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V tomto čísle:
19 NOVÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV
PRE SENIOROV

Budova bývalého Červeného kríža je už prerobená na nájomné byty. Devätnásť nových nájomných bytov je určených pre seniorov z nášho
mesta. Informácie na strane 3

Rekonštrukčné práce na námestí už začali

Z JÚNOVÉHO MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Vo štvrtok 10. júna zasadalo mestské zastupiteľstvo. Správu z 3. riadneho zasadnutia
našich poslancov nájdete na strane 2.
FOTOSÚŤAŽ MÁJ V MESTE

Poznáme víťazov súťaže Máj v meste. Ich mená,
ako aj víťazné fotografie nájdete na str. 5

STRANA 3

Deň detí plný prekvapení

STRANA 6
Vyskúšajte si sami nové
smetiarske vozidlá!
Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva v Žiari
nad Hronom.
V sobotu 26. júna od 13.00 hod.
v areáli Technických služieb, a. s.
(Ul. SNP).

Valašský šenk – Šášovské Podhradie
Rodinné, firemné, spoločenské akcie
v nových priestoroch
•kapacita 50 osôb.
V KVALITE, KTORÚ INDE NENÁJDETE.

•možnosť zabezpečenia dopravy
pre organizované skupiny.

Kontakt: 0903 506 693
www.senk.sk
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Z júnového mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 10. júna sa konalo 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.
Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.
Na začiatku zastupiteľstva informovala kontrolórka mesta Eva Vincentová o plnení prijatých uznesení
mestského zastupiteľstva. Po nej predstúpil pred prítomných poslancov hlavný ekonóm mesta Juraj Gallo a predniesol informáciu o plnení rozpočtu mesta,
a zároveň predložil návrh na rozpočtové opatrenie.
To predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu mesta
Žiar nad Hronom na strane príjmov, ako aj výdavkov
o sumu 262 453 eur. Z predloženej informácie o plnení rozpočtu je zrejmé, že celková suma ku koncu apríla
je kladná, a to vo výške 762 141 eur. Schválený kontokorentný úver sa preto nemusel čerpať. Čerpanie úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia je v tomto
roku zatiaľ vo výške 460 470 eur.
Jedným z bodov programu boli i všeobecne záväzné nariadenia. Prvé bolo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Žiar nad Hronom č. 12/2009 Trhový poriadok. Z dôvodu uplatnenia niektorých ustanovení VZN v správnom
konaní bola navrhnutá zmena a doplnenie niektorých
ustanovení. Ďalším bodom bolo schválenie VZN č.
5/2010 Trhový poriadok pre Mestskú tržnicu a VZN
č. 6/2010 Trhový poriadok pre Svätokrížsku tržnicu.
Poslanci schválili VZN č. 5/2010 pre konkrétne trhové
miesto, ktoré stanovuje pravidlá predaja a poskytovanie služieb pre správcu tržnice a predávajúcich, a zároveň zabezpečuje ochranu pre spotrebiteľov. Predajný
a prevádzkový čas určuje na Mestskej tržnici v pondelok až piatok od 6.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 5.00
do 13.00 hod. VZN č. 6/201, ktoré sa týka Svätokrížškej
tržnice, poslanci na návrh viceprimátora neschválili, keďže podľa neho správca tržnice nespĺňa podmienky prevádzkovania. Roman Zaťko: „Problémom
Svätokrížskej tržnice je súžitie dvoch účelov užívania
týchto priestorov. Sú tu nebytové priestory, v ktorých
vzniklo pohostinstvo s terasou a s produkciou živej
hudby a druhou časťou je tržnica. Bol predkladaný zámer tohto podnikateľského subjektu vytvoriť v tomto priestore tržnicu. Mestské zastupiteľstvo všetkými desiatimi takýto počin podporovalo a schválilo.
Dnešný stav veci je však taký, že máme iba živú hudbu
a otravovanie ľudí, ktorí žijú v blízkom okolí. Z môjho
pohľadu je preto neprijateľné, aby sa takýmto počínaním pôvodný zámer zlikvidoval. Osobné vyjadrenie
prevádzkovateľa nesmeruje k tomu, že chce niečo
zmeniť v prospech občana. Jediné, ako to môžeme
riešiť, je prijatie VZN, ktoré by takéto prevádzkovanie
živej hudby mohlo obmedziť, resp. dostať do nejakých
iných rámcov. Takýto legislatívny proces má ale nejaký
čas. My sme chceli vytvoriť akýsi precedens pre to, aby
to riešenie prišlo rýchlejšie. Každopádne, toto VZN prijaté bude.“ Priestor na vyjadrenie sme dali aj Borisovi
Kenížovi, ktorý Svätokrížsku tržnicu chcel prevádzko-

vať: „Ako už bolo povedané na zastupiteľstve, pomiešali sa tu jablká s hruškami. Podľa mňa bolo potrebné
odsúhlasiť VZN pre trhový poriadok, ktoré bolo štandardné a rovnaké ako pri iných tržniciach. Rešpektujem, že sú sťažnosti na prevádzkovanie hudby, no
nevedel som o nich. Bufet funguje ako samostatná
prevádzka a tržnica je zase niečo iné. Na rozdiel od
bufetu, tržnica teraz teda fungovať nebude. Samozrejme, v záujme otvorenia tržnice a schválenia trhového
poriadku, som ochotný riešiť problém s hudbou, ktorá
občanom prekáža.“
Mesto patrí k špičke v získavaní financií na realizáciu projektov
Informáciu o projektoch predniesol viceprimátor
Roman Zaťko. Medzi úspešne ukončené projekty
patrí Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy
na Ul. M. R. Štefánika 17 Žiar nad Hronom, na ktorý
získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške
1 574 180 eur. Ďalším úspešne ukončeným projektom
je Vzdelávaním k modernej európskej samospráve,
počas ktorého sa zamestnanci mestského úradu vzdelávali v oblasti práce s výpočtovou technikou a vďaka
ktorému sú dnes pripravení riešiť vzniknuté situácie
komunikáciou v anglickom jazyku. V plnom prúde
je v súčasnosti ďalší veľký projekt – Rekonštrukcia
a modernizácia Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.
8 Žiar nad Hronom. Aj na tento projekt získalo mesto
nenávratný finančný príspevok vo výške 1 864 238
eur a po jeho ukončení bude všetkých 12 budov materskej školy zrekonštruovaných, vďaka čomu bude
úspora energií viac ako 44 percent. Dnes sú už ukončené stavebné práce na škôlkach na Rudenkovej ulici
a na Ulici A. Kmeťa 11, realizujú sa práce na Ulici Dr.
Janského 8 a na Ulici Rázusovej. Termín ukončenia
tohto projektu bude najneskôr v novembri tohto
roku. Viac ako 3 milióny eur sa podarilo mestu získať
na projekt Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari
nad Hronom. Tento projekt prispeje k efektívnemu
spôsobu nakladania s odpadmi a ich materiálovému
a energetickému zhodnocovaniu, pričom množstvo
zhodnoteného odpadu sa zo súčasných 210 ton ročne
zvýši na takmer 1600 ton ročne. V rámci intenzifikácie
sú už dodané všetky zberné nádoby, vozidlá a technológie na zber a úpravu vyseparovaných zložiek
komunálneho odpadu, mobilná umývačka zberných
nádob a zberné nádoby na verejné priestranstvá.
Začalo sa už s výstavbou stojísk pre škôlky, základné
a stredné školy, pre MsÚ a MsKC – práce by mali byť
ukončené do konca októbra tohto roku. Ďalším projektom, ktorý sa realizuje, je Revitalizácia centrálnej
mestskej zóny Žiar nad Hronom, kde mesto získalo
takmer 1,6 milióna eur. Ako sme vás už informovali,
po ukončení projektu (v septembri tohto roku) bude
námestie zrevitalizované a moderne vybavené, a občania si tam nájdu veľa možností na oddych. Medzi
ďalšie veľké projekty patrí Uzatvorenie a rekultivácia
skládky odpadov Horné Opatovce (3 773 618 eur),
Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom

(takmer 19 miliónov eur) či Zlepšenie kvality ovzdušia
v Žiari nad Hronom (1 782 111 eur). Súčasťou posledne menovaného projektu je aj dodávka kompaktného
zametacieho stroja, dvoch veľkých zametačov s pohonom na CNG a dvoch podvozkov s cisternou. Posledne
spomenutým bol projekt Komunitná a terénna sociálna práca v meste, v rámci ktorého terénni pracovníci
a ich asistenti poskytujú pomoc obyvateľom mesta,
ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi či na hranici chudoby.
Terénnu prácu zabezpečujú dvaja komunitní pracovníci a dvaja asistenti.
Prehľad uskutočnených akcií z Kalendára športových
podujatí mesta za obdobie január až jún predniesol
Ján Žiak. Do kalendára športových podujatí v meste
sú zaradené športové podujatia organizované mestom, ako aj športové podujatia organizované telovýchovnými jednotami, športovými klubmi a občianskymi združeniami, kde je mesto spoluorganizátorom.
Rovnako do kalendára patria aj príspevky telovýchovným jednotám, klubom, organizáciám a združeniam.
Na záver zastupiteľstva prišli na aj interpelácie poslancov, ako aj pripomienky od občanov.
(li)

Vyskúšajte si sami nové
smetiarske vozidlá!

Pripravuje sa deň otvorených dverí odpadového hospodárstva v Žiari nad Hronom. Deti sa môžu tešiť na atrakcie, súťaže
a program a sami sa zahrať na „odpadiarov“.
V sobotu 26. júna si budete môcť sami vyskúšať
ako pracujú nové vozidlá na odvoz odpadu, ako
aj iná technika, ktorú používa mesto Žiar nad Hronom a Technické služby, a. s. v systéme odpadového hospodárstva. Organizuje sa totiž deň otvorených dverí žiarskeho odpadového hospodárstva,
ktorý sa uskutoční v areáli Technických služieb, a. s.
na Ul. SNP (vedľa hasičov). Pre všetky deti je okrem
„odpadiarskej“ techniky pripravených množstvo
súťaží, nafukovacie atrakcie, hudobný kultúrny
program a veľa iného. Celá akcia sa začína o 13.
(r)
hodine.
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Mesto pridelí seniorom 19 nových nájomných bytov
Bývalá budova Červeného kríža je už v súčasnosti prestavaná na byty. Ako nás informoval hovorca
mesta Martin Baláž, vytvorených je tu 19 nových
bytov. „Z toho je dvanásť garsóniek a sedem 1-izbových bytov. Všetky byty sú malometrážne, ktoré
sú prioritne určené pre dôchodcov. To bolo nakoniec aj zámerom celého projektu – vytvoriť z budovy centrum bytov pre seniorov, pretože pre mladé
rodiny má mesto určené nájomné byty v tzv. Jadrane,“ vysvetlil ďalej hovorca.
V súčasnosti eviduje mesto 25 žiadostí
pre pridelenie „seniorských“ bytov. Jeden byt
je bezbariérový, na ktorý mesto ešte neeviduje
žiadnu žiadosť. „Tento byt by mal byť určený pre
obyvateľov so zdravotným postihnutím. Pokiaľ sa
nájde záujemca, nech pošle žiadosť na mestský
úrad,“ dodáva Baláž. O určení nájomcov bude roz-

hodovať komisia zložená z poslancov mestského
zastupiteľstva a pracovníkov mestského úradu,
ktorí sa budú riadiť Všeobecne záväzným nariadením mesta o prideľovaní bytov. „Najzákladnejšími kritériami budú sociálne pomery žiadateľa,
naliehavosť riešenia bytovej otázky a schopnosť
plniť si povinnosti, čo znamená schopnosť platiť nájomné. Uprednostňovať sa budú občania
mesta,“ doplnil hovorca. Na byty pre seniorov
mesto získalo úver 402-tisíc eur zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a nenávratnú dotáciu
176-tisíc eur z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Primátor Ivan Černaj: „Úver zo ŠFRB je
na 30 rokov a mesto ho bude splácať z nájomného, ktoré získa za byty. Z rozpočtu mesta sme teda
nemuseli vyčleňovať žiadne zdroje a okrem úveru
sme dostali aj nenávratnú dotáciu. Sme preto radi,

že sa nám podarilo vytvoriť nové byty, a zároveň
nezaťažiť mestský rozpočet.“
Seniori, ktorí majú záujem o takýto nájomný byt,
si svoju žiadosť môžu poslať čím skôr na Mestský
úrad v Žiari nad Hronom. Byty by sa mali odovzdávať do užívania už v priebehu júla alebo augusta
tohto roku.
(li)

Staré stromy nahradí nová zeleň

Koncom mája sa začali dlhoočakávané rekonštrukčné práce na kompletnej
rekonštrukcii námestia. V týchto dňoch
sú už v plnom prúde práce súvisiace s výstavbou polyfunkčného centra, ktoré bude stáť
v blízkosti pódia.
Ako prvé prišli na rad búracie práce na starej fontáne, ktorá už bola niekoľko rokov nefunkčná. V poslednom období ju už využívali
iba skejteri. Kvôli rekonštrukčným prácam
bolo nutné demontovať súsošie Rodiny, ktoré stálo desaťročia na námestí pred budovou
pošty. Súsošie bolo rozdelené na pôvodné
časti a odvezené do skladových priestorov.
Ako nás informoval hovorca mesta Martin
Baláž, súsošie bude zakonzervované a uložené dovtedy, kým sa preň nenájde vhodné
miesto na území mesta. „Zničené však určite

nebude,“ ubezpečil hovorca. Keďže sa však do
kompozície vynoveného námestia nehodí,
o jeho opätovnom umiestnení v centre mesta sa už neuvažuje. Súsošie vytvorila začiatkom
80. rokov 20. storočia Klára Patakiová pod názvom
„Žiarski hutníci“, po čase sa však zaužívalo pomenovanie súsošie Rodiny.
V pondelok 7. júna prišiel na rad výrub prvých
drevín v časti, kde sa bude realizovať výstavba polyfunkčného centra. Objekty budovy budú situované
tak, že nebolo možné vyhnúť sa výrubom niektorých drevín. Ako nás však informovali na Mestskom
úrade – odbor životného prostredia, viaceré krátkoveké ihličnaté druhy sú prestarnuté a nevykazujú estetickú ani funkčnú hodnotu zodpovedajúcu
novému vzhľadu centrálnej zóny. Okrem toho, ihličnaté stromy a dreviny menšieho vzrastu nie sú
vhodné pre parkové námestie. Smreky i prevažná

