Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom I ročník XVII. I číslo 16 I 15. august 2022 I cena: zdarma I tel.: 045/678 71 75 I web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:
Na inkluzívnom ihrisku
pribudla veľká loď
Strana 2

Sezóna na kúpalisku
je zatiaľ úspešná
Strana 3

Obnova plavárne sa blíži do finále
S rekonštrukciou krytej plavárne
v Žiari nad Hronom sa začalo v roku
2020. Stavebné či búracie práce vo
výraznej miere ovplyvnila nielen
pandémia, ale aj zdražovanie cien
v stavebníctve. Cieľom rozsiahlej
rekonštrukcie mestskej plavárne
je zníženie energetickej náročnosti
a modernizácia objektu, ktorý bol pre
verejnosť otvorený na začiatku 90. rokov dvadsiateho storočia.
V oblasti tepelného hospodárstva by
mala rekonštrukcia podľa Igora Rozenberga, riaditeľa mestských technických
služieb, priniesť až 50-percentnú úsporu.
Rozpočet projektu sa pripravoval v roku
2017 a vtedy predstavoval približne
3,5 milióna eur bez DPH. „Pôvodný rozpočet stavby má 5 rokov. Jeho cena

cien sa však realizujú aj mnohé zmeny,
s ktorými pôvodný projekt nepočítal.
Ako Rozenberg podotýka, tie najväčšie
sú vybudovanie dvoch detských nerezových bazénov s novou technológiu, rozšírenie priestoru batoliat či vybudovanie
masážneho salónu.

„

Urobené sú steny bazénov,
aktuálne sa robia stropné
konštrukcie a ťahajú
sa rozvody. Hotové sú aj šatne.

Hlavné práce, ktoré dnes prebiehajú
v súvislosti s rozsiahlou rekonštrukciou
krytej plavárne, sú montáž interiérových obkladov a dlažieb, interiérových
stropov, elektroinštalácie, slaboprúdové
ďalšia by mala prísť na radu obnova fasády. Tu sa stále čaká na dokončenie zmeny
projektu a v poradí už tretiu súťaž na fasádu. Spúšťa sa aj súťaž na zabudovaný
nábytok.
Verejnosť aj naďalej zaujíma najmä to,
ako to dnes vyzerá s otvorením. Stále
platí, že termín otvorenia je stanovený na november? „Stanovisko vedenia
mesta je známe a nezmenilo sa. V tomto
prípade je to však viac o našich možnostiach a hlavne schopnosti tento termín
dodržať. Predpokladám, že dokončenie
stavby v novembri nie je nereálne. Urobíme všetko preto, aby sme sa aj s touto
úlohou vysporiadali,“ dáva prísľub Igor
Rozenberg.

V dome smútku sa
zrekonštruuje elektroinštalácia
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„

Upravili sme aj priestory
pre mamičky s deťmi či
masážny salón.
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City fest sa vrátil
vo veľkom štýle
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bola 3,5 milióna eur. V nej bol rozpočet
na elektro-práce približne 200-tisíc eur.
Dnes je cena projektu trojnásobná,“
hovorí na úvod Igor Rozenberg a ako
približuje: „Na jednej strane ide o enormný nárast cien, ktorý je ale v prvom
rade sprevádzaný zmenou noriem a požiadaviek vyplývajúcich z požiarneho
projektu. V pôvodnom rozpočte nebola
realizovaná časť slaboprúdu, ktorá sama
o sebe rozpočtovo činí 160-tisíc eur. Bolo
potrebné, na základe požiarneho projektu, navrhnúť centrálny batériový systém
s analýzou funkčnosti každého núdzového svietidla. Vzhľadom na zhoršujúcu sa
energetickú situáciu navrhnúť moderný
systém riadenia s nadradeným systémom ovládania a používania vopred
naprogramovaných prevádzkových režimov – osvetlenie, vykurovanie, vzduchotechnika a podobne.“ Okrem nárastu

rozvody a realizácia nerezovej úpravy
troch bazénov. Dalo by sa povedať, že
stavba začína mať svoju tvár už aj zvnútra. „Tie najdôležitejšie obstarávania sú
už uzatvorené. Najproblematickejšia
je realizácia časti fasády z keramického
obkladu. Práve keramickú fasádu sme
súťažili dvakrát s tým, že sa nikto do
nej neprihlásil. Momentálne projektant
dokončuje zjednodušenie technického
riešenia s cieľom urobiť realizáciu čo
najjednoduchšou. Veríme, že táto zmena podnieti dodávateľov k aktívnej účasti
v súťaži,“ naznačuje Igor Rozenberg, ako
to dnes vyzerá s dodávateľmi prác. Ešte
stále však prebiehajú aj „veľké“ veci:
„Obklady a dlažby, elektroinštalácie, znižovanie stropov a čaká nás dokončenie
fasády, osadenie zabudovaného nábytku
a iné, aj „menšie“ dokončovacie práce,“
dopĺňa riaditeľ mestskej eseročky. Ako

Igor Rozenberg,
riaditeľ technických služieb

V súčasnosti sa už na rekonštrukciu krytej
plavárne preinvestovalo približne 2,5-milióna eur. „Ďalších 500-tisíc eur sme získali ako dotáciu z fondu a podobnú sumu
aj od majiteľov spoločnosti SLOVALCO.
Konečnú cenu rekonštrukcie ešte nepoznáme. Určí ju až posledné verejné
obstaranie,“ podotýka Rozenberg a ako
na záver prezrádza, dnes je najviac rád za
detské bazény, ktoré mali ostať pôvodné:
„Nedá sa ale ostať len pri nich. Plaváreň
je ako komplex vecí, ktoré sú vzájomne
prepojené. Podobne ako pri predchádzajúcich športoviskách, táto prevádzka vás
musí osloviť. A toto „oslovenie“ sa buduje množstvom úsilia prakticky všetkých
zainteresovaných a dokonca aj názorov
nezainteresovaných. Ja osobne verím,
že plaváreň bude pre všetkých návštevníkov milým prekvapením a možno aj
zážitkom. Cieľom nášho úsilia je práve
tento efekt.“
(lt)
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Detské inkluzívne ihrisko na Etape je pred dokončením
S výstavbou inkluzívneho detského
ihriska na Etape sa začalo v júni tohto
roku. Na projekt získala samospráva
dotáciu 45-tisíc eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V súčasnosti sa na ihrisku montuje ďalší
herný prvok – veľká drevená loď.
Detské ekologické ihriská s bezbariérovými prvkami postupne pribudnú
vo všetkých slovenských krajoch. Pod-

mienkou na získanie dotácie je, aby
malo ihrisko tri inkluzívne prvky. Prvým
je vyvýšené pieskovisko, na ktorom sa
môžu zahrať aj deti na vozíčku. Druhým
inkluzívnym prvkom, ktorý musí každé
ihrisko obsahovať, je ,kolotoč, na ktorý
sa takisto vedia dostať dve deti na vozíčkoch. Na ihrisku tiež musí byť špeciálna
hojdačka. Ďalšími hracími prvkami sú
napríklad hrad či lezecká dráha.

Jednou z častí detského inkluzívneho ihriska má byť aj oddychová zóna a určená
by mala byť pre mamičky alebo starých
rodičov hrajúcich sa detí. Súčasťou každého ihriska bude altánok, kde sa môžu
schovať pred slnkom, alebo keď náhodou zaprší. Chýbať nebudú ani lavičky
a odpadkové koše. „Dotácia z ministerstva je určená hlavne na výrobu a inštaláciu hracích prvkov, pričom mesto spolufinancuje úpravy terénu a dopadové
plochy, ktoré sú súčasťou ihriska,“ uviedol na margo výstavby ihriska primátor
Peter Antal s tým, že práce aktuálne
pokračujú podľa plánu: „V súčasnosti sa
pracuje na dokončení veľkej lode, všetky
ostatné práce sú už takmer hotové.“
Cieľom projektu je vybudovanie inkluzívneho detského ihriska, ktoré zabezpečí podporu socializácie a inklúzie detí.
Nové inkluzívne ihrisko bude vybudované na oddychovej zóne Etapa. Hlavný
projekt detského inkluzívneho ihriska
tvorí 9 prvkov, z toho 3 základné prvky
sú bezbariérové (pieskovisko v tvare
člna, kolotoč a hojdačka v tvare hniezda).
Deti so zdravotným znevýhodnením tak
budú môcť aktívne tráviť voľný čas spo-

lu so svojimi rovesníkmi. Všetky prvky
sú kombinovateľné a adaptovateľné na
rôzne plochy. Komponenty sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne
pre všetkých členov komunity, vytvorilo
príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj
zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov.
(lt)

V septembri sa začne s rekonštrukciou elektroinštalácie v dome smútku
Dom smútku v Žiari nad Hronom bol
vybudovaný koncom 60. rokov minulého storočia. Zásadnejšie rekonštrukčné práce v ňom mesto začalo
realizovať až po roku 2004. Už o niekoľko týždňov sa preto začne s rekonštrukciou elektroinštalácie, na ktorú
získalo mesto dotáciu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Mesto bolo opäť úspešné pri podávaní projektov a na projekt Rekonštrukcia objektu Domu smútku v Žiari nad
Hronom - časť elektroinštalácia získalo
dotáciu vo výške 10 832 eur. „Po roku
2004 sa v dome smútku realizovala rekonštrukcia ozvučenia, výmena okien,
výmena časti zariaďovacích prvkov,
výmena interiérových dverí v obradnej
sieni, vchodových dverí, oprava strechy
a kanalizácie,“ informuje na úvod Ľudmila Paššáková z Oddelenia mestských
projektov MsÚ s tým, že objekt bol postavený bez vykurovania, čo predovšetkým v chladných mesiacoch roka znižuje
komfort vykonávaných obradov. Taktiež

svetelno-technické podmienky objektu
v jeho obradnej časti sú nedostatočné.
Preto sa mesto rozhodlo uchádzať o dotáciu na rekonštrukciu elektroinštalácie.
„Projekt je zameraný na rekonštrukciu
elektroinštalácie doplnením vývodov
pre elektrokúrenie a osvetlenia vo vnútri
objektu. Technické zhodnotenie objektu zvýši komfort vykonávaných pohrebných obradov pre všetkých obyvateľov
mesta Žiar nad Hronom,“ naznačuje ďalej
Paššáková.

Dom smútku na žiarskom cintoríne postavili
koncom 60. rokov 20. storočia.

Spôsob realizácie bude pozostávať viacerých prác. „Doplnia sa vývody pre elektrokúrenie zapínané priamo v zimnom
období počas pohrebov, osvetlenie vo
vnútri objektu, urobíme revíziu jestvujúcich obvodov, vrátane bleskozvodu,
napojíme nový rozvádzač R-K-O (sústava TN-S), doplníme istenie a osadí sa núdzové svietidlo na chóre a pri východe
z objektu,“ vymenúva Ľudmila Paššáková
práce, ktoré sa v rámci obnovy elektroinštalácie urobia.

