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V tomto čísle:
NA ZIMNEJ ÚDRŽBE UŠETRILO MESTO
POLOVICU NÁKLADOV

Žiarski učitelia
oslavovali

Naše mesto ušetrilo na zimnej údržbe viac ako
36-tisíc eur. Ušetrené zdroje zostávajú v rozpočte
a zrejme sa využijú na rekonštrukciu mestských
ciest a chodníkov. Viac na strane 2.
KUCHÁRKOU ROKA SA STALA ŽIARČANKA

Každoročne oceňuje Ministerstvo školstva SR
zamestnancov školských stravovacích zariadení. Tento rok získala titul Kuchárka roka Helena
Juhaňáková, ktorá pracuje v žiarskych školských
zariadeniach už 26 rokov. Strana 3.
„ŠTVORKA“ OSLÁVILA ŠTVRŤSTOROČIE

Základná škola na Jilemnického ulici patrí medzi najmladšie školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Jej brány boli žiakom prvýkrát otvorené
6. januára 1986. Od jej založenia tak uplynulo
25 rokov. Viac na strane 6.
UPLYNULO 66 ROKOV
OD OSLOBODENIA MESTA

STRANA 7

Najpr v meste šarapatila líška, teraz hady
Pietnou spomienkou sme si opäť uctili
pamiatku na padlých vojakov sovietskej armády, ktorí oslobodili naše mesto. Svoju vďaku
im vyjadrili aj školáci z mesta, a to papierovým
vencom symbolizujúcim posolstvo mieru. Viac
na strane 5.
JAPONSKU VYJADRILI SÚSTRASŤ
AJ ŽIARSKI ŠKOLÁCI

Ťažko skúšanému Japonsku prejavili sústrasť aj
žiaci žiarskych škôl. Okrem prejavu sústrasti, ktorý napísali do kondolenčnej knihy na japonskej
ambasáde, venovali Japoncom aj tisíc papierových žeriavov. Strana 6.

STRANA 2

Poslanci sú každú stredu Žiarčanom
k dispozícii aj v poslaneckej miestnosti.
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Kvôli hadom zatvorili detské jasle a škôlku

V interiéri budovy Materskej školy – elokovanej triedy na Sládkovičovej ulici v priestoroch
detských jaslí spozorovali v ostatných dňoch
výskyt plazov, pravdepodobne mláďat. Z tohto
dôvodu bolo v piatok 25. marca zariadenie zatvorené. Ide o štyri triedy materskej školy a jedno oddelenie detských jaslí, čo je takmer stovka
detí.
Hada prvýkrát spozorovali v objekte ešte minulý
týždeň pri bežnej kontrole v raňajších hodinách.
„Naša pracovníčka zachovala duchaprítomnosť,
položila naň škatuľu a zavolala príslušníkov mestskej polície. Situácia sa ešte trikrát zopakovala,

z čoho bolo jasné, že nejde o náhodný úkaz,“ vysvetlila Ľubica Hrušovská, vedúca detských jaslí.
Odborníci na plazy z bojnickej a košickej ZOO
skonštatovali, že ide pravdepodobne o užovky
vodné, skôr mláďatá, ktoré sa museli premnožiť.
Martin Baláž, hovorca mesta: „Ako sa začala jar,
užovky hľadajú cestu von, aby sa mohli dostať
do prírody. Odborníci nás uistili, že nejde o priame
bezprostredné ohrozenie detí. Samozrejme, ako
zriaďovateľovi nám záleží na bezpečí našich detí,
a tak isto nám záleží na dôvere rodičov. Preto sme
sa rozhodli okamžite zatvoriť túto budovu, povolať odborníkov, ktorí odchyt hadov vykonajú a až
po zabezpečení zariadenia a uistení, že sa tam
plazy nevyskytujú, objekt opätovne sprevádzkujeme.“ Pravdepodobnou príčinou výskytu hadov je,
že v blízkosti spomínaného objektu sa v minulom
roku začalo aj s výstavbou rodinných domov. Plazy, ktoré sa v okolí prirodzene vyskytujú, tak mali
narušený ekotop a hľadali najbližší objekt. Tým je
práve školské zariadenie, v ktorom sa aj rozmnožili. S príchodom jari idú mláďatá von, čo by podľa odborníkov malo trvať približne niekoľko dní,
maximálne týždňov, kedy sa prirodzeným spôso-

bom dostanú von. Ťahať sa budú skôr k nejakým
vodným zdrojom, ako sú napr. jarky, kde majú aj
prirodzenú stravu ako žaby či hlodavce. Marta Mergová, vedúca odboru školstva a športu: „Prvé, čo
sme urobili, bolo zvolanie rodičovského združenia,
na ktorom sme rodičov oboznámili so situáciou.
Deti sú v súčasnosti umiestnené v takzvanom krízovom režime, s ktorým však mesto má skúsenosti,
keďže len nedávno sa rekonštruovali všetky budovy materskej školy. Presuny detí tak už máme vyskúšané.“ Jasličkárov a najmladšiu vekovú skupinu
umiestnili do triedy na Ulici M. R. Štefánika, ďalšie
dve triedy sú na Rudenkovej ulici a jedna trieda je
v zariadení na Ul. Dr. Janského. „Nikto z rodičov sa
nevyjadril, že by im to spôsobili akékoľvek problémy. Svoju ohlasovaciu povinnosť sme si splnili aj
smerom k Regionálnemu ústavu verejného zdravotníctva a všetkým orgánom štátnej správy, ktorých sa to týka,“ spresnila Marta Mergová.
Odchytené háďatá mali dĺžku do tridsať centimetrov. Policajti plazy zakaždým odchytili a odniesli ich
do dostatočnej vzdialenosti od budovy späť do prírody. Podľa posledných informácií však pravdepodobne išlo o užovky obojkové.
(li)

Žiar na zimnej údržbe ušetril až polovicu nákladov Túlavú líšku zneškodnili
Počas uplynulej sezóny ušetrilo naše mesto
na zimnej údržbe viac ako 36-tisíc eur. Napriek
tomu, že rozpočet umožňoval minúť 73-tisíc
eur, z mestskej kasy sa odčerpalo len 37-tisíc.
Ušetrené zdroje ostávajú súčasťou rozpočtu
a s najväčšou pravdepodobnosťou skončia
v mestských cestách a chodníkoch.
Primátor mesta, Ivan Černaj, si 50 percentnú
úsporu vysvetľuje najmä zefektívnením prác:
„Úspora nie je dôsledkom zníženia kvality zimnej
údržby, práve naopak. Zlepšili sme logistiku prác
a komunikáciu medzi mestským úradom a Technickými službami, s. r. o., ktoré údržbu vykonávajú.
Taktiež pomohla aj horúca linka zimnej údržby.“ Tú
mesto zriadilo v decembri minulého roka. Obyvatelia na ňu mohli nepretržite volať a nahlasovať
neodhrnuté alebo nedostatočne posypané miesta
na verejných komunikáciách. Pracovníci dispečingu prijali zhruba 200 upozornení. Okrem toho,
do odpratávanie snehu mesto zapojilo aj aktivačných pracovníkov, na čom ušetrilo 4 225 eur.
Ušetrené náklady zo zimnej údržby ostávajú
v rozpočte mesta a nie sú na nič účelovo viazané.

„Budú zahrnuté v niektorej zmene rozpočtu, o ktorej bude hlasovať mestské zastupiteľstvo. Avšak
akútne potrebujeme zdroje na opravy chodníkov
a ciest, takže asi ich využijeme týmto spôsobom,“
vysvetľuje žiarsky primátor.
Dohromady sa počas tohtoročnej zimy v Žiari
nad Hronom očistilo takmer 19 000 m2 komunikácií, spotrebovalo 96 ton štrku, 110 ton soli a ľudia
odpracovali 4 638 hodín.
(mb)

Ilustračné foto.

Od konca novembra minulého roku sa po našom meste potulovala líška. V piatok 18. marca
ju zneškodnili príslušníci Mestskej polície v Žiari nad Hronom spolu s privolaným poľovníkom.
O výskyte líšky infomovali občania MsP
prostredníctvom linky 159 už od konca novembra 2010. Zviera sa pohybovalo i v obytných oblastiach a predstavovalo hrozbu
pre občanov, nepodarilo sa ho však odchytiť.
Na základe telefonického oznámenia sa však líšku
podarilo na voľnom priestranstve pod obchodným
domom Prior zneškodniť. O odstrele rozhodol Obvodný lesný úrad v Žarnovici. Mestská polícia však
varuje, že zvierat, ktoré hlad vyhnal bližšie k ľudským obydliam, však môže byť viac.
(r)
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Chudoba je reálny problém
Vo štvrtok 24. marca sa na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom uskutočnil seminár realizovaný v rámci projektu Premosťovanie komunít
na strednom a východnom Slovensku – Mosty
z chudoby – stratégie pre komunity a profesionálnych pracovníkov.
Seminára sa zúčastnili zástupcovia organizácií
pôsobiacich v meste, ktorí prichádzajú počas svojej
práce do styku s chudobou. „Mosty z chudoby je
názov publikácie autorky Ruby Payne a metodiky,
ktorá je mimoriadne užitočným zdrojom pre sociálnych pracovníkov, zdravotnícky personál, poskytovateľov sociálnych a právnych služieb alebo profesionálnych pracovníkov, ktorí pracujú s jedincami
z prostredia generačnej chudoby,“ vysvetlila Miriam
Mezeiová z odboru starostlivosti o obyvateľa. Generačná chudoba má svoju vlastnú kultúru, nepísané pravidlá a systém hodnôt. Pochopenie zákonitostí chudoby môže zmierniť hnev a rozčarovanie
všetkých tých, ktorí prichádzajú do styku s ľuďmi
zažívajúcimi chudobu. „Je veľmi dôležité pochopiť,
s akými silnými a slabými stránkami môžeme u nich
počítať, ako odhaliť nepísané pravidlá komunity,

ako ich využiť pri diagnostikovaní sociálnych problémov a hľadaní riešení. Opísať a vysvetliť neznamená ospravedlňovať, ale poukázať na to, že svet
chudobných sa v mnohých ohľadoch líši od sveta
tých, ktorí sú na tom lepšie, že chudobní sa správajú na základe pochopiteľných faktorov tak, ako
všetci ostatní. Už toto samotné poznanie je aspoň
z dlhodobého hľadiska správnym krokom na ceste
k eliminácii chudoby,“ skonštatovala Miriam Mezeiová. Seminár realizačne zabezpečovalo mesto Žiar
nad Hronom a ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, s pomocou finančného mechanizmu
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Seminára sa zúčastnili pracovníci
mesta z Odboru starostlivosti o obyvateľa a terénni
sociálni pracovníci, zastúpenie mal aj Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny Žiar nad Hronom, Okresné oddelenie Policajného zboru Žiar nad Hronom,
OZ Partnerstvo, Nadácia Škola dokorán, Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenský Červený kríž – Územný spolok
Žiar nad Hronom, zdravotnícky pracovník a zástupcovia základných škôl a špeciálnej školy v meste.

Žiarčanka sa stala kuchárkou roka

Na celoslovenskej konferencii školského stravovania bola ocenená aj žiarska kuchárka Helena Juhaňáková, ktorá získala titul Kuchárka
roka. V školskom stravovaní pracuje od roku
1985.

Oceňovanie zamestnancov školských stravovacích zariadení sa uskutočňuje každoročne počas
celoslovenského seminára. Dana Štefanková, metodička školského stravovania: „Helena Juhaňáková pracuje v našich školských zariadeniach už
26 rokov, z toho 23 rokov v Materskej škole – elokovanej triede na Rudenkovej ulici. Za svoju prácu
zaslúžene získala Čestné uznanie, ktoré jej udelilo
ministerstvo školstva.“ Helena Juhaňáková sa zároveň stala prvou žiarskou kuchárkou, ktorá takéto
ocenenie získala. „Helenka je kuchárka, ktorá žije
svojou prácou. Je svedomitá, poctivá a veľmi láskavá a srdečná k svojim najmenším stravníkom. Svojím prístupom si už roky získava ich srdiečka. Svoju
prácu robí vždy s láskou a do všetkého sa zapája
s veľkou energiou,“ nešetrí chválou Dana Štefanková.
(li)

V rámci európskeho projektu štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia uskutoční Štatistický úrad na Slovensku zisťovanie, do ktorého bolo pre rok 2011 vybraných viac ako 300
obcí, medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zaradených takmer 6 tisíc domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. do 30. apríla 2011.
V tomto období vybrané domácnosti v našom
meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnosti
osobitným poverením. Všetky informácie a názory,
ktoré budú v rámci tohto zisťovania poskytnuté,
budú anonymné a použité výlučne na štatistické
účely.
(li)

Školákov učili
ako predchádzať
infekčným ochoreniam

Žiarsky Nemak rozširuje svoju výrobu
VYTVORIA SA AJ NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA

Spoločnosť Nemak
Slovakia
plánuje
rozšíriť svoju výrobu
v Žiari nad Hronom.
Vedenie koncernu Nemak deklarovalo zámer
zvýšiť výrobu v žiarskom závode v časovom horizonte 3 až 5 rokov.
Milan Marko, prokurista spoločnosti: „Toto rozhodnutie sa už začalo napĺňať v roku 2011, kedy
spoločnosť plánuje zvýšiť produkciu približne
o 15 percent oproti predchádzajúcemu roku. Musím podotknúť, že rok 2010 bol pre spoločnosť
Nemak Slovakia najúspešnejší z pohľadu objemu
výroby, ako aj dosiahnutých výsledkov od jej zalo-

ženia v roku 2000.“ V súvislosti s rozšírením výroby
už Nemak Slovakia začala prípravné práce, ktoré
súvisia najmä s legislatívnymi požiadavkami. Tie
sú časovo náročné a musia byť pri takomto projekte splnené. „Momentálne pripravujeme projekty
na približne zdvojnásobnenie výroby z roku 2010.
Samotná realizácia bude ale závisieť od vývoja dopytu u našich zákazníkov. V tomto sú naše vyhliadky optimistické a veríme, že súčasné prípravné
práce sa v krátkom horizonte dostanú aj do realizačnej fázy,“ vysvetlil Milan Marko, a zároveň dodal,
že rozšírenie výroby so sebou prinesie aj zvýšenie
zamestnanosti. V projekte by malo ísť o vytvorenie
100 až 200 pracovných miest
(li)
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Komunitno-integračné centrum v našom meste zorganizovalo ďalšiu prednášku pre žiakov Špeciálnej základnej školy. Vo štvrtok 17. marca sa žiaci
II. stupňa venovali téme infekčných ochorení.
Prednášky sa zúčastnilo 29 žiakov. Pavel Horváth, sociálny pracovník: „Cieľom prednášky
bolo oboznámenie účastníkov s rôznymi druhmi infekčných ochorení, ako aj prevencia proti
takýmto ochoreniam.“ Pri organizácii podujatia
terénni sociálni pracovníci a ich asistenti znovu
spolupracovali so Slovenským červeným krížom – Územným spolkom.
(li)
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Staré pneumatiky: od odpadu k surovine
Opotrebované pneumatiky sú bežným druhom odpadu, ktorý väčšinou skladujeme
vo svojich garážach a pivniciach. Je to však aj
druhotná surovina, ktorá by nemala končiť
na skládkach odpadu alebo v prírode.
Z ČOHO SA PNEUMATIKY VYRÁBAJÚ?

