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V tomto čísle:
Z JÚNOVÉHO MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Mesto bez odpadkov aj vďaka školákom

Na júnovom zasadnutí MsZ schválili žiarski
poslanci výstavbu nájomných bytov, na ktoré
chcú získať peniaze od štátu. Od septembra sa
tiež zmenia poplatky v školských zariadeniach.
Strana 2.
DISTRIBÚCIA POTRAVÍN PRE OBČANOV
V ŤAŽKEJ SITUÁCII

Mesto sa zapojilo do programu distribúcie
potravín pre osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii. Tí dostanú z Potravinovej banky
Slovenska pšeničnú hladkú múku a bezvaječné
cestoviny. Bližšie informácie na strane 3.

STRANA 2

POZNÁME NAJLEPŠIE ŠKOLSKÉ ČASOPISY

Poslanci schválili výstavbu
nájomných bytov

V Centre voľného času boli opäť po roku vyhodnotené najlepšie školské časopisy. Víťazný časopis bude naše mesto reprezentovať aj
na celoslovenskej súťaži Proslavis 2011. Strana
11.
AKO ZNEŠKODNIŤ STARÉ LIEKY

STRANA 3

Viete, čo so starými liekmi? Nespotrebované
liečivá patria naspät do lekárne. Strana 4.
NA TOHTOROČNOM CITY FESTE AJ HUDBA
Z MARSU A CHINASKI

Už 6. ročník obľúbeného letného festivalu
sa uskutoční opäť v Parku Š. Moysesa v sobotu
13. augusta. Pre návštevníkov podujatia je pripravených množstvo hudobných kapiel, ktorých
koncerty si môžu vypočuť a pozrieť opäť zadarmo.

Plážové kúpalisko
otvorené od 12. júna

STRANA 6

Predškoláci si dali
sľub priateľstva

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

2

SPRAVODAJSTVO

28. jún 2011 | Mestské noviny

Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 16. júna sa uskutočnilo 3. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.
V úvode zasadnutia predniesol hlavný ekonóm
mesta, Juraj Gallo, informáciu o plnení rozpočtu
k 30. aprílu tohto roka. Zo správy vyplýva, že celkové skutočné príjmy mesta sú na úrovni 5 548 242
eur a celkové skutočné výdavky 4 202 797 eur.
Príjmové finančné operácie sú k uvedenému dátumu na úrovni 828 306 eur. Z tejto sumy je 760 832
eur zapojených do rozpočtu z rezervného fondu
mesta na prefinancovanie projektov z fondov EÚ;
548 eur je splácanie sociálnych pôžičiek z predchádzajúcich rokov a 66 926 eur je dočerpanie úveru
na verejné osvetlenie. Výdavky na finančné operácie sú v sume 90 360 eur, čo je splácanie istiny
z prijatých úverov.
V programe júnového zasadnutia mestského
zastupiteľstva bolo i prijatie dvoch Všeobecne záväzných nariadení. Predniesla ich vedúca odboru
školstva a športu Marta Mergová. Prvým prijatým
bolo VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach. Okrem iného sa s prijatím
tohto VZN odpustí platenie príspevkov v materskej
škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti z rodín, ktorých príjem
nepredstavuje životné minimum za splnenia konkrétnych podmienok. Marta Mergová: „Príspevky
v materskej škole sa od septembra zvýšia o 50 %,
všetky ďalšie – v ŠKD a v ZUŠ zvyšujeme o 20 %,
príspevky v CVČ sa znížia z 2,66 € na 0,10 € , čo je
zníženie o 96 %. Oslobodenie od príspevkov v základnej umeleckej škole bude v prípade, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka
o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, prípadne
ak predloží doklad o tom, že je z rodiny, ktorej prí-

jem je najviac vo výške životného minima,“ konkretizovala prijaté VZN Marta Mergová. Ďalej žiarski
poslanci prijali VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 5/2007 o školských obvodoch základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ukladá do roku
2015 zabezpečenie inštitucionálnych a individuálnych podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí
a žiakov s nadaním. Tomu zodpovedajú aj stanovené opatrenia smerujúce k zabezpečeniu kvalitných
podmienok pre rozvoj špecifického intelektového
nadania žiakov v triedach. Keďže sa v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vzdelávajú aj žiaci z okolitých obcí, vytvorením jedného
školského obvodu pre nich budú vytvorené lepšie
podmienky na rozvíjanie špecifického intelektového nadania. V ďalšom bode programu schválili
poslanci aj dodatky k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení.
Poslanci schválili výstavbu nájomných bytov
nižšieho štandardu, o miniZOO v parku zatiaľ
nerokovali
Jedným z najdôležitejších bodov júnového zasadnutia MsZ bolo schválenie výstavby bytov nižšieho
štandardu. Poslanci v tomto bode schválili zámer
realizácie výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu v režime riadeného bývania a vypracovanie
projektovej dokumentácie pre 60 bytov. Tejto téme
sa bližšie venujeme v samostatnom článku.
Počas júnového zastupiteľstva bola poslancom
predložená aj žiadosť o dlhodobý prenájom Parku
Štefana Moysesa, v ktorom žiadateľ plánuje realizovať vybudovanie areálu miniZOO a rekonštrukciu
letného domu v parku. Tento bod bol nakoniec
z rokovania stiahnutý, pričom sa bude prerokúvať
buď na najbližšom, alebo na mimoriadnom zasadnutí MsZ.

Na základe zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest, ktorý
bol NR SR prijatý tento rok, schválili poslanci plat
žiarskemu primátorovi. Plat je vyčíslený ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok)
a násobku 2,53. Priemerná mesačná mzda bola
v minulom roku vo výške 769 eur, podľa čoho je
plat primátora mesta 1946 eur. Takto určený plat sa
ďalej zvyšuje o 66,5 percenta, čo spolu predstavuje
čiastku 3241 eur.
V polovici februára bolo mesto oslovené Najvyšším kontrolným úradom v súvislosti s výkonom
kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými
právami, finančnými prostriedkami, záväzkami
a pohľadávkami za rok 2010. Účelom kontroly
bola pôsobnosť subjektu, analýza rozpočtového
hospodárenia, dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov pri hospodárení s verejnými
prostriedkami, nakladanie s majetkom a záväzkami, plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly
a úroveň a využívanie výsledkov kontrolnej činnosti. Juraj Gallo: „Hodnotenie NKÚ SR bolo okrem
vytknutých nedostatkov pozitívne v tom smere,
že veci, ktoré robíme správne, sú vedené nadštandardne dobre a ako samospráva fungujeme veľmi
efektívne a môžeme byť príkladom aj pre ostatné
mestá a obce.“
Posledným bodom júnového programu zastupiteľstva bola zmena predsedu komisie pre šport.
Keďže Norbert Nagy sa z dôvodu kumulácie predsedu v komisii s funkciou konateľa MŠK vzdal predsedníctva, poslanci zvolili nového predsedu. Stal sa
ním Peter Dubeň.
Najbližšie riadne zasadnutie žiarskeho zastupiteľstva sa uskutoční 29. septembra.
(li)

Mesto bez odpadkov
Modrá stužka – mesto, obec bez odpadkov
je pilotný projekt zameraný na pomoc krajine a prírode. Je to najväčší ekologický projekt
na Orave, do ktorého sa zapojila aj Základná
škola na Ul. Dr. Janského. Cieľom je zásadná
zmena vzťahu človeka k prírode.
Marek Baláž, riaditeľ školy: „Oslovila nás hlavná
myšlienka akcie, a síce jeden deň školského vyučovania pomôcť mestu. Tento deň strávia žiaci tak, že
budú zbierať odpady a naše mesto sa stane krajším,
čistejším. Akcia je určená pre žiakov zo základných
škôl. V meste sa nielen vzdelávajú, ale trávia tu aj
voľný čas, preto je dôležité, aby sa aktívne podieľali
na skrášľovaní prostredia, v ktorom žijú.“ Viac ako
300 detí sa vybralo na Šibeničný vrch, kde okrem
bežného zbierania odpadu a separovania pripravili
Technické služby, a. s. pre žiakov aj drvičku biologického odpadu a školáci sa tak zoznámili so spôsobom jeho spracovania. Navyše si každý žiak zasadil

vlastný kvet zo semiačka. Akcie sa zúčastnila celá
škola. „Zvyšné triedy strávili vyučovanie zbieraním
odpadu a čistením mesta či už v okolí školy, alebo
na jednotlivých sídliskách ako Etapa a Pod vršky,“
spresnil riaditeľ „Jednotky“.
Ako ďalej zdôraznil, nemali konkrétny cieľ, koľko
odpadu by sa malo vyzbierať. „Nejde o kvantitu, ale
o myšlienku pomôcť mestu takýmto spôsobom.
Takto si vychovávame žiakov k tvorbe životného
prostredia a k jeho ochrane. Verím, že sa naši žiaci
naučili nové veci.
Chceme do povedomia detí dostať presvedčenie, že príroda potrebuje a očakáva pomoc. Určite máme preto v pláne pokračovať v tejto akcii aj
na budúci školský rok,“ dodal na záver Marek Baláž.
Túto akciu zaradila škola aj do projektu Zelená
škola, čím chcú dokázať, že to robia nielen kvôli
získaným bodom, ale aj že robia aj niečo užitočné.
Na organizácii sa okrem samotnej školy podieľali

aj Technické služby, a. s., mesto Žiar nad Hronom –
Odbor školstva a športu a Odbor životného prostredia.
(li)

Žiaci si zasadili kvet zo semiačka.

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, adresa: Námestie Matice slovenskej 8,
965 01 Žiar nad Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09. Redaktori: Lenka Ihradská, telefón:
678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. Marcel Pobežka- šport, e-mail: marcel.pobezka@gmail.com. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov,
grafov, fotograﬁí graﬁky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika
k 31.12.2009 je mesto Žiar nad Hronom.

noviny.ziar.sk

Mestské noviny | 28. jún 2011

3

SPRAVODAJSTVO

Výstavbu nájomných bytov odobrili aj žiarski poslanci

Ilustračné foto.
Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom schválili poslanci zámer výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu s režimom riadeného bývania.
Zámerom mesta je výstavba tzv. „sociálnych bytov“ s prislúchajúcou technickou vybavenosťou.
Postaviť by sa malo 60 bytových jednotiek, pričom
podlahová plocha jednej bytovej jednotky bude
mať 29,5 m2.
Zámerom mesta je tiež zabezpečenie udržania
vyhovujúceho technického stavu nájomných bytov prostredníctvom zriadenia stálej služby. Tá zabezpečí dodržiavanie organizačného a domového
poriadku, čo je tzv. riadené bývanie. Jedným z bezpečnostných opatrení bude aj oplotenie areálu.
Riadené bývanie znemožní vytváranie nelegálnych skládok i svojvoľné ubytovávanie
Neprispôsobiví obyvatelia žijú v našom meste
v osade Pod Kortinou. Zlé hygienické podmienky,
provizórne chatrče bez vody či elektriny, medzi
množstvom odpadu, navyše na pozemkoch iných
vlastníkov. Taká je súčasná realita. Východisko

z tejto situácie vidí vedenie mesta vo vybudovaní
spomínaných kontajnerových bytov, ktoré by sa
mali nachádzať na urbárskych a mestských pozemkoch neďaleko súčasnej osady, na pozemkoch
neďaleko žiarskej hvezdárne. Terajšia osada bude
v prípade úspešnosti projektu doslova zbágrovaná
a zasypaná zeminou. Primátor Ivan Černaj: „Chcem
zdôrazniť, že tento spôsob bývania by nebol iba
pre Rómov, ale pre všetkých, ktorí žijú v osade
Pod Kortinou. Označení sú ako neprispôsobiví
z toho dôvodu, že nám tam vznikajú skládky odpadu a znepríjemňujú život tým ľuďom, ktorí tam
majú legálne vybudované stavby. Toto riadené bývanie bude riadiť práve mesto, a to znamená, že
tu nebude môcť dochádzať k svojvoľnému ubytovávaniu či znečisťovaniu okolia.“ Primátor zároveň
odmieta použitie financií z rozpočtu daňových
poplatníkov na výstavbu kontajnerových bytov.
„Dúfam, že sa nám potrebné prostriedky podarí
získať buď cez Štátny fond rozvoja bývania, alebo
na základe aktivít, ktoré sme začali rozvíjať, a síce,
že by to podľa nás mal financovať štát. Po rozpočítaní všetkých nákladov budú v cene nájomného
prevádzkové náklady – strážna služba a celý servis, ktorý sa bude okolo toho robiť. Tí obyvatelia,
ktorí tam budú bývať, peniaze, ktoré dostávajú
zo sociálneho systému, takto znovu vrátia,“ vysvetlil ďalej primátor. Systém splácania by mal
fungovať podobným spôsobom, aký už má mesto
na tzv. Jadranoch. Obyvatelia musia zaplatiť tri nájomné dopredu, ktoré sú akousi zábezpekou. „Keď
nezaplatia, musia odísť. Keďže bude tento objekt