V rozvádzači je navrhnutá prepäťová
ochrana, plniaca funkciu zvodiča bleskového prúdu FLP B+C MAXI. Napojovacie
sekcie sú opatrené v rozvádzači prúdovými chráničmi a ističmi. Pre rozvody sa
použijú káble N2XH v PVC žľaboch na
povrchu, respektíve využije sa sadrokartónový obklad, vo vnútri ktorého budú
vedené káble. Pri stykoch s horľavými
podkladmi sa káble zatiahnu do PVC
rúrok. Ovládacie miesto pre ovládanie
osvetlenia je pri vstupe v chodbovej
časti ako aj centrálne vypnutie elektrického kúrenia. Kúrenie je po sekciách,
stropné panely ovládané termostatom,
detto sú vysokožiariace panely dvojlamelové v úrovni min. 4,5 metra na
bočných stenách medzi piliermi a dva
samostatné elektropanely so vstavanými
termostatmi na chóre.
S realizáciou projektu by sa malo začať
v septembri, práce by mali byť ukončené
v decembri tohto roku.
(lt)

Peter Antal ohlásil svoju opätovnú kandidatúru na primátora
Súčasný primátor Peter Antal informoval, že v októbrových voľbách do samosprávy bude opätovne kandidovať
na post hlavy mesta. Zároveň potvrdil,
že začal so zbieraním podpisov na kandidatúru do župných volieb.
„V októbrových voľbách sa budem znova uchádzať o funkciu primátora mesta,
a zároveň sa budem po prvýkrát uchádzať o post poslanca Banskobystrického
samosprávneho kraja za okres Žiar nad
Hronom,“ informoval žiarsky primátor
a ako podotkol, za necelých desať rokov,
ako je vo funkcii primátora mesta, sa mu
spoločne s jeho tímom podarilo zrealizovať množstvo projektov, ktoré výrazným
spôsobom posunuli mesto k lepšiemu:
„A vízia dobrého mesta začala nadobúdať
reálnu podobu. Spomeniem len zrekonštruované všetky športoviská, vybudované oddychové zóny, podarilo sa nám do
majetku nadobudnúť biskupský kaštieľ,
ktorý postupne dávame do poriadku tak,

aby sme ho aj sprístupnili verejnosti. A,
samozrejme, je tu aj množstvo ďalších
úspešných projektov, ktoré máme ako
samospráva za sebou. Stále však cítim,
že mám čo, spolu s mojím tímom, dať tomuto mestu. Viem, kam sa máme posúvať
a máme v hlavách množstvo projektov,
ktoré ešte chceme a aj vieme zrealizovať.“
Do volieb do samosprávy ako aj do župných volieb pôjde ako nezávislý. Podpisy
na kandidatúru do BBSK začal Antal zbierať spoločne s Ladislavom Kukolíkom
a Františkom Páleníkom. „Keďže sme
z jedného mesta, rozhodli sme sa spoločne kandidovať do parlamentu BBSK.
Chceme v prvom rade presadzovať väčšiu pozornosť kraja pre okres Žiar nad
Hronom, ktorá tu absentovala,“ uviedol.
A keďže všetci traja budú kandidovať ako
nezávislí, potrebujú vyzbierať dostatočný
počet podpisov na kandidačné listiny.
(lt)

Do volieb BBSK zbierajú podpisy spoločne Peter Antal, Ladislav Kukolík a František Páleník.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Fresky v biskupskom
kaštieli III.
Fresky sa vyskytovali v priestore
skoro celého interiéru kaštieľa,
čo dosvedčujú ďalšie nálezy fragmentov maľby stien odkrytých
počas historicko – architektonického výskumu kaštieľa v nedávnej
minulosti.
Vieme z predošlých správ, že v takzvanej Moysesovej pracovni boli
pod omietkou zistené fresky z prelomu 19. a 20. storočia.
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na predsunutú terasu. Mala tri vstupy
s vysokými dverami na malú terasku,
z ktorej viedlo niekoľko stupňov kamenného, barokového schodišťa.

Maľba predstavovala veľmi zložitý
a plošne značne rozsiahly, viac farebný secesný dekór. O tomto náleze som sa už zmieňoval v minulých
článkoch.

Počas pôsobenia biskupa Arnolda
Ipolyho- Stummera (1872 - 1886)
však bolo schodište zrušené a vystavaná na ňom drevená prístavba
(nedávno odstránená) a z troch pôvodných vstupov bol ponechaný len
jeden a dva bočné boli zamurované
a vytvorené ako okenné otvory. Do
bočných stien vstupov boli vybúrané
otvory na previazanie novovybudovaného muriva. Počas týchto prác

Ďalšie nálezy sa vyskytujú aj
v priestoroch takzvanej Sály terénny. Pre tých, ktorí navštívili kaštieľ
chcem pripomenúť, že ide o rozsiahlu
miestnosť v prízemných priestoroch
kaštieľa, a to v jeho južnom krídle.
Spod omietky vykúkajú časti plošnej
maľby po celej sále. Táto sála bola
v minulosti reprezentačnou časťou
kaštieľa, z ktorej jedinej je prechod

sa veľmi nešetrne a vo veľkej časti
odstránili aj omietky s freskovou výzdobou. Pozornému návštevníkovi
neunikne, že niektoré z fresiek sú
síce maľbou totožné, ale jej kvalitou
a omietkou pod ňou sa už nezhodujú.
Pravdepodobne preto, že po prestavbe sa snažili oddelené väčšie plochy
fresiek doplniť. Aj keď sú fresky v žalostnom stave, šikovný reštaurátor
by im určite vedel navrátiť pôvodnú
krásu. Potom sa v kaštieli objaví nový
krásny priestor, ktorý nás osloví svojím romantickým interiérom.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Aj august má byť horúci

Využite posledné dni na ochladenie na žiarskom kúpalisku
Plážové kúpalisko je otvorené od polovice júna a už od prvých dní počasie
tejto letnej sezóne mimoriadne praje.
Od otvorenia, až na pár dní, kedy bolo
kvôli nepriaznivému počasiu zatvorené, sa prišli okúpať tisícky ľudí.
Už v júni bolo niekoľko dní, kedy padli
rekordy v návštevnosti a pridal sa aj júl,
prvý prázdninový mesiac. Ako uviedol
riaditeľ mestských Technických služieb,
Igor Rozenberg, najväčšia návštevnosť
bola v tejto sezóne na úrovni približne
1 600 platiacich návštevníkov. „Voda na
kúpalisku nie je ohrievaná, preto návštevnosť vo veľkej miere závisí od počasia,“ podotkol ďalej Rozenberg s tým,
že ak bude do konca augusta pretrvávať
počasie ako doteraz, sezóna bude na
úrovni minulého roku, a možno aj o niečo priaznivejšia, čo sa týka tržieb.
„Vlani zavítalo na kúpalisko 27-tisíc ľudí,
v roku 2020 takmer 23-tisíc a v roku 2019
naše služby využilo viac ako 24-tisíc náv-

Bazénové plochy s kapacitou
viac ako 1 100 ľudí

števníkov,“ spresnil riaditeľ mestskej eseročky.
Celkovo sa počas tejto sezóny o pohodlie
a bezpečnosť návštevníkov stará pätnásť
plavčíkov, ktorí sa striedajú, osem ľudí
zabezpečuje pokladne, čistotu areálu,
strážnu službu a samotné riadenie prevádzky. Otváracie hodiny sú od 1. júla
do konca prevádzky kúpaliska od 9.00
do 19.00 hodiny.
Tento rok sa, vzhľadom na zvyšujúce sa
náklady, pristúpilo aj k zvýšeniu vstupného. Za vstup v hlavnom čase od 9.00
do 16.00 hod. zaplatí dospelá osoba
5,50 eura, osoby od 3 do 19 rokov, VŠ
a doprovod ZŤP 4 eurá, dôchodca a ZŤP
osoba 3,50 eura, deti od 6 do 19 rokov
registrované v MŠK 2,50 eura, dospelí registrovaní v MŠK 3 eurá. Deti do 3 rokov
v sprievode rodiča, dieťa ZŤP a darcovia
krvi, držitelia zlatej a striebornej Janského plakety majú vstup zdarma.

Vstupné vo zvýhodnenom čase po
16.00 hod. je o čosi lacnejší. Dospelá osoba zaplatí 4 eurá, osoba od 3 do 19 rokov,
VŠ a doprovod ZŤP 3 eurá, dôchodca,
ZŤP a členovia MŠK 2 eurá.

Žiarsky jarmok bude druhý
októbrový týždeň
Obľúbený Žiarsky jarmok sa po dvoch rokoch
opäť vráti do nášho mesta. Uskutočniť by sa
mal v tradičnom termíne, a teda 7. až 9. októbra
2022.
Žiarsky jarmok patrí medzi najväčšie jarmoky v širokom okolí a každoročne ho navštevuje nielen
množstvo ľudí, ale veľký záujem je vždy aj zo strany stánkarov. Žiarsky primátor Peter Antal verím,
že dva roky prestávky v jeho konaní na tom nič
nezmenili a predajcovia z celého Slovenska opäť
radi zavítajú so svojím tovarom aj do nášho mesta.
Počas jarmoku sa tradičné ulice opäť zaplnia stánkami s oblečením, obuvou, tovarom do domácnosti, hračkami, bižutériou či tovarom na Sviatok všetkých svätých. Samozrejmosťou budú aj kolotoče,
medzi nimi nebudú chýbať obľúbená centrifuga,
booster, reťazové kolotoče, detská manéž alebo autodrom. Žiarčania a návštevníci jarmoku sa môžu
tešiť aj na tradičné pečené klobásky a hurky a, samozrejme, sladký burčiak. Ten už tradične chodia
ponúkať a predávať vinári z viacerých vinárskych
oblastí Slovenska. Chýbať nebude ani trdelník, pečená kukurica, živánska, zemiakové placky, párance
či pečené prasiatko.

Novinkou bude remeselná ulička
Tohtoročnou novinkou bude remeselná ulička.
V nej budú svoje výrobky predstavovať a predávať

vareškári, hrnčiari, predajcovia doma tkaných kobercov a priamo na mieste si budete môcť pozrieť
prácu paličkárky či drotárky. Remeselná ulička by
sa mala nachádzať na konci Ulice Š. Moysesa, pri
bývalej lesáckej bytovke.
V týchto dňoch sa už pracuje aj na kultúrnom
programe, ktorý je vždy súčasťou jarmoku a ktorý
si diváci môžu pozrieť v priestoroch Svätokrížskeho
námestia.

Informácia pre trhovníkov
Trhovníci, ktorí majú záujem predávať na októbrovom žiarskom jarmoku, sa už teraz môžu prihlasovať a registrovať so svojím tovarom na mestskom
úrade.
Spotrebný tovar: Janka Fekiačová
e-mail: janka.fekiacova@ziar.sk, 045/678 71 39
Občerstvenie: Zuzana Beliančinová
e-mail: zuzana.beliancinova@ziar.sk, 045/678 71 58
Predaj jarmočných miest v MsKC
Spotrebný tovar: 19. septembra
od 7.30 do 15.30 hod.
Občerstvenie: 20. septembra od 7.30 do 15.30 hod.
Ostatné dni bude možné jarmočné miesta zakúpiť
priamo na mestskom úrade.
(lt)

Za lehátko na celý deň zaplatíte 2 eurá,
rovnako tak za slnečník. V prípade, že
chcete v areáli kúpaliska športovať, využiť môžete stolný tenis, nohejbal, plážový
volejbal, bedminton a tenis.

Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom je
mimoriadne obľúbené aj u návštevníkov
mesta a obyvateľov iných miest a okolitých obcí. Aj keď voda nie je ohrievaná
a ani termálna, krásne prostredie a priaznivé vstupné v kombinácii s príjemne
chladnou vodou v horúčavách ich lákajú viac ako drahé akvaparky. „Na našom
kúpalisku môže návštevník využiť detský
bazén, veľký plavecký a veľký neplavecký, ktorého súčasťou je aj 43-metrový
tobogan. Veľkú kapacitu má nielen samotný areál, ale aj bazénové plochy, kde
sa zmestí viac ako 1 100 ľudí,“ uzatvára
Igor Rozenberg.
(lt)

Balzam na dušu
pod platanom v kaštieli

Piatok 29. júla patril v žiarskom kaštieli duchovnu a meditácii. Pozvanie na nádvorie biskupského kaštieľa prijali prvý slovenský budhistický
láma Tibor Gelien a jeho manželka Daršan.
Dvaja skutočne šťastní ľudia viedli rozhovor s Martinom Balážom, s ktorým sa rozprávali o tom, ako byť
šťastný v súčasnom svete a ako nachádzať pokoj
a rovnováhu. Ak sa zaujímate o duchovno, prácu
s mysľou, meditácie, alebo hľadáte spôsoby, ako
čeliť stresu, tlakom, strachom alebo jednoducho,
ako byť šťastný a spokojný, urobili ste dobre, ak ste
prišli na príjemné piatkové podujatie.
Všetci túžime byť šťastní. No možno práve v tejto
chvíli nie sme. Ako to zmeniť? Ako urobiť náš život
harmonickejším a spokojnejším? Toto všetko prezradili návštevníkom podujatia učitelia láma Tibor
a jeho manželka Daršan.
„Keďže oboch dobre poznám, viem potvrdiť, že už
len byť s nimi oboma v jednom priestore, vnímať

ich a počúvať je mimoriadne obohacujúce a inšpirujúce,“ uviedol na margo manželov Martin Baláž
a ako dodal: „Obaja trénujú svoju myseľ už okolo
30 rokov pod vedením výnimočných majstrov tibetského budhizmu a mnoho času strávili v Indii
a Nepále. Založili Tibetský park mieru a harmónie,
krásne miesto, ktoré na Slovensku nemá obdobu
a je otvorené všetkým. Takých ľudí nestretnete každý deň.“
Po vystúpení Tibora a Daršan prišla na rad skutočná lahôdka - meditačný koncert maďarského
skladateľa a interpreta na rôzne druhy fláut Köviho
Szabolcsa. Jeho hudbu, ktorá sa používa často na
meditácie a muzikoterapiu, mohli hostia precítiť
priamo v priestoroch kaštieľa, v biskupskej sále.
V kombinácii s atmosférou večerného kaštieľa, videoprojekcie, ktorú Kovi pripravil k svojej hudbe,
to bol skutočný zážitok.
(lt)
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Dvaja Žiarčania sa rozhodli vytvoriť hudobný projekt,
ktorý v meste nemá obdobu
V týchto dňoch vyšiel jedinečný hudobný projekt, ktorý priniesol na žiarsku hudobnú scénu nový vietor. Jeho
autormi sú Matej Škoda, známy ako
b-boy Bios a Michal Černaj zo skupiny
Nová Komunita. Zaujímavosťou je, že
hoci Biosa poznajú ľudia ako tanečníka, v skladbe sa zhostil úlohy repera.
„Mal som pocit, že všetci ľudia s hudobným talentom v rámci našej kultúry, ak
aj niečo vytvoria, tak vždy je to len o ulici alebo drogách. V pozadí im hrá prísny
beat, snažia sa pôsobiť drsne, ale doteraz
to nikdy nemalo úspech,“ hovorí na úvod
Bios a ako podotýka: „Tak som si povedal,
že poďme to spraviť inak. Poďme ľuďom

ukázať, že tieto veci sa dajú robiť úplne
inak.“

Chceli zmeniť zlý obraz
pouličnej kultúry
Na spoluprácu oslovil Michala Černaja,
ktorého už roky považuje za talentovaného textára. „Poznáme sa prakticky
od našich začiatkov. Bios ako tanečník
z Associallz Dance Crew a ja ako hudobník sme sa stretávali na rôznych vystúpeniach v rámci mesta. Vedel, čo môže
odo mňa očakávať,“ hovorí Michal, ktorý
sa v skladbe predstaví pod umeleckým
menom Zlatý Lev a približuje vznik za-

Spoločná fotka po prvom natáčacom dni.

ujímavej spolupráce s Biosom: „Začiatkom tohto roka mi predstavil myšlienku
hudobného projektu, s ktorým som sa
stotožnil. Aj pre mňa to bolo niečo nové.
Nikdy som nenapísal text pre niekoho
iného, ako pre seba. Zároveň som sa
zhostil úlohy speváka, čo bola pre mňa
ďalšia nová skúsenosť.“

Z tanečníka reperom
Nebolo to však jedinou úlohou, ktorú
v projekte zastával. Obaja sa zhodli, že
najväčšou výzvou bolo urobiť z Biosa repera. „Pol roka som sa učil repovať. Našťastie, Mišo mal so mnou trpezlivosť,“
hovorí s úsmevom Bios a dodáva: „Keď
si pustím svoju nahrávku z toho obdobia, je to neporovnateľné s výslednou
skladbou.“ Hoci sám seba nepovažuje za
repera, verí, že svojim odhodlaním môže
pomôcť aj ďalším umelcom.
„Urobili sme skladbu o tom, ako vyzeral
hip hop od môjho príchodu na scénu až
po dnešok. Zároveň to má byť motivácia pre ľudí, ktorí majú talent, ale boja
sa ukázať svoju tvorbu. Pokiaľ som ja,
ako antitalent, schopný vydať dobrú vec
s peknou myšlienkou, tak to dokáže každý. Obzvlášť ten, kto talent má.“

Bios a Fifina (Fiat 126) v uliciach mesta.

Výsledná skladba má
profesionálny vizuál aj zvuk
Pesnička vychádza aj s profesionálnym
videoklipom, na ktorom sa podieľalo
bezmála tridsať ľudí zo Žiaru nad Hronom a širšieho okolia. Za kamerou stál
talentovaný Samuel Rajnoha zo Žiaru
nad Hronom, ktorý má, napriek mladému veku 18 rokov, za sebou množstvo
úspešných projektov, medzi nimi aj
spoluprácu s Rytmusom či Zrće Festival
v Chorvátsku.

„Podarilo sa nám zohnať veľmi zaujímavé
auta a tanečníkov, ktorých, okrem klipu,
môžete od septembra vidieť aj v našej
novej tanečnej škole, kde sa zameriame na breakdance, parkour, kondičné
tréningy, dievčenský hip hop či TikTok
choreografie,“ vymenúva Bios.
Klip nájdete na Youtube pod názvom
Famózny Bios & Zlatý Lev – SOM FAMÓZNY.
(r)
Foto: archív Bios

Lenka so svojím psíkom reprezentovala Slovensko
na juniorských Majstrovstvách sveta v agility
Lenka Líškayová je majiteľkou dvoch
psíkov, s ktorými dokáže predvádzať
rôzne triky. Vďaka tomu sa jej podarilo
dostať aj na Majstrovstvá sveta juniorov v agility, ktoré sa pred pár dňami
konali vo Fínsku. Myslíte si, že aj váš
psík by zvládol niektoré psie kúsky?
Lenka vám poradí.
Lenka má doma dvoch psíkov. Sučku
Samanthu, ktorá má osem rokov a je
z útulku OZ Strážni anjeli. Menší a mladší
psík sa volá Longi, má tri roky a je z chovateľskej stanice. Každé zviera je svojím
spôsobom originálne a úžasné, no títo
dvaja chlpáči dokážu vďaka Lenkinmu
prístupu k nim zvládať aj psie kúsky. Čo
všetko vedia? „Keďže s Longim sa venujeme psiemu športu, takzvanému dog
dancingu, vie rôzne základné cviky, ktoré
sú potrebné pre tento šport. A obaja tiež
zvládajú rôzne triky, napríklad odrazy,
výskoky do náruče, na chodidlo alebo na
chrbát,“ hovorí na úvod Žiarčanka Lenka.
Spolu s Longim má Lenka za sebou aj
premiérové juniorské vystúpenie na
Majstrovstvá sveta v psom športe agility JOAWC 2022, ktoré sa konali v dňoch
od 14. do 17. júla vo fínskom meste
Vantaa. Lenka tu nereprezentovala iba
seba a Longiho, ale aj slovenskú výpravu. „S Longim sme absolvovali bez cez
prekážky. A keďže už veľa rokov trénujem, chcela som vyskúšať niečo nové
a posunúť sa niekam ďalej. Tak som sa

prihlásila a vyšlo,“ hovorí skromne Lenka,
ktorej družstvo Slovakia small sa v behu
open jumping umiestnilo na 13. mieste,
v behu open agility na 18. mieste a v súčte open jumping + open agility napokon
obsadilo 14. miesto z 27 družstiev. V súťaži jednotlivcov Lenka štartovala v najobsadenejšej kategórii U19 small, v ktorej štartovalo 78 pretekárov z 20 krajín.
V prvom súťažnom dni v behu open
jumping zabehla čistý beh a umiestnila
sa na 20. mieste. V poslednom dni bol na
programe beh open agility, v ktorom na
náročne postavenom parkúre sa nevyhla
pár chybičkám a obsadila 32. miesto, čo
jej v súčte behov open jumping + open
agility vynieslo 24. miesto.

„

Samantha aj Longi zvládajú
odrazy aj výskoky do náruče
alebo na chrbát.

