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Vínny festival sa po roku presunul
z kaštieľa do priestorov parku
V sobotu 21. mája sa konal ďalší
ročník mimoriadne obľúbeného festivalu Víno v parku. Pred rokom sa
podujatie uskutočnilo na nádvorí
biskupského kaštieľa. Tento rok sa ho
však organizátori rozhodli presunúť
opäť do prostredia Parku Štefana
Moysesa.
Ako zhodnotil producent žiarskeho
Mestského kultúrneho centra, Víno
v parku, až na drobnosti, vyšlo presne
podľa predstáv. „Najviac sme sa obávali
počasia, ale aj to nám prialo a ľudia prišli. Dokonca ich prišlo takmer 700, a tak
môžeme hovoriť o rekordnej účasti,“
konštatuje na úvod producent Céčka,

Muráni víno Čajkov, vinárstvo Borvin,
Passionis a Pivnica Imra a Anny Šebovcov z Novej Bane. Okrem vína sa dalo
pochutiť aj na kvalitnej káve, ktorá mala
výstižný názov Ľubezná, pražená v srdci
Slovenska. Hladných zase zasýtili grilované špeciality, ktoré pripravil šikovný
Peter Herčko a nechýbal ani stánok
s jednohubkami a chutnými druhmi
syra, čo potešilo nejedny chuťové poháriky.

„

Vínny festival patrí medzi
najobľúbenejšie podujatia
Žiarčanov.

Vína ste mohli ochutnať od ôsmich vinárov.

spokojný. A tak to bolo aj v tomto prípade. Po roku, kedy sa festival konal
v kaštieli, sa preto očakávali rôzne reakcie na zmenu miesta podujatia. A to
či už zo strany návštevníkov, predajcov
občerstvenia či od vinárov. „Vinári, predajcovia občerstvenia aj diváci odchádzali veľmi spokojní. Viac sa im pozdáva

Janko Kulich a dopĺňa: „Ľudia začali
pomaly chodiť už hneď od začiatku, ale
najviac ich prišlo na speváčku Veroniku
Rabada. Atmosféra bola plná úsmevov
a zábavy.“ Ako Kulich priznáva, každoročne je zorganizovať takéto podujatie
čoraz finančne náročnejšie, a tak si veľmi vážia, že diváci podujatie podržali
aj po zvýšení vstupného o dve eurá.
Veď len samotný degustačný pohár je
v cene 2.50 eura.

Pestrá ponuka vín z oblasti
Terroir Tekov, Gbeliec
aj Novej Bane
Aj tento rok mohli návštevníci degustovať a kupovať vína od vinárov prevažne
z Tekovskej oblasti. Šesť predajcov bolo
z Terroir Tekov, jeden z Gbeliec a jeden
z Novej Bane. Prišli Kotrus – rodinné
vinárstvo, vinárstvo Anton Uhnák, vinárstvo Michelle, Najväčšia pivnica
v Pukanci, Kinči rodinné vinárstvo,

„Kultúrny program ponúkol rôzne žánre, a tak veríme, že si každý prišiel na
svoje. Žiarčan Juraj Schweigert priniesol do parku kvalitnú bluesovú muziku
ochutené do funky, Rabada ponúkla
známe ľudové piesne, ale aj hity, ktoré
spievala s Hrdzou či Kandráčovcami
a večerná rock pop zábava so skupinou
Arcon roztancovala Žiarčanov,“ vracia
sa k sprievodnému programu podujatia Janko Kulich. O tom, že organizátori
zvolili veľmi vhodný a vkusný program
svedčí aj to, že sa tancovalo až do tmy.
„Poslední návštevníci odchádzali z parku o polnoci spolu s nami, organizátormi, ktorí sme z parku odvážali techniku,“
konštatuje so smiechom žiarsky producent.

verzia v parku, kde sú väčšie možnosti aj
priestor. Do budúcna chceme ešte doplniť technické vybavenie, lavice na sedenie, respektíve standby stolíky a lepšie
zorganizovať vstup pre divákov,“ dodáva na záver Janko Kulich.
(li)

Veronika Rabada.

Predajcovia i návštevníci
odchádzali z podujatia spokojní
Vždy, keď prichádza nejaká zmena, treba počítať aj s tým, že nie každý bude

Prišlo približne 700 ľudí.
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Kúpalisko čaká revitalizácia

V prvom rade sa zmodernizujú bazény
V stredu 18. mája bola mestu predstavená finálna prezentácia projektu
revitalizácie plážového kúpaliska.
Predmetom revitalizácie bude rekonštrukcia bazénov, dobudovanie
detskej zóny či osadenie detských
atrakcií. Počíta sa aj s rekonštrukciou
šatní, technickým zabezpečením a vynovením bazénovej technológie.
Architekt Ján Katuščák predstavil mestu
prezentáciu obnovy plážového kúpaliska, ktorá zahŕňala podklady pre stavebné
konanie, ale aj konkrétny rozpočet a plány obnovy. „Môžem povedať, že som veľmi spokojný a keď sa nám v budúcich
rokoch podarí tento projekt zrealizovať,
Žiar bude mať moderné a príjemné kúpalisko, ktoré bude veľkou konkurenciu
zariadeniam v okolí nášho mesta,“ povedal primátor mesta Peter Antal.

je, odhadované náklady na tento projekt
sú približne 3,5 milióna eur. Aj keď je to
obrovská suma, mesto zostáva optimistické. „Pred rovnakou výzvou sme stáli,
keď sme premýšľali o rekonštrukciách
futbalového a zimného štadióna alebo
plavárne. Som presvedčený, že prostriedky dáme dohromady a v najbližších rokoch sa Žiarčania budú môcť chváliť
krásnym a moderným kúpaliskom,“ dodal primátor.

S revitalizáciou kúpaliska
sa počíta v budúcom
volebnom období
Rekonštrukcia plážového kúpaliska je
projekt samosprávy na najbližšie obdobie, keď sa ukončí plaváreň a keď budú
dokončené všetky ostatné športoviská.
Ako primátor Žiaru podotkol, plážové kúpalisko tým, že je využívané len dva a pol

mesiaca v roku, bolo ako keby odsúvané
bokom. A keďže už má kúpalisko svoje
najlepšie časy za sebou, rozhodlo sa
vedenie mesta zadať vypracovanie štúdie, ktorá by mala hovoriť o tom, akým
smerom sa bude uberať rekonštrukcia
plážového kúpaliska. „Podstatné z toho
je, že sa zachováva celý koncept plážového kúpaliska. Nemeníme to na niečo
iné. Žiarčania sú s tým stotožnení, páči
sa im to a chodí sem aj veľa ľudí z okolia a iných miest. Pribudnú však nové
prvky zábavy a naše kúpalisko sa stane
moderným oddychovým miestom počas
letných horúčav. Nechceme z toho robiť

V prvom rade prejdú modernizáciou bazény. Zmení sa ich povrch, technológia
cirkulácie vody, ktorá sa bude zároveň aj
dohrievať. Detský bazén bude zahŕňať
vodný svet, ktorý by mala tvoriť šmýkačka aj hojdačka. Obnovou prejde aj tobogan, volejbalové a tenisové ihrisko. Podľa
projektu by malo mať plážové kúpalisko
kapacitu vyššiu ako 900 návštevníkov.
Ako ďalej primátor Peter Antal naznaču-

termálne kúpalisko alebo niečo podobné,“ zdôraznil primátor s tým, že možno
je predstava o dohrievaní vody, ale len
v tom prípade, ak sa nájde spôsob, ktorý bude prijateľný v tom, že sa nebude
musieť výrazným spôsobom navyšovať
cena vstupného: „Lebo výhodou nášho
kúpaliska je, že dokážeme poskytovať
služby aj tým, ktorí si nemôžu dovoliť
platiť termálne kúpaliská, ktorých je
v okolí dosť veľa. Chcem však veriť, že
Žiarčania aj návštevníci z okolitých obcí
a miest uvítajú aj túto našu investíciu.“
Kristína Hagarová; li

Kultúrne leto bude v Žiari popretkávané množstvom podujatí
Mestské kultúrne centrum v Žiari nad
Hronom začína so spúšťaním predpredajom vstupeniek na letné podujatia. Aké podujatie príde do mesta
ako prvé a na čo všetko si môžu kúpiť
Žiarčania vstupenky už teraz, sme sa
opýtali producenta žiarskeho Céčka,
Janka Kulicha.
„K dvom hlavným podujatiam Žiarskeho leta, ktorými sú už tradične City fest
a Beer fest, tento rok pridávame množstvo ďalších komerčných podujatí,“ hovorí na úvod Janko Kulich a pokračuje:
„Leto začne aj skončí obľúbenou letnou
oldies diskotékou Twenty five párty
s D.J.om Pepem. Pre mladších i starších
fanúšikov koncertov sme pripravili sériu
koncertov v parku pod holým nebom
na beerfestovej lúke. Vybrali sme naozaj
pre každého niečo. Svoje koncerty tu už
v júli zahrajú Kollárovci, Horkýže slíže, ale
aj populárna raperka SIMA.“
Jedným z top podujatí mesiaca júl bude
festival SITŇAN FEST, organizovaný pri
príležitosti 30. narodenín žiarskej skupiny Sitňan. Hlavnou hviezdou festivalu
bude legendárna Davová psychóza.

Akcie vo Svätokrížskom dome,
v kaštieli aj v pavilóne
na námestí

„Nezabudli sme ani na našich najmenších. Pre detičky sme pripravili na každú
nedeľu počas prázdnin jedno špeciálne
predstavenie. Do parku zavítajú postupne hviezdy ako Fíha Tralala, Miro Jaroš,
Paci pac, Dúhalka, Tárajko a Popletajka
a Fidlikanti,“ konkretizuje ďalej Janko
Kulich s tým, že pôjde o podujatia za
vstupné a Céčko pripravuje aj rodinné
vstupenky so zľavami. „Samozrejme, že
uvedieme pre detičky aj podujatia bez
vstupného. V júli to bude Dračí deň
v parku a v auguste veľká bublinová šou,“
naznačuje ďalej žiarsky producent.

Obľúbený City fest sa vracia
po dvoch rokoch
Konečne po dvoch rokoch sa v auguste
uskutoční aj obľúbený City fest. Céčko
už predstavilo prvých účinkujúcich. „My
sme už zverejnili, že na 15. ročníku City
festu vystúpia umelci ako Kali, Desmod,
Medial Banana a domácu scénu zastúpi
talentovaný Andy Switch so skupinou
Radiopieces. Okrem nich sa môžete tešiť na ďalšie atraktívne skupiny, ktorých
mená prezradíme už v júni,“ tají nateraz
mená ďalších umelcov Janko Kulich.

„

Benefičný futbalový zápas
Pohronia proti Svetielku nádeje
už v júli. Patrónom zápasu bude
kondičný tréner Maroš Molnár.

Leto zvykne finišovať Beer festom. Zaujímalo nás, či sa ponesie v rovnakom
scenári ako po ostatné roky, alebo nás
čakajú nejaké novinky. „Beer fest má
tendenciu stať sa mega podujatím. Kaž-

doročne ho navštevuje dve tisíc divákov
a počet sa neustále zvyšuje. V tomto
roku opäť posilníme pódiový program,
technické zabezpečenie, aby sme zvýšili
komfort diváka. Jednou z hviezd programu bude MC Erik, ale potešíme aj rockerov koncertom skupiny Nightwish revival
z Čiech,“ hovorí Janko Kulich a ako sľubuje, samozrejmosťou podujatia budú kvalitné pivá, ktoré predstavia menej známe
rodinné pivovary.

