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V tomto čísle:
MESTSKÍ POLICAJTI ZADRŽALI ZLODEJOV

Zlodejom sa nepodarila vlamačka v Hliníku,
tak sa presunuli do Žiaru. Mali však smolu, hliadka mestských policajtov ich zadržala priamo
pri čine. Viac na strane 2.

Hokejové šialenstvo na námestí

SITŇAN MÁ 20 ROKOV

Legendárna žiarska punk – rocková skupina
Sitňan oslavuje tento rok 20. výročie od založenia. Zakladajúci členovia nám porozprávali aj
o vzniku kapely. Strana 7.
ŽIARSKY CHLPÁČ

Koncom júna sa v Parku Štefana Moysesa uskutoční jedinečná výstava psov. Súťažiť v nej môžu
všetky druhy psov, aj keď nemajú papiere preukazujúce ich totožnosť. Viac na strane 5.
ŠTUDENTI SA UČILI POSUNKOVÚ REČ

STRANA 4

Foto: Peter Kováč

Miniprasiatko
chová v byte
STRANA 5

Počas ďalšej medzinárodnej mládežníckej
výmeny sa piati študenti zo Žiaru učili v ďalekom Turecku spoznávať život nepočujúcich.
Na pobyt v zahraničí im stačili základy angličtiny. Strana 2.

STRANA 2

Centrum mesta opäť zelenšie
Poslanecká kancelária
otvorená
každú stredu.
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Fontána prešla kozmetickou úpravou

O skrášlenie fontány
sa postarali mestské Technické služby.
Fontána, ktorá sa nachádza v strede kruhovej
časti námestia, bojuje už niekoľko rokov s problémami. V ostatných dňoch má za sebou kozmetickú úpravu.

Keďže si fontána svoju úlohu neplní už niekoľko
rokov, vedenie mesta sa ju rozhodlo využiť iným
spôsobom. „Na iniciatívu vedenia mesta sme zrealizovali osadenie kovovej konštrukcie, do ktorej boli
osadené črepníky s kvetmi,“ vysvetľuje Peter Antal,
konateľ mestských Technických služieb. Po rozkvitnutí kvetinovej výsadby sa opäť stane neprehliadnuteľnou a dominantnou a na betónové námestie
tak pribudne ďalšia zeleň. Žiarčania sú však zvyknutí, že vo vianočnom období býva pravidelne
práve na mieste fontány umiestnený vianočný
stromček. „Konštrukcia je rozoberateľná, čiže keď
zeleň a kvety dokvitnú, rozoberieme ju. Vianočný
stromček tak bude môcť aj naďalej stáť na svojom
pôvodnom mieste,“ ubezpečuje na záver Peter Antal.
(li)

Hovoriace prsty

V Turecku vznikli aj nové priateľstvá.
Žiarski študenti majú za sebou ďalšiu medzinárodnú mládežnícku výmenu. Jeden týždeň
strávili v Turecku, kde sa učili spoznávať život
nepočujúcich.
Hlavnou myšlienkou mládežníckej výmeny je,
aby sa mladí ľudia neformálnym štýlom dozvedeli
o kultúre iných mladých ľudí. „Počas pobytu v zahraničí sa mladí ľudia snažia odbúravať predsudky
voči iným krajinám. Inak tomu nebolo ani teraz
v Turecku, keď sa piati študenti zo Žiaru zúčastnili
mládežníckej výmeny s názvom Hovoriace prsty,“
vysvetľuje na úvod Dominika Švecová, koordinátorka práce s mládežou. Pobyt bol zameraný na posunkovú reč a cieľom bolo naučiť sa aspoň základy
reči, ktorou sa dorozumievajú nepočujúci či hluchonemí. „Skúmali sme odlišnosti voči jednotlivým
krajinám a to, ako sa líši naša posunková reč od posunkovej reči Turkov,“ približuje Peter Karovič, ktorý
bol našim jediným mužským zástupcom v krajine
polmesiaca a pokračuje: „Zámerom bolo naučiť sa
počas prvých dní základné posunky, aby sme sa
mohli dorozumieť s hluchonemými. Boli sme aj
v oblasti, kde žijú takto postihnutí ľudia a snažili
sme sa s nimi ich rečou komunikovať. Chceli vedieť,
ako je to s posunkovou rečou v iných krajinách a
čo my robíme pre našich hluchonemých občanov.“

toho naučili dosť,“ zhodujú sa svorne žiarski študenti. „Každá krajina si počas kultúrnej noci pripravila program, počas ktorého predstavila svoju
kultúru a krajinu. Samozrejme, my sme prezentovali Slovensko, základné informácie o ňom či naše
národné jedlo. Priniesli sme im ochutnať Horalky,
ktoré všetkým veľmi chutili a tancovali sme aj kačací tanec,“ spomínajú Paula Debnárová, Nikoleta
Tučeková a Katarína Gajdošíková ich dopĺňa: „Cítili
sme sa tam veľmi dobre, plakali sme, keď sme odchádzali. Ľudia tam boli priateľskí a šťastní, že sme
medzi nich prišli, že sme o nich mali záujem a snažili sme sa ich pochopiť.“
S ostatnými študentmi sa Slováci rozprávali
po anglicky. „Na projekty mládežníckej výmeny
však neposielame iba takých, ktorí vedia perfektne
po anglicky. Dôležité je, aby vedeli základy a zistili
tak, kvôli čomu angličtinu potrebujú. Tieto projekty sú nielen pre mladých ľudí, ktorí majú záujem sa
niečo nové dozvedieť a naučiť, ale aj pre tých, ktorí
nemajú veľa možností vycestovať,“ dodáva na záver
Dominika Švecová.
Tento projekt sa uskutočnil s finančnou podporou EÚ z programu Mládež v akcii a NA Iuventa. O možnostiach účasti na ďalších projektoch
pre mládež sa informujte na adrese: dominika.svecova@ziar.sk.
(li)

Zlodeji mali smolu

Patrik Medveď ukazuje poškodené dvere.
V pondelok 21. mája sa 24-ročnému Patrikovi zo Žiaru nad Hronom podaril kúsok hodný najväčšieho smoliara. Najprv sa so svojím
komplicompokúsilvykradnúťhostinecvHliníku
nad Hronom a keď sa mu to nepodarilo, presunul sa do žiarskej krčmy. Tu ho však chytili
mestskí policajti.
V pondelok krátko po štvrtej hodine ráno
vykonávala hliadka Mestskej polície v Žiari
nad Hronom pešiu hliadku na sídlisku Centrum
II. „Počas hliadkovania sme pred pohostinstvom
Martina spozorovali podozrivú osobu. Navyše
sme videli motorové vozidlo, ktoré bolo otvorené,“ približuje situáciu z pondelka rána mestský
policajt, Patrik Medveď. Podozrivého, ktorý sa
správal nervózne, hneď policajti vyzvali, aby
sa legitimoval. Následne urobili kontrolu pohostinstva. „Zistili sme, že spodná časť dverí
je vyštiepaná. Po kontrole pohostinstva sme
vo vnútri spozorovali ďalšiu osobu. Oboch páchateľov, ktorí sa nebránili, sme hneď zaistili
a odovzdali na ďalšie šetrenie Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru,“ konkretizuje ďalej
Patrik Medveď a dodáva, že obaja páchatelia sú
„známe firmy“, ktoré toho majú na rováši viac.
Dopustili sa viacerých trestných činov v Žiari aj
okolitých obciach.
Majiteľ pohostinstva sa na miesto činu dostavil až v čase, keď už boli obaja zlodeji v rukách
policajtov. Ten zistil, že okrem dverí sa snažili
vlámať aj do pokladne, ktorá bola pravdepodobne vypáčená šroubovákom.

Za dve škatuľky cigariet
dva roky väzenia
Ako nás informovala Mária Faltániová, krajská
policajná hovorkyňa, zlodej sa najskôr pokúsil
ukradnúť peniaze z pokladne. Keď však zistil, že
je prázdna, zobral aspoň dve škatuľky cigariet.
Majiteľovi pohostinstva tým spôsobil škodu
vo výške 5 eur. „Poškodením dverí a pokladne
spôsobil majiteľovi pohostinstva škodu za ďalších 150 eur. Z prečinu krádeže bol obvinený
24 - Patrik, ktorému hrozia dva roky väzenia,“
spresnila Faltániová.

Stačí vedieť základy angličtiny
Študenti absolvovali aj pobyt na miestnej univerzite, kde prišli do priameho kontaktu s rečou
hluchonemých. Okrem Slovákov sa mládežníckej
výmeny zúčastnili aj mládežníci z Francúzska, Rumunska, Anglicka a Turecka. „Za týždeň sme sa
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Obľúbené Horalky mali v zahraničí úspech.
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Seniori majú záujem o štúdium na univerzite

Ilustračné foto.
V apríli sme vás informovali o zámere mesta
Žiar nad Hronom otvoriť v spolupráci s Centrom
pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja
Bela (UMB) v Banskej Bystrici v školskom roku
2012/2013 detašované pracovisko Univerzity
tretieho veku (UTV) v našom meste.
Nasledoval prieskum vzdelávacích potrieb záujemcov a následné rokovanie na UMB v Banskej
Bystrici. „V prvom rade je potešujúci a pre mnohých
aj prekvapujúci fakt, že v stanovenom termíne bolo
doručených viac ako sto predbežných prihlášok,

v ktorých sa záujemcovia prihlasovali na všetkých
14 študijných programov, ktoré UTV v nasledujúcom školskom roku ponúka,“ informuje Marta
Mergová, vedúca odboru školstva a športu. Na základe vyhodnotenia prieskumu v našom meste tak
máme možnosť otvoriť študijné odbory: Starostlivosť o zdravie – cibrenie pamäte, Záhradníctvo,
Kresba a maľba, Psychológia, Informačno-komunikačné technológie (IKT) a Jazykový kurz – anglický
jazyk.
Štúdium na UTV UMB je šesťsemestrálne v danom
študijnom odbore a je organizované formou
sústredení raz za dva týždne, okrem jazykového
kurzu, kde sa vyučuje raz týždenne a má
dvojnásobnú časovú dotáciu. „Akademický rok má
dva semestre celkovo s 30 hodinami za akademický rok. Výučba sa realizuje formou prednášok a
konzultácií, praktických cvičení, okrem exkurzií, ak
učebný plán neurčí inak. Začína imatrikuláciou študentov na začiatku štúdia a končí po úspešnom štúdiu, ukončenom záverečnou skúškou, slávnostným
odovzdávaním osvedčení. Študentovi, ktorý v určených termínoch neurobí záverečnú skúšku, osvedčenie sa nevydá,“ spresňuje ďalej Marta Mergová.

Podmienky štúdia
Pre študujúcich, ktorí sa chcú po úspešnom
ukončení tretieho roku štúdia v danom študijnom
odbore ďalej vzdelávať, UTV ponúka nadstavbové

alebo rozšírené štúdium, za obvyklých podmienok.
Podmienkou prijatia na štúdium je vek nad 40 rokov a stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou.
Záujemca o túto formu štúdia sa po zápise a vyplnení prihlasovacieho lístka a zaplatení školného
stáva študentom UTV UMB. Zápisný poplatok je
pre poberateľov dôchodku pre tradičný odbor 40
eur na akademický rok a pre pracujúcich 70 eur na
akademický rok. Za cudzie jazyky, kde je počet študentov od 8 do 10 a vyučuje sa dvojnásobný počet
hodín ako v ostatných odboroch štúdia, je pre všetkých účastníkov poplatok 70 eur za každý semester.
Pri vybraných odboroch štúdia (Kresba a maľba a
IKT), kde je obmedzený počet študentov 10 – 12, je
pre všetkých záujemcov cena 70 eur za akademický
rok. Zápis na štúdium na UTV v Žiari nad Hronom
sa uskutoční v pondelok 2. júla v čase od 15.00 do
17.00 hod. v I. budove Základnej školy na Ul. M. R.
Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom. Úvod do štúdia
na UTV pre všetky študijné programy sa uskutoční
v utorok 11. septembra o 16.00 hod. v priestoroch
Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika č. 17 v Žiari
nad Hronom. Prihlášky na štúdium a zápisné lístky
na školský rok 2012/2013 sú k dispozícii na webovej stránke mesta, ako aj na Mestskom úrade – Odbor školstva a športu v Žiari nad Hronom. Prihlášky
na štúdium na UTV v Žiari nad Hronom doručte na
adresu: PhDr. Marta Mergová, Mestský úrad - Odbor školstva a športu, 965 01 Žiar nad Hronom.
(r)

Dochádzka rómskych detí do škôl sa zlepšila
život a zdravie. Dôležité je však súčasne pracovať aj
s dospelými a snažiť sa ovplyvniť najmä ich postoj
k povinnostiam.“

