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V tomto čísle:
MÁJOVÉ ZASADNUTIE MSZ

Vo štvrtok 5. mája sa uskutoční ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Program
májovej schôdze žiarskych poslancov nájdete
na strane 2.

Poslanci vysadili vetrolam

VEDENIE MESTA V ŽIARI EROTICKÝ SALÓN
NECHCE

Primátor mesta sa pre médiá
vyjadril, že je
proti prevádzke
erotického salónu v intraviláne
mesta. Proti sú
i niektorí Žiarčania, ktorí spísali petíciu. Podpísalo sa pod ňu
takmer 800 občanov. Strana 3.
PLÁŽOVÉ KÚPALISKO OTVORENÉ
OD POLOVICE JÚNA

Od 10. júna bude Krytá plaváreň v Žiari nad
Hronom zatvorená. Naopak, sezóna na plážovom kúpalisku sa začne už 12. júna. Cenník
vstupného, ako aj otváracie hodiny počas troch
letných mesiacov nájdete na strane 7.
ŠKOLÁCI OPÄŤ VYČISTILI OKOLIE
LUTILSKÉHO POTOKA

STRANA 3

Žiarsky podnikateľ
chce obnoviť miniZOO

Žiaci zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika
opäť po roku čistili okolie Lutilského potoka.
I keď upratovanie robia každý rok, znovu sa im
podarilo vyzbierať niekoľko vriec odpadu. Strana 7.
V ŠKÔLKE ODCHYTILI 19 PLAZOV

V žiarskej škôlke s jasľami, ktorá bola od marca zatvorená, sa podarilo odchytiť 19 užoviek
obojkových. Odchytené plazy vypustili späť
do prírody, ich návrat sa nepredpokladá. Viac
na strane 3.

STRANA 2

Mesto Žiar nad Hronom, ZZ Castrum Susol, Mestské kultúrne centrum a CVČ v Žiari nad Hronom
Vás pozývajú na SEMINÁR

Náš Moyses - 160 rokov od príchodu do Sv. Kríža
10. 5. 2011

Lektori: ThDr. G. Brendza, PhD., Mgr. H. Kukučková, Mgr. A. Denko
WORKSHOPY s vyhodnotením tematických súťaží ZŠ a SŠ v meste od 9.00 hod. Divadelná sála MsKC
Vstup voľný!
(portréty, postery, dramatizácie, prezentácie v power pointe)
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Žiarsky podnikateľ chce v parku vybudovať miniZOO

Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú žiarski poslanci rozhodovať aj
o umiestnení a oživení miniZOO, ktorá sa nachádza v Parku Štefana Moysesa.
Žiarsky podnikateľ prišiel s iniciatívouna oživenie
bývalej miniZOO, ktorá je súčasťou parku ako Živý
kútiki. Jeho zámerom je vybudovať maličkú ZOO,
ktorá by zahŕňala sektor s papagájmi a exotickým
vtáctvom, keďže ide o chovateľa týchto vtákov.
Podnikateľ by tu tiež chcel umiestniť lamy, diviaky
a pokiaľ by to ľudí zaujímalo a mali by záujem, tak
v budúcnosti by tu mohla byť umiestnená aj nejaká
šelma, napríklad tiger. V miniZOO by mal byť vytvorený i živý kútik, kde by určité zvieratá mali voľný
výbeh a ľudia by mohli ísť priamo medzi ne, čo by
bolo zároveň edukatívne najmä pre deti, keďže by
mali priamy kontakt so zvieratami. Samozrejme,

Komentár

neboli by to žiadne šelmy, ale nejaké druhy domácich zvierat. Poslanci budú na májovom zastupiteľstve hlasovať, či a za akých podmienok odsúhlasia
prenájom tejto časti parku a pozemkov.
Prevádzka miniZOO nebude drahšia
Ivan Černaj, primátor mesta: „Podporujem tento
projekt, pretože tým by náš park získal opäť ďalšiu
dimenziu. Ďalší benefit by bol z toho, že ten istý
poplatok, ktorý dnes vynakladáme na chod živého kútika, by bol vynakladaný aj na tento projekt.
Spomínaný podnikateľ nežiada od mesta žiadnu
sumu zvlášť na riešenie takejto ZOO. Pri tých istých
nákladoch by tak vznikla skutočná miniZOO. Kŕmenie a starostlivosť o zvieratá by boli tiež v jeho réžii.“
Ako sme sa ďalej dozvedeli, znovu by boli zarybnené rybníky, celé okolie by sa skultúrnilo napr. lavičkami či ležadlami a park by tak bol viac atraktívny
pre obyvateľov.
(li)

ZAHASILI BY STE CIGARETU NA KOBERCI V OBÝVAČKE?

Projekt Revitalizácia centrálnej mestskej
zóny Žiar nad Hronom je takmer dokončený.
Na námestí pribudlo veľa novej zelene, herné
prvky pre deti či nové lavičky. Občania mesta
sa však najviac ponosujú na chodníky, ktoré
sú vysypané štrkom, tzv. minerálnym betónom.
Medzi Žiarčanmi sa objavujú názory, že okolo
lavičiek, ktoré sú aj na štrkových plochách, je už
teraz množstvo cigaretových ohorkov, papierikov, ohryzky z jabĺk či iné odpadky. Príčina je
v štrku alebo v ľuďoch? Odhadzovanie čohokoľvek na zem svedčí o našej kultúre. Všade naokolo
je predsa dostatok nových smetných košov.
Mnoho názorov je tiež takých, že ihrisko s hernými prvkami nie je vhodné pre deti, keďže je tiež
na štrkovom povrchu, kde sa práši. Ak by bola
miesto štrku vysadená tráva, po čase by bola zničená a udupaná a po daždi by sa pod hernými prvka-

mi tvorilo blato. A to by opäť viedlo k sťažnostiam.
Aj v takom prípade by sa určite množili sťažnosti
od občanov. Ako sa hovorí, človeku nevyhovieš.
Mesto stále hľadá možnosti, ako „problémy“
so štrkom čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešiť, pretože sa snaží o spokojnosť Žiarčanov.
Architektka Eva Wernerová, ktorá nové námestie
navrhovala, však voľbu štrku obhajuje. Podľa jej
slov sa z neho postupne stane pevný povrch. Ako
všetko, chce to svoj čas a prejaviť by sa to malo
do jedného, maximálne dvoch rokov, kedy by
sa už z chodníkov prášiť nemalo. Pomôcť tomu
môže i dážď, ktorý materiálu pomôže usadiť sa.
A čo so špakmi a odpadkami? Zamyslite sa
sami, či by ste si doma v obývačke odhodili šupku
z banána alebo zahasili cigaretu. Máte predsa odpadkový kôš a popolník. A tie máme aj v meste.
Odpadkové koše na námestí majú hneď aj popolník...
(li)

Príslušníci mestskej polície zadržali zlodejov
V utorok 26. apríla niekoľko minút pred polnocou ohlásil obyvateľ z Kukučínovej ulice na linku
mestskej polície pohyb podozrivých osôb pri
susednom dome. Po príchode na miesto príslušníci MsP zadržali dve osoby zjavne pod vplyvom
omamných látok. Starší pán, ktorému rodinný
dom patrí, sa snažil ukryť v dome. Ďalším vyšetrovaním sa zistilo, že podozriví tento dom „nenav-

štívili“ prvýkrát. Deň predtým rozbili sklenenú výplň vchodových dverí a majiteľovi domu odcudzili
finančnú hotovosť.
Po zásahu príslušníkov MsP boli páchatelia, podozriví zo spáchania trestného činu porušovania
domovej slobody, odvedení na útvar Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom.
(r)
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V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 5. mája 2011 (t. j. štvrtok) o 14.00
hodine do zasadačky Mestského kultúrneho
centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto
programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných
kontrolách HKM za rok 2010.
4. Správa o činnosti MsP za rok 2010.
5. Informácia o plnení rozpočtu mesta:
a)Návrh na l. zmenu rozpočtu mesta Žiar
nad Hronom.
6. Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom:
a)stanovisko audítora,
b)stanovisko hlavného kontrolóra k Závereč
nému účtu mesta ZH za rok 2010.
7. Správa o činnosti obchodných spoločností
a príspevkovej organizácií:
a) MsKC,
b) TS s. r. o.,
c) MŠK s. r. o.
8. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia.
9. VZN o záväzných častiach územného plánu
mesta Žiar nad Hronom – zmeny a doplnky
č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009.
10. Informácia o stave kroniky mesta Žiar
nad Hronom ku dňu 20.4.2011.
11. Informácia o činnosti koordinátora práce
s mládežou.
12. Doplnenie poslancov pre výkon zboru
pre občianske záležitosti.
13. Interpelácia poslancov.
14.Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – pozemkové,
b) Informácia o plnení zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk spoločnosťou GRREI, s.r.o.,
c) VZN mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa
dopĺňa VZN č. 11/2009 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb,
d) VZN mesta Žiar nad Hronom – Trhový
poriadok pre Svätokrížsku tržnicu.
15. Záver.
Ivan Černaj, primátor mesta

OPRAVA

V minulom čísle Mestských novín sme omylom uviedli, že Štefan Moyses sa stal predsedom
Matice slovenskej v roku 1869. Správne je, že ju
založil a stal sa aj jej prvým predsedom v roku
1863, tisíc rokov po tom, ako na naše územie
prišli svätí Cyril a Metod. Čitateľom sa za chybu
ospravedlňujeme.
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grafov, fotograﬁí graﬁky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika
k 31.12.2009 je mesto Žiar nad Hronom.

noviny.ziar.sk

Mestské noviny | 3. máj 2011

3

SPRAVODAJSTVO

Žiarski poslanci vysadili vetrolam
V piatok 15. apríla vysádzali žiarski poslanci
dreviny, ktoré by mali v budúcnosti slúžiť ako
vetrolam. Ten by mal tlmiť nárazy silného vetra za výškovými domami na Ulici SNP smerom
na Handlovú.
Iniciatíva vysadiť dreviny vzišla v Komisii životného prostredia. Mária Biesová, predsedníčka komisie: „Tento rok je Organizáciou spojených národov vyhlásený za Medzinárodný rok lesa. Les však
v meste sadiť nebudeme. Ale keďže každá zeleň je
dobrá, po dohode s Marcelou Gendiarovou z Odboru životného prostredia sme sa rozhodli vysadiť
tzv. vetrolam a k tomu aj zopár listnáčov.“ Sadenia
sa zúčastnili takmer všetci poslanci.
Stromčeky sponzorsky darovali Štátne lesy, š. p.
„Do vetrolamu sme vysadili smrek. Okrem toho,
sme zaň zasadili aj dekoratívne listnáče ako ginko,
jarabinu a brezu,“ spresnila ďalej Mária Biesová.
O dreviny sa ďalej budú starať Technické služby, s.
r. o., ktoré ich budú počas jari pravidelne polievať,
aby sa ujali. „Potom už bude aj na nás poslancoch,
aby sme si išli občas stromčeky obzrieť. V prípade,
že by boli nejaké straty, na rok dosadíme ďalšie,“
prisľúbila poslankyňa.
Ako ďalej zdôraznila, určite to nie je jediná akcia komisie. Na jeseň pripravujú besedu s občanmi. „Chceme, aby aj obyčajný občan pochopil, čo
pre človeka znamená les. Myslím si, že treba na tej-

to osvete pracovať aj s dospelou populáciou, aby
pochopili, čo je les, ako s ním narábať, prečo robíme
výruby, a keď ich už robíme, že to má svoj význam.
Na besede chceme tiež zodpovedať na otázky, ktoré sú pre laikov neznáme,“ konkretizovala ďalšie
kroky komisie jej predsedníčka.
Pôvodne malo byť vysadených symbolických
19 kusov drevín, keďže práve toľko je aj žiarskych
poslancov. Nakoniec na otvorenom priestranstve
pribudlo približne 60 stromov.
Ďaľších 28 smrekov vysadili aktivační pracovníci
na základe požiadaviek občanov za oplotenie areálu Technických služieb, s. r. o., na Ul. A. Dubčeka.

Projekt Revitalizácia centrálnej mestskej zóny
sa priamo netýka kruhového námestia. Miesto
mobilnej zelene, ktorá sa na kruh plánovala
umiestniť, sa po obvode vysadia pevné dreviny.
Marcela Gendiarová z Odboru životného prostredia: „Nastala zmena náhradnej výsadby zo strany
dodávateľa, a teda spoločnosti Delta Trade. Namiesto 24 mobilných kvetináčov, ktoré mali byť
umiestnené na starom kruhovom námestí a vysadené trvácnymi drevinami, budú vysadené pevné
vzrastlé dreviny.“ Dreviny budú vysadené priamo
do dlažby kruhového námestia. V súčasnosti sa
rozhoduje medzi dvomi druhmi stromov – buď sa
vysadí lipa európska, alebo lipa strieborná.
„Vysadených bude osem stromov. Brali sme
do úvahy potreby a pripomienky občanov, ktorí
chceli na námestí zeleň, pod ktorú by si v letných
mesiacoch mohli sadnúť do tieňa. Zároveň tak bude
námestie opäť viac zelené a kyslíkové,“ konkretizovala ďalej Marcela Gendiarová. Keďže výsadba
spomínaných drevín nie je súčasťou revitalizácie,
financovať ju bude spoločnosť Delta Trade. (li)
V ŠKÔLKE SA PODARILO ODCHYTIŤ
19 UŽOVIEK

Proti vzniku erotického salóna sa podpísalo takmer 800 občanov
Investor, spoločnosť L&N Invest, chce v
priestoroch bývalej STS-ky prevádzkovať
erotický salón. S výstavbou takéhoto druhu
podniku však nesúhlasí časť obyvateľov Žiaru
nad Hronom ani primátor mesta.
Niektorí z nich preto začiatkom apríla spísali petíciu proti výstavbe. Do uzávierky našich novín sa im
podarilo vyzbierať takmer 800 podpisov, ktoré už
adresovali vedeniu mesta.
Ako nám povedal právny zástupca spoločnosti
L&N Invest, Dušan Dobiš, v súčasnosti nevie povedať, kedy bude prevádzka erotického salónu spustená, keďže stavebný úrad doposiaľ nevydal stavebné
povolenie. „Pravdepodobne ho ani nevydá, keďže
mesto ako vlastník susediacej stavby nedalo súhlas
so zriadením erotického salóna. Napriek tomu, že
máme všetky stanoviská susediacich objektov pozitívne a máme tiež súhlasné stanoviska orgánov, ako
sú Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hasičský záchranný zbor či Úrad životného prostredia,“
konštatoval Dušan Dobiš. Ako však ďalej uviedol,
na všetky rozhodnutia Stavebného úradu v Žiari
nad Hronom pôjdu odvolania a bude o nich rozhodovať Krajský úrad v Banskej Bystrici.