noviny.ziar.sk

časť borievok už boli silne poškodené roztočom.
Alejová výsadba bola zase vysadená príliš nahusto,
čo malo za následok presychanie ihličnanov zvnútra, a preto nemohli byť použité ako základ zelene
pre pešiu zónu či parkové námestie. Spoločnosť
Delta trade, ktorá výstavbu polyfunkčného centra
realizuje, však 16 kusov vyrúbaných stromov či
kríkov nahradí novou výsadbou. Pozdĺž celej ulice
A. Dubčeka (od Ulice M. R. Štefánika až po Ulicu
SNP) vysadí 60 kusov jarabiny vtáčej a na kruhovej
časti námestia zabezpečí 24 kusov mobilných kvetináčov a 132 kusov krov a trvaliek.
Postupne príde na rad aj výrub drevín v časti Ulice
Štefana Moysesa a od Domu kultúry po hotel Luna.
Aj v tejto časti sú v prevažnej väčšine ihličnaté druhy drevín krátkovekého charakteru, ktoré sú doplnené stálozelenými a listnatými krami. V priestore
však chýba vysoká listnatá stromová zeleň, ktorá
by vytvárala tieň počas letných mesiacov. Naopak,
väčšina ihličnanov je prestarnutá a aj napriek ošetrovaniu neplní estetickú ani funkčnú hodnotu a nie
je vhodná pre nový vzhľad parkového námestia.
Japonské višne, ktoré si väčšina Žiarčanov obľúbila a ktoré výrazne kvitnú, budú aj napriek svojej
krátkovekosti doplnené o ďalšie kusy. Vyrúbu sa
iba dve, aj to z dôvodu, že nie sú zaštepené, ale iba
divorastúce. Väčšina kríkov z tejto časti sa presadí
na miesta v meste, kde je nedostatok zelene. Rovnako tu zostane približne 19 kusov perspektívnych
drevín, ako sú borovica, smrek, tis, lipa či už spomínaná višňa. A i keď mesto na týchto plochách
vyrúbe 24 kusov stromov a niekoľko krov, na ich
mieste vysadí 139 kusov nových stromov, 703 kusov krov (kosodreviny) a 1518 kusov trvaliek a cibuľovín. Nové námestie tak bude v lete dostatočne
tienené, kde bude priestor na posedenie a oddych.
(li)
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Svetový deň životného prostredia

Každoročne si 5. júna pripomíname Svetový
deň životného prostredia. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom
prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna
1972 v Stockholme pod heslom Je len jedna Zem.
Zúčastnili sa na nej zástupcovia 112 štátov.
Na konferencii prerokovali prvú súhrnnú správu
o stave životného prostredia a schválili Deklaráciu
o životnom prostredí človeka, s 25 zásadami na zachovanie a zlepšenie životného prostredia na Zemi.
Účastníci konferencie po prvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie, a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme.
V nadväznosti na odporúčania konferencie schválilo
7. valné zhromaždenie OSN 15. decembra 1972 Environmentálny program OSN (UNEP) a vyhlásilo
5. jún za Svetový deň životného prostredia.
Stockholmská konferencia upriamila pozornosť
svetovej verejnosti na potrebu riešiť v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem problémy životného prostredia, ktoré presahujú hranice
štátov a kontinentov, a preto si ich riešenie vyžaduje spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Ochrana
ozónovej vrstvy Zeme, eliminovanie znečistenia
vôd a ovzdušia, podmieňujúceho skleníkový efekt
a kyslé dažde, jadrová bezpečnosť, zneškodňo-

vanie odpadov a otázky biodiverzity sa postupne
stávali predmetom viacerých medzinárodných dohovorov i poslaním celosvetových i regionálnych
integračných zoskupení. Slovenská republika je
signatárom väčšiny z týchto dohovorov a účastníkom environmentálnych aktivít medzinárodného
charakteru. Nové prístupy k životnému prostrediu
uplatňuje vo svojej politike i právnom systéme.
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia
www.sazp.sk
(OŽP)

15. jún 2010 | Mestské noviny

Význam
separovania
skla

Sklo je ušľachtilý materiál s viac ako 5000
rokov starou tradíciou. Je jediným obalovým
materiálom, ktorý sa dá 100 %-ne recyklovať.
Vyrába sa z črepov a prírodných surovín, čím
je jednoznačne najekologickejším obalom.
Obaly zo skla je možné bezo zvyšku využiť na
výrobu nového skla – znova a znova. Recykláciou tak možno znížiť znečistenie ovzdušia
o 20 % a vody o 50 %.
Recyklovaním jedinej sklenenej fľaše sa
ušetrí energia potrebná na chod počítača
po dobu 25 minút!
Je na každom z náš, aby sa zamyslel, a sám
rozhodol, aké výrobky si kupuje alebo bude
kupovať. Každý nepotrebný sklenený obal
– fľaše (bez uzáverov), sklenené poháre, črepy z nich, dekoratívne a tabuľové sklo patria
do zelených zberných nádob v našich stojiskách.
Do zbernej nádoby na sklo však nepatrí porcelán, keramika, dlaždice, zrkadlá, obrazovky,
žiarivky, výbojky, autosklo, drôtové sklo, sklo
kombinované s inými látkami, sklenené obaly,
znečistené farbou, olejom, potravinami a zeminou.
Chráňme si životné prostredie kupovaním
výrobkov v ekologických obaloch a separáciou zložiek zmesového komunálneho odpadu, ktoré je možné ďalej zhodnotiť.
Zdroj: internet, upravené.
(OŽP)

Stretnutie s predsedami bytových spoločenstiev
V stredu 2. júna sa uskutočnilo v tomto roku
už druhé stretnutie predstaviteľov mesta Žiar
nad Hronom s predsedami bytových spoločenstiev.
Jedným z bodov programu stretnutia bola informácia o aktuálnych zmenách týkajúcich sa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom.
Prítomní boli informovaní aj o spôsobe likvidácie
biologického odpadu zo záhradiek (v jarnom období a pred príchodom leta), najmä čo sa týka stredu mesta a sídlisk. Zástupcovia technických služieb
informovali o problémoch preplnených zberných
nádob v stojiskách a plánovaných riešeniach uvedeného pretrvávajúceho problému vo väčšine stojísk zberných nádob v meste. Ďalším bodom bola
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tiež technická úprava stojísk, ktorú vykonáva mesto
v spolupráci s technickými službami. Prostredníctvom krátkeho šotu Odpad – Damoklov meč civilizácie, bol odprezentovaný problém odpadov a
dôležitosť separovania a druhotného využitia surovín. Po každom informačnom bloku mohli prítomní
predsedovia bytových spoločenstiev využiť priestor
na diskusiu a opýtať sa zástupcov mesta a technických služieb, čo ich zaujímalo. Stretnutia sa zúčastnilo 65 predsedov alebo ich zástupcov a na otázky
im odpovedali primátor Ivan Černaj, viceprimátor
Roman Zaťko, prednostka Marianna Páleníková,
vedúci odboru životného prostredia Juraj Gallo,
riaditeľka TS, a. s. Zuzana Gallová, zamestnanci
odboru životného prostredia a zamestnanci TS, a. s.
(OŽP)
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Žiarske gymnázium ponesie od septembra
názov po zosnulom Milanovi Rúfusovi