So Samanthou aj Longim chodí Lenka vystupovať aj na rôzne podujatia. Volajú si
ich napríklad na oslavy dňa detí, do škôl
či do škôlok, ale svoje umenie predviedli
aj na benefičnom galavečeri v Kremnici
a v tatranských kúpeľoch v Lučivnej. Zaujímalo nás, ako sa jej svojich zverencov
podarilo naučiť rôzne triky. „Určite je to
ťažká práca, ako pre mňa, tak aj pre nich,“
zdôrazňuje Lenka a vysvetľuje dôvody:
„Pretože to chce veľa trpezlivosti a času,
aby sa naučili postupne všetky triky. Tr-

a bol by vhodný na agility? Lenka vám
poradí, ako začať: „Ak sa chce niekto so
svojím psíkom začať venovať agility,
určite by som mu odporučila nájsť si
klub v jeho okolí. Ozvite sa im, napíšte
a dohodnite sa na spoločnom tréningu.
Tréner vás povedie od začiatkov až po
preteky, kde sa časom, ak budete vy aj
váš psík vytrvalí, postupne dopracujete.
Psie triky môže učiť každý svojho psíka aj
doma, len je potrebné vedieť, ako na to.
A práve tieto vhodné metódy vám tréner
z klubu poradí. To, či váš psík na to má,
netreba zisťovať. Pretože každý jeden
psík má na to sa niečo naučiť, alebo robiť
nejaký šport. Nezáleží na veľkosti psíka,
ani na plemene, ani na veku psovoda.
Záleží len na tom, aby to oboch bavilo.“
Lenka so svojím čivaviakom Longim.

valo nám dlho, kým sme sa dopracovali
až sem, že chodíme na rôzne vystúpenia
a súťaže. Ale chcelo to len čas a veľa trpezlivosti a postupne sa to naučili.“ Ako
Lenka podotýka, psie kúsky môže svojho
chlpáča naučiť každý majiteľ: „Samozrejme, je to možné. Ako som už spomínala,
chce to čas, veľa trpezlivosti a majiteľovi
nesmie chýbať chuť venovať sa svojmu
psíkovi.“

„

Nezáleží na plemene psíka.
Agility však musí baviť psa
aj psovoda.

Máte doma aj vy psíka, o ktorom si myslíte, že by zvládol podobné psie kúsky?
Alebo psíka, ktorý má príliš veľa energie

Lenka je študentkou strednej školy veterinárnej v Nitre. Svoju budúcnosť tak
spája nielen so psami, ale všeobecne so
zvieratami. „V budúcnosti chcem pokračovať v športoch s mojimi psami a určite
aj v práci so zvieratami, takže po strednej
chcem ísť študovať na vysokú školu so
zameraním na veterinárstvo,“ dodáva na
záver Lenka Líškayová.
(lt)
Foto: archív LL.

Na trénovanie dokonca nepotrebujete
ani špeciálny priestor. Psíka stačí zobrať
niekde na lúku, alebo hoci aj do obývačky. Možnosti sa ponúkajú kdekoľvek.
A Lenka to len potvrdzuje. „Triky, s ktorými chodíme na vystúpenia, trénujem so
Samanthou a Longim sama doma alebo
na dvore. Na agility chodíme do Mestského kynologického klubu Handlová,
ktorého som aj členkou.“
Za dobre odvedenú prácu si zaslúžime
odmenu. Nemalo by to byť výnimkou
ani pri zvieratách. Preto aj Lenka svojich
labkošov motivuje a odmeňuje. „Bežne
ich kŕmim granulami a občas dostanú
aj nejakú mäsovú konzervu. No a na odmeňovanie mám pre nich rôzne pamlsky, napríklad im veľmi chutia mäsové.
Ale zavďačím sa im hocijakými, ktoré
im najviac chutia,“ hovorí s úsmevom
skromná Lenka.

Samantha a Longi.
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Na 15. ročníku City festu sa zabávalo 8 900 ľudí
Máme za sebou jubilejný 15. ročník
City festu, jedného z najobľúbenejších podujatí v našom meste. Nenechali si ho ujsť fanúšikovia z nášho
mesta a okolitých obcí, prišli však aj
návštevníci z Handlovej, Banskej Bystrice, Zvolena či Žarnovice.
Počas tohto ročníka na festivale vystúpili
Kali a Peter Pan, Medial Banana, Hrdza,
Tomáš Klus, Desmod, Heľenine oči a Iné
Kafe. Zo žiarskych umelcov si návštevníci
mohli užiť vystúpenie Andy Switch & Radiopieces. Návštevníkom aj účinkujúcim
počasie prialo a hoci to chvíľu vyzeralo

na dážď, nakoniec bolo až do večera príjemne. Už od poludnia sa Park Štefana
Moysesa poriadne zapĺňal. Dôvodom
nebolo len to, že festival otváral populárny raper Kali. Mnohí ľudia sa tešili na
podujatie tohto formátu, keďže covid dal
festivalu stopku v roku 2020 aj 2021.

Festival odpálil Kali
Už v predpredaji si lístky zakúpilo 4-tisíc
ľudí a ďalší si vstupenky kúpili priamo na
mieste. Spoločne bolo návštevníkov až
8 900. „Nepodarilo sa nám naplniť ciele

alebo sny, keď sme si priali prekonať magickú hranicu 10-tisíc divákov. Atmosféra však bola unikátna. Ľudia prišli hneď
na prvý koncert a presne to bol aj náš
zámer. Práve preto sme dali Kaliho ako
hviezdu na úvod,“ povedal producent
žiarskeho Mestského kultúrneho centra,
Janko Kulich. Dodal tiež, že aj tento ročník im ukázal pár menších nedostatkov,
ktoré chcú do budúceho roka vylepšiť.
Mnohí návštevníci si pochvaľovali aj to,
že sa na žiadnu kapelu nečakalo a každé
vystúpenie začínalo načas bez meškania.
,,Dramaturgia programu išla na minútu
presne, organizácia bola bezproblémová až na počiatočný nápor pri vstupe do
areálu, kde vznikali dlhšie rady. Ostatné
záležitosti ešte vyhodnotíme, aby bol
o rok festival ešte lepší.“

Nadšení boli diváci aj umelci

Na tohtoročný City fest sa prišlo zabaviť 8 900 ľudí. Cieľom organizátorov
pre budúci ročník je prekonať magickú hranicu 10-tisíc návštevníkov.

Atmosféra bola už od začiatku výborná
a mnohí ľudia sa zabávali až do rána.
Nadšení neboli len návštevníci, ale aj
samotní umelci. Tí odchádzali z pódia
vysmiati a s dobrým pocitom. ,,Sme tu
prvýkrát, len dnes sme sa dozvedeli, že
je to už 15. ročník a veľmi fandíme organizátorom a hlavne ľuďom, čo tu boli.
Mali super energiu a sme veľmi vďační.
Bolo nám príjemné vystupovať a ľudia
nás dostali do výbornej nálady. Bolo to
fantastické,“ povedal spevák Pokyman
z hudobnej kapely Medial Banana.

City fest otváral populárny raper Kali. Počas jednej skladby
sa vybral medzi fanúšikov, aby si zaspieval spolu s nimi.

Svojím vystúpením dostal do varu mnohých ľudí aj český spevák Tomáš Klus.
,,Ten koncert bol výborný, pretože ľudia
boli výborní. Som šťastný a spokojný, ako
na Vianoce,“ povedal.

Ciele do ďalšieho ročníka
„Veľmi nás tešia správy od divákov, ich
poďakovania a tiež odozvy od umelcov,
ktorí boli rovnako nadšení z priestoru,
ako aj z organizácie festivalu či z divákov,“ zhodnotil Janko Kulich. Dodal tiež,
že veľká vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí festival pripravovali. „Na prípravách sa

podieľali všetci zamestnanci MsKC, desiatky dobrovoľníkov, usporiadateľov,
ochrankárov, elektrikárov, zvukárov,
technikov. Patrí im obrovské ďakujeme.“
16. ročník City Festu je naplánovaný na
sobotu 5. augusta 2023, kedy sa podľa
neho opäť pokúsia prekonať hranicu
10-tisíc divákov. Zároveň prezradil, že prvou potvrdenou hviezdou na ďalší rok je
kapela Heľenine oči, ktorá mala obrovský
úspech aj počas tohto ročníka.
Kristína Hagarová

Tomáš Klus v Žiari nad Hronom
Jubilejný 15. ročník City festu predstavil množstvo známych mien, na ktorých vystúpenia sa tešili ľudia nielen
zo Žiaru nad Hronom, ale aj z ďalších
okolitých miest a obcí. Mimoriadne
bolo vystúpenie českého speváka Tomáša Klusa.
Tomáš Klus je český spevák, autor piesní
a bývalý športovec. Je autorom desiatich
úspešných albumov a mnohých populárnych piesní, ako je napríklad Pocity, Nina,
Cesta, Marie a mnoho ďalších. V Čechách
taktiež získal niekoľko ocenení. Je známy svojimi premyslenými textami, ale aj
improvizáciami, ktoré predviedol aj na
City feste.
S doprovodom gitary postavil do pozoru
všetkých návštevníkov festivalu, ktorí si
užívali nielen jeho hudbu, ale aj veselú
osobnosť. ,,Naozaj som sa takto už dávno
nezabavila. Tomáš bol bomba, poriadne

som sa nasmiala. Takých ako on je málo,“
vyjadrila sa návštevníčka festivalu.

nečakal, už keď sme prichádzali do areálu, tak som si hovoril, že to nie je možné
a nechápal som, čo sa stalo. Bol to naozaj
krásny zážitok.“

Tomáš Klus je šťastný,
že sa ľudia bavili

Aj Tomáš Klus si užíva, že konečne môže
chodiť po koncertoch a vystupovať
pred ľuďmi. Preto je po dvoch rokoch,
kedy kultúru brzdila pandémia vďačný,
že je to možné. Zároveň vidí, že šťastní
z koncertov nie sú len umelci, ale aj ľudia
v hľadisku. ,,Všímam si, že je to na obidvoch stranách. Tak ako my na pódiu, tak
aj ľudia v publiku sú šťastní, že konečne
môžu byť spolu a my sme šťastní, že im
môžeme hrať. Som z toho šťastný, pretože to je to, čo nás robí ľuďmi, že sa môžeme baviť, že sme v kontakte a že vieme
byť takto pekne spolu.“
Kristína Hagarová

Tomáš Klus sa stal tiež svedkom netradičných zásnub, keďže počas jeho koncertu
sa priamo na pódiu udiala aj originálna
žiadosť o ruku. Po skončení vystúpenia
sa ešte vo veľkom fotil a rozprával so svojimi fanúšikmi. Podarilo sa nám ho však
odchytiť ešte pred odchodom a spýtať
sa ho na jeho pocity z úspešného koncertu. ,,Ten koncert bol výborný, pretože
boli výborní ľudia. Ľudia, ktorí sa prišli
baviť a nehanbili sa tak urobiť. Bolo to
skvelé, ja som šťastný a spokojný ako na
Vianoce,“ povedal. Dodal taktiež, že vôbec nečakal, že príde až toľko ľudí. ,,Bol
som veľmi prekvapený a vôbec som to