ZELEŇ V KRUHOVEJ ČASTI NÁMESTIA BUDE

Mesto s prevádzkovaním erotického salóna
nesúhlasí
Ako nám bolo potvrdené, mesto Žiar nad Hronom ako účastník stavebného konania vydá záporné stanovisko k predmetnej veci, keďže nesúhlasí
s prevádzkou takéhoto zariadenia v intraviláne
mesta. Hovorca mesta, Martin Baláž: „Petícia, ktorú robili niektorí občania mesta, bola doručená aj
primátorovi mesta. Treba však objektívne povedať,
že primátor nemá rozhodovaciu právomoc, aby
mohol povedať, že erotický salón tu nebude. Petíciu však berie ako podporné stanovisko určitého
spektra ľudí, keďže 800 obyvateľov určite nie je zanedbateľné množstvo. Pri ďalších aktivitách sa tak
bude odvolávať aj na vôľu týchto ľudí.“
(li)

Budova Materskej školy – elokovanej triedy
na Sládkovičovej ulici, ktorá je spolu s detskými
jasľami, bola po niekoľkých týždňoch opäť otvorená. Hady, ktoré boli príčinou jej zatvorenia, sa
už podarilo odchytiť.
Žiarska škôlka s jasľami bola pre výskyt plazov
zatvorená od konca marca. „Počas obdobia, kedy
bola budova škôlky zatvorená, a tiež pred jej zatvorením, odchytili v jej priestoroch mestskí policajti či zamestnanci mestského úradu 19 plazov.
Vo všetkých prípadoch išlo o užovky obojkové.
Hoci nie sú priamo nebezpečné človeku, tento
objekt materskej školy sme zatvorili. Chceli sme
zachovať bezpečnosť a dôveru rodičov detí, ktoré
toto zariadenie navštevujú,“ uviedol hovorca mesta, Martin Baláž.
Výskyt plazov monitorovali pracovníci termokamerou a kamerou citlivou na pohyb. „Nezistilo sa
žiadne hniezdisko hadov, v ktorom by sa zdržiavali.
Keď sa približne týždeň neobjavil žiadny plaz, rozhodli sme sa budovu škôlky opäť otvoriť. Obavy nevyjadril nikto z rodičov detí,“ dodal ďalej hovorca.
Hady sa v budove pravdepodobne premnožili
v tomto roku a nemohli si nájsť cestu von, pretože
pri rekonštrukciách boli vonkajšie obvodové múry
zateplené. I keď by sa už v budove plazy nemali
nachádzať, mesto dalo i napriek tomu vyšpárovať
štrbiny v prahoch či podlahách, aby sa opakovaniu
takejto situácie zabránilo. Rovnako sa tak pokračuje v pravidelných ranných kontrolách priestorov,
kde sa hady našli prvýkrát.
Užovky, ktoré odchytili mestskí policajti či pracovníci mesta, vypustili do voľnej prírody za mestom.
Ich prirodzeným prostredím je najmä okolie potokov či vodných plôch.
(li)

ZA NELEGÁLNE SKLÁDKY BUDÚ OBYVATELIA SPOD KORTÍNY PRÍSNE POKUTOVANÍ

V sobotu 16. apríla sa stretli predstavitelia
Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Žiar
nad Hronom a zástupcovia Technických služieb,
a. s., s obyvateľmi nelegálnej osady pod Kortínou.
Marek Rakovský, predseda UaPS a poslanec
MsZ: „Účelom stretnutia bolo predstaviť model riešenia, na základe ktorého by mal byť stav
po vyčistení nelegálnych skládok v tejto časti mesta
dlhodobo udržateľný.“ Výsledkom je teda riešenie,
na ktorom sa dohodli všetky strany. Od 30. apríla
bude v tejto lokalite pristavený uzamykateľný veľ-

kokapacitný kontajner, ktorý bude pre obyvateľov
Kortíny otvorený každú sobotu v čase od 10.00
do 14.00 hod. Do kontajnera budú môcť ukladať
všetok komunálny, objemný a drobný stavebný
odpad. „Poplatok za uskladnenie odpadu do tohto
kontajnera bude vo výške 3 eur na jedno obydlie.
Kontajner objedná UaPS od technických služieb a
z vyzbieraných finančných príspevkov bude potom
uhrádzať faktúry,“ spresnil Marek Rakovský. Pre občanov z tejto osady boli vyhotovené aj informačné
letáky, z ktorých sa dozvedia informácie o čase,
kedy bude kontajner otvorený, o výške poplatku,
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ako aj upozornenie na možné postihy. „V prípade
vytvárania ďalších čiernych skládok v tejto lokalite hrozia neprispôsobivým obyvateľom Kortíny
prísne sankcie. Môžeme hovoriť o radikálnom riešení – vyprataní tých neprispôsobivých obyvateľov
z pozemkov, na ktorých sú nelegálne a ktoré sú
vo vlastníctve UaPS,“ zdôraznil Marek Rakovský.
Ako sme vás informovali, v tejto časti mesta sa pred
Veľkou nocou konalo veľké upratovanie. V rámci
neho sa vyviezlo 45 veľkokapacitných kontajnerov odpadu, denne v priemere 6 – 7 kontajnerov,
čo predstavuje spolu viac ako 50 ton odpadu. (li)
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Domáce kompostovanie
KUCHYNSKÝ ODPAD

Koncom roka 2009 dostali občania bývajúci v rodinných domoch domáce kompostéry
v rámci projektu Intenzifikácia separovaného
zberu. Keďže nadišiel čas, keď sa bioodpad
zo záhrad hromadí, budeme sa v tomto čísle venovať práve kompostovaniu.
Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí
30 – 45 % z celkového množstva odpadu. Konečný
produkt – kompost môže byť použitý pri pestovaní
rastlín ako organo – minerálne hnojivo.
ČO MÔŽEME DAŤ DO KOMPOSTÉRA?

Ideálna je mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov, nielen čo sa týka obsahu živín, ale aj štruktúry. Priebeh kompostovania závisí na zmiešaní
surovín, ktoré chcete kompostovať, v správnom
pomere. V zásade existujú dva typy surovín:
• „Zelené“ – vlhké, mäkké, zelené suroviny
(bohaté na dusík),
• „Hnedé“ – suché, tvrdšie, pijavé suroviny
(bohaté na uhlík).
Ideálne je zmiešať jedno vedro zeleného materiálu s jedným alebo dvomi vedrami hnedého materiálu a dobre premiešať. Ak práve nemáme k dispozícii prírodný hnedý materiál, môžeme použiť
stlačený papier, lepenku, škatuľu od vajíčok, piliny,
atď. Tým dosiahneme, že materiál na kompostovanie bude vlhký, a zároveň bude mať veľa vzduchových priestorov – tak ako zdravá pôda.

Zvyšky zeleniny (šupky a odrezky) sú veľmi bohaté na živiny. Zvyšky ovocia a usadenina z kávy sú
maškrtou pre kompostové dážďovky. Šupky južného ovocia (banány, pomaranče, citróny) obsahujú
niekedy zvyšky chemických prípravkov na ochranu
rastlín pri pestovaní a doprave. Tie sa však počas
rozkladu odbúrajú. Tieto šupky je vhodné posekať
na menšie kúsky a zmiešať s ostatným materiálom.
Na kompostovanie sú tiež vhodné zvädnuté kytice,
opotrebovaná zemina z kvetináčov, vlasy, zvyšky
vlny, papierové vreckovky. Kuchynský odpad vhodný na kompostovanie má tendenciu k vlhkosti
a zápachu. Jednoduchým riešením je zmiešať ho
na polovicu s papierom a lepenkou, ktoré sajú
vodu. Zbierajte preto lepenkové rolky, škatule
od vajec či obálky bez okienok. Papier a lepenka
predstavujú ideálny spôsob ako nasiaknuť tekutiny z kuchynských zvyškov. Naopak, varené jedlo,
mliečne výrobky, chlieb a surové mäso do kompostu nepatria, pretože lákajú rôzne zvieratá, o ktoré
pri kompostovaní nestojíme.
ŽIVOT V KOMPOSTÉRI

Celým tajomstvom správneho kompostovania
je vytvorenie ideálnych podmienok pre baktérie,
huby a ďalšie tvory zodpovedné za proces rozkladania. A tým sa darí práve vo vlhkom prostredí
s dostatkom vzduchu. Pri správnych podmienkach
sa kolónie baktérií môžu každú hodinu zdvojnásobiť. Je to predovšetkým tento pozoruhodný nárast
v počte baktérií, ich dýchanie, trávenie a rozmnožovanie, premena energie uloženej v surovinách
v hromade, čo spôsobuje zvyšovanie teploty kompostu. Tu sa výborne darí termofilným baktériám.
Keď hromada ochladne, zostáva v nej veľa potravy
pre všetkých v podobe lariev a menších živočíchov.
Kompost sa stane magnetom pre všetky možné živočíchy vrátane väčších druhov.
ŠTYRI ZÁSADY SPRÁVNEHO
KOMPOSTOVANIA

Správna veľkosť kompostovaného materiálu
Hnedý, tvrdý materiál by mal merať zhruba
10 cm, šupky a iné zvyšky zeleniny a ovocia treba
posekať na menšie časti, a mäkké šťavnaté materiály nie je potrebné zmenšovať.
Správna skladba kompostu
Dôležité je suroviny navzájom miešať nie ukladať
vo vrstvách – uhlíkaté s dusíkatými, teda zelené
s hnedými. Ak budete kompostovať záhradný od-
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pad so zvyškami z kuchyne, mali by ste sa priblížiť
k správnej surovinovej skladbe.
Dostatočný prístup vzduchu
Otvory na stenách kompostéra sú veľkou výhodou pri kompostovaní, pretože dochádza k prevzdušneniu celej kopy. Práve kvôli vzduchovým
pórom v kope pridávame hnedý, tvrdší materiál
v správnej veľkosti popísanej vyššie. Ak sa v kope
nenachádza dostatok vzduchu, kompost zapácha.
Dostatočná vlhkosť
Ak má kompost nedostatok vlhkosti, proces sa
spomaľuje až zastavuje. Ak je vlhkosť nadmerná dochádza k hnilobnému procesu, niekedy až
k skysnutiu kompostu, čo sa prejaví zápachom.
Záleží preto opäť na priaznivom zložení materiálu,
hlavne čo sa týka štruktúry surovín. Pri nedostatku
vlhkosti môžeme kompost aj sami kropiť vodou.
Cieľom kompostovania je premeniť organický
odpad pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá je silne redukovaná, ako do objemu tak
do hmotnosti, je neškodná, hygienicky a esteticky
neškodná. Ak odpad vhodný na kompostovanie
končí na skládkach, prebieha tu množstvo reakcií,
z ktorých mnohé dodnes nepoznáme. Triedením
odpadu, vrátane organického odpadu, predchádzame škodám ekologickým (záber pôdy, znečisťovanie vody, pôdy a vzduchu, plytvanie neobnoviteľnými ako aj obnoviteľnými zdrojmi), ekonomickým
(platíme zbytočne za likvidáciu odpadu, prichádzame o hodnotné suroviny, ktoré zväčša dovážame,
atď.), ale aj etickým (ničenie prirodzených biotopov, ktoré sprevádza každá ťažba nových surovín,
plytvanie prírodných zdrojov, o ktoré pripravujeme
budúce generácie). Je na každom z nás, aby sme
pomohli životnému prostrediu, generáciám, ktoré
prídu po nás a tiež vlastnej peňaženke.
OŽP
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Plasty: vedeli ste, že téglik od jogurtu je polystyrén?

