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V tomto čísle:
ČESKÍ REPORTÉRI OZNAČILI ŽIARSKY
ÚTULOK S KARANTÉNNOU STANICOU
ZA „KONCENTRAČNÝ TÁBOR PRE PSOV“

Úsek rýchlostnej cesty R1
Lehôtka pod Brehmi - Šášovské Podhradie

Začiatkom druhého januárového týždňa bola
v Českej televízii odvysielaná reportáž, ktorá
označila žiarsky útulok s karanténnou stanicou
ako „čakáreň na smrť.“ Pozreli sme sa bližšie
na tento problém. Viac na strane 3.

je otvorený

V ICM SA MÔŽETE ZAHRAŤ
RÔZNE SPOLOČENSKÉ HRY

Ak máte radi rôzne spoločenské hry, pracovníci ICM v Žiari nad Hronom pre vás zorganizujú stretnutie s ďalšími hráčmi. V ICM máte
tiež možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku
za symbolickú sumu. Bližšie informácie nájdete
na 9. strane
NA FESTIVALE VEDY A TECHNIKY USPEL
ŠTUDENT SÚKROMNEJ STREDNEJ
ODBORNEJ ŠKOLY TECHNICKEJ

Žiarčan Miroslav Magyar zaujal na súťaži vedecko-technických projektov svojou prácou
– plazmovým reproduktorom. Vďaka nemu
bude mať Žiar, ako aj celé Slovensko, zastúpenie
na súťaži, ktorá sa bude konať koncom školského roka v americkom Los Angeles. Bližšie informácie na strane 12.
VYHRAJTE 33 EUR!

Ak máte záujem vyhrať 33 eur od Dexia banky, stačí vyplniť hlasovací kupón, ktorý nájdete
vo vnútri novín. Kupón a viac informácií o súťaži
na 7. strane.
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Úsek rýchlostnej cesty Lehôtka pod Brehmi – Šášovské Podhradie je spustený

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj minister Ján Figeľ.
Úsek rýchlostnej cesty R1 po Šášovské Podhradie sa mal otvoriť v minulom roku. Pre problémy so zosúvajúcim sa svahom však otvorenie museli posunúť, a nakoniec sa uskutočnilo
vo štvrtok 20. januára.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj minister
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ján Figeľ či predstavitelia Národnej
diaľničnej spoločnosti a za mesto Žiar nad Hronom viceprimátor Peter Antal. V úvode predstúpil
pred prítomných minister Ján Figeľ: „Nech táto cesta slúži, nech povzbudzuje okolité mestá a obce
k tomu, že sa dá žiť aj v tichšom, kvalitnejšom a
ekologickejšom prostredí, kde nemusia kamióny
prechádzať centrami mesta či obcami. Tiež verím, že to prinesie aj ďalšie hospodárske impulzy
pre tento región.“
Úsek rýchlostnej cesty R1 medzi Lehôtkou
pod Brehmi a Šášovským Podhradím sa motoristom
sprístupnil od piatku 21. januára v dopoludňajších
hodinách, platí však na ňom niekoľko obmedzení. Marcel Jánošík, hovorca NDS: „Keďže ešte stále
pokračujú práce na zastabilizovaní spomínaného
zosúvajúceho sa svahu, premávka bude zatiaľ vedená iba v pravom jazdnom páse celkovo štvorpruhovej komunikácie. Tak isto bude obmedzená aj
rýchlosť, a to na 60 kilometrov za hodinu, ktorá by
mala platiť do leta.“ Ako ďalej dodal, nepredpokladajú, že sa vyskytnú ďalšie problémy so zosuvom
pôdy, keďže sa to na základe geodetického monitoringu nepotvrdilo. Práce na ukončení sanácie
svahu by mali byť ukončené k 30. júnu.
Viceprimátor Žiaru nad Hronom, Peter Antal:
„Pre mesto znamená otvorenie tohto úseku malé
víťazstvo, pretože celý proces schvaľovania sprevá-

dzali komplikácie, ktoré oddialili výstavbu približne
o dva roky. V prvom rade to však znamená odťaženie dopravy z mesta, a teda aj výrazné zníženie
nehodovosti na úseku na Priemyselnej ulici po Lehôtku pod Brehmi.“ Otvorenie úseku je podľa Petra
Antala aj výzvou pre investorov, ktorí rozmýšľajú
o investíciách na Slovensku – aby tieto smerovali, či
už do Žiaru nad Hronom, alebo do regiónu Banskobystrického kraja. „Podľa štatistiky, cez križovatku
v Ladomerskej Vieske prejde za 24 hodín približne
18- až 20-tisíc áut. Je jasné, že sú to aj autá, ktoré
idú smerom na a z Prievidze, ale výrazná časť je
smer Bratislava – Banská Bystrica,“ spresnil údaje
viceprimátor.
S výstavbou II. etapy viac ako 8 kilometrovej rýchlostnej komunikácie sa začalo v novembri 2008,
pričom územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť ešte v roku 2003. V roku 2005 bolo na základe petície Občianskeho združenia Svätokrížsky
občiansky spolok – SOS Žiar nad Hronom územné
rozhodnutie zrušené. Ako dôvod sa uvádzalo nedostatočné informovanie verejnosti v procese posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie.
Na základe tejto skutočnosti sa uskutočnil opakovaný proces posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie. Následne sa pristúpilo k rozdeleniu
stavby pre posudzovanie a aj k výstavbe v dvoch
etapách. Výstavba 1. úseku od Žarnovice po Lehôtku pod Brehmi v dĺžke 9,675 km sa začala v marci
2008. Zvyšný úsek v dĺžke 8,373 km označený ako
II. etapa sa začal budovať v novembri 2008.
Rýchlostná cesta R1 Lehôtka pod Brehmi – Šášovské Podhradie pozostáva zo 116 stavebných objektov. Celková dĺžka cesty I. a II. etapy je viac ako
18 kilometrov. Na štvorpruhovej ceste je napríklad

10 mostov, cestná kanalizácia, odlučovače ropných
látok či protihlukové opatrenia. Z mostov je pritom
dominantný most Lutilským potokom a riekou
Hron na 16. kilometri.
Počas výstavby sa udialo aj niekoľko nepredvídateľných udalostí. Prvou bola dopravná nehoda
v polovici decembra 2009, kedy narazil ťahač s bagrom do podpornej konštrukcie mosta pred Žiarom
nad Hronom. Do podpornej konštrukcie toho istého mosta narazil kamión aj začiatkom mája 2010.
Škody spôsobil koncom roka 2009 aj prírodný živel
–povodeň.
Celková cena stavby je takmer 109 miliónov eur,
pričom 85 % financií je použitých zo štrukturálneho
fondu EÚ a 15 % zo štátneho rozpočtu.
(li)

Pohľad smerom od Lehôtky pod Brehmi
do Žiaru nad Hronom.

LINKA ZEFEKTÍVNILA ZIMNÚ ÚDRŽBU

Ako sme vás pred časom informovali, mesto
Žiar nad Hronom zriadilo začiatkom decembra v spolupráci s Technickými službami,
s. r. o., Linku zimnej údržby. Na mobilné číslo
0915 317 044 sa môžu Žiarčania obrátiť nonstop v prípade otázok ohľadom zimnej údržby
cestných komunikácií a chodníkov, ako napr.
odhrabávanie snehu či posýpanie. Od zriadenia linky zaznamenalo mesto do súčasnosti približne 150 telefonických podnetov. Obyvatelia
volali prevažne v popoludňajších hodinách
a podvečer a najviac sa dožadovali posypania
šmykľavého chodníka, odhrnutia snehu z cesty
alebo parkovacích miest,“ informoval hovorca
mesta, Martin Baláž. Zriadenie takejto linky
zefektívnilo zimnú údržbu na území mesta,
keďže pracovníci technických služieb aj vďaka
telefonátom od občanov vedeli rýchlo zasiahnuť práve tam, kde to bolo aktuálne nutné.
Telefonická linka je Žiarčanom stále k dispozícii až do skončenia zimnej sezóny.
(li)
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Zvieratám z útulku s karanténnou stanicou sa v prvom rade hľadá domov

V karanténnej stanici sa vedie kniha,
v ktorej je evidovaný každý pes.
V pondelok 10. januára odvysielala verejnoprávna česká televízia ČT1 v relácii Reportéri
reportáž, v ktorej, okrem iného, priniesla aj informácie o podmienkach v karanténnej stanici
v meste Žiar nad Hronom.
Žiarsky útulok s karanténnou stanicou označila
redaktorka spomínanej reportáže ako „koncentračný tábor pre psov.“ Keďže správca útulku, Zdeněk
Kluzáček, s natáčaním nesúhlasil, redaktorka jeho
vyjadrenia nakrútila na skrytú kameru. Ako sa však
neskôr vyjadril, jeho komentár k danej téme –
o praktikách pri utrácaní psov, bol vytrhnutý z kontextu. Okrem toho, z jeho úst odznelo v reportáži aj
niekoľko nelichotivých vyjadrení na adresu Rómov.
Vedenie mesta ich komentovať nechce, vyvodí
však z toho adekvátne disciplinárne opatrenia. Hovorca mesta, Martin Baláž: „V reportáži odzneli slová, ktoré sa nestotožňujú s profesionalitou a etikou
zamestnanca mesta, respektíve mestskej polície.
Napriek tomu, že máme od neho vysvetlenie, akým
spôsobom sa reportáž natáčala, a síce, že vyjadrenia boli vytrhnuté z kontextu, bol vyprovokovaný
a myslel to úplne iným spôsobom, ako to nakoniec
vyznelo, táto vec sa v súčasnosti personálne na
meste rieši. Samozrejme, poskytneme stanovisko,
keď bude všetko doriešené.“
OD ROKU 2007 SA PODARILO NÁJSŤ
DOMOV VIAC AKO 300 PSOM