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Žiar nad Hronom
realizujú množstvo aktivít a podujatí pre rómsku komunitu. V lokalite Šášovské Podhradie –
pod mostom ešte v septembri minulého roku
začali realizovať preventívny projekt pod názvom Viem, čo chcem a čo smiem.
Cieľom projektu je zvyšovanie právneho vedomia, podnietiť u respondentov uvedomenie si zodpovednosti za svoje správanie, rozvoj ich komunikačných zručností, sebahodnotenie, sebapoznanie,
usmerniť postoje k využívaniu voľného času. „Význam a efektívnosť projektu spočíva v tom, že ide
o projekt dlhodobý a nie o jednorazové podujatie,“
vysvetľuje kapitánka Jana Šmondrková, pracovníčka skupiny prevencie vnútorných odborov OR
PZ Žiar nad Hronom a dodáva: „Dôraz kladie na
aktivitu účastníkov, ako aj na ich potreby a zameraný je nielen na prácu s deťmi, ale aj s dospelými.
Vzhľadom na prostredie, v ktorom žijú tieto deti,
je dôležité pravidelne sa im venovať, zamerať sa
na zvýšenie ich sebavedomia, zlepšiť ich komunikačné zručnosti, hygienické návyky, ukázať im, ako
sa dá efektívne využívať voľný čas a v neposlednom rade poukázať, aké je dôležité starať sa o svoj

Lepšia komunikácia
s rodičmi detí
Pre zúčastnených dospelých aj deti sú pripravené nielen prednášky prispôsobené ich potrebám,
ktoré sú dopĺňané rôznym propagačným materiálom, ale spestrené sú aj vzdelávacími aktivitami.
Aktivity pre účastníkov sú pravidelne v mesačných
intervaloch v období dávok, resp. dôchodkov organizované priamo v ich domácom prostredí. „Veľký
význam vidíme v spolupráci Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Žiari nad Hronom s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Žiar nad Hronom, pretože sú to ľudia, ktorí sa práci s rómskou
komunitou už dlhší čas venujú, majú adekvátne
vedomosti a skúsenosti o danej komunite. Dôraz
budeme klásť na to, aby dospelí aj deti zapojení
do projektu, komunikovali so svojimi rovesníkmi
a odovzdávali im svoje vedomosti a skúsenosti získané počas našich spoločných stretnutí,“ konkretizuje Jana Šmondrková, podľa ktorej projekt a jeho
význam môžu hodnotiť veľmi pozitívne. „Vo veľkej
miere sa zlepšila komunikácia nielen medzi deťmi,
ale aj medzi dospelými. Tým, že sme pravidelne navštevovali respondentov zapojených do projektu,
mali sme možnosť ovplyvniť ich postoje pri riešení niektorých životných situácií. Spočiatku to bolo
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náročné, no postupom času sa situácia pozitívne
zmenila. Čo sa týka správania detí, ich dochádzky
do školy a taktiež výsledkov v škole, tu došlo taktiež
k pozitívnej zmene v postoji detí. Záškoláctvo nie je
potrebné riešiť, správanie v škole sa zlepšilo a plnenie povinností taktiež.“ Policajti aj terénni sociálni
pracovníci sa priamo na mieste rozprávajú s deťmi
o škole, ukazujú im svoje zošity aj žiacke knižky.

Sociálni pracovníci kontrolujú platby
za komunálny odpad
V minulosti sa v spomínanej lokalite Šášovského
Podhradia nachádzalo viac nelegálnych skládok
a občania z tejto lokality si produkovaný odpad
zhromažďovali aj priamo pri svojich obydliach.
„Nemali zabezpečený, resp. vybavený odvoz komunálneho odpadu, kvôli čomu vlastne skládky
vznikali. V spolupráci s Mestským úradom – Odborom životného prostredia a Technickými službami,
a. s. sa nám podarilo vybaviť občanom nádoby
na odpad. Zároveň sledujeme platby za vývoz
tohto odpadu,“ dopĺňa informácie Pavel Horváth,
sociálny pracovník. V rámci Dní jarnej čistoty tiež
terénni sociálni pracovníci spoločne s OŽP zrealizovali likvidáciu čiernych skládok v blízkom okolí,
ktorej sa zúčastnili aj samotní Rómovia. „Musím
ale podotknúť, že čierne skládky odpadu v tejto
lokalite nevytvorili len Rómovia zo Šášovského
okolia,“ dodáva na záver Pavel Horváth.
(li)
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Hokejová eufória zachvátila aj Žiar

Foto: DuPe.
Finálové súboje slovenských hokejistov o medaily na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji
si mohli Žiarčania pozrieť na veľkoplošnej obrazovke priamo na námestí.
Prvým prenosom bolo sobotňajšie semifinále
medzi Fínskom a Ruskom a ďalším zápas medzi

Slovenskom a Českom. V súboji o bronz sa v nedeľu
stretli Fíni s Čechmi a o zlato bojovali Slováci s Rusmi. Na zápasy slovenskej reprezentácie sa na námestie prišli pozrieť tisíce priaznivcov hokeja nielen zo Žiaru, ale aj z okolitých obcí. Fanúšikom pri
povzbudzovaní našich hokejistov nechýbali vlajky,
trúbky, rapkáče, transparenty či slovenské dresy.
Slovensko nakoniec získalo striebornú medailu,
keď vo finále prehralo s tímom Ruska. Susedné Česko si domov odnieslo bronzovú medailu a domáce
Fínsko skončilo na nepopulárnom 4. mieste.
Veľkoplošnú obrazovku s rozmermi 3 x 4 metre na túto udalosť zabezpečilo Mestské kultúrne
centrum v spolupráci so sponzormi. Pri povzbudzovaní sa fanúšikovia mohli osviežiť v stánkoch
s občerstvením, nechýbalo ani čapované pivo.
Veľkoplošná obrazovka bola na žiarskom námestí
po prvýkrát, mesto však nevylučuje, že v budúcnosti sa bude využívať častejšie.
(li)

Problém preplnených zberných nádob
Pracovníci Odboru životného prostredia MsÚ
v Žiari nad Hronom v súčasnej dobe riešia problém preplnených 550-litrových zberných nádob
niektorých pôvodcov odpadu.
Ide o pôvodcov odpadu, ktorí v zmysle VZN
14/2009 si Ohlásením k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určili
nádobu na komunálny odpad v objeme 550 litrov
(resp. 1/2 nádoby 1100-litrovej) a poplatok za komunálny odpad platia správcovi dane, mestu Žiar
nad Hronom len za objem 550 litrov komunálneho
odpadu a napriek tomu nádoby napĺňajú v objeme
1100 litrov.
Pracovníci oprávnenej osoby na nakladanie odpadov v meste – Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s. zaznamenali pri vývoze odpadu u týchto
pôvodcov viackrát prekročenie objemu 550 litrov
a naplnenie celej zbernej nádoby, to znamená
1100 litrov. Opakujúci sa jav preplnených nádob
znamená vyššiu produkciu odpadu ako sú objednané vývozy odpadu.
V prípade, že sa situácia v množstve komunálneho odpadu u pôvodcu odpadu zmení, je potrebné
formou Ohlásenia k miestnemu poplatku za komunálne odpady – zmenou poplatkovej povinnosti pôvodcami odpadu nahlásiť väčšiu zbernú
nádobu, t. j. v objeme 1100 litrov alebo si upraviť
frekvenciu vývozu, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob.
Zmenu údajov ohľadne objemu a frekvencie

Deklarovaný objem vývozu 550 litrov
a skutočné naplnenie zbernej nádoby.
vývozov komunálneho odpadu si pôvodcovia
odpadu môžu upraviť na Odbore životného prostredia, č. dverí 9 na MsÚ v Žiari nad Hronom.
Všeobecne záväzným nariadením č. 8/2010 môže
mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednávať priestupky v zmysle Zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ukladať za tieto priestupky
pokuty alebo môže prejednávať priestupky za porušenia VZN v blokovom konaní, v ktorom je oprávnená tiež ukladať pokuty.
Je preto v záujme pôvodcov odpadov dosiahnutie zákonného stavu vo vyššie uvedenej veci tak,
aby deklarované množstvo odpadu bolo totožné s daňovým poplatkom za komunálny odpad.
OŽP

Zeleň pre mesto
Orange už viac ako 10 rokov realizuje aktivity zamerané na ochranu životného prostredia.
Jedným z hlavných projektov je ekologická
súťaž Zeleň pre mesto. Je to projekt, ktorý slovenským mestám umožňuje bezplatne získať
výsadbu novej zelene a spríjemniť tak život svojim obyvateľom.
V tomto roku vyhlasuje Orange už druhý ročník
tohto úspešného projektu, ktorý spája príjemné
s užitočným. Stačí, ak sa obyvatelia mesta zapoja tým, že si v období do 30. júna 2012 v predajni
Orange bezplatne aktivujú elektronickú faktúru,
alebo odovzdajú svoj starý mobilný telefón. Za kaž-

dú z týchto aktivít získa mesto jeden bod. Víťazmi
sa celkovo stanú tri mestá s počtom obyvateľov
nad 15-tisíc a tri mestá či obce do 15-tisíc obyvateľov, pre ktoré obyvatelia vyzbierajú najväčší počet
bodov. Tieto mestá získajú hlavnú výhru v hodnote
3 300 eur na výsadbu zelene. Celkovo až šesť miest
má šancu zazelenať nové plochy, sídliská a parky,
vďaka ktorým sa v nich bude žiť krajšie a zdravšie.
V prípade, že sa jedným z víťazných miest stane
práve to vaše, privítame vaše návrhy, v ktorej lokalite je výsadba najviac potrebná.
Viac informácií o súťaži nájdete na stránke
www.orange.sk/zelen.
(r)
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Vyhraj lístky na festival
Bažant Pohoda 2012
Sieť Eurodesk vyhlasuje kreatívnu fotografickú súťaž pod názvom: Eurodesk foto moment.
Ako sa zapojiť: navštívte regionálnu pobočku
Eurodesk, ktorá sa nachádza v Mestskej obývačke. Vypýtaj si od pracovníčky jednu z nálepiek
obsahujúcu logo Eurodesku. Nalep ju na niečo/
na niekoho. Sprav fotografiu tak, aby v kompozícii figurovala aj nálepka Eurodesku. Pošli ju
na e-mail: eurodesk@iuventa.sk, ktorý bude
obsahovať súťažnú fotografiu, priezvisko,
meno a telefónne číslo.
Kto sa môže zapojiť: každý vo veku
15 – 30 rokov, kto v stanovenom termíne pošle
fotografiu spĺňajúcu podmienky súťaže na eurodesk@iuventa.sk.
Uzávierka prihlášok: štvrtok 21.6.2012.
O čo sa súťaží: 3 x hlavnú cenu – 2 permanentky na festival Bažant Pohoda 2012,
3 x druhú cenu – 1 permanentka na festival Bažant Pohoda 2012.
Najkreatívnejšie fotografie budú odprezentované na festivale Bažant Pohoda 2012. Viac informácií získate v Mestskej obývačke, na 1. poschodí Krytej
plavárne mesta Žiar nad Hronom v pondelok
– piatok od 13.00 do 17.00 hod., príp. na www.
eurodesk.sk, oz.zaziar@eurodesk.sk alebo
mestska.obyvacka@gmail.com.
(r)

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 nehnuteľnosti –
pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, vytvoreného na základe geometrického plánu 36636029-64/2012,
úradne overeného Správou katastra Žiar
nad Hronom dňa 9.5.2012, a to:
•novovytvorenej CKN parcely č. 463/114 – zastavaná plocha s výmerou 18 m2, vytvorenej
z pôvodnej EKN parcely č. 868 vedenej ako
ostatná plocha s celkovou výmerou 7 768 m2,
zapísanej na liste vlastníctva č. 1136.
Uvedený pozemok sa nachádza na Ul. A.
Kmeťa č. 1 v Žiari nad Hronom, tvorí časť oploteného areálu Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.
Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade – Odbor správy majetku
mesta, alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)
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City Fest Challenge 2012
V sobotu 23. júna sa uskutoční tretí ročník
súťaže amatérskych skupín City Fest Challenge, ktorú organizuje žiarske Mestské kultúrne
centrum.
Kým v roku 2010 sa súťaž konala iba v rámci žiarskeho regiónu, v minulom roku sa ju podarilo zorganizovať v rámci celého Slovenska, čo je aj cieľom
tohto ročníka. Prvým víťazom City Fest Challenge
sa stal Žiarčan Karol Hogh, známy pod umeleckým
menom Mulosan. Druhý ročník vyhrala žilinská kapela Christmas, ktorá bude účinkovať aj na tohtoročnom City Feste.
Ako zdôrazňuje Maroš Vojtko, dramaturg MsKC,
do súťaže sa môžu zapojiť iba amatérske skupiny,
ktoré ešte nemajú nahratý ani vydaný žiadny oficiálny album a nemôžu mať zmluvu so žiadnou
agentúrou.„Prihlášku do súťaže je potrebné zaslať do
8. júna spolu s vlastnou demo nahrávkou na adresu
žiarskeho Mestského kultúrneho centra, prípadne
e-mailom na marovoj@gmail.com. Do semifinále
V sobotu 30. júna sa v Parku Štefana Moysesa uskutoční jedinečná výstava psov. Súťažnú
výstavu Žiarsky chlpáč pripravuje Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom v spolupráci
s OZ Strážni anjeli.
Výstava je jedinečná tým, že súťažiť budú môcť
všetky druhy psov aj bez papierov preukazujúcich
ich totožnosť. Ako nás informovala Martina Vrtáková z OZ Strážni anjeli, výťažok z akcie a dobrovoľnej
zbierky bude použitý na pomoc žiarskemu Útulku
s karanténnou stanicou. Podujatie sa pre verejnosť
začne o 10.00 hod. Okrem samotnej prehliadky psíkov budú pre návštevníkov podujatia pripravené
aj sprievodné podujatia, hudobné vystúpenia hostí, rôzne atrakcie ako maľovanie na tvár, balóniky,
poradňa veterinárneho lekára a nebudú chýbať
ani stánky s občerstvením. „Jednotlivé kategórie sa
budú prelínať s prestávkami, ktoré vyplnia speváci. Okrem toho sa v špeciálnej kategórii Naj útul-

