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V tomto čísle:
NOVÉ NÁJOMNÉ BYTY UŽ ČOSKORO

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci zmenu územného
plánu mesta. V severnej časti mesta tak o niekoľko mesiacov pribudnú nové nájomné byty. Viac
na strane 2.

Žiarski bežci zdolali olympionikov

DEŇ DOSPELÝCH DETÍ

Pre všetkých dospelých, ktorí sa stále cítia byť
tak trochu aj deťmi, pripravilo žiarske Mestské
kultúrne centrum 1. ročník nového podujatia
Deň dospelých detí. Návštevníci boli s programom spokojní, dočkáme sa tak aj ďalšieho ročníka. Strana 7.
JÚNOVÉ ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Vo štvrtok 21. júna sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom. Program zastupiteľstva prinášame
na 2. strane.

Foto: DuPe

STRANA 14

Slovenská akadémia vied
ocenila mladých
STRANA 5 technikov

BEZPLATNÉ PRIPOJENIE NA INTERNET

Foto: DuPe

STRANA 7
Na žiarskom námestí môžete využívať pripojenie na internet zadarmo. Počas dvoch hodín tak
môžete surfovať po internete, prezerať videá,
fotografie alebo využívať sociálne siete. Strana 2.

Generálove deti

Žiarčania vytvorili slovenský rekord
Cirkevno-kultúrne podujatie

Prezentácia knihy
Nelli Veselej

v Horných Opatovciach

Streda 20. júna
o 15.00 hod. v MsKC

Sobota 23. júna
v Kostole sv. Vavrinca o 13.00 hod.
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Žiarčania sa čoskoro dočkajú nových nájomných bytov
Žiarski poslanci na mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva odsúhlasili Zmeny
a doplnky č. 3 Územného plánu mesta. Súhlasným stanoviskom tak dali zelenú výstavbe nájomných bytov v našom meste.
Predmetom schvaľovania územno-plánovacej
dokumentácie bola zmena využitia funkčných
plôch, a to zmiešaného územia výroby a občianskej
vybavenosti na obytné územie pre bytové domy
a občiansku vybavenosť. Plochy sa nachádzajú
v severnej časti mesta a v súčasnej dobe sú nezastavané. Ako počas zastupiteľstva vysvetlila Blažena Kollárová z odboru riadenia projektov, prerokovanie návrhu sa uskutočnilo v decembri a januári.
Počas neho sa zistili pripomienky a stanoviská dotknutých orgánov, rôznych subjektov a verejnosti.
„Akceptované pripomienky boli zapracované do
návrhu územno-plánovacieho dokumentu. Oproti
pôvodnému návrhu nastali určité zmeny. V pôvodnom návrhu bola riešená aj lokalita pre rodinné
domy v západnej časti územia, s čím však nesúhlasil Krajský pozemkový úrad z hľadiska ochrany
poľnohospodárskej pôdy. Upravilo sa aj dopravné
riešenie (v pôvodnom bolo navrhované napojenie
cez miestnu komunikáciu). Vzhľadom na petíciu
a nesúhlas obyvateľov je teraz dopravné napojenie
priamo na cestu I/50,“ konkretizovala ďalej Blažena
Kollárová.

Do rizika ide investor, nie mesto

Podobné bytové domy pribudnú aj v Žiari.
Ilustračná foto.
orgánov upozornili na to, že sa ako mestské zastupiteľstvo nedostatočne venujeme urbanistickému
plánu mesta. Vyhodnotenie pripomienok dokazuje, že je to vážna vec a treba sa k tomu stavať odbornejšie,“ povedal počas zasadnutia poslanec Ján
Vinarčík. Výstavbu nových nájomných bytov vníma
pozitívne aj najmladší žiarsky poslanec, Marek Rakovský. „Hneď po vymenovaní za poslanca ma oslo-

Ako sme už spomínali, bytové domy s nájomnými bytmi postaví spoločnosť Remeslo stav. V týchto
dňoch už pracuje na projekte a podkladoch pre
územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Podľa
informácií od samotného investora, stavať by sa
malo začať pred 1. júlom. V tejto fáze začne s výstavbou dvoch bytových domov, pričom v každom
z nich bude 24 nájomných bytov. Celkovo je tu do
budúcnosti navrhovaných až 144 nových nájomných bytov v 6 bytových domoch. Tie chce investor
neskôr ponúknuť mestu. Podľa hovorcu mesta,
Martina Baláža, všetko závisí od situácie v Štátnom
fonde rozvoja bývania. Keďže mesto chce podporovať mladých ľudí a v súčasnosti eviduje niekoľko
žiadostí o nájomné byty, určite nepôjde o sociálne
byty či byty nižšieho štandardu.
(li)

Výstavbe dali zelenú
všetci žiarski poslanci

Zmenu územného plánu mesta schválilo všetkých 19 poslancov mestského zastupiteľstva.
„Chcem pochváliť Mestský úrad, že sa v krátkej
dobe stihlo spraviť obrovské penzum práce. Treba
povedať, že prvý návrh, ktorý nám investor predostrel, bol možno naivný. Preto vyzval veľa reakcií aj
v súvislosti s tvarom predpokladaného zastavaného územia. Na jednej strane kvitujem, že príprava dokumentu bola zvládnutá na dobrej úrovni
a rýchlo. Na druhej strane nás ohlasy dotknutých

Nové nájomné byty vyrastú v tejto časti mesta.
vili viacerí známi, kamaráti či príbuzní v mojej vekovej kategórii s tým, že by mali záujem o prenájom
mestského bytu. Títo ľudia síce mali prácu v Žiari
alebo našom regióne, ale horšie to bolo s ubytovaním. Potreba výstavby bytových domov bola už
dlhšiu dobu žiadaná a vítaná, a preto som hlasoval
za návrh,“ vysvetlil Marek Rakovský.

Internet na námestí zadarmo

Na žiarskom námestí už môžete surfovať
na internete zo všetkých dostupných zariadení
zadarmo. Novú bezplatnú službu spoplatnilo
pre užívateľov internetu mesto Žiar nad Hronom.

Za bezplatný internet platí mesto mesačne
150 eur. Wifi signál je vysielaný a šírený z „Bieleho
domu“. Pokryté je tak celé námestie a okolité paneláky. Ako vysvetlil hovorca mesta, Martin Baláž, touto pre občanov bezplatnou službou chcú obyvateľom i návštevníkom mesta zatraktívniť námestie.
Prístup na bezplatné pripojenie na internet je však
obmedzený. „Jedna IP adresa, čiže jeden počítač
alebo smartfón, môže byť na internet denne pripojená iba dve hodiny. Po tomto čase sa internet
automaticky zo zariadenia odpojí. Používatelia
pritom môžu prostredníctvom tejto bezplatnej
služby bežne surfovať po internete, prezerať videá,
fotografie či navštevovať rôzne sociálne siete. Kvôli
maloletým užívateľom sú však stránky s erotickým
obsahom blokované,“ spresňuje Martin Baláž. Preťaženiu siete chce mesto predísť aj zablokovaním
stránok na sťahovanie rôznych súborov.
(li)

POZVÁNKA

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň 21. júna 2012 (t. j. štvrtok) o 13.00 hodine do zasadačky Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2,
s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Ocenenie športovcov.
4. Prerokovanie protestu prokurátorky.
5. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
6. VZN – príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
7. VZN o poskytovaní sociálnych služieb.
8. VZN ktorým sa mení VZN – Trhový poriadok.
9. MsKC – zmeny v odmeňovaní ZPOZ.
10. Interpelácia poslancov.
11. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
12. Záver.
(Zmena programu vyhradená.)
Ivan Černaj, primátor mesta
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Nová služba mestských Technických služieb zaznamenala ohlas
Prvé bytové spoločenstvá plánujú výsadbu okrasnej zelene okolo svojich domov
Na jar tohto roku prišla mestská spoločnosť
Technické služby s novou službou, týkajúcou sa
návrhov a tvorby okrasných záhrad a predzáhradiek.
S ponukou sa obrátila aj na spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré si takýmto spôsobom môžu
skrášľovať okolie a vytvárať miesto na oddych pre
obyvateľov žijúcich v bytovkách. Konateľ spoločnosti, Peter Antal, vidí v tejto oblasti veľký potenciál. „Väčšina bytových spoločenstiev si zateplila
domy a zrenovovala ich fasády. Bytovky tak vyzerajú moderne a esteticky, no vo väčšine prípadov ich
okolie je zanedbané. Pritom netreba ani veľa úsilia
a ani veľa peňazí a v okolí bytových domov vzniknú
kvetinové záhony, trávniky, stromy či iné estetické
prvky. Obyvatelia tak môžu relaxovať medzi zeleňou to hneď pri svojom činžiaku,“ vysvetľuje Peter
Antal.
Technické služby, s. r. o. ponúkajú bytovým spoločenstvám vytvorenie návrhu, samotnú realizáciu
okrasných záhrad a tiež aj celoročnú starostlivosť o
zeleň. „Samozrejme, pokiaľ sa v bytovke nájdu aktívni obyvatelia, ktorých bude baviť starať sa o kve-

ty a trávniky, údržbu zelene si u nás objednať nemusia. Priestor tu vidím napríklad pre obyvateľov
na dôchodku, ktorým čas strávený medzi kvetmi
a stromami príde ako vhodný aktívny relax,“ hovorí
Antal.

Ozvali sa prvé spoločenstvá

Po tom, ako na začiatku jari spoločnosť avizovala novú službu sa ozvali prvé bytové samosprávy.
„Vyhotovili sme viacero ponúk a návrhov a v súčasnosti sa chystáme prvé projekty realizovať.
Okrem toho, každý týždeň mám niekoľko telefonátov, v ktorých sa obyvatelia alebo predsedovia
bytových spoločenstiev zaujímajú o túto službu, “
informuje konateľ mestskej eseročky. Ako dodáva,
každému sú schopní ušiť projekt na mieru, podľa
požiadaviek, terénu v okolí paneláku alebo sumy,
ktorú je ochotný do výsadby investovať.

Nejde o veľké náklady
Ak sa obyvatelia domu rozhodnú skrášliť svoje
okolie, nemusia počítať s vysokými sumami. Tech-

Novela zákona o sociálnych službách prináša aj negatívne dopady

Ilustračná foto, zdroj internet.
Novela z. č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách, platná od 1. marca tohto roku prináša
povinnosť všetkým poskytovateľom, a teda aj
mestám a obciam, upraviť svoje VZN, ktoré pojednávajú o poskytovaní, financovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb.
Zmien je hneď niekoľko, ako pozitívnych, tak aj
negatívnych. „Pozitívom je napríklad nedotknuteľnosť slobodného výberu pobytového zariadenia
klientom, teda občanom – žiadateľom,“ vysvetľuje
Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ a dodáva: „Samozrejme, občan –
klient musí spĺňať zákonom stanovené podmienky,
ako je napríklad stupeň odkázanosti, ktorý určí posudzujúci lekár či sociálnu odkázanosť, ktorú šetrí
sociálny pracovník.“
Novela však prináša aj zmenu, ktorú bude podľa
Moniky Minárovej občan – klient vnímať veľmi citlivo a v mnohých prípadoch negatívne. „Ide o zvýšenie platieb za všetky sociálne služby, ktoré bude
odkázaný občan poberať. Novela zákona totiž hovorí aj o tom, že klient musí uhrádzať minimálne
50 percent všetkých ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré má poskytovateľ spojené so zabezpečovaním sociálnej služby,“ vysvetľuje ďalej Monika
Minárová.

