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V areáli školy vybudovali modernú atletickú dráhu
s 300-metrovým bežeckým oválom
Novú atletickú dráhu postavilo
mesto pre športovcov v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici.
Prioritne tu budú športovať žiaci
školy, ale na organizovanie súťaží či
na tréningy ju bude vyžívať aj žiarsky
Atletický klub.
Športový komplex sídliska a školy tvorí moderný 300-metrový bežecký ovál
z tartanu so štyrmi dráhami dookola.
Atléti tu majú k dispozícii aj šprintérsku
rovinku s dĺžkou 130 metrov so šiestimi dráhami. Súčasťou športoviska je aj
skok do diaľky a vrh guľou. Nová atletická dráha vyrástla v priestore, kde bola
aj pôvodná, len sa o niečo posunula
k detskému ihrisku. Okrem žiakov školy
a žiarskych atlétov ju bude môcť za určitých podmienok využívať aj verejnosť.

schválená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 80 000 eur.

Vybuduje sa aj výškový sektor
a oddelenie pre hod oštepom
S prácami na výstavbe atletickej dráhy
sa začalo ešte vlani začiatkom letných
prázdnin. Z mestského rozpočtu bolo
na výstavbu vyčlenených 300-tisíc eur.
„Pred niekoľkými dňami bolo ukončené
aj verejné obstarávanie na vybudovanie výškového sektoru a priestoru pre
hod oštepom,“ informuje Miloš Čerťaský z Oddelenia mestských projektov
MsÚ s tým, že práce sa začnú v najbližších dňoch. Na dobudovanie atletickej
dráhy, konkrétne na výškarsky sektor
a dovybavenie športoviska bola mestu

Od bubnov sa presunul
za sporák
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Atléti na tejto dráhe plánujú organizovať súťaže v kategórii najmladších
žiakov a mladších žiakov. Ich ambíciou
je aj príprava Majstrovstiev Slovenska
mladších žiakov v päťboji a organizovanie súťaží miestnej žiarskej atletickej
ligy, školských súťaží a súťaží detskej
atletiky v rámci mesta, okresu a kraja.
Od nového športoviska si atléti sľubujú najmä skvalitnenie tréningových
možností. „Naše deti majú chuť nielen
trénovať a reprezentovať klub aj mesto,
ale konečne sa ukázať pred rodičmi či
kamarátmi aj na domácej pôde,“ uviedol pred časom pre naše noviny tréner
Miroslav Rybársky. Doteraz na svoje tréningy žiarski atléti využívali telocvične
v meste, park alebo škvarovú dráhu na
„Jednotke“. So staršími atlétmi museli
tréneri za tartanom cestovať raz do týždňa do Banskej Bystrice. Novú dráhu
už atléti stihli vyskúšať, zatiaľ iba počas
tréningov. Tie prebiehajú skupinovo,
pričom sa dbá na hygienické opatrenia.
(li)

Do kina a divadla sa už dostanú aj vozíčkari
Ak sa chceli zdravotne postihnutí dostať do kina či do divadla, museli na
to využiť technický výťah. Náročnejšia a zdĺhavejšia cesta za kultúrou je
už minulosťou.
Od pondelka 15. júna je v žiarskom
Mestskom kultúrnom centre osadená
šikmá schodisková plošina na schody,

ktoré vedú na poschodie do kina či
divadelnej sály. „Schodiskovú plošinu
sme inštalovali vďaka finančnej dotácii
z Nadácie ZSNP a Slovalco,“ informuje primátor Peter Antal a ako dodáva:
„Doteraz sa do týchto sál imobilní ľudia
dostali pomocou technického výťahu,
čo bolo zdĺhavejšie a komplikovanejšie.

Mesto verí, že tohtoročný
jarmok bude
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Verím, že aj týmto spôsobom sme im
zjednodušili prístup a budú plošinu využívať. Touto cestou ďakujem aj Nadácii ZSNP a Slovalco, ktorá nám na kúpu
a inštaláciu poskytla sumu 13 000 eur.“

Na Lokálnom trhu predávali
mäso, víno, sirupy aj džemy
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Šikmá schodisková plošina, často nazývaná aj ako výťah pre imobilných,
výťah pre telesne postihnutých alebo
schodiskový výťah, slúži telesne po-

stihnutým osobám sediacim na vozíku
alebo ťažko chodiacim na prekonávanie
bariér, najčastejšie schodísk. Je to typ
bezbariérového prístupu, ktorý je možné použiť v interiéri aj exteriéri, pričom
imobilná osoba je pri takomto presune
maximálne samostatná.
(li)
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Aby ľudia na poštu nechodili ako za trest
Od 1. júna sa predsedom predstavenstva Slovenskej pošty stal Martin
Ľupták zo Žiaru nad Hronom. Doposiaľ ako generálny riaditeľ viedol
spoločnosť Bring Trucking, a.s. sídliacu v žiarskom priemyselnom parku,
ktorá sa venuje kamiónovej doprave
a patrí do majetku Nórskej štátnej
pošty. Svoje skúsenosti manažéra už
niekoľko týždňov uplatňuje na čele
spoločnosti patriacej Slovenskej republike.
S čím ste prišli na čelo vedenia Slovenskej pošty?
Nápadov a návrhov, ako by mala táto
strategická firma fungovať, mám veľa.
Slovenská pošta je však tak zložitý organizmus s množstvom rôznorodých činností, že len mesiac mi trvalo, kým som
sa oboznámil so všetkými procesmi, ktoré zabezpečuje. Je tretím najväčším zamestnávateľom na Slovensku, zamestnáva takmer 13-tisíc ľudí. Pre zaujímavosť,
účtovníctvo pošty patrí medzi najkomplikovanejšie účtovníctva na Slovensku.
Zostavil som tím, ktorý so mnou bude
moje vízie a myšlienky realizovať. Potrebujeme nejaký čas. Nerád by som teraz,
na začiatku nášho pôsobenia, hovoril už
o konkrétnych plánoch.
Ak by ste mohli prezradiť nejaké zásadné myšlienky, ktoré chcete zrealizovať?
Najdôležitejšiu vec, ktorú by som rád
zmenil, je vnímanie pošty zo strany verejnosti. Mám skúsenosť, že na poštu
chodia ľudia s nechuťou, a ak môžu, tak
sa tomu snažia vyhnúť. Nejde len o to, že
sa na poštách častokrát dlho čaká, ide aj
o zlé skúsenosti, napríklad s vybavením
pri priehradke, či pri doručení zásielky.
Viem, že „ísť na poštu“ klienti v mnohých
prípadoch vnímajú skôr ako za trest, nie
ako výhodu. Bol by som rád, aby sa toto
povedomie obrátilo opačne, a aby ľudia
mali pri odchode z pobočky pošty dobrý
pocit a povedali si „moja Pošta“. Slovenská pošta je síce akciová spoločnosť, ale
vlastní ju štát. Služby, ktoré poskytuje, sú
primárne určené občanom, čiže daňovým poplatníkom, a teda musíme spraviť všetko preto, aby sa dostali na takú
úroveň, že návštevníci budú odchádzať
z pošty spokojní.
Ďalšia vec je hľadať nové činnosti, ktoré
prinesú spoločnosti zisk. Uvedomujem
si, že v čase digitalizácie a elektronizácie
väčšina služieb, ktoré Slovenská pošta
musí zo zákona poskytovať, hovorím
o takzvanej univerzálnej poštovej službe, jej zisk už neprináša. Preto musíme
rozvinúť aj iné oblasti, a súčasné upraviť
tak, aby pošte generovali rast a stabilitu.
Prichádzam z prostredia spoločnosti
patriacej do portfólia Nórskej štátnej
pošty. Získal som skúsenosti, ako

funguje pošta v tak rozvinutej krajine.
Spolupracoval som s kolegami
v nemeckej pošte, mám niekoľko
dobrých známych aj v prostredí
švédskej a dánskej pošty. Mám viacero
pozitívnych inšpirácií a námetov, no
videl som aj dopady rozhodnutí, ktoré
neboli správne. Rád by som všetky tieto
moje skúsenosti zo zahraničia s mojim
tímom do vedenia Slovenskej pošty
úspešne presadil.
V konečnom dôsledku, Slovenská pošta je akciová spoločnosť, čiže normálna
obchodná firma, s tržbami, nákladmi,
výnosmi, s výkazom ziskov a strát a záverečným hospodárskym výsledkom.
Ako som spomenul, aj keď jej jediným
akcionárom je štát, za jej výsledky je zodpovedné vedenie, nie štát. Teda vedenie,
odteraz reprezentované mnou, je tu na
to, aby prinášalo zodpovedné a správne
riešenia, čo robiť, ako to robiť, aby na
konci bol dobrý hospodársky výsledok,
spokojní občania a spokojní zamestnanci. S týmto zámerom som do čela Slovenskej pošty nastúpil. Verím, že pozitívne
zmeny pocítia všetci občania Slovenska.
Za úspech budem považovať, že sa nám
podarí dosiahnuť to, že na poštu budú
ľudia chodiť s radosťou, rovnako, ako keď
si idú nakúpiť do obľúbených potravín
alebo drogérie. Toto je napríklad jedna
z mnohých pozitívnych zmien, ktoré by
som rád na pošte zaviedol. Samozrejme,
tých nápadov a návrhov máme viacej,
postupne ich budeme verejnosti predstavovať.
Žijete v Žiari nad Hronom, tu máte
svoju rodinu, vaše deti tu navštevujú školy. Odrazí sa to pozitívne aj na
úrovni pobočiek pošty v našom meste?
No to dúfam (smiech). Ale teraz vážne. To
je skôr otázka na vedúce žiarskych pôšt
ako na mňa. Hlavná žiarska pošta bola
nedávno rekonštruovaná. Žiar má dve
pobočky, podľa mojich informácií, bola
druhá otvorená na žiadosť verejnosti.
Budem sa tešiť a budem hrdý, ak sa obe
žiarske pobočky zaradia medzi najlepšie
a najefektívnejšie pobočky na Slovensku.
Do riadenia pobočiek určite nebudem
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Kúpalisko otvorené
od soboty 27. júna

kolegyniam priamo zasahovať.
V súčasnosti sa čoraz viac preferuje
elektronická komunikácia na úkor tradičnej. E-maily nahradili listy, sms-ky
pohľadnice a aj štát sa snaží preferovať elektronické doručovanie písomností na úkor poštového. Aká bude
úloha Slovenskej pošty v najbližšej
budúcnosti, neoslabujú tieto trendy
jej poslanie?
Samozrejme, tak ako som spomenul,
tradičné poštové služby ako objem klesajú. Inovácie, digitalizácia a nové technológie budú jedna z kľúčových oblastí
aj pre Slovenskú poštu. V tomto smere
nezaspíme, naopak, budeme ich využívať k tomu, aby sme sa priblížili bližšie
k občanom a uľahčili im využívanie našich služieb. Je pravda, že postupne klesá
podiel posielaných listových zásielok. Na
druhej strane, sledujeme obrovský nárast balíkov. Určite aj vplyvom koronakrízy pošta zažila historicky najvyšší objem
kuriérskeho doručovania. Tu vidím do
budúcna veľký priestor. Na jednej strane ako možnosť profitu pre Slovenskú
poštu, ale aj ako priestor na zlepšovanie
tejto služby. Napríklad nielen tovar, balík,
doručiť, ale prísť ho aj k zákazníkovi vyzdvihnúť, aby ho nemusel prísť odovzdať
na pobočku. Podiel predaja cez e-shopy
bude len narastať, preto v doručovaní
balíkov vidím obrovský potenciál, ako
vytvoriť dostatočný zisk, z ktorého sa
budú financovať aj služby, ktoré ostanú pre poštu stratové, ale musí ich zo
zákona vykonávať. A keď to budeme
robiť kvalitne a poctivo, na konci ostane
spokojný zákazník - občan, a to bude najväčší úspech.
Zhruba 20 rokov žijete v Žiari nad
Hronom, ste rodákom zo susednej
Banskej Štiavnice. Zvykli ste si už
v našom meste? Neuvažujete teraz
o zmene bydliska?
Za takmer dve desaťročia, ako som prišiel do Žiaru sledujem, ako sa mesto
dramaticky zmenilo k lepšiemu a stále sa
mení. Som určite spokojný domestifikovaný Žiarčan a Žiar považujem za veľmi
praktické a kompaktné mesto.
(mb)

Ing. Martin Ľupták, PhD.
Pôsobil v oblasti zavádzania manažérskych systémov do firiem a organizácií
prostredníctvom spoločnosti Eurocontrol.
Neskôr dotiahol na Slovensko investíciu
Nórskej pošty, ktorou je spoločnosť Bring
Trucking, sídliaca v Žiari nad Hronom, zabezpečujúca truckingovú dopravu po celej
Európe. Tu pôsobil ako generálny riaditeľ.
Taktiež je členom predstavenstva združenia autodopravcov ČESMAD a viceprezidentom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.
Od 1.6. sa stal predsedom predstavenstva
Slovenskej pošty. Je rodákom z Banskej
Štiavnice, s manželkou a dvoma deťmi žije
v Žiari nad Hronom.

