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Biskupský kaštieľ ponúka komentované prehliadky
Kaštieľ v Žiari nad Hronom opäť otvára svoje brány verejnosti. Tentokrát
ako miesto atraktívne z hľadiska
cestovného ruchu. Vďaka projektu,
ktorý podporil aj Banskobystrický
samosprávny kraj prostredníctvom
svojej Rozvojovej agentúry BBSK cez
oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región Gron, tu vznikla Pamätná
izba prvého predsedu Matice slovenskej a banskobystrického biskupa
Štefana Moysesa. Kaštieľ v minulosti
nebol len sídlom biskupov. O jeho
funkciách a premenách v čase sa návštevníci dozvedia vďaka novému produktu krajskej cestovnej kancelárie komentovanej prehliadke Po stopách
biskupov.
Prvá komentovaná prehliadka žiarskeho kaštieľa sa konala v stredu 15. júla.
Okrem iných hostí prijal pozvanie aj
predseda BBSK Ján Lunter či primátor
mesta Peter Antal. Prítomní si počas
prehliadky pozreli najmä novozriadené expozície, a to Biskupskú sieň, Izbu
Š. Moysesa a Expozíciu archeológie a etnografie nášho mesta.
Renesančno-barokový kaštieľ kúpilo
mesto v roku 2018 za sumu 2,8 milióna eur. Vo februári 2020 začalo mesto
s realizáciou projektu Expozície v biskupskom kaštieli v Žiari nad Hronom,
ktorý je jednou z fáz obnovy a rekonštrukcie objektu. Rozvojový zámer bol
zrealizovaný vďaka finančnej podpore
Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. (RA BBSK)
a oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON vo výške 17 458 eur.
Cieľom projektu je integrácia Pamätnej
izby Štefana Moysesa, Galérie Jula Považana a Archeologicko-etnografickej
expozície do priestorov kaštieľa. Zdroje
boli použité aj na vybavenie vybraných
expozícií, vrátane Biskupskej siene replikami historického nábytku. Vďaka
rozvojovému zámeru sa dnes kaštieľ
otvára verejnosti a turistom. Lákadlom
expozície je Pamätná izba Štefana Moysesa zriadená na počesť Dr. Štefana Moysesa, ktorá predstavuje jeho život vďaka
zbierke osobných vecí, literárneho diela,
korešpondencie a prínosu pre národné
obrodenie Slovákov. „Som veľmi rád, že
kaštieľ začal dýchať tou pravou históriou.
Dnes už máme ľuďom čo ukázať, čo povedať a priblížiť im tak územie bývalého
Svätého Kríža,“ skonštatoval počas prehliadky žiarsky primátor, ktorý verí, že
sa mestu podarí získať aj financie na rekonštrukciu exteriéru. Poslednú žiadosť
o dotáciu podalo mesto v minulom roku,
tento rok však prišla správa, že žiadosti
nebolo vyhovené. „Aj naďalej však bu-

Repliky v Moysesovej pracovni.

deme sledovať výzvy a budeme sa o ne
uchádzať. Interiér dokážeme postupne
zariaďovať a rekonštruovať aj z vlastných
financií, ale veľmi dôležitý je aj exteriér,
ktorý robí prvý dojem. Budeme sa preto
čo najskôr snažiť zohnať finančné prostriedky aj na opravu fasády,“ prisľúbil
primátor.
Okrem sprístupnenia expozícií by mal
byť kaštieľ aj oddychovým miestom pre
návštevníkov parku. Vedenie mesta chce
preto v spodných priestoroch, z ktorých
sa dá prejsť do parku, urobiť malú cukráreň. „Stala by sa oddychovým miestom
pre ľudí, ktorí prídu navštíviť park. Dnes
sú to ešte len naše predstavy, ale verím,
že čoskoro sa postupne začnú pretavovať do reality,“ načrtol ďalšie plány Antal.
A ktorá miestnosť v kaštieli sa žiarskemu
primátorovi najviac páči? „Biskupská
sieň. Hlavne preto, že viem, ako vyzerala,
keď som do nej prvýkrát vstúpil. Vpredu
bolo vyvýšené pódium, všade popod
strop boli dookola vyvesené neónky, na
spodku bolo linoleum a miestnosť bola
škaredá. Preto som hrdý, do akej podoby sa nám práve túto miestnosť podarilo
dostať. Keď sme odokryli linoleum, boli
tam zničené parkety, na ktorých zostal
iba milimetrový film pôvodnej podlahy.
Podlahu sa nám však podarilo zachrániť
a podľa odborníkov je to na veľmi dlho.
Urobená je špeciálnou technológiou
a s materiálmi, ktoré nie sú bežne dostupné. Verím, že takýchto vecí a miestností poodkrývame postupne viac
a zistíme, že kaštieľ má za sebou peknú
históriu a my jej dávame pôvodnú pečať,“ dodal na záver primátor Peter Antal.

Prvýkrát navštívil kaštieľ
aj župan Ján Lunter
Prvej komentovanej prehliadky sa zúčastnila aj Zuzana Jóbová, marketingová manažérka Krajskej organizácie
cestovného ruchu Banskobystrický kraj

Rozhoduje v najvyššej
futbalovej súťaži
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Turizmus. „Je zaujímavé sledovať premeny tejto dominanty Žiaru nad Hronom
v čase a využiť ju pre budovanie produktu pre návštevníkov kraja,“ uviedla počas
prehliadky kaštieľa. Pozvanie na pilotnú
komentovanú prehliadku biskupského
kaštieľa prijal aj predseda BBSK Ján Lunter: „Kraj prostredníctvom svojich oblastných organizácií cestovného ruchu
dlhodobo podporuje projekty, ktoré
súvisia s využitím jeho kultúrneho, prírodného a historického dedičstva. Medzi

Zaujímavosťou je, že pri reštaurovaní
pracovne Moysesa sa našli fragmenty
fresiek z konca 19. storočia, ktoré sú bohato stvárnené po celom obvode. Tie zostali zachované. „Do pracovne Moysesa
sme kúpili tri originálne kusy starožitného nábytku, umiestnili sme tam knižnicu,
ktorú sme našli v pivničných priestoroch
kaštieľa a ktorá by svojou architektúrou
a skladbou prináležala do spomínaného

Biskupská sieň.

také patrí jednoznačne aj kaštieľ v Žiari
nad Hronom. Vnímal som stav tohto
objektu už dlhšie a dnes vidím, že sa tu
aj vďaka podpore Banskobystrického
samosprávneho kraja spravil kus dobrej práce. Verím, že obnovené priestory
tohto kaštieľa, ale aj neďaleká hrobka
biskupov, budú lákadlom pre návštevníkov mesta, regiónu aj kraja.“
Kaštieľ je dnes aj významnou súčasťou zážitkového tematického projektu
Pohronská hradná cesta, ktorý už viac
ako rok teší svojich priaznivcov ako
zážitková turistická trasa Banskobystrického kraja. „V rámci projektu je plánované sprístupnenie kaštieľa počas
komentovaných prehliadok zo série
ZAŽI HRADY INAK!, ktoré budú v priebehu najbližších dní súčasťou ponuky
zážitkov krajskej cestovnej kancelárie
na webe www.zahoramizadolami.sk,“
informovala Žofia Buganová, riaditeľka
oblastnej organizácie cestovného ruchu
Región Gron.

Mincu z roku 1701
našli v pivnici kaštieľa

Prehliadkou bude sprevádzať Peter Mosný (vpravo).

objekt renesančno-barokového kaštieľa,
v ktorom v súčasnosti stále prebiehajú
úpravy. Keďže financií je menej, robí sa
po častiach. „Dnes je hotová časť tzv.
Moysesovej izby, ktorá je zariadená
dobovým nábytkom a aj artefaktami,
ktoré sú priamo po Moysesovi. Máme
sprístupnenú aj Biskupskú sieň v biskupskom krídle, kde sú obradná sála,
rokokový salónik, rokovacia sála, bývalá
spálňa a pracovňa, ktoré sú tiež zariadené dobovým nábytkom. Otvorili sme aj
expozíciu múzea, ktorá sa zameriava na
históriu osídlenia nášho mesta. Pozrieť
sa dá aj kaplnka, ktorá ešte nie je zrekonštruovaná, ale má dobrý autentický
priestor a viditeľné fresky,“ konkretizoval
Peter Mosný.

Prehliadkou kaštieľa bude návštevníkov sprevádzať historik, kastelán Peter
Mosný, ktorý je s kaštieľom úzko spätý
a pozná každý príbeh, ktorý sa tu udial.
Kto príde na prehliadku, uvidí historický

obdobia. V neposlednom rade, je tu aj
pracovný stôl a stolička biskupa, ktoré
sme dali vyhotoviť ako repliku,“ priblížil
kastelán Mosný a ako podotkol, v pracovni biskupa sa tiež osadili dobové
lustre a vytvorila sa predsieň, kde sú artefakty, ktoré sa vzťahujú priamo k Moysesovi a biskupom, ktorí žili v kaštieli. „Po
Moysesovi sa nám priamo zachovali dve
veci. Tri strieborné nádobky – na cukor,
soľ a mlieko, ktoré sú z jeho pozostalosti
a dve obradné nádobky na vodu a víno,
ktoré sa používali pri obradoch v kaplnke kaštieľa. Zaujímavosťou sú aj dve
mince umiestnené v expozícii, ktoré pochádzajú priamo z nášho mesta. Prvá je
z roku 1220, vyobrazený je na nej Belo IV.
so svojim otcom Ondrejom II. Druhou je
malá strieborná minca z roku 1701 panovníka Leopolda I., ktorá bola nájdená
v kaštieli v pivnici. V tomto prípade tak
ide o autentickú záležitosť,“ dodal na
záver Peter Mosný.
(li)
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Mesto chce zariadenie pre seniorov sprevádzkovať koncom roka 2021
nogramu. To znamená, že stavba by sa
mala dokončiť do konca tohto roka.

Záujem o umiestnenie je veľký,
mesto ešte žiadosti neprijíma

Na objekte sa osádzajú nové okná.

Mestský domov dôchodcov, ktorý
vzniká v prístavbe kaštieľa, by mal
mať po dokončení kapacitu 40 lôžok.
Stavba má byť dokončená do konca
tohto roka. Prácu tu nájde odborný
personál či pracovníci správy domova.
Momentálne sa v objekte dokončuje
vnútorný vodovod, elektroinštalácia,
omietky, osádzajú sa okná a stavba ako
taká sa uzatvára. „Mesto začalo na projekte výstavby domova pre seniorov
pracovať vo februári minulého roka.
Keďže najskôr bolo potrebné pripraviť
podklady na vypracovanie projektovej

dokumentácie, reálne sa s búracími
a prípravnými prácami začalo v novembri 2019,“ informuje Miloš Čerťaský z Oddelenia mestských projektov MsÚ. Práce
na výstavbe pokračovali aj po vypuknutí
pandémie bez zmien, ale so všetkými bezpečnostnými opatreniami. „Na
komplet sú hotové a dokončené búracie
práce, vnútorná a vonkajšia kanalizácia,
predpríprava na výťah, rozvody pitnej
a požiarnej vody, rozvody silovej časti
elektro, slaboprúdu a HSP a oceľová
konštrukcia pre zimnú záhradu,“ spresňuje Čerťaský a ako podotýka, všetky
práce pokračujú presne podľa harmo-

Stavebné práce na výstavbe zariadenia
má na starosti žiarska spoločnosť ZUS
servis. „Termín odovzdania budovy je na
konci roka, aby sme začiatkom roka 2021
mohli objekt začať zariaďovať,“ približuje primátor Peter Antal a ako prezrádza,
mesto by s prevádzkovaním zariadenia
chcelo začať už koncom budúceho roka:
„Musíme však urobiť aj práce v exteriéri,
kde nám vznikne parkovisko pred objektom a zo zadnej strany dôjde k obnove
časti záhrady, aby mali seniori kde tráviť
voľný čas.“
Primátor Antal tiež naznačuje, že záleží
od vedenia mesta, či sa domov pre seniorov začne prevádzkovať ešte predtým, ako bude zaradený do siete takýchto zariadení. V takom prípade by mesto
dostávalo financie na klientov, ktoré
môže termínovo dostať najskôr 1. januára 2022. „Objekt bude podľa plánu
hotový a zariadený. Je iba na rozhodnutí
mesta, či ideme ponúknuť klientom aj
tú možnosť, že od augusta 2021, kedy

Autovraky na území Žiaru nad Hronom
máme zmapované
Nemajú evidenčné číslo, platnú technickú ani emisnú kontrolu a dlhodobo
zaberajú parkovacie miesto alebo iný
priestor. V neposlednom rade ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie a narušujú estetický vzhľad prostredia. Reč je o autovrakoch. Zisťovali
sme, ako mesto rieši túto problematiku.
Staré nepojazdné vozidlá, ktoré sú odstavené v uliciach mesta, zaberajú miesta ostatným vodičom, ale tiež ohrozujú
životné prostredie. Takéto vozidlá sa
stále nachádzajú aj v našom meste. Na
parkoviskách, na chodníkoch alebo na
okraji ciest stoja dlhodobo bez pohnutia. Mnohé nemajú ani evidenčné čísla.
„Existenciu autovrakov na území mesta
monitorujeme posledných desať rokov,“
informuje Ivana Martincová z Odboru
životného prostredia a infraštruktúry
MsÚ a ako konkretizuje: „Jednoznačne
na takýchto vozidlách vidieť, že sa s nimi
dlhšiu dobu nehýbalo a nejazdilo na nich.
Je evidentné, že sú technicky nefunkčné
a nepojazdné, majú prepichnuté pneumatiky, porozbíjané okná.“
Problém pri autovrakoch vzniká z rôznych hľadísk. Zaberajú verejné priestranstvá, keďže zvyčajne parkujú na parkoviskách, na chodníkoch alebo okraji ciest.
Tým vytvárajú problém aj pri údržbe
komunikácií, napríklad pri kosbe alebo
asfaltovaní a esteticky znehodnocujú
vzhľad obce. „V neposlednom rade, sú
veľkým nebezpečenstvom a rizikom pre
životné prostredie. Je to najmä z toho
dôvodu, že môže dôjsť k úniku rôznych
kvapalín, ktoré sa v aute nachádzajú, či
už sú to pohonné látky, alebo oleje,“ konkretizuje Ivana Martincová a ako vysvetľuje, mesto sa o autovrakoch dozvedá
z viacerých zdrojov. Buď je to na základe
vlastného zistenia, kedy pracovníci životného prostredia kontrolou zistia existenciu takéhoto vozidla, alebo od mestskej
polície, ktorá si tiež robí svoju kontrolnú
činnosť.