Mesto hradí viac ako 70 % nákladov
Mesto Žiar nad Hronom v súčasnej dobe poskytuje, a teda zabezpečuje terénnu sociálnu službu
– opatrovateľskú službu, keďže opatrovateľky vykonávajú opatrovanie občana v jeho prirodzenom

prostredí, v domácnosti. „K 30. aprílu tohto roka
opatrovateľky mesta Žiar nad Hronom opatrovali
46 klientov, občanov s trvalým pobytom na území
mesta Žiar nad Hronom. Občan hradí za hodinu
poskytovanej opatrovateľskej služby 0,70 eura.
Táto platba, samozrejme, nepokrýva všetky náklady, ktoré mesto ako poskytovateľ sociálnej služby
má na jej pokrytie. Viac ako 70 percent nákladov
hradí mesto z vlastných zdrojov z rozpočtu mesta,“
spresňuje Monika Minárová. Keďže ide o občanov
z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, vedenie
mesta so svojimi pracovníkmi Odboru starostlivosti o obyvateľa, ako aj s poslancami mestského
zastupiteľstva zastúpenými v sociálnej komisii, hľadá všetky zákonné možnosti ako tento negatívny
dopad na občana zmierniť. „O tom, do akej miery
možnosti mesta znížia prikázané navýšenie platieb za opatrovateľskú služby, sa bude prejednávať
na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Odbor starostlivosti o obyvateľa v tejto súvislosti
predkladá návrh nového VZN, ako aj návrh riešenia
dopadov novely zákona,“ dodáva na záver Monika
Minárová.
V čase uzávierky Mestských novín cez verejnoprávne médium (Rozhlas a Slovenská televízia, relácia Zoči – voči, odvysielaná 5.6.2012) získal Odbor
starostlivosti o obyvateľa informáciu, že vládnuca
strana Smer – SD, prostredníctvom svojho ministra
MPSVaR J. Richtera, predloží na júnovej schôdzi
parlamentu, do legislatívne skráteného konania,
ďalšiu novelu zákona o sociálnych službách. Jej
nové ustanovenia s najväčšou pravdepodobnosťou prinesú ďalšie zásadné zmeny aj v platbách
za poskytované sociálne služby, na ktoré nielen
mesto Žiar nad Hronom, ale všetky obce, mestá ako
aj ďalší zriaďovatelia a poskytovatelia sociálnych
služieb budú musieť reagovať a zapracovávať ich
do dodatkov už existujúcich VZN, ktoré boli všetky
samosprávy povinné vypracovať a prijať najneskôr
do 30.6.2012.
(r)
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Okrasná záhrada pred sídlom
mestských Technických služieb.
nické služby chcú síce tvoriť zisk, no v prvom rade
ich zaujíma estetizácia mesta. „Predstavte si, že
postupne by si okolie upravila väčšina bytoviek
v Žiari, kde by sa mesto posunulo. Všade kam by
ste sa pozreli by ste videli zeleň a kvety. My ako
mestská spoločnosť budeme túto predstavu podporovať, a preto nepotrebujeme zvlášť zarábať
na našich obyvateľoch. Samozrejme, nemôžeme
byť ani v strate, no myslím si, že spoločenstvám
vieme ponúknuť najlepšiu cenu. Okrem toho, časť
zisku, ktorý dosiahneme, investujeme späť do mesta vo forme výsadby zelene na verejných priestranstvách. Čiže obyvatelia skrášľovanie mesta podporia dvojnásobne,“ vysvetľuje Peter Antal.
(mb)

Mesto pomôže
bytovým spoločenstvám
Bytovým spoločenstvám, ktoré majú
problémy s presakujúcou vodou do suterénu, pomôže aj mesto.
Presakujúca voda je prevažne z chodníkov a ciest. Obrubníky, ktoré by mali zabrániť
stekaniu vody, sú však od áut, ktoré parkujú na miestnych komunikáciách, utlačené
do zeme a neplnia tak svoj účel. Bytové spoločenstvá si preto pred svojimi vchodmi môžu
prefinancovať dažďové žľaby, ktoré sa zvedú
do kanalizačnej šachty. Mesto zafinancuje
nové obrubníky a opravu najhorších úsekov
na chodníkoch. Prvá takáto úprava je už
zrealizovaná na Šoltésovej ulici.
Väčšie opravy asfaltového povrchu chodníkov
sa realizujú pri poliklinike, pokračovať sa bude aj
na uliciach Hviezdoslavovej, Pártošovej, Sládkovičovej, Dr. Janského, Chrástekovej a Komenského.
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Ako si poradiť so škodcami v dome

Nie sú to len komáre či mravce, ktoré ľuďom
znepríjemňujú leto, ale aj nebezpečné sršne či
uhynuté holuby. Mnohí však nemajú so škodcami žiadne skúsenosti a ak nejakého doma nájdu, nevedia, čo s ním.
Ako si poradiť s neželanými návštevníkmi v domácnosti a v blízkosti domu? Čo zvládnu aj laici a
kedy už treba volať odborníkov?
•Postreky proti komárom v dome vydržia len
pár dní.
•Novodobý postrach domácností je ploštica
posteľná.
Boj s komármi je účinný, len ak sa zaútočí na väčšej ploche. Ideálne je, ak si postreky objednajú celé
obce.
Komáre, muchy, bystrušky, mole zvládnu zlikvidovať aj laici. Stačia na to obyčajné sieťky
na okná a lepové odchytové prostriedky a prevencia je účinná. Proti škodcom ľudia uplatňujú tri D
– dezinfekcia (proti mikroorganizmom – plesne,
huby), dezinsekcia (proti hmyzu) a deratizácia
(proti hlodavcom). Nie je to iba chemický zásah
proti škodcom na mieste ich výskytu, ich rozšíreniu
môžu zabrániť aj preventívne opatrenia. Na potkany a myši zaberá pravidelná domová hygiena, dobrý technický stav budov a deratizačné prostriedky.
Proti hlodavcom by mali byť v pivničných priestoroch rozmiestnené deratizačné nástrahy. Meniť by
ich mala dvakrát ročne odborná firma.
V rodinných domoch si deratizáciu môže vlastník
urobiť aj sám prípravkami predávanými v obchodnej sieti. Boj s plošticami však teba zveriť odborníkom. Výskyt ploštice posteľnej je popri mravcoch
a šváboch momentálne najväčším problémom.

Riešenie je treba zveriť asanačnej službe. To platí aj
v prípade hniezd ôs a sršňov na budovách. Podľa
deratizátorov, v obchode kupované prostriedky
niekedy môžu spôsobiť viac škody ako osohu. Určite to platí o plošticiach. „Neodporúčam, aby proti
nim postupovali ľudia sami, bez zásahu odbornej
firmy. Keď použijú bežne dostupné prostriedky,
ploštice sa stávajú proti zásahu odolnejšie. Účinná
látka môže byť rovnaká, len dávka môže byť nedostatočná,“ vysvetľuje riaditeľ istej deratizačnej
firmy.
Ak sa ploštice vyskytnú v bytovom dome, nestačí
urobiť opatrenia v jednom byte, pretože sa len „odsťahujú“ k susedom a onedlho sa vrátia späť.

Očista v dome je povinná
Zo zákona majú nariadenú pravidelnú deratizáciu najmä tam, kde sa pracuje s potravinami alebo
so zvieratami, ale povinnosť urobiť opatrenia voči
škodcom má každá právnická aj fyzická osoba.
Opatrenia nariaďuje epidemiológ.
Obyvatelia niektorých štvrtí či domov, ktorí žijú
susedstve s nezodpovednými ľuďmi, sa často obávajú o hygienickú bezpečnosť okolia, zásah do súkromia je však háklivá záležitosť. Vlastnícke právo
k bytu treba rešpektovať, a preto býva problémom,
ako vydezinfikovať byt, v ktorom chovajú dvadsať
mačiek, alebo v ktorom žijú ľudia v nehygienických
podmienkach.

Škodcovia sú aj na chalupe
V chate či na chalupe sa môžu usalašiť bežné
hlodavce a hmyz ako v domácnostiach, nevyhýbajú sa im však ani kuny, plchy, drevokazné mravce
a plesne. Vyhubiť ich možno bežne dostupnými
prostriedkami. Ak si niekto kúpi alebo zdedí dlho
neobývaný dom či chalupu, vhodné je dať ju preventívne prezrieť profesionálom. Obhliadka býva
zadarmo a preventívna dezinfekcia celého domu
stojí okolo 80 až 100 eur. Častým problémom totiž
bývajú plesne. „Ak má byť zásah úspešný na dlhý
čas, treba odstrániť zdroj vlhkosti, prípadne stačí
zintenzívniť vetranie,“ odporúča odborník.
Kto má doma hlodavce, v uzavretých priestoroch
môže nastražiť aj mechanické pasce alebo lepové
pasce. Výhodou pasce je, že chytené zviera neuhynie niekde na nedostupnom mieste v byte či
v dome. Do pivníc a do uzlov inžinierskych sietí aj
vonku do dier a do kanálov sa dávajú požerové nástrahy.
V mestách sú možným zdrojom infekcie holuby,
nemali by sa zahniezdiť v bezprostrednej blízkosti
ľudských obydlí. V našom meste v boji proti rozmnoženiu holubov pomáha samospráva pravidelným odchytom holubov špecializovanou firmou.
Ďalším možným zdrojom nákazy sú uhynuté psy,
mačky, holuby aj iné zvieratá. Nález mŕtveho zvieraťa nachádzajúceho sa na verejnom priestranstve

občania nášho mesta môžu nahlásiť na bezplatnú
Zelenú linku 0800 500 500, na Mestskú políciu
č. 159, alebo pracovníkovi odboru životného prostredia na číslo 0905 539 240.
OŽP, zdroj: internet, upravené.
Ako
postupovať
proti
škodcom
Na ktorých škodcov si môže úspešne trúfnuť
aj laik?
Na komáre, muchy, bystrušky, mole, ale aj na
hlodavce, na chalupe aj na kuny, plchy, drevokazné mravce a plesne.
Na ktorých škodcov treba volať profesionálnu firmu?
Na ploštice, šváby, na osy a sršne v budovách,
niekedy aj na mravce a na odstránenie uhynutých zvierat.
Čo je najlepšia prevencia proti nežiaducemu
hmyzu, hlodavcom a mikroorganizmom?
Dobrý technický stav budov a poriadok v spoločných priestoroch. Neskladovať potraviny a iné
atraktívne látky pre hmyz a hlodavce voľne v pivnici či na balkóne. V komorách treba urobiť generálny poriadok viackrát ročne a staré potraviny
bez milosti zlikvidovať.
Zo zákona je pravidelná preventívna deratizácia povinná iba tam, kde sa pracuje s potravinami
a so zvieratami. Obec však môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým môže zásah odbornej firmy nariadiť.
Čo je účinnejšie proti hlodavcom : pasce alebo požerové nástrahy?
V uzavretých priestoroch sú účinné aj mechanické pasce alebo lepové pasce, ale treba pridať
dobrý atraktant (lákadlo). Výhodou pasce je,
že chytené zviera neuhynie na nedostupnom
mieste. Do pivníc a do uzlov inžinierskych sietí aj
vonku do dier a do kanálov sa dávajú požerové
nástrahy.
Ako sa postupuje proti škodcom
Podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia sú všetky právnické aj fyzické
osoby povinné zabezpečovať reguláciu živočíšnych škodcov – teda dezinsekciu a deratizáciu.
Opatrenia sa vykonávajú podľa potreby.
Orgány samosprávy vydávajú nariadenia, podľa
ktorých sa vykonávajú opatrenia v danom regióne.
Proti potkanom sa postupuje jednotne, spravidla dvakrát ročne v čase zvýšenej migrácie
hlodavcov (jar, jeseň) – aj preventívne požerové nástrahy majú od výrobcu záruku pol roka.
V prípade výskytu ohniska nákazy zasahujú orgány štátnej správy! Kto odhalí v bytovom dome
problém so škodcami, mal by upozorniť správcu
či majiteľa – ak ten nevykoná žiadne opatrenia,
možno podať sťažnosť na príslušný regionálny
úrad verejného zdravotníctva.

Svetový deň životného prostredia
V utorok 5. júna sme si pripomenuli Svetový
deň životného prostredia, ktorý si vďaka iniciatíve OSN pripomíname už 20 rokov.
V dňoch 5. až 16. júna 1972 sa v Štokholme konala prvá konferencia OSN o životnom prostredí
pod heslom „Je len jedna zem“. Prvýkrát bolo
deklarované právo človeka na priaznivé životné
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prostredie a uvedených 25 zásad na zachovanie
a zlepšenie životného prostredia na Zemi. Zároveň štokholmská konferencia upriamila pozornosť
svetovej verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na našej planéte.

Mestské noviny | 12. jún 2012

5

SPRAVODAJSTVO

Slovenská akadémia vied podporuje mladých žiarskych technikov

Mária Vozárová si ocenenie prevzala z rúk
Františka Simančíka. Foto: DuPe
V utorok 29. mája sa uskutočnil ďalší ročník
súťaže Mladý technik. Garantom tohto ročníka
bol aj Dr. Ing. František Simančík, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.
Mladý technik je súčasťou projektu Protech, ktorý
je zameraný na protechnickú orientáciu mládeže
od predškolského veku až po žiakov 9. ročníka základných škôl. Pravidelne ju organizuje mesto Žiar
nad Hronom v spolupráci s Centrom voľného času.
Garantom podujatia bola Slovenská akadémia
vied. Pozvanie na vyhodnotenie najlepších prác
prijal aj František Simančík, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV: „Je to ojedinelé podujatie, veľmi úžasné, zamerané na podporovanie

tvorivosti detí a mládeže. Väčšinou sa stretávame
s tým, že tvorivosť sa obmedzuje, deti sa snažíme
istým spôsobom vychovávať, ale tým v nich často
zabíjame tvorivosť a bez tej si spoločnosť a jej ďalší
vývoj nemôžeme predstaviť. Niekto musí vytvárať
nové hodnoty. To nestačí iba skladaním automobilov z dielov, ktoré niekto iný vymyslí. Občas musíme niečo vymyslieť aj sami, aby to malo vyššiu
pridanú hodnotu a aby sme sa tu mali nakoniec
dobre.“ František Simančík si pozrel všetky výrobky, ktoré žiarski školáci vymysleli a zhotovili. Podľa
neho vidieť, že im nechýba tvorivosť, čo treba aj
naďalej podporovať.