Žiarske plážové kúpalisko je otvorené od soboty 27. júna. Zvýšila sa cena
vstupného.
„Kúpalisko je pripravené na sezónu, voda
v bazéne je napustená, pripravený je aj
detský bazén,“ hovorí na úvod Peter Jagoš, zástupca riaditeľa mestských Technických služieb, ktoré zahájenie letnej
sezóny plánovali v predstihu. „Vo štvrtok
a piatok sme areál ešte raz pokosili, vydenzifikovali sa aj sociálne zariadenia,“
dodáva Jagoš s tým, že počas príprav
vyspravili a natreli bazénové teleso. Areál
kúpaliska tak po prvýkrát v tejto sezóne
privítal návštevníkov v sobotu 27. júna.

Stále platia opatrenia
hlavného hygienika
Keďže ešte stále platia opatrenia hlavného hygienika SR, do areálu môže ísť len
500 ľudí. „Od 1. júla môže služby kúpalis-

ka využívať už 1 000 návštevníkov,“ dopĺňa Jagoš. Rovnako musia návštevníci
dodržiavať dvojmetrové rozstupy na voľných oddychových plochách a dezinfikovať si ruky pri vstupe do areálu. Zakázané
je aj využívanie pitných fontánok.

Zmena cenníka
Od roku 2016 sa cena vstupného nemenila, preto technické služby pristúpili na
úpravu cenníka aj vzhľadom na zvyšujúce sa náklady. Dospelá osoba zaplatí za
vstup v hlavnom čase 4 eurá, čo je zvýšenie oproti minulému roku o 1 euro.
Osoby od 3 do 19 rokov zaplatia 3 eurá,
dôchodcovia a ZŤP 2 eurá. Zvyšuje sa
aj poplatok za lehátko či slnečník, a to
z 1 eura na 2 eurá.
(kr)

Tohtoročný jarmok zatiaľ
nezrušili

O Žiarsky jarmok je každoročne veľký
záujem nielen zo strany predávajúcich, ale najmä zo strany kupujúcich.
Keďže v súčasnosti ešte stále platia
určité obmedzenia kvôli koronavírusu, vedenie mesta sa zaoberalo otázkou, či októbrový jarmok zruší, alebo
sa bude pokračovať v jeho prípravách.
Predajcovia chodia každoročne na jarmok do Žiaru s cieľom čo najlepšie predať svoje výrobky. Kupujúci zase radi
využijú možnosť dobre si pochutnať na
mäsových či iných špecialitách, ochutnať
sladký burčiak a v neposlednom rade aj
čo-to nakúpiť. Veď vyberať je vždy z čoho.
„Uvedomujeme si, že v súčasnosti platia
obmedzenia, a to 1 000 ľudí na jednom
podujatí. Ale veríme, že do konania jarmoku budú tieto obmedzenia voľnejšie.

V prípade, že budú stále platiť a jarmok
sa konať nebude, vrátime predajcom
poplatky,“ informuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž.
Ak by sa jarmok musel zrušiť, znamenalo by to výpadok príjmov pre mestský
rozpočet. Nepotešili by sa určite ani
predajcovia, pre ktorých je takýto predaj živobytím. „Ešte stále máme čas na
organizovanie jarmoku, aj keď prípravy
si vyžadujú dokonalú organizáciu tak zo
strany mestského úradu, ako aj zo strany
ostatných zložiek, najmä štátnej či mestskej polície. Situáciu však budeme určite
sledovať a na základe toho sa rozhodne,
či sa tohtoročný jarmok uskutoční, alebo
ho budeme musieť zrušiť,“ dodáva Baláž.
(li)
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Moyses staviteľ
ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA
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Po veľkolepej obnove kaštieľa
v období druhej polovice 18. storočia nastáva opätovný úpadok,
ktorý sa prejavil práve v hospodárskej oblasti. V revolučných
dobách bol využívaný pre vojenské účely spolu s celým hospodárstvom.
Banskobystrické biskupstvo patrilo
v polovici 19. storočia medzi najchudobnejšie biskupstvá. Jeho úpadok
bol tak veľký, že sa reálne uvažovalo
o jeho začlenení do Rožňavskej diecézy. Štefan Moyses dlho rozmýšľal
nad tým, či má zobrať banskobystrické biskupstvo a opustiť farnosť
v Chorvátsku, kde mal vybudované

dobré zázemie. Nakoniec sa rozhodol a po vymenovaní ministrom
Bachom prichádza aj s niekoľkými
služobníkmi z Chorvátska do Banskej Bystrice.
Keď prišiel do kaštieľa vo Svätom
Kríži, našiel ho spustnutý a zanedbaný. Bol to obraz chudoby a zle
prosperujúceho hospodárstva. Majer v Kupči našiel v hospodárskom
úpadku a neriadený. Len niekoľko na
kosť vychudnutých kravičiek a pár
paholkov. Kaštieľ v dezolátnom stave, a to v takom, že ešte aj služobníctvo, ktoré s ním prišlo z Chorvátska, chcelo odísť. Zostali až na jeho
naliehanie. Ako sa hovorilo, v prvých
dňoch si nemal ani kde ľahnúť a mal
ustlané a spal údajne na podlahe.

deň chodiť pešo do školy vo Svätom Kríži.

Obnovu kaštieľa začal tým, že vyhnal z neho v ňom ubytovaných
žandárov a začal s rekonštrukciou
budov. Tieto práce si vyžiadali
značnú sumu peňazí, až 6118 zlatých. Moyses sa zadlžil a musel sa
uskromniť, žil veľmi jednoducho.
Oprava kaštieľa však bola veľkory-

sá, celý ho stavebne zrekonštruoval
a nadstavil dve poschodia nárožných veží a nad vstupným traktom
pristaval jedno poschodie. Na majeri v Kupči postavil kostol (1863),
ten však bol pred niekoľkými rokmi
zbúraný. Pre deti žijúce na majeri
postavil školu, aby nemuseli každý

Moyses sa zadlžil, rátajúc s tým,
že dlh bude splácať z výnosov
biskupských majetkov, avšak prišli neúrodné roky a prepadal sa
do stále väčších dlhov. Údajne na
naliehanie členov Matice slovenskej, že sa nezúčastňuje zasadnutí, odpovedal, že má zaťažko sa
zúčastňovať (jeho povinnosti ako
biskupa v Banskej Bystrici), keďže
jeho finančný stav mu nedovoľuje
častejšie cestovať. Finančná podpora od štátu neprichádzala, bol
totiž na tej nesprávnej strane, na
slovenskej. Nič nové, že?
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Aké bude kultúrne leto bez City festu
Už prvý júlový týždeň začína Céčko aj
s pravidelnými detskými produkciami.
„Detské divadielka budeme organizovať pod svadobným altánkom v parku
a budú zdarma. Samozrejme, vždy pod
naším dozorom, aby sme korigovali počet ľudí,“ podotýka Janko Kulich s tým,
že pokračovať sa bude obľúbeným a populárnym Kinom na schodoch, ktorý sa
koná vždy pred Mestským kultúrnym
centrom. Tento rok sa bude premietať
nepretržite päť dní.

Žiarsky park sa stal dejiskom viacerých podujatí.

Mnohé väčšie či menšie kultúrne
podujatia sa aj v našom meste museli
kvôli koronavírusu zrušiť. Najväčšia
akcia, bez ktorej sa divák bude musieť
tohto roku zaobísť, je určite City fest.
Napriek tomu nezúfajte, žiarske Céčko
sľubuje návrat kultúrnych podujatí,
ktoré si určite nenechajte ujsť.
„Definitívne môžem konštatovať, že
toto leto bude po mnohých rokoch bez
City festu,“ hovorí dramaturg žiarskeho
MsKC Janko Kulich a ako vysvetľuje: „Vieme, že sú zatiaľ povolené podujatia do
tisíc divákov a City fest sa vždy teší návštevnosti nad osemtisíc divákov. Oslavy
15. ročníka sme tak preložili na budúci
rok, pričom podarilo sa nám presunúť aj
headlinerov podujatia, ktorými sú kapely
Horkýže Slíže a po prvýkrát aj IMT Smile.“
Mestské kultúrne centrum tak čaká

leto, kedy bude musieť svoje kultúrne
podujatia pripraviť a doslova rozdrobiť
na menšie. „Chceme byť hlavne v parku
a vonku, pod holým nebom. Budeme
tam s podujatiami, ktoré sú určené pre
detského diváka, pre rodiny s deťmi
a časť dramaturgie bude tvorená aj ako
menšie či väčšie akcie a koncerty,“ naznačuje Janko Kulich a ako konkretizuje, začína sa koncom júna koncertom Maoka
v parku na drevenom pódiu.

„

Chceme, aby si Žiarčania
každý týždeň až do konca leta
našli v parku alebo niekde
v meste svoju akciu.
Janko Kulich,
dramaturg MsKC

Vaša krv zachraňuje život
pacientom

Aj v žiarskej nemocnici si pripomenuli Svetový deň darcov krvi. Na odber
prišlo venovať svoju najvzácnejšiu tekutinu 37 darcov krvi.
Nemocnica odmenila darcov za tento šľachetný čin darčekom - pohárom s logom
Hrdý darca krvi. Svetový deň darcov krvi

ako každý rok opäť upozorňuje na milióny ľudí, ktorí pravidelným darovaním krvi
každodenne zachraňujú životy ďalších
miliónov na celom svete. Rady darcov
krvi môžete rozšíriť aj vy.
(r)
Foto: Nemocnica Svet zdravia ZH

Do kalendára sa Céčku podarilo vrátiť aj
dve veľké akcie, a to Víno v parku a Beer
fest. „Víno v parku sa uskutoční v sobotu
18. júla. Od začiatku je to u návštevníkov
veľmi obľúbená a hojne navštevovaná
akcia. Budeme mať čo robiť, aby sme to
bezpečnostnými opatreniami a náramkami ustriehli na kapacitu tisíc ľudí,“ priznáva dramaturg a konkretizuje dátum
ďalšej obľúbenej akcie, Beer festu: „Pivný
festival sa uskutoční v sobotu 8. augusta,
čo je vlastne v termíne namiesto City festu. Opäť sa bude súťažiť vo varení guláša
aj v pití piva a chýbať nebudú ani dobré
kapely, ktoré celé podujatie svojou hudbou príjemne obohatia.“

Bohatý bude aj koniec augusta. „Ešte
pred nástupom do školy by sme veľmi
radi priniesli akciu, ktorá má pracovný
názov Deti v parku. Určite ale chceme
vyrobiť jednu väčšiu akciu pre rodiny
s deťmi ako náhradu za Deň detí, ktorý
sa tento rok kvôli opatreniam nemohol
uskutočniť. Veľmi nás to mrzí, lebo sme
to mali pripravené pol roka dopredu
a celé to bolo nádherne vymyslené. A je
nám ľúto, že nám Deň detí prešiel bez
povšimnutia. Preto by sme chceli ukončiť
leto novou letnou akciou pre deti, ktorá,
verím, že zostane v produkcii Céčka aj
po ďalšie roky,“ naznačuje ďalej Janko
Kulich.
V priebehu júla sa diváci môžu tešiť
na ešte jednu špeciálnu akciu. Pôjde

o akúsi náhradu za City fest. „Spojili
sme sa s umeleckou agentúrou, ktorá
má záujem v našom meste organizovať
letný festivalík s kapacitou do tisíc ľudí.
Už dnes vieme povedať, že súčasťou
programu bude do sedem kapiel. Hlavnou hviezdou 24. júla bude momentálne
najznámejší raper a hip-hopová hviezda
Kali. Žiarčania si ho už veľmi dlho pýtali, a preto sme agentúre povedali, že ak
chcú robiť festival v Žiari, nech dajú Žiarčanom Kaliho. Bude to veľmi príjemná
náhrada za náš City fest,“ uzatvára Janko Kulich a ako na záver dodáva, okrem
Kaliho potvrdila účasť aj kapela Smola
a hrušky.
(li)

Do Žiaru príde
hip-hopová hviezda Kali
Týždeň pred Beer festom, a teda 1. augusta, prináša Céčko divákom nový projekt, ktorý bol naplánovaný na jún. Vráti
sa k bývalému projektu Made in ZH, tentokrát to bude pod názvom MuZHika.
Ide o festival žiarskeho umenia, žiarskych
kapiel a spevákov.

