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V tomto čísle:
NOVÉ NÁMESTIE UŽ ŽIARČANIA
PLNE VYUŽÍVAJÚ

Žiarčanom sa podarilo vytvoriť
nový slovenský rekord

Posledný májový piatok bolo nové zrekonštruované námestie oficiálne odovzdané do užívania. Plne využívať ho môžu všetci, ktorí si chcú
oddýchnuť, zrelaxovať či zabaviť sa s rodinou.
Strana 2.
PRIMÁTOR ČERNAJ ZALOŽIL
NEPOLITICKÚ INICIATÍVU

Na ostatnom sneme Združenia miest a obcí
Slovenska vystúpil aj žiarsky primátor. V rámci
svojho vystúpenia vyzval vládu a parlament, aby
začali riešiť problémy nelegálnych osád. Zároveň avizoval aj založenie nepolitickej iniciatívy
Zobuďme sa. Viac na 2. strane.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

STRANA 6

Na Žiarskom mestskom polmaratóne
61 bežcov

Žiarčania sa aj tento rok mohli bližšie zoznámiť s prácou odpadového hospodárstva. Okrem
súťaženia o vecné ceny si mohli zblízka pozrieť
i triediacu linku či vozidlá na zvoz a likvidáciu
odpadu. Strana 5.
ZIMNÝ ŠTADIÓN OPÄŤ ZAPLAVILO

Koncom mája bol zimný štadión opäť zaplavený. Väčším škodám sa podarilo zabrániť aj vďaka
protipovodňovým opatreniam z minulého roka.
Strana 3.

STRANA 6

Poslanci sú každú stredu Žiarčanom
k dispozícii aj v poslaneckej miestnosti.
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Ivan Černaj: Námestie bude pekné len vtedy, keď si ho budeme spoločne udržiavať
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky. „Investícia do vašej budúcnosti“

Námestie otvoril a dal Žiarčanom do užívania
primátor Černaj.

V piatok 27. mája bolo nové zrekonštruované námestie oficiálne odovzdané do užívania
Žiarčanom. Z projektu Revitalizácia centrálnej
mestskej zóny naň mesto získalo nenávratný
príspevok vo výške 1 573 343 eur.
I keď pohodlie novej oddychovej zóny už Žiarčania využívajú niekoľko dní, oficiálne otvorenie sa
uskutočnilo až posledný májový piatok. Primátor
Ivan Černaj pri tejto príležitosti poďakoval najmä
tímu ľudí, ktorí na projekte pracovali. Ivan Černaj:
„Cesta od vzniku myšlienky nového námestia bola
dlhá. Ľudia sa sťažovali, že námestie je betónové,
nie je dobré a dali sa do neho obrovské peniaze.
Ja sám som s ním nebol spokojný. Preto hneď, ako
sme sa o výzve na rekonštrukciu námestí dozvedeli, pripravili sme sa na to. Dôležité tiež bolo, že
sme na spolufinancovanie mali potrebné finančné
prostriedky.“ Na novom námestí si dnes Žiarčania
nielen oddýchnu či zrelaxujú, vďaka herným prvkom je tu príležitosť na stretávanie sa celých rodín.
Okrem herných prvkov či fontány, z ktorej majú
radosť najmä deti, nechýba množstvo lavičiek, stojany na bicykle a množstvo zelene. „Neuveriteľne
ma teší, že sa dnes ľudia z námestia tešia, aj napriek

tomu, že sme si vypočuli i kritiku a nespokojnosť.
Dnes tých kritikov ubúda, a naopak, vidím rozjasnené tváre. Ľudia nám píšu, že je to naozaj nádherné.
Mal som aj niekoľko telefonátov od ľudí, ktorí v Žiari dávno neboli a vyjadrili sa, že to konečne naozaj
vyzerá ako námestie. Som rád, že ľudia môžu byť
na trávniku i to, že sa deti tešia z fontány a chodia
do vody. Pred chvíľou som si bol posedieť na nových lavičkách, ktoré sú už popísané a okolo nich
sú v porozhadzované ohorky z cigariet. Ak to takto
pôjde ďalej, bude nás to stáť ďalšie financie. Chcem
preto poprosiť občanov – námestie bude pekné len
vtedy, keď si ho budeme spoločne udržiavať,“ vyzýva všetkých primátor Černaj.
(li)

Z herných prvkov majú deti radosť.

Primátor Černaj: Ak nám štát nepomôže, budeme nútení pristúpiť k radikálnym riešeniam
V dňoch 19. a 20. mája sa v Bratislave uskutočnil 20. snem Združenia miest a obcí Slovenska.
Zúčastnilo sa ho 893 delegátov a 78 pozorovateľov, ktorí zastupovali 2786 členských sídiel
z 59 regionálnych združení z celého územia
Slovenska, medzi nimi i žiarsky primátor, Ivan
Černaj.
Slovenské obce a mestá zápasia s rozrastajúcimi
sa nelegálnymi rómskymi osadami, ktoré vznikajú
načierno, na pozemkoch cudzích vlastníkov. Tí za ne
platia dane, no užívať ich nemôžu. Primátori a starostovia preto vyzvali vládu, aby nenechali riešenie
tohto problému iba na ich pleciach. Ak chce obec
či mesto osadu vypratať, musí osadníkom postaviť
byty inde. V rámci svojho vystúpenia vyzval Černaj
vládu a parlament, aby začali problémy nelegálnych
osád riešiť zmysluplne a prestali mrhať peniazmi.
„Do takzvaného rómskeho problému sa dáva neuveriteľné množstvo peňazí so žiadnym efektom. Tak
to už prestaňme robiť, prestaňme financovať všelijakých príživníkov a nasmerujme peniaze tam, kde
ich treba. A pýtajte sa aj nás, primátorov a starostov,
ako peniaze na takzvaný rómsky problém efektívne
využiť. Pretože my sme s tým konfrontovaní každý
deň. Nie od ministerského zeleného stola, ale priamo,“ uviedol ďalej Černaj v príhovore. Podľa neho
je na Slovensku čoraz viac osád a čoraz viac Rómov,
ktorí sú zaostalí a nezamestnateľní. „Nie sú schop-

ní normálne vychovávať deti. Vlastník pozemku
ich nemôže nijakým spôsobom vykázať a nemôže
sa ich zbaviť. Situácia nie je alarmujúca, ona je už
úplne katastrofálna. V republike máme 700 osád a
za dvadsať rokov nenastal žiadny pokrok. Žijú tam
ako zvieratá, tvoria odpad, za likvidáciu ktorého, samozrejme, neplatia. V Žiari sme pripravení podieľať sa na programe riadeného bývania. Odmietam
však financovať tento celoslovensky neriešiteľný
problém z peňazí občanov nášho mesta. Preto
vyzývam vládu SR, aby začala okamžite a rázne konať.“ Za svoje vystúpenie zožal u kolegov starostov
a primátorov búrlivý potlesk a podporu.
Černaj: Riešením nelegálnych osád by bolo
riadené bývanie
Problém nelegálnych osád pozná primátor Černaj
dokonale, pretože jednu takú – Pod Kortínou – má
aj Žiar nad Hronom. Riešením by, podľa žiarskeho
primátora, bolo zavedenie už spomínaného riadeného bývania pre neprispôsobivých občanov. „Išlo
by o bývanie nízkeho štandardu, ktoré by bolo pod
dohľadom obcí alebo miest. Neprispôsobiví občania by v nich bývali pod dohľadom a náklady by
si sami platili. To znamená nie postaviť, odovzdať
a nech sa páči, ničte si to.“ Na takéto riešenie by však
musel vyčleniť financie štát, ktoré by, podľa Černaja, mohli byť z prostriedkov určených na „nezmyselné“ projekty. „Pokiaľ štát nezasiahne, budú môcť

samosprávy vykročiť iba cestou robenia poriadkov.
Nelegálne osady na kraji miest nie sú pre nás ničím
iným, len čiernymi skládkami a čiernymi stavbami.
Ak sa problém nezačne riešiť, naložíme miestnych
Rómov do autobusov a privezieme ich pred parlament a Úrad vlády SR. Potom tie autobusy dáme zavrieť, odídu a snáď sa potom niekto zobudí, keď ich
budú mať oni biľagovať,“ sľubuje žiarsky primátor.
Černaj zároveň avizoval založenie nepolitickej iniciatívy Zobuďme sa. Tá má združiť primátorov a starostov, ktorí cítia nutnosť riešiť problém s osadami.
Splnomocnenec vlády pre rómske komunity je
podľa primátora úplne mimo
Napriek skutočnosti, ktorá je vo viacerých slovenských obciach či mestách, splnomocnenec vlády
pre rómske komunity, Miroslav Polák, nevidí situáciu až tak katastrofálne. Podľa neho, ak sa mesto
chytí problému hneď na začiatku a začne ho riešiť,
je to zvládnuteľné. V opačnom prípade nech sa nediví, ak o 5 až 10 rokov zažije prekvapenie. Primátor
však oponuje a pripomína, že to bol práve úrad splnomocnenca, kto sa ako prvý otočil nášmu mestu
chrbtom. Žiadosť o pomoc so vznikajúcou osadou
bola vtedajšou splnomocnenkyňou zamietnutá,
pretože podľa nej nespĺňala charakter osady. Černaj
preto reakciu súčasného splnomocnenca považuje
za priamy dôkaz nekompetentnosti a bezradnosti.
(li)
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Šášovčania malú vodnú elektráreň v obci nechcú Protipotratovú petíciu
doručili vedeniu
žiarskej nemocnice

Poslanci MsZ zvolení za 5. volebný obvod
Michal Žurav a Marek Rakovský zorganizovali
v piatok 20. mája stretnutie poslancov s obyvateľmi Šášovského Podhradia.
Pozvanie na stretnutie prijali aj poslanec Rastislav
Uhrovič, ktorý sa v Podhradí angažuje už niekoľko
rokov, napr. pravidelne organizuje Šášovské hradné hry, viceprimátor Peter Antal a správca mestských cintorínov, Dušan Reiter. Michal Žurav: „Cieľom piatkového stretnutia bolo bližšie predstaviť
nového poslanca za 5. volebný obvod, ktorým je
Marek Rakovský, a diskutovať o problémoch v tejto
mestskej časti. Občania sa zoznámili aj s viceprimátorom mesta, Petrom Antalom, ktorý sa stal aj novým konateľom Technických služieb, s. r. o.“
Správca miestneho cintorína pripomenul občanom ich zákonnú povinnosť uzatvoriť si nájomnú
zmluvu za hrobové miesta. Podľa obyvateľov Šášova je však cena za prenájom vysoká. „V Šášove je

rovnaké nájomné ako aj v Žiari, pritom úroveň poskytovaných služieb je rozdielna. Ceny preto požadujú buď adekvátne znížiť, alebo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Potrebné je napríklad opraviť
oplotenie cintorína, či zaviesť sem úžitkovú vodu,“
konkretizuje Michal Žurav. Najviac však obyvateľov
trápi cesta v Šášovskom Podhradí, ako aj príjazdová
cesta, ktoré sú v dezolátnom stave. „Privítali by tiež,
keby sa podarilo zveľadiť kultúrny dom. V mestskej
časti je veľa šikovných remeselníkov, ktorí by mnohé potrebné práce dokázali urobiť aj svojpomocne“,
dodáva Michal Žurav. V závere stretnutia odovzdali
Šášovčania poslancom petíciu s viac ako120 podpismi, ktorá je proti výstavbe malej vodnej elektrárne na rieke Hron v časti Šášovské Podhradie. Túto
petíciu podporila aj časť poslancov MsZ.
Poslanci plánujú stretnutia v tejto mestskej časti
organizovať častejšie.
(li)

Voda opäť zaplavila zimný štadión
V pondelok 23. mája po prvýkrát v tomto roku
zaplavila voda časť zimného štadióna. Väčším
škodám sa podarilo zabrániť aj vďaka zrealizovaným protipovodňovým opatreniam z minulého roku.
Zimný štadión má v prenájme žiarska spoločnosť Sport Trend. Ako nás informoval jej konateľ,
Rastislav Uhrovič, po prudkom daždi došlo k obmytiu starej sociálnej budovy, čiže navlhli múry
z vonkajšej strany. „Dovnútra sa našťastie voda
výrazne nedostala. Zalialo však opäť hraciu plochu
a na zbernej šachte došlo k poškodeniu záchytnej
mreže. Problémom boli kroviny, ktoré sa v blízkosti
šachty nachádzajú. Návalová prívalová vlna všetko
stiahla na mrežu šachty, ktorú následne na to čiastočne upchalo. Voda tak začala obtekať okolo nej,

a druhá kanalizačná rúra bola tým pádom využitá
len z polovice,“ konkretizoval Rastislav Uhrovič.
V týchto dňoch by sa malo začať s čistením územia
okolo tzv. Žiarskeho kanála až po cestu smerujúcu
na Lovču od spomínaných krovín. Problém častého vytápania by sa dal vyriešiť dvomi spôsobmi.
„Jednou z možností je vybudovať hať. Voda by sa
v nej zbierala a určitým spôsobom kumulovala
a pomaličky ďalej pretekala. Druhým riešením by
bolo aj osadenie ďalších kanalizačných rúr, pretože
súčasný stav nestačí na odtekanie veľkého prívalu
vody. Obe možnosti však vyžadujú vysoké finančné
náklady,“ netají Rastislav Uhrovič.
Kvôli záplavám boli čiastočne obmedzené aj
športové aktivity na štadióne – detské tréningy či
športové aktivity rekreantov.
(li)