Pneumatiky sa vyrábajú z prírodného kaučuku,
ktorý tvorí ich hlavnú zložku. Cena tejto komodity
momentálne stúpa, správy z februára tohto roku
hovoria, že za dva roky je cena vyššia o neuveriteľných 280 percent. Príčinou zvyšovania cien prírodného kaučuku je rast celosvetového dopytu spôsobený zotavením automobilového trhu. Ďalším
dôvodom, je nepriaznivý vplyv počasia. Juhovýchodná Ázia, ktorá je najväčším producentom tejto
komodity na svete, zápasí v posledných mesiacoch
s prudkými dažďami. Pre koncových spotrebiteľov
je nepriaznivá správa, že gumárenské podniky postupne premietajú zdražovanie kaučuku do cien
svojich produktov. Pneumatika tiež obsahuje asi 24
% sadzí, rôzne zmäkčovadlá a v malom množstve
síru a oxid železnatý.
PRODUKCIA OPOTREBOVANÝCH
PNEUMATÍK

Zotavením automobilového trhu po kríze narastá
aj množstvo odpadu zo starých vozidiel. V Európe
sa vyprodukuje ročne približne 325 000 ton starých
pneumatík, na Slovensku približne 23-tisíc. V našom
meste sme v minulom roku vyzbierali a zhodnotili
viac ako 111 ton opotrebovaných pneumatík. Tie
majú podstatné zastúpenie v množstve vyprodukovaného odpadu nielen v Slovenskej republike, ale aj
vo svete, práve preto sa kladie dôraz na ich ekologické zhodnotenie.

SPÔSOBY ZHODNOTENIA
OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK

Poznáme dva spôsoby zhodnocovania odpadu
– materiálové a energetické. V prípade materiálového zhodnocovania pneumatík ide o postupné
drvenie a separáciu (odstránenie kovových a textilných častí). Následným granulovaním sa získava
gumový prášok alebo granulát. Gumový granulát
ako produkt z recyklovaných plášťov pneumatík
a gumy je možné použiť a v rôznych oblastiach,
napr. ako výplň betónov, akustické protihlukové
bariéry pri vozovkách,
podkladové vrstvy vozoviek, strešné šindle,
bežecké dráhy a pod.
V prípade energetického zhodnocovania
dochádza k spaľovaniu pneumatík pri tepGumový granulát lote viac ako 1 400°C.
získaný z opotrebovaných Ich výhrevnosť je
pneumatík približne rovnaká ako
výhrevnosť čierneho
uhlia. Táto forma zhodnocovania pneumatík sa využíva najmä v cementárskych peciach, kde nahrádzajú ušľachtilé palivá.

Pneumatiky uložené na Zbernom dvore
pripravené na prepravu k spracovateľovi

noviny.ziar.sk

V Turecku prišli vedci na nový spôsob recyklovania starých použitých pneumatík. Použitím piesku,
ktorý vstupuje do reakcie so starou gumou, možno staré pneumatiky premeniť na materiál, ktorý
sa komerčne nazýva karborundum. Ide o karbid
kremíka, ktorého trhová cena sa pohybuje okolo
10 000 € za jednu tonu. V prírode sa tento materiál
(SiC) vyskytuje len veľmi zriedka ako minerál a je
známy pod názvom moissanit. Tento materiál má
následne široké použitie v rôznych oblastiach života. Môže sa využívať na výrobu keramických bŕzd,
nepriestrelných viest, rôznych nástrojov na rezanie
alebo brúsenie. Svoje využitie nájde aj v energetike, kde sa môže používať ako polovodič pre vysoké
napätie.
KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI?

Nepotrebné a opotrebované pneumatiky či už
z osobných, alebo nákladných automobilov často
končia na nelegálnych skládkach v prírode. Tam
nespôsobujú priame ohrozenie nebezpečnými látkami, ale môžu poraniť ľudí aj lesnú zver a špatia
prírodu. Často sa stretávame s poškodenými pneumatikami vedľa ciest, kde ich zanechajú vodiči
automobilov, alebo za mestami a dedinami, kde
ich odnášajú samotní občania. Pneumatika, ktorá
sa stala z pohľadu užívateľa odpadom, je však novým zdrojom suroviny pre ďalšie spracovateľské
spoločnosti.
Existuje niekoľko spôsobov, ako sa starých pneumatík správne zbaviť. Prvým z nich je ich odovzdanie na Zbernom dvore. Odber tohto druhu
odpadu je bezplatný. Zberný dvor sa nachádza
na Ul. SNP 131, v areáli Technických služieb – Žiar
nad Hronom, a. a otvorený je v pracovných dňoch
a v sobotu v čase od 8:00 do 20:00. V nedeľu a počas sviatkov je Zberný dvor zatvorený. Ďalším spôsobom, ako správne s pneumatikami naložiť, je ich
odovzdanie do mobilnej zberne počas Dní jarnej
a jesennej čistoty. Dni jarnej čistoty 2011 momentálne prebiehajú na území mesta. Bližšie informácie
o umiestnení mobilnej zberne získate na bezplatnej Zelenej linke 0800 500 501, informácie nájdete
na webovej stránke mesta, v Mestských novinách,
prípadne na odbore životného prostredia na tel.
čísle 045/678 71 24. O podmienkach odovzdania
starých pneumatík sa môžete informovať i v jednotlivých pneuservisoch.
OŽP
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Posledné dni Štefana Moysesa
O pôsobení Štefana
Moysesa vo Svätom
Kríži nad Hronom sa
veľa záznamov nezachovalo. V tomto čísle
Mestských novín vám
prinášame niekoľko
zaujímavých
informácii vzťahujúcich sa
k Svätému Krížu nad
Hronom z posledných
chvíľ jeho života.
V novembri roku 1865
Štefan Moyses náhle
ochorel. Trápila ho dlhotrvajúca horúčka a v máji
nasledujúceho roku sa k nej pridal silný zápal pľúc,
ktorý prekonal len horko-ťažko. Možno povedať, že
od tejto chvíle sa už zo Svätého Kríža takmer vôbec
nevzdialil. Kvôli zlému zdravotnému stavu, ale aj
tiesnivej finačnej situácii musel odmietať aj oficiálne pozvania najvyšších predstaviteľov krajiny. Dve
vážnejšie choroby ho postihli aj v septembri roku
1868.
Posledným dňom jeho života je 5. júl 1869, deň
Sviatku sv. Cyrila a Metoda. Sám sa pričinil o to, aby
sa tento sviatok oslavoval práve v tento deň a úctu
k týmto vierozvestcom neúnavne šíril počas svojho života. Ráno povedal svojmu lekárovi: „Dnes
cítim sa zvláštne dobre. Dnes je môj slávnostný
deň.“ Svojmu priateľovi, chorvátskemu spisovateZačiatkom apríla 2011 si pripomíname
160 rokov od príchodu Štefana Moysesa
do Svätého Kríža, dnešného Žiaru nad Hronom.
Pripomeňme si, ako v roku 1861 pri jeho
príchode na územie dnešného Slovenska ho
vo svojej básni privítal Andrej Sládkovič. Bá-

ľovi Stauduarovi povedal, aby ho čakal v záhrade
na raňajšiu prechádzku. Ten na dohodnuté miesto
prišiel, avšak biskup sa nedostavil. Išiel teda pre
neho. Už pri dverách počul chrápanie a myslel si, že
Moyses tuho zaspal, ale aj tak vošiel do izby. Bolo
desať hodín. Biskup ležal na diváni bez vedomia.
Privolaný lekár mu pustil žilou, ale z pravej ruky mu
vytieklo len málo tmavej krvi. Dýchal, ale viac sa
neprebral. O pol ôsmej večer, vo veku nedožitých
sedemdesiatdva rokov, sa jeho srdce ozvalo naposledy.
Vo svojom závete žiadal, aby bol pri zachovaní
slušnosti pitvaný, čo sa malo stať na druhý deň.
6. júla o tretej hodine popoludní tento akt vykonali
jeho osobný lekár Dr. Alojz Trlík s prizvaným G. K.
Zechenterom-Laskomerským. Otvárali ho v kaštieli
v bočnej izbe pri dvornej kaplnke. Ako sa ukázalo,
hlavnou príčinou smrti bol infarkt.
Pohreb sa konal predpoludním 8. júla 1869
vo Svätom Kríži nad Hronom za veľkej účasti duchovenstva, slovenskej inteligencie a pospolitého
ľudu. Pohrebné obrady vykonal veľprepošt banskobystrickej kapituly Tomáš Červeň. Kríž pred
pohrebným sprievodom niesol tajomník Matice
slovenskej František Sasinek. Telesná schránka Štefana Moysesa bola uložená na večný odpočinok
v svätokrížskej krypte banskobystrických biskupov,
kde sa nachádza dodnes.
Za Castrum Susol: Rastislav Uhrovič
seň pochádza z básnických spisov, ktoré
k storočnici narodenia Andreja Sládkoviča vydala v roku 1920 vo vtedajšom Turčianskom
Sv. Martine Matica Slovenská.
Milan Rakovský

Štefanovi Moysesovi
Biskup Dôstojný!
Ku bratom od bratov
S úlohou svojou slávo-svätou
Na slovenskú zem si kročil,
A ďaleko náš Hron nespokojný
V ústrety sa Ti zatočil
A šumné jeho blbotanie
Žiadalo si Tvoje požehnanie.
Pravda, len rieka a brehov jej skaly
Naše vítanie,
Naše želanie
Započaly:
No, to je naša hudba,
To naše ctiace delá!
Nám spozdilá sudba
Dosiaľ ešte odoprela
Blesk sveta i úst mocných
rečňovanie:
My sme takí osiralí!
Osiralí? – Veď, Otec, Ty si tu!
Ty čeľaď svoju hanou pokrytú
Zjasňuješ slavianskou slávou: –
My pohanení?
Veď náš si Ty zas a my sme Tvoji:
Tisíce hláv pred Tvojou velebnou
hlavou
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Spravedlivé poklony strojí
A v Tebe, Velebný! My sme
zvelebení!
Blahoslavstvuj, Apoštol slávy! –
Ty pobožné oči
Pozdvihneš k nebu za slovenský
ľud
A vrahov našich hroziace postavy
Hospodin poženie pred súd;
A koho pravda nesmieri s nami,
Toho nilskými pokorí ranami
A všemohúcim požiarom rozbije
V našej vlastnej podliactvo hrudi –
A nevídaný život prebudí –
Keď ku Pánu všelikého tvoru
Zavznie v miliónov chóru
Tvoje: salvam fac gentem
Slaviae! –
Blahoslavstvuj! Vystúp na horu
svätú,
Snes zákon, vrah nechže sa jemu
klania,
Zákazu tomu: Nezabiješ! –
Hoviadka modlu zlatú
Strhneš a hada bohosmilovania
Nad hlavy svojstvu neverné

pribiješ,
Uderíš hoľou nad krívd našich
bralo,
Keďby kde mesto brány zamknúť
dalo,
Kde Gabaonci prielaz by zaťali;
Národ zadúchne v hromozvuké
trúby,
Shŕknu Jericha žulovaté sruby;
Tí, čo prez biedy toľké putovali,
Zazrú zem sľubov – a pri tom
pohľadu
Slnko slavianske zriekne sa
západu:
Hľa, s každým krokom Kánaan
sa blíži! –
Slovač má spásu v svojom svätom
Kríži.
Hej, muž Boží, tak opri vážnu
hlavu
Pokojne na hruď slávneho ľudu
A vďaku jeho posväť slzou radosti!
Ústa rodoľubé hlasmi pobožnosti
Pozdnému potomstvu budú
Opakovať Tvoju slávu!
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VENCE Z ORIZURU NA PAMIATKU
66. VÝROČIA OSLOBODENIA MESTA

Pietnou spomienkou si každoročne pripomíname
oslobodenie mesta sovietskou armádou. Aj tento
rok sa účastníci spomienky stretli pred pamätnou
tabuľou na Námestí Matice slovenskej a pripomenuli si tak 66 rokov od chvíle, ako vojaci červenej
armády vstúpili na územie mesta a oslobodili ho
od nemeckej okupácie.
Slávnostného kladenia vencov sa v stredu
30. marca okrem predstaviteľov mesta, zamestnancov Obvodného úradu, členov ZO Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, niektorých poslancov MsZ a zástupcov politických strán zúčastnili aj riaditelia základných škôl spolu so svojimi
žiakmi. Medzi kvetinovými vencami bol k pamätnej
tabuli položený opäť i veniec od školákov. Ten vyrobili zo stoviek papierových skladačiek orizuru, ktoré symbolizujú posolstvo mieru. Slávnostnú atmosféru spríjemnilo aj vystúpenie speváckeho súboru
Seniori optimisti.
(li)
HASIČI NA NOVEJ ADRESE