Do parku sa vracia obľúbený Beer fest.

Regionálni výrobcovia ponúkali výrobky
na Lokálnom trhu
V sobotu 20. júna sa regionálni výrobcovia zišli na prvom Lokálnom trhu.
Zákazníci si objednávali prevažne
mäso a mäsové výrobky, víno či bio
sirupy a lekváre.
Lokálny trh funguje na princípe predoobjednávok. Zákazníci si ich zadajú online na webovej stránke, výrobcovia ich
pripravia a zákazníkovi ich prinesú počas
konania trhu. Zákazník si tak všetko vybaví v pohodlí domova a tovar prevezme
na jednom mieste. Toto všetko trvá približne jednu hodinu. „Prvého Lokálneho
trhu sa zúčastnilo šesť predajcov z nášho
regiónu a blízkeho okolia,“ informuje autor projektu Peter Paššák a ako spresňuje:
„Zákazníci mali záujem o mäso a mäsové
výrobky, sirupy, lekváre, víno, čili omáčky a pivo. Čo sa týka predobjednávok,
najväčší záujem bol o mäso, mäsové
výrobky, víno, sirupy a džemy. Na mieste
bol veľký záujem o čili omáčky, víno a výrobky z arónie, ale aj o ďalší tovar, ktorí
výrobcovia priniesli.“ Ako autor projektu

ďalej podotýka, aj napriek tomu, že išlo
prvé takéto podujatie a nový koncept,
záujem bol pomerne veľký, čo potešilo
organizátorov aj predajcov.
Od väčšiny výrobcov sa dalo nakúpiť
aj na mieste bez toho, aby ste si urobili predobjednávku, čo zákazníci aj
využili. Ale napríklad mäso, mäsové
výrobky a pivo bolo možné kúpiť len
na objednávku. „Najbližší trh sa uskutoční 18. júla. Od zúčastnených výrob-

cov sme zaznamenali len pozitívne
reakcie, preto veríme, že sa všetci opäť
radi zúčastnia. Určite sa však pokúsime
presvedčiť aj ďalších výrobcov z okolia,
aby sa tiež pridali. Naším cieľom je, aby
do Žiaru o mesiac prišlo aspoň 12 výrobcov a aby sme ponuku rozšírili aj o syry,
med, sezónne ovocie a zeleninu či čerstvé
pečivo,“ dodáva na záver Peter Paššák.
(li)
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Ako sa z bubeníka stal uznávaný šéfkuchár
Peter Ftorek je dnes uznávaný a skúsený šéfkuchár, pod ktorým v Prahe
v reštauračnom zariadení Villa Richter pracuje 17 ďalších kuchárov. Cesta
k úspechu však trvala niekoľko rokov.
Dnes sa už o svoje skúsenosti, ktoré
získal v gastronomickej praxi, môže
podeliť.
Ešte predtým, ako sa Peter začal naplno
venovať kuchárskemu remeslu, pôsobil
v žiarskej punk-rockovej kapele Agáta ako bubeník. Logicky sa nám preto
natíska otázka, čo bolo v jeho prípade
skôr – hudba alebo varenie? „Hudba bola
prvá,“ hovorí na úvod a približuje: „V Žiari
som navštevoval základnú umeleckú školu, kde som chodil na bicie. Po strednej
škole som dokonca išiel na vysokú školu
UMB v Banskej Bystrici, kde som študoval
odbor hudobná výchova. Po dvoch rokoch som však na konci druhého ročníka
skončil.“ Peter okrem bubnov ovláda aj
hru na gitare, base a na klavíri. K profesionálnemu vareniu sa dopracoval postupne, popri hraní v kapele. „Keď som ešte žil
v Žiari, tak som popri hraní a koncertovaní
aj kade-tade varil. Vždy som totiž chcel
jesť niečo lepšie, nie iba klasické meníčka
alebo syry a rezne. Lákalo ma to k vyššej
gastronómii. Raz som išiel navštíviť kamaráta do Prahy. Práve vtedy mi tam napadla myšlienka, že by som sa do hlavného
mesta Čiech ešte niekedy vrátil, našiel
by som si tam nejakú brigádu a trochu
si oddýchol od koncertovania.“ A keďže
Peter mal v Prahe rodinu, ku ktorej mohol ísť bývať, padlo rozhodnutie vrátiť sa
do českej metropoly. Veľmi rýchlo si tam
našiel robotu, na Slovensko sa mu tak už
nechcelo vracať. „Aj keď zo začiatku som
plánoval zostať iba pol roka, z pol roka je
to dnes už deväť rokov, čo som v Prahe,“
hovorí so smiechom. O čosi vážnejšie dodáva: „Ráno o šiestej som v Prahe vystúpil
z autobusu a už o deviatej som nastúpil
na brigádu do reštaurácie.“ A práve tento kamarát mu neskôr dohodil aj prácu
v pube, kde fungovali samo výčapy, varili
sa tam české jedlá, pripravovali steaky,
občas aj kuracie krídla. Ako Peter hovorí, taká pivná klasika. Na tomto mieste
vydržal pracovať trištvrte roka. „Na Vianoce som išiel domov do Žiaru. Keď som
sa vrátil do pubu, otvoril som kuchyňu
a nikto tam nebol. Vedenie prevzal iný
manažment a celé to skrachovalo. Nedostal som zaplatené, zostal som bez peňazí
a nemal som ani na nájom. Musel som si
požičať od kamarátov, aby som sa zachránil. Takto som tápal dva mesiace. Podarilo sa mi potom nájsť prácu v talianskej
reštaurácii, kúsok za Prahou. Tu som sa
naučil pripravovať ryby, čo ma veľmi bavilo. A postupne som sa dostával k tomu
lepšiemu,“ naznačuje, ako sa postupne,
zhodou nešťastných náhod, dostal až
k práci v prestížnej Ville Richter, ktorá sa
nachádza priamo pod Pražským hradom.

Začínal od nuly
Villa Richter je unikátny gastronomický
areál zameraný na zážitkovú gastronómiu, konajú sa tu svadby, ochutnávať
môžete nielen dobré a kvalitné jedlá, ale
aj vína z vlastnej vinice. Toto miesto je
veľmi vyhľadávané aj turistami. A práve
sem viedli kroky, vtedy ešte málo skúse-

slovenské. „Tresku tu nemajú, preto si ju
niekedy nechám doviezť. Alebo, keď mi
zostane nedojedená ryba, urobím si svoju vlastnú, ešte lepšiu,“ nezaprie v sebe
kuchára.

Najväčší dopyt je
po kačacích prsiach

Peter varí aj v šou Annie Edward Chef. Sledovať to môžete
na facebooku alebo instagrame.
ného, Petra. Dnes tu v plnej sezóne vedie
tím sedemnástich kuchárov, reštaurácia
má aj vlastnú značku kvalitného vína,
ktoré im vyrábajú priamo v Taliansku. Aj
keď sa mu zhodou náhod podarilo začať
pracovať na takomto lukratívnom mieste,
stále premýšľal, že odíde naspäť domov,
do Žiaru. „S kapelou Agáta sme ešte stále
aktívne hrávali, aj väčšie koncerty, na ktoré som dochádzal. Bolo mi ľúto vykašľať
sa na kapelu, ale už som toho mal naozaj
dosť. Navyše, v Prahe som si našiel priateľku, a tak bolo rozhodnuté. Nikam som už
nešiel, zostal som tu.“
Cesta k vareniu bola u Petra na začiatku
veľmi kľukatá. Najskôr chodil po brigádach, kde sa veľa učil, nové veci ho zaujímali. „Začínal som tu úplne od nuly a išiel
som až hore,“ hodnotí dnes Peter, bývalý
študent žiarskej hotelovej školy a pribli-

žuje: „Villa Richter je veľký areál so štyrmi
prevádzkami a vlastnou vinicou. Vyhliadku na Prahu tu máte ako na dlani. Aj preto
k nám turisti radi chodia. Aj keď šéfujem
celému rezortu, varím v dome, kde sa nachádza aj luxusná reštaurácia.“
Ešte predtým, ako sa stal šéfkuchárom,
robil Peter doslova všetko možné, začínal
tak, ako sa hovorí, od piky. Okúsil aj prácu
pomocného kuchára. „Pomáhal som na
studenej kuchyni, robil som na prílohách,
na pergoli, v talianskej kuchyni... bol som
také dievča pre všetko. Všade, kde ma
dali, tam som išiel. Po autonehode jedného z kolegov, práve v najväčšej sezóne, mi
povedali – poď, tu sa postav a budeš variť.
Tak som sa postavil a varil som. Dva me-

Villa je momentálne zatvorená, ale postupne sa budú prevádzky spúšťať.

siace som sa potil pri sporáku. Bol som na
prílohách, občas som chodil na studenú
kuchyňu a potom prišiel prvý veľký zvrat.
Nový riaditeľ vyhadzoval ľudí z minúty na
minútu. Prišla mi ponuka od kamaráta, či
nejdem variť k nemu. Nechcel som čakať,
či ma vo Ville vyhodia. Ponuku som využil a z Villy som odišiel. Neskôr sa však
vrátil naspäť pôvodný riaditeľ, ktorý ma
prosil, aby som sa vrátil. Chcel som zostať, ale keďže som dal kamarátovi slovo,
chcel som ho dodržať. Dohodli sme sa, že
na pol roka odídem pomôcť kamarátovi
a potom sa vrátim na novú sezónu. Po pol
roku, keď som sa vrátil, ma už povýšil na
miesto zástupcu šéfa. Dnes sú to dva roky,
ako šéfujem veľkému komplexu. Viem, čo
treba objednať, čo uvariť,“ naznačuje Peter a ako podotýka, bez prestávky pracuje
vo Ville už šesť rokov. Sám vymýšľa väčšinu jedál, ktoré sa v reštaurácii pripravujú,