Céčko už dlhšie sľubovalo, že lebo bude
popretkávané rôznymi podujatiami,
menšími hudobnými či inými vystúpeniami, ktoré sa budú konať napríklad
vo Svätokrížskom dome, v kaštieli či na
námestí v pavilóne. „Leto bude naozaj
plné akcií. Chystáme menšie projekty vo
Svätokrížskom dome, ale aj nový projekt
Haluškové slávnosti na Svätokrížskom
dvore. Radi by sme tu na dvore pravidelne organizovali posedenia pri ľudovej
hudbe, aby sme tak vytvorili scénu našim žiarskym folklóristom. Ale zamierime opäť aj do kaštieľa. Chystáme tu po
prvýkrát divadelný večer na nádvorí, ale
aj nevšedný júlový meditačný koncert.
Samozrejme, že nezabúdame ani na akcie na námestí. Tie by mali byť dve. Prvý
júlový a posledný augustový piatok.
Máme sa na čo tešiť,“ sľubuje a zároveň
pozýva Žiarčanov producent Céčka, Janko Kulich.
(li)

Najviac zničené cesty a chodníky už opravujú
Mesto začalo s opravou najviac zničených ciest a chodníkov ešte začiatkom
mája. Samospráva mala na tento účel
v rozpočte schválených 363-tisíc eur.
Verejným obstarávaním sa však podarilo vysúťažiť dodávateľa, vďaka
ktorému sa ušetrí 120-tisíc eur.
Ako uviedol primátor mesta Peter Antal, vďaka tejto vysúťaženej sume sa do
rekonštrukcií v tomto roku dostanú aj
ďalšie úseky, s ktorými sa v roku 2022
nepočítalo.
Prvá etapa, kedy sa opraví osem najviac
zničených úsekov, sa už začala. Začalo sa

s opravou krytu chodníka v križovatke
ulíc Sládkovičova a Novomeského, pokračovalo sa asfaltovaním betónových
chodníkov na Svitavskej ulici okolo bytových domov č. 903 a 904, takzvaných
nórskych domov.
Opravou prejde aj kryt cesty na
Ulici Dukelských hrdinov ku garážam
medzi bytovými domami 325 a 327, živičný kryt vozovky vo vnútrobloku ciest
na Ulici Námestie Matice slovenskej a Ulici SNP, vrátane parkovísk, asfaltový kryt
cesty na Záhradnej ulici od daňového
úradu po križovatku s ulicami Šoltésovej

a Pod Donátom, cesta a chodník od Svätokrížskeho námestia popri kostole a Autoservise Kollár ku križovatke s Ulicou
SNP, časť cesty na Ulici A. Kmeťa, úsek od
križovatky s Ulicou SNP po Hviezdoslavovu ulicu a časť chodníka v križovatke
ulíc Sládkovičova a Novomeského. Ako
posledná by sa v prvej etape mala robiť
oprava zvršku chodníkov a cesty Medzi
vodami, vrátane vstupov k rodinným
domom. Tieto práce by mali potrvať do
15. júna.
(li)
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V kaštieli sa
zachovala expozícia
školskej triedy
Do expozícií, ktoré vytvárame
v priestoroch kaštieľa, umiestňujeme exponáty z dôb dávno minulých, ale aj z obdobia, dá sa povedať, priam súčasného, aby nám
pripomínali časy, na ktoré radi
s nostalgiou spomíname. Niektoré
z nich majú pri tom úzke spojenie
s priestormi kaštieľa. Áno, aj také
ukladáme a uchovávame v depozite pre tých, ktorí prídu po nás. Sú to
relikty spomienok na našu mladosť.

sa potrebám školy, pomlčíme. Venujme sa len spomienkam.

Často sa ma návštevníci pýtajú, aké to
bolo, keď tu bola škola. Ale čo ma najviac prekvapilo, je veľký záujem detí
o bývalú školu. Preto sme pre nich
pripravili expozíciu školskej triedy,
do ktorej chodili v kaštieli aj ich starí
rodičia.
V jednej z bývalých tried sme ponechali tabule, školské lavice, stoličky
a prispôsobili ju k rokom 70–tym,
kedy tu tieto triedy boli. Sú tu mapy
z tej doby, názorné pomôcky, na ktorých vysvetľovali učitelia učivo (nebol
počítač), a tak si deti museli predstaviť a s učiteľkou komunikovať počas
výučby. V tejto triede sa deti môžu
posadiť za lavicu, behať, čarbať na
tabuľu. Je tu voľný program, a to sa

našim mladým návštevníkom veľmi
páči. Snáď aj preto je to najobľúbenejší priestor počas prehliadky.
Pre starších návštevníkov sú to
priestory s nostalgickou spomienkou
na šťastné doby mladosti, na školu,
ktorá tu dlhé roky pôsobila. Na zásahy
do objektu kaštieľa a prispôsobovanie

Veľa našich známych tu študovalo
a nielen vo vtedy vyhlásenej ekonomickej škole. Veď prvý, ktorí sem
prišli, boli budovatelia ZSNP, ktorí prichádzali aj so svojimi rodinami. A prvá
škola, do ktorej vtedy ich deti chodili,
bola v kaštieli. Aj ja si pamätám, pri
ktorom okne som ako prváčik sedel.
Budovanie takejto expozície však nie
je ľahké. Školské pomôcky sa neskoršie zahadzovali, perá a ceruzky sa vymenili a dostať sa teraz k nim je veľmi
zložité. Učebnice už ani nie sú, plniace
perá na atrament už nezoženiete (tie
s gumičkou), ale po čase sa nám po-

maly darí zhromažďovať tento vzácny
materiál. A tak už máme mapy, gumy,
ceruzky, perá, atď. Nedávno nám priniesli veľké drevené pravítka na tabule a kružidlo, no hotový poklad. Staré
knihy a učebnice nám prinášajú „ žiačky“, ktoré ich nezahodili. Nesmiem zabudnúť na dar - vitrínu s množstvom
preparovaných zvierat, ktoré deti
priam okúzľujú.
Dobrí ľudia ešte žijú! No len tie
priestory?! Tu je stále čo hovoriť
a všetci, ktorí sem prídu, rozprávajú,
len ja mlčím. To je ich škola, ich mladosť, ich spomienky.
Mgr. Peter Mosný, kastelán
Foto: autor.

Mesto reaguje na stúpajúce ceny energií
Dodávateľ elektrickej energie, ktorý bol
verejným obstarávaním vysúťažený na
roky 2021 a 2022, mestu na konci apríla
oznámil, že od 3. mája stráca spôsobilosť
na dodávku elektrickej energie koncovým zákazníkom. Samospráva tak automaticky prešla pod tzv. dodávateľa
poslednej inštancie. Nárast ceny oproti
pôvodnému skrachovanému dodávateľovi je na úrovni + 900 %.
Ako prvú reakciu na danú situáciu operatívne vyhlásilo verejné obstarávanie, ktoré stihlo v extrémne krátkom čase. Vďaka
tomu je už od 1. júna vo výhodnejšom komerčnom režime odberu. Momentálne sa
cena elektrickej energie pre mesto odvíja
od aktuálnych cien na burze. „Mesto operatívne analyzuje všetky možnosti, ako na
elektrickej a aj iných energiách vo svojich
budovách čo najviac ušetriť,“ informuje na
úvod prednosta mestského úradu, Juraj
Miškovič a pokračuje: „Službu od dodávateľa poslednej inštancie je možné využívať
maximálne 3 mesiace. Problém u takejto
dodávky elektriny je v tom, že je extrémne
drahá. Pre ilustráciu, u spoločnosti A.En.
Slovensko malo mesto vysúťaženú 1 MWh
za cca 50 eur. Dodávateľ poslednej inštancie nám 1 MWh dodával za cca 450 eur, čo
je 9-násobný nárast. Našťastie, už len dodával.“
Mesto preto okamžite spustilo proces verejného obstarávania na dodávku elektrickej
energie od 1. júna do 31. decembra 2022.
„Podarilo sa nám to najmä vďaka dynamického nákupného systému. Takto sme výmenu dodávateľa stihli do mesiaca a od 1. júna
už fungujeme za tržné ceny elektrickej
energie,“ podotýka ďalej prednosta a ako
vysvetľuje, elektrická energia sa obstaráva
v zásade dvoma spôsobmi: „Buď vysúťažením fixnej ceny za 1 MWh na nejaké časové
obdobie, alebo vysúťažením čo najnižšej

odmeny obchodníka na 1 MWh, ktorý dodá
elektrickú energiu za aktuálnu cenu na burze. Mesto obstarávalo elektrickú energiu
druhým spôsobom. Týmto spôsobom sme
mali väčšiu šancu, že sa nám do verejného
obstarávania prihlási vyšší počet uchádzačov, čím dosiahneme lepší výsledok. Dnes
sa takto obstaráva 95 % všetkých verejných
obstarávaní elektrickej energie, a to nielen
u samospráv.“
Cena elektrickej energie sa skladá z dvoch
hlavných položiek, a to je silová časť a distribučná časť. Prvý krok mesta bude riešenie
na strane silovej, kde sa bude maximálne
snažiť znížiť samotnú spotrebu elektriny.
„Posúdime všetky spotrebiče vo všetkých
mestských budovách. Ak sú potrebné, zameriame sa na to, v akom režime fungujú,
aké majú spotreby a či tieto ich spotreby
vieme technickým opatrením znížiť a, samozrejme, aj to, aká bude návratnosť takejto modernizácie,“ hovorí Juraj Miškovič
a ako naznačuje, samospráva sa zameria
napríklad aj na to, aké je v budovách súčasné osvetlenie. V ktorých miestnostiach sú
aké zdroje svetla, aké majú časy využívania
a aké majú odbery. Následne vyhodnotí,
či sa oplatí súčasné osvetlenie meniť za
LEDkové, alebo či je účelné do nového systému osvetlenia pripojiť ešte aj regulačnú
elektroniku. Rovnako skontroluje aj všetky
ostatné spotrebiče v budovách. Po takomto podrobnom audite sa zistí, čo budova
nevyhnutne z hľadiska spotrieb energií
potrebuje.
Operatívne je dnes na meste vytvorená
pracovná skupina. Vo štvrtok 2. júna sa
uskutočnilo už jej druhé stretnutie, ktorého sa zúčastnili aj zodpovedné osoby
za jednotlivé budovy mesta. „Druhý krok
mesta bude riešenie úspor za distribučné
poplatky. Ak úspešne vykonáme úspory

na silovej časti, dostaneme sa do situácie,
že niektoré budovy budú mať predimenzované ističe, za ktoré sa platia pravidelné
mesačné poplatky. Optimalizáciou tak isto
vzniká priestor na výrazné úspory pre samosprávu,“ zdôrazňuje Miškovič, a zároveň
vysvetľuje: „Optimalizácia spotrieb v kombinácii jednotlivých médií je technicky náročný proces, ktorý treba presne nastaviť.
Na pomoc sme si preto prizvali k spolupráci energetického experta, Jakuba Koštu zo
spoločnosti ELMONT. Jeho úlohou bude
prejsť všetky mestské budovy a skontrolovať všetky spotrebiče a rozvádzače. Následne zanalyzuje, či na niektorej z budov, kde
máme dnes napríklad osadený 400 A istič,
za ktorý platíme 250 eur mesačne, sa tento
pri úsporách nedá nahradiť 200 A ističom
s nižším mesačným poplatkom. Zanalyzuje,
či je možné združiť niektoré odberné miesta. Vykoná návrhy celkového energetického
manažmentu. Toto bude ďalšie možné šetrenie pre samosprávu.“

Samospráva uvažuje aj nad
alternatívnymi zdrojmi
Ako krok tri si mesto stanovilo výhľadové
technické riešenia. Keď vyrieši silovú a distribučnú časť, posunie sa vo svojich víziách
ďalej a zameria sa na alternatívne energie.
„Spracujeme projekty na vlastné zdroje, ako
je vlastná výroba elektrickej energie cez
fotofoltiku, alebo v prípade vykurovania

tepelné čerpadlá. Naša cieľová predstava
je taká, aby sme časť energetickej spotreby
budov vykryli z vlastných alternatívnych
zdrojov,“ naznačuje plány do budúcnosti
Juraj Miškovič, ale ako pripomína, aktuálne
sa vedenie mesta prioritne venuje elektrine.
Rovnaká analýza však bude nasledovať pri
teple, plyne a vode. „Aby sme všetky tieto
novo získané dáta vedeli správne vyhodnotiť, spojili sme sa so spoločnosťou ENMON
z Banskej Bystrice, ktorá nám v roku 2021
vykonala analýzu na 16 mestských budovách za rok 2021 a poskytla nám ich analytický sotware. Ide o veľmi sofistikovanú
aplikáciu, ktorá dokáže vyhodnotiť všetky
získané dáta, vzájomne ich porovnávať,
kombinovať a dokáže nám poskytnúť
všetky požadované výstupy. Vďaka aplikácii dokážeme budovu podrobne spoznať
a prijať správne optimalizačné riešenia.
Aktuálne sme vo fáze, že máme v databázach nahraté všetky odberné miesta za rok
2021. Keďže však bol poznačený koronou
a nie všetky budovy išli v štandardných
režimoch, pristúpili sme k tomu, že do
systému nahrávame rok aj celý rok 2019,
čo je posledný „predkoronový“ rok a, samozrejme, nahrávame aj celý tento rok.
Takto získame časovú stopu spotrieb médií. Taktiež budeme upozornení pre prípad
neštandardných javov, čím budeme vedieť
predchádzať haváriám,“ približuje systém
modernej aplikácie prednosta. Z aplikácie
sa dokonca dá sledovať aj to, aké pozitívne

zmeny v uhlíkovej stope zanechajú budúce
optimalizačné riešenia. V prípade uchádzania sa mesta o nové EÚ projekty, zamerané
na ochranu klímy, bude mať takto presné
podklady do žiadostí o pridelenie fondov.
Ako Juraj Miškovič dodáva, ako štvrtý krok
mesto podnikne právne kroky voči pôvodnému dodávateľovi elektrickej energie,
u ktorého si bude uplatňovať náhradu
škody spôsobenú nedodaním elektrickej
energie po 3.5.2022.

