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Poznáme mená všetkých hviezd tohtoročného City festu

V tomto čísle:


Aktuálne informácie
k majstrovstvám v cestnej
cyklistike 2017 na dvoch
stranách
Strana II a III


Ako sa darilo
žiarskym deviatakom
pri písaní „Monitoru 9“
Strana IV



Príbeh cyklistického
nadšenca, z ktorého sa stal
špičkový tímový mechanik
Strana III

V sobotu 5. augusta sa v Parku
Štefana Moysesa uskutoční 12. ročník
mestského festivalu City fest. Okrem
slovenských speváckych hviezd sa na
ňom predstavia aj domáci hudobníci
a opäť sa rozdajú ceny Zlatý klinec,
ktoré sú určené domácim umelcom.
Začiatok podujatia bude o čosi skôr
ako po ostatné roky. „City fest tento
rok začne o 13-tej hodine a potrvá
približne do 1.00 hodiny ráno. Program
sme oproti minulým ročníkom posunuli
o hodinu skôr kvôli nadmernému hluku
v noci,“ informuje producent žiarskeho
Mestského kultúrneho centra Janko
Kulich s tým, že vstupné sa nemení,
zostáva rovnaké: „Na vstupnom diváci
zaplatia 3 eurá, pričom deti do 120
centimetrov majú vstup zdarma.“
Súčasťou festivalu budú tiež sprievodné
podujatia pre rodiny s deťmi, ktoré sa
každoročne tešia záujmu. Na osvedčený

spôsob stavili organizátori aj pri
zabezpečení občerstvenia. „Občerstvenie
bude formou dvoch zón ako po minulé
roky. Na lúke pred pódiom umiestnime
stánky s alko a nealko nápojmi a na lúke
oproti vstupu do kúpaliska bude tzv.
gastro zóna s jedlom, ale i pitím. Gastro
zóna bude opäť vybavená lavicami so
stolmi pre vyšší komfort,“ konkretizuje
ďalej Janko Kulich.

Dramaturgia postavená
na domácich umelcoch
aj komerčných skupinách
Najviac očakávané sú, pochopiteľne,
mená interpretov, ktorí na festivale
odohrajú to najlepšie zo svojej tvorby.
V minulosti už do Žiaru prišlo niekoľko
hviezd česko-slovenskej hudobnej scény,
medzi ktorými boli aj také legendy
ako Olympic, Katapult či Tublatanka.

Mesto získalo dotáciu na obnovu
barokového altánku v parku

Štátna tajomníčka školstva
na návšteve mesta
Strana IV


Do Žiaru má namierené
aj Jan Bárta, český
profesionálny cestný
cyklista
Strana III

Altánok v Parku Štefana
Moysesa sa už čoskoro dočká
rekonštrukcie. Mesto naň
z ministerstva kultúry získalo
dotáciu vo výške 20-tisíc eur.
Pôvodne žiarska radnica na
tento projekt žiadala 36-tisíc
eur, no od rezortu získali
konečných 20-tisíc eur. Za
pôvodne vyššiu dotáciu chcelo
mesto na barokovom altánku
obnoviť okná, dvere, vonkajšie
a vnútorné omietky a fasády
a vymeniť podlahy a krovy. Čo
všetko sa podarí urobiť za reálne
získané finančné prostriedky,
je ešte dnes predčasné hovoriť.
V súčasnosti sa pracuje na
prípravných prácach a formou
verejnej súťaže hľadá mesto
zhotoviteľa prác, ktoré by mali
byť hotové do konca roka.
Historický
priestor
altánku chce vedenie mesta

Prvé mená tohtoročných účinkujúcich
sme predstavili už dávnejšie, dnes
vám prezradíme mená ostatných
hudobníkov. Dramaturgia programu je
tvorená z dvoch častí. Tú prvú zastupujú
domáci žiarski umelci, ktorí minulý
rok na City feste nehrali a druhú časť
tvoria komerční umelci a skupiny. Práca
na dramaturgii festivalu začína vždy
s ročným predstihom, aby organizátori
získali zaujímavé mená a osobnosti
do programu. „Je to čoraz náročnejšie
neopakovať sa, keďže za minulé roky sa
predstavili na City feste desiatky tých
najpopulárnejších umelcov. V tomto
roku sme sa rozhodli pre návrat skupiny
No name, ktorá hrala na festivale iba raz
a ľudia si ju odvtedy často pýtali. Je to
skupina, ktorá svojimi nestarnúcimi hitmi
dokáže okamžite strhnúť publikum.
Najžiadanejšou kapelou v Žiari je
určite skupina Iné kafe. Tá sa v našej
dramaturgii objavuje často, lebo tu má
tisícky fanúšikov. Vždy predvedú skvelú
šou a tentokrát prijali úlohu hviezdy
na záver, a tak vystúpia až o polnoci.
Veríme, že to bude skvelá rozlúčka so
City festom 2017,“ vracia sa k už známym
hudobným menám Janko Kulich.

kafe doplnili organizátori do programu
aj v súčasnosti najobľúbenejšieho
speváka. „V Žiari tento rok vystúpi aj
Adam Ďurica so skupinou. Na festivale
sa už objavil pred dvomi rokmi, avšak
vtedy len ako hviezda na úvod. V tomto
roku sa predstaví v hlavnom večernom
programe. Ženskú spevácku scénu
zastúpi v tomto roku čoraz populárnejšia
Katka Knechtová so skupinou a novými i
starými hitmi. Katka u nás nekoncertovala
už dlhšiu dobu a aj to je dôvod, prečo
sme ju do Žiaru opäť pozvali. Jej nový
koncertný program, nový hudobný štýl
a prejav určite zaujme aj Žiarčanov,“
spresňuje Kulich a prezrádza meno piatej
hviezdy, ktorá sa predstaví v programe
ako hviezda na úvod: „Pozvanie zahrať
si v Žiari prijala nová mladá, ale o to
populárnejšia a bláznivejšia formácia
S hudbou vesmírnou, ktorú diváci
poznajú aj ako moderátorskú trojicu
z televíznej šou alebo vďaka singlu Je
nám teplo, ktorý má na hudobnom kanáli
youtube už takmer 12 miliónov videní.
Určite to bude zážitok,“ uzatvára mená
hviezdnej zostavy producent Janko
Kulich. Okrem známych slovenských
interpretov sa divákom predstaví aj
domáca scéna. Tú budú tento rok
zastupovať Janko Kulich & Kolegium,
Róbert Mikla, Banda Americano, Sitňan
a mladá kremnická skupina Virvar.
Programom bude sprevádzať Janko
Okrem už avizovaných No name a Iné Kulich.
(li)

Vystúpi najpopulárnejší spevák
aj bláznivá hudobná formácia

Lanový park vhodný aj pre najmenšie deti
Od piatku 9. júna je v Parku Štefana Moysesa
otvorená ďalšia lanová dráha. Nízky lanový
park pri Perníkovej chalúpke je pre mesto
vyrobený na mieru.
Lanový park sa skladá z nástupných plošín
a jedenástich lanových prvkov rôznych dĺžok.
„Vhodný je pre deti od 4 do 10 rokov, a to aj
bez použitia prilby alebo bezpečnostného
lana,“ informuje primátor mesta Peter Antal
a ako spresňuje, deti môžu na tejto dráhe
loziť, rúčkovať alebo preliezať. „Týmto sa náš
Rozprávkový les rozrástol o ďalšiu atrakciu pre
deti a budem rád, ak im bude slúžiť mnoho rokov
bez poškodenia. Verím, že deti sa tejto novej

v budúcnosti využívať na
malé
kultúrne
podujatia
a spoločenské formáty, ako
sú príležitostné výstavy či
komorné recitály a koncerty.
Uvažuje sa aj nad vytvorením
stálej expozície Svätokrížskeho
sídla biskupov, ktorá by bola
venovaná biskupskému kaštieľu
a biskupskej tradícii v meste.
(li)

lanovej dráhe potešia,“ dodáva Antal.
Súčasťou malého Rozprávkového lesa v parku
je aj malá lanovková dráha, Perníková chalúpka
a drevená baba Jaga. Interaktívne detské ihrisko
s niekoľkými stanovišťami je určené väčším
i menším deťom. Keďže v minulosti vandali
opakovane zničili niektoré detské herné prvky,
priestor je v súčasnosti monitorovaný kamerou,
ktorá je napojená na mestský kamerový systém.
Túto časť parku má pred vandalmi ochrániť aj
nedávno rozšírené verejné osvetlenie a tiesňová
hláska, ktorá bude v tomto priestore osadená
ešte v tomto roku.
(li)

Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky
v cestnej cyklistike 2017 22. až 25. júna 2017
Slovenská a česká elitná skupina cyklistov
svetového formátu Za účasti dvojnásobného
majstra sveta Petra Sagana
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Bezpečnosť pretekov zabezpečí 230 usporiadateľov a desiatky policajtov

Vyskúšajte, ako jazdia
profíci na tour
a vyhrajte

Chcete si skúsiť časť horskej etapy
z Tour de France a vyhrať slovenský
národný dres BORA - hansgrohe?
Počas majstrovstiev v Žiari nad
Hronom budete mať príležitosť.
Súčasťou sprievodných podujatí bude
jednou z atrakcií pre návštevníkov
šampionátu cyklovozík spoločnosti
Hansgrohe. Záujemcovia si budú môcť
vyskúšať jazdu na cyklistickom trenažéri
z jednej horskej Etapy na Tour de
France. Časy, za ktoré návštevníci prejdú
250 m úsek z jednej horskej etapy na
Tour de France na bicykli Specialized,
sa na konci každého dňa vyhodnotia.
Traja najrýchlejší muži a tri najrýchlejšie
ženy získajú hodnotné ceny, napr.
ručné sprchy spoločnosti Hansgrohe
alebo slovenský národný dres BORAhansgrohe.
V prípade pekného počasia bude
taktiež pripravená fotostena s Petrom
Saganom, pri ktorej sa každý záujemca
môže odfotiť na bicykli.
(r)

Prípravy na Majstrovstvá Slovenskej
a Českej republiky v cestnej cyklistike
2017 vrcholia. S nimi súvisia aj rôzne
opatrenia, ktoré musia rešpektovať
diváci, obyvatelia mesta, ale aj
samotní cyklisti.
Šampionát musí byť pripravený nielen
po technickej stránke. Ukrátení nebudú
ani tí, ktorí sa do Žiaru nedostanú, alebo
uprednostňujú pohodlie pri televíznych
obrazovkách. Organizátori však sľubujú
komfort aj divákom priamo v dejisku
šampionátu. „Fan zóna s tribúnou
pre 700 divákov bude v priestore
pred žiarskym Mestským kultúrnym
centrom a dve veľké LED obrazovky
pred obchodným domom Lidl. Ďalšiu
fanúšikovskú zónu pripravíme aj medzi
Kosorínom a Janovou Lehotou, tak isto
s LED obrazovkou a chýbať nebudú
ani bufety, aby sa fanúšikovia mohli
občerstviť,“ približuje technický riaditeľ
pretekov Peter Doležal. Ako ďalej
informuje, práve na LED obrazovkách
môžu diváci sledovať live prenos
z pretekov a diváci tak uvidia, kde sa
práve cyklisti nachádzajú.