Novinárka českej televízie viditeľne chcela svojím príspevkom šokovať, keďže správcu nahrávala
na skrytú kameru a jeho vyjadrenia odvysielala
aj napriek nesúhlasu. Či a akým spôsobom hľadá
mesto náhradný domov pre psov, už neinformovala. Dokonca nikoho z vedenia mesta k nakrúcaniu reportáže neprizvala, neposkytla ani priestor
na vyjadrenie. Ako sa uvádza v oficiálnom stanovisku uverejnenom na webovej stránke mesta,
mesto Žiar nad Hronom sa cíti odvysielaním tejto reportáže poškodené a zvažuje všetky právne
kroky na svoju obranu. Martin Baláž: „Na základe
štatistík z údajov, ktoré sa pravidelne vedú v ambulantnej knihe Útulku s karanténnou stanicou
od roku 2007, bolo 322 psov umiestnených
do opatery a 98 psov bolo vrátených pôvodným
majiteľom. Veterinárom Milanom Mäsiarom, ktorý
s útulkom spolupracuje, bolo utratených 99 psov
a 35 psov uhynulo v dôsledku choroby. Pes je utratený vždy na základe rozhodnutia veterinára, ktorý tento zákrok aj vykonáva. Nedochádza tu teda

k žiadnemu náhodnému utrácaniu psov a už vôbec
nie k ich týraniu. Na to si dávame pozor a môžete
sa presvedčiť, že žiarsky útulok s karanténnou stanicou je vybavený podľa najprísnejších štandardov a zákonov. To, že sa podarilo umiestniť až 322
psov do nových rodín, je aj zásluhou OZ Strážni
anjeli, konkrétne Martiny Vrtákovej. Myslíme si, že
pre tento útulok urobila, ako aj celé združenie, veľa
dobrého. Aj touto cestou chceme im a dobrovoľníkom, ktorí sa na chode útulku podieľajú, poďakovať. Zároveň veríme, že vzájomná spolupráca bude
čím ďalej lepšia.“ Hovorca ďalej pripustil, že je možnosť odovzdať útulok do správy spomínaného občianskeho združenia. „Rokovania s OZ Strážni anjeli
prebehli ešte pred problémom, ktorý vznikol teraz.
Bude to na základe dohody. Ak splnia podmienky,
ktoré sú potrebné zo zákona, a vyslovia ochotu starať sa o útulok, nevidím v tom prekážky.“ V krátkej
dobe však určite dôjde k zmene správcu útulku.
K odvysielanej reportáži sa vyjadrila aj Martina Vrtáková z OZ Strážni anjeli: „Myslím si, že reportáž
uškodila nielen útulku, ale aj nášmu občianskemu
združeniu. Našou prioritou je vždy nájsť akémukoľvek psíkovi z útulku čo najskôr domov. Prioritou sú
šteniatka, a to najmä kvôli parvoviróze, a psíky, ktoré sú v zlom zdravotnom stave.“
PRIORITOU JE HĽADAŤ PSOM DOMOV

Útulok s karanténnou stanicou bol pred štyrmi
rokmi založený mestom na to, aby sa v prvom rade
snažilo nájsť náhradný domov túlavým psom, čo
aj neustále robí. Správca útulku denne púšťa psov
po dvore útulku, aby mali voľný pohyb. Každý deň
sa tiež umývajú koterce, ktoré sa navyše pravidelne každý mesiac dezinfikujú proti chorobám. Psíky
sú chované granulami aj mäsom. Zabezpečená je
aj starostlivosť o šteniatka, ktorým na vlastné náklady správca aj s pomocníkom Ivanom Dunčekom
zháňa sušené mlieko. Psy, ktoré odchytia príslušníci
mestskej polície alebo prinesú obyvatelia, sa mesto
snaží v prvom rade nájsť pôvodného majiteľa. Pokiaľ nejde o psy, ktoré ušli, a sú zdravé, snaží sa im
nájsť náhradného majiteľa. Využíva na to lokálne
médiá, dobrovoľníkov alebo webové stránky útulku na www.ziarnadhronom.sk – útulok a karanténna stanica, http://utulokzh.webnode.sk/. Navyše,
mesto aktívne spolupracuje s OZ Strážni anjeli,
Kynologickým krúžkom pri CVČ Žiar nad Hronom
a chovateľskými potrebami. Veterinárny dohľad
na útulkom s karanténnou stanicou má na starosti
Milan Mäsiar. Podľa jeho slov, utratené sú vo veľkej
miere také psy, ktoré sú staré a choré. Priznal však,
že niekedy sa nedá vyhnúť možnosti utratiť aj zdravého psa. Býva to však najmä v prípadoch, kedy je
pes neprispôsobivý alebo agresívny.
Po odvysielaní reportáže poskytol médiám vyjadrenie aj správca útulku, Zdeněk Kluzáček: „S výrokmi v tejto relácii nesúhlasím, pretože boli vytrhnuté
z kontextu účelovo tak, aby to vyhovovalo tým ľuďom, ktorí to zhotovili. Reportáž celá ako taká bola
vytvorená bez môjho vedomia a súhlasu, a tak isto
bola prezentovaná v médiách. Za niektoré slová sa
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chcem ospravedlniť. Boli povedané v hneve, ale
neboli mienené všeobecne, ale konkrétne na tých
ľudí, ktorí týrajú psov. Videl som veľa utýraných
psov v tomto útulku. Je veľmi smutné, že človek
niečo také dokáže. Bolo pošpinené moje meno –
neviem za čo. Za nekalé praktiky niektorých ľudí?
Celý život sa zaoberám psami a robím pre ne len to
najlepšie, čo viem. Neviem, prečo a za čo mám znášať teraz následky.“
(li)

Stanovisko OZ Strážni anjeli k reportáži o útulku pre psov v Žiari nad Hronom odvysielanom na ČT 1 a vyjadreniu
mesta Žiar nad Hronom k danej téme
Tak ako bolo uvedené v reportáži na ČT 1, problém karanténnych staníc je problémom celoslovenským. Bohužiaľ, naše zákony umožňujú,
aby nechcený psík umiestnený v karanténnej
stanici mohol byť humánne utratený. Práve
preto vznikajú občianske združenia, v ktorých
sa združujú ľudia – dobrovoľníci s úmyslom
pomôcť. Tak vzniklo aj naše OZ Strážni anjeli,
ktoré sa snaží pomôcť adopciou psíkov, pričom
prioritné sú pre nás šteniatka a psíky s horším
zdravotným stavom. OZ ďalej zabezpečovalo fotenie psíkov a následné uverejňovanie
na našej webovej stránke útulku, ako aj na stránke OZ na Facebooku, organizujeme finančné
zbierky, pričom všetky získané financie sú vždy
použité na financovanie sterilizácií, kastrácií,
operačných zákrokov, na záchranu šteniatok
s parvovirózou, ako aj na zakúpenie psích búd
či krmiva pre psíkov. Zdravotnú starostlivosť
zachránených psíkov vykonávajú s spolupráci s OZ Strážni anjeli veterinárni lekári Michal
Belák a Ľubomír Kaprálik. Našou snahou
je, aby utratených psíkov bolo čo najmenej.
Najväčšou bariérou boli otváracie hodiny
útulku (1 hodina denne), kedy sme mali príležitosť nafotiť psíkov, prípadne poskytnúť
veterinárne ošetrenie, čo bolo spôsobené
pracovnou dobou správcu útulku, nakoľko
popri tejto funkcii bol zamestnaný a denne si musel plniť svoje pracovné povinnosti.
Pevne veríme, že sa v najbližších dňoch
podarí podpísať zmluvu o spolupráci OZ s mestom Žiar nad Hronom.
Martina Vrtáková,
predsedkyňa OZ Strážni anjeli
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INTENZIFIKÁCIA SEPAROVANÉHO ZBERU

Zberný dvor
V domácnostiach často vzniká odpad, ktorý nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad, ani
do nádob na separovaný zber odpadu. Ide buď
o elektroodpad, objemný odpad (starý nábytok,
sanita), stavebný odpad alebo nebezpečný odpad
(zvyšky chemikálií, obaly z farieb, žiarivky, batérie a pod.) Obyvatelia mesta sa takéhoto odpadu
zvyčajne rozhodnú zbaviť jeho uložením do stojiska alebo ku stojisku. Vidieť veľké kusy odpadu,
nábytok, sanitu a elektroodpad opreté o stojisko
nie je u nás ničím nezvyčajným. Tento odpad však
ani do stojísk, ani ku stojiskám nepatrí. Každý, kto
naloží s takýmto odpadom vyššie uvedeným spôsobom, môže byť sankcionovaný za nepovolené
nakladania s odpadom a vytváranie čiernej skládky a okrem pokuty bude znášať aj náklady na odstránenie čiernej skládky. Jednou z možností, ako
sa takýchto druhov odpadu správne zbaviť, je ich
uloženie na Zbernom dvore.
Zberný dvor sa nachádza na Ul. SNP 131, nad hasičmi, oproti úradu práce, v areáli Technických služieb – Žiar nad Hronom, a.s. Do Zberného dvora sa
vchádza cez vrátnicu, kde je potrebné preukázať sa
poverenému zamestnancovi Zberného dvora občianskym preukazom. Otváracie hodiny Zberného
dvora sú v pracovných dňoch, a taktiež aj v sobotu
od 8.00 do 20.00 hod.. Počas sviatkov a nedieľ je
Zberný dvor zatvorený.