Vyhodnotenie
od energetického poradcu
Prednosta oslovil na spoluprácu žiarsku
spoločnosť ELMONT, ktorá bude pre mesto
robiť poradenskú asistenčnú službu. „Po
stretnutí s prevádzkovateľmi mestských
objektov sme pripravení vypracovať
a predložiť návrhy viacerých riešení,“ približuje Jakub Košta zo spoločnosti ELMONT
a konkretizuje: „Ide o návrh zjednotenia
odberných miest do minimálneho možného počtu odberných miest. Odpojenie
sa veľkých podružných odberateľov tak,
aby si vytvorili vlastné fakturačné odberné miesta a nespôsobovali na mestských
odberoch nežiaduce odchýlky v spotrebe.
Predložíme návrh osvetlenia pre jednotlivé
objekty s LED technológiou s možnosťou
DALI regulácie svietidiel po jednotlivých
miestnostiach. Zameriame sa na minimalizáciu jalovej zložky elektrickej energie
a kompenzáciu účinníka na jednotlivých
odberných miestach inštaláciou kompenzačných rozvádzačov. Na základe toho
potom prehodnotíme maximálne prúdové
hodnoty jednotlivých odberných miest. Pre
našu činnosť budeme využívať aj analytický
program ENMON pre evidenciu dát spotreby elektrickej energie, ktorý mesto využíva.“
(li)

V prípade priaznivého počasia sa kúpalisko otvorí v polovici júna
Už o pár týždňov nám oficiálne začne letná sezóna. Pripravuje sa na ňu aj žiarske
plážové kúpalisko. Na otvorenie bude
pripravené k polovici júna.
Vždy, keď to počasie dovoľuje, tak sa žiarske kúpalisko otvára už v júni. Aj tento
rok ho pracovníci mestských Technických služieb pripravujú tak, aby mohlo
byť v prípade slnečných dní otvorené už
od polovice júna. „Kúpalisko bude pripravené na otvorenie sezóny k 15. júnu.
Ak budú teplé dni, bude aj otvorené.
Ak bude prevládať počasie, aké máme
v týchto dňoch, otvoríme v sobotu
18. júna,“ informuje vedúci Kancelárie
primátora mesta, Martin Baláž a ako dodáva: „Často dostávame otázky, prečo sa
kúpalisko v prípade priaznivého počasia
neotvorí skôr, napríklad na začiatku júna.
Je to z toho dôvodu, že príprava na sezónu trvá približne dva mesiace. Navyše,
voda by vtedy ešte mala málo stupňov
a kúpalisko by pre návštevníkov nebolo
atraktívne.“

Aj tento rok pracovníci technických služieb pred otvorením sezóny vyčistia areál
kúpaliska, pokosia ho, urobia vyspravenie
a náter bazéna, opravia sa a natrú prezliekacie kabínky, čistením a dezinfekciou prejdú všetky spoločné priestory,
pripraví sa detský bazén a tiež zázemie

pre zamestnancov. Údržba sa dotkne aj
toboganu, ktorý dostane bežnú údržbu,
prejde kontrolou spojov. Okrem toho sa
tento rok bude meniť aj guma na schodisku toboganu. „Zatiaľ ostávame pri
štandardnej príprave kúpaliska a jeho
areálu a počítame, že do revitalizácie

kúpaliska, ktorá je naplánovaná v ďalšom volebnom období, nebudeme robiť
väčšie investície. Samozrejme, okrem
nevyhnutných vecí,“ hovorí Peter Jagoš,
zástupca riaditeľa mestskej eseročky.

V prevádzke bude hlavný bufet,
altánok s pitím a v prípade
potreby aj mobilný bufet
Po starom nateraz zostáva aj spôsob občerstvenia pre návštevníkov kúpaliska.
„V prevádzke bude hlavný bufet a aj altánok na trávniku. Prevádzkovateľ pri predpoklade vysokej návštevnosti je schopný
zabezpečiť aj tretí, mobilný bufet,“ približuje ďalej Peter Jagoš.
Celkovo sa počas tejto sezóny bude o pohodlie a bezpečnosť návštevníkov starať
pätnásť plavčíkov, ktorí sa budú striedať,
osem ľudí zabezpečujúcich pokladne,
čistotu areálu, strážnu službu a samotné
riadenie prevádzky. Otváracie hodiny

budú v júni od 12.00 do 19.00 hodiny
a od 1. júla do konca prevádzky kúpaliska
od 9.00 do 19.00 hodiny.

Pravidelné odoberanie
a sledovanie kvality vody
Nevyhnutnou súčasťou prípravy na sezónu je aj kontrola kvality vody. S tým
súvisia rozbory bazénových vôd a kontrola celej prevádzky prebehne ešte pred
samotným otvorením. Následne Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá
rozhodnutie, povolenie pre prevádzku,
potom prichádza pravidelné odoberanie
a sledovanie kvality vôd. Aktuálne rozbory sú vždy zverejnené aj pri pokladni
kúpaliska. Počas prevádzky kúpaliska sa
každý večer vykonáva pranie vodných
filtrov, ktoré zachytávajú nečistoty z bazéna. Pri spätnom preplachu filtrov sa
spotrebuje približne 100 kubických metrov vody, ktorá sa v noci následne dopĺňa.
(li)
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Žiarsky útulok pre psov pokrstí 9. júna Martina Hamšíková
Už je to viac ako rok, čo útulok pre
psov prevzalo pod svoju správu mesto
Žiar nad Hronom. Za toto obdobie sa
podarilo nájsť domov desiatkam psíkov a vzniklo aj občianske združenie
Žiarsky chlpáč. V týchto dňoch sa pripravuje krst útulku, pričom patronát
nad zariadením prevezme Martina
Hamšíková, manželka nášho úspešného futbalového reprezentanta.
Martina Hamšíková príde osobne do
žiarskeho útulku vo štvrtok 9. júna, aby
ho granulami pre psov pokrstila. „Radi
by sme na krst pozvali majiteľov psíkov,
ktorých majú z nášho útulku, bývajú
v blízkom okolí a môžu ich prísť ukázať,
ako sa im v nových domovoch darí. Na
krst pozývame aj našich venčiarov. Budeme veľmi radi, ak prídu naši stabilní,
ale uvítame aj nových, ktorí chcú vidieť,
ako útulok funguje, a zároveň vyvenčiť našich psíkov,“ hovorí Mária Rihová,
správkyňa Žiarskeho chlpáča.
Ešte vo februári zverejnil útulok na sociálnej sieti číslo účtu, na ktoré môžu ľudia
prispievať a pomôcť tak útulku s kúpou
krmiva, diek či pri liečbe štvornohých
chlpáčov. Ako prvá na túto výzvu reagovala práve manželka nášho futbalového
reprezentanta a prispela nemalou čiastkou. A keďže Martinu Hamšíkovú s našim
mestom spája nielen láska k zvieratkám,
ale aj to, že má v našom meste „korene“,

vedenie mesta sa rozhodlo, že ju osloví,
aby sa stala krstnou mamou útulku. Ako
pred časom prisľúbila, v prípade, že niektorý z chlpáčov bude súrne potrebovať
pomoc, je ochotná znovu podať pomocnú ruku.

urobili zatiaľ jedenkrát. Zistili sme počet
psov v osade a zo zlých podmienok sme
vtedy do útulku priniesli štrnástich chlpáčov. Niektorí z nich už svoj život žijú
v nových rodinách, niektorí stále čakajú
na skutočný domov v útulku,“ konštatuje na záver správkyňa Žiarskeho chlpáča
s tým, že mestská polícia robí kontroly
v osade každý štvrtok. Ďalšia väčšia kontrola by mala byť v júni alebo v júli.

Krst útulku sa uskutoční priamo v areáli
zariadenia, ktoré sa nachádza na Partizánskej ulici, v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva, a to o 9.00 hodine.
Venčiari aj samotní chlpáči sa môžu tešiť
na malý darček, ktorý pri tejto príležitosti
dostanú. Súčasťou krstu bude aj exhibícia so psíkom.

Virtuálnou adopciou podporíte
konkrétneho psíka
Pokiaľ chcete aj vy pomôcť psíkom v žiarskom útulku, môžete prispieť dobrovoľnou čiastkou na číslo účtu Žiarsky chlpáč
o.z.: SK68 0200 0000 0045 6300 0555.

Pomôcť môže každý
„Aktuálne máme v útulku 36 psíkov, medzi nimi aj šteniatka. Starostlivosť o nich
je náročná, čo vie každý, kto v útulku
niekedy bol. Psíky potrebujú nielen veterinárnu starostlivosť a plné misky, ale
aj veľa lásky. Tú im dávame nielen my,
ktorí v útulku pracujeme, ale aj naši
dobrovoľníci, ktorí chodia pomáhať a,
samozrejme, aj venčiari, ktorí pravidelne berú našich chlpáčov na prechádzky.
Vďaka nim sa niektorí z nich dostali aj na
túry a turistiku do okolitých hôr,“ hovorí
ďalej Mária Rihová a ako podotýka: „Veľmi nám pomáhajú aj ľudia, ktorí nezištne
do útulku prinesú deky, obliečky, uteráky, krmivo pre psov, ktoré nám často aj
objednajú z webových stránok. Mnoho

Psíkov v útulku nahrádzajú domov aspoň venčiari,
ktorí ich berú na výlety.

našich podporovateľov sa okamžite ponúkne aj v prípade, keď ich prostredníctvom sociálnych sietí žiadame o pomoc
pre konkrétneho psíka. Zaplatia mu veterinárny úkon či veterinárnu pomôcku,
prípadne prevoz do nového domova.
Pre nás je to veľmi veľká pomoc, pretože
peniaze, ktoré takto ušetríme, môžeme

použiť v prípade potreby napríklad na
komplikovanejšie veterinárne úkony.“
Súčasťou práce zamestnancov útulku
je aj odchyt psov v osade Pod Kortinou
a kontrola počtu psov v tejto časti mesta.
„V spolupráci s mestom Žiar nad Hronom
a mestskou políciou sme takúto akciu

Druhou možnosťou je, že podporíte
konkrétneho psíka, a to prostredníctvom virtuálnej adopcie. Princíp spočíva v pravidelnom mesačnom príspevku
v minimálnej výške 5 eur. Cieľom virtuálnej adopcie je pravidelnosť mesačného príspevku, a to až do doby, pokiaľ sa
psík neadoptuje. Samozrejme, virtuálnu
adopciu môžete kedykoľvek skôr ukončiť
aj vy. Z príspevku, ktorý bude na psíka
od vás chodiť, sa budú hradiť náklady
na neho, to znamená liečbu, kastráciu,
očkovanie, krmivo alebo iné nevyhnutné veci.
(li)

