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V tomto čísle:
MESTO NAVŠTÍVIL VEĽVYSLANEC USA

Pripomenuli sme si 160 rokov
od príchodu Moysesa do Svätého Kríža
Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov
navštívil Žiar nad Hronom americký veľvyslanec, Theodore Sedgwick. Okrem predstaviteľov
mesta ho privítali aj v Základnej škole na Ul. M.
R. Štefánika. Viac na strane 2.
VODA BY SA UŽ PO PRUDKÝCH DAŽĎOCH
PO ULICIACH NEMALA LIAŤ

Začiatkom apríla čistili pracovníci Technických
služieb, s. r. o., dažďové vpuste v meste. V minulosti sa po prudkých dažďoch voda liala po uliciach. Po ručnom vyčistení vpustí by sa už tento
scenár nemal opakovať. Strana 3.
SVOJ SVÄTOSTÁNOK BUDÚ MAŤ V ŽIARI
AJ EVANJELICI

Pred pár týždňami
sa v našom meste
začalo s výstavbou Evanjelického
centra, ktoré bude
stáť na Ulici Cyrila
a Metoda. Svoje
vlastné priestory
na stretávanie tak budú mať v Žiari aj evanjelici. Stavba by mala byť ukončená tento
rok v septembri. Bližšie informácie nájdete
na strane 6.

STRANA 5

Námestie je už takmer dokončené

UPRATOVALO SA AJ POD KORTINOU

Po Dňoch jarnej čistoty sa začalo s upratovaním aj v osade Pod Kortinou. Nelegálne skládky
odpratávali nielen ich pôvodcovia a obyvatelia
osady, ale zadarmo aj pracovníci Technických
služieb, a. s. Strana 3.

STRANA 2

Mesto Žiar nad Hronom a ZZ Castrum Susol v spolupráci s MsKC a CVČ v Žiari nad Hronom Vás pozývajú
na SEMINÁR a WORKSHOPY s vyhodnotením tematických súťaží

Náš Moyses - 160 rokov od príchodu do Sv. Kríža
Lektori: ThDr. G. Brendza, Mgr. H. Kukučková, Mgr. A. Denko

10. 5. 2011
od 9.00 hod. Divadelná sála MsKC
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Žiar má nové moderné námestie
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Investícia do vašej budúcnosti“

Stavba Revitalizácie centrálnej mestskej zóny
bola oficiálne odovzdaná dodávateľom Eurobuilding, a. s., Bratislava, mestu Žiar nad Hronom.
V týchto dňoch sa vykonáva odstraňovanie nedostatkov, ktoré vyplynuli z odovzdania stavby. Na
fontáne, čerpacej stanici vody a závlahovom systéme prebiehajú kompletné skúšky.
Počas realizácie projektu sa vyrúbalo 24 stromov, miesto ktorých bude námestie krášliť 139
nových drevín, 703 krovín, trvalky, letničky v počte
1518 kusov a iné druhy kvetov. Ďalších 30 stromov
a kríkov, ktoré nezapadali do nového konceptu
centrálnej mestskej zóny, sa postupne presadilo
do iných častí mesta; do medziblokových priestorov, na detské ihriská či do areálov materských škôl,
ktoré tak oživila nová zeleň.

Na zrekonštruovanom námestí nechýba nová
dlažba, fontána, upravené chodníky, osvetlenie, odpadkové koše, lavičky, mobiliár, stojany na bicykle,
pitná fontána či závlahový systém na zavlažovanie
trávnika. V projekte sa nezabudlo ani na najmenších obyvateľov mesta. Pre nich sú pripravené herné prvky, z ktorých väčšina je už nainštalovaná.
Nové zelené námestie poskytuje priestor na kultúrne podujatia, výstavy či inštaláciu umeleckých
prvkov. K zvýšeniu bezpečnosti určite prispejú
okrem osvetlenia aj ochranné stĺpiky voči prejazdu
motorových vozidiel cez pešiu zónu.
Zrakovo postihnutým občanom pomáhajú

pri orientácii prvky umiestnené na dlažbe pri mestskom úrade i na druhej strane Ul. Š. Moysesa.
Na projekt Revitalizácia centrálnej mestskej zóny
Žiar nad Hronom získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 1 573 343,37 eur.
MINIANKETA

Oslovili sme Žiarčanov a položili sme im otázku, ako sa im nové námestie páči.
Zita: „Námestie sa mi naozaj veľmi páči, je
krásne. Je tam veľa lavičiek, na ktorých, keď už
bude teplo, bude určite vysedávať veľa ľudí.
Tiež sa mi páči, že sa námestie prerobilo až
po Lunu a zelená zóna sa tak nekončí iba v časti
pred hotelom.“
Oľga: „Naposledy som tu bola na Vianoce, pretože pracujem v Čechách. Vtedy bolo všetko zapadnuté snehom a nič nebolo poriadne vidno.
Ale teraz, keď som prišla, normálne som musela
zastať a pozerať sa na to, aké je to krásne. Naozaj sa mi to veľmi páči.“
Marián: „Námestie je podľa mňa v celkovom
hodnotení pekné, ale určite by bolo ešte čo
vytknúť. Napríklad sa mi nepáči, že pred mestským úradom nahradili zelené plochy štrkom.
Ten je všade naokolo. Počul som však, že ten sa
ešte bude udlabávať, tak dúfam, že potom nebude rozptýlený všade naokolo.“

Medzinárodný deň Rómov s účasťou amerického veľvyslanca

Medzinárodný deň Rómov si každoročne pripomíname 8. apríla. Pri tejto príležitosti navštívil v tento deň naše mesto veľvyslanec USA
na Slovensku, Theodore Sedgwick. Počas návštevy Žiaru nad Hronom sa stretol s primátorom
Ivanom Černajom a navštívil aj Základnú školu
na Ul. M. R. Štefánika.
Na pôde mestského úradu privítalo Theodora
Sedgwicka vedenie mesta. Počas krátkej návštevy
sa dozvede viac o našom meste, a jeho ďalšie kroky
smerovali do Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika. Tu postupne navštívil niekoľko tried, kde mal

možnosť vidieť prácu na vyučovaní, v ktorej sú
integrované aj rómske deti. Presvedčil sa, že tieto deti nie sú nijakým spôsobom segregované či
diskriminované. Práve naopak, aktívne sa zapájajú
do vyučovacieho procesu a spolupracujú s pedagógmi či svojimi spolužiakmi. Žiaci z „Dvojky“
mali pre veľvyslanca pripravené napríklad aj krátke ukážky piesní v angličtine, pri ktorých sa k nim
ochotne pridal a zaspieval si spoločne s nimi.
Po prehliadke školy ho ešte čakalo prijatie u riaditeľky školy, Moniky Dobrotovej.
„Snažím sa spoznávať celé Slovensko. Keďže
dnes je Medzinárodný deň Rómov, rozhodol som
sa navštíviť aj Základnú školu na Ul. M. R. Štefánika
v Žiari nad Hronom, ktorá je výborným príkladom
integrácie rómskych detí medzi ostatné,“ uviedol
pre naše noviny Theodore Sedgwick, ktorý návštevu v našom meste považoval za veľmi príjemne strávený čas. „Veľmi sa mi tu páči, škola je čistá, vyzerá
prívetivo a som veľmi rád, že som sem mohol prísť,“
povedal počas krátkeho rozhovoru. Podobne ako
u nás, aj v Spojených štátoch amerických sú deti,

ktoré pochádzajú z menšín žijúcich na území krajiny, v školských zariadeniach integrované do vyučovacieho procesu medzi ostatnéé deti. „U nás, v USA,
už v 50-tych rokoch minulého storočia najvyšší súd
rozhodol, že bude takáto integrácia. Nie je to teda
iba dobrovoľná vec, ale taký je zákon. Som veľmi
hrdý, že aj môj šéf, terajší prezident USA, Barack
Obama, pochádza z menšiny. Je veľmi dôležité, aby
menšiny mali modely ľudí, ktorí sú úspešní, a dobre
sa uplatnili v živote. To je pre nich motívom, že aj
oni môžu dosiahnuť to isté. Som hrdý na svoju krajinu a na svojho prezidenta,“ dodal na záver.
Theodore Sedgwick pôsobil ako vydavateľ odborných publikácií a podnikal s drevom. Pochádza z Virgínie a vyštudoval osmanskú históriu
na univerzite v Harvarde. Ako dobrovoľník pracuje pre organizácie Folger Shakespeare Library,
Shakespeare Theater Company vo Washingtone
a Gennadius Library v Aténach v Grécku. Zasadal
tiež v radách rôznych kultúrnych inštitúcií, ale aj
organizácií, ktoré sa venujú ekológii.
(li)
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Upratovali sa nelegálne skládky Pod Kortinou
Upratovali sa nelegálne skládky Pod Kortinou
Od pondelka 11. apríla sa v osade Pod Kortinou upratovalo. Obrovské kopy nelegálnych
skládok ukladali do pripravených veľkokapacitných kontajnerov. S brigádou mali skončiť
v stredu 13. apríla.
Ako nám však potvrdila riaditeľka Technických
služieb, a. s., Zuzana Gallová, vzhľadom na množstvo odpadu, ktorý sa v tejto časti mesta nachádza,
bolo niekoľko veľkokapacitných kontajnerov pristavených pri najväčších čiernych skládkach až do
piatku 15. apríla. Okrem toho sa vo štvrtok uskutočnilo aj čistenie čiernych skládok v časti mesta
Šášovské Podhradie – Píla.
Na likvidovaní čiernych skládok sa podieľali aj
aktivační pracovníci a pracovníci Technických
služieb, a. s.: „Čistenie organizačne zabezpečoval
mestský úrad v spolupráci s technickými službami
a Urbárskym a pasienkovým spoločenstvom. To
je aj vlastníkom väčšiny pozemkov v predmetnej
lokalite,“ uviedla Gallová. O nutnosti zapojenia sa
do čistenia informovali obyvateľov dotknutých
častí komunitné pracovníčky. Pri upratovaní pomáhali aktivační pracovníci a organizačne celú
akciu zastrešovali zamestnanci Odboru životného prostredia MsÚ. Najväčšiu časť práce však
odviedli samotní obyvatelia dotknutých častí,
ktorí sa vo veľkej miere zapájali do upratovania.
častí komunitné pracovníčky. Pristavené kontajnery sa postupne v osade presúvali. Nachádzali sa na
troch stanovištiach, pričom každý deň bolo pristavených päť kontajnerov. Ako nám ďalej povedala
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riaditeľka technických služieb, úložka odpadu na
skládke bola zaplatená z prostriedkov mesta, ktoré sú vyhradené na likvidovanie čiernych skládok.
Zuzana Gallová: „Aktivační pracovníci upratovali
v rámci svojej činnosti a zamestnanci technických
služieb zadarmo ako príspevok k tomu, aby bola
Kortina vyčistená. Pri týchto prácach sa tak nefakturovala ani práca ľudí, ani poplatok za použité
vozidlá.“ Denne sa vyviezlo v priemer 5 až 6 veľkokapacitných kontajnerov.
Po ukončení čistenia osady Pod Kortinou bude
pre obyvateľov tejto oblasti zavedený nový systém
zberu odpadov. Urbárske a pasienkové spoločenstvo objedná jeden až dva uzamykateľné veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú pravidelne jedenkrát týždenne v presne určenom čase otvorené
pre tamojších obyvateľov a do ktorých budú môcť
za poplatok ukladať odpad. Martin Baláž, hovorca
mesta: „Tí, ktorí odpad nebudú ukladať do určeného kontajnera, budú prísne postihovaní za tvorbu
čiernych skládok.“
(li)

Do školských dvorov sa presádzali ďalšie dreviny
sádzanie drevín, keďže je najväčšia pravdepodobnosť, že sa rastliny ujmú. Marcela Gendiarová z Odboru životného prostredia: „Tieto smrekovce už boli
odrastené a mali dobrý koreňový systém. Učiteľky
tiež prisľúbili, že spolu s deťmi budú stromčeky zalievať a ďalej sa o ne starať.“
Dreviny daroval mestu Ján Beňo, ktorému sa
chce mesto touto cestou poďakovať. Celkovo išlo
o 21 kusov smrekovca opadavého.
(li)

Ako sme vás pred časom informovali, mesto
chce postupne do dvorov materskej školy
vysadiť ďalšie dreviny. Začiatkom apríla sa
do niektorých dvorov elokovaných tried opäť
presádzalo niekoľko stromčekov, tentoraz
smrekovec opadavý.
V areáli školských dvorov na Ulici A. Kmeťa
č. 11 a č. 17 sa v každom vysadilo po šesť kusov
stromov. Päť kusov smrekovca pribudlo aj v škôlke
na Rázusovej ulici a na Ul. M. R. Štefánika budú mať
deti radosť zo štyroch stromčekov.
Práve začiatok jari je vhodným obdobím na pre-