Zlaté klince 2022 pre tri dámy
Počas City festu 2022 sa opäť odovzdávali aj ocenenia Žiarsky zlatý
klinec, ako to už býva zvykom. Tento
rok získali ceny tri dámy, ktoré boli
a stále sú významným prínosom pre
naše mesto.
Cenu riaditeľky Mestského kultúrneho centra získala za celoživotný prínos
žiarskej kultúre Alena Galetová Kršiaková. Cenu primátora mesta získala Stella
Víťazková, tanečná trénerka TŠK Stella
a Cenu Nadácie ZsNP a Slovalca Natália
Novotná, vedúca LDO v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej - Parákovej.
So všetkými troma ocenenými sme sa
rozprávali bezprostredne po tom, čo si
cenu prebrali.
Ako uviedla Alena Galetová Kršiaková,
k divadlu a tancu ju to ťahalo už od mala,
ale nikdy by jej nenapadlo, že po skončení strednej školy v regionálnej kultúre
prežije až 43 rokov. Pracovala 30 rokov
v Pohronskom osvetovom stredisku ako
odborný pracovník pre folklór a divadlo.
,,Dva ročníky som vytvárala dramaturgiu
kremnického Festivalu humoru a satiry
Slovenské Gagy, organizovala som regionálne a krajské divadelné prehliadky,

súťaže v umeleckom prednese,“ povedala a ako dodala: „Po príchode do MsKC
v roku 2007 som zabezpečovala chod
mestského múzea, Galérie Jula Považana, Pamätnej izby Štefana Moysesa,
organizovala som Jarmoky remesiel,
fašiangové pochovávanie basy či iné
kultúrne programy. Mojou srdcovkou
sa stalo objavovanie a zviditeľňovanie
talentovaných výtvarníkov a remeselníkov usporadúvaním autorských výstav

v priestoroch MsKC.“ Ako ďalej podotkla,
najviac si váži, že mala možnosť podporovať a prvýkrát vytiahnuť na pódium
dnes už známych umelcov: „Medzi inými aj Dominiku Fričovú, Juraja Schweigerta, Andyho Switcha a ďalších mladých umelcov. Teší ma, keď vidím, ako
narástli.“ Zaspomínala aj na časy, kedy
v rámci Medzinárodného dňa detí, ktoré
organizovalo mesto, robila šaša, pričom
mnohé deti, ktoré vtedy bavila, sú už

dospelí ľudia. „Keď ma stretnú, stále mi
hovoria, že ma poznajú z toho, ako som
v parku robila šaša. To je to krásne. Pretože kultúra nie je len o tom, že vystupujú
umelci z televízie. Zákulisie je oveľa náročnejšie a ťažšie. Po tých 43 rokoch, čo
som strávila v kultúre, som veľmi šťastná
a som rada, že si to v meste všimli a že
som Zlatý klinec dostala. Je tiež úžasné,
že som celý profesionálny život robila to,
čo ma bavilo.“

Cena je pre nich motiváciou

Zlaté klince si tento rok odniesli tri dámy - Alena Galetová Kršiaková,
Stella Víťazková a Natália Novotná.

Cenu primátora mesta dostala Stella Víťazková, ktorej meno je spojené hlavne
s Tanečno-športovým klubom Stella.
„Dostať Zlatý klinec od mesta Žiar nad
Hronom je určite pre každého človeka,
čo pracuje v oblasti kultúry, ocenenie,
ktoré v meste dostávajú tí, ktorí preň
niečo znamenajú. Je to pre mňa veľmi
milá udalosť, o to viac, keďže tento klinec je môj osobný,“ povedala. Dodala,
že predtým boli ocenení ako tím, Tanečno-športový klub Stella. ,,Potešilo ma to
o to viac, že je to za môj osobný prínos,
ktorý by sa nedal realizovať v Žiari nad
Hronom, keby nebolo mojich rodičov,

ktorí mi v mladosti dovolili robiť tanec.“
Ako ďalej dodala, vďaka patrí aj Mariánovi Beňovi, ktorý ju naučil prvé kroky
a trénerovi Milanovi Špánikovi, ktorý jej
v Bratislave ukázal cestu. V súčasnosti je
jej najväčšou oporou manžel, ktorý jej
vždy podá pomocnú ruku. Spomenula
tiež na to, že už v roku 2016 boli ako
tím súčasťou City festu, kde vystupovali.
,,Aj toto ocenenie je pre mňa výzvou do
ďalšej kvalitnej práce a moja vďaka patrí
všetkým, ktorí so mnou spolupracujú.“

Kultúra je pre radosť duše
Cenu Nadácie ZsNP a Slovalca získala Natália Novotná, vedúca LDO v Základnej
umeleckej škole Zity Strnadovej - Parákovej. „Zostala som šokovaná, keď mi bolo
oznámené, aby som tu bola, pretože mi
bude odovzdaná cena, ale celkovo to
tak beriem, že je to zrejme odmena za
moju dlhoročnú prácu, za to, že ma baví
kultúra, fungovať v nej a že v nej vidím
zmysel. Myslím si, že je to esencia života
a je veľmi dôležitá, pretože to nie je len
o financiách a o zháňaní majetku, ale
hlavne pre radosť duše a tá je dôležitá.“
Kristína Hagarová
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RIADKOVÁ INZERCIA
Predám malotraktor MS 16 IM motokultivátor na náhradné diely. Cena dohodou.
T: 0908 890 732

Predám dvere s kovaním a zámkom, bledošedé, s vetracou mriežkou, pravé, šírka:
0,85 m. T: 0907 605 510

Za účelom rozšírenia zbierky odkúpim staré motocykle značky JAVA, ČZ, Stadion,
Pionier. T: 0949 150 398

Darujem rozkladaciu sedačkovú pohovku. T: 0903 035 470

Predám tvrdené sklo pod piecky, kachle, rozmer: 1000 x 9OO, hrúbka O,5, opracované
hrany. Cena: 27 eur. T: 0907 605 510

Darujem šaty - dámske a pánske. Odvoz potrebný! T: 0904 193 200
Dám do prenájmu 1-izbový byt na Etape, Vansovej ulica. Byt je nezariadený, po
rekonštrukcii, na 6. poschodí, výťah je po GO. T: 0905 960 765

Dám do prenájmu 2-izbový byt. Info na čísle: 0901 770 329

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu časti nehnuteľností pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností, a to:
1. parcela C-KN č. 1946 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1 072 m2 zapísaná
na LV č. 1136 v časti nachádzajúcej sa pred bytovým domom č. 396 na Ulici Jiráskova
v Žiari nad Hronom, k. ú. Žiar nad Hronom a
2. parcela C-KN č. 666 – ostatná plocha s výmerou 9 335 m² zapísaná na LV č. 1136
v časti nachádzajúcej sa pred bytovým domom č. 396 na Ulici Jiráskova v Žiari nad
Hronom, k. ú. Žiar nad Hronom, pričom uvažovaná plocha na prenájom celkom je
orientačne 132,70 m2.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:

• vzhľadom ku špecifičnosti podmienok stavby mesto iné cenové ponuky neprijíma,
• účel nájmu: vybudovanie štyroch spevnených plôch na účel parkovania celkom
12 osobných motorových vozidiel vyhradených pre vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome súp. č. 396,
• doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom uzavretia zmluvy,
• cena nájmu pozemkov: stanovená ročná sadzba nájmu pozemku je pevná a v zmysle
Cenníka za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č. 12
– Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom, je vo výške 1 €/spevnenú
plochu/rok.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom –
Odbor životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch od 8.00
do 14.00 hod., tel. č. 045/678 71 43, resp. mobil 0917 857 165.

POĎAKOVANIE CHIRURGICKÉMU ODDELENIU
Chcela by som zo srdca poďakovať chirurgickému oddeleniu v Žiari nad Hronom za príkladnú
starostlivosť a ľudský prístup.
Pacientka Jana Tamásfiová

Pripomíname si 78 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania
O niekoľko dní si Slovensko pripomenie 78. výročie Slovenského národného povstania. Máme viacero štátnych
sviatkov, ale iba 29. augusta prichádzajú do Banskej Bystrice oficiálne
zahraničné delegácie a predstavitelia
diplomatických misií z viac ako troch
desiatok krajín.
Aj to dokazuje, že si vysoko vážia, niekedy viac ako mnohí na Slovensku, kapitolu dejín, ktorou sa Slováci prihlásili
k antihitlerovskej koalícii, k spoločnému
boju za lepší a spravodlivejší svet v mieri.
V roku 1944 išlo o ozbrojené povstanie
slovenských povstaleckých jednotiek
proti vstupu nemeckého Wehrmachtu
na naše územie a tiež proti autoritatívnej
vláde na čele s Jozefom Tisom. Slovenské národné povstanie dovŕšilo politický
a morálny kolaps ľudáckeho režimu. Poslednou nádejou sa pre Tisu a spol. stala
ich vlastná žiadosť o okupáciu svojho
štátu nacistickým Nemeckom, za ktorú
aj platili.

Trocha z histórie
Už koncom roka 1941 sa začali zakladať
prvé bojové Jánošíkove družiny, čo boli
v podstate predchodcovia budúcich partizánskych oddielov. Dňa 12. decembra
1943 v Moskve podpísali československo-sovietsku zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci a spolupráci za účasti
Eduarda Beneša a Josifa Stalina. V zmluve sa, okrem iného, riešili aj otázky súvisiace s výcvikom partizánskych skupín
a s ich presunom na Slovensko. Druhým
dokumentom sa stala Vianočná dohoda,

ktorú uzavreli zástupcovia Komunistickej
strany Slovenska a občianskeho odboja
a ku ktorej sa neskôr pridali aj sociálni
demokrati a významní národohospodári. Bol to vlastne dokument hlavných
protifašistických prúdov. Podpísanie
dohody bolo v súlade s politikou čs.
exilovej vlády v Londýne, ktorá vyvíjala
aktivity proti vojnovému Slovenskému
štátu. Rozvinula sa činnosť ilegálnej Slovenskej národnej rady zameraná na prípravu SNP. V polovici roku 1944 výrazne
zintenzívnili svoju aktívnu partizánske
jednotky. Slovenská armáda dostala
9. augusta od kolaborantskej vlády rozkaz, aby proti nim zakročila, no bezúspešne. Ani vyhlásenie stanného práva
11. augusta neodradila antifašistov od
pomoci partizánom. 28. augusta požiadal nemecký vyslanec v Bratislave, Hans
Ludin, o vojenský zásah, s čím ľudácka
vláda súhlasila. O deň neskôr vstúpili na
slovenské územie vojská nacistického
Nemecka. Začalo sa SNP – boj za slobodu. Po vypuknutí povstania mnohí obyvatelia Slovenska, ilegálni pracovníci, príslušníci pokrokovej elity národa, študenti
a ďalší - všetci sa ponáhľali tam, kde boli
najviac potrební, do Banskej Bystrice.
V druhej fáze bojov prišla na povstalecké
územie zo Sovietskeho zväzu II. paradesantná brigáda, 1. čs. letecký stíhací pluk
a generál Rudolf Viest, ktorý prevzal vojenské velenie. 18. októbra sa začal generálny útok nemeckých síl proti povstaniu.
O deväť dní na to sa zišla na Donovaloch
Rada na obranu Slovenska, ktorá prijala
rozhodnutie o prechode 1. čs. armády

Boli jednotní v boji proti nacistickým
okupantom, pri obrane svojej vlasti a za
jej lepšiu budúcnosť. Preto treba nielen
z radov politikov, ale i angažovaných
občanov, aby urobili všetko pre to, aby
mohli žiť v mieri aj súčasné i nasledujúce
generácie. Samozrejme, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov z celého
srdca to želá každému novému pokoleniu. Či to zvládne - to sa stane jej každodennou výzvou.

