
Body: Oliver Ondrík 18, Filip Horváth 17,
Alex Kaša 12, Bruno Juhász 10, Matej Kret
9, Maroš Kartík 6, Matej Valent 5, Jakub
Barcík 4, Adam Vonkomer 3. Hrali: Matúš Melaga, Marek Kňažko, Alexander
Kondra.
MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hronom 88:58 (47:27)

Najmenší basketbalisti
v prípravnom zápase
nestačili na Prievidzu
Basketbal – starší minižiaci – U12
Prievidza – Žiar nad Hronom 78:54
Body: Galko 16, Oswald 12, Matúš Šarkozi 9, Baláž 8, Krnáč 6, Chrobák 2, Marek
Šarkozi 1. Hrali: Matejka, Kouřil, Morvay.
Vo štvrtok 16. septembra odohrali
naši najmenší basketbalisti prvý prípravný zápas so súperom z Prievidze
na jeho palubovke.
Od začiatku bolo jasné, že to bude tvrdý
boj o každú loptu. Obidva tímy sa prezentovali dobrou obranou po celom ihrisku a rýchlym prechodom do protiútoku. Na hre nášho súpera bolo poznať, že
už má za sebou 8 prípravných zápasov,
jeho hráči na ihrisku lepšie spolupracovali, mali presnejšie prihrávky a efektívnejšiu streľbu na kôš. Tieto skutočnosti
rozhodli o výsledku. Veľkou výhodou
Prievidžanov bolo aj to, že ich na zápas
nastúpilo 20, kým náš tím mal len 10
hráčov, a preto v závere zápasu našim
hráčom dochádzali sily. Aj napriek týmto skutočnostiam sme v Prievidzi podali
bojovný výkon, predviedli krásne akcie,
čím sme určite potešili každého basketbalového fanúšika.
Marek Baláž, tréner
a Marek Marko, asistent trénera

Žiaci na dvojdňovom prípravnom
turnaji v Košiciach víťazne
Basketbal – žiaci – U14
BK MŠK Žiar nad Hronom – RIM BASKET Košice 54:51 (15:17, 23:30, 36:39)
Body: Barniak 16, Roško 16, A. Huraj 9,
Tapfer 6, Oťapka 3, Dekýš 2, M. Huraj 2.
Hrali: Ďurian, Golebiowski, Mališ, Plencner, Polák.
ŠBK GALAXY Košice – BK MŠK Žiar
nad Hronom 54:55 (6:11, 29:20, 35:33)
Body: Barniak 20, Ďurian 20, Roško 9,
A. Huraj 4, Oťapka 2. Hrali: Dekýš, Golebiowski, M. Huraj, Mališ, Plencner, Polák,
Tapfer.

BK MŠK Žiar nad Hronom – AC LB 04
Spišská Nová Ves 63:40 (21:11, 36:23,
52:31)
Body: Barniak 28, Roško 18, Tapfer 6, A.
Huraj 3, M. Huraj 2, Mališ 2, Oťapka 2,
Ďurian 1, Plencner 1. Hrali: Dekýš, Golebiowski, Polák.
Žiaci BK MŠK Žiar nad Hronom sa
v dňoch 18. a 19. septembra zúčastnili veľmi dobre zorganizovaného
dvojdňového prípravného turnaja
v Košiciach. Po absolvovaní mesačnej
hrubej kondičnej a hernej prípravy im
prišla porcia troch prípravných zápasov veľmi vhod.
Na chlapcoch bolo vidieť, že im chýba
zápasová prax. Rovnako a možno ešte
viac im robilo problémy zvládanie herných činností, individuálnych aj tímových, v rýchlosti, na akú neboli doteraz
zvyknutí. Ale práve za takýmito skúsenosťami sme za súpermi na východ Slovenska cestovali.
Všetky tri zápasy sa niesli v podobnom
duchu. Nastúpili sme nedôrazne a nekoncentrovane, hlavne v prvom polčase. Súperi sa v prvých minútach zápasu
vždy dostali na koňa a my sme museli
pomaly pridávať obrátky a zápasy otáčať s vypätím všetkých síl a nervov v náš
prospech. Pokiaľ sme hrali pomaly, s dlhým driblingom, s nedôraznou obranou,
nedalo sa na našu hru pozerať. Keď však
chalani zrýchlili prechod do útoku s peknými a presnými prihrávkami, dostávali
sa do ľahkého a presného zakončenia.
V obrane sme striedali slabšie okamžiky s lepšími. Pokiaľ však chlapci boli na
palubovke sústredení, videli sa v útoku
a dopĺňali sa v obranných činnostiach,
bolo na našu hru naozaj radosť pozerať
a súperi na našu hru herne naozaj nemali. Musíme sa však vyvarovať individuálnych zlyhaní a školáckych chýb.
Tento tím má veľký potenciál, viacero
talentovaných hráčov, čaká nás ale ešte
dlhá cesta tréningového drilu. Všetci
naši hráči si za výkon na turnaji a vzornú reprezentáciu klubu zaslúžia veľkú
pochvalu.
Norbert Nagy, tréner
a Patrik Ďurica, asistent trénera