Čo ďalej so žiarskym „starým kulturákom“?

ilustracne foto
Neformálna skupina Žiarovky a Záujmové
združenie Castrum Susol spustili pred časom
občiansku iniciatívu s názvom Čo ďalej so žiarskym „starým kulturákom“? Zámerom iniciatívy je zachovanie Domu kultúry ako priestoru
pre kultúru.
Kamila Beňová, NS Žiarovky: „Iniciatíva chce
transparentným spôsobom ponúknuť mestu alternatívu, ako by mohol byť ďalej Dom kultúry využitý. A to tak, aby nielen priniesol nové možnosti
kultúrneho vyžitia pre obyvateľov Žiaru nad Hronom a jeho okolia, ale aj podporil regionálny rozvoj
a cestovný ruch v Žiari nad Hronom.“ Ako ďalej dodala, nosnou ideou iniciátorov je, že Žiar prostredníctvom znovuspusteného a zmoderznizovaného
Domu kultúry prinesie v kontexte Slovenska realizáciu unikátnych, kreatívnych a progresívnych

nápadov, ktoré mesto ako také môžu zviditeľniť
a stať sa časom jedným z jeho charakteristických
čŕt, a zároveň ho môže urobiť konkurencieschopným popri okolitých historických mestách. Idea je
pritom postavená na spojení zachovania budovy
a jej vzhľadu ako socialistického dedičstva (ako nepopierateľnej súčasti identity mesta), a súčasných
prvkov a služieb, ktoré by DK mohol poskytovať.
„Iniciatíva otvára diskusiu, ako si obyvatelia mesta
predstavujú ďalšie využite budovy, spája ľudí, ktorí
sú s touto budovou alebo mestom prepojení – či
už cez svoje pracovné aktivity alebo osobné spomienky, ale v neposlednom rade aj podporuje budovanie vzťahu mesto – obyvatelia, ktorý považujú
iniciátori v Žiari za problematický a stojí v centre ich
pozornosti,“ konkretizovala ďalej Kamila Beňová.
Aktuálnymi plánmi iniciatívy sú prioritne nadviazanie komunikácie a spolupráce s predstaviteľmi
mesta a hľadanie spoločných riešení. Iniciátori už
navštívili riaditeľku MsKC, Valériu Ferčákovú, ktorú
o svojich krokoch informovali. „V prvom rade som
im navrhla, aby so svojou iniciatívou a myšlienkami
navštívili na pracovnom stretnutí primátora Ivana
Černaja, pochopiteľne, aj za účasti MsKC. Akékoľvek riešenia totiž predpokladajú vzájomnú komunikáciu a spoluprácu,“ dodala Valéria Ferčáková.
(li)
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Ako sme vás už informovali, na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdala členka
petičného výboru, Magdaléna Poloňová, poslancom a vedeniu mesta protipotratovú petíciu.
Petícia, ktorá bola zameraná proti vykonávaniu
interrupcií v žiarskej nemocnici, prebiehala v uliciach mesta od 9. marca do 21. apríla. Podpísalo sa
pod ňu viac ako 1800 občanov. Poslancov i vedenie
mesta požiadala Magdaléna Poloňová o doručenie
petície riaditeľstvu Všeobecnej nemocnice v Žiari
nad Hronom. Rastislav Kubáň, riaditeľ nemocnice:
„Naša organizácia berie s vážnosťou na vedomie
uvedenú petíciu. Zároveň musíme v plnej miere
rešpektovať platnú legislatívu, ktorá takýto zákrok
umožňuje realizovať, na základe rozhodnutia ženy
takýto zákrok podstúpiť. Zároveň v plnej miere rešpektujeme právo uplatňovať výhrady vo svedomí
u jednotlivých pracovníkov našej organizácie. Je
dôležité podotknúť, že toto právo sa neoficiálne
uplatňovalo u jednotlivcov aj pred samotným uzákonením tejto možnosti.“ Ako ďalej podotkol, za posledné roky je možné konštatovať výrazný pokles
umelých prerušení tehotenstva v žiarskej nemocnici. Oproti stavu spred desiatich rokov je to pokles
až o 70 percent.
(li)

Rómske ženy sa zdokonaľujú
v počítačovej gramotnosti
Od apríla sa v priestoroch kancelárie sociálnych pracovníkov a ich asistentov v popoludňajších hodinách koná počítačový kurz, ktorý
vedú sami sociálni pracovníci a asistenti mesta
Žiar nad Hronom.
Počítačový kurz prebieha vždy vo štvrtok, každý
týždeň v rovnakom čase. Cieľovou skupinou sú
rómske ženy, ktoré prejavili záujem o ponúknutý
počítačový kurz. Pavel Horváth, sociálny pracovník:
„Hlavným cieľom tohto kurzu nie je iba podnietiť
záujem o zamestnanie, ale aj pomôcť vyhľadávaniu
vhodných pracovných ponúk a iných informácií
na internete. Je všeobecne známe, že najviac ľudí
si dnes hľadá prácu na internete. Vzhľadom na obmedzený počet počítačových zostáv v kancelárii
sa kurzu zúčastňuje šesť rómskych žien. Tie sme
vyberali na základe ich schopností a možností využívať nadobudnuté vedomosti v praxi.“ Počítačový
kurz bol navrhnutý pre spomínanú cieľovú skupinu. Cieľom je naučiť rómske ženy aspoň základom
práce s PC, aby v budúcnosti tieto vedomosti mohli
uplatniť pri hľadaní zamestnania. „Napríklad vyhľadávanie pracovných ponúk na webových stránkach, samostatne a svojpomocne si napísať žiadosť do zamestnania, životopis, vedieť si ich poslať
z vlastnej mailovej schránky a podobne,“ konkretizuje Pavel Horváth. Klientkam už sociálni pracovníci poskytli informačný materiál – vzory žiadostí
o zamestnanie, motivačný list či životopis. Keďže sa
kurz stretol s veľkým záujmom, jeho pokračovanie
plánujú sociálni pracovníci predĺžiť na dlhšie obdobie. „Tento pracovný nástroj je v súčasnosti najviac
využívaný, ale Rómovia si len pomaly k nemu otvárajú dvere. Aj týmto spôsobom ich chceme motivovať k zlepšeniu svojej životnej situácie,“ dodáva
na záver Pavel Horváth.
(li)
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INTENZIFIKÁCIA SEPAROVANÉHO ZBERU

Kam s nepotrebným šatstvom

Nepotrebné šatstvo vzniká v domácnostiach pravidelne. Obyvatelia mesta sa ho často zbavujú buď
jeho uložením do nádob na zmesový komunálny
odpad, kde zbytočne zaberá miesto, alebo ďalším
častým spôsobom odhodením do prírody. Pravidelne nachádzame šatstvo na čiernych skládkach
na ceste na Šibeničnom vrchu či v časti Šášovské
Podhradie. Keď si predstavíme, po akej ceste musí
auto s nákladom prejsť, zamýšľame sa, z akého dôvodu ho ľudia nedoniesli tam, kde patrí – na Zberný
dvor. Cesta vedúca na Zberný dvor nie je v takom
stave ako cesta na Šibeničnom vrchu, je to určite
bližšie a v neposlednom rade ho tu obyvatelia mesta môžu odovzdať bezplatne a šatstvo skončí tam,
kde má – na riadenej skládke odpadov. Obyvatelia
môžu šatstvo na Zberný dvor (Ul. SNP 131) nosiť
počas celého roka, ten je k dispozícii v pracovných
dňoch a v sobotu od 8.00 do 20.00 hod.
Ak patríte medzi obyvateľov, ktorí nemajú k dispozícii auto a rozhodli ste sa zbaviť väčšieho množstva starého šatstva, dvakrát za rok je vám k dispozícii veľkokapacitný kontajner pristavený v blízkosti
vášho bydliska. Počas Dní jarnej a jesennej čistoty
sú rozmiestnené tieto kontajnery na území celého
mesta aj mestských častí Šášovské Podhradie a Kutinky. Okrem drobného stavebného odpadu a objemného odpadu sú určené práve na zber nepotrebného šatstva. Dni jesennej čistoty sa zvyčajne
konajú na prelome septembra a októbra. O najbližších Dňoch jesennej čistoty budú obyvatelia mesta
informovaní v dostatočnom časovom predstihu
prostredníctvom Mestských novín, mestskej televí-

zie ATV a informácie budú k dispozícii tiež na webovej stránke mesta www.ziar.sk.
Ak si myslíte, že oblečenie by ešte mohlo niekomu
poslúžiť, informujte sa na Mestskom úrade, Odbor
starostlivosti o obyvateľa. Mesto Žiar nad Hronom
prevádzkuje charitatívnu stanicu, kde je potrebné
sezónne šatstvo. Toto však musí byť čisté, nepoškodené a vhodné na ďalšie používanie.
Zhodnotenie starého šatstva na Slovensku a
v zahraničí
Na Slovensku dochádza k energetickému
zhodnocovaniu odpadového šatstva v cementárenskom priemysle, pričom hlavným cieľom je
náhrada tradične používaných palív a surovín alternatívnymi palivami. Medzi najvýznamnejšie výhody využívania alternatívnych palív a surovín patria:

deme vedieť, koľko nepotrebného šatstva a textílií
na Slovensku vyprodukujeme, nebude možné ho
materiálovo zhodnocovať. Závody na spracovanie odpadu totiž musia predpokladať množstvo
dodávaného odpadu, aby bol recyklačný proces
efektívny.
Je preto na každom z nás, aby sme sa pohli o krôčik ďalej v tejto problematike. Najlepším spôsobom, ako sa teda nepotrebného šatstva zbaviť, je
jeho uloženie na Zbernom dvore, kde sa eviduje
pod presným katalógovým číslom ako nepotrebné
šatstvo a následne sa hľadajú možnosti jeho efektívneho opätovného využitia.
OŽP

• znižovanie nepriaznivých ekologických
vplyvov odpadov,
• úspora neobnoviteľných prírodných zdrojov,
• ekologicky bezpečné spracovanie odpadu
bez dodatočných emisií a odpadu,
• znižovanie emisií skleníkových plynov, keďže
nahrádzame fosílne palivá
Vo Francúzsku sa nepotrebné šatstvo zbiera a recykluje pre automobilový priemysel. Z takéhoto
odpadu sa vyrábajú koberčeky do áut pre francúzsku automobilku.
V minulom roku sme v Žiari nad Hronom vyzbierali 2,5 tony šatstva a textílií. Koľko ho však naozaj
na skládke skončilo, nevieme. Materiálové zhodnocovanie odpadu, ktoré má pred energetickým
zhodnotením z pohľadu ekológie prednosť, na Slovensku nebude fungovať, kým sa samotní občania
Slovenska nenaučia šatstvo a textílie separovať –
ukladať ich na Zberné dvory. Pri uložení nepotrebného šatstva do nádoby na komunálny odpad je
tento odpad považovaný za zmesový komunálny
odpad. Tým sa skresľujú štatistiky o vzniku jednotlivých druhov odpadu na Slovensku. A kým nebuSVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Každoročne si Deň životného prostredia pripomíname 5. júna na počesť prvej konferencie
OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila
v roku 1973 vo švédskom Štokholme. Zmyslom
Svetového dňa životného prostredia je upriamiť
pozornosť na globálnu problematiku spojenú
so životným prostredím a na spôsoby riešenia. Konferencia sa konala pod heslom „JE LEN
JEDNA ZEM“. Účastníci konferencie deklarovali
právo človeka na priaznivé životné prostredie .
Problémy životného prostredia, ktoré presahujú
hranice jednotlivých štátov, si vyžadujú riešenie
na medzinárodnej úrovni. Najväčším problémom
je narušenie ozónovej vrstvy zeme, znečistenie
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ovzdušia, ktoré podmieňuje skleníkový efekt,
kyslé dažde, jadrové nebezpečenstvo, zneškodňovanie odpadov, znečisťovanie morí a oceánov.
Slovenská republika sa otázkam problematiky
životného prostredia na globálnej úrovni nevyhýba a nové prístupy k životnému prostrediu
implementuje vo svojej politike a právnom systéme. Mesto Žiar nad Hronom sa svojou činnosťou
na úseku životného prostredia snaží takisto aspoň malou kvapkou v mori prispieť k lepšiemu
životnému prostrediu pre svojich obyvateľov,
samozrejme, za ich aktívnej podpory a účasti.
Buďme ohľaduplní k svoju prostrediu, myslime
globálne a konajme lokálne.
OŽP
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Žiarčanov zaujíma odpadové hospodárstvo