V súčasnosti má mesto
v riešení desať vozidiel
V prípade, ak sa o nepojazdnom vozidle
dozvie mestská polícia, snaží sa vlastníka a držiteľa vozidla kontaktovať a vyzýva
ho k tomu, aby ho odstránil. „Problémom
je, že veľakrát ide o vozidlo, ktorého vlastník je mimo mesta a mimo náš okres. Komunikácia je preto zdĺhavejšia a zvyčajne
je spis odstúpený na životné prostredie.
My, ako správny orgán, v zmysle zákona
o odpadoch, vyzývame držiteľa vozidla
k tomu, aby ho odstránil z verejného
priestranstva s tým, že má k tomu lehotu
60 dní. Ak si ho v tejto lehote neodstráni
na vlastné náklady, mesto v spolupráci
so spoločnosťou ZSNP Recykling vozidlo
umiestňuje na určené parkovisko, kde
si ho majiteľ môže prevziať,“ približuje
postup od nájdenia až po zistenie majiteľa vozidla Martincová. Po premiestnení
dostane majiteľ ďalšiu výzvu, aby vedel,
kde bolo vozidlo premiestnené a že v určitom časovom horizonte má možnosť si
ho prevziať. „Ak tak neurobí a nereaguje
na výzvu, ZSNP Recykling podáva o tejto

skutočnosti informáciu a my ako správny
orgán dávame žiadosť na Okresný úrad –
Odbor starostlivosti o životné prostredie
na ďalšie konanie. Je to zdĺhavý proces,“
konštatuje trpko Ivana Martincová s tým,
že takéto konanie niekedy trvá až šesť
mesiacov aj dlhšie. Zvyčajne totiž držitelia vozidiel nereagujú na výzvy, nepreberajú korešpondenciu, nie je známy ich
pobyt a pracovníci životného prostredia
musia cez políciu či obecné úrady zisťovať, kde sa osoba nachádza. „Niekedy sú
to osoby, ktoré sú v pátraní alebo sú vo
výkone trestu. Konanie sa tak komplikuje
a predlžuje,“ uzatvára Ivana Martincová.
Autovrak na území mesta môžu mestskej
polícii alebo pracovníkom životného prostredia nahlásiť aj samotní občania. Nie
vždy to musí byť iba vozidlo odstavené
na trávniku či na okraji cesty. Častokrát
takýto vrak stojí aj priamo na parkovisku, pritom je evidentné, že sa na ňom už
dlhšiu dobu nejazdilo a nebolo nijako
používané.
(li)
Foto: OŽP

by sme mali dostať licenciu na prevádzkovanie, do konca roka si dokážu financovať pobyt z vlastných finančných prostriedkov,“ konkretizuje Antal s tým, že
potrebná bude aj dohoda s mestským
zastupiteľstvom. Záujem o umiestnenie
do mestského domova pre seniorov je
však podľa žiarskeho primátora veľký.
„Často sa na mňa obracajú ľudia, kedy
už môžu posielať žiadosti o umiestnenie do zariadenia. Informácie určite
včas poskytneme a umožníme im, aby
sa na pobyt prihlásili,“ dodáva na záver
Peter Antal.
Mesto ešte nie je zapísané v registri poskytovateľov tejto služby na VÚC, preto
stále neprijíma žiadosti o umiestnenie do poradovníka ani neuzatvára so
žiadnym záujemcom zmluvu o začatí

poskytovania sociálnej služby. Predpokladané prijímanie žiadostí bude možné
najskôr v druhom štvrťroku roku 2021.
Ako sa nám podarilo zistiť, príspevok,
ktorý by na klienta mesto dostávalo,
je rôzny, závisí od stupňa jeho odkázanosti. Ide pritom o sumu od 240 do približne 500 eur. Keďže tento príspevok
nepokrýva všetky náklady, klienti si na
pobyt v domove budú musieť doplácať.
Podľa informácií, ktoré má samospráva
z iných zariadení, v podobných zariadeniach na území BBSK si klienti doplácajú
od 380 eur mesačne. Aj napriek tomu je
o pobyt v zariadení veľký záujem, ľudia
na umiestnenie čakajú v poradovníkoch
aj niekoľko mesiacov, dokonca rokov.
(li)

Stavba by mala byť hotová do konca roka.

V priestore plaveckého bazéna
vznikol nový priestor prepojený
s bufetom

Základ konštrukcie miestnosti pre rozhodcov. Keď budú plavecké
súťaže, práve tento priestor bude k dispozícii rozhodcom. Pôvodne
takýto priestor v mieste plaveckého bazéna nebol.

Plaváreň je z dôvodu veľkej prestavby
už viac ako rok zatvorená. Kvôli pandémii muselo mesto pred niekoľkými
mesiacmi pozastaviť všetky plánované
investície, čo sa dotklo aj rekonštrukcie plavárne. Rozsah prác je preto obmedzený rozpočtom.
Ako sme vás už informovali, z pôvodne
schválených 1,2 milióna eur na rekonštrukciu plavárne vyčlenených z mestského rozpočtu sa táto suma znížila na
600-tisíc eur. Potrebné tiež bolo spojiť
momentálne finančné možnosti s požiadavkami spoločnosti SLOVALCO, ktorá
mestu darovala na rekonštrukciu plavárne 600-tisíc eur. „Fázu búrania máme
v zásade už za sebou. Budujeme priečky,
bazénové konštrukcie, stavebné otvory
pre okná, čo je viditeľné už aj z vonku,“
približuje riaditeľ mestských Technických
služieb Igor Rozenberg a ako podotýka,
v rámci možností vlastných kapacít sa
budujú nahrubo jednotlivé miestnosti: „Už dnes pri prechode jednotlivými
miestnosťami začína byť zrejmé, kde sa
bude čo nachádzať. Asi najzaujímavejšie je vidieť šatňu, ktorá bude spoločná a bude s kabínkami na prezliekanie

s opravenými vstupmi k plaveckému bazénu. Priestor sa zmenil z malého, trochu
zložitého a uzatvoreného na veľký, viac
prehľadný a otvorený priestor.“ Podobne
aj v priestore plaveckého bazéna vznikol
nový priestor ako prepojenie s bufetom.
Určite tak bude zaujímavé vidieť upravený detský bazén prepojený s priestorom
určeným pre mamičky s deťmi a masážnym salónom.
Zaujímalo nás, čo všetko je už dnes
v rámci rekonštrukcie hotové. „Vzhľadom
na spomalenie prác môžeme povedať, že
búracie práce. Ostatné stavebné celky sa
realizujú čiastočne podľa dostupných finančných možností tak, aby bolo možné
stavbu uzatvoriť z vonku do zimy. Taký je
plán na tento rok,“ naznačuje Rozenberg.
Ako netají, plán prác bolo potrebné upraviť podľa finančných možností. „Vyčlenili
sme stavebné celky, ktoré uzatvoria stavbu z vonku. Teda strecha, fasáda a presklené otvory budú základom toho, čo
plánujeme dokončiť ako prvé,“ uzatvára
Igor Rozenberg.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Pôvodný nábytok
Ako sme už písali prednedávnom,
kaštieľ počas svojej existencie
oplýval mobiliárom a bohatými
zbierkami obrazov, umeleckými
a historickými predmetmi rožného druhu. Zakladateľmi týchto
umeleckých zbierok boli majitelia kaštieľa. Podľa toho, v akej
dobe a v akej finančnej situácii
sa nachádzali, také bohaté boli
zbierky.
Veľká knižnica či bohatá zbierka historických artefaktov, ktorú zozbieral
biskup Arnold Ipoli – Stummer, patrila medzi tie najvzácnejšie a najbohatšie v tom období. Je v súčasnosti
ťažké posúdiť, či po jeho odchode
z kaštieľa, kedy odviezol aj celú
zbierku so sebou, by bolo vhodnejšie ju tu ponechať. Nasledujúce
obdobia tomu nenasvedčujú.

O zbierkových fondoch a aktivitách ich zberateľov by sa dalo veľa
popísať a vydalo by to na slušnú
publikáciu. Ale vráťme sa pre nás
k najvýznamnejšiemu biskupovi
sídliacemu v kaštieli, a to Štefanovi
Moysesovi.
Ako vieme, žil vo veľmi skromných
podmienkach, prenasledovaný zlou
finančnou situáciou. Preto sú autentické pamiatky po ňom a jeho dobe
o to vzácnejšie. V súčasnosti, keď sa
kaštieľ vďaka vedeniu mesta obnovuje, sa snažíme aspoň z časti prinavrátiť ducha doby a pripomienky
na ňu. Hlavne v oblasti materiálnej
kultúry, ako pripomienky na našich
dejateľov. Je veľkou vzácnosťou
každý získaný predmet týkajúci sa
pobytu Štefana Moysesa v našom
kaštieli.
Preto sme v súčasnosti zariadili
expozíciu takzvanej „Moysesovej

Podarilo sa nám získať tri zachovalé originálne nádobky, ktoré
Moyses používal a pochádzajú
z jeho pozostalosti. Sú to strieborná soľnička, kanvička na
mlieko a cukornička. Zároveň sa
v expozícii nachádzajú obradné,
umelecky zhotovené nádobky na
vodu a víno používané pri omši.
V kaštieli sme našli aj niekoľko zachovaných kusov nábytku, ktorý
môže súvisieť s pobytom Moysesa.
Je to veľká knihovňa a dve presklené vitríny.

pracovne“ v severozápadnej veži.
Je to priestor, ktorý sme po dlhých
rokoch, možno povedať desaťročiach, prinavrátili do pôvodnej
podoby. A snažíme sa ho zariadiť

Do knižnice sa už čoskoro dostanú aj vozičkári
a mamičky s kočíkmi
V týchto dňoch sa začalo s budovaním
bezbariérového prístupu do Mestskej
knižnice Michala Chrásteka. Práce
majú na starosti mestské Technické
služby a ukončené by mali byť do
konca leta.
Do mestskej knižnice sa čitatelia dostali
iba po schodoch, čo značne znemožňovalo prístup vozičkárom, telesne
postihnutým či mamičkám s kočiarmi.
Mesto preto v pondelok 20. júla začalo
s prácami na výstavbe bezbariérového
prístupu. Podľa dokumentácie je zjavné,
že po novom bude možné schody obísť
a do budovy sa vozičkári dostanú po
vybetónovanej šikmej ploche. „Vybudovanie bezbariérového prístupu do mestskej knižnice bude stáť 17 428,94 eura,“
informuje Ľudmila Paššáková z Oddelenia mestských projektov MsÚ s tým,
že financie boli vyčlenené z mestského
rozpočtu: „Na začiatku sa urobí zamera-

pôvodným dobovým nábytkom
ako aj jeho replikami. Chceme
tak návštevníkom priblížiť život
a pôsobenie v kaštieli v polovici
18. storočia.

Nič nie je tak autentické ako predmety, ktorých sa historická osoba
v dávnej minulosti dotýkala. To je
to, čo je večné vo vzťahu nás k našim dejinám a k nám.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

V meste práve prebieha
tretia kosba

Pokosená hmota končí v Centre
zhodnocovania odpadov

nie, nasledovať budú výkopové práce,
búracie práce, základy, betónovanie,
povrchové úpravy a osadenie schodiska,“
približuje postup prác projektová manažérka.

Práce by mali byť ukončené do konca augusta. Z tohto dôvodu bude knižnica od
1. do 31. augusta pre verejnosť uzavretá.
(li)

Výborná práca žiarskych policajtov

Pomohli zranenému mužovi a zadržali páchateľa
agoval. Preto v zmysle zákona byt otvorili. Po výzvach podozrivý kládol odpor,
preto museli byť použité voči osobe
donucovacie prostriedky a následne bol
eskortovaný na policajné oddelenie.

Muž je už obvinený zo zločinu

Policajti Filip Jančík a Peter Hanus.