nádob pre jednotlivé druhy odpadu, pričom je potrebné riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.
O uložení odpadu na Zbernom dvore vám bude
vystavené potvrdenie.
Aké druhy odpadu môžeme na Zbernom dvore odovzdať?
Na Zberný dvor môžu obyvatelia mesta Žiar
nad Hronom ukladať odpad, ktorý je uvedený
v tabuľke. Za elektroodpad sa považuje elektrozariadenie vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré
sú súčasťou elektrozariadenia. Medzi nebezpečný
odpad zaraďujeme odpadové farby a laky, obaly
nimi kontaminované, oleje, olejové filtre, odevy
a textílie kontaminované nebezpečnými látkami
a tiež žiarivky, akumulátory a iný odpad obsahujúci
ortuť, elektrolyt z batérií a akumulátorov. Uloženie
nebezpečného odpadu na Zbernom dvore je bezplatné len pre fyzické osoby, právnické osoby sa
riadia platným cenníkom spoločnosti. Medzi separované zložky odpadu zaraďujeme papier, tetrapaky, plasty, kovy a sklo. V tabuľke uvádzame, čo medzi uvedené zložky separovaného odpadu patrí.
Za poplatok môžu obyvatelia mesta Žiar

nad Hronom uložiť na Zbernom dvore drobný stavebný odpad a objemný odpad. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác,
na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie, ako
napr. rekonštrukcia bytu, ak tieto práce boli vykonávané fyzickou osobou. V prípade, že si fyzická
osoba zabezpečí na výkon týchto prác právnickú
alebo fyzickú osobu – podnikateľa, zodpovednosť
za odpad prechádza na túto právnickú alebo fyzickú osobu – podnikateľa. Patrí sem odpad ako
tehly, obklad, parkety, okná, dlažba, kúsky muriva,
betónu, malty, omietky a iné. Každý obyvateľ mesta
má nárok na bezplatné uloženie drobného stavebného odpadu na Zbernom dvore v množstve
50 kg/osoba/rok.
Do kategórie objemný odpad zaraďujeme taký
komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi a hmotnosťou nezodpovedá možnostiam zberných nádob
používaných v systéme zberu komunálneho odpadu, ako napr. nábytok, vane, záchody, umývadlá,
dvere a pod.
Využime túto možnosť ako sa zbaviť odpadu
správne, aby viac nekončil na čiernych skládkach
a v stojiskách, kam nepatrí.
OŽP

OTVÁRACIE
HODINY
ZBERNÉHO
DVORA
OTVÁRACIE
HODINY
ZBERNÉHO
DVORA

Po – Pia

8,00 – 20,00

So

8,00 – 20,00

Ne, sviatky

zatvorené

Po tom, ako sa na vrátnici ohlásite a preukážete
občianskym preukazom, bude váš odpad odvážený a následne ho môžete uložiť do označených
DRUHY
DRUHYODPADU,
ODPADU,KTORÉ
KTORÉMÔŽETE
MÔŽETEODOVZDAŤ
ODOVZDAŤNA
NAZBERNOM
ZBERNOMDVORE
DVORE

Elektroodpad
Nebezpečný odpad
BEZ POPLATKU

Separované zložky odpadu
Pneumatiky
Šatstvo a textílie

54,238 €/t odpadu (vrát. DPH a ekol. popl.)

Drobný stavebný odpad

64,479 €/t (vrát. DPH a ekol. popl.)

Objemný odpad

Papier

Tetrapaky

Plasty

Kovy

noviny, časopisy,
stlačené viacvrstvové
stlačené PET fľaše,
konzervy, plechovky,
katalógy, letáky,
tetrapakové obaly
plastové fľaše,
kovové uzávery
telefónne zoznamy,
od nápojov (napr.
uzávery z fliaš,
od nápojov,
knihy bez väzby,
z mlieka, džúsov)
obalové fólie, tégliky
viečka z mliečnych
zošity, baliaci papier,
z jogurtov, masla,
výrobkov,
kalendáre, papierové
potravín, kozmetiky
kompótové viečka,
obaly
a iných predmetov,
kovové obaly,
od potravín a pracích
plastové hračky,
kuchynské predmety,
prostriedkov,
polystyrén
alobal
rozložené papierové
a kartónové škatule,
lepenka

noviny.ziar.sk

Sklo
sklenené obaly
rôznej farby bez
uzáverov a črepy
z nich, dekoratívne
a tabuľové sklo,
sklenené poháre
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Turistika v okolí nášho mesta ožíva
V súčasnej dobe je trendom, že naša mládež trávi väčšinu času pred počítačom a televíziou, no
nájde sa aj pár nadšencov, ktorí sú verní prírode
a pravidelne sa prejdú po turistických alebo lesných chodníčkoch. A práve pre nich Informačné
centrum mladých Žiar nad Hronom s podporou
z programu Mládež v akcii a v spolupráci s mestom
Žiar nad Hronom pripravuje spoločné stretnutia
a výlety do prírody, pričom ich cieľom bude vytvoriť malý turistický bedeker nášho okolia. Pôjde
o brožúru plnú fotiek a opisu známych aj nových
turistických trás z okolia Žiaru nad Hronom, ktoré
zdokumentujú a popíšu samotní nadšenci prírody.
„Zapojiť sa môže ktokoľvek. Ak poznáte vo svojom
okolí pekné miesta, trasy, prírodné úkazy, prihláste
sa v Informačnom centre mladých (ICM na plavárni). Po registrácii vám zapožičiame digitálny fotoaparát s GPS navigátorom, aby ste mohli urobiť

fotodokumentáciu zaujímavých miest a poznačiť
základné súradnice, ktorými vytvoríte vami navrhnutú trasu. Okrem fotiek a súradníc bude stanovená aj náročnosť trasy a základný opis, aby bolo
pre každého jasné, odkiaľ a kam pôjde, ako dlho, čo
všetko môže vidieť, a ako veľmi sa pri tom zapotí,“
hovorí Erika Rašlíková, riaditeľka ICM. Pripravovať
sa budú aj spoločné výstupy, do ktorých sa môžu
zapojiť všetci, ktorí majú záujem. Informácie o aktivitách a pripravovaných výstupoch budú postupne zverejňované na webovej stránke mesta Žiar
nad Hronom v sekcii Mládež, na stránke ICM (www.
icm.sk), na Facebooku – Žiarska mládež, ako aj
v Mestských novinách. Tak neváhajte, a zapojte sa.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte ICM Žiar
nad Hronom alebo koordinátorku práce s mládežou.
Tento projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou Európskej únie. Obsah tohto projektu nemusí vyjadrovať názor Európskej komisie alebo
slovenskej Národnej kancelárie, a tieto zaň nepreberajú žiadnu zodpovednosť.
(mp)

Žiarčan bude reprezentovať v americkom Los Angeles

Miroslav Magyar počas prezentácie
svojho výrobku na Festivale vedy a
techniky.
Každoročne počas Týždňa vedy na Slovensku
sa uskutočňuje súťaž, a zároveň aj prehliadka
vedecko-technických projektov a výskumných
prác mladých ľudí do 20 rokov – Festival vedy a
techniky. Súťaže, na ktorej mladí ľudia prezentujú svoje vedecké práce či výskumné projekty
zo všetkých oblastí vedy, techniky a ekológie, sa
zúčastnil aj Žiarčan Miroslav Magyar.
Spomedzi množstva projektov vyberá odborná
komisia na Festivale vedy a techniky tie najlepšie
a najzaujímavejšie. Výstavy sa každoročne zúčastní
viac ako 150 mladých a na podujatie sa príde po-

zrieť viac ako 2000 návštevníkov. Výhercovia festivalu postupujú na rôzne atraktívne medzinárodné
súťaže, prípadne sú ocenení hodnotnými vecnými
cenami.
Miro je študentom Súkromnej strednej odbornej
školy technickej v Žiari nad Hronom a momentálne je v maturitnom ročníku. Spomínanej súťaže sa
zúčastnil v novembri minulého roku, kedy prezentoval svoju prácu – plazmový reproduktor. Nie je to
klasický čierny reproduktor, ktorý iba vydáva zvuk
či zvukovo reaktívne svetlá. „Plazmový reproduktor
je zariadenie, ktoré generuje elektrický oblúk vysokého napätia, ktorý vytvára fialové svetlo a hudbu,
a to bez akýchkoľvek reproduktorov alebo pohyblivých častí,“ priblížil svoje dielo Miro a dodal: „Tento oblúk vysokého napätia spieva vlastne tým, že
vibruje vo vzduchu.“ Ako nám zároveň vysvetlil,
plazmový reproduktor je vynálezom Nicolaja Teslu.
Miro si od neho nápad takpovediac požičal a vylepšil ho. „Nie je to určite dokonalé, reproduktor má
ešte veľa nedostatkov, ale určite budem pracovať
na ich odstránení a na zdokonaľovaní. Chcel by
som ho totiž predstaviť aj pri maturitnej téme.“
Mirovi sa podarilo zaujať na súťaži natoľko, že
so svojou prácou v kategórii Inžinierstvo: Elektrické
a mechanické postúpil na súťaž Expo-Sciences International 2011, ktorá sa bude konať v Bratislave
a na Intel ISEF, na ktorú pocestuje až do Los Angeles v USA.
(li)
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Turistická mapa okolia Žiaru.
Ilustračné foto.

OZNAMY

Mestský úrad Žiar nad Hronom, oddelenie
daní a poplatkov, oznamuje občanom, ktorí
v priebehu roka 2010 nadobudli nehnuteľnosť,
nachádzajúcu sa na území Žiar nad Hronom,
že do 31.1.2011 majú povinnosť podať Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na Mestský
úrad v Žiari nad Hronom. Tlačivá sú k dispozícii na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom a
na webovej stránke mesta.
Mestský úrad Žiar nad Hronom, oddelenie
daní a poplatkov oznamuje občanom – majiteľom psov, aby daň za psa uhradili najneskôr
do 31.1.2011. Daň je možné uhradiť na účet
mesta č. 1602022658/0200 alebo do pokladne
mestského úradu.
MsÚ
OZNÁMENIE

Právnické a fyzické osoby oprávnené
na podnikanie sú povinné v zmysle § 6 ods.
4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť mestu každoročne
do 15. februára za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia
za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych
ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania
ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení. Bližšie informácie možno získať
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom v kancelárii č. 10 alebo na tel. čísle 678 71 24 u Ing.
Gendiarovej alebo na webovej stránke mesta
Žiar nad Hronom v sekcii Ako vybaviť – Životné
prostredie.
Za nesplnenie povinností uvedených
v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí mesta
vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
bude uložená pokuta do 663,87 €.
OŽP
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MSKC

šou ZH

IMPRO -

4_ februára 2011
18.00 hod. vo Výstavnej sieni MsKC Žiar nad Hronom

Hudobné impro_ Lenka Libjaková & Bandd
Divadelné impro_ DS ToTo, DS Štiavničanky,

DS ZUŠ J. Cikkera BB a žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ
Z. Strnadovej-Parákovej
Literárne impro_ Maťo Baláž, Dano Mališ,Marcel Zúbrik
Výtvarné impro_ žiaci výtvarného odboru
ZUŠ Z. Strnadovej-Parákovej
Žonglovacie impro_Paľo Surový a Filip Hajduk
Vstupné:1€

Rezervácie vstupeniek na www.mskcentrum.sk
Pokladňa MsKC:
Po - Pia od 15.00 - 19.00, So a Ne od 18.00 - 19.00
Vstupné: 33 €

TÝCH DO 15 ROKOV
HARRY POTTER A DARY SMRTI I.