V Mestskom ovocnom sade máme živé kosačky
Zvieratá z nášho živého kútika
v Parku Š. Moysesa sa majú v týchto dňoch ako v raji. Pravidelne ich
už niekoľko týždňov každý deň
púšťajú do Mestského ovocného
sadu, kde spásajú trávu.
Je to výhodou nielen pre zvieratá,
ktoré sú voľne každý deň pustené
a majú dostatočný prísun čerstvej
trávy. Pomáhajú tým aj pracovníkom
mesta a technických služieb, pretože sú akousi živou kosačkou a ušetria

prácu pracovníkom technických služieb, ktorí by inak túto veľkú plochu
museli kosiť strojovo alebo ručne.
Tráva v sade sa nehnojí ani nepostrekuje, takže pre zvieratá je to čistá bio strava. Priamo v teréne majú
možnosť napásť sa kamerunské kozy,
ovečky, somárik aj poníky.
(li)
Foto: Marcela Gendiarová

Pri gymnáziu vyrastá športový areál s modernou atletickou
dráhou a multifunkčným ihriskom
Projekt Obnova športového areálu
pri Gymnáziu Milana Rúfusa v meste
Žiar nad Hronom je zameraný na obnovu a celkovú rekonštrukciu pôvodného areálu pri škole. Areál, ktorý sa
v priebehu školského roka používal
ako priestor na telesnú výchovu, bol
dlhé roky v zlom technickom stave aj
z dôvodu nevysporiadaných pozemkov pod areálom. Po dlhých rokoch
sa tento stav podarilo zmeniť, vďaka
spolupráci vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta Žiar
nad Hronom a poslancov Krajského
zastupiteľstva BBSK za okres Žiar nad
Hronom.
Športový areál bude pozostávať z atletickej dráhy - ovál, dĺžka v meranej stope 200 m, rovinka 60 m, doskočisko do
diaľky na konci dráhy, multifunkčného
ihriska s rozmermi 40x20m a basketbalového ihriska osadeného vo vnútri
dráhy s rozmermi 40x20m. „Práce začali
v poslednom februárovom týždni výrubom náletových drevín a chorobami napadnutých stromov,“ informuje na úvod
Marek Mačica, odborný referent pre komunikáciu BBSK a pokračuje: „Plánovaný
termín ukončenia výstavby športového
areálu je prvá polovica júla. Úpravy okolia športoviska by mali byť uskutočnené
do konca augusta. Do konca októbra je
naplánovaná výsadba 80 stromčekov,
cyprusov v areáli školy a odstránenie
časti pôvodného oplotenia areálu.“

Ihrisko prístupné verejnosti
aj klubom MŠK
Ihrisko bude prístupné študentom po
plánovanej kolaudácií v novom školskom roku 2022/2023, po zrealizovaní
všetkých plánovaných prác. V čase vyučovania budú areál využívať študenti
školy, prípadne ďalšia škola v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. „Pre verejnosť
plánujeme prístup v čase otváracích
hodín. Zároveň budeme vychádzať
v ústrety Mestskému športovému klubu
Žiar nad Hronom pre plánované tréningy, prípadne súťaže,“ uzatvára Marek
Mačica s tým, že vysúťažená suma vo
verejnom obstarávaní je 211 985 eur.
Uvedená suma je pritom plne hradená
z finančných zdrojov BBSK.
Ako naznačuje riaditeľka žiarskeho gymnázia, Dana Paálová, hlavným cieľom výstavby komplexného športového areálu
je vytvoriť priestor pre podporu rozvíjania pohybovej aktivity mladých ľudí vo
vekovom intervale od 10 do 20 rokov,
čo sú žiaci základných a stredných škôl,
zefektívniť tréningový proces lokálnych
športových klubov a rozšíriť mimoškolské športové aktivity. „Najväčším športovým prínosom projektu je zvýšenie
kvality výučby telesnej výchovy a mimoškolských športových aktivít študentov Gymnázia Milana Rúfusa. Zároveň
nezanedbateľným prínosom je zlepšenie podmienok na športovú prípravu

amatérskych športovcov aj športovcov
z Mestského športového klubu v Žiari
nad Hronom, ktorého práca a výsledky
má vysokú úroveň,“ konštatuje ďalej riaditeľka gymnázia a ako podotýka: „Celkovo očakávame zvýšenie záujmu žiakov
gymnázia aj z iných škôl v meste Žiar nad
Hronom o atletiku a jednotlivé atletické disciplíny, čo môže mať v konečnom
dôsledku vplyv na prísun talentovanej
mládeže do niektorých z rezortných
športových stredísk.“
Jedným z predstaviteľov, ktorí sa aktívne angažovali za vznik tohto športového areálu, je aj poslanec MsZ v Žiari nad

Hronom, a zároveň pedagóg na žiarskom
gymnáziu, Norbert Nagy. „Učím na žiarskom gymnáziu od roku 2007 a ako učiteľa telesnej výchovy ma veľmi trápil stav
areálu našej školy. V roku 2018 mi došla
trpezlivosť, keďže som zo všetkých strán
viac ako 10 rokov počúval, že problémom pri možnej rekonštrukcii športového areálu pri gymnáziu sú nevysporiadané pozemky. V roku 2018 som preto ako
poslanec mesta oslovil primátora Petra
Antala, ktorý mi s pracovníkmi mestského úradu na moju žiadosť pripravil kompletný prehľad komplikovanej situácie
okolo pozemkov pod žiarskym gymnáziom. Oslovil som následne osobne

oboch súkromných vlastníkov polhektárového pozemku, na ktorom mohlo
ihrisko vzniknúť. Pán Rakovský aj pán
Kabina boli na moje prekvapenie veľmi
ústretoví a mali úprimný záujem pozemky vysporiadať a pritom spolupracovať s
mestom aj BBSK. Na jeseň 2018 som dal
verejný prísľub, že pokiaľ nevznikne pri
žiarskom gymnáziu nové športovisko,
nebudem už viac kandidovať na poslanca mesta,“ vracia sa do minulosti Norbert
Nagy a ako podotýka, po dlhých štyroch
rokoch je dnes veľmi šťastný, že pozemky
sa vzájomnou zámenou a spoluprácou
medzi samosprávou Žiaru nad Hronom
a Banskobystrického samosprávneho
kraja vysporiadali a BBSK si investíciu
do športoviska svojej najväčšej strednej
školy v žiarskom okrese dalo medzi svoje priority roka 2022. „Chcem sa veľmi
pekne poďakovať vedeniu mesta a kolegom poslancom mesta, vedeniu BBSK
a poslancom BBSK, rovnako aj riaditeľke
gymnázia Dane Paálovej, že sme všetci
spojili svoje sily a výsledkom našej spoločnej snahy bude ďalšie krásne športovisko, tentokrát priamo v centre mesta.
Pre gymnázium to vnímam ako veľký
míľnik na ceste jeho ďalšieho rozvoja,
pre mesto ako ďalšie športovisko, ktoré
poslúži aj širokej verejnosti a mesto bude
opäť trochu krajšie,“ dodáva na záver.
(li)
Foto: Norbert Nagy.
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Bývalý juniorský reprezentant v cyklistike dnes
masíruje slovenskú reprezentáciu
Žiarčan Tomáš Líška je bývalý cyklista,
ako sedemnásťročný sa stal československým juniorským reprezentantom.
Darilo sa mu aj medzi dospelými, kde
sa dostal medzi elitnú desiatku. Dnes
je opäť pri reprezentácii. Robí maséra
slovenskej cyklistickej reprezentácii
a ako kondičný tréner sa stará o logistiku výpravy a životosprávu tímu.
K profesionálnej cyklistike Tomáš prvýkrát pričuchol v roku 1987 v žiarskom
cyklistickom klube. Neskôr prestúpil do
SVŠ Dubnica nad Váhom. Cyklistike sa
venoval aj ako vojak základnej vojenskej
služby, ktorú absolvoval v Dukle Trenčín.
Neskôr obliekal dres banskobystrického
klubu Heavy Tools Joko, odkiaľ ho kolesá bicykla zaniesli opäť do Dubnice nad
Váhom, do klubu ZŤS, čo už bol seniorský klub. Pretekársku cyklistickú kariéru
ukončil v roku 2002 v ŽP Sport Podbrezová. „Úspechov som dosiahol mnoho, ale
absolvoval som aj množstvo pretekov, na
ktorých sme štartovali v každom roku.
Niekedy to bolo aj 50 štartov, preto si už
veľmi nespomínam na konkrétne detaily,“ hovorí na úvod vždy usmiaty Tomáš.
S cyklistikou však Tomáš „nesekol“ ani po
skončení pretekárskej kariéry. „Áno, stále
som veľký fanúšik tohto športu, a preto
som sa vrátil ako člen realizačného tímu.
Pracujem v športovom stredisku Dukla
Banská Bystrica ako masér a ruka v ruke
spolupracujem aj v Slovenskom zväze
cyklistiky v reprezentačnom tíme,“ hovorí o súčasnom spojení so svetom cyklistiky a prezrádza, ako sa mu podarilo
stať sa súčasťou reprezentačného tímu
Slovenska: „Oslovil ma kamarát, ktorý pôsobí ako tréner cyklistov na Dukle. Mojou
úlohou v tíme je zabezpečiť pretekárom
regeneráciu, výživu, pitný režim a dobrú
náladu.“
Vďaka tomu, že je Tomáš súčasťou slovenskej reprezentácie a jedného z najlepších cyklistických tímov Slovenska,
má nielen bohaté zážitky spojené so
svetovou cyklistikou, ale má možnosť
stretávať aj tých najlepších cyklistov sveta. „Keďže cyklistika je celosvetovo obľúbený šport a súťaže sa konajú dokonca
aj v Afrike a Karibiku, s Duklou Banská
Bystrica absolvujem bohatý program
pretekov od februára do novembra
skoro po všetkých kontinentoch. S reprezentáciou sú to Majstrovstvá Európy
a Majstrovstvá sveta, kde som mal tú česť
pracovať aj s bratmi Saganovcami, Velitsovcami či Erikom Baškom.“ Ako však
Tomáš konštatuje, veľký svet cyklistiky
je úplne iný dnes, ako v časoch, keď on
sám pôsobil ako pretekár: „Cyklistika sa

Močiarska dolina alebo lúky nad Žiarom
smerom na Lovčicu – Trubín a Dérerov
mlyn. A tieto trasy by som odporučil či
už rodinám s deťmi, alebo začínajúcim
cyklistom pre menšiu frekvenciu áut,“
dáva cenné rady a tipy bývalý profesionálny cyklista.

S ebikom prejdete s menším
úsilím dlhšie a náročnejšie trasy

trinové nápoje (pravidelný maltodextrín
je ľahko stráviteľný cukor), ktoré sa pijú
počas výkonu a po výkonových nápojoch väčšinou kola alebo proteín s vyšším podielom cukru.

