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Firmy sa nehlásia do verejných obstarávaní

Práce na rekonštrukcii plavárne tak meškajú dva mesiace
Výstavba krytej plavárne stále pokračuje a v týchto dňoch sú už hotové práce potrebné pre finalizáciu.
Kvôli situácii na stavebnom trhu však
dva mesiace meškajú práce a do verejných súťaží sa hlási minimálny počet uchádzačov. Ako však primátor
mesta ubezpečuje, predražený stavebný materiál rekonštrukciu určite
neohrozí.
Aktuálne je, podľa slov riaditeľa mestských Technických služieb, hotová
podlaha pre kladenie dlažby, steny pre
kladenie obkladov, závesných stropov,
sú osadené okná a dvere. Je pripravený
podklad pre hlavný plavecký bazén, dva
detské bazény a vstup do hlavného bazéna pre zdravotne hendikepovaných
návštevníkov. V týchto dňoch sa začali
aj s obkladom stien interiéru kameňom.
„Pripravujeme sa na postavenie lešenia
nad plaveckým bazénom,“ hovorí na
úvod Igor Rozenberg s tým, že tento
proces čaká na uzavretie zmluvy s vysúťaženým dodávateľom: „Meškáme viac
ako dva mesiace z dôvodu, že situácia
na stavebnom trhu sa dramaticky zmenila oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Do súťaží sa nám hlási minimálny počet
uchádzačov. Dokonca pri keramickej
fasáde sa nám opakovane neprihlásil
nikto. V prípade znížených stropov sa
nám v prvej súťaži prihlásil len jeden
dodávateľ s cenou vyššou o 50 percent oproti predpokladanej hodnote
zákazky. Ani po rokovaniach sa nám
významne nepodarilo znížiť cenu diela.
Aj keď bol tento proces pre nás kritický
z pohľadu času, rozhodli sme sa súťaž
zrušiť a vypísať nanovo.“ Po skončení
novej súťaže Rozenberg predpokladá,
že k podpisu zmluvy dôjde v najbližších
dňoch. Termín realizácie plavárne preto
predpokladá na koniec roka. „Vzhľadom
na enormný rast cien stavebných materiálov a prác predpokladám, že ani saunový svet v roku 2022 nebudeme môcť
dokončiť,“ naznačuje.

„

Termín dokončenia
rekonštrukcie sa predpokladá
ku koncu tohto roka.
V rámci stavebných prác teda ešte plaváreň čaká osadenie stropov, realizácia
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Dokončiť treba aj osadenie stropov či urobiť obklady.

Podklad pre hlavný plavecký bazén je pripravený.

elektroinštalácie, následne slaboprúdových prvkov (turniketov, reproduktorov,
kamier), dlažieb, obkladov, sanitárnych
prvkov, nábytku a dokončenie vonkajšej
fasády. „K dokončeným veciam ešte doplním strechu, hliníkovú fasádu, okenné
výplne a rozhodujúca časť bleskozvodu,“
vymenúva riaditeľ mestskej eseročky.
Obyvateľov mesta okrem termínu
dokončenia a následného otvorenia
plavárne zaujíma aj výška vstupného.
„Cena vstupného je téma na diskusiu.
Bude to u nás fungovať podobne ako
na iných moderných plavárňach,“ ozrejmuje Rozenberg a vysvetľuje, na akom
princípe: „Na týchto prevádzkach to funguje tak, že sa nabíja kredit a od výšky
kreditu sa odvíja aj zľava. Tejto téme sa
však o niečo komplikovanejšie budeme
venovať neskôr. Čo sa týka obmedzenia
vstupov, vrátime sa do obdobia pred
uzatvorením plavárne. Plavecký oddiel
je súčasťou krytej plavárne. Bude mať
vytvorené lepšie podmienky pre svoju
činnosť. Okrem iného pribudne aj jedna plavecká dráha v plaveckom bazéne.
Veríme, že mu práve toto pomôže vrátiť
sa späť k výsledkom, ktoré dosahovali
pred uzatvorením prevádzky. Rovnako
nás čaká dlho očakávané pokračovanie
predškolskej a školskej výchovy plaveckej gramotnosti.“

Mesto je pripravené
dofinancovať všetko
nevyhnutné
Aj primátor mesta vidí v súčasnosti najväčšie problémy nielen v drahších stavebných materiáloch. „Najväčší problém
dnes vnímame v tom, že sa firmy, ktoré
majú realizovať niektoré časti rekonštrukcie, nehlásia do verejných obstarávaní. Jednu súťaž opakujeme už tretíkrát, kde nemáme dodávateľa na veľmi
podstatnú časť rekonštrukcie, ktorá
zároveň môže spomaliť realizáciu ostatných častí tohto diela. Verím však, že sa
nájde dodávateľ a budeme pokračovať
tak, aby sme na jeseň, tak, ako som už
avizoval, ukončili rekonštrukciu a plaváreň otvorili. Verím, že to zvládneme aj
finančne, hoci sa predražujú materiály
a dotklo sa to aj našej plavárne. Ale na
tomto rekonštrukcia plavárne určite
ohrozená nebude. Mesto je pripravené
absolútne dofinancovať to, čo bude nevyhnutné. A chcem veriť, že aj dotácia,
o ktorú sme požiadali z Fondu na podporu športu, nám bude schválená a rovnako to pomôže k dofinancovaniu,“ konštatuje žiarsky primátor s tým, že dnes
ešte mesto nepozná celkovú sumu, ktorá je potrebná na dokončenie plavárne.
Ukážu ju až verejné obstarávania.
(li)
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Z aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva
V stredu 27. apríla sa uskutočnilo
3. zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku. Zúčastnilo sa ho 18
poslancov. Okrem iného, schvaľovali
aj záverečný účet mesta za rok 2021.
Informáciu o záverečnom účte predniesol hlavný ekonóm mesta, Martin Majerník. Ako informoval, bežný
rozpočet mesta skončil s prebytkom
vo výške 1 318 796,23 eur. Prebytok
vznikol rozdielom bežných príjmov
v sume 18 236.822,08 eur a bežných
výdavkov, ktoré boli v celkovej sume
16 918.025,85 eur. Kapitálový rozpočet mesta skončil v schodku vo výške 1 151 764,96 eur, keďže kapitálové
príjmy boli v sume 727 384,27 eur a na
druhej strane, kapitálové výdavky boli
v sume 1 879 149,23 eur. „Výšku schodku
kapitálového rozpočtu ovplyvnili hlavne investičné akcie ako rekonštrukcia
mestskej krytej plavárne a rekonštrukcia
budovy zariadenia sociálnych služieb
Domov pri kaštieli,“ konštatoval Martin
Majerník s tým, že schodok kapitálového rozpočtu bol financovaný z prebytku
bežného rozpočtu a z úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania, z prostriedkov
štátneho rozpočtu a fondov Európskej
únie. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj
príjmové finančné operácie, ktoré boli
vo výške 765 068,24 eur a výdavkové
finančné operácie, ktoré boli vo výške
553 530,52 eur. Ako ďalej hlavný ekonóm
mesta uviedol, v minulom roku sa na verejnú zeleň z rozpočtu mesta vynaložilo
503 000 eur, na údržbu chodníkov a ciest
a miestnych komunikácií 402 000 eur, na
verejné osvetlenie 149 000 eur, na zimnú
údržbu, ktorá sa preklenuje v rámci roka,
je v mestskom rozpočte vyčlenených
90 000 eur. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu bolo
bez výhrad a súhlasila s jeho celoročným
hospodárením bez výhrad. „Mesto je
v dobrej finančnej disciplíne, a to aj v porovnaní s inými mestami,“ uviedla počas
rokovania hlavná kontrolórka mesta

Eva Vincentová. Poslanci tak odsúhlasili
tvorbu rezervného fondu mesta vo výške 376 704,48 eur a tvorbu fondu rozvoja
bývania vo výške 68 047,40 eur.

munitnej úrovni. Od decembra minulého roku sa tiež realizuje dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej
služby v meste. Odbor OSoO zároveň
administratívne podporuje mestskú
políciu vo výkone hlavných i vedľajších
aktivít a spracovávaní výstupov ďalšieho
dopytovo-orientovaného projektu, a to
Miestnej občianskej poriadkovej služby,
ktorý je už štvrtým projektom tohto typu
u nás. Do jeho realizácie sa mesto zapojilo v júli 2021.

Ďalším bodom rokovania bolo schválenie
druhej zmeny rozpočtu, ktorá predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu mesta
o sumu 882 940 eur, tak na strane príjmov
ako aj výdavkov. V rámci tohto bodu sa
schválilo aj použitie rezervného fondu
mesta na finančné krytie kapitálových
výdavkov v sume 361 510 eur a dotácia
z rozpočtu mesta vo výške 200 000 eur
pre Technické služby, spol. s r. o. na financovanie rekonštrukcie mestskej krytej
plavárne v tomto roku.
V časti kapitálových výdavkov sa v podprograme Verejná zeleň a verejné
priestranstvá zvýšili rozpočtové prostriedky o sumu 134 710 eur na rekonštrukciu záhrady pri Domove pri kaštieli. „Rozpočet záhrady bol na základe
projektovej dokumentácie a cenových
ponúk technických služieb v roku 2020
nacenený na 78 030,15 eur. Vzhľadom
na vzniknutú situáciu pri výstavbe domu
seniorov bolo potrebné, okrem iného,
doriešiť výškové pomery v predmetnom
území a zabezpečiť prepojenie budovy
cez rampu pre imobilných s navrhovanou
záhradou. Z uvedeného dôvodu vznikla
potreba vybudovania oporného múru
z lego kociek. Na základe inžinierskogeologického prieskumu a následného
statického posudku bola potrebná ďalšia zmena projektovej dokumentácie,
kde bolo múr potrebné osadiť hlbšie do
zeme, odvodniť a ukotviť geo-mrežou.
Verejným obstarávaním sme vysúťažili
na realizáciu spoločnosť VOMA – SK za
konečnú cenu 73 077,46 eur. Po uvedených zmenách bolo nevyhnutné urobiť
dodatok k zmluve na práce naviac vo výške 9 240,01 eur,“ uviedol pred poslancami
hlavný ekonóm mesta s tým, že je nevyhnutná aj oprava spodného kamenného
múru, ktorá nebola riešená v projektovej

dokumentácii. Toto bolo verejne obstarané za cenu 12 147,50 eur. Aktuálna cena
spolu je tak 201 304,35 eur.

„

Mesto urobí všetko preto,
aby z neobľúbených policajtov
urobilo obľúbených.
Peter Antal, primátor mesta

Správu o činnosti mestskej polície predniesol náčelník Róbert Šiška. Ako informoval, MsP mala k 1. januáru minulého
roka 21 príslušníkov a v priebehu roka
nedošlo k žiadnym personálnym zmenám. Z uvedenej správy sa tiež poslanci
dozvedeli o tom, koľko bolo na mestskej
polícii zaznamenaných oznámení a podnetov, či koľko priestupkov príslušníci
zaznamenali vlastnou činnosťou a koľko
bolo nahlásených občanmi. „Príslušníci
mestskej polície v roku 2021 vlastnou
činnosťou zistili 644 priestupkov a občanmi bolo nahlásených a riešených
522 priestupkov,“ píše sa, okrem iného,
v správe, ktorú vypracoval náčelník Róbert Šiška a ako na záver uviedol: „Snažíme sa, aby bol u našich príslušníkov
proaktívny prístup k riešeniu problémov
a aby boli verejnosťou viac pozitívne vní-

maní. Treba si však uvedomiť, že často
je pomoc mestského policajta spojená
s tým, že individuálne trestáme jednotlivé fyzické osoby v prospech celej komunity. Príkladom je odstavené auto na
chodníku, ktoré musia chodci obchádzať
po vozovke, kde ich ohrozujú vozidlá.
Mestský policajt tam príde a dá pokutu,
čo je správne, pretože to robí preto, aby
pomohol chodcom. Trestáme jednotlivca
v prospech väčšej spoločnosti v záujme
verejného poriadku.“
O sociálnych projektoch mesta informovala Monika Němcová z Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ. Ako uviedla,
k činnosti odboru už viac ako 15 rokov
patrí aj poskytovanie a zabezpečovanie
poskytovania sociálnych služieb, administrácia a zabezpečovanie realizácie
tzv. sociálnych projektov rôzneho typu,
zameraných na zvýšenie dostupnosti
a zlepšenie prístupu všetkých občanov
mesta k už spomínaným poskytovaným
sociálnym službám, zvýšenie kvality výkonu sociálnej práce a jej podporných
aktivít terénnou a ambulantnou formou.
V súčasnosti je mesto zapojené do dvoch
národných projektov, a to Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
a Budovanie odborných kapacít na ko-

Poslanci schválili aj Všeobecne záväzné
nariadenie o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka
školského zariadenie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. V doterajšom VZN sa
určovala výška finančných prostriedkov
nielen pre právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj v pôsobnosti štátom uznanej cirkvi. Táto problematika sa už nerieši prostredníctvom VZN.