Dažďové vpuste sú vyčistené
Voda by sa už po uliciach nemala liať
Začiatkom apríla Technické služby, s. r. o. dokončili práce na ručnom čistení
dažďových vpustí v meste.
Ako nás informoval riaditeľ Technických služieb,
s. r. o., Igor Rozenberg,
ako prvá sa čistila časť od
Ul. SNP až po Ul. Dr. Janského. „Druhým obvodom
pre čistenie bola mestská časť IBV, sídlisko Pod
vršky, Park Š. Moysesa a Šášovské Podhradie – časť
Píla,“ spresnil informácie Igor Rozenberg. Poslednou časťou mesta, v ktorej sa čistili dažďové vpuste, bola časť tzv. starého Žiaru a sídlisko Centrum
až po Ul. A. Dubčeka. Práce mali byť ukončené
do 15. mája. „Technické služby bez ohľadu na dohodnuté termíny vyčistili všetky tri určené obvody
už do 4. apríla,“ skonštatoval na záver riaditeľ TS, s. r.
o., Igor Rozenberg. Vyčistiť zostáva už iba pár vpustí, ktorých koše je potrebné vytiahnuť pomocou
strojného zariadenia.
(li)
OSADENIE PLYNOVEJ TAVIACEJ PECE
GIS SPG B 4000/2000“ –

Informácia o doručení zámeru v zmysle zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 23, ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) oznamuje verejnosti, že navrhovateľ – Fagor Ederlan Slovensko, a.
s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom predložil podľa § 22 zákona zámer Osadenie plynovej taviacej
pece GIS SPG B 4000/2000. Plynová taviaca pec
bude osadená do jestvujúcich priestorov spoločnosti v priemyselnom parku v hale tlakovej zlievárne súp. číslo 915 na pozemku parc. číslo 714 v k. ú.
Vieska za účelom inovácie strojového parku.
Do uvedeného zámeru je možné nahliadnuť každý pracovný deň v čase od
7.30 do 15.30 hod.
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, Odbor
riadenia projektov, I. poschodie, číslo dverí 6. Zámer je zverejnený aj na webovej stránke http://eia.
enviroportal.sk. Verejnosť môže podľa § 23, ods. 4
zákona svoje písomné stanovisko k zámeru doručiť
do 22.4.2011 na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko
v Žarnovici, Ul. Bystrická č.53, 966 81 Žarnovica. (r)
DNI JARNEJ ČISTOTY V ČÍSLACH

Poslanci sú každú stredu Žiarčanom
kd
dispozícii aj v poslaneckej miestnosti.
Dňa 20. apríla bude poslanecká kancelária zatvorená
noviny.ziar.sk

V dňoch od 1. do 9. apríla sa na celom území
mesta, ako aj v Šášovskom Podhradí, konali Dni
jarnej čistoty.
Počas ôsmich dní sa v meste premiestňovalo
23 veľkokapacitných kontajnerov, do ktorých mohli
obyvatelia mesta bezplatne ukladať objemný odpad. Podľa harmonogramu denne na 9 – 12 stanovištiach mohli občania ukladať nepotrebný odpad.
Cez tohtoročné Dni jarnej čistoty sa spolu vyviezlo
202 veľkokapacitných kontajnerov, čo predstavuje
165 ton vyvezeného objemného odpadu.
Okrem stanovíšť s kontajnermi bola Žiarčanom
k dispozícii aj mobilné zberne, ktoré boli pristavené na 11 stanovištiach. Do nich sa uložilo 14 820 kg
elektroodpadu, 5 690 kg pneumatík, 1 070 kg nebezpečného odpadu, 560 kg okien a 170 kg farieb.
(r)
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Recykláciou k ochrane životného prostredia
Papier tvorí približne 20 % komunálnych odpadov vyprodukovaných v domácnostiach. Je teda
hneď na druhom mieste po biologickom odpade.
Jeho spotreba neustále narastá tak ako rastie produkcia odpadov všetkých druhov spolu s ekonomikou jednotlivých štátov. V roku 1890 bola svetová
spotreba papiera 3,3 mil. ton, v súčasnosti je to už
okolo 400 miliónov ton. A neustále rastie. Papier,
spolu so sklom, sa na Slovensku separuje už veľmi
dlho, a pravdepodobne preto patrí medzi najviac
separované zložky odpadu u nás.
Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné
a založené na celulóze, väčšinou ihličnatá drevina,
ale môžu byť použité aj iné rastlinné vláknité materiály ako bavlna, plátno a konope. Vstupné suroviny
sa rozvlákňujú a získavajú sa z nich vlákna celulózy,
ktorá sa ďalej podľa požadovaného produktu, čistí
a upravuje. V papierenskom stroji sa zmes celulózy
a vody odvodní, zlisuje a na záver vysuší. Získavanie papiera z dreva je náročný proces, pri ktorom
sa využívajú rôzne mechanické, termomechanické
a chemické postupy. Spotrebuje sa pri ňom veľké
množstvo vody, energie a chemikálií a vzniká znečistená voda, emisie a zapáchajúce látky.

VÝZNAM RECYKLÁCIE PAPIERA

Recykláciou papiera dokážeme ušetriť nielen primárne zdroje, ale aj energiu a vodu,
ktoré sú potrebné na výrobu papiera. Niekoľko štatistických údajov:
•1 tona vyseparovaného papiera nahradí
2,5 m3 vyťaženej drevnej hmoty, čo je približne
17 dospelých stromov,
•110 ton vyseparovaného papiera zachráni
1 ha 80-ročného lesa,
•viac ako 70 ľudí príde o kyslík vyrúbaním jedného dospelého stromu,
•pri výrobe papiera z druhotných surovín sa
spotreba vody znižuje o viac ako 50 % oproti
prvovýrobe,
•voda, ktorá je použitá pri recyklácii, je až
o 1/3 menej znečistená ako voda z prvovýroby,
•pri recyklácii papiera je vypúšťaných až
o 74 % menej emisií ako pri primárnej výrobe,
•recykláciou papiera ušetríme 23 – 74 % elektrickej energie (v porovnaní s prvovýrobou),
•svet v súčasnosti stráca okolo 14 miliónov
hektárov prirodzeného lesa každý rok – oblasť
väčšia ako Grécko. Z dreva ťaženého na priemyselné účely sa 42 % spotrebuje na výrobu
papiera.
Využitie
Papier sa veľmi dobre recykluje, ale v nezmenenej
podobe ho však nemožno recyklovať donekonečna – vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní skracujú, aj tak však môžeme papier recyklovať
5 – 8-krát. Na výrobu kvalitného papiera sa využíva
surovina s dlhým vláknom a na výrobu napr. toaletného papiera sa môže používať aj surovina s kratším celulózovým vláknom (preto nemá tento papier veľkú mechanickú odolnosť). Skrátené vlákna
celulózy resp. papierového odpadu, ktoré už nie je
možné znovu spracovávať, môžeme kompostovať.
Zo zberového papiera sa po recyklácii najčastejšie vyrábajú:
•hygienické a sanitárne papiere (toaletný papier,
hygienické vreckovky),
• niektoré druhy baliacich papierov,
• lepenky, kartóny (obaly na vajíčka, obaly na žiarovky),
•dosky na knihy,
•novinový a magazínový papier,
•papier na kalendáre a iné.
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Papiere určené na priame balenie potravín sa nesmú vyrábať z recyklovaného papiera.

Zber papiera u nás
V Žiari nad Hronom sme v minulom roku vyseparovali takmer 400 ton papiera. Ak predpokladáme,
že objem papiera v komunálnom odpade je 20 %,
potom sa nám podarilo vytriediť polovicu všetkého papiera nachádzajúceho sa v komunálnom odpade. Toto percentuálne množstvo je priemerom
v Európskej únii. Najlepšie západoeurópske krajiny vyzbierajú a recyklujú 70 % použitého papiera. V Žiari nad Hronom ukladáme použitý papier
do modrej nádoby. V minulosti sme do modrej
nádoby ukladali papier spolu s tetrapakmi, no
od januára tohto roku tetrapaky ukladáme do žltej nádoby. Stalo sa tak z dôvodu zvýšenia kvality
separátu, pretože nápojové obaly často obsahovali
zvyšky nápojov, ktoré papierovú zložku odpadu
znehodnocovali. Dôležité pri separovanom zbere
je zmenšovať objem odpadu. Škatule je potrebné
stláčať, aby sa do kontajnera zmestilo viac odpadu.
Nádoby na papier sa vynášajú v stojiskách dvakrát
do týždňa, v časti IBV dvakrát do mesiaca. V prípade, že sa vám nahromadil takýto druh separovaného odpadu, najmä ak ide o kartónové obaly veľkých rozmerov, je možné ho odovzdať na Zbernom
dvore zdarma (otváracia doba každý pracovný deň,
a taktiež v sobotu od 8.00 do 20.00 hod.).
Aby však separácia papiera mala naozaj význam,
je potrebné zo zberového papiera vyrábať zmysluplné výrobky, o ktoré bude na trhu záujem. Tieto
výrobky sú často označené logom, ktoré oznamuje, že sú vyrobené z recyklovaného papiera. Kúpou
týchto výrobkov podporíte ochranu životného
prostredia.
OŽP
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Spomínali sme na Štefana Moysesa
Už 160 rokov uplynulo od chvíle, keď do Svätého Kríža nad Hronom prišiel významný činiteľ
chorvátskeho a slovenského národného hnutia,
cirkevný hodnostár a pedagóg, Štefan Moyses.
Pri tejto príležitosti sa v piatok 8. apríla uskutočnilo úvodné podujatie Náš Moyses, ktorého
súčasťou bola i Slávnostná akadémia.

li Margita Dodeková, Peter Mosný a za Občianske
združenie Združenie na záchranu hradu Šášov jej
predseda, Rastislav Uhrovič. Ocenená bola i Želmíra Slováková, ktorá sa však oceňovania nemohla
osobne zúčastniť. Čaro slávnostnej akadémie v Divadelnej sále MsKC v jej závere podčiarkol koncert
Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej.
Pri pamätníku Š. Moysesa v Parku Š. Moysesa sa
prítomným prihovoril Augustín Denko, dlhoročný

Hostia sa stretli aj pred pamätníkom
Štefana Moysesa v parku.
Piatkového popoludnia, ktoré bolo venované
bez pochýb najväčšej svätokrížskej osobnosti, Štefanovi Moysesovi, sa okrem predstaviteľov mesta zúčastnili i poslanci mestského zastupiteľstva,
členovia združenia Castrum Susol – záujmového
združenia pre históriu mesta Žiar nad Hronom či
niektorí riaditelia školských zariadení v meste. Nechýbali ani predstavitelia Matice slovenskej, ktorej
zakladateľom, a zároveň prvým predsedom, bol
v roku 1869 práve Moyses.
Súčasťou akadémie bolo v úvode udeľovanie
čestných vyznamenaní osobnostiam nášho mesta.
Cenu primátora si za mimoriadny prínos v oblasti
uchovávania histórie mesta Žiar nad Hronom z rúk
Ivana Černaja a poslankyne Márie Biesovej prevza-

Piatkové popoludnie bolo ukončené slávnostnou
svätou omšou v Kostole Povýšenia sv. kríža, ktorú
celebroval Pavol Kollár, SchP. Po nej sa prítomní presunuli ku krypte Štefana Moysesa, ktorého
ostatky spočívajú práve v tomto svätostánku.
Je však určite na škodu, že sa takéhoto podujatia
zúčastnila iba hŕstka pozvaných. Zostáva nám len
veriť a dúfať, že ďalšieho podujatia venovanému
Štefanovi Moysesovi sa už zúčastní viac osobností
verejného života a najmä občania nášho mesta. Pretože tak, ako si on vážil a ctil každého človeka bez
rozdielu, mali by sme úctu zachovať i my jemu. Čo
on zanechal Svätému Krížu, ako aj celému Slovensku, mu my, jeho pamätníci a veľkí dlžníci, môžeme
opätovať aj takým spôsobom, že na neho nezabudneme a jeho pôsobenie v našom meste si budeme
stále pripomínať a zachovávať aj pre ďalšie generácie.
(li)

Kvety pred pamätník položili aj členovia
Matice slovenskej.
stredoškolský učiteľ histórie a v súčasnosti tiež člen
záujmového združenia Castrum Susol. Spomenul
významné míľniky v živote Štefana Moysesa, medzi
ktoré patrí napríklad aj pôsobenie v Chorvátsku či
snaha o opätovné zavedenie materinského jazyka
na základných školách a pri bohoslužbách. Nezabudol tiež vyzdvihnúť jeho angažovanosť v rozvoji
národnej kultúry, vedy, vzdelávania a ľudovýchovy.