Slávnostného odovzdania certifikátu sa zúčastnili viaceré osobnosti verejného života v meste
V piatok 28. mája bol žiarskemu gymnáziu
odovzdaný dekrét o zapožičaní čestného názvu
škole, podľa ktorého ponesie meno významného slovenského básnika Milana Rúfusa.
Certifikát s čestným názvom odovzdal riaditeľke
školy Dane Paálovej podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj. Slávnostnej akadémie sa
zúčastnila aj manželka zosnulého básnika a filozofa Magdaléna s ich dcérou Zuzanou, ktorá bola
Rúfusovou celoživotnou múzou. V rámci návštevy
školy odovzdal minister aj maturitné vysvedčenia
28 najlepším maturantom školy. Riaditeľka gymnázia Dana Paálová: „Zapožičanie čestného názvu
slovenského básnika, filozofa, literárneho historika,
prekladateľa a esejistu Milana Rúfusa je vyjadrením
vďaky i úcty výnimočnej osobnosti slovenského

národa a rovnako je ocenením dlhoročnej práce pedagógov našej školy. Zapožičanie čestného
názvu zároveň neustále pripomína myšlienky humanizmu a vlastenectva v tvorbe Milana Rúfusa
nielen mladým ľuďom vzdelávaným na Gymnáziu v Žiari nad Hronom, ale aj širokej verejnosti.“
Žiarske gymnázium bude čestný názov používať
od 1. septembra 2010.
Rok po smrti básnika po ňom pomenovali aj planétku, ktorá nesie názov Rufus. Uznávaný básnik
ešte tesne pred svojimi 80. narodeninami prednášal a vydal aj svoju poslednú knihu. Navždy nás
opustil 11. januára 2009, kedy mu dlhodobé zdravotné problémy a srdcová choroba nedovolili zostať na tomto svete.
(li)

Žiarska pedagogička u ministra

Pri príležitosti Svetového dňa životného
prostredia udelil minister životného prostredia
Jozef Medveď čestné uznanie učiteľke Základnej školy na Ulici Dr. Janského Soni Foltánovej.
V piatok 4. júna si učiteľka slovenského jazyka
Soňa Foltánová prevzala z rúk ministra ocenenie za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos
v starostlivosti o životné prostredie. Soňa Foltánová už vychovala niekoľko generácií žiakov
a v poslednom období svoj učiteľský i súkromný život zasvätila životnému prostrediu. Dbá
o to, aby svojich žiakov naučila milovať a vážiť si
prírodu, aby šetrili elektrinu, vodu, zbierali použité batérie a separovali odpad. Už niekoľko rokov je jednou z koordinátoriek projektu Zelená
škola a aj vďaka nej získala „Jednotka“ certifikát
Zelenej školy, do ktorej je zapojených približne
27-tisíc škôl zo 44 krajín a 4 kontinentov. (li)

Fotosúťaž má svojho výhercu
foto č. 29

foto č.30

Počas mesiaca máj ste sa mohli zapojiť do fotosúťaže s názvom Máj v meste, ktorú pre vás
pripravilo mesto Žiar nad Hronom.
Na súťažných fotografiách museli byť objekty situované v meste Žiar nad Hronom, v praku alebo
na hrade Šášov, a to počas mesiaca máj. Súťažné
fotografie boli priebežne uverejňované na stránke www.ziar.sk v albume Máj v meste, ako aj
na sociálnej sieti Facebook na stránke mesta. Tu
bolo fotografie možné okomentovať a ak sa vám
páčili, tak ich aj okomentovať.
Do súťaže sa nám zapojilo 16 autorov so 48 fotografiami zobrazujúcimi panorámy, faunu, flóru, stavby a budovy v meste. Hlavnú cenu nakoniec získal Marek Zelina zo Žiaru nad Hronom za
súťažnú fotografiu č. 13 s názvom Fontána v parku.
Ďalšími ocenenými sú Ivan Šranko za fotografiu
č. 30, Juraj Kysel za fotografiu č. 6, Pavol Mesiarik
za fotografiu č. 3, Anina Kopisová za fotografiu
č. 36 a Maroš Rothling za fotografiu č. 29.

foto č.6

Víťazovi odovzdala cenu Stella Šeševičková
zo spoločnosti Seware Multimedia.
Marekovi odovzdala cenu za prvé miesto Stella
Šeševičková zo spoločnosti Seware Multimedia,
ktorá hlavnú cenu do súťaže venovala. Ostatní
ocenení si svoje ceny môžu prevziať v redakcii
Mestských novín na Námestí Matice slovenskej 8,
vo výškovej budove na 6. poschodí.
Od dnes začína vyhlasujeme novú súťaž s témou
Leto v Žiari. Zapojiť sa môže každý, kto do 31. augusta pošle fotografiu na tému leto či letné radovánky
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foto č.36

foto č.3

na adresu webmaster@ziar.sk. Podmienkou
je fotografovanie objektov situovaných v meste
Žiar nad Hronom, v parku alebo na hrade Šášov
od 15. júna do 31. augusta. Jeden autor môže do
súťaže poslať maximálne 5 fotografií. Súťažné fotografie budú opäť uverejňované na stránke www.
ziar.sk a na Facebooku. Spolu s fotografiou je potrebné zaslať i jej popis, meno autora, jeho adresu
a telefónne číslo. Pre víťazov budú opäť pripravené
vecné ceny.

Víťazná fotografia č. 13
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Žiarske deti oslávili svoj sviatok vo veľkom
Smejme sa, skáčme, žonglujme! Taký bol podtitul sobotňajších osláv Dňa detí, ktoré pre väčších i menších Žiarčanov pripravilo mesto Žiar
nad Hronom a Mestské kultúrne centrum v sobotu 29. mája.
Pôvodne sa mali deti baviť v Parku Štefana Moysesa, no keďže kvôli častým dažďom bol trávnatý
terén rozmočený, organizátori im pripravili skvelý
deň v priestoroch MsKC. Kto prišiel, určite neoľutoval. Už od desiatej hodiny malých i veľkých
zabávali dvaja blázniví klauni. Okrem dobrej nálady rozdávali deťom prekvapenia, keď sa zapojili
do ich bláznivých súťaží. Už tradične nechýbali
počas tohto dňa rozprávky, nafukovacie atrakcie,
trampolína a obľúbené tvorivé dielne. Ako vlani, aj
teraz si mohli deti vyrobiť drôtené prívesky či náramky, vlastnoručne zhotoviť keramiku na hrnčiarskom kruhu alebo upliesť náramok priateľstva. Zábavu si pre oslávencov pripravili aj policajné zložky
z nášho mesta na niekoľkých stanovištiach, kde
prezentovali svoju prácu. Deti si mohli vyskúšať nepriestrelnú vestu, poťažkať ozajstné zbrane, nazrieť
do policajného auta a zoznámiť sa aj s technikou
odoberania odtlačkov prstov. V tomto prípade boli
páchateľmi samotní záujemcovia a odtlačky im zostali na pamiatku. Slnečné počasie prialo i predavačom v stánkoch, ktorí ponúkali hot-dogy, trdelník,
cukrovú vatu, varenú či pukancovú kukuricu a už
tradične nemohol chýbať ani stánok s nafukovacími balónmi rôznych farieb a tvarov.
V popoludňajších hodinách bol pripravený koncert žiarskych hudobných skupín a tiež animovaný
film Hore.
(li)
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Keď som videla a počula spievať kňaza
Mgr. Jána Flajžíka z farnosti Ladomerská Vieska, pripomenul mi starozákonného kráľa Dávida, ktorý spevom a tancom spontánne slávil
PÁNA SVOJHO ŽIVOTA. A takto svoje vystúpenie v Kostole sv. Vavrinca (kultúrna pamiatka
v Horných Opatovciach) nazval aj Janko Flajžík
– Manašovský v sobotu 29. mája. Jeho prejav
potvrdzoval, že hudba a slová, ktorých autorom
je on sám, prýštia z úprimného presvedčenia,
citu a talentu, čo 120 prítomných ocenilo srdečným potleskom (organizátori sa ospravedlňujú
tým, ktorí sa na koncert nedostali sľúbeným
autobusom). Autor už nie je na Slovensku neznámy (známe sú aj jeho nahrávky, originálne
sprevádza piesňou i náboženské obrady), teraz
sa týmto koncertom dostáva viac do povedomia i v našom regióne.
Žijeme obdobie mimoriadneho rozkvetu populárnej hudby a piesní. Je to sympatický prejav
túžby človeka po duchovnej kráse a sebavyjadrení. Texty a melódie oslovujú široké spoločenstvá viac či menej – podľa ich kvality. Obsah
oslovuje, motivuje ich životy, pomáha žiť... Aj
refrén jednej z piesní Janka F. – Manašovského
môže osloviť všetkých, ktorí hľadajú, váhajú,
ktorým chýba to podstatné v živote:
„On dáva – ty smieš brať, tak sa už toľko netráp ...“