Žilinská skupina Christmas.
vyberieme 8 kapiel, ktoré sa predstavia vlastným
mini koncertom so 4 – 5 skladbami,“ konkretizuje
Maroš Vojtko. Do finále postúpia traja účastníci,
ktorých vyberie porota. Víťazi si zároveň zahrajú
na tohtoročnom augustovom City Feste. Žiarske kapely sa pritom nemusia biť o to, aby si na ňom mohli
zahrať. MsKC im tento rok venuje celú vedľajšiu
scénu. „Tí, ktorí si myslia, že majú na to, aby hrali na
hlavnom pódiu, musia zabojovať v súťaži. Žiarskym
umelcom sme napísali list ešte pred vyhlásením sú-

Žiarsky chlpáč

Foto: OZ Strážni anjeli.
káč predstaví aj 12 psov zo žiarskeho útulku. Prídu
aj majitelia so psíkmi, ktorých si osvojili z nášho

ťaže, kde sme ubezpečili, že s nimi počítame na našich akciách. Malo by byť samozrejmé, že keď chcú
hrať, tak hrať aj budú,“ sľubuje dramaturg MsKC.
Druhá, vedľajšia scéna, bude na City Feste postavená na kúpalisku. Nebude na nej chýbať pódium,
zvuk či dramaturgia, pôjde o akýsi malý City Fest.
„Možno si niektorí pomyslia, že odsúvame domácu
kultúru na druhú koľaj. Nie je tomu tak. Chceme,
aby zástupca domácej scény, ten najlepší, hral aj
na hlavnom pódiu a v dobrom čase. Budeme radi, ak
sa prihlásite, pretože sme presvedčení, že aj v konkurencii skupín z celého Slovenska dokážete obstáť.“
Súťaž je známa rôznorodosťou žánrov. Jej cieľom je
podporiť autorskú tvorbu neprofesionálnych umelcov a dať kapelám možnosť zahrať si. „Pre skupiny
je to výborná príležitosť prezentovať svoj talent.
Počas minulých ročníkov sme sa presvedčili o tom,
že na slovenskej domácej scéne sa objavujú stále
nové kapely a práve im chceme poskytnúť priestor
na realizáciu,“ dodáva na záver Maroš Vojtko. (li)
útulku, predstaví sa Veronika Olešovská s dogdancingom a amatérsky dogdancing predvedie aj náš
ex-útulkáč Čeky. Súčasťou sprievodných podujatí
budú aj otázky a odpovede z poradne veterinára,“
konkretizuje Martina Vrtáková. Súťažné kategórie:
najkrajší predstaviteľ rasy (psy čistokrvné, bez PP),
miš maš (krížence), veteráni (pre všetkých psíkov
nad 8 rokov), naj junior (psík do jedného roka), psí
extrém (naj – ušatejší, okatejší, smiešnejší...), naj
dvojica (pár psíkov z jedného plemena). Špeciálnou kategóriou bude Psí kus určená pre psov, ktorí
chcú ukázať, čo dokážu.
„Na výstavu pozývame všetkých, ktorí majú radi
štvornohých kamarátov. Nevadí, že žiadneho nemáte, stačí prísť aj podporiť súťažiacich. A možno si
adoptujete niektorého z chlpáčov, ktorí sú umiestnení v žiarskom útulku,“ dodáva na záver Martina
Vrtáková.
(li)

Miniprasiatko Hugo priťahuje pozornosť

Huga si obľúbi každý, deti obzvlášť.
Miniprasiatka sa stávajú čoraz viac populárnejšími aj medzi bežným obyvateľstvom.
Zo začiatku sme ich vídali väčšinou na fotografiách so zahraničnými filmovými či speváckymi
hviezdami, dnes môžete jedno takéto miniprasiatko vidieť aj v uliciach Žiaru nad Hronom.
Hugo je maznáčikom Karola Hogha, ktorý ho

chová priamo v panelákovom byte. Je z druhu gottingenských miniprasiatok, ktoré boli pôvodne vyšľachtené na laboratórne účely. Okrem tradičného
rypáčika je Hugo charakteristický aj krátkymi nožičkami či mierne previsnutým bruškom.
Hugo má približne 10 týždňov a je menší ako
stredné plemeno psíka, ktoré bežne chováme
v byte. „V dospelosti sa jeho veľkosť veľmi nezmení.
Skôr bude viac bucľatejší a zmohutnie, bude z neho
také malé torpédo,“ hovorí s úsmevom Karol Hogh,
majiteľ miniprasiatka. Hmotnosťou by nemal mať
viac ako 10 až 15 kilogramov, záleží však od majiteľa, ako si ho vychová. „Prasiatko by jedlo stále. Keď
ho však budem kŕmiť striktne diétnejším jedlom,
maximálne 2 až 3-krát denne, nebude mať z čoho
priberať a rásť,“ vysvetľuje ďalej Karol a ďalej dodáva: „Keďže prasa je vo všeobecnosti organizmom
podobné ľudskému telu, aj jeho jedálniček tak
vyzerá. Zožerie všetko to, čo konzumuje aj človek.
Je všežravec. Ale ako by som neprekrmoval dieťa
a nedával mu napríklad nadmerne veľa sladkostí či
čokolády, tak isto tým nebudem kŕmiť ani Huga.“

Sprchovanie je samozrejmosťou
Tak ako u človeka, aj u miniprasiatka by sa teda
mohla z nadmerného prekrmovania prejaviť ce-
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liakia, cukrovka či kožné problémy. Určite však
nesmie dostať žrať ani také avokádo či príliš slané
jedlá. „Dal som mu popcorn, ktorý je spomínaný
ako odmena, ale nechcel ho. Na ďalší krát, keď bol
hladný, som mu ho skúsil dať, ochutnal a zožral. Ale
zase keď som mu dal napríklad puding, popcorn
okamžite odmietol,“ prezrádza na svojho miláčika Karol, podľa ktorého je Hugo čistotnejší ako
pes. Preto má v jeho byte pelech, kde spáva a kde
na neho čaká, kým príde z práce. Karol ho dokonca
aj sprchuje, s čím nemá prasiatko najmenšie problémy. „Má hygienické návyky a je veľmi poslušný.
Nie je ani agresívny, čo je určite aj vďaka tomu, že
je to vykastrovaný kanček. Má však svoje ego, čo sa
prejavuje najmä vtedy, keď ideme na prechádzku
a založím mu postroj. To sa mu nepáči a oduje sa.
Vtedy na neho neplatia ani piškóty, ktoré má inak
veľmi rád,“ dodáva na záver Karol.
Cena miniprasiatok sa na internete pohybuje
nad sumou 50 eur. Odporúča sa pre ľudí, ktorí
majú alergiu na srsť zo psov či mačiek a chcú do
bytu zvieratko bez zápachu. Navyše je to dlhožijúce zvieratko, ktoré sa v prieme dožíva 15 rokov.
Kúpu takéhoto zvieratka však určite zvážte, ak by
malo zostávať doma dlho samé, nemáte k dispozícii vonkajší výbeh alebo s ním neplánujete chodiť
na prechádzky.
(li)
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Policajti bližšie k deťom

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom organizovalo v piatok 18. mája
okresné kolo preventívneho projektu Policajt
môj kamarát. Zúčastnilo sa ho 419 žiakov.
Do projektu sa zapojilo sedem základných škôl –
zo Žiaru nad Hronom, Novej Bane, Lovčice – Trubína, Trnavej Hory a Voznice. Určený bol pre 13 tried
4. ročníkov a 11 tried 7. ročníkov. „Cieľom projektu
je zvýšiť úroveň právneho vedomia detí a mládeže,
znižovať perspektívne trestnú činnosť detí a mládeže na základe uvedomenia si zodpovednosti
za svoje konanie, znižovať u detí riziko stať sa obeťou trestnej činnosti, a zároveň zvyšovať u nich
dôveru v políciu,“ informovala kapitánka Jana
Šmondrková z OR PZ v Žiari nad Hronom. Pre žia-

kov zapojených do projektu boli tiež v priebehu
školského roka pripravované besedy a prednášky
k rôznym problematikám kriminality detí a mládeže a v závere školského roka je organizovaná
praktická časť projektu realizovaná formou branného preteku. „Na realizácii projektu sa s nami aktívne spolupodieľali Centrum voľného času v Žiari
nad Hronom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, sedem rovesníkov
zo Základnej školy na Ul. Dr. Janského v Žiari
nad Hronom a vďaka mestu Žiar nad Hronom bolo
možné pre všetkých zúčastnených zabezpečiť pitný režim a drobnú sladkú odmenu. Okresného kola
preventívneho projektu sa zúčastnilo 19 súťažných
družstiev, čiže celkom 76 žiakov,“ spresnila Jana
Šmondrková. Výhercami okresného kola preventívneho projektu Policajt môj kamarát sú Adam
Jančok, Erik Sklenka, Beata Mikulášová a Natália
Rajčanová (všetci zo ZŠ na Jilemnického ul.) a Tibor Michalov, Vladimír Hrabaj, Simona Repiská a
Viktória Beňová (všetci zo ZŠ na Ul. Dr. Janského).
Výherné súťažné družstvá postupujú a zúčastnia
sa krajského kola v Banskej Bystrici, ktoré sa bude
konať v júni.
(r)

Energiu šetria najlepšie žiarski školáci

Vo februári spustila spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) Košice pre žiakov
základných škôl atraktívnu súťaž venovanú
energetickej efektívnosti. Vyhrali ju žiaci zo Základnej školy na Jilemnického ulici.
Princíp súťaže spočíval v tímovej spolupráci
žiakov. Podmienkou účasti bolo doručenie videa
alebo fotografií, ktoré musia zobrazovať uskutočnené opatrenia v priestoroch triedy s cieľom šetriť
energiu spôsobom pred a po vykonanej zmene.
Odmeny pre víťaznú triedu boli atraktívne: pre

žiakov celodenný výlet do Aquacity Poprad a sada
reklamných predmetov; pre učiteľa notebook a pre
školu interaktívna tabuľa. „Téma a odmeny nás
zaujali a s chuťou sme sa pustili do rozmýšľania a
realizácie súťaže. Chlapci vymysleli v grafickom
programe naše logo, dievčatá básničku a na svete bol pekný plagát. Farebne sme ho niekoľkokrát
vytlačili a rozmiestnili po chodbách školy. Nasledovala tvorba letáčikov o šetrení energiou, ktoré sme
po ich vytvorení umiestnili pod vypínače, radiátory.
S elánom sme začali pracovať na najzaujímavejšej
časti práce – tvorbe videa. Všetci sme sa pri tom
zapotili, ale aj príjemne pobavili,“ vysvetľuje pedagogička Beata Želiarová.
Porota VSE nakoniec rozhodla, že prvenstvo
v súťaži si zaslúži práve kolektív žiakov V. E triedy
zo Základnej školy na Jilemnického ulici. „Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti Východoslovenská
energetika Košice za ocenenie našej práce. Ceny
nám spravili veľkú radosť. Interaktívnu tabuľu použijú učitelia pri svojej každodennej práci a už sa
všetci tešíme na vybláznenie sa v Aquacity Poprad,“
dodáva na záver Beata Želiarová.
(r)
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Strážny anjel
všetkých matiek

Foto: Š. Hlôška.
Vedenie mesta a Mestské kultúrne centrum
si každoročne pripomínajú Deň matiek spoločne so ženami – matkami z rôznych podnikov, spoločností a organizácií, ktoré pôsobia
na území mesta.
Vo štvrtok 10. mája tak prijali pozvanie do Obradnej siene MsKC ženy – matky zo spoločností
Slovalco, ZSNP, ako aj z organizácií ako Mestský
úrad, Obvodný úrad, Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, Všeobecná nemocnica, ZO SZ
Zdravotne postihnutých, ZO Únie nevidiacich
a slabozrakých, ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, Domov dôchodcov, Klub dôchodcov, ZO
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
a nechýbali ani niektoré poslankyne MsZ.
Keďže sa slávnostný program niesol v znamení strážneho anjela, pozvané dámy dostali
okrem kvetu ako spomienku na tento deň aj
malého anjela z dekorovaného textilu. Program
tiež spestrili žiaci z tanečného a hudobného
odboru ZUŠ Z. Strnadovej – Parákovej, folklórny súbor Hronček z CVČ a Daniel Mališ.
(li)

Les ukrytý v knihe

Míľa pre matku
Rómske materské centrum Hviezdička zo Žiaru nad Hronom oslávilo Deň matiek pochodom
Míľa pre matku, ktorý sa uskutočnil v Sliači pod
záštitou Klubu Spolu Slovensko.
Kampaň sa konala v rôznych mestách na celom
Slovensku. Hlavným organizátorom tejto kampane bola Únia Materských centier. Míľa pre matku
je najväčšou oslavou Dňa matiek na Slovensku,
a zároveň oslavou dobrovoľníckej činnosti žien
v materských centrách. Symbolicky sme tak podporili vyhlásenie EÚ 2012 za rok Solidarity medzi
generáciami. Hlavnou myšlienkou tejto kampane
bolo spoločne prejsť symbolickú míľu a upozorniť
na hodnoty materstva. Jeden deň, kedy sú tisíce
ľudí v spojení s myšlienkou poďakovať matke. Aj