Prítomným sa v parku prihovoril Augustín Denko.

Cena primátora mesta za mimoriadny prínos v oblasti uchovávania histórie mesta Žiar nad Hronom
MGR. MARGITA
DODEKOVÁ

Vo svojej celoživotnej pedagogickej práci viedla žiakov
k úcte k národným hodnotám
a tradíciám, poznaniu a rozvoju miestnej a regionálnej kultúry. Ako dlhoročná predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej vytvárala podmienky pre jej
aktívnu a účelnú činnosť, vyvíjala aktivity k ochrane pamätných miest v regióne a ich propagácii.
MGR. PETER MOSNÝ

Už v mladom veku ho očarila
archeológia, a tak množstvo
času strávil pri archeologickom výskume na hrade Šášov. Bol dlhoročným pracovníkom Krajského
pamiatkového úradu v B. Bystrici, v súčasnosti

pôsobí ako správca hradu Ľupča. Je iniciátorom
archeologického výskumu v Parku Š. Moysesa,
spoluautorom projektu zriadenia Expozície Archeologického ústavu SAV, autorom viacerých
odborných štúdií o najstarších dejinách nášho
mesta, a takisto spoluautorom popularizačnej
publikácie Žiar nad Hronom v premenách času.
ŽELMÍRA SLOVÁKOVÁ

Počas svojho pedagogického pôsobenia upevňovala v žiakoch národné, kultúrne, mravné hodnoty, viedla ich k poznaniu miestnych významných dejateľov. Aktívne sa zapájala do matičného
života, pôsobila ako dlhoročná podpredsedníčka
Miestneho odboru Matice slovenskej.
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU HRADU ŠÁŠOV

Občianske združenie vzniklo v roku 2003 za účelom záchrany zrúcaniny hradu Šášov. Jeho aktivity
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smerujú k zachovaniu torzálnej architetúry tak, ako
ju vidíme dnes. Od svojho počiatku sa zaoberá
historickým výskumom,
výsledky ktorého sú prezentované na rôznych prednáškach a výstavách.
V neskoršom období pribudol aj etnografický výskum v mestskej časti Šášovské Podhradie. Svoju
zbierkovú činnosť prezentuje priamo v Šášovskom Podhradí, vo vlastnom malom múzeu, ktoré
zároveň slúži ako informačné centrum pre turistov, hlavne v letných mesiacoch. Na propagáciu
svojej činnosti organizuje v spolupráci s ďalšími
subjektmi od roku 2005 kultúrne podujatie, dnes
už celoslovenského významu – Šášovské hradné
hry. Občianske združenie je tiež spoluautorom náučného chodníka Ladomerská Vieska – Šášovské
Podhradie.
(r)
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Svoje vlastné priestory na stretávanie budú mať v Žiari aj evanjelici
V
pondelok
28. marca sa
v Žiari nad Hronom začalo s výstavbou Evanjelického centra,
ktoré bude stáť
Vizualizácia nového na Ulici Cyrila
a Metoda.
evanjelického kostola.
Slávnostné položenie základného kameňa nového evanjelického
centra v Žiari nad Hronom sa uskutočnilo ešte v októbri v roku 2006.
Stavebné práce na budúcom Evanjelickom centre, ktorého súčasťou je aj chrám, sa začali po vysvätení a spoločnej modlitbe, ktorá bola aj za účasti
konseniora zvolenského seniorátu evanjelickej a. v.
cirkvi, Petra Kevického, kremnického farára, Jána
Sotáka či kurátorky žiarskej evanjelickej cirkvi a. v.,
Eleny Bórikovej. Pri prvých stavebných výkopoch
nechýbali ani veriaci z nášho mesta.
Podľa posledného sčítania ľudu sa k Evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku prihlásilo viac ako šesťsto
obyvateľov nášho mesta. V súčasnosti je evanjelický zbor v našom meste dcérocirkvou evanjelického cirkevného zboru v Kremnici.
V novom evanjelickom centre budú dve časti

– chrámová s chórom a vežou a prízemná, ktorej
bude dominovať zborová miestnosť, umožňujúca
popri výkone služieb Božích v chráme aj zborovú
činnosť vo všetkých formách. Zborová miestnosť
tiež poslúži na kultúrne podujatia, na ktorých si
veriaci pripomenú množstvo významných predstaviteľov evanjelickej cirkvi, ktorí písali dejiny slovenského národa, pričom veľkú časť z nich tvorili práve
evanjelickí kňazi. V tejto časti sa tiež bude stretávať
žiarska mládež či mládež z iných zborov. Slúžiť by
mala i na organizovanie stretnutí seniorov a rodín
s deťmi. Toto všetko zohľadnil architektonický návrh Ivice Schwarzovej, autorizovaného architekta. Samotný objekt výstavby je architektonicky
vydarené dielo, ktoré bude ozdobou mesta Žiar
nad Hronom. Keďže evanjelická cirkev a. v. stále
zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov,
každá pomoc je preto vítaná a plná vďačnosti.
Prevažná časť finančných prostriedkov cirkvi je
zo zbierok od veriacich, pretože dcérocirkev ECAV Žiar
nad Hronom nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností, okrem pozemku, na ktorom sa uvedená stavba nachádza. Plánované náklady na hrubú stavbu
sú vo výške viac ako 150 000 eur. Celá stavba vyjde
na sumu 256 000 eur. Hrubá stavba nového evanjelického centra by mala byť ukončená tento rok
v septembri.
(li)

Žiarska technická škola bude mať aj tento rok
zastúpenie v celoslovenskej súťaži
Posledný marcový deň sa uskutočnilo krajské
kolo stredoškolskej odbornej činnosti Banskobystrického kraja v priestoroch Súkromnej SOŠ
Technickej v Žiari nad Hronom.
Slávnostné otvorenie prehliadky sa uskutočnilo
za účasti predsedu KK SOČ, Viktora Šokoťku, riaditeľa Združenia InTech, a zároveň zriaďovateľa
hosťujúcej školy, Romana Zaťku a riaditeľky školy,
Beáty Tóthovej.
Celkove súťažilo 144 prác zo 142 škôl v 17 odboroch. V každom odbore sa ocenili prvé tri miesta,
z toho prvé dve postupujú do celoslovenského
kola súťaže SOČ, ktoré sa v tomto roku uskutoční
v dňoch 26. – 28. apríla v Trenčíne. Z našej školy –
Súkromnej SOŠ Technickej – boli do súťaže prihlásené dve práce, a to do odboru č. 12 – Elektronika,
elektrotechnika a telekomunikácie. Obe boli úspešOd začiatku tohto
roka sa v Základnej
škole na Ul. M. R. Štefánika vyučuje aj cez
Skype. Vzdelávanie
cez internet zatiaľ funguje v jednej triede.
Učenie cez Skype
sa využíva v prípade
choroby
niektorého
zo žiakov, závisí preto aj od samotného dieťaťa, či
je dostatočne zotavené na učenie prostredníctvom
videokonferencie. Monika Dobrotová, riaditeľka
školy: „Samozrejme, potrebný je tiež súhlas rodiča a webkamera. Pred samotným vyučovaním sa
dohodne presný čas, kedy sa žiak virtuálne pripojí
k svojej triede. Prostredníctvom internetu sa zúčastňuje najmä na hlavných predmetoch ako sú
matematika a slovenský.“ Dieťa je tak prítomné

né. Roman Janšto získal 3. miesto a Marek Klement
2. miesto. Obaja zároveň postupujú do celoslovenského kola súťaže.
Každý rok sa Súkromná SOŠ technická zúčastňuje súťaže SOČ s vynikajúcimi umiestneniami.
V minulom roku študent tejto školy získal na celoslovenskom kole I. miesto v odbore Výpočtová a
mikroprocesorová technika.
Súťažné odbory, v ktorých študenti prezentovali svoje práce: problematika voľného času,
tvorba učebných pomôcok, matematika, fyzika,
biológia, geovedy, zdravotníctvo, chémia, pôdohospodárstvo, informatika, elektronika, elektrotechnika, telekomunikácie, strojníctvo, doprava,
stavebníctvo, interiérový dizajn, hoteliérstvo, cestovný ruch, kultúra, história, psychológia, pedagogika.
(r)
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Žiarski školáci už vedia
o biodiverzite

Členovia poroty s víťaznou prácou.
Spoločnosť Dalkia pripravila pre žiakov základných škôl na celom Slovensku už 7. ročník
podujatia zameraného na ochranu životného
prostredia. Tento rok mala názov Biodiverzita
okolo nás.
Cieľom podujatia je vytvárať a prehlbovať vzťah
detí k životnému prostrediu. „Sme veľmi radi, že
si tento druh podujatí, ktoré organizujeme pre
základné školy už niekoľko rokov, našiel svojich
priaznivcov medzi žiakmi aj učiteľmi a vďaka ich aktívnemu prístupu sa nám darí šíriť osvetu v oblasti
ochrany životného prostredia,“ povedal Vincent
Barbier, generálny riaditeľ, Dalkia.
Slávnostné vyhodnotenie prác detí zo žiarskych
základných škôl sa uskutočnilo vo štvrtok 7. apríla v Žiari nad Hronom. Víťazom miestneho kola
sa stala trieda IV.E zo ZŠ na Jilemnického ul. č. 2.
Na druhom mieste sa umiestnila IV.A zo ZŠ s MŠ
Š. Moysesa a tretie miesto obsadila III.B tiež zo ZŠ
na Jilemnického ul. Členmi miestnej poroty boli
primátor Žiaru nad Hronom, Ivan Černaj, regionálna riaditeľka – región Stred, Dalkia, Ľudmila Hoffmanová, Vincent Yannou, technicko-prevádzkový
riaditeľ spoločnosti Dalkia, Adriana Giláňová z Odboru školstva a športu v Žiari nad Hronom a vedúca
redaktorka Hutníka, Marta Žabková.
Spoločnosť Dalkia oslovila s projektom Biodiverzita okolo nás 81 základných škôl v mestách a
obciach, v ktorých pôsobí. Do projektu sa zapojilo
46 základných škôl, čo predstavuje 2114 žiakov
zo 108 tried. Prvé tri víťazné diela postupujú
do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 3. mája
v Lučenci, kde sa rozhodne o celkovom víťazovi
projektu. Víťazná trieda získa atraktívny celodenný
výlet. Pre ostatných malých ochrancov prírody sú
pripravené malé darčeky od Dalkie.
(li)

Na „Dvojke“ sa vyučuje aj cez Skype
v triede, komunikuje s učiteľkou aj so spolužiakmi sa aktívne zapája do vyučovacieho procesu .
Takýmto spôsobom si návrat do školy po chorobe
odľahčí, keďže učivo nemusí takpovediac doháňať.
Učenie cez Skype sa určite viaže aj k danostiam
pedagogičky. „Učiteľka musí byť presvedčená
o tom, že to chce robiť, vie to zvládnuť technicky,
a zároveň si tak aj pripraviť vyučovaciu hodinu.
Prvou, a zatiaľ tiež jedinou učiteľkou, ktorá takto
učí, je Soňa Sedláková, triedna učiteľka tretiakov.
Na jej hodiny, kedy sa pracuje cez Skype, sa tak
chodia pozerať aj ostatné pedagogičky,“ vysvetľuje
Monika Dobrotová. V tretiackej triede nechýba tiež
E-Beam tabuľa a pripojenie na internet, bez ktorého by vyučovanie cez Skype nebolo možné. Podľa
slov riaditeľky, rodičia si takýto spôsob veľmi po-
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chvaľujú. „Páči sa to, samozrejme, aj deťom. A i keď
je to pre ne dobrá pomôcka, nechceli by sa takto
z domu vzdelávať stále a vymeniť internetové učenie za klasické. Sami sme tiež zvedaví, ako sa toto
vzdelávanie ujme aj u iných učiteliek a v iných triedach. Hodina musí byť pripravená nielen technicky,
ale aby to bolo efektné pre dieťa doma, aj pre deti
v triede. Na organizáciu je to preto pomerne náročné,“ konštatuje na záver riaditeľka. Vyučovania
cez Skype sa zatiaľ zúčastnili všetky deti, ktorých
rodičov učiteľka oslovila. Takéto učenie si pochvaľuje aj Soňa Sedláková, podľa ktorej sú deti i doma
disciplinované a vážia si takúto možnosť.
Žiaci tak nestrácajú výklad na hodine a navyše sa
aktívne podieľajú akoby boli priamo na vyučovaní.
(li)
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Žiarčanka uspela na podujatí Liptov Orient Festival 2011
Rok 2011 sa pre Adriku Šmondrkovú, mladučkú brušnú tanečnicu zo Žiaru nad Hronom, začal
veľmi úspešne. „Ešte v januári sa zúčastnila benefičného podujatia v Piešťanoch pod názvom Čaro
Orientu 2011, ktoré organizovala orientálna skupina SHAMS z Piešťan,“ hovorí na úvod Adrikina
mama Jana. Výťažok z tohto podujatia bol určený
pre detský domov z Piešťan. Adrika tu tancovala
pred viac ako 400 divákmi a bola titulovaná ako
najmladšia, ale i najkrajšia sólo orientálna tanečnica na Slovenku. „V sobotu 2. apríla sa zúčastnila
Medzinárodného festivalu a súťaže v orientálnom
tanci Liptov Orientov Festival 2011 v Liptovskom