V stredu večer 15. júla boli Peter Hanus a Filip Jančík, policajti zo Žiaru
nad Hronom, vyslaní preveriť oznámenie, kde jeden muž mal bodnúť nožom druhého. Po príchode na miesto
našli mladého muža, ktorý mal v bruchu zapichnutý nôž.
Hliadka sa spojila so záchrankou a zranenému poskytovali predlekársku prvú
pomoc, aby spomalili krvácanie. Udržiavali zraneného pri vedomí a kontrolovali
jeho dýchanie, až do príchodu posádky
RZP, ktorá muža previezla do nemocnice.
Na mieste sa nachádzala aj žena, ktorá
volala na políciu. Predchádzalo tomu jej
volanie o pomoc, keďže podozrivý z tohto skutku najskôr kričal na ňu, čo v nej
vzbudilo strach a o pomoc požiadala
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okoloidúceho muža, ktorého následne
útočník napadol nožom.
Hliadka po získaní potrebných informácií
našla bydlisko podozrivej osoby. Keďže
vznikla dôvodná obava o život a zdravie
ďalšej osoby, policajti ho opakovane
vyzývali, aby otvoril byt, načo však nere-

Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom obvinil
zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu a prečinu výtržníctva
47-ročného muža zo Žiaru nad Hronom.
Incident sa odohral na Námestí Matice
slovenskej, vo dvore za garážami, kedy
páchateľ nožom s 9 centimetrovou čepeľou pichol do brucha 32-ročného muža.
Spôsobil mu bodné poranenie brušnej
dutiny, pričom útok bol vedený do oblasti tela so životne dôležitými orgánmi
s potrebou okamžitého operačného
zákroku. Za skutok spáchaný takýmto
závažným spôsobom hrozí trest odňatia
slobody na 4 až 10 rokov.
Zdroj: FB Polícia SR.

S prvým kosením mesta sa tento rok
začalo 27. apríla, čo je neskôr ako minulý rok. Naplánované sú štyri kosby.
Aj keď kosačky a kosci vyrazili do ulíc už
koncom apríla, v porovnaní s minulým
rokom je to o čosi neskôr. „Pretože bolo
sucho,“ konštatuje Peter Jagoš, zástupca
riaditeľa mestských Technických služieb
s tým, že druhá kosba začala v druhej polovici mája. „Momentálne prebieha tretie
kosenie. Dávnejšie v minulosti sa začínalo začiatkom mája, no to boli dlhšie zimy
a na jar nebývali vysoké teploty,“ vysvetľuje a približuje, ktoré lokality sa kosia
ako prvé a ktoré ako posledné: „Tento rok
sme začali od Ulice Dr. Janského smerom
dole, do starej časti mesta, pokračuje sa
na Hviezdoslavovu ulicu, sídlisko Pod
Vŕšky a končí sa Etapou. Okrem samotného mesta kosíme aj park, sad v parku,
kúpalisko a plochy pri zimnom štadióne.“
Na kosenie využívajú technické služby
dva traktory a dve traktorové kosačky.
Okrem toho pracujú aj ruční kosci a ľudia, ktorí zbierajú pokosenú trávu. „Na
pokosenú trávu máme päť ľudí a štyri
ženy, ktoré hrabú trávu, ale aj odburiňujú záhony v meste,“ vyratúva Jagoš. Ako

naznačuje, pokosená hmota sa odváža
do mestského Centra zhodnocovania
odpadov. „Na tento rok sú plánované
štyri kosby. Námestie kosíme trinásťkrát
za sezónu, keďže je tam trávnik s intenzívnou údržbou, Ulicu SNP deväťkrát
a park šesťkrát,“ spresňuje Jagoš s tým,
že pracovný čas začína o 6.30 hodine, na
miesto kosenia sa pracovníci dostávajú
približne o 7.00 hodine a v prípade potreby sa niektoré dni pracuje až do 18.00
hodiny.

Kosia sa aj biodiverzitné lúky
Tento rok sú v meste aj miesta, nepokosené časti, ktoré sa nechávajú kvôli biodiverzite nepokosené. Zaujímalo nás, o aké
veľké plochy ide. „Na Etape je to približne 9 000 metrov štvorcových a v parku
približne 3 000 metrov štvorcových. Tu
treba povedať, že aj biodiverzitné lúky sa
kosia, no nie tak často ako bežné plochy.
Mali by sa aspoň 1 – 2-krát do sezóny pokosiť, my sme ich už jedenkrát pokosili.
Podľa poveternostných podmienok sa
bude prispôsobovať aj ich ďalšia údržba,“
dodáva na záver Peter Jagoš.
(li)
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Skúsený rozhodca Dušan Hrčka rozhoduje už viac ako dvadsať rokov
Odborná verejnosť ocenila jeho výkony za uplynulú sezónu Fortuna ligy

V nedeľu 12. júla vyhlásili najlepšiu
futbalovú jedenástku sezóny Fortuna
ligy 2019/2020. Okrem futbalistov sa
odborná verejnosť zamerala aj na
najlepších trénerov či rozhodcov.
V kategórii najlepší asistent rozhodcu zvíťazil Dušan Hrčka, bývalý žiarsky futbalista, dnes uznávaný čiarový
rozhodca.
Chlapci chcú na ihrisku väčšinou naháňať po trávniku lopty. Len máloktorý
túži stať sa futbalovým rozhodcom. V rodine Dušana Hrčku sa však povolanie
ROZHODCA dedí. Rozhodcom bol jeho
otec aj starší brat Patrik. „Futbal som
hrával za Žiar, neskôr za Lutilu a v roku
1995, keď som mal 20 rokov, tak som sa,
po vzore svojho otca, rozhodol stať aj ja
rozhodcom. Začínal som od najnižších
okresných súťaží, potom nasledovali
krajské súťaže a od roku 1999 robím
asistenta rozhodcu v národných súťažiach,“ hovorí na úvod skúsený arbiter
a ako vysvetľuje, rozhodca môže byť aj
hráčom, ale nemôže rozhodovať tú istú
súťaž, v ktorej hráva. „Ale keď už chcete
rozhodcu robiť vážne, nedá sa to skĺbiť
s hraním,“ podotýka Dušan, ktorý už má
za sebou odrozhodovaných približne
300 zápasov v prvej lige.
Oceneniu, ktoré Dušan získal od Slovenského futbalového zväzu po prvýkrát, sa
potešil. Ako však skromne hovorí: „Som
toho názoru, že rozhodca má byť neviditeľný, takže na oceneniach si veľmi
nepotrpím.“ My len podotýkame, že
v ankete hlasovali hlavní tréneri účastníkov FL, prezident Únie ligových klubov
(ÚLK), zástupcovia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) – tréner reprezentácie
SR „A“, tréner SR „21“, technický riaditeľ
a zástupca trénerov vo Výkonnom výbore, prezident Únie futbalových trénerov
Slovenska a predstavitelia médií. O najlepších arbitroch rozhodovali svojimi
hlasmi aj pozorovatelia rozhodcov SFZ
v spolupráci s Asociáciou rozhodcov
SFZ. „Keďže hlasovali odborníci, a nie
fanúšikovská základňa, určite má takéto
ocenenie väčšiu váhu. Tí ľudia poznajú
mňa aj moje výkony ako rozhodcu,“ zamýšľa sa Dušan.
Rozhodcovia nováčikovia začínajú rozhodovať od najnižších súťaží, aby získané teoretické vedomosti vedeli stopercentne zúročiť na futbalovom trávniku.
Na Slovensku sa delia do troch skupín
- TOP skupiny, AB skupiny a B skupiny.
Keď medzi rozhodcov postúpi mladý
rozhodca, ide do B skupiny, kde sa ide
doslova oťukať, dostane na rozhodovanie ľahšie zápasy, prípadne dorast.
Potom ide do AB skupiny, kde už môže
dostať jeden – dva zápasy z prvej ligy
a potom je už TOP skupina, kde chodia
rozhodovať iba prvú ligu. Do takejto
TOP skupiny patrí aj Dušan, ktorý je dnes
prvoligovým rozhodcom. „Nie som však
medzinárodný asistent rozhodcu,“ zdôrazňuje a približuje, kde napriek tomu
v zahraničí rozhodoval: „Bol som na
niektorých dôležitých zahraničných zápasoch. Spomeniem Rumunsko, kde sa
hralo o titul a na rozhodovanie si zavo-

Dušan Hrčka rozhodoval ostatné finále Slovnaft cupu medzi Slovanom
Bratislava a MFK Ružomberok. Zaujímavosťou je, že finále v identickom
zložení zažil aj pred dvoma rokmi, vtedy ešte s bratom Patrikom.

lali neutrálnych rozhodcov. Hral sa vtedy zápas medzi CFR Kluž – FC Temešvár.
Ale rozhodoval som aj v Poľsku, kde išlo
o postup z II. do I. ligy.“ Byť futbalovým
rozhodcom znamená okrem posudzovania faulov a gólov aj spoznávanie nových miest a ľudí. Dušan sa vďaka tomu
dostal na viaceré zaujímavé zápasy do
krajín ako Island, Portugalsko, Škótsko,
dvakrát rozhodoval vo Švédsku, ale bol
aj v Bielorusku, v Estónsku či Litve. Práve v posledných dvoch krajinách išlo
o zápasy, ktoré boli predkolami Pohára
UEFA. „Rozhodoval som aj priateľský
zápas Česko – Fínsko a keď sa hrali Majstrovstvá Európy v Rakúsku, tak som bol
pri generálke rakúskeho A tímu proti Tunisku.“

Pokriky si nevšíma,
na hru sa musí sústrediť
za každých okolností
Aj keď po toľkých rokoch rozhodovania sú už jednotlivé zápasy pre Dušana
takpovediac rutinou, nikdy nič nepodceňuje, a to, či ide o zápas prvej ligy,
alebo mládežnícke stretnutie. Ako však
prezrádza, extra prípravu na zápasy
nemá: „Potrebujem však kľud, čo je prípad finále Slovenského pohára. Veľmi sa
pred takýmito zápasmi nerozptyľujem,
dokonca dva dni pred zápasom nejdem
ani behať alebo bicyklovať, aby som
nespadol a nezranil sa.“ Finále Slovenského pohára, ktoré Dušan rozhodoval
aj tento rok, bol už jeho tretí takýto
zápas. Okrem toho bol na Slovenskom
pohári v minulosti delegovaný aj ako
náhradný rozhodca a rozhodoval aj
v niekdajšom Superpohári, kde sa proti
sebe postavili víťaz ligy a víťaz Slovenského pohára. Keď sa ho pýtame na
jeho najdôležitejšie zápasy kariéry, sú
to už spomínané zahraničné v Rumunsku a Poľsku. „Z domácich sú to napríklad zápasy medzi Slovanom a Trnavou,
kedy hrali o titul. V takýchto zápasoch
býva vypredaný štadión, zápas je ostro
sledovaný v televízii i na štadióne a aj
fanúšikovia sú ostrejší. Tých však až tak
nevnímam, pretože keď máte za sebou
20-tisíc ľudí, jediné, čo vnímate, je hluk,“
hovorí so smiechom a o čosi vážnejšie
dodáva: „Určite je to iné na štadióne, kde
je veľa ľudí, ako keď prídete na štadión,

Jeden zápas, dve rozlúčky. Bol pri tom, keď sa s kariérou lúčil hviezdny
útočník Róbert Vittek. Posledný zápas to bol aj pre jeho brata Patrika,
ktorý musel ukončiť kariéru rozhodcu kvôli veku.

kde je tisíc ľudí. Samozrejme, aj tisíc fanúšikov dokáže urobiť dobrú atmosféru,
hlavne ak povzbudzujú normálne a nie
s nadávkami na rozhodcov, funkcionárov, hráčov či trénerov. Pretože aj keď si
nadávky nevšímam, všetko vnímam. Našťastie, u mňa je to jedným uchom dnu,
druhým von.“ Ako Dušan podotýka, na
nadávky od fanúšikov nereaguje aj preto, lebo by ho to zbytočne rozptýlilo.
„A to si nemôžem dovoliť. Môže sa totiž
stať, že sa celý zápas nič nedeje a odrazu príde 90. minúta a zlomový moment,
kedy budete zrovna rozmýšľať nad tým,
či niekto niečo po vás zakričal, nebudete
sa sústrediť a vtedy urobíte chybu. A ten
moment môže rozhodnúť o celom zápase. Dôležité je maximálne sa sústrediť na
hru za každých okolností,“ zdôrazňuje
vážne rešpektovaný arbiter.

iba koníček. „V Bratislave máme kondičného trénera, ktorý to všetko kontroluje, trénuje nás a musíme sa dostať do
fázy, ktorá je označená ako „very good“.
Kondička musí byť,“ hovorí s úsmevom
Dušan, ktorý ešte donedávna trénoval
s bratom, ktorý bol tiež prvoligovým
rozhodcom. A práve táto skutočnosť tiež
v minulosti rozhodla o tom, že sa Dušan
stal asistentom rozhodcu, nie hlavným.
„Môj brat bol hlavným rozhodcom,
takže ja som išiel automaticky za asistenta. Neľutujem to však, lebo aj vďaka
tomu som sa dostal kade-tade do sveta,“ konštatuje s odstupom času a ako
prezrádza, má za sebou aj zápasy, ktoré
rozhodoval ako hlavný rozhodca. Boli to
zápasy v terajšej II. lige Nitra – Slovenský
Grob a Podbrezová – Banská Bystrica.