Jedálny lístok je vo Ville zostavený medzinárodne. Zároveň je však v ponuke
aj česká kuchyňa, o ktorú majú záujem
najmä turisti. „Niekto povie, že 30 eur za
jedlo nie je málo, nemôže si to každý dovoliť. Ale pre turistov to nie je veľa. U nás
meníme jedálny lístok dva – trikrát do
roka, máme tiež sezónne mesačné alebo
dvojmesačné ponuky. Najviac z českej
kuchyne išla naposledy na odbyt sviečková. Chodilo k nám aj veľa Aziatov, tí si
dávali kačku a zahraniční turisti majú radi
aj polievku kulajdu. Zo zahraničných jedál sa vždy teší záujmu foie gras – tučné
biele pečienky. Pre zákazníkov som robil
aj perličku na paprike. Urobil som to však
trochu inak, z čerstvých paprík, s krupicovým knedlíkom a tiež kroketu z konfitovanej sliepky, to malo celkom úspech. Ale asi
najviac u nás fičali kačacie prsia, nech sme
ich mali s čímkoľvek. To sme niekedy varili aj celý deň,“ prezrádza šéfkuchár chute
svojich zákazníkov.
Peter varí rád a je mu jedno, či varenie
trvá dlho, alebo pripraví niečo za pár minút. Najradšej ale pripravuje ryby. V minulosti dostal dokonca príležitosť pripravovať ryby, ktoré sa bežne nerobia v našich
reštauráciách. „Ľudia chcú vždy vyskúšať
to, čo práve „letí“, v tom ich určite veľmi
ovplyvňuje televízia. Dnes sa už dobre
najete skoro v každom meste, aj keď dobré jedlo má, samozrejme, svoju cenu,“ zamýšľa sa a naznačuje, aké polievky sú mo-

Takí sú naši zákazníci. Ale sú ľudia, ktorí
si dajú iba jeden chod, potom takí, ktorí
rovno tri chody. Za gastrolístok sa však
u nás najesť nedá.“ Ako však Peter podotýka, reštaurácie, ktoré denne vydajú
viac ako 300 obedov, tak môžu ponúkať
menu za 4 eurá. „Ale ak niekto robí denne 30 či 50 obedov, tak sa nedá ponúkať
menu za 4 eurá. To by bola ekonomická
samovražda.“

Varí z toho, čo nájde v mrazničke
Niekedy sa chute kuchárov líšia od toho,
čo ponúkajú svojim zákazníkom. Nakoniec, čo chutí jednému, druhému už
nemusí. A aj keď Peťo stojí niekoľko hodín denne za sporákom v práci, rád varí
aj doma. „Otvorím mrazničku a čo v nej
nájdem, z toho varím. Niekedy si ale plánujem, čo budem variť. Mám rád thajskú
aj taliansku kuchyňu. Pripravím čokoľvek – rybu, steak. Ale som prieberčivý,
paradajkovú omáčku by som napríklad
nezjedol, nepochutil by som si na tom,“
prezrádza na seba.
V súčasnosti sa Peťo začal venovať aj
natáčaniu krátkych videí, ako inak, o varení. Jedna časť by nemala mať viac ako
20 minút, pričom niečo sa bude vysielať
naživo, niečo bude zo záznamu. „Každé
dva týždne by mal byť nový diel. Pozývať
si chcem rôznych hostí, ktorí prezradia,
čo majú radi a to potom spolu navaríme.
Aj keď to bude formou zábavy, ukážeme
divákom jedlá, ktoré si môžu pripraviť aj
sami doma. Nepôjde o nič náročné, aby si
s tým dokázali poradiť.“
Na záver nám Peter dáva tip na rýchle
jedlo, ktoré dokáže pripraviť aj nie veľký
odborník v kuchyni. „Najrýchlejšie, čo môžete spraviť, je ryba. Najlepšia ja pražma

musí však vedieť zastúpiť aj každého jedného kuchára, ktorý vypadne z pracovného kolobehu. „Šéf – nešéf, robím všetko,
som dievča pre všetko,“ smeje sa.
Peter sa nebojí žiadneho jedla, ako však
priznáva, už dlhšie sa pohráva s myšlienkou preniesť do českej kuchyne niečo slovenské. Podľa neho je to ale ťažký oriešok.
„Myšlienku so slovenskou kuchyňou už
nosím v hlave veľmi dlho. Premýšľam, ako
ju preniesť do niečoho luxusného. Ale ako
to napríklad spraviť s haluškami? Mám
cieľ, že nejako to musím vymyslieť. Určite
je to výzva, priniesť sem niečo slovenské,
prekopať celý náš koncept,“ zamýšľa sa. Aj
keď české a slovenské jedlá sú si veľmi podobné, predsa len v nich cítiť rozdiel. „Neviem to presne definovať, ale napríklad
taká sviečková sa v Čechách robí úplne
inak ako u nás. Keď som prišiel do Prahy,
myslel som si, že ju viem variť a zistil som,
že neviem. Chuť je iná, silnejšia, omáčka
je tmavá. Česi majú radi všetko sladšie, na
Slovensku zase máme radi kyslejšie jedlá.
Rovnaké je to aj pri polievkach,“ približuje
Peter. V českej kuchyni mu ani nič nechýba, keďže sa v nej varí veľmi podobne
ako v našej. Tak ako my, aj oni varia jedlá
na paprike, majú španielskeho vtáčika,
segedín. „Potraviny máme tiež rovnaké.
Jedine bryndzu tu nemajú tak ako my, ale
aj tú tu zoženiete, no za iné peniaze ako
u nás. Je to tu oveľa drahšie. Ale na druhej
strane, Česi nemajú veľmi radi bryndzu.
Aj halušky im viac chutia s kapustou.“ Aj
tak nás však zaujímalo, či predsa len Petrovi nechýba v Prahe niečo typicky naše,

mentálne u zákazníkov v obľube: „Kulajda
je celoročná. Potom pripravujeme rôzne
krémové, napríklad z topinamburu. Robíme aj krémy z mušlí, z kukurice, s polosušenými paradajkami, s opálenými kukuricami...,“ vymenúva a na otázku, či ide aj
taká klasika ako fazuľová alebo gulášová
polievka, sa pousmeje: „To nie, jedlo musí
byť adekvátne postaveniu našej reštaurácie. Na pergole by sme mohli predávať aj
gulášovú polievku, to patrí k turizmu. Ale
v reštaurácii sa to nehodí. Zákazníci chcú
niečo na úrovni, zaujímavejšie.“

Za dobré jedlo si musíte priplatiť
Nevyhli sme sa ani otázke peňazí. Koľko
sú teda zákazníci ochotní zaplatiť za dobré jedlo? „Od 30 až po 300 eur. Aj viac,“
šokuje nás Peter a vysvetľuje: „Keď idete
do michelinskej reštaurácie, tam je bežná
suma 500 eur za osobu. U nás, keď si dáte
dvaja po tri chody aj s nejakým vínom či
vodou, v pohode sa zmestíte do 150 až
200 eur. A to už hovoríme o slušnom víne.

alebo morský vlk, tie môžete pripraviť
v celku. Prípadne pstruha, ale z toho treba najskôr drátenkou stiahnuť šupinky.
Rybu narežeme, osolíme, okoreníme, do
vnútra vložíme trochu tymiánu, rozmarínu, petržlenovú vňať, citrón. Posolíme aj
zvnútra. Pripravíme paradajky, olivy, kapary, polejeme ich olivovým olejom, pridáme cesnak, šalotku, petržlenovú vňať.
Všetko dáme na papier na pečenie, ktorý
sme potreli žĺtkom. Na to dáme druhý papier na pečenie, zahneme okraje a dáme
piecť na 180 stupňov na pol hodinu. Ryba
bude ako keby parená, nesmiete však
zabudnúť na olivový olej, aby sa pustila
šťava. Môžete do toho pridať aj stopkový
zeler. Prípadne inú zeleninu, ktorá sa pripraví do pol hodiny. Napríklad aj cuketa,
nie však mrkva. K tomu potom stačí už iba
otvoriť fľašu dobrého vína. Takto pripravenú rybu môžete robiť aj na uzatvárateľnom grile,“ dodáva na záver Peťo.
(li)

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ:
predaj nebytového priestoru na Ul. Pod Donátom
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9
ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
(ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej
zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorej
predmetom nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2586
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
a) nebytový priestor č. 12, nachádzajúci sa na
prízemí obytného domu, súpisné číslo 897,
číslo vchodu 12, na Ul. Pod Donátom v Žiari nad
Hronom,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach obytného domu,
súpisné číslo 897, postaveného na CKN parcele
č. 1149/84, s veľkosťou 2600/619909-tin,
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela
č. 1149/84 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 1138 m², na ktorom je obytný
dom súpisné číslo 897 postavený, s veľkosťou
2600/619909-tin.
(ďalej aj ako „nebytový priestor“)
Popis nebytového priestoru: Ide o priestor
v prízemí prístupný od dvorovej časti bytového
domu. Priestor je vykurovaný, má realizované

omietky a maľby na stenách a strope, priestor
má rozvody elektriny, podlahy sú betónové
a v strede je prekrytá jama drevenými doskami
s rozmerom 1*3,7 m. Cez priestor prechádzajú aj
rozvody kúrenia, ktoré sú zaizolované. Priestor
má plastové vstupné dvere a plastové okno.
V miestnosti je aj rozvodná skriňa pre ističe
domu.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže ako
aj pôdorys nebyt. priestoru sú zverejnené na
webovej stránke mesta www.ziar.sk, a tiež
sú k dispozícii na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom (Odd. správy majetku mesta, kancelária
č. 17 na 1. poschodí MsÚ).
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke
s viditeľným označením: „Obchodná verejná
súťaž – Nebytový priestor č. 12 - Neotvárať“
je potrebné doručiť na adresu: Mesto Žiar nad
Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46,
965 19 Žiar nad Hronom. Pri osobnom doručení
navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni
mestského úradu, a to v pracovných dňoch od
7.30 do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 13.6.2020 do
14.8.2020 do 12.00 hod. V tejto lehote musia byť
ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.
Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude
vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ:
predaj jednoizbového bytu - Ul. J. Kráľa
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9
ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
(ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej
zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorej
predmetom nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3037
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
a) jednoizbový byt č. 25 - s. B, nachádzajúci sa
na 5. poschodí obytného domu, súpisné číslo
1372, číslo vchodu 33, na Ul. J. Kráľa v Žiari nad
Hronom,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach obytného domu,
súpisné číslo 1372, postaveného na CKN parcele
č. 1149/67, s veľkosťou 4361/683947-tin,
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela
č. 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 1299 m², na ktorom je obytný dom
súpisné číslo 1372 postavený, s veľkosťou
4361/683948-tin.

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

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

budova so súpisným číslom 439, vchod č. 46,
postavenej na CKN parcele č. 644 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2 619 m2,
nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa 46,
965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom
Žiar nad Hronom – katastrálny odbor, pre
Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,
katastrálne územie Žiar nad Hronom, a to:

Zaži v kraji Za horami, za dolami
Zaži v Regióne GRON

v malebnej obci Píla so sprievodkyňou
a znamenitou ochutnávkou regionálnych produktov. Ako sa u nás zachovávajú tradičné remeslá a prácu s hlinou
si môžu vyskúšať návštevníci u hrnčiara
Janka Fialu v obci Brehy. Hviezdy ako na
dlani a spoznávanie šíreho vesmíru ponúka Krajská hvezdáreň a planetárium
Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

„Sme na našich partnerov v regiónoch
veľmi hrdí“, hovorí manažérka cestovnej kancelárie Eva Macuľová a dodáva:
„Naskočiť na tento náš rýchly nápad
a ponúknuť vlastné produkty niekedy
v úplne novej podobe si vyžadovalo
značnú mieru odhodlania a kreatívneho
prístupu. Popasovali sa s tým perfektne, vďaka čomu dnes môže byť šírená
v online priestore kampaň plná amatérskych video pozvánok na zážitky, ktoré
si môžu návštevníci zakúpiť už teraz na
turistickom portáli kraja Za horami, za
dolami.“

Meno: Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke
s viditeľným označením: „Obchodná verejná
súťaž – Byt č. 25 - Neotvárať“ je potrebné doručiť
na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú
ponuku v podateľni mestského úradu, a to
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.