živote, môžeme spomenúť tiež polyvinylchlorid
a polystyrén, ktoré sú takisto často súčasťou nášho
každodenného života. Vedeli ste, že napr. téglik
od jogurtu je polystyrén?
VÝROBA PLASTOV

Označenie plasty je odvodené z gréckeho
slova plassein (tvarovať). Vlastnosti plastov ich
predurčili na to, aby boli všade. Prvým priemyselne vyrábaným plastom bol bakelit, ktorý veľmi rýchlo zľudovel a bakelitom sa viac-menej aj
v súčasnosti často všeobecne označujú umelé
hmoty. Hoci sa bakelit používa dodnes, postupne ho vytlačili modernejšie plasty.
NAJPOUŽÍVANEJŠIE DRUHY
PLASTOV V SÚČASNOSTI

Jedným z najznámejších moderných plastov v súčasnosti je polyetyléntereftalát, známy pod skratkou PET. V roku 1941 ho patentovala spoločnosť
Calico Printer´s v Manchestri ako vnútorne viskózny polymér. Najskôr sa tento plast začal používať
na výrobu polyesterového vlákna a využíva sa dodnes. Vlákna z neho nájdeme v kordoch pneumatík, ale aj v textilných látkach. Dajú sa kombinovať
s inými syntetickými alebo prírodnými materiálmi
(vlna, bavlna), čím vznikajú moderné zmesové
materiály pre textilný a odevný priemysel. Fľaša z
PET bola patentovaná až v roku 1973. Komerčné
využitie PET na nápojové obaly prišlo o sedem
rokov neskôr. Potom sa však oproti ťažšiemu sklu
na trhu ujal veľmi rýchlo a veľmi rýchlo aj začal plniť skládky odpadu, zamorovať životné prostredie
a vytláčať sklo z používania. Hlavnou devízou PET
je našťastie to, že ho možno úplne recyklovať. Polyetylén (PE) je v súčasnosti najpoužívanejší plast.
Stretávame sa s ním hlavne v podobe vreciek, baliacich fólií, uzáverov na fľaše, aj v podobe úžitkových predmetov, ktoré sú vyrobené tvarovaním,
potrubných systémov, prepraviek fliaš, technických
a poľnohospodárskych fólií. Polyetylén sa prvýkrát
pripravil v roku1898. Priemyselne použiteľná syntéza polyetylénu však bola objavená náhodou
až v roku 1933. Polypropylén (PP) vyniká veľmi
dobrou chemickou a mechanickou odolnosťou.
V roku 2001 dosiahla ročná svetová produkcia polypropylénu 30 miliónov ton. V súčasnosti existuje
veľké množstvo plastov využívaných v bežnom

Hlavnou surovinou pri výrobe plastov je ropa. Len
pri jej doprave uniká ročne do povrchových vôd
3,5 milióna ton. Na výrobu 1 kg PET sa spotrebuje
približne 1,9 kg ropy. Ďalšími prírodnými surovinami, ktoré sa môžu využiť pri výrobe, sú uhlie, kuchynská soľ, piesok a podobne. Okrem základných
surovín, ktoré tvoria podstatu plastu, sa pri výrobe
používa obrovské množstvo ďalších látok – zmäkčovadiel, farbív a pigmentov, plnidiel, stabilizátorov, emulgátorov, regulátorov a iných. Na výrobu
jednej fľaše balenej vody sa spotrebuje 5 x viac
vody, než ktorú sama obsahuje.
RECYKLÁCIA PLASTOV

Plasty sa rozkladajú v prírode a na skládkach odpadov asi 500 rokov. Pritom sú cennými zdrojmi
druhotných surovín, ktoré dokážeme zhodnotiť tak
materiálovo, ako aj energeticky. Zoberme si takú
PET fľašu. Po tom, ako nápoj z nej vypijeme, môžeme si sami vybrať, či ju vhodíme do žltého kontajnera a jej životný cyklus bude pokračovať, alebo
do zmesového komunálneho odpadu, odkiaľ sa
dostane už len na skládku odpadov a tam jej cesta
skončí. Ak si vyberieme prvú možnosť, cesta fľaše
bude vyzerať asi takto: spolu s ostatným odpadom
sa dostane na dotrieďovaciu linku, kde ju oddelia
od ďalších druhov odpadu (kovov a tetrapakov),
ale tiež od plastových odpadov iných druhov.
Pri ručnom dotriedení je dôležité nezmiešavať jednotlivé druhy plastov spolu (PP s PE alebo s PS),
pretože každý druh plastu má iné chemické zloženie, preto sa musí z každej flaše odstrániť uzáver, čo
je náročné na čas. PET fľaša sa triedi aj podľa farieb
– na zelené, modré a číre zvlášť. Hnedé, ružové a
PET fľaše inej farby sa balia dovedna.
Odstrániť či neodstrániť uzáver?
Pred vhodením do žltej nádoby treba uzáver z fľaše odstrániť, a to z viacerých dôvodov. Prvým z nich
je, že samotný uzáver PET fliaš je plastom iného
zloženia. Ide o hustý polyetylén – HDPE. Tento sa
recykluje inak ako PET. Druhým dôvodom je, že
uzáver bráni efektívnemu lisovania, ktoré je možné
v každom vozidle, nakoľko na zber separovaného
odpadu je vybavené lisom. Uzáver bráni lisu, aby
zminimalizoval objem PET fľaše, a tým nedochádza
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k úplnému využitiu zberovej časti vozidla. Lisovanie fliaš prebieha aj po ich vytriedení. Na porovnanie: balíky zlisovaných uzavretých fliaš vážia asi
30 – 40 kg, balíky zlisovaných fliaš, z ktorých boli
odstránené uzávery, vážia 90 – 100 kg. Pri preprave takéhoto plastového odpadu k spracovateľovi
sa využíva efektívne plná kapacita prepravného
priestoru. V spracovateľskom závode dochádza
k drveniu PET fliaš, následným krokom je pranie
drvených vločiek. Regranulácia je posledným
krokom recyklácie, čistá drvina sa dostane do regranulátora, kde pri teplote 280 °C a tlaku 160 bar
dostaneme regranulát vo forme amorfnej. Táto
forma regranulátu môže slúžiť ako surovina pre
textilný priemysel na ťahanie vlákna. Ďalší postup
je kryštalizácia, ktorá je súčasťou polykondenzácie.
Pri teplote 200 °C a tlaku 0 bar materiál dostane konečnú formu a požadovanú kvalitu. Spracovaný
polyetyléntereftalát možno zužitkovať pri výrobe
finálneho výrobku tak na priemyselné, ako aj na
potravinárske účely, napr. obalový materiál z PET
fólie, výroba preforiem, z ktorých sa vyfukujú nové
PET fľaše alebo v textilnom priemysle na ťahanie
vlákna. PP a PE sa spracovávajú v inom závode. Finálnym produktom týchto plastových odpadov je
tekutá zmes uhľovodíkov. Tá sa predáva rafinériám,
ktoré ju ďalej spracovávajú. Táto zmes má podobné
vlastnosti ako ľahký vykurovací olej, avšak obsahuje minimum síry a chlóru. Závod je schopný ročne
spracovať okolo 12-tisíc ton plastového odpadu.
Z toho dokáže vyrobiť okolo 9-tisíc ton olejovej
frakcie.
PLASTY AKO ZLOŽKA
KOMUNÁLNEHO ODPADU

Plasty tvoria hmotnosťou síce menej než 8 % odpadu, no objemovo oveľa viac, čo je dôležité najmä
na skládkach, kde je objem dôležitejší ako hmotnosť. Aj v Žiari nad Hronom si môžeme všimnúť, že
v mnohých stojiskách sa nachádza jedna nádoba
na sklo, jedna na papier, ale dve na plasty, kovy, tetrapaky. Začiatkom minulého roka dochádzalo k vývozom žltej nádoby v stojiskách len raz do týždňa.
Koncom minulého roka sa však muselo pristúpiť
k zvýšeniu frekvencie zvozu plastov – v stojiskách
je to dvakrát do týždňa, v pondelok a vo štvrtok,
v častiach mesta s IBV dvakrát do mesiaca. V minulom roku sme v Žiari nad Hronom zhodnotili
takmer 300 ton plastového odpadu. Tento našiel
svoje uplatnenie ako zdroj energie alebo sa materiálovo zhodnotil.
OŽP
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Sklo a jeho význam

Sklo je darček od prírody. Vyrába sa zo surovín, ktoré sa v prírode vyskytujú vo veľkom
množstve, napr. z piesku, vápenca, dolomitu,
živca a zo sódy. Sklo je kvalitný a ekologický
obal – hygienický, chuťovo neutrálny, farebne rozdielny, tvarovo rozmanitý, vyrobený
z prírodných surovín, ekologicky zmysluplný,
100 % recyklovateľný. Štátny zdravotný ústav
SR ho odporúča z hľadiska zdravia ako najviac
vyhovujúci.
VYUŽITIE SKLA

Výroba skla sa datuje už do doby bronzovej
(3. tisícročie p. n. l.). Prvými výrobkami zo skla boli
korálky. Najstaršie sklenené nádoby pochádzajú
z Egypta, majú takmer 4000 rokov. Toto sklo však
bolo nepriehľadné a len nevýrazne sfarbené. Dnes
si bez skla nedokážeme náš každodenný život
predstaviť. Sklenené obaly najrôznejších tvarov i
farebných odtieňov nachádzajú široké uplatnenie
nielen v potravinárskom priemysle, ale aj v oblasti
farmaceutického priemyslu či kozmetiky. Sklo sa
využíva v elektrotechnike, a tiež v automobilovom
priemysle.
PREMENA ODPADU NA OBAL

Sklo je materiál, ktorý možno donekonečna recyklovať. Procesom recyklácie si sklo uchováva
rovnaké fyzikálne, chemické či hygienické vlastnosti, ako keby bolo vyrobené z prírodných zdrojov – piesku, vápenca a sódy. Nami vyzbierané
sklo končí v závode na výrobu skla v Nemšovej. Tu
sa vyrábajú nové sklenené obaly – na ich výrobu
sa využíva 90 % starého zberového skla. Ročne
tento závod predá vyše 450 miliónov kusov, pričom približne 40 % výroby smeruje za hranice.
Sortiment obsahuje okrem sklenených fliaš tiež
konzervárenské sklo, sklenené obaly na detskú
výživu, kečup, instantnú kávu a mnoho ďalších,
najmä potravinárskych výrobkov. Staré sklo a nové
suroviny sa tavia spolu pri teplote 1580 º C. Najdôležitejším energetickým zdrojom je zemný plyn.
Z tečúcej skloviny sa presne dávkujú a strihajú žeravé kvapky, ktoré sa vedú cez žľab do prednej formy.

Definitívnu formu dostáva sklenený obal pomocou stlačeného vzduchu v konečnej forme. Vyformovaná a ešte žeravá fľaša sa pomaly ochladzuje
v chladiacej peci, aby sa znížilo pnutie materiálu.
Následným ošetrením povrchu sa výrobok chráni pred poškriabaním a zlepšuje sa jeho pevnosť.
Po opustení chladiacej pece sa všetky výrobky
podrobia optickej, mechanickej aj elektronickej
kontrole, aby sa vylúčili prípadné nedostatky v požiadavkách na kvalitu. Čo nezodpovedá norme, sa
vyradí a vráti späť do taviacej pece.
AKÝ VÝZNAM MÁ ZBER SKLA?

Ako bolo opísané vyššie, sklo je kvalitnou druhotnou surovinou. Pri výrobe nových sklenených
obalov zo zberového skla sa šetrí energia – recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetriť až 400 Wh
elektrickej energie (100 W žiarovka svieti cca 4 hodiny). Recyklácia obalového skla tiež znamená menej emisií. Výroba jednej tony sklenených obalov
z črepov môže znížiť zaťaženie životného prostredia emisiami CO2 až o 400 kg. Okrem toho šetríme
prírodné zdroje potrebné na jeho výrobu.
KAM TEDA SO SKLOM?

Odpad zo skla môžeme ukladať do zelených nádob. Nie je však sklo ako sklo. Do zeleného kontajnera patria: sklenené obaly rôznej farby bez uzáverov a črepy z nich, dekoratívne a tabuľové sklo,
sklenené poháre. Nepatria sem: porcelán, keramika, dlaždice, zrkadlá, obrazovky, žiarivky, výbojky,
autosklo, drôtové sklo, sklo kombinované s inými
látkami, sklenené obaly znečistené farbou, olejom,
potravinami a zeminou.
PREČO SA NEMÔŽE DO SKLA
Z OBALOV MIEŠAŤ SKLO Z ELEKTRONIKY?

Sklo pre elektroniku, ako napr. TV obrazovky a
monitory PC, má osobité zloženie, aby sa dosiahla
účinná ochrana zraku užívateľov pred röntgenovým
žiarením a účinkami rýchlych elektrónov. Ochranný
účinok skla sa dosahuje pridaním ťažkých kovov,
ako napr. stroncium, bárium a olovo. Tieto prvky
sú však nežiaduce pri výrobe obalového skla, a
preto do kontajnera na obalové sklo nepatria najmä TV obrazovky a monitory PC. O elektroodpade
sme písali v č. 8/2010, môžeme však pripomenúť,
že obyvatelia mesta majú hneď tri možnosti ako
sa ho zbaviť bezplatne. Prvou je jeho odovzdanie
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na Zbernom dvore, druhou odovzdanie starého
spotrebiča v predajni pri kúpe nového spotrebiča
a treťou uloženie elektroodpadu do mobilnej zberne počas Dní jarnej a jesennej čistoty. Elektroodpad by sa nemal rozoberať, ale treba ho odovzdať
v kompletnom stave. Nie je preto dôvod, aby obyvatelia mesta vhadzovali do zelených nádob sklo
z elektroniky.
PREČO SA DO ZELENÉHO
KONTAJNERA NEUKLADAJÚ AUTOSKLÁ?