Aj rozhodcu môžu potrestať
Ak by ste čakali, že Dušana uvidíte na
čiare na zápasoch nášho Pohronia,
sklameme vás. „Nemôžem rozhodovať
zápasy Pohronia, pretože pochádzam
odtiaľto. Išlo by o konflikt záujmov,
pretože poznám osobne veľa našich
funkcionárov. To, ktorý zápas budem
rozhodovať, určuje Komisia rozhodcov,“
vysvetľuje Dušan, ktorého baví futbal aj
z pohľadu diváka, takmer ako každého
chlapa. Obľúbené futbalové súťaže či
kluby však nemá.
V posledných rokoch sa do futbalu zavádzajú mnohé nové technológie, jednou
z nich je aj systém VAR. Aký je názor nášho rozhodcu na tieto zmeny? „Aj ja som
sa školil vo VAR systéme,“ prekvapuje

Dušan si prevzal ocenenie ako najlepší asistent rozhodcu vo Fortuna lige
v sezóne 2019/2020. O ocenených rozhodovala odborná verejnosť.

Slovenskí rozhodcovia majú štyrikrát
do roka fyzické previerky. Najbližšia
čaká Dušana už túto nedeľu v Tatranskej Lomnici. „V pondelok večer som
písal online test z pravidiel futbalu.
Okrem toho, všetci rozhodcovia v I. a II.
lige majú šport testery, ktoré zaznamenávajú napríklad aj tepovú frekvenciu.
Musíme tiež mať minimálne tri tréningy
do týždňa. Ja chodím minimálne dvakrát do týždňa behať, dvakrát do týždňa
na bicykel a okrem toho absolvujem aj
CORE cvičenia, kedy sa cvičí s vlastnou
váhou tela,“ konkretizuje Dušan a ako
spresňuje, absolvuje tak minimálne päť
tréningov do týždňa. V zime majú rozhodcovia týždenný seminár v Turecku,
kde absolvujú dvojfázový tréningový
cyklus, rôzne odborné prednášky zo
zmien a doplnkov z pravidiel futbalu.
Zároveň tu majú teoretické a písomné
skúšky. „V lete máme 3-dňový seminár v
Senci alebo Tatranskej Lomnici, na jeseň
týždňový tréningový kemp vo Vysokých
Tatrách, ktorý je zameraný na kondičnú
prípravu. Každý deň – dva zase tréningy,
resp. jeden deň absolvujeme vysokohorskú kondičnú turistiku, čo znamená
zrýchlený presun 20 kilometrov na nejaký vysokopoložený bod vo Vysokých
Tatrách,“ vymenúva Dušan a aj z tohto
je tak zrejmé, že robiť rozhodcu nie je

nás, a zároveň prezrádza svoj názor: „Poviem úprimne, nie som tomu naklonený.
Veľmi sa tým hra zdržuje. Môže sa stať,
že jeden rozhodca presadzuje tvrdšiu
hru, rozhodca za monitorom môže byť
citlivejší, a tak môžu vzniknúť rozpory,
pribúdajú emócie a hra sa naťahuje.
Verím, že sa to časom skoriguje a bude
to pre futbal dobré. Radšej by som však
bol, keby bol v lopte čip, podľa ktorého
by sa dalo určiť, či bol, alebo nebol dosiahnutý gól. Samozrejme, to by sa využilo najmä pri sporných situáciách. Veľakrát sa stane, že lopta padne od brvna
dole a ľudské oko nemá šancu zachytiť
či lopta bola, alebo nebola celým objemom za bránkovou čiarou. Potom, keď
to ukáže kamera, tak každý povie, veď to

je jasný gól. Treba si to ísť ale vyskúšať
priamo na ihrisko.“
Aj rozhodca je len človek, a preto sa
môže ľahko stať, že sa jeho rozhodnutie
po čase ukáže ako chybné. „Pokiaľ budú
rozhodovať ľudia, vždy sa stanú aj chyby.
Nedá sa to bez toho. Tak isto, ako spraví
chybu hráč, keď nepremení pokutový
kop, alebo prekopne prázdnu bránu, aj
rozhodca urobí chybu. Patrí to k futbalu.
Keď rozhodnem, v tom momente som si
istý, že som rozhodol správne. Ale môže
sa stať, že som urobil chybu, ktorú si
však niekto všimne až pri opakovanom
zázname. Sú na to kompetentní ľudia,
delegáti, ktorí to vyhodnotia. Na základe
chybného rozhodnutia môže dokonca
rozhodca dostať trest. Napríklad že nebude nominovaný na ďalší zápas, alebo na dve kolá. Podľa toho, akú chybu
urobí,“ prezrádza pre fanúšikov futbalu
málo známe informácie a hovorí o konkrétnom prípade, kedy sa názor diváka
nestotožňuje s rozhodnutím rozhodcu:
„Veľakrát sa to stáva pri ofsajde. Postavenie mimo hry ale ešte nie je dôvod, aby
rozhodca dvíhal zástavku. To je veľmi
dôležité a mnoho fanúšikov to nevie.
Keď je hráč v postavení mimo hry, ale
nehrá s loptou, nie je to ofsajd. A vtedy
sa stáva, že fanúšikovia nadávajú, že to
bol čistý ofsajd. Pritom to tak nie je.“

Pri futbale zostane aj po
skončení kariéry rozhodcu
Ako rozhodca sa tiež Dušan každoročne
zúčastňuje prednášky, ktorú organizuje
Slovenský futbalový zväz pod názvom
Integrita. Týka sa korupcie vo futbale.
„Na prednáške nám na konkrétnych prípadoch vysvetľujú a ukazujú, ako sa rôzne skupiny ľudí, väčšinou zo zahraničia,
snažia nadviazať kontakt a radia nám,
akým spôsobom postupovať, aby sme
sa do niečoho „nenamočili“. Bol som
na zápase, kde bol po polčase stav 0:0
a nakoniec skončil 5:0, čo sme boli aj my
prekvapení. Ale nedokážem posúdiť, či
niekto na ihrisku behal viac, alebo menej, ako hral prvý a ako druhý polčas. To
musia rozanalyzovať druhí.“
Vďaka dlhoročnému pôsobeniu vo futbale si Dušan našiel veľa priateľov, ktorých má skoro v každom klube. Dnes sú
to už bývalí hráči, ako napríklad Igor Bališ, Marek Ujlaky, Miro König, Igor Demo,
Miro Hrdina. A ako vzniknú priateľstvá
medzi rozhodcom a hráčom? „Keď sa
s niekým stretávate dvadsať rokov, najskôr ako hráč, potom ako funkcionár, po
zápase idete na kávu, debatujete spolu.
Takto som spoznal aj Mikiho Radványiho, ktorého poznám ešte z čias, keď trénoval Dunajskú Stredu,“ prezrádza a na
záver naznačuje, čo bude robiť po skončení rozhodcovskej kariéry, ktorá sa už
blíži: „Rozhodcovský dôchodok začína
v 45-ke. Určite viem, že nebudem robiť
napríklad delegáta. Musím však povedať, že robiť prácu rozhodcu je veľakrát
na úkor rodiny. Moji blízki ma napriek
tomu počas tých viac ako 20 rokov podporovali a stáli pri mne, za čo im patrí
veľké poďakovanie.“
(li)

Pri vyhlasovaní Jedenástky sezóny sa ocitol v spoločnosti najlepších.
Dušan (na snímke vpravo) stál na jednom pódiu s menami ako Dominik
Greif, Zsolt Kalmár, Vasil Božikov či Eric Davis, účastník MS 2018 v Rusku.

Autorská výstava Jolany Palajovej

Jolana Palajová nerada o sebe rozpráva. Radšej svoje pocity a videnie
sveta vkladá do farieb.
Príďte nahliadnuť do sveta nádherných
odtieňov, lúčnych kvetov, morského
vánku...
Výstava trvá do 31. augusta v priestoroch Pohronského osvetového strediska, v pondelok – piatok od 8.00 do 15.00
hod., alebo podľa dohovoru.

Z pera čitateľa
Dva kone ustajnené v maštali na fare
zamestnávali celú rodinu celých 24 hodín
každý deň. Jazda v okolí Žiaru nad Hronom,
ďalej na Šibák. Jedna príhoda, na ktorú
spomínam preto, lebo som prežil strach veľký
pri Hrone, pod „sväzarmom“. Nacválal som na
lúku. Pri „sväzarme“ bol so psom pán, ktorý
v tom čase robil psovoda na polícii. Bol tam so
psami, ktoré trénoval na zásahy proti živlom.
Jeho psy, keď zbadali koňa, tak sa rozbehli
proti mne a začali útočiť na nohy koňa. Pán
na psov kričal, chcel ich privolať, ale boli
rozzúrené a neposlúchali ho. Preto služobnou
pištoľou vystrelil trikrát do vzduchu a utekal
ku mne na pomoc. Psy útočili kobylke na
nohy. Ak by som spadol z koňa, napadli by aj
mňa. Našťastie, dobehol psovod a jedného
z psov pripol na vôdzku. Druhý pes sa držal pri
ňom. Potom som s trasúcimi rukami a nohami
odcválal smerom na Kupču.
Kobylka sa v tom období začala horovať, bolo
treba hľadať žrebca a pripustiť ju, aby mala
žriebä. O tom, ako som to zariadil, nabudúce.
František

MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
– NOVÉ TERMÍNY AKCIÍ
Po osobnej komunikácií s umelcami si MsKC pre vás
pripravilo náhradné termíny preložených koncertov
a predstavení z 1. polroka. Čaká sa už len na vyjadrenie
k divadlu Na koho to slovo padne. Predstavenia SĽUKu
a FÍHA Tralala sa v roku 2020 neuskutočnia.
Zakúpené vstupenky na uvedené predstavenia
v nových termínoch zostávajú v platnosti.
• 2.9. Miro Jaroš
• 25.9. Tweny Five Expres Party (Skoromájová veselica)
• 11.10. Zahrajko
• 9.11. Radošinské naivné divadlo
• 14.11. Kollárovci
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Jolana Palajová je rodáčka z Novej Bane,
ktorá žije v Žiari nad Hronom. Maľovaniu sa venuje od detstva. V Novej Bani
navštevovala ľudovú školu umenia. Vyštudovaná agronómka na VŠP v Nitre sa
venuje maľbe zátiší, prírodných scenérií,
dedinských zákutí, tiež mestských motívov. Tomuto koníčku venuje všetok
voľný čas. V minulosti sa venovala aj
športovej streľbe, v ktorej dosahovala

ocenenia, no prevážila záľuba k umeniu.
Zúčastňuje sa takisto výtvarných súťaží,
má ocenenia z celoslovenskej aj krajskej
súťaže Výtvarné spektrum. Absolvovala
veľké množstvo sympózií na Slovensku,
Srbsku, Bosne a Hercegovine, Nemecku
a na Ukrajine.

POSTREH ČITATEĽA

Auto nie je výklad

Leto je v plnom prúde a s ním aj letná
turistická sezóna. Ľudia často zabúdajú na riziko vykradnutia auta, alebo
podceňujú šikovnosť zlodejov. Preto
vám Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Žiari nad Hronom prináša pár
stručných rád, ako zbytočne nedráždiť
zlodejov.
Polícia už roky pôsobí preventívne na vodičov, aby nenechávali veci v aute, alebo
aspoň nie tak, aby ich bolo vidno. Prečo?
Lebo auto nie je výklad! Páchatelia zvyčajne z auta odcudzia všetko, čo sa dá.
Počnúc autorádiami, cez osobné veci,
ktoré necháte len tak pohodené v aute.
Táto trestná činnosť je stále mimoriadne
rozšírená. Veci z tejto trestnej činnosti
idú ľahko na odbyt, hoci len za pár drobných. Niektorým skupinám zlodejov
práve tých pár drobných pomáha prežiť
z jedného dňa na druhý. Veľa ľudí si myslí, že sa kradne v noci. Omyl je pravdou!
Veľké množstvo krádeží sa odohráva aj
za bieleho dňa.

Čo priláka zlodejov
• draho pôsobiace autorádio;
• kufrík, kabelka, batoh, telefón, peňaženka, bunda, kabát... pohodené v aute;
• otvorené okno, otvorené strešné okno
(hoci len vyklopené), neuzamknuté auto;
• tmavé neosvetlené miesto, kde vaše
auto parkuje.

V dobe, keď ľudia boli ľuďmi, tak spolu
komunikovali, posedeli pri dome, zdravili
sa navzájom. Dnes sa obrátia, aby nemuseli
kontaktovať suseda. Prenajal som si pred domom
– panelákom – pod oknami bytu pozemok. Tu
pestujem kaktusy juka, rôzne tuje, skalné ruže
a iné kvety.
Mám však problém, že majitelia psov venčia na

pozemku, ničia rastliny a z poschodia hádžu nedopalky
na tuje. Pýtam sa, ako môže osoba, ktorá chová psa,
nenávidieť flóru? Veď aj pes dýcha. Človek zničí planétu.
Ponúkam fotografiu pozemku, o ktorým sa starám pod
oknom nášho bytu. Juky pestujem už 50 rokov a vždy
kvitnú na moje narodeniny. Príďte sa pozrieť, budete
prekvapení. Ulica Pod Donátom.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 25.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 26.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 27.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 28.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529
• 29.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21,
Kremnica
• 30.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 31.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153

• 1.8. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158,
Hliník nad Hronom
• 2.8. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 3.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21,
Kremnica
• 4.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 5.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 6.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 7.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529
• 8.8. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21
• 9.8. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00
h otvorené lekárne:
• lekáreň Benu, SNP 116 (OC Kaufland)
• lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

• ak v aute nechávate na očiach cenné
veci, dávate zlodejovi príležitosť kradnúť;
• okrem škody, ktorá vám vznikne, budete musieť často platiť aj za nové sklo,
zámky či za iné poškodenie. Prevencia
nestojí nič, iba pár sekúnd vášho času.