Foto: Lenka Kurečajová.
my, RMC Hviezdička sme takto verejne vzdali vďaku nielen svojim matkám, ale všetkým matkám
na Zemi. Prešli sme 1609 metrov. Míľu pre matku
plánuje naše materské centrum zorganizovať aj
v Žiari nad Hronom, a to na budúci rok.
Júlia Suchá, RMC Hviezdička
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Mestská knižnica Michala Chrásteka sa
v týždni od 7. do 11. mája zapojila do celoslovenského projektu Les ukrytý v knihe,
ktoré vyhlásilo Národné lesnícke centrum.
Žiarska knižnica pripravila pre 57 tretiakov
zo Základnej školy na Ul. Dr. Janského zážitkové čítanie a interaktívne podujatie s lesnou
tematikou. Týmto projektom chceli poukázať
na to, aký je les pre ľudí dôležitý a akú cestu
treba prekonať, aby sa z malého semienka stala
kniha.
(r)
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Žiarsky Sitňan oslavuje 20 rokov

Peter Bombala a Paľo Prekopp.
Žiarska punk-rocková kapela Sitňan oslavuje
už 20 rokov pobytu na hudobnej scéne. Pri jej
vzniku stáli „veteráni“, ktorí v skupine stále pôsobia – Paľo Chorky Prekopp a Vlado Gajdoš.
Kapela vznikla v roku 1992 a svojich fanúšikov
má nielen na Slovensku, ale obľúbená je aj v susedných Čechách. Podarilo sa jej nahrať tri demonahrávky a v roku 2001 aj prvý vlastný album Pevne
veríme. O tri roky neskôr vydala ďalší album s názvom Nemravné závislosti a zatiaľ posledný, Veci,
čo sa nedejú, v roku 2008.
„Na začiatku mala kapela štyroch členov, z pôvodnej zostavy sme zostali už iba dvaja, ja a Vlado,“
hovorí na úvod Paľo Prekopp. Na začiatku však
ani jeden z nich nemal zámer založiť punkovú kapelu: „Za socializmu, koncom 80-tych rokov, som
o punku ani nesníval. Vtedy sme všetci v Žiari boli
metalisti. K punku sme sa dostali, keď sme mali asi
17 rokov, cez českú skupinu Vysací zámek. Ale
taký Sex Pistols sme takmer nepoznali. Bola to pre
nás príliš jednoduchá muzika. Neinklinovali som
k tomu. Potrebovali sme totiž rozumieť textom.
Prvý koncert sme odohrali vo vtedajšej Osvete.
Bolo to v rámci prehliadky niekoľkých kapiel a prišlo naň asi 20 ľudí,“ spomína na začiatky Paľo a Vlado
ho dopĺňa: „Zámerom bolo to, že sme chceli hrať.
To naši fanúšikovia nás zaškatuľkovali a zaradili medzi punkové skupiny. Ja si však myslím, že sme nikdy úplne do tohto štýlu nezapadli, pretože sme si
úplne nepodchytili punkové podhubie. Na druhej
strane, nezapadli sme veľmi ani medzi ostatné štýly, lebo ani tam sme si fanúšikov nepodchytili. Zaradili nás však medzi punk, a tak sme tam.“ Obaja
však svorne priznávajú, že ich prvé nahrávky boli
skutočne punkové. „Keď príde nový člen do kapely,
vždy ju posunie dopredu, aj vďaka tomu, čo sám
počúva. To nás pri tvorení posúva dopredu,“ priznáva Vlado.

Aktuálna zostava. Zľava Paľo, Vlado, Peter,
Igor a Richard.

Pri hudbe sa musí dať odreagovať
Ranné obdobie skupiny bolo od roku 1992
do roku 1997, potom sa vystriedali bubeník s gitaristom a v tejto zostave kapela fungovala približne
7 rokov. V súčasnosti hrá kapela s treťou zostavou
a jej členmi sú okrem už zakladajúcich harcovní-

kov Igor Igorínos Beňuška, Richard Ricardo Paczelt
a Peter Pietro Bombala. „V akejkoľvek zostave sme
však hrali, práve vtedy sme si myslela, že máme
najlepšiu partiu a lepšia už byť nemôže. Prišli však
noví ľudia a zase sme tá najlepšia partia,“ hovoria
s úsmevom Paľo a Vlado.
Dušou kapely je už od začiatku práve Paľo. Skladá
texty i hudbu. „Väčšinou som to ja, občas sa k tomu
dokope aj Vlado. Námety na texty hľadám asi
ako väčšina skladateľov – pozerám sa okolo seba
a čerpám ich zo života. Občas však zabŕdnem aj
do hlbších tém, ako je napríklad politika. Ale to iba
okrajovo,“ vysvetľuje Paľo a Vlado vzápätí dodáva:
„Mne sa to však veľmi nepáči. V živote máme aj bez
toho dosť problémov a muziku máme práve na to,
aby sme sa odreagovali. Mne sa páčia veselé texty,
na ktorých sa môžeme všetci spoločne zabaviť. Najradšej mám úplnú recesiu.“

Najideálnejšie je odohrať
aspoň jeden koncert mesačne
Ako hudobníci sú však Sitňanci totálni amatéri.
Popri hraní a koncertovaní s kapelou majú aj svoje
zamestnania. Ako hovoria, undergroundom, ktorí
oni hrajú, sa uživiť nedá. Na začiatku bolo niekoľko umelcov a skupín, ktorými sa chceli inšpirovať
a čiastočne sa podľa nich aj hudobne formovať.
„Keď sme zakladali kapelu, chceli sme hrať niečo

Zakladatelia skupiny - Vlado s Paľom.
ako Guns´n´Roses, letela vtedy aj Nirvana. Ja som
chcel spievať ako Ozzy Osbourne,“ so smiechom
hovorí Vlado. „Vo veľkej miere sa nám páčil hardrock, naše schopnosti však boli úplne slabé. Ja si
ani dnes nehovorím, že som muzikant. Som textár
a pesničkár,“ úprimne hovorí Paľo.
Aj keď majú Sitňanci svoju fanúšikovskú základňu, nezostávajú nečinní, stále tvoria a sú takpovediac pravidelne na očiach na koncertoch či rôznych
festivaloch. Úspech u fanúšikov žali aj na niekoľkých vlastných Sitňan festoch, na každý z nich prišlo až 700 ľudí. Počas 20-ročného pôsobenia nemala
skupina ani raz žiadnu dlhšiu prestávku, hrá nepretržite. „Najdlhšiu odmlku sme mali teraz, trvala štyri
mesiace. Hrali sme, ale iba na skúškach, nekoncertovali sme. Štyri mesiace sme ešte bez koncertu
neboli,“ vysvetľuje Vlado a pokračuje:. „Snažíme sa
mať vždy aspoň jeden koncert do mesiaca. To je
ako s futbalistom – keby celú dobu trénoval a počas zápasov iba sedel na striedačke, rýchlo ho to
prestane baviť.“ Ročne chcú preto odohrať vždy
aspoň 20 koncertov. „Ani to sa však nedá porovnať
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s českou kapelou SPS, ktorá má ročne až 90 koncertov. Na Slovensku sa to ale ani veľmi nedá, aby sa
hralo toľko koncertov ročne. Naša undergroundová
scéna na to nemá podmienky,“ prezrádza Paľo.

Spoločný koncert
so slovenskou punkovou
legendou
Najčastejšie ich fanúšikova môžu vidieť počas
koncertov, ktoré mávajú pravidelne v neďalekej
obci Prestavlky. Nechýbajú však na koncertoch či
festivaloch v rôznych kútoch Slovenska, dvakrát
boli aj účastníkmi žiarskeho City festu a vystúpiť
by mali aj tento rok. „Vlani sme odohrali veľkú časť
koncertov v Čechách, dokonca viac ako na Slovensku. V minulosti sme vystupovali s kapelou SPS či
českou legendou Tři sestry. Plánujeme aj vydanie
ďalšieho albumu, chceli by sme to stihnúť ešte
tento rok, možno na jeseň. Robíme pre to všetko.
Máme však zložitú situáciu, pretože málo skúšame.
Piesne tak robíme pomerne dosť dlho,“ úprimne
priznáva Paľo. Veľkým dôvodom na vydanie ďalšieho albumu je aj práve spomínané 20. výročie
vzniku skupiny. Pri tejto príležitosti sa však fanúšikovia môžu určite tešiť na októbrový Sitňan fest,
ktorý bude v žiarskom Mestskom kultúrnom centre. V súčasnosti má skupina množstvo fanúšikov
rôznych vekových kategórii v rámci celého Česko
– Slovenska a pesničky si počas koncertov spievajú spolu s nimi, keďže ich už veľmi dobre poznajú
a zľudoveli medzi nimi. „To by malo byť, keď to nie
je, si nespokojný. Keď je nuda, tak ťa nebaví hrať.
Harcovníci, ktorí vyrastali za socializmu, majú v
sebe takú pokoru,“ hovorí Paľo a dodáva, že sa vyprofilovali tak, aby dokázali koncerty odohrať iba
so svojimi pesničkami, nepotrebujú žiadne prevzaté. „Máme už toľko skladieb, že to naozaj nie je potrebné. Odhadujem, že je ich zo päťdesiat. Na koncerte hrávame približne 15 pesničiek, ale odohrali
sme už aj dvojhodinový koncert,“ spresňuje Vlado,
podľa ktorého je undergroundová scéna taká, že to
na nej musí byť pestré. Preto je ideálne, keď hrajú
spolu napríklad tri kapely.
(li)
Najbližšie si Sitňan môžete vychutnať
na spoločnom koncerte so slovenskou punkovou legendou Zóna A, ktorý sa uskutoční
16. júna a predstavia sa na ňom aj ďalšie žiarske
punkové kapely ako Agáta a Tuzexx.

Sitňan počas koncertu.
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Pozývame vás na Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva, ktorý sa uskutoční
v sobotu 9. júna od 13.00 do 17.00 hod. v areáli
Technických služieb – Žiar nad Hronom, a. s.
Všetci záujemcovia si môžu prehliadnuť areál
spoločnosti, vozový park a navštíviť dotrieďovaciu halu. Pripravený je aj bohatý sprievodný
program, rôzne súťaže a tvorivé dielne. Deti
sa môžu zabaviť na nafukovacích atrakciách
i so živými koníkmi. Nebudú chýbať ani súťaže
o zaujímavé ceny. Všetci návštevníci dostanú
pri vstupe zlosovateľný lístok do tomboly zadarmo. Vstup voľný.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

29.5. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
30.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
31.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
1.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
2.6. 13.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
3.6. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
4.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
5.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
6.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
7.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
8.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
9.6. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 1
10.6. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
11.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
12.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

2.6. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
3.6. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica
(674 46 64)
9.6. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
10.6. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

AUTO NIE JE VÝKLAD

Niektorým z vás sa možno stala nepríjemná
vec, že sa vaše auto stalo predmetom záujmu
vykrádačov áut, resp. zlodejov áut. Ak áno, treba si položiť otázku, prečo sa to stalo, kde sa to
stalo a je potrebné zamyslieť sa nad tým, čo ste
urobili pre to, aby ste minimalizovali možnosť
vykradnutia, či odcudzenia svojho motorového
vozidla. Niekto si možno odpovie protiotázkou:
„A na čo máme políciu?“ Každému racionálne
uvažujúcemu človeku je zrejmé a jasné, že polícia nemôže robiť osobnú ochranu každému
zaparkovanému autu a taktiež nie je možné,
aby policajt robil osobnú ochranu každému
občanovi 24 hodín denne.
Čo môžete spraviť pre ochranu svojho auta:
•auto zaparkujte na dobre viditeľnom
a osvetlenom mieste, nie v ústraní,
•pokiaľ ste majiteľom rodinného domu, nenechávajte auto cez noc pred bránou domu,
ale auto zaparkujte vo dvore, resp. v garáži,
•v žiadnom prípade nenechávajte v aute
doklady od auta, cenné predmety, mobilné
telefóny, kabelky, kufríky, nákupné tašky a ani
hračky,
•vždy prekontrolujte, či je auto dobre
uzamknuté – nie je predsa hanba, ak prejdete
okolo auta a vyskúšate dvere a okná, nenechávajte kľúče v nestráženom aute,
•pri inštalácii rádia dajte prednosť prenosným
kódovaným autorádiám alebo autorádiám
s odnímateľným predným panelom,
•na zabezpečenie vozidla využívajte účinné
elektronické zariadenia, ako sú priestorové
čidlá, alarmy. Najúčinnejšie je použitie iných
vhodných, pritom nie sériovo vyrábaných zabezpečení. Toto všetko slúži ku zníženiu možnosti odcudzenia vozidla.
Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Žiari nad Hronom
Spravodajstvoo
0917 359 492
Reklama
0917 985 855

Výstava psíkov

PRIHLÁŠKA
Plemeno: ..................................................................

bez PP a útulkáčov

Pohlavie:.............................................................pes
suka
Farba:..........................................................................
Druh srsti:.................................................................
Veľkosť: ...........................(malý, stredný, veľký)