Na ďalšie štyri roky zvolili
prísediacich na súde
Okresný súd v Žiari nad Hronom požiadal mesto o zvolenie prísediacich na
súde na volebné obdobie od 1. apríla
2022 do 31. marca 2026, keďže uplynie
volebné obdobie prísediacich zvolených
na štvorročné obdobie v predošlej voľbe.
Navrhovaní prísediaci vykonávajú funkciu prísediacich aj v súčasnom volebnom
období. Okresný súd neuviedol žiadne
výhrady voči ich práci a ani nepodal návrh na ich zmenu. Zvolenie prísediacich
na nasledujúce volebné obdobie je nevyhnutnou podmienkou pre plynulý výkon
súdnictva a zabezpečenie rozhodovania
v senátnych veciach. Poslanci tak schválili tieto osoby – Mgr. Martina Klacek,
Mgr. Jozef Kováč a Ľuboš Filipčík.
(li)

Peter Antal: Finančné zdravie mesta je napriek pandémii dobré
Bežný účet mesta za rok 2021 skončil
s prebytkom takmer 1 319 000 eur.
Na aprílovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva tak poslanci schválili
aj záverečný účet mesta, tvorbu rezervného fondu vo výške 376 704 eur
a tvorbu fondu rozvoja bývania vo
výške 68 047 eur.
„Myslím si, že mesto je na tom finančne
dobre,“ hovorí na úvod primátor Peter
Antal a pokračuje: „Prebytok hospodárenia, o ktorom sme na zastupiteľstve hovorili, je pozitívnym výsledkom za pandemické obdobie. Mesto nestojí ani so
svojimi projektami a realizuje rozsiahle
rekonštrukcie a keď k tomu pripočítame,
že náš modernizačný dlh sa znížil na minimum, tak finančné zdravie a kondícia
mesta sú dobré.“

Mesto aj v tomto roku vypracováva
rôzne nové projekty. Ktorý je, podľa
primátora, najdôležitejší a pre občanov
najzaujímavejší? „Určite je to revitalizácia vnútroblokových priestorov, ktorá
sa bude realizovať ešte v tomto roku.
Ide o všetky vnútroblokové priestory od
Základnej školy na Ulici Dr. Janského až
po námestie a dotkne sa to mnohých
verejných priestranstiev. Ide o zaujímavý projekt, ktorý budú realizovať mestské Technické služby v rámci takzvanej
inhouse zákazky,“ konštatuje primátor
a ako priznáva, nad niektorými projektmi, ktoré mala samospráva v pláne realizovať, budú musieť porozmýšľať. „Lebo
nám do toho vpadla nepríjemná situácia s dodávateľom elektrickej energie.
Spoliehali sme sa na to, že máme vysú-

ťaženú lacnú cenu z predchádzajúceho
obdobia. Toto však bola pravda iba štyri
mesiace, kedy nám takzvaná posledná
inštancia, distribučná spoločnosť oznámila, že preberá dodávku elektrickej
energie po našom predchádzajúcom
dodávateľovi, ktorý skrachoval. Budeme
sa musieť preto v prvom rade vysporiadať s výrazným nárastom cien elektrickej energie, ktoré postihlo aj mesto,“ naznačuje primátor a priznáva, že takúto
situáciu ešte v tomto roku neočakával.
Radnica tak bude musieť nastaviť aj priority investičného charakteru v tejto oblasti, lebo, ako primátor zdôrazňuje: „Ako
mesto sa nemôžeme nastaviť a uspokojiť
s tým, že budeme iba svietiť a kúriť preto,
lebo elektrická energia je výrazne drahá.“

„

Verejné osvetlenie vypínať
nebudeme.
Peter Antal, primátor mesta

Vnútrobloky na Ul. Š. Moysesa čaká veľká revitalizácia.

S nárastom cien elektrickej energie sa začínajú vynárať aj otázky, či mesto pristúpi
k vypínanou verejného osvetlenia. Antal
však dáva prísľub, že tohto sa Žiarčania
nemusia obávať: „V minulom období
sme investovali do LED osvetlenia, vďaka
čomu ho dnes prevádzkujeme za minimálne náklady aj pri náraste elektrickej
energie. Ale toto sa nedá povedať o všet-

kých mestských objektoch a budeme
preto musieť zvažovať, či prioritu nedostanú práve investície do energetických
opatrení, ktoré nám zabezpečia finančnú
stabilitu do budúcnosti, a to bez ohľadu
na vývoj cien elektrickej energie.“
Dnes ešte vedenie mesta nevie ani približne povedať, o koľko sa na mestských
objektoch zvýšili mesačné platby za
elektrinu, keďže zvýšenie bude až od
mája. „V súčasnosti hľadáme dodávateľa
na najbližšie dva mesiace. Uvidíme, kto
s akou ponukou príde. Potom budeme
súťažiť dodávku elektrickej energie do

konca roka. Neviem ešte preto povedať,
o koľko sa nám zvýšia mesačné platby,
keďže trh a obchodovanie je nevyspytateľné. Keď si predtým obchodníci dávali
napríklad prirážku alebo maržu 4 až 5 eur
ku cene, tak dnes sa bavíme o 80 eurách.
A to je šialené, čo sa deje s elektrickou
energiou. Budeme sa však k tomu musieť postaviť čelom a robiť opatrenia na
všetkých našich objektoch tak, aby sme
ich dokázali prevádzkovať a nezatvárali
sme niektoré energeticky náročné objekty,“ uzatvára Peter Antal, primátor mesta.
(li)
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Terénne nálezy II.
ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA
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Vráťme sa k podstate veci, k nálezu. Dávno, veľmi dávno, ležala
pomerne významná osada na významnom mieste, ktoré jej do budúcnosti predurčovalo rast a prosperitu.
Asi pred štyridsiatimi rokmi som sa
stretol s Doc. J. Hoššom z katedry archeológie na Univerzite Komenského
v Bratislave. Počas rozhovoru spomenul zaniknutú osadu zo stredoveku
a že by ju bolo „načim“ nájsť. Tak sme
sa dohodli, že ju budeme hľadať. Počas nášho dlhoročného priateľstva
sme sa občas vydávali do terénu
ju hľadať. Kopali sme na lúkach, na
poliach porastených burinou, na kamenných skládkach pri poliach, ale

osady, ktorá mala všetky predpoklady, aby sa úspešne rozvíjala. No nasledujúce udalosti prispeli k jej zániku,
a tak sa stala tak povediac neporušenou časovou konzervou.

naše hľadanie bolo neúspešné. Pred
niekoľkými rokmi tento vzácny človek
odišiel už navždy z našich radov a ja
som už nejako pozabudol na osadu.
Aj keď počas posedení s priateľmi pri
káve som im o nej občas porozprával.
No, a tak sa stalo, že moje poznatky
o osade navštívila náhoda, a to je
úžasná kombinácia. Zoznámil som
sa s človekom o trochu mladším ako
som ja a rozprávali sme sa o hocičom,
o čom sa chlapi zvyknú. Prišlo aj na
miesta mladosti. Rozprával mi, že ako
chlapec chodil pásť ovce na jedno
miesto, ktoré sa volalo ???. Zbystril
som pozornosť a nechtiac prezradiť
môj veľký záujem som ho požiadal,
nech mi popíše to miesto. No a popis veľmi presne dokladoval svojimi
prírodnými podmienkami a komuni-

Niekto si možno povie, že som veľmi
precitlivený. No počas mojej dlhoročnej praxe som videl množstvo zničených archeologických lokalít, a to len
z dôvodu ich predčasného odhalenia
verejnosti.
kačnými trasami našu tak dlho hľadanú osadu. Počas rozhovoru som zistil, prečo sme ju nemohli nájsť. A to
preto, lebo sme zabudli, že všetko sa
mení. Viac nemôžem napísať, lebo
by som dal indície, podľa ktorých by
sa dala osada nájsť. Ukázal som mu
mapu a presne lokalizoval polohu

Jeden príklad za všetky. Pred niekoľkými rokmi sme s manželkou robili
terénny prieskum a našli sme úplne
neznáme hradisko, chránené zalesneným terénom. Viedla k nemu cesta,
ktorá vstupovala na hradisko v mieste
zrútenej brány s množstvom nálezov
keramiky a zdobených kostených

Začína sa s opravou niektorých
z najviac zničených ciest a chodníkov
domov.“
V stručnosti uvádzame časový prehľad
prác v prvej etape opráv jednotlivých
ciest a chodníkov.
1. Oprava cesty a chodníkov okolo bytových domov 903 a 904 na Svitavskej ulici
– 6. až 13. mája
2. Oprava krytu cesty na Ulici Dukelských
hrdinov ku garážam medzi bytovými domami 325 a 327 – 26. mája až 3. júna

Archívne foto.

Mesto v predchádzajúcom období
vysúťažilo dodávateľa rekonštrukcie
a opráv živičného krytu ciest a chodníkov konkrétne vytypovaných úsekov.
V prvej etape sa opraví osem takýchto
úsekov.
„Podarilo sa nám získať dodávateľa, ktorý
ponúkol cenu o 120 000 eur nižšiu, ako
bola predpokladaná hodnota zákazky,“
hovorí primátor Peter Antal a ako podotýka: „To nám dáva predpoklad toho,
že zaradíme do plánu a harmonogramu
prác ďalšie cesty a chodníky, a to práve
v sume 120 000 eur.“
Vďaka nižšie vysúťaženej sume sa tak
v tomto roku podarí urobiť väčší rozsah prác, s akými pôvodne samospráva

počítala. „V súčasnosti je už podpísaná
zmluva s dodávateľom, ktorým sa stala
spoločnosť Skanska SK, a.s. Bratislava
a vo štvrtok 28. apríla mu bolo odovzdané stavenisko,“ informuje Miloslav
Baranec z Oddelenia infraštruktúry MsÚ
a konkretizuje: „V zmysle dojednaných
podmienok v zmluve o dielo a odsúhlaseného vecného a časového harmonogramu sa s realizáciou rekonštrukcie
a opráv jednotlivých úsekov začína
opravou krytu chodníka v križovatke
ulíc Sládkovičova a Novomeského vo
štvrtok 5. mája. Pokračovať sa má v piatok 6. mája asfaltovaním betónových
chodníkov na Svitavskej ulici okolo bytových domov č. 903 a 904, tzv. nórskych

3. Oprava živičného krytu vozovky vo
vnútrobloku ciest na Ulici Námestie Matice
slovenskej a Ulici SNP, vrátane parkovísk –
11. až 20. mája
4. Oprava asfaltového krytu cesty na Záhradnej ulici od daňového úradu po križovatku s ulicami Šoltésovej a Pod Donátom
– 12. až 16. mája

predmetov. Na vrcholovej ploche,
v mieste opevnenia, som dokonca
našiel na povrchu nepoškodenú keramickú nádobu. Oznámil som to kolegom a navrhol, aby sme to nazvali
K1. A tým lokalitu uchránili počas výskumu a jej polohu by sme vedeli len
my. Nesúhlasili s tým, že sme predsa zodpovední odborníci. Keď som
zmienenú lokalitu navštívil o niekoľko
mesiacov neskoršie, vyzeralo to tam
ako po kobercovom bombardovaní.
Jama vedľa jamy, povaľovali sa tam
črepy a rôzny archeologický materiál,
chýbal len kov. Na pracovisko k nám
niekto doniesol len niekoľko železných mečov a hroty kópií. Tvrdiac, že
je to z tej lokality. Hlupáci!
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Žiarske námestie
zaplnil folklór
V piatok 29. apríla bolo žiarske námestie plné talentovaných ľudí, energie, krásy, tradícií a zábavy. Konečne
po dvoch rokoch sa Žiarčania zišli, aby
spoločne postavili Máj, ktorý bude námestie krášliť až do konca mesiaca.
O postavenie Mája sa postaralo Mestské
kultúrne centrum, ktoré pripravilo aj dramaturgiu kultúrneho programu. V ňom
vystúpili žiarski folkloristi – malí, väčší
i seniori. Pódium hralo farbami, hudbou
i tancom. Žiarčania sa mohli pristaviť
aj pri remeselných stánkoch. V jednom
z nich si napríklad mohli pozrieť, ako
vznikajú hlinené výrobky. V ďalšom sa
predávali varešky, keramika a nechýbali
ani stánky s občerstvením a sladkosťami.
„Teší ma, že sa takto konečne môžeme

stretávať. Verím, že toto je len začiatok
kultúrnych podujatí, ktoré nás tento rok
čakajú a ktoré si budeme môcť užiť bez
obmedzení,“ uviedol primátor mesta Peter Antal.
Ďalším podujatím, ktoré súviselo s príchodom mesiaca máj, bola aj Skoromájová retro veselica. Do tanca hrala
populárna skupina Black band a nechýbala ani Oldies diskotéka s legendárnym
DJom Zolom Hradským. Lákadlom bola
atraktívna retro tombola, bar a obsluha
v kostýmoch. A keďže išlo o retro veselicu, nemohli chýbať karafiáty, limonády
či socialistické chrumky.
(li)

5. Oprava cesty a chodníka od Svätokrížskeho námestia popri kostole a Autoservise Kollár ku križovatke s Ulicou SNP –
16. mája až 3. júna
6. Oprava zvršku chodníkov a cesty Medzi
vodami, vrátane vstupov k rodinným domom – 30. mája až 15. júna
7. Oprava časti cesty na Ulici A. Kmeťa, úsek od križovatky s Ulicou SNP po
Hviezdoslavovu ulicu – 12. až 15. mája
8. Oprava časti chodníka v križovatke ulíc
Sládkovičova a Novomeského – 5. až 6.
mája
(li)

Svoj sviatok oslávia deti čertovskou cestou rozprávkovým parkom
Minulý rok nahradil oslavy Dňa detí
v meste Dračí sprievod ulicami Žiaru.
A keďže teraz sú už opäť povolené
všetky podujatia, deti sa môžu tešiť
na celodenné podujatie v parku.
„Hromadné podujatia boli zakázané
a my sme hľadali cestu, ako aspoň nejakým spôsobom urobiť detičkám ich
sviatok výnimočný,“ hovorí na úvod producent žiarskeho Mestského kultúrneho
centra, Janko Kulich a ako konštatuje:
„Sme veľmi radi, že v tomto roku je už
všetko inak a my môžeme pripravovať
veľký Deň detí.“
Žiarčania, a hlavne tí najmenší, sa tak
môžu opäť tešiť na celodenné podujatie v parku. Tento rok sa ponesie pod
názvom Cesta rozprávkovým parkom.
A, ako sľubuje Janko Kulich, tentokrát
bude čertovská.

„

Čertovské vyučovanie
absolvujú deti spolu
so svojimi rodičmi.

Spolu s hercami z Divadelnej spoločnosti
Prievidza, ktorí spolupracujú aj pri projektoch, ako je napríklad Festival duchov
a strašidiel v Bojniciciach alebo Kaufland
detský festival, pripravuje žiarske Céčko
špeciálnu cestu parkom. „Jej názov je
Čertovská škola. A všetko je v nej úplne
naopak. Deti s rodičmi sú účastníkmi
čertovského vyučovania, počas ktorého absolvujú predmety ako Neslušné
správanie, TelocvYk, Varenie a pripečenie, Prďák, Zlé jazyky a na záver dostanú
Vystrčenie,“ prezrádza Janko Kulich, na
čo sa môžu žiarske detičky počas tohtoročných osláv Dňa detí tešiť.

podujatia bude aj sprievodný pódiový
program s divadielkami, súťažami a vystúpeniami s moderátorom Kajom. Pripravené budú aj nafukovacie atrakcie za
poplatok či stánky s občerstvením.“

Medzinárodný deň detí

Vstup na podujatie je zdarma
Zámerom pekelnej školy je prostredníctvom kontrastov poukázať na dôležitosť
slušného správania a vychovania. Presne
tak, ako to robia dobrí ľudia. „Na podujatie bude vstup zdarma. Na cestu parkom
sa budete môcť vydať v pravidelných
intervaloch, v malých skupinách už od
9.00 až do 13.00 hodiny,“ pozýva Janko
Kulich a ako na záver dodáva: „Súčasťou

Čertovská škola.

Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý
sa oslavuje v mnohých krajinách sveta.
Zvyčajne je to každý rok 1. júna. Myšlienka tohto sviatku vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve v roku
1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54
krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúci sa detí na
celom svete. Po konferencii viacero vlád
zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň,
s cieľom urobiť deťom radosť, a zároveň
poukázať na problémy týkajúce sa detí
vo svete. Nie je úplne jasné, prečo bol
vybraný práve 1. jún. Ale tento dátum je
na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo
viac ako 21 krajinách.
(li)
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Cyklistická trénerská legenda František Sitora
nás opustil vo veku 67 rokov
V stredu 20. apríla 2022 odišla vo veku
nedožitých 67 rokov na večný odpočinok legenda žiarskej, slovenskej
i československej cyklistiky, cyklistický tréner a skromný človek, František
Sitora. Svojich najbližších opustil po
rýchlej a zákernej chorobe. V jeho
osobe odišla veľká osobnosť nášho
športu, dobrý človek, skvelý manžel,
otec a starý otec.
František Sitora sa cyklistike venoval
najskôr ako aktívny pretekár. Bol členom juniorskej reprezentácie bývalého
Československa. Po ukončení aktívnej
činnosti pôsobil v rokoch 1980 – 1990
ako tréner žiarskeho cyklistického klubu. Profesionálne trénoval v Dubnici,
Banskej Bystrici a v Podbrezovej. Viedol
cyklokrosovú aj cyklistickú reprezentáciu
Slovenska a pripravoval reprezentantov
na Olympijské hry v Aténach. Od roku
2005 obnovil činnosť žiarskeho cyklistického klubu, kde vykonával funkciu
hlavného trénera Cyklistického klubu
MŠK Žiar nad Hronom. Vychoval desiatky reprezentantov Slovenska, víťaza
Svetového pohára, účastníkov majstrovstiev Európy a sveta. Jeho zverenci získali desiatky titulov majstra Slovenska,

strieborných a bronzových medailí. Pod
jeho vedením sa cyklistický klub zaradil medzi najlepšie slovenské kluby. Za
celoživotnú prácu s mládežou si v roku
2014 prevzal aj ocenenie od Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V roku 2016, pri príležitosti 770. výročia
udelenia mestských práv, získal za rozvoj
cyklistiky v Žiari nad Hronom a za prácu
s mládežou ocenenie aj od primátora
mesta Petra Antala.

povednosť. Mňa teší, že za svoju prácu
v Podbrezovej a pri reprezentácii som
dostal takúto dôveru,“ povedal vždy
skromný človek.

Vychoval niekoľko
majstrov Slovenska

Cyklistike zasvätil celý svoj život
František Sitora začínal s cyklistikou
v roku 1969 v Cyklistickom oddiele
Telovýchovnej jednoty ZSNP Žiar nad
Hronom. „K tomuto športu ma priviedol
zakladateľ žiarskej cyklistiky Ladislav
Macko,“ zaspomínal si v roku 2017 pre
naše noviny a priblížil, aké boli jeho prvé
najväčšie úspechy: „Bolo to prevažne
v mládežníckych kategóriách. Medailové
umiestnenia na majstrovstvách republiky, neskôr, v juniorskej kategórii, zaradenie do československej reprezentácie.“
František Sitora bol členom juniorskej
reprezentácie bývalého Československa. V tom období mládežnícka cyklis-

Cyklistická legenda nemohla chýba ani na spoločných
majstrovstvách, ktoré sa konali v roku 2017.

tika v Žiari nad Hronom predstavovala
absolútny vrchol. „Mali sme vynikajúceho trénera, ktorý nás naučil ľúbiť bicykel
a vytvoril nám na tú dobu vynikajúce
podmienky. Zapálil nás na celý život,“
zaspomínal si a prezradil, v čom videl
rozdiely medzi cyklistikou v minulosti
a dnes: „Rozdiely určite sú. Deti sú síce
tie isté, ale doba je iná. My sme sa tešili
z maličkostí, lebo nebolo ničoho. To dnes
už neplatí, a preto je aj iná forma prístupu, aby sme ich zaujali. Ak mám porovnať minulosť so súčasnosťou, tak vtedy
sme robili výber, dnes robíme nábor.
Nie je jednoduché naučiť deti k systematickému tréningu, ktorý je základom
budúcich úspechov. Cyklistika je náročný
šport a súčasná generácia toto pravidelné zaťaženie ťažšie znáša. Mňa osobne
veľmi teší, že v našom klube máme napriek tomu minimálnu migráciu a deti
nám zotrvávajú.“

Pripravoval reprezentáciu
na Olympijské hry v Aténach
Františka Sitoru v roku 2016 ocenil aj primátor Antal.

Po ukončení aktívnej činnosti pôsobil
František Sitora ako tréner žiarskeho
Cyklistického klubu, neskôr trénoval aj
v Dubnici nad Váhom, Banskej Bystrici

a Podbrezovej. Na toto obdobie spomínal rád. Plnili sa mu jeho trénerské
predsavzatia, veľa sa naučil, stretol pri
tom množstvo fantastických ľudí. „Ja
som s prechodom nemal nikdy problém. S týmto športom som sa stotožnil
a vošiel mi do srdca. Vtedy to pre vás nie
je práca, ale koníček a robíte to s láskou.
Snažím sa o toto isté aj pri svojich zverencoch,“ spomínal na obdobie, kedy
sa z aktívneho pretekára stal trénerom.
Z pozície trénera sa na niektoré veci začal pozerať inak ako dovtedy, kým bol
„iba“ pretekárom: „Pohľad pretekára na
funkcionára je skreslený. Hlavne som
musel zvládať množstvo záležitostí okolo cyklistiky a pretekárov. Prijať hlavne za
svoje rozhodnutia aj zodpovednosť.“ Ako
tréner neskôr viedol aj cyklokrosovú aj
cyklistickú reprezentáciu Slovenska a pripravoval reprezentantov na Olympijské
hry v Aténach. Práve takéto výzvy sú pre
bývalých športovcov veľkou poctou, ale
zároveň aj veľkým záväzkom. Toto obdobie bolo náročné, ale veľa mu dalo.
Podbrezovský tím štartoval a postupne
budoval. To, že sa pripravila olympiáda,
bol výsledok správnej koncepcie a výkonnostného rastu. „Menovací dekrét
je naozaj pocta, ale v prvom rade zod-

V roku 2005 obnovil František Sitora
činnosť Cyklistického klubu v Žiari nad
Hronom. Odvtedy jeho zverenci získali
niekoľko titulov majstra Slovenska. Najviac v pamäti mu utkvel a za najväčší
talent považoval Davida Zverka. Dvakrát ho Slovenský cyklistický zväz ocenil
ako cyklistický talent roka. Priniesol tiež
bronz z Európskeho olympijského festivalu mládeže v Turecku, stal sa víťazom
Závodu míru nejmladších a 5-násobným majstrom Slovenska. V jeho zbierke je množstvo etapových víťazstiev na
Jugenndtour a ružový dres, nechýbajú
víťazstvá vo Svetovom pohári juniorov,
účasť na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta. Po prechode k mužom
získal miesto v najlepšom tíme U23 na
svete, v belgickej farme Etixx, David bol
skutočný svetový talent. Trénera to bolí,
keď takýto dar od Boha nerozvíja ďalej,“
priznal vtedy s trpkosťou v hlase Sitora.
František Sitora nám v rozhovore prezradil aj to, prečo by sa, podľa neho, mali
deti venovať cyklistike: „V prvom rade,
ako pri každom športe – pre zdravie.
V cyklistike je to srdcovo-cievny systém.
Cyklistika patrí k najnáročnejším športom a systematickým tréningom posúva
hranice morálnych a vôľových vlastností
pretekára.“
František Sitora žil s cyklistikou celý svoj
život. Tak si ho budeme navždy pamätať
aj my, ktorí sme ho poznali a spolupracovali s ním. Ďakujeme mu za všetko, čo
pre žiarsku, slovenskú i československú
cyklistiku urobil.
(li)

Festival vína v Parku Štefana Moysesa už 21. mája
Festival Víno v parku sa z kaštieľa vracia na svoje pôvodné miesto, a teda do
Parku Štefana Moysesa. Uskutoční sa
v sobotu 21. mája od 14.00 do 22.00
hodiny.
„Rozhodli sme sa tak na základe podnetov od predajcov a divákov,“ hovorí na
margo presunu podujatia z kaštieľa do
priestorov parku producent žiarskeho
Mestského kultúrneho centra Janko Kulich. Mení sa aj výška vstupného. „Oproti
minulým ročníkom sme nútení, aj vzhľadom k zvyšujúcim sa nákladom, upraviť
vstupné na päť eur. Ide o náročnejšie
podujatie, na ktoré zabezpečujeme
elektrocentrálu, chemické toalety, stan,
stánky, pódium a celodenný kultúrny
program. V cene vstupného bude, tak
ako po minulé ročníky, započítaný aj degustačný pohár,“ vysvetľuje ďalej Kulich.

Rabada, omamujúca ako dúšok ružového
vína. Je to hviezda slovenskej hudobnej
scény, ktorá vás stiahne do víru tanca
a ľudových piesní v modernom šate. Ako
tretí sa o 19-tej hodine predstavia rockoví
džentlmeni v hudobnom zoskupení Arcon. Až do dna si s nimi pripijete silným
ročníkom za rytmov najväčších svetových i slovenských rockových hitov.“

Ako sme už spomenuli, vstupné na
podujatie je vo výške 5 eur, pričom v cene
je započítaný aj pohár. Deti a mládež do
15 rokov majú vstup zdarma. Programom
bude moderovať Marián Vojtko.
(li)

„

Degustovať sa budú vína
z Tekovskej oblasti aj z Pezinka.

Na festival organizátori opäť pozvali vinárov z Tekovskej oblasti a jeden pricestuje
aj z Pezinka. A čo budú môcť návštevníci
počas festivalu k vínu degustovať? „Grilované špeciality, čerstvé syry, originálnu
kávu a hudobné trojchodové menu,“ prezrádza s úsmevom Janko Kulich a konkretizuje: „Ako prví sa o 15-tej hodine predstavia Juraj Schweigert & Groove Time.
Držte si poháriky, aperitív delikátneho
funky blues žiarskeho harmonikára vás
dostane svojou bublinkujúcou energiou.
O 17-tej hodine ich vystrieda Veronika

Lákadlom hudobného program bude Veronika Rabada.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 9.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 10.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 11.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 12.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 13.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 14.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 34, Zvolen
• 15.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň, Dukelských hrdinov 8, Zvolen
• 16.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 17.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Slatina, SNP 345/1, Zvolen
• 18.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Srdce, Rybárska 293/9, Sliač
• 19.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata, Kremnická 2, Zvolen
• 20.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, P. O. Hviezdoslava 1, Zvolen
• 21.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok, A. Hlinku 64, Zvolen
• 22.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
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Z pera čitateľa

Opasok
Večer sme odchádzali z plesu seniorov.
Mimochodom, ten začína už popoludní,
lebo všetkým nám to tak vyhovuje. Šli sme
si po kabáty do šatne aj s našimi priateľmi,
manželmi. V pohode sme sa obliekali, keď
odrazu náš priateľ hovorí: „Ty, počuj. Taký,
aký máš kabát, sme našli opasok cestou sem.“
Pozriem na miesto, kde má opasok obopínať
manželov pás, bolo prázdne. Začal hľadať
po vreckách, nič. Ja som skleslo zakvačila
ukazovák do prázdneho pútka a ustálila, že
kabát už nebude ten, čo bol. Manžel, ako už
v plesovej nálade, to bral naľahko, dokonca
s humorom, že to nič, aj tak ho bude hriať.
Ale mne mozgové závity pracovali, veď
kabát je temer nový, bez opaska to už nie je
ono a tie osamelé pútka odstávajú ako veľké
somárske uši. Taká škoda!
„Keď sme sem išli,“ hovoria oni, „na
chodníku bol opasok práve takejto farby,

nápadný v kontraste s bielym snehom. Išla
jedna mamička s dieťatkom na sánkach, dieťa
opasok schytilo, chvíľu ho ťahalo za sebou
a keď zistilo, že mu je nanič ako hračka, ani
zvuky nevydáva, pustilo ho a ostal na zemi.“
Už som si predstavovala, ako opasok zapadá
snehom, ako sa v tej zime zvíja pri každom
zakopnutí oň ako ranený had.

Šli sme, mierne snežilo, muži sa veselo bavili,
ale ja som už v duchu tie odstávajúce pútka
párala preč.

„My sme ho ale zodvihli, načo by komu
bol,“ v tom mi napadlo, že niekomu hoci na
previazanie novín do zberu, „a položili na
výčnelok pri jednom výklade.“

„Tak a máme ho!“ radostne zvolali naši
záchrancovia a rozvinuli opasok ako
krajčírsky meter. Farba bola zhodná
s kabátom i pracka sa zaleskla pri pouličnej
lampe. Potešili sme sa všetci štyria. Možno
i pútka na kabáte sa radosťou pohýbali ako
malé somárikove ušká. Poobjímali sme sa
a tešili náhode, že opasok našli práve oni.
Neviem, koľký raz sme ďakovali a koľký raz
si priali všetko dobré do nového roku.

Potešila som sa, ale manžel rezignoval, že
aj posnežilo a priznal sa, že opasok nemal
v pútkach, iba tak si kabát ľahko previazal.
Priatelia nás so šťastným úsmevom len
utešovali, že vtedy sa už vlastne začalo
stmievať, že ho tam isto nik nezbadal. Opísali
miesto, kde to bolo, ale my sme sa opaska
vzdávali. Len nás povzbudzovali, tak sme
sa poďakovali, začali sa lúčiť, ale oni veľmi
ochotne navrhli, že ten kúsok cesty zájdu
a pôjdu s nami, či ozaj tam opasok ostal.

„Tam je!“ radostne zvolala naša kamoška.
„Áno, je tam,“ hovorí on, ale stále sme
nevedeli, kde sa vlastne máme dívať, bola
tma.