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Žiari nad hronom sa 15. marca presťahovalo do areálu SNP do objektu Závodného hasičského útvaru ZAHAS.
Emil Hefko z HaZZ: „Z pôvodného sídla sme sa
presťahovali z dôvodu jeho rekonštrukcie. Objekt
prejde kompletnou rekonštrukciou, čo znamená,
že sa budú prerábať interiéry, elektroinštalácie, prípojky a urobí sa aj komplexná úprava vonkajšieho
vzhľadu budovy. Stránkové dni zostávajú nezmenené a občania sa k nám dostanú cez hlavnú vrátnicu závodu.“
Na novej adrese budú hasiči sídliť približne rok,
prípadne rok a pol.
(li)
ŽIARSKI SENIORI SPIEVAJÚ
MICHAELA JACKSONA

Vo štvrtok 24. marca sa uskutočnila regionálna prehliadka speváckych skupín Jednoty dôchodcov Slovenska. Prehliadku otvorili žiarski
Seniori – optimisti, ktorí zaspievali slovenskú
verziu skladby Heal the World od Michaela
Jacksona – Svet je náš.
Pieseň v slovenčine otextoval hudobný skladateľ
a pedagóg Belo Felix, ktorý kedysi pôsobil aj v našom meste. Seniori – optimisti si počas úvodnej
piesne prizvali na pomoc aj mladých žiakov zo ZUŠ
Zity Strnadovej-Parákovej a spolu s nimi slávnostne
otvorili stretnutie spevavých seniorov. Okrem domácich spevákov sa predviedli aj seniori z Vyhieň,
Ostrého Grúňa, Krupiny, Prestavĺk, Kriváňa, Rudna
nad Hronom, Dolnej Ždane, Detvy, Orovnice a Hriňovej.
Prehliadka seniorských súborov sa uskutočnila
už po piatykrát. Ukončená bola spoločnou piesňou
Zahučali hory.
(li)
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„Štvorka“ má 25 rokov
Základná škola na Jilemnického ulici patrí medzi
najmladšie školy, ktoré patria do zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. Od jej založenia uplynulo tento rok 25 rokov.
V piatok 18. marca si toto životné jubileum školy
pripomenuli aj jej zástupcovia, ktoré spolu s pozvanými hosťami oslávili slávnostným programom. Zaspomínať a osláviť spolu so „Štvorkou“ prišli súčasní
i bývalí pedagógovia či nepedagogickí zamestnanci, primátor Ivan Černaj, viceprimátor Peter Antal,
vedúca odboru školstva a športu, Marta Mergová
a pozvanie prijali aj niektorí poslanci MsZ a riaditelia ostatných školských zariadení v meste.
Prvým riaditeľom školy, ktorú otvorili 6. januára
1986, sa stal Gejza Nagy. Jeho nasledovníčkou bola
od roku 1991 Mária Ulrichová, ktorá školu viedla
dva školské roky. V roku 1993 sa riaditeľom opäť

Tisíc orizuru pre Japonsko

stal Gejza Nagy. Počas tohto obdobia začalo zariadenie žať aj svoje prvé úspechy. Od 1. septembra
2002 sa škola zapojila do celoslovenského projektu
ERIN, kedy sa otvorila trieda pre intelektuálne nadané deti. Ďalším riaditeľom školy sa v roku 2004
stal Jozef Schwarz. Triedy ERIN práve v tomto období dosahovali najväčší rozkvet a od roku 2004 sa
ku škole pripojila aj súčasná ZUŠ Zity StrnadovejParákovej. „Štvorka“ je, zdá sa, v mužských rukách.
Nasvedčuje tomu i fakt, že od roku 2009 je v jeho
vedení opäť riaditeľ, a to Marian Majzlík. Netají sa,
že jeho hlavnou prioritou je rozvoj športu a organizovanie športových podujatí na celoslovenskej
úrovni, obnoviť chce i tradíciu športových tried či
pokračovať vo vzdelávaní intelektuálne nadaných
detí. Vedenie školy tiež verí, že jej žiaci pochopia
náročnosť učiteľov ako výhodu, z ktorej budú v budúcnosti profitovať a bez problémov sa uplatnia
v osobnom a profesionálnom živote.
(li)

Spomienkový list jubilantke
Je tomu 25 rokov, čo si sa narodila. S otvorenou
náručou si prijala množstvo nových žiakov, učiteľov
i zamestnancov. S chuťou a očakávaním sme začínali
nový školský rok, aj keď sa čo-to dokončievalo, ešte sa
dolepoval gumolit, donášal sa nábytok, vyzdobovali triedy a aj vo vestibule ešte stálo lešenie. Približne
v 25. roku života začína učiteľská púť mladých učiteľov. Približne v takom veku zakotvia v manželskom
živote a približne v takom veku mávajú svoje deti.
Aj ty, milá škola, si odvtedy vyrástla a vyspela v peknú, mladú dámu. Tvoj prvý riaditeľ ťa dostaval, teda
bol stavbárom – pedagógom. Krátko pokračovala
v jeho stopách riaditeľka. Tretí tvoj riaditeľ ťa začínal
vynovovať, takže bol dizajnérom – pedagógom a

po čase záujem o teba prejavil ďalší, tiež mladý, riaditeľ, ktorý kráča v šľapajach svojich predchodcov,
a okrem iného buduje tvoj duchovný rast. Nečudo,
veď ako mladá dáma nahodila si pekný farebný
mejkap, takže si sa každému páčila. Niektorí učitelia
sme si ťa takúto nemali možnosť zažiť. Pribudlo nám
ďalších, povedzme 25 rokov, rozlúčili sme sa a odišli
do dôchodku. Neleňošíme, venujeme sa svojim záľubám, vnúčatám a sledujeme pedagogický život.
Radi sa s tebou stretávame, porozprávame, vsajeme
tvoju novú vôňu, najmä, keď nezabúdaš na nás a sme
srdečne vítaní. Buď trpezlivá k svojim žiakom a učiteľom. Raz sa aj oni budú k tebe vracať ako teraz my.
Mária Szolnokyová

Luona lämmitys: Milujem saunu
Áno, týmto pokrikom sa niesol celý náš pobyt
vo Fínsku. Desať žiakov zo Základnej školy na Ul. Dr.
Janského s piatimi pedagógmi si vyskúšalo svoju
zdatnosť v anglickom jazyku, v zaradení sa do bežného života v inej krajine a v obohatení skúseností
v oblasti problematiky životného prostredia. Nočný let z Budapešti do Helsínk a z Helsínk do Oulu
nás preniesol do krajiny plnej snehu. Naša prvá
noc a nasledujúcich celých päť dní patrili triedam
v škole Honttämäki. Nevedeli sme sa vynadívať
na triedy zabezpečené všetkou technikou, na jedáleň so samoobslužnými pultami, na voľne prístupnú knižnicu či počítače. Vyučovanie v našej
partnerskej škole je tvorené na základe blokového
vyučovania a perfektného prepojenia edukačného procesu v triedach, prírode a blízkej prírodnej
učebne Timosenkoski. Všetci sme mali možnosť vyskúšať si snehové pokušenia v podobe stavby iglu,
chodenia na snežniciach či bežkách. Kým naši žiaci
mali pestrý program v rodinách, pedagógovia si
odovzdávali skúsenosti v oblasti environmentálnej
výchovy. Naša škola prezentovala vianočnú aktivi-
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tu, ktorej cieľom bol boj proti extrémnej chudobe
a aktivitu na zníženie spotreby energie. Na záver
koordinátori tohto projektu spoločne vyhodnotili
dosiahnuté ciele. Krásnou bodkou nášho pobytu
bol spoločný výlet do Rovaniemi. Je to mestečko
Santa Clausa, ktoré leží na severnej polárnej kružnici. Keďže Santa hovorí výborne po anglicky, dohodli sme sa s ním, že na Slovensko zavíta opäť
6. decembra v podobe Mikuláša. Cestou naspäť
sme zavítali na farmu sobov a pokochali sme sa
prehliadkou ľadového zámku Kemi Snow Castle.
Počas celého pobytu sme si s našimi žiakmi odovzdávali informácie v osobných stretnutiach, ale
aj v podobe sms správ. Práve v nich sme videli tú
radosť a spontánnosť prežívania tohto pobytu.
Bolo to neuveriteľné, fantastické, ako v rozprávke...
Som na seba hrdý, že som sa vedel dorozumieť...
V rodine som sa cítila skvele... ako doma... to je len
zlomok reakcií, ktoré v našich žiakoch ešte teraz kolujú. Nuž a čo na záver? Poďakovanie všetkým, ktorí
na projekte participovali.
„Jednotka“
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V stredu 23. marca – za projekt Origami-orizuru a za všetkých, ktorí sa ho zúčastnili, napísali
prejav sústrasti do kondolenčnej knihy na japonskej ambasáde aj Žiarčania.
Miloš Víglašský, autor projektu: „Kultúrna atašé Veľvyslanectva Japonska v Bratislave prijala
ako prejav spolupatričnosti a úprimnej sústrasti
tisíc papierových žeriavov vytvorených žiakmi
žiarskeho obvodu spolu s podpismi žiakov zo
základných škôl v mestách, kde sa realizoval v
roku 2010 projekt Origami-orizuru, ako aj zo základnej školy z bratislavskej Petržalky, ktorá sa
k tejto aktivite pridala. Žeriavy boli umiestnené na dvoch stojanoch pri kondolenčnej knihe
v priestoroch ambasády.“
V roku 2010 sa pod hlavičkou projektu Origamiorizuru, ktorého gestorom bolo Veľvyslanectvo
Japonska v Bratislave, miestna štátna správa (prednosta ObÚ Žiar nad Hronom) a samospráva (primátor mesta Žiar nad Hronom) podarilo vytvoriť, a
hlavne poslať prostredníctvom japonskej ambasády 1. slovenské senbazuru, ktoré putovalo k soche
Sadako Sasaki do Parku mieru v japonskej Hirošime.
(li)

Vďaka hrám sa škôlkari
naučili recyklovať
Vďaka recyklohrám, do ktorých sa v tomto školskom roku zapojila Materská škola – elokovaná trieda na Ul. A. Kmeťa 11, sa škôlkari naučili trochu viac
o tom, ako ešte lepšie chrániť prírodu a našu planétu Zem. Elektroodpad, ktorý doma vyhadzovali
do kontajnera, dnes už vedia separovať. Prevádzkovateľ súťaže im poskytol krásny červený kontajner
a vďaka ochotným rodičom ho plnia pokazenými
mixérmi, sendvičovačmi, mobilmi, fotoaparátmi,
elektronickými hračkami a ďalšími nepotrebnými
vecami, ktoré tam patria. Odmena, ktorú získajú, je
dôležitá. Ale dôležitejšia je príroda, ktorá sa odvďačí
svojou krásou! Všetci sme predsa zodpovední za to,
ako naša Zem vyzerá a aká bude naša budúcnosť!
MŠ – elokované triedy na Ul. A. Kmeťa 11,
Žiar nad Hronom

Mestské noviny | 5. apríl 2011

7

PUBLICISTIKA

Pre učiteľov zahral aj klavírny virtuóz Jozef Hollý

Jozef Hollý.
Sviatkom všetkých pedagógov je 28. marec,
ktorý sa spája s menom učiteľa národov – Jánom Amosom Komenským. Každoročne sa pri
tejto príležitosti v Žiari nad Hronom uskutočňuje slávnostné podujatie pod názvom Učiteľ
na jednotku, počas ktorého sú žiarski pedagógovia nielen ocenení, ale majú tiež príležitosť
zabaviť sa a osláviť svoj sviatok so svojimi kolegami.
Podujatie otvorila žiarska spevácka hviezda Ivana Kováčová. Ceny oceneným učiteľom odovzdali
viceprimátor Peter Antal a vedúca odboru školstva
a športu, Marta Mergová. Medzi hosťami boli učitelia materskej školy a jej elokovaných tried, pedagógovia základných škôl, Základnej umeleckej školy
Zity Strnadovej-Parákovej a Centra voľného času
– spolu takmer 320 pedagógov, z ktorých bolo ocenených 17.
Jedným z najväčších prekvapení na záver kultúrneho programu bola určite piano šou klavírneho
virtuóza Jozefa Hollého. Počas hudobného koncertu nechýbala dynamická show so svetelnými
efektmi a videoprojekciou s detailným záberom

klaviatúry. Žiarski učitelia tak mali možnosť vidieť
výnimočné vystúpenie, ktoré je ojedinelé v celej
západnej a východnej Európe.
Svitavský starosta sa bude inšpirovať Žiarom
Na tohtoročnom oceňovaní učiteľov sa okrem
žiarskych pedagógov a predstaviteľov mesta zúčastnili aj hostia z partnerského mesta Svitavy.
Nechýbal ani starosta, David Šimek, ktorý je pôvodným povolaním učiteľ. „Rovnako ako u vás, aj
v Čechách je povolanie učiteľa veľmi nevďačná rola.
Samozrejme, zo svojej pozície sa budem snažiť tieto podmienky aspoň u nás v meste zlepšiť,“ povedal
na úvod krátkeho rozhovoru starosta. Vo Svitavách
je v súčasnosti päť základných a šesť materských
škôl. „Program pre žiarskych učiteľov bol veľmi
krásny. Keď sme tu boli na návšteve už pred tromi
rokmi, o tomto podujatí sme počuli od vášho primátora. Tiež sme si hovorili, že by sme to začali robiť aj u nás. Dnes sme to videli naživo a možno už
na budúci rok pozveme na podobné podujatie my
vás k nám na premiéru,“ prezradil jeden zo svojich
plánov David Šimek, ktorý v Žiari nad Hronom nebol prvýkrát. Naše mesto navštívil pred niekoľkými
rokmi ako riaditeľ jednej zo svitavských škôl. „Čo sa
týka škôl vo vašom meste, musím uznať, že došlo
k obrovskému pokroku. Týka sa to vzhľadu budov, a
tak isto aj ich vybavenia. Naozaj ste si ich vo veľkom
zvelebili.“ I keď je povolanie učiteľa náročné, a zároveň niekedy i nevďačné, starostovi Svitáv sa za ním
občas cnie: „Občas mi učiteľovanie naozaj chýba.
Učiteľovanie u nás v rodine však za mňa prevzala moja manželka, takže čo sa dnes deje v mojich
triedach, mi sprostredkuje ona a nie je mi to tak
úplne cudzie.“ Hoci je David Šimek starostom iba
krátke obdobie, partnerstvo s našim mestom chce
aj naďalej udržiavať na takej úrovni, ako tomu bolo
doteraz. „Môžem povedať, že i počas tejto návštevy
vášho mesta boli nadviazané nové kontakty, zvlášť
s materskými školami. Preto verím, že naša dobrá
spolupráca bude pokračovať i naďalej,“ vyjadril nádej na záver nášho stretnutia.
(li)