Žiarsky
chlpáć
30. júna 2012/Žiar nad Hronom
Uzávierka prihlášok: 20. júna 2012
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INFORMÁCIE

Kategórie:
1. Najkrajší predstavoteľ rasy (psíky čistokrvné
bez PP)
2. Miš maš ( krížence)
3. Veteráni (pre všetkých psíkov nad 8 rokov)
4. Naj junior (psík do jedného roka)
5. Psí extrém (jednoducho NAJ – ušatejší, okatejší, smiešnejší...)
6. Naj dvojica (pár psíkov z jedného plemena)
7. Psí kus (pre psíka, ktorý chce ukázať čo dokáže)
Meno psa:.................................................................
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Z pera čitateľa
Z DUŠE DO DUŠE

Deti idú na „výšku“
Začnime obavou, povzdychom, otázkou, prichádza, keď sa v rodine udeje tá sláva a mladí s pýchou
oznámia po prijímačkách na vysokú školu – prijatý!
A ešte taká už mládež je, aj ležérne dodajú: „Veď čo
som vravel!? Vravela...“
Vtedy sa to začne, najmä teda u mamín – obavy,
neistota. „Oni mi tam to dieťa pokazia!“ Do sveta,
svetom – pekný športujúci chalan, stredoslovenská
fešanda s okrúhlym zadočkom. A dobré mamy sa
nemôžu zdržať, spustia. „Keď ty v tej Bratislave niečo
vyvedieš, prídem, napíšem to na ceduľu a hodím sa
do Dunaja!“ Alebo sa aspoň pri všetkej radosti mlčky
začnú zožierať. Berme to ako fakt, ba prejav lásky.
A nadhoďme: „A čože je to také nebezpečné v tej Blave?“
Dobré deti sa zvyčajne pri tejto téme ani doma nepovadia, len sa, ako je normálne u mladých, vzdialia.
Azda ani nevykričia mame, že je staromódna, že zaspala dobu, veď nejedna tú Blavu s absolutóriom aj
absolvovala. Otcovi síce bez rečí srdce rastie, ale predsa mu len dochodí, že tá jeho malá bude teraz na tej
výške – na verímboha. Už radšej keby pekná nebola!
Aj babka, financmajsterka, sa ozve, tá zas s kostolom.
Keby aspoň tí mladí do domu Božieho chodili, v Blave
je chrámov a chrámov. Ale máš ho, aj susedina ide na
malú, teda omšu za euro...
Takže spoľah v rodine prestáva byť aj na Boha, že
sa „výška“ prežije s kostolným riadom či očakávanou morálkou. Čím je tá Blava taká nebezpečná? Ale
aj Nitra, Trnava, to je jedno. Dobre to vieme, to je to
pozadie, čo zakalí radosť nad miestom hore, vyššie.
Bratislava je plná anonymity, zvodov. Od obchodných reťazcov, cez diskotéky, internáty až po bary.
A hlavne – teda relativity. Deťom hrozí re-la-ti-vi-ta.
Nie, nič s tým nemá pán Einstein, dozvedia sa to od
starších študentov, nových priateľov, ctiteľov, „Vieš,
kamoš, všetko je to relatívne. Je to proste v lufte, chodí to po internátnych posteliach, jedálňach, krčmách,
diskotékach. Nedá sa to obísť, nezbadať.“ Neviem to
ani bližšie vysvetliť. A napokon, čo s vysvetľovaním?
Poznajú to mnohí, rodičia aj starší absolventi, čo to
relatívne dobre dotiahli k absolutóriu. Takže, deti,
tým slovom, čo vás nikto už nemá čo oslovovať! „No
dobre, ako sa páči, budeme si to vravieť iba v hlave...“
Šťastnú cestu želá Rosi.
Dátum narodenia: ................................................
Majiteľ:.......................................................................
Adresa:.......................................................................
Kontakt e-mail, telefón:.......................................
Prihlášku je potrebné priniesť do pokladne
MsKC, kde zároveň uhradíte štartovné, ktoré je
2 € za jedného psíka.
Vystavovateľ je povinný uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave so psom nezúčastní.
Veterinárne podmienky: Každý zúčastnení pes
musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze minimálne 21 dní a max. 1 rok pred výstavou.
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené
psom či psovi.
Prihlásiť sa na výstavu v deň konania výstavy nie
je možné!
Predaj šteniec na výstave je PRÍSNE ZAKÁZANÝ!
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ŠPORT/ INZERCIA

Žiarski seniori
úspešní na Krajských
športových hrách
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www.geodesy-service.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME

Krajská organizácia JDS B. Bystrica zorganizovala v dňoch 11. a 12. mája športové
hry seniorov a turistický výstup na ranč nad
Žarnovicou.
Umiestnenie pretekárov z okresu Žiar
nad Hronom:
Ženy
Beh na 50 m: K1: Elena Debnárová (ZC)
2. miesto, Oľga Reginová (ZC) 3. miesto, K3: Antónia Lojková (ZH) 1. miesto.
Hod loptičkou na cieľ: K1: Emília Vodnáková
(ZC) 1. miesto, Mária Humená (ZH) 2. miesto,
Oľga Reginová (ZC) 3. miesto, K2: Blažena Šnajderová (ZC) 1. miesto.
Hod váľkom: K1: Helena Pomekáčová (ZC)
2. miesto, Anna Tínesová (ZC) 3. miesto, K3: Antónia Lojková (ZH) 1. miesto.
Stolný tenis: Mária Humená (ZH) 2. miesto.
Muži
Beh na 60 m: K1: Ján Kabát (H. Ždaňa)
2. miesto, K2: Alexander Daniš (ZH) 1. miesto,
K3: Ján Firický (H. Ždaňa) 1. miesto, Albín Mesiarik (ZC) 2. miesto.
Vrch guľou: K1: Ján Kabát (H. Ždaňa) 3. miesto,
K3: Jozef Búci (D. Ždaňa) 1. miesto, Emil Kasan
(D. Ždaňa) 3. miesto.
Hod granátom na cieľ: K1: Anton Kozaček (ZC)
1. miesto, Ján Kabát (H. Ždaňa) 2. miesto, K3: Ján
Firický (H. Ždaňa) 1. miesto, Albín Mesiarik (ZC)
3. miesto.
Stolný tenis: K1: Anton Kozaček (ZC) 1. miesto,
Ján Kabát (H. Ždaňa) 3. miesto, K2: Ivan Šedivec
(H. Ždaňa) 1. miesto, K3: Emil Kasan (D. Ždaňa) 3. miesto.
V bodovom hodnotení získal žiarsky okres
49 bodov a stal sa najúspešnejším okresom.
Tabuľka
Okres
Muži Ženy Spolu
1. Žiar n. Hronom
2. Brezno
3. Lučenec
4. Krupina
5. V. Krtíš
6. Revúca

49
20
14
16
12
-

35
16
8
5
2
11

84
36
22
21
14
11

Ján Truben,
predseda organizačného výboru

BYTY:
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, zrekonštruovaný. Nová cena: 23.000,00
EUR, (pôvodná cena 26.000,00 EUR), výmera: 33 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, v pôvodnom stave. Nová cena: 23.000,00
EUR (pôvodná cena 25.000,00 EUR), výmera: 42 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, kompletná rekonštrukcia. Nová cena:
33.700,00 EUR, (pôvodná cena 35.000,00 EUR), výmera:
54 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 31.500,00 EUR, výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 29.000,00 EUR, (pôvodná
cena 32.000,00 EUR), výmera: 55 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dr.
Janského, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 34.500,00
EUR, výmera: 56 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 38.990,00 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari nad Hronom, Ul. SNP, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena:
39.660,00 EUR, (pôvodná cena 43.660,00 EUR), výmera:
62 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 31.000,00 EUR, výmera: 63 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom
na sídlisku Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 31.990,00 EUR, (pôvodná cena 39.000,00 EUR),
výmera: 67 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová
cena: 35.000,00 EUR, (pôvodná cena 36.900,00 EUR),
výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Nová
cena: 42.000 EUR, (pôvodná cena 43.000 EUR), výmera:
63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 42.000,00 EUR, výmera: 69 m2
•3-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave. Nová cena:
30.000,00 EUR, (pôvodná cena 32.000,00 EUR), výmera:
73 m2
•3-izbový panelový byt so štyrmi loggiami v Žiari

nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 39.500,00 EUR, výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt v Hliníku nad Hronom, centrum obce, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000,00 EUR, výmera: 75 m2
•3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 52.000,00
EUR, výmera: 81 m2
•3,5-izbový panelový byt v Hliníku nad Hronom, centrum obce, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 37.000,00 EUR, výmera: 81 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 69.500,00 EUR, výmera: 112 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari
nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 67.000,00 EUR, výmera: 80 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 47.900,00 EUR, výmera: 83 m2
DOMY:
•RD v Hliníku nad Hronom, v pôvodnom stave. Nová
cena: 49.000,00 EUR, (pôvodná cena 55.000,00 EUR),
zastavaná plochy: 746 m2, výmera pozemku: 925 m2
•RD v Kľačanoch, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 29.900,00 EUR, výmera pozemku: 734 m2
•RD v Kosoríne, novostavba. Nová cena: 102.400,00
EUR, (pôvodná cena: 143.000,00 EUR), zastavaná plocha: 188 m2, výmera pozemku: 1.552 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová
cena: 59.000,00 EUR, (pôvodná cena 68.000,00 EUR),
výmera pozemku: 1.679 m2
POZEMKY:
•stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40,00
EUR / m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
•stavebný pozemok v Lutile, (stred obce). Nová cena:
25.000,00 EUR, (pôvodná cena 27.500,00 EUR), výmera
pozemku: 812 m2, zastavaná plocha (starý sedliacky
dom určený na sanáciu o výmere 418 m2).
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce),
určený na stavbu RD, siete nai pozemku.
Cena: 25.000,00 EUR, výmera: 605 m2
OSTATNÉ:
•obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari
nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2.
Cena 48.000,00 EUR

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk

Inzerujte v Mestských novinách
aj na webe www.noviny.ziar.sk
noviny.ziar.sk
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POĎAKOVANIE

Ďakujem v mene celej rodiny všetkým, ktorí odprevadili
na poslednej ceste
Ľubomíra Jančoka,
ktorý nás navždy opustil dňa
6. mája 2012 vo veku 65 rokov.
Manželka Ružena.
SPOMIENKA

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 20. mája sme si pripomenuli 4 roky od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý
otec
Bohumil Široký.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú manželka,
syn a dcéry s rodinami.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/ INZERCIA

SPOMIENKA

Smútime, no necháme ťa
tíško spať,
čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 19. mája uplynulo
23 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša dcéra a sestra
Lýdia Švecová.
S láskou v srdci spomínajú mama a sestry
s rodinami. Tých, ktorí ju poznali, prosíme o tichú spomienku. Spomínajte s nami.

SPOMEŇTE SI
NA SVOJICH BLÍZKYCH
PROSTREDNÍCTVOM

MESTSKÝCH NOVÍN

SPOMIENKA

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len
so spomienkou musíme žiť.
Dňa 14. mája uplynuli 2 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, syn a zať
Jozef Lipták.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
S láskou spomína manželka, syn a ostatná
rodina.
SPOMIENKA

Hlboká vďaka, úcta a láska
smrťou nekončí.
Odišiel si cestou,
ktorou ide každý sám
a len otvorená kniha
spomienok zostáva nám.
Kto s tebou žil, len ten vie, čo stratil.
Dňa 2. júna si pripomíname 2. výročie od
chvíle, keď nás po ťažkej chorobe opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Ladislav Bárdi.
Spomína manželka, deti, vnúčence a ostatná rodina.
SPOMIENKA

Naše oči ťa hľadajú,
po tvári slzy stekajú,
len žiaľ a smútok v srdci zostali,
lebo tvoje oči sa navždy zavreli.
Dňa 6. júna uplynie 6 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec
Arpád Gracík
zo Žiaru nad Hronom. Spomeňte si s nami.

noviny.ziar.sk

11

12

SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Škôlkárske popoludnie s mamičkami
Dlho sme čakali na tú chvíľu, keď prídu do našej
triedy stredňákov všetky mamičky. Pripravili sme
im prekvapenie – budeme sa spolu hrať. A naozaj
sa nám to podarilo. Na začiatku sme im zaspievali a povedali básničku, nejednej mamičke pri tom
vyhŕkla slzička. Ale potom to prišlo. Ukázali sme
mamičkám všetky hry, ktoré vieme a naučili sme
niektoré hry aj mamičky. To ešte netušili, že ich čaká
prekvapenie. Spolu s nami maľovali na kamienky
pestrofarebné kvety. Pani učiteľky nám ich nalakovali a spolu sme ich poukladali do truhlíkov medzi
naozajstné kvety. Pred odchodom sme ešte mamičkám darovali pripravený darček od nás a kvietok.
Deti z MŠ – ET na Ul. M. R. Štefánika č. 23