Prvenstvo medzi školami
si vybojovala „Jednotka“

Počas tohto ročníka bola po prvýkrát udelená aj
Cena INOVAL SAV. František Simančík zo Slovenskej akadémie vied ju odovzdal Márii Vozárovej
zo Základnej školy na Ul. Dr. Janského za inovatívny prístup pedagóga v oblasti rozvoja technickej
tvorivosti. Za diaľkovo ovládaciu rozvodovú skriňu
získal Cenu INOVAL SAV Lukáš Tóth.
Okrem vyhodnotenia najlepších prác v každej

Návšteva planetária s deťmi zo špeciálnej školy

V
piatok
1. júna navštívili
Krajskú
hvezdáreň
a planetárium Maximiliána Hella pri príležitosti Dňa detí sociálni pracovníci s deťmi
zo Špeciálnej základnej školy.
Návštevy sa zúčastnili niektorí žiaci z I. stupňa.
Program podujatia bol prispôsobený vekovej

kategórií detí. Pozostával z troch častí. Prvou
bolo premietanie v hviezdnej sále – Alexov svet
vesmírnych tajomstiev, zaujímavo spracovaný
program, ktorý jednoducho vysvetľuje pojmy
ako slnečná sústava, galaxia, súhvezdie a stručne hovorí o starovekých mýtoch, ktoré dali častiam našej hviezdnej oblohy ich mená. Druhou
časťou programu bola návšteva UFO sály. Lektori vysvetlili žiakom interaktívnym spôsobom
na trojrozmerných modeloch vznik, vývoj a rozdelenie telies v slnečnej sústave. Tu bol aj priestor
na otázky detí a spoločné hľadanie odpovedí.
Posledným bodom programu bolo pozorovanie
slnka.
Jana Križanová

Práca s deťmi je dôležitá

Spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s. začala v školskom roku 2011/2012
aktívne spolupracovať so školami a škôlkami.
Práve prácu s deťmi pokladá spoločnosť za veľmi dôležitú a deti vníma ako svojich spojencov.
Technické služby sa už niekoľko rokov zaoberajú nakladaním s odpadmi v meste Žiar
nad Hronom a okolitých obciach. Okrem týchto činností sa pri svojej práci zameriavajú aj
na výchovno-vzdelávacie aktivity. „Aktivít je

veľa, keďže musíme prihliadať aj na vek detí,
nie ku všetkým môžeme pristupovať rovnako.
Pre najmenších ponúkame naše Modré z neba,
ktoré zážitkovou formou oboznamuje deti
s prácou smetiarov,“ hovorí Katarína Pružinová,
marketingová manažérka spoločnosti. Pri exkurziách nevynechali ani školy. „Pre ne máme prichystané prezentácie rozdelené podľa vekových kategórii a v rámci exkurzie žiakom ukážeme vozový
park a dotrieďovaciu halu. Samotné prezentácie
sa snažíme taktiež ozvláštniť súťažami, za správne
odpovede a aktivitu rozdávame odmeny,“ doplňuje
Pružinová.
V tomto školskom roku vykonali Technické služby
množstvo aktivít, ktoré mali pozitívny ohlas. Okrem
Modrého z neba a exkurzií spoločnosť organizovala Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva, vyhodnotila vlastnú fotosúťaž, spolupracovala s cvičnou firmou zo SSOŠ v Žiari nad Hronom, či
sponzorsky podporuje činnosti organizácií zaoberajúcich sa prácou s deťmi.
„Sme neustále naklonení spolupráci s každou
vzdelávacou organizáciou a ešte sa nestalo, že by
sme niekomu v tomto smere odmietli pomôcť,
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kategórii bolo odovzdané aj ocenenie Najlepšia
škola v technickej oblasti, ktoré tento rok získala Základná škola na Ul. Dr. Janského. Titul Mladý
technik patrí Martinovi Bogdanovi, ktorý ho získal
za prácu zapnutie hudby svetlom. Do mestského finále prehliadky postúpilo zo školských kôl 70 prác.
„Živý a tvorivý ProTech,“ takto označila tohtoročnú
prehliadku Mladý technik Helena Gáfriková, riaditeľka CVČ: „Som rada za každú príležitosť stretnúť
vo svojom živote skvelých, úžasných, zaujímavých
a hlavne výnimočných ľudí. Chválim spoločnosť
SAPA Profily, jej vedenie a Milana Škrobiana, ktorý
bol tento rok našim patrónom. Excelentnej podpory, ústretovosti a nadšenia sme sa dočkali aj zo
strany Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV
od Františka Simančíka a jeho kolegov v INOVALE
– od Petra Benka a Ľubomíra Pavlíka. Veľmi si vážim, že František Simančík pozval víťazov Mladého
technika z druhého stupňa základných škôl do Bratislavy, na pôdu SAV na exkurziu. Okrem toho sme
sa pre tento rok stali regionálnym organizátorom
pre First Lego League Slovensko, ktorá sa uskutoční
v novembri v našom meste,“ dodáva na záver Helena Gáfriková.
(li)

O nás s nami
Národná agentúra Mládež v akcii podporila
a schválila finančné prostriedky vo výške na
projekt O nás s nami, ktorý sa bude realizovať
na území mesta a blízkeho okolia.
Ako už prezrádza názov, hlavnou úlohou je
spojiť dve rôzne skupiny a vytvoriť z nich jeden
spolupracujúci tím. „Jednou skupinou sú mladí
aktívni ľudia a druhou predstavitelia mesta, pracovníci s mládežou a tí, čo sa pohybujú v mládežníckej politike,“ vysvetľuje Dominika Švecová, koordinátorka práce s mládežou a dodáva:
„Tento projekt potrvá až do augusta 2013. Počas
tohto obdobia sa uskutočnia tri 4-dňové stretnutia vo Vyhniach. Zúčastnení sa tak lepšie spoznajú a dohodnú sa na niektorých spoločných
podujatiach.“ Všetko sa to uskutoční vďaka neformálnemu vzdelávaniu, čo je dobrovoľné učenie sa pomocou hier, zábavných aktivít plných
smiechu, zvedavosti a nápaditosti. „Okrem týchto
stretnutí sa uskutočnia aj verejné akcie pre širokú
verejnosť. Jednou z nich je aj verejný prieskum
o potrebách ľudí v meste, ktorý môžete nájsť
aj na facebookovskej stránke Žiarska mládež a
na stránke mesta www.ziar.sk. Výsledkom tohto
celého úsilia by malo byť, aby naozaj platilo o nás
s nami,“ spresňuje Dominika Švecová. Kto má záujem sa zapojiť do tohto projektu, prispieť svojimi nápadmi a chuťou niečo zmeniť, dajte o sebe
vedieť e-mailom na: dominika.svecova@ziar.sk.
.
(r)
práve naopak, robíme všetko preto, aby sme čo
najviac napomohli v osvete týkajúcej sa environmentálneho vzdelávania,“ dodáva na záver Katarína Pružinová.
Spoločnosť chystá na budúci školský rok nové
projekty, ktoré vám predstavíme v niektorom z budúcich čísel.
(MČ)
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Školy sa prezentovali priamo na námestí
Každoročne prezentujú žiarske školy svoje aktivity a bohatú školskú i mimoškolskú činnosť
počas Dňa žiarskych škôl. Už 5. ročník podujatia
sa uskutočnil v piatok 25. mája na námestí.
Jednotlivé školy a ich žiaci sa svojim spolužiakom
predstavili v pripravenom kultúrnom programe.
Okrem toho svoju činnosť a aktivity predviedli aj
v pripravených stánkoch. Tohtoročná téma sa niesla v duchu zdravých škôl a školáci na nej prezentovali svoje projekty a práce, ktoré realizovali počas

Ako sa správne starať o zuby.
Foto: DuPe.
rokov na svojich školách. Ukážky projektov spestrili rôznymi súťažami a hrami. Deň si tak spestrili
športovaním, maľovaním na tvár, farbením vlasov,
nechýbali ani základy prvej pomoci či rady, ako sa
správne starať o svoje zuby.
(li)

Moderný systém vzdelávania s úspešnými výsledkami
Na verejnosti pravidelne rezonuje problematika výchovy a vzdelávania, žiaľ, väčšinou v negatívnom slova zmysle. Preto mnoho žiakov, ich
rodičov, ale aj učiteľov akoby strácalo motiváciu
riešiť tento problém a urobiť maximum preto,
aby sa vzdelanie stalo naozajstnou hodnotou.
Ak nám na žiakoch naozaj záleží, je to naša povinnosť. Rovnako pre rodičov aj učiteľov. Spoločne
pripravujeme žiakov na ich život, budujeme novú
spoločnosť.
Školám sa pred štyrmi rokmi naskytla prvýkrát
šanca vytvoriť vlastný školský vzdelávací program,
a tak pre žiakov pripraviť nový moderný systém
vzdelávania. Súkromná obchodná akadémia v Žiari
nad Hronom túto možnosť uvítala a pri jeho tvorbe
vynaložila maximálne úsilie a odbornosť, v spo-

lupráci so zamestnávateľmi a vysokými školami,
na ktorých žiaci pokračujú v ďalšom štúdiu. „Dnes
je čas hodnotenia, či sme nastúpili na tú správnu
cestu. Žiaci, ktorí absolvovali štyri roky výchovy
a vzdelávania podľa tohto programu, pred pár
dňami úspešne ukončili štúdium na našej škole
maturitnou skúškou,“ hovorí Helena Halová, riaditeľka Súkromnej obchodnej akadémie a dodáva:
„Ako riaditeľka školy mám z výsledkov nesmiernu
radosť. Ďakujem za ne žiakom, slová uznania vyslovujem našim učiteľom, ale najmä rodičom žiakov,
ktorí nám prejavili dôveru a dali svoje dieťa študovať na našu školu. Som presvedčená o tom, že
výsledky našich žiakov svedčia o kvalite výchovy
a vzdelávania a o tom, že to bola tá správna investícia.“
(r)
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Škôlkari sa učili zachraňovať
ľudské životy

Vo štvrtok 24. mája sa na Námestí Matice slovenskej uskutočnila súťaž pre deti zo žiarskych
škôlok s názvom Mladý záchranár. Škôlkari
opäť dokázali, že aj deti dokážu zachrániť ľudský život.
Hlavnou myšlienkou podujatia bolo, aby aj naše
mladšie generácie vedeli pomôcť v prípade potreby záchrany alebo ohrozenia života. Nie každý
z nás vie, ako sa správať v situácii, kedy je v ohrození ľudský život. V takej chvíli je potrebné rýchlo reagovať a urobiť nevyhnutné kroky do chvíle, kým na
miesto prídu záchranári. Práve vďaka podujatiam,
akým je aj Mladý záchranár, sa deti už od predškolského veku pripravujú na to, ako zareagovať a efektívne pomôcť, keď si to bude situácia vyžadovať.
Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Občianskeho
združenia Salus Vitalis, ktoré sa okrem organizovania podujatí pre deti, škôlkarov a školákov venuje
aj organizovaniu súťaží a medzinárodných konferencií profesionálnych záchranárov.
(li)

Forestove potulky skončili

Matúš Gazdík, ktorému
sa Foresta podarilo chytiť.
Foresta mnohí poznáte. Mohutný nemecký ovčiak, ktorý sa ulicami nášho mesta potuloval asi
od októbra minulého roka. Mladý pes, ktorého
zradil jeho majiteľ. Priateľ človeka, ktorý sa musel
naučiť prežiť, naučiť dôverovať len sám sebe. Inteligentný chlpáč, ktorý dokonale poznal všetky ulice.
Vlkošedý duch, ktorý sa ukázal len keď chcel a keď
chcel, ostal neviditeľný. Napriek tomu, že človek
ho zradil, denne vyhľadával jeho prítomnosť. Sedával a pozoroval život mnohých Žiarčanov. Len
on rozhodoval o tom, kto a kedy sa k nemu môže
priblížiť. V niektorých vzbudzoval rešpekt, iní sa
ho báli. Žil tu svoj život a nikdy nikomu neublížil.
Po dlhých mesiacoch, kedy sme sa vzájomne spoznávali, nám z času na čas dovolil sa priblížiť. Spoznali sme jeho zvyklosti, našli jeho pelech, poznali
sme miesta i časy, kedy a kde sa zdržiaval, no dolapiť ho bolo nemožné. Bol to on, kto rozhodol, že
sa nechá chytiť. A tak sa jeho potulky našim mesto
30. mája v nočných hodinách skončili. Momentálne čaká v útulku na svoj nový a láskyplný domov.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí Foresta
pozorovali, kŕmili, monitorovali a informovali nás
o jeho pohybe i všetkým tým, ktorí ho rešpektovali
a neubližovali mu.
Martina Vrtáková, OZ Strážni anjeli
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Žiarčania si sľubom
spečatili svoje priateľstvo
Žiarsky deň detí sa tento rok uskutočnil v sobotu 26. mája na námestí. Jeho súčasťou bol aj
Deň zdravia a Žiarsky mestský polmaratón.
Hlavným organizátorom podujatia bolo Mestské kultúrne centrum, ktoré pre všetky vekové kategórie opäť pripravilo množstvo atrakcií, bohatý
kultúrny program a nechýbali ani zaujímavé sprievodné podujatia. Rozprávkové dopoludnie patrilo
najmenším Žiarčanom. „Nezabudli sme ani starších
či dospelých, ktorí sa stále cítia byť deťmi. Pre nich
sme priamo na námestí pristavili klubový autobus
FC Barcelona, ktorý prítomných uchvátil svojou
pompéznosťou a luxusom,“ zhodnotil Janko Kulich,
producent MsKC. Do Žiaru zavítal aj Rado Moznich,
autor neoficiálnej hokejovej hymny, s ktorým si
pri tónoch piesne Nech Bože dá spoločne celé námestie zaspomínalo na hokejové šialenstvo. „Našim
cieľom je prezentovať šikovných a talentovaných
domácich umelcov. Na pódiu tak dostali priestor
zažiariť nové talenty, ale aj osvedčené žiarske mená
ako Nová Komunita alebo tanečníci z Associallz
Dance Crew,“ spresnil ďalej Janko Kulich. Atrakciou
bol aj stánok ZOO Bojnice, v ktorom sa najmä deti
nebáli dotýkať a fotografovať s hadom – pytónom.
Nechýbali ani majstri Slovenska so svojou bicyklovou šou, svoju činnosť prezentovali aj hasiči, poli-

Vzdelávací grant 2012
Chodúľoví klauni.
cajti, Technické služby, a. s., Centrum voľného času,
Planetárium Maximiliána Hella či Regionálny úrad
verejného zdravotníctva.