22 VÝSTRELOV

25./26.1. o 19.00 hod. (akčný thriller, Francúzsko, 118 min., české titulky)
Táto krv sa nikdy nezmyje. Charizmatický
Jean Reno stvárňuje Charlyho Matteia, bývalého mafiána, ktorý posledné tri roky vedie pokojný život v ústraní a v kruhu svojej rodiny. Jedného rána ho na parkovisku prepadnú maskovaní
muži a zasiahnu 22 guľkami.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

29./30./31 1. o 17.00 hod. (dobrodružný,
USA,146 min., slovenský dabing)
Najočakávanejšia siedma a posledná časť
zo série filmov prichádza v dvoch častiach.
Vstupné:2,50 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
MESTO

1./2.2. o 19.00 hod. (kriminálny thriller, USA,
125 min., slovenské titulky)
V Bostone sa udeje 300 bankových lúpeží
ročne a zo štvrti Charlestown vyšlo viac lupičov
bánk a obrnených vozidiel ako kdekoľvek inde
v USA. Jedným z nich je aj Doug MacRay, ktorý
je vodcom jednej takejto bandy.
Vstupné:2,50 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLE-
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NA VLÁSKU

4./5./6.2. o 16.00 hod. (animovaná rodinná komédia, USA, 101 min., slov. dabing)
Tvorcovia filmu Bolt vám prinášajú doslova
najzapletenejšie dobrodružstvo , pri ktorom
budú vlasy naozaj dupkom vstávať!
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 7 ROKOV
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE

8./9.2. o 19.00 hod. (akčný thriller, USA/Nemecko/Veľká Británia, 97 min., slov.titulky)
Štvrté pokračovanie veľmi úspešnej série je
opäť založené na obľúbených videohrách.
Vstupné: 2,30 €TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 18 ROKOV
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ZMENA VÝPOŽIČNÝCH HODÍN
V MESTSKEJ KNIŽNICI

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Vychádzajúc v ústrety svojím čitateľom, od 1. januára rozšírila Mestská knižnica Michala Chrásteka
svoj výpožičný čas nasledovne:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8.00 – 18.00 hod.
Streda
9.00 – 15.00 hod.
Zápisné na jeden kalendárny rok ostáva nezmenené, to znamená:
•dospelí v pracovnom pomere: 1,70 € ,
•deti, študenti, dôchodcovia a nezamestnaní:
1,00 €.

Jean Michel Jarre – Hudba z budúcnosti
Život a dielo známeho francúzskeho klávesového
mága. Dňa 27. januára o 19.00 hod.
Hrozba z nebies
Nie raz v histórii sa stalo, že bola Zem zasiahnutá veľkými asteroidmi, zrážka s ktorými znamená
pre ekosystém planéty vždy vážne následky. Aké
najznámejšie prípady takýchto udalostí poznáme? Hrozí dnes planéte Zem bezprostredné nebezpečenstvo? Vieme sa proti prípadnej hrozbe
z vesmíru v súčasnosti účinne brániť? Videofilm
vo Hviezdnej sále doplní demonštrácia aktuálnej
oblohy a v prípade priaznivého počasia pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadom. Dňa 28. januára o 18.00 hod.

ICM ŽIAR NAD HRONOM

Informačné centrum mladých Žiar nad Hronom
ponúka možnosť doučovania anglického jazyka v ICM Žiar nad Hronom, za symbolickú cenu
1 euro na hodinu. Ak máte záujem, napíšte na email: ziar@icm.sk. Podľa záujmu bude stanovený
deň a hodina doučovania.

V ICM Žiar nad Hronom je možnosť využívania
bezplatného internetu, bezplatnej knižnice s najnovšími encyklopédiami, tlačiť a viazať vaše práce
len za cenu použitého materiálu.
Ak máte radi spoločenské hry, ako napríklad
Activity, Európa, Carcassonne, Mafia či Monopoly a chcete si ich zahrať, prihláste sa v ICM Žiar
nad Hronom (ziar@icm.sk). Stačí nahlásiť, o akú hru
by ste mali záujem a pracovníci ICM pre vás zorganizujú stretnutie s ďalšími hráčmi. Do hier sa môžu
zapájať aj skupinky.
ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Každý rok prebieha zápis do základných škôl
od 15. januára do 15. februára. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nikoho nemožno
oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky!
Miesto a čas zápisu určuje VZN č. 4/2008 mesta Žiar
nad Hronom. Termíny zápisu základných škôl
v meste Žiar nad Hronom
•Základná škola Ul. Dr. Janského č. 2,
Žiar nad Hronom
•Základná škola Ul. M.R. Štefánika č. 17,
Žiar nad Hronom
•Základná škola Jilemnického ul. č. 2 ,
Žiar nad Hronom
• 13. február 2011 (nedeľa )
– od 10.00 do 15.00 hod.
• 14. február 2011 (pondelok)
– od 9.00 do 16.00 hod.
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INFORMÁCIE
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA „DVOJKE“

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika
č. 17 v Žiari nad Hronom pozýva predškolákov
a ich rodičov dňa 26. januára na Deň otvorených
dverí, ktorého náplňou budú ukážky z hodín:
•Minitenis od 15.15 do 15.35 hod. v telocvični
školy
•Vyučovanie matematiky s eBeam tabuľou
od 15.40 do 16.00 hod. v 3. A triede,
•Angličtina hrou od 16.05 do 16.25 hod.
v 2. A triede
•Sfumato od 16.30 do 16.55 hod. v 1. A triede.
Príďte, pretože nestačí myslieť si, treba počuť,
nestačí počuť, treba vidieť, nestačí vidieť, treba
zažiť
Až keď to u nás zažijete, rozhodnite sa pre školu, ktorá vášmu dieťaťu je schopná poskytnúť
kvalitné základné vzdelanie.
„Dvojka“

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

POZVÁNKA NA PLES SENIOROV

29.1. ProCare, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
(601 30 20)
30.1. MUDr. Ingrid Kupcová, Dr. Janského 2, Žiar
nad Hronom (672 22 72)
5.2. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
6. 2. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 73)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Žiari nad Hronom pripravuje v tomto
roku už V. Ples seniorov, ktorý bude pod záštitou predsedu BBSK Vladimíra Maňku.
Ples sa uskutoční 2. februára v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom, na ktorom
sa zúčastní približne 300 seniorov z partnerských sociálnych zariadení a členovia Klubov
a Jednôt dôchodcov z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa a Zvolen. Stretnutie takejto početnej skupiny ľudí vedie nielen
k ich spoločenskému vyžitiu, ale upevňuje aj
ich spolupatričnosť.
Na veľký ples seniorov sa každoročne všetci
tešia a pripravujú. V programovom bloku sa
predstavia obyvatelia jednotlivých DD a DSS.
Ples obohatí svojím vystúpením i Robo Kazík
a hudobná skupina Kašubovci z Novej Bane.
Pri tejto príležitosti si vás dovoľujeme pozvať
na náš ples. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle: 0907 224 970 alebo
e-mailom na: kurucova@ddadsszh.sk, najneskôr do 30. januára. Prihlásiť sa môžete aj osobne v DD a DSS v Žiari nad Hronom u p. Baxovej.
Cena vstupenky je 8 € na osobu. V cene je zahrnutá večera, víno, minerálka a tombola.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA „JEDNOTKE“

Milí rodičia! Dňa 3. februára (štvrtok) Základná škola na Ul. Dr. Janského otvára svoju bránu
pre rodičov súčasných i budúcich žiakov.
Príďte sa pozrieť na interaktívne vyučovanie,
pri ktorom deti:
- prijímajú informácie hravou formou,
- dramatizujú literárne texty,
- rozvíjajú komunikačné zručnosti v AJ,
- pracujú s výpočtovou technikou.
Tešíme sa na vás!
Vedenie ZŠ

•Základná škola s materskou školou Š. Moysesa ,
Ul. A. Kmeťa č. 1, Žiar nad Hronom
• 31. januára 2011 (pondelok)
– od 9.00 do 16.00 hod.

noviny.ziar.sk
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

Blahoželanie
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak
milosti, najkrajší dar Pána.
My všetci želáme dobrého zdravíčka
pre našu jubilantku od Pána z nebíčka.

a

a a

Všetko najlepšie k 80. narodeninám, veľa
zdravia, lásky a spokojnosti drahej mame
a starej mame
Márii Drugdovej
zo srdca želajú synovia s rodinami.