Mikuláši, ktorú organizovalo Liptovské tanečné centrum. Adrika súťažila
v kategórii sólo juniori a získala krásne
druhé miesto,“ spresňuje Jana Šmondrková. Súťažiace na Liptove hodnotilo
šesť členov poroty zo Slovenska, Čiech,
Nemecka, Rakúska a Maďarska. Podľa
slov jej mamy, úspech Adriku veľmi
potešil, pretože vo svojej kategórii
tancovala ako najmladšia. Na súťaž sa
pripravovala sama a opäť úspešne reprezentovala mesto Žiar nad Hronom.
(li)

Školáci sa obliekli do odpadu

Sme súčasťou konzumnej spoločnosti, ktorá je
obklopená množstvom výrobkov a potravín určených k našej spotrebe. Množstvo odpadov v priemyselných krajinách neustále narastá. Na jedného
obyvateľa SR pripadá asi 320 kg tuhého komunálneho odpadu za rok. To znamená, že každý z nás
vytvorí takmer 1 kg odpadu denne. Množstvo odpadu, ktorý vyprodukujeme, rastie rovnako rýchlo,
ako rastie naša životná úroveň.

To, že nie je odpad ako odpad, chceli sebe, ale
aj svetu, ukázať žiaci Základnej školy na Ul. M. R.
Štefánika. V posledný marcový deň zorganizovali
veľkolepú módnu prehliadku z odpadu. Celá škola
sa „vyrojila“ na školský dvor a sledovala modelky
a modelov poobliekaných do šiat z odpadu. Každá trieda pripravila jeden model, do ktorého obliekla svoju modelku alebo modela a pripravila si
k tomu aj slovný komentár. Niektoré boli vskutku

vtipné a niekoľko bolo dokonca vo veršoch. Učiteľský zbor a poslanci školského parlamentu hlasovali a tri najlepšie a najoriginálnejšie triedy z I. a tri
z II. stupňa boli odmenené. Verte-neverte, ťažko
bolo vyberať... Veď sme videli večerné šaty z igelitových vriec, doplnky z plastových vrchnáčikov,
topánky z PET fliaš, klobúčiky z kartónu a tetrapakov, alobalové sukne, mikroténové mašle a ozdoby
z všeličoho.
Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá nepotrebné a chceme to odstrániť. Ale zabúdame
na to, že to, čo je pre nás odpadom, môže byť
niekde inde hodnotný zdroj. Naši žiaci vedia, že
nakladanie s odpadmi zaťažuje životné prostredie.
A sebe aj svojmu okoliu dokázali, že sa v budúcnosti budú vedieť popasovať aj s problémami, ktoré
vyplývajú z neustále sa zhoršujúceho stavu životného prostredia.
Katarína Dekýšová, pedagogička

Aké je vyučovanie so zahraničným asistentom na „Jednotke“?
Prítomnosť zahraničného asistenta sa snažíme
využiť čo najviac. Žiaci sa na neho veľmi tešia.
Oslovujú ho, pýtajú sa, ako sa má, a precvičujú
si zoznamovacie frázy. Prináša na vyučovanie
zmenu, a hlavne cudzí jazyk zase inou metódou.
Na vyučovaní najviac využíva komunikatívnu metódu. Táto metóda je založená na presvedčení,
že sa jazyk naučíte najlepšie v situáciách, ktoré
simulujú reálny život. Výučba je teda plná cvičení
a aktivít, s ktorými sa bežne v živote stretávame.
Najdôležitejšie je pritom naučiť sa úspešne komunikovať v anglickom jazyku. Odbúravanie stresu
z učenia je jedným zo základných princípov a to
tak, že aktivita je z asistenta presunutá na žiakov. Na hodine prírodovedy vo štvrtom ročníku,
na ktorú prichádza jedenkrát v týždni, pripravil
aktivity zamerané na tému Technika a my, ktoré

simulovali situáciu – vstup do lietadla, využitie
mobilného telefónu a počítača. Práca spočívala
v opise a funkcii daných zariadení a spôsobe práce s nimi.
Aký je pohľad na hodinu samotných žiakov?
Na to sme sa spýtali priamo ich.
Čo ste sa naučili?
Čím bola táto hodina pre vás zaujímavá?
Michaela Rišňovská:
Naučila som sa nové anglické slovíčka.
Páči sa mi, že je celá hodina v angličtine. Vysvetľovanie je doplnené obrázkami, takže väčšine
rozumiem. Zmena vyučujúceho je zábavná a je
oživením.
Jana Frindtová:
Naučila som sa nové frázy, význam anglických

skratiek www, sms...
Prítomnosť nového učiteľa je zaujímavá. Páči sa
mi, že nás učí prírodovedu, a nie len angličtinu.
Takto sa naučíme nové potrebné slovíčka, lebo
v angličtine sa dosť často slovná zásoba opakuje.
Počúvanie asistentovej angličtiny je tiež prínosom.
Marek Kabina:
Tiež som si rozšíril slovnú zásobu. Nielen na hodine, ale aj doma, keď som sa pripravoval. Tešil
som sa na hodinu, aj domáca príprava ma bavila.
Celá hodina je v angličtine. Prvá hodina bola
ťažšia, ale na druhej hodine som viac rozumel. Takéto hodiny sú pre mňa zaujímavé, veľmi sa na
ne teším.
Mária Štangová, triedna učiteľka

Ako sa pracuje asistentovi so žiakmi z „Jednotky“?
Being a Comenius Assistant in Základná škola
Dr. Janského is a real challenge for me. The pupil´s level is very high, they have got their personal
opinion, which is very important and vital for our
society and they are willing to improve their skills on languages. Among many of the lessons in
which I am an Assistant is Mary´s class. In this class
there are many pupils who are full of energy and
they are eager to learn new words in English. Each

time I have to come up with new ideas, designed
especially for these pupils who actively participate during the whole lesson by giving answers to
my questions or asking me about new words.
Pôsobiť v Základnej škole na Ul. Dr. Janského
ako Comenius asistent je pre mňa výzva. Úroveň
školy je veľmi vysoká, majú svoju predstavu, čo je
veľmi dôležité pre spoločnosť. Žiaci majú záujem
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o cudzí jazyk a robia preto veľmi veľa. Učím v mnohých triedach, medzi ktoré patrí aj Máriina trieda.
Sú to žiaci, ktorí sú plní energie a chtiví naučiť sa
nové anglické slovíčka. Na každú hodinu musím
prísť s novými nápadmi, ktoré vždy prispôsobím
veku detí, ktoré sa aktívne zapájajú do celej hodiny. Na vyučovaní mi deti odpovedajú na otázky
alebo sa ma pýtajú na nové slová.
Iraklis Lampadariou
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MSKC

30.4.2011 15.30 hod.

Stavanie Mája
na Nám. Matice Slovenskej

10.00 Jarmok remesiel
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

Literárčenie 10. máj 2011 o 18.00 h.
Čajovňa za rohom

Hosť: Tomáš Steidl – pedagóg ZUŠ Z. Strnadovej – Parákovej
- texty prezentujú žiaci literárno –
dramatického odboru ZUŠ Z. Strnadovej - Parákovej

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

•Habermannuv mlýn

19./20.4. o 19.00 hod. (dráma, ČR
/Nemecko/Rakúsko, 104 min., česká
verzia)
Legendárny režisér Juraj Herz sa
rozhodol otvoriť jednu z najkontroverznejších kapitol českých dejín,
povojnový odsun Nemcov, pri ktorom sa spravodlivý hnev často miešal s najnižšími pudmi a spolu vytvárali nezmazateľnú krvavú stopu.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

•Fotri sú lotri

26./27.4. o 19.00 hod. (komédia,
USA, 100 min., český dabing)
V treťom diele komediálnej rodinnej kroniky sa schyľuje k veľkému
tresku. Komédia sa môže pochváliť
mimoriadne reprezentatívnou hereckou zostavou, v ktorej filmové
hviezdy minulých dielov okrem Jessicy Alby dopĺňajú napríklad Laura
Dern či Harvey Keitel.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

•Rango

30.4./1.5. o 17.00 hod. (animovaná
komédia, USA, 107 min., slovenský
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dabing)
Možno vyzerá divne, ale nikoho
iného nemajú. Než si začal hovoriť
Rango a vybájil si množstvo mýtov
o svojich hrdinských kúskoch, obýval chameleón v havajskej košeli
priestorné terárium. Nič mu v ňom
nechýbalo, snáď len viac akcie. Tú
si začne naplno užívať, keď sa nešťastnou náhodou ocitne uprostred
vyprahnutej púšte, kde si na ňom
temer pochutí hladný jastrab.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE VHODNÝ PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

Pripravujeme:
Deň detí a Deň
športu a zdravia

v meste
Žiar nad Hronom

28.5. 2011
od 9.00 – 19.00 hod.
Námestie MS
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Poďakovanie ZPOZ-u
Úprimne a z celého srdca sa chceme poďakovať pani Silvii Hlôškovej, pánovi Romanovi Zaťkovi a všetkých členom ZPOZ-u, ktorí pripravili
a zrealizovali trojobrad zlatého sobáša a dvoch
strieborných sobášov v jednej rodine a tým
umocnili zázračnosť tejto chvíle a slávnost-

Angličtina
od prvého ročníka
„Dvojka“ aj v tomto roku ponúka rodičom budúcich prvákov možnosť, aby ich deti absolvovali
prijímacie pohovory do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, a to v utorok 19. apríla
od 8.30 hod.
Pohovormi sa zisťujú nie vedomosti, ale schopnosti dieťaťa zvládnuť vyučovací proces obohatený o ďalší predmet. Preto odporúčame, aby vaše
deti prišli k nám v tento deň oddýchnuté, v pohode a v dobrej nálade, bez pocitu zodpovednosti
zo skladania nejakej skúšky, snáď i s radosťou z ďalšej návštevy svojej budúcej školy.
Tešíme sa na vás.
„Dvojka“
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Aotearoa – Krajina veľkého bieleho oblaku
História, fauna a flóra Nového Zélandu pod
hviezdami planetária. Dňa 28. apríla o 19.00 hod.
Mars – Pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program sa bude venovať mýtom,
ktoré sprevádzali túto planétu v staroveku, jej pozorovaniam v minulosti a mnohokrát aj mylným
predstavám ľudí o tom, čo na povrchu videli. Dňa
29. apríla o 20.00 hod.
DAROVANIE KRVI V ŽIARSKEJ NEMOCNICI

Nemocnica od februára roku 2011 vykonáva
vlastné odbery krvi na hematologicko-transfúznom oddelení. Pre vlastné odbery sa vedenie
nemocnice rozhodlo najmä z dôvodu vytvorenia
vlastnej zásoby krvi pre potreby obyvateľov Žiaru
nad Hronom a blízkeho okolia, ktorí sú hospitalizovaní v žiarskej nemocnici.
Krv je možné darovať v utorok na oddelení hematológie, ktoré sa nachádza v ľavom krídle žiarskej
nemocnice v čase od 6.00 do 9.30 hod.
Kto môže byť darcom krvi?
Každý zdravý človek vo veku od 18 rokov
do 60 rokov, ktorý neprekonal infekčné ochorenie.
Krv potrebujeme stále, pretože je veľa súrnych
prípadov, ktoré si vyžadujú podanie transfúzneho
lieku – krvi. Keď jej máme nedostatok, musíme ju
hľadať v iných zdravotníckych zariadeniach.
Vítame všetkých, ktorí sú ochotní darovať svoju
krv a pomôcť tak iným.Vaše rozhodnutie darovať
krv môže rozhodnúť o osude iného človeka a zachrániť mu život. Sme tu pre vás, aby sme váš šľachetný čin pomohli uskutočniť.
Záujem kolektívneho darovania prosíme vopred
nahlásiť. Bližšie informácie získate na tel. číslach:
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INFORMÁCIE
nosť nášho potvrdenia svadobných sľubov.
Je málo okamihov, keď človek podá človeku
dobro svojej duše a on ho prijme so slzou šťastia
vo svojom osude.
Manželia Ružena a Július Dobrotovci, Jana
a Stanislav Dobrotovci a Monika a Július
Dobrotovci.