Hromadný Sľub priateľstva
v Slovenskej knihe rekordov

Dôležitým bodom sobotňajšieho programu bol
aj pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov.
Hromadný sľub priateľstva sa uskutočnil pod do-

Najodvážnejší sa fotili s bojnickým pytónom.

Nafukovacie atrakcie lákali najmenších.
Zabávať sa chcú aj dospelí. Žiarske Mestské
kultúrne centrum preto pripravilo 1. ročník
podujatia Deň dospelých detí.
Dospelí s dušou dieťaťa si prišli na svoje v piatok
1. júna. „Snažili sme sa pripraviť niečo, čo tu ešte
doteraz nebolo. Chceli sme, aby si každý jeden návštevník podujatia niečo našiel, zabavil sa, ale neminul pritom veľa peňazí,“ hovorí producent MsKC,
Janko Kulich. Zaujímavé a jedinečné podujatie navštívili stovky ľudí. Vyskúšali si divokú jazdu na býkovi, nechali si veštiť u skutočnej veštici, nechýbal
tanec, spev, kreslenie portrétov či počítačové hry.
„Niektorí si svoje sily zmerali v pití piva a tí najodvážnejší vyskúšali aj zápasenie v sumo kostýmoch.
Ženy určite ocenili aj možnosť nechať sa skrášliť,
či už novým účesom, make-upom alebo novými
nechtami,“ vymenúva Janko Kulich.
Návštevníci so silnejšími povahami si nenechali
ujsť ani nočné hororové kino, kedy bol strach prítomný v každej štrbinke. Správnu atmosféru navodil aj rockový koncert Mariána Grexu s kapelou.
„Toto všetko bolo pre návštevníkov pripravené iba
za jedno euro, ak si vstupenku kúpili v predpredaji.
Niečo vyšlo podľa predstáv, niečo musíme do ďalšieho ročníka vylepšiť. Vždy sa dá urobiť viac a môžete nám veriť, že už teraz máme množstvo nových
nápadov pre budúci ročník,“ sľubuje na záver Janko
Kulich.
(li)
Foto:DuPe

hľadom komisára, ktorý sa podaril na prvý pokus.
„Sme veľmi hrdí na to, že sa nám hromadným
Sľubom priateľstva podarilo vytvoriť rekord. Priateľstvo si medzi sebou sľúbili rodičia, deti, umelci
či hasiči. Jednoducho každý, komu záležalo, aby
sa Žiar zapísal čo najlepšie. Celkovo 189 priateľov.
Veríme však, že o rok bude priateľov oveľa viac ,“
dodáva na záver Janko Kulich, ktorý prevzal platný
certifikát za ustanovujúci slovenský rekord.
(li)

Deň dospelých detí

Zápas sumo.

Nadácia ZSNP a Slovalco Žiar nad
Hronom vyhlasuje VIII. ročník grantu zameraného na podporu vzdelávania pre materské školy, základné školy,
stredné školy v meste Žiar nad Hronom.
Podmienkou
zaradenia
projektov do hodnotenia je ich zameranie výlučne na vzdelávacie aktivity.
Prvoradým cieľom nadácie je podporiť
projekty zamerané na rozvoj technických
zručností žiakov a študentov, ktoré vzbudia záujem o technické predmety a ich
štúdium. Správna rada nadácie podporí
predovšetkým projekty, ktoré splnia tento
zámer a finančne podporí najzaujímavejšie a najpodnetnejšie z nich.Projekt musí
obsahovať, jasne formulovaný vzdelávací
cieľ, spôsob jeho dosiahnutia, presný rozpočet, termín ukončenia projektu a prínos
z jeho realizácie.
Termín predkladania projektov:
najneskôr do 31.8.2012.
Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov
grantu: september 2012.
Adresa pre posielanie projektov:
Nadácia ZSNP a SLOVALCO, Priemyselná
12, 965 63 Žiar nad Hronom.

Ekologický grant 2012
Nadácia ZSNP a Slovalco Žiar nad Hronom vyhlasuje grant zameraný na podporu ekológie v meste Žiar nad Hronom.
Grant je určený všetkým, ktorí majú dobrý nápad, ako prispieť k zlepšeniu životného prostredia a majú predstavu ako ho realizovať samostatne, alebo v kofinancovaní.
Projekt by mal zahŕňať:
- výsadbu zelene, obnovu pôvodnej
zelene,
- čistenie a upratovanie verejných plôch,
- projekty rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode,
- sprístupnenie a úprava hodnotných a
zaujímavých lokalít z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska.
Termín predkladania projektov:
najneskôr do 31.8.2012.
Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov
grantu: september 2012.
Adresa pre posielanie projektov:
Nadácia ZSNP a SLOVALCO, Priemyselná
12, 965 63 Žiar nad Hronom.
Formuláre k vyhláseným grantom môžete
nájsť na stránke: www.zsnp.sk (Profil spolocnosti – linka Nadacia ZSNP a Slovalco).

Dámy v profesionálnych rukách.
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PREZENTÁCIA KNIHY GENERÁLOVE DETI

POZVÁNKA

Mesto Žiar nad Hronom a Mestské kultúrne
centrum vás pozývajú na slávnostnú prezentáciu knihy Neli Veselej Generálové deti, ktorá sa uskutoční v stredu 20. júna o 15.00 hod.
v Divadelnej sále MsKC. Memoárové zápisky
Nelli Veselej rozprávajú o tragickom období
druhej svetovej vojny a o fašistických táboroch,
v ktorých prežila štyri roky svojho detstva. Súčasťou prezentácie bude aj predaj knihy, spojený s autogramiádou autorky.

OZ Horné Opatovce a MsKC Žiar nad Hronom
vás všetkých srdečne pozýva
na sobotu 23. júna 2012
do Kostola sv. Vavrinca
v zaniknutých Horných Opatovciach
na prvé tohtoročné
cirkevno-kultúrne podujatie.
Program:
13.00 hod. sv. omša
13.45 hod. hudobný koncert
15.00 hod. v parku pohostenie
spojené s hudbou, tancom – Juniáles
21.00 hod. predpokladané ukončenie
Odchod autobusu:
o 11.30 hod. z Hliníka nad Hronom
(od základnej školy), o 12.30 hod.
zo Žiaru nad Hronom (od II. základnej školy).

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Mám prednes
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom a ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej
v Žiari nad Hronom vás pozývajú na prehliadku
v umeleckom a netradičnom prednese poézie
a prózy žiakov literárno-dramatického odboru. Dňa
12. júna o 17.00 hod. v sále POS v Žiari nad Hronom.
PRÍĎTE DAROVAŤ KRV
DO ŽIARSKEJ NEMOCNICE

Aj vaša kvapka krvi môže pomôcť. Pripojte
sa k nám a darujte krv aj vy – v utorok 19. júna
od 6.00 do 9.30 hod. vo Všeobecnej nemocnici
v Žiari nad Hronom. Prineste si občiansky preukaz a kartu poistenca.
Ak máte ďalšie otázky z oblasti darcovstva
krvi, odpoveď dostanete na e-mailovej adrese:
polaskova@nemocnicazh.sk, príp. telefonicky
045/670 94 21.
ŽARNOVICKÝ JARMOK

Mesto Žarnovica vás pozýva na tradičný
Žarnovický jarmok,
ktorý sa uskutoční v dňoch 22. a 23. júna.
V piatok 22.6. hlavný hosť programu:
FS Marína zo Zvolena.
V sobotu 23.6. sa uskutoční Žarnovický
festival dychových hudieb (v parčíku
na Ulici A. Sládkoviča) so začiatkom
o 14.30 hod. Vystúpia dychové hudby: Oravanka, Tvrdošanka, Nedanovčianka, Sebedražská
kapela, Hodrušanka, Sitňanka a hosť FS Dolinka. Moderovať bude známy moravský ľudový
rozprávač, spevák a imitátor Franta Uher
z Lanžhota. Na ľudovú nôtu budú od 19.00
hod. hrať dychovky v reštauráciách Kabina
(záhrada) a Spoliko (letná terasa).

Výstava psíkov bez PP a útulkáčov

Žiarsky
chlpáć

30. júna 2012/Žiar nad Hronom
Uzávierka prihlášok: 20. júna 2012
PRIHLÁŠKA
Plemeno: ..................................................................
Pohlavie:.............................................................pes
suka
Farba:..........................................................................
Druh srsti:.................................................................
Veľkosť: ...........................(malý, stredný, veľký)
Kategórie:
1. Najkrajší predstavoteľ rasy (psíky čistokrvné
bez PP)
2. Miš maš ( krížence)
3. Veteráni (pre všetkých psíkov nad 8 rokov)
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INFORMÁCIE

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

12.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
13.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
14.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 4
15.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
16.6. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 3
17.6. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
18.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
19.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
20.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
21.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
22.6. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
23.6. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris
24.6. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 4
25.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
26.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

16.6. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
17.6. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
23.6. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
24.6. MUDr. E. Považancová, ProCare, Priemyselná
ul., Žiar nad Hronom (601 30 20)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
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:.................................................................
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!

noviny.ziar.sk

Dobrá škola
V máji rodičom nastávajúcich prvákov prichádzajú domov rozhodnutia o prijatí ich dieťaťa
na základnú školu. Keďže zákonný zástupca má právo
vybrať školu, v ktorej si bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, pre spomínaných rodičov bol tento
rok mimoriadne náročný. S mnohými z nich som sa
osobne stretol a videl som, že dianie na jednotlivých
základných školách sledujú. Rodičia sa snažia získať
informácie z rôznych zdrojov, pričom najviac sa zaujímajú o materiálne vybavenie školy, školské vzdelávacie programy, špecializované triedy či možnosť integrácie. A, samozrejme, zvedaví sú aj na jednotlivých
učiteľov. V domácnostiach najčastejšie rezonovali
otázky, čo jednotlivé školy ponúkajú, na čo sa treba
pri výbere zamerať a podľa akých kritérií sa rozhodnúť. Rodičia budúcich prváčikov museli teda vyriešiť
dilemu, ktorá škola je pre ich dieťa najlepšia. A naozaj, ako vlastne vyzerá dobrá škola? V prvom rade je
to škola, ktorú tvoria dobrí učitelia. Dobrí nielen ako
odborníci, ale aj ako ľudia. Spoznať skutočne dobrého
pedagóga nie je ťažké. Jeho žiaci majú záujem o daný
predmet a tešia sa na vyučovanie. Na hodinách nemajú stres, ale aktívne hľadajú informácie, neboja sa diskutovať, prezentovať svoje názory a radi sa zapájajú
do rôznych súťaží či projektov. Dobrý učiteľ je pri komunikácii s deťmi i rodičmi vždy ústretový, ochotný
pomôcť a ponúka riešenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. Často sa stáva, že dospelí ľudia sa po rokoch pristavia pri svojich bývalých
pedagógoch, zaspomínajú si, alebo sa pochvália, ako
sa im v živote darí. Dobrý učiteľ jednoducho zostáva
v srdciach svojich žiakov navždy.
Ďalším dôležitým kritériom pri výbere dobrej školy
je jej vzdelávací program. Ten v podstate prezentuje
celkové zameranie školy, zostavu vyučovacích predmetov a ich týždennú časovú dotáciu. Naša škola ponúka vzdelávací program, na ktorý sme právom hrdí.
Je výsledkom spolupráce pedagógov, ale zároveň odzrkadľuje aj požiadavky rodičov a názory širšej verejnosti. Jedným z jeho hlavných pilierov je vyučovanie
anglického jazyka pre všetkých žiakov už od prvého
ročníka. Žiaci komunikujú v angličtine nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v rámci aktivity English
Week alebo pri realizácii medzinárodného projektu
Comenius. Veľkému záujmu sa teší aj matematická
trieda, ktorú otvárame od piateho ročníka. Prijímacie
skúšky každoročne absolvuje takmer 50 detí a vybraní
žiaci následne dosahujú výborné výsledky v rôznych
súťažiach či olympiádach. Pri výbere školy treba brať
do úvahy aj jej materiálne vybavenie, vyučovacie
metódy a realizáciu súťaží, školských podujatí a projektov.
A na čo je „Jednotka“ najviac hrdá? Ktoré z množstva
podujatí nám v tomto školskom roku prinieslo najviac
radosti? V prvom rade to bol Vianočný benefičný koncert, ktorý naša škola usporiadala po druhýkrát. V bohatom programe účinkovalo takmer 400 našich detí.
Výťažok z koncertu sme venovali etiópskemu dievčatku, ktoré si naša škola adoptovala na diaľku, ale časť
peňazí putovala aj na Oddelenie detskej onkológie
vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Nemenej
dôležitou celoškolskou akciou bol projekt Dni dobrovoľníctva. V rámci neho naši žiaci pod vedením svojich
pedagógov bez nároku na odmenu pomáhali ľuďom,
ktorí to najviac potrebujú. Za túto záslužnú činnosť
sme od spoločnosti Microsoft získali výnimočné ocenenie „Srdce na dlani“. A práve to by mal byť cieľ dobrej školy – ponúknuť svoje srdce.
Mgr. Marek Baláž, riaditeľ „Jednotky“
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PREDAJ
•Predám koberec, 3 x 2 m, plyšák, zachovalá. Cena: 5 €.
10/12
T: 0911 673 320
•Predám použité liatinové radiátory: 2 ks 19 článkových a
1 ks 16 článkový. Použité biele plastové okná: 2 x dvojokno
+ balkónové dvere (158x180 + 80x230 cm) a 1 ks trojokno
(rozmer v 158 cm š. 237 cm). Cena dohodou. T: 0918 694 075
24/12