Na cyklistov si posvietia
rozhodcovia aj antidopingový
komisár

Za organizáciou pretekov stojí
stovka ľudí. Nie sú to len cyklisti či
tréneri. Do tímov patria aj servisné
vozidlá alebo technici. Svoju úlohu na
šampionáte však majú aj rozhodcovia.
Keď sa pelotón rozdelí, rozhodcovia zo
Slovenska aj z Čiech musia kontrolovať
všetky skupinky pretekárov. Niektorí

pôjdu vo vozidlách za cyklistami,
ďalší budú v cieli. Do Žiaru príde aj
skúsený medzinárodný rozhodca Milan
Dvořčík, ktorý rozhoduje na veľkých
podujatiach. „Rozhodcovia dávajú
pozor na pravidlá, ktoré musia cyklisti
dodržiavať. Napríklad, nesmú sa strkať.
Body strhávajú aj za tzv. sticky bottles,
čo preložením z angličtiny znamená
lepivá fľaška. Ide o to, že cyklista si
z vozidla môže zobrať občerstvenie,
ale niektorí to zneužívajú, fľašu si
podávajú príliš dlho a práve na toto
rozhodcovia dohliadajú. Keď si všimnú,
že podávanie trvá niekoľko sekúnd,
cyklista dostane jedno upozornenie.
Ak mu to nebude stačiť a bude sa to
opakovať, je diskvalifikovaný. Z toho je
minimálne vždy pokuta, ktorá sa platí
vo švajčiarskych frankoch. Inak tomu
nebude ani v Žiari,“ prezrádza ďalšie
zaujímavosti Peter Doležal s tým, že
cyklistov v Žiari neminie ani dopingová
kontrola. „V Mestskom kultúrnom centre
sa vyhradí miestnosť, kde sú vytipovaní
a prví traja cyklisti povinní podrobiť sa
kontrole. Antidopingový komisár musí
ísť s nimi aj na toaletu. Cyklista je tak
stále pod kontrolou, aby nemohol moč
zameniť. Dopingová kontrola sa robí
vždy po pretekoch.“

Autobus prispôsobený
potrebám cyklistov

toľko zábran ako dáme v Žiari, hovoríme
pritom o tonách železa. Na Slovensku
je k dispozícii 5 kilometrov zábran,
my máme dohromady 11 kilometrov.
Požičali sme si ich z Čiech. Firma, ktorá
spolupracuje s NDS, nám dodá špeciálne
tabule, ktoré sa používajú na diaľniciach.
Nimi vykryjeme približne ďalších 5
kilometrov. Na bezpečnosť cyklistov aj
divákov bude dohliadať aj množstvo
policajtov a dobrovoľníkov, ktorí
nebudú ľudí vpúšťať na trať,“ prezrádza
ďalšie zaujímavosti zo zákulisia Peter
Doležal a ako konkretizuje, montážny
deň bude v stredu 21. júna, kedy bude
od rána do večera množstvo robotníkov
osádzať zábrany a reklamné banery.

Organizátori sľubujú aj ďalšie
tohtoročné prekvapenie. „Tím Bora –
hansgrohe posiela do Žiaru tímový
autobus, čo nie je bežné na také malé
preteky. Znamená to, že podujatiu
dávajú veľký význam. Diváci sa tak
stretnú so skutočným profesionálnym
cyklistickým tímom, aký chodí napríklad
aj na Tour de France,“ hovorí Peter Doležal
s tým, že špeciálny tímový autobus
má napríklad svoju sprchu, toaletu aj
kuchynku. Nachádza sa tu aj vybavenie,
ktoré pri bežných vozidlách nenájdete,
ide však skôr o nevyhnutnosti, ktoré
pretekárom pomáhajú ušetriť čas. Diváci
si tento cyklistický prechodný domov
môžu v Žiari obzrieť z vonka.
Druhou atrakciou počas majstrovstiev
bude kamión firmy Hansgrohe, ktorý
bude na parkovisku pri obchodnom
dome Billa. Súčasťou tohto kamiónu
budú sprchy pre cyklistov, zároveň
ho však môžu využiť aj hoby cyklisti,
ktorí sa zúčastnia charitatívnej jazdy.
(li)

11 kilometrov zábran

S hladkým priebehom šampionátu
súvisia aj prísne bezpečnostné
opatrenia. Popri ceste, kadiaľ povedie
trasa pretekov, bude umiestnené
obrovské množstvo zábran. „Použije sa
najviac zábran, ako sa kedy na Slovensku
použilo. Ešte nikdy nikto nedal dokopy

Dopravné obmedzenia počas cyklistických pretekov
Už o pár dní sa budú v našom meste
konať
štvordňové
cyklistické
majstrovstvá, s ktorými súvisia aj
dopravné obmedzenia. Najväčší nápor
fanúšikov sa očakáva najmä v sobotu
a v nedeľu, a teda 24. a 25. júna.
V sobotu bude uzatvorená Ulica SNP
v Žiari nad Hronom a cesty do obcí Janova
Lehota, Kosorín, Slaská a Lutila od 8.30 do
20.00 hodiny, s výnimkou času od 12.30
do 15.30 hodiny, kedy bude doprava
otvorená s obmedzeniami, pretože
na trati sa budú nachádzať pretekári
charitatívnych pretekov. Aj počas
pretekov bude možné sa prepravovať
uzatvorenými cestami, avšak len v smere
jazdy pelotónu, čiže Žiar – Janova Lehota
– Kosorín – Slaská – Lutila – Žiar, no
doprava bude riadená políciou a presun
môže byť značne zdĺhavý.
V nedeľu budú uzatvorené cesty na
rovnakej trase ako v sobotu, a to od 9.00
do 16.00 hodiny. Podobne ako v sobotu,
bude možné prepraviť sa v smere
jazdy pelotónu, no dopravu bude
usmerňovať polícia, čo môže značne
predĺžiť jednotlivé presuny. Preto, pokiaľ
nemusíte, radšej autom po uvedenej
trase necestujte.
Počas obidvoch dní sa bude dať
využívať jeden jazdný pruh cestnej
komunikácie medzi kruhovým objazdom
pri obci Lovčica – Trubín a Dérerovým
mlynom pri Janovej Lehote, no doprava
tu bude usmerňovaná políciou. Aj
v tomto prípade rátajte so zdržaním.

Do Handlovej po obchvate R2
Doprava v smere zo Žiaru nad Hronom
do Handlovej povedie cez obchvat R2.
Na úseku od kruhového objazdu pri
obci Lovčica – Trubín po križovatku
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za motorestom Dubník bude doprava
v sobotu a v nedeľu vedená v jednom
jazdnom pruhu a riadená políciou. Do
Žiaru nad Hronom smerom z Handlovej
sa nedostanete po Ulici SNP, ale budete
musieť prejsť obchvatom na rýchlostnú
komunikáciu R1 a potom na križovatku
v Šášovskom Podhradí alebo v Lehôtke
pod Brehmi zísť z R1 a pokračovať do
Žiaru nad Hronom.

Doprava vo štvrtok a piatok
Vo štvrtok 22. júna, počas časoviek
jednotlivcov,
bude
automobilová
doprava do obcí Lovča a Dolná Trnávka
v čase od 14.00 do 20.00 hodiny uzavretá.
Prestávka medzi pretekmi bude v čase
od 17.15 do 17.50 hodiny, počas nej sa
otvoria cesty a práve vtedy bude možné
prepraviť sa autom do spomínaných
obcí. Do Dolnej Ždane a ostatných obcí
smerom na Prochot sa dostanete cez
Hliník nad Hronom neobmedzene.
V piatok 23. júna sa, bohužiaľ, od
14.00 do 18.00 hodiny sa autom v úseku
od Ulice SNP, Ulice A. Dubčeka do
Lovče, Dolnej Trnávky a Dolnej Ždane
nedostanete. Do Dolnej Ždane a ďalej
sa dostanete cez Hliník nad Hronom
neobmedzene.

budú vo štvrtok do 15.50 hodiny
prístupné cez Jilemnického ulicu
a Ulicu SNP v Žiari nad Hronom. Potom
bude tento úsek uzatvorený do konca
pretekov (vo štvrtok do 20.00 hodiny,
v piatok do 18.00 hodiny). Využiť na
presun do Kosorína, Slaskej či Janovej
Lehoty môžete aj obchvat R2 a potom
cez obec Janova Lehota sa dostanete do
Kosorína, Slaskej a Lutily (štvrtok) a do
Janovej Lehoty a na začiatok Kosorína
(v piatok).

v nedeľu 25. júna počas cestných
pretekov mužov.
Návštevníci cyklistických majstrovstiev
budú môcť parkovať na viacerých
vyhradených parkoviskách na území
mesta. Pri každom bude k dispozícii
usporiadateľská služba, ktorá bude
návštevníkov usmerňovať. Po naplnení
kapacity bude parkovisko uzavreté
a návštevníci presmerovaní na najbližšie
voľné. Parkovať sa bude dať aj na
krajoch vozovky na celej Priemyselnej
ulice a Ulice SNP (v oboch smeroch) od
kaštieľa v smere na Ladomerskú Viesku,
Najväčší nápor na dopravu sa očakáva
na parkovisku pri Slovalcu a ZSNP,

Parkovanie

pričom prepravu do mesta zabezpečia
autobusy kyvadlovej dopravy. Trasy na
parkoviská v meste budú značené aj
farebnými a dobre viditeľnými značkami.
Upozorňujeme, že ak zaparkujete pred
začiatkom pretekov na niektorom
z parkovísk v blízkosti centra pretekov
na Ulici SNP, z parkoviska sa autom
dostanete len po ukončení pretekov
po 16.00, pretože Ulica SNP bude
neprejazdná, jedine z parkoviska pri OD
Prior a Kaufland sa bude možné dostať,
a to dočasne otvorenou a spojazdnenou
prípojkou na cestu na Ulici Pod Donátom.
(kr)