• 3.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21,
Kremnica
• 4.7. 8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529
• 5.7. 8.00 – 12.00 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/153
13.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/153
• 6.7. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 7.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 8.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158,
Hliník nad Hronom
• 9.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116
• 10.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 11.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
• 12.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco,
SNP 100
20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13

Členovia Klubu slovenských turistov
Žiar nad Hronom blahoželáme
k okrúhlemu životnému jubileu
dlhoročnému turistovi
Ing. Petrovi Olejárnikovi
a ďakujeme za všetky krásne
turistické podujatia,
ktoré pre nás organizoval.
Prajeme veľa zdravia, turistických
zážitkov a rodinnej pohody.
Výbor KST Žiar nad Hronom

Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu: Mesto
Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa
č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom. Pri osobnom
doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku
v podateľni mestského úradu, a to v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod. Lehota na
predkladanie ponúk: od 13.6.2020 do 13.7.2020
do 12.00 hod. V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka
predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
(r)

Popis bytu: Byt pozostáva z jednej izby
a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, predsieň,
kúpeľňa, WC, pivnica č. 25 (pivnica sa nachádza
v suteréne bytového domu), spolu s celkovou
rozlohou 43,61 m².

Lehota na predkladanie ponúk: od 13.6.2020 do
14.8.2020 do 12.00 hod. V tejto lehote musia byť
ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.
Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude
vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)

Blahoželanie

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ:
prenájom nebytových priestorov - Reštaurácia

(ďalej aj ako „byt“)

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 29.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 30.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 1.7. 20.00 -22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 2.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
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Banskobystrický kraj vsadil v turizme
na ľudí v regiónoch. Tí spolu s regionálnou cestovnou kanceláriou, ktorú prevádzkuje krajská organizácia
cestovného ruchu Banskobystrický
kraj Turizmus kraja, pripravili na toto
leto nevšedné zážitky. Prostredníctvom nich spoznajú návštevníci tradície Podpoľania, históriu hradných
ruín Pohronia, remeslá Novohradu,
gastronómiu okolia Zvolena a Banskej Bystrice, architektúru Banskej
Štiavnice, ale aj prírodu Gemera.
Zážitky sa dajú kúpiť online už dnes.
Zážitky v ponuke cestovnej kancelárie vytvorili podnikatelia a občianske
združenia zo všetkých kútov kraja, zo
7 oblastných organizácií cestovného
ruchu. Tí, spolu s malými ubytovacími
a stravovacími prevádzkami s príjemnou atmosférou rodinných podnikov,
sú pripravení ponúknuť to, čo bude
po skončení epidemiologickej situácie

najviac žiadané: výlety po Slovensku, na
málo frekventovaných miestach, v spojení s prírodou.
Výnimkou nie je ani Región GRON
v destinácii stredného Pohronia. Do ponuky regionálnej cestovnej kancelárie
ako súčasť katalógu zážitkov Zaži v kraji
Za horami, za dolami sú z nášho regiónu
aktuálne zaradené 4 zážitky a pracuje sa
na zaradení ďalších piatich. V predaji sú
zážitky späté s poznávaním prírodných
krás, histórie a tradícií, ale aj akčné a adrenalínové dobrodružstvá. Od jesene
minulého roka môžu návštevníci Regiónu GRON „zažiť hrady INAK!“ prostredníctvom komentovaných prehliadok
s odborníkmi na slovo vzatými, ktorí
odhalia nepoznané tajomstvá hradných
múrov a prevedú ich obnovovanými ruinami hradov Revište a Šášov. Na svoje
si prídu milovníci prechádzok v obklopení nedotknutej prírody na štáloch

Čo ešte pripravujeme do ponuky
nášho regiónu stredného Pohronia?
V rámci komentovaných prehliadok
na Pohronskej hradnej ceste je v pláne
doplnenie harmonogramu o návštevy
biskupského kaštieľa v Žiari nad Hornom a bývalého kláštora v Hronskom
Beňadiku. Najmä dámy sa snáď potešia kurzom zdobenia medovníčkov či
tkania pokrovcov, rodiny s deťmi tiež
budú môcť navštíviť Ovčiu farmu v Bukovine a ochutnať ovčie syry a mliečne
výrobky. Fanúšikom akčných zážitkov
ponúkneme splav našej rieky Hron. Históriu baníctva v bývalom kráľovskom
banskom meste Nová Baňa predstaví
pravý baník. No a určite odporúčame
lov pstruhov a ich ochutnávku na Ranči
Blanc v Ostrom Grúni. Čo si ulovíš, to si
aj zješ! V našom regióne teda nebude
núdza o širokú ponuku zážitkov, ktoré
si môžu návštevníci zakúpiť online na
destinančnom webe kraja www.zahoramizadolami.sk v časti Rezervuj si zážitok.
Tím Regiónu GRON
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Dovolenka v Chorvátsku

V prípade, že sa rozhodnete toto leto
tráviť dovolenku v Chorvátsku, budú
na vašu bezpečnosť aj tento rok dozerať slovenskí policajti.
A to v najčastejšie navštevovaných turistických oblastiach v Splitsko - dalmatínskej oblasti, kde budú v prípade núdze
alebo pomoci k dispozícii na telefónnom čísle +385 99 7201 001 a Prímorsko
- goranskej oblasti, kde budú v prípade
núdze alebo pomoci k dispozícii na telefónnom čísle +385 99 7201 002.
Dôvody, pre ktoré slovenskí občania najčastejšie vyhľadávajú policajtov, sú stratené alebo odcudzené doklady. Polícia

Letné tábory
Centra voľného času
Zvedaví pátrači: 6.7. – 10.7.
Počas celého týždňa budeme pátrať po záhadnom odkaze
za pomoci indícií, ktoré sú všade tam, kam sa počas dňa
dostaneme. Naučíme sa šifrovať odkazy, lúštiť rôzne hlavolamy, budeme pracovať s odtlačkami prstov. Na vlastnej
koži vyskúšame optické klamy v Dome ilúzií v Bojniciach.
Rozprávkový maratón: 20.7. – 24.7.
Päť čarovných a rozprávkových dní, ktoré potešia všetky deti. Interaktívny program popretkávaný klasickými
slovenskými ľudovými, ale aj Disneyho rozprávkovými
postavičkami. Uvidíme krásny Rozprávkový les pri Žiline.
Lesné dobrodružstvo: 3.8. -7.8.
Chceš zažiť dobrodružstvo? Chceš získať nové vedomosti
z prírody? Naučiť sa všetko, čo treba na prežitie v prírode,
ako napríklad, kde nájsť v lese vodu, ako si spraviť ohník,
pripraviť jedlo či ustlať na prenocovanie? Absolvujeme aj
celodenný výlet do Revištského Podzámčia do Zveroparku.
Prekonaj sám seba: 10.8. – 14.8.
Chceš prekonať sám seba? Tak neváhaj a prihlás sa do nášho tábora, kde zažiješ športové dobrodružstvá rôzneho
druhu a určite prekonáš svoje limity. Svoje sily si môžeš
zmerať aj v Obrove pri Ružomberku, kde sa vyberieme.

odporúča občanom urobiť si fotokópiu
cestovného dokladu, ktorá urýchli vybavenie nového náhradného cestovného
dokladu, ako aj podanie oznámenia na
policajnom útvare.
Čo sa týka parkovania v Chorvátsku
zaslaním SMS správy, suma za parkovanie sa dá uhradiť len cez chorvátskeho
operátora. Nie je možné zaplatiť našim
slovenským operátorom a je potrebné
zakúpiť si chorvátsku kartu.
OR PZ v Žiari nad Hronom
Zdroj: MV SR
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Areál športu a oddychu

Nie každý z nás má možnosti, aby chodil na výlety po celom Slovensku. Na druhej strane, niekedy naozaj stačí vyjsť z domu a porozhliadnuť sa. Veď aj priamo v našom meste máme možnosti, kde
stráviť príjemnú nedeľu v rodinnom kruhu. A netreba chodiť ďaleko. Všetko nájdete na jednom mieste, v blízkosti historického Parku Štefana Moysesa. Mesto Žiar nad Hronom sa v posledných
rokoch snaží zásadným spôsobom zveľaďovať park ako prímestskú rekreačnú zónu. Nielenže sa stará o jeho zveľaďovanie a prináša do neho nové atrakcie pre rodiny s deťmi, ale snaží sa hlásiť aj
k histórii nášho mesta.

Park Š. Moysesa

Park plní funkciu prímestskej oddychovej zóny. Zapísaný je aj v zozname Národných kultúrnych pamiatok.
V minulosti bol park súčasťou kaštieľa v podobe jeho záhrad. Špecifický je jeho pôdorys, ktorý je v tvare
kríža, vysadený z oboch strán lipovými alejami. Nachádza sa tu aj pamätník Štefana Moysesa s bustou,
odhalený pri príležitosti stého výročia jeho úmrtia. Rodiny s deťmi navštevujú detský kútik a športovci
outdoorové fitnes centrum. Veľmi obľúbeným miestom v parku je živý kútik s kozičkami, prasiatkami
či kengurami. Cez park sa tiež návštevníci dostanú na plážové kúpalisko. V celom areáli sú umiestnené
drevené lavičky, na ktorých si môžete pod konármi stromov v letných mesiacoch príjemne oddýchnuť.

Mlynský náhon

Technická pamiatka. Jeho koryto prechádza celým územím Parku Štefana Moysesa a vodný zdroj tvorí
priľahlý Lutilský potok. Náhon bol vybudovaný pre vodný mlyn, ktorý bol situovaný v tesnej blízkosti
hradieb parku, pod biskupským kaštieľom. Existencia mlyna je zdokladovaná v mestečku už v stredoveku.
Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia bol jeho objekt úmyselne podpálený a vyhorel. Jeho pozostatky
následne mesto sanovalo. Ako pamiatka na mlyn ostal len jeho náhon, ktorý je dodnes udržiavaný a jeho
koryto v súčasnosti ústi do jedného z okrasných jazierok.

Fontána

Pôvodne bola v parku, pod kaštieľom, okrúhla kamenná fontána v strede so soškou dieťaťa. Neskôr bola
rozbitá a jej fragmenty sú stále uložené v parku. Funkčná bola ešte za biskupa Mariána Blahu v roku 1943.
Dnes je na jej mieste nová kamenná fontána, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 2014. Nachádza sa na
mieste pretínania alejí, má tvar kvetu kruhového pôdorysu s priemerom 8,33 metra. V blízkosti fontány
sa nachádza aj pitník s vodou.

Ovocný sad

Mestský ovocný sad bol založený v novembri 2017. Tvorí ho 91 stromov pôvodných slovenských odrôd.
Nadväzuje na pôvodný sad, ktorý v 19. storočí na tomto mieste založil biskup a prvý predseda Matice
slovenskej Štefan Moyses. Žiar nad Hronom sa stalo prvým mestom, ktoré založilo sad z pôvodných slovenských odrôd ovocných stromov. V budúcnosti chce ich ovocie používať v školských jedálňach. V roku
2019 pribudol v sade na skúšku prvý úľ, v ktorom našlo domov prvé včelstvo. Postupne by sa mal celý
priestor zaplniť ďalšími úľmi. Úľ je umiestnený tak, že včely z neho vyletujú priamo do sadu, kde opeľujú
ovocné stromy, trvalky a kvitnúce bylinky. Ďalšou novinkou v sade sú menovky pri rastlinách v trvalkových
záhonoch.

Rozprávkový lesík s lanovou dráhou

Základ tzv. Rozprávkového lesíka v parku tvorí krásna perníková chalúpka. Patrí sem aj nízky lanový park
vyrobený na mieru. Vhodný je pre deti od 4 do 10 rokov, a to bez použitia prilby či bezpečnostného lana.
Obľúbenou atrakciou je aj ježibaba na metle a lanovka, ktorá je dlhá približne 20 metrov. Nechýbajú ani
lavičky, hojdačky či šúchala. V tejto časti je rozšírené verejné osvetlenie a priestor je monitorovaný kamerou, ktorá je napojená na mestský kamerový systém.