Mesto sa zapojilo do programu distribúcie potravín
Do programu distribúcie potravín pre obzvlášť
zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii, sa aktívne zapojila aj samospráva mesta Žiar
nad Hronom.
Mesto Žiar nad Hronom kontaktovalo Potravinovú banku Slovenska, ktorá je oprávneným subjektom na distribúciu potravín v rámci Programu dodávok potravín v roku 2011 v Slovenskej republike.
Program distribúcie potravín pre ľudí, ktorí sa ocitnú v ťažkej situácii, funguje v rámci Európskej únie
už vyše dvadsať rokov. Slovensko sa k nemu pripojilo tento rok. Vyzývame občanov, ktorí sú odkázaní na túto pomoc, aby sa s potvrdením z ÚPSVaR,
prípadne s potvrdením sociálnej poisťovne o výške dôchodku, nahlásili na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom, v kancelárii prvého kontaktu u Lívie
Hricovej, najneskôr do 8. júla. Konkrétne miesto,
čas a okruh občanov (ktorí spĺňajú podmienky
na výdaj potravinovej pomoci 2011) bude zverejnené včas a obvyklým spôsobom (vo vysielaní
ATV televízie, oznamom na teletexte ATV televízie, v Mestských novinách a na úradnej mestskej tabuli). Potravinová pomoc – múka a bezvaječné cestoviny budú vydávané oprávneným
osobám vo viacerých termínoch.
Kto môže dostať pomoc
Fyzická osoba, ktorá je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke; poberatelia
dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku
nepresahuje 305 eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku);
osoby na hranici životného minima (rodičia a deti,
na ktoré sú vyplácané dotácie); detské domovy a

profesionálne rodiny; deti v náhradnej rodinnej
starostlivosti.
O programe dodávok
Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré
sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento
program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný
z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného
fondu. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dostanú základné
potraviny – pšeničnú hladkú múku a bezvaječné
cestoviny. Program je adresný. Každý príjemca potravín sa preukáže platným občianskym preukazom
pri preberaní dodávky potravín a potvrdí svojim
podpisom, že potraviny osobne prevzal, a zároveň
sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať. Potraviny sa dodávajú v skupinových obaloch
s hmotnosťou 10 kg. Každý skupinový obal bude
obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej múky v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg bezvaječných cestovín v spotrebiteľských baleniach
po 0,5 kg. Obaly určené pre spotrebiteľa budú
označené textom „Pomoc EÚ“ a doplnené zobrazením vlajky Európskej únie. Maximálny limit
pre jednu osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a
20 kg bezvaječných cestovín. Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca preukáže platným
občianskym preukazom a potvrdením/rozhodnutím z ÚPSVaR alebo Sociálnej poisťovne.
Informácie: v Kancelárii prvého kontaktu, Lívia Hricová, tel: 045/678 71 15.
(r)
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oplotený a zabezpečený strážnou službou, naozaj
sa tam dostanú iba tí občania, ktorí tam reálne bývajú,“ dodal ďalej Ivan Černaj. Výška nájomného
bude nižšia ako v štandardných bytoch. Prispôsobená bude tak, aby si ju nájomníci mohli dovoliť
platiť.
Projektu kontajnerového bývania je naklonený
aj Marek Rakovský, poslanec MsZ, a zároveň predseda Urbárskeho a pasienkového spoločenstva.
„Ja osobne som ústretový tomuto zámeru či už
z pozície predsedu Urbárskeho a pasienkového
spoločenstva, alebo z pozície poslanca MsZ. Táto
problematika sa riešila už dlhšie obdobie a zatiaľ
bezvýsledne, preto dúfam, že sa to už dotiahne
do úspešného konca. Tento rok na jeseň sa bude
konať Valné zhromaždenie Urbárskeho a pasienkového spoločenstva, kde budem tlmočiť spoločníkom urbáru zámer, ktorý sme dnes schválili.
Myslím si, že tak ako v minulosti, budeme musieť
odsúhlasiť návrh o dlhodobom prenájme pozemkov. Veľmi dôležité je tiež obyvateľov Žiaru upozorniť na to, že ide o riadené bývanie. Tie rušivé
elementy, ktoré boli doteraz, ako prach či hluk, sa
eliminujú. A i keď majú ľudia obavy, nemusia ich
mať.“
Ako sme vás už informovali, primátor Ivan Černaj
založil občiansku nepolitickú iniciatívu Zobuďme
sa, ktorá má združovať mestá a obce s rovnakým
problémom, aký má v prípade neprispôsobivých
občanov a osady Pod Kortinou Žiar nad Hronom. Do dnešného dňa sa k iniciatíve pridalo už
307 miest a obcí.
(li)

Primátor sa stretol
so Žiarovkami
Ako sme vás pred časom informovali, v našom
meste bola spustená občianska iniciatíva s názvom Čo ďalej so „starým žiarskym kulturákom“.
S iniciatívou prišli neformálna skupina Žiarovky
a Záujmové združenie Castrum Susol.
Cieľom iniciatívy je zachovanie Domu kultúry
na Námestí Matice slovenskej ako priestoru pre kultúru. Svoj pohľad na možné využitie stavby ponúkli
členovia neformálnej skupiny primátorovi Černajovi na júnovom stretnutí. Navrhujú napríklad
využiť Dom kultúry ako živé, interaktívne múzeu
socializmu v kombinácii s expozíciou histórie mesta alebo ako pamätnú izbu Štefana Moysesa, kútik
pre Horné Opatovce či technickú expozíciu zameranú na výrobu hliníka. Chýbať by podľa nich nemala
internetová kaviareň alebo obchodík so suvenírmi.
V budúcnosti by sa mala vytvoriť pracovná skupina,
ktorá bude hľadať možné formy financovania spomínaných zámerov.
(li)
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Nespotrebované lieky
„LIEKY, KTORÉ NEBUDETE ĎALEJ POUŽÍVAŤ A LIEKY PO DÁTUME EXSPIRÁCIE NEODHADZUJTE DO BEŽNÉHO DOMÁCEHO ODPADU,
ALE ZANESTE ICH DO LEKÁRNE!“

Zber nespotrebovaných liekov od občanov v lekárňach a následnú likvidáciu v špeciálnych spaľovniach zabezpečuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv.
Viac informácií k tejto problematike môžete nájsť aj
na www.sukl.sk.

Nespotrebované lieky alebo lieky, ktoré sú
po exspirácii (dátume spotreby uvedenej
na obale lieku) patria medzi nebezpečný odpad. Občania majú možnosť odovzdať nepotrebné lieky v každej lekárni. Lieky, ktorým ešte
neuplynula exspiračná doba, môžete odovzdať
aj vášmu ošetrujúcemu lekárovi.
Ročne sa na Slovensku odovzdá na likvidáciu
viac ako 50 ton liekov, čo svedčí o značnom plytvaní s liečivami (v roku 2008 vydal štát na lieky
okolo jednej miliardy eur). Ostatné nespotrebované lieky končia vo verejných kanalizáciách alebo
na skládkach odpadov a nepriaznivo pôsobia
na životné prostredie. Lieky, ktoré sa dostanú
do styku so živou prírodou, vyvolávajú postupnú
odolnosť baktérií voči antibiotikám (takzvaná antibiotická rezistencia), čo má za následok neúčinnosť
antibiotických liekov. Ďalším nebezpečenstvom je
nekontrolovaná manipulácia s týmito liekmi, ak ich
niekto zo zbernej vyberie.

Viete, kedy je potrebné lieky vyradiť?
•Ak ich už ďalej nebudete užívať.
• Lieky po dátume exspirácie.
• Aspirínové a paracetamolové tabletky, ktoré cítiť
po octe.
• Tablety, ktoré sa mrvia, praskajú alebo menia farbu.
• Kapsule, ktoré popraskali, zmäkli alebo sa zliepajú.

• Tekutiny, ktoré zmenili farbu, chuť, vôňu, konzistenciu (hustotu).
• Tuby, ktoré sú stvrdnuté, popraskané alebo tečú.
• Masti a krémy, ktoré zmenili vôňu alebo vzhľad,
farbu, tuhosť, konzistenciu.

Ako pritom postupovať?
• Nepotrebné lieky (tablety, kapsule, čapíky)
vysypte z originálneho obalu do plastového alebo
papierového vrecka a zaneste do lekárne (papierové a plastové obaly môžete dať do separovaného
zberu – modrej nádoby na papier a žltej nádoby
na plasty, kovy a tetrapaky). Nepotrebné sklenené
obaly, plastové obaly a hliníkové tuby, s polotuhými alebo tekutými liekmi vyberte z vonkajšieho papierového obalu lieku, dajte do plastového alebo
papierového vrecka a zaneste do lekárne.
Podobne ako nepotrebné lieky ani ortuťové teplomery nepatria do bežného komunálneho odpadu, je potrebné s nimi zaobchádzať opatrne – ako
s nebezpečným odpadom. Ortuť je veľmi jedovatý kov, ktorý má škodlivé účinky na človeka, jeho
hromadenie sa v ľudskom organizme môže narušiť
vegetatívnu aj centrálnu nervovú sústavu. Z tohto
dôvodu už krajiny EÚ od apríla 2009 nesmú predávať ortuťové teplomery. Ak však máte doma ortuťový teplomer, kúpený dávnejšie, môžete ho ďalej
používať. Keď ho ale prestanete používať z dôvodu poškodenia alebo sa rozhodnete vymeniť ho
za novší, vzhľadom na už spomínaný toxický obsah,
zaobchádzajte s ním opatrne. V žiadnom prípade
nepotrebné ortuťové teplomery nevyhadzujte
do nádob na komunálny odpad, ale dajte ich
do bezpečného obalu proti úniku ortuti a odneste
na zberný dvor v našom meste alebo odovzdajte
v lekárni tak ako nepotrebné lieky.
Zdroj: internet
OŽP

Mlynský náhon a jeho využitie
Súčasťou Parku Štefana Moysesa je aj vodná
stavba Mlynský náhon a rybníky. Táto vodná
stavba je historickým dielom, ktorá si zo zákona
vyžaduje svoju osobitú ochranu.
V minulosti vodný kanál slúžil na pohon stavby mlyna, ktorý bol postavený niekedy okolo roku 1771 a neskôr od roku 1824 na zásobovanie okrasných rybníkov v parku. V roku
1990 pôvodná stavba mlynu vyhorela a vodný
kanál prestal definitívne slúžiť na účely pohonu
vodného mlyna. V súčasnosti povrchová voda,
ktorá priteká z Lutilského potoka a preteká Mlynským náhonom, je výlučne určená na zásobovanie
rybníkov v Parku Š. Moysesa, ktoré plnia funkciu
estetizácie samotného parku. V prípade, že prietok
vody cez Mlynský náhon klesne, dochádza k následnému vysúšaniu rybníkov, a tým sa neplní základná funkcia vodnej stavby. Funkcie Mlynského
náhonu sú upravené v Manipulačnom poriadku
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ako aj vo Všeobecne záväznom nariadení mesta
č. 2/2009. Toto VZN upravuje, na čo slúži vodná
stavba, čo sa považuje za nakladanie s povrchovými vodami, čo sa zakazuje a aké sankcie môžu
plynúť z porušenia tohto VZN. Jedným zo zásadných ustanovení tohto VZN je zákaz čerpania vody
z vodnej stavby Mlynského náhonu a jej využívanie
na akékoľvek účely. Za porušovanie ustanovení možno uložiť pokutu. V prípade akýchkoľvek
zistení nelegálneho čerpania vody z Mlynského
náhonu, žiadame občanov o podanie informácií
na odbor životného prostredia.
OŽP
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Na tohtoročnom City feste vystúpia aj českí hudobní slávici
Stalo sa už tradíciou, že letná kultúrna sezóna
vrcholí v našom meste obľúbeným multižánrovým hudobným festivalom – City festom. V sobotu 13. augusta sa uskutoční už jeho 6. ročník.
Medzi prvými účinkujúcimi sa predstavia tri finálové skupiny zo súťaže Challenge City fest, ktorú organizuje Mestské kultúrne centrum v Žiari
nad Hronom. Keďže o víťazoch sa rozhodne
24. júna, ich mená, resp. názvy skupín vám prinesieme v budúcom čísle. Novinkou je však rozšírenie Challenge City festu o účasť kapiel v súťaži
v rámci celého Slovenska. Po domácich interpretoch sa návštevníkom festivalu predstavia aj viac či
menej známi slovenskí i zahraniční umelci. Valéria
Ferčáková, riaditeľka MsKC: „Štýl etno-metal bude
tento rok zastupovať skupina Dríst. Predstaví sa aj
Hudba z Marsu, ktorá hrá žáner ska, či hard-coreová kapelka The Paranoid. Rocková speváčka Leona