Ako sa prepravovať v Žiari

Ulica SNP bude uzatvorená počas
všetkých štyroch dní po križovatku s
Ulicou A. Dubčeka. Nižšie, smerom ku
kaštieľu, bude Ulica SNP prejazdná.
Ak sa budete chcieť dostať z Etapy do
starej časti mesta alebo naopak, bude to
možné len cez križovatku ulíc A. Dubčeka
a M. R. Štefánika (pri tržnici). Dopravu
tam však bude riadiť polícia a autá púšťať
podľa možností počas časovky.
Cesty do obcí Lutila, Slaská a Kosorín
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Jan Bárta: Časovku by som zase rád vyhral
Majstrovstiev Slovenskej a Českej
republiky v cestnej cyklistike 2017,
ktoré sa uskutočnia v dňoch od
22. do 25. júna v Žiari nad Hronom, sa
zúčastní aj český profesionálny cestný
cyklista Jan Bárta. Tento 32-ročný
reprezentant v súčasnosti jazdí za tím
Bora – hansgrohe.
Jan Bárta sa k športovaniu dostal vďaka
svojmu bratovi. Medzi jeho najväčšie
športové úspechy patrí účasť na známych
etapových pretekoch Giro d´Italia v roku
2012, kde skončil v kráľovskej 14. etape
z Cherassca do Cervinie na 2. mieste. Po
úniku mu vtedy tesne uniklo prvenstvo.
V tom istom roku bol nominovaný za
Českú republiku spoločne s Romanom
Kreuzigerom do súťaží cestnej cyklistiky
na Letných olympijských hrách 2012
v Londýne. V pretekoch s hromadným
štartom skončil na 75. mieste. Zúčastnil sa
aj olympijských hier 2016, kde síce preteky
s hromadným štartom nedokončil,
ale v časovke jednotlivcov skončil na
15. mieste. Jan Bárta je tiež štvornásobným
majstrom Českej republiky v časovke
(2012 – 2015), v roku 2013 vyhral
národný šampionát aj v cestných
pretekoch a tretí skončil v etape na Tour
de France 2014. V rozhovore nám tento
český reprezentant prezradil aj to, ako
sa pripravuje na šampionát v Žiari nad
Hronom.

Ako sa pripravujete na blížiaci sa
spoločný šampionát, ktorý sa tento
rok uskutoční v Žiari nad Hronom?
Práve som sa vrátil z Gira, takže teraz
zaradím pár dní úplnej pohody. Vyjdem
maximálne na 2 hodiny, a to ešte asi
s dieťaťom v sedačke. Od 10. júna jazdím
preteky vo Švajčiarsku. Na majstrák
už sa ale veľmi teším, pretože som bol
v Sklených Tepliciach v kúpeľoch a viem,
že okolie je krásne.
V akej ste momentálne kondícii?
Veľmi uťahaný. Predsa len, Giro, to je
viac ako 3 500 km. Teraz by ma predbehla
i babička idúca na bicykli na nákup. Do
majstráku snáď trocha zregenerujem.
Stihli ste si už prejsť trasu, ktorá
vás na šampionáte čaká, alebo si
ju stihnete prejsť pred samotnými
pretekmi?
Videl som trasu cestných pretekov na
mapke a viem, že je i video z trasy. Ešte
som ale, bohužiaľ, nemal čas. Budem to
asi riešiť až po Švajčiarsku.
S kým sa na preteky pripravujete?
V tíme máme, samozrejme, trénerov
a športového riaditeľa, ale zatiaľ sme
majstrovské preteky neriešili. Ešte je
skoro.
Avizovaná je účasť niekoľkých
česko-slovenských
cyklistických
špičiek. Ktorého z nich považujete za
najväčšieho súpera?

V cestných pretekoch sa teraz uvidí, aká
bude tímová taktika. Takže zatiaľ neviem.
Bojujem teraz skôr sám so sebou, po
vlaňajšej nevýraznej sezóne, kedy som
prekonal boreliózu, som nemohol nájsť
optimálnu formu. Tento rok je to lepšie.
S
akými
očakávaniami
idete
na
tieto
majstrovstvá?
Časovku by som zase rád vyhral. Ešte

neviem, aký je profil, ale dám do toho
všetko. Ako vždy. Inak si to, samozrejme,
idem užiť. Žiar a okolie je veľmi pekné
a fanúšikovská kulisa bude určite stáť
za to, veď Slováci majú už po druhýkrát
majstra sveta! Navyše, s vašimi chlapcami
bude určite zase zábava. Sme taká
správna česko-slovenská banda.
(li)

Z cyklistického nadšenca je dnes špičkový tímový mechanik
Technický riaditeľ Majstrovstiev
Slovenskej a Českej republiky
v cestnej cyklistike 2017 Peter Doležal
je dobrým príkladom toho, ako sa sny
stávajú skutočnosťou. Bez zveličenia
možno povedať, že z obyčajného
cyklistického nadšenca sa stal
špičkový tímový mechanik a úspešný
manažér spoločnosti Bora.
Vo svete cyklistiky je meno Petra
Doležala známe. Od svojich 17-tich
rokov pretekal a robil mechanika vo
viacerých obchodoch. Podobne ako
mnoho iných mladých ľudí, aj on sa
pred rokmi rozhodol, že na živobytie
si zarobí v zahraničí. Voľba vtedy padla
na Anglicko. „Po krátkom čase som si tu
našiel prácu, tiež v cyklistickom obchode.
Ďalšou zastávkou bol opäť špičkový
cyklistický obchod, kde som pôsobil ako
vedúci servisu,“ hovorí Peter a prezrádza,
čo mu pred desiatimi rokmi zmenilo život:
„Do obchodu vtedy prišiel profesionálny
cyklista, v tom čase jeden z tých
najlepších. Mal štartovať na miestnych
charitatívnych pretekoch, ale kým on
cestoval zo Španielska, jeho bicykel na
preteky nedorazil. A keďže jazdil práve
na bicykli značky, ktorú sme v obchode
predávali, poradili mu, aby sa zastavil
u nás. Samozrejme, všetci anglicky
hovoriaci mechanici už vedeli, o čo ide,
preto spravili krok dozadu a vpredu som
tak zostal ja sám. Na poskladanie bicykla
som mal dve hodiny.“ Tým cyklistom
nebol nikto iný ako David Millar, ktorý
bol s Petrovou prácou spokojný a dodnes
zostali priateľmi.

Prácu v obchode vymenil
za cestovanie s profi cyklistami

A keďže skúsenosť s profesionálnym
cyklistom dopadla pre Petra dobre,
skrsla mu v hlave myšlienka, prečo robí
v obchode, keď by možno mohol chodiť
po svete, stretávať sa s populárnymi
cyklistami a takýmto spôsobom si
zarábať. „Rozposlal som životopisy,
na čo sa mi ozval jeden z najlepších
švajčiarskych tímov Cervélo. Dostal som
odpoveď, aby som prišiel, ukázal, čo
viem a že sa uvidí. Vo Švajčiarsku sme
potom podpísali kontrakt, a tak som
začal pracovať pre cyklistické tímy,“
vracia sa do minulosti a ako podotýka, aj

keď bol Cervélo v tom čase iba ženským
tímom, pôsobili v ňom majsterky sveta
aj olympijská víťazka. Peter tak začal
cestovať a spoznávať profesionálnu
prácu cyklistov a ich tímov. S jeho prácou
boli samotné pretekárky spokojné, no šéf
chcel po ňom stále viac. „V takom tíme sa
potom nedá zotrvať extrémne dlho. Po
čase som sa preto opäť vrátil do Anglicka,
mal som tam svoje zázemie. V tom
čase už v obchode, kde som začínal,
predávali značku Pinarello a predajca
bol zároveň majiteľom najlepšieho tímu
v krajine. A keďže som mal dobré vzťahy
s majiteľom obchodu, uvoľňoval ma aj
pre potreby tímu.“

Z pozície mechanika na post
obchodného manažéra

Postupne Petrove služby využil aj tím
NetApp a v súčasnosti je to práve tím
Bora – Hansgrohe, za ktorý preteká
aj fenomenálny Peter Sagan. „V tíme
Bora – Hansgrohe som zatiaľ najdlhšie.
Náhoda chcela, že majiteľ tímu a majiteľ
firmy Bora sú kamaráti. Na tréningovom
kempe v Taliansku si ma majiteľ firmy
zavolal a ponúkol mi prácu. Najskôr
som odmietal, že som so svojou prácou
spokojný. On sa však už s mojim šéfom
rozprával, a tak som začal tušiť nejaké
súvislosti. Dostal som ponuku robiť
zastúpenie firmy pre Česko a Slovensko.
Cyklistika tak u mňa išla do ústrania
a keďže som už mal svoju rodinu,
prišla mi táto ponuka celkom vhod.
V predošlých tímoch, keď som pracoval,
moja manželka len dostala SMS, kde sa
vo svete nachádzam. Tri mesiace niekedy

ani netušila, kde som. Na druhej strane,
mal som možnosť cestovať a stretnúť sa
s viacerými cyklistami,“ približuje ďalej
Peter Doležal s tým, že s cyklistickým
tímom chodil po svete do roku 2014.
Z pozície technika vtedy prešiel na
pozíciu obchodného manažéra, kde má
na starosti obchod, predaj a všetko, čo
súvisí s tým, aby bola firma viditeľná
a aby sa predávalo všetko tak, ako
má. A keďže stále má dobré vzťahy
aj s majiteľom tímu, pred niekoľkými
týždňami bol na pretekoch s Petrom
Saganom, kde sa mu staral o bicykel.
„Keď spravím rozdiel medzi bežným
cyklistom a cyklistom profesionálom,
u profesionálneho cyklistu aj 110 %
servis je stále málo. Takíto cyklisti sú
schopní zničiť bicykel a majú oveľa
väčšie nároky. Z bicykla vyžmýkajú úplné
maximum. Pri starostlivosti treba ísť až
za hranu vnímania bežného cyklistu.
Napríklad brzdové gumičky sú schopní
zničiť za jedny preteky, kým niekto ani
netuší, že si brzdové gumičky musí
vymeniť za päť rokov. Každý cyklista
má svoj bicykel, ktorý sa pravidelne
servisuje. Nemôže sa napríklad stať,
že keď stlačí brzdu, nebude fungovať.
A práve takéto veci mám ako mechanik
na starosti.“ Počas pretekov je v prípade
defektu výmena kolesa potrebná čo
najskôr, 15 sekúnd je dobrý čas. Začína sa
pritom počítať od vybehnutia mechanika
zo servisného vozidla a stopky sa
zastavia vo chvíli, keď pretekár šliape do
pedálov. Dôležitá je tiež práca deň pred
samotnými pretekmi. „Skontrolujem
bicykle, na dennodennom poriadku

Peter Doležal (vľavo) sa z mechanika vypracoval na manažéra spoločnosti.