Športová hala (ZUS aréna)

Mestská športová hala poskytuje priestor predovšetkým basketbalovému a volejbalovému klubu. Vznikla
v roku 1984 a rozsiahlou rekonštrukciou prešla v rokoch 2014 – 2015. V rámci nej bol objekt haly rozšírený
a interiér kompletne modernizovaný. Jej hľadisko má dnes kapacitu 280 miest na sedenie a 70 na státie.
Domáce zápasy tu hrávajú predovšetkým žiarski basketbalisti či volejbalistky.
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Kaštieľ

Je dominantnou historickou pamiatkou v Žiari nad Hronom. Renesačno-barokový kaštieľ dal postaviť
v roku 1631 arcibiskup Peter Pázmáň prestavením pôvodného objektu pevnosti. Slúžil ako letné sídlo
ostrihomských arcibiskupov. Po zriadení Banskobystrickej diecézy ho ako jej hlavné pôsobisko určil prvý
biskup, gróf František Berchtold (1776 – 1793). Banskobystrickí biskupi tu úradovali a žili až do roku 1942.
Počas jeho pôsobenia prešiel kaštieľ veľkou rekonštrukciou. V rokoch 1850 – 1869, za pôsobenia biskupa
Štefana Moysesa, bol nadstavený a upravený do súčasnej podoby. V 20. storočí bol kaštieľ krátko sídlom
rádu saleziánov a neskôr ako dlhoročné sídlo strednej ekonomickej školy, resp. obchodnej akadémie. Od
roku 2018 je kaštieľ vo vlastníctve mesta. V blízkej budúcnosti bude sprístupnený aj širokej verejnosti. Návštevníci si budú môcť pozrieť zrekonštruovanú biskupskú sálu zariadenú replikami dobového nábytku, Pamätnú izbu Štefana Moysesa či múzeum. V biskupskej sále sa čoskoro budú vykonávať aj sobášne obrady.

Futbalový štadión

Futbalový štadión vznikol v roku 1957 a ako hlavná hracia plocha nahradil dnešné pomocné ihrisko. V roku
1971 bola postavená hlavná tribúna so zázemím pre hráčov a členov klubu. Pôvodný obvod štadióna
tvorili betónové valy, ktoré slúžili ako hľadisko s miestami na státie. Kapacita bola približne 13 500 divákov.
Súčasťou štadióna bola aj atletická dráha so škvarovým povrchom. V roku 2017 prešiel Mestský futbalový
štadión komplexnou rekonštrukciou aj vďaka podpore Slovenského futbalového zväzu. Hracia plocha
bola posunutá viac ako 20 metrov k hlavnej tribúne a postavené boli dve nové tribúny aj s vnútorným
zázemím. Kompletnou rekonštrukciou prešiel aj celý interiér. Dnes má štadión kapacitu približne 2 300
miest na sedenie a podľa smernice UEFA patrí do II. kategórie. Domáce zápasy na ňom hráva FK Pohronie,
ktoré v súčasnosti hrá najvyššiu slovenskú futbalovú ligu. Okrem toho je štadión príležitostným dejiskom
futbalových zápasov mládežníckych výberov Slovenska.

Plážové kúpalisko

Zaujímavosťou žiarskeho mestského kúpaliska je mušľovitý tvar bazénov a plážový vstup do vody. Tým je
ojedinelé v širokom okolí. Návštevníci kúpaliska môžu využívať veľký plavecký bazén s vodnou plochou
1 100 m2 a kapacitou 220 ľudí, veľký neplavecký bazén s vodnou plochou 2 628 m2 a s kapacitou 876 ľudí
a detský vyhrievaný bazén s vodnou plochou 25,95 m2 a s kapacitou 8 ľudí. Súčasťou neplaveckého bazéna
je tobogan s dĺžkou 43 metrov a šúchala. V areáli kúpaliska je možné športové vyžitie a zapožičanie športových potrieb - bedminton, futbal na malé bránky, stolný tenis, nohejbal, ruské kolky, plážový volejbal,
tenis i soft tenis, tri pingpongové stoly či tri tenisové kurty s antukou. Samozrejmosťou je aj bufet, ktorý
sa tiež nachádza priamo v areáli a ktorý je návštevníkmi kúpaliska vo veľkej miere využívaný.

Pavilón

Pavilón pochádza z konca 18. storočia, keď ho dal postaviť prvý biskup Banskobystrickej diecézy gróf Berchtold, ktorý za jej sídlo ustanovil kaštieľ vo Svätom Kríži. Pavilón bol vybudovaný v barokovom štýle ako
altánok so štyrmi piliermi a zastrešením. Koncom 19. storočia ho dal zrekonštruovať do súčasnej podoby
Štefan Moyses. Z pavilónu sa stala malá stavba v neogotickom štýle, ktorá slúžila ako priestor na posedenie
či oddych obyvateľov kaštieľa a ich návštevy. V 20. storočí spustol a slúžil ako sklad materiálu a náradia.
V roku 2017 ho mesto Žiar nad Hronom komplexne zrekonštruovalo. Počas obnovy sa vymenili okná,
dvere, upravili sa vonkajšie i vnútorné omietky a fasády, schody, podlaha, časti krovu a vonkajšie kovanie
na oknách. Pavilón má v súčasnosti slúžiť aj ako priestor pre malé recitály či kultúrne podujatia, a to najmä
v letnom období. Keďže za architektúru pavilónu vďačíme aj biskupovi Moysesovi, jeho odkaz symbolicky
pripomínajú návrhy sôch umiestnené vo vnútri objektu, ktoré boli vypracované pred niekoľkými rokmi.

Brána víťazov

Je to jediný pozostatok pôvodného futbalového štadióna, ktorý bol postavený v roku 1957 a postupne
vylepšovaný. V roku 2017 prešiel zásadnou rekonštrukciou, ktorá zmenila jeho vzhľad i rozmery. Brána
víťazov tvorila druhý hlavný vstup na tribúny, tvorený z betónových valov s miestami na státie. Tie sa nachádzali na tejto úrovni. Dnes sú tu miesta na parkovanie. Brána víťazov bola po rekonštrukcii ponechaná
ako artefakt pôvodného štadióna, na ktorom sa, okrem futbalových stretnutí, konali rôzne masové akcie
s návštevnosťou viac ako 13 000 divákov. Najznámejšie sú žiarske Stretnutia na Hrone, ktoré moderoval Karol Polák a dokázali zaplniť futbalový štadión do posledného miesta. Historicky prvé stretnutie sa
uskutočnilo v auguste 1971, kedy si vo vzájomnom futbalovom stretnutí zmerali sily herci bratislavských
divadiel a bývalí československí reprezentanti. Neskôr si tu zahrali aj herci pražských divadiel, československí herci, československí tréneri, bývalí reprezentanti Československa, bývalí reprezentanti Maďarska,
ale aj majstri Európy z roku 1976, ktorí hrali proti výberu Európy.

Živý kútik so zvieratami

Živý kútik vznikol začiatkom 90-tych rokov 20. storočia a prešiel viacerými fázami vývoja. Výbehy pre
zvieratá tvoria plochu približne 5 000 m2. Nájdete tu kengury a vtáky emu, kozy, ovce, kamerunské ovce,
oslíkov, poníky a prasiatka. Okrasné rybníky sú pozostatkom biskupského parku, tak ako aj replika pôvodného altánku. O rybníky sa v súčasnosti stará Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu.
Historický altánok, ktorý je situovaný na jednom z rybníkov, v týchto dňoch prechádza rekonštrukciou, po
ktorej by sa mal stať dominantou parku. Využívať ho budú môcť na fotenie napríklad sobášiace sa páry.
V rámci rekonštrukcie sa opraví strecha a vymení krytina, osadia sa nové podlahy, vyrobí sa nová výplň
zábradlia, okrasné prvky, celý altánok bude nanovo natretý. Výsledný vzhľad altánku by mal byť ako na
dobovej fotografii, teda červená strecha s bielym lemovaním.
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Z pera čitateľa
Príbehy z Topoľčianok
Zámok v Topoľčanoch je spojený so žrebčínom
a s chovom koní. Bol aj obľúbeným letným
sídlom prezidenta Československej republiky
Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý tam chodil
jazdiť na koňoch.
Pri zámku sú priľahlé maštale, kde sú ustajnené
vzácne plemená koní. Môj kamarát Jozef ma
pozval jazdiť, aby sme vypomohli pri trénovaní.
Tréner Ján Čajda, víťaz Veľkej Pardubickej v roku
1957, nás organizoval a viedol. V sobotu ráno
sme nastúpili do radu a každému pridelil koňa,
ktorého som si osedlal a jazdil celý tréning.
Používali pre nových jazdcov Pasca, ktorému
pridelil tréner koňa, ktorý sa rád zvalili do
vody pri brodení, ak to jazdec nezvládol, tak
sa močil v močiari, cez ktorý sa brodili. Tiež
som to nečakal a okúpal som sa. Voda bola
iba po kolená, preto som to ustál na nohách
a mokrý som bol po kolená. Nasadol som a za
rehotu asi 30 jazdcov sme pokračovali v jazde
do lesa pri Topoľčiankach. Jazdili sme asi 20 km
a tou istou prírodou sme sa vrátili do žrebčína.
Nasledovalo vyčistenie zvereného koňa a deň
sme ukončili grilovaním. Nabudúce, ako ma
ohrozil veľký žrebec.
František

SPOMIENKA
Už niet návratu
a ani nádeje,
len cestička
k hrobu nás
k tebe zavedie.
Kytičku kvetov
na hrob ti
môžeme dať,
spokojný spánok ti priať
a s láskou spomínať.
Dňa 29. júna si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás náhle opustil syn, brat a švagor
Jirko Baláž
vo veku 47 rokov.
S láskou spomína mama, sestra
a brat s manželkou.

SPOMIENKA
Dňa 6. júla
uplynie 1 rok od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša
drahá manželka,
mama, stará
mama a sestra
Mária Vlčeková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Slovenský Červený kríž
v Žiari nad Hronom organizuje
kurzy prvej pomoci

Skutočnosť, že život neraz prináša i nečakané situácie, kedy o prežití rozhoduje najmä rýchlo a správne poskytnutá prvá pomoc, by mohol hovoriť
nejeden odborník z tejto oblasti.
Medzi Územné spolky SČK, ktoré ponúkajú kurzy poskytovania prvej pomoci,
patrí i ÚzS SČK v Žiari nad Hronom. Ide
o kurzy určené pre rôznych prijímateľov.

Kurzy pre zamestnancov
Zamestnávateľ je v zmysle zákona NR SR
č. 124/2006 Z. z. § 8 povinný zabezpečiť
preškolenie zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci. Slovenský Červený
kríž odporúča preškoliť minimálne 10 %
zamestnancov spoločnosti a preškoľovať v pravidelnom intervale jedenkrát
za 2 roky. Preto budeme veľmi radi, ak

využijete našu ponuku a absolvujete
vzdelávanie v oblasti poskytovania prvej
pomoci s nami.
Taktiež organizujeme kurzy prvej pomoci
pre uchádzačov o vodičské oprávnenie
v spolupráci s autoškolami, kurzy prvej
pomoci pre opatrovateľky, kurzy prvej
pomoci pre nezamestnaných, pričom
tejto skupine za istých podmienok kurz
prepláca ÚPSVaR, kurzy pre plavčíkov
a kurzy pre širokú verejnosť.
Veríme, že si vyberiete z našej ponuky
kurzov prvej pomoci. V prípade vášho
záujmu vám bližšie informácie o poskytovaných kurzoch radi poskytneme
na čísle 0903 558 929, alebo e-mailom:
ziar@redcross.sk.
SČK Žiar nad Hronom

SPOMIENKA
Predobré srdce na
svete sme mali,
ktoré nás vedelo
milovať,
keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám
viackrát.
Zmĺklo, stíchlo, išlo už spať...
Dňa 22. júna sme si pripomenuli
9. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný
Ing. Ľubomír Gocník.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Mária, synovia Maroško,
Mirko a Ľubko s priateľkami,
vnučky Nelka, Grétka, Kristínka
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa 21. júna sme
si pripomenuli
10. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša drahá manželka,
mama a starká
Jarmila Vizváryová.
Spomínajú manžel, synovia
s rodinami a vnúčatá.
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Kto žil v srdciach
tých, ktorých
opustil,
ten nezomrel.
Dňa 11. júna sme
si pripomenuli
10 rokov od
smutnej chvíle,

Ťažko je bez teba,
smutno je nám
všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu,
ani nádeje,
iba cesta k hrobu

keď nás navždy opustila naša drahá
Mária Vincencová
vo veku 99 rokov.
Spomeňte si spolu s nami.
Smútiaca rodina.

nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť ma neprestáva.
Dňa 2. júla si pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý a milujúci syn
Ing. Patrik Brigant.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte spolu s nami.
S láskou spomína mama,
otec, brat, starí rodičia,
príbuzní a priatelia.