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 2-izbový byt pri Tescu, po kompletnej rekonštruk5/12
cii. Cena po obhliadke. T: 0944 068 666
•Predám dvojpodlažný rodinný dom s pozemkom na periférií okresného mesta Žiar nad Hronom v lukratívnej časti
obytnej zóny obce Lutila. Dom bol postavený v roku 1980.
V prízemnom podlaží sa nachádza veľká garáž s automatickým rolovacím zatváraním a veľká dielňa. Vstupu do obytného priestoru predchádza vstupná hala končiaca krbovou
miestnosťou. Súčasťou tohto podlažia je kúpeľňa s WC, umývadlom, sprchou a samostatnou práčovňou. Z tohto podlažia
sa dostaneme schodišťom do suterénu s plynovou kotolňou
a sú tu aj dve miestnosti na uskladnenie potravín. Horné
podlažie pozostáva z dvoch spální, jednej veľkej obývacej
miestnosti s balkónom, veľkej kuchyne a kúpeľne s WC, umývadlom a vaňou. K domu patrí krásny pozemok, na ktorom
sú ovocné stromy a kríky, okrasné kroviny a kvety, skleník
so záhradným domčekom, vonkajšia terasa s krbom, relaxačná plocha je kvalitne zatrávnená. Obytná plocha 160 m, pozemok 668 m. Cena nehnuteľnosti: 110 000 €. T: 0902 088 487
6/12

•Predám 2-izb. byt v blízkosti centra. Po rekonštrukcii. Cena
dohodou. Pri rýchlom jednaní možná zľava. T: 0919 175 436
8/12

•Predáme 2-izbový tehlový byt po čiastočnej rekonštrukcii.
Bytový dom je zateplený. Bližšie info o byte: 362@atlas.sk16/12
•Predám 4-izbový panelový byt v pôvodnom stave, 2. posch., v osobnom vlastníctve, Hviezdoslavova ul.
Cena: 40 000 €. T: 0910 653 122
17/12
•Predám 3-izbový byt + garáž + pivnica, v Trnavej Hore, v
peknom prostredí, po čiastočnej rekonštrukcii.
T: 0918 592 306
18/12
•Predám 2-izbový byt po celkovej rekonštrukcii, bez ďalších investícií. Byt je pekný, 63m2, 3 loggie a komora. Bytový
dom je zateplený, má plastové okná a novú strechu. T: 0904
050 060
19/12
•Predám veľký (96 m2), pekný, čiastočne zrekonštruovaný
3-izbový byt v Ostrom Grúni. Voľný ihneď. Cena: 18 000 €.
T: 0902 592 219
20/12
•Predám 2-izbový byt, OV, neďaleko tržnice, s balkónom.
Plastové okná kuchyňa, obývačka, inak pôvodný stav. Cena:
26 000 €, možná dohoda. T: 0907 832 961
22/12
•Predám rodinný dom v Žiari. T: 0908 282 912

25/12

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu
v Žiari nad Hronom na Ul. A. Hlinku 9 ponúka na dlhodobý
prenájom časť budovy, približne 100 m2, na tejto adrese. Viac
informácií na tel. čísle: 0903 549 406.
32/11
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za políciou v ZH.
Cena dohodou. T: 0918 489 129
2/12
•Dám do prenájmu slnečný 2-izbový byt, CENTRUM II,
s výmerou 50 m2. V byte sú vymenené plastové okná, vystierkované, vymaľované, plávajúce podlahy, vymenená kuchynská linka. Byt je voľný od 1.6.2012. Nájomné: 300 €.
T: 0907 048 586
4/12
•Dám do prenájmu kompletne zariadený, prerobený 2-izbový byt, na Ul. Š. Moysesa, blízko námestia. Cena: 360 €/
mesiac, vrátane energií. T: 0910 981 176
9/12
•Dám do prenájmu 1-izbový byt na Etape, tiché prostredie,
2. poschodie. Voľný 1. júla 2012. T: 0907 299 054
14/12
•Dáme do prenájmu 2-izbový byt v strede mesta Žiar
nad Hronom. T: 0908 076 092
15/12
•Prenajmem izbu v 2-izbovom byte v Žiari nad Hronom.
Cena: 125 €, vrátane energií. T: +420 737 060 658
23/12

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením RD v okrese LC za 2 - 3-izb. byt v ZH. Dom 3-izb.
bytu je po kompletnej rekonštrukcii, pred dokončením.
7/12
T: 0903 443 895

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
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena
12.699,00 EUR (pôvodná cena: 15.500,00 EUR), výmera:
22 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.
Chrásteka, v pôvodnom stave. Cena: 19.000,00 EUR,
výmera: 35 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave. Nová cena: 20.000,00
EUR, (pôvodná cena 21.000,00 EUR), výmera: 40 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, v pôvodnom stave. Nová cena: 21.000,00
EUR (pôvodná cena 25.000,00 EUR), výmera: 42 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 31.990,00 EUR, výmera: 49 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 27.730,00 EUR, (pôvodná
cena 32.000,00 EUR), výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom,
Ul. Komenského, kompletne zrekonštruovaný.
Nová cena: 32.000,00 EUR, (pôvodná cena 42.000,00
EUR), výmera: 60 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 28.500,00 EUR, (pôvodná cena 31.000,00
EUR), výmera: 63 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena:
34.500,00 EUR, (pôvodná cena 36.750,00 EUR), výmera:
64 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: 35.990,00 EUR, (pôvodná cena 37.800,00
EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom,
Ul. M. R. Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 48.660,00 EUR, (pôvodná cena 51.500,00
EUR), výmera: 74 m2
•3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom, Ul.
Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane
zariadenia. Nová cena: 90.000,00 EUR, (pôvodná cena),
výmera: 100 m2

•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, pôvodný stav. Cena: 43.990,00 EUR,
výmera: 84 m2
•4-izbový tehlový byt s dvomi loggiami v Žiari
nad
Hronom,
Ul.
Jesenského,
kompletne
zrekonštruovaný. Nová cena: 117.000,00 EUR, (pôvodná
cena 128.000,00 EUR)výmera: 89 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 45.000,00 EUR, (pôvodná cena 71.000,00
EUR), výmera pozemku: 1.056 m2
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.500,00 EUR, (pôvodná cena 178.000,00
EUR), výmera pozemku: 823 m2
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 69.160,00 EUR, zastavaná plocha: 299 m2, výmera
pozemku: 1614 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000,00 EUR,
(pôvodná cena 26.500,00 EUR), zastavaná plocha:
118 m2, výmera pozemku: 595 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena
51.450,00 EUR (pôvodná cena: 58.000,00 EUR), výmera
pozemku: 817 m2
POZEMKY:
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený
na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830,00 EUR,
výmera: 784 m2
•stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská
Hodruša“), siete pri pozemku. Cena: 100.000,00 EUR, výmera: 2.408 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 178.150,00 EUR, výmera:
5.090 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky),
určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena:
33,20 EUR / m2, výmera 77.107 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. SNP), určený na priemyselnú výrobu, siete na a pri pozemku.
Cena: 100.000,00 EUR, výmera 3116 m2
O S T A T N É:
•garáž v Žiari nad Hronom (Ul. M. Chrásteka).
Cena: 4.500,00 EUR, výmera: 15 m2.
•záhradná chatka v Bartošovej Lehôtke, v pôvodnom
stave. Cena: 14.300,00 EUR, zastavaná plocha: 32 m2, výmera pozemku: 501 m2

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

AUTO MOTO
•Predám BABETU 215, r. v. 1991, s papiermi. Vo výbornom
stave. Treba vidieť, ZH. Cena: 130 €, dohoda možná.
3/12
T: 0908 200 413
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ZAMESTNANIE
•Prijmem predavačku (iba dôchodkyňu) do novinového
1/12
stánku pri tržnici v ZH. T:0905 335 297
•Prijmeme do pracovného pomeru čašníka/čašníčku.
Info: 0918 919 199
21/12
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SPOMIENKA

Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne ho naše oči
všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud mu nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude stále žiť.
Dňa 16. júna si pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, svokor, starý a prastarý
otec
František Šarközi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka Marta, dcéry Marta a
Marcela s rodinami a synovia Roman,
František, Vlastimil a Vladimír s rodinami.

SPOMIENKA

Veci, ktoré si v živote dokázal,
slová, ktoré si vyslovil, všetko,
čo si pre nás
na tomto svete urobil,
nám navždy zostane
hlboko ukryté
v našich mysliach a srdciach.
Dňa 18. júna uplynie 13 rokov od chvíle, keď
nás opustil náš drahý manžel, otec, brat a
švagor
Rudolf Hós.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Manželka Eva, dcéry Ruth a Denisa a ostatná
rodina.

SPOMIENKA

Smútime,
no necháme ťa tíško spať,
čo bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 23. júna uplynie 1. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý
a prastarý otec, strýko a švagor
Ignác Vlček.
Spomeňte si s nami. Spomína smútiaca
rodina.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/ INZERCIA

SPOMIENKA

Dňa 7. júna uplynulo 15 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Martin Geško.
Dňa 30. júna uplynú 2 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila aj jeho manželka
Anna Gešková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im spolu s nami tichú spomienku.
Syn Ivan s rodinou.
SPOMIENKA

Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali a nemožno
zabudnúť, keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád vie,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 23. júna si pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás náhle opustila
naša drahý mama a stará mama
Ľudmila Čurná.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou syn Ondrej a dcéra Ľudmila s rodinou.
SPOMIENKA

Naše oči ťa hľadajú,
po tvári slzy stekajú,
len žiaľ a smútok v srdci zostali,
lebo tvoje oči sa navždy zavreli.
Dňa 12. júna si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš milovaný manžel
a otec
Ľubomír Nemčok
zo Žiaru nad Hronom.
Spomeňte si s nami.
Manželka Eva a syn Ľubomír.

noviny.ziar.sk
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POLÍCIA ROZŠIRUJE STRÁNKOVÉ HODINY
PRE RODIČOV VYBAVUJÚCICH PAS PRE DIEŤA

Polícia vychádza v ústrety rodičom s malými
deťmi a snaží sa šetriť ich čas, preto od 1. júna
do 30. júna tohto roka bude možné podať žiadosť o vydanie cestovného dokladu každý piatok od 12.00 do 18.00 hodiny. Okrem bežných
stránkových hodín budú môcť rodičia vybaviť
cestovný pas pre svoje dieťa do 15 rokov aj každý
piatok. V tomto čase pracovníci nebudú vybavovať iné stránky. Rodičia samozrejme môžu využiť
aj bežné stránkové dni.
Od 26. júna roka vstupuje do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá
povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Každý občan Slovenskej republiky bude musieť mať vlastný cestovný
doklad. V praxi to znamená, že príslušné útvary Policajného zboru už od 26. júna nebudú
vykonávať zápisy detí mladších ako 5 rokov
do cestovného dokladu rodiča. Odporúčame zistiť si pred cestou podrobnosti o platnosti
cestovného dokladu v iných krajinách priamo
na príslušnom zastupiteľskom úrade krajiny,
do ktorej občan cestuje. Podrobnosti o vybavovaní cestovných dokladov nájdete
na stránke ministerstva vnútra a polície http:
//www.minv.sk/?cestovne-pasy.
JÚNOVÝ DEŇ KRÁSY V MESTSKEJ OBÝVAČKE

Chceš sa pekne nalíčiť a byť trendy s Beou
Hrúzovou? Máš 14 – 30 rokov? Tak príď
do Mestskej obývačky, ktorá sa nachádza
na Mestskej plavárni, II. poschodie, kde sa okrem
iného naučíš, ako sa starať o pleť a ako sa správne líčiť. Deň krásy sa uskutoční vo štvrtok 21. júna
o 15.00 hod.
V Mestskej obývačke ponúkame aj laminovanie, viazanie prác do hrebeňovky a kopírovanie.
Otvorené je od pondelku do piatku od 13.00
do 17.00 hod. Kontakt: mestska.obyvacka@gmail.
com.
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

V stredu 23. mája privítala „Dvojka“ návštevu
z Japonského veľvyslanectva. Žiaci navštevujúci triedy so zameraním na rozšírené vyučovanie spoločenskovedných predmetov strávili
príjemné a zaujímavé dopoludnie v spoločnosti
kultúrnej atašé Ikuko Fujii a Zuzany Želinskej.
Nielenže sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o Japonsku, jeho kultúre a tradíciách, ale taktiež si pri
kladení otázok overili svoje komunikačné zručnosti