Veľmi obľúbené sú v posledných rokoch
aj elektrobicykle. Profesionálni, ale aj
mnohí rekreační cyklisti sa k nim však
veľmi neprikláňajú a ľudí, ktorí na nich
jazdia, ani cyklistami nenazývajú. Čo si
o tomto modernom výdobytku posledných rokov myslí Tomáš? „Elektrobicykel dáva väčšie možnosti starším ľuďom
alebo cyklistom, ktorí nemajú toľko času,
aby svoju kondičku zveľaďovali každodenným tréningom, a preto môžu prejsť
s menším úsilím dlhšie a náročnejšie trasy. Takže áno, ja som za.“

On sám, aj keď už profesionálne nepreteká, si aj dnes veľmi rád sadne na bicykel.
Zisťovali sme, ktoré sú jeho obľúbené trasy a koľko kilometrov „dáva“. „Veľmi rád
sa chodím bicyklovať v okolí Žiaru nad

Tomáš aj dnes, aj keď už vrcholovo nesúťaží, stále sa snaží udržiavať v kondícii.
A to nielen na bicykli. „Samozrejme, stále
sa musím udržiavať v kondičke, aby som
ľahšie zvládal prácu maséra. A hlavne,

Dnes pracuje v športovom stredisku Dukla Banská Bystrica.

od tej doby veľmi zmenila. Od mojich
čias sa celá disciplína pretransformovala.
Teraz je na špičke osemnásť world tour
tímov, sedemnásť pro conti tímov a asi
stosedemdesiat tímov, kde je zaradená
aj Dukla. Z hľadiska dostupnosti bolo
oveľa viacej podujatí, ale postupne sa
preteky, na ktorých som aj ja pretekal,
zrušili, alebo pretransformovali do vyššej kategórie. A na tie ako kontinentálny
tím nemáme dosah. Na druhej strane, za
mojich pretekárskych čias bola napríklad
letecká doprava veľmi drahá a mali sme
obmedzené možnosti. Všade sa dochádzalo autom a podľa toho sa robil aj pretekový program, pričom to boli preteky
najmä v stredoeurópskom regióne. Teraz
sú letenky cenovo dostupnejšie a môžeme sa zúčastňovať súťaží jeden týždeň
v Grécku, následne v Dánsku, Estónsku
či Francúzsku. Ale stále je to boj, lebo
usporiadateľ pošle pozvánku len 25-tim
tímom. To znamená, že celé sa to profesionalizuje a musíte byť ako tím zaujímavý
pre usporiadateľa. A to hlavne výsledkami z pretekov a rankingom.“

„

Podľa mňa má náš kraj
najkrajšie cyklotrasy na
Slovensku.

Tomáš dnes cyklistom v klube aj reprezentácii zabezpečuje full servis. To znamená, že pri regenerácii sú to masáže,
rôzne fyzio cvičenia, tejpovanie. Vo výžive je to príprava traťoviek (cyklistický
názov). Pripravuje pre nich jedlá z ryže,
cestoviny či ovocia. Dbá na to, aby dodržiavali pitný režim, kedy im pripravuje
iontové (pitie iontových nápojov pred
začiatkom aktivity pomáha telu optimalizovať zásoby tekutín a uľahčuje následnú regeneráciu organizmu) a maltodex-

Ako malý chlapec pred pretekmi.

Vďaka cyklistike sa Tomáš dostal na tie najzaujímavejšie miesta sveta.

Hronom. Podľa mňa má náš kraj najkrajšie cyklotrasy na Slovensku – Kremnicko,
Štiavnicko a pohorie Vtáčnik majú veľa
ciest s nádhernými výhľadmi či už po
asfalte, nespevnených povrchoch, alebo
po lesných cestách. Je pravda, že cyklista tu musí mať trošku lepšiu kondičku
alebo elektrobicykel, lebo je to náročné
na stúpania, ale stojí to za ten pocit, keď
sa vám po jazde začne vyplavovať hormón šťastia do tela,“ hovorí s úsmevom
Tomáš a prezrádza, ktoré trasy v našom
okolí má on osobne najradšej: „Najradšej mám trasu do Kremnice cez Nevoľné,
Hronskú Dúbravu, Kozelník, Sklené Teplice a Lovču, je to 90 kilometrov. Ročne
sa takto snažím najazdiť aspoň 5-tisíc
kilometrov.“ Samozrejme, on ako cestný
cyklista odporúča jazdu po asfaltkách,
ale aj on sám už pomaly upúšťa od tejto
možnosti a zadovážil si gravel bicykel.
„Gravel bicykle sú pohodlné bicykle pre
cyklistov, ktorí chcú jazdiť aj mimo asfaltových ciest. Sú praktické vďaka svojej
robustnosti a prispôsobivosti a využijete
ich pri ceste do práce, cestovaní či zimnom tréningu. Pre mňa je takýto bicykel
momentálne najlepšou možnosťou aj
kvôli ľahším prevodom, aby som si vedel
v kopci urobiť tempo, ktoré mi vyhovuje.
Ale čo je dôležité, dáva mi to možnosť
opustiť asfaltku a prejsť na nespevnený
povrch, ako je napríklad Slašťanská dolina, Kopernická dolina, Šášovská dolina,

ako kondičný tréner musím vedieť klientom ukázať správne prevedenie cvikov.
Aj preto je niekedy pre mňa lepšie ísť si
zabehať, alebo zacvičiť si tabatu, alebo
hiit tréning, čo mi zaberie podstatne
menej času ako bicykel,“ priznáva a približuje, čo je to tabata a hiit tréning: „Tabatu možno popísať ako novú metódu
vysoko intenzívneho intervalového tré-

ningu. Cvičíte pri ňom len štyri minúty,
počas nich však môžete zaznamenať
fantastické výsledky, ktoré sa odzrkadlia
na vašom tele aj kondícii. Hiit je vysokointenzívny intervalový tréning, typ cvičenia, ktoré si vyžaduje maximálne úsilie
počas namáhavého cvičenia v krátkych
intervaloch s ešte kratšími prestávkami.
V podstate je to kardio, ktoré vyhodí vašu
tepovú frekvenciu až nad strechu a tým
účinne spáli tuk.“

Život mu ovplyvnil
aj legendárny František Sitora
V cyklistike mal Tomáš možnosť ako pretekár spolupracovať aj s nedávnom zosnulým Františkom Sitorom, na ktorého
má len tie najlepšie a najkrajšie spomienky. „Ferko Sitora bola moja, dá sa povedať, karmická osoba. Poznali sme sa od
môjho detstva, keď som prešiel pod jeho
trénerské vedenie v cyklistickom klube.
Pre mňa bol ojedinelý, lebo sa ku mne
správal veľakrát viacej, ako by sa tréner
mal. Myslím tým, že vždy stál za mnou.
Keď som prechádzal kariérnou zmenou,
pomáhal mi či už finančne ako sponzor,
manažér, alebo ako mentálna podpora,
keď sa mi nedarilo vo výkonnostnom
raste. Trávili sme spolu niekedy viac času
ako s vlastnými rodinami. Dokonca mi
ovplyvnil život aj vtedy, keď som skončil a vypadol zo športového kolotoča. Aj
preto ma osud zase zavial tam, kde som
teraz – pri práci s cyklistami. Bude mi
veľmi chýbať.“
Naposledy Tomáš s reprezentáciou absolvoval preteky vo Francúzsku, kde sa
naši cyklisti zúčastnili Tour de la Mirabelle. Štartoval tu aj ďalší zverenec Františka
Sitoru. „Áno, Slovensku tu reprezentoval
Adam Foltán, ktorý jazdí momentálne
v Dukle. A podaril sa mu veľmi pekný
výsledok, keď v jednej etape skončil na
tretej pozícii,“ konštatuje Tomáš a prezrádza, aké preteky ho so slovenskou
reprezentáciou najbližšie čakajú: „Najbližšie by to mali byť Majstrovstvá Európy v Portugalsku. Ale za zmienku stojí
aj najbližší program Dukly, kde budeme
štartovať na Tour de Slovenia aj s world
tour celkami. A tu nebude chýbať napríklad Tadej Pogačar.“
A čo robí taký reprezentačný masér, keď
sa skončia cyklistické súťaže? „Máme
taký malý projekt, občianske združenie
Fyzio Sport Relax. Snažíme sa pomáhať aj
mladým športovcom. Keď majú prípravné obdobie, tak zabezpečujeme kondičný silový kompenzačný tréning, strečing
a masáže,“ dodáva na záver Tomáš Líška.
(li)
Foto: súkromný archív TL.

Tomáš ešte ako cyklista s trénerom Františkom Sitorom.
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POĎAKOVANIE
Chcel by som sa touto cestou poďakovať dvom mladým ľuďom, Jakubovi Osvaldovi, žiakovi II. základnej školy v Žiari
nad Hronom a Lucii Dekýšovej, študentke Katolíckeho gymnázia v Banskej Bystrici za nezištnú pomoc, ktorú mi
poskytli pri zdravotných problémoch.
Nedbajúc na stratu osobného voľna, dávali na mňa pozor, až ma odprevadili domov.
Vďačný Jozef Senko.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 6.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 7.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 8.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 9.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea ZV, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 10.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
• 11.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 12.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 13.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň, Dukelských hrdinov 8, Zvolen
• 14.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 21, Kremnica
• 15.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 16.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Srdce, Rybárska 9, Sliač
• 17.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata, Kremnická 2, Zvolen
• 18.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, J. Kozáčeka 9282, Zvolen
• 19.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, P. O. Hviezdoslava 1, Zvolen
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Športové tábory SPORTLEADER ACADEMY
Kempy plné pohybu, zábavy a športu

Pripravuje sa 3. ročník pohybových
táborov počas letných prázdnin 2022.
Priebeh tábora vedie Štefan Muha,
hlavným organizátorom bude študent
FTVŠ v Banskej Bystrici a kondičný
tréner Lukáš Muha. Akadémia figuruje ambasádormi športu – majstrami
Slovenska a účastníkmi svetových
podujatí.
Tento rok sa môžu deti tešiť táborov
sa zúčastnia Peter Kováč, Adam Foltán
a Marek Novák. Novinkou táborov bude
STREETWORKSHOP vedený PLANÉTOU
POHYBU – BIOS, tanečná vsuvka a PARKOUR.
Tábory prebiehajú na športovej škole, na
žiarskej „Štvorke“, najúspešnejšej športovej škole na strednom Slovensku do 300
žiakov. V roku 2014 bola vďaka telocvikárom Beník, Muha, Dobrovičová vyhlásená za najlepšiu školu roka na Slovensku.
Akadémia má podporu a oporu v partneroch sponzoroch a atletickom, cyklistickom a basketbalovom klube.

Organizátor si vyhradil dva
termíny JÚL – 18. -22.7.
a AUGUST 15. – 19. 8.
Akadémia rastie a aktuálne figuruje
s 5 ambasádormi, 5 certifikovanými pedagógmi a trénermi a 2 animátormi. Po
aktívne strávenom lete pripravujú projekt pre školy - krúžky. Majú skúsenosti aj

so zimnou verziou – základnými kurzami
bežkovania na Skalke pri Kremnici.

E-mail:
sportleaderacademy2020@gmail.com

Kapacity táborov sú obmedzené. Cena
pred zľavami: 125 eur.

Mobil:
0944 544 877 (Lukáš Muha)

Strava je v cene, zľavy pre súrodencov,
tričká pri prihláškach do oboch turnusov
zdarma.

Web:
www.sportleaderacademy.com
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Vyrobte si sami doma hotel pre hmyz
Počuli ste už o domčeku pre hmyz či
o hmyzom hoteli? Ak ste záhradkár,
alebo sa zaujímate o prírodu, určite viete, že takýto hmyzí hotel by sa
zišiel aj vo vašej záhrade. Poradíme
vám, ako si ho správne urobíte sami
doma a kde je najlepšie ho umiestniť.
Hmyzí hotel je pre vašu záhradu veľmi
prospešný. Poskytuje útočisko užitočnému hmyzu, poslúži včelám samotárkam,
lienkam, ale aj mnohým druhom chrobákov a motýľov. Poďakuje vám aj vaša záhrada, ktorá hmyz potrebuje kvôli opeľovaniu kvetov a ničeniu škodcov. Veľkým
plusom a prínosom je to, že takéto biologické ničenie škodcov znižuje potrebu
používať pesticídy. Pôvodná vegetácia,
ktorú tento hmyz používa ako potravu
a prístrešie, sa likviduje hlavne v mestskom prostredí. Zhotovením domčeka
pre hmyz tak pomôžete zlepšiť ekosystém vo vašej záhrade.

Nezabudnite!

• Rôzne druhy prírodnín – šišky, kôru, suchú trávu, paličky, suché steblá, polienka,
fantázii sa medze nekladú, len dbajte na
to, aby to bol skutočne prírodný materiál.
• Keramický kvetináč.
• Tvárnice.

• V dreve nesmú byť praskliny, pretože
nedôjde ku kolonizácii. Z tohto hľadiska
pred guľatinou uprednostnite drevený
hranol, do ktorého vyvŕtate otvory.
• Koncom leta nezabudnite na údržbu,
skontrolujte a odstráňte všetky časti,
ktoré podliehajú rozkladu a nahraďte
ich novými.