Čo ešte môžete urobiť
• aj keď parkujete v dvore rodinného
domu, auto nenechávajte otvorené či
odomknuté;
• elektronika, či už mobil, alebo autorádio, má zvyčajne výrobné číslo. To si nechajte uchované. V prípade, že páchateľa
chytia, uľahčí to identifikáciu odcudzených predmetov;
• dajte prednosť kúpe rádia s odnímateľným panelom;
• veľmi dobrou prevenciou je aj nalepenie certifikovaných tmavých fólií na
zasklenie auta, s výnimkou čelného skla
a bočných predných skiel;
• zároveň mnoho zlodejov odstraší aj
dobre fungujúci autoalarm.

Čo robiť s vykradnutým autom
• nikdy si do auta nesadajte a nezisťujte,
čo vám zmizlo. Môžete zničiť rôzne stopy,
ktoré páchateľ v aute zanechal;
• ihneď zavolajte linku 158 a riaďte sa pokynmi a odporúčaniami operátora.

Ako znížiť riziko krádeže

Aj vy môžete pomôcť.
Ihneď volajte 158!

Hoci aj pri krátkom opustení auta, nikdy
v ňom nenechávajte vyššie spomenuté predmety, ktoré hneď udrú do očí.
Z auta si nezabudnite zobrať aj osobné
doklady, resp. doklady od auta. Ku mnohým krádežiam dochádza na čerpacích
staniciach, kde dokonca vyčíňajú gangy
zlodejov. Uzamykajte auto aj tam. V odkladacích priestoroch nenechávajte
nič cenné. Auto vždy riadne uzamknite
a zavrite všetky okná. Ak už musíte niečo
v aute nechať, odložte to tak, aby to nebolo vidno. Spravte to ešte mimo miesta, kde zastavíte a plánujete auto nechať
dlhšie bez dohľadu. Nikdy neviete, kto
vás sleduje. V noci si snažte vybrať osvetlené miesta, aj keď výnimočne platí pravidlo, že pod lampou je najväčšia tma.

• ak sa neznáme alebo zamaskované
osoby pohybujú po parkoviskách v okolí
odstavených áut a ich správanie sa vám
zdá podozrivé;
• ak niekto nápadne uteká od zaparkovaných vozidiel;
•ak vidíte podozrivé auto pohybujúce
sa v noci po parkovisku bezcieľne a so
zhasnutými svetlami;
• jedným zo spôsobov vniknutia do auta
je rozbitie skla. Ak to začujete, hneď informujte políciu;
• páchatelia sa často pohybujú na autách. Všimnite si typ, farbu, evidenčné
číslo a ak je to možné aj posádku (počet,
pohlavie, vek, farbu vlasov a i.)
OR PZ v Žiari nad Hronom

• zlodejovi stačí na vykradnutie auta menej než 5 minút, odkedy auto opustíte;
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Ako sa nedostať na zoznam neplatičov
Určite ste sa už stretli s pojmom „neplatič“. Neplatičom sa stáva ten, kto
neuhradí svoje záväzky k dátumu
splatnosti. Zároveň každý, kto má
nejaký záväzok, je dlžníkom. Zisťovali sme, čo znamená, ak dlžíte na
poistnom v zdravotnej a sociálnej poisťovni a od akej sumy možno občana
považovať za neplatiča.
V prípade, že platiteľ poistného neuhradí preddavok na poistné alebo výkaz
nedoplatkov v stanovenej lehote, vzniká mu dlh voči zdravotnej poisťovni.
„Ak ide o tri nezaplatené preddavky na
poistné, alebo nezaplatenie nedoplatku
a suma je vyššia ako 100 eur, platiteľ poistného sa dostane na Zoznam dlžníkov.
V takom prípade dochádza aj k obmedzeniu úhrad za odkladnú zdravotnú
starostlivosť,“ vysvetľuje Matej Štepianský, PR špecialista zdravotnej poisťovne
Dôvera a ako podotýka, poisťovňa s platiteľmi poistného komunikuje. V prípade
neuhradeného poistného, platiteľa upozorní, rovnako ho upozorní aj v prípade
zaradenia do Zoznamu dlžníkov.
Rovnaké podmienky platia aj vo
Všeobecnej zdravotnej poisťovni. „Zoznam dlžníkov je verejne dostupný na
internete a zdravotná poisťovňa má zákonnú povinnosť aktualizovať ho vždy
k 20. dňu v kalendárnom mesiaci. Zaradenie do zoznamu dlžníkov má priamy vplyv na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti,“ upozorňuje hovorkyňa
VšZP Zuzana Štukovská a ako zdôrazňuje, evidencia v zozname dlžníkov môže
negatívne ovplyvniť aj prístup neplatiča k externému financovaniu, napr.
úverom, dotáciám, prostriedkom z eurofondov a podobne. Navyše, Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
môže poistencovi uložiť pokutu za nesplnenie povinnosti odvádzať preddavky riadne a včas. „Ak poistenec pohľadávku neuhradí riadne a včas, VšZP ho
napriek tomu, že jej to zákon neukladá,
kontaktuje. Dlžníkovi zasiela výzvu na

aj stav svojho saldokonta a predísť tak
prípadným sankciám za nedoplatky na
zdravotnom poistení.
O splátkový kalendár môže požiadať aj
platiteľ poistený v zdravotnej poisťovni
Dôvera. „Dlžná suma, len dlh bez exekúcie, musí byť vyššia ako 60 eur. Najvyšší
počet splátok môže byť 18, a zároveň
najnižšia suma jednej splátky musí byť
vyššia ako 10 eur,“ konkretizuje Matej
Štepianský.

Kedy je občanovi poskytnutá iba
základná lekárska starostlivosť

úhradu nedoplatkov, výkaz nedoplatkov a predexekučnú výzvu, prípadne ho
kontaktuje telefonicky alebo e-mailom.
Aj touto formou sa mu snaží pomôcť,
keďže pri vymáhaní pohľadávky exekútorom sa dlh navyšuje o trovy exekúcie,“
približuje Štukovská.

Požiadajte o splátkový kalendár
Ak už sa dostanete na zoznam neplatičov a nemáte potrebnú finančnú hotovosť, nemusíte zúfať, ešte stále existuje
možnosť dohody. Výzvy na úhradu obsahujú okrem informácií o záväzkoch
dlžníka aj možnosti, ako ich riešiť, aby sa
poistenec vyhol sankciám. VšZP odporúča dlžníkom požiadať o uzatvorenie
splátkového kalendára. „Najdôležitejšou podmienkou na schválenie žiadosti
o uzatvorenie splátkového kalendára
je, aby poistenec, platiteľ poistného, do
15 dní od podania žiadosti o splátkový
kalendár uhradil 40 percent z celkovej
sumy neuhradeného dlžného poistného, preddavkov na poistnom, nedoplatkov z ročného zúčtovania, ktoré sú
ku dňu podania žiadosti o splátkový
kalendár po splatnosti. Na zvyšok dlhu
sa uzatvorí splátkový kalendár s mesač-

nými splátkami v rozsahu 9 mesiacov.
Uzatvorením splátkového kalendára
vzniká dlžníkovi nárok na plnú zdravotnú starostlivosť. Tento nárok trvá,
ak dlžník plní splátkový kalendár riadne
a včas. V prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek splátky čo i len o 1 deň, nárok
na plnú zdravotnú starostlivosť zaniká
a dlžník má nárok už len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť,“ spresňuje
Zuzana Štukovská a ako upozorňuje,
uzatvorením splátkového kalendára
ostáva platiteľ aj naďalej evidovaný
v zozname dlžníkov až do splatenia celej
sumy, ale pri jeho mene bude uvedené,
že má nárok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu. Treba
však pripomenúť, že VšZP môže uzatvoriť splátkový kalendár len na pohľadávky, ktoré neboli postúpené na vymáhanie súdnemu exekútorovi. „V prípade, že
evidujeme voči poistencovi pohľadávku
vymáhanú súdnym exekútorom, so žiadosťou o splátkový kalendár sa poistenec musí obrátiť už priamo na súdneho
exekútora,“ dodáva Zuzana Štukovská.
VšZP zároveň odporúča poistencom,
aby si aktivovali ePobočku, kde si okrem
iných výhod môžu priebežne sledovať

Žiaci spoznávali ropuchu zelenú
Aj keď školáci už majú takmer jeden
mesiac letných prázdnin za sebou,
pripomenieme si dva pekné zážitky,
ktoré majú žiaci z 1. C zo Základnej
školy na Ulici M. R. Štefánika.
Ešte v júni priniesla do triedy učiteľky
Martiny Polachovej jej žiačka Laura zákonom chránenú žabku. „Najprv som si pomyslela, že to nebol úplne dobrý nápad,
ale nakoniec to vypálilo na jedničku,“ hovorí s úsmevom obľúbená pedagogička
a ako prezrádza, so svojimi žiakmi si vygooglili, že ide o ropuchu zelenú, ktorá
je obojživelník. „Keď ju k nám Laurika
priniesla, merala približne 4 centimetre
a dorastie maximálne do 8 centimetrov.
Táto zákonom chránená žabka sa živí
hmyzom, stonožkami a chrobáčikmi. Deťom sa veľmi páčilo, ako kŕka. Po tomto
zážitku sme sa spoločne naučili takú žabku aj nakresliť,“ približuje pedagogička.

Pred niekoľkými týždňami sa trieda Martiny Polachovej rozlúčila so školským
rokom, ako sama hovorí, na parádu. „Náš
prvý školský rok nám ubehol ako voda.
A dnes môžeme konštatovať, že bol úplne iný ako všetky predošlé školské roky.
Bol iný kvôli Covid-19. Aj napriek tomu
sme ho však všetci zvládli. Zvládli sme ho
vďaka skvelej spolupráci rodičov a učiteľov, vďaka povzbudeniam a vzájomnej
podpore. Malí mravčekovia z 1. C dokáza-

li, že do svojho mraveniska právom patria. Ukázali, že sú usilovní a pracovití. Že
sa do povinností vedia poriadne zahryznúť. A tak si oslavu konca roka poriadne
užili,“ dodáva na záver Martina Polachová
a ako prezrádza, jej žiačikovia, onedlho
už druháci, si posledný deň pred prázdninami v škole pochutili na sladkých minitortičkách.
(li)
Foto: archív MP.

Poistenec v Zozname dlžníkov má podľa
zákona nárok na úhradu len neodkladnej zdravotnej starostlivosti. „V súlade
s týmto ustanovením obmedzujeme
úhradu za odkladnú zdravotnú starostlivosť ako sú kúpele, plánované operácie, schvaľované zdravotnícke pomôcky
a niektoré lieky a zubné zákroky. Výnimkou sú však napríklad poistenci, ktorí
majú uzatvorený splátkový kalendár
a splátky dlhu riadne hradia. V takom
prípade majú hradenú zdravotnú starostlivosť tak ako poistenci bez dlhu,“
dodáva na záver Štepianský.