12. jún 2012 | Mestské noviny

Návšteva z Japonska

Les v škôlke

z anglického jazyka. Žiakov na prvom stupni nadchol tradičný odev – kimono, ktoré si niektorí mohli
vyskúšať i obliecť. Piataci a šiestaci si zase otestovali, aké majú šikovné prsty pri skladaní origami.
Po chvíľke trpezlivosti lietalo vo vzduchu 50 žeriavov. Veľkým potleskom všetci ocenili aj hudobné nadanie pani Fujii, keď na klavíri zahrala
dve tradičné japonské piesne. „Chutnou bodkou“
na záver bol výborný čaj, ktorý pre deti i dospelých
prichystal majiteľ čajovne Dušan Blaho. Žiaci mohli
zároveň vidieť čajový servis, ktorý sa v Japonsku
používa pri príprave tradičného čaju.
Toto stretnutie nadviazalo na predchádzajúci medzinárodný projekt „Bridge“, v rámci ktorého žiaci
formou zážitkového učenia bližšie spoznali kultúru
Ruska, Brazílie, Ugandy a Číny. Zároveň sa presvedčili o tom, že anglický jazyk je most na dorozumenie sa s ľuďmi z rôznych kútov sveta. Za pomoc
pri organizácii besedy a za spríjemnenie posedenia
výborným čajom ďakujeme Milošovi Viglašskému
a majiteľovi Čajovne za rohom Dušanovi Blahovi.
Mgr. Dana Matušková

V mesiaci máj navštívili škôlkarov z Materskej
školy na Ul. Dr. Janského zamestnanci Lesného
závodu v Žarnovici. Pre deti pripravili veľmi zaujímavé aktivity. Dozvedeli sa rôzne nové informácie o prírode a živote v nej. Touto cestou im
ďakujeme za príjemné a poučné dopoludnie.
Klobušická, Tináková
– MŠ na Ul. Dr. Janského

V Materskej škole – elokovaná trieda na Ul. Rázusovej sa lienková trieda premenila na krásnu
sladkú palacinkovú reštauráciu. Škôlkari si tak
palacinkami osladili Deň detí.
Študenti zo SOŠOaS v Žiari nad Hronom (Rastislav
Benedik, Sandra Karová, Paula Galbová, Kristína Jenisová a Michal Beňo) predviedli pod vedením majsterky pani Pesekiovej reštauráciu v plnom prúde.
Ako mávnutím čarovného prútika sa detské stoly
premenili na ružovo prestreté reštauračné stoly
so všetkým, čo do reštaurácie patrí. Deti s radosťou,

Palacinková reštaurácia

úsmevom a sladkým pokušením sledovali, ako ich
všetci obskakujú, prinášajú palacinky a odnášajú
tanieriky. Domov si deti odniesli sladké maškrty,
darčeky a hračky.
Škôlkarov však čakajú ďalšie prekvapenia, zábava a darčeky – Bublinkový deň, Rozprávkový deň,
Karnevalový deň, Pesničkový deň a Športový deň.
Okrem sladkej palacinky si mohli deti vybrať darčeky aj od firmy Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky. Ďakujeme všetkým, ktorí našim deťom tento úžasný deň spestrili.
Kolektív zamestnancov a detí MŠ
– ET na Ul. Rázusova č. 6

Spomienka na partizánov

Zážitkové čítanie

Našu úctu si určite zaslúžia hrdinovia SNP, z ktorých mnohí položili svoje mladé životy pre slobodu
nás všetkých. Pripomenúť pamiatku dvoch z nich
si išli aj žiaci „Štvorky“. Zástupcovia 8. a 9. ročníka –
Dominika Kukučková, Naďa Ivancová a Lukáš Muha
sa spolu s pedagogičkami vybrali na Šibeničný
vrch, kde si zapálením sviečky, úpravou miesta ich
posledného odpočinku a zasadením kvetov uctili
ich pamiatku.
S. Haštová a D. Štrbíková

Posledný májový deň sa tretiaci zo Základnej
školy na Jilemnického ulici spolu s triednymi učiteľkami na chvíľu premenili na čarodejníkov a vďaka
pútavému rozprávaniu pracovníčky Mestskej knižnice sa premiestnili do rozprávkového prostredia
plného nečakaných a tajomných udalostí. Aj takýmto atraktívnym spôsobom sa dá deťom predstaviť detská literatúra. Za príjemne strávený čas
v rozprávkovom svete ďakujeme.
D. Štrbíková

Všetkovedko aj na „Štvorke“
Žiaci 3. a 4. ročníka zo Základnej školy na Jilemnického ulici sa zapojili do celoslovenskej súťaže
Všetkovedko, ktorá sa uskutočnila v rámci celého
Slovenska. Pri odpovediach na súťažné otázky museli preukázať svoje vedomosti z rôznych oblastí:
z matematiky, prírodovedy, informatiky a zo slovenského jazyka. Svojou úspešnosťou dokázali, že
sú výborne pripravení a titul VŠETKOVEDKO si právom zaslúžia.
D. Štrbíková

Deň Európy
Pri príležitosti vzniku Európskej únie priblížili pedagógovia a žiaci Základnej školy na Jilemnického
ulici všetkým školákom štáty EÚ. Žiaci z každej triedy si pripravili prezentácie jedného členského štátu. Snažili sa predstaviť túto krajinu tak, aby ju ostatní mohli spoznať všetkými zmyslami. V priebehu
dopoludnia tak videli gréckych bohov, odfotili sa s
Caesarom, bojovali s gladiátormi, cítili vôňu romantického Paríža a započúvali sa do temperamentného čardáša, ktorý nám naživo ponúkli obyvatelia
Maďarska. Zážitkom bolo pozorovať výbuch sopky
Vezuv, či stretnúť sa s rôznymi osobnosťami z histórie: nádhernou Júliou a Hitlerom v mini vydaní.
V priestoroch školy rozvoniavalo jedlo z každého
kúta Európy – pizza, oštiepky, guláš, losos, sladké
tiramisu, tortily, čokoládové torty, syry či ovocie.
Takto symbolicky sa vzájomne zblížili triedy, ako sa
navzájom zbližujú národy Európskej únie. Za tento
nezabudnuteľný deň ďakujeme šikovným žiakom,
ktorí svojím nadšením, snahou a odhodlaním dokázali vytvoriť superštát – EÚ, v ktorom žijeme všetci
spolu a pritom si zachovávame svoju identitu. Poďakovanie patrí všetkým učiteľom, rodičom a starým rodičom, ktorí varili, piekli, šili, vyrábali a tým
prispeli k výsledku.
Mgr. Z. Boldišová

Škôlkari vyhrali výlet do rozprávkového sveta Habakuky
Zapojením sa do súťaže, ktorú vyhlásila Tatranská mliekareň TAMI – Zaži dobrodružstvo
s nami!, vyhrali deti z Materskej školy – elokovaná trieda na Rudenkovej ulici výlet do rozprávkového sveta Habakuky na Donovaloch.
Hneď za vstupnou bránou ich pri sedemmíľovej
čižme privítali rozprávkové postavy – princezné,
princovia, sluha, kováč a čertica. Niektoré deti sa
trošku preľakli, ale zvedavosť aj tak zvíťazila a išli
ďalej. V zakliatom čiernom meste na škôlkarov
čakala rozprávka Dlhý nos, v Hodovni rozprávka
O princeznej a drakovi, ktorú vyslobodil nebojácny princ a nakoniec sa stretli s Kováčom a čertom.
V domčeku Negrambľoš boli pre deti pripravené tvorivé dielne a maľovanie na tvár, v mini zoo
si prezreli domáce zvieratká a na priľahlej lúke sa
do sýtosti vyhrali s drevenou stavebnicou a vyskúšali si svoju obratnosť na drevených preliezkach a
hojdačkách. Oboznámili sa tiež s okolitým prírod-

Týždeň detských radostí

ným prostredím, ktoré je čarovné a jedinečné. Týmto výletom si rozvili vzťah k slovenským ľudovým
rozprávkam, pomenovali všetky rozprávkové postavy a rozlišovali dobro a zlo.
Ľubomíra Henželová, učiteľka

noviny.ziar.sk

MDD je sviatkom všetkých detí. V MŠ – elokovanej triede na Rudenkovej ulici začali škôlkari
oslavovať o pár dní skôr, a tak si deti mohli užiť týždeň plný zábavy a prekvapení. Začali skrášľovaním
prístupových chodníkov škôlky, ktoré pokreslili farebnými obrázkami. Ďalej na nich čakalo prekvapenie v podobe turistickej vychádzky, kde si upevnili
poznatky o prírode a zvieratkách. Nezabudli navštíviť kozičky v parku a priniesť im nejaké dobroty.
Dobrodružstvo zažili aj pri hľadaní pokladu, ktorý
ukryli zbojníci. Cesta za pokladom nebola jednoduchá, museli splniť niekoľko úloh. Svoju športovú
zdatnosť si vyskúšali na školskom dvore v rôznych
športových disciplínach. Týždeň radosti a zábavy
ukončili spevom a tancom. Nechýbali ani sladké
odmeny či malá hračka.
Kolektív elokovanej triedy na Rudenkovej ul.
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Žiarske karatistky majsterkami republiky
KARATE

Poslednou majstrovskou súťažou tejto sezóny
pre karatistov z MŠK Žiar nad Hronom boli Majstrovstvá Slovenska družstiev, ktoré sa konali
2. júna v Košiciach. Do súťaže sme postavili dve
družstvá v disciplíne športový zápas kumite.
Na turnaji sa pretekalo v trojčlenných družstvách vyraďovacím spôsobom.
V kategórii 9 – 11-ročných dievčat nás reprezentovali Nina Jelžová, Natália Rajčanová a družstvo doplnila hosťujúca pretekárka z karate klubu
Farmex Nitra Adriana Valková. V prvom kole nám
žreb nadelil družstvo z karate klubu Iglow Spišská
Nová Ves. Prvá do bojov nastúpila Nina. Po vyrovnanom úvode sa ujala vedenia a zápas vyhrala.
Ako druhá nastúpila Adriana. Svoju súperku taktiež s prehľadom porazila. Za stavu 2:0 na zápasy
sa už v bojoch tretím zápasom nepokračovalo a
my sme mali za sebou prvú výhru. Do druhého
kola sa k nám prebojovalo družstvo zo Sabinova.
Takticky sme prehodili poradie pretekárok v družstve a skoncentrovali sme sa na dôležitý zápas,
ktorý nás mohol posunúť do vysnívaného finále.
Prvá nastúpila Adriana. Opäť so súperkou nemala
problém a hladko vyhrala. Nina nastúpila proti najobávanejšej pretekárke zo sabinovského družstva.
Vyhrať sa jej nepodarilo, a tak Sabinov dotiahol
skóre na 1:1. Nasledoval tretí rozhodujúci zápas,
do ktorého nastúpila Natálka. Natálka nenechala
nič na náhodu a do súperky sa aktívne pustila a nakoniec vybojovala pre družstvo celkové víťazstvo.
Vo finále na nás čakali domáce pretekárky z Košíc.
Prvá nastúpila Nina, ktorá sa trojbodovým kopom
na hlavu súperky ujala vedenia. Súperka stačila
skorigovať na 3:1, no prvý bod za vyhraný zápas
bol náš. Adriana nastúpila do druhého zápasu, kde
sa so súperkou postupne doťahovali. Jej konečná
remíza 2:2 finálový zápas riadne zdramatizovala,
keď naša najmenej skúsená pretekárka v družstve Natálka nastúpila do rozhodujúceho zápasu
proti skúsenej košickej pretekárke. Natálka bola

na zápas psychicky a takticky poriadne pripravená
a na celkovú výhru družstva jej stačila remíza, resp.
aj prehra s jednobodovým rozdielom. Zo začiatku
zápas Natálka viedla takticky v obrannom štýle, no
za stavu 0:1 sme zmenili taktiku na útočnú, čo asi
prekvapilo našu súperku a Natálke sa nakoniec podarilo dvakrát zabodovať a zápas tak vyhrala. Touto
poslednou výhrou sa skončila naša úspešná cesta k
majstrovskému titulu.