Šenková sa predstaví o 18.00 hod. svojím skvelým
koncertným programom. Nasledovať bude slovenská top kapela zastupujúca žáner latino – Mango
Molas. Diskohviezda Verona pobaví návštevníkov
približne o 20.00 hod. Za ňou bude nasledovať
veľká legenda českej hudobnej scény, aktuálny
absolútny víťaz cien českej Akadémie populárnej
hudby a strieborný slávik v kategórii skupina roka
2010, kapela Chinaski. Za nimi sa predstaví ďalšia
tophviezda, ktorou je Aneta Langerová, aktuálna
víťazka cien televíznej stanice Óčko, a zároveň zlatá
slávica českej hudobnej scény. Po veľkých legendách príde uzavrieť City fest 2011 žiarska hudobná
legenda, skupina Sitňan.“
Ako sme sa ďalej dozvedeli, organizátori sa už
v týchto dňoch pripravujú na dokonalé fungovanie festivalu a organizáciu príprav a priebehu. Počas trvania City festu budú v areáli parku

zabezpečené kvalitné občerstvovacie služby,
atrakcie pre deti a v prípade priaznivého počasia bude k dispozícii i žiarske plážové kúpalisko.
(li)

Z listu čitateľa...

rovaných zložiek na jedného obyvateľa. Množstvo
odpadu zneškodneného skládkovaním predstavovalo v roku 2010 223,10 kg na jedného obyvateľa mesta,
čo je taktiež výrazný posun vpred, pretože ešte v roku
2007 sa až 97 % komunálneho odpadu zneškodňovalo skládkovaním. Toto číslo v súčasnosti pokleslo na
76 %.
2.) Každý občan, spoločenstvo má podľa zákona
a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 14/2009 možnosť výberu
frekvencie vývozu a veľkosť zbernej nádoby. V prípade, že veľkosť zbernej nádoby nevyhovuje, na základe
zmeny daňovej povinnosti má každý možnosť určiť si
vyhovujúcu veľkosť zbernej nádoby podľa VZN. V praxi je ťažko dosiahnuteľný stav 100 % naplnenia a využitia zbernej nádoby podľa jej objemu. Nádoba môže
byť buď preplnená (obsahuje väčší objem odpadu,
ako na aký je určená) alebo nie je naplnená odpadom
v takej kapacite, ako je objem nádoby. Z toho dôvodu
je potrebné sledovať mieru napĺňania a tomu prispôsobiť správne určenie veľkosti nádoby a frekvenciu
vývozu. Skutočnosť, že sa platí za vývoz celého objemu zbernej nádoby, je ustanovená vo VZN č. 3/2010
o miestnom poplatku za komunálne odpady.
3.) Žiadny systém nie je dokonalý a nevyhovuje každému jednému poplatníkovi. V súčasnosti funguje
systém merania množstva odpadu v našom meste na
litre. Čo sa týka systému merania hmotnosti odpadu,
ktorý by bol vážený na kilogramy/tony, tomuto sa venovala pozornosť a zvažovala sa aj táto alternatíva.
Prvotné náklady na obstaranie vážnicového systému
ako aj prevádzkové náklady na zabezpečenie metrologických podmienok (pravidelná kalibrácia) by mali za
dôsledok obrovské navýšenie nákladov na prevádzku
vozidiel na zber komunálneho odpadu. Tieto náklady by sa v konečnom dôsledku premietli v miestnom
poplatku za komunálne odpady, ktoré by znášali občania. Z tohto dôvodu v súčasnosti mesto neuvažuje
nad týmto systémom merania.
4.) Súčasne platná legislatíva v oblasti odpadov – zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z. § 39 ods.
15 hovorí, že obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania
s BRO schválenej vládou SR. Táto stratégia bola
vládou schválená 15.12.2010 a vyplýva z nej povinnosť zaviesť separovaný zber BRO z komunálneho
odpadu do roku 2013. V súčasnosti sa v meste Žiar
nad Hronom plne realizuje zber, triedenie a zhodnocovanie zeleného BRO zo záhrad, parkov, cinto-

rínov, údržby verejnej zelene. Mesto má k dispozícii
a využíva aj mestskú komunitnú kompostáreň. Je
fakt, že sa nerealizuje samostatne zber kuchynského
a reštauračného odpadu, napriek tomu, že mesto
má pre občanov materiálové vybavenie pre zavedenie tohto systému, t. j. zberné nádoby do stojísk aj
pre samotných občanov do bytových jednotiek, získaných z projektu Intenzifikácie separovaného zberu.
Okrem toho sa plánuje realizácia projektu Centrum
zhodnocovania odpadov, ktorá plne pokryje energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Mesto je teda pripravené na zavedenie zberu,
triedenia a zhodnocovania aj kuchynského a reštauračného BRO. Momentálne sa intenzívne hľadá odberateľ a zhodnocovateľ kuchynského a reštauračného
BRO v rámci celej SR. Doteraz sa nenašiel zmluvný
partner, ktorý by poskytol primerané podmienky.
5.) Známy slogan – Viac separujme, menej plaťme,
nie je len frázou, ale pri dodržaní aj realitou. Ak budú
občania viac separovať (papier, plasty, sklo a kovy),
zníži sa objem zmesového komunálneho odpadu,
čím sa zníži potreba väčšieho objemu zbernej nádoby na KO. Teda je fakt, ak budeme viacej separovať,
znížime objem odpadu v nádobe na komunálny odpad, budeme potrebovať zbernú nádobu s menším
objemom, prípadne bude potrebný jej vývoz menej
často, a v konečnom dôsledku budeme menej platiť.
Tak ako bolo viac krát deklarované, v súčasnosti ani
do budúcnosti sa neplánuje so znížením jednotkovej
ceny za liter odpadov. Objem separovaných zložiek
z komunálneho odpadu ročne narastá, k tomu nás
viaže nielen zákon, ale aj smernice EÚ a malo by nás
aj environmentálne povedomie, a to náš záväzok
k životnému prostrediu. Tvrdenie, že zvyšovaním
objemu separovaných zložiek sa logicky náklady na
odvoz zmesového odpadu musia znížiť, je mylný. Je
potrebné si uvedomiť, že aj napriek tomu, že zvoz
separovaných zložiek z KO je pre občanov mesta bezplatný, v skutočnosti sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na realizáciu separovaného zberu,
ktoré musia byť, samozrejme, z niečoho „vykryté“. To,
že občania za to neplatia, neznamená, že sa realizuje
bez nákladov. V súčasnosti tak v našom meste, ako aj
v iných mestách náklady na realizáciu separovaného
zberu vysoko prekračujú príjmy, ktoré plynú z predaja
týchto vyseparovaných komodít. Nie všetky komodity
sú totiž predajné, za niektoré sa musí zhodnocovateľom dokonca platiť, aby ich vôbec odobrali a zhodnotili.

Do redakcie sme dostali list od nášho čitateľa
Ing. Pavla Poláka, ktorý si ohľadne odpadov kladie nasledovné otázky:
1. Separujeme zmesový odpad dôsledne? Však
od toho je závislý počet týždenných odvozov.
2. Zamýšľame sa nad tým, že nám odvážajú
nie celkom naplnené kontajnery a my platíme miestny poplatok podľa zmluvy za počet
odvozov v plnom objeme litrov kontajnerov.
3. Pre koho je to výhodné? Určite dodávateľovi TS, a. s. Presadzuje niekto váhový zber zmesového komunílneho odpadu?
4. Kedy sa vyrieši neukladanie biologického odpadu (najmä kuchynského) na skládku so zmesovým
odpadom?
5. Rozširuje sa tvrdenie, že zvýšením objemu
separovaného zberu (papier, plasty, sklo a pod.)
sa zníži cena za liter zmesového množstevného
odpadu. Prečo sa potom tvrdí, že jednotková cena
za liter odpadov má byť nemenná. Prečo tomu
nie je tak, keď separovaný objem odpadov z roka
na rok narastá a logicky náklady na odvoz zmesového množstevného odpadu musia byť nižšie! Navyše, zo separovaného zberu majú plynúť zisky.
O vyjadrenie sme požiadali vedúcu Odboru životného prostredia na MsÚ, Ivanu Martincovú Škriniarovú.
1.) Úplne s vami súhlasíme! Mesto Žiar nad Hronom
už niekoľko rokov vykonáva intenzívnu informačnú
kampaň pre občanov mesta v snahe vysvetliť tak
spôsob separácie, ako aj dôvody separácie vyprodukovaného komunálneho odpadu. Či už vo forme
verejných stretnutí s predsedami bytových spoločenstiev, formou letákov, článkov v Mestských novinách,
reportáží v ATV, rôznych aktivít so žiakmi základných
škôl a mnohými inými. V súčasnosti separujeme papier, plasty, kovy a sklo a tetrapaky. Množstvo vyseparovaného odpadu každoročne stúpa. Kým v roku
2001 množstvo vyseparovaných zložiek na jedného
obyvateľa mesta predstavovalo len 1,50 kg, v súčasnosti je to už 70,14 kg vyseparovaného odpadu na
jedného Žiarčana, čím sme ako jedno z mála miest
na Slovensku vysoko prekročili požiadavku Európskej
únie, ktorá pre rok 2010 predstavovala 50 kg vysepa-
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Ilustračné foto z minulého ročníka.
Foto: K. Šakový.
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Študenti technickej školy rokovali o celosvetových problémoch
Súkromná stredná odborná škola technická
v Žiari nad Hronom zorganizovala vo štvrtok
9. júna celoškolskú aktivitu pod názvom Rokovania žiackych skupín. Svoje názory a postoje
k celospoločenským problémom vyjadrovali
a obhajovali samotní študenti.
Podujatie bolo súčasťou projektu ESF Ukáž mi –
zapamätám si, urobím – pochopím. Prostredníctvom tohto projektu škola zavádza do vyučovania
vzdelávaciu stratégiu autentického učenia, ktorého
podstatou je, že žiaci sa učia na základe reálnych
životných situácií. Rovnako tak riešia praktické
úlohy, s ktorými sa môžu stretnúť v ďalšom živote
a odbornej praxi. Ako nás informovala riaditeľka
školy, Beáta Tóthová, rokovanie bolo venované
štyrom témam. „V úvode žiaci prezentovali svoje
práce, ktorým sa venovali už niekoľko týždňov pred
začatím rokovania. Potom prišli na rad diskusie,
do ktorých sa zapájali aj ostatní účastníci rokovania
– spolu viac ako 200 žiakov a vyučujúcich školy,“ vysvetlila Beáta Tóthová. Štrnásť prezentácií ponúklo
náhľad do problematiky globálneho otepľovania,
obnoviteľných zdrojov energie, oblastí a prostriedkov ohrozenia na sociálnej sieti a graffitov v minu-

losti a dnes. „Veríme, že toto prvé rokovanie bolo
prínosom hlavne pre našich žiakov, ktorí si rozšírili
svoje obzory v uvedených témach, ale čo je hlavné,
mnohí z nich prekonali sami seba, vystúpili pred širokým kolektívom žiakov školy, získali nové komunikačné zručnosti, zručnosti v prezentovaní svojej
práce,“ dodala riaditeľka školy.
Na rokovaniach sa zúčastnili študenti z odborov
elektrotechnika, mechanik – mechatronik, operátor strojárskej výroby, mechanik počítačových sietí
a škola podnikania. Podujatie bolo prvým zo série
štyroch, ktoré budú realizované v priebehu rokov
2011 a 2012.
(li)
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Predškoláci si sľúbili
priateľstvo na celý život
V utorok 21. júna zložilo takmer 160 žiarskych predškolákov Sľub priateľstva, v ktorom si svoje priateľstvo navždy zaviazali.
Budúci prváci sa zišli v Obradnej sieni MsKC,
kde ich okrem Silvie Hlôškovej zo ZPOZ-u
privítala aj poslankyňa Stela Šeševičková.
Po slávnostnom zložení sľubu sa predškoláci
podpisovali do Pamätnej knihy. A keďže nie
všetci vedia písať, ich podpisom bolo v tomto prípade srdiečko, ktoré symbolizuje lásku
a priateľstvo. Farebné pierko pripnuté na šatách symbolizovalo krehkosť priateľstva. Z rúk
svojich učiteliek a poslankyne Šeševičkovej dostali i Pamätné listy a svoje prvé vysvedčenia.
Doplnením Sľubu priateľstva bolo i zhotovovanie prstienkov, srdiečok a náhrdelníkov priateľstva v tvorivých dielňach.
(li)

Mladým technikom sa stal Lukáš Tóth

Piaty ročník súťaže Mladý technik sa uskutočnil v piatok 17. júna. Súťaž je súčasťou projektu Protech, ktorý je zameraný na protechnickú
orientáciu mládeže od predškolského veku až
po žiakov 9. ročníka základných škôl.
Do prehliadky sa v tomto ročníku spolu zapojilo
514 prác a 714 žiakov materských a základných škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Do finále súťaže postúpilo zo školských kôl 76 prác.
Najlepšou školou sa stala Základná škola na Jilemnického ulici. Ocenenie za prínos v oblasti rozvoja technickej tvorivosti detí získala pedagogička
pre predprimárne vzdelávanie, Eva Žiaková. Cena
poroty bola tento rok v rámci prehliadky technickej tvorivosti projektu udelená Paulíne Oškerskej
a Eve Gúghovej. Hlavnú cenu a titul Mladý technik
získal Lukáš Tóth. Medzi súťažné kategórie patrili
napríklad stavebnicové práce, teda lego stavby,
výrobky z dreva, kovu, rôzne modelárske výtvory
či technická hračka. Svoje projekty žiaci spracúvali
na tému história v ťažbe a spracovaní hliníka, ďalej
dejiny techniky, stavba a činnosť motora či ručné
opracovanie kovov.
Realizátormi projektu sú základné školy a školské
zariadenia v meste Žiar nad Hronom. Celý projekt
sa realizuje v niekoľkých etapách. Prvou je podu-