V sobotu 21. mája sa uskutočnil Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva. V areáli
Technických služieb, a. s., sa tak znovu zišli Žiarčania, aby sa bližšie zoznámili s prácou „odpadiarov“.
Sobotňajšia akcia sa niesla v rodinnom duchu.
Už od začiatku prichádzali do areálu technických
služieb najmä rodiny s deťmi. Každé dieťa, ktoré
malo chuť zapojiť sa do súťaží a vyhrať zaujímavé
vecné ceny, si po príchode vyzdvihlo registračný
lístok. S tým neskôr postupne navštívilo jednotlivé
stanovištia, na ktorých boli pripravené súťaže s té-

mou recyklovania. Cieľom súťažných disciplín bolo,
aby sa o recyklovaní aj prostredníctvom hravej formy dozvedelo čo najviac detí. Okrem športových,
vedomostných či kreatívnych hier sa prostredníctvom súťaže zapojili aj priamo do triedenia odpadu, na triediacej linke. Nechýbala ani jazda na vyso-

Z VYSEPAROVANÝCH PLASTOV SA
VYRÁBAJÚ AJ DRESY PRE ŠPORTOVCOV

kozdvižnom vozíku, pričom deti si jazdu vychutnali
z miesta, kde sa zvyčajne preváža odpad.
Pre záujemcov bola opäť pristavená technika
na spracovanie odpadu a vozidlá na odvoz odpadu,
ktoré nejazdia v žiadnom inom meste na Slovensku
a financie na ne sa podarilo získať z eurofondov.
Mimo areálu technických služieb sa deti mohli
„vyšantiť“ na nafukovacích atrakciách, trampolíne,
zajazdiť si na koníkovi a nechýbalo ani obľúbené
maľovanie na tvár.
Cieľom sobotňajšieho podujatia bolo podeliť sa
s obyvateľmi mesta o radosť z techniky, ktorou sa
v meste zváža a upravuje odpad. Jedinečné vozidlá,

Je dobré separovať

V piatok 20. mája sa uskutočnilo podujatie
pod názvom Je dobré separovať. Určené bolo
pre škôlkarov a pre žiakov prvých a druhých
ročníkov základných škôl.
V priestoroch Divadelnej sály MsKC bolo pre školáčikov pripravených hneď niekoľko sprievodných
podujatí. Na začiatku si všetci zopakovali, ako sa
v našom meste separuje. Každý žiačik už preto vie,
že sklo patrí do zelenej nádoby, papier do modrej,
plasty, kovy a tetrapaky do žltej a do červenej nádoby ide všetok ostatný drobný odpad z domácností. Separovanie si mohli vybraní žiaci aj priamo
na pódiu vyskúšať. Ani jeden však nezaváhal –
z množstva prineseného odpadu dal každý jeden
do správnej nádoby.
Odmenou bolo pre nich vystúpenie obľúbenej
speváckej dvojice Spievanka a Zahrajko, v podaní
Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho. Všetky
deti ich zábavné, a zároveň poučné pesničky, veľ-

na ktoré sa podarilo získať financie z eurofondov,
pritom môžete vidieť iba v Žiari nad Hronom, keďže nejazdia v žiadnom inom meste na Slovensku.
Podľa registračných lístkov navštívilo podujatie
približne 400 Žiarčanov. Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva bol súčasťou informačnopropagačnej kampane v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom. (li)

mi dobre poznajú. Spolu s nimi spievala celá sála
a niekoľko detí sa k spevákom pridalo aj priamo
na pódiu. Prekvapeniam a súťažiam ale ešte nebol
koniec. Po hudobnom koncerte si škôlkari a školáci
zmerali sily v šikovnosti a zručnosti. Z pripravených
plechoviek mali v čo najkratšom čase postaviť čo
najväčšiu pyramídu. I keď víťazi boli jasní, bez
odmeny nezostal nikto. Všetci, ktorí sa súťaže zúčastnili, získali vecné ceny. Bonusom pre nich bolo
i vystúpenie žiarskych umelcov – tanečníkov zo
zoskupenia Associalz Dance Crew. V závere podujatia získalo každé z detí hodnotné darčeky, vďaka
ktorým budú mať vždy na pamäti, že je dobré separovať.
Podujatie bolo súčasťou informačno-propagačnej
kampane v rámci projektu Intenzifikácie separovaného zberu v Žiari nad Hronom. Cieľom kampane
bolo hravou formou dať do povedomia detí, prečo
je dobré separovať odpady. Organizátorom akcie
bolo mesto Žiar nad Hronom.
(li)
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Žiarčania vyseparovali v minulom roku
viac ako 1354 ton odpadu. Kým v roku
2001 sme vyseparovali 1,5 kilogramu
na osobu, v roku 2010 to už bolo viac ako
70 kilogramov. Požiadavka EÚ pritom bola
50 kilogramov na osobu.
Z vyseparovaného odpadu tvorili plasty viac
ako 298 ton, bioodpad 253 ton, sklo 202 ton,
elektroodpad takmer 55 ton, tetrapaky viac ako
17 ton, kov 15 ton a papier takmer 396 ton.
Separovaný odpad tvoril 1354 ton, čo predstavuje 32 % a zmesový komunálny odpad
2851 ton, čo je 68 %. Približne 40 % komunálneho odpadu bol biologický odpad.
Jedným zo zhodnocovateľov plastov
pre mesto Žiar nad Hronom je aj firma General
Plastic s prevádzkou v Senici, ktorá recykluje
PET fľaše technológiou mletia fliaš. Bernard
Vaca, General Plastic: „Naša spoločnosť recykluje technológiou mletie fliaš za mokra, nasleduje viacstupňové studené a horúce pranie,
chémia, sušenie a separovanie podľa farieb.
Výsledkom sú prané vločky, ktoré sa predávajú ďalším odberateľom. Tí z nich vyrábajú
regranulát, ktorý sa používa znovu pri výrobe
predliskov, z ktorých sa vyfukujú fľaše a plnia vody, saponáty a podobne.“ PET vločky sa
ďalej používajú aj na výrobu viazacích pások
na palety, živicové podlahy, výrobu PET fliaš
alebo vlákien na textil. Peter Krasnec, riaditeľ
General Plastic: „Keďže naša spoločnosť patrí
do skupiny Waterholding, ktorá združuje
niekoľko spoločností vyrábajúcich nápoje,
20 % praných vločiek získaných separovaním sa
používa na opätovnú výrobu fliaš.“ Peter Krasnec zároveň uviedol príklad spracovania PET
fliaš do textilu: „Dresy niektorých tímov hrajúcich na MS 2010 vo futbale v Južnej Afrike vyrobili z recyklovaných PET fliaš.
Na výrobu 1 dresu sa použije 8 fliaš. Týmto sa ušetrí 30 % energie na ich výrobu
a ušetria sa i financie v takej výške, že bude
možné postaviť 29 futbalových ihrísk.“ (li)
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Žiarčania vytvorili nový slovenský rekord
Piatok 27. mája
sa v Žiari nad Hronom niesol v duchu mladých ľudí.
Od rána totiž patrilo Námestie Matice
slovenskej práve
im. Konal sa tu totiž Deň žiarskych
škôl a Deň žiarskej
mládeže.
Od deviatej hodiny dopoludnia sa
Školákov lákala výstava na námestí stretli
žiaci a študenti žiarvedeckých hračiek. skych škôl. V jednotlivých stánkoch mali pripravené prezentácie
na tému Zdravý životný štýl – naše zdravie. Opäť
nechýbali rôzne výrobky detí jednotlivých škôl
a kto sa pristavil, dozvedel sa viac aj o činnosti tej
ktorej školy. K základným školám sa opäť pridali aj
stredné, a to Gymnázium Milana Rúfusa, Súkromná
obchodná akadémia a Súkromná stredná odborná
škola technická. Nechýbali ani Základná umelecká
škola Zity Strnadovej-Parákovej a Centrum voľného
času. Okrem nich mali školáci a okoloidúci Žiarčania možnosť pristaviť sa v stánkoch Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, kde mali jeho pracovníčky pripravené materiály týkajúce sa nášho
zdravia. Kto mal záujem, mohol si tiež nechať
zmerať tlak, hladinu cukru či tuku v krvi. V ďalšom

stánku prezentovala zubná lekárka, Zuzana Kukolíková, projekt Zdravý úsmev. Žiakom tu spolu s kolegami vysvetľovala, ako si správne umývať zuby.
Za odmenu dostali zubnú kefku či zubnú pastu.
Súčasťou podujatia bolo aj živé Človeče, nehnevaj
sa, kedy si túto známu hru zahrali samotní žiaci,
ktorí boli zároveň figúrkami na hracom poli. Ďalšou sprievodnou akciou boli i vystúpenia školákov
na pódiu. Postupne sa tak vystriedali všetky školy,
pričom v programe nechýbali vystúpenia spevákov, hudobníkov či tanečníkov.
Správu cez najstarší detský telefón si podalo
105 Žiarčanov
Dňom žiarskych škôl sa však v piatok akcie
na námestí neskončili. Pod názvom Deň žiarskej
mládeže – Sme tu aj my mali sprievodné podujatia
pripravené aj mládežníci z Mestského školského
parlamentu. Nechýbalo obľúbené maľovanie na
tvár, svoje umenie predviedli mladé žiarske talenty
v hudbe, tanci či v športe. Jednou zo sprievodných
aktivít bola i prezentácia vedeckých hračiek. Andrea Vozárová, členka Mestského mládežníckeho
parlamentu : „Každý, kto sa pristavil, mohol počas
tohto popoludnia vidieť mladých ľudí zo Žiaru,
ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú buď hudbe, tancu, alebo športu. V Dome kultúry sa tiež konala výstava obrazov, ktoré priniesli mladí zo ZUŠ
Zity Strnadovej-Parákovej.“ O pätnástej hodine sa
námestie zaplnilo, aby bol vytvorený slovenský rekord v podaní si správy cez najstarší detský telefón.
„Vytvoriť tento rekord bolo myšlienkou Mestského

mládežníckeho parlamentu, ktorý úzko spolupracuje s mestom a symbolizovať by mal myšlienku,
že mesto komunikuje s ľuďmi a snaží sa im pomáhať v aktivitách, ktoré chcú realizovať. Vytvorenie
rekordu spočívalo v podaní si správy cez najstarší
detský telefón, čiže cez dva tégliky navzájom spojené špagátom,“ informovala ďalej Andrea Vozárová.
Správu „Žiar je mesto nových možností“ si nakoniec
medzi sebou podalo 105 účastníkov, ktorí zároveň
vytvorili nový slovenský rekord.
Podujatie pripravili Mestský školský parlament
a Mestský mládežnícky parlament v spolupráci
s mestom Žiar nad Hronom, Centrom voľného
času, so základnými a strednými školami v meste
a Mestským kultúrnym centrom. Jedným z cieľov
piatkového podujatia bola prezentácia škôl na verejnosti a zvýšenie informovanosti rodičov a verejnosti o formách vzdelávania, činnosti jednotlivých
škôl i mimoškolskej činnosti.
(li)

Správu si medzi sebou poslalo 105 Žiarčanov.

Víťazom 2. ročníka Žiarskeho mestského polmaratónu je Imrich Magyar
cov z celého Slovenska, zastúpenie však mala
Ukrajina.
Organizátorom podujatia bolo mesto Žiar
nad Hronom v spolupráci s MŠK Žiar nad Hronom
– atletický klub. Štart polmaratónu bol o šestnástej
hodine pri Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika.
Pretekári bežali ulicami mesta, dĺžka trate bola
21 100 metrov, pričom sa súťažilo v 8 kategóriách.
Muži boli rozdelení na kategórie 18 – 39 ročných,
40 – 49 ročných, 50 – 59 ročných a 60 rokov a viac.
Ženské kategórie boli 18 – 34 rokov, 35 – 39 rokov,
40 – 49 rokov a 50 rokov a viac. Súčasťou tohto ročníka polmaratónu bol i štafetový beh. Pripravené
boli i súťaže pre mládež v disciplínach ako skok
do diaľky, slalom či hod loptičkou. Pre nepriaznivé

počasie však organizátori od tohto kroku ustúpili.
Minuloročný rekord 1:13:05 hod. ktorý vytvoril
Imrich Pastor z Košíc. Ten sa podarilo prekonať Imrichovi Magyarovi z Nových Zámkov, ktorý do cieľa
dobehol s časom 1:08:54 hod. Vyhral tak nielen
vo svojej vekovej kategórii, ale stal sa i absolútnym
víťazom polmaratónu.
Na štart polmaratónu sa opäť postavil aj primátor
Ivan Černaj, nechýbali však ani Žiarčanom známi
Michal Homola, Jozef Mecele, Ivan Benča či Marcela Kocholová. Pozornosť určite pútal i prominentný
bežec – Matej Sajfa Cifra, ktorého snom je zabehnúť maratón v New Yorku. Žiarsky polmaratón si
však nenechali ujsť ani Ukrajinec Roman Gavrilyuk
či Poliak Eduard Hapak.
(li)

VÝSLEDKY

Absolútni víťazi.
Poslednú májovú sobotu sa v Žiari nad Hronom konal druhý ročník Žiarskeho mestského
polmaratónu. I keď počasie v tento deň športu
neprialo, na štart sa nakoniec postavilo 61 bež-