PREDAJ

•Predám detskú autosedačku – vajíčko. Cena:
4/2
27 €. T: 0907 237 299
•Predám akvárium z bezpečnostného skla, rozmer: 90 x 47 x 35 + príslušenstvo. Cena dohodou.
6/2
T: 0907 237 299
•Predám poschodovú posteľ, konštrukcia oceľ,
farba biela, vrátane matracov. Spodný: 140 x 208
cm, vrchný: 90 x 208 cm. Kupovaná 9/2010. Pôvodná cena: cca 440 €, teraz: 320 €.
7/2
T: 0908 927 972, 0907 889 251
•Predám detský kočík – trojkombinácia. Farba zeleno-krémová. Cena: 66 €. T: 0907 237 299
8/2

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám rodinný dom v Hliníku nad Hronom, prí1/2
padne dám do prenájmu. T: 0907 434 490
•Predám nebytový priestor v Dome služieb,
13 m2, prípadne dám do prenájmu.
2/2
T: 0907 434 490
•Predám 2-izbový byt, kompletne prerobený,
2. poschodie, v zateplenom dome na Ul. A. Dubčeka, zariadenie kuchyňa a chodba a kúpeľňa ostáva
(pračka, umývačka riadu). Cena: 35 000 €.
5/2
T: 0907 237 299
•Predám starší gazdovský rodinný dom s pozem10/2
kom v Prestavlkoch. T: 0902 454 153
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dám do prenájmu garsónku v centre ZH.
T: 0905 327 702

9/2

SLUŽBY

•Ponúkam softvérové úpravy počítačov, zrýchlenie systému, inštalácie programov, čistenie a veľa
iného. Kontakt: netmenko@gmail.com,
3/2
T: 0917 282 713
ZAMESTNANIE

•Ponúkam prácu. T: 0907 693 147

11/2

•aktuálne spravodajstvo na webe

• občianska inzercia zadarmo

www.ziar24.sk
prevádzka: Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
www
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 8.000 € / 241.008,- Sk
•garsónka, OV, pri plavárni v ZH, 14.500 € / 436.827,- Sk
•2-izb., OV, Ul. M. Chrásteka (Jadran), 8.000 € / 241.008,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. A. Dubčeka, ZH, 22.000 € / 662.772,- Sk
•2-izb., OV, Ul. Svitavská, ZH, 31.600 € / 951.981,60 Sk
•2-izb., OV, Ul. Sládkovičova, ZH, 33.000 € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100 € / 1.298.430,60 Sk
•3,5-izb., OV, Ul. Š. Moysesa – pekné prostredie, ZH, 41.000 € / 1.235.166,- Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500 € / 979.095,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 42.000 € / 1.265.292,- Sk + dohoda
•RD, časť IBV, ZH (vhodný i na podnikateľ. účely), 50.000 € / 1.506.300,- Sk
•RD, Sklené Teplice, 69.000 € / 2.078.694,- Sk
•RD, Trnavá Hora, 73.000 € / 2.199.198,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný
i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku,
Krahule, 22.000 € / 662.772,- Sk
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 7 € / 210,88 Sk / m2
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 10.500 € / 316.323,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11 € / 331,39 Sk / m2
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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SPOMIENKA

Dňa 18. januára uplynul
rok odo dňa, kedy nás navždy opustil náš drahý
Štefan Balogh.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami spomínajú, tiež
za pomoc a potešenie.
Z vďačnosti za všetko dobré, čo sme spolu
prežili, spomínajú najbližší.

SPOMIENKA

So smútkom v srdci spomíname!
Dňa 1. februára uplynie 10 rokov od chvíle,
kedy opustil svoju pozemskú púť
Štefan Urblík
z Ladomera a 16. februára 7 rokov, kedy ho
nasledovala manželka Helena.
Tých, ktorí ich poznali, prosíme o tichú spomienku. Švagriná – sestra s rodinami.

POĎAKOVANIE

Tá rana v srdci stále bolí
a nikdy sa nezahojí.
A teraz, keď nie si medzi
nami, v srdciach žiješ
s nami.
Dňa 3. januára 2011 nás
navždy opustil náš milovaný otec, starký a dedko
Jozef Martinca
vo veku nedožitých 88 rokov.
S láskou v srdci spomína smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 22. decembra 2010 odprevadili
na poslednej ceste môjho
milovaného manžela
Vojtecha Škriniara.
Ďakujem za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary.
Smútiaca manželka.

POĎAKOVANIE

Úprimne
ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom, známym, susedom
a bývalým kolegom, ktorí
odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého manžela, otca a dedka
Štefana Kúšika,
ktorý nás navždy opustil 11. januára 2011
vo veku 62 rokov. Ďakujeme tiež za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Celá smútiaca rodina.
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Smútime, no necháme ťa
tíško spať,
čo bolo súdené, muselo
sa stať.
Dňa 18. januára uplynul
rok od chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá mamička, starká
a sestra
Mária Číková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Spomínajú dcéry s rodinami a sestra Milka.

SPOMIENKA

Dotĺklo tíško láskavé
srdce,
navždy stíchol jeho hlas,
mal rád život a všetkých
nás.
Dňa 27. decembra uplynul rok od chvíle, kedy nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý
otec
Jozef Varga.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra
s rodinami.

Odišiel si tíško, niet ťa
medzi nami,
v srdciach našich však
žiješ spomienkami.
Dňa 14. januára sme si
pripomenuli 24. výročie
od úmrtia nášho drahého
manžela, otca a starého otca
Júliusa Pavelku.
Tí, kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Spomínajú manželka Otília a dcéry s rodinami.
SPOMIENKA

Dňa 26. januára uplynú
4 roky, čo nás navždy
po ťažkej chorobe opustil
manžel, otec a starý otec
Ján Holos z Lutily.
Tí kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca manželka a dcéry s rodinami.
SPOMIENKA

Dňa 20. januára uplynulo
17 rokov od chvíle, kedy
nás navždy opustil
Jaroslav Švec.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Žiarila z teba láska
a dobrota,
budeš nám chýbať do
konca života.
Aj keď už nie si s nami,
v našich srdciach žiješ
stále s nami.
Dňa 20. januára uplynulo 10 rokov od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec a brat
Ján Dubravský.
S láskou v srdci spomínajú manželka, dcéry
s rodinami a sestra s rodinou.
Tých, ktorí ho poznali, prosíme o tichú spomienku. Spomínajte s nami.

SPOMIENKA

Čas plynie, bolesť trápi,
ale teba nám už nikto
nenavráti.
Dňa 1. februára uplynie
15 rokov od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustila manželka,
matka a stará matka
Marta Trebulová.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku. Manžel, synovia, vnučka
a celá rodina.

SPOMIENKA

Čas beží v radosti i v žiali
a my sme stratili toho, koho sme veľmi
milovali.
Život jej nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude stále žiť.
Dňa 21. januára uplynulo 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila naša milovaná mamička
Anna Ivaničová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú syn, dcéry, nevesta, zaťovia, vnúčatá
a pravnúčatá.

noviny.ziar.sk

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších
prostredníctvom
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„Ukáž mi – zapamätám si, urobím – pochopím.“
Program využívajúci vzdelávaciu stratégiu autentického učenia sa žiaka

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
V mesiaci október 2010 sme začali na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari
nad Hronom v rámci Operačného programu Vzdelávanie realizovať projekt zameraný na inovovanie a implementovanie vzdelávacích programov.
Na realizáciu projektu sme získali nenávratný finančný príspevok z ESF v celkovej výške
274 679,63€. Spolufinancovanie vo výške 14 000
€ nám poskytol náš zriaďovateľ, združenie InTech
z. p. o. Projekt je založený na vzdelávacej stratégii
autentického učenia sa žiaka, zameraného na rozvoj kompetencií. O čo nám vlastne v projekte ide?
Zavádzame do vzdelávacieho procesu také formy
a metódy práce, ktoré žiakom umožnia reálne prežiť učebné situácie, s ktorými sa neskôr stretnú
v praktickom živote.
Poznáte to sami, keď si niečo prečítate alebo vypočujete, za chvíľu, a niekedy ani nie dlhú, to zabudnete. Ak vám už niekto skúsenejší ukáže, ako sa
„to“ používa, väčšinou si to zapamätáte. Ale ak vám
tá skúsená osoba dovolí na „to“ siahnuť, vyskúšať si
to a urobiť „to“, vtedy pochopíte. Nevymysleli sme
nič, čo by nepoznali už veľmi dávno pred nami,
ale v školách je takýto spôsob vyučovania zatiaľ

ojedinelý. Stále sa zameriava na množstvo učebnej látky, teoretizuje sa a potom sa to reprodukuje
„od slova do slova“. Lenže vedomosti sa strácajú
niekde na pol ceste. My sa chceme zamerať viac
na hĺbku, ako na šírku učiva, aby získané vedomosti
a zručnosti mohli žiaci využiť na riešenie komplexnejších praktických úloh. Nechceme, aby žiak reprodukoval naučené poučky, vôbec nechápal ich
podstatu a nedokázal ich použiť v novej situácii.
Práve naopak, pochopenie, zručnosť a následne
využitie v reálnej činnosti je to, čo chceme u žiakov
dosiahnuť.
Projekt má niekoľko nevyhnutne nasledujúcich
krokov a zameriava sa nielen na zmenu v tom,
čo a ako učiť, ale aj kde a na čom. V rámci projektu vytvoríme pre žiakov učebné texty a pracovné
materiály obsahujúce reálne zadania. Učiť sa budú
v odborných učebniach vybavených novou didaktickou technikou, výukovými strojmi, modulárnymi
stavebnicovými systémami, meracími prístrojmi,
počítačmi, modernými učebnými pomôckami
a množstvom odbornej literatúry.

POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 8. februára sa od 9.00 do 15.00 hodiny v priestoroch Súkromnej strednej odbornej
školy technickej na Ul. Dr. Janského 10 v Žiari
nad Hronom otvoria brány deviatakom a ôsmakom ZŠ, ich rodičom a výchovným poradcom.
Študijné odbory (maturita alebo maturita
s výučným listom):
• mechanik mechatronik,
• elektrotechnika so zameraním na:
- elektrické stroje a prístroje,
- oznamovaciu techniku,
- počítačové systémy,
• mechanik počítačových sietí,
• škola podnikania – s možnosťou výberu oblasti zamerania.
Učebné odbory (výučný list):
• operátor strojárskej výroby.