Do guľatiny alebo hranolov z dreva vyvŕtajte otvory veľkosti 5 až 10 mm pre
rôzne druhy hmyzu. Lákajú predovšetkým včely a osy, ktoré do nich nakladú
vajíčka. Rúrky vŕtané do dreva musia byť
hladké, bez triesok a pilín, preto ich pred
inštaláciou nezabudnite odstrániť. To, že
sú do rúrok nakladené vajíčka, zistíte
podľa toho, že otvory sú utesnené zátkami z blata.

• Na zimu presuňte hotel s hmyzom na
chladné a suché miesto, aby ste chránili jeho obyvateľov. Na jar ho vráťte na
miesto.
• Je mnoho ďalších spôsobov, ako podporiť ekosystém vašej záhrady. Hmyz
môžete pritiahnuť aj tým, že v okrajovej
časti vysejete poľné kvety, vytvoríte malé
jazierko alebo klátiky zo stromu necháte
možno v menej viditeľnej časti záhrady.

Zväzkami dutých stoniek, ideálne sú
bambusy, duté steblá suchých tráv, vyplňte rozrezanú plastovú fľašu, plastové
alebo plechové rúry, ktoré rozrežete na
hmyz bude pozerať na okolie svojho nového domu. Keď blízko porastú rastliny,
ako je napríklad levanduľa alebo šalvia,
pravdepodobne nalákate viac nájomníkov. Nezabudnite im tiež v dosahu zariadiť wellnes v podobe misky s vodou.

Ak ste zruční, môžete využiť aj podkrovie
domčeka. Keď kúsok pod špičkou urobíte podlahu a z čelnej strany domčeka pripevníte dosku so zvislo vyrezanými hladkými otvormi (ktoré nepoškodia krídla),
budete mať hniezdisko pre motýle.

Aký hmyz nalákate do hotela

Domček nemusíte nijako čistiť. Naopak,
najlepšie urobíte, keď jeho obyvateľov
nebudete rušiť, skôr ticho pozorovať.
Starajte sa ale o jeho okolie, aby bolo
pre hmyz dostatočne lákavé. Z viacerých
skúseností vieme, že sa v domčeku spravidla neubytovávajú sršni ani osy.

Hmyzie hotely lákajú k ubytovaniu hlavne samotársky hmyz.
Najčastejšími obyvateľmi hmyzích
domčekov bývajú včely samotárky. Tie
veľmi ocenia najrôznejšie hlboké štrbiny,
do ktorých kladú vajíčka a následne ukladajú aj potravu pre budúce larvy. Radosť
im urobíte drevom s vyvŕtanými otvormi,
dutými steblami (napríklad od krídlatky)
a ďalšími dutinkami. Možno sa k nim do
susedstva nasťahujú aj pestrice.
Medzi prvých záujemcov o ubytovanie
na prízemí budú určite patriť ucholaky.
Potešíte ich šiškami, suchou trávou a slamou, ktorou vypcháte keramický kvetináč umiestnená dnom nahor spoločne
so suchým lístím. Nočný lovec ucholak,
možno vás to prekvapí, loví jednak vošky, ale aj vlnatky a roztočce (tie sú silným škodcom ovocných stromov) a ďalší
drobný hmyz a jeho vajíčka.

Ako domček pre hmyz
vyrobiť v domácej dielni
Hmyzí hotel si môžete postaviť spoločne
so svojimi deťmi či vnúčatami. Poskytnete tak strechu nad hlavou živočíchom,
ktorí často nemajú kde zložiť hlavu. Potom môžete v tichosti pozorovať, ako sa
u vás majú a za odmenu vám budú hubiť
nevítaných záhradných škodcov.
Hmyzí hotel s minimálnymi nákladmi si
urobíte aj sami doma. Stačí, ak recyklujete materiál, ako sú staré police, palety či
rúry. Použiť môžete aj nevyužívanú búdku pre vtáky, z ktorej odstránite prednú
stranu, alebo starú drevenú zásuvku
z už nevyužívanej komody či kuchynskej linky. Materiál na domček by mal
byť z prírodného dreva neošetreného
chemickými látkami, ako je lak a farby.
Nepoužívajte plast alebo sklo, pretože
sa zarosia a voda spôsobí hnilobu. Dôležité je, aby zadná časť bola chránená
pred dažďom. Pre tento účel je potrebné
domček pre hmyz navrchu ukončiť šikmou strieškou.
Plochu rozdeľte na niekoľko častí –
miestností, ktoré vyplníte rôznym materiálom pre rôzne druhy hmyzu. Na výplň
môžete použiť rozmanitý materiál.
Čo budete potrebovať:
• Drevotriesku/dosky – čo práve máte po
ruke.
• Kus pletiva.
• Skrutky/klinčeky.
• Vŕtačku.

potrebný rozmer. Stonky musia byť suché, zvnútra duté a hladké.
Plátkami kôry, slamou, kamienkami, zviazanými vetvičkami rôznych veľkostí vyplňte ďalšie miestnosti domčeka. Slamu
vložte pred umiestnením do plastovej
fľaše, aby ste zabránili jej premočeniu.

Kam v záhrade
s hotovým domčekom
Vyberte hmyziemu hotelu také miesto
vo vašej záhrade, aby bol chránený pred
vetrom, a zároveň na slnku, najideálnejšie orientovaný na juh alebo juhovýchod. Pokiaľ ste vyrobili veľký domček,
položte ho na vyrovnanú spevnenú plochu z tehiel alebo betónových tvárnic.
Aby mal hmyz dobrý prístup, nemala by
hmyzí hotel zakrývať vegetácia. Ak ho
umiestnite v blízkosti živého plotu, záhonu plného kvetov alebo pri záhradnom
jazierku, rýchlo sa zaplní obyvateľmi. Aby
ste chránili obyvateľov domčeka pred
vtákmi, zakryte prednú stranu pletivom.
Entomológovia uprednostňujú pred
vytvorením jedného veľkého domčeka
menej menších pre jeden druh hmyzu.
Pokiaľ si vyrobíte menší domček, umiestnite ho aspoň v metrovej výške.
Keď si budete vyrábať domček sami,
má to výhodu, že si ho môžete postaviť
presne tak, aby sa vám hodil a vošiel sa
do záhrady, na balkón alebo terasu, kam
ho chcete umiestniť. Rovnako ako vy by
ste si vybrali dom v atraktívnej lokalite, aj

Ďalšia pomocníčka býva zlatoočka.
V izbičke má najradšej šišky, kôru či nalámané vetvičky. Vy si ju budete ceniť za
hubenie vošiek (larvy zlatoočky zvládnu
vo svojej vývojovej fáze zahubiť aj viac
ako 450 vošiek) a roztočcov.
Deti milujú lienky, preto nezabudnite na
izbičku aj pre ne. Poďakujú vám za suchú
trávu či listy.

• Hmyzu prospeje, ak prestanete používať insekticídy a zameriate sa na pestovanie medonosných rastlín. Nechajte na
záhrade aspoň nejaké miestečko, kde nebude dokonale posekaná tráva a budú
tam rásť lúčne kvety.
• Vybudujte v záhrade napájadlo pre
opeľovača a vtáctvo.
• Domčeky pre hmyz sa môžu stať zaujímavým dekoratívnym prvkom, ktorý je
zároveň veľmi užitočný.
Zdroj: internet. Foto: Pinterest.
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SPOMIENKA
Ťažko je spomínať,
keď v očiach
slza stojí.
Ťažko je
zabudnúť,
keď srdce
stále bolí.
Dňa 9. júna si
pripomíname 1. výročie,
čo nás navždy opustila naša
mamička, manželka a starká
Anna Tršová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Každý z nás má
spomienku,
ktorá sa potichu
vyroní z našich očí
a steká dole po
lícach.
Dňa 3. júna 2022
uplynuli tri roky,
čo nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec
Zdenko Šiška.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
deti a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Už len kyticu
kvetov a horiace
sviečky
na hrob ti
môžeme dať
a vo svojom
srdci si ťa
navždy usmiateho
zachovať.
Dňa 17. júna to budú už 4 roky
od smutnej chvíle, čo nás navždy
opustil náš drahý otec, dedko, brat,
švagor, priateľ, kamarát,
vždy usmiaty človek
Vladimír Nemčok.
Venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.
Tí, ktorí ste ho poznali,
viete, čo je „KB“.
S láskou všetci spomíname.

SPOMIENKA
Dňa 18. mája
2022 uplynulo
12 rokov od
smutnej chvíle,
keď nás opustila
naša drahá
mama, starká
a prastarká
Katarína Zvarová.
Za spomienku ďakuje a s láskou
a úctou spomína vnučka
Anka s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 8. júna si
pripomenieme
18. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
Stanislav
Bednár.
Tí, ktorí zo ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Odišiel si tichúčko,
ako odchádza deň
a v našich
srdciach ostáva
spomienka len.
Tak snívaj ten svoj
večný sen a ver,
že nikdy
nezabudneme na ten smutný deň.
Dňa 20. mája 2022 sme si
pripomenuli 2. výročie od smutnej
chvíle, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, ocko,
starký, brat a švagor
Jozef Černák
z Ladomerskej Viesky.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

SPOMIENKA
Sú chvíle, ktoré
ťažko prežívame,
sú okamihy, na
ktoré tisíckrát
spomíname.
Dňa 6. júna 2022
si pripomíname
10 rokov od smrti
5.6.1928 – † 6.6.2012

mojej drahej, milovanej maminky,
našej babičky a prababičky,
tety a pratety
Milady Mašejovej,
rod. Pecníkovej.
S láskou spomínajú na ňu dcéra Mia
Mesárošová, vnuk Róbert, rodina
Bohunická a syn Rostislav
Mašeja s rodinou.

SPOMIENKA
Odišla si nám
všetkým, ktorí ťa
radi mali,
odišla si bez toho,
aby nám tvoje
ústa zbohom dali.
Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Dňa 4. júna 2022
uplynul 1 rok od
smutnej chvíle,
keď nás opustila
naša drahá
mama, babka
a sestra
Erika Mlynárová.

Dňa 30. mája
2022 sme si
pripomenuli
2 roky, kedy nás
navždy opustil
Vladimír Frič.
Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Za spomienku ďakujú a s láskou
a úctou spomínajú synovia
s rodinami a sestra s rodinou.

Dňa 30. mája sme
si pripomenuli
nedožité
90. výročie
narodenia našej
drahej, milovanej
mamičky
Emílie Líškovej,
rod. Petrušovej.
S láskou a úctou na ňu spomínajú
syn Marián a dcéra Ľudmila.

Členovia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov pri Pamätníku SNP
na Jankovom vŕšku
V rámci dobrej spolupráce medzi Slovenským zväzom protifašistických
bojovníkov - oblastnými výbormi
Žiar nad Hronom a Trenčín sme zorganizovali pre členov SZPB zo všetkých
základných organizácií v oblasti Žiar
nad Hronom návštevu múzea v Bánovciach nad Bebravou a Pamätníka
SNP na Jankovom vŕšku.
V múzeu Partizánskej brigády Jána Žižku
nás osobne privítal predseda oblastnej
organizácie z Trenčína pán Holička, ktorý nás oboznámil s jednotlivými expozíciami. Tieto sú rozdelené do niekoľkých
tematických celkov. Zoznámil nás s činnosťou a vznikom Partizánskej brigády
Jána Žižku, jej protifašistickým odbojom
a prípravou SNP. Prezreli sme si jednotlivé exponáty, najviac nás zaujali fotografie a dobové písomnosti.
Partizánska brigáda operovala na veľmi
dôležitom úseku Bánovce nad Bebravou
– Trenčín – Považská Bystrica. V tomto
trojuholníku boli dôležité zbrojovky,
a to v Dubnici nad Váhom, Považskej
Bystrici a letisku Biskupice. Brigáda mala
spočiatku 900 partizánov, neskôr sa jej
počet zvýšil na 1600 členov. Štáb tvorili
príslušníci slovenskej, českej a ruskej národnosti. Príprava predsedu bola veľmi
dôsledná a vyčerpávajúca, za čo si na záver vyslúžil potlesk a uznanie účastníkov.