Muži 18 – 39 rokov
1. Imrich Magyar (1:08:54), 2. Eduard Hapak
(1:09:00), 3. Roman Gavrilyuk (1:09:39), 4. Ondrej
Veselovský (1:16:56), 5. Peter Urbán (1:21:32)
Muži 40 – 49 rokov
1. Ján Moravec (1:14:05), 2. Orest Babyak
(1:18:29), 3. Miroslav Hanínec (1:22:58), 4. Ján
Môcik (1:30:03), 5. Miroslav Šorek (1:30:50)
Muži 50 – 59 rokov
1. Štefan Racz (1:20:37), 2. Ľubomír Hrmo
(1:20:57), 3. Dmytro Ivaniš (1:23:31), 4. Ondrej
Hanzlík (1:23:57), 5. Róbert Berky (1:26:03)
Muži 60 rokov a viac
1. Peter Fašung (1:28:27), 2. František Gallik
(1:33:43), 3. Pavol Kincel (1:47:37)
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Ženy 18 – 34 rokov
1. Silvia Šebestian (1:25:28)
Ženy 35 – 39 rokov
1. Monika Píšová (1:33:40), 2. Diana Grexová
(1:38:49), 3. Jana Kleskeňová (1:40:15)
Ženy 40 – 49 rokov
1. Jitka Hudáková (1:31:50), 2. Danica Božová
(1:44:39), 3. Eva Valachová (1:45:43)
Ženy 50 rokov a viac
1. Eva Budinská (1:37:11), 2. Darina Dóšová
(1:38:35)
Celkové poradie
1. Imrich Magyar, 2. Eduard Hapak, 3. Roman
Gavrilyuk, 4. Ján Moravec, 5. Ondrej Veselovský
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Štefan Moyses a jeho pôsobenie v Chorvátsku

Štefan Moyses bol veľký ako presvedčený národovec. Predtým, ako odišiel žiť a pracovať na 20
rokov do Chorvátska, pôsobil ako kňaz väčšinou
v slovenských farnostiach. Historicky dokázané je,
že po úspešnom zložení predpísaných prísnych
skúšok ako kaplán v Tölgyesi ho 15. februára 1828
vo veku 29 rokov promovali na peštianskej univerzite za doktora filozofie a slobodných umení. Aj
v čase pôsobenia v Chorvátsku nikdy nezabudol
na svoj slovenský pôvod a vrátil sa odtiaľ na rodnú pôdu s bohatými skúsenosťami, aby ich použil
v prospech svojho národa. Hovoria o tom aj jeho
vlastné slová: „Ja za svoj národ všetko učiniť, bársaké obeti znášať som hotový, obzvlášť za duchovné
záujmy. Nikdy by som neváhal priniesť za obeť svoju osobu, keby to bolo mojmu národu prospešné.“
Po dosiahnutí hodnosti doktora filozofie sa Štefan
Moyses chcel venovať profesorskej činnosti, a preto si v auguste 1828 podal žiadosť na filozofickú katedru na Kráľovskej akadémii v Záhrebe. V septembri 1829 ho panovník vymenoval za profesora tejto
akadémie a hneď nato 1. januára 1830 zaujal svoju
profesorskú katedru. V zmysle svojho menovacieho
dekrétu prednášal na nej logiku, metafyziku, filozofiu a mravouku v latinčine, lebo tá bola prednáškovou rečou na záhrebskej akadémii.
Tu účinkoval do 18. októbra 1947 a za ten dlhý čas
vynikal nielen dôkladnými odbornými vedomosťami, ale i osobnými vlastnosťami. Preto sa tešil veľkej
obľube tak u svojich predstavených, ako aj u svojich poslucháčov. Nepopierateľným dôkazom tejto
skutočnosti sú úradné osvedčenia troch hlavných
kráľovských direktorov zo Záhrebu, ktoré svedčia
o tom, že Moyses svojou profesorskou činnosťou
v Záhrebe nesporne robil česť slovenskému národu.
V časoch svojho profesorského účinkovania
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však nepracoval len v úzkom rámci svojho úväzku.
V školskom roku 1830/31 napr. súkromne pripravoval na skúšky zo všetkých predmetov druhého
ročníka filozofickej fakulty dvoch synov grófa Karola Festetitsa. Po odchode profesora gréckej reči
17 rokov vyučoval gréčtinu, hoci za to dostával len
minimálny honorár. Po uvoľnení katedry profesora
náboženstva tri a pol roka vyučoval aj náboženstvo
a zastával úrad akademického kazateľa. Pre nedostatok odborných profesorských síl niekoľko mesiacov prednášal matematiku a vyše dvoch rokov i fyziku. V čase choroby profesora maďarčiny pol roka
bezplatne vyučoval maďarskú reč a literatúru, lebo
sa svojho honorára zriekol v prospech chorého kolegu. Ako veľký milovník kníh sa staral aj o zveľadenie knižnice záhrebskej akadémie.
Všestranná a neúnavná činnosť na akadémii získala Moysesovi veľkú sympatiu širokej verejnosti
a čoskoro vzbudila pozornosť nadriadených úradov. Preto nás vôbec neprekvapuje, že ho križevacký gréckokatolícky biskup, Gabriel Smičiklas,
vo svojom osvedčení nazval pýchou a ozdobou
záhrebskej akadémie.
Profesorskej katedry sa zriekol po dlhých
17 rokoch
Hoci Moyses prednášal na akadémii spočiatku len
po latinsky, pomerne v krátkom čase si dokonale
osvojil i chorvátsku reč. Pritom ho to veľmi bolelo,
že sa táto reč na nej vôbec neprednášala. Potešil
sa, keď v novembri 1830 Matej Smodek navrhol,
aby sa na akadémii prednášali i pravidlá chorvátskej reči. Moyses ako skutočný Slovan s radosťou
privítal tento návrh a svojím osobným zákrokom
umožnil aj jeho realizáciu. Pre tento svoj postoj
k chorvátskej reči čoskoro potom upadol do nemilosti Maďarov, ktorí sa od roku 1831 stále pokúšali
pomaďarčiť záhrebskú akadémiu.
V roku 1835 sa stal proseniorom a v roku 1841 seniorom filozofickej fakulty, lebo do voľby týchto fakultných hodnostárov Maďari zasahovať nemohli.
Onedlho na to ho hlavný kráľovský direktor vymenoval za dočasného prodirektora záhrebskej akadémie a v roku 1842 požiadal panovníka i o miesto
definitívneho prodirektora. Ako služobne i vekovo
najstarší člen akademického profesorského zboru
si v tom čase už aj plným právom mohol robiť nároky na to miesto, ale Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada sa bez ohľadu na vrelé odporúčanie
hlavného kráľovského direktora, postavila proti
jeho vymenovaniu za akademického prodirektora
pre jeho priateľský postoj k Chorvátom. Po dvoch
rokoch sa musel rozlúčiť s prodirektorátorom. Zlomyseľné machinácie vtedy stroskotali iba na odpore šľachetnejšie zmýšľajúcich jednotlivcov, ktorí
znemožnili jeho odstránenie z profesorskej katedry. Úrad profesora záhrebskej akadémie zastával až
do 18. októbra 1847, keď vzhľadom na svoje vymenovanie za záhrebského kanonika sa dobrovoľne
zriekol profesorskej katedry.
Počas svojej dlhoročnej činnosti na záhrebskej
akadémii sa Štefan Moyses osvedčil ako všestranne
vzdelaný, mimoriadne pracovitý profesor, vynikajúci pedagóg a veľký priateľ Chorvátov, na ktorého
s najväčšou úctou a láskou hľadela nielen akademická mládež, ale aj celá chorvátska verejnosť.
Spracované z Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan
Moyses, vydané v roku 1969 k storočnici jeho
smrti.
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OZNAMY

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 nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvorený
na základe geometrického plánu č. 36 636 02939/2011, úradne overeného Správou katastra Žiar
nad Hronom dňa 27.4.2011 z pôvodnej EKN parcely č. 856/1, vedenej ako vodná plocha s celkovou
výmerou 70 089 m2, zapísanej na liste vlastníctva
č. 3327, a to:
•diel č. 13 s výmerou 95 m2, ktorý zároveň vytvára
novú CKN parcelu č. 2037/15 – ostatná plocha s celkovou výmerou 95 m2.
Uvedený pozemok sa nachádza v južnej časti
mesta Žiar nad Hronom na Ul. SNP, pri záhrade rodinného domu súpisné číslo 1, v blízkosti rýchlostnej cesty R1.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade – Odbor správy majetku mesta alebo
na úradnej tabuli mesta.
(r)
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 časť nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, na základe
geometrického plánu č. 36636029-205/2010, a to
pozemku odčleneného z pôvodnej CKN parcely
č. 1149/5, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie
s celkovou výmerou 51.089 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č.1136, a to:
•CKN parcely č. 1149/166 – zastavaná plocha
s celkovou výmerou 364 m2.
•Uvedený pozemok sa nachádza v Žiari nad Hronom v lokalite sídliska Pod vršky, nad križovatkou
ulíc M. Benku a Jesenského a bezprostredne susedí
s CKN parcelou č. 1813/46.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade – Odbor správy majetku mesta alebo
na úradnej tabuli mesta.
(r)
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 nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvorený na základe geometrického plánu č. 3530255106/2011, úradne overeného Správou katastra Žiar
nad Hronom dňa 17.3.2011 z pôvodnej CKN parcely č. 297/3, vedenej ako ostatná plocha s celkovou
výmerou 2 568 m2, zapísanej na liste vlastníctva
č. 1136 a z pôvodnej CKN parcely č. 297/5, vedenej
ako ostatná plocha s celkovou výmerou 525 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, a to:
•diel č. 1 s výmerou 384 m2, (ktorý spolu s dielom
č. 2 vytvára novú CKN parcelu č. 297/8 – ostatná
plocha s celkovou výmerou 789 m2),
•diel č. 2 s výmerou 405 m2, (ktorý spolu s dielom
č. 1 vytvára novú CKN parcelu č. 297/8 – ostatná
plocha s celkovou výmerou 789 m2).
Uvedený pozemok sa nachádza v Žiari nad Hronom na Ul. dukelských hrdinov v blízkosti budovy
súpisné číslo 321 (Pohronské osvetové stredisko)
a rodinných domov súpisné číslo 314.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade – Odbor správy majetku mesta alebo
na úradnej tabuli mesta.
(r)
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MSKC

3_ júna 2011
18.00 hod. vo Výstavnej sieni MsKC Žiar nad Hronom

CITY FEST CHALLENGE 2011
ŠANCA PRE TEBA A TVOJU HUDBU!

výberová súťaž amatérskych skupín,
zameraná na vlastnú tvorbu
uzávierka prihlášok: 06.06.2011
zverejnenie semifinalistov: 13.06.2011

SEMINIFINÁLE: 24.06.2011
FINÁLE: 13.08.2011 CITY FEST 2011
viac informácií: www.mskcentrum.sk

Mestské kultúrne centrum a Základná umelecká škola
Zity Strnadovej – Parákovej v Žiari nad Hronom
Vás pozývajú na

Hudobné impro_ Maťo Huba
Divadelné impro_ DS ToTo, DS Štiavničanky
a Duo Dano Mališ a Jakub Crcha,
žiaci lirer.- dramatického odboru ZUŠ ZSP
Literárne impro_ Tomáš Steidl, Marcel Zúbrik
Výtvarné impro_ Dominika Mačáková,
Janka Gajdošíková
Pantomimické impro_ Štúdio Kasprzyk

VÝSTAVU absolventských prác

VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ ZSP

Vstupné:1€

DIGI KINO
REŤAZOVÁ SPRÁVA

31.5./1.6. o 19.00 hod. (horor, USA,
115 min., české titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
SKÚS MA ROZOSMIAŤ

4./5.6. o 19.00 hod. (romantická komédia,
USA, 112 min., slovenské titulky)
Vstupné:2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
ZDROJOVÝ KÓD

7./8.6. o 19.00 hod. (thriller, USA, 110 min.,
české titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
PIRÁTI KARIBIKU
– V NEZNÁMYCH VODÁCH

10./11./12.6. o 19.00 hod. (dobrodružný,
USA, 140 min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,50 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
RODINKA

14./15.6. o 19.00 hod. (rodinná komédia,
ČR, 80 min., česká verzia)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 7 ROKOV

ŠANCA PRE TEBA
A TVOJU HUDBU!