SSOŠ – technická

DIA OKIENKO
Diagnostika cukrovky
acidózy. Ich vyšetrenie sa odporúča, keď glykémia
Cukrovka sa v súčasnosti diagnostikuje troma meraná glukometrom presiahne hranicu 15 mmomožnými spôsobmi:
l/l. Vyšetrujú sa v moči a krvi pomocou špeciálnych
1. Príznaky cukrovky a náhodne zistená koncentrá- testovacích prúžkov. Pozor však na to, že ketolátky
cia hroznového cukru (glukózy) v žilnej plazme ako v moči a v krvi môžu byť prítomné aj pri dlhotrva11,1mmol/l. Príznaky cukrovky sú: zvýšený smäd, júcom hladovaní alebo zvracaní. Obézni diabetici
zvýšené močenie, nevysvetliteľný úbytok hmotnos- 2. typu, ktorí začali chudnúť, potrebujú vedieť, že
ti. Náhodná hladina cukru v krvi (glykémia) stanove- prítomnosť ketolátok v moči je prejavom odbúraná kedykoľvek v priebehu dňa bez ohľadu na príjem vania tukových zásob, a teda dokladom úspešne sa
potravy.
upravujúcej obezity.
2. Hladina cukru v krvi v stave nalačno 7 mmol/l.
Glykovaný hemoglobín:
Stav nalačno znamená byť bez príjmu jedla miniGlykovaný hemoglobín HbAlc je laboratórny ukamálne počas 8 hodín.
zovateľ, ktorý odráža priemernú hodnotu krvného
3. Hladina cukru v krvi (glykémia) v 120 minúte zá- cukru za posledné 2 – 3 mesiace a vyjadruje sa v perťažového testu s glukózou (tzv. orálneho glukózovo- centách. Vašu osobnú cieľovú hodnotu vám určí
tolerančného testu) 11,1 mmol/l.
váš diabetológ, na základe celkového zhodnotenia
Diagnóza cukrovky, podľa ktorejkoľvek z troch zdravotného stavu. Cieľové hodnoty glykovaného
uvedených spôsobov, musí byť potvrdená výsled- hemoglobínu HbA1c pre diabetikov 2. typu sú:
kom opakovaného vyšetrenia urobeného v iný deň.
- HbA1c (DCCT) – menej ako 7 %,
Negatívnu úlohu tu zohráva stres, napr. aj pri infek- HbA1c (IFCC) – menej ako 5,3 %.
cii, nakoľko pri strese dochádza k zvýšenému vyluKritériá intenzívnej liečby pri cukrovke l. typu:
čovaniu takých látok (adrenalín, noradrenalín), ktoré
Glyxkovaný hemoglobín (HbA1c) 6,2 – 7,5 %
zvyšujú hladinu cukru v krvi. Vhodné je vyšetrenie (DCCT),
krvi v pokojovom období.
Glykémia nalačno 5,1 – 6,5 mmol/l,
Ketolátky:
Glykémia 2 hodiny po jedle 7,6 – 9,0 mmol/l,
Ketolátky sa za normálnych okolností v moči
Glykémia pred spaním 6,0 – 7,5 mmol/l.
a v krvi diabetikov nenachádzajú. Vyskytujú sa
Vypracovala M. Cibuľová
v období neuspokojivej kompenzácie alebo ketoz časopisu Diabetik č. 5-6/2010

noviny.ziar.sk

Novootvorená reštaurácia
Nov

„A
„Autoškola“
A
M. Chrásteka 25, Žiar nad Hronom
M
(v b
budove býv. Zväzarmu, pri polícii)
Otváracia doba:
Pracovné dni 9.00 – 17.00 hod.
V pracovných dňoch ponúkame
obedňajšie menu za 2,80 €.

Donáška:

045/671 60 10
0918 203 072
Rodinné a spoločenské posedenia
na
n objednávky aj v sobotu a nedeľu.

Mestské noviny | 25. január 2011

13

ŠPORT

Juniori si hravo poradili so Spišskou Novou Vsou
BASKETBAL
JUNIORI

5. kolo: BK Žiar nad Hronom – Spišská Nová Ves
A 90:48
BK: Oravec 17, Schubert 17, Jány 17, Vrtík 15, Šoltés
11, Bulko 6, Štefanec 5, Matúš 2. Do stretnutia nezasiahol Marian Kysela, ktorý mal zastavenú činnosť
z dôvodu troch technických chýb.
6. kolo: BK Žiar nad Hronom – Spišská Nová Ves
B 87:51
BK: Oravec 21, Jány 13, Vrtík 12, Schubert 12, Bulko
10, Kysela 8, Šoltés 7, Štefanec 2, Janovič 2.
Po vianočnej a novoročnej prestávke pokračovala
juniorská liga piatym a šiestym kolom. Domáci juniori BK MŠK Žiar nad Hronom hostili pod svojimi košmi
družstvá zo Spišskej Novej Vsi. Už s novým trénerom (Tibor Jány) a posilnení o rozohrávača Róberta
Jányho (MBK Handlová) doviedli oba svoje zápasy
do víťazného konca, keď základ úspechu pramenil
v kolektívnom nasadení v obrane a dominoval rýchly
prechod do útoku, ktorý prinášal jednoduché zakončenia vo vymedzenom území. Hlavne v úvodoch
oboch zápasov získalo družstvo hernú istotu, keď
proti spišskému „áčku“ bol stav v tretej minúte 9:0
pre domácich a proti spišskému „béčku“ zo stavu 4:6
v priebehu piatich minút zaznamenali šnúru
20 bodov a zmenili skóre na 24:6. Aktívne zapájanie
všetkých hráčov do hry umožnilo Žiarčanom udržiavať pomerne vysoké tempo hry, túto skutočnosť charakterizuje aj výsledok poslednej štvrtiny sobotňajšieho zápasu, ktorú domáci vyhrali pomerom 22:2.
1. Inter BA
6 6 0 483:395 12
2. Žiar n. Hr.
5 4 1 372:298
9
3. TU Košice
4 4 0 381:285
8
4. B.S.C. BA
4 3 1 323:252
7
5. Svit
4 2 2 328:294
6
6. B. Bystrica
4 2 2 256:249
6
7. Tydam KE
4 2 2 249:269
6
8. S. N. Ves A
5 1 4 299:382
6
9. Nitra
5 1 4 341:458
6
10. P. Bystrica
4 1 3 314:291
5
11. L. Mikuláš
4 1 3 296:353
5
12. S. N. Ves B
5 0 5 263:379
5
STARŠÍ ŽIACI – MAJSTROVSTVÁ OBLASTI

BK MŠK Žiar nad Hronom - BC Prievidza Mládež
37:57 (13:9, 15:27, 27:40)
BK: Štefanča 21, Kašša 10, Piatrik 4, Tenkel 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom - BC Prievidza Mládež
44:51 (6:12, 23:30, 35:41)
BK: Štefanča 14, Tenkel 13, Galko 5, Košťál 4, Kašša
2, Mokroš 2, Skladan 2, Piatrik 2.
Zápasy boli dosť vyrovnané a na prehrách domácich sa podpísali najmä slabšia streľba spod koša a
veľa zbytočných strát. Prvý zápas ovplyvnila druhá
štvrtina, kde Žiarčania dokázali získať iba dva body,

čo súper využil na udržiavanie náskoku do konca
zápasu. Druhý zápas bol vyrovnanejší, a to vďaka
tvrdšej obrane domácich. Pekné akcie sa striedali
na obidvoch stranách. Päť minút pred záverom bolo
vyrovnané skóre 41:41, no štyri pokazené nahrávky
umožnili Prievidžanom ľahko dotiahnuť zápas do víťazného konca.
1. Mládež
10 9 1 790:476 19
2. Žilina
10 8 2 1065:538 18
3. P. Bystrica
10 3 7 701:852 13
4. Žiar n. Hr.
10 0 10 394:1090 10
ŽIACI

6. dvojkolo:
IMC SLOVAKIA P. Bystrica - BK MŠK Žiar nad Hronom 107:34 (57:27)
BK: Košťál 12, Šouc 12, Valo 4, Obert 2, Páleník 2,
Kadáši 2.
IMC SLOVAKIA P. Bystrica - BK MŠK Žiar
nad Hronom 107:46 (63:26)
BK: Obert 11, Šouc 11, Valo 10, Košťál 9, Páleník 3,
Kadáši 2.
Súper mal absolútnu prevahu vo všetkých činnostiach. Aj keď si Žiarčania vypracovali šance, jednoducho nevedeli bodovať spod koša pri doskoku, ani
v rýchlych protiútokoch. Niektorí hráči odišli aj kondične (v decembri ich prenasledovali dlhodobé choroby), ale to neospravedlňuje množstvo pokazených
lôpt a ich odovzdanú hru.
7. dvojkolo: MŠK BK Žiar nad Hronom - SBK Handlová 56:46 (43:14)
BK: Šouc 29, Supuka 12, Košťál 8, Bariak 4, Krč 3.
MŠK BK Žiar nad Hronom - SBK Handlová 67:43
(36:21)
BK: Šouc 23, Koštál 12, Bariak 10, Supuka 8, Páleník
6, Valo 5, Krč 3.
Až na jedného zraneného hráča nastúpili domáci
v plnej zostave. Celý zápas viedli. Súpera obranou nepripustili k vážnejším akciám. Určité problémy mali
v prvom zápase v tretej štvrtine, kde dali len jeden
bod a súper takmer dotiahol ich náskok. Chalani sa
snažili hrať to, čo celý týždeň trénovali. Rezervy sú
ešte v hre 1:1 a v obrane, ale aj napriek tomu vyslovujem hráčom pochvalu za predvedený výkon.
1. P. Bystrica
14 13 1 1181:586 27
2. Žilina A
14 13 1 1168:599 27
3. Prievidza
16 10 6 764:541 26
4. Handlová
16 9 7 839:869 25
5. Žiar n. Hr.
14 7 7 905:1117 21
6. Žilina B
14 4 10 757:1104 18
7. Lučenec
10 5 5 503:475 15
8. Martin
14 1 13 721:1181 15
9. L. Mikuláš
12 0 12 442:850 12
MINIŽIACI