Body: Filip Horváth 27, Oliver Ondrík 11,
Matej Kret 8, Alex Kaša 4, Bruno Juhász
3, Maroš Kartík 3, Matúš Melaga 2. Hrali:
Jakub Barcík, Adam Vonkomer, Marek
Kňažko. Nenastúpili: Alexander Kondra,
Matej Valent.
Cez víkend 18. a 19. septembra začala nová sezóna aj žiarskym kadetom,
ktorí odohrali svoje prvé kvalifikačné zápasy o postup do celoslovenskej
ligy - GOLD skupiny.
V prvom zápase na domácej palubovke
si svoje sily zmerali družstvá MŠK BK Žiar
nad Hronom a IMC Slovakia Považská
Bystrica. Začiatok zápasu bol vyrovnaný,
postupne však hru začali ovládať chlapci
domáceho BK, ktorí už v priebehu 1. polčasu dokázali viesť aj o 20 bodov. Súper
sa však nevzdával a využil každé naše
poľavenie v obrane. Prejavilo sa to hlavne pri striedaní, kedy nasadenie nových,
oddýchnutých hráčov bolo o niečo slabšie. No aj napriek tomu a tiež vychýlenej
muške zo striel za 3 body chlapci zabojovali a dotiahli zápas do víťazného konca.
Do zápasu sa zapojilo všetkých 12 nominovaných chlapcov, ktorí si odohrali
svoje prvé minúty v kadetke.
V nedeľu Žiarčania vycestovali do Prievidze, kde odohrali druhý kvalifikačný
zápas proti domácemu družstvu. Skúsené domáce družstvo Prievidze, v ktorom hrajú štyria hráči reprezentácie U16,
koučované repretrénerom, od začiatku
zápasu potvrdzovalo rolu favorita. Súper bol fyzickejší, rýchlejší, agresívnejší,
čo malo za následok 17 strát do polčasu
a vcelku prijateľnú prehru o 20 bodov.
Náš mladý tím, postavený prevažne na
prvoročiakoch (2006) a doplnený staršími žiakmi, sa však nevzdával a v tretej
štvrtine dokázal náskok súpera znížiť na
12 bodov po pekných kombinačných
akciách, do ktorých sa dostali vďaka
zlepšenej obrane. Po oddychovom čase
súpera nás však do reality vrátili hneď
tri úspešné trojkové pokusy domácich
a znova to bolo cez 20 bodov. Síl ubúdalo, aj keď sa do hry zapojilo 10 hráčov,
okrem zraneného Valenta a Kondru. No
konkurencieschopných v tomto zápase
by sa dalo spočítať na jednej ruke. Ďakujeme však za takéto ťažké zápasy, ktoré
nás všetkých motivujú do ďalšej tvrdej
práce a posunú basketbalovo na vyššiu
úroveň.
Juraj Horváth, tréner
a Jakub Švec, asistent

So začiatkom školského roka sa začala aj ďalšia sezóna Karate klubu
MŠK Žiar nad Hronom. Keďže situácia s aplikovaním protipandemických
opatrení na športové podujatia je
ťažko predvídateľná, súťaže, ktoré sa
odohrali v septembri na Slovensku,
boli skôr regionálneho charakteru
s menším počtom štartujúcich pretekárov.
Prvou súťažou, kde viali aj farby nášho karate klubu, bola súťaž Račiansky
strapec. Súťaž bola určená pre pretekárov súborných cvičení kata a konala
sa 11. septembra v Bratislave. Tu nás
reprezentovali Nikola Kršiaková a Patrik
Fuzák. Nikola nastúpila v kategórii Kata
staršie dorastenky, kde nenašla premožiteľku a skončila so zlatom. Podobne
sa darilo aj Patrikovi, ktorý si z kategórie
Kata muži taktiež odniesol zlato. Patrik

ešte nastúpil v špeciálnej kategórii Kata
Seyunchin, kde si vybojoval striebro.
Druhou úspešnou súťažou bola súťaž
7. ročník pohára ŠK CMK Banská Bystrica, ktorá sa konala 15. septembra na
Moštenici. Tu nastúpila Nikola Kršiaková, tentoraz v zmiešanej kategórii Kata
dorastenci (chlapci + dievčatá), kde sa
opäť prebojovala na najvyššiu priečku
na stupni víťazov.
Karate klub hneď od začiatku septembra
začal s tréningovým procesom, pričom
naviazal na letné sústredenie, čo sa začína prejavovať aj na súťažných výsledkoch. Počas celého septembra prebieha v klube aj nábor nových členov od
5 rokov.
Ľubomír Striežovský, tréner