Sociálna poisťovňa si za každý
deň omeškania účtuje penále
Zoznam neplatičov si vedú aj v Sociálnej
poisťovni. „ Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam
dlžníkov, kde sú zverejnené tie fyzické
osoby a právnické osoby, ktoré majú
nedoplatok na poistnom vyšší ako 3,32
eura. Rozhodnutie na dlžné poistné, na
základe ktorého dlh začína vymáhať,
však je predpísané od dlžnej sumy nad
5 eur,“ informuje Mária Ďurišová. Rovnako ako zdravotné poisťovne, aj Sociálna
poisťovňa posiela mesačne tým odvádzateľom poistného, na ktorých má telefónny kontakt alebo e-mailovú adresu,
informáciu, že za predchádzajúci mesiac

nie je poistné uhradené. Ako však Ďurišová podotýka, ide iba o informáciu
a ústretovú službu Sociálnej poisťovne.
„Ak odvádzateľ poistného dlh neuhradí, Sociálna poisťovňa vydáva priebežne
rozhodnutia na dlžné poistné, aj penále,
ktoré je 0,05 percenta z dlžnej sumy za
každý deň omeškania, kde je odvádzateľovi špecifikované obdobie, za ktoré
dlhuje Sociálnej poisťovni, jeho výška aj
splatnosť.“
Ak má odvádzateľ poistného dlh na
poistnom, avšak aktuálne nedisponuje
finančnými prostriedkami, môže požiadať o splátkový kalendár v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Tá
v 60-dňovej lehote rozhodne o tom, či
schvaľuje, alebo neschvaľuje splátkový
kalendár. Ten sa dá následne rozvrhnúť
najviac na 24 mesiacov. „Ak odvádzateľ
poistného ani na základe rozhodnutia
o dlžnom poistnom toto neuhradí, Sociálna poisťovňa pristúpi buď k správnemu výkonu, teda dlžné poistné - svoju
pohľadávku môže uspokojiť buď prikázaním pohľadávky z účtu, vykonávaním
zrážok zo mzdy, alebo zrážkami dávok
zo sociálneho poistenia, prípadne postúpi pohľadávku inej právnickej osobe,“ konkretizuje Ďurišová, čo sa stane
v prípade, že svoju podlžnosť platiteľ
neuhradí ani po výzve.
Ak neodvádza poistné zamestnávateľ
za zamestnanca, vplyv na dávky zamestnanca táto skutočnosť nemá. „Pri
samostatne zárobkovo činných osobách
je však riadne a včasné platenie poistného jednou z podmienok priznania
nemocenských dávok . Neprihliada sa
len na dlh, ktorý je nižší ako 5 eur. Pri priznávaní dôchodku sa obdobie, za ktoré
SZČO nezaplatí poistné, na dôchodkové
účely nezaráta,“ dodáva na záver Mária
Ďurišová.
(li)

Policajti zisťovali, ako vodiči
ovládajú poskytnutie prvej pomoci

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom zrealizovalo
v spolupráci so Slovenským Červeným
krížom v dňoch od 7. do 10. júla bezpečnostno-preventívnu akciu v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica
a Banská Štiavnica.
Akcia bola zameraná na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania
prvej pomoci. Zároveň bola počas uvedenej akcie vykonaná kontrola lekárničiek,
ktoré sú povinnou výbavou motorových
vozidiel. Vodiči boli preskúšaní z prak-

tického overovania poskytovania prvej
pomoci, zisťovania vedomia u zranenej
osoby, preverovania základných životných funkcií, uvoľnenia dýchacích ciest,
resuscitácie a zastavenia krvácania. Najväčší problém bol zaznamenaný so zabezpečením resuscitácie zranenej osoby
a boli aj vodiči, ktorým chýbala lekárnička, pričom táto je povinnou výbavou
motorového vozidla. Pokute sa nevyhli.
OR PZ v Žiari nad Hronom
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Hrady, zámky a kaštiele v Banskobystrickom kraji

Slovenské hrady, zámky a kaštiele sú svedkami bohatej histórie Slovenska. V minulosti sídla rôznych panovníkov odolávali útokom nepriateľov, ale stali sa aj dejiskami dôležitých historických udalostí. Dnes niektoré z nich stále dýchajú slávou, eleganciou a romantikou. Ale, na druhej strane, mnohé z nich sú dnes už iba ruinami, prípadne zrúcaninami. Napriek tomu,
v akomkoľvek sú stave, ponúkajú návštevníkom neopakovateľné zážitky. K mnohým sa viažu aj rôzne povesti. Keby sme chceli vymenovať všetky, zaplnili by sme celé noviny. Vybrali sme
preto pre vás tie, ktoré sú v blízkosti nášho mesta a nemusíte za nimi cestovať stovky kilometrov.

Šášovský hrad

Prvýkrát vyzýval k záchrane hradu obyvateľov mesta Žiar nad Hronom Janko Alexy v roku 1957. Od roku
2003 bolo na tento účel založené občianske združenie Združenie na záchranu hradu Šášov. Zrúcaniny
sú prístupné počas celého roka na vlastné nebezpečenstvo. Pri informačnej tabuli pod hradom je
sprístupnená aj Pamätná izba, otvorená od mája do októbra. V súčasnosti prebiehajú na hrade aj
rekonštrukcie.

Pustý hrad

Pustý hrad je hradný komplex nad mestom Zvolen. Skladá sa z dvoch hradných komplexov: Dolného
a Horného hradu. Medzi nimi sa nachádza spojovacia časť dlhá takmer 400 metrov, ktorú v časti pri
Dolnom hrade tvorí 206 metrov dlhý múr. Aj keď ide o ruinu, v porovnaní s inými hradmi vystavanými
na vrchole, je pravdepodobne so svojou rozlohou 7,6 hektára najväčší. Areál s priestorom súčasného
archeologického výskumu je sprístupnený pre verejnosť a vedie k nemu trasa náučného chodníka.
Hrad je voľne prístupný.

Bojnický zámok

Patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. Denné prehliadky: múzeum ponúka
dva okruhy prehliadok. Zámocký okruh návštevníkov prevedie po miestnostiach zámku, Galerijný
okruh predstaví zaujímavé umelecké zbierky formou galerijnej expozície. Zámocký okruh pozostáva
z Grófskeho bytu, Stredného hradu, hrobky rodiny Pálfiovcov, francúzskeho parku a jaskyne. Prehliadka
bez lektorského výkladu trvá približne 75 minút. Večerná prehliadka: s lektorom v dobovom kostýme,
s výkladom o histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy. Trvanie
75 minút, na základe objednávky. Otváracia doba: Júl – august: 9.00 – 17.00 h.

Renesančno-barokový kaštieľ v Žiari nad Hronom

Najznámejšia pamiatka mesta. V stredoveku slúžil ako pevnosť. Okolo roku 1631 bola prestavaná na
kaštieľ arcibiskupom Petrom Pázmáňom. Od roku 1851 tu pôsobil a v roku 1869 aj zomrel Dr. Štefan
Moyses. Od roku 1918 sa často striedali užívatelia kaštieľa, čo spôsobilo, že sa väčšina cenností v kaštieli
zničila. Od roku 2018 je kaštieľ vo vlastníctve mesta. V súčasnosti sa pripravuje na svoje otvorenie pre
verejnosť, ktoré bude spojené aj s komentovanou prehliadkou.

Zvolenský zámok

Stredoveký zámok je v súčasnosti aj najbohatšou obrazárňou na Slovensku. Jeho priestory ponúkajú
návštevníkom veľkú kolekciu starého umenia od 14. do 19. storočia. Siene prízemia a 1. poschodia sú
výstavným priestorom s množstvom umeleckých druhov, tém aj štýlov. V zámku je inštalovaných aj
niekoľko stálych expozícií. Otváracia doba: pondelok – utorok: zatvorené. Streda – nedeľa: 10.00 -17.30 h.

Vígľašský zámok

Zámok je situovaný v obci Vígľaš medzi Zvolenom a Lučencom. Postavený bol v 14. storočí. V 16. storočí
mu pripadla dôležitá úloha pri obrane stredoslovenských banských miest pred tureckými nájazdmi. Turci
zámok síce poškodili, ale nedobyli. V roku 2007 sa začala obnova hradného opevnenia, priľahlých bášt
a zámockého objektu. V roku 2014 sa zámok stal oficiálnym sídlom Rádu mečov kruhu. Objekt zámku
je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok a je unikátom v rámci Slovenska. Otváracia
doba: Otvorené denne od 11.00 do 14.00 h. Počas víkendu sú prehliadky zámku v sprievode sokoliarskej
skupiny Biatec.
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Mestský hrad

Mestský hrad v Kremnici je komplex stredovekých budov rôzneho poslania. Hrad je chránený
opevnením, na ktoré sa napájajú mestské hradby. Tie možno zaradiť medzi najzachovalejšie na
Slovensku. V hradnom areáli sa nachádza šesť expozícií v priestoroch štyroch objektov: Románsky
karner, Malá veža, Severná veža a Radnica. Expozície: Kostol sv. Kataríny – stojí v strede areálu, barokové
plastiky – v pôvodnej budove Radnice, Karner – najstaršia stavba hradu, kremnické zvony a zvonolejári
– expozícia na troch poschodiach v Malej veži, expozícia z archeologického výskumu hradu a obrana
mesta – nachádza sa na 3. poschodí severnej veže. Otváracia doba: Kostol sv. Kataríny, vyhliadková veža
kostola, Karner a kostnica: utorok – nedeľa 10.00 – 12.00 h/13.00 – 16.30 h.

Starý zámok

Je považovaný za kamennú kroniku mesta Banská Štiavnica. Jeho múry otvárajú bránu do najstarších
tajomstiev Štiavnice. Kedysi bol kostolom, ale v období tureckej hrozby bol prebudovaný na pevnosť.
Sídli tu expozícia o najstarších dejinách regiónu Baníci prichádzajú, expozície streleckých terčov,
kováčstva, slávna fajkárska dielňa či výstavy Baroková plastika a Kalvária v azyle. V sakristii sú vystavené
kópie obrazov z oltára tajomného Majstra M. S. Veža ponúka efektný výhľad a ukážky historických
hodinových strojov. Ako sa dýchalo v stredovekom žalári okúsite vo veži Himmelreich. Otváracia
doba: Júl – august: 9.00 – 17.00 h. Vstup do expozície: priebežne, maximálna kapacita v jednom momente
je 300 osôb.

Hrad Ľupča

Hrad vznikol pred rokom 1250 a pôvodne slúžil kráľovskej rodine ako poľovnícke sídlo. Neskôr hrad
menil majiteľov, ktorí ho prispôsobovali svojim požiadavkám, čoho dôkazom sú mnohé dostavby
a prestavby. Zaujímavým objektom je hradná studňa, z ktorej ústi päť podzemných chodieb. Pri hradnej
bráne stojím mohutná, vyše 700-ročná lipa, nazývaná aj Korvínova lipa. Podľa legendy pod ňou rád
sedával kráľ Matej Korvín. Vysoká je 25 metrov a obvod kmeňa je takmer 7,5 metra. Otváracia doba:
V sprievode sprievodcu si možno pozrieť nádvoria hradu, horný hrad, chodby, kaplnku a niektoré miestnosti.
Júl – august: denne okrem pondelka od 10.00 do 15.30 h. Vstupy sú v polhodinových intervaloch.

Kaštieľ Svätý Anton

O kaštieli sa traduje, že jeho stavba symbolizuje kalendárny rok – má 4 vchody, brány (ročné obdobia),
7 arkád (dní v týždni), 12 komínov (mesiacov v roku), 52 izieb (týždňov v roku) a 365 okien (dní v roku).
Dnes, po prestavbe, to však už nie je možné potvrdiť. Prevažná časť miestností, sál a chodieb si zachovala
pôvodný interiér z obdobia baroka, rokoka a empíru. V priestoroch kaštieľa sú dnes expozície múzea.
Kaštieľ obklopuje rozsiahly anglický park so vzácnymi stromami z 18. storočia. Prehliadka neprebieha
štandardne s lektorkou, expozíciu si môžete prehliadnuť samostatne s tlačeným textom. Otváracia
doba: Júl – august: utorok – nedeľa 9.00 – 17.00 h (obedná prestávka 12.30 – 13.00 h)

Nový zámok

Dominanta Banskej Štiavnice sa nachádza na Frauenbergskom kopci. Protiturecká renesančná pevnosť
bola postavená v rokoch 1564 – 1571. Pozrieť si v ňom môžete expozíciu, ktorá dokumentuje vojenskú
situáciu, výzbroj protitureckých pevností, zbrane uhorského a tureckého vojska, maľované strelecké
terče, ktorých pôvod siaha do obdobia tureckých výbojov a obrazy členov rodiny Koháryovcov.
Najzaujímavejšími exponátmi sú sedemhlavňové delo, tzv. organ zo 16. storočia, turecké jatagány,
hradné pušky, zápalné smolné palice, plastiky Turkov v životnej veľkosti, orientálne interiéry či strážnica
uhorského vojska. Otváracia doba: Júl – august: 9.00 – 17.00 h. Vstup do expozície je priebežne, maximálna
kapacita v jednom momente je 40 osôb.

Hrad Revište

Zrúcanina hradu sa nachádza na strmom andezitovom kopci, v obci Revištské Podzámčie. Najstaršou
dispozíciou hradu je severná obytná veža. Prístup na hrad je po vybudovaní náučného chodníka
príjemný a nenáročný, s miernym stúpaním cez les. Na parkovisku začína náučný chodník, pozostávajúci
z ôsmich tabúľ. Nedajte sa zmiasť polohou hradu, ktorý sa z toho pohľadu zdá byť na opačnej strane.
Chodník vás k nemu za nejakých 15 – 20 minút zavedie. Ak ste zdatný turista a uprednostňujeme
krkolomné, no kratšie trasy, tak pôvodný výstup na hrad začína asi 200 metrov od reštaurácie strmým
výstupom až k hradnej bráne. Otváracia doba: pondelok – piatok: možnosť vstupu len na nádvorie,
vyhliadková veža a horná časť je zatvorená z dôvodu rekonštrukčných prác. Sobota, nedeľa a sviatok:
možnosť pohybu po celom hrade. Vstup na vyhliadku v severnej veži za 1 euro.

Hrady, zámky a kaštiele v Banskobystrickom kraji
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

Odchádzam za svetlom,
kdesi v diaľke splyniem s ním.
Tým, ktorých milujem,
na cestu posvietim.
Dňa 6. apríla 2020, deň pred svojimi
78. narodeninami, nás navždy
opustila, po zdĺhavej a ťažkej
chorobe, naša milovaná maminka
Anna Šurková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiace dcéry Adrika, Majka
a smútiaca rodina.
Rodičov už nemáme, už len
strážnych anjelov...
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Veľmi nám chýbaš, ocinko.
Dňa 23. júla sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný otec
Jozef Šurka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Adrika,
Majka a smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Nezomiera ten,
kto žije v našich
srdciach.
Dňa 22. júla sme
si pripomenuli
4. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša milovaná mamička,
babka, svokra, švagriná a teta
Anna Prekoppová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Život a smrť.
V nich nikdy
nie si sám.
Tvoj odchod žije
s nami.
Aj trýzeň smútku
do nádeje
prekvitá.
Ty žiješ v nás – my v tebe
nie sme sami.
V láske a pokore si 30. júla
pripomenieme 13 rokov života bez
nášho drahého syna, brata a strýka
Juraja Gábriša.
Naše poďakovanie patrí všetkým,
ktorí mu venujú tichú spomienku.
Jeho najbližší.