OCENENÍ UČITELIA

ZŠ na Ul. Dr. Janského: Nataša Solnicová,
Viera Hrončeková, Soňa Neštinová. ZŠ na Ul.
M. R. Štefánika: Soňa Sedláková, Miroslava Horanová, Anna Forgáčová. ZŠ na Jilemnického
ul.: Drahomíra Štrbíková, Janka Prokeinová. ZŠ
s MŠ Š. Moysesa: Anna Čamajová, Hana Luptáková, Eva Pročková.
ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej: Zuzana Sykorjaková. MŠ na Ul. Dr. Janského: Helena Doležalová, Andrea Sliacka, Iveta Homolová.
Ocenenie primátorom mesta: Dana Kravecová, riaditeľka ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej
a Martina Šimková, riaditeľka MŠ.

V ŽIARSKYCH ŠKOLÁCH UČÍ 19 MUŽOV

V našom meste je šesť školských zariadení,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
ZŠ na Ul. Dr. Janského č. 2, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika č. 17, ZŠ na Jilemnického ul. č. 2, Materská
škola na Ul. Dr. Janského č. 8, ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej a Centrum voľného času. Spolu je
vo všetkých zariadeniach 212 učiteľov. Najviac
pedagogických zamestnancov je v materskej
škole a jej elokovaných triedach – 56. Spomedzi základných škôl je najviac učiteľov na „Jednotke“ (52), nasledujú „Dvojka“ (46) a „Štvorka“
(31). V ZUŠ-ke pracuje 23 pedagógov a v CVČ
štyria. Zaujímavý je aj pomer, resp. nepomer
mužov voči ženám v žiarskom školstve. Kým
žien – učiteliek máme až 193, mužov u nás učí
iba 19. Z toho sú však dvaja riaditelia škôl –
na „Jednotke“ Marek Baláž a na „Štvorke“ Marian Majzlik. Najviac mužov – učiteľov má ZUŠka, a to 7, nasleduje „Jednotka“ so 6, a po 2 učiteľov má „Dvojka“, „Štvorka“ a CVČ.

Strakove dni tento rok spolu so Žiarskym sesterským dňom
Každoročne sa v našom meste koná odborná
konferencia, ktorá bola založená na počesť lekára Jána Straku. V piatok 18. marca sa uskutočnil už XX. Deň primára MUDr. Jána Straku.
Pravidelne sa na tomto podujatí stretávajú lekári
– gynekológovia nielen zo Slovenska, ale napríklad
aj zo susedného Česka. Aj tohtoročnou témou konferencie bola Starostlivosť o ženu, matku a dieťa.
Podujatie bolo opäť bohaté na odborné prednášky,
po ktorých vždy nasledovala diskusia.
Organizátormi konferencie boli Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Spolok lekárov Žiar nad Hronom,
Nemocnice a polikliniky, n. o., Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie v Žiari nad Hronom.
Ženskí lekári a pediatri zo Slovenska, ako aj odborníci zo zahraničia si už od roku 1992 aj prostredníctvom spomínaného podujatia pripomínajú
výnimočného lekára a človeka Jána Straku. Patril
k prvej generácii primárov gynekológov, zakladateľov a budovateľov zdravotníctva na Slovensku.
Narodil sa 29. apríla 1913 v Kláštore pod Znievom.

Po úspešnom štúdiu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave absolvoval ročný študijný pobyt v Paríži.
I keď sa pôvodne zaujímal o interné lekárstvo,
po návrate nastúpil na ženské oddelenie v Turčianskom Sv. Martine. V roku 1963, po dokončení
nemocnice v Žiari nad Hronom, sa stal Ján Straka
okresným odborníkom starostlivosti o ženu a prednostom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.
Počas svojej odbornej kariéry sa venoval starostlivosti o ženu, matku a novorodenca a znižovaniu ich
úmrtnosti. Rovnakú pozornosť venoval aj včasnému vyhľadávaniu zhubných ochorení žien či zdravotnej výchove. Bol tiež erudovaným a uznávaným
operatérom a kvalifikovaným pôrodníkom. Právom
získal čestný titul Zaslúžilý lekár. Svoju životnú púť
ukončil náhle, keď 26. marca 1977 zahynul spolu
so svojim synom a vnukom pri dopravnej nehode.
V jeden deň s konferenciou sa uskutočnil aj
X. Žiarsky sesterský deň. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou bola tentokrát na
tému Etika – základ moderného ošetrovateľstva.
Podujatie pripravili Všeobecná nemocnica v Žiari
nad Hronom, Fakulta zdravotníctva Slovenskej
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zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek
v Žiari nad Hronom. Konferencie sa opäť zúčastnili
zdravotné sestry z celého Slovenska, aby si vypočuli
odborné semináre na danú tému.
(li)
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MSKC

Stavanie Mája

30.4.2011 15.30 hod.

na Nám. Matice Slovenskej
19.00 Skoromájová veselica
- DH Žiaranka, Country Limit Club, DJ Šlajfo vstupné 5,- EURO,
prepredaj v pokladni MsKC
Zmena programu vyhradená!

Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom a
Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
Vás pozývajú na výstavu

PREDÁTORI
a ich korisť

Výstavná sieň MsKC Ul. SNP 119
v Žiari nad Hronom

7. apríl - 27. máj 2011
krsiakova@mskcentrum.sk, www.mskcentrum.sk

11. 5. 2011 o 18.00 hod. Divadelná sála MsKC

TEATRO Wüstenrot

Prípad čiernej vdovy
Kabaretná komédia, ktorá nenechá žiadne oko suché!
,
Hrajú: Jožo

Pročko

Roman Pomajbo,
Oľga Belešová
Vstupné: 12 € v predpredaji, 14 € na mieste

AKO VIEŠ?

9./10.4. o 19.00 hod. (romantická komédia,
USA, 112 min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
HON NA ČARODEJNICE

5./6.4. o 19.00 hod. (USA, dobrodružný, 98 min.,
české titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

VARIETÉ/BURLESQUE

12./13.4. o 19.00 hod. (muzikál, romantický,
USA, 119 min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,50 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
SPRÁVCOVIA OSUDU

noviny.ziar.sk

16./17.4. o 19.00 hod. (thriller, USA, 106 min.,
slovenské titulky)
Ukradli mu budúcnosť, teraz si ju berie
späť.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
HABERMANNUV MLÝN

19./20.4. o 19.00 hod. (dráma, ČR /Nemecko/
Rakúsko, 104 min., česká verzia)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
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skych súborov a jednotlivcov. Sprievodné podujatia: Talentárium a umelecká tvorivosť Rómov. Dňa
19. apríla o 10.00 hod. v POS.
•Cineama 2011 – regionálna súťažná prehliadka
amatérskej filmovej tvorby. Dňa 15. apríla o 9.00
hod. a krajská súťažná prehliadka dňa 16. apríla o 9.00 hod. v Krajskej hvezdárni a planetáriu
M. Hella.

Blahoželanie
Blahoželáme manželom Štefíkovcom
k 50. výročiu svadby. Všetko len to najlepšie
prajú dcéra, brat, sestra s manželom a rod.
Bahnová.

a
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále určené
pre celú rodinu. Nechýba ani prehliadka planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorí ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy. Druhú časť
večera vyplní v prípade priaznivého počasia pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov večernej
oblohy s pomocou astronomickej techniky. Dňa
8. apríla o 20.00 hod.
•Yuri´s Night – 50 rokov vo vesmíre
Jedinečná premiéra filmu Prvý oblet, ktorý dokumentuje všetko podstatné o prípravách a priebehu prvého letu Jurija Gagarina do vesmíru. Dňa
12. apríla o 17.00 hod. Vstupné: 0,30 €.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále oboznamujúci s vývojom vesmíru od kozmologických
mierok po Slnečnú sústavu. Po skončení za priaznivých poveternostných podmienok pozorovanie
večernej oblohy astronomickou technikou. Dňa
15. apríla o 20.00 hod.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Rozprávkové javisko – krajská prehliadka
dramatickej tvorivosti detí a dospelých. V dňoch
13. a 14. apríla o 9.00 hod. v POS.
•Festival Rómskej kultúry – vystúpenia róm-

PODUJATIA Z OBLASTI PREVENCIE
ZREALIZOVANÉ V MESIACI MAREC V BBSK
– POHRONSKOM OSVETOVOM STREDISKU
V ŽIARI NAD HRONOM

Seminára na tému Mediálna výchova – bezpečné
využívanie internetu sa zúčastnilo takmer 180 žiakov 4. a 5. ročníkov základných škôl a Primy Gymnázia M. Rúfusa v Žiari nad Hronom. Cieľom semináru
bolo šíriť osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií,
ako aj vykonávať prevenciu pred trestnými činmi.
V priestoroch Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika lektori počas workshopu pre učiteľov
na tému Ako riešiť kyberšikanu na školách podrobne prebrali témy problematík detí na internete, ich
ohrozenia a možnosti ako im čeliť, ako pracovať
s problematikou vo vzdelávaní, kyberšikanovanie
a ako ho riešiť a reagovali aj na otázky prítomných
pedagógov. Premietané videoklipy, doplnené informáciami z reálneho života, zanechali hlboký dojem na všetkých účastníkov workshopu.
Cieľom seminára pre študentov stredných škôl
na tému Keď sa narodíš, budeš doma bolo preventívne pôsobiť na mladú generáciu a podporiť ju
v zodpovednom prístupe k rodičovstvu a poukázať
na nezastupiteľné miesto rodiny pre správny vývoj
detí.
•In mimino veritas alebo Nepijem na jeho
zdravie bol názov výstavy fotografií budúcich
mamičiek autora Martina Dubovského, ktorá bola

zameraná na dôležitosť vzťahu rodiča a dieťaťa ešte
pred narodením a o nebezpečenstve vplyvu alkoholu na vyvíjajúci sa plod. Výstava bola vhodným
prostredím aj pre uskutočnenie vzdelávacích aktivít v oblasti výchovy k rodičovstvu. Žiaci i učitelia
ocenili túto jedinečnú tému, o ktorej nie je nikdy
dosť informácií.
Estera Sedláčková, POS Žiar nad Hronom
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

5.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
6.4. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
7.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
8.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
9.4. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 3
10.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
11.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Pri poliklinike
12.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
13.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
14.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
15.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
16.4. 13.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
17.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
18.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
19.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod. RNDr. Anna Florovičová
STRETNUTIE PO 50 ROKOCH

Milí spolužiaci, pokiaľ máte záujem, a ukončili
ste 9. ročník v Žiari nad Hronom v roku 1962,
o stretnutie po 50 rokoch (v roku 2012), nahláste svoje adresy a adresy spolužiakov, ktoré
máte k dispozícii organizátorom:
Eva Ondríková, rod. Ščamburová, Rudenkova 27/2, mobil: 0908 949 382 alebo Eva Hurtíková, rod. Lehocká, Dolná Trnávka 7, mobil:
0905 554 432.