Peter Doležal (vpravo) v súčasnosti ako mechanik vypomáha
maximálne dvakrát do roka.
je aj umývanie. Umyté musia byť do
dvoch hodín, opravy podľa potreby, rám
je potrebné stihnúť vymeniť do troch
hodín. Napríklad, ak ide na preteky osem
bicyklov, na ktorých cyklisti pretekajú,
k tomu je ďalších osem rezervných,
plus desať párov kolies, pripraviť sa
musí aj päť osobných i nákladných áut,
autobus... to je nekonečná robota, ktorá
sa stále opakuje. Väčšinou to však majú
na starosti 2 – 3 mechanici.“ Peter Doležal
dnes už ako mechanik vypomáha raz,
maximálne dvakrát za rok. Ako hovorí:
„Nechcem z toho úplne vypadnúť, baví
ma to. Stále mám vďaka tomu kontakt
so slovenskými a českými cyklistami.
Môžem povedať, že mi zostali priateľstvá
aj s niektorými svetovými, občas si
dopisujeme.“

Profesionálny bicykel
nad hranicou 10-tisíc eur

Zaujímavá je určite cena bicykla pre
profesionálneho cyklistu. Najlepšie
bicykle sa síce dostanú aj do predaja, ich
cena však nie je nižšia ako 10-tisíc eur.
„Niekedy sú to len prototypy, ktoré sú
bežne nepredajné, ale 90 % sa kúpiť dá.
Pod 10-tisíc eur však nie je žiadny, cena je
niekde v rozmedzí od 10 do 15-tisíc eur,“
šokuje Peter Doležal, ktorého služby si na
Slovensku dokáže zaplatiť len veľmi málo
ľudí, dokonca, ako hovorí: „Na Slovensku

Bicykel profesionálneho cyklistu.

som nezaplatiteľný. Bicykle skladám pre
priateľov a známych. Nerobím to však
pre peniaze, lebo každý by sa po zistení
ceny chytil za hlavu.“

Sagan robí všetko
na 100 percent

Peter už s cyklistami zažil rôzne
príhody, niektorých pozná viac, iných
menej, s niektorými je dokonca kamarát.
„Keďže väčšinou pôsobím mimo
Slovenska, poznám skôr zahraničných
cyklistov. Blízko mám najmä k českým,
lebo sú v našom tíme. Tento rok sa to
už trochu zmenilo, v tíme máme aj
štyroch Slovákov. Napríklad na Petra
Sagana môžem prezradiť, že posledných
päť rokov nebol v žiadnom obchode
na Slovensku. Pre svoju obrovskú
popularitu si nemôže dovoliť ísť do
bežného obchodu niečo kúpiť, preto
u nás vôbec do obchodov nechodí. Čo sa
týka cyklistiky, robí všetko naplno. Keď sa
bicykluje, ide naplno, po pretekoch, keď
sa oslavuje, tiež je to naplno. V súkromí je
to veľmi príjemný človek, aj keď niekedy
pôsobí inak, ale pri takej popularite, akú
momentálne má, to niekedy inak ani
nejde.“ Dvojnásobného majstra sveta
uvidia pretekať aj diváci v Žiari. Zúčastní
sa nedeľných cestných pretekov mužov
Elite. Dnes sú už prípravy na šampionát
v plnom prúde. Podľa Doležala sú
na takej úrovni, ako na Slovensku
ešte neboli. „Aj keď som sa zúčastnil
niekoľkých svetových pohárov a viem tak
porovnávať, nie všade sa na organizáciu
úplne myslelo. V Žiari funguje všetko
tak, ako má, verím, že diváci budú
s priebehom spokojní,“ dodáva na záver.
(li)
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merice (13,5 ha), čím patril
medzi najbohatších mešťanov
spomedzi skoro 600 obyvateľov
mestečka. V tomto období bola
značná spoločenská a majetková
diferenciácia obyvateľstva.
Richtár Ján Dvonč prichádza na
richtársky stolec v mimoriadne
ťažkom
období,
veľkého
hospodárskeho úpadku mestečka.
Veľké a neúnosné dane a neúroda,
ako aj útlak panstva spôsobili,
že sa mestečko po hospodárskej
stránke dostalo na úroveň okolitých
obcí. Predstavení Sv. Kríža na čele
s richtárom sa snažili zlepšiť tento

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Štátna tajomníčka Nachtmannová navštívila mesto aj technickú školu
V piatok 2. júna navštívila mesto
Žiar nad Hronom štátna tajomníčka
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Oľga Nachtmannová.
Jej prvé kroky smerovali na mestský
úrad, kde ju okrem primátora mesta
Petra Antala privítala aj metodička
školstva Adriana Giláňová a prednostka
okresného úradu Andrea Žiaková. Štátna
tajomníčka hovorila s primátorom mesta
o pripravovanej reforme školstva a
projektoch v oblasti vedy a techniky, ale
aj o aktuálnom stave školstva v našom
meste.
O duálnom vzdelávaní sa rozprávala
na pôde Súkromnej strednej odbornej
škole technickej s riaditeľkou Beatou
Tóthovou a riaditeľom združenia InTech,
ktoré je zriaďovateľom SSOŠT, Marcelom
Pecníkom. S riaditeľkou školy Beatou

Tóthovou navštívili
moderne vybavené
učebne, simulujúce
reálne pracoviská, s
vybavením, systémom
práce a bezpečnosťou.
„Keďže na Slovensku
máme
nedostatok
kvalifikovaných
odborníkov v určitých
odboroch,
vidím,
že táto škola je
presne taká, ktorú
p o t r e b u j e m e ,“
povedala počas návštevy SSOŠT štátna
tajomníčka MŠVVaŠ Oľga Nachtmannová
a dodala, že sa absolventi tejto školy
určite nemusia obávať, že budú na
úradoch práce, uplatnia sa totiž hneď po
skončení ako plnoprávni zamestnanci.

„Podobné projekty škôl musíme na
Slovensku neustále podporovať, aby
sme zachovali konkurencieschopnosť
našej krajiny a atraktivitu pre tvorbu
pracovných miest pre našich ľudí,“
dodala na záver.
(kr)

V celoslovenskom testovaní sa žiarskym deviatakom darilo
Celoslovenské testovanie žiakov
9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2017 sa tento rok
uskutočnilo v stredu 5. apríla na
1 437 základných školách. Výsledky
boli zverejnené len pred niekoľkými
dňami. Pozrite sa, ako dopadli žiarski
deviataci.
Testy písalo spolu 36 535 deviatakov,
z toho 48,4 % dievčat a 51,6 % chlapcov,
z uvedeného počtu malo 34 184
vyučovací jazyk slovenský, 2 332
vyučovací jazyk maďarský a 19
deviatakov vyučovací jazyk ukrajinský.
Deviataci boli testovaní z predmetov
matematika, slovenský jazyk a literatúra,
maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský
jazyk a literatúra a slovenský jazyk a
slovenská literatúra. Test z matematiky
obsahoval 20 úloh, test zo slovenského
jazyka a literatúry a z maďarského jazyka
a literatúry 25 úloh, z toho 20 úloh
vzťahujúcich sa na východiskový text.
Testy zo slovenského jazyka a slovenskej

literatúry a ukrajinského jazyka a
literatúry obsahovali 20 úloh.

Výsledky škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
V celoslovenských výsledkoch dosiahli
deviataci v matematike 56,4 % úspešnosť
a zo slovenského jazyka a literatúry
61,2 %. Žiarski deviataci ani v jednom
prípade nepohoreli. V matematike
dosiahli 60,83 % a zo slovenského jazyka

a literatúry 62,61 %.
Najúspešnejší žiaci, ktorí dosiahli
100 %: v predmete matematika Ivan
Hajdoni a Adrián Dekýš zo ZŠ na Ulici
Dr. Janského, zo ZŠ na Ulici M. R. Štefánika
za slovenský jazyk a literatúru Beáta
Filandová, Jakub Kliment, Timotej Kopča,
Sára Skokáneková a v matematike Hana
Černáková, Matej Kliment, Boris Mesiarik,
Veronika Mlčeková, Matej Piatrik,
Martin Toman a Branislav Vlha a zo ZŠ
na Jilemnického ulici dosiahli 100 %
v matematike Diana Beňová a Adam
Hriň. „Všetkým srdečne blahoželáme,
želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu
na vybranej strednej škole. Dosiahnuté
úspechy svedčia o ich záujme o
vzdelávanie sa počas celých deviatich
rokov. Poďakovanie patrí, samozrejme,
aj pedagógom, ktorí im venovali
všetok svoj voľný čas a pripravovali ich
na testovanie,“ hovorí metodička
školstva MsÚ v Žiari nad Hronom Adriana
Giláňová.
(li)

Oslavy dňa detí aj v osade Pod Kortínou
Každoročne sa 1. júna vo viac
ako 21 krajinách sveta oslavuje
Medzinárodný deň detí. Pri tejto
príležitosti zorganizovalo Komunitné
centrum v Žiari nad Hronom oslavy aj
pre deti v osade Pod Kortínou.
Podujatie bolo určená predovšetkým
pre deti a ich rodičov z tejto sociálne
vylúčenej lokality. „Hlavným cieľom
bolo týmto ľuďom umožniť zúčastniť
sa, zapojiť a zabaviť na tomto podujatí.
U účastníkov sme sa snažili rozvíjať
tvorivé a logické myslenie, viesť ich
k pohybu, prirodzenej súťaživosti,
dodržiavaniu pravidiel a v neposlednom
rade sme sa snažili spoločne načerpať
nové zážitky,“ približuje odborný garant
KC Samuel Kováč. Základom programu
bolo absolvovanie jednotlivých stanovíšť
- maľovanie na tvár, tvorivá dielnička,
pohybové súťaže, aktivity na rozvoj

myslenia, predstavivosti, pamäti...
Súčasťou programu bolo tiež záverečné
vyhodnotenie a rozdanie odmien pre
zúčastnených. „Komunitné centrum v
Žiari nad Hronom sa chce touto cestou
poďakovať za spoluprácu praktikantkám,
dobrovoľníkom a ich koordinátorke zo