šou ZH

IMPRO -

Výstavná sieň MsKC

8. – 28. jún 2011

Žiarsky deň detí

Prvácka pasovačka

Deň športu a zdravia
Poslednú májovú sobotu sa uskutočnil
aj Žiarsky deň detí a Deň športu a zdravia.
Pôvodne sa aktivity mali konať na Námestí
Matice slovenskej, pre nepriaznivé počasie
však museli organizátori celý program presunúť do priestorov Domu kultúry.
Deti však ani tak neboli ochudobnené o vystúpenia kapiel a spevákov ako RŠ Band Nováky, Viki Granecová, Baška Špániková, Laura Belicová, Nová Komunita či vystúpenia Associalz
Dance Crew a Afro Magic Drum Show.
Okrem MsKC si však pripravili pre deti podujatia aj pracovníci Centra voľného času. Nechýbalo hádzanie na cieľ, tanečné podložky, detské puzzle, tvorivé všeličo či maľovanie na tvár.
Po celý deň boli k dispozícii aj nafukovacie skádadlá, trampolína a fitlopty.
V tvorivých dielňach, ktoré si pripravilo Pohronské osvetové stredisko, si deti opäť mohli
vyrobiť rôzne druhy drôtených šperkov. Kto mal
chuť zacvičiť si zumbu, mohol sa k cvičiteľkám
pripojiť v popoludňajších hodinách.
(li)
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Mestská knižnica Michala Chrásteka každoročne pripravuje pre prvé ročníky základných škôl v meste prvácku pasovačku. Inak
tomu nebolo ani tentoraz.
Počas tohto podujatia, vždy v máji,
navštívia
postupne
žiarsku
knižnicu všetci prváci z mesta. Božena Kaššová, pracovníčka knižnice: „Keď ide dieťa
po prvýkrát do školy, je to preň nezabudnuteľný zážitok. Naučí sa čítať a písať. Aby svoju
čitateľskú gramotnosť vedelo využívať i mimo
školy, pravidelne pre prvákov pripravujeme
spomínanú prvácku pasovačku pod názvom Ja
som prvák, ty si prvák.“ Na prváckej pasovačke
zložia školáci slávnostne čitateľský sľub, čarovnou rozprávkou paličkou sú pasovaní za čitateľov mestskej knižnice a majú možnosť zdarma
sa zaregistrovať. „Cieľom tohto netradičného
podujatia je podporiť rozvoj detského čítania,“
dodáva ďalej Božena Kaššová. Májovej prváckej
pasovačky sa tento rok zúčastnilo desať prváckych tried zo všetkých základných škôl v meste.
(li)
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Tanečná škola Wanted – tanečné tréningy.
V dňoch 3. a 10. júna od 15.30 hod. v POS.
•Klub rodičov – stretnutie pre všetkých, ktorých
zaujíma problematika závislostí v rodinách.
Dňa 4. júna o 16.00 hod. v POS.
•Klub Harmónia – stretnutie pre všetkých, ktorí
sa zaujímajú o svoje telesné i duševné zdravie.
Dňa 7. júna o 16.00 hod. v POS.
•Klub náhradných rodín – stretnutie
pre všetkých, ktorých zaujíma problematika náhradnej rodinnej starostlivosti. Dňa 10. júna o 16.00
hod. v POS.
•Tak píšem ja – 20. ročník celoslovenskej súťaže
amatérskej literárnej tvorby.
Uzávierka prác: 30. júna.
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 náš nový program vo Hviezdnej sále.
Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickou technikou.
Dňa 3. júna 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.
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.
Dňa 10. júna o 20.00 hod.
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INFORMÁCIE/INZERCIA
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
LETNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR
ŠPORT, HRY, ZÁBAVA

Príďte a objavte s nami netradičné druhy športov
– speedbinton či DDR podložky a určite si s nami
užijete veľa zábavy.
Termín: 6. – 8. júla.
Čas: od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 5 €/deň.
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné,
materiál, režijné náklady.
LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR
INDIÁNSKE LETO

Deti, príďte medzi nás – lov, hry a získavanie
pierok odvahy... Všetko sa to začne v osade
Pod medveďou horou. Ako mladí indiáni prežijete veľa zábavy, ale nebude to také jednoduché.
Budete musieť prekonať niekoľko skúšok odvahy,
získať legendárne indiánske pierka a naučiť sa
hromový indiánsky pokrik. Výroba originálnych
indiánskych kostýmov a k nim nádherných indiánskych šperkov bude samozrejmosť. Nebude
chýbať ani Indiánsky tanec. A nebojte sa, nezabudli sme ani na pravé indiánske zbrane! Luk
a šíp zvládne každý...
Termín: 10. – 16. júla.

Miesto: chatová osada Repište.
Cena: 100 €/7 dní, pre členov CVČ 95 €/7 dní.
V cene je zahrnuté: ubytovanie, celodenné stravovanie, pitný režim, vstupné, materiál na činnosť,režijné náklady.
Doprava: individuálna.
LETNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR
PREŽITIE V PRÍRODE

Viete založiť oheň bez zápaliek? Postaviť stan?
Stopovať zvieratá? Orientovať sa v lese? Ak sa to
chceš naučiť alebo zdokonaliť svoje znalosti, pridaj sa k nám a spolu s inštruktormi CVČ zažijete
k tomu ešte aj veľa zábavy.
Termín: 1. – 8. augusta.
Čas: od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 5 €/deň.
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné,
materiál, režijné náklady.
Termín podania prihlášok do 31. mája!
Prihlášky a bližšie informácie nájdete na
stránke CVČ www.cvczh.edul.sk, alebo sa
môžete informovať osobne v čase od 8.00
do 17.00 hod. v CVČ, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar
nad Hronom, prípadne telefonicky: 045/673
33 48, 0905 295 556.

Z pera čitateľa...

Z PERA ČITATEĽA...

Po návšteve mojej starej mamy by som sa chcela s vami podeliť o moju milú skúsenosť s novootvoreným obchodom Jazdeckej školy Beri v Novej
Bani. Obchodík nesie meno po jazdeckej škole, volá
sa teda Beri. Na prvým pohľad ma zaujal výklad,
na ktorom sa vyníma kôň, ktorý hneď upúta pozornosť. Rozhodla som sa teda vojsť dnu. Privítala ma
milá predavačka, ktorá ma ochotne sprevádzala
celým mojím nákupom. Hoci nejazdím, mala som
možnosť vybrať si z rôznych darčekových predmetov s konskou tematikou, z ktorých ma najviac za-

POHOTOVOSTNÉ
STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY

4.6. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska
208, Hliník nad Hronom (676 13 91)
5.6. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 73)
11.6. VK STOM, Ul. M. R. Štefánika 24, Lutila
(672 20 71)
12.6. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00
do 12.00 hod.

noviny.ziar.sk

ujali poučné knižky, školské potreby, ale aj mnoho
iného. V obchodíku som sa tiež dozvedela množstvo informácií o Jazdeckej škole Beri, ktorá ako
jediná v okolí poskytuje základný výcvik v oblasti
parkúru, drezúry a voltíže. Bola som milo prekvapená tým, že takúto možnosť aktívneho oddychu
som našla práve v takom malom meste ako je Nová
Baňa. Hneď som teda rozhodla kúpiť si darčekovú
poukážku, a plánujem si ísť vyskúšať, aké je krásne
pozerať sa na svet z konského chrbta.
Vaša čitateľka Katka.
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PREDAJ

•Predám skrine, 2 ks - jedna vešiaková a druhá policová. Cena: 10 € za kus. T: 0905 918 724
5/11
•Predám kosačku bez koša, na 380 voltov, domáca
výroba. Cena: 30 €. T: 0904 515 883, 045/673 36 95
6/11

•Predám kosačku bez elektriny, ručnú, aj so zberačom, málo používaná. Cena: 40 €. T: 0904 515 883,
045/673 36 95
7/11
•Predám dámsky (dievčenský) bicykel, horský, málo používaný. Cena: 50 €. T: 0904 515 883,
045/673 36 95
8/11
•Predám kotol s kotlinou, 50 litrov, cena dohodou.
T: 0903 178 838, 045/672 40 21
9/11
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim 2-izbový byt v centre, tehlový. Cena:
do 30 000 €. T: 0907 543 619
1/11
•Kúpim 2-izbový tehlový byt v centre ZH, cena cca
30 000 €, nie na Ulici Hutníkov. T: 0904 969 254 19/11
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám nebytový priestor v Dome služieb,
13 m2. Cena: 8130 €. T: 0907 434 490
2/11
•Predám poschodový rodinný dom v obci Bzenica, č. 155, okres Žiar nad Hronom. Pozemok
1728 m2, z toho zastavaná plocha 386 m2. Cena dohodou. T: 0948 048 424
3/11
•Predám rodinný dom v obci Lovčica -Trubín, pozemok 12 a. T: 0904 679 360
4/11
•Predám RD so zariadením, vhodný na bývanie
alebo ako chalupa. Dom sa nachádza v Janovej Lehote, v peknom prostredí pri lese. T: 0908 774 608
13/11

•Predám 2-izbový tehlový byt po kompletnej
rekonštrukcii na ulici Hollého o výmere 52 m2
za 42.000,00 EUR. T: 0905 602 942
14/11
•Ponúkam na predaj 2-izbový tehlový byt
o výmere 64 m2 ulici Hutníkov v pôvodom stave.
Cena 22.000,00 EUR. T: 0905 909 908
15/11
•Predám 4-izbový byt (85 m2) po čiastočnej rekonštrukcii. Byt je teplý, slnečný, má samostatnú špajzu, poschodie 4/8. Nachádza sa v lokalite Pod vršky.
Cena dohodou. T: 0910 553 743, 045/672 28 61 17/11
•Predám garáž, 25 m2, na l. Chrásteka (pod STS).
Cena: 5 800 €, dohoda možná. T: 0907 818 631,
0907 814 594
18/11
•Predám 2-izbový DB na Svitavskej ul., 1. poschodie, 48 m2, plastové okná, vymurovaný balkón.
T: 0904 651 100
10/11
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Prenajmem zrekonštruovaný priestor v ZH,
Ul. SNP, vchod aj výklad z hlavnej ulice a ďalšie
priestory v zastrešenej pasáži. T: 0905 582 827 12/11
•Dám do prenájmu skromne zariadenú garsónku
v ZH, na Sládkovičovej ul., vedľa SP a nemocnice.
Plastové okno. Cena: 200 €. T: 0904 874 987
16/11
Prenajmem 1-izbový byt na Ul. Novomeského,
s výťahom. Voľný ihneď. T: +420 733 582 314 20/11
AUTO MOTO

•Predám Fiat Punto, modrá metalíza, najazdených
16 400 km. T: 045/672 58 11
11/11

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

www.ziar24.sk
noviny.ziar.sk
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nám nedovolí.
Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 20. mája uplynul rok
od smutnej chvíle, keď nás vo veku nedožitých 72 rokov navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Rudolf Stajník.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Spomínajú manželka Zuzana, synovia a dcéra s rodinami.

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 14. mája uplynul 1 rok
od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
manžel a otec
Jozef Lipták.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Spomínajú manželka, syn a celá rodina.
SPOMIENKA

SPOMIENKA

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 20. mája sme si pripomenuli 3 roky od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Bohumil Široký.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú manželky,
syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Tá rana v srdci stále bolí
a nikdy sa nezahojí,
aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále
s nami.
Dňa 2. júna si pripomíname
1. výročie od chvíle, keď nás po ťažkej chorobe opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Ladisla Bárdi.
Kto ho poznal, spomenie si. Kto ho mal rád,
nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa
milovali. Manželka, deti, vnúčence a ostatná
rodina.

Osud ti nedoprial s nami
dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš
stále žiť.
Dňa 23. mája sme si pripomenuli 25 rokov od chvíle,
keď nás po tragickej nehode vo veku 38 rokov opustil náš milovaný otec, manžel, brat,
švagor a kamarát
Štefan Vaš.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku spolu s nami. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 27. mája sme si pripomenuli 1 rok od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec, dedko
a brat
Marcel Koščo.
S láskou v srdci spomínajú manželka, dcéry
s rodinami a príbuzní.
SPOMIENKA

Pred 5 rokmi, dňa 31. mája
2006, nás náhle navždy opustil
Ing. Peter Červeň.
S láskou spomína manželka
a syn.

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. (prerobený na 3-izb.), OV, Ul. A. Dubčeka, 34.000,- € / 1.024.284,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100,- € / 1.298.430,60 Sk
•4-izb., OV, kompletne prerobený, Etapa, 60.000,- € / 1.807.560,- 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 (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 10.000 m2, pri hlavnej ceste, Hliník nad Hronom, 5,- € / 150,63 Sk / m2
•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
•budova s kancelárskymi + dielenskými priestormi v areáli ZSNP, Žiar nad Hronom, 140.000,- € / 4.217.640,- Sk
•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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HĽADÁM DOMOV
KRÍŽENEC SUČKA –
BESSIE

Mladá sučka, stredne
veľkého vzrastu. Priateľská, kontaktná, veľmi
miluje prechádzky, rada sa zdržiava v spoločnosti ľudí. Je odčervená a zaočkovaná.
NEMECKÝ OVČIAK –
SUČKA JACKIE

Asi 8-ročná kríženka
nemeckého ovčiaka. Sučka je zo zlých pomerov,
napriek tomu miluje ľudskú spoločnosť, je veľmi
kontaktná, nekonfliktná, na vychádzky chodí
na voľno a na privolanie sa bez problémov vráti.
KRÍŽENEC –
SUČKA TERRI

Sučka sa túlala v obci
Stará Kremnička. Bola
bojazlivá, dehydrovaná,
podvyživená a mala zranené očko. Podstúpila
operáciu, ranené očko bolo odstránené, rana
sa dobre zahojila. Aj napriek jej handicapu
veríme, že sa nájde rodina, ktorá jej poskytne
láskyplný domov. Je menšieho vzrastu, vhodná
do bytu. Terinka je veľmi priateľská, nekonfliktná a oddaná.
KRÍŽENCE –
PES CLYDE A SUČKA
BONNIE

Nový domov hľadá
aj tento párik. Ide o krížencov teriérov, psíka
a sučku. Najlepšie by
bolo keby našli domov
a mohli by ostať spolu.
Sú to temperamentné psíky, spoločenské, nekonfliktné.
Psy sa nachádzajú v žiarskom Útulku
s karanténnou stanicou pre psov.
Adopčný poplatok
za psíka je 15 eur. Zahŕňa kompletnú vakcínu, to znamená, že psíky sú odčervené
a očkované.
Zmena otváracích hodín
Pre verejnosť je otvorené od pondelku
do piatku v čase od 14.00 do 17.00 hod.
K dispozícii je správca útulku, ktorý zároveň
vie podať informácie ohľadom jednotlivých
psov.