10. dvojkolo: MBK Liptovský Mikuláš - MŠK BK
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Žiar nad Hronom 10:65 (4:29)
BK: Ostáš 14, Kádaši 14, Palkovič 8, Rajnoha 6, Muoc
6, Majer 4, Šály 4, Mokroš 3, Antal 2, Kuchár 2, Holička
1, Záhorec 1.
MBK Liptovský Mikuláš - MŠK BK Žiar nad Hronom 7:69 (5: 31)
BK: Kádaši 16, Muoc 9, Ostáš 8, Kuchár 8, Palkovič 6,
Antal 4, Rajnoha 4, Šály 4, Holička 3, Záhorec 2, Mihálka 2, Mokroš 2, Nagy 1.
Starší minižiaci MŠK BK Žiar nad Hronom nedali
ani na palubovke Liptovského Mikuláša súperovi
žiadnu šancu. Od úvodného hvizdu sa presadzovali
agresívnejšou obranou a peknými útočnými akciami.
Hlavne staršie 99-ky ukázali, že basketbal hrať vedia
a rozdiel dvoch tried hovorí za všetko. Mladšie 2000ky využili tento sobotný zápas ako dobré rozohratie
sa pred dôležitou nedeľnou dohrávkou v Prievidzi
vo svojej kategórii mladších minižiakov.
1. Prievidza
14 11 3 838:356 25
2. Žilina A
14 10 4 749:399 24
3. Žiar n. Hr.
16 8 8 707:524 24
4. Žilina B
12 11 1 701:220 23
5. P. Bystrica
12 8 4 544:364 20
6. B. Bystrica
14 4 10 386:590 18
7. Handlová
12 2 10 182:749 14
8. L. Mikuláš
14 0 14 174:1033 14
MLADŠÍ MINI

Dohrávka 5. kola: BC Prievidza mládež - MŠK BK
Žiar nad Hronom 30:28 (17:8)
BK: Horváth 10, Šály 5, Nagy 5, Mokroš 4, Mihálka
2, Páleníková 2.
BC Prievidza mládež - MŠK BK Žiar nad Hronom
29:46 (18:25)
BK: Horváth 15, Šály 9, Mokroš 7, Holička 6, Majer 3,
Záhorec 3, Mihálka 2, Dérer 1.
Mladší minižiaci v dohrávke 5. kola odohrali
na palubovke BC Prievidza dôležitý dvojzápas
o druhé miesto v tabuľke. Cieľ, vyhrať aspoň jeden
zápas na súperovej palubovke, splnili. Jednoznačnú
hernú kvalitu, či už individuálnu, alebo tímovú, dokázali pretaviť v úspech až v druhom zápase. Pocit
krivdy z prvého zápasu, ktorý bude mať pre sporný
záver zrejme dohru za zeleným stolom, nahnevaných Žiarčanov vyburcoval k výbornému výkonu.
Napriek očividne tendenčnému výkonu rozhodcov,
nedali najmenšie žiarske basketbalové nádeje súperovi žiadnu šancu a výsledok sa zrodil tam, kde sa má
– na palubovke.
1. Žilina
8 8 0 388:201 16
2. Žiar n. Hr.
8 5 3 305:218 13
3. Prievidza
8 4 4 257:268 12
4. P. Bystrica
8 3 5 240:341 11
5. B. Bystrica
8 0 8 148:330
8
Marcel Pobežka
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Poznáme najlepšiu futbalovú jedenástku
FUTBAL

Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom
opäť zverejnil mená najlepších futbalistov
za rok 2010. Spolu s nimi ocenili aj najlepšieho
trénera a rozhodcu. Už tradične sa odovzdávali
trénerské C licencie. Tenkokrát si ich prevzalo
15 nových trénerov.
Skôr než prišlo k oceňovaniu hráčov, bilancoval
predseda ObFZ Žiar nad Hronom rok 2010. Karol
Ihring vyjadril spokojnosť s výsledkami tímov v ligových súťažiach. Kriticky sa však vyjadril k práci
s mládežou. Žiarsky klub bude musieť poriadne
zapracovať, aby sa do nášho mesta vrátil II. dorastenecká liga a I. liga žiakov.
Ďalším bodom, ktorý Karol Ihring predniesol, je
nedostatok rozhodcov v našich súťažiach. Jediným riešením tohto problému je nábor nových
rozhodcov. Pri tomto projekte podal ObFZ Žiar
nad Hronom pomocnú ruku medzinárodný rozhodca Ľuboš Micheľ.
NAJLEPŠÍ BRANKÁR

Najviac bodov, a zároveň najlepším brankárom
sa stal Juraj Herold, ktorý pôsobí vo Vyhniach. V jedenástke roka sa objavil už po tretíkrát. Zaujímavosťou je, že medzi jeho špeciality patrí kopanie
pokutových kopov, zatiaľ mal túto možnosť 12-krát
a ani raz nezaváhal.
OBRANA

Najlepšími obrancami za rok 2010 sa stali Mikuláš
Urgela (Kremnica), Roman Boška (D. Trnávka), Peter
Hric (Slaská).
Mikuláš Urgela začínal s futbalom v Kremnici, neskôr pôsobil v Žiari nad Hronom. Je fyzicky zdatný,
rýchly a v osobných súbojov nedáva súperom veľa
šancí. Roman Boška je odchovancom Dolnej Trnávky a skúsenosti získaval aj v Žiari nad Hronom. Jeho
silnou stránkou sú vzdušné súboju, čomu určite
napomáha aj jeho výška. Peter Hric robil prvé futbalové kroky v Kosoríne, pôsobí ako hrajúci tréner
a v Slaskej sa môžu vždy spoľahnúť na jeho skúsenosti.
STRED POĽA

V strede poľa v roku 2010 najviac vynikali Marek
Blaho (Voznica), Lukáš Listofer (Hod. Hámre), Roman Galeta (Hod. Hámre), Miloš Karvaš (Repište),
Ľuboš Laurov (Voznica) a Michal Zuberník (Vyhne).
Marek Blaho je vynikajúcim hráčom, ktorého
si vyhliadli aj funkcionári z Novej Bane, kde teraz
pôsobí a má stabilné miesto v základnej zostave.
Lukáš Listofer je rýchlym a kvalitným futbalistom,
ktorý sa nezľakne žiadneho súboja. Začiatok zimnej
prípravy absolvoval v Dolnej Ždani. Roman Galeta
vyniká výborným pohybom a spoluhráči mu musia
byť vždy vďační za jeho kvalitné prihrávky. Miloš
Karvaš je univerzál, vie brániť, útočiť, nahrávať.
Proste hráč, ktorého by v tíme uvítal každý tréner.

Ľuboš Laurov a jeho kopacia technika privádza súperových brankárov do zúfalstva. Je preto zrejmé,
že v tíme má na starosti hlavne štandardné situácia
a herné signály. Posledným z ocenených stredopoliarov je Michal Zuberník, hráč, ktorý už dlhodobo
patrí medzi najlepších strelcov I. triedy. Verí, že jeho
góly pomôžu Repišťu k vytúženému postupu.
ÚTOK

Najlepším útočníkov v roku 2010 bol Eugen Kmeť
(Repište). V ankete sa umiestnil po prvýkrát a získal
24 bodov.
Najlepším trénerom v pôsobnosti ObFZ Žiar
nad Hronom sa stal Miroslav Leba, tréner Hodruše
Hámre. Spomedzi „pánov v čiernom“ získal najlepšie hodnotenie dlhoročný rozhodca Jozef Košárnik.
Marcel Pobežka

Karol Ihring,
predseda ObFZ Žiar nad Hronom.

Príprava 38. ročníka Bielej stopy je v plnom prúde

Aj keď počasie v týchto dňoch ako keby chcelo znechutiť tých vyznávačov behu na lyžiach,
ktorí sa už prihlásili na Bielu stopu a odradiť
od prihlásenia sa na 38. ročník ešte stále nerozhodnutých, či sa prihlásiť, alebo nie, organizačný výbor Bielej Stopy a druhého ročníka
Majstrovstiev Európy v diaľkových behoch na
lyžiach pracuje s plným úsilím na jeho príprave
tak, aby sa všetky preteky mohli uskutočniť v
plnom rozsahu.
Program bežeckých súťaží začne v piatok
28. januára na Štefánikovom námestí v historickom
jadre mesta Kremnica súťažou v šprinte. Momen-

tálne teplé počasie spôsobilo, že na námestí sú len
2 cm snehu, ale organizačný výbor má k dispozícii
snehové delo, ktoré vyrobí dostatočné množstvo
umelého snehu priamo na námestí a trať šprintu
sa upraví ratrakom. Predpoveď počasia na budúci
týždeň je pre zasnežovanie priaznivá.
V sobotu 29. januára čakajú na súťažiacich hlavné preteky 38. ročníka Bielej stopy 45 km voľnou
technikou, ktoré sú zároveň pretekmi Majstrovstiev Európy v diaľkových behoch na lyžiach. Beh
na 25 km sa do ME 2011 nepočíta. Bude vyhodnotený ako bežné preteky Bielej Stopy.
Zaujímavosti z Bielej stopy
Po návrate z Vasovho behu vo Švédsku Ľudovíta
Fuska prenasledovala myšlienka: v Čechách majú
preteky „Po hrebeni Krkonôš“, kde sa môže každý
prihlásiť, ak má odvahu bojovať, aj keď nezvíťazí.
U nás také preteky nemáme, a tak vznikla Biela
stopa SNP. Ľudovít Fusko z Kremnice sa stal v roku
1974 prvým riaditeľom Bielej stopy.
V 1. ročníku (1974) štartovalo 473 pretekárov,
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štartovné číslo 1 mal Rudolf Čillík z Kremnice.
V 2. ročníku štarovali už aj ženy. Pre nedostatok snehu bolo navozené na štart v Krahuliach
1800 kubíkov snehu. Tretí ročník končil prvýkrát
v Banskej Bystrici.
V 5. ročníku štartoval prvý zahraničný pretekár
– Tibor Szunyog zo Šalgotariánu a štartovali aj
žiaci. V 12. ročníku bolo prihlásených 7583 pretekárov. Najviac problémov so zabezpečením Bielej
stopy mali organizátori v XV. ročníku v roku 1988,
kedy pre nedostatok snehu museli dvakrát prekladať termín podujatia. 17. ročník bol prihlásený
do FIS-u a 18. bol ako jediný pre nedostatok snehu
zrušený.
Absolvovanie 55 km trate predstavovalo úbytok
7 tisíc kalórií a 2 kg telesnej váhy. Na občerstvovacích staniciach a v cieli bolo pripravených 19 000
litrov čaju, 983 kg pomarančov, 200 litrov bujónu,
3676 párov párkov, 1000 litrov minerálky a 5550
porcií guľášu.
Marcel Pobežka
zdroj www.bielastopa.eu
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Po ôsmom kole patrí Žiarčanom siedma priečka
STOLNÝ TENIS