SPOMIENKA
Dňa 28. júla si
pripomenieme
30. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša
drahá
Hermína Kupčiová.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
S hlbokým
zármutkom
oznamujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom a
známym, že nás
dňa 8. júla 2020
navždy opustila naša milovaná
Anna Lauková
vo veku 67 rokov.
Venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
Touto cestou tiež chceme
poďakovať všetkým, ktorí sa
zúčastnili poslednej rozlúčky
s našou milovanou.
S láskou manžel a synovia
s rodinami.

POĎAKOVANIE

SPOMIENKA

Ďakujeme
všetkým
príbuzným
a známym, ktorí
na poslednej
ceste odprevadili
našu drahú
mamičku
Annu Harachovú,
ktorá nás navždy opustila dňa
17. júna 2020 vo veku 92 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Predobré srdce na
svete sme mali,
ktoré vedelo nás
milovať,
keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám
viackrát, zmĺklo,
stíchlo, išlo už spať.
Kytičku kvetov na hrob ti dávame,
spokojný spánok ti prajeme a s úctou
spomíname.
Dňa 7. augusta si pripomenieme
7. výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama,
starká a prastarká
Anna Lazárová.
S veľkou láskou spomínajú
dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
susedom
a známym, ktorí
zdieľali náš žiaľ
a odprevadili na
poslednej ceste
našu milovanú
Máriu Mokrošovú,
ktorá nás opustila dňa 11. júla 2020
vo veku nedožitých 98 rokov.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal
rád, nemôže
zabudnúť.
Tak, ako voda
svojim tokom
plynie,
krásna spomienka na teba
nikdy nezahynie.
Dňa 6. augusta 2020 si
pripomíname 13. výročie
od smutnej chvíle, čo nás opustila
naša manželka, matka, dcéra,
sestra, švagriná a teta
Anna Siegelová,
rod. Chrenčeková.
S láskou spomína manžel Viliam,
syn Roman, matka, brat, sestra
a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí
jej spolu s nami venujú
tichú spomienku.

SPOMIENKA

Spomienky stále zostávajú...
Dňa 21. júla sme si pripomenuli
10. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš
drahý otec a starý otec
Jozef Zúbrik
a dňa 18. septembra si
pripomíname 18. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá
mamička a stará mama
Emília Zúbriková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba
a povedať,
ako veľmi
nám chýbaš,
ako smutno je
nám bez teba.
Keby sa dalo
vrátiť čas,
pohladiť ťa, počuť tvoj hlas
a stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 27. júla si pripomíname 5 rokov
od smutnej chvíle, kedy nás
náhle opustil náš milovaný
manžel, otec a starký
Peter Miškovský
vo veku 62 rokov.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Marta, dcéra Evka
s rodinou, syn Peťo s rodinou,
vnúčatá Dominika, Matejko, Peťko,
Tobiasko, Samko starkému do
nebíčka posielajú veľkú pusu.

SPOMIENKA

Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Dňa 18. júla sme si pripomenuli
15. výročie smutnej chvíle, keď nás
opustila naša drahá mama
Mária Wiežbová
a dňa 7. júla sme si pripomenuli
12. výročie od smrti jej syna,
nášho drahého
Ing. Jána Wiežbu.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
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Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,
zanechajúc
všetkých, čo si
rada mala.
V neznámy svet
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí ťa radi mali.
Dňa 21. júla sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamina a starká
Filoména Varhaníková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Dňa 5. augusta
uplynie 7 rokov
od posledného
výdychu našej
milovanej
mamičky, babky,
prababky a tety
Evky Benčovej, rod. Miškovskej,
kedy nás opustila vo veku jej
nedožitých 86 rokov.
S neutíchajúcim smútkom a láskou
v srdci spomínajú dcéry Mária,
Eva a Monika s rodinami, ostatná
rodina a priatelia.

SPOMIENKA

Dňa 25. júna sme si pripomenuli
7. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
Vladimír Dúbravský
a dňa 31. júla si pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
Ružena Dúbravská.
Tí, ktorí ste ich poznali, spomeňte
si spolu s nami.
Spomínajú dcéra a synovia
s rodinami.

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 22. júla sme
si pripomenuli 4. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustil náš milovaný
Juraj Polach.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomína priateľka Helena.

SPOMIENKA
Dňa 23. júla sme
si pripomenuli
20. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
Stanislav Mališ.
S láskou spomína
družka Jarmila s deťmi
a ich rodinami.

Spomeňte si na svojich
najbližších spolu s nami
Uzávierka čísla, ktoré vychádza
10. augusta, je v piatok 31. júla.
Spomienky prijaté po tomto termíne
budú uverejnené až v ďalšom vydaní.
Spomienky si môžete podať prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

Generálny pardon od vodárov
až do konca októbra

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť začína v rámci svojej
pôsobnosti s podrobnou kontrolou
odberných miest, ktoré sú pripojené
na verejný vodovod alebo verejnú
kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú
zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.
Keďže spoločnosť chce dať takýmto subjektom príležitosť, aby sa prihlásili a odo
dňa prihlásenia uzavreli s dodávateľom
zmluvu a vyhli sa tak zvýšeným poplatkom a pokutám po tom, keď takéto nelegálne pripojenie odhalí, dodávateľ vyhlasuje od 14. júla do 30. októbra 2020 tzv.
generálny pardon.
Ak do uvedeného termínu nedôjde k legalizácii pripojenia uzavretím zmluvného vzťahu na príslušnom zákazníckom
centre a kontrolou bude potvrdené pripojenie či už na verejný vodovod, alebo
verejnú kanalizáciu, prípadne odberateľ
odvádza vody z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie bez spoplatnenia,

alebo využíva vlastnú studňu, z ktorej
bez zaplatenia odvádza vody do verejnej
kanalizácie, dôjde aj k vyčísleniu škody
pre konkrétneho odberateľa.
V prípade, že odberateľ má uzavretú
zmluvu na dodávku vody, avšak za odvádzanie odpadovej vody do verejnej
kanalizácie neplatí, dodávateľ si uplatní
aj príslušnú pokutu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. Takéto
konanie odberateľa je kvalifikované ako
trestný čin, preto reálne hrozí aj trestnoprávna zodpovednosť v zmysle Trestného
zákona.
„Veríme, že vyhlásením generálneho
pardonu motivujeme subjekty, ktoré
do dnešného dňa odoberali pitnú vodu,
alebo odvádzali vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie nelegálne,
k uzavretiu zmluvného vzťahu,“ informuje vo svojom stanovisku Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť.
(r)
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Richard Župa pričuchol k futbalu ako desaťročný
Dnes patrí k oporám Pohronia

Obranca Richard Župa prišiel do FK
Pohronie z vtedy prvoligového Tatranu Prešov pred tromi rokmi. Patrí
tak k hráčom, ktorí v jednej sezóne
zachraňovali II. ligu, aby ju o rok na
to senzačným spôsobom vyhrali. Pohronie Fortuna ligu pre Žiar zachránilo a mladý obranca bol opäť pri tom.
„Bola to pre mňa skvelá príležitosť, keďže som v Tatrane Prešov ako dorastenec
v A tíme veľa priestoru nedostával. Ale
po prestupe do Pohronia mi vtedajší
tréner dal príležitosť ukázať sa,“ prezrádza, ako vnímal zmenu vo svojej kariére
po príchode do FK Pohronie a spomína
aj na pocity, ktoré zavládli po historicky prvom postupe žiarskeho klubu do
najvyššej futbalovej súťaže: „Bol to neopísateľný moment. Veľmi rád na túto
sezónu spomínam. Nielen preto, že sme
dosiahli niečo výnimočné, ale aj preto,
lebo sme boli naozaj výborný kolektív.“
V tejto sezóne sa Richardovo postavenie
v tíme zmenilo a stal sa stabilným členom základnej zostavy. Kým v minulej
sezóne si pripísal len deväť štartov v II.
lige, v práve ukončenej sezóne je to už
21 štartov s viac než dvojnásobnou minutážou. Čomu on sám pripisuje túto
zmenu? „Po príchode nového trénera
som dostal šancu, ktorú som využil. Poriadne som na sebe zapracoval a mojou
odmenou je miesto v základnej zostave.“ Brániť rýchlonohých hráčov ako
Bukari, van Kessel či Moha nie je zrejme
jednoduché. „Tak v prvom rade, prvá
a druhá liga sa nedá vôbec porovnávať. Prvoligoví hráči sú lepšie technicky
vybavení, lepšie rozmýšľajú a hrá sa aj
v rýchlejšom tempe. Po postupe do najvyššej súťaže som musel na sebe pracovať, aby som im dokázal čeliť,“ zamýšľa
sa 22-ročný obranca nad tým, v čom je
hranie v najvyššej súťaži iné.

vodného tímu už dnes oblieka iné dresy,
naďalej zostali v kontakte aj v tejto sezóne a sledujú kroky svojich bývalých
spoluhráčov. Nakoniec, nie je sa čo diviť,
Pohronie pôsobilo v II. lige ako zohratý
tím, kde boli hráči dobrá partia. „Boli
sme výborná partia, ktorej dôsledkom
bol aj postup do I. ligy. V kontakte som
ostal s takmer všetkými chlapcami, najmä s Janom Sojkom, s ktorým sa pravidelne stretávame,“ potvrdzuje Richard.

„

Sme naozaj skvelá partia.
V kabíne si každý s každým
rozumie.

Richard na pozícii ľavého obrancu v základnej zostave nahradil mimoriadne skúseného Lukáša Tesáka, ktorý aktuálne
pôsobí v klube ako kondičný tréner. Ako
prezrádza: „Teso mi veľmi pomáha. Analyzujeme spolu situácie, pričom mi vždy
poradí, ako predchádzať chybám, ktorých som sa na ihrisku dopustil.“ Veľkým
plusom každého tímu sú určite aj dobré
vzťahy v kabíne. A tie sú v Žiari, podľa
Richarda, na vysokej úrovni. „Myslím si,
že sme naozaj skvelá partia a vychádza
každý s každým. Ale, samozrejme, hlbšie
vzťahy som si vybudoval s chlapcami,
ktorí sú tu už niekoľko sezón. Takým je
napríklad Patrik Blahút,“ konkretizuje,
s kým z klubu si najviac rozumie a dovolí
nám nazrieť aj pod „pokrievku“, keď sa
zamýšľa, kto je momentálne v Pohroní
najvýraznejším vodcom: „V prvom rade
určite Lukáš Pellegrini, ktorý je veľmi
dobrý človek ako po futbalovej, tak aj po
ľudskej stránke. Pre každého je veľkou
oporou a jeho rady si všetci ceníme. Ale
musím spomenúť aj Petra Pavlíka alebo
Patrika Jacka.“ Hoci mnoho hráčov z pô-

V drese Pohronia.

Počas rozhovoru sme sa nevyhli ani
štandardnej otázke o prvých krokoch
na ihrisku. Tie urobil Richard ešte ako
veľmi malý chlapec. „Za loptou som
začal behať asi hneď, ako som sa naučil
chodiť. Ale rodičia ma prihlásili na futbal
až v desiatich rokoch. Najprv som sa venoval stolnému tenisu, no za vzor som
mal staršieho brata, ktorý hrával futbal
a ja som sa mu chcel podobať,“ prezrádza prvotný impulz, ktorý ho doslova
nakopol k tomu, aby sa futbal pre neho
stal športom číslo jedna.
Veľká zmena čakala na mladého futbalistu po príchode do Žiaru nielen z profesionálnej stránky. Z takmer 90-tisícového Prešova si zrazu musel začať zvykať
na život v ani nie 20-tisícovom meste
v srdci Slovenska. Ďaleko od rodiny,
priateľov, predchádzajúceho života. Aj
keď s priateľkou býva v Banskej Bystrici,
do Žiaru pravidelne dochádza nielen na
samotné domáce zápasy FK Pohronie,
ale aj na tréningy. Trochu nám dovolí
nazrieť aj do súkromia a ako naznačuje,
voľný čas trávi predovšetkým s priateľkou, s ktorou sa venujú športovým ak-

tivitám, alebo len oddychuje po náročnom tréningu.
A kde sa Richard vidí o niekoľko rokov?
„Samozrejme, že svoju budúcnosť spájam s futbalom. Mojim snom je dostať
sa do futbalovej reprezentácie,“ netají
ambície obranca, ktorého obľúbeným
klubom je od malička Arsenal Londýn.
Aj keď obľúbeného hráča nemá, všíma
si predovšetkým ľavých obrancov, od
ktorých môže aj niečo odpozerať. „Rád
sa inšpirujem napríklad Marcelom Vieirom,“ konkretizuje talentovaný obranca
a ako na záver dodáva: „Špeciálny životný ani športový vzor nemám. Ale rád sa
inšpirujem úspešnými ľuďmi, ktorí na
sebe pracujú a posúvajú sa ďalej.“
Momentálne majú naši futbalisti voľno,
kým sa nezačne kolotoč novej sezóny
Fortuna ligy, ktorá začína 8. augusta. Richard trávi tieto dni v rodnom Prešove
s rodinou. Ako nám prezradil, oddychuje
a načerpáva sily na novú sezónu.
(li)

S priateľkou počas voľných chvíľ.