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

Spomeňte si na svojich
najbližších spolu s nami

Podvody na senioroch a domáce násilie
počas pandémie COVID-19
Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad
Hronom aj v čase vzniknutej situácie
pandémie COVID-19 upozorňuje občanov najmä seniorov na páchanie
podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi
príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa
do ich príbytkov, lokalizovať miesto
ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich
od nich podvodne vylákať, alebo ich
okradnúť o celoživotné úspory.
Podvodníci najčastejšie volajú seniorom
na ich pevné linky alebo mobily ako ich
príbuzní alebo známi (napr. vnuk, syn,
brat) a súrne žiadajú požičať peniaze
na rôzne účely. Tiež sa predstavujú ako
lekári a oznámia seniorom, že ich príbuzný spôsobil vážnu dopravnú nehodu,
leží v nemocnici, nemôže komunikovať,
lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne
potrebuje peniaze na vyplatenie škody,
ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii.
Vyskytujú sa aj prípady, kedy sa páchatelia predstavujú v telefóne ako pracovníci
elektrární, plynární alebo vodární (zneužívajúc situáciu pri odpise elektrickej
energie, vody alebo plynu).
V súvislosti so vzniknutou situáciou
pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady,
kedy podvodníci kontaktovali seniorov
telefonicky, že im prídu zmerať teplotu,
ponúkajú im na predaj rôzne filtre, dezinfekčné gély a ochranné rúška. Páchatelia seniorov vždy dôrazne žiadajú, aby
nikoho z príbuzných nekontaktovali, s nikým túto záležitosť nepreberali a striktne
dodržiavali ich pokyny. Úmyselne volajú
viackrát za sebou, aby seniorom zabránili kontaktovať svojich príbuzných alebo
iné osoby, ktorým dôverujú. Pre peniaze
chodia osobne a tiež ponúkaný tovar prinesú seniorom do ich príbytkov.
V tejto súvislosti Okresné riaditeľstvo
PZ v Žiari nad Hronom:
• upozorňuje seniorov, aby boli obozretní
voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin
(napr. meranie teploty, predaj filtrov,
ochranných rúšok, dezinfekčných gélov

a pod. ) a žiadajú od nich peniaze;
• odporúča seniorom, aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore
s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým
dôverujú;
• vyzýva seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov alebo vkladných knižiek a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú;
• odporúča seniorom, aby nevpúšťali
cudzie osoby do svojich príbytkov a boli
opatrní pri internetových nákupoch
a overili si predajcov e-shopov;
• žiada seniorov, aby v týchto prípadoch,
alebo v prípadoch, kedy vzniká podozrenie z podvodného konania, ihneď
kontaktovali policajný zbor na čísle 158.

Domáce násilie
V čase prijatých mimoriadnych opatrení proti šíreniu COVID-19 policajný zbor
upozorňuje na riziko nárastu prípadov
domáceho násilia. Domáca izolácia
v spoločnom priestore s násilníkom
môže spôsobiť stupňovanie agresívnych prejavov násilníka, a zároveň môže
predstavovať prekážky na vyhľadanie
pomoci, keďže obeť je pod dohľadom
násilníka.
Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad
Hronom v tejto súvislosti:
• upozorňuje obete, že domáce násilie
neprestane samo a môže sa stupňovať;
• odporúča obetiam neváhať a kontaktovať policajný zbor na telefónnom čísle
158, ktoré je dostupné nepretržite, pričom na telefonické kontaktovanie môžu

využiť situácie bez prítomnosti násilníka
v domácnosti, prípadne situácie, kedy
sa sami môžu vzdialiť z domácnosti bez
priamej prítomnosti násilníka, napríklad
vysypanie odpadkov, vyprázdnenie poštovej schránky, nákup potravín, liekov
a podobne;
• odporúča, aby obete o domácom násilí nemlčali a ak majú možnosť, aby sa
zdôverili inej osobe (nemusí to byť príbuzný, môže to byť akákoľvek iná osoba,
ktorej dôverujú, napr. kamarátka, susedia
a podobne);
• dáva do pozornosti bezplatnú non-stop
Linku pre ženy zažívajúce násilie 0800
212 212, poradkyne tejto linky disponujú aktuálnymi informáciami o pomáhajúcich organizáciách a sú pripravené
poskytnúť obetiam domáceho násilia
rady a odporúčania na riešenie situácie;
• apeluje na občanov, ktorí majú poznatok o tom, že v ich okolí dochádza
k domácemu násiliu, aby neváhali ihneď
kontaktovať políciu na telefónnom čísle
158, oznámenie domáceho násilia polícii môže zabrániť v pokračovaní násilia
a tým ochráni obete domáceho násilia.
Polícia ubezpečuje, že prípadom domáceho násilia venuje zvýšenú pozornosť
a k obetiam domáceho násilia pristupuje
citlivo a empaticky. Príslušníci policajného zboru sú pripravení prijať a preveriť
každé oznámenie domáceho násilia, to
platí aj v čase vyhlásenia núdzového či
mimoriadneho stavu. V praxi každý jednotlivý prípad domáceho násilia vyhodnocujú a realizujú v súlade s platnou legislatívou a sú na tieto prípady vyškolení.
OR PZ Žiari nad Hronom
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Simona Záhorcová víťazkou 2. kola Slovenského pohára
CYKLISTIKA

V nedeľu 14. júna sa uskutočnilo
2. kolo Slovenského pohára v cyklistike, kritérium na letisku v Hričove.
Zastúpenie mal aj žiarsky Cyklistický
klub.
V kategórii starších žiakov skončil Dominik Sochan po bojovom výkone na
peknom 9. mieste. Juniorka Simona Záhorcová zo žiarskeho CK MŠK zopakovala
po výbornom tímovom výkone a pomoci Vladky Zelinovej svoje víťazstvo zo
Slovakia Ringu medzi juniorkami. Na
druhom mieste skončila N. Jenčušová
(Cyklo Schwabik) a tretie miesto putuje
do Trenčína zásluhou T. Kurnickej. Štvrté
miesto vybojovala Vladimíra Zelinová
z nášho CK MŠK.

ATLETIKA

istej kategórii sa z chlapcov najviac darilo
Tomášovi Tkáčovi, druhý prišiel do cieľa
Lukáš Hriň a tretí Nikolas Pribilinec.

Víťazi 13. ročníka Žiackej chodeckej ligy: 1. ZŠ s MŠ Radvanská,
2. ZŠ JGT Gaštanová, 3. ZŠ Žiar nad Hronom.

Hlavným organizátorom podujatia bol
športový klub BCF Dukla Banská Bystrica

pretekoch starších žiakov naši pretekári
obsadili: Filip Záhorec 8. miesto, Dominik Sochan 11. miesto a Jakub Benča
12. miesto. V stíhačke jednotlivcov obsadil Braňo Holic 8. miesto.

Bronz pre družstvo
starších žiakov

Druhá skupina sa predstavila na Českom
pohári v cestnej cyklistike v Čechoviciach. Preteky kadetov boli kvôli technickým problémom so zabezpečením
zrušené. Našťastie, naše juniorky úspešne absolvovali preteky spolu so ženami
s medzinárodnou účasťou a v ťažkých
podmienkach finišovali v hlavnej skupine.
CK MŠK

Cez víkend 20. a 21. júna sa naši pretekári
a pretekárky rozdelili na dve skupiny.
Jedna skupina zabojovala na Slovenskom pohári na dráhe v Prešove. Tu pri
svojej premiére získalo družstvo starších žiakov bronz v stíhačke družstiev.
V stíhačke družstiev sa podarilo Tereze
Ďuríkovej získať zlato. Pri bodovacích

Finále Žiackej chodeckej ligy

V meste pod Urpínom si napriek
nepriaznivému počasiu vo štvrtok
18. júna zmerali sily v atletickej chôdzi
žiaci a žiačky základných škôl z celého
Slovenska. 13. ročník finálového kola
Žiackej chodeckej ligy potvrdil opäť
to, že o túto altetickú disciplínu je neustále záujem.
Na tartanovú trať sa postavilo 94 pretekárov a ukázali, že sú praví športovci
a pretekali napriek silnému dažďu. Do
4. kola súťaže sa zapojilo 23 družstiev
nielen z Banskej Bystrice, ale aj zo Žiaru
nad Hronom, Beňuša, Hliníka nad Hronom, Revúcej, Slovenskej Ľupče, Borského Sv. Jura, Zlatých Moraviec, Martina,
Nitry, Zvolena, Polomky i Čadce.

V spoločnej kategórii so ženami nestačila Simona Záhorcová iba na víťazku
B. Pavlendovú (CK Dukla Bratislava).
Tretia skončila ďalšia žena M. Kadlecová
(EPIC Dohňany.

v spolupráci s VŠC Dukla Banská Bystrica.
Medzi vzácnych hostí patrili olympijský
víťaz a majster Európy v chôdzi Jozef
Pribilinec a bývalá úspešná biatlonistka
Martina Jašicová Halinárová.
Ocenenie si odniesli nielen jednotlivci
za štvrté kolo, ale aj jednotlivci celkovo za všetky štyri kolá. Vo štvrtom kole
sa najviac darilo na 500 m trati Tatiane
Tkáčovej, ktorá porazila Lilianu Kravčíkovú a Magdalénu Kyzekovú. V kategórii chlapcov sa na 500 m najviac zadarilo
Matiasovi Svitačovi, ktorý predbehol
Michala Riečana a Tobiasa Ferenca. Na
1 000 m v kategórii mladších žiačok
prekvapila 10-ročná Dominika Pernická, ktorá prešla trať s časom 04:58,23.
Na druhom mieste sa umiestnila Sabína
Mrázová pred Annou Kováčikovou. V tej

V kategórii starších žiačok sa prvej do
cieľa podarilo prísť Kristíne Zámečníkovej, pred Bibiánou Sládečkovou a Leou
Hudecovou. Z chlapcov sa najviac darilo
Šimonovi Bátovskému, ktorý predbehol Jakuba Mažgúta a Michala Ivaniča.
V kategórii najstarších žiačok vyhrala na
1 000 m trati Bibiána Jančová, druhá sa
umiestnila Nina Poštová a tretia prišla do
cieľa Ema Černajová. Medzi chlapcami
vládol napínavý súboj a ako prvý prišiel
do cieľa Jakub Bátovský pred Filipom
Krestiankom, ako tretí skončil Richard
Pastorek.
Posledné finálové kolo bolo výnimočné
tým, že v cieli obdržal každý účastník aj
pamätnú medailu. Cenu za najlepší výkon kola si odniesol Matias Svitač.
Ohodnotené boli aj družstvá a školy,
ktoré si odniesli cenné trofeje. Na prvom
mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Radvanská,
Banská Bystrica s počtom bodov 468, na
druhej priečke sa umiestnila ZŠ Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica
s počtom bodov 316. Na treťom miesto
s počtom bodov 151 skončila ZŠ Žiar nad
Hronom.
zč, foto: ŠK BCF Dukla BB
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V prvých dvoch zápasoch po reštarte
získalo FK Pohronie len jeden bod