Tento druh odpadu sa vzhľadom na svoje špecifické zloženie nedá bežným spôsobom recyklovať.
Autosklá totiž obsahujú ochrannú fóliu. Túto treba
od sklenenej zložky odpadu oddeliť. Až takto oddelené sklo možno recyklovať bežným spôsobom
ako obalové sklo. Závod na recykláciu a výrobu
obalového skla nemá k dispozícii takúto špeciálnu
technológiu na oddeľovanie fólie od skla, preto autosklá najskôr putujú do spoločností, kde sa takéto
zariadenie nachádzajú. Autoskla sa obyvatelia mesta môžu zbaviť na Zbernom dvore. Ten sa nachádza
na Ul. SNP 131, v areáli Technických služieb – Žiar
nad Hronom, a. s., nad OR HaZZ (hasičmi). Otváracie hodiny Zberného dvora sú počas celého roka
v pracovných dňoch, v sobotu od 8.00 do 20.00.
V nedeľu a počas sviatkov je Zberný dvor zatvorený. Bližšie informácie o tom, akých druhov odpadu
sa tu môžete zbaviť, vám poskytnú na bezplatnej
Zelenej linke 0800 500 501.
ZO ŠTATISTIKY

V komunálnom odpade na Slovensku sa nachádza podľa rôznych zdrojov v priemere od 8 do 12
% skla. V minulom roku sme v Žiari nad Hronom
vyzbierali a zhodnotili viac ako 200 ton obalového
skla. To sa premenilo na nové výrobky, a neskončilo
na skládke odpadov. Ak by skončilo tam, rozkladalo by sa viac ako 4000 rokov. Jeho rozkladom by
vznikli prírodné suroviny, z ktorých bolo sklo vyrobené, teda piesok, vápenec a dolomit.
V každom stojisku sa nachádza zberná nádoba určená na zber obalového skla. Pre obyvateľov v časti s individuálnou bytovou výstavbou, sú nádoby
na sklo umiestnené na verejných priestranstvách.
Zelených nádob pre obyvateľov IBV je v meste viac
ako desať. Ak ste si predsa len ešte nevšimli kde sa
zelená nádoba nachádza, informujte sa na Zelenej
linke 0800 500 501. OŽP
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Prvý sobáš v exteriéri už v júni
Ako sme vás už pred časom informovali, žiarski poslanci schválili konanie sobášov i mimo
priestorov Mestského kultúrneho centra. O svadobnú ceremóniu napr. v Parku Štefan Moysesa
sa od februára zaujímalo už niekoľko párov.
Okrem Parku Štefana Moysesa možno sobáš
uzavrieť na ktoromkoľvek mieste v katastrálnom
území mesta s podmienkou, že vyhovuje technickým požiadavkám, pričom sa zachová dôstojnosť
a slávnostný charakter obradu a neohrozí život
alebo zdravie zúčastnených. Takýto sobáš, ktorý
možno vykonať i v záhrade rodinné domu alebo
v reštaurácii, stojí 300 eur s podmienkou, že aspoň
jeden zo snúbencov má trvalé bydlisko na území
mesta. Pre snúbencov mimo mesta je stanovená
cena 333 eur.
Svoje „áno“ si snúbenci povedia pod storočnými lipami
Naši občania stále nie sú zvyknutí, že za nadštandard si treba priplatiť. Od niektorých sme sa
dozvedeli, že suma je vysoká či dokonca prehnaná,
a tak si radšej svoje „áno“ povedia klasicky, v interiéri. Príprava obradu však trvá i niekoľko hodín.
Silvia Hlôšková, vedúca ZPOZ-u: „Potrebné je doviezť techniku, nainštalovať, kompletne pripraviť
obradové miesto, nachystať výzdobu. Samozrejme,
po sobáši musíme dať zase všetko do pôvodného
stavu a upratať.“ Žiarske MsKC pre exteriérové obrady zakúpilo náhlavové mikrofóny, pričom len jeden
stojí takmer 500 eur. „Netreba zabúdať na repro-

duktory, ktoré sú určené do vonkajšieho prostredia
či tzv. mixák. A to je len zvuková technika,“ vysvetľuje ďalej vedúca ZPOZ-u. Na pleciach MsKC tiež
stojí napríklad dojednanie a zaplatenie vozidla,
ktoré spomínanú techniku dovezie i odvezie. „Aj
taká príprava obradového miesta nie je najjednoduchšia. Niektoré sobášne agentúry pýtajú len
za prenájom slávobrány na sobášny obrad až
200 eur na polhodinu. Myslím si preto, že 300 eur
spolu so všetkým, čo by som charakterizovala ako
svadba na kľúč, vôbec nie je prehnaná suma,“ dodáva na záver Silvia Hlôšková. V prípade, že snúbenci
nepožadujú ozvučenie sobášneho obradu v exteriéri, t.j. obrad bez hudby a piesní, ich poplatok
na úhradu nákladov za výkon sobášneho obradu
sa zníži o 50 eur. Ak snúbenci nepožadujú ani prípravu obradového miesta, ich poplatok na úhradu
nákladov za výkon sobášneho obradu sa rovnako
zníži o ďalších 50 eur. Prvý žiarsky sobáš v exteriéri,
konkrétne v Parku Štefana Moysesa, sa uskutoční
25. júna.
(li)

Svoje „áno“ si snúbenci povedia
pod storočnými lipami.

Školáci vyzbierali pri Lutilskom potoku 50 vriec odpadu
Bolo 22. apríla roku 1970,
keď
ekológovia v USA
demonštratívne vyzvali ku
spoločnému
celosvetové mu úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí
jedinečnou. Každý rok je preto 22. apríl venovaný tomu, aby sa ľudia zastavili a zamysleli, ako sa
oni sami chovajú k prírode. Tento deň by mal byť
varovaním, že hodiny našej planéty ukazujú, ako
rýchlo sa „zmráka“. Za posledných sto rokov dokázal človek výrazne pokročiť v civilizačnom procese, ale zároveň dokázal narušiť prírodnú stabilitu
do takej miery, že už ochrana životného prostredia
nie je iba výsadou ekológov, ale nutnosťou prežitia
ľudstva.
Všetci vidíme, čo sa deje s našou planétou. Všetci
mudrujeme, ale málokto z nás priloží ruku k dielu...

Preto nás teší, že žiaci z „Dvojky“ k našej Zemi ľahostajní nie sú. Už štvrtýkrát oslávili tento veľký deň
netradične. Poslanci školského parlamentu a niekoľko dobrovoľníkov sa v stredu 13. apríla zúčastnilo akcie pod názvom „Dvojka“ čistí Lutilský potok.
Viac ako 50 žiakov I. a II. stupňa vyzbieralo na úseku
medzi mostom pri záhradkách a mostom pri roľníckom družstve na oboch brehoch Lutilského potoka
takmer 50 vriec odpadu. Našli sme naozaj všeličo:
zvyšky oblečenia, topánky, kosti zvierat, mince,
plastové aj sklenené fľaše, zvyšky z fóliovníkov, igelitky, drôty, pletivo, ale aj staré hrnce, hrnčeky, zvyšky jedla... Je naozaj zarážajúce, že hoci chodíme
čistiť tento úsek každý rok, odpadu akoby pribúdalo a nie naopak. Aj preto alebo možno práve preto,
patrí všetkým účastníkom tejto užitočnej akcie veľká vďaka. Chceme sa tiež poďakovať MsÚ – Odboru
životného prostredia a technickým službám, ktorí
nám pomohli zabezpečiť vrecia a odvoz odpadu.
Mgr. K. Dekýšová,
koordinátor Zelenej školy

Najpoužívanejším žiarskym
ženským menom je Mária
Každoročne si počas druhej
májovej nedele pripomíname
Deň matiek. Tento rok to bude
8. mája. Nezabudnite preto na
svoje matky ani vy. Určite ich
poteší kytička kvetov alebo
malé sladké prekvapenie.
V
starovekom
Grécku oslavovali deň matiek už 250 rokov
pred narodením Krista. V 17. storočí začali uznávať tento sviatok v Anglicku.
V tejto krajine pracovalo veľa detí celý deň
od rána do večera bez nároku na voľno. Jedine
štvrtá nedeľa počas veľkonočného pôstu bola
príležitosťou navštíviť rodičov a doniesť darčeky súrodencom. Tejto nedeli sa začalo hovoriť
Nedeľa matiek. V novodobej histórii ľudstva sa
Deň matiek dostal do povedomia na prelome
19. a 20. storočia. Podiel na tom má Američanka Anna Marie Jarvisová, ktorá v ženskom
spolku v roku 1907 navrhla vzdať hold svojej a
všetkým matkám sveta. Kongres USA vyhlásil
v roku 1914 druhú májovú nedeľu za Deň matiek. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj skoro všetky krajiny na svete.
Na európsku pôdu sa sviatok dostal prostredníctvom Švajčiarok v roku 1917. V Španielsku a
v Portugalsku oslavujú Deň matiek až v decembri. Na Slovensku sa Deň matiek začal oslavovať
až po roku 1989.
Na území nášho mesta žije v súčasnosti
z 19 120 obyvateľov 9 940 žien. Najmenej, iba
1 262, je ich vo veku do 15 rokov, žien starších
ako 60 rokov je 2 114 a najviac vo veku od 15 do
60 rokov – 6 564.
Najčastejšími menami sú pritom Mária (670)
a Anna (505). V meste však žije aj niekoľko žien
s naozaj neobvyklými menami, napr. Adalberta,
Fabiola, Alda, Bella, Boriša, Eunika, Elégia, Edeltraud, Heidelinde, Hildegarda, Kajetána, Mechtilda, Piroška či Šujana. Pre porovnanie, mužov
starších ako 62 rokov je v Žiari 1 110, od 15 do 62
rokov 6 747 a vo veku do 15 rokov 1 323. Najpoužívanejšími mužskými menami v našom meste
sú Ján (958), Jozef (605) a Peter (596). A rovnako
ako pri ženách, aj medzi Žiarčanmi – mužmi,
sú aj nezvyčajné mená. Napríklad: Christopher,
Felicín, Linus, Elvis, Fabricio, Korádo, Edvin, Egidius, Jordán, Krizant, Diego, Dylan, Dustin, Aladár, Celestín, Joel, John, Juan, Jens, Jeffry, Miron,
Svorad, Santiago, Pravoslav, Natanael, Zorislav, Zlatan, Tarzícius, Titus, Virgil či Winnettou.
(li)

Kúpalisko bude otvorené od polovice júna
V týchto dňoch už prebiehajú prípravné práce
spojené s otvorením plážového kúpaliska. Tento rok sa jeho sezóna začne od 12. júna.
Ako nás informoval Ján Žiak z Odboru správy majetku mesta, výška vstupného zostáva nezmenená. „Pri vstupe v hlavnom čase,
a teda od 9.00 do 16.00 hod., zaplatia osoby
od 3 rokov, študenti do 19 rokov a vysokoškoláci
1,30 eura. Dospelé osoby zaplatia 2 eurá, dôchodcovia, zdravotne ťažko postihnutí či členovia MŠK
1 euro. Deti do 3 rokov a zdravotne ťažko postihnuté osoby majú vstup zdarma. Pri hromadných

návštevách je vstupné za jedno dieťa 1 euro,“ konkretizoval Ján Žiak. Aj tento rok zaplatíte za vstup
vo zvýhodnenom čase, čiže po 16.00 hod. menej.
Dospelé osoby 1,30 eura, osoby od 3 rokov, študenti do 19 rokov a vysokoškoláci 80 centov a dôchodcovia, zdravotne ťažko postihnutí a členovia MŠK
50 centov. Pri hromadnom vstupe detí zaplatíte
za jedno dieťa 50 centov. V júni bude plážové kúpalisko otvorené od pondelka do piatku v čase
od 12.00 do 18.00 hod., v sobotu a nedeľu od 9.00
do 19.00 hod. V mesiacoch júl a august bude otvorené od pondelka do nedele od 9.00 do 19.00 hod.,
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pričom posledný vstup bude o 18.00 hod. „Krytá
plaváreň bude zatvorená od 10. júna a znovu otvorená od septembra,“ dodal na záver Ján Žiak. (li)
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Rovesnícke vyučovanie ekológie na „Jednotke“
Žiaci a pedagógovia „matematických tried“ –
keďže majú rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov, to s ekológiou myslia vážne.
Tak ako každý rok, aj tento pripravili pre svojich
spolužiakov rovesnícke vyučovanie, ktoré im
priblížilo prírodu a súčasné ekologické problémy.
Zamýšľali sa nad úsporou energií – vytvorili si
zásady úspor na škole a ekohliadky, ktoré každodenne dbajú na ich dodržiavanie. Nová, ekologicky čistá energia bola témou dvoch ekodní, ktoré
pripravili žiaci 8. ročníka spolu s vyučujúcimi fyziky
a chémie pre ostatných žiakov školy. Každý žiačik,
počnúc tretiačikom, sa na rovesníckom vyučovaní
zoznámil s energiou, ktorá je ekologicky čistá. Jej
výroba totiž neznečisťuje životné prostredie, je bezodpadová. Predstavili im Jadrovú fúziu, ktorá, dúfajme, čoskoro vytlačí do úzadia a celkom nahradí
jadrovú energiu. Má totiž rovnakú výkonnosť, alečo je veľmi dôležité, dá sa ihneď ukončiť na rozdiel
od jadrovej reakcie. Tým nás už nebudú ohrozovať
jadrové elektrárne. Potrebné informácie o tejto
energii budúcnosti získali žiaci na vedeckej výstave
Fusion Expo, ktorú navštívili v Bratislave. Jadrová fúzia, teda energia podobná tej na Slnku, ich nadchla,
a preto sa rozhodli s týmito poznatkami podeliť aj
s ostatnými spolužiakmi, ktorí tam neboli. Pripravili
si pre nich prezentácie, interaktívne hry a pokusy
o energii. Príroda a jej čistota či ochrana býva častou témou aj aktivít na matematike. Pedagogička,

Katarína Mlynárčiková, využila ekologický potenciál nášho gréckeho comenius-asistenta, učiteľa
Iraklisa Lampadariou. Formou cudzojazyčnej spolupráce riešila so žiakmi problémové matematické
úlohy zamerané na ekológiu, kde si žiaci museli
vyhľadávať potrebné informácie na ich vyriešenie
v spolupráci s asistentom v anglickom jazyku. Ani
voda nezostala bez povšimnutia, a tak ako každý
rok, aj teraz si žiaci „matematickej triedy“ pripravili
zaujímavé aktivity a rôzne pokusy. Vodná kvapka
a jej putovanie a premeny spojené s ochutnávkou
na Deň vody zaujala druháčikov, ale aj ostatných
žiakov školy. O všetkých týchto, ale aj ďalších aktivitách sa môžete bližšie dozvedieť na stránke školy
www.zsjanzh.edu.sk. Budeme radi, ak vás pobaví
a stane sa vaším zdrojom inšpirácií.
Viera Hrončeková,
učiteľka školy a koordinátorka Zelenej školy

HĽADÁM DOMOV

Mladá fenka, kríženec pravdepodobne nemeckého ovčiaka, stredne veľkého vzrastu. Fenka je veľmi priateľská,
nekonfliktná a spoločenská.

Mladá fenka, menšieho
vzrastu, je priateľskej povahy, kontaktná, nekonfliktná,
vhodná do bytu.

Nemecký ovčiak, krásny
pes, mohutnej postavy. Psík
je vhodný k domu ako jeden
pes v rodine, nakoľko je dominantný.
Mladá fenka, stredne veľkého vzrastu. Priateľská, kontaktná, veľmi miluje prechádzky,
rada sa zdržiava v spoločnosti
ľudí, je odčervená a zaočkovaná.