Ešte sme sa vystískali a potešení z pekného
senior plesu a ešte lepšieho záveru sme sa
rozišli.
Mária Szolnoyková

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO NA POZÍCIU PRÍSLUŠNÍKA MSP
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 prijme
do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto
príslušníka mestskej polície.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
predpoklady:
• úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo
vysokoškolské vzdelanie
• vek nad 21 rokov
• bezúhonnosť
• zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
• znalosť úradného jazyka slovom a písmom
• výhodou - odborná spôsobilosť v súlade so zákonom
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších
predpisov
• výhodou - zbrojný preukaz na držanie zbrane
a streliva za účelom výkonu činnosti príslušníka polície

Iné kritériá a požiadavky:
• dobré komunikačné, organizačné schopnosti,
profesionálne vystupovanie
• osobnostné a morálne predpoklady
• ovládanie práce s PC
• platný vodičský preukaz minimálne skupiny „B“
K prihláške na voľné pracovné miesto je
potrebné pripojiť:
• prihlášku do zamestnania
• profesijný životopis a motivačný list
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon
práce mestského policajta
• fotokópiu platného vodičského preukazu
• fotokópiu platného zbrojného preukazu

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme
Prihlášku s požadovanými dokladmi doručte
na adresu: Mestský úrad, personálne oddelenie,
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
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Psíkovia, ktorí čakajú na domov
v žiarskom útulku
V žiarskom útulku pre psov na nový
domov čaká niekoľko štvornohých
chlpáčov. Vítaní sú nielen noví majitelia psíkov, ale aj dočaskári či venčiari.
Útulok sídli na Partizánskej ulici, v areáli
poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu sa môžete
na psíkov prísť pozrieť priamo do útulku,
kde vám o každom psíkovi povedia všetko podstatné. Informovať sa môžete cez
správu na Facebooku (Žiarsky chlpáč),
alebo na mobilnom čísle 0948 082 206.
Každý pes prejde povinnou karanténou,
ktorá je 28 dní a počká si v útulku na svojho pôvodného majiteľa 45 dní od prijatia
do útulku.

DANTE
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Pes, ktorý nebude čipovaný, bude ihneď
veterinárne ošetrený (čipovanie, očkovanie a odčervenie). Ostatné psy budú
ošetrené podľa záznamov na čipe.
Po uplynutí 45 dní bude pes kastrovaný
a ponúknutý na adopciu. Adoptované
psíky idú do nového domova čipované,
očkované, odčervené a kastrované.

Ak máte vzťah ku psom, no z rôznych dôvodov si žiadneho z nich nemôžete zaobstarať, môžete ich aspoň prísť vyvenčiť, potešia sa každej jednej prechádzke.
Psíkom môžete pomôcť aj zakúpením
krmiva, dekami, uterákmi, hračkami alebo dezinfekciou.
Otváracie hodiny

Pri adopcii sa podpisuje adopčný protokol a hradí adopčný poplatok.

Pondelok – piatok
Sobota a nedeľa

13.00 – 16.00 hod.
10.00 – 16.00 hod.

Kontaktovať môžete útulok telefonicky
od 9.00 do 16.00 hod. na číslach: 0948
082 206, 0905 334 594. Po tejto dobe,
prosíme, len SÚRNE prípady!

V prípade, že chcete navštíviť útulok
mimo otváracích hodín, je potrebné sa
vopred dohodnúť so správkyňou útulku
na mobilnom čísle 0948 082 206.
(r)

BRUNO

BILLY

LIA

Rasa: kríženec. Vek: nar. 16.2.2022. Pohlavie: sučka

Rasa: x labrador. Vek: cca 2 – 3 roky. Pohlavie: pes

Lia je jedno z piatich šteniatok, ktoré prišli na svet
v útulku. Podarilo sa jej nájsť skvelý domov, ale,
bohužiaľ, opäť je voľná k adopcii. Veľmi smúti za svojim
súrodencom, je plachá a bojazlivá. Skrýva sa, nechce
jesť, odmieta akúkoľvek hru. Buď iba leží v peliešku,
alebo sedí pri nohách a plače za bračekom. Lia je
vhodná do rodiny s detičkami a hlavne tam, kde už
nejaký psík je. Tam bude naozaj šťastná. Myslíme si, že
nie je vhodná ako vonkajší psík, je veľmi jemná, citlivá a
túži po neustálej spoločnosti.

Rony po príchode do útulku vážil iba 16 kg, zachránený
bol v poslednej chvíli. Bol tak vysilený, že nevládal
chodiť. Nohy ho prestali poslúchať a nedokázal vôbec
chodiť. Po príchode do útulku sme ho hneď vzali
k veterinárovi. Po dôkladnom vyšetrení sa potvrdilo, že
má nedostatok svalovej hmoty na nohách a že je veľmi
slabý. Dnes je už Rony opäť veselý psík, má rád ľudí, je
obľúbený aj u venčiarov. Vhodný je aj do rodiny s deťmi.

MONTY

Pohlavie: pes. Rasa: kríženec chrta. Vek: cca 2 roky
Váha: cca 5 kg
Dante je kríženec chrta, môže mať dva roky, váhu
približne 5 kilogramov. Miluje ľudskú spoločnosť
a rozumie si aj s inými psíkmi. Je vhodný aj ako psík do
bytu. Môže ísť aj do rodiny s deťmi, príp. do takej, kde
už iného psíka majú. V útulku už absolvoval veterinárne
ošetrenie, je očkovaný, čipovaný a odblšený.

Rasa: x nemeckého ovčiaka. Vek: cca 1,5 roka
Pohlavie: pes
Bruno je také veľké šteniatko, ktoré potrebuje tú správnu
ruku pri výchove. Je to pes, ktorý sa rád všetko učí. Miluje
ľudskú spoločnosť. Iných psov nemusí, vyberá si, s kým
bude. Bruno už prešiel veterinárnym ošetrením, je
čipovaný, očkovaný a odčervený. Do nového domova
pôjde kastrovaný.

Pohlavie: pes. Rasa: kríženec shi-tzu
Keď sme Billyho prevzali do útulku, mal na sebe postroj.
Hľadali sme mu majiteľa, ale nikto sa na neho neozval.
Billy nebol čipovaný. Po príchode do útulku absolvoval
veterinárne ošetrenie, bol zaočkovaný a začipovaný. Je
v dobrom zdravotnom stave, vyzerá, že o neho bolo
postarané. Je do dobrý psík, má rád ľudí a nemá problém
ani s inými psíkmi.

RONY

BROWN

Pohlavie: pes. Rasa: kríženec. Vek: cca 2 roky

Rasa: kríženec. Pohlavie: pes. Vek: 1,5 roka
Váha: max 7 kg

Monty je dvojročný kríženec. Je to maznáčik, vhodný
aj do rodiny s deťmi. Domov mu hľadáme v rodinnom
dome s prístupom do vnútra, ale je to psík vhodný aj
do bytu. V útulku už absolvoval veterinárne ošetrenie,
je očkovaný, čipovaný a odblšený.

Brown bol odobraný z osady Pod Kortinou. Je to
psík veľmi milej a dobrej povahy, ale psíkov k sebe si
vyberá. V útulku už absolvoval veterinárne ošetrenie, je
začipovaný, očkovaný a odčervený. Do nového domova
pôjde kastrovaný.

Pripravte váš kompostér na príchod jari
čia, kompost je pripravený aj pre vašu
záhradu.
Hotový kompost môžete primiešať do
pôdy pri sadení, alebo rozhodiť v tenkej
vrstve po trávniku. Nezabudnite ani na
izbové rastliny. Pri ich prihnojení použite
preosiaty kompost. Ak v hotovom komposte objavíte väčšie časti ešte neskompostovaného bioodpadu, vložte ich tiež
späť do kompostéra.

Od jari do jesene,
dbajte na základné
pravidlá kompostovania

Naštartujte váš kompostér na novú
sezónu. Odmenou pre vás bude prírodné hnojivo úplne zadarmo, lepšia
kvalita pôdy aj pestovaných rastlín.
Kompostovanie je riadený proces, či už
ide o priemyselnú kompostáreň, alebo
záhradný kompostér. Ak sa o kompost
staráte celoročne, budete ho mať k dispozícii častejšie, ako len raz za niekoľko
rokov a jeho kvalita bude podstatne
lepšia. Navyše sa vám môže ľahko stať,
že ho pre svoje potreby budete mať nedostatok.

Kedy začať
Počas zimy do kompostéra veľa bioodpadu nepribudne a procesy sa spomalia. S
príchodom jari, keď sa teploty počas dňa
udržujú nad 10° C, je ideálny čas, kedy je
vhodné celý obsah kompostéra vybrať,
prehodiť a prevzdušniť. Stačí otvoriť
kompostér a vybrať vrchnú vrstvu materiálu, najlepšie vidlami. Okolo kompos-

téra môžete rozložiť textíliu, kam obsah
vyložíte, aby vám nevznikol neporiadok.
Ešte neskompostovaná vrstva výborne
poslúži ako štartovací kompost, ktorý
obsahuje dostatok mikroorganizmov,
ktoré pomôžu urýchliť rozklad nového
bioodpadu v kompostéri.

Využitie kompostu
Pod vrstvou ešte nerozloženého bioodpadu nájdete hotový kompost, ktorý
môžete využiť pri jarných prípravách
vašej záhrady na novú sezónu. Takýto
kompost má konzistenciu podobnú
pôde, preto pri jeho vyberaní z kompostéra odporúčame rýľ, aby ste tuhú masu
lepšie rozdrobili na menšie časti.

Test klíčivosti
Či je kompost pripravený, zistíte jednoducho. Do nádobky vložte preosiaty
kompost a navlhčite ho. Vysejte semienka žeruchy. Ak po týždni semienka vyklí-

Na základnú vrstvu „štartovacieho kompostu“ môžete ukladať nový bioodpad.
Nezabúdajte na vyvážený podiel zeleného – vlhkého bioodpadu (pokosená tráva, šťavnaté odrezky zo záhrad, odrezky
z ovocia a zeleniny…) a hnedého – suchého bioodpadu, ktorý si pri orezávaní
stromov, kríkov či upratovaní suchého
lístia z jesene, môžete uložiť do zásoby
na celý rok.
Ak dodržíte základné princípy kompostovania, na jeho blahodarné účinky
nebudete musieť čakať roky. Platí preto,

že pred vkladaním bioodpadu do kompostu ho zmenšite približne na veľkosť
palca, aby bol kompostovací proces jednoduchší a rýchlejší. Hrubší materiál môžete spracovať napríklad v záhradnom
štiepkovači. Kompostovaný materiál
najlepšie pri každom vkladaní premiešajte prekopávačom, aby ste zabezpečili
dostatočný prístup vzduchu a premiešali
suchý a vlhký bioodpad. Kvalitný výsle-

dok dosiahnete aj kontrolou vlhkosti
materiálu. Ak je príliš suchý, môžete ho
poliať alebo pridať viac zeleného bioodpadu. Ak je príliš mokrý, pridajte pripravenú drevnú štiepku, piliny, lístie alebo
poslúžia aj postrihané papierové rolky
z toaletného papiera či papierový obal
od vajíčok.
Zdroj a foto: www.menejodpadu.sk
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Poznáme najlepších športovcov mesta za roky 2020 a 2021
V utorok 26. apríla sa uskutočnilo prijatie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2020 a 2021. Oceňovanie sa
kvôli pandémii minulý rok neuskutočnilo, preto bol tento ročník špecifický
tým, že sa odovzdávali ceny za oba
roky naraz.
Za oba roky sa oceňovali jednotlivci –
medailisti z majstrovstiev kraja a medailisti z majstrovstiev Slovenska, ktorí získali 2. a 3. miesto, športové kolektívy za
2. a 3. miesto z majstrovstiev Slovenska,
športové kolektívy - majstri Slovenska,
jednotlivci – majstri Slovenska, medailisti
z majstrovstiev Európy a z majstrovstiev
sveta, ocenení boli aj tréneri a dlhoroční
funkcionári a pracovníci v oblasti športu.
Za rok 2021 sa udeľovali aj ceny IN MEMORIAM.

Športovec mesta 2020
Ocenenie jednotlivcov
- medailisti z majstrovstiev kraja
Ema Ijeoma Okoyeocha
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Ocenenie jednotlivcov
- medailisti z majstrovstiev
Slovenska 2. - 3. miesto
Ema Černajová
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Natália Bieliková
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Katarína Kubovčíková
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Lucia Bartfayová
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Simona Záhorcová
Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
Vladimíra Zelinová
Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
Natália Rajčanová
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Terézia Perháčová
Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom
Stanislav Silný
Športovo strelecký klub
MŠK Žiar nad Hronom
Ocenenie jednotlivcov
- majstri Slovenska,
medailisti z majstrovstiev Európy
Lukáš Ungvarský
Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
Víťaz troch pretekov SP v cestnej cyklistike. V konečnom hodnotení SP juniorov
sa umiestnil na 4. mieste. Na Majstrovstvách SR v cestnej cyklistike sa umiestnil na 1. mieste a získal titul majstra Slovenska. Štartoval na Svetovom pohári
juniorov: GENT – Wevelgem (BEL), Trofeo
Karslberg (GER), Rad Jugendtour (AUT),
Závod míru junioru (CZE), Visegrad V4
(HUN), Trofeo Morbihan (FRA). Pre sezónu 2021 zaradený do reprezentačného
výberu juniorov Slovenska v cestnej
cyklistike.

Nina Jelžová
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Súťaží v kategórii športový zápas kumite juniorky. Umiestnenia: 3. miesto M-SR
seniorov, 2. miesto v Slovenskom pohári,
1. miesto na medzinárodnej súťaži Veľká
cena Slovenska, video súťaž – 2. miesto
v Slovenskom pohári juniorov – super
finále, na Akademických M-SR seniorov
v športovom zápase na 68 kg sa umiestnila na 1. mieste a získala titul majsterka
SR. Bola účastníčka Majstrovstiev Európy
v Budapešti a je členkou reprezentácie
Slovenska.

Kadeti Cyklistického klubu MŠK Žiar
nad Hronom: Matúš Ďurík, Félix Štanceľ,
Alex Antal.

Jaroslav Čierny
Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom
Na letných M-SR sa v dvojhre prebojoval
do finále a vo štvorhre do semifinále. Na
M-SR v dvojhre aj v štvorhre sa v kategórii 55+ umiestnil na 1. mieste a získal titul
majster Slovenska.