na Slovensku na partizánsky spôsob
boja a o pokračovaní v ozbrojenom boji.
30. októbra generál Waffen - SS Herman
Höffle, za aktívnej účasti predstaviteľov
ľudáckej vlády a prezidenta Jozefa Tisa
usporiadal v Banskej Bystrici vojenskú
slávnosť. Tiso ako kňaz slúžil omšu a ako
hlava štátu vyznamenal príslušníkov SS
a verejne poďakoval Hitlerovi. Ani jeden z nemeckých veliteľov, ani nikto iný
nevyzval účastníkov SNP ku kapitulácii,
nik takýto dokument nepodpísal, ani
neuznal porážku povstaleckých vojsk či
oddielov partizánov. SNP teda „oficiálne“
nebolo porazené. Vojenský význam povstania sa zaraďuje k najvýznamnejším
antifašistickým vystúpeniam v Európe
počas druhej svetovej vojny. Slovenský
ľud vtedy svojím odhodlaním demonštroval pred celým svetom, že nechce
mať nič spoločné s fašizmom, nacizmom
a s ich s genocídou celých národov. Európa a svet bojovali a zvíťazili nad smr-

teľným nebezpečenstvom – nacizmom
a fašizmom. Veľké boli obete, neľahké
víťazstvo. Nesmieme zabúdať na tieto obete, ale najmä nie na to, aby sme
odovzdávali stále platné myšlienky SNP
mladej generácii.
Od tých čias vyrástla tretia povojnová
generácia. Zdalo by sa, že hrozba znovuzrodenia fašizmu a nacizmu musí prejsť
do roviny teórie a mravnej časti svetových dejín. Čo však vidíme v skutočnosti? Snahy o rasovú, národnostnú, náboženskú, hospodársku a kto vie ešte akú
nadvládu stále žijú a fungujú. Deformujú
sa historické fakty. Po celom svete sa rodia hnutia a dokonca aj politické strany,
ktoré nielen spochybňujú a ospravedlňujú, ale aj vyzdvihujú niektoré zločiny
nacistov a fašistov. Nie je to inak ani na
Slovensku. Naši dedovia a otcovia riskovali svoje zdravie a životy, mnohí ich aj
obetovali pre česť a slobodu domoviny.

Nebojme sa to neustále pripomínať najmä mladým ľuďom. Aj im hrozí, že sa
stanú len „ľudom“. Chceme, aby nastupujúca generácia jedného dňa neľutovala
nielen zlých slov a skutkov zlých ľudí, ale
tiež mlčanie dobrých. My si však želáme,
aby zostali hrdým slovenským národom,
a preto im hovoríme o slávnych časoch
štúrovcov, legionárov i o protifašistických bojovníkoch. Vtedy sa formoval
výkvet nášho národa. Robme to, pretože takto sa správa každý plnohodnotný
národ.
Základná organizácia SZPB v Žiari nad
Hronom uskutoční k tomuto výročiu
slávnostnú členskú schôdzu, ktorá bude
vo štvrtok 25. augusta o 10.00 hodine
v zasadačke Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom a po jej skončení
o 11.00 hodine členovia SZPB, spoločne
s predstaviteľmi štátnych orgánov, mesta
a spoločenských organizácií položia veniec k Pamätníku Ladislava Exnára pred
Základnou školou na Ulici Dr. Janského.
Mgr. Ľubomír Jančo, predseda ZO
SZPB Žiar nad Hronom
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V rukách tvojich
je môj čas...
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom a
známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť
s naším drahým
ockom, dedom a manželom
Ing. Mikulášom Majdanicsom,
ktorý nás vo veku nedožitých 83
rokov navždy opustil 12. júla 2022.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

Odišla ticho
a v pokore, keď
naplnila svoj život
prácou a láskou.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom,
známym
a zamestnancom ZSS Nádej Janova
Lehota, ktorí na poslednej ceste
odprevadili našu drahú
Martu Turčanovú, rod. Urgelovú,
ktorá nás navždy opustila
3. augusta 2022 vo veku 77 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

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

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 20. augusta
si pripomenieme
5 rokov od chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
Vladimír Repiský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Česť jeho pamiatke!
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto ťa poznal,
ten pozná našu
bolesť,
ten vie, čo sme
v tebe stratili,
v našom srdci žiješ
večne ďalej,
spi sladko, veď sa
opäť stretneme.
Dňa 8. augusta sme si pripomenuli
2 roky od smutnej chvíle, keď nás
vo veku 74 rokov navždy opustila
naša drahá sestra, švagriná,
teta a krstná mama
Anna Ďurdinová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa
7. augusta sme
si pripomenuli
8 rokov, čo nás
navždy opustil
náš drahý
Emil Kucej.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

POĎAKOVANIE
Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval si život,
miloval si nás.
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí na
poslednej ceste odprevadili
nášho drahého manžela ocka,
dedka a pradedka
Dominika Daniša,
ktorý nás opustil dňa 22. júla 2022
vo veku 77 rokov.
Ďakujeme za slová útechy
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš veľká žiaľ.
Smútiaca manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA

Smútok a žiaľ
v srdci máme,
na vás s láskou spomíname.
Len na krátky lúčime sa čas,
vo večnosti zídeme sa zas.
Dňa 13. augusta uplynulo 15 rokov
od úmrtia nášho drahého manžela,
ocka, starého otca a prastarého otca
Arpáda Šebestyéna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Spomína manželka, deti Helenka,
Arpádko, Marika a Milan s rodinami,
9 vnúčat a pravnúčatá.
V týchto dňoch si pripomíname
6 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý syn a brat
Jozef Šebestyén.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína mama, sestry
Helenka, Marika s rodinami a bratia
Milan a Arpád s rodinami.

Neplačte
a nechajte ma
v pokoji spať,
i bez sĺz možno
spomínať.
Nebolo mi
dopriate
s vami byť,
nebolo lieku,
aby som mohla ďalej žiť.
Dňa 24. augusta si pripomíname
13 rokov, keď nás opustila
naša mamička a dcéra
Ing. Katarína Gašparíková
vo veku 37 rokov.
S láskou spomínajú deti Matúš,
Miška a Marek, mama
a súrodenci s rodinami.
Spomínajte s nami.

SPOMIENKA

Tak rýchlo
plynie čas,
spomienka na
teba zostáva
v nás.
Dňa
10. augusta sme
si pripomenuli
25. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša milovaná
Mária Stredáková.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami.

Posielame
pozdrav do neba
tomu, kto vstúpil
do nášho života.
Tomu, kto otvoril
svoje srdce pre nás
všetkých.
Daroval nám
niečo krásne
zo seba,
preto jeho odchod na druhý breh
tak veľmi bolí.
Zostali nám však spomienky
a v našich srdiečkach budú mať vždy
svoje miesto.
Ďakujeme ti, že si bol!
Pri príležitosti nedožitých
87. narodenín a 12. výročia
úmrtia spomína na
Ing. Jozefa Barcíka
manželka a deti Alenka
a Peťo s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Uplynulo
10 rokov,
čo ťa niet,
čo si opustil
tento svet,
niekedy ti v sne
píšem do neba
pre teba list.
Keby si mohol
prísť...
aby sme mohli v sebe
ten smútok zastaviť.
Dňa 25. júla 2022 uplynulo 10
rokov, čo sme navždy stratili nášho
Jurka Škriniara.
S hrdosťou a láskou spomína
celá rodina, priatelia.

Zhasli oči plné
lásky,
našej drahej
mamičky,
nezhasnú však
nikdy na ňu
v srdci naše
spomienky.
Dňa 24. augusta
si pripomenieme nedožitých 95
rokov našej drahej mamy a starkej
Lýdie Prokopovej.
S láskou spomína dcéra Viera
s rodinou, dcéra Lýdia s rodinou,
syn Karol s rodinou a dcéra
Magdaléna s rodinou.

SPOMIENKA
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Stále je ťažko
a smutno nám
všetkým.
Nič už nie je také,
aké bolo predtým.
Všade okolo
chýba tvoj hlas.
Mal si rád život,
my teba a ty nás.
Skromný a láskavý si bol
vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 18. augusta uplynie rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec,
starý otec a prastarý otec
Milan Dubeň.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Odišiel si tíško,
ako odchádza deň
a v našich
srdciach zostáva
spomienka len.
Nech s nami
spomína každý,
kto ho mal rád.
Dňa 20. augusta
si pripomenieme 9 rokov
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Marián Bíbel.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú dcéra
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Prestalo tĺcť srdce
tvoje unavené,
nebolo z ocele,
nebolo z kameňa.
Bolesťou unavené
prestalo biť,
nebolo lieku,
ktorým by
mohlo žiť.

SPOMIENKA

Dňa 23. augusta si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Jaroslav Menyhart
vo veku 63 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré
tisíckrát spomíname.
Márne ich naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud im nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budú stále žiť.
Dňa 12. júla sme si pripomenuli
31 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý otec a starký
Ján Foťko
a dňa 16. augusta si pripomenieme
13 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá mama
a starká a prastarká
Mária Foťková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich
srdciach bude
večne žiť.
Dňa
17. augusta 2022
si pripomíname
15. výročie
úmrtia nášho manžela, otca,
starého otca a príbuzného
Jána Líšku,
ktorý nás opustil vo veku
nedožitých 80 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Žiarila z teba
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 16. augusta
si pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
sestra, teta a švagriná
Anna Ivanová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú bratia
a švagor s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 29. augusta
si pripomíname
už 6 rokov,
čo nás opustila
naša drahá
Veronika
Žbirková
zo Žiaru nad
Hronom.
Čas plynie,
len spomienky a žiaľ ostali.
Pri tejto príležitosti si pri svätej omši
na ňu s láskou spomínali manžel
Eduard, synovia Robert, Igor, Marko
s rodinami a brat Oliver.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 17, ktoré vychádza
30. augusta, je v utorok 23. augusta.
Spomienky prijaté po tomto dátume budú
zaradené až do ďalšieho vydania. Spomienky
môžete podať aj prostredníctvom e-mailu:
mn@ziar.sk.
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Skvelí Hrabajovci na turnaji v Senci
STOLNÝ TENIS