„Dvojka“ básnila

Je už nepísaným pravidlom, že v mesiaci marci
našu pozornosť venujeme knihe. Aj tento školský rok žiacka školská knižnica v Základnej škole
na Ulici M. R. Štefánika pripravila pre svojich žiakov
aktivity, ktoré sa venovali poézii. Žiaci I. stupňa pracovali s poéziou Daniela Heviera. Kreslili ilustrácie,
hľadali rýmy či nové informácie o hrdinoch básní
v encyklopédiách a básnili. Spod pera žiakov vyšla
nejedna básnička o ich obľúbenom zvieratku. Žiaci
II. stupňa sa venovali tvorbe Milana Rúfusa. Pracovali s veršovanou rozprávkou i s básňami z básnickej zbierky Básne. Jeho lyriku výtvarne spracovali
vo fotografiách, koláži či ilustrácii. „Dvojka“ básnila.
Veď poézia pohladí dušu a oči vidia svet farebnejším.
Mgr. S. Beňová, školská knihovníčka
670 94 21 a 670 94 24.
Kolektív hematologicko-transfúzneho
oddelenia VN Žiar nad Hronom
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

19.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
20.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
21.4. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
22.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
23.4. 13.00 – 21.00 lekáreň Pri poliklinike
24.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
25.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
26.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
27.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
28.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
29.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
30.4. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
1.5. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
V nedeľu a vo sviatok prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
RNDr. Anna Florovičová
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

22.4. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
23.4. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
24.4. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
25.4. MUDr. Sergej Rusenko, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 69)
30.4. ProCare, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
(601 30 20)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.
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TVOJA SPRÁVNA VOĽBA

Ešte v januári minulého roku sa v Bratislave
uskutočnilo otvorenie putovnej interaktívnej
tvorivej dielne Tvoja správna voľba. Prezídium
Policajného zboru predložilo v rámci programu
Európskej komisie Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti projekt pod názvom Tvoja
správna voľba.
Hlavným cieľom projektu je snaha o elimináciu
trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok
a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt je
určený pre deti vo veku od 9 do 10 rokov a využíva
inovatívne prístupy práce s deťmi v prevencii kriminality formou interaktívnej tvorivej dielne.
Počas výstavy boli pre školákov pripravené i rôzne vzdelávacie hry a aktivity. Jana Šmondrková
z OR PZ v Žiari nad Hronom: „V rámci týchto aktivít sa budeme venovať prevencii, a to prevencii
závislostí, keďže ide o deti vo veku 9 a 10 rokov.
Konkrétne ide o legálne drogy, a teda alkohol a cigarety. A keďže už aj desaťročné deti majú prvotné
skúsenosti s marihuanou, tak sa hravou formou
dotkneme aj tejto témy. Deti nebudú iba sedieť,
ale môžu si panely aj chytiť a na základe otázok
preveriť, čo sa naučili a zapamätali si. Výstavy sa
postupne zúčastnia všetky žiarske školy a ich 3. a 4.
ročníky.“
Na projekte participuje aj Česká republika.
Do projektu sa zapojí 40 miest v rámci Slovenskej
republiky a 20 miest v Moravskoslezskom a Olomouckom kraji v Českej republike. Realizuje ho
120 vyškolených lektorov. Celkovo sa projektu zúčastní 28 650 detí, pričom na Slovensku sa predpokladá účasť približne 19 750 detí a v Českej republike 8 900 detí. Putovná výstava sa bude postupne
presúvať do jednotlivých miest, bude trvať 29 mesiacov a skončí 31. decembra tohto roku.
Otvorenia výstavy sa v utorok 12. apríla zúčastnil
riaditeľ OR PZ v Žiari nad Hronom, Róbert Legíň,
Jana Šmondrková z OR PZ v Žiari nad Hronom, Adriana Giláňová, metodička Odboru školstva a športu a Miroslava Malatincová z Regionálneho ústavu
verejného zdravotníctva.
Interaktívnu výstavu organizačne zabezpečuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari
nad Hronom a realizuje ju v priestoroch Centra voľného času do 20. apríla.
(li)
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SPOMIENKA

S tichou spomienkou k jeho
hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečok sa
za neho modlíme.
Život mu nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach zostáva stále žiť.
V mesiaci marec uplynulo 15 rokov od chvíle, čo od nás odišiel náš drahý
Ján Fajčík
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou si na neho spomína manželka, syn
a dcéry s rodinami.
SPOMIENKA

Len láska a skromnosť žiarila
z teba,
chýbaš nám, je smutno bez
teba.
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal
každý, kto ťa mal rád.
Ubehne už 15 rokov, čo 23. apríla 1996
po ťažkej chorobe nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Miroslav Zapletal.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéra
Miroslava, Miloslav a Margaréta s rodinami.
SPOMIENKA

Dňa 29. apríla uplynie rok
od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Emil Packo
z Trnavej Hory vo veku nedožitých 78 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
POĎAKOVANIE

Smútime, no necháme ťa
tíško spať,
čo bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 28. marca nás vo veku
68 rokov náhle a navždy opustila naša drahá
mama, stará mama a kmotra
Helena Fábryová, rod. Tínusová,
zo Žiaru nad Hronom.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym
a blízkym spolupracovníkom, ktorí ju odprevadili na poslednej ceste a prejavmi sústrasti
sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina.

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom
MESTSKÝCH NOVÍN

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

www.ziar24.sk
noviny.ziar.sk
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INZERCIA/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
INZERCIA

PREDAJ

•Predám YTONG – tvárnica pre obvodové murivo
– p2-400, za polovičnú cenu. T: 0915 374 003
4/8
•Predám mrazničku Calex, 3-šuplíkovú, 120 l. Lacno. T: 0903 519 424
5/8
•Lacno predám rozťahovaciu pohovku s úložným
priestorom. Farba: bordovo-žltá. Foto na požiadanie. T: 0905 740 290
9/7
•Predám detský športový kočík modrej farby.
Dá sa poskladať, je málo používaný. Tiež predám
detskú autosedačku 0-18 kg, detskú sedačku na
bicykel, detský dvojkolesový bicykel s pomocnými
kolieskami pre dieťa od 2 do 5 rokov, modrožltej
farby. Ďalej predám detské odrážadlo, detskú trojkolku s rúčkou na tlačenie – ružovej farby, detskú
sedačku na chrbát – na nosenie dieťaťa na turistiku.
Cena dohodou. T: 0908 961 993
11/8
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám 2-izbový byt v OV. Tehlový, prerobený
na 1. posch. Rozloha 59 m2 v Žiari nad Hronom. Do6/8
hoda istá. T: 0905 33 84 89
•Ponúkam na predaj garáž spolu s pozemkom
na Ulici Dukelských hrdinov v Žiari nad Hronom
(za starou tržnicou). Garáž má rozlohu 20 m2, je tam
prípojka na elektrické rozvody. Garáž je v osobnom
vlastníctve, prázdna a vhodná k okamžitému využívaniu. Cena dohodou. T: 0905 255 386
10/8
•Predám gazdovský RD v obci Bzenica.
T: 0918 643 163
14/8
•Predám 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ul.
Je čiastočne prerobený, 3. poschodie, OV. Cena:
37 000 €. T: 0907 188 620
1/8
•Predám RD v obci Trnavá Hora (dolná časť), v tichej lokalite, pekné slnečné prostredie.
T: 0944 155 922
1/7
•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:
7/6
19 999 € (fixná cena). T: 0915 898 9 89
•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 čas5/6
tiach. T: 0907 605 431
•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
•Súrne predám záhradu s chatou na Dérerovom
mlyne pri Janovej Lehote, 997 m2, záhradný krb,
nová elektrika. 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

SPOMIENKA

Smutná pravda života vraví,
že nič netrvá večne. Túto pravdu si zvlášť uvedomujeme
v dni, keď si pripomíname výročie smrti nášho milovaného
syna, brata, kamaráta, žiaka
Milanka Dibalu.
Presne 12.4.1991 nás hlboko zasiahla táto
nečakaná zdrvujúca správa. Smrť – tá najkrutejšia podoba života – nám vzala vzácneho človeka. Dnes si tichou spomienkou pripomeňme
20. výročie jeho úmrtia. Navždy zostaneš
v našich srdciach!
Smútiaca rodina

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim 1-izbový alebo 2-izbový byt s balkónom
v ZH, najlepšie v okolí nemocnice, ale nie je podmienkou. T: 0918 349 903
7/8
•Kúpim garáž v ZH za políciou alebo za hygienou.
11/8
T: 0908 693 533
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Mladý pár s malým dieťaťom hľadá 1-izbový byt
do prenájmu do 240 eur, na lokalite nezáleží.
T: 0915 359 247
9/8
•Vezmem do prenájmu garsónku alebo 1-izbový
byt do 200 € aj s energiami. T: 0910 279 622
9/8

Nové otvorenie
tvorenie obchodu
ob
o

HAMAI

Najväčší obchod

Najväčší výber

Otvorenie 26. apríla 2011!

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA

•Vymením garáž v ZH v OV na Ul. Duk. hrdinov
blízko Centra II. za garáž pri autoškole Luto(za hygienou) alebo políciou. T: 0908 693 533
12/8
AUTO MOTO

•Predám moto Husquarna TE 410 E, enduro, 4T, el.
štartér, ŠPZ, STK, r. v. 1999, 20 600 km, kúpená v SR.
Treba vidieť. Cena: 2 000 €. T: 0918 679 081
13/6
•Predám starý Renault RC4 (60-ročný), s papiermi.
Nutná oprava. T: 0905 452 894
10/8
•Predám náhradné diely na Škodu Felícia: zadné
(piate) dvere spolu so stieračom, ľavé zadné dvere,
alternátor, palivové čerpadlo, rezervu. Cena dohodou. T: 0908 215 249
12/8

Sobota
obota

8.00 – 12.00 hod.

Pri
nákupe nad
10 € dostanete
darček!

ZAMESTNANIE

•Ponúkam prácu. T: 0907 693 147

13/8

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
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 8.000 € / 241.008,- 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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ZVEREJNENIE PONUKY
NA ODPREDAJ POZEMKOV

Obec Trnavá Hora formou priameho predaja
ponúka na odpredaj pozemky v k. ú. Trnavá
Hora určené na výstavbu rodinných domov
v intraviláne obce a to:
•parcela CKN č. 201/2 o výmere 594 m2,
trvalý trávny porast,
•parcela CKN č. 201/4 o výmere 614 m2,
trvalý trávny porast.
Podrobnejšie podmienky odpredaja a náležitosti predkladanej ponuky sú uverejnené
na stránke obce www.trnavahora.sk a na úradnej tabuli obce.
Ponuky uchádzačov musia byť obci zaslané, prípadne predložené najneskôr
do 13. 06. 2011 do 16.00 hod. v uzavretej obálke
s nadpisom „Stavebné pozemky – neotvárať“.
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INZERCIA

V Žiari máme dobrý príklad, ktorý môžeme nasledovať
KOĽKO ZAPLATÍME ZA TEPLO, MÁME AJ VO SVOJICH RUKÁCH