Ako sa chrániť pred kliešťami
Práve v tomto období sa
musíme mať opäť na pozore
pred malým a nenápadným
čiernym chrobáčikom, ktorý nám však môže
spôsobiť veľké nepríjemnosti. Rady a varovanie
pred nebezpečenstvom nákazy kliešťom preto
nie je nikdy dosť.
Zvýšený výskyt obávaných parazitov – kliešťov
by nemal spôsobovať obmedzovanie pobytu v prírode, ale hrozba nakazenia kliešťom by nás mala
viesť k zvýšenej opatrnosti, aby sme sa pred nimi
ochránili. MUDr. Zina Košťanová z Oddelenia epidemiológie a oddelenie podpory zdravia v Žiari
nad Hronom: „Počas prisatia kliešťa sa do ranky
v koži človeka aj zvieraťa môžu slinami preniesť
choroboplodné mikroorganizmy. Dĺžka prisatia
a objem slín úmerne zvyšujú pravdepodobnosť
prenosu patogéna. V Európe žijú kliešte v nadmorskej výške 500 – 600 m. n. m, no v posledných
rokoch sa objavili aj v miestach, kde predtým zaznamenané neboli.“ Je to postupný jav, ktorý súvisí s globálnym otepľovaním. Ich častý výskyt sa
predpokladá v zmiešaných lesoch s krovinatým
porastom, v dubových alebo dubovo-hrabových
a dostatočne vlhkých lesných porastoch a zdržujú
sa vo výške okolo 25 – 50 cm od zeme. V prírode
kliešte veľmi trpezlivo číhajú na svojich hostiteľov.
Vyliezajú na steblá tráv a vyššej vegetácie, kde sa
držia tromi zadnými pármi nôh a prvý predný pár
vztýčia a roztiahnu, pričom ich otáčajú do rôznych
smerov. „Hlavným zdrojom informácií pre kliešťa
sú fyzikálne a chemické vnemy okolia. V teplých
obdobiach možno kliešte objaviť aj v januári a ich
aktivita trvá až do decembra (niektoré druhy). Na
povrchu tela svojej obete sa najčastejšie prisajú
na teplé, spotené miesta s jemnou pokožkou, ako

3. máj 2011 | Mestské noviny

napr. kolenné jamky, podpazušie, pod prsníkmi či
medzi stehnami,“ spresňuje ďalej Zina Košťanová.
Kliešte môžu prenášať veľmi závažné, nepríjemné
a zdĺhavé ochorenia, ako sú zápal mozgových blán,
lymeská borelióza, Q-horúčka, babezióza, anaplazmóza, ricketsiózia, tularémia a mnohé ďalšie,
ktorých prejavmi sú predovšetkým horúčka, bolesti hlavy, svalov, malátnosť či kožné prejavy. Zina
Košťanová: „Kliešťová encefalitída (KE) a lymeská
borelióza (LB) sú v podmienkach SR jednými z najznámejších kliešťami prenášaných nákaz. V okrese Žiar nad Hronom bola priemerná chorobnosť
na lymskú boreliózu za posledných 5 rokov približne 36 zo 100 000 obyvateľov, priemerná chorobnosť na kliešťovú encefalitídu za posledných
5 rokov bola 0,42 na 100 000 obyvateľov.“
V budúcom čísle Mestských novín vám prinesieme informácie o lokalitách výskytu kliešťov, a tiež
postup pri ich odstránení.
(li)
KLIEŠTE OD VÁS UTEČÚ
Máme pre vás i jeden vyskúšaný recept proti kliešťom. Návod na domáci biorepelent je
zo Švédska a neobsahuje žiadne chemikálie.
Na prípravu potrebujete: 1 vrecúško rozmarínu
1 liter vody a 1 lyžicu bieleho vínneho octu.
Do hrnca nalejte vodu a priveďte ju do varu. Potom odstavte a vysypte do vody rozmarín, ktorý
necháte poriadne vylúhovať. Rozmarín môže byť
vo vode až do vychladnutia odvaru. Potom ho
sceďte a pridajte 1 lyžicu vínneho octu. Prírodný
repelent môžete preliať do sprejovej flaštičky a
uložte do chladničky.
Pred každým výletom do prírody si nasprejujte
telo, hlavne nohy od kolien dolu a obuv.
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Fenka je značne zanedbaná,
dlhšiu dobu sa túlala. Je trošku bojazlivá a, bohužiaľ, prišla
o jedno očko. Aj napriek jej
handicepu veríme, že sa nájde
rodina, ktorá jej poskytne
láskyplný domov. Je menšieho vzrastu, vhodná do bytu.
Fenka podstúpila operáciu,
ranené očko bolo odstránené,
rana sa dobre hojí.
Tento krásny chlpatý fešák
je stredného vzrastu, má asi
rok. Je to mladý psík, priateľskej povahy, vhodný aj do
bytu. Potreboval by nový jarný strih.

Asi 8-ročná kríženka nemeckého ovčiaka. Fenka je
zo zlých pomerov, napriek
tomu miluje ľudskú spoločnosť, je veľmi kontaktná,
nekonfliktná, na vychádzky
chodí navoľno a na privolanie
sa bez problémov vráti.
Informácie o adopcii opustených psíkov
umiestnených v žiarskom útulku nájdete
na webovej stránke mesta (mesto-samospráva-mestská polícia-útulok pre psov), na webovej stránke žiarskeho útulku www.utulokzh.
webnode.sk, na stránkach Mestských novín,
ako aj vo vysielaní mestskej televízie ATV.
V prípade záujmu o adopciu psíkov môžete kontaktovať Martinu Vrtákovú na čísle
0908 661 737.
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MSKC
Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom
a Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
Vás pozývajú na výstavu

27.mája 2011
od 9.00 hod. / Námestie Matice slovenskej

PREDÁTORI
a ich korisť

Deň
Deňžiarskychškôl
škôl
a Deňžiarskejmládeže
Deň
mládeže

Výstavná sieň MsKC Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom

7. apríl - 27. máj 2011

Program škôl

krsiakova@mskcentrum.sk, www.mskcentrum.sk

Živé ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA
Prezentácie na tému „zdravý životný štýl – naše zdravie“
zo všetkých základných škôl v meste + Gymnázium Milana Rúfusa,
ZUŠ Zity Strnádovej – Parákovej, CVČ.

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

Hosť: Tomáš Steidl – pedagóg ZUŠ Z. Strnadovej – Parákovej
Zdravý úsmev – MUDr. Kukolíková a RÚVZ Žiar nad Hronom

TRIK
3./4.5. o 19.00 hod. (kriminálna komédia, Poľsko,
95 min., české titulky)
Napínavá kriminálka s humornými prvkami rozpráva príbeh geniálnych podvodníkoch, ktorí vymyslia majstrovský plán ako sa pomstiť tým, ktorí
ich zradili.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

MEDVEĎ YOGI
7./8.5. o 17.00 hod. (rozprávka, USA, 83 min., slovenský dabing)
Notorický zlodej piknikových košov a miláčik malých aj veľkých prvý krát na veľkom plátne!

- texty prezentujú žiaci literárno –
dramatického odboru ZUŠ Z. Strnadovej - Parákovej

Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE PRÍSTUPNÝ PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

DEVÍNSKY MASAKER
10.5. o 19.00 hod. (hraný dokument, SR, 69 min.,
slovenská verzia)
Film Devínsky masaker ponúka divákom dokumentárny a čiastočne štylizovaný pohľad na udalosti, ktoré sa odohrali v Devínskej Novej Vsi v súvislosti s vražedným vyčíňaním Ľubomíra Harmana.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV

MARHUĽOVÝ OSTROV
14./15.5. o 19.00 hod. (romantický film, SR, 102

noviny.ziar.sk

min., slovenská verzia)
Koľko mužov môže skutočne milovať jedna
žena?
Podmanivý príbeh ženy skúšanej životom, plný
vášne, krutostí osudu a nespútanej lásky.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV

DECKÁ SÚ V POHODE
17./18.5. o 19.00 hod. (komédia/dráma, USA,
106 min., slovenské titulky)
Vtipný a energický portrét modernej rodiny.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV
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INFORMÁCIE/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OTVORENIE TURISTICKEJ SEZÓNY
NA HRADE ŠÁŠOV

Združenie na záchranu hradu Šášov pozýva priaznivcov turistiky na Otvorenie turistickej sezóny
na hrade Šášov. Akcia sa uskutoční v sobotu
14. mája s odchodom o 9.00 hod. zo železničnej
stanice v Žiari nad Hronom. Trasa bude
viesť po náučnom chodníku Ladomerská Vieska – Šášovské Podhradie. Súčasťou
bude prehliadka pamätnej izby Združenia
na záchranu hradu Šášov a sprievodcovský výklad
na hrade Šášov. Od tohto dňa bude vo vyhradených hodinách až do polovice septembra otvorená informačná kancelária a pamätná izba ZnZHŠ
pod hradom Šášov. Bližšie informácie nájdete
na www.hradsasov.pum.sk, kde budú zverejnené
aj odchody autobusov zo Šášovského Podhradia a
možnosti občerstvenia v tejto mestskej časti.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Chodíte sem často?
Premiéra divadelného predstavenia divadelného
súboru pri POS v Žiari nad Hronom. Dňa 14. mája
o 19.00 hod. v sále POS.
•Tanečná škola Wanted
Tanečné tréningy v dňoch 6. a 13. mája od 15.30
do 17.00 hod. v POS.
•Deň tanca
Krajský súťažný festival moderného a módneho
tanca. Dňa 17. mája v Estrádnej sále MsKC v čase
od 12.00 do 17.00 hod.
•Klub Harmónia
Stretnutie pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o svoje
telesné i duševné zdravie.
Dňa 3. mája o 16.00 hod. v POS.
•Klub rodičov
Stretnutie pre všetkých, ktorých zaujíma problematika závislostí v rodinách.
Dňa 7. mája o 16.00 hod. v POS.
•Klub náhradných rodín
Stretnutie pre všetkých, ktorých zaujíma problematika náhradnej rodinnej starostlivosti.
Dňa 13. mája o 16.00 hod. v POS.
•Medvede a my
Výstava spojená s besedou.
V dňoch od 10. do 31. mája v POS.

Z bezprostrednej blízkosti zažijete aj jedno z najväčších dobrodružstiev ľudstva - pristátie na jeho
povrchu. 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. Program bude
uvedený 13. mája o 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

4.5. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
7.5. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
8.5. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
14.5. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica
(674 46 64)
15.5. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(67 75 117)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.
POZVÁNKA

Mesto Žiar nad Hronom vás pozýva
na verejné prerokovanie Programu
zvyšovania transparentnosti
samosprávy v meste Žiar nad Hronom,
ktoré sa uskutoční 4. mája o 16.30 hod.
v Divadelnej sále MsKC.
JARNÉ ZVYKOSLOVIE

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad
na oblohu
Rozmery vesmírnych hlbín sú fascinujúce, ohromujúce, ťažko pochopiteľné.. Človek už od nepamäti dvíha hlavu a svojím pohľadom si vytvára
vlastnú predstavu o tomto priestore. Najprv len
skromne, vlastnými očami. Postupom času s pomocou dostupnej techniky tento výhľad zdokonaľuje.
A dnes, pozorujúc vesmír v celej šírke elektromagnetického spektra, spoznáva svoje miesto v ňom a
siaha po jeho hraniciach. To podstatné z príbehu
tejto nevšednej cesty ľudského poznania vám vyrozpráva nový program vo Hviezdnej sále.
Za priaznivých poveternostných podmienok
nasleduje pozorovanie astronomickou technikou.
Program bude uvedený 6. mája o 20.00 hod.
•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále určené
pre celú rodinu, poskytuje pohľad na naše Slnko,
rozpráva o jeho význame pre život na Zemi a vysvetľuje vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete
a v zime. Vo svojej druhej časti sa podrobnejšie
venuje Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu.

Týždeň pred Veľkou nocou mali školáci
zo Základnej školy na Jilemnického ulici možnosť a príležitosť naučiť sa pliesť korbáč, či
na rôzne spôsoby ozdobovať kraslice.
Priamo v škole sa stretlo hneď niekoľko ľudových
remeselníkov z nášho regiónu, od ktorých sa mohli
školáci naučiť upliesť pravý korbáč či ako na niekoľko spôsobov ozdobiť veľkonočné vajíčka. Známe i menej známe techniky si mohli žiaci dokonca
sami vlastnoručne vyskúšať. Svoju zručnosť si tak
otestovali pri výrobe pletených ozdôb zo slamy,
spomínaných korbáčov a kraslíc, či pri tvorbe bábik
zo šúpolia alebo veľkonočných zajačikov z papiera
či z látky. Ako nám povedala zástupkyňa riaditeľa,
Kristína Holá, aj vďaka takýmto podujatiam sa snažia priblížiť mladej generácii zvyky a tradície našich
starých rodičov, a zároveň si tak rozvíjajú svoju tvorivosť a fantáziu. Podujatie pripravila škola v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom. Na ďalšie podobné stretnutie, ktoré však bude v duchu
Vianoc, sa môžu žiaci tešiť v decembri.
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SPOMIENKA

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len so
spomienkou musíme žiť.
Dňa 5. mája si pripomíname 2 roky od smutnej
chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá mama, starká a prastarká
Veronika Šujanová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou v srdci spomínajú dcéry Mária a Vierka s rodinami, vnúčatá Katka, Betka,
Zuzka a Janka a pravnúčatá Marek, Lukáško
a Veronka.