Foto: Trenčín región.

Naša ďalšia cesta smerovala cez obec
Uhrovec k Pamätníku na Jankovom
vŕšku, kde sme položili veniec ako výraz
vďaky padlým partizánom. Tu nás sprevádzala tajomníčka ZO SZPB Uhrovec,
ktorá nám podala výklad, a zároveň nás
previedla do priestorov pod pamätníkom, kde je tiež múzeum venované tejto
brigáde.
Okrem pamätníka sme si prezreli bunkre
a krásne okolie tohto pietneho miesta.
V obci Uhrovec sme si pozreli expozíciu

zanechajúc všetkých, čo si rada mala.
S tichou spomienkou
k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 17. júna si pripomenieme
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá mamička, stará mama
a prastará mama
Anna Harachová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI
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miestneho múzea, ktoré je venované
histórii obce a hlavne slovenským velikánom - rodákom Ľudovítovi Štúrovi
a Alexandrovi Dubčekovi.
Na záver patrí naše poďakovanie pani
tajomníčke Beštovej. Cieľom nášho
putovania bolo ukázať členom SZPB
z nášho regiónu, ako si pripomínajú protifašistický odboj aj v iných oblastných
organizáciách.
Jaroslav Bulko, predseda OblO SZPB
Žiar nad Hronom

Foto: Klub v TN info.

RIADKOVÁ INZERCIA
Dám do prenájmu 1-izbový byt na Etape, Vansovej ulica. Byt je nezariadený, po
rekonštrukcii, na 6. poschodí, výťah je po GO. T: 0905 960 765

V ZH hľadám na dlhodobý prenájom garsónku. T: 0905 293 895

Uzávierka čísla 12, ktoré vychádza
20. júna, je v utorok 14. júna.

Predám starožitnú spálňu. Málo používaná. Lacno. T: 0904 193 200

Predám málo používaný TV Sony a videorekordér. TV: 150 eur, video: 50 eur.
T: 0905 293 895

Spomienky prijaté po tomto dátume
budú zaradené až do ďalšieho
vydania. Spomienky môžete podať aj
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

Predám obývačku: obývaciu stenu, gauč, fotelky, konferenčný stolík, koberec. Málo
používaná. T: 0904 193 200

Dosiahla som dôchodkový vek a rada by som sa začala intenzívne hýbať, chôdza,
atď... ako prevencia proti osteoporóze. Vo dvojici by to bolo veselšie. T: 0911 919 369

Dám do prenájmu 2-izbový byt. Info na čísle: 0901 770 329
Predám dva 50-litrové demižóny. Cena: 80 eur. T: 0940 920 296
Dám do prenájmu garáž na Ul. SNP (bývalá STS). T: 0903 504 189
Predám 5-ročný plynový sporák. Cena dohodu. T: 0910 161 614
Predám staršiu váľandu. Cena: 20 eur. T: 0910 100 164
Predám komodu so 4 zásuvkami. Cena: 30 eur. T: 0910 100 164

RIADKOVÚ INZERCIU MÔŽETE PODAŤ
BEZPLATNE PROSTREDNÍCTVOM
WEBOVEJ STRÁNKY
WWW.NOVINY.ZIAR.SK
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Žiarski basketbalisti sú nakoniec nečakane štvrtí na Slovensku
BASKETBAL – ŽIACI U14

Žiaci na Majstrovstvách Slovenska
kategórie U14 v Prievidzi splnili svoj
predturnajový cieľ a dostali sa do
vytúženého semifinále. Po fantastickom výkone vo štvrťfinále suverénne
porazili Karlovku Bratislava.
V semifinále sa už ukázala momentálna
kvalita silnej trojky Inter, BSC a Prievidza,
ktorá momentálne v kategórii U14 na
Slovensku kraľuje. Potešiteľný je fakt, že
naši chlapci sa k nim veľmi rýchlo približujú. Dokázali potrápiť Inter, majstrov
Slovenska.
Pred dvomi týždňami v Bratislave celý
zápas a teraz v semifinále majstrovstiev
aspoň v závere zápasu. V boji o bronz
išli s BSC dokonca v prvom polčase do
vyššieho vedenia. Chalani však ešte nedokážu hrať koncentrovane, stabilne
a bez chýb celý zápas, čo sa v ťažkých
zápasoch s Bratislavčanmi a Prievidžanmi ukazuje ako limitujúci faktor. Tento
rok sme na medailu jednoznačne ešte
nemali. Pri našom progrese, aký sme ale

lovka Bratislava 74:54 (26:12, 42:26,
57:40)

za pár mesiacov predviedli, však už budúcu sezónu v celoslovenskej lige starších žiakov budeme mať ambície určite
oveľa vyššie. Chlapci sú teraz vo vývoji.
Aj tí mladší a nižší, ktorí hrali menej, teraz do jesene „vyhúknu” a budeme hrať
zápasy s väčšou rotáciou.
Že budeme na konci tejto sezóny siahať
na takéto méty, sa nám v lete, keď sme
poskladali tento tím, ani len nesnívalo.
V tíme je až päť o rok mladších chlapcov
ročník 2009, len siedmi hráči sú ročník
2008, z nich napríklad Šimon Ďurian
len v lete presedlal z karate na basketbal. Chlapci sú výborný kolektív, majú
takmer 100 % dochádzku na tréningy.
Je s nimi veľmi dobrá práca, pretože sú
veľmi skromní a ochotní tvrdo na sebe
pracovať.
Chceme sa poďakovať všetkým hráčom
za prístup k tréningom aj zápasom v tejto sezóne, na týchto M-SR za fantastický
výkon proti Karlovke a výborný zápas

Semifinále
Inter Bratislava – BK MŠK Žiar nad
Hronom 90:51 (32:8, 58:18, 80:32)
O 3. miesto
BSC Bratislava – BK MŠK Žiar nad Hronom 78:68 (11:17, 50:34, 68:44)
Výsledné poradie M-SR U14
1. Inter Bratislava
2. MBA Prievidza
3. BSC Bratislava
4. BK MŠK Žiar nad Hronom
5. RIM Basket Košice
6. Karlovka Bratislava
7. BKM Iskra Svit
8. AC LB Spišská Nová Ves
proti BSC. Karolovi Tapferovi sa obrovské množstvo práce a pomoci pri tíme
a rodičom za podporu celého tímu, rovnako klubu a mestu za výborné vytvorené podmienky.

Výsledky BK MŠK
Žiar nad Hronom na M-SR
Štvrťfinále
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Kar-

Dol All stars B turnaja sa dostal kapitán
tímu Martin Barniak.
Norbert Nagy, tréner
a Karol Tapfer, asistent
Foto: BK MŠK ZH

Skvelé tretie miesto žiarskych chodcov
ATLETIKA

Vo štvrtok 26. mája sa v Banskej
Bystrici konalo finále na atletickom
štadióne na Radvanskej 5. kolo chodeckej ligy, ktoré bolo zároveň aj
finálovým kolom XV. ročníka tohto
skvelého chodeckého podujatia.
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
reprezentovala štvorčlenná zostava
chodcov v zložení Lea Hudecová, Chiara Šarišská, Lukáš Hriň a Martin Moška.
Ako prvá sa postavila na štart najmladšia adeptka športovej chôdze, Chiarka
Šarišská, v kategórii dievčat, ročník narodenia 2012 - 2013 na 1000 m. Chiarka
napokon obsadila v početnej konkurencii pekné 5. miesto.
Ako náš druhý chodec sa postavil na
štart Lukáš Hriň v kategórii žiakov, ročník

narodenia 2009 - 2011 na 1000 m, kde
v silnej domácej konkurencii až do posledných metrov atakoval vedúcu pozíciu. Nakoniec prišiel do cieľa na skvelom
2. mieste.
V kategórii dievčat, ročník narodenia 2006 – 2008, nás reprezentovala
v chôdzi na 1000 m Lea Hudecová, ktorá
si obhájila skvelé 2. miesto.

kých päť kôl. Z našich chodcov boli ocenení Lukáš Hriň na 2. mieste v kategórii
chlapcov, ročník narodenia 2009 - 2011
a Lea Hudecová tiež obsadila konečné
2. miesto v kategórii dievčat, ročník narodenia 2006 - 2008.

Chiarka Šarišská pretekala v chôdzi na
500 m prípraviek, kde spôsobom štart cieľ suverénne vyhrala svoju dievčenskú
kategóriu v skvelom osobnom výkone
a s časom 2:49 min. obsadila nádherné
1. miesto.

Medzinárodný chodecký míting
pod Pamätníkom SNP

Posledným našim reprezentantom, ktorý sa postavil na štart chlapcov, ročník
narodenia 2006 – 2008, v chôdzi na
1000 m, bol začínajúci chodec Martin
Moška. Do cieľa prišiel na celkovom
6. mieste.

Okrem tohto podujatia sa naši chodci
v máji predstavili aj na 6. ročníku medzinárodného chodeckého mítingu pod
Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Náš
Atletický klub MŠK reprezentovali Lea
Hudecová a Chiarka Šarišská. Chlapci
ležali doma s teplotami a dievčatám
držali päste.

V kategórii žiačok na 3000 m v skvelej
medzinárodnej konkurencii obsadila
Lea Hudecová pekné 9. miesto. Tieto
preteky dievčat na 3000 m boli zároveň
aj Majstrovstvami Stedoslovenského
atletického zväzu, kde obsadila skvelé
3. miesto.
Miroslav Rybársky, tréner AK MŠK
Foto: Atletický klub MŠK ZH.

Keďže to bolo finálové kolo chodeckej
žiackej ligy, boli vyhodnotení a dekorovaní aj najlepší traja jednotlivci za všet-

Zlato z Majstrovstiev Slovenska
mladšieho žiactva pre Žiar

3x3 TOUR 2022 prvýkrát
na žiarskom námestí

STOLNÝ TENIS – MLADŠÍ ŽIACI

BASKETBAL

Stolnotenisovému klubu MŠK Žiar
nad Hronom sa podarilo rozšíriť
zbierku zlatých medailí z Majstrovstiev SR. O tento cenný úspech sa
v Bratislave pričinila hráčka nášho
stolnotenisového klubu Martina Hrabajová v štvorhre mladších žiačok.

Spolu s Melániou Stolarčíkovou z Novej
Vsi postupne v pavúku zdolali všetky
súperky, ktoré sa im postavili do cesty.
Vo štvrťfinále zvíťazili nad dvojicou
Sedlická - B. Guasardo 3:0, v semifinále
si potom poradili s druhým nasadeným
párom Kolesárová - L. Guasardo 3:1. Vo

finále ich čakala zohratá dvojica dievčat
z Topoľčian Ondrušová - Čižláková, ktoré boli na turnaji najvyššie nasadeným
párom.
Naša novovytvorená dvojica si však na
turnaji sadla a dobre zvolenou taktikou
zlomili aj poslednú prekážku k zlatej medaile. Po tuhom boji zvíťazili Maťa s Melániou 3:1 a mohli sa tak tešiť zo zlatých
medailí a vytúženého titulu majsteriek
SR 2022.
Ukončením Majstrovstiev SR 2022
sa však naša stolnotenisová sezóna
2021/2022 ešte nekončí. Linda Majerčíková bola nominovaná ako náhradníčka na júlové Majstrovstvá Európy
dorasteniek v Belehrade a absolvuje
spolu s ostatnými nominovanými reprezentantkami v júni 3-týždňové sústredenia v Senci, Havířove a záverečné
v hale SSTZ v Bratislave. Patrik Hrabaj sa
s Maťkou Hrabajovou zúčastnia medzinárodného turnaja v Prahe, kde sa Linde minulý rok podarilo zvíťaziť. Držíme
všetkým reprezentantom nášho klubu
palce a budeme radi keď sa im sezóna
predĺži čo najviac.
Jozef Barniak, STeK MŠK ZH
Foto: STeK MŠK ZH

Žiarčanka Martina Hrabajová (vľavo) s Melániou Stolarčíkovou.