Sprievodné fotozábery ubezpečovali o plnosti Pánom stvorenej krásy života na Zemi. Tak optimisticky a zmysluplne spieval kňaz v opustenom chráme, ktorý stojí napriek haldám smetí,
čo zaplavujú náš súčasný život.
Mgr. Mária Zaťková

Celoslovenský úspech vďaka nápadu
Súkromná stredná odborná škola technická
v Žiari nad Hronom dosiahla vďaka svojmu žiakovi Michalovi Vicianovi celoslovenský úspech.
Na vytvorenie učebnej pomôcky, ktorá je výborným praktickým pomocníkom pri programovaní mikroprocesorov, získal financie z Nadácie
ZSNP a Slovalco.
Nová pomôcka, ktorú vyrobil spolu s otcom Jozefom Vicianom a za teoretickej pomoci učiteľky Otílie
Krupičkovej, je jednoducho ovládateľný vývojový
KIT pre RISC procesory, ktorého základ tvoria 8-bitové mikrokontroléry ATmega32. „Nie je výhodné,
aby sa študenti iba teoreticky učili, ale aby si svoje
znalosti mohli aj prakticky overiť,“ vysvetlila hneď
na úvod Otília Krupičková a dodala: „Keďže k praktickým cvičeniam potrebujeme rôzne pomôcky,
ktoré sú však veľmi drahé, spolu s vedením školy
sme predložili Nadácii ZSNP a Slovalco projekt
„Praktická zručnosť – predpoklad presadenia sa na

trhu práce“, ktorý bol zameraný na výrobu 10 kusov
vývojových KITov na programovanie mikroprocesora – v laickej reči malého mikropočítača s displejom a klávesnicou.“ Financie z projektu poslúžili na
to, aby mohli tento programátor vyrobiť Každý študent bude mať svoj vlastný, pripojený priamo cez
USB k počítaču a bude môcť to, čo naprogramuje
na vývojovom KITE odskúšať. Študenti začnú na KIT-och pracovať už v budúcom školskom roku. Nové
pomôcky a práca s nimi sa zakomponujú aj do školského vzdelávacieho programu, pripravia sa k nim
cvičenia a zaučia sa i ďalší pedagógovia. „Pomôcka
slúži vlastne na to, aby sme videli vnútro počítača.
Náročnosť práce sa bude líšiť od zamerania, iná
bude u elektrotechnikov, mechanikov počítačových sietí a iná bude u strojárov či mechatronikov.
Vďaka šikovnosti nášho žiaka budeme mať zaujímavé učebné pomôcky pre praktické cvičenia žiakov. I keď Michal neuvažuje o patentovaní svojho
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výrobku, chcel by ho ešte zdokonaliť. Eminentný
záujem o výrobok však už má Stredná priemyselná
škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. „Podobné
zariadenia, ktoré sú bežne dostupné k zakúpeniu,
stoja približne 1 600 eur. Naše vyjde približne 200
eur aj s potrebnými knihami,“ prezradil na záver
cenu svojho výrobku Michal.
O zaujímavosti výrobku svedčí aj ocenenie, ktoré škola získala v celoštátnom kole Stredoškolskej
odbornej činnosti, kde Michal Vician obsadil prvé
miesto vo svojom odbore.
(li)
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Fanúšikovia futbalu a hokeja sa stretli na burze
V sobotu 5. júna zorganizovalo Informačné centrum mladých (ICM) Žiar nad Hronom
v priestoroch Mestskej obývačky burzu zameranú na výmenu futbalových nálepiek a hokejových kartičiek, ktorá zaznamenala veľký
úspech.
Je mnoho ľudí, ktorí niečo zbierajú – známky, pohľadnice, dekoratívne obrúsky, magnetky a ďalšie
veci. Medzi športovcami a mládežou „letí“ hlavne
zbieranie podpisových kariet alebo nálepiek s ich
vzormi. „Žiarčania sú veľkými fanúšikmi tímových
športov ako futbal či hokej. S blížiacimi sa Majstrovstvami sveta vo futbale je medzi mladými populárnejšie zbieranie kartičiek a nálepiek známych
športovcov. Často sa ale stane, že niekto má aj dve

rovnaké karty. Preto sme prišli s nápadom výmennej burzy,“ vysvetlila konzultantka žiarskeho ICM.
Burzy sa zúčastnilo široké spektrum zberateľov.
S tými najmenšími prišli aj rodičia alebo starí rodičia. Počas štyroch hodín, kedy burza prebiehala, si
návštevníci vymenili desiatky nálepiek a kartičiek.
Pre veľký úspech akcie a záujem zo strany návštevníkov chystáme opakovanú výmennú burzu opakovane približne o mesiac. Bližšie informácie nájdete
na webovej stránke mesta www.ziar.sk alebo
na www.icm.sk – ICM Žiar nad Hronom.
Činnosť ICM Žiar nad Hronom je podporovaná Ministerstvom školstva SR.
(er)

Žiarčania opäť bodovali v prednesoch

Sonička Turčanová
Ešte koncom apríla sa uskutočnila Krajská postupová súťaž v prednese poézie a prózy Sládkovičova
Radvaň v Banskej Bystrici, z ktorej víťaz postupuje
na celoslovenskú súťaž Hviezdoslavov Kubín. Aj
keď naša favoritka Alexandra Galetová nastúpila
na túto súťaž nie v dobrom zdravotnom stave, čo
jej výkon znížilo o polovicu, aj tak sa umiestnila
na krásnom 2. mieste vo svojej kategórii. V dňoch

Klub úspešného rodičovstva
Máte podozrenie, že niekto z vašich blízkych
berie drogy alebo je závislý? Neviete, ako ďalej?
Máte množstvo otázok? Alebo vás táto téma
zaujíma z ľudského hľadiska? BBSK – Pohronské
osvetové stredisko v Žiari nad Hronom vás pozýva na stretnutie Klubu úspešného rodičovstva v piatok 18. júna o 16.00 hod. v priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari
nad Hronom (budova za planetáriom). Nikto by
nemal byť so svojím problémom sám.