PREDSTAVUJEME MATEMATICKÚ TRIEDU NA „JEDNOTKE“

Matematika má v systéme vzdelávania kľúčové
postavenie predovšetkým preto, že výrazne rozvíja myslenie žiakov. Učí ich robiť analýzu aj syntézu, vyslovovať hypotézy, dokazovať a overovať ich
správnosť praxou. Základné poslanie predmetu
matematika je určené aj jej potrebou pri výklade
a riešení problémov v ďalších predmetoch ako fyzika, chémia, prírodopis, technická výchova, ale aj
v predmetoch humanitného zamerania ako je zemepis, dejepis, jazyky a ďalšie predmety. Matematická trieda na „Jednotke“ funguje od školského roku
1999/2000. Odvtedy 214 žiakov absolvovalo vzdelávanie s cieľom získavať matematickú gramotnosť
trochu inak – zaujímavo, hravo a tvorivo.
Ako sa učíme?
Žiaci sa stávajú aktívnymi faktormi učenia. Majú
možnosť tvorivo získavať a využívať informácie, rozvíjať svoju schopnosť komunikovať a riešiť problémy,
sú vedení k samostatnosti. Prostredníctvom projektového učenia sa žiaci stávajú „bádateľmi“, vhodne

vyberajú zhromaždené údaje a poznatky, ktoré
spracúvajú do výstupnej podoby – plagátu, prezentácie, navrhnutých pracovných listov či zbierok úloh.
V realizačnej fáze projektu využívame kooperatívne
učenie, pri ktorom žiaci neraz musia pristúpiť aj ku
kompromisu. Neodmysliteľnou súčasťou učenia je
učenie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.
Čo si o matematickej triede myslia naši žiaci?
N.P., V.A: „Vďaka matematickej triede viem o niečo
viac ako iní moji kamaráti – rovesníci. Niektoré učivo
preberáme rýchlejšie a iné podrobnejšie. Matematická trieda mi dáva viac vedomostí.
D.H., VII.A: „V matematickej triede je lepšia príprava na stredné školy a dozvieme sa viac z prírodovedných predmetov.“
V čom vidia prínos matematickej triedy naši absolventi?
M.P., Gymnázium M. Rúfusa, ZH: „Vďaka vyučujúcej sa matematika stala mojím obľúbeným pred-

metom. Vyučovacie hodiny sa viedli zaujímavou
formou, pracovali sme na rôznych projektoch. Len
vďaka usilovnosti a podpore učiteľov som spravil
prijímacie skúšky na výberovú školu.“
D.M., Gymnázium M. Rúfusa, ZH: „Študujem na
gymnáziu, k čomu určite prispela aj voľba matematickej triedy na II. stupni základnej školy. Vynikajúci
pedagógovia, ktorí v týchto triedach učili, robili svoju prácu radi, čo sa odzrkadlilo na výučbe a následne
na študijných výsledkoch žiakov. Som spokojná, že
som absolvovala túto triedu a nikdy to nebudem
ľutovať.“
A.B., Gymnázium M. Rúfusa, ZH: „Na strednej
škole som si uvedomila, že matematická trieda mi
dopomohla k logickému mysleniu a predstavivosti.
“Milí štvrtáci, ak vás ponuka matematickej
triedy zaujala, aj vy máte šancu v budúcom
školskom roku to na „Jednotke“ skúsiť. Prijímacie pohovory sa budú konať 10. mája o 8.00
na „Jednotke“ (ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2).

NA „JEDNOTKE“ PO ANGLICKY AJ NA MATEMATIKE

.Iraklis Lampadariou, zahraničný asistent učiteľa,
pôsobí na „Jednotke“ už druhý mesiac. Učiteľom
pomáha nielen pri výučbe anglického jazyka, ale
aktívne sa zapája aj do vyučovacieho procesu iných
predmetov. Naposledy si jeho spoločnosť užívali
žiaci 5. D na hodinách matematiky. Mali možnosť
aplikovať svoje jazykové zručnosti pri riešení problémových úloh s environmentálnou tematikou

– zaoberali sa ochranou ohrozených druhov zvierat, šetrením energie, znečisťovaním a ochranou
prírody. Pri riešení konkrétnych príkladov žiaci pracovali so zadaním v slovenčine. Problém spočíval
v tom, že na vyriešenie úloh museli komunikovať
s Iraklisom v anglickom jazyku a žiadať si od neho
potrebné informácie. Žiaci pracovali v skupinách,
snažili sa efektívne rozdeliť svoje sily – niektorí po-
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čítali, iní tvorili otázky v angličtine, ďalší písomne
zaznamenávali priebeh činností. Výstupom projektového vyučovania budú plagáty s riešenými
úlohami v oboch jazykoch a dobrý pocit, že žiaci aj
na úrovni začiatočníka zvládli komunikáciu v cudzom jazyku s odbornou slovnou zásobou.
Vyučujúca matematiky
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INZERCIA
PREDAJ

•Lacno predám rozťahovaciu pohovku s úložným
priestorom. Farba: bordovo-žltá. Foto na požiadanie. T: 0905 740 290
9/7
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám RD v obci Trnavá Hora (dolná časť), v tichej lokalite, pekné slnečné prostredie. T: 0944
155 922
1/7
•Predám 2-izbový byt pri tržnici. Byt je v pôvodnom stave, 3. poschodie zo 4, OV. T: 0907 188 620
3/7

•Predám 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ul. Byt
sa nachádza na 7. poschodí. Cena: 34 000 €. T: 0907
188 620
4/7
•Predám stavebný pozemok v obci Lutila, 2 500
m2, rovina a okrajový pozemok. Všetky inžinierske
siete ťahané až k pozemku. Cena: 20 €/m2.
T: 0918 541 400
5/7
•Predám RD v obci Ladomerská Vieska. Cena:
55 000 €. T: 0918 541 400
6/7
•Predám garáž v ZH za políciou, blízko hlavnej
cesty. Plocha: 18 m2. Voľná od júna. Cena: 5 000 €.
T: 0908 697 881
7/7
•Výhodne predám dom v centre Novej Bane,
vhodný aj na chalupu, zdravotné, právne, podnikateľské služby či apartmán. T: 0903 575 921
13/7
•Súrne predám záhradu s chatou na Dérerovom
mlyne pri Janovej Lehote, 997 m2, záhradný krb,
nová elektrina. Cena: 15 000 €. T: 0903 811 828 12/7
•Predám záhradu s chatkou (cca 5 árov) v oblasti
Jelšiny, medzi Lutilou a Slaskou. Cena dohodou.
T: 0907 169 837
11/7
•Predám 4-izbový byt na Hviezdoslavovej ul.,
7. poschodie zo 7. Cena dohodou. Čiastočne prerobený. T: 0907 817 473
8/7
•Predám gazdovský dom v centre obce Lutila.
Súrne. Cena: 47 000 €. T: 0903 507 045
10/7
•Predám nadštandardne prerobenú garsónku
s balkónom po kompletnej rekonštrukcii (vodoinštalácia, elektrika, podlahy, znížené stropy, nové
spotrebiče…), so zariadením (atyp.). Nízke náklady na bývanie. Nutné vidieť. Lokalita: Etapa. Cena:
19 999 € (fixná cena). T: 0915 898 9 89
7/6

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

www.ziar24.sk

prevádzka: Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk
www

•Predám priem. areál býv. Pozany v ZH a ZC, obchodno-výrobný areál býv. Kvety v N. Bani a areál
býv. Slovenky v Handlovej. Ako celok alebo po častiach. T: 0907 605 431
5/6
Ponuka nehnuteľností na predaj:

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dám do prenájmu nebytový priestor v Dome
služieb, 13 m2. Cena: 150 €, vrátane energií. Príp.
predám T: 0907 434 490
2/7
•Prenajmem kancelárie, garáže, sklady, výrobné
priestory a odstavnú plochu v samostatnom areáli
v ZH, ZC, NB a Handlovej. T: 0915 781 238
6/6
•Dám do prenájmu garsónku v ZH, na Sládkovičovej ul., zariadenú, vedľa nemocnice a SP. S balkónom a s krásnym výhľadom na mesto a vrchy. Cena
dohodou. T: 0904 874 987
1/6
AUTO MOTO

•Predám Husquarna TE 410 E, enduro, 4T, el. štartér, ŠPZ, STK, r. v. 1999, 20 600 km, kúpená na Slovensku. Treba vidieť. Cena: 2 000 €. T: 0918 679 081
13/6

•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 8.000 € / 241.008,- Sk
•2-izb., OV, malometrážny, prerobený, Jadran, ZH, 12.000 € / 361.512,- Sk
•3-izb., DB, centrum II ZH, 28.000 € / 843,528,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100 € / 1.298.430,60 Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500 € / 979.095,- Sk
•RD (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 38.000 € / 1.144.788,- Sk + dohoda
•RD, Sklené Teplice, 69.000 € / 2.078.694,- Sk
•RD, Trnavá Hora, 73.000 € / 2.199.198,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek,
po rekonštrukcii vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2,
100 m od lyžiarskeho vleku, Krahule, 22.000 € / 662.772,- Sk
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 6 € / 180,76 / m2
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 8.500 € / 256.071,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11 € / 331,39 Sk / m2
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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Čas uteká, strata drahého človeka stále bolí,
rana sa nikdy nezahojí.
Dňa 3. apríla uplynuli 4 roky od chvíle, kedy
nás navždy opustila naša mamička, babička
a prababička
Júlia Jančoková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú
modlitbu.
Smútiaca rodina.
Spomeňte si aj vy na svojich najbližších
prostredníctvom MESTSKÝCH NOVÍN

Tá rana v srdci stále bolí
a nikdy sa nezahojí,
aj keď už nie si medzi
nami,
v srdciach žiješ stále
s nami.
Dňa 28. marca uplynulo
7 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila
dcéra, sestra, teta a švagriná
Jarka Sitorová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Dotĺklo tíško láskavé srdce,
navždy stíchol jej hlas,
mala rada život a všetkých
nás...
Dňa 19. marca sme si
pripomenuli 10. výročie
od chvíle, čo nás navždy
opustila naša milovaná mama, stará mama
a prastará mama Mária Garajová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú dcéra a synovia
s rodinami.

OZ SPOSA Žiar nad Hronom
Autizmus je celoživotné postihnutie, ktoré
zatiaľ nedokážeme liečiť a ktorého ekonomické a sociálne dopady
sa naplno prejavia až
u dospelých autistov.
V súvislosti so snahou
upriamiť
pozornosť
svetovej verejnosti na
problematiku autizmu
vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku
2007 2. apríl za Svetový
deň povedomia o autizme.
OSN s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie svetovým dňom vyzýva všetky členské
krajiny, aby realizovali opatrenia za účelom
vyššej informovanosti verejnosti o tomto ochorení. Cieľom je dosiahnuť včasnú diagnostiku
s následnou správnou liečbou, ktorá je predpokladom zmiernenia príznakov a následkov tejto
poruchy na zdravie a život postihnutých detí.
Autizmom trpí celosvetovo asi 67 miliónov ľudí.
Jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu a aj vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na
chorého aj jeho rodinu sa stáva celospoločenským
problémom. U detí s autistickým syndrómom je
mimoriadne dôležité včasné odhalenie ochorenia a skorý zásah v podobe mutidisciplinárnej
odbornej starostlivosti.
Na Slovensku trpí autizmom približne 0,5 % populácie, pričom postihuje štyrikrát častejšie chlapcov ako dievčatá. Problémom je, že stále veľké
množstvo detí nie je diagnostikovaných, resp. sú
nesprávne diagnostikovaní, prípadne neskoro. Pozitívnou správou je, že u diagnostikovaných detí
boli prvé príznaky postihnutia spozorované u 67 %
detí v období do 3 rokov života. Na druhej strane,
na odborné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie sa do veku 3 rokov dostalo iba 11 %
detí respondentov. Z uvedeného vyplýva, že deti
sa na odborné vyšetrenie dostávajú neskoro, čo
odďaľuje stanovenie diagnózy a začiatok liečby.
Ďalším z problémov je nedostatočná psycho-sociálna podpora matiek s autistickým dieťaťom. Je
veľmi ťažké zmieriť sa s autizmom u vášho dieťaťa
a možno ešte ťažšie je naučiť sa, ako ho vychovávať,
pretože práve rodič je v týchto prípadoch zároveň
aj najbližším terapeutom.
SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom)
Je rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých s autistickým syndrómom. SPOSA organizuje podujatie pre
verejnosť a myšlienkou podujatia je zvýšiť povedomie verejnosti a akceptáciu autistov v spoločnosti,
v snahe začleniť ich medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život. 2. apríl je oslavou
unikátnych schopností osôb s autizmom, kedy sú