12

SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL/INFORMÁCIE

31. máj 2011 | Mestské noviny

Úspešná žatva recitátorov nášho regiónu
Na krajskej súťažnej prehliadke v umeleckom
prednese poézie a prózy detí, mládeže, dospelých
recitátorov a divadiel poézie Sládkovičova Radvaň
2011 v Banskej Bystrici sa tento rok ukázalo naozaj
veľa talentovaných recitátorov. Boj nebol ľahký,
veď išlo o veľa – víťazi jednotlivých kategórií postupujú totiž na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín! A o tom, že má aj naše mesto naozaj
talentovaných recitátorov, ktorí sa len tak nestratia,
hovoria výsledky tejto prehliadky.
I. kategória: Poézia
V tejto kategórii sa podľa
slov poroty objavili výrazné recitátorské osobnosti
s citom pre obsahovú aj výrazovú stránku textu. Miestami
však pretrvávali typické nedostatky detského prednesu.
V tejto kategórii náš región
reprezentovala Soňa Turčanová zo ZUŠ Zity Strnadovej
– Parákovej v Žiari nad Hronom. Obsadila nádherné
1. miesto. Sonička zaujala porotu zriedkavou
schopnosťou pre prednes humorného textu. Porota ju preto odporučila na celoslovenskú prehliadku
Hviezdoslavov Kubín 2011.
II. kategória – poézia
Podľa slov poroty sa v tejto kategórii objavil problém s výberom textu, pri ktorom recitátori unikli raz
o kategóriu vyššie, raz naopak. Opúšťajúc detský

výraz a nestíhajúc vybudovať novú kvalitu, zostávali prednesy v rovine popisnosti. V tejto kategórii
prezentovala svoje recitátorské schopnosti Laura
Bugajová zo ZŠ na Jilemnického ul. v Žiari nad Hronom a obsadila krásne 3. miesto.
II. kategória – próza
Úroveň tejto kategórie
bola podľa slov poroty lepšia
ako minulý rok. Dramaturgicky boli texty pestré, od
autorskej rozprávky, sociálnej poviedky či príbehovej
prózy s detským hrdinom
až po detektívku. Prevládala
spontánnosť vo výraze a bezprostredné rozprávačstvo.
Najviac však porotu oslovil lyrický prejav Alexandry
Galetovej zo ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej v Žiari
nad Hronom, ktorá obsadila 1. miesto v danej
kategórii a bude náš región reprezentovať na
celoslovenskej prehliadke Hviezdoslavov Kubín
2011.
III. kategória - poézia
Táto kategória bola tento rok hodnotená negatívnejšie, nakoľko úroveň prednesov bola nižšia
ako po minulé roky. Objavila sa disproporcia medzi prednesmi technicky dobrými, ale z hľadiska
sprostredkovania významov a dosiahnutia celkového tvaru málo účinnými a prednesmi menej dokonalými, ale významovo presnejšími a emocionál-

Úspech „Štvorky“ a intelektovo nadaných žiakov IX. E triedy
V marci 2011 sa uskutočnilo Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9 – 2011
z matematiky a slovenského jazyka. Intelektovo
nadaní žiaci zo Základnej školy na Jilemnického
ulici dosiahli najlepšie výsledky spomedzi všetkých
žiakov základných škôl v Žiari nad Hronom a siahajú vysoko aj nad celoslovenský priemer. I v celkovej
priemernej úspešnosti základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bola „Štvorka“ najlepšia.
Hovoria za to výsledky v číslach: celoslovenský
priemer z matematiky bol 52,9 % a priemer žiakov
z nadanej triedy 84,4 %; celoslovenský priemer

zo slovenského jazyka a literatúry bol 58,2 % a priemer žiakov z nadanej triedy bol 80 %.
Svojimi krásnymi výsledkami si žiaci zabezpečili
úspešné prijatie na gymnáziá a stredné školy bez
prijímacích skúšok, a urobili tým veľkú radosť svojim vyučujúcim i rodičom!
Poďakovanie patrí aj pedagogičkám, ktoré intelektovo nadaných žiakov pripravovali – Bibiáne Nárožnej (SJL) a Beate Želiarovej (matematika).
K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého mena školy!
Vedenie ZŠ na Jilemnického ul. č. 2

„Štvorka“ sa opäť zabávala

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 predaja
nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom ako prípad hodný osobitného
zreteľa pre spoločnosť GASTRO SK, s r. o., Ul. SNP 128,
965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 045 152, a to:
•CKN parcela č. 717 – zastavaná plocha a nádvorie
s celkovou výmerou 82 m2, zapísaná na LV č. 1136,
•stavba – trafo bez súpisného čísla, postavená na
pozemku CKN parcele č. 717, zapísaná na LV č. 1136,
za kúpnu cenu 6 300 €.
Vyššie uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v areáli spoločnosti GASTRO SK, s r. o. (bývalá spoločnosť
V.I.Z. s. r. o.) na Ul. SNP 128 v Žiari nad Hronom, ktorá
ich užíva, a zároveň znáša náklady na ich opravu a
údržbu.
Zámer predaja predmetných nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiari
nad Hronom dňa 16.6.2011.
Bližšie informácie získate na Mestskom úrade –
Odbor správy majetku mesta, č. dv. 15.
(r)

V Základnej škole na Jilemnického ulici sa už
po ôsmykrát organizovala jedna z najpopulárnejších akcií školy Bláznivá aprílová noc. Podľa vyjadrení detí to bola jedna z najlepších „aprílok“. Museli
sa popasovať s mnohými úlohami a prekážkami,
pričom počas nočnej dobrodružnej cesty mali zozbierať čo najviac indícií, z ktorých potom poskladali konečné heslo. Veľkou výzvou bol členitý terén
a nástrahy v okolí Lutilského potoka. Orientovali sa
pomocou mapky a svitu mesiaca. Po dlhej a namáhavej výprave sa stretli s lesným mužíčkom. Vyriešením hesla sa ešte nič nekončilo, lesný mužíček ich
vyslal na zdolanie poslednej a najťažšej úlohy – prejsť strašidelnou nočnou školou a nájsť poklad. Horiace sviečky a tmavé chodby školy síce niektorým
nahnali poriadny strach, no s menšími problémami
sa to nakoniec všetkým podarilo. Šťastní a plní zážitkov už čakali iba na polnočnú tombolu. Príjemne unavení hľadači pokladov okolo druhej hodiny
nadránom zaspali a po prebudení sa už nevedeli
dočkať svojich rodičov, aby sa s nimi mohli podeliť
o nové neopakovateľné a nezabudnuteľné zážitky.
Vychovávateľky ŠKD
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nejšie vernejšími.
V tejto kategórii nás preto milo prekvapilo
2. miesto Karin Vozárovej zo ZŠ Ul. P. Križku v Kremnici.
Z detských recitačných kolektívov postupuje
na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín
2011 DDS ZRKADLO pri ZUŠ J.L. Bellu, Kremnica
so svojou inscenáciou podľa básne M. Rúfusa vychádzajúcej z rozprávky o troch zhavranelých bratoch pod názvom Sestrička. Podľa slov poroty priniesla inscenácia ucelený tvar, v ktorom dominoval
divadelný znak a režijná koncepcia.
Touto cestou ďakujeme pedagógom, pripravujúcim jednotlivých recitátorov, a zároveň aj všetkým
členom poroty regionálneho kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré tento rok organizovalo CVČ v Žiari
nad Hronom, za ich objektívne a profesionálne
hodnotenie prednesov, o čom svedčí aj ich umiestnenie v krajskom kole. Naša vďaka patrí všetkým
recitátorom za krásnu reprezentáciu nášho regiónu a víťazom jednotlivých kategórií želáme veľa síl
na celoslovenskom kole Hviezdoslavov Kubín 2011.
,,,,,Mgr. Martina Gubková, CVČ Žiar nad Hronom

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
VÁS POZÝVA V ŠKOLSKOM ROKU
2011/2012 DO ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV

Oddelenie ESTETIKA
•Malý výtvarník – MŠ
•Tanečná pre MŠ
•Brušné tance – MŠ, ZŠ
•Moderný tanec
•Mažoretky
•Roztlieskavačky
•DDR tanečné podložky
•Tvorivé bábkové divadlo
•Keramika
•Patchwork
•Kreatívna tvorba
•Umenie z papiera
•Maškrtníček
Oddelenie TECHNIKA A PRÍRODOVEDA
•Objavy predškoláka – MŠ
•Prežitie v prírode
•Digitálna fotografia – ZŠ
•Foto klub Junior – SŠ
•Klub spoločenských hier
•Kynologický
•Práca s počítačom
Oddelenie ŠPORT
•Športové hry – MŠ, ZŠ
•Karate – MŠ, ZŠ
•Tenis
•Gymnastika
•Rekreačné plávanie
•Lukostreľba
•Halový futbal
•Šport – Hry – Zábava
•Netradičné športy
•Florbal
•Bedminton
•Cykloturistika
•Volejbal
•Stolný tenis
Prihlásiť sa do krúžkov CVČ je možné
do 31. augusta, a to: osobne v CVČ,
Ul. M. R. Štefánika 17,
príp. elektronicky: www.cvczh.edu.sk.
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ŠPORT

Dankova odysea na Majstrovstvách sveta v hokeji

Danko a kanadskí hráči (z ľava) Spezza, Skinner, Neal, Ladd a Calaiacovo.
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011
na Slovensku sa už skončili. Zápasy videlo
množstvo fanúšikov a všetci majú určite na čo
spomínať. No minimálne jeden Žiarčan na ne
určite nikde nezabudne.
Danko Magdolen, o ktorom už vieme, že medzi
jeho kamarátov patria viaceré hokejové a futbalové hviezdy, zažil počas MS 2011 množstvo zápasov
a stretnutí s hokejistami, ktorých mená pozná veľa
fanúšikov aj za hranicami ich rodných krajín.
Všetko to odštartovalo stretnutie s bývalým hokejistom Petrom Šťastným a ako to bolo ďalej, na to
sme sa už pýtali jeho otca, Daniela Magdolena.
Nedávno sa Danko stretol s hokejovou legendou Petrom Šťastným, ktorý ho navštívil doma,
ako prišlo k tomuto stretnutiu?
Takmer pred rokom som si našiel mail na neho
a napísal som mu, že môj syn zbiera dresy a túži
po tom coloradskom s menom Paula Šťastného.
Na moje prekvapenie Peter Šťastný tento mail neodignoroval a ozval sa mi. Vypýtal si číslo a adresu.
Potom sa dlhšie neozval a myslel som, že na nás
zabudol. Po pol roku sa prekvapivo ozval a ohlásil
sa ku nám na návštevu. My sme boli akurát v meste
a po jeho telefonáte sme doslova „leteli“ mestom
domov čakať túto vzácnu návštevu. Cením si, že ani
po takom dlhom čase na nás nezabudol a prišiel.
Dankovi doniesol dres a pamätné puky. Okrem

toho Dankovi pripravil aj iný, ešte krajší darček.
Prezradíte nám aký?
Už počas návštevy Danko vyjadril túžbu stretnúť
sa s Janom Šťastným, druhým synom Petra Šťastného, ktorý reprezentoval USA na MS 2011. Nakoľko bol pracovne zaneprázdnený, dal nám kontakt
na jeho manželku, ktorá ochotne toto stretnutie
zariadila. Prišli sme pred hotel a zavolali priamo
na mobil Jana Šťastného, ktorý nás už očakával na
recepcii. Rád si s nami urobil spoločné fotky a hovoril vynikajúco po slovensky. Jeho zápas sme si
chceli pozrieť vo Fun zóne pri štadióne, na čo zareagovala pani Šťastná a poprosila svojho syna o lístky
na zápas. Ten s tým nemal žiadny problém
a o trištvrte hodinu nám zavolal, že má pre nás
krásny darček v podobe lístkov na štvrťfinálový zápas s Českou republikou. Pri preberaní lístkov nás
čakalo ďalšie prekvapenie. Spolu s Janom Šťastným nás čakal aj hráč klubu Philadelphia Fleyers
(Dankov obľúbený tím), James Van Riemsdyk. Opäť
cvakala spúšť fotoaparátu, a potom už nasledovala
cesta na hokejový zápas.
Tým sa pre vás „hokejová cesta“ skončila?
Nie, to určite nie. Po zápase sme sa ešte opäť stretli v hoteli. Počkali sme na amerických hráčov, ktorí
sa sklamaní vracali zo zápasu. Napriek tomu však
ani teraz neodmietli spoločné fotky. Jan Šťastný
Dankovi doniesol svoju hokejku, ktorú podpísalo

celé americké mužstvo a rovnaký suvenír mu poslal aj Van Riemsdyk. Ten na ňu pridal aj svoj podpis
a pekné venovanie. Jediné, čo Danka sklamalo, bol
výsledok stretnutia, v ktorom českí hokejisti porazili hráčov z Ameriky 4:0.
Ale ešte predtým ste mali ďalšie zaujímavé
stretnutie. Aké?
Peťo Budaj a jeho otec nám dohodli stretnutie
s kanadským hráčom Mattom Duschene-om. Aj tu
sme mali šťastie a stretli sme sa s ním, práve, keď
kanadský tím išiel na tréning. A Dankovi opäť pribudli krásne fotky, ktoré mu budú pripomínať svetový šampionát na Slovensku.
Takže Danko má určite krásne spomienky
na slovenský šampionát.
Až na výsledky našich chlapcov, určite áno. Stretol množstvo svetových hokejových hviezd a to sa
už asi ťažko zopakuje. Videl, že aj tieto hviezdy sú
len ľudia a nemyslia len na seba, vždy sú ochotní
potešiť svojich fanúšikov.
Marcel Pobežka
15. ROČNÍK STREETBALLOVÉHO TURNAJA