Fortuna liga spúšťa projekt
pre virtuálneho fanúšika

FUTBAL - FORTUNA LIGA

FUTBAL - FORTUNA LIGA

Prehra s Trenčínom
1. kolo skupiny o udržanie sa:
AS Trenčín - FK Pohronie 4:0 (2:0)
Góly: 27. Ghali, 39. van Kessel, 51. Roguljić, 56. Bukari.
AS Trenčín: Šemrinec – Šulek (C)
(73. Slávik), Križan, Kapuadi, Julien – Kadák (73.Čatakovič), El Mahdioui, Roguljić
– Bukari (78. Tučný), van Kessel, Ghali
FK Pohronie: Jenčo – Hatok, Pavlík, Jacko, Župa – Blahút, Chríbik, Pellegrini (C)
(60. Gerebenits), Mazan – Weir (55. Badalo) – Matić (72. Abrahám)
Najvyššia slovenská futbalová súťaž
Fortuna liga odštartovala po vyše
trojmesačnej pauze spôsobenej koronakrízou zápasmi 1. kola skrátenej nadstavby. V sobotu 13. júna sa
najprv dostali k slovu tímy v skupine
o udržanie sa, AS Trenčín vyhral doma
nad FK Pohronie vysoko 4:0.
Po viac ako trojmesačnej pauze sa
v súťažnom zápase predstavili Trenčín
a Pohronie. Súboj prvého s posledným
v skupine o udržanie začal opatrne. Prvú
šancu mali Trenčania v 8. minúte, pokus
Kadáka aj následnú Bukariho strelu zvládol Jenčo vyraziť. Veľkú tutovku zahodil
v jednom z protiútokov hráč AS, van
Kessel. S jeho slabým pokusom si Jenčo
bez problémov poradil. Prvý gól prišiel
po Šulekovej kolmici a Bukariku úniku
z pravej strany. Ten prebehol cez obranu
súpera a naservíroval gól Ghalimu, ktorý
vystrelil do prázdnej brány. Po náznaku
tlaku hostí sa Trenčín opäť dostal do protiútoku a v 39. minúte skóroval na 2:0 po
prihrávke od Bukariho van Kessel. Hostia
pohrozili v 44. minúte. Po faule v tesnej
blízkosti pokutového územia zahral priamy kop Pellegrini, jeho strela sa odrazila
od brvna, avšak len pred bránkovú čiaru
Šemrincovej brány. Následná dorážka
Blahúta už nemala potrebnú razanciu.
Pohronie bolo v úvode druhého polčasu
o čosi aktívnejšie, v 51. minúte však udrel opäť Trenčín. Po úniku Juliena zľava
vyrazil gólman Jenčo strieľanú prihrávku
len pred seba a tam už bol nikým nestrážený Roguljič, ktorý mal pred sebou len
prázdnu bránu - 3:0. V 56. minúte to už
bolo 4:0, po krásnej kombinácii dua van
Kessel - Bukari skóroval druhý menovaný, opäť prakticky do prázdnej brány

AS Trenčín zdolal FK Pohronie rovnakým výsledkom, ako pri prvom
vzájomnom stretnutí v tejto sezóne. Zaujímavosťou je, že 3 zo 4 gólov
mali v oboch zápasoch rovnakých strelcov.

z bezprostrednej blízkosti. V 65. minúte
si krásne prebral loptu Bukari a pri pravej
čiare prebehol polovicu ihriska. Tiesnený
obrancom však nedokázal razantnejšie
zakončiť. V tej istej minúte sa pripomenuli aj hostia, Mazáňovu strelu spoza
šestnástky vyrazil Šemrinec nad bránu.
Súboj Mazáň - Šemrinec mal reprízu
v 70. minúte, tentokrát po priamom kope
gólman Trenčína vyrazil pred seba. V závere stretnutia sa ešte hostia snažili aspoň o čestný úspech v podobe gólu, po
krásnom centri Mazáňa mal v 88. minúte
gól na kopačke z bezprostrednej blízkosti Badolo. Narazil však na Šemrinca, ktorý
poslal loptu na roh. Skóre sa už viac nemenilo, Trenčín zdolal Pohronie 4:0.
Mikuláš Radványi, tréner Pohronia:
Ako som už pred zápasom povedal, hrali
sme proti najkvalitnejšiemu tímu v spodnej šestke, Trenčín sem určite nepatrí.
A to ukázal aj dnes. Smerom dopredu
majú obrovskú silu, čo nám dnes aj ukázali. Možno by sa zápas vyvíjal inak, keby
Pellegrini v 43. minúte dal kontaktný gól
z priameho kopu. V druhom polčase sme
za 5 - 6 minút dostali dva góly a potom
sa už len dohrávalo. Určite mi zostáva
pogratulovať domácim k zaslúženému
víťazstvu.“

Zápas so Sereďou
skončil nerozhodne
2. kolo o udržanie sa:
ŠKF Sereď - FK Pohronie 2:2 (0:2)
Góly: 60. Pankaričan, 83. Mečiar 10. Weir, 15. Pavlík.
ŠFK Sereď: Kanurič – Vucenovič (31. Pankaričan), Ba, Hučko, Mečiar – Potoma
(46. Jarovič), Duranski – Iván, Špehar
(77. Rorič), Vuk – Morong

Pohronie od začiatku jarnej časti neskórovalo 5 zápasov v rade.
Gólový pôst prerušil až James Weir v dueli proti Seredi.

FK Pohronie: Jenčo – Hatok, Pavlík, Jacko,
Župa – Blahút (89. Fadera), Chríbik, Weir,
Mazan – Matič, Abrahám (63. Badolo,
71. Tandir)
Futbalisti ŠKF iClinic Sereď a FK Pohronie remizovali v nedeľu 21. júna
v 2. kole nadstavbovej skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige 2:2. Pohronie v Zlatých Moravciach premárnilo
dvojgólový náskok z prvého polčasu
a na poslednej priečke má päťbodové
manko na Nitru. Sereď je pred Nitrou
o dva body.
Obojstranne bojovné stretnutie začali
lepšie hostia. Prebiehala 10. minúta, na
ideálny center Hatoka si vyskočil Weir
a presnou hlavičkou otvoril gólový účet
stretnutia. Už o päť minút sa skóre zmenilo opäť. Po rohu sa na hranici veľkého
vápna dostal k lopte Pavlík a nechytateľne pod brvno zvýšil na 2:0 pre Pohronie.
V 27. minúte po závare v pokutovom
území Serede Jacko z troch krokov
trestuhodne prestrelil. Už o minútu Matičova delovka lízala brvno Kanuričovej
bránky. V 29. minúte hostia spálili tri
tutovky, keď sa dvakrát zaskvel Kanurič
a následne z bránkovej čiary odvrátil loptu Ba. Na opačnej strane nebolo dopriate
Hučkovi, ktorý v 32. minúte hlavičkoval
do brvna a v 36. minúte po Ivánovom
centri hlavou namieril do ľavej žrde.
V závere prvého dejstva po centri Mečiara hlavičkoval v páde tesne vedľa Ba.
Zaujímavá partia pokračovala aj po zmene strán. V 54. minúte Pavlíkov projektil
z prvej preletel tesne mimo, na opačnej
strane Iván šikovne vysunul Jaroviča, ten
zoči-voči Jenčovi namieril iba do jeho
nôh. V 58. minúte sa Matič rútil sám na
bránku, Kanurič jeho strelu z uhla vytesnil na roh. Domáci sa vrátili do stretnutia
po hodine hry, keď Pankaričan z hranice
16-ky napálil loptu pod brvno. V 82. minúte mohlo byť hotovo, ale Blahútov
center striedajúci Tandir hlavou nenamieril medzi žrde. Nedáš - dostaneš sa
ukázalo v 83. minúte, keď priamy voľný
kop trafil Mečiar a vyrovnal na konečných 2:2.
Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: Do
30. minúty sme mali zápas rozhodnúť,
mali sme tam štyri, päť tutoviek, nedali
sme a po polčase sa súper chytil. Po taktickej stránke sme boli dobre pripravení,
keď pôjdeme do baráže, vieme sa aj na
to pripraviť.
Zdroj: www.fkpohronie.sk, TASR

Fortuna liga odštartovala 13. júna.
Pred nadstavbovou časťou spustila
ÚLK projekt #spoluzafutbal, ktorý
prináša model virtuálneho fanúšika.
Koronavírus zasadil nielen športu tvrdé
rany. Futbal napriek niekoľkým ťažkým
skúškam to ustál a po vyše troch mesiacoch sa najvyššia slovenská súťaž na Slovensku opäť rozbieha. Keďže na štadiónoch môže byť v nadstavbovej časti len
minimum fanúšikov, Fortuna liga spúšťa
projekt #spoluzafutbal, ktorý prináša
model virtuálneho fanúšika. „Pre nás
všetkých sú dôležití fanúšikovia priamo
na tribúnach. Aj preto budeme naďalej
komunikovať percentuálny model, a čo
najskoršie otvorenie futbalových štadiónov pre fanúšikov. V tejto náročnej dobe
dávame fanúšikom možnosť spojiť sa so
svojim klubom a podporiť ho aspoň na
diaľku prostredníctvom online platformy www.spoluzafutbal.sk. Každý sa tak
môže stať dvanástym hráčom svojho
klubu. Základná registrácia je bezplatná,
podporiť klub dobrovoľnou donáciou
môže každý, kto o to bude mať záujem.
Futbal sa vracia, verím, že čoskoro sa
vrátia aj fanúšikovia, zatiaľ ponúkame
z každého kola minimálne 3 priame TV
prenosy a všetky zápasy klubu na huste.
tv, kde môže každý fanúšik takisto podporiť svoj klub a sledovať okamžitú interaktivitu fanúšikov,“ prezrádza výkonný
riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.

Staň sa 12-tym hráčom
svojho tímu
Futbal sa hrá pre fanúšikov. Pri pohľade
na prázdne tribúny si uvedomujeme, že
bez divákov to jednoducho nie je ono.
Na štadiónoch Fortuna ligy môže byť
však v čase zápasu maximálne 500 ľudí aj
s hráčmi a organizačným tímom. Fanúšikovia sa môžu pripojiť k svojmu tímu tak
aspoň virtuálne. Virtuálnym fanúšikom

sa môže stať každý. Stačí kliknúť na web
spoluzafutbal.sk, kliknúť na „svoj“ klub
a vyplniť povinnú registráciu. Dobrovoľná je aj forma donácie. Na fanúšikov, ktorí sa rozhodnú podporiť svoj klub čakajú
pekné ceny.

Fortuna najvernejším
fanúšikom Fortuna ligy
Najvernejším a najväčším fanúšikom
Fortuna ligy je jej generálny partner
spoločnosť Fortuna. Na každý štadión
si zakúpila symbolicky 1000 virtuálnych
lístkov a pomohla každému klubu zaplniť ich štadión. „Ako hlavný partner Fortuna ligy sa veľmi tešíme z návratu futbalistov na ligové trávniky a veríme, že
rovnako tak sa tešia aj všetci fanúšikovia.
V rámci projektu sme ako najväčší fanúšik Fortuna ligy zakúpili 1 000 virtuálnych
vstupeniek na každý štadión,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Fortuna SK
Ľudovít Vyskoč.

Finančná prémia pre víťazný
fanklub pôjde na dobrú vec
Aby mali ale aj fanúšikovia motiváciu plniť svoje štadióny, v hre je aj zaujímavá
finančná prémia 4 000 eur pre víťazný
fanklub. Tá po skončení nadstavbovej
časti bude patriť fanklubu, ktorému sa
podarí zaplniť svoj štadión najväčším
počtom fanúšikov. Kapacita jednotlivých
štadiónov sa môže i presiahnuť. Jedinou
podmienkou je, že víťazný fanklub musí
výhru odovzdať organizácii, bojujúcej
v čase pandémie v prvej línii. „Sme radi,
že takouto formou podporíme víťazný
fanklub, prémia následne poputuje priamo ľuďom bojujúcim v prvej línii proti
COVID-19,“ dopĺňa generálny riaditeľ
Fortuny.
(r)

Virtuálnym fanúšikom FK Pohronie sa môžete stať prostredníctvom
stránky www.spoluzafutbal.sk, kde nájdete všetky podrobnosti.