zapájaní do spoločenských podujatí v krajinách
celého sveta. SPOSA sa snaží upozorniť verejnosť
na problémy ľudí s autizmom, ktoré vyplývajú z ich
sociálnej núdze, a presadzovať riešenie problémov
tejto marginalizovanej a spoločensky izolovanej
skupiny voči orgánom štátnej správy a samosprávy
a tiež prostredníctvom médií voči celej verejnosti.
Organizácia poskytuje poradenstvo a podporu rodinám s autistickým členom a vyvíja informačnú
a osvetovú činnosť. Realizuje programy s cieľom
zvýšiť samostatnosť a efektívne využiť voľný čas
osôb s autizmom, a tým dosiahnuť vyšší stupeň ich
začlenenia do spoločnosti. Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme každoročne organizuje celoštátnu verejnú finančnú zbierku. SPOSA je
riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe so sídlom v Bruseli.
Organizácia bola založená v roku 1994 a v súčasnosti pôsobí na celom území Slovenska v rámci
17 regionálnych centier.
Občianske združenie SPOLOČNOSŤ NA POMOC
OSOBÁM S AUTIZMOM – ŽIAR NAD HRONOM je
OZ zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov vyvíja verejnoprospešnú činnosť
na úseku humanitárnej pomoci, osvety a poradenstva.
Registrácia je na MV SR k 23.12.2010 pod zn.
VVS/1-900/90-36666, zastúpenie Mgr. Eva Polakovičová, Sídlo: Tajovského 32/25, Žiar nad Hronom,
IČO: 42193109.
SPOSA Žiar nad Hronom je združenie rodičov
autistických detí a mládeže a odborníkov pracujúcich v tejto oblasti, ktorí sa organizujú za účelom
chrániť a hájiť záujmy osôb postihnutých autizmom. Naše OZ je organizačnou jednotkou SPOSA
a naša činnosť sa len rozbieha. Zaregistrovaní sme
od decembra 2010, však ako prvoradú si kladieme
úlohu informovanosti verejnosti ako odbornej,
tak i laickej a chceme sa zapojiť do šírenia osvety
v problematike autizmu, keďže sa nás to bytostne
týka a považujeme osvetu za prvý krok akceptovania všetkých inak znevýhodnených ľudí širokou
verejnosťou.
Človek najintenzívnejšie vníma reakcie okolia,
hlavne keď sa tieto reakcie týkajú jeho vlastného
dieťaťa. Aj z tohto dôvodu sme sa rodičia detí s diagnózou F84 – Autizmus, stretli a rozhodli, že musíme riešiť to, čo nás spoločne trápi – to je začlenenie
našich detí do spoločenského života, edukačného,
rehabilitačného a habilitačného procesu. Špecifickosť podmienok, ktoré sprevádzajú jednotlivé aktivity detí v autistickom spektre je limitujúcim faktorom a kladie individuálne nároky ako pri výchove,
tak v bežnom živote. Tak ako každé ochorenie či
postih znevýhodňuje jedinca a priamo následne
ovplyvňuje ľudí, ktorí sa o chorého starajú, tak isto
sa s týmto problémom stretávame aj my, rodičia
detí s autizmom. Informovanosť verejnosti o autizme je minimálna, čo je potrebné zmeniť. Problém
človeka s autizmom je v jeho sociálnej slepote, inak
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sa pozerá na svet, inak ho vníma teda aj iným spôsobom naň reaguje. Špecifické je aj to, že hoci ľudia
s autizmom majú mnoho rovnakých znakov, predsa ich individualita je úžasne zachovaná a hoci diagnóza je zhodná vyžaduje si individuálny prístup
pri komunikácii, integrácii, edukácii i rehabilitácii.
V SPOSA Žiar nad Hronom evidujeme 13 detí
s autizmom (6 detí s aspergerovým syndrómom
a 7 detí s diagnózou detský autizmus), však tento
počet neodzrkadľuje reálny počet osôb so spomínanou diagnózou v ZH a okolí. Rodiny sú zo Žiaru
a jeho okolia, ale aj z okolia Zvolena a Novej Bane.
Autizmus je vo väčšine prípadov diagnostikovaný
medzi 3. až 6. rokom veku dieťaťa, štatistika pre
aspergerov syndróm je okolo 7. a 8. roku veku dieťaťa. Radi by sme oslovili aj ďalších rodičov, ktorí
majú podobný osud a ponúkli im možnosť skontaktovať sa a riešiť svoje problémy aj prostredníctvom nášho OZ. Len ak budeme o svojom probléme hovoriť a budeme sa zviditeľňovať, len vtedy
môžeme začať riešiť naše problémy. Snom každého rodiča je mať zdravé a úspešné dieťa. Ak je túžba po zdraví limitovaná, musíme zabezpečiť, aby
naše deti dostali čo najväčšiu šancu byť úspešné,
aj keď odlišným spôsobom či mierou než je dané
normou spoločnosti. Radi by sme sa okrem konzultačnej činnosti a osvety podieľali aj na zlepšení
edukačných možností detí s autizmom a vytvorení
špecifického a špecializovaného prostredia pre ich
vzdelávanie, rehabilitáciu a habilitáciu. Faktom zostáva, že každé 110. dieťa sa narodí s diagnózou autizmus. Chlapcov sa to týka štyrikrát častejšie ako
dievčat. Frekventovanosť tohto ochorenia je vyššia
ako napríklad pri cukrovke. Príčina vzniku autizmu je neznáma a počet narodených detí s autizmom každoročne prudko stúpa. Napriek tomu je
na Slovensku málo diagnostických zariadení fundovaných v otázkach autizmu. Rovnako málo je
predškolských a školských zariadení pre autistov
(v šk. roku 2009/2010 mohlo byť v materských
škôlkach pre autistov (11 triedach) umiestnených
iba 65 detí. Základno-školských tried pre žiakov s
autizmom vo veku 6-18 rokov existovalo na celom
území SR iba 60 – info.www.f84.sk).
A organizované voľno-časové aktivity pre tieto
deti závisia od spôsobilosti dieťaťa s autizmom,
teda takmer neexistujú. V SPOSA Žiar nad Hronom sme oslovili o spoluprácu pri realizácii osvety
a možno aj vzdelávania o autizme Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, kde sme sa stretli s ústretovosťou a snahou
pomôcť a zúčastniť sa pri našej snahe riešiť problémy rodín s autistickým členom a problémy detí
s autizmom. Rovnako nám ponúkli pomoc a spoluprácu v OZ Okáčik Žiar nad Hronom a CVČ v Žiari
nad Hronom. Všetky naše aktivity sú však ešte len
na začiatku a pomaličky sa rozbiehajú. Ostáva nám
len veriť v úspešnosť našich krokov a pomoc ľudí,
ktorí majú ochotu a možnosť pomáhať.
Mgr. Eva Polakovičová,
predseda SPOSA Žiar nad Hronom
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Interaktívny Svetový deň vody na „Jednotke“
„VODE BOLA DANÁ ČAROVNÁ MOC BYŤ MIAZGOU ŽIVOTA NA ZEMI.“ LEONARDO DA VINCI

V pondelok 21. marca sa na „Jednotke“
na hodinách anglického jazyka (druhého stupňa) vyučovalo interaktívnou formou. Ústrednou
témou vyučovania bol Svetový deň vody (World
Water Day – 22. marec 2011).
Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia
až do posledného dňa svojho života. Voda nás
teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani
neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť
a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Žiakom bola prezentovaná tohtoročná téma spojená
so Svetovým dňom, a to celosvetový nárast koncentrácie obyvateľstva v mestách a tomu prinále-

žiace motto Voda pre mestá: reakcia miest na výzvy.
V súčasnosti trpia mnohé oblasti akútnym nedostatkom pitnej vody. Súvisí to s ekonomickou a hospodárskou situáciou štátov. Vodné toky a vodárenské zdroje sú kontaminované, znižuje sa výdatnosť
vodárenských zdrojov, v priemysle sa nepoužívajú
najnovšie technológie na opätovné používanie
vody, s vodou sa často nehospodárne zaobchádza
a pod. Na hodinách anglického jazyka sa využili
medzipredmetové vzťahy, interaktívne metódy
(diskusia, práca s materiálom), na základe ktorých
sa žiaci dostali do stredobodu diania, mali priestor
hovoriť o vlastných skúsenostiach a vedomostiach.

Deti mali možnosť upevniť si svoje doterajšie vedomosti o vode, rozšíriť si slovnú zásobu z anglického
jazyka, dozvedieť sa viac o nedostatku pitnej vody
vo svete, ďalej o význame vody, o jej využití, o znečistení vody... V závere každej vyučovacej hodiny si
mali žiaci z praktického hľadiska možnosť preveriť
svoje znalosti v jednoduchom teste, z ktorého vyplynulo, koľko litrov vody sa minie na jednotlivé
každodenné činnosti v domácnosti. 22. marec slúži
na pripomenutie toho, aká je voda pre nás dôležitá a na uvedomenie si, že prírodu máme chrániť a
uchovávať aj pre ďalšie generácie.
Ing. Lenka Tršová Husárová, učiteľka angl. jazyka
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ČESKÁ KUCHYŇA

Naša téma je príbuzná tradičnej slovenskej kuchyni, a to je Česká kuchyňa plná dobrôt. K hlavným pochúťkam patrí i u nás obľúbené Hovězí
zadní na smetaně alebo Pečená kachna na medu
a pivě. Za organizáciou Gastrofestivalu stálo veľké
úsilie nielen nás, študentov, ale aj našich pedagógov, ktorí nám pomáhali dotiahnuť všetko do šťastného konca. Preto sa budeme tešiť na vašu návštevu a uvidíte, že naša snaha nevyšla nazmar. Príďte a
podporte maturantov, tešíme sa na vás.
INDICKÁ REŠTAURÁCIA GANESHA

Keď hovoríme o tradičnej indickej kuchyni, myslíme tým kuchyňu, ktorá je súčasťou životného štýlu
Indov už 3000 rokov. V starej Indii sa mäso takmer
nejedlo. Bolo to proti ich vnútornej filozofii, ktorá
zakazovala človeku násilie a zabíjanie. Práve preto
sme svoj výber jedál sformovali do takej podoby,
aby sme priblížili ľuďom Indiu, a zároveň poskytli
príjemný zážitok z chutných jedál a príjemného prostredia. Nie každý z vás už ochutnal pravé
indické koreniny zaručujúce harmóniu všetkých
chutí (sladkých, slaných, pálivých i kyslých), a práve teraz sa vám táto možnosť naskytla. Pozývame
vás ochutnať tieto zaujímavé pokrmy, akými sú
bezmäsité jedlá – Baklažán so špenátom a paradajkami s netradičnými indickými koreninami,
výraznú zázvorovú chuť cítiť v Sójových rezancoch. Ako mäsité jedlá sme si zvolili Kuracie špízy
marinované v indickom korení Tandori Masala a
našou špecialitou je Jahňacie Rošun, taktiež zvýraznené tradičnou chuťou Indie. Prílohy sú tradičné
chapaty, pečené na suchej panvici. Jedlá si budete
môcť spestriť chutney omáčkami pripravovanými
podľa pravých indických receptúr. Ako dezert odporúčame ochutnať vynikajúce jogurtové nápoje
s príchuťou manga a banánu s ananásom, dochutené mletým kardamonom. Naša reštaurácia vám
bude ponúkať pokojné posedenie pri špeciálnych
druhoch čajov a budete si môcť vychutnať atmosféru vo vkusne zariadenom čajovom kútiku s pravými indickými dekoráciami a vonnými tyčinkami.
Dúfame, že sa o pravdivosti našich slov prídete presvedčiť sami. Na vašu návštevu sa teší tím reštaurácie: Petra Martinčeková, Eliška Wagingerová, Eva
Schmidtová a Radka Murgačová.
SLOVENSKÁ KUCHYŇA

Všade na svete je zvykom prezentovať svoju krajinu. Slováci – naši predkovia predstavili našu krajinu

pohostinnosťou a štedrosťou, a preto veríme, že vás
priláka naša zaujímavá ponuka jedál, na ktorých si
Slováci vždy radi pochutnajú – sedliacka kapustnica, v ktorej nebude nič chýbať, bryndzové halušky so slaninou, zemiakové šúľance s makom
alebo opraženou strúhankou, restovaná husacia
pečeň v zemiakovej lokši a na záver našu ponuku
jedál dotvára štrúdľa makovo–višňová z originálneho ťahaného cesta. Počas Gastrofestivalu vás
bude vítať maskot v pravom slovenskom kroji, a zároveň vás ponúkne vstupným bonbónikom. Kedže
Gastrofestival sa bude konať pred sviatkami Veľkej
noci, tak sme si nezabudli pripraviť pre vás malé
perníkové prekvapenie. Veríme, že vás naša pestrá
ponuka zaujala a že nás prídete podporiť aj vy.
Kolektív reštaurácie U štedrého gazdu
RESTAURANT CASA CANTÓ

Španielsko je známe vynikajúcim jedlom, nápojmi a príjemnou atmosférou. Keďže španielske
jedlá nie sú na Slovensku zvyčajné, rozhodli sme
sa vám pripraviť niekoľko tradičných španielskych
receptov. Zostavili sme pestrý výber jedál a nápojov typický pre túto krajinu. Pozývame vás do našej reštaurácie, v ktorej si môžete vychutnať pravú
španielsku atmosféru pri pohári Sangrie, špecialite
Paelle (Šafránové rizoto s morskými plodmi a kuracím mäsom), Empanadas (Pečené pirohy plnené
mletým mäsom a preliate cesnakovo- smotanovým
dresingom), alebo studenej polievke Gaspacho
(studená rajčiaková poliavka). Ak budete mať chuť
na niečo sladké, môžete svoje jazýčky potešiť vynikajúcim dezertom Merenge de Amor (kakaové
kocky so smotanovým krémom). Tešíme sa na vašu
návštevu a sľubujeme, že si zo sebou od nás odnesiete kus Španielska.

čový barbecue steak na grilovanej zelenine
so smotanovo-horčicovou omáčkou, Grilovaný kurací steak so zemiakmi pečenými v šupke a chilli-čokoládovou omáčkou, Grilovaný
steak z lososa s varenými zemiakmi a pikantnou cesnakovou omáčkou, ale aj mnoho iných
grilovaných jedál skvelých chutí za skvelé ceny!
Tešíme sa na vašu návštevu.Tím manažérov reštaurácie Barbecue & Grill.
KOKTEIL BAR

Dobrý koktejl je ako žena – pekný, zmyselný, a
predsa jedinečný. Ako ženy, aj koktejly sú rôzne,
a preto jeden môže byť jemný, druhý ostrý, ďalší
sladký, no taktiež horký. Každý ma iný pôvab. „Koľko ľudí toľko chutí,“ hovorí jedno známe porekadlo,
a preto dúfame, že aj vy si v Sabada bare nájdete
ten svoj obľúbený jedinečný drink, ktorý vystihuje
váš charakter. Tak, ako sa oddýchnutá príroda prebúdza a po dlhej a bezfarebnej zime ukazuje svoju
krásu, tak aj ľudia potrebujú načerpať novú energiu
a zahnať jarnú únavu. Ak sa chcete týchto pocitov
čo najrýchlejšie zbaviť, neváhajte a navštívte náš
bar. Je to miesto príjemných stretnutí, oddychu
a zábavy, kde si môžete vychutnať štýlové a moderné miešané nápoje, alebo si posedieť na slnkom zaliatej terase pri kvalitnej káve s lahodným
a sviežim dezertom. Týmto si vás dovoľujeme pozvať na chutný Čokoládový cheesecake, Muffiny
z čerstvých jahôd, Lievance s jablčným prelivom
a vanilkovou zmrzlinou alebo Kokosový krém
s kivi a ananásom. Z miešaných nápojov to bude
alkoholické Mojito, Piňa Colada, Kivi Daiquiri
a nealkoholické Papagayo, Jahodový milkshake,
Virgin Mojito alebo Virgin Colada. Na vašu návštevu sa teší tím manažérok Sabada baru.