V nedeľu 7. augusta sa na Slnečných
jazerách v Senci začal prvý zo série
troch medzinárodných mládežníckych turnajov Satelity 2022. Hráči
súťažili v kategóriách mladšie žiactvo, staršie žiactvo, dorast a súťaž
3-členných družstiev.
Prvé dni Stolnotenisový klub MŠK Žiar
nad Hronom reprezentovali Martina
Hrabajová a Patrik Hrabaj. Hrali sa súťaže jednotlivcov a naši reprezentanti
zaznamenali výborné výsledky.
Martina Hrabajová zapôsobila na turnaji dojmom, ako keď žralok postupne
likviduje všetky prekážky, ktoré mu
stoja v ceste. V konkurencii 42 hráčok
zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Poľska
najprv suverénne vyhrala svoju skupinu
so skóre 9:2, keď zdolala Češku Ratajskú
3:1, Ďurišovú z Bošian tiež 3:1 a Botlovú
z Bratislavy 3:0. V pavúku v prvom kole
mala voľno, v druhom kole porazila Ferbasovú z Hradca Králové 3:1 a v semifinále Kirchmayerovú z Pezinka tiež 3:1.
Vo finále na Maťu čakala nepríjemná
Nemka Bartlová, ale ani tej sa ju nepodarilo zastaviť, a tak po víťazstve 3:1 sme
mohli oslavovať 1. miesto na turnaji v kategórii mladších žiačok.
Patrik Hrabaj nastúpil do turnaja
v kategórii dorastencov, kde súťažilo
71 hráčov zo Slovenska, Čiech, Nemecka,
Ukrajiny a Rakúska. Paťo bol v skupine
nasadený ako hráč č. 1, čo aj potvrdil
víťazstvami nad Kubjatkom z Čadce 3:0
a Jetenským zo Sparty Praha 3:2. V pavúku hneď na úvod odohral dva náročné
päťsetové zápasy, keď v obidvoch otáčal
nepriaznivý vývoj zápasu. Najprv zdolal
Nemčeka z Kútov 3:2 a potom aj kvalitného nemeckého hráča Krebsa tiež 3:2.
Zápas s Nemcom sa pre Paťa nevyvíjal
priaznivo, keď už prehrával 2:0 na sety.
Bojovným výkonom však zvrátil zápas
vo svoj prospech, čo nemecký hráč psychicky neuniesol a po stretnutí kopol do
ohrádok. V boji o postup do štvrťfinále

Paťo narazil na Tomaseka z Michala na
Ostrove, ktorý síce bojovým výkonom
dokázal zdramatizovať stretnutie, keď
nepriaznivý stav v sete 6:10 dokázal
zrovnať, ale Paťo nakoniec zvíťazil 3:1
a dostal sa medzi najlepších osem hráčov na turnaji. Vo štvrťfinále narazil na
Šutiaka z Topoľčian, na ktorého už nedokázal nájsť účinnú zbraň a prehral
s ním 3:0. V konečnom poradí sa tak Paťo
umiestnil na peknom 5. - 8. mieste.

a Slovenku Ďurišovú. V semifinále Maťu
čakala kvalitná Nemka Bartlová, ktorú
zdolala vo finálovom stretnutí v Senci.
Tentoraz sa ale šťastie priklonilo viac na
stranu Bartlovej, ktorá po víťazstve 3:1
postúpila do finále a v ňom aj zvíťazila.
Matina bilancia z troch Satelitných turnajov je však úctyhodná - 1 x 1. miesto
a 2 x 3. miesto.

Hrabajová priniesla
z medzinárodného turnaja
zlato a dvakrát bronz
V stredu 10. augusta pokračovala séria
medzinárodných Satelitných turnajov
mládeže v českom Havířove. Reprezentanti stolnotenisového klubu MŠK Žiar
nad Hronom sa opäť v silnej medzinárodnej konkurencii nestratili. Predpokladali sme, že turnaj v Havířove bude
oproti Sencu posilnený o väčší počet
kvalitných českých reprezentantov, ku
ktorým sa pripojili aj Izraelci a Ukrajinci.
Maťa Hrabajová obdobne ako v Senci, aj
tu svoju skupinu vyhrala, keď porazila
českú reprezentantku Čápovú 3:0 a Procházkovú z Topoľčian 3:1. V pavúku potom následne vyradila ďalšie dve české
reprezentantky Ježkovú a Ondračkovú.
V semifinále na ňu čakala kvalitná útočná česká hráčka Maršíčková, s ktorou
prehrala 3:0, keď v posledných dvoch
setoch zápasu nedokázala zvládnuť
koncovky, ktoré prehrala zhodne 12:10.
Maršíčková si potom porazila vo finále
Nemku Bartlovú. Martina Hrabajová
teda aj z Havířova neobišla na prázdno
a vezie domov pohár za 3. miesto.
Patrik Hrabaj súťažil v kategórii 87 juniorov. V skupine prehral prvý zápas s domácim Barošom 3:1. V ďalšom zápase
po vyrovnanom boji zdolal Procházku
z Prahy 3:2, čím postúpil zo skupiny z 2.
miesta. V prvom kole pavúka Paťo ná-

sledne vyradil dobre hrajúceho obranára Slivoňa z Kysuckého Nového Mesta.
V boji o postup medzi 16 najlepších sa
Paťo stretol s mladým slovenským kadetským reprezentantom Kokavcom
z Národného stolnotenisového centra
v Nitre. Zápas bol ako na hojdačke, ale
Paťo mal pevnejšie nervy a tvrdšími
forhendovými údermi dokázal Kokavca
zdolať 3:2, čo mladý reprezentant ťažko
znášal a odniesla si to opäť ohrádka.
V 16-ke už boli všetko kvalitní hráči 8 zástupcov z ČR, po dvaja z Ukrajiny,
Nemecka, traja zo SR a jeden Poliak. Paťovi nakoniec vylosovali toho najťažšieho súpera, Nemca Dreiera - neskoršieho
víťaza turnaja. Paťo sa však kvalitného
súpera nezľakol a dokázal s ním odohrať vyrovnaný zápas s nešťastnými
koncovkami, keď každý z troch setov
skončil nad 10 a v druhom sete viedol
10:7. Ľavák Dreier však v ťažkých situáciách kvalitným servisom dokázal set
zvrátiť vo svoj prospech. Paťo po prehre
3:0 v zápase nakoniec obsadil pekné 9. 16. miesto a cenné skúsenosti z ťažkých
zápasov s kvalitnými zahraničnými súpermi.

Maťa Hrabajová bojovala v súťaži trojčlenných družstiev, kde síce v každom
stretnutí dokázala svoje zápasy vyhrať,
ale nepodržali ju spoluhráčky - staršia
žiačka a dorastenka, ktoré svoje dôležité zápasy prehrali. Takto prehrali v družstvách s Češkami a Nemkami zhodne 2:1
a obsadili konečné 5. - 8. miesto.
Na treťom Satelitnom turnaji v moravskom Hluku v jednotlivcoch už naše rady
posilnila aj uzdravená Linda Majerčíková. Účastníkov bolo opäť hojne, hlavne
v chlapčenských kategóriách, kde v doraste súťažilo 97 mládežníkov. Poďme
ale pekne po poriadku od tých najmenších, kde sme mali opäť želiezko v ohni.
Maťa Hrabajová ani na tomto treťom
turnaji neobišla naprázdno a vezie domov pohár za tretie miesto. V skupine
síce najskôr prehrala s kvalitnou českou
reprezentantkou Sýkorovou z Plzne
3:0, ktorú pravdepodobne organizátori zabudli nasadiť, ale v ďalšom zápase
zvíťazila s Petrovskou zo Žiliny 3:0, čím
postúpila do pavúka z 2. miesta. V pavúku potom postupne na ceste do semifinále zdolávala pomerne hladko 3:0 svoje
súperky - Češky Ježkovú s Ferbasovou

V kategórii dorasteniek nás už reprezentovala aj Linda Majerčíková, ktorá
suverénne vyhrala svoju skupinu a do
pavúka postúpila z 1. miesta, čím mala
v prvom kole voľno. V súboji o postup
medzi 8 najlepších Linda narazila na kvalitnú českú reprezentantku Lošťákovú.
V dramatickom zápase dokázala Linda
zvrátiť nepriaznivý stav 7:10 v piatom
sete na 13:11 vo svoj prospech a vyhrala
3:2. V štvrťfinále sa stretla s Némethovou z Devínskej Novej Vsi. Vo vyrovnanom stretnutí dokázala Némethová lepšími koncovkami v jednotlivých setoch
zvíťaziť 3:1, čím Linda obsadila konečné
5. - 8. miesto. Lindin výkon na turnaji je
však po zranení a následnom tréningovom výpadku úctyhodný.
Patrik Hrabaj si už zvykol na to, že konkurencia v dorastencoch je, čo do kvality
a počtu hráčov, asi najsilnejšia. V skupine prehral svoj prvý zápas s českým
reprezentantom Nechybom, ktorý na
turnaji súťažil za Ústecký kraj 3:1 a pokiaľ
chcel postúpiť do ďalších bojov v turnaji,
tak v druhom zápase už nesmel zaváhať.
Zápas s Gibasom z Humenného Paťo
zvládol a po víťazstve 3:1 postúpil do pavúka. V ďalšom kole Paťo narazil na kvalitného českého hráča Rochowanského
z Prahy, s ktorým prehral 3:1 a do ďalších
bojov v turnaji nepostúpil. Svoje zohrala už pravdepodobne aj únava z celého
týždňa po absolvovaní troch náročných
medzinárodných turnajov.
Jozef Barniak, SteK MŠK ZH
Foto: SteK MŠK

Žiarski basketbalisti vstupujú do
novej sezóny s vysokými ambíciami

Basketbalový klub MŠK Žiar
nad Hronom s novým vedením

BASKETBAL - MUŽI

BASKETBAL

Muži MBK MŠK Žiar nad Hronom otvorili sezónu prvým tréningom. Do novej prvoligovej
sezóny vstupujú s vysokými ambíciami a veľmi
kvalitným kádrom.
V 16-člennom tíme má tréner Karol Kučera k dispozícii až deväť žiarskych odchovancov, ku ktorým
by sa mohli pripojiť postupne ešte traja kadeti. Až
sedem hráčov má skúsenosti z extraligy. Na spoločnom otváracom tréningu sa stretlo až 12 hráčov, ktorí si po dlhšej pauze poriadne zatrénovali
a na členskej schôdzi všetci podpísali nové zmluvy. Spomedzi seba si aj zvolili svojho zástupcu do
Správnej rady klubu. Stal sa ním Branislav Obert,
žiarsky mládežnícky tréner a hráč, ktorý túto sezónu bude hrať za Žiar, ale aj extraligovú Handlovú.
Prvá liga mužov, ktorá má 10 účastníkov, začína
9. októbra a skončí sa turnajom F4 6. - 7. mája 2023.

Cieľom Žiarčanov je jednoznačne ukončiť sezónu
v tejto prvej štvorke. Žiarski muži sa prihlásili aj do
Slovenského pohára, kde 23. novembra na palubovke domácej ZUS arény vyzvú extraligistov –
Spišských rytierov.
Tím MBK MŠK Žiar nad Hronom nastúpi v sezóne
2022/23 v nasledovnom zložení: hráči Matej Bobok, Jakub Boroš, Ondrej Haviar, Jakub Kádaši,
Adrián Kňažko, Jozef Kubovič, Branislav Mátych,
Branislav Obert, Marek Páleník, Peter Pipíška, Robert Rozim, Jaroslav Supuka, Michal Suriak, Milan
Šoltés, Peter Vojtek, Maroš Vrtík. Tím povedú tréner Karol Kučera a asistent, manažér tímu Norbert
Nagy.
BK MŠK ZH

Vo štvrtok 28. júla 2022 sa v klubovni BK v ZUS
aréne uskutočnila ustanovujúca Výkonná rada
BK MŠK Žiar nad Hronom.
Vedením klubu je ako prezident poverený Dušan
Baláž, bývalý výborný extraligový hráč a dlhoročný reprezentant Slovenska. Tréneri si za svojho
zástupcu zvolili šéftrénera Mareka Baláža, rodičov bude vo vedení klubu zastupovať Katarína Inštitorisová. Jedným z prvých rozhodnutí nového
vedenia klubu je aj prihlásenie až šiestich tímov
do súťaží SBA a starší žiaci a kadeti budú v novej
sezóne štartovať aj v medzinárodnej CEYBL.