Ponúkame vám
históriu Rómov na
Slovensku, príbeh
o ich putovaní z
indickej pravlasti
a cestách po Európe. Množstvo zaujímavých
informácií o tradičných remeslách, výrazných
osobnostiach a slávnych rómskych muzikantoch. Tieto informácie vám budeme ponúkať
v pokračovaniach a budú tu základné informácie
pre každého, kto chce o Rómoch vedieť viac.
Odkiaľ pochádzajú?
Rómovia tvoria nezávislú skupinu ľudí, ktorí majú
svoj vlastný rôznorodý spôsob života. Nájdeme ich
všade na svete.
V Európe žije asi šesť miliónov ľudí, ktorí sa
od ostatného obyvateľstva líšia nielen tmavšou
farbou pleti, očí a vlasov, ale aj odlišnou kultúrou
a jazykom. Nikde nemajú svoj vlastný štát, všade
žijú roztratení medzi ostatným miestnym obyvateľstvom. Niekde ich volajú Cigáni, Zingari alebo

Gitanos, či Gypsies. Aj oni používali pre seba rôzne
označenia, najrozšírenejšie je Roma, po slovensky
Rómovia. Takto sa nazývajú aj všetci tí, ktorí žijú
spolu so Slovákmi, Maďarmi, Rusínmi, Ukrajincami,
Nemcami a inými národnosťami v našej republike.
Dlho sa tvrdilo, že Rómovia pochádzajú z Egypta.
Dnes už vieme, že ich pravlasť treba hľadať v Indii,
kde patrili k chudobnej vrstve obyvateľstva, ktorá
žila kočovným spôsobom. Vedci sa domnievajú,
že v Indii patrili ku skupine Dómov, ktorí tam žijú
dodnes. K odhaleniu pôvodu Rómov prispelo zistenie kalvínskeho kňaza Štefana Váliho z okolia
Komárna, ktorý študoval v 2. polovici 18. storočia
v holandskom meste Leiden. Tam sa zoznámil
s tromi indickými študentmi. Pretože ich jazyk mu
nápadne pripomínal jazyk Rómov z okolia jeho rodiska, zapísal si od nich tisíc slov aj s ich významom.
Keď sa vrátil domov a prečítal indické slová miestnym Rómom, títo mu väčšinu slov vedeli správne
preložiť. Správa o tejto udalosti z roku 1763 podnietila záujem mnohých jazykovedcov, ktorí na zá-

Orizuru. Foto: CVČ.

Pierko pripnuté na šatách
symbolizuje priateľstvo.
jatie Poznaj svoje možnosti. Nechýbajú celoročné
vzdelávacie aktivity nielen počas vyučovania, ale
aj v záujmových útvaroch technického zamerania,
ktorých výsledkom sú aj súťažné práce. Pre žiakov
základných škôl sú každoročne pripravené exkurzie
do podnikateľských subjektov. Súčasťou projektu
je tiež organizovanie prímestského vzdelávacieho
tábora pre najaktívnejších žiakov počas jarných
i letných prázdnin pod názvom Uniproz (Univerzita
protechnických zručností). Vyvrcholením je podujatie Mladý technik, ktorého organizátormi sú mesto
Žiar nad Hronom, Centrum voľného času a Mestské
kultúrne centrum.
(li)

Rómovia známi – neznámi
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klade rozboru rómskeho jazyka a jeho porovnania
s vývojom indických jazykov zistili, že predkovia
Rómov pochádzajú z Indie. Domnievajú sa, že pôvodne patrili ku skupine Dómov, príslušníci ktorej
žili v indickom štáte Bihar, neskôr najmä v severovýchodnom Pandžábe a Rádžastháne.
Základom rómčiny sú indické jazyky, putovanie cez Perziu a Arméniu poznačilo rómsky
jazyk
V priebehu 9. a 10. storočia opúšťali predkovia
Rómov Indiu a v jednotlivých skupinách putovali
cez Perziu, Arméniu a malú Áziu na európsky kontinent. Jedna skupina putovala cez Afriku a Gibraltár
do Španielska, a potom ďalej do celej západnej Európy. Druhá skupina smerovala cez Balkán do východnej a strednej Európy, teda aj na naše územie,
kam prišli predkovia Rómov niekedy v 13. storočí.
O putovaní Rómov po Európe až nabudúce...
Pavel Horváth, sociálny pradovník
Zdroj informácií: Rómsky dejepis – učebnica,
autor: PhDr. Arne B. Mann, CsC a kolektív
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ZSNP končí náročný projekt rekultivácie Kalového poľa
voči pôvodnému termínu o rok skôr

Pohľad na Kalové pole z júla 2010, kedy už bola alkalická voda spracovaná a temeno kompletne
zaizolované proti prieniku zrážkových vôd. V súčasnosti sú zaizolované aj svahy Kalového poľa,
ZSNP, a.s., uskutočňuje posledné rekultivačné práce.
Na odkalisku – Kalovom poli uskutočňuje
ZSNP, a. s., posledné práce projektu rekultivácie, ktorý začal realizovať v roku 2006. Plánuje
ho ukončiť v druhej polovici tohoto roka. Pôvodný termín dokončenia bol rok 2012, ZSNP,
a. s., tento termín o rok skrátil. Na sanáciu Kalového poľa vynaložil z vlastných zdrojov viac ako
53 miliónov eur. Na Slovensku je to najväčšia
investícia súkromného investora do vyriešenia
starej environmentálnej záťaže.
Definitívne vyriešenie drahého a zlého ekologického dedičstva je minimálne európskym unikátom.
ZSNP, a. s., ako investor, musel nájsť množstvo originálnych a inovatívnych riešení, ktoré ešte neboli použité v súvislosti s rekultiváciou odkalísk. Takýmito
riešeniami sú v podstate všetky postupy, ktoré boli
použité pri riešení problematiky odkaliska. V Európe je podobných kalových polí viac, žiarske bude
prvé, ekologicky zabezpečené na špičkovej úrovni.
„Išlo o neproduktívne náklady, ale nesmierne dôležité pre ekológiu tejto oblasti,“ hovorí generálny
riaditeľ ZSNP, a. s., Ing. Ján Klimko a dodáva: „Majiteľ
ZSNP, a. s., private equity skupina Penta, po privatizácii v roku 2002, nepripustil ani náznak toho, že
by Kalové pole mohlo ostať tak, ako bolo. Zároveň
s realizáciou stratégie zefektívnenia a ozdravenia
všetkých podnikateľských činností ZSNP, a. s., venoval veľkú pozornosť definitívnemu vyriešeniu starých ekologických problémov, z ktorých najväčším
bolo Kalové pole.“
Ak bol ZSNP, a. s., v Žiari nad Hronom dlhé desaťročia vnímaný ako jeden z najväčších znečisťovateľov životného prostredia, tak dnes je ho potrebné
vnímať v presne opačnej polarite. Patrí k spoločnostiam, ktoré dokázali zladiť svoj rozvoj s potrebami ochrany prírody.
Po modernizácii výroby hliníka, zastavení výroby starou technológiou a odstavení kysličnikárne
v roku 1998, sa Kalové pole prestalo využívať a
zostalo najtvrdším ekologickým orieškom. S alkalickou vodou, ktorej tu podľa hydrogeologického
prieskumu v roku 2005 bolo 1,2 mil. kubických
metrov.
Bývalý ZSNP realizoval ekologické programy, no
ako štátny podnik v podmienkach centrálneho riadenia mohol svoju hospodársku činnosť a ekologické aktivity uskutočňovať len v určenom rozsahu.

Venoval sa aj problematike Kalového poľa, vybudoval podzemnú tesniacu stenu po jeho obvode,
ktorá zabránila prieniku alkalických vôd do okolitého prostredia. No zároveň spôsobila postupné
zväčšovanie množstva alkalickej vody na povrchu
a v telese Kalového poľa vplyvom zrážok. V prípade
enormných zrážok hrozilo pretečenie do okolitej
prírody, preto tento problém začal riešiť už bývalý ZSNP. Pôvodné zámery biologickej rekultivácie
odkaliska sa ukázali ako nevhodné práve kvôli prieniku zrážkovej vody. Využitie kalu, ktorý obsahuje
viacero chemických prvkov, je zatiaľ ekonomicky
neefektívne.
Kalové pole bude izolované proti prieniku
zrážkových vôd do jeho telesa
Vyriešenie problému Kalového poľa bolo mimoriadne zložité nielen z hľadiska finančnej náročnosti, ale aj z hľadiska technického riešenia sanácie.
Takýto problém sa nikde inde vo svete neriešil,
nebolo možné oprieť sa o skúsenosti. Nevyhnutné
bolo nájsť vlastnú, originálnu cestu komplexnej
rekultivácie. Nájsť ju umožnil príchod finančne
disponovaného nového majiteľa ZSNP, a. s., private equity skupina Penta. ZSNP, a. s., vo februári
2004 uverejnil v slovenskej a zahraničnej tlači výzvu na spoluprácu pri riešení problematiky Kalového poľa, na ktorú zareagovalo 38 domácich aj
zahraničných spoločností a konzorcií. Do užšieho
výberu postúpilo 7 spoločností, z ktorých bola pre
vypracovanie projektu vybratá firma .A.S.A. spol.
s r. o., Praha. V roku 2005 predstavil ZSNP, a. s., verejnosti projekt rekultivácie Kalového poľa. Projekt
priniesol novú koncepciu, založenú na technickej
sanácii. Jeho najvýraznejšou časťou bolo zabezpečenie nepriepustnosti celého povrchu Kalového poľa – obrovského umelého kopca zloženého
z takmer 10 miliónov ton hnedého a červeného
kalu, ktorý zaberá plochu približne 44 hektárov a
vysoký je asi 45 metrov. V súčasnosti, po približne
šiestich rokoch, sa na Kalovom poli dokončujú posledné rekultivačné práce.
Kardinálnou podmienkou akejkoľvek rekultivácie
Kalového poľa bolo ekologicky spracovať alkalickú
vodu . V rokoch 2001 – 2004 vybudoval ZSNP, a.
s., trojstupňovú technológiu na komplexné spracovanie alkalických vôd s kapacitou 120 000 m3
za rok. V roku 2005 investoval ZSNP, a. s., do roz-
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šírenia kapacity spracovávania alkalických vôd,
vybudoval odparku s projektovanou kapacitou
140 tis. m3 ročne. Jej produktom je kondenzát
s kvalitou destilovanej vody a bezvodý síran sodný,
ktorý sa následne ďalej využíva. V súčasnosti je už
spracovaných vyše 90 % alkalickej vody z bazénov
a telesa odkaliska. Následne, v súlade s harmonogramom spracúvania alkalických vôd sa nepriepustne zakrývali časti Kalového poľa. Realizácia
projektu, ktorá sa uskutočňovala pod dohľadom
renomovaných odborníkov z oblasti teórie i praxe,
si vyžiadala obrovské množstvo prác. Od vybudovania prístupových komunikácií a manipulačných
pásov, cez vybudovanie odvodňovacích prvkov
a ukľudňujúcich nádrží, terénnych úprav s presunom veľkého množstva hmôt až po kladenie jednotlivých rekultivačných vrstiev. Vrch odkaliska
po spracovaní alkalickej vody z piatich bazénov
prešiel zásadnou úpravou terénu a v súčasnosti je
zakrytý separačnou geotextíliou a izolačnou HDPE
fóliou hrubou 1,5 mm. Svahy odkaliska sú prekryté
bentonitovou rohožou, drenážnym prvkom, ktorý odvádza zrážkovú vodu a vrchnú rekultivačnú
vrstvu tvoria geobunky so štrkovou výplňou s približne 10 % podielom humóznej zeminy. Predpolie
odkaliska bude zaizolované až za podzemnú tesniacu stenu HDPE fóliou, na ktorú bude položená
ochranná a drenážna vrstva a rekultivačná vrstva
zeminy a humóznej zeminy s výsadbou trávy a krovitého porastu. Po dokončení projektu zrážková
voda nebude mať možnosť dotknúť sa kalu, bude
zachytávaná a odvádzaná potrubiami do ukľudňujúcich nádrží a potom do vodných tokov. Na Kalovom poli je vybudovaný monitorovací systém, ktorý bude v nasledujúcich rokoch sledovať viacero
parametrov.
V súčasnosti, keď končí realizácia projektu rekultivácie, stratil kopec kalu, jedno z najväčších slovenských odkalísk, ktoré je pozostatkom výroby
hliníka starou technológiou, svoju červenú farbu,
stráca prívlastok negatívnej dominanty Žiarskej
kotliny a postupne sa začleňuje do okolitej prírody.
Po skolaudovaní stavby bude Kalové pole, presne
v zmysle cieľov projektu, izolované proti prieniku
zrážkových vôd do jeho telesa, nebudú teda vznikať nové množstvá alkalických vôd, teleso získa
vysoký stupeň stability, budú eliminované pevné
úlety a výrazne sa zvýši krajinno-estetická úroveň
celej oblasti Žiarskej kotliny.