Ocenenie športový kolektív
- majstri Slovenska

Marián Grúber
Športovo strelecký klub MŠK
Žiar nad Hronom
Na Medzinárodných M-SR seniorov
v streľbe zo vzduchových a guľových
zbraní získal v kategórii strelcov nad
65 rokov v disciplíne vzduchová pištoľ
15 výstrelov 1. miesto a titul majster SR.
V spoločnej disciplíne športová pištoľ
30+30 výstrelov a vzduchovej pištoli
15 výstrelov sa umiestnil na 2. mieste.
V disciplíne ľubovoľná pištoľ 40 výstrelov sa umiestnil rovnako na 2. mieste
a v samostatnej disciplíne športová pištoľ 30+30 výstrelov si vystrieľal 3. miesto.
Ing. Rostislav Burian
Športovo strelecký klub MŠK
Žiar nad Hronom
Na Medzinárodných M-SR seniorov
v streľbe z guľových a vzduchových zbraní získal v kategórii strelcov nad 45 rokov
v disciplíne ľubovoľná pištoľ 40 výstrelov
I. miesto a titul majster Slovenska. Rovnaký titul získal aj v disciplíne vzduchová pištoľ 15 výstrelov, v ktorej zvíťazil,
a zároveň bol vyhodnotený za najúspešnejšieho strelca Medzinárodných M-SR
seniorov.
Juraj Bystriansky
IRON GYM MŠK Žiar nad Hronom
Na súťaži Extrifit cup v Českých Otvoviciach sa umiestnil na 3. mieste. Na súťaži
GPC Majstrovstvách Európy v Trnave sa
umiestnil na 2. mieste. Na súťaži VUAP
M-SR sa umiestnil na 1. mieste.
Melisa Martina Bartková
IRON GYM MŠK Žiar nad Hronom
Na Majstrovstvách Európy v Trnave
sa v kategórii Teens T2 umiestnila na
1. mieste. Na M-SR sa v kategórii Teen
16 - 17 rokov umiestnila na 1. mieste.
Tatiana Magulová
IRON GYM MŠK Žiar nad Hronom
Na Majstrovstvách Európy v Trnave sa
umiestnila na 2. mieste. Na M-SR sa
umiestnila na 1. mieste.

Starší žiaci Cyklistického klubu MŠK
Žiar nad Hronom: Dominik Sochan, Filip
Záhorec, Jakub Benča, Maroš Čerťaský.
Kolektív dospelých TANEČNICE Tanečno
športového klubu Stella Žiar nad Hronom: Lenka Barancová, Kristína Begániová, Lenka Hoangová, Amelie Bárdiová,
Stefania Riashko, Kristína Rozembergová.
Tréner a choreograf: Ing. Stella Víťazková,
Soňa Herková.

Ocenenie športový kolektív
- 2. - 3. miesto z majstrovstiev
Slovenska

Ocenenie jednotlivcov
- medailisti z majstrovstiev
Slovenska 2. - 3. miesto

Žiaci Cyklistického klubu MŠK Žiar nad
Hronom: Dominik Sochan, Branislav Holic, Filip Záhorec, Jakub Benča
Na M-SR sa v disciplíne stíhačka družstiev na dráhe umiestnili na 3. mieste.

Viktória Futáková
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Ivan Šlúch
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Hanka Kubovčíková
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Jozef Šipkovský
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Urban Beňo
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Alexandra Kalamárová
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Zdenko Vanka
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Nina Jelžová
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Natália Rajčanová
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Matúš Ďurík
Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
Róbert Jackuliak
Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
Dominik Sochan
Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
Filip Záhorec
Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
Janka Dubajová
Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
Tereza Ďuríková
Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
Marián Grúber
Športovo strelecký klub
MŠK Žiar nad Hronom
Ing. Rostislav Burian
Športovo strelecký klub
MŠK Žiar nad Hronom
Tanečný pár Jaroslav Ihring
- Natália Varechová
Tanečno športový klub Stella
Žiar nad Hronom

Mladší žiaci Basketbalového klubu MŠK
Žiar nad Hronom: Jakub Barcík, Martin
Barniak, Andrej Brumlich, Adam Dekýš,
Marek Golebiowski, Adam Herich, Filip
Horváth, Alex Huraj, Max Huraj, Jakub Ján
Chrobák, Bruno Juházs, Ján Kováč, Boris
Kovalčík, Timotej Kršiak, Branislav Mališ,
Lukáš Matejka, Sebastián Plecner, Timotej
Šadon, Jakub Tapfer, Matej Valent. Tréner:
Ján Valent, asistenti: Juraj Horváth, Karol
Tapfer
Na M-SR mladších žiakov sa družstvo
umiestnilo na 2. mieste.
Ocenenie športový kolektív
- majstri Slovenska
Žiaci Basketbalového klubu MŠK Žiar
nad Hronom: Jakub Barcík, Lukas Alexander Caban, Adam Herich, Filip Horváth,
Bruno Juhász, Marian Kartík, Alex Kaša,
Marek Kňažko, Alex Kondra, Ján Kováč,
Matej Kret, Matúš Melaga, Oliver Ondrík,
David Truben, Matej Valent. Tréner: Juraj
Horváth, asistenti: Tomáš Fábry, Ján Valent.
Na M-SR žiakov sa družstvo umiestnilo na 1. mieste a získali titul majstri
Slovenska.
Ocenenie tréner mesta
Mgr. Valéria Fridrichová
Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
S basketbalom začínala v Leviciach, kde
aj hrávala za Lokomotíva Levice. Potom
jej kroky smerovali do Banskej Bystrice,
kde hrávala za klub Slávia PF Banská
Bystrica. Prvé trénerské skúsenosti získavala počas štúdia na vysokej škole, keď
v rámci praxe viedla basketbalové krúžky
v základných školách. V roku 1983 začala
učiť v ZŠ na Ul. Dr. Janského v Žiari nad
Hronom, kde od začiatku viedla Školské
športové stredisko basketbalu, a zároveň
začala trénovať dievčatá. Tým sa venovala asi dva roky a potom začala trénovať
už len kategóriu chlapcov – od prípravky
až po starších žiakov. Síce nemá na konte
žiadne víťazstvá zo súťaží z majstrovstiev
Slovenska, ale môže povedať, že cez jej
ruky prešlo niekoľko výborných basketbalistov, ktorí úspešne reprezentovali
mesto Žiar nad Hronom.

Športovec mesta 2021
Ocenenie jednotlivcov
- medailisti z majstrovstiev kraja

Jozef Šipkovský ocenený v kategórii jednotlivcov za rok 2021.

Patrícia Bieliková
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Karin Lučaníková
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Lukáš Hríň
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom

Ocenenie športový kolektív
- 2. - 3. miesto z majstrovstiev
Slovenska
Družstvo starších žiačok Atletického
klubu MŠK Žiar nad Hronom: Alexis
Futáková, Natália Bieliková, Patrícia Bieliková, Lýdia Bratková, Lenka Burská, Nikola Ďuranová, Patrícia Haffnerová, Nina
Hrmová, Lea Hudecová, Tamara Jašková,
Lucia Kadlecová, Diana Karásková, Hanka
Kubovčíková, Karin Lúcaníková, Mia Marčišinová, Ema Ijeoma Okoyeocha, Dominika
Petriková, Eliška Podmanická, Nela Vivien
Rajčanová, Karin Ruckschlossová, Natália
Ruckschlossová, Zuzana Slosiarová. Tréneri: Adam Pajunk, Miroslav Rybársky.
Družstvo starších žiakov Atletického
klubu MŠK Žiar nad Hronom: Nicolas
Slezák, Tom Slezák, Ivan Šlúch, Samuel
Šlúch, Ramon Tarac, Marcos Vvong, Matúš
Pluhár, Karol Palášthy, Lukáš Hriň, Luboš
Povinský. Tréneri: Karol Palášthy, Marián
Podolec

Družstvo starších žiakov Atletického
klubu MŠK Žiar nad Hronom: Ivan Šluch,
Samuel Šluch, Karol Palášthy, Luboš Povinský.
Starší žiaci U-15 Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom: Jakub Barcík,
Lukas Alexander Caban, Filip Horváth,
Marian Kartík, Alex Kaša, Marek Kňažko,
Alex Kondra, Ján Kováč, Matej Kret, Matúš
Melaga, Oliver Ondrík, David Truben, Matej Valent. Tréner: Juraj Horváth, asistenti:
Tomáš Fábry, Ján Valent.
Žiaci Tanečno športového klubu STELLA
Žiar nad Hronom: Adrián Greguš - Emma
Strompová, Patrik Franta – Tamara Valentová, Luca Preisser - Michaela Hricová,
Dominik Franta – Alexandra Vanková,
Jakub Heško – Viktória Hešková, Šimon
Hudec – Nella Lepšíková, Róbert Štefanka
– Amelie Bárdiová, Dávid Víťazka – Nela
Matiašková. Tréner a choreograf: Ing. Stella Víťazková, Mgr. Petra Víťazková.
Ocenenie jednotlivcov
- majstri Slovenska, medailisti
z majstrovstiev Európy,
medailisti z majstrovstiev Sveta
Adam Hudec
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Súťaží v súborných cvičeniach kata. Na
medzinárodnej súťaži Grand Prix v Žiline
sa umiestnil na 1. mieste, 2. miesto obsadil na súťaži o Pohár mesta Banská Bystrica, vo video súťaži Zvolen Cup a o Pohár
Trstenej sa umiestnil na 1. mieste. Na
M-SR v Goju Ryu sa umiestnil na 1. mieste a získal titul majster Slovenska. Je členom reprezentácie Slovenskej republiky.
Viktória Frolová
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Súťaží v športovom zápase kumite staršie žiačky. Na M-SR v Shito Ryu vo video
súťaži sa umiestnila na 1. mieste a na
M-SR v Goju Ryu sa umiestnila na 1. mieste a získala titul majsterka Slovenska.
Nikola Kršiaková
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Súťaží v súborných cvičeniach kata staršie žiačky. Na súťažiach o Račiansky pohár a Banskobystrický pohár sa umiestnila na 1. mieste. Na M-SR v Goju Ryu
sa umiestnila na 1. mieste a získala titul
majsterka Slovenska.
Adam Dolnický
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Súťaží v športovom zápase kumite juniori. Na medzinárodnej súťaži Grand Prix
v Žiline sa umiestnil na 1. mieste, v Bratislave sa na Hungarian Open umiestnil
na 3. mieste. Vo video súťaži sa na M-SR
v Shito ryu umiestnil na 1. mieste a na
M-SR v Goju Ryu sa umiestnil na 1. mieste a získal titul majster Slovenska. Je členom reprezentácie Slovenska.
Patrik Fuzák
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Súťaží v súborných cvičeniach kata
juniori. Na súťaži Račiansky pohár sa
umiestnil na 1. mieste. Vo video súťaži sa
na M-SR v Shito ryu umiestnil na 3. mieste. Na M-SR v Goju Ryu sa umiestnil na
1. mieste a získal titul majster Slovenska.

Linda Majerčíková
Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom
Na medzinárodnom turnaji Grand Prix
v Prahe sa umiestnila na 1. mieste. Na
M-SR v zmiešanej štvorhre staršieho žiactva sa umiestnila na 2. mieste a na M-SR
vo štvorhre starších žiačok sa umiestnila na 1. mieste a získala titul majsterka
Slovenska.
Martina Hrabajová
Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom
Na M-SR vo štvorhre najmladších žiačok sa umiestnila na 2. mieste. Na M-SR
v dvojhre najmladších žiačok sa umiestnila na 1. mieste a získala titul majsterka
Slovenska,
Terézia Perháčová
Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom
Je hráčkou klubu od roku 2010, v sezóne
2021 hosťujúcou hráčkou extraligového
družstva žien LTC Lieskovec. Je finalistkou 10 celoslovenských turnajov dorasteniek a žien. Z toho víťazkou 5 turnajov
najvyššej kategórie. Najcennejším víťazstvom je triumf na prestížnom celoslo-

reprezentovala Slovensko a v disciplíne
vrh guľou sa umiestnila na 3. mieste.
Adam Hríň
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Získal spolu 9 zlatých medailí zo súťaží
z M-SR v disciplíne skok do diaľky a trojskok: 1. miesto skok do diaľky Halové
M-SR mužov a žien, 1. miesto skok do
diaľky Halové M-SR juniorov a junioriek,
1. miesto trojskok juniori Halové M-SR
juniorov a junioriek, 1. miesto skok do
diaľky M-SR mužov a žien, 1. miesto
skok do diaľky M-SR juniorov a junioriek, 1. miesto trojskok M-SR starších
žiakov a starších žiačok, mužov a žien do
23 rokov, 1. miesto skok do diaľky M-SR
starších žiakov a starších žiačok, mužov
a žien do 23 rokov. Bol účastníkom Majstrovstiev Európy U-20 v Tallinne, kde
sa v disciplíne skok do diaľky umiestnil
na 13. mieste. Je členom reprezentácie
Slovenska.
Juraj Bystriansky
IRON GYM MŠK Žiar nad Hronom
Na M-SR WUAP sa umiestnil na 1. mieste

te. Na medzinárodnej súťaži Grand Prix
v Žiline sa umiestnil na 2. mieste. Vo video súťaži M-SR v Shito Ryu sa umiestnil
na 1. mieste a získal titul majster Slovenska. Na Majstrovstvách Európy v Tampere, kde reprezentoval Slovenskú republiku, sa umiestnil na 3. mieste. Je členom
reprezentácie Slovenska.
Ocenenie tréner mesta
PaedDr. Miloš Vígľašský
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Študoval na Univerzite Konštantína filozofa, PF, Katedra Techniky a informačných technológií v Nitre. V súčasnosti
pracuje ako informatik - správca PC siete
na Okresnom úrade v Žiari nad Hronom.
Je ženatý, šťastný otec Veroniky a Viktórie. V Karate klube MŠK vedie tréningy
pokročilých a pretekárov v súťaži KATA.
Má I. kvalifikačný stupeň – tréner od roku
2012 a technický stupeň 4. DAN – čierny pás v karate od 5.2.2022. Aktívne sa
podieľa na kreovaní úspešných pretekárov karate klubu a pomáha pri vytváraní
optimálnych podmienok na trénovanie
v klube. Spolu s ostatnými trénermi a tímom zapálených ľudí v karate klube MŠK
Žiar nad Hronom pomáha pri výchove
mladej generácie a šíri dobré meno nielen pretekárov, ale aj klubu a mesta Žiar
nad Hronom.
Ocenenie dlhoročných funkcionárov
a pracovníkov v oblasti športu

Adam Hríň, účastník Majstrovstiev Európy U-20 v skoku do diaľky.