Slávnostná akadémia ku Dňu matiek
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Aj žiaci „Štvorky“ si
pripomenuli tento sviatok, a aby bolo všetko pripravené čo najlepšie, nezaháľali a na vystúpenie sa
pripravovali už od apríla. Učili sa básne, piesne či
tance, chystali darčeky. Vo štvrtok 10. mája sa vestibul školy premenil na slávnostne vyzdobenú sálu,
v ktorej sme privítali mamičky a staré mamy našich
žiakov. Milé slová moderátorov striedali vystúpenia detí, ktoré chceli svojim blízkym ukázať, ako ich
majú rady. Poštárik Ľubko roznášal mamám plnú
náruč hudby a slov vďaky. O tom, že sa program
mamám páčil, svedčila nejedna slza v ich očiach.
Bolo to poďakovanie i pani učiteľkám, ktoré vystúpenie s deťmi pripravovali. Mgr. Eva Višňanská

Deň Európy
V súčasnosti sa 9. máj stal európskym symbolom
(Dňom Európy), ktorý spoločne s vlajkou, hymnou,
mottom a jednotnou menou (eurom) označuje politický subjekt – Európsku úniu. Deň Európy je príležitosťou pre aktivity a oslavy, ktoré približujú Európu k občanom a vzájomne zbližujú národy Únie.
Na „Jednotke“ sme v tento deň pripravili pre žiakov
niekoľko aktivít. Žiačky VI.C pripravili pre svojich
mladších spolužiakov prezentáciu, v ktorej sa dozvedeli základné informácie o EÚ, jej vzniku a fungovaní, tvorivé aktivity, pri ktorých si nadobudnuté
vedomosti hneď overia. Pedagogička Tršová spolu
s deviatakmi pripravila vyučovanie metódou CLIL.
Piataci a siedmaci sa EÚ zaoberali aj na matematike
– pozreli sa na ňu cez čísla. Siedmaci na nemčine
pretavili svoje vedomosti o EÚ do kocky – na skutočnú reálnu kocku opísali svoju dovolenku snov
v niektorej krajine EÚ. Členky žiackeho parlamentu
pripravili infostánok pre obyvateľov mesta a zrealizovali jednoduchú anketu o názoroch obyvateľov
na EÚ. Keďže mottom tohtoročného Dňa Európy je
Spolu sme silnejší, všetci žiaci školy vyrobili spoločnú reťaz, ktorá symbolizovala ich spolupatričnosť.
„Jednotka“

Prvácky envirodeň na „Dvojke“
Jedným z cieľov Environmentálnej výchovy
na našej škole je vytváranie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode a k živočíchom. Deti poznajú
domáce i exotické zvieratá, poznajú ich úžitok a aj
životné podmienky. Ale nenadarmo sa hovorí: „Raz
vidieť je viac ako stokrát počuť.“ A tak sme v jeden
pekný májový deň našich prváčikov zobrali do
Roľníckeho družstva v Žiari nad Hronom. Aby sa
na vlastné oči presvedčili, že krava nikdy nie je fialová, teliatko je cicavec, kôň je väčší ako pes... A ešte
veľa, veľa iných vecí. Videli sme podmienky života

Spievankovo
Takmer každé dieťa má rado pohyb, rytmické
piesne, tanec, spev a najmä rozprávky. A najradšej
všetko dokopy, najmä keď sa s nimi hrá taká obľúbená dvojica ako sú Spievanka a Zahrajko. Keďže sa blíži aj ich sviatok – Deň detí, rozhodli sme
sa pozvať ich do našej MŠ. Pozrieť sa prišli aj deti
z iných elokovaných tried, veď Spievankovo je obľúbená krajina, ktorú by chceli navštíviť všetky deti.
Spievanka a Zahrajko nás vtiahli svojou veselosťou
medzi seba a o chvíľu s nimi spievali a hrali sa malí
aj veľkí. Obavu sme mali len z počasia, ale našťastie
po daždivých a veterných dňoch sa nám počasie
vydarilo na jednotku, a tak mohli deti tancovať
po celom našom dvore. Aj touto cestou chceme
poďakovať našim sponzorom, ktorí nám finančne
prispeli (Nemak Slovakia, Slovalco a Technické služby), ale aj mnohým rodičom.
Kolektív MŠ – ET na Sládkovičovej ul.

Beseda s poľovníkom
„Čistý, zdravý a neporušený les je pre ľudí a ostatné živé tvory tým, čím sú pre človeka zdravé
a neporušené pľúca.“
Základná škola na Ul. Dr. Janského sa pýši prívlastkom „zelená“, preto sme zorganizovali práve v mesiaci lesov besedu s poľovníkom. Naši najmenší
žiaci – prváci majú radi zvieratká, ale väčšinou ich
poznajú len z kníh alebo z televíznej obrazovky.
Lesník, a zároveň poľovník im pútavou prezentáciou vysvetľoval, ako sa rodí nový život v lese a ako
je potrebné správať sa v ňom. Deti nadšene sledovali konkrétne ukážky – zhody parohov, trofejí. Zábavný kvíz o zvukoch zvierat z hory ich poučil, aké
zvieratá žijú v našich lesoch. Za správne odpovede
dostali pekné odmeny s tematikou lesa. Na konci
besedy pozdravil deti pes – verný priateľ horára,
s ktorým sa tiež rozlúčili a rozišli s pozdravom: „Lesu
zdar.“
Mgr. Judita Môciková
kráv, teliatok i koní a zistili sme ako je o nich postarané. Priblížili sme si, akou cestou musí prejsť
mlieko, kým sa dostane na náš stôl. Presvedčili sme
sa, že práca ľudí, ktorí sa o ne starajú, je veľmi ťažká. Deti mali možnosť dotknúť sa veľkého koňa aj
pohladkať malé teliatka. Bol to pre nich ohromný
zážitok. Na záver našej exkurzie sme sa zastavili
v žiarskom Útulku s karanténnou stanicou, aby sme
videli, v akých podmienkach psíky žijú. Tie menšie
sme si aj pohladkali a vystískali. Touto cestou ďakujeme pracovníčkam družstva a útulku za ich ochotu
a trpezlivosť s našimi najmenšími školákmi.
Mgr. K. Dekýšová

noviny.ziar.sk

29. máj 2012 | Mestské noviny

List štvrtákom

Ahojte štvrtáci,
sme žiakmi 6.A triedy v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom. Naša trieda je zameraná
na rozšírené vyučovanie spoločenskovedných
predmetov, čo znamená, že angličtinu máme
každý deň. Na hodinách sa učíme zábavnou
formou a keďže máme e-Beam tabuľu priamo
v triede, nie je problém riešiť cvičenia, prezentovať svoje projekty a zapájať sa do internetových aktivít priamo na vyučovaní. Hodiny
môžeme tráviť aj v jazykových laboratóriách,
či už pracovať s mininotebookmi, alebo aktívne konverzovať pomocou audio súprav. Určite
aj toto bolo základom úspechu nášho spolužiaka Andreja, ktorý v krajskom kole Anglickej
olympiády obsadil 4. miesto. Nie sme však
orientovaní len na cudzie jazyky, naša škola
nám poskytuje vďaka svojej nadštandardnej
materiálnej vybavenosti veľa možností, ako
ukázať naše schopnosti aj v iných predmetoch,
ako je matematika, biológia, dejepis, geografia,
fyzika či hudobná a výtvarná výchova. A že sa
nám darí, o tom svedčí množstvo vynikajúcich
úspechov v predmetových olympiádach, Pytagoriáde, medzinárodnej matematickej súťaži
Klokan aj v preventívnych programoch. Popri
tom máme aj veľa mimoškolských aktivít, kde
takisto dosahujeme skvelé výsledky – popredné umiestnenia na Majstrovstvách SR v plesových choreografiách, karate, basketbale,
volejbale či tenise. Venujeme sa aj umeleckým
činnostiam – spievame, hráme na hudobné nástroje, výtvarne tvoríme a hráme divadlo. Naša
škola podporuje naše aktivity a venuje im pozornosť aj na svojich webových stránkach. Je
nás v triede 24, ale nie všetci sme spolužiakmi
od 1. triedy, mnohí sa k nám pridali práve
v 5. ročníku. Netrvalo však dlho a nebolo poznať, kto je tu nový. Spoločne sa zapájame
do celoškolských aktivít, ktoré sú naozaj zábavné a majú zmysel. Svoju angličtinu sme uplatnili pri návšteve amerického veľvyslanca v SR,
pri pobyte štyroch stážistiek z Ugandy, Brazílie,
Ruska a Číny, teraz sa tešíme na návštevu z japonského veľvyslanectva. Sme hrdí na svoju
„Dvojku“ a na to, čo nám poskytuje a ako sa
o nás stará. Preto každému odporúčame, príďte
a presvedčte sa sami o odbornom aj láskavom
prístupe našich učiteľov. Aj v školskom roku
2012/2013 vám bude jazyková trieda v piatom
ročníku k dispozícii. Tešíme sa na vás.
Spokojná 6. A z „Dvojky“
Doplňujúce pohovory do 5. ročníka v školskom roku 2012/2013 do triedy so zameraním na rozšírené vyučovanie spoločenskovedných predmetov sa konajú vo štvrtok
7. júna 2012 o 8.00 hod. v priestoroch
„Dvojky“. Prineste si so sebou písacie potreby a farebné ceruzky.

Mamičkine srdiečko
Pri príležitosti Dňa matiek sa žiaci zo Školského klubu detí pri Špeciálnej základne škole dlho pripravovali. Chceli svoje mamičky obdarovať kytičkou programov z piesní, básní,
tancov a nechýbala ani rozprávočka. Odmenou bol
pre nich úsmev, radosť a objatie svojich mamičiek.
Vlasta Bahnová, vedúca ŠKD

Mestské noviny | 29. máj 2012

13

INZERCIA

Aká bola uplynulá vykurovacia sezóna v Žiari nad Hronom?
DALKIA

Odlišná bola vo viacerých aspektoch. Jeseň
bola nezvyčajne teplá, a tak sme aj vykurovaciu
sezónu zahájili až 10. októbra 2011. Naopak, február bol v porovnaní s minulým rokom chladnejší
o takmer 20 % a prekvapivo tiež aj apríl. Teploty
boli v medziročnom porovnaní nižšie až o 20%.

Prejavili sa vysoké mrazy na dodávke tepla?
Museli ste niekde obmedziť alebo úplne odstaviť dodávky?
Našťastie nie. Plne sa nám vrátilo naše úsilie
a energia, ktorú každoročne vynakladáme na realizáciu preventívnej údržby a obnovy technológii.
Naše dodávky tepla tak boli plynulé a bezporuchové.

Čo môžem ja, ako odberateľ, ešte urobiť
pre zníženie nákladov za teplo? Zateplenie
blokov je už pomaly štandardom, sú ešte
ďalšie možnosti?

Spoločnosť Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o.
v Žiari zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou (TÚV) viac ako 200 objektov napojených
na systém centrálneho zásobovania teplom
(CZT). Cieľom spoločnosti je byť spoľahlivým
obchodným partnerom plniacim požiadavky
zákazníkov pri dodávke tepla a teplej vody.
O uplynulej vykurovacej sezóne 2011/2012
sme sa rozprávali s manažérkou CZT spoločnosti Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., pani Jarmilou Sklenkovou.

Ako hodnotíte vykurovaciu sezónu 2011/12
v porovnaní s tou predchádzajúcou? V čom
bola odlišná?

Na úspore tepla sa môže každý z nás aktívne podieľať, a to vlastnými návykmi. Podľa doterajších
skúseností vieme, že najideálnejším riešením je
vykonať komplexné úsporné opatrenia. Tie zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa a strechy,
výmenu okien, termostatizáciu a hydraulické vyregulovanie a meranie u konečných odberateľov.
Pri takýchto úsporných opatreniach sú dosahované úspory od 35 do 45 % a závisia hlavne od tzv.
potenciálu úspor daného objektu.

Vykurovacia sezóna je za nami. Čomu sa aktuálne venujete?
Hneď po ukončení vykurovacej sezóny, teda
27. apríla, sme začali s demontážou všetkých
našich meračov tepla na vykurovanie, ako aj
na ohrev teplej vody. Tie musíme v zmysle platnej legislatívy poslať na metrologické overenie.
S demontážou sme preto začali ihneď po skončení vykurovacej sezóny, aby boli všetky merače
do začiatku septembra opäť nainštalované.