28. až 30. mája sa konala Celoslovenská prehliadka
ZUŠ v umeleckom prednese poézie, prózy, vnútorného monológu a experimentálneho prednesu v Kremnici s názvom Prednášam, teda som...
Na tomto podujatí sa zúčastnilo 108 recitátorov
z devätnástich základných umeleckých škôl z celého Slovenska. V tohoročnom treťom ročníku
zástupcovia zo žiarskej zuš-ky získali až 6 umiestnení zo siedmych prihlásených. Dvaja recitátori sa
umiestnili v bronzovom pásme – Laura Bugajová
(kategória próza) a Daniel Mališ (kategória próza).
Traja sa umiestnili v striebornom pásme – Veronika
Rišňovská, Viktória Chovančíková (obe v kategórii poézia) a Dagmar Sedliaková (kategória poézia). V zlatom pásme zahviezdila Sonička Turčanová
(kategória próza). Tento úspech je o to významnejší, že v niektorých kategóriách zlaté pásmo nebolo
udelené. Odborným garantom prehliadky je pedagogička VŠMU, dlhoročná lektorka umeleckého
prednesu na Slovensku a organizátorka Hviezdoslavovho Kubína Jarka Čajková z Národného osvetového centra v Bratislave. Všetci úspešní recitátori
sú žiakmi ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej a literárno-dramatického odboru tejto školy. Gratulujeme!
N. Novotná

Pozvánka- juniáles
Chcete osláviť koniec školského roka s kamarátmi, hudbou, dobrým jedlom? Mestský mládežnícky parlament pre vás pripravil Juniáles,
ktorý sa uskutoční v Estrádnej sále Mestského
kultúrneho centra v stredu 30. júna o 19.00
hod. Vstupné: 10 €. V cene je zahrnuté občerstvenie (švédske stoly), hudba a zaujímavý
program. Tombolu bude možné zakúpiť priamo na mieste. Vstup v spoločenskom oblečení.
Predpredaj lístkov sa uskutoční aj na stredných
školách.
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Prečo som na svete rád/rada
Pohronské osvetové stredisko v našom
meste zorganizovalo už 16. ročník regionálnej výtvarnej tvorby detí a mládeže s protidrogovým zameraním na tému Prečo som
na svete rád/rada. Súčasťou podujatia bola
aj tvorivá dielňa, počas ktorej účastníci kreslili alebo písali príbehy inšpirované vystavenými prácami. Do súťaže sa zapojilo 80 žiakov a študentov a 10 pedagógov.
Projekt Chceme žiť bez drog, v rámci ktorého
sa výtvarná súťaž koná, je zameraný na primárnu prevenciu drogových závislostí, ako aj na oblasť prevencie kriminality a delikvencie u detí a
mládeže. Cieľom súťaže je pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja – schopnosti drogu odmietnuť, upevňovať hodnotový
systém mládeže, ale aj prostredníctvom umeleckého zážitku upriamiť pozornosť mládeže na
pozitívne stránky života.
Do súťaže sa zapojili žiaci materských, základných, stredných i špeciálnych škôl z okresov Žiar
nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Porota udelila 17 individuálnych ocenení a 3 ocenenia skupinám. Do tvorivej dielne sa zapojili
žiaci z „Dvojky“ kreslením svojich príbehov, pričom sa nechali inšpirovať vystavenými prácami.
Pribudli aj napísané príbehy od mladých študentiek o svojich snoch a plánoch do budúcnosti –
šíriť ďalej dobro a radosť, ktorú zažili vo svojich
rodinách.
(li)
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TVORÍME NÁŠ SVET BEZ BARIÉR

MSKC/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Mestské kultúrne centrum a
DSS Doména
v Žiari nad Hronom
Vás pozývajú na
Výstavu výtvarných prác
klientov DSS

17. jún - 25. august 2010
Výstavná sieň MsKC Ul. SNP 119
v Žiari nad Hronom
Vstup voľný!!!
Info a nahlasovanie kolektívnych
návštev:
A. Kršiaková: 0915 727 244,
e-mail: krsiakova@mskcentrum.sk,
www. mskcentrum.sk

L i t e r á r 29.6.
č e on18.00
i ehod.
Čajovňa za rohom

MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE...

16.6. o 19.00 hod. (dokument, ČR, 110 min., česká verzia)
Tento jedinečný dokument vznikol v priebehu 5 rokov a rozpráva
príbeh o krutosti, o strate rodičov a o strate synov, o sile premôcť zlé
prízraky. A túžbe uspieť a byť slobodný...
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

hosť: Elégia Štrbová

Literárčenie
TOI-TOY STORY (CLOWNS)
24_06_2010

o 19_00 hod.
legendárne* Kremnické divadlo v podzemí* obnovilo po 20 rokoch svoju
činnosť. Novým autorským predstavením nadväzuje na svoju poslednú
profilovú inscenáciu KLAUNI z roku 1989.
Ceny vstupeniek: 5,00 EUR (151 SKK) 3,00 EUR (90 SKK)

POĎAKOVANIE

Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 27. mája 2010 nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
Marcel Košča.
Touto cestou chceme poďakovať rodine a známym, ktorí ho odprevadili
na jeho poslednej ceste, ako aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Zároveň
ďakujeme primárovi Ladislavovi Kukolíkovi za starostlivosť, ako aj celému tímu
ARA. Smútiaca rodina.

LOV NA EXMANŽELKU

19./20.6. o 19.00 hod. (romantická komédia, USA, 94 min., slovenské titulky)
Lovec ľudí Milo je nadšený, keď že jeho novou úlohou je priviesť
pred spravodlivosť svoju exmanželku – investigatívnu novinárku
Cass.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLEWTÝCH DO 12 ROKOV
LÉGIA

22./23.6. o 19.00 hod. (thriller, USA, 96 min., slovenské titulky)
V super akčnom thrilleri sa zo všedného bistra pri ceste stáva bojisko pre vojnu o prežitie ľudskej rasy. Posledná, a zároveň jediná
nádej ľudstva spočíva v sile a šikovnosti pozoruhodnej skupinky
na čele s Archanjelom Michaelom.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
NEZABUDNI NA MŇA

26./27.6. o 19.00 hod. (romantická dráma, USA, 128 min., české
titulky)
Nezabudni na mňa je nezabudnuteľný príbeh o moci lásky, sile
rodiny a o tom, ako je dôležité naplno prežívať každý deň nášho
života.
Vstupné:2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, priateľom, bývalým spolupracovníkom, kolegom, susedom, športovcom, celému volejbalovému klubu, ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca a starkého
Ladislava Bárdiho,
ktorý nás opustil po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 64 rokov. Zároveň touto cestou ďakujeme p. Igorovi Rozenbergovi, p. Strážayovi, Alenke Bielikovej a Jozefovi Čížovi za nezištnú pomoc pri vybavovaní rozlúčky nášho zosnulého. Za všetkých ďakujú manželka
a deti Monika a Vladko s rodinami.

noviny.ziar.sk
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INFORMÁCIE
Z PERA ČITATEĽA...

SPOMIENKA

SPOMIENKA

V deň, keď umrie otec, zájde slnko,
v srdci zostane smútok a chlad.
Už 15 rokov chýbaš medzi nami.
Odišiel si náhle a my zostali sme sami.
Smútok a ticho dolieha na náš dom,
Veľmi nám chýbaš, ocko drahý, v ňom.
Ten, kto ťa skutočne miloval, nevie zabudnúť!
Dňa 22. júna uplynie desať rokov, čo nás navždy po ťažkej chorobe opustil manžel, otec
a starý otec
Štefan Franta.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca dcéra a synovia s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 27. mája uplynulo 15. výročie úmrtia
nášho milovaného otca a manžela
Ľudovíta Porubského
zo Žiaru nad Hronom. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Ľubica, Alžbeta, syn Slavomír
a manželka Ľubica.