Kalové pole pred začiatkom realizácie projektu
rekultivácie, s bazénami alkalickej vody.
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DIGI KINO
NEZNÁMY
28./29.6. o 19.00 hod. (akčný, USA, 113 min., slovenské titulky)
Dr. Martin Harris sa prebudí po štvordňovej kóme v nemocnici
v Berlíne. Nič si nepamätá a najhoršie ešte len príde – vlastná manželka ho nespoznáva. Jeho identitu prevzal cudzí muž, ktorého nikdy
predtým nevidel.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

Július Považan
Maľované srdcom

RIO
2./3. 7. o 17.00 hod. (animovaná komédia, USA, 96 min., slovenský
dabing)
Film je príbehom vzácneho papagája Blu, ktorý žije v malom meste
so svojou paničkou Lindou a spolu tvoria nerozlučnú dvojicu. Príbeh
nás zavedie do pestrofarebnej džungle, rozrastajúceho sa veľkomesta, na krásne brazílske pláže i slávny karneval. Nielen vďaka podmanivému príbehu s novými hrdinami, ale i vďaka jedinečnej atmosfére
roztancovaného farebného mesta má Doba ľadová v Riu viac než
dôstojného nástupcu.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE VHODNÝ PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

MsKC
Žiar nad Hronom
Vás pozýva na
výstavu obrazov
pri príležitosti
nedožitých
85. narodenín autora
Július Považan
Maľované srdcom

Vernisáž sa uskutoční
vo Výstavnej sieni
MsKC Ul. SNP 119
v Žiari nad Hronom

5. augusta 2011
o 16.00 hod .
www.mskcentrum.sk
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KRÁĽOVA REČ
6.7. o 19.00 hod. (dráma, historický, Veľká Británia, 118 min., české
titulky)
Vystrašená krajina potrebuje nového vodcu. Vystrašený človek potrebuje pravého priateľa. Film je inšpirovaný skutočným príbehom
kráľa Juraja VI a stal sa jednoznačným víťazom 83. ročníka udeľovania cien americkej filmovej akadémie.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
KŠEFT ZA VŠETKY PRACHY
9./10.7. o 19.00 hod. (thriller, USA/Veľká Británia, 103 min.)
Ako zarobiť prachy a nemať nepriateľov?
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
VODA PRE SLONY
12./13.7. o 19.00 hod. (romantický, USA, 121 min., slovenské titulky)
Jacob Jankowski skladal záverečné skúšky na veterine, keď sa
dozvedel, že pri automobilovej nehode zomreli obaja jeho rodičia.
Bez rodiny a bez peňazí Jacob netušil ako ďalej, ale osud ho zavial
do vlaku svetového cirkusu Benzini.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
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Pirátsky deň
Medzinárodný deň detí je sviatok
všetkých detí, ktoré treba v tento
deň rozmaznávať, tešiť sa s nimi a radovať. Ináč to nebolo ani v Materskej
škole na Rudenkovej ulici, kde sme si
s deťmi užívali krásny radostný deň
plný zábavy, hudby, tanca a množstva
dobrodružstiev, ktoré sme prežili ako
ozajstní piráti.
V tento deň sa škôlka premenila na pirátov a pirátky, ktorí sa plavia po šírom
mori. Celú atmosféru dopĺňalo daždivé
počasie, ktoré neumožnilo tento deň
stráviť na školskom dvore, ale v priestoroch škôlky. Dážď nám však vôbec neprekážal a všetky pirátske aktivity sme realizovali od samého rána až do popoludnia,
kedy sa k nám pridali naši skvelí rodičia,
ktorí nám svojou sponzorskou pomocou
prispeli k tomu, aby tento deň bol ďalším
skvelým dňom našej škôlky. Atmosféru
nám spríjemňoval pán Gašpír, ktorý svojou hudbou odplašil aj čierne mračná.
Poďakovanie patrí mamičkám p. Novo-
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domcovej, p. Ľuptákovej, p. Hrmovej a p.
Petorovej, ktoré nám pomáhali tento deň
uskutočniť, všetkým ostatným rodičom,
ktorí nám dobrovoľne sponzorskou pomocou prispeli, všetkým našim pirátom
a pirátkam, ktoré trávili tento deň v škôlke, našim dievčatám pomocníčkam a zamestnancom.
Záver dňa sme spestrili bohatou tombolou nielen pre deti, ale aj pre našich
rodičov.
Andrea Trubenová,
učiteľka v MŠ na Rudenkovej ul.

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku
Košice – Regionálne centrum Žiar nad Hronom pozýva predsedov spoločenstiev, členov rád a radových vlastníkov na seminár, ktorý sa bude konať 11. júla 2011 (pondelok) o 15.15
hod. vo veľkej zasadačke na 1. posch. Obvodného úradu
na Nám. Matice slov. 8 v Žiari nad Hronom.
Obsah:
1. Dobrovoľné dražby – riešenie neplatičov
Mgr. Jaroslav Dzúrik,
Profesionálna dražobná a realitná spoločnosť,
Košice.
2. Protipožiarna bezpečnosť stavieb určených
na bývanie
pplk. Ing. Slavomír Búci
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru Žiar nad Hronom.
3. Systémové riešenia Weber pre významnú
obnovu domov
Ing. Peter Mokrý, Saint-Gobain Construction
Products, divízia Weber – Terranova, BB.
Seminár je pre predsedov, členov rád a radových vlastníkov zadarmo. Seminár je financovaný z príspevku zúčastnených firiem,
keďže v rámci svojej prednášky majú možnosť prezentovať aj svoju firmu. Bližšie informácie na rc.ziar@zsvb.sk alebo 0905 297 198.
.
RC ZSVB ZH

Tvorivé záujmy človeka

LES UKRYTÝ V KNIHE

V dňoch od 19. júna do 27. júla môžu záujemcovia navštíviť Liptovské múzeum v Ružomberku, kde sa koná celoštátna súťažná výstava
tradičnej umeleckej tvorivosti. Každoročne sú
na nej udeľované rôzne ceny autorom z celého
Slovenska. Náš región zastupovali umelci, ktorých na súťaž nominovalo Pohronské osvetové
stredisko. Z 12 udelených cien nakoniec naši remeselníci získali 4 ceny a rovnako tak aj 4 čestné
uznania.
Poslaním výstavy je aktivizovať záujmovú činnosť
v oblasti uchovávania, prehlbovania, ako aj rozvíjania ľudovej kultúry a podporovanie zúčastnených
v úsilí naučiť sa ovládať tradičné techniky výroby
funkčných i dekoratívnych predmetov z dostupných prírodných materiálov.
Tento rok súťažilo 452 prác od 78 autorov. Z materiálov prevládal najmä textil a najväčšie zastúpenie
mala paličkovaná čipka. Naopak, malé zastúpenie
malo sklo, prútie, slama, šúpolie, a takmer vôbec
hlina. Na samotnej výstave sa prezentuje 402 prác
od 75 autorov.
Žiarske POS malo zastúpenie v 17 autoroch, ktorí

do súťaže prihlásili 100 prác. Medzi ocenenými autormi bola aj dlhoročná pracovníčka a metodička,
Helena Soboslayová, ktorá získala Cenu metodičky
a čestné uznanie za kolekciu bábik a za umelecké
stvárnenie textilnou technikou z drôtu. Čestné
uznanie dostala aj Matylda Holécyová za kolekciu paličkovanej čipky a Janka Majerská za piesty
z dreva. Naprázdno neodišli ani Rudolf Gontko, ktorý získal cenu za kolekciu svorov, Jozef Hrmo za kolekciu dreveného riadu a Anna Suchá za kožuštek
z kože.
(li)

Za aktivitu, tvorivosť, vedomosti, schopnosti
a zručnosti priniesol tohtoročný máj úspešným
reprezentantom „Štvorky“ úžasnú odmenu –
zlatú žatvu víťazstiev.
Najskôr nám v Divadelnej sále MsKC v Žiari
nad Hronom urobili radosť žiaci II. stupňa počas
slávnostného vyhodnotenia súťaže Náš Moyses – známy, neznámy. V kategórii Portrét bola
na 1. mieste ocenená K. Goralová z V. B triedy. Prvé
miesto v kategórii Prezentácia porota udelila A. Nárožnému a M. Sedliakovi z VIII. E triedy. O svojom víťazstve v kategórii Dramatizácia presvedčil porotu
kolektív žiakov VII. E triedy L. Bugajová, T. Kancko,
M. Pajerský a D. Šályová. Žiakom, ktorých zodpovedne viedli pedagogičky Z. Boldišová a B. Nárož-

ná. V okresnom kole vedomostnej i praktickej súťaže Policajt – môj kamarát nás zlatými medailami
potešili žiaci IV. E triedy S. Budinský, K. Crchová, I.
Hricová, T. Kamenský, ale aj žiaci VII. E triedy L. Bugajová, T. Kancko, M. Pajerský a D.Šályová. Obidve
súťažné družstvá mladších i starších žiakov na peripetie náročnej súťaže pripravovala pedagogička
D. Štrbíková. Ako víťazi získali aj právo postupu
do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Banskej
Bystrici. Májová žatva víťazstiev pokračovala
v priestoroch školy, v ktorých Územný spolok SČK
v Žiari nad Hronom zorganizoval obvodné kolo
súťaže Hliadka mladých zdravotníkov. Hliadka
I. stupňa, ktorú tvorili S. Hubač z V. E triedy, K.
Crchová, I. Hricová, D. Koštová a L. Minka zo IV.

Mytylda Holécyová.

Národné lesnícke centrum vo Zvolene vyhlásilo pri príležitosti Medzinárodného roku lesov celoslovenskú kampaň Les ukrytý v knihe,
do ktorej sa zapojila aj Knižnica Michala
Chrásteka v Žiari nad Hronom.
Podmienkou pre knižnice bolo, aby si v čase
od apríla do júna určili konkrétny termín v trvaní
jedného týždňa, vytvorili vhodný priestor na podujatia a pripravili literatúru s lesnou a poľovníckou
tematikou pre určitú vekovú kategóriu. „Mestská
knižnica Michala Chrásteka si určila termín do 6. do
10. júna. Spoločenskú miestnosť sme vyzdobili obrázkami z lesa, jedným veľkým stromom a pre deti
sme pripravili dve výstavky. V rámci nich si pozreli
drevené výrobky a knihy s problematikou lesa,“ poskytla informácie vedúca žiarskej knižnice Daniela
Karvašová. Cieľovou skupinou kampane boli žiaci
1. stupňa základných škôl. Počas pripravených podujatí si čítali z knihy s lesnou tematikou a z prečítaného textu neskôr tvorili vlastné prezentácie. Hlavným
cieľom podujatia bolo nájsť v knihách odpovede
na otázky týkajúce sa významu lesa pre náš život.
„Celkovo sme uskutočnili šesť podujatí, na ktorých
sa zúčastnilo 153 detí,“ spresnila na záver Daniela
Karvašová.
(li)

ZLATÁ ŽATVA „ŠTVORKY“

noviny.ziar.sk
y ziar sk

E triedy, vo svojej kategórii zvíťazila a dokázala,
že výborne zvládla náročnú prípravu pod skúseným dohľadom D. Štrbíkovej. Hliadku II. stupňa,
ktorú tvorili R. Ivaničová, H. Koklesová, K. Krist,
J. Laurová a F. Madluška z IX. E triedy, odborne viedla D. Ladiverová. Svojimi vedomosťami
a schopnosťami si vybojovali cenné 2. miesto.
Žiaci školy sa vedomosťami úspešne prezentovali aj vo finálovom kole prírodovedno-vlastivednej súťaže Zvedavec a Hlavička. V súťaži, ktorú
organizovalo CVČ, nás reprezentovalo družstvo
IV. E triedy, ktoré pripravovala D. Štrbíková. Zlatý
vavrín víťazov si zaslúžene odniesli N. Briatková, K.
Crchová a D. Koštová.
Mgr. Jana Borgulová
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PREDAJ

•Predám veľmi zachovalý stereo televízor OVP
CTV 284 stereo PIP (obraz v obraze), teletext, 2x
scart, S video konektor, audio IN cinch, výstup
na repro, uhlopriečka 70 cm, s diaľkovým ovláda6/13
ním. T: 0905 873 741
•Predám detské kolieskové korčule, bledomodrej
farby, so silikónovými kolieskami, rozmer 30 – 33,
zachovalé. T: 0908 288 536
9/13
•Predám chlapčenský bicykel od 4 do 7 rokov, za10/13
chovalý. T: 0908 288 536
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám 1-izbový byt na Ulici Komenského v Žiari
nad Hronom, 44 m2, druhé poschodie, balkón, plastové okná, dom je zateplený. Byt je voľný ihneď,
v pôvodnom stave, vhodný na úpravu podľa vlast2/13
ných predstáv. T: 0905 587 268
•Predám 1-izbový byt na Etape. T: 0915 812 538
5/13

•Predám garáž na Ul. Chrásteka, elektrina, jama.
7/13
Cena: 5 800 € + dohoda. T: 0904 152 277
•Predám RD v Trnavej Hore. Cena dohodou.
12/13
T: 0905 894 492
•Predám 2-izbový DB na Svitavskej ul., v pôvodnom stave, nové okná, vymurovaný balkón. Cena
13/13
dohodou. T: 0904 651 100
•Predám väčšiu zariadenú garsónku s balkónom,
pri plavárni v Žiari nad Hronom. Cena dohodou.
14/13
T: 672 60 12, 0908 272 229
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Prenajmem 1-izbový byt na Etape s možnostou
odkúpenia. Cena nájmu je 200 €, vrátane služieb.
3/13
Voľný ihneď. T: 0907 188 620
AUTO MOTO

•Predám Š-Felicia 1.3 glxi combi, 05/96, veľmi
dobrý stav motora, karoséria - korózia vekom, ľahko opraviteľné, potrebná výmena PP blatníka, STK/
EK 11/2011-červená, udržiavaná, zimná kvapalina
do 64, olej, šiber, lyžiny, nové brzdy, zadné blatníky,
el. zdroj, 2x airbag. Cena: 950 €, dohoda možná. Vo1/13
lať po 16.00 hod. T: 0918 618 108
ZAMESTNANIE

•Hľadám prácu alebo brigádu ako predavačka,
4/13
upratovačka, pomocná sila. T: 0908 346 637
SLUŽBY

•Hľadám kutila alebo dielňu na zhotovenie
piestu do nízkotlakového kompresora vzduchu.
11/13
T: 0915 880 355
OZNAM

•Prosím toho, kto oznámil poškodenie vozidla
ZH 386 BF (svetlozelené Punto) na Ul. A. Dubčeka,
pri TS, aby sa ozval na číslo 0911 309 683 za účelom
stretnutia a svedectva na dopravnej polícii. Nie je
8/13
sa čoho báť.