SPOMIENKA

Prinášame kyticu ruží,
majú nežné lupienky,
my sme do nich vložili
všetky naše spomienky.
Na hrob ti ich ukladáme,
je v nich drobná rosa
a každá tá kvapka rosy,
to je naša slza.
Dňa 1. mája uplynul rok od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš manžel, ocino
a starký
Ing. Alexander Holička.
O tichú spomienku prosia manželka Juliana
a Juraj s rodinou.
NARCISY OPÄŤ POMÁHALI

Narcis – krehký jarný kvietok... A predsa má
veľkú moc. Dokáže presvedčiť ľudí, aby boli
empatickí, aby nemysleli len na seba, ale aj
na známych a neznámych, a snažili sa im pomôcť. Práve preto vznikol Deň narcisov, ktorého
symbol je krásny žltý kvietok, kvietok nádeje.
Aj žiaci v Školskom klube detí chceli prispieť
do finančnej zbierky a na tento deň si preto pripravili krásne narcisy. Týmto spôsobom chceli vyjadriť solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.
Vďaka patrí každému jednému prispievateľovi,
ktorý 15. apríla prispel do pokladničky. Vyzbieranú
finančnú hotovosť sme poukázali na účet Ligy proti
rakovine. Všetkým ďakujeme. ŠKD pri „Jednotke“
JAR PRIVÍTALI AJ NA „JEDNOTKE“

Počas uplynulých týždňov
na „Jednotke“ ožili ľudové
zvyky jarných a veľkonočných príprav. Pozvanie prijali
Helena Soboslayová a Janka
Pukačová z Pohronského
osvetového strediska, ktoré
si pripravili pre deti zaujímavé tvorivé dielne zamerané
na jarné zvykoslovie. Navštívili triedy na prvom
stupni a školský klub detí, kde popri zaujímavom
rozprávaní o jarných zvykoch a príprave na veľkonočné sviatky priblížili deťom rôzne techniky zdobenia veľkonočných kraslíc. Samotní žiaci si vyskúšali zdobenie voskom, chlapci si popri tom uplietli
svoj vlastný korbáč a dievčatá si vyrobili Morenky.
Naša škola si tak už v predstihu vytvorila príjemnú
veľkonočnú atmosféru.
Kolektív MZ I. stupňa a ŠKD
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INZERCIA

Poďakovanie

V živote človeka nastávajú okamihy,
kedy záleží na každej minúte a konaní
zodpovedných ľudí, ktorí sa nachádzajú
na správnom mieste v pravý čas. Ďakujem z úprimného srdca za poskytnutie
prvej pomoci Ing. Milanovi Janekovi a
posádke RZP. Za odbornú lekársku starostlivosť ďakujem primárovi MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi, MUDr. Petrovi Mažgútovi, personálu OAIM a neurologického
oddelenia Všeobecnej nemocnice v Žiari
nad Hronom.
Ing. Milan Galeta
DIA OKIENKO
Diagnostika cukrovky
Cukrovka sa v súčasnosti diagnostikuje troma možnými
spôsobmi.
Príznaky cukrovky a náhodne zistená koncentrácia hroznového cukru (glukózy) v žilnej plazme ako 11,1 mmol/l.
Príznaky cukrovky sú: zvýšený smäd, zvýšené močenie, nevysvetliteľný úbytok hmotnosti. Náhodná hladina cukru v krvi
(glykémia) stanovená kedykoľvek v priebehu dňa bez ohľadu
na príjem potravy.
Hladina cukru v krvi v stave nalačno 7 mmol/l. Stav nalačno
znamená byť bez príjmu jedla minimálne počas 8 hodín.
Hladina cukru v krvi (glykémia) v 120. minúte záťažového
testu s glukózou (tzv. orálneho glukózovo-tolerančného testu) 11,1 mmol/l.
Diagnóza cukrovky podľa ktoréhokoľvek z troch uvedených spôsobov musí byť potvrdená výsledkom opakovaného
vyšetrenia urobeného v iný deň. Negatívnu úlohu tu zohráva
stres, napr. aj pri infekcii, nakoľko pri strese dochádza k zvýšenému vylučovaniu takých látok (adrenalín, noradrenalín),
ktoré zvyšujú hladinu cukru v krvi. Vhodné je vyšetrenie krvi
v pokojovom období.
Ketolátky
Ketolátky sa za normálnych okolností v moči a v krvi diabetikov nenachádzajú. Vyskytujú sa v období neuspokojivej
kompenzácie alebo ketoacidózy. Ich vyšetrenie sa odporúča, keď glykémia meraná glukometrom presiahne hranicu
15 mmol/l. Vyšetrujú sa v moči a krvi pomocou špeciálnych
testovacích prúžkov.
Pozor však na to, že ketolátky v moči a v krvi môžu byť prítomné aj pri dlhotrvajúcom hladovaní alebo zvracaní. Obézni diabetici 2. typu, ktorí začali chudnúť, potrebujú vedieť,
že prítomnosť ketolátok v moči je prejavom odbúravania
tukových zásob, a teda dokladom úspešne sa upravujúcej
obezity.
Glykovaný hemoglobín
Glykovaný hemoglobín HbA1c je laboratórny ukazovateľ,
ktorý odráža priemernú hodnotu krvného cukru za posledné
2 – 3 mesiace a vyjadruje sa v percentách. Vašu osobnú cieľovú hodnotu vám určí váš diabetológ na základe celkového
zhodnotenia zdravotného stavu.
Cieľové hodnoty glykovaného hemoglobínu HbA1c
pre diabetikov 2. typu sú:
HbA1c (DCCT) – menej ako 7 %,
HbA1c (IFCC) – menej ako 5,3 %.
Kritériá intenzívnej liečby pri cukrovke 1. typu:
glykovaný hemoglobín (HbA1c) – 6,2 – 7,5 % (DCCT),
glykémia nalačno – 5,1 – 6,5 mmol/l,
glykémia 2 hodiny po jedle – 7,6 – 9,0 mmol/l,
glykémia pred spaním – 6,0 – 7,5 mmol/l.
Upozornenie: niektoré laboratóriá na Slovensku stanovujú
HbA1c metódou DCCT, iné metódou IFCC.
Vypracovala: M. Cibuľová z časopisu Diabetik

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

www.ziar24.sk
noviny.ziar.sk
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám opracované pieskovcové kvádre rôznych
rozmerov. Foto môžem zaslať na e-mail.
T: 0905 371 592
7/9

Poslanci sú každú stredu Žiarčanom
k dispozícii aj v poslaneckej miestnosti.

•Predám mrazničku Calex, 3-šuplíkovú, 120 l. Lacno. T: 0903 519 424
5/8
•Predám šliapací bicykel Ellitical, značky Olpran.
Cena: 150 €, prípadne dohoda. T: 0911 232 712

Nové otvorenie
e ob
obchodu
obc

HAMAI

10/9

Ul. Dr. Janského – bývalá poliklinika, Žiar nad Hronom

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Ponúkam na predaj veľký 3-izbový byt, po čiastočnej rekonštrukcii – plastové okná, dlažba, plávajúce podlahy, kuchynská linka. Celková výmera
bytu spolu s pivnicou je 96,2 m2, byt má dva balkóny, priestrannú špajzu, pivnicu. Bytový dom je
zateplený, nová strecha. Nachádza sa v prekrásnom
prostredí Kľakovskej doliny. Byt voľný v júli. Cena:
31 000 €. T: 0902 592 219, e-mail: dusana.stefanco1/9
va@gmail.com.
•Predám 2-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici,
čiastočná rekonštrukcia, balkón, 50 m2.
2/9
T: 0907 188 620

Najväčší obchod

Najväčší výber

Tešíme sa na vašu návštevu

PPri
nákupe nad
10 € dostanete
darček!

OZNAM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer predať nehnuteľnosti – pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, vytvorené na základe
geometrického plánu č. 208-49/2011, úradne
overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 17.03.2011 z pôvodnej EKN parcely
č. 98/1, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 178 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 3327 a to:
•diel č. 1 o výmere 75 m2, ktorý zároveň vytvára CKN parcelu č. 39/2 – zastavaná plocha a
nádvorie o celkovej výmere 75 m2,
•diel č. 2 o výmere 26 m2, ktorý zároveň vytvára CKN parcelu č. 39/4 – zastavaná plocha a
nádvorie o celkovej výmere 26 m2.
Uvedené pozemky sa nachádzajú v Žiari
nad Hronom na Svätokrížskom námestí v blízkosti objektu bývalej pošty – súpisné číslo 265.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade – Odbor správy majetku mesta alebo
na úradnej tabuli mesta.
(r)

•Predám družstevný 3-izbový byt na Pod vrškoch,
1. poschodie, čiastočná rekonštrukcia, zasklená
loggia. Foto mailom. Cena: 37 500 €.
3/9
T: 0907 188 620
•Predám 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici,
7. poschodie, čiastočná rekonštrukcia, balkón. Cena:
4/9
35 000 €. T: 0907 188 620. Foto mailom.
•Ponúkam na predaj alebo prenájom priestorov
v areáli STS. Skladové, výrobné priestory od 50 –
5/9
400 m2. T: 0907 188 620. Foto mailom.
•Predám podpivničenú chatu so záhradou, 600
m2, pri Lutile, v osobnom vlastníctve. Postavená v
roku 2004. Voda, elektrika, krbové kachle, upravený
terén. Treba vidieť. Cena: 13 000 €. T: 0905 371 592
6/9

•Predám prerobený 4-izbový byt na Pod vrškoch.
Cena dohodou. T: 0910 553 743, 045/672 28 61 8/9
•Predám RD v obci Trnavá Hora (dolná časť), v tichej lokalite, pekné slnečné prostredie.
1/7
T: 0944 155 922
•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 záhradu s chatkou (cca 5 árov) v oblasti Jelšiny, medzi Lutilou a Slaskou. Cena dohodou.
11/7
T: 0907 169 837
ZAMESTNANIE

•Ponúkame výbornú príležitosť na privyrobenie
si pre rodiny a domácnosti. Bližšie info na tel. čísle:
11/9
0902 808 627 (nie sms!!!)

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
•2-izb., OV, pekný, prerobený, 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 Sk / 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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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Prvé skúsenosti so športovou triedou na „Štvorke“
Základná škola
na Jilemnického
ulici v školskom
roku 2010/2011
obnovila činnosť
športovej triedy v V. ročníku, a to so zameraním na
päť športových disciplín: atletika, cyklistika, karate,
volejbal – dievčatá a športová streľba. Vedenie školy deťom ponúklo úplne nový systém vzdelávania,
než na aký boli zvyknuté, a aký je tradičný v našom
meste. Marian Majzlík, riaditeľ školy: „Pri hodnotení doterajších výsledkov v športovej, vzdelávacej
a výchovnej činnosti V. A triedy nás teší, že sa naplnili ambície a predsavzatia, s ktorými sme naštartovali vyučovanie formou vzdelávania v športových
triedach. Naším cieľom bolo poskytnúť žiakom
alternatívu vzdelávania prostredníctvom športu
a pohybu, ktorá bude progresívna, perspektívna
a v súlade s modernými trendmi inovatívneho vyučovania, a teda interaktívne technológie (eBeam).
Žiaci i učitelia tak mali príležitosť kedykoľvek vyhľadať potrebné informácie na internete a využiť ich
vo všetkých fázach vyučovacieho procesu.“
Škola tiež začala s aktívnou organizáciou športových súťaží okresného, regionálneho, krajského
i celoslovenského významu. Stala sa dôveryhodným partnerom pre rôzne športové inštitúcie i
pre Ministerstvo školstva SR. „Šport a pohyb sme
chápali, chápeme a budeme chápať ako mimoriadne zaujímavý, pre deti príťažlivý a efektívny
vzdelávací program. Prostredníctvom športu si
žiaci osvojujú dôležité osobnostné návyky, získavajú schopnosť presadiť sa v živote, byť úspešní,
ale zároveň im šport pomáha v prevencii rôznych
závislostí alebo záhaľčivého spôsobu života,“ vysvetľuje Marian Majzlík. Mimoriadny dôraz v tejto
triede pripisujú spolupráci s rodičmi. Na jej kvalite
sa odráža jednota medzi záujmami školy a záujmami rodiny. Rodičovské združenia v tejto triede

prebiehajú konziliárne (rodičia, triedny učiteľ, vyučujúci hlavných predmetov – SJL, MAT a cudzích
jazykov). Marian Majzlík: „Rodičia sa operatívne dozvedia všetky dôležité informácie. Takýto spôsob je
efektívny, poskytuje spätnú väzbu učiteľom aj rodičom. Žiaci, ktorí sa pre účasť na súťažiach nemôžu
zúčastniť vyučovania, pripravujú sa individuálne
podľa pokynov vyučujúcich. Osobne si dohodnú preskúšanie z jednotlivých predmetov. Naším
prvoradým záujmom je záujem dieťaťa a cieľom
je funkčná participácia školy a rodiny na výchove
a vzdelávaní. Ak spolupráca nie je aktívna, vzájomná a paralelná, žiak nezíska to, čo by mal a mohol
získať. A hodnoty, ktoré sa mu snažíme vštepovať,
by boli len veľmi ťažko aplikovateľné v praxi,“ konštatuje riaditeľ školy.
Školský rok 2011/2012
Prijímacie konanie do športovej triedy pre budúci
školský rok 2011/2012 nadväzuje na doterajšie skúsenosti. V novom školskom roku škola zároveň rozširuje ponuku športových disciplín o letný biatlon a
stolný tenis. Žiaci, ktorí sa budú uchádzať o prijatie
do športovej triedy, musia spĺňať 2 základné podmienky:
1. musia mať vyhovujúci zdravotný stav, ktorý
bude potvrdený lekárom,
2. musia spĺňať aj vzdelávacie kritérium a mať
dobré študijné výsledky (nesmú mať výrazné problémy s prospechom).
Posledným termínom podania prihlášky do športovej triedy je 20. máj 2011. Prijímacie konanie
sa uskutoční 24. a 25. mája 2011.
Informácie: tel.: 045/672 47 79, 0908 558 306 ,
e-mail: skola@zsjilemnickehozh.sk, www.zsjilemnickehozh.edupage.org.
Pri propagácii športovej triedy vychádza škola
zo skúseností, ktoré priniesla spolupráca školy,
trénerov a rodičov. „Snažíme sa ich presvedčiť, aby
sa práve oni podelili so svojimi skúsenosťami a prí-