BARBECUE & GRILL

GRÉCKA REŠTAURÁCIA TAVERNA

Nič nedokáže tak zvýrazniť chuť a vôňu jedla ako grilovanie: plnokrvná chuť mäsa, slaná
šťavnatosť plodov mora, prirodzená sladkosť
zeleniny. Dym a pripálenie, charakteristické
pre grilovanie, zintenzívňujú chuť a vôňu ako nijaký iný spôsob tepelnej úpravy jedla. Grilovanie
podobne ako kúpanie či opaľovanie patrí k letu
a k peknej jeseni. Preto dúfame, že práve naša
reštaurácia Barbecue and Grill vám pripomenie
príjemnú atmosféru rodinnej grilovačky s jedlami
jedinečných chutí a vôní z aromatického dymu,
korenín a marinád. Týmto vás srdečne pozývame ochutnať jedinečné grilované steaky: Brav-

Naša grécka Taverna bude plná jedál z bravčového, z kuracieho mäsa, zo zeleniny a skvelú chuť
budú dopĺňať grécke zemiaky a pitta chlieb. Našou ponukou by sme chceli osloviť všetkých tých,
ktorí majú radi grécke jedlá, ale aj tých ktorí tieto
jedlá nepoznajú a radi by ich ochutnali. Aby sme
boli konkrétnejší, určite si nenechajte ujsť bravčový
gyros, grécke palacinky alebo pravý grécky šalát za
skvelé ceny. Dúfame, že vám bude chutiť a prídete
si vychutnať príjemnú atmosféru, či už pri chutnom
jedle, alebo pri poháriku osviežujúcej ľadovej kávy
Frape. Teší sa na vás štvorčlenný tím manažérov
gréckej Taverny.
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Žiarčania si bez problémov poradili s Banskou Štiavnicou
FUTBAL

IV. LIGA, SKUPINA JUH

14. kolo: Žiar nad Hronom/Ladomerská
Vieska - Banská Štiavnica 3:0 (2:0), góly: Abrahám 2, M. Rapčan. ŽIAR: J. Rapčan - Macejko, Kmeť, S. Urgela, M. Rapčan, Abrahám
(83. Cvejkuš), Šimon, Blaho, Čamaj (74. Žňava),
Slaný (78. Wolf), Rad. Urgela. Rozhodoval Majer.
Začiatok zápasu sa niesol v znamení opatrnosti, domáci však postupne prevzali iniciatívu a
v 18. minúte otestoval brankára hostí Čamaj strelou
z voleja. To však bola len prvá lastovička a hra sa
následne opäť preniesla do stredu ihriska. Potom
sa opäť prebrali domáci hráči a v 35. minúte potia-

hol akciu Blaho, centroval Čamaj a Abrahám otvoril
skóre stretnutia. Prešli len dve minúty a skóre sa
znovu menilo. Opäť centroval Čamaj a Abrahám
pridal svoj druhý gól. Do šancí sa dostávali aj hostia
a v 41. minúte sa Štiavničanom ani na trikrát nepodarilo prekonať Rapčana v žiarskej bráne. V druhej
časti už ovládali hru domáci hráči a brankár Pažout sa musel v štiavnickej bráne poriadne obracať.
V 62. minúte triafal do brvna Urgela, o desať minút
neskôr sa menilo skóre opäť. Zápas sa tak skončil
spravodlivým víťazstvom domáceho tímu.
Ján Barniak
Ostatné výsledky: Hliník nad Hronom – Brusno 2:1, Č. Balog – Štiavnické Bane 3:1, D. Strehová – Poltár 0:1, Divín – Jupie B. Bystrica 1:1,
Kováčová – Revúca 5:1, Málinec – V. Blh 3:1.
1. Žiar n. Hr.
14 10 1 3 42:16 31
2. Č. Balog
14 10 1 3 37:20 31
3. Hliník
14 8 2 4 38:28 26
4. Jupi
14 7 3 4 40:17 24
5. Poltár
14 7 2 5 27:22 23
6. Málinec
14 7 2 5 26:22 23
7. Kováčová
14 7 1 6 39:28 22
8. B. Štiavnica 14 6 1 7 21:28 19

9. Brusno
10. Št. Bane
11. Divín
12. Revúca
13. V. Blh
14. D. Strehová

14
14
14
14
14
14

5
4
4
5
3
1

3
5
4
0
2
1

6
5
6
9
9
12

14:19 18
15:19 17
27:35 16
17:35 15
16:45 11
9:34
4
Marcel Pobežka

FUTBAL – MLÁDEŽ
III. LIGA, STARŠÍ DORAST

16. kolo:
FK Žiar nad Hronom – Zvolen 0:0
Tabuľka po 15. kole
1. L. Mikuláš
15 11 1 3
2. Námestovo
15 10 3 2
3. Lučenec
15 11 0 4
4. K. N. Mesto
15 10 2 3
5. Žiar
15 9 2 4
6. Badín
15 9 1 5
7. Zvolen
15 8 2 5
8. B. Bystrica
15 6 3 6
9. Bánová
15 6 2 7
10. Čadca
15 5 4 6
11. D. Kubín
15 5 2 8
12. Tvrdošín
15 4 5 6
13. Bytča
15 4 1 10
14. N. Baňa
15 4 0 11
15. Fiľakovo
15 3 2 10
16. Kremnička
15 0 0 15

39:12
38:7
36:12
37:15
31:12
40:19
32:21
22:23
31:28
22:21
24:22
22:32
24:44
17:33
16:42
9:97

34
33
33
32
29
28
26
21
20
19
17
17
13
12
11
0

III. LIGA, MLADŠÍ DORAST

16. kolo:
FK Žiar nad Hronom – Zvolen 3:3
Tabuľka po 15. kole
1. K. N. Mesto
15 12 1 2
2. Zvolen
15 11 1 3
3. Čadca
15 10 3 2
4. Badín
15 9 2 4
5. Námestovo
15 9 2 4
6. B. Bystrica
15 7 6 2
7. Žiar
15 7 4 4
8. D. Kubín
15 8 1 6

34:7
36:12
46:18
53:16
43:15
25:12
30:12
28:16

37
34
33
29
29
27
25
25

9. N. Baňa
10. Bytča
11. L. Mikuláš
12. Bánová
13. Lučenec
14. Fiľakovo
15. Kremnička
16. Tvrdošín

15
15
15
15
15
15
15
15

6
5
2
3
3
3
2
2

2 7
2 8
828:41
3 9
3 9
3 9
1 12
0 13

18:18
32:37
17
22:33
20:40
13:61
13:35
11:79

20
17
12
12
12
7
6

II. LIGA, STARŠÍ ŽIACI

14. kolo:
MFK Nová Baňa – FK Žiar nad Hronom 1:6
Tabuľka po 13. kole
1. Žiar
13 11 1 1 94:5 34
2. Poltár
13 11 1 1 65:16 34
3. Lučenec
13 8 5 0 55:6 29
4. Žarnovica
13 8 3 2 24:9 27
5. Zvolen C
13 7 4 2 37:17 25
6. B. Bystrica
13 7 1 5 48:30 22
7. Krupina
13 6 2 5 29:27 20
8. Fiľakovo
13 6 2 5 33:32 20
9. N. Baňa
13 5 1 7 19:34 16
10. Detva
13 4 1 8 18:21 13
11. Revúca
13 2 3 8 7:44
9
12. Hriňová
13 2 0 11 15:61
6
13. Tisovec
13 1 1 11 6:80
4
14. Sliač
13 0 1 12 3:71
1
II. LIGA, MLADŠÍ ŽIACI

14. kolo:
MFK Nová Baňa – FK Žiar nad Hronom 2:0
III. LIGA, STARŠÍ ŽIACI

12.kolo:
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FK Žiar nad Hronom B – Hontianske Nemce
2:3
Tabuľka po 11 kole
1. Badín
10 9 1 0 42:8 28
2. Hliník
10 8 1 1 30:8 25
3. Horehron
10 5 2 3 30:17 17
4. Hont. Nemce
10 5 1 4 31:17 16
5. Kremnica
10 5 0 5 20:30 15
6. Brusno
10 4 2 4 16:13 14
7. Dudince
10 4 1 5 22:21 13
8. Žiar B
10 4 0 6 26:24 12
9. B. Štiavnica
10 3 2 5 19:24 11
10. Kováčová
10 3 0 7 20:48
9
11. Sl. Ľupča
10 0 0 10 9:55
0
III. LIGA, STARŠÍ ŽIACI

12.kolo:
FK Žiar nad Hronom B – Hontianske Nemce
8:3
Marcel Pobežka
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ROZPIS ZÁPASOV III. LIGA, STARŠÍ A MLADŠÍ DORAST

16. kolo – 27. 3. o 10:00 – 12:30
Badín – Námestovo
Bánová – Bytča
Fiľakovo – Čadca
Kremnička – MFK N. Baňa
Žiar n. Hr. – Zvolen (26. 3.)
Tvrdošín – Lučenec
MFK B. Bystrica – L. Mikuláš
K. N. Mesto – D. Kubín
17. kolo – 3. 4. o 10:00 – 12:30
K. N. Mesto – Badín
D. Kubín – MFK B. Bystrica
L. Mikuláš – Tvrdošín
Lučenec – Žiar n. Hr. (3. 4.)
Zvolen – Kremnička
MFK N. Baňa – Fiľakovo
Čadca – Bánová
Bytča – Námestovo
18. kolo – 10. 4. o 10:00 – 12:30
Badín – Bytča
Námestovo – Čadca
Bánová – MFK N. Baňa
Fiľakovo – Zvolen
Kremnička – Lučenec
Žiar n. Hr. – L. Mikuláš (9. 4.)
Tvrdošín – D. Kubín
MFK B. Bystrica – K. N. Mesto
19. kolo – 17. 4. o 10:00 – 12:30
MFK B. Bystrica – Badín
K. N. Mesto – Tvrdošín
D. Kubín – Žiar n. Hr.
L. Mikuláš – Kremnička
Lučenec – Fiľakovo
Zvolen – Bánová
MFK N. Baňa – Námestovo

Čadca – Bytča
20. kolo – 24. 4. o 10:00 – 12:30
Badín – Čadca
Bytča – MFK N. Baňa
Námestovo – Zvolen
Bánová – Lučenec
Fiľakovo – L. Mikuláš
Kremnička – D. Kubín
Žiar n. Hr. – K. N. Mesto (23. 4.)
Tvrdošín – MFK B. Bystrica
21. kolo – 1. 5. o 10:00 – 12:30
Tvrdošín – Badín
MFK B. Bystrica – Žiar n. Hr. (30. 4.)
K. N. Mesto – Kremnička
D. Kubín – Fiľakovo
L. Mikuláš – Bánová
Lučenec – Námestovo
Zvolen – Bytča
MFK N. Baňa – Čadca
22. kolo – 8. 5. o 10:00 – 12:30
Badín – MFK N. Baňa
Čadca – Zvolen
Bytča – Lučenec
Námestovo – L. Mikuláš
Bánová – D. Kubín
Fiľakovo – K. N. Mesto
Kremnička – MFK B. Bystrica
Žiar n. Hr. – Tvrdošín (7. 5.)
23. kolo – 15. 5. o 10:00 – 12:30
Žiar n. Hr. – Badín (14. 5.)
Tvrdošín – Kremnička
MFK B. Bystrica – Fiľakovo
K. N. Mesto – Bánová
D. Kubín – Námestovo

L. Mikuláš – Bytča
Lučenec – Čadca
Zvolen – MFK N. Baňa
24. kolo – 22. 5. o 10:00 – 12:30
Badín – Zvolen
MFK N. Baňa – Lučenec
Čadca – L. Mikuláš
Bytča – D. Kubín
Námestovo – K. N. Mesto
Bánová – MFK B. Bystrica
Fiľakovo – Tvrdošín
Kremnička – Žiar n. Hr. (21. 5.)
25. kolo – 29. 5. o 10:00 – 12:30
Kremnička – Badín
Žiar n. Hr. – Fiľakovo
Tvrdošín – Bánová
MFK B. Bystrica – Námestovo
K. N. Mesto – Bytča
D. Kubín – Čadca
L. Mikuláš – MFK N. Baňa
Lučenec – Zvolen
26. kolo – 5. 6. o 10:00 – 12:30
Badín – Lučenec
Zvolen – L. Mikuláš
MFK N. Baňa – D. Kubín
Čadca – K. N. Mesto
Bytča – MFK B. Bystrica
Námestovo – Tvrdošín
Bánová – Žiar n. Hr.
Fiľakovo – Kremnička
27. kolo – 12. 6. o 10:00 – 12:30
Fiľakovo – Badín
Kremnička – Bánová
Žiar n. Hr. – Námestovo

Tvrdošín – Bytča
MFK B. Bystrica – Čadca
K. N. Mesto – MFK N. Baňa
D. Kubín – Zvolen
L. Mikuláš – Lučenec
28. kolo – 19. 6. o 10:00 – 12:30
Badín – L. Mikuláš
Lučenec – D. Kubín
Zvolen – K. N. Mesto
MFK N. Baňa – MFK B. Bystrica
Čadca – Tvrdošín
Bytča – Žiar n. Hr.
Námestovo – Kremnička
Bánová – Fiľakovo
29. kolo – 4. 5. o 14:00 – 16:30
Bánová – Badín
Fiľakovo – Námestovo
Kremnička – Bytča
Žiar n. Hr. – Čadca
Tvrdošín – MFK N. Baňa
MFK B. Bystrica – Zvolen
K. N. Mesto – Lučenec
D. Kubín – L. Mikulá
30. kolo – 1. 6. o 14:00 – 16:30
Badín – D. Kubín
L. Mikuláš – K. N. Mesto
Lučenec – MFK B. Bystrica
Zvolen – Tvrdošín
MFK N. Baňa – Žiar n. Hr.
Čadca – Kremnička
Bytča – Fiľakovo
Námestovo – Bánová
(r)