Karate maratón 2020

Bojujeme proti koronavírusu
KARATE

V stredu 1. júla sa pre priaznivcov
karate v telocvični Základnej školy
na Jilemnického ulici uskutočnil maratón v organizovanom cvičení 108krát kata Shisochin. Tradícia cvičenia
108-krát kata sa v našom meste buduje už niekoľko rokov a postupne
pod patronátom domáceho Karate
klubu MŠK cvičíme kata štýlu Goju
ryu.
Tento rok sa cvičila kata Shisochin, čo
sa voľne môže preložiť ako boj do štyroch strán, štyri smery konfliktu či štyri
brány. Myšlienka štyroch smerov vychá-

dza z tradičnej čínskej medicíny, ktorá
vyučuje náuku o štyroch elementoch
(drevo, oheň, kov a voda), pričom piaty
element – zem – tu reprezentuje človek.
Kata nás učí bojovať proti štyrom súperom, za použitia techník otvorených rúk,
ktoré vychádzajú zo štýlu Tigra. Autora
ani pôvod tejto kata nepoznáme. Kata
Shisochin sa rozvíjala na Okinave ako
súčasť Naha-te, preto je dnes zaraďovaná k smeru Shorei ryu zo systému Nahate. Väčšina informačných zdrojov sa
zhoduje v tom, že kata Shisochin bola
oficiálne predstavená v Okinawe pro-

stredníctvom sensei Kanryo Higaonna
(1853 – 1916), keď sa vrátil zo svojej cesty
z čínskeho Fujian od majstra južnej školy
Chuan Fa, menom Ryu Ru Ko. Higaonna
predal svoje učenie na majstra menom
Chojun Miyagi (1888 – 1953), ktorý založil Karate štýl Goju ryu. Shisochin bola
v neskorších rokoch jeho života jednou
z najobľúbenejších kata sensei Miyagiho.
Tohtoročné cvičenie bolo náročnejšie
pre pandémiu koronavírusu a opatrenia
s tým spojené. Ale napriek tomu sa do

cvičenia zapojilo 23 cvičencov od tých
najmladších až po 60-ročných, a to nielen z domáceho karate klubu, ale opäť
aj zo širšieho okolia, čo nás nesmierne
teší. Pre účastníkov cvičenia boli pripravené účastnícke listy, sladká odmena, občerstvenie a tematické tričká. Za
organizáciu a bezproblémový priebeh
tohto podujatia boli zodpovedný Mojmír Feldsam (5.dan), Miloš Viglašský (3.
dan) a hlavný tréner Karate klubu MŠK
Žiar nad Hronom Ľubomír Stirežovský
(5. dan).

Maratón 108-krát kata bol tak spolu
s páskovaním – skúšky technickej vyspelosti a klubovým gulášom opäť pomyselnou bodkou za ďalšou úspešnou
sezónou Karate klubu MŠK Žiar nad
Hronom. Ďakujeme za podporu mestu
Žiar nad Hronom, našim sponzorom,
trénerom, obetavým rodičom a šikovným pretekárom a pretekárkam, vďaka
ktorým sa nám spoločne darí úspešne
reprezentovať a šíriť dobré meno nášho
mesta prostredníctvom KARATE.
Miloš Viglašský, tréner karate
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Štvornásobní majstri Slovenska v basketbale sa zapíšu
veľkými písmenami do histórie žiarskeho športu
BASKETBAL

Žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom dosiahli na Majstrovstvách Slovenska
v basketbale žiakov v Košiciach skvelý úspech. Vybojovali 1. miesto, čím
dokázali obhájiť a získať pre seba
a naše mesto štvrtýkrát po sebe
ten najcennejší kov a tým aj titul
majstrov Slovenska. Majstrovstvá
SR v basketbale Žiakov sa odohrali
v Košiciach v dňoch 6. - 8. júla, kde sa
v boji o národný primát stretlo osem
najlepších tímov, ktoré postúpili z celoslovenskej ligy.
Žiarčania pricestovali do Košíc ako nasadená jednotka s bilanciou 11–1 a hneď
v prvom, a zároveň otváracom zápase
turnaja predviedli svoju silu. Rovesníkom z Bánoviec nad Bebravou nastrieľali
110 bodov a celý zápas vyhrali o 86 bodov (110:24). Dobrým výkonom sa prezentovali všetci hráči, ktorí si na ihrisku
schuti zahrali, a predovšetkým ukázali,
prečo prišli do Košíc.
Druhý deň majstrovstiev žiaci nastúpili
proti domácemu družstvu RIM Basket Košice, kde tiež splnili rolu favorita
a v priebehu prvého polčasu si koncentrovaným a zodpovedným výkonom
vybudovali 32-bodový náskok (42:10).
Postupne sa do zápasu zpojili všetci
hráči, ktorí sa snažili predviesť to najlepšie zo svojho basketbalového umenia.
Víťazstvom 67:44 si Žiarčania vybojovali
právo vyzvať na súboj o titul hráčov bratislavského Interu.
Tretí deň turnaja Majstrovstiev Slovenska v kategórii basketbalistov do
14 rokov vygradoval súbojom toho
najlepšieho, čo za posledné roky mládežnícky basketbal ponúka. Hráči BK

Matej Valent, Bruno Juhász, Martin Barniak, David Truben, Adam Herich. O postup na finálový turnaj sa zaslúžil aj hráč
Marián Laho. Tréneri: Juraj Horváth, Tomáš Fábry, Ján Valent.

Výsledky - štvrťfinálové zápasy
BK Žiar nad Hronom – BBK Bánovce
nad Bebravou 110:24 (24:3, 30:5, 20:12,
36:4)
Najlepší strelci: Horváth 22, Kartík 20,
Barcík 11, Caban 11, Kret 10, Ondrík 10,
Kaša 8, Valent 7, Kováč 6, Melaga 3, Barniak 2. Hrali: Kňažko, Truben, Kondra.

Najlepší strelci: Kret 13, Kartík 11, Caban 9, Ondrík 9, Horváth 8, Kaša 7, Melaga 5, Kondra 3, Barcík 2. Hrali: Kňažko,
Truben, Valent, Juhász, Barniak, Kováč.

Výsledky - finále
Inter Bratislava – BK Žiar nad Hronom
57:59 pp (13:9, 8:17, 16:15, 18:14, 2:4)
Najlepší strelci: Ondrík 12, Kret 10,
Caban 7, Kartík 6, Barcík 6, Juhász 4,
Horváth 3, Kňažko 3, Melaga 3, Valent
3, Kaša 2.
Juraj Horváth, tréner
Zdroj foto: Jäzva, basket.sk

Výsledky - semifinále
BK Žiar nad Hronom – RIM Basket Košice 67:44 (22:7, 20:3, 10:23, 15:11)
Žiaru nad Hronom a Interu Bratislava
už počas sezóny zvádzali súboje, či už
v Slovenskej lige, alebo európskej súťaži CYEBL. Preto aj toto finále sľubovalo
tuhý boj, čo sa aj do bodky potvrdilo.
Prvú štvrtinu lepšie začali Interisti, ale
v druhej zase dominovali Žiarčania a za
stavu 26:21 a s 5-bodovým náskokom
nastúpili do druhého polčasu. V druhej
časti hry sa vedenie v zápase prelievalo
z jednej strany na druhú, až nakoniec
zápas v normálnej hracej dobe skončil
remízou 55:55. V predĺžení dokázali hráči Žiaru ubrániť súpera a dovolili mu len
raz skórovať za dva body. Naopak, Žiarčania mali presnejšiu mušku ako aj viac
šťastia v zakončení, čo bol základ tesného víťazstva 57:59 pre Žiar nad Hronom.
Radosť z výhry ako aj z obhajoby titulu
bola nesmierna. Chlapcom patrí nesmierna vďaka za ich prístup, odhodla-

nie, bojovnosť a celkovú reprezentáciu
žiarskeho mládežníckeho basketbalu
nielen na finálovom turnaji, ale počas
celej sezóny.
Žiarčania sa dokázali presadiť nielen
ako kolektív, ale za individuálne výkony bol ocenený Matej Kret ako najlepší
hráč turnaja - MVP a Oliver Ondrík bol
vyhlásený za najlepšieho hráča nášho
družstva. Veľká vďaka patrí aj organizačnému tímu BK, rodičom a všetkým Žiarčanom, ktorí naše družstvo povzbudzovali počas celého turnaja či už osobne
v Košiciach, alebo na diaľku.

O úspech sa zaslúžili
Matej Kret, Alex Kaša, Filip Horváth, Oliver Ondrík, Marián Kartík, Lukas Alexander Caban, Jakub Barcík, Matúš Melaga,
Ján Kováč, Marek Kňažko, Alex Kondra,

Víťazstvom proti Senici sme sa zachránili vo Fortuna lige
FUTBAL - FORTUNA LIGA

FK Pohronie – FK Senica 1:0 (1:0)

posielal do baráže. My sme však z posledných štyroch zápasov získali desať
bodov a dokázali sme niečo, čomu málokto veril. Je to fantastický pocit. Ten
posledný krôčik býva najťažší. Videl som
na mojich hráčoch pred týmto duelom,
že to bude o hlavách. Pripravil som ich
na to tak, aby boli uvoľnení, aby sa nebáli vyhrať zápas. Som veľmi rád, že nám
padol gól po rohovom kope. Ak by však
brankár súpera nemal svoj deň, mohli
sme pridať aj ďalšie dva – tri góly. Vorel
fantasticky chytil ďalšie hlavičky Abraháma a Dzuríka. Prečo som sem prišiel,
teda aby sme ligu zachránili, to sa nám
podarilo, veľmi som spokojný.“

Gól: 42. Abrahám.
Rozhodovali: Glova – Bednár, Jánošík.
ŽK: Weir – Akinyoola, Duda, Didiba, Yenne, Addo, Eneji, Vorel.
Pohronie: Jenčo – Hatok, Dzurík, Chríbik, Župa – Blahút (83. Pellegrini),
P. Mazan, Weir, Badolo – Matić, Abrahám
(64. M. Mikuš)
Senica: Vorel – Buchel, Lukáčik, Didiba,
L. Kučera – Yenne (87. Buchel), Addo, Totka, Eneji – Akinyoola (66. F. Černák), Duda
Futbalisti FK Pohronie budú účinkovať aj v budúcej sezóne v najvyššej
slovenskej súťaži. Fortunaligovú príslušnosť sme si definitívne zabezpečili v záverečnom 5. kole nadstavbovej
časti, keď v skupine o udržanie sa sme
zdolali doma FK Senica 1:0 a obsadili
tak predposlednú priečku.

Hlasy po zápase
Mikuláš Radványi, tréner Pohronia:
„V prvom rade som veľmi hrdý na hráčov, čo predviedli v nadstavbovej časti.
Je to fantastické. Pred prvým zápasom
nadstavby nám nik neveril, každý nás

Patrik Abrahám strelil náš prvý aj posledný gól v uplynulej sezóne
Fortuna ligy. Ten proti Senici znamenal záchranu v najvyššej súťaži.

Patrik Ďurkáč, tréner Senice: „Videli sme zaujímavý zápas. Mal náboj od
prvej do poslednej minúty, to sa mi
páčilo. Prispeli k tomu oba tímy. Hral sa
tempo futbal, hore - dole. My sme v prvom polčase spravili dve chyby, jednu
z nich využil súper a skóroval. V druhom
polčase sme zlepšili svoju hru, hrali sme
priamočiarejšie, získali sme hernú prevahu, no nepodarilo sa nám skórovať.
Nemôžeme dať však gól, ak nevystrelíme na bránku. Z tohto pohľadu sme hrali
diétny futbal, iba po pokutové územie.

V konečnom dôsledku sme však spokojní, že sme zachránili ligu pre Senicu
s chalanmi, ktorí majú 19 – 20 rokov. To
je pozitívum.“
Patrik Abrahám, strelec gólu Pohronia: „Je to krásne, všetci sme si to želali. Prispel som gólom, o to je to krajšie.
Ukázali sme všetkým fanúšikom, ako sa
hrá futbal a ako sa bojuje na Pohroní.
My si to teraz všetci užijeme. Mali sme
obrovské množstvo neprajníkov, no
ukázali sme im, že si to vieme vybojovať
na ihrisku. Podarilo sa nám tento zápas
zvládnuť a môžeme sa tak radovať. Čo
sa týka môjho gólu, tak ešte pred ním
ma fantasticky vychytal brankár, ani som
to nechápal. O pár minút na to výborný
roh, máme s Mazanom niečo nacvičené
z tréningov. Keď to kopol, tak ja už som
dúfal, že to tentoraz skončí v bránke.
Senica hrala naplno. Nevieme, či bola
nejako motivovaná, no chcela tu vyhrať.
Chvalabohu sa jej to nepodarilo.“
Nový ročník Fortuna ligy 2020/21 začne
8. augusta. Predaj permanentiek na
novú sezónu je už spustený.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