Súkromnej pedagogickej a sociálnej
akadémie, s ktorými dlhodobejšie
spolupracujeme a tiež vedúcej
Skautského oddielu v Žiari nad Hronom,
ktorí aktívne participovali na príprave
a samotnej realizácii tohto podujatia,“
uzatvára Samuel Kováč.
(li)

stav a obracali sa na vrchnosť
a panstvo so žiadosťami o úľavy,
a to hlavne v oblasti neustáleho
zvyšovania daní.
So žiadosťami sa obracali aj na
panovníka, lebo vojenská daň
bola obrovskou záťažou pre už
tak
zbedačené
obyvateľstvo.
Pravdepodobne boli čiastočne
vypočutí, keďže v roku 1763 na ich
žiadosť boli obnovené dobytčie
trhy na Svätokrížskom námestí.
Príjem z týchto trhov čiastočne
pokryl potreby mestečka a aj dlhy
na daniach a poplatkoch.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Ocenenie
za zásluhy
pre primára
Ladislava
Kukolíka
Dňa 18. mája sa uskutočnil
24. kongres Slovenskej
spoločnosti anestéziológie
a intenzívnej medicíny.
Zúčastnil sa ho aj primár
žiarskeho OAIM Ladislav
Kukolík. Pri tejto príležitosti
si
prevzal
striebornú
medailu
Slovenskej
lekárskej spoločnosti za
zásluhy a jeho dlhoročný
prínos
v
odbore
anestéziológia a intenzívna
medicína.
(r)

Pozvánka na zasadnutie MsZ
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň
26. jún 2017, t. j. pondelok, o 9.00 hodine do zasadačky Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Poznáte
tento
strom?
Strom má užšiu korunu
a veľké, až 20 cm široké
listy. Najzaujímavejšia je
borka kmeňa, ktorá sa
odlupuje. Farba borky je
veľmi dekoratívna – hnedej,
sivej a krémovej farby. Kvety
stromu sú samčie aj samičie.
Plodom je pichľavé okrúhle
súplodie, ktoré môžeme
vidieť na strome aj v zimných
mesiacoch. Strom výborne
znáša extrémne teploty aj
zamokrenie. Drevina rastie
pri Hoteli Luna od Ulice SNP.
.
(r)
Platan javorolistý (Platanus acerifolia ‘Pyramidalis’)

Rok 1765: richtár Ján Dvonč
V predchádzajúcich článkoch
o richtároch Kríža sme písali
o richtárovi z roku 1477, ktorý sa
volal Peter Duonč. Či ide o člena
toho istého rodu sídliaceho v Kríži,
alebo len náhodnú podobu mena,
nevieme s istotou povedať. No
v roku 1765 sa vyskytuje meno
richtára Sv. Kríža v popisoch
majetkových pomerov v mestečku
a spomína sa tam aj richtár
Sv. Kríža Ján Dvonč.
Podľa súpisu majetku sa spomína
ako vlastník poľnohospodárskej
zeme s výmerou 31 a pól prešporskej
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej
sále s využitím možností planetária vás
oboznámi s vývojom vesmíru. Poskytne
tiež pohľad na našu nočnú oblohu. Po
skončení programu je za priaznivých
poveternostných podmienok pripravené
pozorovanie večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa 16. júna
o 20.00 hod.

GUnaGU:
Odvrátená
strana mesiaca
Hrajú: Emília Vášáryová, Viktor Horján,
Darina Abrahámová, Zuzana Šebová.
Jemná komédia o nekriticky milujúcej
matke, ktorá sa nedokáže zmieriť
s tým, že jej syn už dávno nie je dieťa a
dávno dospel.
Jedna z najvtipnejších hier renomovaného dramatika Viliama
Klimáčka sa nevyhýba ani osobným
zlyhaniam hrdinov a dojímavým situáciám, kedy hlavná hrdinka bojuje
s mozgovou príhodou a zápasí nielen
o syna a o sestru, ale najmä o vlastný
dôstojný život.
Dňa 19. júna o 19.00 hod. v bývalom
Dome kultúry na Námestí MS.

našej nočnej oblohy. V UFO sále si deti
v interaktívnom rozhovore s lektorom
zábavnou formou overia, čo sa naučili
o blízkom a vzdialenom vesmíre a na
záver, v prípade priaznivého počasia, si
vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha hvezdárskym ďalekohľadom. Dňa 30. júna
o 18.00 hod.

•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
To podstatné z nevšednej cesty ľudského
poznania vám vyrozpráva multimediálny program s využitím možností planetária. Za priaznivých poveternostných
•Jeho jasnosť Slnko
podmienok nasleduje pozorovanie
Audiovizuálny film vo Hviezdnej sále. astronomickým ďalekohľadom. Dňa
Program doplní demonštrácia aktuálnej 30. júna o 20.00 hod.
oblohy pomocou planetária so sprievodným slovom lektora a za priaznivých
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
poveternostných podmienok nasleduje
pozorovanie objektov večernej oblohy 15.6. 20.00 – 21.00 lek. Benu
astronomickým ďalekohľadom. Dňa 16.6. 20.00 – 21.00 lek. Dr. Max
23. júna o 20.00 hod.
•Dotyky hrôzy H. R. Gigera
Ak sa chcete príjemne báť v spoločnosti
jedného z popredných súčasných výtvarníkov, predstaviteľa surrealizmu a hyperrealizmu, autora stvárnenia mimozemskej fauny svetoznámych sci-fi filmov
Votrelec, Švajčiara H. R. Gigera, pozrite si
program Dotyky hrôzy. Program ideálne
dopĺňa temná elektronická a avantgardná hudba rôznych autorov. Dňa 29. júna
o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Na Mesiac a ešte
ďalej...
Multimediálny program s využitím
možností planetária je určený pre celú
rodinu. Nechýba ani prehliadka planét
slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies
v nej. Záverečnú časť tvorí ešte malá
prechádzka najznámejšími súhvezdiami

17.6. 8.00 – 12.00 lek. Alpinia
20.00 – 21.00 lek. Dr. Max
18.6. 20.00 – 21.00 lek. Flora8
19.6. 20.00 – 21.00 lek. Nukleus
20.6. 20.00 – 21.00 lek. Dr. Max
21.6. 20.00 – 21.00 lek. Alpinia
22.6. 20.00 – 21.00 lek. Dr. Max,
23.6. 20.00 – 21.00 Janského lek.
24.6. 8.00 – 12.00 lek. Alpinia
20.00 – 21.00 lek. Nukleus
25.6. 20.00 – 21.00 lek. Iris
26.6. 20.00 – 21.00 lek. Benu
27.6. 20.00 – 21.00 lek. Archangelika
28.6. 20.00 – 21.00 lek. Nukleus.
29.6. 20.00 – 21.00 lek. Dr. Max
30.6. 20.00 – 21.00 lek. Flora

CVČ Žiar nad Hronom
a dobrovoľníctvo
Infobod o dobrovoľníctve v Žiari
nad Hronom je v kompetencii
Centra voľného času v Žiari nad
Hronom už tretí rok.
Každý rok sa organizuje v mesiaci
september Týždeň dobrovoľníctva,
ale aj v priebehu kalendárneho
roka rôzne informačné a diskusné
stretnutia.
Centrum
voľného
času pracuje na tvorbe databázy
pre
skvalitnenie
komunikácie
s mimovládnymi organizáciami
pôsobiacimi nielen v meste Žiar nad
Hronom, ale aj v regióne okresov
Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská
Štiavnica, ktoré sa angažujú v oblasti
dobrovoľníctva. Pokiaľ máte záujem
byť súčasťou databázy organizácií,
ktorá môže napomôcť k prepojeniu
spolupráce
či
vzájomnému
spoznaniu, v komunikácii, a to všetko
na jednom mieste – webovom
sídle Centra voľného času v Žiari
nad Hronom, kontaktujte nás na:
prirodovedacvczh@gmail.com.
Medzi dobrovoľníkmi nenájdete
žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa!
Infobod o dobrovoľníctve pri CVČ
Žiar nad Hronom

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.

Pracovné dni 15.00 – 18.00 hod.
MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta
2499/2, ZvolenSobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
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Nadácia ZSNP a Slovalco ocenila talenty z našich škôl
Slávnostné oceňovanie talentov
Nadáciou ZSNP a Slovalco sa konalo
vo štvrtok 1. júna.
Symbolické šeky si z rúk generálneho
riaditeľa spoločnosti Milana Veselého
a
obchodno-finančného
riaditeľa
Rudolfa Knappa prevzali talentovaní
žiaci základných a stredných škôl
z nášho mesta. Oceňovanie sa konalo už
po štrnástykrát.

reprezentoval aj na celoštátnom kole
v Bratislave. Študentovi odbornú
prípravu poskytovala vyučujúca Lenka
Kováčová. V Trenčíne sa v minulom
školskom roku 11. mája 2016 uskutočnila
celoslovenská súťaž – „3D modelovanie
v SOLID WORKS 2016“. SSOŠT Žiar
nad Hronom úspešne reprezentoval a
umiestnil sa na 2. mieste.
Andrej Čačala, Roman Kapšo a Filip
Glezgo: v minulom školskom roku
študovali v triede IV. AP v odbore
elektrotechnik. V školskom roku
2015/16 sa v krajskom kole súťaže SOČ
v odbore Informatika a programovanie
umiestnili na 3. mieste s prácou CUBE
8x8x8 - vyrobená a naprogramovaná
svetelná kocka pozostávajúca z 512
vysokosvietivých LED diód. Odbornú

Zoznam ocenených

Šek v hodnote 100 eur: Šimon Sobôtka:
v minulom školskom roku študoval
v triede V. AM v odbore mechanik
mechatronik. Reprezentoval SSOŠT
v krajskom kole SOČ v Banskej Bystrici,
kde získal 2. miesto s prácou „Návrh
pásovej píly na kov“ a školu úspešne