Tatárová jasnou víťazkou stretnutia
V kategórii 12 – 14-ročných dievčat sme mali
taktiež zastúpenie, kde naše družstvo tvorili pretekárky Karolína Pivarčiová, Martina Tatárová a
Dominika Veisová. Hneď v prvom kole sme narazili na kvalitné družstvo zo Sabinova. Karolína nastúpila do prvého zápasu, no zápas sa nevyvíjal v
náš prospech, keď nakoniec Karolína prehrala 0:3.
Martina v druhom zápase viedla vyrovnaný boj,
ktorý nakoniec skončil remízou. Do tretieho zápasu
nastúpila Dominika s tým, že musí vyhrať o 4 body
nad skúsenou pretekárkou, čo bolo veľmi ťažké.
Dominika musela riskovať, no takticky vedený boj
našej súperky jej veľmi neumožňoval sa bodovo
presadiť a bodovala tak naša súperka. Nakoniec
naše dievčatá podľahli Sabinovu na zápasy 0:2.
Keďže sa Sabinov nakoniec prebojoval až do finále,
mohli sme ešte zabojovať v repasáži o tretie miesto.
Podobné ambície mali však aj naše súperky z CMK
Banská Bystrica, kde družstvo tvorili aj čerstvá
majsterka a vicemajsterka Slovenska. Papierovo
silnejších súperiek sme sa však nezľakli a dievčatá
nastúpili do bojov plne koncentrované. Prvá do bojov nastúpila Karolína. Zápas bol veľmi vyrovnaný
a nakoniec skončil pre nás veľmi cennou remízou.
Druhá nastúpila do bojov Martina proti majsterke
Slovenska. Martina vedela, že nesmie prehrať, a tak
zahodila za hlavu predsudky a do súperky sa pustila bez rešpektu. Práve tento postoj spravil z Marti-

Otvorené majstrovstvá republiky Šito ryu asociácie
KARATE

Týždeň po úspechoch na oficiálnych majstrovstvách republiky čakali našich karatistov z MŠK
Žiar nad Hronom Otvorené majstrovstvá Slovenskej Šito ryu asociácie – štýlové majstrovstvá Slovenska.
V karate sa súťaží v štyroch štýloch – goju ryu,
šito ryu, wado ryu a šotokan. Rozdiely medzi jednotlivými štýlmi sú pre laika hlavne v súborných
cvičeniach kata. Napriek tomu, že u nás v klube
cvičíme v štýle goju ryu, týchto majstrovstiev sa
zúčastňujeme už pár rokov hlavne v disciplíne kumite, kde dosahujeme pekné výsledky.
Majstrovstiev, ktoré sa konali tento rok 26. mája
v Nových Zámkoch, sa za náš klub zúčastnili štyria
pretekári. V konkurencii pretekárov z 27 klubov
zo Slovenska a Maďarska si počínali opäť výborne a
všetci sa medailovo presadili.
Prvá do bojov nastúpila Veronika Víglašská.
Po tesnej prehre 0:1 so skúsenejšou pretekárkou
v semifinále sa umiestnila na treťom mieste. Zvyšok výpravy tvorili už skúsení pretekári a bolo to
vidieť aj na ich výkonoch, keď nikto z nich nenašiel
premožiteľa, a tak si domov odniesli najcennejšie

medaile a poháre víťazov. Majstrami Slovenska Šito
ryu asociácie sa vo svojich kategóriách stali Nina
Jelžová – športový zápas dievčatá 10 – 12-ročné
do 45 kg, Martina Tatárová – športový zápas dievčatá 13 – 15-ročné nad 50 kg a Michal Výrostko –
športový zápas chlapci 10 – 12 rokov do 45 kg.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

noviny.ziar.sk

ny jasnú víťazku stretnutia, keď vyhrala 6:0. Tretej
Dominike stačilo neprehrať o viac ako 5 bodov.
Tomuto sme prispôsobili aj taktiku a išli sme na istotu. Dominika do bodky splnila taktické pokyny a
nakoniec jej boj skončil 1:2, čo naše družstvo opäť
posunulo na stupeň víťazov. Naše účinkovanie
na Majstrovstvách republiky družstiev bolo veľmi
úspešné, keď sme sa opäť vedeli presadiť na najvyššej súťaži a opäť sme dokázali, že na ZŠ na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom a na ZŠ v Hornej
Ždani, kde trénujú naši pretekári, sa na tréningoch
odvádza kvalitná práca. Pretekárom ďakujeme
za kvalitné výkony a našim priaznivcom za podporu.
Mgr. Ľubomír Striežovský
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

Poď hrať s nami futbal

Chceš hrávať futbal? Príď na tréning svojej vekovej kategórie a získaj množstvo
krásnych zážitkov a nových kamarátov.
Futbal je hra, ktorá spája a je dostupná
pre všetkých, ktorí majú chuť športovať.
Začať s futbalom môžeš v akomkoľvek veku.
Je to veľmi jednoduché. Stačí si vybrať svoju
vekovú kategóriu a prísť na tréning. Tréningy
prebiehajú počas celého roku a ty sa môžeš
kedykoľvek zapojiť do tréningového procesu.
V FK Žiar nad Hronom je 10 mládežníckych
družstiev a z toho 4 prípravky. Každý, kto má
záujem hrať futbal, môže prísť na tréning a začať s nami trénovať.
(fk)

14

ŠPORT

12. jún 2012 | Mestské noviny

Víťazom žiarskeho polmaratónu sa stal Ádám Kovács z Maďarska
POLMARATÓN

Behu zdravia sa zúčastnili aj rekreační bežci.
V sobotu 26. mája sa v uliciach mesta bežal už
3. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu.
Na štart sa postavilo 101 pretekárov.
Ako už býva zvykom, pred samotným polmaratónom si rekreační bežci zabehli aj beh zdravia, ktorého trať meria 1,1 kilometra.
Nechýbali ani rôzne sprievodné podujatia
pre deti predškolského veku a žiakov I. stupňa.
Novinkou bola súťaž inline korčuliarov, ktorého sa
zúčastnilo 43 pretekárov. Najrýchlejší bol Jakub
Lescinsk z Košíc s časom 38:38.137. Víťazom polmaratónu sa nakoniec s časom 1:11:32.368 stal
maďarský pretekár Ádám Kovács pred Ukrajincom
Anatoliyom Malyym a ďalším Maďarom, Juhászom
Tamásom.
Súčasťou polmaratónu, ktorý sa bežal v uliciach
mesta, bol aj štafetový beh. Tento rok sa do neho
zapojilo 12 súťažných tímov. Najlepšie sa darilo
mužom z Atletického klubu MŠK, za ktorými skončili žiaci z Atletického klubu MŠK a Olympijská štafeta.

že štafeta mala prívlastok olympijská. S radosťou
som prijal výzvu a pozvanie zúčastniť sa Žiarskeho mestského polmaratónu, veď tu, v Žiari, najmä
v Základnej škole na Jilemnického ulici, mám veľmi dobrých priateľov,“ povedal po odbehnutí svojej časti štafetového behu Martin Vrábeľ, úspešný
bývalý československý maratónec a reprezentant
a dodal: „Priznám sa, myslel som si, že rovinka,
ktorú tu v Žiari máte, keď idete autom, je kratšia.
Dnes bola dlhšia. Behanie je však o tom, aby ste sa
kúsok aj prekonali a vtedy to má význam.“ Ako však
priznal, súťažiť zo začiatku nechcel. Nakoniec však
bol rád, že to spoločne s ostatnými olympionikmi

Súčasťou 3. ročníka boli aj in-line korčuliari.

Na štart polmaratónu
sa postavilo 101 pretekárov.
dokázali. „Pre žiarske talenty sme, myslím, boli dobrým súperom. Možno sme ich aj motivovali, aby
viac trénovali,“ dodal.
Ďalším olympionikom, ktorý prijal výzvu, bol aj
Pavol Blažek, účastník štyroch olympijských hier
a majster Európy v chôdzi na 20 km z roku 1990.
„Na polmaratóne som už druhýkrát. Bežal som prvý

ciálnu prípravu, ale beh je mojou každodennou
súčasťou.“ Štvorku pretekárov ešte doplnili Mojmír
Lániček, československý maratónec a úspešný pretekár, ktorý dosiahol 6. historický výkon v slovenských maratónskych tabuľkách a Marek Matiaško,
slovenský biatlonista, účastník zimných olympijských hier.

Amatérskych bežcov v Žiari pribúda

Aktívnym účastníkom polmaratónu je pravidelne
aj žiarsky primátor, Ivan Černaj. „Máme za sebou už
tretí ročník. Uvedomujeme si, že bude trvať možno päť rokov, kým sa všetko takpovediac zabehne, kým vychytáme maličkosti. Aj samotní bežci
nám poradili, čo máme zlepšiť. Teší ma, že bežcov
je stále viac a radosť mám aj z toho, že čoraz viac
amatérskych bežcov behá aj v tomto meste. Týmto podujatím im dávame motiváciu, nie aby boli
na prvom či druhom mieste, ale aby behali. Tiež ma
teší, že MŠK podporuje žiarsky polmaratón a že sa
nám podarilo urobiť beh, ktorý je v meste. Verím,
že ďalší ročník bude zase o niečo lepší a príde naň
ešte viac bežcov,“ zhodnotil na záver Ivan Černaj.
(li)
Foto: DuPe

Marek Matiaško a Mojmír Lániček,
Olympijská štafeta.
Ako sme vás už informovali, do štafetového behu
sa zapojili aj bežci zo žiarskeho atletického klubu,
ktorí do súboja vyzvali slovenských olympionikov.
Domáci pretekári Samo Čaba, Lukáš Muha, Martin
Kollár a Martin Balún nakoniec nad športovcami,
ktorí sa zúčastnili niekoľkých svetových podujatí či
olympijských hier, zvíťazili. Ako sa zhodli všetci štyria žiarski bežci, olympionikov oslovili preto, lebo
sú ich vzormi. Na štafetu sa poctivo pripravovali
a bežali s myšlienkou olympionikov zdolať.

Žiarski bežci zvíťazili
nad slovenskými olympionikmi

Pavol Blažek, Mojmír Lániček, Martin Vrábeľ
a Marek Matiaško ani na chvíľu nezaváhali a výzvu
Žiarčanov na zmeranie síl prijali. „Veľmi ma teší,

Nechýbal ani primátor Žiaru.
úsek štafety a pokračoval som ďalej aj v polmaratóne. Priznám sa, bežalo sa mi ťažko, ale som rád,
že som prišiel do cieľa. Zabrať mi dalo najmä slnko
a kopec. Som však rád, že nás porazili mladí. Dúfam, že budú mať motiváciu, budú ďalej trénovať
a zoberú našu štafetu ďalej,“ povedal po skončení
polmaratónu a zdôraznil, že svoju aktívnu činnosť
ukončil už pred 17 rokmi. „Dnes behám pre radosť
a som rád, keď ma mladší porazia. Nemal som špe-

noviny.ziar.sk

Traťový rekord z minulého roku
nikto neprekonal.

Mestské noviny | 12. jún 2012

15

ŠPORT

Foltán získal v Čechách druhé miesto
CYKLISTIKA

O ďalší vynikajúci výsledok pre slovenskú
cyklistiku sa pričinil na 42. ročníku medzinárodného etapového preteku Malý závod míru
v českom Lanškroune starší žiak MŠK Žiar
nad Hronom, Adrian Foltán, ktorý na tomto
podujatí obsadil vynikajúce druhé miesto.
Vďaka zapáleným a neúnavným organizátorom
v Lanškroune sa v dňoch od 1. do 3. júna uskutočnil
už 42. ročník medzinárodných etapových pretekov
určených pre kategóriu starších žiakov Malý závod
míru. Kedysi slávny amatérsky pretek dospelých
dnes putuje po cestách okolo Lanškrouna. Nie náhodou sa na tomto preteku objavujú talenty, ktoré
dostávajú priestor a motiváciu po vzoroch legiend
typu Veselého, Smolíka, Moravca či Svoradu.
Na štarte Malého závodu míru sa prezentovalo
79 cyklistov zo šiestich krajín. Vo výbere Slovenskej
republiky pod vedením trénerov Sitoru a Vyšňu sa
predstavila aj dvojica žiarskych cyklistov – Adrian
Foltán a Henrich Hasch. Celková dĺžka preteku
133 km bola rozdelená do štyroch etáp.

Upršaná úvodná etapa 42. ročníka Malého závodu míru merala 40,9 km a na cyklistov čakali tri
horské a dve rýchlostné prémie. Už od úvodných
kilometrov hýrili aktivitou slovenský pretekári,
najmä Žiarčan Adrian Foltán, ktorý sa stal víťazom
všetkých horských prémií a do cieľa šprintoval
na výbornom treťom mieste. Do druhej etapy sa
tak zaslúžene obliekol do bodkovaného dresu vedúceho pretekára vrchárskej súťaže. Víťazom úvodnej etapy a do žltého dresu vedúceho pretekára sa
obliekol Petr Mosinger z CK Příbram, druhá priečka patrila Matúšovi Štočekovi z výberu Slovenska. Druhá etapa časovka jednotlivcov merala 8,8
km a jej víťazom sa stal pretekár TJ ZČE Plzeň Jan
Eibich. Adrian Foltán potvrdil svoje časovkárske
prednosti a obsadil druhé miesto so stratou troch
sekúnd na víťaza. Henrich Hasch v časovke obsadil
34. miesto.

Slováci boli ozdobou
42. ročníka Malého závodu míru

Tretia etapa merala 42,2 km a na trati boli vypísané
tri horské a jedna rýchlostná prémia. Strata Foltána
na vedúceho pretekára po druhej etape sa znížila
na 5 sekúnd, a tak na prémiách nastal boj o každú
sekundu. Foltán v tejto etape podal fantastický výkon, ktorý premietol v etapové víťazstvo a pridal
k tomu víťazstvo na dvoch vrchárskych a druhým
miestom na rýchlostnej prémii. Znížil náskok lídra
pretekov do záverečnej etapy na dve sekundy. Stále sa zlepšujúci Henrich Hasch prišiel do cieľa vo vedúcej skupine a obsadil 16. miesto. Do záverečnej
štvrtej etapy (kráľovskej), ktorá merala 41,2 km, boli
chlapci zo Slovenska najlepším tímom a držiteľmi

všetkých trikotov, okrem najcennejšieho. Do etapy teda nastupovali s odhodlaním získať žltý dres.
Od úvodných kilometrov útočili a pokúšali sa o samostatné úniky. To sa im aj nakoniec podarilo, keď
po vydarenom sólovom úniku vyhral záverečnú
etapu s náskokom viac ako dvoch minút Juraj Michalička s výberu Slovenska a zaslúžene sa stal víťazom 42. ročníka Malého závodu míru.
Hlavný peletón priviedol do cieľa výborne špurtujúci Adrian Foltán a druhým miestom v etape
obsadil aj konečné druhé miesto na podujatí a
získal k dresu vedúceho pretekára vrchárskej súťaže aj dres modrý určený pre vedúceho pretekára
bodovacej súťaže. Henrich Hasch prišiel do cieľa
v hlavnom peletóne na 24. mieste a v konečnom
hodnotení obsadil 19. miesto.
Výkony reprezentačného výberu starších žiakov
Slovenska pri záverečnom dekorovaní ocenila aj
samotná legenda Československej cyklistiky a víťaz Pretekov mieru
Jan Smolík, ktorý sa
o našich chlapcoch
vyjadril
slovami:
„Slováci boli ozdobou 42. ročníka Malého závodu míru.“
Je
potešiteľné,
že žiarska cyklistika mala na tomto
výsledku
nemalú zásluhu, za čo
patrí
chlapcom
poďakovanie.
F.S.