padne odporučili túto formu vzdelávania aj iným
rodičom. Podľa našich skúseností je táto forma veľmi dobrou alternatívou pre žiakov, ktorí majú zdravotné problémy (ktoré nie sú výrazné), napr. s tým,
že im lekári odporúčajú zvýšiť pohyb a športovú
aktivitu. Ďalšou cieľovou skupinou sú žiaci, ktorí
majú dispozície na rôzne civilizačné ochorenia, ale
aj syndrómy ADHD alebo LMD, pretože ich dôsledkom je zvýšená pohybová aktivita a nedostatočná
koncentrácia vo vzdelávacom procese. Pohyb je
pre nich nielen terapia, ale aj kompenzácia, lebo
vďaka nemu sa naučia lepšie koncentrovať na vyučovacích hodinách, majú šancu zažiť úspech nielen
v športe, ale aj vo vzdelávacích aktivitách. A táto
skutočnosť nie je pri bežnom vzdelávacom systéme pravidlom, ale skôr výnimkou,“ spresňuje riaditeľ, Marian Majzlík. Po dobrých skúsenostiach sa
v oblasti propagácie tohto modelu vzdelávania vedenie školy zameriava nielen na žiakov nášho mesta, ale aj na tých, ktorí dochádzajú z okolitých obcí.
Vedenie školy navštevuje rodičovské združenia,
prezentuje klady takejto formy vzdelávania, a tiež
komunikuje s riaditeľmi škôl, s pedagógmi, trénermi a s rodičmi. „Ponúkame im možnosť spolupráce,
prijímame ich podnety a snažíme sa ich riešiť. Napriek športovému zameraniu triedy sú jej žiaci deťmi so všetkými záujmami, aké majú všetky ostatné
deti v bežných školách. Vo voľnom čase navštevujú
záujmové krúžky, učia sa hrať na hudobných nástrojoch, čítajú, kreslia, venujú sa zberateľstvu...
Pre nás nie je dôležité, aby žiaci mali len veľký obsah vedomostí, ale o to, aby vedeli informácie vyhľadať, vytriediť, spracovať, progresívne a tvorivo
použiť v praxi. Chceme z nich vychovať sebavedomých mladých ľudí, ktorí budú hrdí na svoju rodinu,
na svoje mesto, na svoju krajinu a svoje úsilie budú
smerovať tak, aby na nich mohli byť hrdí ich rodičia,
učitelia, spoluobčania i krajania,“ dodáva na záver
Marian Majzlík.

Jazyková trieda na „Dvojke“ aj pre piatakov
Rok sa neuveriteľne
rýchlo
presýpa
z jari do leta a školský
rok sa o chvíľu skončí.
V
Základnej
škole
na Ul. M. R. Štefánika budeme opäť bilancovať.
Na druhom stupni sa rozlúčime s našimi deviatakmi, aby sme na začiatku školského roka privítali
nováčikov – piatačikov. Vy, milí rodičia, možno tiež
máte v rodine štvrtáka a tešíte sa z jeho úspechov.
Vstupom na druhý stupeň, do piateho ročníka jazykovej triedy, však už teraz môžete nasmerovať jeho
kroky do blízkej budúcnosti. Možno máte strach, či
si zvykne na ďalšie učiteľky – učiteľov, či sa bude
v škole cítiť bezpečne, či nestratí svojich dobrých
kamarátov...
My, učitelia na „Dvojke“, chápeme vaše obavy
a uchádzame sa o vašu dôveru a spokojnosť zveriť svoje dieťa do našich rúk. Nie je to len preto, že
už tradične sa u nás bývalí absolventi našej školy
zastavia, opäť sa za všetko poďakujú a pochvália
sa, ako sa im darí, ale aj našim novým školským
vzdelávacím programom, ktorý je aj v budúcom
školskom roku zameraný na vyučovanie spoločen-

sko-vedných predmetov, a teda aj cudzích jazykov.
O nich sa určite zbytočne nehovorí, že utvárajú
možnosti pre získanie profesie, a otvárajú bránu
do sveta. Už niekoľko rokov je „Dvojka“ známa takými aktivitami, ktoré ostatné školy len s ťažkosťami opakujú. Naši žiaci sú zapojení do veľkého
množstva projektov, ktoré podporujú ich tvorivosť,
myslenie a prezentačné schopnosti, a vďaka ktorým škola získala nemalé finančné prostriedky na
doplnenie učebných pomôcok prispievajúcich ku
kvalitnému vzdelávaniu, akými sa môže pochváliť
len máloktorá škola na Slovensku. Rekonštrukcia sa
nedotkla len vonkajších stien budov a areálu školy, ale najmä prenikla do jej vnútorných priestorov
v podobe nadštandardného materiálno-technického vybavenia. Naša škola disponuje neuveriteľnými 159 počítačmi, 11 interaktívnymi tabuľami a 14
dataprojektormi, ktorými sú vybavené odborné
a jazykové učebne, ale aj kmeňové triedy, a vďaka
ktorým je učenie zaujímavejšie a omnoho účinnejšie. Dokazujú to aj úspechy našich žiakov, ktorí
už niekoľko rokov nemajú rovnocenných súperov
v olympiádach, za čo bol „Dvojke“ udelený titul Top
škola.
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Milí rodičia, vaše obavy z prípadných problémov vášho dieťaťa s učením sú neopodstatnené,
pretože dokážeme vyučovanie prispôsobiť potrebám dieťaťa. V našich triedach sú integrovaní žiaci
so zdravotným postihnutím, ale aj deti nadané
či žiaci s vývinovými poruchami učenia. Títo sú
pod dohľadom dvoch špeciálnych pedagogičiek
a jedného asistenta a aj ostatných odborníkov, pedagógov. Veríme, že s príchodom nového školského roka sa hneď v septembri vaše nepríjemné pocity rozplynú, a že vás odmení dobrý pocit z toho,
že ste pre svoje dieťa zvolili to najlepšie. My sa zas
tešíme na vaše deti a na deň, keď ich budeme môcť
privítať.

Prijímací pohovor do jazykovej triedy sa
uskutoční 3. mája o 8.00 hod. v priestoroch ZŠ na Ul. M. R. Štefánika. Bližšie
informácie získate v kancelárii školy,
na telefónnych číslach
045/678 89 20, 045/678 89 21
a na www.zsstefanikazh.edu.sk.
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Juniori postúpili do súbojov o majstra
BASKETBAL
JUNIORI

21. kolo:
Tydam UPJŠ Košice – MŠK BK Žiar nad Hronom
47:71 (28:40)
BK: Treml 22, Bulko 10, Jány 9, Šoltés 9, Schubert
6, Vrtik 6, Štefanec 5, Kysela 4
Posledným dvojkolom sa skončila dlhodobá časť
súťaže juniorov SR. Žiarčania na zápasy tento krát
cestovali za súperom do Košíc. Sobotňajší zápas
s Tydam UPJŠ Košice mali od začiatku pod kontrolou žiarski juniori a hoci skóre narastalo postupne,
dokázali neustále svoj náskok bod po bode zväčšovať. Konečný rezultát znamenal upevnenie si druhej priečky v dlhodobej súťaži dorasteneckej ligy
juniorov SR.
22. kolo:
Slávia TU Bemaco Košice – MŠK BK Žiar
nad Hronom 83:63 (39:24)
BK: Schubert 14, Bulko 14, Jány 14, Štefanec 9,
Treml 8, Šoltés 2, Kysela 2
Len víťazstvo mohlo posunúť Košičanov do záverečných bojov Play off a samozrejme na základe tejto nutnosti sa aj začalo stretnutie odvíjať. Už
po necelých dvoch minútach mali hostia zo Žiaru
päť tímových faulov. Vlastne každý kontakt obrany
bol posúdený ako nedovolený a v prvej štvrtine
bolo zapískaných 12 faulov hráčom zo Žiaru. Takýto tlak arbitrov otriasol kompaktnosťou žiarskych
juniorov a samozrejme psychicky dvíhal domácich,
ktorí si vytvorili dostatočný náskok na upokojenie.
Ďalší priebeh už možno charakterizovať ako vyrovnaný, no predsa len v istých úsekoch dominovali
fyzicky disponovanejší súperi a vybojovali si tak
víťazstvo rozdielom 20 bodov. Tato prehra zastavila
juniorov MŠK BK Žiar nad Hronom vo víťaznej sérii
a po 8 víťazstvách v rade zakončili dlhodobú časť
súťaže prehrou, ktorá však neovplyvnila ich pozíciu
na veľmi dobrom druhom mieste v tabuľke.
STARŠÍ ŽIACI

12. dvojkolo:
MŠK BK Žiar nad Hronom - IMC Považská Bystrica 54:46 (20:14, 33:25, 48:39)
BK: Štefanča18, Piatrik 11, Tenkel 8, Herinek 6,

Mokroš 4, Skladan 4, Galko 3
MŠK BK Žiar nad Hronom - IMC Považská Bystrica 47:53 (11:18, 17:29, 27:43)
BK: Štefanča 15, Herinek 9 ,Tenkel 8, Krajči 8, Galko 4, Skladan 3
Domáci nastúpili v posledných zápasoch sezóny
bojovo naladení a chceli zaznamenať konečne víťazstvo. Podarilo sa im to len v prvom zápase a to
vďaka dobrej obrane a presnejšiemu premieňaniu
šancí spod kosa. Hra mala rýchly spád, čo vyhovovalo Žiarčanom, ktorí si najmä z rýchlych protiútokov urobili menší náskok, čo sa ukázalo v závere
zápasu veľmi dôležité. K druhému zápasu pristúpili
domáci dosť ležérne, čo sa im na konci vypomstilo.
Slabšia obrana a veľa strát v prvej až tretej štvrtine,
dovolilo Považanom si urobiť 15-bodový náskok
v poslednej štvrtine. Vďaka dvom trojkám Štefanču a zlepšenej obrane sa ešte Žiarčania vzchopili a
dokázali stiahnuť náskok na 4 body. Súper si však
taktickou hrou už nedal víťazstvo vziať.
1. Žilina
24 20 42349:1274
44
2. Prievidza
24 19 51820:1113
43
3. Pov. Bystrica
24 8 161305:1839
32
4. Žiar
24 1 23776:2030
25

MBK Victoria Žilina A - MŠK BK Žiar nad Hronom 101:34 (52:12)
BK: Košťál 12, Obert 8, Šouc Valo 6, Krajči 2
MBK Victoria Žilina A - MŠK BK Žiar nad Hronom 111:38 (43:14)
BK: Ober 14, Valo 10, Páleník 6, Šouc 4, Košťál 2,
Bariak 2
Žiarčania kazili prihrávky, báli sa hrať jeden na
jedného a mali nulové doskakovanie pod košom,
robili banálne chyby a podali ustráchaný výkon - to
všetko sa podpísalo pod výsledok zápasu. Pochváliť možno Páleníka, ktorý hlavne v druhom zápase
podal svoj najlepší výkon.
1. Žilina A
28 26 22212:1120
54
2. Pov. Bystrica
24 22 22001:1021
46
3. Žiar
28 15 131682:1912
43
4. Prievidza
26 16 101392:1033
42
5. Žilina B
30 9 211485:1975
39
6. Handlová
24 13 111285:1315
37
7. Lučenec
24 12 121139:1217
36
8. L. Mikuláš
26 2 241082:1849
28
9. Martin
24 1 231111:1982
25
Marcel Pobežka

ŽIACI

Dohrávka:
BK MŠK Žiar nad Hronom - BC Prievidza 69:37
(38:14)
BK: Košťál 27, Šouc 22, Krč , Obert 6, Páleník 4,
Valo, Bariak 2
BK MŠK Žiar nad Hronom - BC Prievidza 54:44
(34:23)
BK: Šouc 21, Košťál 12, Obert 10, Krč 6, Páleník,
Valo 2, Bariak 1
Dohrávka zápasu vyšla v prospech Žiarčanov.
Hrali dosť strnulo, bez nápadov, až na zopár svetlých okamžikov. Pochvalu si zaslúži akurát Matej
Košťál, ktorý svojou hrou po celom ihrisku podržal
družstvo.
14. dvojkolo:

Víťazom okresného kola Street hockey sa stala Základná škola na ulici Dr. Janského v Žiari nad Hronom
HOKEJBAL

V piatok 15. apríla 2011 zorganizovalo Centrum
voľného času v Žiari nad Hronom v spolupráci
s hokejbalovým klubom Sport Trend na žiarskom zimnom štadióne okresné kolo hokejbalového turnaja určeného pre druhý stupeň
základných škôl a osemročných gymnázií
STREET HOCKEY – školská liga. Turnaj je súčasťou celoslovenskej aktivity, ktorú zastrešuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu s Krajskými školskými úradmi. Do turnaja
sa zapojilo šesť družstiev, ktoré boli rozdelené
do dvoch skupín.
Skupina A: ZŠ na Ulici Dr. Janského ZH, ZŠ
v Hliníku nad Hronom, ZŠ na Ulici P. Križku
v Kremnici.
Skupina B: ZŠ na ulici M.R. Štefánika ZH, Gym-

názium Milana Rúfusa ZH, ZŠ na Agyalovej ulici
v Kremnici
V rámci skupiny si zahral každý s každým, pričom
prví dvaja z každej skupiny postúpili do finálovej
skupiny. Tam si preniesli body, ktoré získali s postupujúcimi do finálovej skupiny. Finálová skupina,
do ktorej sa prebojovala ZŠ na Ul. Dr. Janského,
ZŠ na Angyalovej ulici, ZŠ v Hliniku nad Hronom
a Gymnázium M. Rúfusa, sa opäť odohrala systémom každý s každým.
Víťazstvo si nakoniec po napínavom priamom
súboji vybojovalo družstvo zo ZŠ na Ulici Dr. Janského v Žiari nad Hronom v rozhodujúcom zápase
so ZŠ na Agyalovej ulici v Kremnici aj napriek
prehre po samostatných nájazdoch. Tretie miesto
obsadila ZŠ v Hliníku nad Hronom.
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Viťaz, druhý v poradí a pravdepodobne aj tretí
v poradí (závisí od vývoja situácie v ostatných okresoch) postupuje do krajského kola, ktoré sa odohrá opäť na zimnom štadióne v Žiari nad Hronom.
O víťaza a postup do celoslovenského kola, ktoré sa odohrá v Bratislave, sa pobijú aj družstvá
z Brezna, Banskej Bystrice, Krupiny a Zvolena.
Turnaj ukázal, že sa v žiarskom„okrese“ nachádza
dostatok talentovanej mládeže, ktorá by koncepčnou prácou, mohla dosiahnuť zaujímavé výsledky.
Touto cestou by sme chceli pozvať chlapcov, ale
aj dievčatá, ktoré by sa chceli venovať hokejbalu
na tréningy, ktoré sa konajú každú stredu a piatok
o 15.30 hod. na zimnom štadióne v Žiar nad Hronom. Hlásiť sa treba u trénera Martina Záhorca.
(r)