Pri šetrení súvisí všetko so všetkým a dôležité sú aj „maličkosti“. Ako môže ušetriť
obytný objekt (dom)?
•hydraulické a termostatické vyregulovanie
objektu,
•výmena okien (aj v spoločných priestoroch
a schodištiach),
•izolácia vonkajšieho plášťa budovy a strechy
(tzv. zateplenie),
•izolácia tepelných rozvodov vykurovania
a rozvodov teplej vody v dome.
Domácnosti môžu ušetriť tepelnú energiu na vykurovanie dodržiavaním nasledovných odporúčaní:
•Regulujte spotrebu tepla používaním funkčných termoregulačných ventilov na radiátoroch.
•Záclony by svojou dĺžkou nemali zakrývať
radiátor.
•Umiestnite nábytok tak, aby nezamedzoval
prúdeniu vzduchu a tepla z radiátora.
•Nezakrývajte radiátor dekoratívnymi objektmi alebo vlhkým textilom.
•Vykurované izby vetrajte krátko a intenzívne
a nie dlhodobo otvorením výklopného okna,
tzv. vetračky.
Viete aká je optimálna teplota vo vykurovaných priestoroch? Každý stupeň, o
ktorý sa zníži teplota v miestnosti, znamená úsporu 6 % nákladov na kúrenie.
•obývacie miestnosti, t. j. obývacia izba, spálňa, jedáleň, jedáleň s kuchynským kútom,
pracovňa, detská izba 21 °C
•kuchyňa 20 °C
•kúpeľňa 24 °C
•WC 20 °C
•vykurované vedľajšie miestnosti (predsieň,
chodba, atď.) 15 °C
•vykurované schodište 10 °C
(údaje sú uvádzané pre obytné budovy, podľa prílohy k vyhláške č. 152/2005 Z. z.)
Taktiež musíme zabezpečiť odborné prehliadky
a skúšky elektrických zariadení na kompaktných
odovzdávacích staniciach tepla (KOST). Okrem
toho budeme, tak ako každý rok, zabezpečovať
preventívnu údržbu a opravy našich zariadení,
aby sme predchádzali možným poruchám a havarijným stavom počas vykurovacej sezóny.
Na záver by som chcela aj touto cestou poďakovať našim odberateľom tepla za ich doterajšiu
dôveru Dalkii a nášmu tímu spolupracovníkov.
Chcem poďakovať aj všetkým zamestnancom
žiarskej Dalkie za to, že často obetujú svoj voľný
čas, aby zabezpečili bezporuchový chod našich
zariadení. Aj vďaka tomu môžeme spoľahlivo dodávať teplo a poskytovať služby najvyššej kvality.
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Žiarski cyklistickí kadeti majstrami republiky
CYKLISTIKA
Prvou majstrovskou disciplínou, ktorá sa išla
v tomto roku po dlhých rokoch čakania, boli obnovené Majstrovstvá SR v časovke družstiev mládeže. Jedna z najnáročnejších, ale pritom najkrajších
disciplín v cestnej cyklistike sa opäť vrátila do kalendára podujatí cyklistov.
Šampionát v časovke družstiev sa konal 12. mája
a jeho organizátorom bola TJ Slávia ŠG Trenčín. Pretekalo sa na okruhu dlhom 3000 metrov v priemyselnej
zóne Trenčín – Záblatie.
Družstvá mladších žiakov tvorili dvojice a kategórie
starších žiakov, kadetov a juniorov štvorice. V kategórii mladších žiakov, ktorí absolvovali časovku na 11 km,
sa víťazmi stali časom 0:19:13 cyklisti CyS Žilina Štefan
Michalička s Robertom Kurnickým. Po bojovnom
výkone si striebro odniesli Žiarčania Matúš Černek
s Adamom Foltánom. Aj bronzová medaila putovala
do Žiaru, a to zásluhou Tomáša Kamenského, ktorý
spolu s Robertom Briestenským z Dohňan vytvorili
na poslednú chvíľu zmiešanú dvojicu, vzhľadom
na zdravotné problémy Matúša Valušku. Aj v kategórii
starších žiakov, ktorí absolvovali časovku na 20 km, sa
o víťazovi dlho rozhodovalo opäť medzi Žilinou a Žiarom. Časom 0:29:38 si prvenstvo odniesli cyklisti CyS
Žilina. Striebro putovalo do Žiaru zásluhou družstva
v zložení Adrian Foltán, Henrich Hasch, Matej Foltán
a Ján Gajdošík. Boj medzi najúspešnejšími mládež-

níckymi klubmi v SR pokračoval v kategórii kadetov,
ktorí absolvovali časovku na 29 km. Titul Majstrov
SR v časovke družstiev tentokrát putoval do Žiaru
zásluhou perfektného výkonu štvorice Juraj Bellan,
Nicolas Jelža, Matej Truban a Kristián Zimány. Chlapci
presvedčivo zvíťazili časom 0:42:03, druhá Žilina dosiahla čas 0:43:30, tretie skončilo družstvo TJ Slávia ŠG
Trenčín. V kategórii juniorov, ktorí absolvovali časovku
na 44 km, si prvenstvo a titul majstrov republiky
odniesli prekvapujúco cyklisti CK Epic Dohňany, posilnení našim najúspešnejším pretekárom Davidom
Zverkom, ktorý pre sezónu 2012 bol pre účinkovanie
v Slovenskom pohári ostaršený.
Žiarčania bodovali aj na Českom pohári
Svoju vysokú výkonnosť potvrdili žiarski cyklisti
aj na pretekoch Českého pohára Cofidis v Olomouci. Veľká cena Olomouca sa išla 20. mája v Dolanoch
a jeho organizátorom bol TTV Sport Group. Cyklistov
v Dolanoch privítalo krásne slnečné počasie, perfektne zabezpečené a zorganizované podujatie a početné
štartovné pole. O výborný výsledok na tomto podujatí sa postaral vedúci pretekár priebežného poradia
Slovenského pohára, starší žiak MŠK Žiar nad Hronom,
Adrián Foltán, ktorý v záverečnom špurte vedúcej päťčlennej skupiny zvíťazil pred ďalším Slovákom, Matúšom Štočekom zo Žiliny. Henrich Hasch prišiel do cieľa
v druhej skupine a bol klasifikovaný na 12. mieste.

Žiarska hokejbalová mládež po prvýkrát na Majstrovstvách Slovenska
HOKEJBAL

Marej Foltán zaostal a skončil 36-ty. Početná kategória
kadetov štartovala na 8-ich okruhoch, spolu 72 km.
V stúpaní do štvrtého okruhu sa z peletónu odpútal
David Zverko, ktorý sa rozhodol pre samostatný únik.
Jeho pokus o únik sa vydaril a jeho náskok neustále
narastal. Svoje sólo dotiahol až do víťazného konca
s vyše päťminútovým náskokom. Výborne zašpurtoval
v hlavnom peletóne Juraj Bellan, ktorý obsadil tretie
miesto. Kristián Zimány prišiel v hlavnom peletóne.
Matej Truban nestačil, zaostal a zo značnou stratou
prišiel za hlavným peletónom.
F.S.

Futbal Muži
Majstrovstvá regiónu STRED
Predohrávka 30. kola: Tatran Krásno nad Kysucou – FK Žiar nad Hronom 1:1
23. kolo: FK Žiar nad Hronom – Čadca 1:1
Po dvoch kolách, predohrávke 30. kola a 23. kole,
získalo futbalové mužstvo mužov Žiaru dva body
za remízu s Kysučanmi a Čadcou.
24. kolo: Cementáreň Lietavská Lúčka – FK
Žiar nad Hronom 1:4
Víťazstvom nad posledným tímom tabuľky, Lietavskou Lúčkou, získali žiarski futbalisti A-tímu
potrebné body na záchranu v stredoslovenských
majstrovstvách.
Tabuľka

V dňoch od 11. do 13.mája sa v Gajaroch
na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
U18 pod názvom Mamut cup. Po prvýkrát sa ich
zúčastnilo aj mládežnícke družstvo žiarskeho
hokejbalového klubu Sport Trend.
Novovybudovaný tím, ktorý mal za sebou len
dva prípravné zápasy, išiel na turnaj predovšetkým
získavať skúsenosti aj vzhľadom na to, že vekové
rozpätie žiarskych hráčov bolo v kategórii osemnásťročných 14 – 17 rokov.
Trinásť tímov bolo rozdelených do troch skupín.
Žiarskym hráčom žreb prisúdil súperov z Bratislavy,
Nitry, Hodonína a Nových Zámkov. Nakoniec boli
všetky družstvá nad sily Žiarčanov a hoci ukončili turnaj bez bodu na celkovom predposlednom
mieste, získali cenné skúsenosti, ktoré budú môcť
v budúcnosti patrične zúročiť.
(ru)
Výsledky:
HBC SPORT TREND Žiar nad Hronom – CTM Bratislava 1:8 (1:6, 0:2)
Gól: Zliechovec.

HBK Nitrianski rytieri Nitra – HBC SPORT
TREND Žiar nad Hronom 7:0 (4:0, 3:0)
HBC SPORT TREND Žiar nad Hronom
- HBC Rigum Hodonín
2:7 (1:3, 1:4)
Góly: Veselý, Tužinský.
Red Sharks Nové Zámky – HBC SPORT TREND
Žiar nad Hronom 4:0 (3:0, 1:0)
Zostava: D. Urgas, M. Veselý, L. Štefanec, A. Zliechovec, J. Bista, , F. Hamada, M. Gáka, J. Mesároš, P.
Hlaváč, A. Gaj, D. Pellizzola, P. Mikula, M. Tužinský,
M. Kúdela, V. Doletina, R. Hodža, F. Kopčan, L. Kúštek, tréner: F. Vincent
Celkové poradie:
1. MŠK MHbK Worms Kežmarok, 2. JK Medokýš
Martin, 3. HBK Kometa Vrútky, 4. CTM Bratislava
5. Red Sharks Nové Zámky, 6. DT Žirafa Považská Bystrica, 7. HBK Nitrianski rytieri Nitra, 8. Fighters Spišská Belá, 9. HBC Rigum Hodonín, 10.
ŠK Harvard Partizánske, 11. HBC Bulldogs Brno
12. HBC SPORT TREND Žiar nad Hronom
13. HBT Slovan Stupava
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1. Martin
26
2. Žilina B
26
3. K. N. Mesto
26
4. Kalinovo
25
5. Tisovec
26
6. Ďanová
26
7. B. Bystrica
26
8. L. Štiavnica
25
9. V. Krtíš
26
10. Z. Poruba
26
11. Žiar n. Hronom 26
12. Čadca
25
13. N. Baňa
26
14. Krásno n. Kysucou25
15. Turany
26
16. L. Lúčka
26

20
18
14
13
14
13
12
10
11
9
8
7
9
5
4
3

4
3
5
7
4
4
5
6
3
8
5
7
1
5
3
2

2
5
7
5
8
9
9
9
12
9
13
11
16
15
19
21

78:20
82:24
54:42
41:18
40:24
45:35
56:45
53:38
45:64
37:42
42:53
48:40
36:57
27:58
24:82
21:87

64
57
47
46
46
43
41
36
36
35
29
28
28
20
15
11

Foto: DuPe.
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Jelžová strieborná, Tatárová s bronzom
MAJSTROVSTVÁ REPUBLIKY V KARATE

počas trojkolovej sezóny hneď dvom pretekárkam
– Nine Jelžovej a Dominike Veisovej.
Nasledoval športový zápas kumite. V najmladších
kategóriách za nás nastúpili naši najmenší pretekári – Šimon Sečkár, Alex Boška a Veronika Víglašská.
Keďže súťažiť začali len tento rok, pre všetkých to
bola premiéra na takejto súťaži. Nikomu sa z nich
nakoniec nepodarilo prebojovať k víťazstvu. Najďalej sa dostala Veronika, keď jej medaila unikla len
o vlások – prehrala boj o tretie miesto.

Do Žiaru dve majstrovské medaily
Žiarski karatisti absolvovali svoj najťažší
a najdôležitejší turnaj sezóny v sobotu 12. mája.
V konkurencii 455 pretekárov zo 60 klubov z celého Slovenska naše mesto na Majstrovstvách
Slovenska reprezentovalo 8 pretekárov.
Na Majstrovstvách republiky je umožnené štartovať len nominovaným pretekárom: medailistom
z regionálnych majstrovstiev a zo Slovenského
pohára. Tým je zaručená najvyššia úroveň tohto
náročného turnaja.
Úvodnou disciplínou boli súborné cvičenia kata.
V najmladšej kategórii chlapcov do 7 rokov nás
reprezentoval Šimon Sečkár, pre ktorého toto bola
prvá veľká súťaž. Šimonovi sa nepodarilo prejsť cez
prvého súpera, a tak z bojov vypadol. Tejto disciplíne sa v našom klube venujeme len okrajovo a preto
sme už ďalších zástupcov v nej nemali, ale naša pozornosť a povzbudzovanie sa upriamila na výkony
našich bývalých pretekárok Sašky Galetovej a Emy
Jenekovej, ktoré sa kata venujú v karate klube Budokan Zvolen. Dievčatá podali pekné výkony, keď
sa im podarilo umiestniť na tretích miestach.
Po disciplíne kata nasledoval slávnostný nástup,
kde boli dekorovaní prezidentom Slovenského
zväzu karate celkoví víťazi Slovenského pohára. V
našom družstve sa podarilo tento titul vybojovať