venskom turnaji triedy A v Prešove a finále štvorhry na medzinárodnom turnaji
ITF v Žiline. V svetovom rebríčku juniorov
si započítala prvé body, v rebríčku SR figuruje na 13. mieste.
Jaroslav Čierny
Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom
Je dlhoročným hráčom klubu. Dlhodobo
dosahuje vynikajúce výsledky a v sezóne 2021 sa mu podarilo prebojovať do
finále dvojhry a stal sa víťazom štvorhry
na letných M-SR v Piešťanoch.
Natália Bieliková
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Na M-SR juniorov a junioriek sa v disciplíne hod oštepom umiestnila na 2. mieste.
Na M-SR dorastencov a dorasteniek sa
v disciplíne hod oštepom umiestnila na
4. mieste. Na Svetových školských športových hrách v Belehrade reprezentovala
Slovensko a v disciplíne hod oštepom sa
umiestnila na 3. mieste.
Ema Ijeoma Okoyeocha
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Na Majstrovstvách Stredoslovenského
atletického zväzu mladšieho a najmladšieho žiactva sa umiestnila v disciplíne
vrh guľou na 1. mieste. Na Svetových
školských športových hrách v Belehrade
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v tlaku na lavičke s výkonom 225,5 kg.
V absolútnom poradí sa umiestnil na
2. mieste. Na súťaži Maxxer Power Cup
sa umiestnil na 1. mieste v tlaku na lavičke s výkonom 220 kg. Na Majstrovstvách
sveta v Miškolci sa v kategórii junior do
125 kg umiestnil na 1. mieste v tlaku na
lavičke s výkonom 225,5 kg. V absolútnom poradí skončil na 2. mieste.
Melisa Martina Bartková
IRON GYM MŠK Žiar nad Hronom
Na M-SR WUAP sa v kategórii umiestnila
na 1. mieste v tlaku na lavičke s výkonom
45 kg. Na súťaži World Championship
Miskolc sa v kategórii Teen 18 - 19 rokov
umiestnila na 1. mieste v tlaku na lavičke
s výkonom 50 kg a v absolútnom poradí
sa umiestnila na 1. mieste
Tatiana Magulová
IRON GYM MŠK Žiar nad Hronom
Na M-SR WUAP sa umiestnila na 1. mieste
v tlaku na lavičke s výkonom 95 kg – vytvorila národný rekord. Na súťaži Maxer
Power Cup Dunajská Streda sa umiestnila na 1. mieste s výkonom 100 kg.
Šimon Sečkár
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Súťaží v športovom zápase kumite. Na
M-SR v Goju Ryu sa umiestnil na 2. mies-

Družstvo starších žiakov atletického klubu.

Ing. Jozef Barniak
Stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom
Začiatky Jozefa Barniaka a práca so stolným tenisom v meste sa datujú od roku
1971, kedy začínal v Základnej škole na
Ulici M. R. Štefánika, kde pôsobil aj vo
funkcii trénera - meniara. V roku 1974
sa stal členom TJ ZSNP Žiar nad Hronom
ako aktívny hráč „B“ mužstva. Založil krúžok stolného tenisu na I. ZŠ, kde klub aj
v súčasnosti pôsobí, trénuje, hrá svoje
majstrovské zápasy a turnaje, kde im
riaditeľstvo I. ZŠ vytvorilo výborné podmienky pre svoju činnosť. V roku 2003,
keď bol založený MŠK Žiar nad Hronom,
sa stal prezidentom klubu a túto funkciu
vykonáva dodnes. Je trénerom 3. kvalifikačnej triedy a rozhodca s licenciou „A“.
Je členom výkonného výboru Oblastného stolnotenisového zväzu v Žiari nad
Hronom, výkonného výboru Krajského
stolnotenisového klubu v Banskej Bystrici a od roku 2015 je aj predsedom
Krajského stolnotenisového zväzu. Je
zakladateľom a organizátorom stolnotenisovej školskej ligy, Slovenského pohára mládeže a Majstrovstiev Slovenska
mládeže, ktoré stolnotenisový klub MŠK
organizuje v našom meste. Klub za posledné roky dosiahol nemalé úspechy
a môže sa pochváliť úspechmi a prvými
medailami zo súťaží majstrovstiev Slovenska.
Primátor mesta udeľuje Ďakovný list
Ing. Jozefovi BARNIAKOVI za rozvoj stolného tenisu v meste Žiar nad Hronom.
Mgr. Juraj Mlynarčík
Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
Juraj Mlynarčík v basketbalovom klube
pôsobil v pozícii trénera od roku 1974.
Postupne trénoval vo všetkých vekových kategóriách od mladších žiakov až
po mužov - posledné roky bol trénerom
kadetov a juniorov. V začiatkoch svojej
činnosti sa venoval mladším žiakom,
v tom čase 1. stupeň ZŠ nemal zriadené
prípravky a postupne sa družstvá začali
venovať dlhodobým súťažiam v okrese
a regióne pod hlavičkou „B“ družstva.
V 80-tych rokoch viedol trénersko-metodickú radu Basketbalového oddielu
TJ ZSNP a trénersko-metodickú komisiu
športových tried v basketbale pri I. ZŠ
V Žiari nad Hronom. Bol členom metodickej komisie pri Telovýchovnej jednote ZSNP v Žiari nad Hronom. V 90-tych
rokoch, okrem iného, z pozície zástupcu
riaditeľa Školskej správy v Žiari nad Hronom pomáhal pri vznikaní nových školských športových stredísk a zabezpečo-

Tatiana Magulová súťaží za Iron Gym.

val personálne, materiálno - technické
podmienky ako aj finančné zabezpečenie pre športové triedy, školské športové
strediská a TSM (talentované strediská
mládeže) v našom meste a v okrese Žiar
nad Hronom. V rokoch 1979, 1981 a 1989
mu boli Telovýchovnou jednotou ZSNP
udelené Čestné uznania „Najúspešnejší
tréner TJ ZSNP“.
Primátor mesta udeľuje Ďakovný list
Mgr. Jurajovi Mlynarčíkovi za rozvoj basketbalu v meste Žiar nad Hronom.
Ľubomír Striežovský
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
Ľubomír Striežovský bol v roku 1988 bol
zvolený za člena Výkonného výboru Karate klubu. Neskôr sa stal jeho tajomníkom a v roku 2000 prezidentom klubu.
Počas prezidentskej funkcie sa žiarsky
karate klub postupne vypracoval medzi
špičku karate klubov na Slovensku a medzinárodnými úspechmi sa dostal aj medzi najlepšie kluby v Európe. Počas jeho
funkcie prezidenta členovia klubu vybojovali 138 titulov majstra republiky. Na
domácich i medzinárodným turnajoch
od roku 2000 klub získal 3770 medailových umiestnení, z toho 1233 zlatých,
1054 strieborných a 1483 bronzových
umiestnení. Medzi najhodnotnejšie tituly patrí titul majsterky Európy Dominiky
Veisovej z roku 2017. Pod jeho vedením
karate klub funguje ako výborný tím
trénerov a cvičencov, čo sa ukazuje nielen vo výborných súťažných výsledkov,
ale celkovo v celom fungovaní klubu,
kde cvičia deti od školského veku až po
seniorov v dôchodcovskom veku. Veríme, že aj v ďalších rokoch povedie klub
v tomto úspešnom tempe.
Primátor mesta udeľuje Ďakovný list Ľubomírovi Striežovskému za rozvoj karate
v meste Žiar nad Hronom
Kategória IN MEMORIAM
Milan Nemec
FK POHRONIE Žiar nad Hronom
Dolná Ždaňa
Za celoživotnú prácu, angažovanosť
a osobný prínos pre rozvoj futbalu
v meste Žiar nad Hronom.
S futbalom začínal v rodnom Ihráči, neskôr hrával za Žiar nad Hronom alebo
Kremnicu. Takmer 30 rokov však strávil
ako tréner mládeže v Žiari nad Hronom.
Vychoval stovky hráčov, z ktorých sa viacerí presadili v popredných slovenských
kluboch alebo v domácom seniorskom

tíme. Pôsobil aj ako tréner výberu hráčov za vtedajší Stredoslovenský futbalový zväz. S výbermi hráčov absolvoval
viacero turnajov v zahraničí (Taliansko,
Nórsko). V histórii futbalu v Žiari nad Hronom bol Milan Nemec vôbec najdlhšie
pôsobiacim trénerom v mládežníckych
kategóriách a v klube pôsobil až do roku
2016.
Primátor mesta Žiar nad Hronom udeľuje Milanovi Nemcovi Ďakovný list
IN MEMORIAM za celoživotnú prácu, angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj
futbalu v meste Žiar nad Hronom.
Mgr. Dimitrij Utešený
Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
Za celoživotnú prácu, angažovanosť
a osobný prínos pre rozvoj volejbalu
v meste Žiar nad Hronom.
Už od svojej mladosti inklinoval k športu.
Ako študent hrával aktívne futbal, hokej,
basketbal a bol aj atlétom. V roku 1953,
po ukončení štúdia telesnej výchovy na
Univerzite Palackého v Olomouci, bol
pridelený ako vyučujúci na rôznych školách dorastu a v roku 1958 nastúpil ako
vyučujúci telesnej výchovy na novozaloženej Jedenásťročnej škole v Žiari nad
Hronom. V rokoch 1971 -1973 vyučoval
na Strednej ekonomickej škole v Žiari nad Hronom, a zároveň pôsobil ako
tréner družstva žien, hrajúcich v súťaži
krajského majstrovstva. V rokoch 1973 1990 postupne pracoval ako pracovník
TJ ZSNP Žiar nad Hronom vo funkcii metodika TJ, tréner družstva žien, ktoré postúpilo do II. SNL. V roku 1977 bol zakladateľom volejbalovej prípravky dievčat
a na II. ZŠ založil Školské športové stredisko vo volejbale. V rokoch 1997 - 2002
bol pri vzniku športových tried na IV. ZŠ,
a zároveň bol aj trénerom mládežníckych
družstiev a tréner Extraligy žien. V ročníku 2000/2001 s družstvom starších
žiačok získal titul majsteriek Slovenska.
Dimitrij Utešený okrem profesionálnej
pedagogickej činnosti po celý svoj život
aktívne pracoval v športovej oblasti ako
športovec, aj cvičiteľ na spartakiádach,
v metodike športu a tréner v mládežníckych i najvyšších celoslovenských
súťažiach.
Primátor mesta Žiar nad Hronom udeľuje Mgr. Dimitrijovi Utešenému Ďakovný
list IN MEMORIAM za celoživotnú prácu,
angažovanosť a osobný prínos pre rozvoj
volejbalu v meste Žiar nad Hronom.

Juraj Mlynarčík sa zaslúžil o rozvoj basketbalu v meste.

10

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / KULTÚRA / INZERCIA

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V neznámu diaľku
tvoja duša letí,
na cestu novú
nech slnko ti svieti.
Pozoruj svet
z oblakov,
užívaj si raj,
v srdciach
nám ostávaš,
bola si pre nás naj...
S bolesťou v srdci vám
oznamujeme, že nás dňa
7. apríla 2022 navždy opustila
naša milovaná mama,
stará a prastará mama
Jolana Magdičová
vo veku nedožitých 87 rokov.
Ďakujeme, ak sa na chvíľu zastavíte
a venujete jej spomienku
spolu s nami.
Ďakujeme za vaše prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Syn s rodinou a dcéra.

SPOMIENKA
Kto žije
v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 11. mája
uplynie rok od
chvíle, kedy nás
navždy opustila
naša mama, manželka,
babka a prababka
MUDr. Marta Fišerová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte
s láskou spolu s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Smrť zanecháva
bolesť srdca,
ktorú nikdy
nemôžeme
vyliečiť,
láska zanecháva
spomienku,
ktorú nikto
nemôže ukradnúť.
Dňa 4. mája sme si pripomenuli
10 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Bohumil Šupina.
Venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry
Alenka a Evka s rodinami a krstná
dcéra Erika s rodinou.

SPOMIENKA
Zatvoril oči,
dotĺklo srdce,
utíchol jeho hlas,
tak náhle opustil
všetkých nás.
Úsmev mal
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Osud je krutý, to najdrahšie nám vzal,
len slzy v očiach a bolesť
v srdciach nám ponechal.
Kto však v srdci žije, nikdy neumiera.
Dňa 22. apríla uplynuli 4 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Štefan Píš.
Spomínajú manželka Viera, synovia
Štefan a Miloš, dcéry Soňa
a Ivana s rodinami.

SPOMIENKA
Sú slová, ktoré
ti už nepovieme,
sú chvíle,
na ktoré nikdy
nezabudneme
a sú okamihy,
pre ktoré si
na teba stále
spomenieme.
Dňa 14. mája uplynie 30 rokov,
čo nás navždy opustil náš
manžel, otec a starký
Ján Fajčík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Za spomienku ďakujú manželka
a deti s rodinami.

Najdrahšia láska
zomiera,
keď mamička
oči zaviera.
V neznámy svet
odišla spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.

Tak rýchlo
ten čas uteká,
no každý deň
ti patrí naša
spomienka.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich

Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale teba nám nikto nenavráti.
Len slzy v očiach, v srdci žiaľ,
čo drahé sme mali,
to nám osud vzal.
Dňa 21. mája si pripomíname
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás vo veku 88 rokov navždy
opustila naša drahá mamička,
stará a prastará mama
Filoména Beňová.
S láskou a úctou na ňu spomínajú
a za tichú spomienku ďakujú dcéra
Zdena, syn Jozef s rodinou, vnučka
Zuzka s rodinou a vnuk Marcelko.
Mamička, ľúbime ťa.

srdciach budeš stále žiť.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
Dňa 13. mája 2022 si pripomenieme
1.výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý
Ján Ščepko.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéry a syn s rodinami
a vnúčatami.

SPOMIENKA
Dňa 12. mája
uplynie prvé
smutné výročie,
čo nás opustil
manžel, otec,
starký, zať
a svokor
Emanuel Nárožný.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišla si,
nevieme kam,
spomienka na
teba zostane nám.
Spomienka
krásna,
mamička milá,
ty, ktorá si pre nás
vždy len žila.
Dňa 20. mája si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá mama a starká
Estera Bérešová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína dcéra Ildi
s rodinou a nevesta
Helenka s rodinou.

SPOMIENKA
Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Ako ticho žila,
tak ticho odišla.
Skromná
vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 13. mája si pripomíname
1. smutné výročie od chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá manželka, mama a starká
Zlatica Fanturová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manžel,
deti s rodinami a švagriná.

SPOMIENKA
Nezomiera ten,
kto žije v našich
srdciach.
Dňa 2. mája sme
si pripomenuli
37. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý manžel,
ocko a deduško
Štefan Gašparík
zo Žiaru nad Hronom.
S úctou spomína manželka Jožka,
syn Dušan s rodinou
a dcéra Monika s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO POZÝVA
Webináre pre deti pod vedením skúsených psychologičiek

Workshop zameraný na tvorivosť pri písaní

Pohronské osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja v Žiari nad Hronom, pripravuje cyklus večerných
webinárov zameraných na deti a ich emočné prežívanie pod vedením skúsených
a kvalifikovaných psychologičiek a psychoterapeutiek.