Výkonná rada BK MŠK Žiar nad Hronom
Prezident klubu: Dušan Baláž
Šéftréner klubu: Marek Baláž
Zástupca rodičov: Katarína Inštitorisová
Správna rada BK MŠK Žiar nad Hronom
Predseda: Ján Žiak
Členovia: Lucia Oťapková, Karin Valentová
Do sezóny 2022/2023 prihlásil klub nasledovné tímy:
• Mikroliga SBA A - hráči roč. 2013 a mladší,
tréner Branislav Obert
• Mikroliga SBA B - hráči roč. 2013 a mladší,
tréner Branislav Obert
• mladší minižiaci - hráči roč. 2012 a mladší,
tréner Ivan Mráz
• mladší žiaci - hráči roč. 2010 a mladší,
tréner Marek Baláž
• starší žiaci - hráči roč. 2008 a mladší,
tréner Norbert Nagy a Karol Tapfer + CEYBL
• kadeti - hráči roč. 2006 a mladší,
tréner Juraj Horváth + CEYBL
Po výborných skúsenostiach z minulého roka sezónu začína klub opäť letným sústredením v Banskej Štiavnici na športoviskách SZŠ GULIVER.
BK MŠK ZH
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Košiciam sme doma podľahli 0:1, z Humenného odchádzame bez bodu
FUTBAL – II. LIGA

FK Pohronie - FC Košice 0:1 (0:1)
Zostava: Le Giang - Štrba (46. Netolický),
Klabník, Holub, Čunta - Ožvolda, Urgela - Krén (86. Prachar), Blahút, Barbora
(66. Cíferský) - Abrahám (66. Tatár)
Prvý polčas zápasu proti favoritovi
súťaže sa niesol v opatrnom duchu,
na mužstvách bolo vidieť, že nechcú
spraviť chybu. Hostia mali opticky
viac z hry, Žiarčanom chýbal lepší
pohyb v strede poľa.
Košice sa ujali vedenia v 25. minúte
gólom Pačindu, ktorý upratal do siete
loptu z 10 metrov po sérii prehratých
defenzívnych súbojov nášho mužstva.
Hrozili sme najmä z brejkových situácii,
najprv vychytal Blahúta Kira a Patrik Abrahám sa k dorážke tesne nedostal a po
podobnej situácii pri dorážke zblízka vo
veľkej šanci neuspel Vlado Barbora.

V polčase sme zmenili taktické nastavenie a obraz hry sa zmenil. Hneď v úvode mal po spätnej prihrávke Čuntu gól
na kopačke Dan Ožvolda, jeho strelu
z vnútra pokutového územia vytesnil
výborným zákrokom brankár hostí Kira.
Napriek veľkej snahe a nasadení nášho
mladého mužstva sme sa proti kompaktne brániacemu súperovi nepresadili
a hoci sa najmä za druhopolčasovú aktivitu rozhodne hanbiť nemusíme, body
berie súper.
Rastislav Urgela povedal k zápasu: „Proti
favoritovi z Košíc sme odohrali bojovný
zápas. Inkasovali sme gól po reťazci
našich chýb pred a vo vlastnej 16-tke.
Ten nakoniec rozhodol o konečnom výsledku, čo je pre nás veľká škoda, lebo
sme siahali aspoň na zisk jedného bodu.
Naše veľké šance Barboru a Ožvoldu

však zostali nevyužité. Ideme ďalej,
liga len začala a veríme, že postupne sa
bude tento mladý tím zlepšovať aj s príchodom zranených hráčov.“
FK Humenné - FK Pohronie 2:1 (1:0)
Góly: 40., 57. Jančo - 69. Cíferský
Zostava: Le Giang - Čunta, Klabník, Štrba, Krén (67. Cíferský) - Holub - Barbora
(86.Prachar), Netolický (31. Abrahám),
Urgela, Blahút - Tatár
Po bojovnom a tvrdom zápase, v ktorom sme museli opäť vinou zranení
a chorôb improvizovať so zostavou,
sa vraciame domov bez bodov.
Domáci na začiatku hrozili po krídlach
prostredníctvom Songa či Jurčišina,
ofenzívne snahy Humenného ale nepriniesli vážnejšie šance. Naša najväčšia
šanca prvého polčasu prišla po individuálnom prieniku Blahúta, ktorý tvrdou
strelou prekonal Slávika v bráne domácich, lopta sa od brvna odrazila do zeme,
bránkovú čiaru však podľa rozhodcov
neprešla, a preto sa pokračovalo v hre.
Humenné ťahalo svoje útoky cez Erika
Streňa, kopalo množstvo štandardných
situácií a jeden z rohových kopov zakrútil v 40. minúte priamo do brány Jančo.
Do druhého polčasu sme vstúpili aktívne, mali sme však problém sa presadiť
proti kompaktnému bloku súpera, ktorý
hrozil z brejkov a po jednom z nich sa
po rohovom kope z deviatich metrov
presadil osamotený Jančo. Obraz hry
sa nemenil, domáci boli v komfortnom
náskoku a nemali veľa dôvodov otvárať
hru. Po zmene rozostavenia a výraznom

zofenzívnení sme sa konečne presadili
po strele Cíferského. Hoci sme sa snažili
preťaženú obranu domácich prekonať,
Humenčania si skúsene držali našich
mladíkov na dištanc. V 90. minúte sme
mali kopať priamy kop pred pokutovým
územím po likvidačnom faule na Cíferskeho, ktorý dostal absolútne zbytočný
úder lakťom do oblasti oka. No zápas sa
dohral bez vylúčenia a domáci zvládli
zápas rozkúskovať do konca na našej
polovici.
FK Pohronie - ŠTK Šamorín 2:2 (2:1)
Góly: 10. Čunta, 28. Tatár – 38. Szabó, 78.
Leginus
Zostava: Slančík – Čunta, Klabník, Holub,
Štrba, Krén, Mateus, Urgela, Abrahám,
Tatár, Blahút, na striedanie: Regitko, Barbora, Cíferský, Laktionov, Jokel, Prachar,
Netolický
V 5. kole sme v súboji so Šamorínom
vyhrávali 0:2, nakoniec sme radi aj za
remízu.

V 10. minúte sa presadil po kolmej prihrávke Viktora Tatára Jakub Čunta.
Po góle bývalého hráča Šamorína sme
viedli 1:0. Po gólovej asistencii sa premiérovo medzi mužmi v 27. minúte zapísal do gólovej listiny Viktor Tatár po
fantastickej asistencii Mateusa.
V druhom polčase sa hral otvorený
futbal s množstvom šancí. Súper do
neho vstúpil s obrovským odhodlaním
a domáci tím zatlačil. Najväčšiu šancu
druhého polčasu mal Szabó, ktorý po
strieľanom centri Leginusa napálil loptu
do brvna. Práve Leginus vyrovnal v 77.
minúte, keď po vysunutí Bogim prudko
napálil loptu do siete. V závere pohrozili domáci priamym kopom, no bližšie
ku gólu boli Šamorínčania. Svoje šance,
našťastie, nepremenili, a tak zo Žiaru
brali po dramatickom priebehu bod po
remíze 2:2.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Žiar ma novú majsterku Slovenska
CYKLISTIKA

V sobotu 13. augusta sa uskutočnili
Majstrovstvá SR mládeže v cestnej
cyklistike pre kategórie žiačok, mladších žiakov, starších žiakov, kadetiek
a kadetov.
Trať časovky v obci Podlužany neďaleko
Bánoviec nad Bebravou s mierne zvlneným profilom aj silným vetrom preverila
kvality všetkých pretekárov. V kategórii
žiačok nás potešila Tereza Ďuríková, ktorá získala bronzovú medailu z domáceho šampionátu. V kategórii mladších žiakov sa Benjamín Peszeki umiestnil tesne
za stupňom víťazov na 5. mieste a Alex
Jelža na 20. mieste. V kategórii starších
žiakov nás reprezentovali Maxim Májik
a Jakub Glezgo. Obaja podali bojovný
výkon a Maxim Májik obsadil 14. miesto
a hneď za ním finišoval Jakub Glezo na
15. mieste. Dvojica prvoročákov v tejto
kategórii sa umiestnila na 44. a 45. mieste. Kadetom Filipovi Záhorcovi a Dominikovi Sochanovi po vynikajúcom
výkone ušlo pódiové umiestnenie tesne s malou stratou. Dominik Sochan
obsadil nepopulárne 4. miesto a Filip
Záhorec 5. miesto. Alex Antal skončil na
33. mieste.
V nedeľu 14. augusta pokračoval mládežnícky šampionát v cestnej cyklistike v Podlužanoch pri Bánovciach nad
Bebravou. O medaile sa bojovalo na

23-kilometrovom dlhom okruhu s jedným stúpaním v okolí Bánoviec nad
Bebravou. V horúcom počasí nám veľkú
radosť spravila žiačka Tereza Ďuríková,
ktorá v záverečnom špurte zvíťazila
a vybojovala titul majsterky Slovenska.
Výborne finišoval aj mladší žiak Benja-

min Peszeki na 4. mieste, ktorý prišiel
o bronz v tesnom špurte o galusku, čo
musel potvrdiť fotofiniš. Alex Jelža pri
svojom prvom štarte na šampionáte
zabojoval a prišiel s malou stratou na
25. mieste.

Majsterka SR v cestnej cyklistike, pretekárka
CK MŠK Žiar nad Hronom, Tereza Ďuríková.

Starší žiaci absolvovali 46 kilometrov
a pretekalo sa hneď od prvého stúpania.
Aktívny bol hlavne Jakub Glezgo, ktorý
bol aj v úniku a pomáhal mu aj Maxim
Májik. Ale napokon sa rozhodovalo v záverečnom špurte. Jakub došpurtoval na
peknom 10. mieste, Maxim Májik obsadil
24., Christian Jelža 43. a Marko Barényi
44. miesto.
Kadeti mali pred sebou 94 kilometrov
dlhé preteky. Od úvodu tvorili preteky
naši pretekári, ktorí chceli roztrhať pelo-

tón. Dominik Sochan bol takmer počas
celých pretekov v únikoch a odviedol
skvelý výkon pre tím. Napokon finišoval
Filip Záhorec na peknom 7. mieste, Alex
Antal na 12. a s malou stratou Dominik
Sochan na 13. mieste.
Všetci naši cyklisti podali výborné výkony a dali o sebe vedieť. Gratulujeme
a ďakujeme za reprezentáciu.
CK MŠK ZH
Foto: jmphoto.sk a CK MŠK