Žiarčania na exkurzii v železiarňach v Podbrezovej
Koncom mája zorganizovalo Centrum
voľného času v Žiari nad Hronom
exkurziu do jednej z popredných
slovenských, a zároveň aj európskych
hutníckych fabrík – Železiarní
Podbrezová, ktorej činnosť sa
zameriava na spracovanie kovového
šrotu a výrobu ocele a oceľových rúr.
Celodenného podujatia sa zúčastnilo
16 žiakov z ôsmeho a deviateho
ročníka zo ZŠ na Ulici Dr. Janského.
Exkurziou v areáli starého a nového
závodu železiarní sprevádzali a odborný
výklad zabezpečili poverení pracovníci
železiarní. V úvode exkurzie prítomní
navštívili hutnícke múzeum, ktorého
expozície mapujú históriu hutníctva
v regióne, vznik podbrezovských
železiarní a ich vplyv na rozvoj
horehronského regiónu. V priestoroch
múzea bol účastníkom exkurzie
premietnutý pútavý film o tom, ako sa
počas náročného výrobného procesu
mení šrot na rúry. Po prehliadke
hutníckeho múzea v starom závode sa
účastníci exkurzie premiestnili do nového

závodu, kde po „vyfasovaní“ ochranných
plášťov a prílb vošli do útrob valcovne
rúr. Vo výrobnej hale valcovne mohli
vidieť proces roztavenia ocele putujúcej
do elektrickej oblúkovej pece a
vyvalcovanie
rúr
požadovaných
rozmerov za tepla. V závere exkurzie
zavítali do priestorov ťahárne rúr,
kde boli rúry tvarované. Nazrieť
mohli aj do baliarne rúr. Taktiež boli
oboznámení s procesom galvanizácie.
Počas 3-hodinovej exkurzie mali žiaci
možnosť získať cenné informácie
o výrobe oceľových rúr, uvidieť rôzne
technologické zariadenia, ale hlavne
mohli vojsť do tajov „živého“ výrobného
procesu.
Mgr. Mária Lancková, PhD.

prípravu na súťaž poskytovala vyučujúca
Ingrid Astachová.
Peter Krajči: v minulom školskom
roku študoval v triede IV. AP v odbore
elektrotechnik. V školskom roku 2015/16
sa v krajskom kole súťaže SOČ v odbore
elektrotechnika a hardware umiestnil
na 3. mieste s prácou Výkonový
stereozosilňovač 2x250W - navrhnutý,
vyrobený a nastavený zosilňovač
s veľkým výkonom a kvalitnou
reprodukciou zvuku. Odbornú prípravu
na súťaž poskytovala vyučujúca Ingrid
Astachová.
Šek v hodnote 150 eur: Martin Pinka:
v minulom školskom roku študoval
v triede V. AM v odbore mechanik
mechatronik . V Trenčíne sa v minulom
školskom roku 11. mája 2016 uskutočnila

celoslovenská súťaž – „3D modelovanie
v SOLID WORKS 2016“. SSOŠT Žiar nad
Hronom úspešne reprezentoval Martin
Pinka, ktorý sa umiestnil na 1. mieste.
Odbornú prípravu na súťaž poskytovala
vyučujúca Lenka Kováčová.
Lukáš Tóth a Pavol Fridrich: v minulom
školskom roku študovali v triede IV. AP
v odbore elektrotechnik. V školskom
roku 2015/16 sa na celoslovenskom kole
súťaže Mladý mechatronik umiestnili
na 3. mieste a dostali sa do výberu na
medzinárodné kolo. Odbornú prípravu
na súťaž poskytovala vyučujúca Katarína
Barančoková.
Ocenení boli aj študenti v kultúrnej,
humanitnej, prírodovednej a technickej
oblasti, ktorí si odniesli šeky v hodnote
50 a 100 eur.
(r)

Seniori pozor! Nepožičiavajte peniaze neznámym osobám!
Na
základe
neustáleho
zaznamenávania trestnej činnosti
páchanej na osobách vyššieho veku
(senioroch), polícia upozorňuje
občanov, najmä seniorov, aby
nepožičiavali peniaze osobám,
ktoré nepoznajú, keďže môže ísť
o podvodníkov a zlodejov.
V
súčasnom
období
polícia
zaznamenáva prípady, kedy neznáme
osoby (páchatelia) volajú starším
osobám na pevnú linku alebo
mobil a predstavujú sa v telefóne ako
ich príbuzní alebo známi (najčastejšie
vnuk, brat, vnučka, syn a podobne).
Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely
(napr. kúpa auta, nehnuteľnosti či
vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že
peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia
volajú niekoľkokrát za sebou, aby
znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj
volá jeho príbuzný alebo známy. Ak
senior nemá doma peniaze, sú mu
ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať
peniaze do banky. Následne uvedú, že

kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť
pre peniaze, a preto posielajú kolegu,
asistentku alebo inú osobu. Polícia
preto odporúča seniorom, aby si vždy
overili, či naozaj volá ich príbuzný a aby
peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď
tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.

Pozor tiež na falošných
elektrikárov či plynárov
Páchatelia oslovujú seniorov aj
pod inými vymyslenými legendami
(zámienkami) za účelom, aby od nich
podvodne vylákali peniaze, alebo
ich okradli o ich celoživotné úspory.
K najznámejším legendám patrí, že
páchatelia vystupujú ako pracovníci
elektrární, vodární, plynární, sociálnych
úradov či iných inštitúcií, ktorí prišli
vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny
príspevok, zvýšiť dôchodok alebo
kontrolujú stav elektromeru a podobne.
Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí

sa pýtajú na cestu do nemocnice
a následne pýtajú peniaze na operáciu
ich príbuzného, ktorý mal dopravnú
nehodu a leží v nemocnici v kritickom
stave. V neposlednom rade vystupujú
ako predávajúci a na tovar (napr. vlnené
prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke
pomôcky) ponúkajú výrazné zľavy alebo
darčeky zadarmo. V mnohých prípadoch
však môže ísť o podvodníkov, ktorí sa
snažia získať dôveru seniorov, následne
sa dostať do ich príbytkov, lokalizovať
miesto ich úspor a v nepozorovanej
chvíli ich okradnúť o nemalé finančné
prostriedky,
šperky
alebo
iné
cennosti. Polícia preto zdôrazňuje, aby
seniori nevpúšťali neznáme osoby do
svojich príbytkov, neboli s nimi osamote
a neukazovali, resp. nevyberali pred
nimi peniaze, keďže páchatelia ovládajú
veľa spôsobov ako odlákať pozornosť
seniorov a v nestráženej chvíli im
ukradnú celoživotné úspory.
OR PZ Žiar nad Hronom

SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVA NI E
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť
s naším milovaným,
ddobrým a starostlivým
manželom, otcom
a starým otcom
Jánom Krajčim,
ktorý nás navždy opustil dňa
8. apríla 2017 vo veku
nedožitých 87 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Ďakuje manželka, syn a dcéra
s rodinami.
SPOMIENKA
Kto ťa poznal,
spomenie si.
Kto ťa mal úprimne
rád, nezabúda.
Dňa 18. júna uplynie
18 rokov, čo nás opustil
drahý manžel, otec, brat a švagor
Rudolf Hós.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Manželka Eva, dcéry Ruth
a Denisa a ostatná rodina.
odin

POĎAKOVA NI E
Jediné srdce
na svete sme mali,
ktoré dokázalo
nás milovať.
Aj keby láskou vzbudiť
sme ho chceli,
neozve sa už viac.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne ťa naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym a kolegom
z práce, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našim
drahým synom
Pavlom Kopisom,
ktorý nás náhle navždy
opustil dňa 1. júna 2017
vo veku 48 rokov.
Ďakujeme tiež
za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ.
Ďakujú rodičia.

SPOMIENKA
Dňa 8. júna
uplynulo 12 rokov,
kedy nás opustil
Ladislav Gálus.
Spomíname.

SPOMIENKA
Ten, kto ťa poznal,
spomenie si,
kto ťa mal rád,
nezabudne.
Dňa 10. júna uplynulo
10 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec, zať a švagor
Jozef Gálus.
Spomíname.
SPOMIENKA
Prestalo tĺcť srdce tvoje
unavené,
nebolo z ocele,
nebolo z kameňa.
Bolesťou unavené
prestalo biť,
nebolo lieku,
ktorým by mohlo žiť.
Dňa 7. júna sme si pripomenuli
3. výročie, kedy nás navždy
opustila naša milovaná mama,
babka a prababka
Mária Sitorová.
S láskou a úctou
spomína smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI AJ VY
NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN. BLAHOŽELANIA
A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI
POĎAKOVANIA ZADARMO IBA
V NAŠICH NOVINÁCH.

SPOMIENKA
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol na tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba žiť...
Dňa 23. júna si pripomíname 1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
manželka, mamička, stará mama,
sestra a švagriná
Emília Kvaková
vo veku nedožitých 66 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte
si s nami.
S láskou spomína manžel Július,
dcéra Renáta a syn Róbert
s rodinami, vnuci Daniel a Viktor,
brat Mirko s rodinou a švagrovia
Jozef, Ondrej a Peter s rodinami.

SPOMIENKA
Odišli ste tíško, niet vás
medzi nami,
v srdciach našich žijete
spomienkami.
Dňa 30. mája sme si
pripomenuli
20. výročie
od smrti
Jozefa Mesiarika
a 16. júna 5. výročie
od smrti manželky
Valérie.
S láskou spomínajú
synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval život,
miloval nás.
Osud nikdy nevráti,
čo nám vzal,
ostali spomienky a žiaľ.
Dňa 20. júna si pripomíname
10 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Pavol Kösegi.
Spomeňte si spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dotĺklo srdce drahej
mamičky,
odišlo na večnosť spať.
Mamička zlatá,
zostaneš s nami
vo večných spomienkach.
Dňa 13. júna sme si pripomenuli
5. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
Otília Pavelková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si
spolu s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami.
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Atletický klub o ďalší krok bližšie k veľkému úspechu
ATLETIKA