SPOMIENKA

Všetko zmizlo, len stopy tvojej lásky
a spomienky na teba nám zostali.

SPOMIENKA

Čas beží v radosti i žiali
a rok sa minul, ani sme sa nenazdali.
Na tvoj hrob dávame kyticu ruží
a do nich padajú naše slzy.

Dňa 18. júna uplynie 11 rokov, čo nás opustil náš drahý manžel, otec, brat a švagor
Rudolf Hós.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Manželka Eva, dcéry Ruth a Denisa a ostatná
rodina. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Smútiaca dcéra a synovia
s rodinami a ostatná rodina.
POĎAKOVANIE

Dňa 12. júna sme si pripomenuli 1. výročie,
ako nás náhle opustil manžel a otec
Ľubomír Nemčok
zo Žiaru nad Hronom. Aj keď smútok v srdci máme, vždy na teba s láskou spomíname.
Manželka Eva a syn Ľubomír.

SPOMIENKA

Že čas rany hojí, je len kladné zdanie,
aj po čase nám zostal v srdci žiaľ a smutné
spomínanie.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym, ktorí sa
dňa 21. mája prišli rozlúčiť a odprevadiť
na poslednej ceste našu drahú mamu, starkú
a prastarkú
Katarínu Zvarovú,
ktorá nás navždy opustila vo veku 88 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Dcéry Anna a Mária s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
POĎAKOVANIE

Dňa 21. júna si pripomíname 20. výročie,
kedy nás navždy opustila naša mamička,
starká a babka
Veronika Kováčová,
rod. Babjaková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosíme, spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Veronika,
Mária a Anna.

Touto cestou ďakujem MUDr. G. Gregušovej, MUDr. Brestovanskému, MUDr. Slávikovej, MUDr. Juršovej, MUDr. Rozembergovej,
ako aj všetkým zdravotným pracovníkom
za ich ľudský prístup k pacientovi a pomoc
pri zmierení bolesti v ťažkej chorobe môjho
manžela Ladislava Bárdiho.
Viera Bárdiová s celou rodinou.

noviny.ziar.sk

Z pera čitateľa...

Dcérenka moja
Láska. Päť písmen jedného slova obsahujúceho tie
najkrajšie ľudské city, vo svojej podstate skrývajúce
v sebe tajomstvo večného kolobehu zrodu nového
života.
Stíchol spevácky zbor, zmĺkli tóny organu.
Do slávnostného ticha zaznelo tvoje ÁNO. Na prste
sa ti zaleskla zlatá obrúčka, odrážajúca jas chrámových svetiel. Dívam sa na teba a v duchu sa vraciam skoro dve desaťročia naspäť. Nepotrebujem
žiadny stroj času. Aj bez neho sa zrazu ocitám pri
tvojej detskej postieľke. Spíš. Maličká guľôčka, ako
slimák skrútená v ulite svojej postieľky. Jednou rukou jemne nadvihujem tvoje nôžky, druhou vyťahujem spod nich paplónik, aby som ťa ním mohol
na noc prikryť. Z tvojich drobných rúčiek opatrne
vyberám veľkú rozprávkovú knižku o princeznách
a princoch, z ktorej som ti pred spaním čítal. Pohneš sa, usmeješ a niečo zašepkáš. Nerozumiem
čo, ale záleží vôbec na tom? Je to iba tvoje tajomstvo, nech teda ním aj navždy zostane. Možno sa
ti sníva o krásnom princovi v zlatom brnení, ktorý
cvála k tebe na bielom koni, možno... Dnes už más
svojho princa. Stojíš teraz po jeho boku. O niekoľko
chvíľ s láskou a dôverou vložíš svoju ruku do jeho
dlane a on si ťa odvedie do tvojho nového domova. Po tebe zostane prázdna izba. Na jej stenách pár
tvojich vlastných, tebou namaľovaných obrazov.
Náš byt bude od zajtra chudobnejší o tvoj veselý,
bezstarostný hlas a smiech. Viem. Po čase pribudne
iný hlas. Hlas, ktorý mi bude pripomínať teba samu
spred mnohých rokov, keď sme s mamou op nociach vstávali k tebe a tíšili tvoj plač a bolesť. Bude
mi pripomínať teba, tvoje jemné detské rúčky,
hladkajúce ma po tvári a stískajúce okolo krku.
Tvoje oči žiaria šťastím. Práve dnes, ani si to neuvedomuješ, kladieš posledný kamienok v pestrofarebnom, mozaikovom obraze svojho detstva,
ktoré dnešným dňom pre teba nenávratne končí.
Od zajtra začneš skladať mozaiku iného obrazu,
no ten už nebudeš skladať sama. Každý z vás bude
do jeho rámu striedavo, každodenne prikladať svoje vlastní farebné kamienky. Prajem ti, aby v ňom
prevládali len jasné a veselé farby. Tých tmavých (aj
tie budú, dcérka, ver mi) nech je tam čo najmenej
a nech sa medzi jasnými úplne stratia. Veď po každej tmavej, aj tej najčernejšej noci prichádza svetlé
ráno a po ňom jasný slnečný deň...
Svadobná oslava vrcholí. Hostia sa začínajú rozchádzať. Odchádzaš tiež. Viem, že keď zajtra prídeš,
už to nebudeš ty. Bude to niekto iný, kto príde – domov „už len na návštevu“. Dívam sa z okna za tebou.
Držíte sa za ruky a pomaly kráčate po chodníku
dolu ulicou. Neobzrieš sa. Obaja ste až príliš veľmi
zaujatí sebou samým a tým druhým. Roh najbližšieho domu mi ťa ukradol spred očí. Buď šťastná,
dcérenka moja. Nech ti život plynie presne podľa
tvojich želaní a predstáv. Tvoj otec.
Jozef Senko
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PREDAJ
•Predám mrazničku, 6-šuplíkovú. Cena: 160 €, príp.
dohodou. T: 672 23 29, 0910 148 135
1/11
•Predám viac druhov bavlniek na vyšívanie, časopisy,
zbierku etikiet zo zápaliek a lacnejšie knihy.
T. 0949 872 068, 0910 460 482
10/11
•Predám astronomické teleskopy. Cena dohodou.
T.
0904 100 014
4/12
•Predám benzínovú kosačku zn. Alpina Elite 402
s pojazdom, 2-lištovým sekaním trávy o šírke 80
cm, dvojkolesová, 2-takt. motor Electronic, vhodná i
do náročných terénov, svahov, vysokej trávy i krovia.
Cena: 263 €. T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00 hod.
6/12
•Predám elektr. strunový vyžínač, výkon 400 W, šírka
strihu 30 cm. Cena: 16 €. T: 0907 370 812, 676 12 05 –
po 19.00 hod.
6/12
•Predám 2 malé skladacie dámske bicykle, aj jednotlivo,
vo výbornom stave, kompletné – svetlá, nosiče
na batožinu... vhodné i do kufra auta. Cena: 28 €/kus.
T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00 hod.
6/12
•Predám úplne nový nepoužívaný prenosný žehliaci
stroj Veritas (nemecký). Cena: 99 €.
T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00 hod.
6/12
•Predám sklobetónové nefarebné tvárnice 18,8 x 18,
8 x 8 cm, 20 ks – 13 €, príp. dohodou. T: 0907 370 812,
676 12 05 – po 19.00 hod.
6/12
•Predám prenosný malý pojazdný vozík s navinutým
elektrokáblom a možným súčasným použitím všetkých
typov koncoviek napojenia 2 i 3-fázového prúdu. Cena:
16 €. T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00 hod.
6/12
•Predám elektr. rozbočovač na všetky typy stavbárskych
a dielenských pripojení – 9 €, príp. dohodou.
T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00 hod.
6/12
•Predám rezné a brúsne kotúče rozmanitých veľkostí
s priemerom na oske 22, 32 a 80 mm o priemeroch
kotúčov od 17,5 až 40 cm. Predám tiež na priamočiare
rezanie (zn. Rapid) listy o dĺžke 46 cm na oboch
koncoch s otvormi – viac druhov. Treba vidieť, lacno,
cena dohodou. T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00
hod.
6/12
•Predám pojazdný masívny kovový vozík na 2
bamtamových kolesách, s navinutou ¾ colovou
hadicou na bubne spolu s výkonným čerpadlom
s 1 colovou hadicou od zdroja vody. Všetko tvorí dobre
manipulovateľný komplex. Cena: 100 €.
T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00 hod.
6/12
•Predám stereogramorádio s 2 prenosnými
reproduktormi pre milovníkov kvalitnej hudby
na vinylových platniach. Cena: 29 €. T: 0907 370 812,
676 12 05 – po 19.00 hod.
6/12
•Predám strešné hliníkové okno s termoizolačným
dvojsklom bez rámu na pevné osadenie, alebo ako
normálne okno so svojpomocne dokončeným rámom,
vtedy aj s dodaným alum. materiálom. V oboch
prípadoch okná o veľkosti 120 x 60 cm, cena: 40 €.
T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00 hod.
6/12
•Predám originál plastový veľkokapacitný kompostér.
Cena: 73 €. T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00 hod.
6/12
•Predám elektr. písací stroj, úplne nový, nepoužívaný,
špičková nemecká kvalita zn. Optima SP528. Cena: 331
€. T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00 hod.
6/12
•Predám vysoko kvalitné dobre udržiavané piano
Petrof, koncertné, celopancierované, vo svojej triede
ocenené zlatou medailou, 4-pedálové, čierny lak,
klávesy slonová kosť. Cena dohodou, treba vidieť
a hlavne počuť. T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00
hod.
6/12
•Predám gaučovú súpravu – rakúska, v zlatom látkovom
prevedení, zachovalá, veľký odkladací priestor.
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INZERCIA
T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00 hod.