Od začiatku roka vzrástla cena plynu aj cena
uhlia. Zvýšenie cien palív ovplyvnilo aj zvýšenie ceny tepla na rok 2011. Obyvatelia Žiaru
nad Hronom aj preto zaplatia za teplo v priemere o 9,28 % viac.
Prečo je teplo drahšie?
Povedzme si najskôr v skratke to, ako sa teplá
voda dostane k nám do kohútikov, resp. radiátorov. Pri spaľovaní plynu, uhlia a biomasy v kotolni sa uvoľňuje energia, ktorá ohreje vodu, a tá je
prostredníctvom tepelných rozvodov „doručená“
konečným spotrebiteľom ako teplo v rámci ústredného kúrenia alebo vo forme teplej úžitkovej vody.
Okrem palív je na „výrobu“ teplej vody potrebná
aj elektrická energia a voda. Tá zabezpečuje predovšetkým chod čerpadiel, ktoré dopravujú teplú
vodu do radiátorov a na ohrev a cirkuláciu teplej
úžitkovej vody. Z tohto stručného vysvetlenia je
jasné, že ak sa zvýšia ceny plynu, uhlia, biomasy, elektrickej energie a vody, má to dopad aj na
cenu tepla a teplej vody. Aby sme boli konkrétnejší:
z ceny tepla tvoria náklady na plyn, uhlie, elektrinu
a vodu až dve tretiny.
Zo správ vieme, že cena plynu sa zvýšila hlavne
preto, lebo kurzu eura sa voči americkému doláru oslabil. K tomuto nárastu treba ešte pripočítať
ďalšie zvýšenie ceny, ktoré od začiatku roka 2011
spôsobilo zavedenie spotrebnej dane aj na palivá
určené na výrobu tepla pre domácnosti. A zabudnúť nemôžme ani na zvýšenie DPH z 19 na 20 %.
Nárast DPH zaťaží konečných spotrebiteľov pri každom tovare, teda aj pri teple a teplej vode.
Kto a ako stanovuje ceny energií?
Na Slovensku je cena tepla regulovaná. Neurču-

jú ju teda výrobcovia tepla, ale Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví (ÚRSO). Celý proces stanovenia
regulovanej ceny ÚRSOm je pre laika pomerne
komplikovaný. Pre lepšie pochopenie toho, z čoho
sa cena skladá, snáď postačí uviesť, že cenu tepla
tvoria variabilná a fixná zložka maximálnej ceny
tepla.
Variabilná zložka vychádza predovšetkým z cien
paliva, elektrickej energie a vody ktoré boli použité pri výrobe tepla a odráža skutočné množstvo
tepla dodaného zákazníkom. Táto zložka obsahuje náklady na palivá, elektrickú energiu, vodu
a technologické hmoty. Je dôležité upozorniť, že
ceny palív sú závislé od vývoja cien ropných produktov na svetových trhoch a môžu sa zmeniť.
Následkom takýchto cenových pohybov môže byť
prehodnotenie regulovanej ceny plynu a následne
aj ceny tepla zo strany ÚRSO aj v priebehu roka. Náklady za variabilnú zložku fakturuje dodávateľ tepla odberateľom podľa množstva tepla nameraného
na dohodnutom odbernom mieste.
Fixné náklady predstavujú platbu zákazníka
za pripojenie k tepelnej sústave a za pripravenosť
dodávateľa kedykoľvek dodať teplo v potrebnom
množstve a kvalite. Obsahuje aj náklady spojené
s udržiavaním sústavy tepelnotechnických zariadení. Regulované fixné náklady zahŕňajú najmä
náklady na opravy, odpisy, revízie, zákonné prehliadky, mzdové náklady a odvody, primeraný zisk,
a ostatné oprávnené náklady.
Ako sa menia ceny v Žiari?
Nakoľko sa nárast cien plynu, uhlia a elektrickej
energie dal predpokladať, realizoval dodávateľ
tepla - Dalkia Žiar nad Hronom - v rokoch 2005 2010 rozsiahle investície, ktoré boli zamerané predovšetkým na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti
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jeho zariadení. Aj vďaka spomínaným investíciám
je výsledná cena tepla pre obyvateľov Žiaru nižšia ako maximálna cena tepla stanovená ÚRSOm.
Cena tepla v roku 2011 je pre obyvateľov Žiaru nad
Hronom 177,7175 €/kW - fixná zložka a 0,04572 €
/kWh – variabilná zložka (obe ceny sú uvedené bez
DPH).
Čo môžem urobiť ja?
To, koľko za teplo zaplatíme, ovplyvňuje okrem
ceny aj to, koľko tepla a teplej vody minieme. Stále platí, že zateplený dom, resp. dom po celkovej
rekonštrukcii (termoregulácia, výmena okien,zateplenie, atď.) dokáže usporiť až 30 % nákladov
na teplo. Obyvatelia zatepleného, resp. kompletne
zrekonštruovaného domu teda minú menej tepla na jeho vykúrenia ako tí, ktorí bývajú v dome
v pôvodnom stave. Pre zaujímavosť uvádzame, že
v byte s optimálne nastavenou teplotou (teda
21°C), sa dokáže zvýšenie teploty o 1 stupeň prejaviť na zvýšení nákladov až o 6 %!
Dobrý príklad u nás, v Žiari
V Žiari nad Hronom máme dobrý príklad na to,
ako sa dá ušetriť na teple. Odberatelia domu č. 145
na ulici SNP zrealizovali zateplenie svojho objektu
ešte v roku 2004. V roku 2003 (teda pred realizáciou zateplenia) zaplatili za dodávku tepla takmer
750 tisíc korún (teda skoro 25 tisíc eur). Vďaka zrealizovaným úsporným opatreniam mali v roku 2010
nižšiu spotrebu tepla a tak v roku 2010 zaplatili len
22,5 tisíc eur, čo je pokles o temer 10 %. A to ešte
v roku 2010 vzrástla cena zemného plynu v porovnaní s rokom 2002 až o 230 %!
Možno je čas zamyslieť sa na bytových schôdzach
nad tým, či obdobie, ktoré máme pred sebou, nevyužiť na termoreguláciu, výmenu okien a zateplenie domu.
Andrea Krajniaková
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Víťazstvo aj vďaka dobrej disciplíne
FUTBAL
IV. LIGA, SKUPINA JUH

15. kolo: Baník Štiavnické Bane - Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska 1:2 (0:1), góly: Čamaj,
Macejko. ŽIAR: J. Rapčan – Kmeť, Macejko, Blaho,
Dobrota, Čamaj, Rad. Urgela, Šimon, Ras. Urgela,
Abrahám, M. Rapčan. Striedali: Slaný, Cvejkuš, Žňava.
Žiarčania odohrali dobrý zápas a zaslúžene zvíťazili. Hneď od začiatku mali prevahu a loptu v ich
moci. V 15. minúte Dobrota hodil dlhý aut a Čamaj
ho premenil na prvý gól. Celý prvý polčas hrali
hostia aktívne a vypracovali si ešte tri šance, ale
ani Čamaj, Abrahám a Rasťo Urgela domáceho
brankára neprekonali. Druhý polčas začali aktívnejšie domáci a výrazne im pomáhal hlavný rozhodca. V 65. minúte M. Rapčana domáci faulovali
v 16-ke, ale rozhodca v tom nedovolený zákrok
nevidel a naopak, z protiútoku zapískal domácim
pokutový kop za faul, ktorý videl pravdepodobne
len on. V 76. minúte skóroval hlavou Macejko. Domáci sa snažili vyrovnať, ale hostia ich do svojej 16ky nepustili. Žiarskych futbalistov treba pochváliť
za predvedený výkon a aj za to, že v tak neprajnom
prostredí hrali disciplinovane, bojovne a celý zápas
na ihrisku dominovali.
Stanislav Šimko, tréner

Ostatné výsledky: Málinec – D. Strehová 2:1, V.
Blh – Čierny Balog 0:2, B. Štiavnica – Kováčová
0:0, Revúca – Hliník n/Hr. 1:2, Brusno – Divín 2:0,
Jupie B. Bystrica – Poltár 1:0
16. kolo: Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska
– Poľnohospodár Velký Blh 1:0 (1:0), gól: Abrahám. ŽIAR: J. Rapčan – Kmeť, Macejko, Blaho, Dobrota, Čamaj, Šimon, Rad. Urgela (58. Vyskup), Ras.
Urgela, M. Rapčan, Abrahám (75. Slaný).
Hneď od prvej minúty domáci zatlačili súpera
pred jeho bránu. Zlyhávali však v koncovke. Skúšali
to centrovanými loptami, strelami, kombinačne
po zemi, ale súperovi dobre zahral stopér Drugda a brankár Albert, ktorí boli najlepší na ihrisku.
V 36. minúte Dobrota zacentroval a Abrahám hlavou skóroval. V 41.minúte, po faule na M. Rapčana,
kopal Blaho pokutový kop, ale šťastena bola proti.
V druhom polčase sa obraz hry nezmenil, domáci
mali opäť šance, gól však už nepadol.
Stanislav Šimko, tréner

2. Č. Balog
3. Jupie B. Bystrica
4. Hliník
5. Kováčová
6. Poltár
7. Málinec
8. B. Štiavnica
9. Brusno
10. Divín
11. Štiav. Bane
12. Revúca
13. V. Blh
14. D. Strehová

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
9
9
8
8
8
7
6
5
4
5
3
1

1
3
2
2
2
2
2
3
4
5
0
2
1

3 46:20 37
4 43:18 30
5 40:31 29
6 42:29 26
6 29:23 26
6 28:30 26
7 23:28 23
7 16:21 21
7 29:38 19
7 17:24 17
11 19:39 15
11 16:48 11
14 11:38
4
Marcel Pobežka

Ostatné výsledky: D. Strehová – Jupie B. Bystrica 1:2, Poltár – Brusno 2:0, Divín – Revúca
2:1, Hliník n/Hr. – B. Štiavnica 0:2, Kováčová – Š.
Bane 3:1, Č. Balog – Málinec 7:0
1. Žiar n. Hr.
16 12 1 3 45:17 37
FUTBAL – MLÁDEŽ

III. LIGA, STARŠÍ DORAST

17. kolo:
Lučenec - FK Žiar nad Hronom 3:0
Ostatné výsledky: K. N. Mesto – Badín 3:2, D.
Kubín – B. Bystrica 3:0, L. Mikuláš – Tvrdošín
6:1, Zvolen – Kremnička 7:0, N. Baňa – Fiľakovo 2:1, Čadca – Bánová 1:2, Bytča – Námestovo
0:2
18. kolo:
FK Žiar nad Hronom – L. Mikuláš 3:1
Ostatné výsledky: Badín – Bytča 3:2, Námestovo – Čadca 2:1, Bánová – N. Baňa 2:1, Fiľakovo – Zvolen 0:3, Kremnička – Lučenec 0:6, Tvrdošín – D. Kubín 1:0, B. Bystrica – K. N. Mesto
0:1
1. Lučenec
18 14 0 4 46:12 42
2. K. N. Mesto
18 13 2 3 43:18 41
3. Námestovo
17 12 3 2 42:8 39
4. L. Mikuláš
17 12 1 4 46:16 37
5. Zvolen
18 10 3 5 42:21 33
6. Žiar
18 10 3 5 34:16 33
7. Badín
17 10 1 6 45:24 31
8. Bánová
18 9 2 7 40:31 29
9. B. Bystrica
17 6 3 8 22:27 21
10. D. Kubín
18 6 2 10 28:25 20
11. Čadca
18 5 5 8 26:27 20
12. Tvrdošín
18 5 5 8 24:39 20
13. N. Baňa
18 6 0 12 24:38 18
14. Bytča
18 4 1 13 27:54 13
15. Fiľakovo
18 3 3 12 19:49 12
16. Kremnička
18 0 0 18 11:114 0
III. LIGA, MLADŠÍ DORAST

Lučenec - FK Žiar nad Hronom 0:5
Ostatné výsledky: K. N. Mesto – Badín 4:1, D.
Kubín – B. Bystrica 0:2, L. Mikuláš – Tvrdošín
2:2, Zvolen – Kremnička 1:0, N. Baňa – Fiľakovo 3:0, Čadca – Bánová 5:2, Bytča – Námestovo
0:3
18. kolo:
FK Žiar nad Hronom – L. Mikuláš 2:2
Ostatné výsledky: Badín – Bytča 1:2, Námestovo – Čadca 2:1, Bánová – N. Baňa 1:1, Fiľakovo – Zvolen 0:6, Kremnička – Lučenec 1:0, Tvrdošín – D. Kubín 3:0, B. Bystrica – K. N. Mesto
0:1
1. K. N. Mesto
18 15 1 2 43:8 46
2. Zvolen
18 13 2 3 46:15 41
3. Čadca
18 12 3 3 54:22 39
4. Námestovo
17 11 2 4 48:16 35
5. Žiar
18 8 6 4 40:17 30
6. B. Bystrica
17 8 6 3 27:13 30
7. Badín
17 9 2 6 55:22 29
8. D. Kubín
18 8 1 9 28:25 25
9. N. Baňa
18 7 4 7 23:20 25
10. Bytča
18 7 2 9 35:41 23
11. L. Mikuláš
17 5 4 8 32:45 19
12. Bánová
18 3 4 11 25:40 13
13. Tvrdošín
18 4 1 13 18:82 13
14. Lučenec
18 3 3 12 21:48 12
15. Fiľakovo
18 3 3 12 13:72 12
16. Kremnička
18 3 2 13 15:37 11
II. LIGA, STARŠÍ ŽIACI