Hlavná atletická sezóna v rýchlom
slede pokračovala už 3. kolom
Majstrovstiev
SsAZ
družstiev
dorastencov a mladšieho žiactva,
ktoré sa konalo v sobotu 3. júna
v Dubnici nad Váhom.
V kategórii dorastencov vo farbách AK
MŠK nastúpil len Adam Hríň, ktorý si v
skoku do diaľky vylepšil osobný rekord
(631 cm) a svoju disciplínu vyhral.
V kategórii dorasteniek Leonie Sophi
Engel v osobnom rekorde postúpila zo
4. miesta do „A“ finále šprintu na 60 m.
V ňom si osobák ešte vylepšila a finále
vyhrala. Na 200 m trati Leonie obsadila
4. miesto. V bežeckých disciplínach
body pre svoje družstvo pripísali Viktória
Beňová za 8. miesto na 300 m cez
prekážky a Nicol Kováčová na 800 m
6. miesto. Nicol bodovala aj v skoku do
diaľky, kde doskočila na 5. mieste. Svoje

osobné rekordy si vylepšila aj Gabriela
Môcová vo vrhačských disciplínach
(guľa, oštep), na ktorých zhodne skončila
na 4. mieste. V skoku do výšky Paulína
Bartková skončila na 8. mieste. Družstvo
dorasteniek v súčte bodov statočne
konkurovali početnejším výpravám a
so ziskom 60 bodov obsadili 6. miesto.
V kategórii mladších žiakov vo farbách
AK MŠK svoju vynikajúcu formu potvrdil
Matej Hudec, ktorý vyhral beh na 600
m a v šprinte na 150 m skončil na
2. mieste v osobnom rekorde. V šprinte na
60 m nás reprezentovali Marek Húsenica
(20. miesto) a Ľubomír Lavirac
(22. miesto). Obaja nastúpili aj v skoku
do diaľky, kde Marek skončil na 13. a
Ľubomír na 16. mieste. Družstvo ml.
žiakov obsadilo v 3. kole 7. miesto
so ziskom 20 bodov.
V kategórii mladších žiačok v šprinte

na 60 m Paulína Peníčková postúpila
z 5. miesta v rozbehoch do „A“ finále,
kde dobehla na 6. mieste. V tejto
disciplíne len tesne unikol postup do „B“
finále Daniele Halčinovej (14. miesto) a
Adriane Knapovej (15. miesto), Johanka
Brieškova obsadila 19. miesto. Šprint
na 150 m vyhrala Radoslava Môcová,
Paulína Peníčková dobehla na 8. mieste
a Daniela Halčinová na 18. mieste.
Na 60 m prekážok Nina Krajčíková
skončila na 8. a Sára Podhradská
na 15. mieste. V behu na 600 m si
vynikajúco počínala Sofia Beliančinová,
ktorá si svoj osobný rekord vylepšila
takmer o 16 sekúnd a vybojovala
krásne 2. miesto. V tejto disciplíne
Lenka Líškayová obsadila 12. a Nela
Beliančinová 15. miesto. Beh na 1500 m
s prehľadom vyhrala Nina Krajčíková
pred Paulínou Galusovou. Bodový prísun

v tejto disciplíne
vylepšili aj Katarína
Kuboučíková
(4.
miesto) a Viktória
Futáková (8. miesto).
Pekný
výkon
na chodeckej trati
na 2000 m podali
Ema
Černajová
(4. miesto) a Michaela
Raffajová (7. miesto).
Vo
vrhačskom
sektore sa medzi
guliarkami z našich
pretekárok
darilo
Viktórii
Futákovej,
ktorá
skončila
na 4. mieste. V
hode
kriketkou
Nina Krajčíková si
vyhádzala 7., Natália
Bieliková 9., Adriana Knapová 16. a
Viktória Futáková 19. miesto. V skoku
do diaľky Paulína Peníčková obsadila
9. a Sára Podhradská 16. miesto. V skoku
do výšky Paulína Galusová bodovala
na 9. mieste. Družstvo mladších
žiačok do poslednej chvíle bojovalo o
víťazstvo, napokon so ziskom 85 bodov
obsadilo 3. miesto a ešte stále má šancu
na zisk celkového víťazstva, o ktoré môže
zabojovať vo 4. kole, ktoré sa bude konať
v Dubnici nad Váhom 26. augusta.

Rajec High Tatras Night Run postavilo
289 bežcov, ktorí absolvovali beh
na 5 kilometrovej trati. V čele pretekárov
vybehol aj reprezentant AK MŠK Žiar
nad Hronom Ľubomír Orságh. Dobehol
na treťom mieste v celkovom poradí
a rovnako aj v hlavnej kategórii Muži
do 39 rokov s vynikajúcim časom
21:11:06. „Bežalo sa mi dobre. Trať som
si doobeda vopred prešiel, takže som
vedel, čo ma čaká a ako si mám rozložiť
sily. Tento beh sa už pre mňa stal
každoročnou tradíciou. Tento rok som tu
tretíkrát, je tretieho júna a ja si odnášam
krásne tretie miesto. Je to výborný pocit,“
povedal Ľubomír Orságh po pretekoch
V sobotu 3. júna sa na Štrbskom plese a dodal, že o rok sa behu určite zúčastní
(ZL; LO)
vo Vysokých Tatrách na štart 5. ročníka opäť.

Orsághova sobota vo Vysokých
Tatrách dopadla úspešne

Na Majstrovstvách Slovenska Žiarčania bronzoví
BASKETBAL – MSR – ŽIACI U14

V dňoch od 26. do 28. mája sa naši
žiarski basketbalisti v kategórii
žiaci U14 zúčastnili Majstrovstiev
SR, ktoré boli tento rok
organizované na našej domácej
pôde. Turnaja sa zúčastnilo
celkom 6 družstiev, teda dve
najlepšie družstvá zo západu,
východu a stredu Slovenska.
Už od začiatku sme vedeli, že nás čaká
päť ťažkých a vyrovnaných zápasov
a za pravdu nám dával hneď už prvý
zápas, kde sme sa na otváracom
stretnutí postavili súperovi zo Žiliny.
Veľmi ťažký úvodný zápas nakoniec
vyšiel po dramatickom závere v náš
prospech a do turnaja sme vošli
s výhrou 59:62. Tento zápas nás
veľmi pozitívne nabudil a ešte v ten
istý deň sme sa postavili obhajcovi
prvenstva z bratislavského Interu.
Zápas bol od začiatku do konca
veľmi napínavý a dramatický, súperi
si počas stretnutia vymieňali náskok,
ale na konci zápasu sa z výhry
radovali naši súperi v pomere 55:52.
Po tejto prehre sme na ďalší hrací
deň už nastupovali pod veľkým
tlakom, keďže sme v najbližšom
zápase, tentoraz proti súperovi
z Bánoviec, potrebovali bodovať, ak
by sme chceli pomýšľať na celkové
prvenstvo v turnaji. Zápas začal
v rýchlom tempe a rozhodnúť mohla
každá jedna chyba. Naši chlapci
predviedli neskutočne bojovný
výkon, ale na konci zápasu sa
z víťazstva aj napriek odhodlaniu a
bojovnosti našich chlapcov z výhry
radoval súper 53:64.
Po dvoch prehrách nás čakal
ešte v druhom hracom dni zápas
s družstvom zo Spišskej Novej Vsi
a už od začiatku bola na našich

chlapcoch vidieť únava a sklamanie
z
predchádzajúcich
zápasov.
V rovnako dramatickom zápase sme
nakoniec súpera porazili v pomere
57:58. Táto výhra nám prinavrátila
chuť a odhodlanie – vlastnosti,
ktoré sme potrebovali v chlapcoch
prebudiť do posledného zápasu,
keďže nás v nedeľu čakal posledný
súper na turnaji, tento raz chlapci
z Košíc, pričom práve víťaz tohto
zápasu by rozhodol o držiteľoch
bronzových medailí. Naši chlapci
nastúpili vo vysokom tempe a
s jednoznačnou chuťou po víťazstve.
A práve chuť a bojovnosť rozhodli
na konci zápasu pre náš prospech
v pomere 68:50. Chlapci si touto
výhrou na konci turnaja zabezpečili
celkové tretie miesto v tabuľke.
Kvalitu našich chlapcov na turnaji
potvrdzujú aj umiestnenia dvoch
našich bojovníkov, Juraja Kreta a
Sebastiána Šonkoľa v ALL STARS A
tíme. Miesto v tomto tíme vyberajú
po tajnom hlasovaní samotní tréneri.

V poslednom zápase nevyhral lepší
FUTBAL – DOXXBET LIGA

Rovnako tak nás veľmi potešilo
aj ocenenie Sebastiána Šonkoľa,
ktorý počas celého turnaja dokázal
súperom nastrieľať najviac bodov
zo všetkých hráčov turnaja.
Nemôžeme zabúdať aj na ostatných
chlapcov, ktorí do každého stretnutia
nastupovali s elánom, bojovnosťou
a chuťou k basketbalu a právom
si vybojovali uznanie trénerov aj
fanúšikov.
Marek Marko a Jozef Oravec,
tréneri
Výsledky MŠK BK Žiar nad Hronom
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Victoria Žilina 62:59
MŠK BK Žiar nad Hronom – BPSA
Inter Bratislava 52:55
MŠK BK Žiar nad Hronom – BBK
Bánovce nad Bebravou 53:64
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK 04 AC
LB Spišská Nová Ves 58:57
MŠK BK Žiar nad Hronom – ABOVIA
96 Košice 68:50

12. kolo o postup do Fortuna ligy:
Lokomotíva Košice – Pohronie 3:2 (2:1)
Góly: 7. R. Jano, 15. P. Zajac, 78. B. Gáll - 5. M.
Frimmel, 79. J. Sojka.
Zostava FK Pohronie: L. Urminský - J. Nosko,
M. Pittner, J. Sekereš (82. M. Gregáň), P. Prikryl,
L. Pelegríni, M. Frimmel, L. Garaj, R. Paraj, J.
Sojka, P. Blahút.
Cieľ Pohronia je splnený už dávnejšie.
Druhá liga je zachránená, a tak posledný
duel na východe Slovenska bol len
formalitou.
Futbalisti Pohronia v ňom prehrali 2:3. Napriek
tomu môžu ísť na dovolenky s veľkou chuťou,
pretože druhú najvyššiu súťaž si zahrajú aj
v budúcej sezóne. Zápas začali Pohrončania
dobre a už v 4. min. po prihrávke Pelegríniho
Frimmel vedľa brankára rozvlnil sieť - 0:1.
O dve minúty Nosko podbehol center a Jano
hlavou vyrovnal na 1:1. Potom dvakrát strieľali
Pelegrini a Frimmel. Ale v 14. min. stredom
obrany Zajac poslal domácich do vedenia - 2:1.