Proti Rajcu s čistým gólovým kontom
FUTBAL III. LIGA STARŠÍ DORAST

26. kolo: MŠK Kysucké Nové Mesto – FK Žiar
nad Hronom U19 1:0 (0:0)
27. kolo: FK Žiar nad Hronom U19 – FK Rajec
4:0 (3:0)
Góly: Bodor, Gallo, Truska, Mekíš.
Po dlhšej dobe sa proti Rajcu hráči herne priblížili svojim výkonom k jesenným zápasom a neinkasovali v zápase gól. Už v 6. min Bodor z priameho
kopu vymietol pravý horný roh súperovej brány a
bolo 1:0. Aj po tomto góle hrali Žiarčania aktívne a
krížnymi prihrávkami sa dostávali do gólových šancí. V 39. min. Gallo upravil na 2:0 a v 44. min. Truska

na 3:0.
V druhom polčase sa hostia viac snažili ohrozovať
bránku domácich, ale brankár Tatár bol na svojom
mieste a domácich podržal niekoľkými dobrými
zákrokmi. V 79. min. striedajúci Mekíš vsietil na konečných 4:0.
Tabuľka
1. Lučenec
27 20 4 3 90:30 6 4
2. Zvolen
26 18 2 6 61:31 5 6
3. K. N. Mesto
26 16 3 7 53:34 5 1
4. MŠK R. Sobota 27 14 6 7 68:35 4 8
5. Badín
26 15 1 10 59:39 4 6

6. Žiar n. Hr.
7. MFK B. Bystrica
8. Rajec
9. Bytča
10. D. Kubín
11. Čadca
12. Bánová
13. V. Krtíš
14. Fiľakovo
15. Kremnička
16. N. Baňa

27
27
27
26
27
26
27
26
27
26
26

14
12
12
11
11
10
10
9
5
3
1

4
5
2
4
3
5
5
6
7
3
2

9
10
13
11
13
11
12
11
15
20
23

63:48
50:36
45:59
47:58
40:50
50:45
45:51
50:41
30:71
25:84
20:84

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

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

14
14
13
12
11
10
9
9
10
5
4
4

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

9
10
12
11
9
11
12
14
17
18
21
22

54:48
50:38
50:64
56:48
45:43
54:43
56:42
45:58
41:59
28:73
24:90
24:93

47
46
42
41
41
37
34
32
31
20
15
14

Žiar nestačil na Ďanovú, do III. ligy postúpil Martin
FUTBAL MUŽI - MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

25. kolo: FK Žiar nad Hronom – Baník Kalinovo
3:1 (2:1)
Góly: Neuschl 2, Rapčan.
Domáci hrali od začiatku s favoritom vyrovnanú
partiu. Aj keď tabuľkový rozdiel bol veľký, na ihrisku hrali dve rovnocenné družstvá. Po inkasovanom
góle sa Žiarčania dokázali rýchlo otriasť a po krásnej prihrávke Rapčana nabiehajúcemu Neuschlovi,
ktorý nezaváhal, vyrovnali skóre. O chvíľu si hráči
role vymenili a po Neuschlovej prihrávke Rapčan obišiel aj brankára a domáci sa ujali vedenia.
V druhom polčase sa hralo útočne z obidvoch strán.
Hostia aj domáci si vypracovali niekoľko šancí, gól

však vsietili iba naši. Ján Urgela trafil po centri Neuschlovu hlavu vo vnútri päťky na 3:1. Víťazstvo
je o to cennejšie, že hrali aj štyria dorastenci, ktorí
vekom prechádzajú do mužskej kategórie. Treba
vyzdvihnúť výkon Jána Urgelu, ktorý podal najlepší
výkon na ihrisku.
(fk)
26. kolo: Družstevník Ďanová – FK Žiar
nad Hronom 4:0
Tabuľka
1. Martin
28 22 4 2 86:20 70
2. Žilina B
28 20 3 5 90:25 63
3. Tisovec
28 16 4 8 43:24 52
4. Kalinovo
28 14 8 6 44:22 50

noviny.ziar.sk

5. K. N. Mesto
6. Ďanová
7. V. Krtíš
8. MFK B. Bystrica
9. Z. Poruba
10. L. Štiavnica
11. Čadca
12. Žiar n. Hronom
13. N. Baňa
14. Krásno n. Kys.
15. Turany
16. L. Lúčka
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Futbalové kluby Žiaru a Dolnej Ždane vytvorili FK Pohronie

Streetball Žiar nad Hronom

FUTBAL

Zľava: Jozef Tomčáni, Jozef Urblík a Martin Baláž.
Dva najväčšie a najsilnejšie futbalové kluby
nášho regiónu sa v týchto dňoch spojili
do jedného. Fúziou FK Žiar nad Hronom a TJ
Sokol Dolná Ždaňa tak vznikol jeden klub FK
Pohronie.
Podobný model fungovania futbalových klubov sa osvedčil aj v Prievidzi a Handlovej. Ako
povedal Martin Baláž, konateľ doterajšieho FK
Žiar nad Hronom, dôvodom zlúčenia boli neustále problémy s financovaním mužskej kategórie.
„Nevieme nájsť stabilného partnera a sponzora. Zároveň tak nemôžeme vytvoriť dostatočný
rozpočet na to, aby sa hrala súťaž na úrovni krajských majstrovstiev a aby sme zastabilizovali káder.“ S vedením MŠK, ktoré je väčšinovým vlastníkom klubu, však dospeli k názoru, že žiarske
podnikateľské prostredie dokáže vygenerovať
len určitý balík peňazí, ktorý sa musí ďalej prerozdeľovať do všetkých športov, ktoré v meste existujú. „Nedokážeme udržať potreby futbalu na to,
aby sme dosiahli určitú kvalitatívnu úroveň mužského a mládežníckeho futbalu. Naproti tomu,
v blízkosti Žiaru je klub, ktorý má silné seniorské
A – mužstvo, ktoré má zase problémy s mládežníckou kategóriou. Keď zložíme jeden spoločný
klub, kde skumulujeme naše spoločné zdroje,
vytvoríme v regióne najsilnejší klub, ktorý bude
mať šancu dať perspektívu mladým hráčom, ktorí
môžu končiť v kvalitnej súťaži,“ vysvetľuje Martin
Baláž.

V Žiari futbal nezaniká

Žiarske mužstvo, ktoré hrá v súčasnosti krajské majstrovstvá, ostáva zachované a bude fungovať ako B mužstvo FK Pohronie. A mužstvo,
čo je súčasné mužstvo Ždane, bude hrávať
v Dolnej Ždani III. ligu. „Našou ambíciou je, aby
sa A – mužstvo a starší dorastenci dostali do II.
ligy a aby sa skvalitnila práca s mládežou, keďže v súčasnosti máme veľmi silnú generáciu
prípravkárov. V súčasnosti je v mládežníckych
kategóriách približne 200 detí, čo je slušná
členská základňa, s ktorou chceme naďalej spolupracovať. Povinnosťou nášho klubu je dať im
čo najlepšie podmienky, aby sa mohli ďalej rozvíjať a mali šancu končiť tu ako kvalitní futbalisti
vo vyššej súťaži,“ hovorí ďalej Martin Baláž.
A – mužstvo bude hrávať svoje zápa-

sy na zrekonštruovanom štadióne v Dolnej Ždani a súčasný káder Žiaru, ktorý
bude neskôr dopĺňaný dorastencami, bude
svoje zápasy naďalej hrávať na žiarskom štadióne. „Je jasné, že tento krok sa nestretne
so všeobecným nadšením, zvlášť máme na mysli
skalných fanúšikov. Najmä tých, čo ešte zostali,
pretože v ostatných zápasoch na naše mužské
zápasy nechodilo ani sto divákov. To je aj celkový
obraz vývoja, ktorý u nás nastal. Veríme, že presvedčíme ľudí, či už v Žiari, alebo Dolnej Ždani, že
toto bol jediný možný krok, ako zachrániť futbal,
opäť tu vytvoriť klub, ktorý bude ponúkať budúcnosť našim deťom a ktorý bude finančne stabilizovaný,“ dodáva Martin Baláž.

Fanúšikov bude autobus
zvážať zadarmo

Výkonným riaditeľom nového klubu FK Pohronie sa stal Jozef Urblík, ktorého víziou je dostať
futbal na vyššiu úroveň. „Chceme, aby mladí
chlapci nemuseli chodiť po okolitých kluboch,
ktoré sú v súťaži vyššie, ale aby mali možnosť
ísť si zahrať vyššiu súťaž do Dolnej Ždane. Závisí
to od každého jedinca, či bude mať ambície a či
bude chcieť plniť podmienky,“ konkretizuje Jozef
Urblík.
Ambíciou Dolnej Ždane je postúpiť do II. ligy.
„V súčasnosti je veľa hráčov A –mužstva zranených. Je tu však možnosť stabilne dopĺňať do mužstva hráčov zo Žiaru,“ vysvetľuje Urblík, ktorý má
pre fanúšikov dobrú správu: „Pre všetkých fanúšikov, ktorí budú chcieť prísť na A – mužstvo do Dolnej
Ždane, bude v Žiari pripravený autobus, ktorý ich
pred zápasom odvezie a po zápase zase privezie
späť. Samozrejme, bude zadarmo, v rámci sponzoringu.“

FK Pohronie
od novej sezóny 2012/2013

„Som presvedčený o tom, že fúzia, ktorá vznikla, prispeje futbalu v našom meste a v regióne
k lepšiemu. Je to v súčasnosti jediná správna cesta k záchrane žiarskeho futbalu,“ pripája sa Jozef
Tomčáni, konateľ žiarskeho MŠK.
FK Pohronie bude tvoriť spoločnosť s ručením
obmedzeným, ktorá vzniká zlúčením dvoch
súčasných eseročiek. Žiarsky MŠK je 50 % majiteľom klubu, obec Dolná Ždaňa má rovnako
50 % podiel. Hlavným výkonným predstaviteľom
je Jozef Urblík. Klub má ďalších dvoch manažérov: manažér mládeže a B – mužstva je Rastislav
Štanga a manažér A – mužstva Stanislav Neuschl.
Už prebiehajúcu sezónu dokončia oba kluby
pod pôvodnými názvami, pod hlavičkou FK Pohronie začnú futbalisti hrať v sezóne 2012/2013..
(li)

Mesto Žiar nad Hronom, Technické služby mesta Žiar nad Hronom, s. r. o., Technické služby
mesta Žiar nad Hronom, a. s., SSOŠ technická
v Žiari nad Hronom, Občianske združenie
Šport a mládež ŽIAR vás pozývajú na 16. ročník
turnaja v streetbale.
30. júna 2012
Basketbalové kurty SSOŠ technickej
Mini – ročník 2000 a mladší
Žiaci – ročník 1997 a mladší
Juniori – 16 – 19-roční, ročník 1993 a mladší
Muži – ročník 1992 a starší
Old – nad 40 rokov, ročník 1972 a starší – neaktívni
Old – Young – otec/mama – syn/dcéra: A –
dieťa do 12 rokov B – dieťa nad 12 rokov
Prihlasovanie družstiev do turnaja podľa uvedených propozícií je možné:
osobne na sekretariáte SSOŠ technickej, Ul.
Dr. Janského 10 v pracovných dňoch od stredy 20. júna do štvrtka 28. júna od 8.00 hod. do
14.00 hod. u p. Valachovej, tel. č.: 045/673 33 94,
v poslaneckej miestnosti na Nám. Matice slovenskej v pracovných dňoch od stredy 20. júna
do štvrtka 28. júna od 15.00 hod. do 17.00 hod.
u p. Štábela, tel. č. 0915 821 786.
Do turnaja sa môžete prihlásiť aj elektronicky vyplnením prihlášky, ktorú pošlete na e-mailovú adresu: basket.zh@gmail.com, a
zároveň uhradíte štartové podľa organizátormi
vypísaných kategórií na č. ú.: 5328375001/5600
vedeného v Prima Banke, do stredy 27.júna. Do
správy pre prijímateľa je potrebné uviesť názor
družstva. Číslo účtu je účtom OZ Šport a mládež ŽIAR.
Sprievodný program: reprodukovaná hudba,
sprievodné akcie, detské atrakcie.
Všetky informácie a prihlášky nájdete
na www.ziar.sk.