3. LIGA

8. dvojkolo:
TJ Kremnica – MŠK Žiar nad Hronom 14:4, Barniak 2, Šípoš, Hoffsteter

Ostatné výsledky: Zvolen B – B. Štiavnica B 8:10,
Žarnovica – Revúca 5:13, Brehy – R. Sobota B 13:5,
Krupina B – Lok. B. Bystrica 7:11, Dudince – Brezno
B 6:12, Budča – V. Krtíš 13:5, Stavbár B. Bystrica –
Kalinovo B 7:11
Doprastav Zvolen B – MŠK Žiar nad Hronom
8:10, Barniak 3,5, Šípoš 2,5, Valuška 2,5, Hoffsteter
1,5
Ostatné výsledky: Krupina B – Brezno B 8:10,
Dudince – Lok. B. Bystrica 2:16, Žarnovica – R. Sobota B 10:8, Brehy – Revúca B 7:11, Kremnica – B.
Štiavnica B 11:7, Budča – Kalinovo B 8:10, Stavbár B.
Bystrica – V. Krtíš 15:3
1. Revúca
18 14 3 1 216:108 49
2. B. Štiavnica B
18 13 2 3 201:123 46

3. Budča
18
4. Stavbár B. B.
18
5. Kalinovo B
18
6. Krupina B
18
7. Žiar n. Hr.
18
8. Žarnovica
18
9. Kremnica
18
10. Lokomotíva B. B. 18
11. Zvolen B
18
12. Brehy
18
13. Brezno B
18
14. V. Krtíš
18
15. R. Sobota B
18
16. Dudince
18

14
9
10
10
9
8
8
8
8
5
7
5
3
0

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

4 194:130 46
6 187:137 39
8 184:140 38
8 169:155 38
7 161:163 38
6 161:163 38
7 177:147 37
9 162:162 35
9 157:167 35
8 163:161 33
11 145:179 32
12 128:196 29
14 116:208 25
18 71:253 18
Marcel Pobežka

Volejbalistky sú v tabuľke na šiestej pozícii
VOLEJBAL
ŽENY

18. kolo: UKF Nitra - VK MŠK Žiar nad Hronom
3:1 (-22, 20, 21, 25)
Žiarčanky sa silného súpera nezľakli a v prvom
sete ho prekvapili. Domáci hráčky však v nasledujúcom priebehu hry zmobilizovali svoje sily a zvíťazili.
Ostatné výsledky: S. N. Ves – COP Nitra 2:3, Senica – Spoje Bratislava 3:1, Žilina – Pezinok 0:3
19. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – Žilina 3:1
(-20, 16, 10, 23)
Úvod stretnutia pristihol domáce hráčky nepripravené a tento fakt využili Žilinčanky na zisk prvého setu. Volejbalistky Žiaru však svoj výkon zlepšili
a na domácej palubovke nedali hosťujúcemu tímu
žiadnu šancu na dobrý výsledok.
Ostatné výsledky: Spoje Bratislava – S. N. Ves 3:2,
Pezinok – Senica 3:1, COP Nitra – UKF Nitra 3:1
20. kolo: Pezinok - VK Žiar nad Hronom 3:2 (-23,
-18, 21, 24, 10)
Nechýbalo veľa a v Pezinku by sa zrodil prekvapujúci výsledok. Hosťujúce hráčky hrali dobre a získali
prvé dva sety. Pezinčanky však pozbierali svoje sily
a obrátili priebeh stretnutia vo svoj prospech.
Ostatné výsledky: Žilina – COP Nitra 1:3, Senica
– S. N. Ves 3:0, UKF Nitra – Spoje Bratislava 3:1
1. COP Nitra
20 17 355:24 37
2. UKF Nitra
20 16 453:28 36
3. Pezinok
20 15 552:343 35
4. Senica
20 8 1239:42 28
5. S. N. Ves
20 8 1240:44 28
6. Žiar
20 8 1234:43 28
7. Spoje BA
20 4 1627:55 24
8. Žilina
20 4 1623:53 24

JUNIORKY

9. dvojkolo: Banská Bystrica - VK MŠK Žiar
nad Hronom 0:3 (-17, -17, -11) a 0:3 (-12, 18,
-24)
Juniorky nemali na pôde Banskej Bystrice problemy a hladko zvíťazili v oboch stretnutiach.
Ostatné výsledky: S. N. Ves – L. Hrádok 0:3 a 1:3,
Kežmarok – Žilina 3:0 a 3:0, Vranov – Krupina 3:2 a
3:1
1. Poltár
18 17 151:9
35
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2. Vranov
3. L. Hrádok
4. Zvolen
5. Žiar n. Hr.
6. Krupina
7. S. N. Ves
8. Kežmarok
9. B. Bystrica
10. Žilina

18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
13
13
10
9
6
4
2
2

442:20 32
542:22 31
541:23 31
836:26 28
935:31 27
1221:41 24
1420:45 22
1616:51 22
1613:49 20
Marcel Pobežka
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Prvé kolo futsalovej ligy prinieslo divoké výsledky
FUTSAL

Prvými zápasmi odštartovala zimná liga v Žiari nad Hronom. Zápasy ukázali, že o góly nebude núdza. Môžeme povedať, že toto prvé kolo
dostatočne naplnilo očakávania organizátorov
i hráčov.
Videli sme kvalitné stretnutia. Mužstvá, ktoré prehrávali, sa nepoddali a bojovali. A to pritom hrali
aj proti hráčom zvučných mien. Dúfajme, že liga
bude gradovať a prvé kolo bolo odrazovým mostíkom pre jej pokračovanie.
El Fuegos - Elite Dream 9:9, góly: Dedík 4, Leba
2, Strelka, Ostrolucký, I. Rozemberg – Durbák 5,
Palášthy 3, Babinec.
Úvodný zápas nabral hneď v prvých minútach
rýchle tempo, ktoré zabrzdilo zranenie Tomáša
Šišťika z El Fuegos. Aj keď už El Fulegos prehrávali
o štyri góly dokázali vyrovnať. Zápas plný emócií sa
tak skončil spravodlivou remízou.
Resako Repište – EKG 12:6, góly: Vincúr 4, Slaný 3, Kuš 3, L. Urlbrík, P. Ulbrík – Kollár 3, Bosák,
Lipták, Ponický.
Zápas na vysokej úrovni so šancami na oboch
stranách využili hráči Repišťa, ktorí boli efektívnejší
a v konečnom dôsledku aj zaslúžene vyhrali.
Garden Bar - FC Sršne 9:6, góly: Krajčík 3, Neuschl 2, Šimon, Kováč, Šarkozi, Boldiš – Hudec 2,
Lešťák, Pálenik, Hrmo, Čierny.
Chlapci z Garden Baru sa futbalom bavili a hrali
len to, čo potrebovali. Vyzdvihnúť treba aj bojovný

Foto: Marcel Pobežka
výkon Sršňov, ktorí však na svojho súpera nestačili.
Ozdobou zápasu bol gól brankára Gardenu. Obaja
brankári však podávali výborné výkony.
Loptoši - Blomquist Trucking 13:6, góly: Bahno
3, Vrtík 3, Pilník 2, Kováč 2, Danko, Janek, Záhorec – Mališ st. 3, Mališ ml. 3.
V prvom polčase sa hral vyrovnaný zápas,
vo vedení sa striedali obe družstvá. V druhej polovici však Loptoši prebrali opraty a Blomquist sa len
doťahoval. Ani to však nestačilo, hostia odišli kondične a mladší Loptoši bezproblémovo zvíťazili.
Vyzdvihnúť treba oboch brankárov, najmä Vozára
z Blomquistu, ktorý dokázal zlikvidovať množstvo
nebezpečných streleckých pokusov.
FC Warburgovci – Darebáci 21:8, góly: Rozemberg 4, Bien 4, Žiak 4, Kolár 3, M. Páleník 2, F.

Foto: Marcel Pobežka

Páleník 2, Golha 2 – Šarközi 3, Žifčák 2, Trvalec,
Mišík, Haluška. ŽK: Mišík.
Warburgovci ukázali Darebákom, ako sa hrá futbal. Tím Darebákov predviedol priemerný výkon,
ktorý však nestačil na veľmi dobré zohraté mužstvo
Warburgovcov, ktoré vďaka skúsenostiam dalo príučku mladšiemu tímu. Na obranu Darebákov treba
dodať, že Warburgovci poskladali káder prevažne
z hráčov druholigovej Dolnej Ždane.
Galaktikos – Invisible 25:9, góly: M. Rapčan 7,
Macejko st. 4, Macejko ml. 4, Ulrich 3, V. Rapčan 3,
Hromota 2, J. Šály, J. Rapčan – F. Mezei 4, Sklenka
4, Šoltés.
Prvý polčas mali navrch muži z Galaktikos, ktorí
využívali diery v obrane Invisible. Miestami ako
keby bola obrana Invisible naozaj neviditeľná. Napriek tomu, chlapci z Invisible dotiahli na rozdiel
dvoch gólov. V druhom polčase však Galaktikos
ukázali svoje kvality a góly sa sypali ako na bežiacom páse, avšak iba do jednej bránky. Rovnako ako
pri tíme Warburgovci, aj v tíme Galaktikos pôsobia
hlavne aktívni futbalisti – z FK Žiar nad Hronom.
Tabuľka skupiny A
1. Galaktikos
1 1 0 0 25:9
3
2. Repište
1 1 0 0 12:6
3
3. Elite
1 0 1 0
9:9
1
4. FUEGOS
1 0 1 0
9:9
1
5. EKG
1 0 0 1 6:12
0
6. Invisible
1 0 0 1 9:25
0
Tabuľka skupiny B
1. Warburgovci
1 1 0 0 21:8
3
2. Loptoši
1 1 0 0 13:6
3
3. Garden
1 1 0 0
9:6
3
4. Sršne
1 0 0 1
6:9
0
5. Blomquist
1 0 0 1 6:13
0
6. Darebáci
1 0 0 1 8:21
0
Marcel Pobežka