Do polčasu mali hostia loptu na kopačkách
viac, boli nebezpeční, ale bez efektu. V 47. min.
prenikol Frimmel, ale spätnú dal Garaj vedľa.
V 66. min. strieľal Sojka. V 77. min. Košičania
hostí prečíslili a Gall zvyšoval na 3:1. O dve
minúty center Pelegríniho hlavou znížil Sojka 3:2. Poslednú šancu v 85. min. napálil Frimmel
do náručia brankára. Škoda, lebo Pohrončania
by si bod zaslúžili, pretože domáci len bojovali.
Konečná tabuľka
1. VSS Košice
2. Nitra
3. Skalica
4. Šamorín
5. Žilina B
6. Sereď
7. Lok. Košice
8. Bardejov
9. FK Pohronie
10. L. Mikuláš
11. Zvolen
12. S. N. Ves

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

19
18
17
16
15
13
13
14
14
13
9
9

4
5
7
7
6
9
8
4
4
6
8
1

7 40:27
7 57:32
6 45:19
7 45:28
9 70:44
8 56:33
9 56:42
12 48:39
12 42:44
11 43:36
13 38:45
20 36:67

61
59
58
55
51
48
47
46
46
45
35
28

Foto: www.fotofero.sk
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Mladší minižiaci U11 sú majstrami Slovenska v basketbale
BASKETBAL – TURNAJ M-SR U11

Od 2. do 4. júna sa v žiarskej ZUS aréne
konal finálový turnaj Majstrovstiev
Slovenska v basketbale mladších
minižiakov U11. Za účasti 6 družstiev
– dvoch najlepších tímov z oblastných
súťaží západ, stred a východ to
boli MŠK BK Žiar nad Hronom, MBK
Victoria Žilina, Inter Bratislava, BK
Junior Komárno, ABOVIA 96 Košice
a Bardejovskí Rytieri. Hralo sa
systémom každý s každým, čiže každý
tím odohral 5 zápasov za tri dni.
Naši 14-ti chlapci prišli na turnaj dobre
fyzicky aj mentálne pripravení. Bol to ich
prvý významný turnaj, na ktorom mali
vysoký cieľ – získať medailu. Už naše
výkony v prebiehajúcej sezóne ukázali,
že by sme mali patriť k favoritom. Všetky
tímy, okrem družstva Žiliny, boli veľká
neznáma, ich kvalita sa posudzovala len

z ich výsledkov z oblastných súťaží. Preto
Žiarčania do každého zápasu vstupovali
plne koncentrovaní, sústredení podať
maximálny kolektívny výkon, aby nechali
na palubovke všetko, čo sa naučili
a pripravili divákom, rodičom, fanúšikom
a sponzorom skvelý zážitok.
Počas turnaja ani raz nezaváhali
a všetkých svojich 5 zápasov vyhrali.
Z týchto zápasov treba vyzdvihnúť
hlavne dramatický zápas s Interom
BA, kde sme dosiahli víťazný kôš 3,9
sekundy pred záverečným klaksónom.
Stav zápasu so Žilinou bol do poslednej
štvrtiny otvorený, aj keď sme viedli počas
celého zápasu, až 3 minúty pred koncom,
keď tréner ZA prestriedal lavičku, sme
ich definitívne zlomili. Ostatné zápasy
boli jednoznačné v náš prospech, kde
hrali a bodovali všetci chlapci. Okrem

tímového ocenenia dvaja naši hráči
dosiahli aj individuálne ocenenia. Výkony
hráčov Mateja Danka a Mariána Kartíka
neunikli ani ostatným trénerom a svojimi
super výkonmi boli zvolení do All stars
najlepšej päťky turnaja aj spolu s hráčom
ZA I. Florekom, hráčom Interu BA R.
Ondrušom a hráčom KN M. Šimonom.
Ďalšie individuálne ocenenie ako najlepší
strelec turnaja so 77 bodmi získal Matej
Danko a za najlepšieho hráča v trestných
hodoch bol ocenený Mariána Kartík.
Zostava MŠK BK Žiar nad Hronom: Marek
Kňažko, Matúš Melaga, Jakub Barcík, Filip
Horváth, Matej Valent, Alex Kaša, Oliver
Ondrík, Matej Danko, Matej Kret, Marián
Kartík, Adam Herich, Alex Kondra, David
Truben, Jakub Ščepko.
Ivan Danko, tréner a Ján Valent,
asistent, Foto: Jana Kartíková.

Žiarski karatisti priniesli z Ukrajiny cenné kovy
KARATE

Pretekári z Karate klubu MŠK Žiar
nad Hronom už pochodili množstvo
štátov, no Ukrajina bola zatiaľ
pre nich nenavštívenou krajinou.
Všetko sa zmenilo 20. mája, kedy
sa 5 členov nášho klubu zúčastnilo
reprezentačného
výjazdu
na
medzinárodný turnaj International
Union Cup v meste Lvov na Ukrajine.

Vo farbách štátnej reprezentácie
Slovenskej republiky sa predstavili
Aris Nikolas Čela, Nina Jelžová, Natália
Rajčanová, Dominika Veisová a Michal
Výrostko. V konkurencii 940 pretekárov
z 11 štátov naši pretekári podali veľmi
pekný výkon. Medaila tesne ušla
Michalovi Výrostkovi, ktorý prehral boj
o bronz. Dominka Veisová a Natália

Rajčanová okúsili prehru až vo finále,
domov si odniesli strieborné medaily.
Najviac sa darilo Nine Jelžovej, ktorá
vo svojej kategórii zdolala všetky
svoje súperky a z Ukrajiny si domov
doniesla zlato. Keďže turnaj bol jedným
z nominačných turnajov na októbrové
Majstrovstvá sveta juniorov, ktoré sa
budú konať na Kanárskych ostrovoch,
dievčatá si domov odniesli aj cenné
postupové body.

Natália Rajčanová a Zdenko Vanka
a v kategórii kata Šimon Sečkár. Na
stupeň pre víťazov vystúpili aj Ariana
Nikoleta Čela (kumite striebro), Urban
Beňo (kumite striebro), Adam Dolnický
(kumite bronz), Aris Nikolas Čela (kumite
bronz), Michaela Ďurišová (kumite
bronz), Radoslava Kučerová (kumite
bronz) a Šimon Sečkár (kumite bronz).
Postup na Majstrovstvá Európskej šitoryu
karate federácie si vybojoval aj Gregor
Sukop (kumite 5. miesto). V medailovej
štatistike klubov sa MŠK Žiar nad Hronom
umiestnil na 2. mieste z 32 zúčastnených
Poslednú májovú nedeľu naši pretekári klubov.
strávili na Majstrovstvách slovenskej
šitoryu karate asociácie. Prví piati
pretekári z každej kategórie majú postup
na Majstrovstvá Európskej šitoryu karate Tradičný turnaj v karate v Žarnovici
federácie, ktoré sa budú konať 17. a 18. je určený najmä pre začínajúcich
júna v Nových Zámkoch. Bez porážky pretekárov. Už 15. ročník sa konal
a s titulom majster Slovenskej šitoryu 3. júna. Zúčastnilo sa ho 214 pretekárov
karate asociácie sa umiestnili v kategórii z 26 klubov z celého Slovenska. Za MŠK
kumite Ivana Gahírová, Karin Hanáková, Žiar nad Hronom nastúpili hlavne menej
Nina Jelžová, Alexandra Kalamárová, skúsení pretekári, ktorí však podali

Tituly z MS šitoryiu asociácie
aj do Žiaru

V Žarnovici bodovali
aj začiatočníci

Striebro pre oba žiarske tanečné kolektívy
TANCE – TŠK STELLA – MS V PLESOVÝCH CHOREOGRAFIÁCH

Majstrovstvá Slovenska v plesových
choreografiách, exhibíciách a show
boli v našom meste 13. mája už po
20-ty krát. Videli sme 34 súťažných
vystúpení. Všetky kolektívy predviedli
v Žiari nad Hronom skvelú kvalitu
a diváci sa naozaj mali na čo pozerať.
Najsilnejšia bola konkurencia v kategórii
juniorov a seniorov. Žiarski juniori Mimóni s choreografiou Stelly a Petry
Víťazkovej si vybojovali striebro v skupine
latinskoamerických tancov, víťazmi sa
stal TŠK M+M Bratislava. V štandardných
tancoch v juniorskej kategórii sa z titulu
tešili členovia TŠK Junilev Levice.
V kategórii dospelých, ostatné tance,
mal zastúpenie aj náš žiarsky klub
a choreografia Toxic Love, ktorú sme
venovali 20. výročiu Majstrovstiev SR,

bola spoločným dielom o láske a skončila
strieborná. Víťazstvo si odniesol skúsený
TK UNI DANCE Bratislava. Akadémia tanca
si odniesla titul v štandardných tancoch
dospelých. Titul v latinskoamerických
tancoch si odnášal TK DUKLA Trenčín.
V skupine Tanečnice zvíťazil ENERGY
Banská Bystrica.
Súťažnú disciplínu
Seniorov, kde patria tanečníci starší ako
35 rokov, opäť ovládli Junior III. z TK UNI
DANCE Bratislava.
Exhibície v štandardných tancoch vyhrali
Peter Vöröš – Silvia Krištofičová z TK Uni
Dance Bratislava a v latinskoamerických
tancoch sme videli tri kvalitné diela.
Víťazstvo si tesne nakoniec odniesol
pár Matúš Szegho – Mária Ondrašíková
z TK Dukla Trenčín. Žiarske publikum
neúnavným
povzbudzovaním

a potleskom ocenilo výborné výkony
všetkých súťažných a nesúťažných tímov.
V programe účinkovali deti I. MŠ so
svojím vystúpením Motýliky, začínajúce
páry TŠK STELLA a Seniori Optimisti
zatancovali ich Život je fajn. Takmer
400 účastníkov vytvorilo pre Žiarčanov
krásny večer plný tanca, umenia, športu
i elegancie. 20. majstrovstvá sú za nami
a môžeme tak skonštatovať, že sa opäť
vydarili vďaka spoluorganizátorom
Slovenskému zväzu tanečného športu,
mestu Žiar nad Hronom, MsKC Žiar nad
Hronom a Tanečno-športového klubu
Stella a rodičom domácich tanečníkov,
ktorí pomohli pri náročnej organizácii.
Ing. Stella Víťazková,
hlavná trénerka TŠK

ukážkový výkon, keď ziskom 5 zlatých,
8 strieborných a 10 bronzových medailí
v bodovej štatistike klubov skončili na
1. mieste. Výsledky našich pretekárov:
Urban Beňo - kumite striebro, Ariana
Nikoleta Čela - kumite zlato, Bibiána
Černáková - kumite bronz, Adam
Dolnický - kumite striebro, Šimon Ďurian
- kumite bronz, Nikol Ďurianová - kumite
striebro, Timotej Gašpar - kata bronz,
Karin Hanáková - kumite zlato, Alexandra
Kalamárová - kumite zlato, Karolína
Kortišová - kata striebro, Radoslava
Kučerová - kumite zlato, Timotej Martikán
- kumite bronz, Tamara Martikánová
- kumite striebro, Karolína Moravcová
- kata striebro, Roman Neuschl - kata
bronz, Luca Preisser - kumite striebro,
Gregor Sukop - kumite bronz, Jozef
Šipkovský - kata striebro, Ester Šišková
- kata bronz, Alex Tatár - kata bronz,
Maxim Uhrík - kata bronz, Timea Vallová
- kata zlato, Veronika Viglašská - kumite
bronz
.Ľubomír Striežovský,
tréner karate