Zaujímaš sa o literárnu tvorbu? Tvoríš? Chceš sa posunúť vpred?
Chceš si zdokonaliť svoju tvorivosť pri písaní? Máme pre teba miesto na workshope!
Kedy: 19.5.2022
Kde: Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom
S kým: Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD.
Bližšie informácie: Ivana Žňavová, pos.prevencia@gmail.com

· 24.5.2022, Detský hnev
· 15.6.2022, Detský strach a úzkosť
Webináre sú určené rodičom, starým rodičom, pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom materských škôl, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych
základných škôl, zamestnancom centier pre rodiny a deti, zamestnancom detských
domov, zamestnancom pedagogicko - psychologických poradní a verejnosť.
Bližšie informácie: Ivana Žňavová, pos.prevencia@gmail.com

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI

„Dvojka“ ďakuje spoločnosti
Hydro Extrusion
Vedenie Základnej školy na Ulici
M. R. Štefánika vyjadruje spoločnosti
Hydro Extrusion Slovakia v Žiari nad
Hronom hlboké a úprimné poďakovanie za poskytnutý finančný dar.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA
Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len so
spomienkou
musíme žiť.
Dňa 30. apríla
2022 sme si
pripomenuli
desiate výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, starý otec
Anton Mihálka.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
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Vďaka nemu sme mohli zrealizovať
výmenu opotrebovaných a zle tesniacich prechodových dverí vo vstupnom
priestore dvoch budov.
Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy

RIADKOVÁ INZERCIA
Veľmi lacno predáme staršiu zachovalú obývaciu stenu, možné aj po kusoch. 1 kus/20
eur. Dve fotelky: 1 kus/5 eur. Konferenčný stolík, drevený, 160 x 60 cm: 10 eur. Odvoz
nutný! T: 0944 467 405
Hľadám prenájom do 500 eur. Za každú ponuku budem vďačná. T: 0948 011 736
Ponúkame jednoduchú prácu s nadštandardnými mzdovými podmienkami
v priemyselnom parku v Žiari nad Hronom. Hľadáme spoľahlivých ľudí(operátor,
odlievač, CNC, jadrár...). E-mail: zhmplgroup@gmail.com, T: 0947 907 908
Predám 2-izbový byt v ZH, Dukelských hrdinov. Byt je čiastočne prerobený. Cena:
75 000 eur. T: 0911 897 494
Kúpim chatu v blízkom okolí - ZH, Lovčica - Trubín, Bartošova Lehôtka, Stará
Kremnička, Pitelová, Slaská, Lutila... Do 10 000 €. T: 0944 066 087

Hľadám spoločníka do 45 rokov. Bývanie v ZH. T: 0910 176 412
Na predaj RD s pozemkom Kosorín č. 9 vhodný na celkovú rekonštrukciu alebo
zbúranie (lepšia voľba) pozemok cca 2000 m2 na pozemku je vlastná studňa, elektrina,
plyn. Cena znížená 27 000 eur. T: 0919 412 615
Dám do prenájmu čiastočne zariadený 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Prenájom je
možný od 1.5.2022. T: 0907 485 130
Vymením veľký 3-izbový byt s 2 balkónmi a pivnicou na Jilemnického ulici v ZH za
menší 2 alebo väčší 1-izbový byt + doplatok. Len lokalita ZH alebo Lad. Vieska.
T: 0903 248 433
Predám nový fóliovník, rozmer: 200 x 300 cm. Cena. 85 €. T: 0907 030 116
Darujem 60 l akvárium s rybičkami a príslušenstvom - zdarma. T: 0949 832 298

Hľadám spoločníčku alebo spoločníka na voľné chvíle. Zn. Bývanie. T: 0944 066 087
Prenajmem garáž za bývalým Sväzarmom (STS) v Žiari nad Hronom. T: 0903 504 189

Predám interiérové dvere, slonia kosť, plné aj presklené. Rozmery: 60/80/90.
Cena. 10 eur/kus. T: 0903 155 323

Predám záhradku s rozlohou 200 m2, pod Kauflandom v ZH, ktorá nie je v osobnom
vlastníctve. Cena: 2 200 €. Záhradka má zavedenú vodu na polievanie. Ročný
prenájom: 25 €. T: 0944 164 051

Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921
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32. ročník Behu oslobodenia mesta
Kategória D,
rok nar. 2013 – 2012/500 m
1. Natália Baláová (I. ZŠ ZH), 2. Nela Šárniková (I. ZŠ ZH), 3. Zdenka Líškayová (IV. ZŠ
ZH), 4. Viktória Víglašská (II. ZŠ ZH), 5. Sára
Homolová (AK MŠK ZH)
Kategória CH,
rok nar. 2011 – 2010/750 m
1. Timo Šarišský (ZŠ s MŠ Š. Moysesa ZH),
2. Lukáš Hríň (IV. ZŠ ZH), 3. Lukáš Pigula
(II. ZŠ ZH), 4. Dávid Ďurkov (ZŠ Župkov),
5. Adam Piatrik (ZŠ s MŠ Š. Moysesa ZH)

Súťažilo viac ako 400 pretekárov.

V piatok 29. apríla sa uskutočnil už
32. ročník Behu oslobodenia mesta.
Organizátorom podujatia bolo mesto
Žiar nad Hronom, Centrum voľného
času a Atletický klub MŠK. Behu oslobodenia sa zúčastnilo 413 pretekárov
z materských a základných škôl zo Žiaru nad Hronom, ale prišli aj pretekári
z obcí Vyhne či Hodruša Hámre.
Kategória CH: predškolský vek
– MŠ – 100 m
1. Lukáš Bartko, 2. Oliver Hurtík, 3. Michal
Ťažký (Žarnovica), 4. Dávid Ciglan, 5. Kristián Čakloš (ostatní MŠ, Dr. Janského 8, ZH)
Kategória D: predškolský vek
– MŠ – 100 m
1. Agneša Kollárová, 2. Klára Dekýšová,
3. Zuzana Mrázová, 4. Elin Šárniková,
5. Simona Beňová (všetky MŠ, Dr. Janského 8, ZH)

Kategória CH,
rok nar. 2016 – 2014/150 m
1. Matúš Škorec (II. ZŠ ZH), 2. Tobias Kanina
(I. ZŠ ZH), 3. Tobias Švec (I. ZŠ ZH), 4. Loukas Niklaou (II. ZŠ ZH), 5. Martin Buzalka
(II. ZŠ ZH)
Kategória D,
rok nar. 2016 – 2014/150 m
1. Nikol Kollárová (II. ZŠ ZH), 2. Marína
Paššáková (II. ZŠ ZH), 3. Hannah Urgelová
(II. ZŠ ZH), 4. Tamara Babarcsíková (II. ZŠ
ZH), 5. Tereza Holečková (ZŠ Vyhne)
Kategória CH,
rok nar. 2013 – 2012/500 m
1. Marko Tršo (II. ZŠ ZH), 2. Martin Jaško
(ZŠ s MŠ Š. Moysesa ZH), 3. Jakub Inštitoris (II. ZŠ ZH), 4. Jakub Lešťák (ZŠ s MŠ
Š. Moysesa ZH), 5. Mathias Bučko (ZŠ s MŠ
Š. Moysesa ZH)

4. Alex Antal (IV. ZŠ ZH), 5. Matej Kabina
(IV. ZŠ ZH)
Kategória D,
rok nar. 2007 – 2006/1 500 m
1. Lea Hudecová (II. ZŠ ZH), 2. Nina Hrmová
(II. ZŠ ZH), 3. Diana Karásková (II. ZŠ ZH),
4. Olívia Ťahúňová (GYM ZH), 5. Tereza
Pepichová (II. ZŠ ZH)
Kategória CH,
rok nar. 2005 – 2004/3 000 m
1. Matej Žarnovičan (SSOŠT ZH), 2. Tobias

Pružina (GYM ZH), 3. Patrik Hrabaj (GYM
ZH), 4. Adam Dolnický (SSOŠT ZH), 5. Matej
Hudec (SSOŠT ZH)
Kategória D,
rok nar. 2005 – 2004/1 500 m
1. Dominika Uhliarová (Športové GYM BB)
Kategória CH,
rok nar. 2003 – 2001/3 000 m
1. Adam Kicko, 2. Jakub Babiak, 3. Boris Číž,
4. Samuel Barcík, 5. Maroš Fusatý (všetci
GYM ZH)

Kategória D,
rok nar. 2011 – 2010/750 m
1. Patrícia Bieliková (II. ZŠ ZH), 2. Patrícia
Haffnerová (II. ZŠ ZH), 3. Elena Benedeková (ZŠ Vyhne), 4. Emma Jelžová (ZŠ s MŠ
Š. Moysesa ZH), 5. Martina Hrabajová
(IV. ZŠ ZH)
Kategória CH,
rok nar. 2009 – 2008/1 500 m
1. Martin Barniak (ZŠ s MŠ Š. Moysesa ZH),
2. Dávid Mancír (ZŠ s MŠ Š. Moysesa ZH),
3. Tomáš Žilka (II. ZŠ ZH), 4. Alex Mihál
(IV. ZŠ ZH), 5. Samuel Apfel (ZŠ Vyhne)
Kategória D,
rok nar. 2009 – 2008/1 500 m
1. Karolína Benčová (ZŠ Vyhne), 2. Tamara
Jašková (ZŠ s MŠ Š. Moysesa ZH), 3. Martina Vaneková (ZŠ Vyhne), 4. Lenka Burská
(ZŠ s MŠ Š. Moysesa ZH), 5. Bibiana Legíňová (ZŠ s MŠ Š. Moysesa ZH)
Kategória CH,
rok nar. 2007 – 2006/3 000 m
1. Martin Hrmo (IV. ZŠ ZH), 2. Juraj Glezgo
(SSOŠT ZH), 3. Maroš Čerťaský (IV. ZŠ ZH),

FK Pohronie sa po troch rokoch
medzi futbalovou elitou vracia do druhej ligy
Futbalový klub Pohronie sa v najvyššej súťaži udržalo tri roky. Na začiatku
aj vďaka pandémii, keď sa nebojovalo
o postup do I. ligy a potom po príchode trénera Kameníka, keď sme získali historicky najvyššie umiestnenie,
9. miesto. Dnes už je jasné, že klub
zostupuje do druhej ligy.
Zaujímalo nás, ako trojročné obdobie
pôsobenia klubu v najvyššej slovenskej
futbalovej lige vníma Igor Rozenberg,
predseda predstavenstva FK Pohronie.
„V prvom rade sa musíme poďakovať
všetkým, ktorí sa pričinili o naše trojročné pôsobenie v najvyššej celoštátnej
súťaži. Ide o fanúšikov, hráčov, trénerov,
funkcionárov, sponzorov, reklamných
partnerov, mesto, obec a iných, ktorí
nám akokoľvek pomohli,“ hovorí na úvod
a pokračuje: „Tri roky patriť medzi elitu na
Slovensku, aj keď skôr v tej dolnej časti
tabuľky, nie je zlý výsledok pre malý klub
zo stredného Slovenska. Samozrejme,
že sa môžeme na našu účasť pozrieť aj
kritickejšie, ale na konci cesty je najskôr
potrebné hovoriť o tom pozitívnom.“ Po
príchode na Mestský futbalový štadión
Pohronie prvú sezónu bojovalo o záchranu v 2. lige. O sezónu neskôr už 16
zápasov po sebe neprehrali a od 15. kola
si udržali prvú priečku v tabuľke. Získali Pohár Fair Play a priamo postúpili do
Fortuna ligy. „Prvý rok sme sa „vďaka“
korone vyhli baráži a o rok neskôr sme
za sebou nechali Nitru, Senicu a Michalovce. Tretí rok sme nezačali šťastne. Nedokázali sme postaviť taký hráčsky káder
a realizačný tím, ktorí by spolu dokázali
pokračovať v nastolenom trende z predchádzajúceho obdobia. Jednoducho
sme nedokázali byť lepší ako naši súperi
a i napriek snahe vedenia klubu sme túto
situáciu nezlepšili ani v jarnej časti. Ocitli
sme sa na dne tabuľky a už niekoľko kôl
pred koncom súťaže bolo jasné, že sa
vraciame do 2. ligy. Poukazovať na chyby
je ľahké. Nepochybne sme ich urobili nie-

svoju kariéru vystrieda viac klubov. Je
však pekné, keď sa pri budúcich stretnutiach stretnete s hráčom, ktorý sa pri vás
zastaví a dá vám najavo, že pôsobenie
v našom klube bolo pre neho prínosom.
Podľa môjho názoru sa dajú vytvoriť aj
priateľské vzťahy s ľuďmi, ktorí tu pobudli aj krátko. Rozdiel medzi prestupovými
obdobiami trvá pol roka. To je dosť dlhý
čas na spoznanie a keď už nie priateľský,
tak aspoň pozitívny vzťah.“

„

Igor Rozenberg, predseda predstavenstva FK Pohronie.

koľko. Rovnako vyzdvihovať to dobré pri
vypadnutí by asi nebolo najšťastnejšie.
Musíme sa z prehry poučiť a považovať
ju za prirodzený vývoj v športe. Jednoducho, vždy musí niekto prehrať a tentokrát
to bolo FK Pohronie,“ hodnotí vecne Igor
Rozenberg.
Za tri roky sa v Pohroní vystriedalo niekoľko trénerov a množstvo hráčov, čo
klubu vyčítalo veľa futbalových odborníkov. „Toto je asi najčastejšie uvádzaná
príčina nášho neúspechu. Možno to bola
snaha o rýchle riešenia a možno nám
chýbala futbalová trpezlivosť, pri ktorej
je potrebné čakať na výsledky. Pravda
je taká, že v dvoch sezónach tento vzorec ako tak fungoval, pričom v treťom
roku už nie. Hovorí sa, že každý robí to
najlepšie čo vie, aby dosiahol výsledok.
V treťom roku to už nestačilo. Nedokázali sme byť lepší ako naši súperi. Preto sa
vraciame po troch rokoch späť do 2. ligy,“
konštatuje na margo nie najšťastnejších
rozhodnutí v klube Igor Rozenberg a ďalej hovorí, v ktorých ľuďoch videl najvyšší
prínos pre klub: „Ak sa teda obmedzíme
na trénerský a hráčsky post, tak o postup
sa na strane trénerov postarala dvojica
trénerov Rastislav Urgela a Milan Nemec.