V starších žiačkach sme mali zastúpenie v Natálii
Rajčanovej a Nine Jelžovej. Natálka presvedčivým
výkonom porazila dve prvé súperky. V treťom kole
však podľahla svojej súperke, ktorá následne prehrala v semifinále, a tak Natálku nepotiahla do repasáže o tretie miesto.
Najväčšie nádeje sme vkladali do výkonu Niny
Jelžovej, ktorá v tejto sezóne podala najlepší výkon
z nášho klubu, keď takmer na každej súťaži skončila vo finále. Rozlosovanie Nininých súperiek bolo
pre nás však veľmi nepríjemné, keď drvivá väčšina
problematických súperiek bola v jej polovici pavúka. Ninu však táto správa nepoložila a podarilo sa
jej maximálne skoncentrovať na svoj výkon, keď
postupne zdolávala v napínavých zápasoch jednu
súperku za druhou, až sa postupne prebojovala do
semifinále. Tu na ňu čakala obávaná minuloročná
majsterka Slovenska. Nina ani tu nezaváhala a porazila takmer o hlavu vyššiu súperku a dostala sa
tak do finále. Z druhej strany pavúka sa do finále
prebojovala naša známa súperka z Nitry. Finále
bolo veľmi vyrovnané, Nina dokonca aj viedla, no
záver patril našej súperke. Nina prehrala tesne 3:4
a z turnaja si okrem striebornej medaile odniesla aj
krásny pohár. Jej výkon bude určite pre mladších

pretekárov z klubu motivujúci.
V mladších dorastencoch nastúpil Michal Výrostko. Ani jemu neprialo rozlosovanie, keď hneď v
úvodných kolách mal zdolať najzvučnejšie mená
v jeho kategórii. Napriek odhodlanému výkonu,
keď dokázal do polovice zápasu držať krok so svojím súperom, nakoniec Michal prehral a z bojov
vypadol. V poslednej kategórii starších dorasteniek
sme mali dve pretekárky – Karolínu Pivarčiovú a
Martinu Tatárovú. Prvá do bojov vstúpila Karolína,
ktorá mala hneď v prvom kole minuloročnú vicemajsterku, no Karolínu to neodradilo a z boja vyšla
víťazne. Aj v druhom kole sa jej darilo, no v treťom
kole prehrala s neskoršou finalistkou, čo ju posunulo do bojov o tretie miesto. Ani tu už však nedokázala zvíťaziť.
Na druhej strane pavúka v tej istej kategórii zahájila boje Martina Tatárová. Martine sa tento rok
až tak veľmi na domácej pôde nedarilo, no na dôležitých turnajoch v zahraničí sa dokázala presadiť,
keď si napríklad na svetovom pohári v Čechách vybojovala zlato. Martina bola našou druhou nádejou
na medailu. Martina prešla úvodnými kolami hladko, no neskôr narazila na neskoršiu víťazku. S ňou
sa jej nepodarilo vyhrať a čakali ju ešte dva zápasy
o tretie miesto. Tu už Martina nepoľavila a vybojovala si peknú bronzovú medailu a pohár.
Dve medaile z majstrovstiev republiky a hlavne
predvedené výkony všetkých našich pretekárov
nás veľmi potešili a svedčia o tom, že tento krásny šport sa v Žiari nad Hronom a v Hornej Ždani
trénuje na vysokej úrovni, za čo chcem poďakovať
nielen pretekárom, ale aj mojim kolegom trénerom, sponzorom, ZŠ na Jilemnického ulici v Žiari
nad Hronom, ZŠ v Hornej Ždani a rodičom, ktorí
nás podporujú.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner KK MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

Memoriál Jozefa Juhaňáka 2012
KARATE

Už po siedmykrát si karatisti z MŠK Žiar
nad Hronom uctili pamiatku svojho bývalého
trénera a jedného z hlavných osobností formovania karate v našom meste Jozefa Juhaňáka
na turnaji Memoriál Jozefa Juhaňáka.
Turnaj sa konal 12. mája v Žiari nad Hronom.
Celkovo sa turnaja zúčastnilo 112 pretekárov
zo 16 klubov: Atlant Nitra, Budokan Zvolen, Centrum voľného času Žiar nad Hronom, Farmex Nitra,
MŠK Žiar nad Hronom – časť Horná Ždáňa, MŠK Žiar
nad Hronom – časť Žiar, KK Detva, KK Krupina, KK
Nováky, KK Revúca, KK Tekovská Breznica, KK Zvolen, Kumade Topoľčany, MTK Žarnovica, ŠKP Čadca
a ŠŠK Prievidza.
Turnaj je jedinečný tým, že sú na ňom súťažné
kategórie prispôsobené začiatočníkom, a preto je
dobrým odrazovým mostíkom pre začínajúcich
pretekárov. Okrem začiatočníkov na turnaji štartovali aj skúsení pretekári, pre ktorých to bola posledná možnosť doladiť formu pred majstrovstvami
republiky, ktoré sa konali 19. mája v Partizánskom.
V priateľskej atmosfére turnaja sa najviac darilo pretekárom z ŠŠK Prievidza. Tesne za nimi sa
umiestnili domáci karatisti a tretie miesto patrilo
Karate klubu Nováky.

Výsledky žiarskych pretekárov:
1. miesta: Roman Debnár – športový zápas mladší žiaci nad 35 kg, Matúš Matuška – kata starší žiaci
– začiatočníci, Natália Rajčanová – športový zápas
staršie žiačky do 40 kg, Ester Šišková – kata dievčatá 5 – 7 rokov – začiatočníčky, Dominika Veisová – športový zápas mladšie dorastenky do 45 kg,
Veronika Viglašská – športový zápas mladšie žiačky
do 30 kg, Michal Výrostko – športový zápas mladší
dorastenci do 45 kg.
2. miesta: Filip Gajdoš – športový zápas mladší
žiaci do 30 kg, Peter Hanzlík – športový zápas juniori, Peter Hanzlík – kata juniori, Nina Jelžová – športový zápas staršie žiačky nad 40 kg, Adam Ružička
– kata starší žiaci – začiatočníci, Martina Tatárová –
športový zápas mladšie dorastenky nad 45 kg.
3. miesta: Alexander Boška – športový zápas
mladší žiaci do 35 kg, Roman Debnár – kata mladší
žiaci, Adam Dolnický – športový zápas chlapci 5 – 7
rokov do 22 kg, Patrik Franta – kata chlapci 5 – 7
rokov, Adrián Kotruch – kata starší žiaci – začiatočníci, Marko Kováč – kata starší žiaci, Filip Matuška –
kata mladší žiaci – začiatočníci, Natália Rajčanová –
kata staršie žiačky, Adam Ružička – športový zápas
mladší dorastenci do 60 kg, Šimon Sečkár – špor-
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tový zápas chlapci 5 – 7 rokov do 22 kg, Martina
Tatárová – kata mladšie dorastenky, Zdenko Vanka
– kata starší žiaci, Michal Výrostko – kata mladší dorastenci, Karol Tegelhoff – kata mladší žiaci – začiatočníci.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner KK MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

Prvé miesto – Ester Šišková zo Žiaru.
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Naši najmenší futbalisti medzi elitou medzinárodného turnaja Slniečko CUP 2012
FUTBAL

Počas víkendu od 12. do 13. mája sa futbalisti
žiarskej prípravky U9 zúčastnili mládežníckeho
medzinárodného turnaja Slniečko CUP 2012
v Prašiciach neďaleko Duchonky, ktorý organizoval futbalový klub AS Trenčín.
Bol to najkvalitnejší turnaj zo všetkých, ktoré
doteraz odohrali. Pozvanie prijalo 18 výborných
tímov, hralo sa v 3 skupinách po 6 mužstiev plus
nadstavbová časť. V sobotu odohrali mužstvá
po 7 zápasov a v nedeľu po 6 zápasov. Súbežne
sa hral aj rodičovský turnaj, na ktorom nás vzorne reprezentovali rodičia futbalistov (víťazstvá
so Vsetínom a Trenčínom, tesná prehra s Nitrou).
Zo skupiny sa im však nepodarilo postúpiť. Turnaj
rodičov nakoniec vyhrali Sparťania pred Slovanom
a Nitrou.
„Stretli sme sa s vynikajúcimi mužstvami z Čiech
a zo Slovenska,“ hodnotí tréner malých futbalistov,
Rastislav Urgela a v hodnotení pokračuje: „Najmä
naše zápasy so Spartou Praha, ktorá je špičkou
v Európe, čo dokázala nedávno na turnaji v Bruseli
5. miestom, nám ukázali, akým smerom sa uberá
mládežnícky futbal v zahraničí a na čom musíme
pracovať v tréningovom procese, aby sme sa im
priblížili. Rozdiel bol najmä v práci s loptou a v taktickom myslení hráčov. Ozdobou turnaja bol náš
posledný zápas so Spartou Praha II, s ktorou sme
prehrali síce 0:3, ale sme si vypracovali tri nebezpečné šance, ktoré sa nám však nepodaril proti

veľkému favoritovi premeniť. Napriek prehre to
bol náš najlepší zápas a výkon na turnaji, kde sme
si nastavili vlastnú latku výkonnosti veľmi vysoko. S našimi mužstvami sme odohrali vyrovnané
zápasy, ba dokonca vo viacerých sme boli lepším
tímom a niekedy konečný výsledok nezodpovedal
priebehu hry (AS Trenčín I, ŠK Slovan Bratislava).
Pokazili sme si ho vlastnými chybami, čo súper
vždy kruto trestal. Aj keď to nerád hovorím, dvakrát nás o body a priaznivejší výsledok (FC Nitra,
Matejka Kinder Team) obrali rozhodcovia spornými
rozhodnutiami. Tí boli podľa viacerých trénerov
zúčastnených mužstiev najslabším článkom tohto
kvalitného turnaja. Napriek tomu však naši chlapci

zabojovali, ukázali svoju kvalitu a nakoniec skončili na vynikajúcom 6. mieste za tímami Sparty,
Matejka Kinder Teamu, Košíc a Slovana Bratislava.
Chýbalo viac šťastia na našej strane a mohli sme sa
posunúť o miesto či dve vyššie. Za chrbát sme nakoniec odsunuli kvalitné výbery Žiliny, Nitry, Martina, Senice, Trenčína, Petržalky a Banskej Bystrice.
Všetkým chlapcom treba za výkony poďakovať,
lebo vytvorili silný tím. Z neho si organizátori turnaja vybrali za nášho najlepšieho hráča na turnaji
kapitána Samuela Urgelu. Podľa mňa si však toto
ohodnotenie viac zaslúžil niekto z dvojice Tomáš
Kukučka – Viktor Tatár, ktorí hrali počas turnaja vo
veľkej forme. A na záver nás čakalo ešte jedno veľké príjemné prekvapenie v podobe individuálneho

ocenenia pre nášho Júliusa Žembera, ktorý sa stal
najlepším brankárom celého turnaja Slniečko CUP
2012. Veľká vďaka patrí aj našim rodičom za podporu a ich povzbudzovanie.“
Výsledky turnaja:
Skupina A:
1. FK ZH – FC Vsetín (CZ) 2:1, góly: Rosenberg,
Pivarči
2. FK ZH – FC Nitra 2:2, góly: Hric, Urgela (11 m)
3. FK ZH – AS Trenčín I 0:2
4. FK ZH – FK Prašice U10 1:1, gól: Rajčan
5. FK ZH – AC Sparta Praha I (CZ) 0:4
Poradie v skupine A: 1. AC Sparta Praha I (CZ), 2.
FK Prašice U10, 3. FC Nitra, 4. FK ZH 1 – 2 – 2 (5:10, 5
bodov) *, 5. AS Trenčín I, 6. FC Vsetín (CZ).
* postup do skupiny D spolu so Spartou Praha I,
mužstvá si preniesli do ďalšej skupiny svoj vzájomný zápas + body zo skupiny.
Skupina D:
1. FK ZH – TJ Hradec nad Moravicí (CZ) 0:0
2. FK ZH – AS Trenčín II 4:0, góly: Rajčan, Tatár,
Urgela (11 m), Hric
3. FK ZH – FC Baník Horná Nitra 1:0, gól: Tatár
4. FK ZH – MŠK Fomat Martin 2:0, góly: Tatár,
Urgela
Poradie v skupine D: 1. AC Sparta Praha I (CZ),
2. FK ZH 3 – 1 – 0 (7:0, 10 bodov + 5 bodov zo skupiny A) *, 3. TJ Hradec nad Moravicí (CZ), 4. MŠK Fomat Martin, 5. AS Trenčín II, 6. FC Baník Horná Nitra.

* postup do skupiny G spolu so Spartou Praha I,
mužstvá si preniesli do ďalšej skupiny svoj vzájomný zápas + body zo skupiny.
Skupina G (1. – 6. miesto):
1. FK ZH – Matejka Kinder Team 0:1
2. FK ZH – MFK Košice 0:2
3. FK ZH – ŠK Slovan Bratislava 0:4
4. AC Sparta Praha II (CZ) – FK ZH 3:0
Poradie v skupine G: 1. AC Sparta Praha I (CZ),
2. AC Sparta Praha II (CZ), 3. Matejka Kinder Team,
4. MFK Košice, 5. ŠK Slovan Bratislava, 6. FK ZH 0 – 0
– 4 (0:10, 0 bodov).
Reprezentovali nás: Žember, Šuster, Pivarči, Kukučka T., Tatár, Skučka, Rajčan, Urgela, Rosenberg,
Hric, Sučák, Plavec, Krčmár.
Strelci gólov: Urgela (3), Tatár (3), Rajčan (2), Hric
(2), Rosenberg, Pivarči.
Umiestnenie: 6. miesto, 4 – 3 – 6, skóre 12:20,
15 bodov.
Konečné poradie turnaja: 1. AC Sparta Praha I
(CZ), 2. AC Sparta Praha II (CZ), 3. Matejka Kinder
Team, 4. MFK Košice, 5. ŠK Slovan Bratislava, 6. FK
Žiar nad Hronom, 7. MŠK Žilina, 8. FK Prašice U10,
9. FC Nitra, 10. MŠK Fomat Martin, 11. TJ Hradec
nad Moravicí (CZ), 12. FK Senica, 13. AS Trenčín I, 14.
FC Petržalka, 15. FC Vsetín (CZ), 16. FC Baník Horná
Nitra, 17. AS Trenčín II, 18. FK Jupie Banská Bystrica.
Rastislav Urgela,
tréner FK Žiar nad Hronom U9