15. ročník Turnaja v streetballe sa uskutoční
v sobotu 4. júna na basketbalovom ihrisku
SSOŠ Technickej v Žiari nad Hronom.
Kategórie: MINI, ŽIACI, JUNIORI, MUŽI, OLD,
OLD-YOUNG – kategória určená pre dvojice: A:
otec, resp. mama - syn, resp. dcéra - (do 12 rokov veku dieťaťa vrátane), B: otec, resp. mama
- syn, resp. dcéra - (nad 12 rokov veku dieťaťa).
TURNAJ V PLÁŽOVOM VOLEJBALE

Paralelne s turnajom v streetballe sa na ihrisku SSOŠ technickej uskutoční Turnaj v plážovom volejbale s účasťou 8 družstiev zo Žiaru
nad Hronom a okolia.
STOKAT CUP - LETNÝ TURNAJ
PRÍPRAVIEK U-8

FK Žiar nad Hronom, s. r. o. a STOKAT - M,
s. r. o. vás pozývajú na
Letný turnaj prípraviek U-8 STOKAT CUP
2011, ktorý sa uskutoční 4. júna o 9.30 hod.
Miesto konania: Štadión FK Žiar nad Hronom.
Veková kategória: prípravky U-8 (hráči narodení 1.1.2003 a mladší).

Doma zostali dve strieborné medaily

Začiatkom mája už tradične patrí Mestské kultúrne centrum tanečníkom z celého Slovenska
i Čiech. Tanečno-športový klub Stella v spolupráci so SZTŠ, mestom Žiar nad Hronom i MsKC,
za výdatnej podpory sponzorov i rodičov, už

14-krát organizoval Majstrovstvá Slovenska
v plesových choreografiách a exhibíciách.
Titul Majstrov Slovenska v triede dospelých si
odniesol zo Žiaru UNI DANCE Bratislava. V spojenej
tanečnej triede latinskoamerické a ostatné tance
dospelí zvíťazila TŠ Ľuboša Plešingera zo Žiliny
a o jednu známku za nimi skončili Žiarčania s choreografiou Twist.
Do bojov o majstrovský titul sa zapojili aj žiarski
juniori s choreografiou Stelly Víťazkovej – ich Perinbabské šantenie, na motívy známej rozprávky. Zlato im uniklo len o jednu známku, konečné druhé
miesto však svedčilo o veľmi vyrovnaných tímoch
a vysokej kvalite choreografií.
Víťazi jednotlivých súťaží si preberali ceny z rúk
primátora mesta, Ivana Černaja. Aj tohtoročné majstrovstvá boli na vynikajúcej organizačnej úrovni

noviny.ziar.sk

a Estrádna sála bola opäť naplnená hudbou, tancom, eleganciou, nápaditými a náročnými pohybovými prvkami i skvelými výkonmi zúčastnených.
Ing. Stella Víťazková, trénerka TŠK

Foto: Ing. Miroslav Víťazka.
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Žiar nad Hronom sa stal majstrom Slovenska v basketbale juniorov
BASKETBAL

Je to najväčší úspech žiarskeho basketbalu
v jeho doterajšej histórii.
Po dlhodobej súťažnej časti v juniorskej lige nasledovalo záverečné FINAL 4. Účasť na tomto turnaji si vybojovali prvé 4 družstvá, ktoré v dlhodobej časti systémom dvojzápasov (sobota, nedeľa)
doma - vonku odohrali dovedna 22 zápasov a ich
výsledky rozhodli o tímoch, ktoré postúpili na záverečný turnaj o konečné umiestnenie v sezóne
2010 - 2011. Potešujúcou skutočnosťou bola aj
účasť družstva BK MŠK ŽIAR NAD HRONOM, ktorého bilancia 16 víťazstiev a 6 prehier vyniesla až
na druhú priečku dlhodobej súťaže za prvý INTER
Bratislava a pred družstvá B.S.C. Bratislava a Slávia
TU BENACO Košice.
Finálovému turnaju najúspešnejších 4 družstiev
predchádzalo krátke sústredenie družstva, ktoré
v dvojfázovom tréningovom režime dolaďovalo
formu v domácom prostredí a využilo aj možnosť
piatkového doobedného tréningu v HANT ARÉNE
na Pasienkoch v Bratislave, kde sa mohli hráči oboznámiť s prostredím, kde odohrali 2 turnajové zápasy - s B. S. C. Bratislava a s INTER Bratislava. Posledný
zápas s Košicami odohrali v Pezinku.
Celé okolie HANT ARENY žilo hokejovými MS
2011, ale HANT ARENA fandila juniorskému basketbalu. V úvodnom zápase turnaja (v piatok 6. mája)
sa predstavili juniori MŠK BK ŽIAR n/Hr. a B.S.C.
Bratislava. Úvod vyšiel lepšie hosťom, ktorí vyhrali
aj prvú štvrtinu 17:15. Do druhej štvrtiny nastúpila žiarska družina s jednou zmenou, keď Kyselu
striedal kapitán Oravec a spolu s Jánym, Tremlom,
Štefancom a Bulkom spustili na súpera obranný aj
útočný uragán, dominovali pod oboma košmi, súperovi dovolili z hry zaznamenať iba jediný kôš a
vytvorili si už v polčase dostatočný náskok na pokojné dohratie prvého, veľmi dôležitého zápasu.
V obrane pracovalo celé družstvo na plné obrátky
a útočne súpera likvidovala streľba hlavne nášho
Jozefa Tremla, ktorý zaznamenal 36 bodov.
MŠK BK ŽIAR n/Hr. - B.S.C. BRATISLAVA
72:55(15:17,23:7,24:16,10:15)
Body: Treml 36; Štefanec 9; Bulko 8; Jány 3; Kysela
2; (Oravec 8; Vrtík 4; Schubert 2; Truben 0)
Sobotňajší deň, ako sa nakoniec ukázalo, bol
pre žiarskych juniorov mimoriadne úspešný.

Do celodenného programu okrem doobedňajšieho voľna bol zaradený aj takticky míting a sledovanie prvého sobotňajšieho zápasu. V druhom sa
konečne predstavili aj juniori BK Žiar n/Hr. a ich
súperom bol víťaz dlhodobej časti INTER Bratislava.
Žiarčania začali bez rešpektu a od úvodu naznačovali svoju ambíciu poraziť domáceho súpera. Hra
sa darila v obrane a zostava Jány, Kysela, Štefanec,
Bulko, Treml nachádzala trhliny v obrannej činnosti INTERISTOV a prvú štvrtinu vyhrali presvedčivo
9:17. Aj úvod druhej štvrtiny patril hosťom zo Žiaru a svoj náskok zvýšili na 9:23. Postupne sa však
do hry dostával aj zaskočený INTER a a bodovo sa
začal približovať. V druhom polčase obe družstvá
predvádzali výborný juniorsky basketbal, kde vstupovali rôzne obranné zmeny na oboch stranách,
hráči sa dokázali presadiť streľbou z vymedzeného
územia ale aj z perimetra a priebeh sa vzácne vyrovnával, čo dávalo do hry potrebnú dávku napätia. INTER sa už definitívne cítil na svojej palubovke
ako doma a Žiarčania odolávali, nedopustili súperovi trhák a hoci v záverečnej štvrtine Bratislavčania
na jeden útok prebrali vedenie(54:53), bolo jedine
vedenie, ktoré zostava okolo trénera Jányho súperovi dovolila . Záver už patril Žiarčanom. Úspešne
zakončené trojky Tremla a Jányho vytvorili mierny
náskok a hra nervov na trestných hodoch jasne
vyznela pre Žiarčanov! Ale tých posledných 90 sekúnd trvalo neskutočne dlho. Domáci faulmi zastavovali útoky, aby sa čo najrýchlejšie zmocnili lopty
a mohli zvrátiť výsledok, žiarski strelci TH Schubert
2/1 a Jány 8/7 však otvárali zlatú históriu svojho
družstva. No a konečne zaznel záverečný klaksón,
ktorý odštartoval obrovskú radosť zo zisku zlatých
medailí už pred posledným zápasom. Do stredu
palubovky tak šťastne vyštartovali hráči z lavičky ku
svojím kolegom na palubovke a spolu so šťastným
trénerom a prezidentom klubu vytvorili klbko radosti. A zaslúžená radosť bola skutočne na mieste!
INTER BRATISLAVA - MŠK BK ŽIAR n/Hr. 62 : 75
(9:17;21:17;17:17;15:24)
Body: Štefanec 20; Jány 19; Treml 16; Bulko 14;
Kysela 2; (Vrtík 2; Schubert 2; Šoltés 0)
Prvý nedeľňajší zápas obstarali už v Pezinku družstvá Žiaru a Košíc. Výsledky z prvých dvoch dni rozhodli, že v tomto stretnutí už nemôže nastať pohyb
v umiestnení. Žiarčania začali v slabšom tempe, a
tak musel prísť time out. Nehralo sa už o poradie,
ale o česť a hrdosť Majstra. Žiarski juniori si to začali uvedomovať, útoky Košičanov už neboli také
priamočiare a v hre sa začali viac presadzovať hráči
MŠK BK ŽIAR n/HR., ktorí si vybudovali do polčasu
dvojbodové vedenie. V tretej štvrtine sa obe Družstvá striedali vo vedení, a tak sa rozdiel v skóre menil minimálne. Ako sa ukázalo, viac síl v závere mali
už žiarski majstri, ktorí zvládli výborne poslednú
štvrtinu (21:11) a doviedli do víťazného konca aj
svoj posledný turnajový zápas.
MŠK BK ŽIAR n/Hr. - Slávia TU BEMACO KOŠICE
78 : 66 (15:19; 17.11; 25:25; 21:11)
Body: Jány 26; Treml 17; Štefanec 10; Kysela 6;
Bulko 3; (Šoltés 8; Vrtík 4; Truben 2; Oravec 2; Schubert 0.)
Marcel Pobežka

noviny.ziar.sk

Súčasťou záverečného vyhodnotenia, kde
boli postupne dekorované najúspešnejšie
družstvá, boli aj obľúbené individuálne ocenenia:
ALL STARS „A“:

Jány Róbert (Žiar); Treml Jozef (Žiar); Galád
Andrej (BSC Bratislava); Galata Maurício (BSC
Bratislava); Dědeček Viktor (INTER)
ALL STARS „B“:

Athanasov (Košice); Hatrik (INTER); Timko (Košice); Novysedlak (INTER); Filip Bulko (Žiar)
NAJUŽITOČNEJŠÍ HRÁČ MVP:

Róbert JÁNY (MŠK BK ŽIAR n/Hr.)
NAJLEPŠÍ STRELEC:

Andrej GALÁD (B.S.C.) 73 bodov
NAJÚSPEŠNEJŠÍ TRÉNER:

Tibor JÁNY (MŠK BK ŽIAR n/Hr.)
VÝSLEDKY:

BK MŠK Žiar nad Hronom - BSC Bratislava 72 : 55
Inter Bratislava - BK MŠK Žiar nad Hronom 62 : 75
BK MŠK Žiar nad Hronom - Slávia TU Košice 78 : 66
KONEČNÉ PORADIE:

BK MŠK Žiar nad Hronom
BSC Bratislava
Inter Bratislava
Slávia TU Košice
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Nadstavbové súťaže juniorov a mužov MŠK BK Žiar nad Hronom
BASKETBAL