Hráčov nie je možné vyzdvihnúť individuálne, pretože postupoval tím, pod
vedením kapitána Lukáša Pellegriniho.
Poďakovanie patrí teda trénerom, hráčom, realizačnému tímu a práci ľudí, ktorí
neboli až tak viditeľní. Ich prínos ale bol
neoddeliteľnou súčasťou nášho úspešného postupu medzi futbalovú elitu na
Slovensku. Podobne tomu bolo aj nasledujúce roky. Každý jednotlivec pracujúci
pre tímového ducha prispel k spoločnému výsledku. Kým tvárou prvého roka
bol tréner Mikuláš Radványi, tak toho
druhého bol jednoznačne Ján Kameník
so svojim asistentom Jozefom Pavlíkom.
Pri hráčoch by sme mohli opäť hovoriť
o tímoch pod vedením kapitána Petra
Pavlíka. V aktuálne prebiehajúcej sezóne
si musíme počkať ešte na posledné zápasy, aby sme mohli určiť konkrétne mená.“
Igor Rozenberg nám tiež prezrádza, či je
možné vytvoriť si priateľské vzťahy s ľuďmi, ktorí v klube pobudli len krátko: „Ja
osobne sa takto na hráčov nepozerám.
Takmer pri všetkých som bol, keď prichádzali a aj keď odchádzali. Je to veľa príbehov, ktoré zanechali klubu to, čo bolo
v danom čase možné. Priateľské vzťahy
vo futbale fungujú. Väčšina hráčov za

Dôležité bude zachovať
si priazeň sponzorov
a obnoviť dôveru divákov.
Igor Rozenberg, predseda
predstavenstva FK Pohronie
Pohronie teraz čaká zostup do druhej
ligy. Klub sa musí pripraviť na iné fungovanie, na iné zápasové dni. Veľa vecí
bude potrebné po troch rokoch nastaviť
inak. „V prvom rade sa zmenia naši súperi.
Vzhľadom na počet súťaží na Slovensku
stále ide o atraktívnu súťaž. Podmienky
na fungovanie v 2. lige sú o niečo miernejšie ako v najvyššej súťaži. Nebudeme
musieť dostavovať tribúnu pre celkovú
kapacitu 3 500 divákov. Nebudeme musieť vyhrievať trávnik a v zime budeme
mať väčšiu prestávku na prípravu... Pripraviť sa musíme na odchod prvoligových hráčov a príchod druholigových.
To najdôležitejšie bude zachovať si priazeň sponzorov a obnoviť dôveru divákov,“ priznáva predseda predstavenstva
a naznačuje, čo s príchodom druhej ligy
čaká na fanúšikov: „Určite bude aj naďalej platiť systém permanentiek. Boli sme
zvyknutí na hracie dni v piatok. Možno
aj toto bude téma najbližších dní. Čaká
nás niekoľko zmien, o ktorých budeme
postupne informovať.“
Aj keď je to o tom v týchto dňoch veľmi predčasné hovoriť, predsa už sa len

ozývajú hlasy, ktoré veria tomu, že klub
sa opäť prebojuje do najvyššej ligy. Čo
je teda pre klub dôležitejšie – opätovaný
postup do Fortuna ligy alebo stabilizácia
klubu v druhej lige? „Na toto rozhodnutie máme ešte dva mesiace. Vo vedení
klubu rezonuje postup aj stabilizácia.
Nepochybne zostup o súťaž nižšie zatriasol aj s väčšími klubmi. Musíme sa tejto
výzve postaviť čelom a konať rozumne,“
naznačuje Rozenberg, ktorý verí, že so
zostupom do nižšej súťaže neprídu aj finančné problémy klubu: „Predpokladám,
že v tejto oblasti nenastanú dramatické
zmeny. Vedenie klubu je v jednote, že
bude pokračovať ďalej. V krátkom čase
očakávame príchod nového partnera,
ktorý sa momentálne zoznamuje s prostredím, v ktorom robíme futbal. Máme
pred sebou ešte rôzne rokovania, ktoré
by mohli zásadne ovplyvniť našu budúcnosť. Dostali sme sa však do novej
situácie. V nej musíme hľadať aj nové
východiská. Len čas ukáže, ako sa s nimi
dokážeme popasovať.“

Počíta sa s príchodom nového
športového manažéra
Pred pár dňami sa na trénerskú stoličku
posadil Peter Leránt. Do klubu prišiel
preto, aby s ním dohral súťaž a pripravil
A-tím na prechod do nižšej súťaže. „ Jednou z úloh športového manažéra bolo
zostaviť hráčsky káder a trénerov tak, aby
sme sa zachránili a zlepšili tak zlú bodovú bilanciu z jesene. Túto úlohu sa mu
nepodarilo splniť. Už po prehre v kľúčovom zápase so Zlatými Moravcami nám
oznámil, že svoju misiu nenaplnil a zváži
svoje ďalšie pôsobenie v našom klube.
Predpokladám, že po skončení sezóny
skončí aj naša spolupráca so športovým
manažérom,“ uzatvára Igor Rozenberg,
predseda predstavenstva FK Pohronie.
(li)
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O víťazstve Mikuláša rozhodol gól z druhého polčasu
O tri body nás pripravili aj Zemplínčania
FUTBAL – FORTUNA LIGA

MFK Tatran Liptovský Mikuláš FK Pohronie 1:0 (0:0)

FK Pohronie – MFK Zemplín Michalovce 1:2 (0:1)

bolo znovu nepresné, tri body putovali
na Zemplín.

Gól: 60. Flak. Rozhodovali: Ochotnický
- Zemko, Čajka, ŽK: Pinte - Ladji, Kapor,
Šimčák, Pajer, 390 divákov.

Góly: 80. Šimčák – 27. Marcin, 78. Žofčák.
Rozhodovali: Kráľovič – Jánošík,
Roszbeck. ŽK: Bangala – Begala, 215
divákov.

Peter Lérant, tréner FK Pohronie: „Prvých desať minút zápasu sme odohrali
v dobrom tempe, mali sme prevahu.
Potom súper trošku prevzal iniciatívu,
robila nám problém jeho pohyblivosť
v strede zálohy. Zlyhávalo nám preberanie hráčov. Hostia sa však k šanciam nedostávali, gól dali napokon po štandardke. V druhom polčase sme prestriedali,
boli sme lepším mužstvom a mali sme
tam viacero gólových príležitostí, bohužiaľ sme ich nevyužili a paradoxne sme
opäť zo štandardky inkasovali. Hneď na
to sme síce znížili a mali ešte dve príležitosti na vyrovnanie, no bohužiaľ chýbalo
nám šťastie v zakončení. Remíza by bola
spravodlivá. Teší ma druhý polčas, kde
mužstvo ukázalo silu i trochu futbalovej
kvality.“

Liptovský Mikuláš: Sváček - A. Krčík, Šindelář, Nagy, Pavúk - Václavik (89. Bielák),
Gerát - Pinte (89. Diviš), Staš (57. Flak), Švec
(75. Voško) - Andrič (75. Káčerík)
FK Pohronie: Le Giang - Štrba, Klabník,
Kapor (72. Prachar), Šimčák - Ožvolda
(86. Sandal), Šmatlák (46. Pajer) - Blahút,
Ladji (46. Chrien), Mihalík - Lačný
V zápase 7. kola nadstavbovej časti
futbalovej Fortuna ligy v skupine
o udržanie sa zvíťazil MFK Tatran
Liptovský Mikuláš nad FK Pohronie
1:0 po góle striedajúceho Kristiána
Flaka.
Liptáci mali v prvom polčase proti
beznádejne poslednému tímu tabuľky drvivú prevahu. Zužitkovať ju mohli
po necelej štvrťhodine, no Le Giang
vystihol smer slabo kopnutej jedenástky v podaní Staša. Brankár Pohronia
podržal svoj tím aj po šanci Krčíka, po
polhodine prepálil bránu ďalší domáci
hráč Švec. V nadstavenom čase zasiahol
Le Giang aj proti strele Pinteho zo siedmich metrov.
Domáci sa ujali vedenia v 60. minúte.
Striedajúci Flak ustál kontakt s protihráčom, vystrelil a aj s prispením teču
prekonal Le Gianga - 1:0. Tesný náskok
si už Liptáci proti bezzubému súperovi
udržali a pripísali si tretie víťazstvo za
sebou.

FK Pohronie: Le Giang – Šimčák
(83. Fofana), Pajer, Klabník, Sanneh
(62. Štrba) – Chrien (57. Bangala), Ožvolda
(83. Šmatlák) – Mihalík, Steinhübel, Blahút
– Prachar (46. Hašek)
MFK Zemplín Michalovce: Száraz – Mendez, Vaško, Ranko, Kotula – Oshima, Begala, Volanakis – Tosevski (65. Záhradník),
Marcin (90+3 Šuľa), Pea (65. Žofčák)
Futbalisti Michaloviec vyhrali
v 8. kole nadstavby Fortuna ligy
v skupine o udržanie sa na ihrisku
Pohronia 2:1.
Do zápasu nastúpili aktívne domáci futbalisti. Brankár Száraz musel likvidovať
viaceré centrované lopty, pomohli mu
aj spoluhráči. Najväčšiu príležitosť mal
Mihalík v štrnástej minúte po peknom
driblingu, ale spoza šestnástky mieril
vedľa žrde. Hostia postupne hru vyrovnali a začali mať i mierne navrch.
Pretavili to do gólu v 27. minúte. Z rohového kopu prepadla centrovaná lopta
od Kotulu na voľného Marcina, ten si
ju mal čas spracovať a následne zblízka
prestrelil Lé Gianga – 0:1. Následne bola
hra rozháraná, medzi šestnástkami, no
Pohronie mohlo vyrovnať tesne pred
prestávkou. Steinhübelov prudký center
nik netečoval a keďže lopta nebezpečne
smerovala k ľavej žrdi, Száraz vytiahol
kľúčový zákrok.

Chceš zažiť ME U-19
zo zákulisia?
Môžeš sa prihlásiť
ako dobrovoľník
Slovenský futbalový zväz, ako organizátor Majstrovstiev Európy U-19, ktoré sa
uskutočnia od 18. júna do 1. júla, hľadá
dobrovoľníkov na pomoc s organizáciou podujatia a jednotlivých zápasov. Na
štadióne v Žiari nad Hronom sa odohrajú
stretnutia skupiny B. Z Elite Roundu sa na
šampionát doposiaľ prebojovali Izrael,
Francúzsko, Anglicko, Rumunsko, Taliansko a Rakúsko. Slovenská reprezentácia
mala ako usporiadateľ miestenku istú.

Posledný účastník turnaja bude známy
v júni. Zloženie jednotlivých skupín určí
žreb, ktorý sa bude konať 28. apríla.
Ak chcete získať nové zážitky a vidieť budúce vychádzajúce hviezdy európskeho
futbalu aj v zákulisí, stačí, keď sa prihlásite prostredníctvom webovej stránky
www.futbalsfz.sk, alebo napíšete na
e-mail: dobrovolnici@futbalsfz.sk.
(r)

Patrik Blahút, kapitán Pohronia.

Do druhého polčasu vystriedal domáci
tím útočníka Prachara za Hašeka a mal
aj hneď príležitosť. Steinhübel hlavou
nedosiahol na zaujímavý center Sanneha. V 60. minúte spomínaný Hašek
napriahol z voleja loptu, ktorá letela
vysoko nad brvnom. Veľká príležitosť
na vyrovnanie sa naskytla o šesť minút
neskôr po chybe Vaška. Ten nedokázal
odkopnúť jednoduchú prihrávku Klabníka, preto sa Steinhübel ocitol sám zoči
- voči Szárazovi, ale nedokázal ho prekonať koncovkou na bližšiu žrď. Nepresadil
sa potom v druhej príležitosti ani Hašek,
ktorý dostal prihrávku do šestnástky
presne do nohy od Blahúta, ale strela
bola podobne ako v prvom prípade

katastrofálna a nepresná. Michalovčania za to súpera vytrestali a z ojedinelej
ich akcie tohto dejstva zvýšili na 0:2.
Zbytočný faul tesne pred pokutovým
územím vyrobil Bangala, z nariadeného
priameho kopu ukázal 39-ročný Žofčák
skvelú kopaciu techniku, keď nádherne
mieril do pravej šibenice. Pohronie však
na tento zásah do dvoch minút odpovedalo Šimčákom. Tento krajný obranca si
spracoval prihrávku v šestnástke od Mihalíka a aj so šťastím prestrelil Száraza,
ktorý si na loptu siahol, ale nevytesnil ju
mimo bránku. V závere domáca snaha
o vyrovnanie nepriniesla želaný efekt,
Hašek sa ešte v šestnástke dostal k tretiemu zakončeniu pravačkou, no keďže

Norbert Hrnčár, tréner Michaloviec:
„Zmenili sme dnes rozostavenie a keď
sme boli pokojní s loptou, prihrávali sme
si a menili ťažisko, tak súper mal s tým
obrovské problémy. Mali sme fázy, v ktorých sme nepožičali domácim loptu, tí
hrozili iba zo štandardiek. V druhom
polčase mi chýbal väčší pokoj na našich
kopačkách, aby sme zápas dotiahli do
bezproblémového konca. Mohli sme
sa dostať do brejkov a zápas zavrieť už
skôr. Tešíme sa z troch bodov a ideme
do Michaloviec s tvrdou odbojovanou
robotou. Zápas nás stál veľa síl, no mal
trojbodový efekt.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Najmenší futbalisti absolvovali
svoj prvý turnaj
V sobotu 30. apríla sa na pomocnom
futbalovom ihrisku uskutočnil turnaj
najmenších futbalových nádejí U6
a U7.
Najmenší futbalisti FK Pohronie U6 a U7
absolvovali svoj prvý futbalový turnaj.
Tréneri a sponzori zabezpečili malým
talentom okrem futbalových zápasov aj
iné sprievodné aktivity. Potešiť sa mohli
napríklad zo šúchacieho hradu, z ukáž-

ky hasičskej techniky a nechýbalo ani
výborné občerstvenie.
Víťazom turnaja bolo každé jedno dieťa,
ktoré si za odmenu odnieslo medailu,
ruksak FK Pohronie a svoj prvý futbalový
dres s menom. Malých futbalistov prišli
podporiť aj hráči nášho A tímu.
(r)

Najmenších futbalistov prišli podporiť aj hráči A-tímu.