Mestské noviny | 3. máj 2011

15

ŠPORT
FUTBAL – MLÁDEŽ

III. LIGA, STARŠÍ DORAST

19. kolo:
Dolný Kubín - FK Žiar nad Hronom 1:0
Hostia hrali na umelej tráve menších rozmerov,
čo im nevyhovovalo. Domáce mužstvo len kazilo
futbal a odkopávalo lopty. Vytvorené šance Žiarčania nevyužili. Z ojedinelej štandardnej situácie
domáci skórovali. Záverečný nápor už Žiarčania
nevyužili. Zvíťazilo jednoznačne slabšie mužstvo,
ale aj taký je futbal.
Ostatné výsledky: B. Bystrica – Badín 1:3, K.
N. Mesto – Tvrdošín 1:1, Lučenec – Fiľakovo 4:0,
Zvolen – Bánová 2:0, N. Baňa – Námestovo 0:2,
Čadca – Bytča 8:2
20. kolo:
FK Žiar nad Hronom – K. N. Mesto 2:0
V dôležitom stretnutí s priebežne druhým mužstvom v tabuľke boli domáci od začiatku stretnutia lepším mužstvom. Vypracovali si tlak a aj dostatok šancí. Vedúceho gólu sa ale dočkali až v 43.
minúte, keď peknú prihrávku Galla premenil Janúch. V druhom polčase pokračovali v nátlakovej
hre a vytvorili si niekoľko príležitostí. Druhý gól si
dal súper vlastný. Ďalšie šance už Žiarčania nepremenili, a tak výsledok zostal nezmenený. Mrzieť
môže len zranenie Janka Beňa.
Peter Jodas
Tabuľka po 19. kole
1. Lučenec
19 15 0 4 50:12 45
2. Námestovo
19 13 3 3 44:9 42
3. K. N. Mesto
19 13 3 3 44:19 42
4. L. Mikuláš
18 13 1 4 50:19 40
5. Badín
19 12 1 6 49:25 37
6. Zvolen
19 11 3 5 44:21 36
7. Žiar
19 10 3 6 34:17 33
8. Bánová
19 9 2 8 40:33 29
9. Čadca
19 6 5 8 34:29 23
10. D. Kubín
19 7 2 10 29:25 23
11. B. Bystrica
19 6 3 10 26:34 21
12. Tvrdošín
19 5 6 8 25:40 21
13. N. Baňa
19 6 0 13 24:40 18
14. Bytča
19 4 1 14 29:62 13
15. Fiľakovo
19 3 3 13 19:53 12
16. Kremnička
18 0 0 18 11:114 0
III. LIGA, MLADŠÍ DORAST

19. kolo:

Dolný Kubín - FK Žiar nad Hronom 1:1
Od prvej minúty mali Žiarčania hru v ich réžii,
slušne kombinovali, darili sa im prihrávky, ale
až v 23. minúte prvého polčasu sa im podarilo
z niekoľkých šancí streliť gól Hudecom a do šatní odchádzali s jednogólovým náskokom. Druhý
polčas bol podobný prvému, no po jedinej chybe
v zápase Žiarčania inkasovali a súper sa aj za pomoci rozhodcov úspešne ubránil tlaku hostí, a tak
si Žiarčania z D. Kubína doviezli iba bod.
Ostatné výsledky: B. Bystrica – Badín 1:2, K.
N. Mesto – Tvrdošín 6:2, Lučenec – Fiľakovo 5:0,
Zvolen – Bánová 5:0, N. Baňa – Námestovo 1:0,
Čadca – Bytča 4:0
20. kolo:
FK Žiar nad Hronom – K. N. Mesto 1:2
Do zápasu s vedúcim mužstvom tabuľky nastupovali domáci v oslabenej zostave, keď zo základu chýbali obrancovi Rafaelis, Hanuška, Horváth a
lavička náhradníkov ostala prázdna, čo domácim
veľmi chýbalo, keďže nemohli ani striedať! Prvý
polčas v silne pozmenenej zostave mužstvo zahralo veľmi dobre a vypracovalo si aj šance, ktoré však nepremenili. Druhý polčas mal podobný
priebeh a v 60. minúte strelili vedúci gól zo štandardnej situácie, ktorú vynikajúco zrealizoval
Hanuška. Po tomto vedúcom góle hráči poľavili
v úsilí a súper v 75. minúte vyrovnal na 1:1. Keď
už každý čakal remízový koniec, prišiel pokutový
kop zo strany hostí a tí si zaknihovali zisk troch
bodov.
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
Tabuľka po 19. kole
1. K. N. Mesto 19
2. Zvolen
19
3. Čadca
19
4. Námestovo 19
5. B. Bystrica
19
6. Badín
19
7. Žiar
19
8. N. Baňa
19
9. D. Kubín
19

16
14
13
12
9
10
8
8
8

1
2
3
2
6
2
7
4
2

2
3
3
5
4
7
4
7
9

49:10
51:15
58:22
51:18
30:16
58:26
41:18
24:20
29:26

49
44
42
38
33
32
31
28
26

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

19
18
19
19
19
19
18

7
5
4
3
4
3
3

2
4
3
4
1
3
2

10
9
12
12
14
13
13

35:45
33:47
26:48
25:45
20:88
13:77
15:37

23
19
15
13
13
12
11

II. LIGA, STARŠÍ ŽIACI

17. kolo:
FK Žiar nad Hronom A – Detva 5:0
18. kolo:
Sliač - FK Žiar nad Hronom A 0:18
Tabuľka po 17. kole
1. Žiar
17 15 1 1 117:6
2. Poltár
17 15 1 1 89:19
3. Lučenec
17 11 5 1 63:7
4. Žarnovica
17 11 4 2 38:10
5. Zvolen C
17 9 5 3 45:20
6. Krupina
17 9 2 6 37:28
7. Fiľakovo
17 9 2 6 38:36
8. B. Bystrica
17 7 1 9 49:42
9. N. Baňa
17 6 1 10 21:48
10. Detva
17 5 2 10 21:28
11. Hriňová
17 3 0 14 25:76
12. Revúca
17 2 3 12 8:64
13. Tisovec
17 2 2 13 10:86
14. Sliač
17 0 1 16 3:94

46
46
38
37
32
29
29
22
19
17
9
9
8
1

III. LIGA, STARŠÍ ŽIACI

15. kolo:
Kremnica – FK Žiar nad Hronom B 1:1
16. kolo:
FK Žiar nad Hronom B – Badín 3:7
1. Badín
12 11 1 0 49:10 34
2. Hliník
14 11 1 2 42:14 34
3. Hont. Nemce 14 7 2 5 43:25 23
4. Horehron
13 6 4 3 39:22 22
5. Kremnica
12 6 1 5 23:32 19
6. Žiar B
14 5 1 8 36:34 16
7. Dudince
13 5 1 7 25:27 16
8. Brusno
12 4 2 6 17:17 14
9. Kováčová
13 4 0 9 27:59 12
10. B. Štiavnica 13 3 2 8 20:35 11
11. Sl. Ľupča
14 2 1 11 15:61 7
Marcel Pobežka

15. ROČNÍK TURNAJA V STREETBALLE
STREETBALL

Opäť prichádza sviatok všetkých basketbalových (streetbalových) nadšencov v Žiari
nad Hronom. Uskutočník sa v sobotu 11. júna
na basketbalových kurtoch Súkromnej strednej odbornej školy technickej (bývalej Združenej strednej skole, resp. Odbornom učilišti).
Organizátori vypísali nasledujúce kategórie:
•MINI - ročník narodenia 1999 a mladší žiaci ZŠ
•ŽIACI - ročník narodenia 1996 a mladší žiaci
ZŠ
•JUNIORI - ročník narodenia 1992 a mladší
•MUŽI - ročník narodenia 1991 a starší
•OLD - nad 40 rokov - ročník narodenia
1971 a starší (neaktívni)
•OLD – YOUNG - kategória určená pre dvojice (otec resp. matka - syn resp. dcéra)
(r)
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Žiarčania na druhom mieste, avšak len o skóre
FUTBAL
IV. LIGA, SKUPINA JUH

17. kolo: Družstevník Málinec - FK - Žiar
nad Hronom/Lad. Vieska 2:1 (0:1), gól: Šimon.
FK ŽIAR: J. Rapčan - S. Urgela, Macejko, Kmeť, Dobrota (88. Žňava), Ras. Urgela, Šimon, Čamaj, Slaný
(68. Vyskup), M. Rapčan, Abrahám (73. Cvejkuš).
Po slabej a krátkej rozcvičke sa hostia prvých
dvadsať minút rozbehávali. Postupne sa dostali
do tempa a až na jednu strelu domácich, ktorú
Rapčan s prehľadom vyrazil, sa hra odohrávala
na polovici domácich. V 35. minúte po peknej akcii viacerých hráčov strelil Šimon gól. Druhý polčas
začali Žiarčania dobre, ale do vyložených šancí
sa nedostávali. Keď si už mysleli, že padne druhý
gól, zaúradoval rozhodca a odpískal proti nim nezmyselný pokutový kop, ktorý domáci premenili.
Od tohto momentu doľahla na hostí krivda a chlapci sa nevedeli koncentrovať na hru. Aj keď mal gól
na kopačke Čamaj, z rýchleho brejku do žiarskej
rozhodenej obrany a jej prečíslení, vsietili domáci
hráči gól z evidentného ofsajdu.
Stanislav Šimko, tréner
Ostatné výsledky: Č. Balog - D. Strehová 4:0, V. Blh
– Kováčová 1:2, Š. Bane - Hliník n. Hr. 0:3, B. Štiavnica – Divín 2:0, Revúca – Poltár 1:2, Brusno - Jupie B.

Bystrica 1:0
18. kolo: FK Žiar nad Hronom – Partizán Čierny
Balog 3:2 (2:0), góly: R. Urgela, Čamaj, J. Dobrota Szczepaniak, M. Giertl. FK ŽIAR: Rapčan - Macejko,
Kmeť, Dobrota, Ras. Urgela, M. Rapčan, Abrahám
(80. Viskup), Šimon, Blaho, Čamaj (88. Slaný), Rad.
Urgela.
Žiarski hráči neváhali a do zápasu vstúpili aktívnejšie. Už v prvých minútach sa o gól pokúšal Šimon, jeho strely však leteli vedľa. Prvý gól padol
v 25. minúte, keď obrana hostí neustrážila Rasťa
Urgelu. Druhý gól domáceho tímu padol z protiútoku a do listiny strelcov sa zapísal Čamaj. V druhej
časti sa prebrali aj hostia, svoje šance však nezúročili a hra sa tak preniesla do stredu ihriska. V 68. minúte nahrával Rado Urgela a loptu do siete dorazil
Dobrota. Potom už konečne zabrali aj hostia, ktorí
do konca zápasu dokázali dvakrát skórovať, ale ani
to im už k zisku bodov nestačilo.
Ostatné výsledky: D. Strehová – Brusno 3:5,
Jupie B. Bystrica – Revúca 2:1, Poltár - B. Štiavnica 0:0, Divín - Š. Bane 1:0, Hliník n. Hr. - V. Blh
10:0, Kováčová – Málinec 3:0
1. Č. Balog
18 13 1 4 52:23 40
2. Žiar
18 13 1 4 49:21 40

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
10
10
9
9
8
8
6
4
5
3
1

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

5 53:31 35
5 45:20 33
6 47:30 32
6 31:24 30
7 30:34 29
7 22:24 27
7 25:28 27
8 30:40 22
9 17:28 17
13 21:43 15
13 17:60 11
16 14:47
4
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ŽIARSKY POLMARATÓN

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Atletickým klubom a MŠK Žiar nad Hronom pozývajú širokú verejnosť
na 2. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu,
ktorý sa uskutoční 28. mája od 12.00 so štartom na Základnej škole, Ul. M. R. Štefánika 17 (Dvojka).
INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY

na t. č.: 045/672 24 61, 0908 949 527,
jan.ziak@ziar.sk, na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom - Odbor správy majetku mesta i v deň pretekov pri prezentácii. Prihlásiť sa môžete aj elektronicky
na:http://www.ziar.sk/polmaraton.
Uzávierka prihlášok je 26. mája.
Štartovné
do 9. mája bude: 3 €, od. 10. mája
a v deň pretekov pri prezentácii 6 €.

Prezentácia, šante, sprchy a stravovanie bude zabezpečené v Základnej škole, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar
nad Hronom. Lekársky dohľad zabezpečí organizátor.
Kategórie
Muži bez rozdielu veku: A - 18 až 39
rokov, B - 40 až 49 rokov, C - 50 až 59
rokov, D - 60 rokov a viac
Ženy bez rozdielu veku: E - 18 až 34
rokov, F - 35 až 39 rokov, G - 40 až 49
rokov, H - 50 rokov a viac.

Štafetový beh: V rámci 2. ročníka
Žiarskeho mestského polmaratónu sa
uskutoční aj štafetový beh (pre firmy,
organizácie, rodiny a pod. )
Popis trate
Dĺžka trate je 21 100 m. Štart a cieľ
polmaratónu je pri Základnej škole,
Ul. M.R. Štefánika č.17, Žiar nad
Hronom. Celý povrch trate je asfaltový
s prevýšením 20 m. Preteky sa uskutočnia za každého počasia.
(r)