Obe basketbalové družstvá mali svoju sezónu
rozdelenú na dve časti. Muži bojovali vo východnej skupine o postup medzi družstvá hrajúce
o postup do extraligy SR a juniori v regionálnej
skupine juniorskej ligy o postup do celoštátnej
súťaže zloženej z 12 družstiev (postupovali prvé
štyri najlepšie z troch regiónov) s možnosťou
vybojovať si postup do FINAL 4.
Úspešnosť oboch mužstiev bola na opačných
póloch. Zatiaľ čo juniori dokázali postúpiť do bojov o FINAL 4, muži v poslednom zápase východnej
skupiny nedokázali uspieť v Banskej Bystrici, podľahli v rozhodujúcom zápase Zvolenu, a tak hrali
o záchranu v prvej lige.
Postup do záverečného juniorského turnaja
o medaily a uchovanie prvoligovej účasti pre mužov MŠK BK Žiar nad Hronom bola úloha pre nového trénera Tibora Jányho (Handlová), ktorý prijal
ponuku žiarskych basketbalových funkcionárov
a od 3. januára 2011 pripravoval a viedol tréningový proces a kaučoval obe družstvá v majstrovských
zápasoch. Okrem zmeny na trénerskom poste oba
celky doplnil rozohrávač Róbert Jány (syn trénera)
a juniorské družstvo pod košom vystužil Prievidžan
Jozef Treml. Zatiaľ čo sa kostra juniorov vystužovala, po štyroch zápasoch v novom roku sa v druž-

stve mužov neobjavoval pivot Klátik, ktorý zrejme
z osobných dôvodov nedokázal časovo zvládnuť
aj zápasy prvej ligy, a tak skúsenosť bola prevažne
na pleciach kapitána Mareka Jonasa, žiarskeho
odchovanca Andreja Gašparíka a hosťujúceho
extraligistu Jakuba Majerčáka (MBK Handlová).
Kompaktnosť tohto tímu museli teda zabezpečovať pendlujúci juniori, pre ktorých to bola výborná
konfrontácia so skúsenými a staršími súpermi. A tak
juniori Marian Kysela, Filip Štefanec, Milan Šoltés,
Jozef Oravec, Peter Schubert, Róbert Jány, Filip Bulko a Maroš Vrtík striedavo hrali svoje zápasy juniorskej ligy a prvej ligy mužov. Obe družstvá vo svojich
súťažiach ukázali veľké úsilie splniť novoročné ciele
a v majstrovských zápasoch odovzdávali maximum
svojich schopností a úsilia.
Obe sa od začiatku usadili na popredných
miestach svojich súťaží, a tak šanca na splnenie
predsavzatí smerovala od začiatku k úspechu. Mužov nezastavilo ani nepriaznivé vylosovanie, pretože po piatich úvodných zápasoch na domácej pôde
odohralo ďalších sedem na palubovkách súperov.
No tri víťazstvá, ktoré vybojovali so svojimi súpermi
na ich palubovke (Lučenec, Zvolen, Karlovka Bratislava), mali cenu záchrany.
Juniori sa zas museli vysporiadať s veľkou „ma-

ródkou“, ale dokázali sa v odvetnej časti zmobilizovať a z posledných 9 zápasov 8 zvládli víťazne, čo
ich posunulo na druhú priečku v dlhodobej súťaži
juniorskej ligy a družstvo juniorov MŠK BK Žiar nad
Hronom si tak zabezpečilo účasť na záverečnom
turnaji FINAL 4.
(r)

Majstrovstvá Slovenska v karate
KARATE

V Spišskej Novej Vsi sa konali Majstrovstvá
Slovenska žiakov a mladších dorastencov
v karate. Na túto súťaž je potrebné si vybojovať
postup zo Slovenského pohára alebo regionálnych majstrovstiev, čo je zárukou vysokej úrovne tohto turnaja.
Z karate klubu MŠK Žiar sa to podarilo 11 pretekárom, ktorí trénujú v Žiari a v H.0 Ždani. Naši pretekári na posledných súťažiach ukázali, že ich forma
stúpa a je správne načasovaná, a preto sme očakávali, že sa presadia aj na tejto ťažkej súťaži.
V úvode súťaže boli dekorovaní celkoví víťazi Slovenského pohára, ktorý sa skladal z troch kôl. Nás
veľmi potešilo, že medzi nimi boli aj naše pretekárky – Timea Trokšiarová a Dominika Veisová, ktoré
by sa týmto mali dostať aj do reprezentačného
družstva SR.
Po nástupe začala prebiehať súťaž v športovom
zápase. Ako prví nastúpili od nás naši najmladší
pretekári – Erik Sklenka a Natálka Rajčanová. Natálka si počínala veľmi dobre a aj napriek tomu, že
to boli jej prvé majstrovstvá republiky, prebojovala
sa až do semifinále, kde sa nešťastne vyfaulovala.
V boji o tretie miesto však opäť zabojovala a získala pre seba a náš klub prvú medailu. Erikovi sa nepodarilo nad svojim prvým súperom zvíťaziť, a tak
z bojov vypadol.
Ďalej súbežne v troch kategóriách nastúpilo 7 našich pretekárov, čo bolo pre trénerov náročné, keď
nemali čas sledovať jednotlivých súperov, s ktorými
sme mali nastúpiť a tak zvoliť vyhovujúcu taktiku.
V starších žiačkách do 40 kg nastúpili Dominika
Veisová a Nina Jelžová. Úvodné kolá obidve pekne rozbehli. Veľkú bojovnosť ukázala najmä Nina,
ktorá v druhom zápase vyradila nasadenú minuloročnú majsterku Slovenska. Nakoniec sa jej nepo-

darilo zvíťaziť až nad neskoršou celkovou víťazkou.
V bojoch v repasáži o tretie miesto mala tiež trochu športovej smoly a medaila jej unikla. Dominika bola nasadená a jej postup hladko prebiehal až
do finále. Tu však už na svoju súperku nestačila, ale
zisk druhého miesta nás aj tak potešil.
V kategórii staršie žiačky nad 40 kg sme mali až
4 naše pretekárky – Timeu Trokšiarovú, Karolínu Pivarčiovú, Lenku Brodziansku a Lauru Beňovú. Laure
sa aj napriek peknému výkonu nepodarilo prejsť
cez prvé kolo. Ostatné 3 pretekárky si razili cestu víťazstvami. V treťom kole na seba narazili naše 2 pretekárky Timea a Lenka. Zápas bol veľmi vyrovnaný
a rozhodlo sa až v predĺžení, kde bola úspešnejšia
Lenka. Tá sa nakoniec prebojovala až do semifinále.
Tu však na svoju súperku najmä psychicky nestačila,
a tak semifinále prehrala. V boji o tretie miesto však
pekne zabojovala a obohatila našu rozrastajúcu sa
zbierku medailí o ďalšie tretie miesto. Veľkým, no
milým prekvapením, bol v tejto kategórii výkon Karolíny, ktorá zužitkovala všetky svoje natrénované
techniky a na oko peknými zápasmi sa prebojovala
do semifinále. Tu sa jej však už nepodarilo zvíťaziť,
no v boji o tretie miesto bola opäť úspešná.
V kategóriách starších žiakov nás reprezentovali
Michal Výrostko a Milan Laurov. Michalov postup
zastavil až vo vyrovnanom semifinále nasadený
pretekár. Michal mal teda ešte možnosť zabojovať
o tretie miesto. Jeho výkon v tomto zápase bol veľmi presvedčivý, keď súperovi nedal šancu a vyhral
pred časovým limitom. Milan aj napriek nedoliečenému zraneniu bol odhodlaný v súťaži nastúpiť.
V prvom kole hladko zvíťazil. V druhom kole na
neho čakal nasadený víťaz Slovenského pohára. Milan zápas takticky pekne zvládol, a nakoniec tohto
ťažkého súpera zdolal. Obnovenie zranenia ho však
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hendikepovalo v ďalšom kole, kde podľahol neskoršiemu finalistovi, čo mu umožnilo ešte bojovať
v repasáži o tretie miesto. Tu však hneď na prvého
súpera nestačil, a tak sa k medaile nedobojoval.
Poslednou našou pretekárkou bola Martina Tatárová, ktorá ako jediná získala na minuloročných
majstrovstvách republiky medailu zo športového zápasu. Martina sa v prvých kolách postupne
rozbiehala a jej výkony proti papierovo silnejším
súperkám boli čoraz lepšie, až sa nakoniec prebojovala do samotného finále. Tu na ňu čakala minuloročná majsterka republiky. Martina ešte 15 sekúnd
pred koncom zápasu viedla, no jej malá nepozornosť dostala do vedenia jej súperku a Martina už
tento stav nedokázala zvrátiť. Jej druhé miesto však
bolo pre nás veľmi cenné.
Napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať titul
majstra Slovenska, účinkovanie našej výpravy bolo
úspešné. Zisk 2 strieborných a 4 bronzových medailí na najvyššej slovenskej súťaži je pre nás veľmi
povzbudzujúci
Ľubomír Striežovský, www.karatezh.sk
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Žiarčania už len bod za vedúcim Čiernym Balogom
FUTBAL
IV. LIGA, SKUPINA JUH

21. kolo: FK Žiar nad Hronom/Lad. Vieska – PS
Hliník nad Hronom 5:3 (1:3)
Góly: Rapčan 2, Abrahám, Vyskup, Blaho. ŽIAR:
J. Rapčan – Macejko, Kmeť, S. Urgela, Ras. Urgela,
M. Rapčan (86. Cvejkuš), Vyskup (90. Slaný), Šimon,
Blaho, Čamaj (45. Abrahám), Rad. Urgela.
Do stretnutia vstúpili lepšie hostia a hneď v úvode sa ujali vedenia. Domáci sa nestihli poriadne
spamätať a Kukučka pridal druhý gól hlinického
tímu. Až potom začali žiarski hráči zaberať a hosťujúceho Gašpíra postupne preverili Vyskup a Blaho. Práve druhý menovaný v 18. minúte Gašpíra
prekonal a znížil na 1:2. Šancu na vyrovnanie mal
v 27. minúte M. Rapčan, Gašpíra však neprekonal.
Ten vychytal aj Šimona a Macejka. Domáci na to
doplatili a dve minúty po kontaktnom góle inkasovali z priameho kopu.
Žiarski hráči sa „zobudili“ až po polčase a začali hrať to, na čo sú ich fanúšikovia zvyknutí.
V 60. minúte znižoval Rapčan a o dve minúty vyrovnal Abrahám. O ďalších desať minút Žiarčania
zužitkovali svoju prevahu a po Rapčanovom góle

sa dostali do vedenia. Na konečných 5:3 upravil výsledok Vyskup.
Ostatné výsledky: Kováčová – D. Strehová 2:2, Č.
Balog – Divín 5:2, Málinec – Poltár 1:1, V. Blh – JUPIE
BB 0:0, Š. Bane – Brusno 3:2, B. Štiavnica – Revúca
1:0.

11. Št. Bane
12. Revúca
13. V. Blh
14. D. Strehová
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Marcel Pobežka
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15 27:41 20
15 29:59 18
16 18:92 15
17 23:99 14
Marcel Pobežka

22. kolo: Slovan Divín - FK Žiar nad Hronom/
Lad. Vieska 1:2
Ostatné výsledky: D. Strehová – B. Štiavnica
3:1, Revúca – Š. Bane 3:2, Brusno – V. Blh 3:1, JUPIE BB – Málinec 6:2, Poltár – Č. Balog 0:0, Hliník
n. Hr. – Kováčová 2:2.
1. Č. Balog
22 16 2 4 60:26 50
2. Žiar n. Hr.
22 16 1 5 61:26 49
3. Jupie
22 11 6 5 52:23 39
4. Kováčová
22 11 4 7 52:35 37
5. Hliník
22 11 3 8 59:43 36
6. Brusno
22 11 3 8 36:28 36
7. Poltár
22 10 5 7 41:29 35
8. Málinec
22 10 3 9 36:44 33
9. B. Štiavnica
22 9 4 9 27:35 31
10. Divín
22 8 4 10 39:49 28

FUTBAL – MLÁDEŽ

13. N. Baňa
14. Fiľakovo
15. Bytča
16. Kremnička

III. LIGA, STARŠÍ DORAST

23. kolo:
FK Žiar nad Hronom – FK Badín 1:0
24. kolo:
Kremnička – FK Žiar nad Hronom 0:5
1. Námestovo 24 17 3 4 55:13
2. Lučenec
24 18 0 6 61:20
3. L. Mikuláš
24 17 1 6 74:23
4. K. N. Mesto 25 15 4 6 62:33
5. Žiar
25 15 3 7 52:21
6. Zvolen
24 14 3 7 57:28
7. Badín
24 14 2 8 60:34
8. Bánová
25 11 3 11 58:50
9. D. Kubín
25 9 3 13 34:38
10. B. Bystrica 23 9 3 11 38:46
11. Tvrdošín
23 8 6 9 34:47
12. Čadca
24 7 6 11 44:40
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III. LIGA, MLADŠÍ DORAST

23. kolo:
FK Žiar nad Hronom – FK Badín 4:1
1. K. N. Mesto 24 21 1 2 69:12
2. Zvolen
24 17 3 4 61:17
3. Čadca
24 16 4 4 65:23
4. Námestovo 23 14 4 5 57:19
5. B. Bystrica
22 11 6 5 37:20
6. Badín
24 12 2 10 66:38
7. Žiar
24 10 8 6 52:25
8. N. Baňa
24 10 4 10 29:28
9. D. Kubín
24 9 2 13 33:35
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10. L. Mikuláš
11. Bytča
12. Bánová
13. Kremnička
14. Lučenec
15. Fiľakovo
16. Tvrdošín
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