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

www.ziar24.sk
noviny.ziar.sk
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Najlepšie školské časopisy majú na „Jednotke“ a gymnáziu

Súťaž o najlepší školský časopis vyhlasuje
Centrum voľného času pravidelne už niekoľko
rokov. V pondelok 20. júna boli v jeho priestoroch vyhlásení víťazi jednotlivých kategórií už
po siedmykrát.

Súťaž bola vyhlásená v dvoch kategóriách – základné a stredné školy. Obe kategórie tento rok
reprezentovali dve školy. Za základné školy sa
do súťaže prihlásila Základná škola na Ul. Dr. Janského s časopisom Fajnovinky a Základná škola
s materskou školou Š. Moysesa s časopisom Lúč.
Stredné školy reprezentoval Platan zo Súkromnej obchodnej akadémie a Crazygym z Gymnázia
M. Rúfusa. O jednotlivých víťazoch opäť rozhodovala porota, kde mali zastúpenie okrem našich novín aj časopis Hutník, noviny MY a mestská televízia
ATV.
Víťazmi sa nakoniec stali Fajnovinky a Crazygym,
pričom časopis z „Jednotky“ porota postúpila aj
na XIII. ročník celoslovenskej súťaže triednych
a školských časopisov Proslavis 2011.
(li)

Deň „D“ na „Jednotke“

V stredu 1. júna bolo
v Základnej škole
na Ul. Dr. Janského veselo. Žiaci sa
zodpovedne pripravovali na dlhoočakávané popoludnie,
ktoré bolo venované
oslavám Dňa detí.
Deti si na biele tričká kreslili symboly svojich tried
a precvičovali si krátky program na prezentáciu.
Pedagogičky, asistentky, vychovávateľky a ochotní
rodičia zatiaľ zabezpečili všetky stanovištia so špor-

tovými súťažami, napr. skákanie na trampolíne,
preťahovanie lanom, beh cez prekážky. Nechýbali
ani a tvorivé dielne, napr. drôtikárstvo, hrnčiarstvo,
zdravá výživa, tancovanie zumby, poskytovanie prvej pomoci či pletenie náramkov.
Deti usilovne zbierali pečiatky z každej športovej
disciplíny a ponáhľali sa do tvorivých dielní. Viac
o podujatí sa dozviete na stránke školy www.zsjanzh.edu.sk.
Všetkým spolupracovníkom patrí poďakovanie
za ochotu, že si popri svojej práci našli čas na ďalšiu
skvelú aktivitu.
Marek Baláž, riaditeľ „Jednotky“

POĎAKOVANIE

SPOMIENKA

Touto cestou chceme vyjadriť svoju vďaku
za profesionálny prístup pri zabezpečovaní
sociálnej pomoci Mgr. Dagmar Štifnerovej,
sociálnej pracovníčke MsÚ v Žiari nad Hronom – Odbor sociálnych služieb.
Veľmi si ceníme jej ľudské konanie a rýchle
sprostredkovanie sociálnej opatery pre našu
mamičku, ktorá sa nečakane ocitla v ťažkej
zdravotnej situácii.
Rodina Márie Kišovej.

Zostali nám iba spomienky.
Dňa 20. júna uplynuli 4 roky
od chvíle, keď nás navždy
opustil drahý manžel, otec
a starký
Pavol Kösegi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci spomína smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého
Alexandra Turčana,
ktorý nás navždy opustil 20. apríla vo veku
58 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dobrý človek neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali.
Dňa 18. júna uplynulo 12 rokov, čo nás opustil náš drahý
manžel, otec, brat a švagor
Rudolf Hós.
všetkým, ktorí spomínajú

Ďakujeme
s nami.
Manželka Eva, dcéry Ruth a Denisa a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Prinášame biele ruže, majú
biele lupienky.
My sme do nich vložili všetky
naše spomienky.
Na hrob ich vkladáme, je
v nich drobná rosa
a každá tá kvapka rosy, to je naša slza.
Dňa 12. júna sme si pripomenuli 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil
manžel a otec
Ľubomír Nemčok
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomína manželka a syn Ľubomír.

SPOMIENKA

prevádzka: Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 8.000 € / 241.008,- Sk
•1-izb., OV, Ul. SNP – Etapa, ZH, 21.500 € / 647.709,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100 € / 1.298.430,60 Sk
•3-izb., OV, kompletne prerobený, Ul. SNP – blízko centra, ZH, 53.000 € / 1.596.678,- Sk
•4-izb., OV, kompletne prerobený, Etapa, 60.000 € / 1.807.560,- Sk
•RD (gazdovský), Dolná Ves, 12.000 € / 361.512,- Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500 € / 979.095,- Sk
•RD (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 38.000 € / 1.144.788,- Sk + dohoda
•RD, Sklené Teplice, 69.000 € / 2.078.694,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný
i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku,
Krahule, 22.000 € / 662.772,- Sk
•pozemok na výstavbu o výmere 10.000 m2, pri hlavnej ceste, Hliník nad Hronom,
5 € / 150,63 Sk / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 6 € / 180,76 Sk / m2
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 8.500 € / 256.071,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11 € / 331,39 Sk / m2
•budova s kancelárskymi + dielenskými priestormi v areáli ZSNP, Žiar nad Hronom,
140.000 € / 4.217.640,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)

Dňa 6. júla uplynú 3 roky od
chvíle, keď nás navždy opustil
náš milovaný
Ľudovít Kalužný.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom

noviny.ziar.sk

Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali, a sú ti vďační za lásku a obetavosť.
Dňa 21. júna sme si pripomenuli 1 rok od chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá manželka,
matka a stará matka
Jarmila Vizváryová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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INZERCIA
DALKIA

Letné odstávky teplej úžitkovej vody

Každoročná odstávka kotolní nás v tomto roku
neminie. Všetky bytové domy vykurované centrálnym vykurovaním budú odstavené od dodávky teplej vody podľa vopred naplánovaných
odstávok. S termínmi odstávok sú obyvatelia
bytových domov oboznámení prostredníctvom
oznamov, ktoré zabezpečí ich správca.

Ak má proces dodávky tepla a teplej vody fungovať bezpečne, bezporuchovo a hospodárne,
je nutné vykonávať preventívnu údržbu, odborné prehliadky a rekonštrukcie rozvodov tepla
a teplej vody od zdroja až po vstup do objektu.
Väčšinu týchto činností je možné vykonávať len
v prípade odstávky celého systému, čo v tomto
období súvisí s prerušením dodávky teplej vody.
Príprava na letné odstávky v Žiari
Dodávateľ tepla, spoločnosť Dalkia Žiar
nad Hronom, s. r. o., sa pripravuje na letné odstávky v priebehu celého roka. Dĺžka jednotlivých odstávok je stanovená podľa rozsahu prác,
spravidla však neprekročí päť dní. Výnimočne sa
môže stať, že odstávka trvá i dlhšie. Našou snahou je vykonať niektoré opravy aj za prevádzky
už v priebehu roka. V prípade priaznivého priebehu letných odstávok bývajú systémy spúšťané
do prevádzky v skoršom termíne, čo našťastie
býva častejším javom. Medzi najvýznamnejšie
opravy vykonané na tepelných zariadeniach
Dalkie Žiar nad Hronom, s. r. o. v roku 2011 patria opravy komínových telies a ich vložkovanie,
výmeny a montáže kondenzačných ekonomizérov, riadiacich systémov kotolní, výmena vonkajších rozvodov tepla a teplej vody, úpravy na
technologických zariadeniach kotolní, opravy

armatúr, plynových horákov, kotlov, výmenníkov
tepla a podobne. Súčasťou letných odstávok je
aj overovanie určených meradiel, vykonávanie
odborných prehliadok vyhradených technických
zariadení, chemické čistenie kotlov a výmenníkov tepla.
Najčastejšie riešené problémy
„Dalkia sa sústreďuje najmä na hospodárnosť tepelných zariadení, ktorými sú vonkajšie rozvody
ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody a technologické zariadenie na výrobu tepla. Preto sa neustále
snažíme zistiť a odstrániť príčinu takýchto strát,“ hovorí Jarmila Sklenková z Dalkie Žiar nad Hronom.
Dalkia vykonáva výmeny vonkajších rozvodov
za moderné predizolované. Na kotolniach vykonáva úpravy na technologických zariadeniach,
ktoré sú vo väčšine prípadov predimenzované
vplyvom zníženej spotreby tepla spôsobenej zatepľovaním bytových domov, klimatickými zmenami a úspornými opatreniami bytových domov.
Zavádzanie nových technológií na tepelných
zdrojoch, ako sú kondenzačné ekonomizéry,
kondenzačné kotle, výmenníkové stanice, riadiace systémy a informačné siete, ktoré pozitívne
ovplyvňujú hospodárnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť celého systému výroby a dodávky tepla.
Michal Krajčír

Viete, čo je biodiverzita? Vaše deti áno!
Dalkia už tradične pripravila pre žiakov základných škôl súťaž, ktorá je úzko spojená s ochranou
životného prostredia. Cieľom podujatia Biodiverzita okolo nás, s podtitulom Keď vďaka biodiverzite
moje mesto ožije, bolo vytvárať a prehlbovať vzťah
detí k prostrediu, v ktorom žijú. „Sme veľmi radi,
že sa nám pomocou týchto podujatí darí vzdelávať tých najmenších. Ochrana životného prostredia a vytváranie vzťahu detí k prírode je dôležitá
pre nás všetkých,“ povedal Vincent Barbier, generálny riaditeľ, Dalkia a.s.
V rámci všetkých slovenských miest a obcí, v ktorých Dalkia pôsobí, sa do projektu zapojilo 46 základných škôl, čo predstavuje 2114 žiakov zo 108
tried. Zo Žiaru nad Hronom sa prihlásilo viac ako
200 detí zo všetkých štyroch základných škôl. Žiakov i učiteľov sprevádzali pri práci pedagogické
materiály, ktoré boli vypracované špeciálne pre
tento projekt. Prostredníctvom pracovných zošitov,
ktoré od Dalkie dostal každý žiak, získali deti viac
informácií o biodiverzite, teda rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov.
O víťaznej triede zo žiarskych základných škôl sa
rozhodovalo 7. apríla. Víťazom lokálneho kola sa
stala trieda IV.E zo ZŠ Jilemnického č.2. Porotu zaujal ich projekt, v ktorom opisujú biotop, teda prí-

rodné prostredie jedného alebo viacerých druhov,
Lutilského potoka. Zamerali sa najmä na pstruha,
ktorý sa tu kedysi vyskytoval: „Lutilský potok preteká našim mestom už dávno. Všetci by sme sa mali
snažiť navrátiť mu jeho krásu. Dozvedeli sme sa, že
tu kedysi plávali pstruhy.“ Na druhom mieste sa
umiestnila trieda IV.A zo ZŠ a MŠ Š.Moysesa, ktorá
si pre svoju prácu vybrala Roháča veľkého a tretie
miesto obsadila III.B zo Základnej školy na Jilemnického č.2, ktorú zaujal vrabec domový. Tieto prvé
tri práce postúpili do celoslovenského finále, v ktorom mali všetci rovnaké šance. Žiaci postupujúcich
tried získavajú od Dalkie zaujímavé knihy.
Slávnostné vyhodnotenie celoslovenského kola
prác sa uskutočnilo 3. mája v Lučenci. Celoslovenským víťazom sa stala trieda 5.K zo ZŠ s MŠ Letná ulica z Popradu. Vybrali si žiabronôžku severskú, ktorá
meria len 2,5 cm a nachádza sa v Štrbskom plese,
vo Vysokých Tatrách. Zabodovali najmä tým, že
na vyobrazenie žiabronôžky využili techniku koláže
a spracovali ju s odpadovým papierom. Na druhom
mieste sa umiestnila trieda 5.D zo ZŠ Grundschule
z Medzeva a tretie miesto obsadila 5.A zo školy ZŠ
s MŠ Karola Rapoša v Brezne.
Všetci porotcovia finále sa zhodli na vysokej
úrovni súťažných prác a prínose súťaže: „Všet-
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ky práce, ktoré postúpili do finále mali hlboké
myšlienky a veľa z nich bolo na vysokej umeleckej úrovni,“ zhodnotil výtvarník Ján Adamove.
„Vidno, že deti vďaka tomuto projektu strávili
veľa času v prírode a prácam venovali veľa úsilia.
Víťazkou je vlastne pani príroda,“ radoval sa známy prírodovedec a spisovateľ, Miroslav Saniga.
Aj keď zvíťaziť mohla len jedna práca, víťazmi sú
vlastne všetci, pretože sa naučili opäť niečo nové.
Podrobné informácie o súťaži, výhercoch, ako aj
pedagogické materiály nájdete na web stránke
Dalkie:www.dalkia.sk/organizujeme.
Gabriela Verešová
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Žiarčania s dvojbodovým náskokom víťazom štvrtej ligy
FUTBAL
IV. LIGA, SKUPINA JUH