V sobotu 28. mája sa na žiarskom
námestí prvýkrát konalo druhé kolo
Slovenskej basketbalovej asociácie
3x3 TOUR 2022.
Druhé kolo slovenskej 3x3 tour, pod
hlavičkou Slovenskej basketbalovej
asociácie, spoluorganizované aj Basketbalovým klubom MŠK Žiar nad Hronom
a mestom Žiar nad Hronom, privítalo na
dvoch novovystavaných kurtoch to najlepšie zo slovenského streetbalu.
Víťaz SBA 3x3 TOUR 2022 postupuje na
World Tour do holandského Utrechtu.
Na žiarskom námestí sa predstavilo 28
registrovaných tímov v troch kategóriách:

• Elite – muži
• ženy
• U18 chlapci
Spolu odohrali 48 zápasov.
Muži:
1. UB – Srbsko
2. AOS Elite – Slovensko
3. Slovakia
Ženy:
1. Škola v prírode
2. Sereďanky
3. Lebron´s laugh
U18 chlapci:
1. Tabličkári
2. Prievidza basketball
3. 3x3 Trenčín

(li)
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Futbalisti FK Pohronie sa s Fortuna ligou rozlúčili víťazne
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FK Pohronie – FK Senica 1:0 (1:0)
Gól: 3. Lačný. Rozhodovali: Ježík – Sluk,
Vitko. ŽK: bez kariet. Diváci: 247.
FK Pohronie: Le Giang – Sanneh
(61. F. Hašek), Pajer, Klabník (46. Štrba),
Šimčák (46. Kokovas) – Blahút, Ožvolda,
Bangala, Sandal – Lačný (46. Prachar),
Steinhübel (46. Šmatlák)
FK Senica: Odráška – Stachovič, Mihál,
Mašulovič, Jurka – Škodáček (61. Chlupík),
D. Duda – Halcin, Totka, Surový – Hegyi
(85. Keznikl)
Futbalisti FK Pohronie zvíťazili
v 10. kole nadstavbovej časti Fortuna
ligy v skupine o udržanie nad FK Senica 1:0.
Do zápasu vstúpili aktívne domáci futbalisti. Už v druhej minúte išli do vedenia, keď prihrávku Steinhübela zužitkoval v päťke bez prípravy Lačný. Následne
to bola hra mačky s myšou. V senickej
základnej zostave sa objavilo až sedem
hráčov do 19 rokov, z toho dvaja sedemnásťroční a traja osemnásťroční. A bolo
to badať. Dorastenci zo Záhoria sa iba
bránili a čelili viacerým šanciam súpera.

Futbalisti FK Pohronie sa po troch sezónach strávených
v najvyššej súťaži vracajú naspäť do 2. ligy.

Ožvolda však hlavou mieril nad brvno,
Klabník zakončoval tesne vedľa, tvrdú
strelu Blahúta gólman Odráška zneškodnil, Steinhübel tečoval loptu do brvna
a neuspel ani slabšou strelou z otočky
z vnútra šestnástky. Lačný to vyskúšal
razantnou strelou z priameho kopu, no
pálil vedľa žrde a Steinhübelovi nevyšlo
ani šikovné sa preštrikovanie v pokutovom území po technickom zakončení.
Pred prestávkou to dvakrát vyskúšal tvr-

dými strelami Pajer z vyše dvadsiatich
metrov, najprv mieril tesne vedľa a potom ho vychytal s veľkými problémami
devätnásťročný Odráška.
Pohronie poslalo do druhého polčasu až
štyroch nových hráčov, bolo stále aktívne, hralo sa v podstate na jednu bránku, ktorú tesne netrafil z priameho kopu
z vyše dvadsiatich metrov Blahút a z neskôr ho z ľavej strany šestnástky napodobnil Sandal. Senica poslal na ihrisko aj

Čokoládová tretra Slovensko
má za sebou svoj šiesty ročník
ATLETIKA

Po dvoch pandemických rokoch si Čokoládová tretra Slovensko mohla užívať pretekanie bez obmedzení. Spolu
so základným kolom v Michalovciach
sa tejto čoraz populárnejšej súťaži zúčastnilo v Bratislave, Košiciach a Žiari
nad Hronom 2 000 nádejných atlétov,
žiakov 1. stupňa základných škôl.
Táto súťaž je otvorená aj pre neregistrovaných atlétov, takže sa na preteky
okrem členov SAZ prihlasujú aj školy
a škôlky. Šiesty ročník Čokoládovej tretry Slovensko bol výnimočný v počte
škôl a klubov. Aj vďaka tomu, že okrem
vekových kategórií nebolo žiadne obmedzenia počtu, zúčastnilo sa až 194
škôl a klubov.
Mesto Košice, ktoré tento projekt podporuje od jeho začiatku v roku 2017,
sa môže tešiť neklesajúcemu záujmu.
Hlavnými organizátormi sú kluby Atletika Košice a Naša Atletika. Ambasádori
Danka a Janka Velďákové, Ján Volko
a Lucia Hrivnák Klocová. Deti súťažia vo
vekových kategóriách do 7, 9 a 11 rokov
a v disciplínach 100, 200, hode raketkou
a 300 m. Súťaží sa v maratónkach. Práve 300-ka dievčat bola tento rok ozdobou slovenského finále, keď sa prvé tri
dievčatá vtesnali do 13 stotín sekundy.
Vyhrala Patrícia Bieliková, už 2-násobná
víťazka medzinárodného finále na 100
a 200 m za 46,52, pred Tatianou Janegovou a Barborou Dvorskou.

Štvrťfinále čokotretry
v Žiari nad Hronom
Štvrťfinálové kolo obľúbenej Čokoládovej tretry sa 19. mája konalo v Žiari nad
Hronom. Všetci naši atléti podali skvelé

šestnásťročného mladíka a vyslala prvú
strelu v zápase v 57. minúte, Halcin z asi
dvadsiatich metrov mieril tesne vedľa.
Veľkú príležitosť mali hostia v 68. minúte. Loptu potiahol po ľavej strane Hegyi,
prihral do šestnástky Surovému, ktorý
zakončoval, ale loptu výborne zblokoval Kokovas. Domáci naďalej mali dominanciu, ale nepresne strieľali alebo loptu
blokovali draví Záhoráci. Tí sa už osmeľovali smerom dopredu, no hlavičku Totku bez väčších problémov zlikvidoval Le
Giang a ďalšia hlavička Mihála bola nasmerovaná tesne nad brvno. A keďže sa
nepresadil na opačnej strane ani aktívny
Blahút, duel sa skončil chudobným víťazstvom Pohronia.
Peter Lérant, tréner FK Pohronie:
„Skorý gól nám viac ublížil ako pomohol, pretože sme sa príliš skoro upokojili.
Prispôsobili sme sa tempu a úrovni zápasu, keďže sme videli v akom mladom
zložení prišla Senica. Nerobili sme veci,
na ktorých sme sa dohodli. Dobrou vecou bolo, že sme mali asi desať šancí, ale
v koncovke to škrípalo. Bohužiaľ, zápas
nemal takú úroveň, ako sme si želali.

Bolo ťažké chlapcov namotivovať po
tom, čo dúfali v nejakú baráž. Zapísali
sme si napokon víťazstvo a musíme sa
už pozerať dopredu. Zhrnúť si, ktorí hráči tu môžu zostať a vytvoriť tím, ktorý
bude mať aj výsledkovú kvalitu. Čakáme ešte na to, že ak Senica nedostane
licenciu, aké potom padne rozhodnutie,
teda ktorý z tímov bude môcť účinkovať
miesto nej vo Fortuna lige.“
Miloš Lačný, strelec jediného gólu
Pohronia v zápase: „Mali sme šance
na viac gólov, mohli ich pridať aj ostatní
spoluhráči, ale rozlúčili sme sa s Fortuna
ligou čestne. Nechcem to však komentovať, musím si schladiť hlavu, veľa myšlienok sa mi v nej preháňa. Môj gól by som
chcel venovať dcérke Šarlotke, ktorá
mala dnes tanečné vystúpenie a nemohol som na ňom byť. Takže to ma aspoň
teší jediné, že som dal ten víťazný gól.
Sezónu rozoberať nechcem, neskončila
však pozitívne. Museli sme i dnes nájsť
aspoň štipku motivácie, veď každý má
meno na drese a hrá aj za seba.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Najmenší basketbalisti na
žiarskom námestí vytvorili
fantastickú atmosféru
BASKETBAL – NEMAK ŽIARSKA BASKETBALOVÁ MIKROLIGA

V piatok 27. mája sa na námestí v Žiari
nad Hronom uskutočnila Nemak Žiarska basketbalová mikroliga. Turnaja
sa zúčastnili štyri žiarske a jedna banskoštiavnická základná škola. Sily si
zmerali v basketbale detí 1. a 2. ročníka základných škôl na novopostavených kurtoch SBA 3 x 3 Tour.
Až 99 prváčikov a druháčikov zo štyroch
žiarskych a jednej štiavnickej školy na
Námestí Matice Slovenskej v Žiari nad
Hronom bojovalo a súťažilo na krásnych
kurtoch SBA 3x3 TOUR 2022.

výkony, za ktoré im patrí veľká vďaka. Na
celoslovenské finále v Košiciach postúpilo zo Žiaru celkom 13 pretekárov.

V hode raketkou sa najviac darilo Jakubovi Barboriakovi, Nikole Krajčiovej,
Patrícii Bielikovej a Natálii Roškovej.

V behu na 100 m si vybojoval 1. miesto
Michal Andrášovský a 3. miesto Adam
Košta. Účasť vo finále si vybehali aj Hugo
Kenechi Okoyeocha, Richard Kraus
a Eliška Štefanková, ktorým sa podarilo
získať 6. a 7. miesto.

Finále Čokoládovej tretry
v Košiciach aj s účasťou Žiarčanov

V disciplíne v behu na 200 m sa do Košíc
prebojovala Natália Balážová, ktorá sa
umiestnila na 4. mieste a Nela Šárníková,
ktorá skončila na 6. mieste.
Prvé miesto si v behu na 300 m jednoznačne obhájila Patrícia Bieliková,
spolu s ňou zabojovala v Košiciach aj
Ema Jelžová, ktorá získala 5. miesto a Lukáš Pigula, ktorý sa umiestnil na 3. priečke v tejto kategórii.

Na finále Čokoládovej tretry bojovalo
13 našich pretekárov, z ktorých piati
postúpili ďalej na medzinárodné semifinále do Ostravy.
V behu na 300 m opäť zabodovala naša
Patrícia Bieliková, ktorá sa stala aj víťazkou s perfektným časom 46,52 s. Výborne sa darilo aj Nikole Krajčiovej, ktorá
v hode kriketkou získala 2. miesto. Ďalej
postúpili Lukáš Pigula (300 m, 6. miesto),
Adam Košta (100 m, 8. miesto) a Natália
Rošková (hod kriketkou, 9. miesto).
Zdroj: Čokoládová tretra
a Miška Šarišská

Deti, ktoré pravidelne dvakrát týždenne navštevujú krúžok Malý športovec vo
svojej škole, si konečne mohli vyskúšať,
čo sa pod vedením svojho koordinátora z Basketbalového klubu MŠK naučili. Viac ako o víťazstvá v basketbale
išlo o dobrú náladu a radosť z pohybu.

Všetci malí športovci si to na námestí
poriadne užili. Prváci budú určite pokračovať v krúžku aj ako druháci a druháci
sa už teraz môžu tešiť do basketbalovej
prípravky pre tretiakov a štvrtákov. Tá
sa otvorí od septembra opäť pod vedením trénera Braňa Oberta každý utorok
a štvrtok od 15.30 do 16.30 hod. v telocvični „Dvojky.“
Výsledné poradie turnaja
1. Základná škola na Ulici M. R. Štefánika
2. Základná škola na Jilemnického ulici
3. Guliver Banská Štiavnica
4. Základná škola s materskou školou
Š. Moysesa
5. Základná škola na Ulici Dr. Janského
Norbert Nagy,
hlavný koordinátor NEMAK ŽBM