Dankova krásna spomienka na semifinále hokejovej extraligy
Danko je verný fanúšik hokejovej Dukly Trenčín. Fandí im od ročníka 2004/2005, kedy bola
výluka NHL. V rámci možností navštevuje domáce zápasy Dukly, ale nevynechá ani zápasy
vo Zvolene a v Banskej Bystrici.
Aj on patrí k fanúšikom, ktorí nemajú radi Slovan
Bratislava, keďže zažil vyčíňanie ich „tiežfanúšikov“.
V tomto roku sa dostal na domáce zápasy Dukly až
na play off extraligy, ktoré hrali so Slovanom Bratislava a Dukla sa po tejto sérii zapísala do histórie,
lebo otočila sériu z absolútne nepriaznivého stavu
0-3 na 4-3 a postúpila do semifinále, v ktorom sa
postavila proti horúcemu favoritovi súťaže z Košíc.
Toto bolo pre neho, ale asi aj pre všetkých fanúšikov Dukly, veľké víťazstvo. Danko má medzi hráčmi
Dukly z terajšieho, ale aj z predchádzajúceho kádra,
veľa kamarátov a po zápase doma chodieva za nimi
na návštevu do šatne. Stále je v kontakte prostredníctvom sociálnych sietí a mailov aj s bývalými
hráčmi, či už je to Jaro Kóňa, Vlado Urban, Peťo Poljaček, Peťo Húževka, alebo Peťo Mikuš. V súčasnom
kádri tiež pozná všetkých, ale najlepšie sa pozná
s Tiborom Melichárkom, Jánom Pardavým a Ľubom
Sekerášom. Po otočení série si s Tiborom Melichár-

Foto: Daniel Magdolen
kom dohodli, respektíve ho požiadali o spoločnú
fotku s tímom Dukly Trenčín po skončení sezóny.
Tibor Melicherčík to dohodol cez kapitána Jána
Pardavého. Danko spoločne s bratom Maťom, rodičmi a dedkom sa zúčastnili aj domácich semifinálových zápasov s Košicami. Na druhý domáci zápas
si Danko s Maťom zobrali so sebou kamaráta Jakuba (Maťo s ním hráva hokej vo Zvolene za 6. ročník)
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a po zápase napriek prehre a koncu sezóny nasledovalo poďakovanie hráčom Dukly a potlesk aj pre
hráčov Košíc. Chlapci sa odfotili s celým mužstvom
Dukly a tiež s hráčmi Košíc, ktorým teraz Danko drží
palce k obhajobe titulu. Aj takáto vec dokáže veľmi
potešiť Danka, ktorý má spolu s jeho bratom Maťom nádhernú pamiatku na túto sezónu.
(r)
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Juniori boli v Spišskej Novej Vsi úspešní
BASKETBAL
MUŽI

Uplynulý víkend žiarski muži opäť cestovali
za svojimi súpermi. V sobotu nastúpili proti družstvu Holíča a v nedeľu boli ich hostiteľmi basketbalisti z Trenčína. Do oboch zápasov vstúpili veľmi
dobre a diktovali tempo hry, hrali umne v útoku
a kvalitne bránili. V sobotňajšom zápase s tímom
Holíča držali krok ešte v tretej štvrtine, v nedeľu už
po polčase dominovali domáci a sľubne rozbehnutý zápas začali Žiarčania strácať. Po obidva dni bola
najhoršia posledná štvrtina, a tak na palubovke
súpera neuspeli a nezískali ani jedno, toľko cenné,
víťazstvo v boji o záchranu v 1. lige.
9. kolo:
MŠK BO Holíč – BK MŠK Žiar nad Hronom
77:56 (38:37)
BK: Jány 23, Gašparík 12, Vrtík 6, Kysela 5, Majerčák 5, Oravec 5.
10. kolo:
TJ Štadión Trenčín – BK MŠK Žiar nad Hronom
88:74 (37:51)
BK: Jonas 27, Gašparík 14, Vrtík 13, Jány 9, Majerčák 5, Kaňa 3.
JUNIORI

16. kolo: BK 04 ACLB Spišská Nová Ves „B“ –
MŠK BK Žiar nad Hronom 60:67 (29:36)
BK: Oravec 21, Treml 18, Jány 13, Schubert 10,
Vrtík 4, Šoltés 1.
17. kolo: BK 04 ACLB Spišská Nová Ves „A“ –
MŠK BK Žiar nad Hronom 71:73 (34 : 39)
BK: Jány 24, Vrtík 16, Treml 14, Oravec 11, Bulko
6, Kysela 2.
Úspešné basketbalové ťaženie majú za sebou
naši juniori, keď v oboch víkendových zápasoch
boli úspešní a zo Spiša si doviezli dve dôležité víťazstvá. V sobotu proti „B“ tímu a v nedeľu proti „A“
tímu BK 04 ACLB Spišská Nová Ves. Obe stretnutia
boli mimoriadne vyrovnané a hoci v sobotu mali
Žiarčania zápas stále pod kontrolou, v nedeľu museli o víťazstvo bojovať až do samého záveru, keď
v súboji nervov pri streľbe TH žiarsky rozohrávač
Róbert Jány premenil všetky 4 ponúknuté trestné hody, na rozdiel od domácich, ktorí zo šiestich
šestiek premenili iba dve, a tak sa po záverečnom
klaksóne mohli tešiť žiarski juniori z víťazstva v zápase a zo štyroch získaných víkendových bodov.
1. Inter
18 16 21417:1162
34
2. Žiar n. Hr.
18 13 51349:1154
31
3. B.S.C.
18 13 51346:1229
31
4. Svit
18 12 61487:1277
30
5. Bemaco KE
18 12 61602:1411
30
6. P. Bystrica
18 10 81362:1272
28
7. S. N. Ves A
18 10 81321:1249
28
8. B. Bystrica
18 8 101288:1251
26
9. L. Mikuláš
18 6 121331:1502
24

10. TYDAM KE
11. Nitra
12. S. N. Ves B

18 4 141041:1322
18 3 151087:1505
18 1 171045:1342

22
21
19

STARŠÍ ŽIACI

10. dvojkolo:
Žilina A – Žiar nad Hronom 108:37 a 93:43
1. Žilina
20 17 3 1948:1016 37
2. Prievidza
20 16 4 1526:901 36
3. P. Bystrica
20 7 13 1091:1469 27
4. Žiar n. Hr.
20 0 20 595:1780 20
MLADŠÍ ŽIACI

11. dvojkolo:
MBK Victoria Žilina B - BK MŠK Žiar nad Hronom 33:66 (6:44)
BK: Šouc 23, Obert 17, Supuka 8, Krč 7, Páleník 3,
Krajči 4 , Valo, Košťál 2.
MBK Victoria Žilina B - BK MŠK Žiar nad Hronom 58:78 (28:43)
BK: Šouc 32, Košťál 20, Obert 10, Valo, Supuka,,
Páleník 4, Krajči, Krč 2.
Na súperovo ihrisko išli Žiarčania s myšlienkou
odčiniť prehru na domácom ihrisku. Oba zápasy boli v ich réžii. Najmä prvý zápas, kedy vyhrali
druhú štvrtinu 37:2. Súpera dokonale prekvapili a
chlapcov treba pochváliť za ich kolektívny výkon.
Hlavne Supuka a Bariak si v obrane odrobili to, čo
sa od nich žiadalo. Aj napriek tomu, stále majú
rezervy v postupnom útoku a premieňaní bodov
spod koša.
1. Žilina A
22 20 2 1687:922 42
2. P. Bystrica
20 18 2 1673:824 38
3. Prievidza
22 16 6 1264:758 38
4. Handlová
22 13 9 1181:1197 35
5. Žiar n. Hr.
22 11 11 1341:1547 33
6. Žilina B
24 7 17 1249:1670 31
7. Lučenec
20 10 10 967:991 30
8. L. Mikuláš
24 2 22 1010:1703 26
9. Martin
22 1 21 1016:1839 23
STARŠÍ MINI

15. dvojkolo:
MŠK BK Žiar nad Hronom - ŠBK Handlová
76:10 (39:7)
BK: Kádaši 18, Ostáš 10, Šály 10, Majer 8, Záhorec
6, Rajnoha 5, Horváth 5, Koňarik 4, Holička 4, Kuchár 2, Šályová 2, Dérer 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom - ŠBK Handlová
82:15 (39:7)
BK: Kádaši 22, Rajnoha 19, Záhorec14, Ostáš 8,
Koňarik 4, Horváth 4, Holička 3, Kuchár 2, Štábel 2,
Muoc 2, Šály 2.
Starší minižiaci privítali na domácej palubovke

noviny.ziar.sk

hostí z Handlovej. Od začiatku zápasu hrali s plným
nasadením a nedávali súperovi na ihrisku žiadny
priestor. Z agresívnej osobnej obrany získavali lopty a peknou kombinačnou hrou pohodlne skórovali. Príležitosť dostať sa na palubovku dostali všetci
hráči a rovnako všetci si za svoj disciplinovaný kolektívny výkon zaslúžia pochvalu.
1. Žilina B
26 24 2 1462:514 50
2. Prievidza
22 18 4 1242:512 40
3. Žilina A
22 16 6 1252:584 38
4. Žiar n. Hr.
24 13 11 1077:760 37
5. P. Bystrica
22 11 11 861:794 33
6. B. Bystrica
24 8 16 634:988 32
7. Handlová
22 2 20 363:1350 24
8. L. Mikuláš
22 0 22 258:1623 22
MLADŠÍ MINI

9. dvojkolo:
MBK Victoria Žilina - MŠK BK Žiar nad Hronom
51:27 (24:8)
BK: Horváth 8, Záhorec 6, Dérer 4, Nagy 3, Kvapil
2, Mihálka 2, Vinarčík 2.
MBK Victoria Žilina - MŠK BK Žiar nad Hronom
63:37 (34:15)
BK: Záhorec 17, Nagy 5, Horváth 5, Páleníková 3,
Šarkozy 3, Mihálka 2, Dérer 2.
Mladší minižiaci, oslabení maródkou, vycestovali
za lídrom tabuľky a istým spoluúčastníkom finálového turnaja Majstrovstiev Slovenska. Napriek absencii viacerých hráčov sa malí Žiarčania nestratili
a podali vcelku dobrý výkon. Vyskúšali si zároveň
palubovku, na ktorej v dňoch 27. až 29. mája budú
bojovať o cenné kovy, keďže hosťujúci tím Žiliny
dostal od SBA príležitosť záverečný turnaj o Majstra
SR organizovať.
Marcel Pobežka
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Žiarske volejbalistky neuspeli v prvom kole Play-off
VOLEJBAL
ŽENY

1. kolo, play off
1. zápas: VK Doprastav Bratislava - Žiar
nad Hronom 3:0 (10, 17, 23), 58 min, rozhodovali: Smolko, Szász, 150 divákov.
DOPRASTAV: Frigmanská, Rojková, Pencová, Palgutová, Konečná, Abrhámová (liberka Valachová,
Šmitalová, Nemcová, Bryndzová). Tréner: M. Rojko.
MŠK: E. Luptáková, Dobrovičová, Krajkovičová,
Orviská, B. Luptáková, Csitáriová (liberka Rozenbergová, Frická, Drozdová). Tréner: J. Hlaváč.
Bratislavčanky držali vývoj zápasu po celý čas
pevne vo svojich rukách. Súperky zatlačili kvalitným podaním a razantným útokom. Hostky sa pokúsili o drobný odpor v treťom sete, keď domáce
na chvíľu poľavili v koncentrácii, ale na viac než zisk
23 bodov im to nestačilo.
2. zápas: Žiar nad Hronom - VK Doprastav Bratislava 0:3 (-15, -12, -15)
konečný výsledok série: 0:2, Doprastav postúpil do semifinále. 65 min, rozhodovali: Kubáň a Banáš, 60 divákov.
MŠK: Csitáriová, E. Luptáková, Drozdová, Krajkovičová, Orviská, Dobrovičová (liberka Rozenbergová). Tréner: J. Hlaváč.
DOPRASTAV: Abrhámová, Frigmanská, Kuciaková,
Palgutová, Pencová, Rojková (liberka Valachová,
Bryndzová). Tréner: M. Rojko.
Bratislavčanky si podľa očakávania s prehľadom
vybojovali postup do semifinále, keď so Žiarčankami nestratili ani set. Domáci tím mal veľké zdravotné problémy, chýbali mu tri hráčky zo základnej
šestky, takže hostky mali o to ľahšiu úlohu. Ich výkonnostná prevaha však bola výrazná.
Do semifinále postúpili aj COP Nitra, Slávia UK
a Pezinok.
Zápasy o 5. – 8. miesto
1. zápas: UKF Nitra – Žiar nad Hronom 3:1 (-16,
20, 21, 16), stav série 1:0
Žiarske volejbalistky vstúpili do stretnutia dobre,
prekvapili domáce hráčky a zvíťazili v prvom sete.
Potom sa však prejavila kvalita v domácom tíme,
Nitranky zápas otočili a ujali sa vedenia v sérii.

Ostatné výsledky
Zápasy o 5. – 8. Miesto: S. N. Ves – Senica 3:1
(séria 1:0)
Semifinále: Doprastav Bratislava – COP Nitra,
stav série 2:0, Slávia UK – Pezinok, stav série
2:0
JUNIORKY

17. dvojkolo: VK Žiar nad Hronom – Vranov 3:1
(20, 22, -17, 21) a 3:1 (20, 20, -14, 21)
Žiarske volejbalistky si po dobrom výkone zapísali do tabuľky štyri body za dve víťazstvá.
Ostatné výsledky: Poltár – Kežmarok 3:0 a 3:0,
Zvolen – L. Hrádok 2:3 a 1:3, Žilina – Krupina 3:0
a 3:1
18. dvojkolo: Žiar nad Hronom – voľno
Ostatné výsledky: Poltár – Zvolen 3:0 a 0:3, L.
Hrádok – S. N. Ves 3:0 a 3:0, Krupina – Vranov 0:3
a 1:3, Žilina – Kežmarok 3:0 a 3:0

1. Poltár
2. L. Hrádok
3. Zvolen
4. Vranov
5. Žiar
6. S. N. Ves
7. Krupina
8. Žilina
9. Kežmarok

30
32
30
30
30
30
30
30
30

28
24
21
18
14
13
10
6
2

284:16 58
877:38 56
969:40 51
1260:44 48
1651:53 44
1744:57 43
2043:65 40
2427:73 36
2815:84 32
Marcel Pobežka