15. kolo:
FK Žiar nad Hronom A – Revúca 8:0

17. kolo:
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16. kolo:
Hriňová - FK Žiar nad Hronom A 0:4
1. Žiar
16 14 1 1 112:6
2. Poltár
16 14 1 1 81:18
3. Lučenec
16 11 5 0 63:6
4. Žarnovica
16 10 4 2 31:10
5. Zvolen C
16 8 5 3 42:20
6. Krupina
16 8 2 6 33:28
7. Fiľakovo
16 8 2 6 37:36
8. B. Bystrica
16 7 1 8 49:39
9. N. Baňa
16 6 1 9 21:47
10. Detva
16 5 2 9 21:23
11. Hriňová
16 3 0 13 24:68
12. Revúca
16 2 3 11 8:60
13. Tisovec
16 1 2 13 9:86
14. Sliač
16 0 1 15 3:87

43
43
38
34
29
26
26
22
19
17
9
9
5
1

III. LIGA, STARŠÍ ŽIACI

13. kolo:
Kováčová – FK Žiar nad Hronom B 5:2
14. kolo:
FK Žiar nad Hronom B – Banská Štiavnica 5:1
1. Badín
11 10 1 0 45:9 31
2. Hliník
13 10 1 2 37:14 31
3. Hont. Nemce
13 7 2 4 41:22 23
4. Horehron
12 5 4 3 34:21 19
5. Kremnica
11 6 0 5 22:31 18
6. Dudince
12 5 1 6 24:23 16
7. Žiar B
13 5 0 8 35:33 15
8. Brusno
12 4 2 6 17:17 14
9. Kováčová
12 4 0 8 26:54 12
10. B. Štiavnica
12 3 2 7 20:30 11
11. Sl. Ľupča
13 1 1 11 12:59
4
Marcel Pobežka
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Víťazný vstup cyklistov MŠK do novej sezóny
CYKLISTIKA

Víťazstvom v úvodnom podujatí Českého pohára mládeže v cestnej cyklistike v Příbrami odštartovali cyklisti MŠK Žiar nad Hronom sezónu
2011. O cenné víťazstvo sa postaral talentovaný
kadet David Zverko.
Organizátorom úvodného kola Českého pohára bol agilný Cyklistický klub Windoor´s Příbram.
Preteky sa jazdili za krásneho slnečného počasia
v členitom okruhu v okolí obce Pičín vzdialenej
od mesta Příbram zhruba 7 km. Ako prvý sa na štart
postavili juniori, ktorí absolvovali preteky na šesť
okruhov v celkovej dĺžke 84 km. Cyklistický klub
MŠK Žiar nad Hronom v tejto kategórii reprezentoval Dominik Zaťko. Približne na 42. kilometri sa
67-členný pelotón rozdelil na dve časti. S prehľadom jazdiaci Zaťko zachytil rozhodujúci únik vedúcej skupiny, v ktorej prišiel až do cieľa. Jeho výkon
na trati sledoval reprezentačný tréner SR a nezostal

bez povšimnutia. Pokiaľ Zaťko potvrdí svoju výkonnosť v najbližších pretekoch, má šancu koncom
apríla reprezentovať SR v pretekoch Svetového pohára juniorov Kroz Istria v Chorvátsku.
Kategória kadetov absolvovala štyri okruhy v celkovej dĺžke 56 km. V tejto kategórii mal Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom zastúpenie dvoch
pretekárov – David Zverko a Juraj Bellan. Obaja
absolvovali po prechode do vyššej kategórie svoju premiéru. Napriek tejto skutočnosti absolvovali
celé preteky bez problémov, jazdili s prehľadom
a takticky zvládli na výbornú aj záverečný hromadný špurt 54-členného pelotónu. V ňom sa najlepšie
zorientoval David Zverko, ktorý zaslúžene zvíťazil
pred ďalším slovenským pretekárom, Martinom
Dubeňom, z CyS Žilina. Juraj Bellan bol klasifikovaný na 15. mieste.
Druhé kolo Českého pohára mládeže v cestnej
cyklistike bolo na programe 10. apríla v Zbraslavi
u Brna a jeho organizátorom bola TJ Favorit Brno.
Preteky sa jazdili opäť na okruhu dlhom 5,5 km
v náročnom členitom teréne v okolí obce Zbraslav.
V kategórii kadetov, ktorí absolvovali preteky
na 10 okruhov, spolu 55 km, mal Cyklistický klub
MŠK Žiar nad Hronom zastúpenie v úspešnom Davidovi Zverkovi a Jurajovi Bellanovi. Členitý terén
a silný nárazový vietor už po pár kilometroch dokonale preriedil početné štartovné pole. V treťom
okruhu zhruba na 13. kilometri sa na čele sformovala vedúca 7-členná skupina, v ktorej veľmi
aktívne pracoval David Zverko. Vedúca skupina si
postupne vytvorila až dvojminútový náskok, ktorý
si udržala až do cieľa. V záverečnom špurte cieľovú pásku preťal ako prvý pretekár Adam Sekanina
z Merida Czech MTB Team. Zverko obsadil druhé
miesto a tretie miesto patrilo tiež Slovákovi Martinovi Dubeňovi z CyS Žilina. Juraj Bellan prišiel

so stratou 0:02:14 v hlavnom peletóne na 18.
mieste. Kategória juniorov absolvovala preteky na
17 okruhov (93,5 km). Aj početné pole juniorov sa
po pár kilometroch v silnom vetre roztrhalo. Vpredu sa vytvorila 17-členná vedúca skupina, v ktorej,
bohužiaľ, chýbal náš junior Dominik Zaťko, ktorý
nezachytil rozhodujúci únik a aj napriek snahe
o sólovú stíhaciu jazdu prišiel do cieľa nakoniec
v hlavnom peletóne so stratou zhruba štyroch minút na víťaza.
Už v nedeľu 17. apríla čaká na cyklistov MŠK ďalšia náročná previerka, a to opäť Český pohár v Kynšperku nad Ohří.
František Sitora

BEH OSLOBODENIA MESTA

V piatok 1. apríla sa uskutočnil už 22. ročník súťaže Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom.
Behu sa zúčastnilo 216 pretekárov z 10 škôl
a jedného atletického klubu. Medzi školami mali
zastúpenie žiarske základné školy, a to na ZŠ na
Ul. Dr. Janského, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, ZŠ na
Jilemnického ul. a ZŠ s MŠ Š. Moysesa. Okrem
domácich škôl sa do súťaže zapojili aj ZŠ na Ul.
Angyalovej z Kremnice, ZŠ Trnavá Hora, ZŠ Vyhne,
ZŠ L. Novomeského z Lučenca či ZŠ zo Žarnovice,
ako aj stredné školy SOŠ OaS v Žiari nad Hronom
a Gymnázium na Ul. P. Križku v Kremnici. Farby
hájil aj domáci atletický klub. Organizátormi podujatia boli Centrum voľného času v Žiari nad Hronom, Mestský športový klub – Atletický klub Žiar
nad Hronom.
Výsledky:
Beh 100 metrov, chlapci (2005 a mladší)
1. Viktor Sedliak (AK, ZH)
Beh 100 metrov, dievčatá (2005 a mladší)
1. Daniela Weissová (AK, ZH)
2. Tamara Štangová (ZŠ, Ul. Dr. Janského, ZH)
3. Karolína Pellizolová (AK, ZH)
Beh 400 metrov, chlapci (2003 – 2004)

1. Juraj Kret (ZŠ, Ul. Dr. Janského, ZH)
2. Samuel Rajčan (ZŠ, Ul. Dr. Janského, ZH)
3. Viktor Tatár (ZŠ, Ul. Dr. Janského, ZH)
Beh 400 metrov, dievčatá (2003 – 2004)
1. Sára Balážová (ZŠ, Ul. M.R. Štefánika, ZH)
2. Nina Krajčíková (AK, ZH)
3. Bianka Šemetková (ZŠ, Ul. Dr. Janského, ZH)
Beh 800 metrov, chlapci (2001 – 2002)
1. Samuel Horváth (ZŠ, Ul. M.R. Štefánika, ZH)
2. Andrej Zelina (AK, ZH)
3. Marek Kukučka (ZŠ, Ul. Dr. Janského, ZH)
Beh 800 metrov, dievčatá (2001 – 2002)
1. Vladimíra Zelinová (AK, ZH)
2. Adela Prekoppová (ZŠ, Ul. M.R. Štefánika, ZH)
3. Michaela Rišňovská (ZŠ, Ul. Dr. Janského, ZH)
Beh 1900 metrov, chlapci (1999 – 2000)
1. Nikolas Koňarik (ZŠ, Ul. Dr. Janského, ZH)
2. Vladimír Šimko (ZŠ, Jilemnického ul., ZH)
3. Andrej Bodor (ZŠ, Ul. Dr. Janského, ZH)
Beh 1500 metrov, dievčatá (1999 – 2000)
1. Zuzana Krajčíková (ZŠ, Ul. Dr. Janského, ZH)
2. Dominika Neuschlová (ZŠ, Trnavá Hora)
3. Lucia Ihradská (ZŠ, Trnavá Hora)
Beh 3000 metrov, chlapci (1997 – 1998)
1. Igor Hovorič (ZŠ, Ul. Angyalova, Kremnica)
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2. Lukáš Muha (ZŠ, Žarnovica)
3. Martin Balún (AK, ZH)
Beh 1900 metrov, dievčatá (1997 – 1998)
1. Diana Žabková (ZŠ, Ul. Angyalova, Kremnica)
2. Barbora Janšíková (ZŠ, Ul. Dr. Janského, ZH)
3. Veronika Matejíčková (ZŠ s MŠ, Š. Moysesa,
ZH)
Beh 3000 metrov, chlapci (1995 – 1996)
1. Michal Talan (ZŠ, L. Novomeského, Lučenec)
2. Peter Smelák (ZŠ, Vyhne)
3. Roman Kapšo (ZŠ, Ul. Angyalova, Kremnica)
Beh 1900 metrov, dievčatá (1995 – 1996)
1. Michaela Mišutová (ZŠ, Ul. M. R. Štefánika,
ZH)
2. Eva Neuschlová (ZŠ, Ul. Dr. Janského, ZH)
3. Nikola Kováčová (ZŠ s MŠ, Š. Moysesa, ZH)
Beh 3000 metrov, chlapci (1993 – 1994)
1. Matúš Talan (ZŠ, L. Novomeského, Lučenec)
2. Juraj Gálo (SOŠ OaS, ZH)
3. Michal Ziman (Gymnázium, Kremnica)
Beh 1900 metrov, dievčatá (1993 – 1994)
1. Miroslava Pacalajová (Gymnázium, Kremnica)
2. Jana Daubnerová (SOŠ OaS, ZH)
3. Patrícia Kovaľová (Gymnázium, Kremnica)
(r)
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Juniori opäť dokázali naplno bodovať
BASKETBAL
MUŽI

11. kolo: BK Inter Bratislava – MŠK BK Žiar
nad Hronom 75:63 (36:28)
BK: Gašparík 16, Jonas 15, Jány 12, Štefanec 8, Majerčák 8, Kysela 4
Sobotňajší zápas absolvovali muži MŠK BK Žiar
nad Hronom netradične až o 20. hodine, ale začali
úspešne a celú prvú štvrtinu diktovali tempo zápasu. Hoci v druhom polčase išli do mierneho vedenia domáci hráči Interu „B“, tretia štvrtina patrila
opäť našim, ktorí v tomto úseku hry zaznamenali
štyri trojbodové koše a pred poslednou štvrtinou
mali jednobodový náskok. Vo vyrovnanom duchu
sa odohrávalo aj prvých päť minút poslednej štvrtiny (61:62). Žiaľ, v poslednej päťminútovke už bez
vyfaulovaného Gašparíka naši nedokázali odolávať
obrannému tlaku a výškovej prevahe domácich
a museli po zápase zagratulovať svojim hostiteľom
v dobrom zápase k víťazstvu!
12. kolo: MBK Karlovka Bratislava - MŠK BK Žiar
nad Hronom 76:84 (45:37)
BK: Jonas 26, Gašparík 19, Jány 17, Kysela 8, Štefanec 8, Bulko 6
Hoci už bez Jakuba Majerčáka, ktorý tesne pred
zápasom zo zdravotných dôvodov odstúpil z hry,
o to húževnatejšie sa pustili do svojho nedeľňajšieho súpera z MBK Karlovka Bratislava. Hoci sa vedenia ujali domáci, Žiarčania rýchlo zareagovali, skóre
vyrovnali v priebehu dvoch minút a od druhej časti
prvej štvrtiny už diktovali tempo. Hoci domáci neustále sťahovali vedenie, do druhého polčasu však
nastúpili nekoncentrovane. Žiarčania hrali ešte dôraznejšie ako v prvom polčase a pred poslednou
štvrtinou na ukazovateli svietilo skóre 47:74, keď
žiarski basketbalisti zaťažili konto súpera desiatimi
trojkami, z toho impozantných osem zaznamenal
kapitán Žiarčanov Marek Jonas! Vysoké vedenie sa
domáci pokúsili v poslednej štvrtine zlikvidovať
a do 35. minúty sa im to aj darilo, keď v rade zaznamenali 16 bodov. A začala sa rodiť dráma. Žiarčania
sa však spamätali úspešne premieňali trestné hody
(Jány, Štefanec), dva body pridal Kysela a nedeľňajší zápas sa skončil víťazne pre družstvo našich
mužov.
JUNIORI

19. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom – BKM Alto
Svit 91: 63 (60:28)
BK: Oravec 36, Vrtík 14, Štefanec 11, Treml 9,
Jány, Schubert 6, Kysela 4, Bulko 3, Truben 2
Domáci, povzbudení dvoma víťazstvami zo S. N.
Vsi, hostili jedného z ašpirantov na záverečný turnaj
FINAL 4, družstvo Svitu, s úmyslom udržať si druhú
priečku v nadstavbovej súťaži. V úvode zaberali
na plné obrátky a súperovi dali jasne najavo, kto
bude režírovať tento súboj. Výborná obrana a vysoká úspešnosť streľby, ktorú mali žiarski juniori,
robila Sviťanom veľké problémy a domáci tak zaznamenali nebývalých 35 bodov už v prvej štvrtine a vytvorili si tak dobrý základ pre ďalší priebeh
tohto dôležitého zápasu. Aj po krátkej prestávke
domáci pokračovali v „demolácii“ súpera. Tlak na-

rastal pod oboma košmi a herná dominancia vyvrcholila streleckou šnúrou 15-tich bodov a polčas sa
tak skončil rozdielom 32 bodov. V druhom polčase
už bolo jasné, že víťazstvo zostane doma, do hry
zasiahli všetci hráči, ktorí boli pripravení nastúpiť, a
pokračovali v nasadenom trende až do konca.
20. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Liptovsky Mikuláš 103:63 (53:30)
BK: Treml 28, Jány 15, Oravec 12, Štefanec 11, Bulko 9, Kysela 8, Vrtík 6, Truben 6
Prípadné víťazstvo zaručovalo basketbalovým juniorom BK MŠK Žiar nad Hronom účasť v záverečnom turnaji a tak aj k zápasu pristúpili. Hoci úvod
nemal sobotňajšie tempo, domáci aj napriek tomu
ovládli hru a presadzovali sa strelecky, hlavne z vymedzeného územia. Hoci niekedy nezareagovali
správne v obrane, pretože rozostavenie súpera dostávalo obrancov do neštandardného postavenia,
ale aj napriek tomu bola obrana úspešnejšia ako
súperov útok. Každý hráč na hracej ploche dokázal
skórovať z ponúknutej šance a tak bola na spadnutie 100-bodová hranica. Záverečný tlak a odovzdanosť súpera z Liptovského Mikuláša umožnil
domácim v záverečných minútach vystupňovať
tempo a v poslednom zápase tejto sezóny na domácej palubovke aj vybojovať vytúženú stovku
a zdolať súpera rozdielom 40 bodov!
STARŠÍ ŽIACI

11. dvojkolo:
MŠK BK Žiar nad Hronom - BC Prievidza 42:90
(12:16, 19:48, 30:68)
BK: Štefanca 8, Galko 7,Tenkel 6, Kašša 6, Krajči 4,
Piatrik 4, Košťál 3, Skladan 2, Krč 2
MŠK BK Žiar nad Hronom - BC Prievidza 38:61
(14:12, 23:33, 31:45)
BK: Štefanca 14, Herinek 9, Tenkel 6, Galko 2,
Košťál 2, Krajči 2, Krč 2
Po ťažkých chorobách a zraneniach sa žiarski basketbalisti konečne ocitli v plnej zostave. Keďže minuloročný majster bol jasným favoritom, domáci sa
snažili držať krok čo najdlhšie, no nie vždy sa im to
darilo. Fyzicky vyspelejší hostia dominovali najmä
rýchlosťou, z čoho Žiarčania dostavali lacné koše.
Znova zbytočné straty a slabá úspešnosť spod kosa
robila domácim najväčší problém. Za pochvalu
stoji pár vydarených akcii odmenených potleskom
od divákov.
1. Žilina
22 19 3 2217:1131 41
2. Prievidza
22 18 4 1677:981 40
3. P. Bystrica
22 7 15 1206:1738 29
4. Žiar
22 0 22 675:1931 22
MLADŠÍ ŽIACI

Predohrávka:
MŠK BK Žiar nad Hronom - MŠK Liptovský Mikuláš 86:27 (27:19)
BK: Šouc 34, Obert 18, Supuka 12, Košťál 11, Kadáši 6, Krajči 2, Krč 2, Bariak 1
MŠK BK Žiar nad Hronom - MŠK Liptovský Mikuláš 60:45 (22:29)
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BK: Obert 21, Šouc 20, Supuka 10, Košťál 8, Bariak
1
Prvý zápas vyhrali Žiarčania s prehľadom. Vyšli
im rýchle protiútoky, aj niektoré nacvičené signály.
Druhý zápas bol už o niečom inom. Prehrávali prvé
dve štvrtiny, veľmi sa trápili aj v obrane, aj v útoku.
Nakoniec to chlapci doviedli do úspešného konca.
Prejavila sa únava, ale aj snaha obrátiť zápas v ich
prospech, z čoho vyplývali banálne chyby. Žiarčania hrali len s jedným podkošovým hráčom, čo dosť
negatívne vplývalo na chlapcov
1. Žilina A
24 22 2 1848:1001 46
2. Pov. Bystrica 20 18 2 1673:824 38
3. Prievidza
22 16 6 1264:758 38
4. Žiar
24 13 11 1487:1619 37
5. Lučenec
24 12 12 1139:1217 36
6. Handlová
22 13 9 1181:1197 35
7. Žilina B
26 7 19 1249:1670 33
8. L. Mikuláš
26 2 24 1082:1849 28
9. Martin
22 1 21 1016:1839 23
MLADŠÍ MINI

10. kolo:
MŠK BK Žiar nad Hronom - BC Prievidza mládež 47:30 (25:12)/
BK: Holička 16, Šály 10, Horváth 7, Mokroš 4, Majer 4, Kvapil 2, Páleníková 2, Nagy 2
MŠK BK Žiar nad Hronom - BC Prievidza mládež 20:0 - nedohrané za stavu 36:24
BK: Majer 10, Šály 8, Horváth 6, Nagy 4, Holička 3,
Mokroš 2, Páleníková 2, Dérer 1
V poslednom dvojzápase základnej časti privítali
Žiarčania na domácej palubovke hostí z Prievidze.
Najmladšie žiarske basketbalové nádeje už mali
pred zápasom postup na Majstrovstvá Slovenska
istý a v podstate o nič nešlo, na ihrisku to však tak
vôbec nevyzeralo.
Domáci nastúpili s vysokým nasadením a prevalcovali súpera už v prvej štvrtine 19:3. Postupne
sa hra síce vyrovnala, ale proti prievidzským individualitám sa Žiarčania presadzovali jednoznačne
väčšou hernou kvalitou a kolektívnejším výkonom.
Do druhého zápasu lepšie vstúpili hostia, ktorí
viedli už 9:18, ale domáci prepli na vyššie obrátky
a vyhrali úsek 21:2. Za stavu 36:24 pre domácich
však hostia zápas nedohrali.
Už po prvom zápase emócie a provokácie
zo strany niektorých prievidzských rodičov vyhrotili
situáciu v telocvični a dokonca aj v šatni domácich!
Zbytočné emócie umocnené obratom v druhom
zápase vyústili do rozhodnutia hostí v tretej štvrtine zápas nedohrať. Ako dôvod uviedli údajnú agresívnu hru domácich. Faktom však je, že rozhodcovia za celý zápas nezapískali ani jeden úmyselný
alebo nešportový faul.
Rovnako, ako v Prievidzi, sa teda opäť výsledok
nezrodil na palubovke.
1. Žilina
14 14 0688:353 28
2. Pov. Bystrica
16 7 9545:586 23
3. Žiar
13 8 5493:417 21
4. Prievidza
13 6 7410:430 19
5. B. Bystrica
14 0 14264:624 12
Marcel Pobežka
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Karatisti bojovali o postup na Majstrovstvá Slovenska
KARATE

Majstrovstvá Slovenska patria k najlepšie
obsadzovaným súťažiam, na ktorých sa náš
karate klub MŠK Žiar nad Hronom zúčastňuje.
Aby bola zaručená vysoká úroveň tejto súťaže,
štartujúci pretekári si musia vybojovať postup
na regionálnych súťažiach, alebo postupujú tí
najlepší zo Slovenského pohára.
Takáto nominačná súťaž sa konala aj v sobotu
2. apríla v Žiline pod názvom Grand Prix Žilina. Väčšina našich súťaží je otvorených aj pre kluby mimo
územia Slovenska, takže aj tu sa stretla konkurencia
vyše 400 pretekárov zo Slovenska, Čiech a Ukrajiny.
Prví do bojov zasiahli naši najmladší pretekári,
mladší žiaci – Roman Plavec, Natálka Rajčanová a
Erik Sklenka. Najviac sa darilo Natálke, ktorá sa prebojovala až do bojov o medailu, ale tu už na skúsenejšie súperky nestačila.
V starších žiakoch sme mali našich skúsených pretekárov a očakávali sme, že sa to prejaví aj na zisku medailí. Ako prvý tu štartoval Michal Výrostko,
ktorý na ceste do finále zdolal dvoch ukrajinských
a jedného domáceho pretekára. Vo finále mal opäť
ukrajinského pretekára, s ktorým sa mu nepodarilo
vyhrať, ale jeho inšpiratívny výkon a zisk druhého
miesta nás veľmi potešili. V ďalšej kategórii sme
mali dve pretekárky – Ninu Jelžovú a Dominiku Veisovú. Rozlosovanie súperiek nebolo pre nás veľmi
lichotivé, lebo Ninu čakala minuloročná majsterka
republiky. Nina však koncentrovaným výkonom
porazila túto skvelú pretekárku a dostala sa tak
do finále. Dominika patrí medzi naše najskúsenejšie pretekárky, a tak sa taktiež bez zaváhania prebojovala do finále, ktoré sa teda nieslo v žiarskych
farbách. Vo finále nakoniec bola úspešnejšia Dominika. V najťažšej váhovej kategórii starších žiačok nás reprezentovali až štyri pretekárky – Timea
Trokšiarová, Karolína Pivarčiová, Lenka Brodzianska
a Laura Beňová. Najlepší výkon podala Timea, ktorá
na ceste do finále nenašla premožiteľku a nezaváhala ani vo finále s ukrajinskou pretekárkou. Z tejto
kategórie nám pribudla ešte jedna bronzová medaila vďaka výkonu Karolíny. V starších žiakoch ešte
štartoval Milan Laurov. Milanovi sa však ešte nepodarilo po úraze dostať do optimálnej formy a tak

na svojho prvého súpera nestačil.
V dorasteneckých kategóriách nás reprezentovali
Martina Tatárová, Monika Búciová, Miška Ďurišová
a Matúš Trokšiar. Matúš a Monika sa prebojovali
do druhého kola, to však na medailu nestačilo. Martina prehrala s neskoršou finalistkou, čo ju posunulo do repasáže o tretie miesto, kde už nezaváhala.
Miška, ktorá sa ku súťaženiu vrátila po dlhšej pauze,
všetkým ukázala, že zápasiť nezabudla – postupne
sa prebojovala do finále, kde na ňu čakala členka
slovenskej reprezentácie. Táto skutočnosť však Miš-

ku nezaskočila a Miška takmer celý zápas viedla. Až
na konci sa vedenia ujala súperka, no Miška 2 sekundy pred koncom opäť zvrátila vedenie na svoju
stranu a nakoniec zvíťazila, čím aj uzatvorila našu
medailovú bilanciu 3-2-2.
Súťaž bola súčasťou Stredoslovenského pohára
mládeže, a keďže toto bolo záverečné kolo, boli vyhodnocované aj sumárne výsledky klubov, kde sa
tomu nášmu podarilo v konkurencii vyše 60 klubov
obsadiť krásne 5. miesto.
Mgr. Ľubomír Striežovský