24. kolo: Jupie Podlavice – FK Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska 0:2
Ostatné výsledky: D. Strehová – Š. Bane 1:1, B.
Štiavnica – V. Blh 0:2,
Revúca – Málinec 3:0, Brusno – Č. Balog 3:2,
Poltár – Kováčová 0:0, Divín – Hliník n. Hr. 4:1
25. kolo: Žiar nad Hronom/L. Vieska – Brusno 2:0 (1:0), góly: Blaho, Vyskup, FK ŽIAR:
J. Rapčan – Macejko, Kmeť, Dobrota, Ras. Urgela, Abrahám, Vyskup (82. Cvejkuš), Šimon, Blaho, Čamaj (67. Škriniar), Rad. Urgela (88. Slaný).
Žiarski futbalisti nenechali nič na náhodu a už
v druhej minúte ich dostal do vedenia Blaho
po Abrahámovej hlavičke. Aj napriek miernemu tlaku domáceho tímu sa do šancí dostávali aj hosťujúci hráči a niekoľkokrát preverili žiarskeho Rapčana.
Pridať druhý gól mohol v 33. minúte Šimon, to by
však lopta musela trafiť bránu. Keďže ani jeden z tímov sa už do prestávky nepresadil, do šatne sa išlo
za jednogólového vedenia domáceho tímu.
Podoba hry sa nezmenila ani v druhej časti a žiarski futbalisti opäť tlačili na svojho súpera, čím ho

dostali pod tlak a nútili robiť chyby. V 75. minúte
potiahol akciu Abrahám, prihral Vyskupovi a ten
pridal druhý domáci gól. Po tomto momente sa
na nohy postavili aj hostia, ale žiarski hráči dobre
bránili a do šancí ich nepúšťali. V posledných dvoch
minútach mali veľké šance Cvejkuš a Abrahám, skóre sa však už nemenilo.
Ostatné výsledky: Divín – D. Strehová 5:2, Hliník n. Hr. – Poltár 0:0, Kováčová – JUPIE BB 1:1,
Č. Balog – Revúca 3:1, Málinec – B. Štiavnica 3:0,
V. Blh – Š. Bane 1:0
26. kolo: Revúca – FK Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska 0:5
1. Žiar
26 20 1 5 73:27 61
2. Č. Balog
26 19 2 5 71:31 59
3. Brusno
26 14 3 9 47:33 45
4. Podlavice
26 12 7 7 61:29 43
5. Kováčová
26 12 6 8 59:39 42
6. Hliník
26 12 4 10 66:57 40
7. Poltár
26 10 8 8 44:34 38
8. Málinec
26 11 3 12 41:57 36
9. Divín
26 10 5 11 50:59 35
10. B. Štiavnica
26 10 4 12 31:44 34
11. Št. Bane
26 7 7 12 33:43 28

Olympijské hviezdičky
Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve – také bolo motto Olympiády hviezdičiek,
ktorá sa uskutočnila v stredu 22. júna v priestoroch Základnej školy na Jilemnického ulici. Určená bola pre deti vo veku 5 – 6 rokov.
Olympiádu slávnostne otvorili vlajkonosiči,
za ktorými nasledovali žiaci s horiacou pochodňou,
ktorou zapálili olympijský oheň. Nechýbal ani spoločný sľub športovcov či rozhodcov.
Deti predškolského veku súťažili v disciplínach
ako šprint, hod do diaľky či skok z miesta. Tí najlepší postúpili neskôr do ďalších disciplín, a to beh
na 100 metrov, preskakovanie olympijských kruhov
a hod na cieľ. V závere súťaží nechýbala ani bežecká
štafeta.
Olympiády sa zúčastnilo 123 detí materskej školy. Organizátormi podujatia boli mesto Žiar nad
Hronom, Centrum voľného času, Základná škola
na Jilemnického ulici a záštitu nad olympijským
dňom prevzal Slovenský olympijský výbor.
(li)
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12. Revúca
13. V. Blh
14. D. Strehová

26 7 1 18 28:61 22
26 6 3 17 28:81 21
26 3 4 19 32:69 13
Marcel Pobežka
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Futbal: starší žiaci sú majstri! V novej sezóne ich čaká prvá liga
FUTBAL MLÁDEŽ
III. LIGA, STARŠÍ DORAST

26. kolo:
Jednota Bánová - FK Žiar nad Hronom 1:0
(0:0)
Žiarčania hrali bez 5 hráčov základnej zostavy, čo
sa prejavilo na ich výkone. Napriek tomu boli v úvode stretnutia lepším mužstvom. Avšak šance Janúcha a Čepca zostali nevyužité. V druhom polčase
po ojedinelej štandardke súpera inkosovali gól, a
hoci súpera potom zatlačili do defenzívy, vyrovnať
sa im už nepodarilo.
Predohrávka 30. kola:
MFK Nová Baňa - FK Žiar nad Hronom 0:6 (0:2),
góly: Janúch 2, Vuong, Neuschl, Gajdoš, Hric
27. kolo:
FK Žiar nad Hronom – MŠK Námestovo 1:6
(0:2), gól: Neuschl
28. kolo:
Kinex Bytča – FK Žiar nad Hronom 2:0 (0:0)
Na posledné stretnutie nastúpili hostia s ôsmimi
mladšími dorastencami v základnej zostave. V prvý
polčas bol vyrovnaný. Žiarčania nepremenili „tutovku“, ktorú zahodil Frajt po peknej Vuongovej akcii.
V druhom polčase dali domáci gól z priameho
kopu. Hostia sa snažili o vyrovnanie, avšak pozabudli na zadné dvierka a inkasovali druhý gól. Aj
napriek prehre sa treba poďakovať chalanom z
„mladšieho dorastu“ za predvedený výkon.
1. Námestovo
29 22 3 4 77:15 69
2. L. Mikuláš
29 21 1 7 89:27 64
3. Lučenec
29 20 0 9 70:33 60
4. Badín
29 17 3 9 74:38 54
5. Zvolen
29 16 5 8 62:29 53
6. K. N. Mesto
29 16 4 9 70:42 52
7. Žiar
29 16 3 10 60:30 51
8. Bánová
29 13 3 13 63:62 42
9. Čadca
29 10 7 12 55:43 37
10. B. Bystrica
29 11 4 14 49:59 37
11. Tvrdošín
29 10 6 13 46:60 36
12. D. Kubín
29 9 4 16 36:50 31
13. Fiľakovo
28 9 3 16 34:63 30
14. Bytča
29 9 2 18 47:87 29
15. N. Baňa
29 8 0 21 38:77 24

16. Kremnička
30 0 2 28 17:172 2
Poznámka: Tabuľka je bez posledného 28. kola.
III. LIGA, MLADŠÍ DORAST

26. kolo:
Jednota Bánová - FK Žiar nad Hronom 1:6
Predohrávka 30. kola:
MFK Nová Baňa - FK Žiar nad Hronom 0:5 (0:0)
27. kolo:
FK Žiar nad Hronom – MŠK Námestovo 0:1
(0:1)
28. kolo:
Kinex Bytča – FK Žiar nad Hronom 0:5 (0:5)
1. K. N. Mesto
29 25 2 2 89:14 77
2. Zvolen
29 22 3 4 82:21 69
3. Čadca
29 19 4 6 78:29 61
4. Námestovo
29 18 6 5 75:22 60
5. B. Bystrica
29 14 7 8 53:28 49
6. Žiar
28 12 8 8 61:30 44
7. Badín
29 13 3 13 75:51 42
8. N. Baňa
28 12 4 12 32:35 40
9. Bytča
29 12 2 15 52:71 38
10. L. Mikuláš
29 10 5 14 49:69 35
11. Kremnička
30 10 2 18 39:57 32
12. D. Kubín
29 9 3 17 37:49 30
13. Lučenec
29 7 3 19 34:68 24
14. Bánová
29 7 3 19 38:78 24
15. Fiľakovo
28 6 3 19 25:104 21
16. Tvrdošín
29 5 2 22 28:121 17
Poznámka: Tabuľka je bez posledného, 28. kola.
II. LIGA STARŠÍ ŽIACI

25. kolo:
CSM Tisovec - FK Žiar nad Hronom A 1:4 (1:1)
26. kolo:
FK Žiar nad Hronom A – MFK Lokomotíva Zvolen C 3:0 (2:0)
Dohrávka 24. kola:
FK Žiar nad Hronom - MFK Lokomotíva Zvolen
3:0 (2:0)
Góly: Kolláti 2, Tököly
Zostava: Kružic, Henžel (52. Bilický), Kružlic, Hric,
Tryzna (35. Štefanovič), Dúbravský, Sviržovský

(35. Murgač), Gregáň (45. Foltán), Pittner, Tököly
(53. Líška), Kolláti, na striedanie bol pripravený Giláň
V dohrávke 24. kola, proti kvalitnému súperovi
zo Zvolena mohli Žiarčania rozhodnúť v predstihu
o ich víťazstve v súťaži. A túto šancu aj využili. Hráči
pristúpili k tomuto zápasu stopercentne koncentrovaní. Prvý polčas bol celý v žiarskej réžii, keď súpera nepúšťali do žiadnych nebezpečných situácií.
Im sa naopak podarilo skórovať dvakrát, čím získali
potrebnú pohodu. Už v 8. minúte sa po rohovom
kope hlavou presadil Kolláti. V 17. minúte zvyšoval
skóre opať Kolláti po peknej kombinácii. V druhom
polčase Žiarčania už len kontrolovali vývoj zápasu
a podarilo sa im ešte raz skórovať, keď sa presadil
rýchlonohý Tököly.
Týmto víťazstvom si pred posledným kolom vytvorili trojbodový náskok pred druhým Poltárom,
zaručujúci víťazstvo v súťaži a návrat žiarskych
žiakov do 1. ligy. Všetci hráči si zaslúžia obrovskú
pochvalu za poctivú robotu počas celej sezóny.
Za to, že spolu ťahali za jeden koniec aj v neľahkých
situáciach a sústredene a systematicky išli za svojim cieľom, ktorým bol postup do 1. žiackej ligy.
1. Žiar
25 21 2 2 156:12 65
2. Poltár
25 20 2 3 112:26 62
3. Lučenec
25 16 7 2 79:14 55
4. Zvolen C
25 14 6 5 66:35 48
5. Krupina
25 13 4 8 56:38 43
6. B. Bystrica
25 13 1 11 66:50 40
7. Fiľakovo
25 11 5 9 65:46 38
8. Žarnovica
25 11 4 10 39:40 37
9. Detva
25 11 3 11 46:34 36
10. N. Baňa
25 9 2 14 42:55 29
11. Hriňová
25 6 1 18 48:95 19
12. Tisovec
25 5 3 17 23:107 18
13. Revúca
25 3 3 19 10:96 12
14. Sliač
25 0 1 24 4:164
1
Poznámka: Tabuľka je bez posledného 26. kola.
Marcel Pobežka

Majstrovstvá stredného Slovenska: Päť medailí a slovenský výkon roka
ATLETIKA

Projekt s názvom Atletika pre deti zavítal pred
poldruha rokom aj do nášho žiarskeho MŠK –
Atletického klubu. Dnes môžeme s radosťou
povedať, že začína prinášať prvé ovocie. Najjasnejším dôkazom tohto konštatovania boli minulotýždňové Majstrovstvá stredného Slovenska prípraviek a mladších žiakov, organizované
v Dubnici nad Váhom.
Slnečné nedeľné popoludnie prinieslo množstvo kvalitných výkonov, z ktorých najhodnotnejší zaznamenal Mário Minka vo vrhu guľou. Hodom dlhým 11 metrov a 33 centimetrov priniesol
pre náš klub vytúženú zlatú medailu. Navyše spomínaný výkon bol najlepším v tomto roku v rámci
celého Slovenska a Majo sa tak posadil na vedúcu
pozíciu v tohtosezónnych celonárodných tabuľkách.
O ďalší výnimočný úspech sa postarala Zuzka
Krajčíková v behu na 600 metrov. Po takticky i be-

žecky mimoriadne vyzretom výkone získala zlatú
medailu a s časom 2:01,27 min. sa zaradila na druhú
priečku v aktuálnych celoslovenských tabuľkách.
Potešil nás aj Dano Nagy, ktorý priniesol medailu na najkratšej, 60–metrovej trati. Podarilo sa mu
vyhrať rozbeh, aj semifinále a po absolútnom finále mu vďaka času 8,74 s zavesili na krk striebornú
medailu.
O bronzové kovy sa postarali atléti v technických
disciplínach: Eliška Kollárová vo vrhu guľou vďaka
osobnému maximu 6,74 m a Martin Melišík v hode
kriketovou loptičkou, ktorú poslal do vzdialenosti
37,33 m.
Strieborný medailista zo 60-ky, Dano Nagy, sa
neskôr predstavil aj na 600-vke, kde sa mu napriek
dobrému času ušla len 4. priečka. Rovnako výborne
bežal aj Maťo Balún, na 300 metrovej trati ho však
od medaily delilo 1,5 sekundy. Ešte väčšiu smolu
mal Miloško Sedliak, ktorý v behu na 150 metrov
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zaostal za stupňom víťazov len o 0,29 s. Neskôr sa
predstavil aj na 60-ke, no na medailu to opäť nestačilo. Účasť v hlavnom finále a výsledná 5. priečka je
však v 49-člennom štartovom poli skvelou vizitkou.
Rovnako na piatom mieste skončili aj Mário Minka
a Vladko Filas v krikete, Lucka Ihradská v guli a Peťo
Balogh v behu na 600 metrov. Vydarenú nedeľu
uzavrel Samo Čaba šiestym miestom v behu na jeden kilometer.
Peter Kováč

Zuzka Krajčíková
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Zverko vo víťaznom ťažení
CYKLISTIKA

Talentovaný kadet Cyklistického klubu MŠK
Žiar nad Hronom, David Zverko, po výhre
na Medzinárodných etapových pretekoch
Regiónom Nitrianskeho kraja zaznamenal
pre žiarsku cyklistiku ďalšie významné umiestnenie, a to triumf v pretekoch Moravskoslezského pohára.

12. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Farm Tour 2011sa konal v sobotu 18. júna v obci
Hlubočec na Opavsku. Preteky sa išli na náročnom
18 km dlhom okruhu, na ktorom nebola núdza
o 12 % stúpania, ktoré museli cyklisti prekonať.
Počas celých pretekov sprevádzal cyklistov na trati
silný nárazový vietor, ktorý sa postaral o dôkladné
roztrhanie štartovného poľa. Ako prví odštartovali
juniori na trať dlhú 93 km. Zhruba na 50. km unikla
z peletónu trojica pretekárov, v ktorej aktívne jazdil
Dominik Zaťko. Vzornou spoluprácou si „uprchlíci“

vytvorili vyše štvorminútový náskok, ktorý si udržali až do cieľa. V záverečnom špurte obsadil Zaťko
pekné tretie miesto. Kadeti absolvovali preteky
na 55 km a už na 5. km sa vpredu sformovala štvorica pretekárov, v ktorej sme mali dvojnásobné zastúpenie v podobe Davida Zverka a Juraja Bellana.
Obaja naši kadeti vzorne spolupracovali, útočili a už
na 12. km jazdila na čele preteku dvojica Žiarčanov.
Svoj únik dotiahli do víťazného konca a v cieli sa
s prvenstva radoval Zverko pred Bellanom.
Starší žiaci absolvovali dva okruhy, teda trať dlhú
38 km. Aj v tejto kategórii mali cyklisti MŠK pódiové zastúpenie zásluhou výborného záverečného
špurtu Mateja Trubana, ktorý obsadil druhé miesto.
Ostatní starší žiaci – Nicolas Jelža, Kristián Zimány
a Filip Gašpar prišli v hlavnom peletóne.
V nedeľu 19. júna pokračoval Moravskoslezský
pohár podujatím Tour de Javorový v Třinci. 14. ročník cyklistického pretekov do vrchu s hromadným
štartom sa išiel na trati dlhej 5800 metrov s prevýšením 440 metrov. Vzhľadom na zdravotné problémy malo družstvo mladších žiakov MŠK v Jakubovi
Varhaňovskom v týchto pretekoch jediné zastúpenie. Ten po snaživom výkone obsadil piate miesto.
Starší žiaci MŠK po „umývaní hláv“ zo soboty podali
tentokrát výkon, na ktorý sme u nich zvyknutí. Nicolas Jelža obsadil druhé, Kristián Zimány tretie, Matej Truban siedme a Filip Gašpar dvanáste miesto.
V pretekoch kadetov sa potvrdilo dominantné postavenie Zverka a Bellana. Po suverénnom výkone
obsadili Zverko prvé a Bellan druhé miesto. David

Zverko dosiahol najrýchlejší čas a stal sa zároveň
celkovým víťazom Tour de Javorový. Smolu mal junior Dominik Zaťko, ktorému ušlo pódiové umiestnenie pre defekt tesne pred cieľom, kde už nebola
možná výmena kolesa. Zaťko napriek tomu obsadil
pekné piate miesto. Cyklisti MŠK Žiar nad Hronom
zanechali na pretekoch Moravskoslezského pohára
dobrý dojem a preukázali pred blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenska, ktorých organizátorom je
práve Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom, vzostupnú výkonnosť. Programom Majstrovstiev SR
v cestnej cyklistike bude v sobotu 2. júla časovka
jednotlivcov na trati Lovča – Dolná Ždaňa – Lovča, ktorá sa pôjde ako Cena primátora mesta Žiar
nad Hronom. V nedeľu 3. júla sú na programe M-SR
cestné preteky jednotlivcov na trati Lutila – Dérerov Mlyn – Janova Lehota – Kosorín – Slaská – Lutila. Preteky sa pôjdu ako Cena Slovalca.
František Sitora

Európsky turnaj mládeže
KARATE

Za účasti 549 pretekárov zo Slovenska, Čiech,
Chorvátska, Slovinska, Poľska, Maďarska a
Ukrajiny sa konal 11. júna v Bratislave Európsky
pohár mládeže v karate.
Pre našich pretekárov z MŠK Žiar nad Hronom to
bola posledná možnosť tejto súťažnej sezóny nazbierať cenné kovy z medzinárodnej súťaže.

V kategórii starších žiačok (10 – 11 rokov) sa najviac darilo Karolíne Pivarčiovej, ktorá si vybojovala
bronzovú medailu.
V mladších dorastenkách (12 – 13 rokov) nám
radosť spravila Timea Trokšiarová, ktorá skončila
taktiež na treťom mieste a Martina Tatárová, ktorá na ceste do finále porazila aj čerstvú majsterku
Slovenska. Vo finále nakoniec podľahla chorvátskej
pretekárke, a tak jej pripadla strieborná medaila.
V starších dorastencoch nás reprezentoval Matúš
Trokšiar, ktorý sa postupne prebojoval do semifinále. Tu však prehral a nepodarilo sa mu zvíťaziť ani
v boji o tretie miesto, a tak sa umiestnil tesne za
medailovými pozíciami.
Poslednú medailu do zbierky pridala Michaela
Ďurišová v kategórii junioriek (16 – 17 rokov), keď
sa jej podarilo vybojovať bronzovú medailu.
Ostatným pretekárom našej výpravy sa nepodari-
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lo obsadiť medailové miesta. Všetkým pretekárom
však treba poďakovať za predvedené výkony.
(r)

športové noviny
Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník VI. | číslo 13 | 28. jún 2011 | e-mail: marcel.pobezka@gmail.com | web: noviny.ziar.sk

Pätnásty ročník Streetbalu so stovkou účastníkov
STREETBAL

Začiatok júna v Žiari nad Hronom už tradične
patrí streetballu. Inak tomu nebolo ani tento
rok a na ihriskách pri Súkromnej strednej odbornej škole technickej sa stretlo množstvo vynikajúcich basketbalistov.
Turnaja sa zúčastnilo 31 družstiev a spolu 100 aktívnych účastníkov.
V kategórii MINI sa stretlo šesť družstiev v dvoch
trojčlenných skupinách systémom každý s každým.
Po napínavých súbojoch sa víťazom stal tím Pouličná katastrofa (Jakub Kádaši, Eduard Rajnoha,
Marek Môc, Dominik Palkovič) pred Griffinovcami
(Nikolas Koniarik, Ľubomír Kuchár, Lukas Šarközi,
Marek Ostaš) a Basket stars (Vilko Majer, Samuel
Horváth, Norika Páleníková, Peter Štábel).
Do kategórie žiakov sa prihlásili tri družstvá v jednej skupine a víťazom sa stali Lameri zo ZH (Samuel Šouc, Jaroslav Supuka, Braňo Obert, Marek
Páleník), druhé miesto obsadil Redbull team (Lukáš
Gajdoš, Ivan Jakubík, Jakub Meliško) a tretie boli
Lamy Alex Mokroš, Daniel Neuschl, Erik Krajči, Andrej Krajči).
Rovnako ako u žiakov, aj do juniorskej kategórie
sa prihlásili tri družstvá. Vo finále sa stretli ZŠ BR XW
KX a Veteráni. Po napínavom súboji sa z víťazstva
tešili ZŠ BR XW KX (Jozef Oravec, Marian Kysela,
Filip Štefanec, Filip Bulko), druhé miesto pripadlo
tímu Veteráni (Patrik Štefanča, Marek Galko, Marek Tenkel, Vladimír Kašša, Štefan Skladan) a bronz
získal tím FXOKYBE (Maroš Vrtík, Peter Schubert,
Milan Šoltés).
V mužskej kategórii sa spolu stretlo šesť tímov,
rozdelených do dvoch trojčlenných skupín. Finálový
súboj tejto kategórie bol mimoriadne napínavý. V
riadnom hracom čase sa ani jednému z tímov nepodarilo zvíťaziť a rozhodnúť muselo predĺženie. V
ňom mali viac šťastia tajní z Top Secret (Ján Sklenár,
Miroslav Kráľ, Milan Žiak – obaja hráči extraligovej
Nitry, Matej Bies, Marian Skladan), druhé miesto
obsadili hráči Frankovky (Roman Sklenár, Boris
Šimko, Peter Vívoda, Marián Košťál, Juraj Irecký) a
trietia priečka zostala Šepsovým blchám (Martin
Fábry, Filip Osvald, Martin Vája).
Ďalšou skupinou boli Old. Nakoľko sa do tejto
kategórie prihlásili len dva tímy, o víťazovi sa ro-

zhodovalo v dvoch zájomných zápasoch. Ak by bol
po dvoch stretnutiach vyrovnaný stav, víťaza by
určil tretí, rozhodujúci zápas. Prvé miesto obsadili
Fešáci (Eduard Frický, Juraj Horváth, Miloš Slávik,
Jozef Rozinaj ) a striebrom sa môžu chváliť Zobáci
(Igor Bosák, Karol Krist, Alexander Čakloš, Jozef
Irecký – najstarší účastník, Ladislav Štefanec).
Najviac obsadenou kategóriou bola Old – Young
(do 12 roku dieťaťa vrátane). Tu sme mohli vidieť
súboje až ôsmich tímov v dvoch trojčlenných a
jednej dvojčlennej skupine. Ich víťazi postúpili
do finálovej skupiny, kde zohrali súboje každý s
každým o celkového víťaza. Ním sa nakoniec stali
Bella Boys (Riško Holička – syn, Ľuboš Holička –
otec), druhá priečka patrila Nagyovcom (Jakub
Nagy – syn, Norbert Nagy – otec) a tretí skončili
Záhorcovci (Matej Záhorec – syn, Zdenko Záhorec
– otec).
Poslednou kategóriou bola Old – Young
(nad 12 rokov do 18 rokov veku dieťaťa). V nej sa
stretli tri tímy v jednej trojčlennej skupine. Víťazom
sa stal tím A je to (Patrik Štefanča – syn, Jaroslav
Štefanča – otec), druhí skončili Čaklošovci (Karolína
Čaklošová – dcéra, Alexander Čakloš – otec) a tretia

priečka patrila Bryndzovým haluškám (Marek Tenkel – syn, Ivan Šimič – otec).
Okrem samotných zápasov boli pre návštevníkov
podujatia pripravené aj sprievodné akcie ako
detské hry a tanec CVČ, motorkári, tanečná skupina Faber-dance či koníky a turnaj v plážovom
volejbale.
Celé podujatie opäť prinieslo množstvo zaujímavých zápasov, osobných súbojov a zábavy.
Organizátori zvládli svoje úlohy na jednotku a
fanúšikovia sa už teraz tešia na ďalší ročník v roku
2012.
Poďakovanie patrí mestu Žiar nad Hronom, TS
Žiar nad Hronom s. r. o., TS Žiar nad Hronom a. s. a
SSOŠ technickej v Žiari nad Hronom, ako aj všetkým
sponzorom.
Marcel Pobežka