6/12

T: 0903 706 358

18/12

•Predám úplne nové kvalitné papierové tapety,
plastické, veľmi lacno. Cena dohodou na mieste podľa
výberu. T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00 hod. 6/12

•Predám 3-izbový kompletne prerobený byt alebo
vymením za menší 2-izbový alebo 1-izbový väčší +
doplatok. T: 0918 827 129
web

•Predám originálne značkové náramkové hodinky,
pánske aj dámske, zn. Adidas, Dolce Gabana, La Coste
– 1/2 ceny. T: 0907 188 620
9/12

•Predám 3-izbový byt , Pod vršky, aj so zariadením,
prerobený. Cena dohodou. T: 0908 914 308
web

•Predám obývaciu stenu + sed. Súprava so stolíkom,
spálňové postele + skrine. T: 0907 806 779, 0903
178 838
11/12
•Predám rozťahovací gauč do obývačky, farba hnedá
a zasúvaciu skriňu s nadstavcom – borovica hrčatá.
T: 0944 068 666
15/2
•Predám dvojposteľ s veľkým úložným priestorom
za cenu 25 €. T: 0904 456 487
16/12
•Predám rohovú kuchynskú linku, farba čerešňa, dĺžka
380 cm. Cena 250 € + dohoda. V cene je už nerezový
drez + pracovná doska. Treba vidieť. T: 0908 572 203web
•Predám plastové balkónové dvere, farba biela, výška
dverí 217 cm, šírka 145 cm, pravá časť je otváracovýklopná, druhá je pevná. Cena 200 € + dohoda.
T: 0908 572 203
web
•Predám plastové okno, farba biela, rozmer výška
87 cm, šírka 87 cm. Zvonka je sklo - dubová kôra. Cena
70 € + dohoda. T: 0908 572 203
web
•Predám dve spálňové skrine s nadstavcami, farba buk,
výška 215 cm, šírka 143 cm, hĺbka 50 cm. Cena za obe
130 € + dohoda. T: 0908 572 203
web
•Predám biele interiérové dvere, šírka 60 cm, + zárubňa.
Cena 10 €. T: 0908 572 203
web
•Predám rohové umývadlo do kúpeľne (príp. WC)
rozmer 30 cm + stojanková batéria. Cena 20 € +
dohoda. T: 0908 572 203
web
•Predám kuchynský nerezový drez, rozmer 40 x 80 cm.
Cena 15 € + dohoda. T: 0908 572 203
web
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 3-izbový byt, kompletne prerobený, alebo
vymením za veľký 1-izbový alebo menší 2-izbový byt +
doplatok. T: 0918 827 129
2/11
•Predám 2-izbový tehlový byt, v tichom prostredí,
na prízemí, Ul. Š. Moysesa. Možnosť zakúpenia aj
so zariadením. Cena: 18 000 €. Dohoda istá.
T: 0908 239 132
7/11
2

•Predám 1-izbový byt o výmere 37,5 m , kompletne
zrekonštruovaný, voľný ihneď, Ul. Bernolákova.
T: 0905 503 333
11/11
•Predám zrubovú chatu so záhradou v Janovej Lehote.
Voda, elektrina, prístupová cesta. Len vážny záujemca!
Cena dohodou. T: 0905 515 768
13/11
•Predám 2-izbový byt, Ul. M. R. Štefánika.
T: 0944 014 084

1/12

•Súrne predám 3-izbový byt na Pod vrškoch, plastové
okná, murované jadro, zasklený balkón. Cena: 36 500 €.
Dohoda možná. T: 0917 431 659
2/12
•Predám garáž vo veľmi dobrom stave v ZH pri polícii.
Cena: 4 300 €. T: 0907 646 037
3/12
•Súrne predám 3,5-izbový byt v OV. Byt je čiastočne
prerobený, murované jadro, nová rohová kuchynská
linka, plastové okná. Rozloha: 82 m2. Za výhodnú cenu,
dohoda istá. T: 0918 534 656
5/12
•Predám 2-izbový byt na Pod vrškoch, pod Tescom.
Cena: 28 000 €. T: 0907 188 620
8/12
•Predám 2-izbový byt, Ul. Š. Moysesa 17, pri býv. CVČ.
Cena dohodou. T: 0907 806 779, 0903 178 838
10/12
•Predám garáž na Ul. Š. Moysesa (kde bývali kolotoče).
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•Predám veľký 3-izbovýi byt pri plavárni, plastové okná,
pôvodný udržiavaný stav, parkety, 2 posch. z troch.
Cena po zľave 40 000 eur, pri rýchlom jednaní 39 000.
Len vážni záujemcovia. T: 0905 296 979
web
•Ponúkam na predaj garáž spolu s pozemkom na ulici
Dukelských hrdinov v Žiari nad Hronom (za starou
tržnicou). Garáž má rozlohu 20 m2, je tam prípojka na
elektrické rozvody. Garáž je v osobnom vlastníctve,
prázdna a vhodná k okamžitému využívaniu. Cena
dohodou. T: 0905 255 386
•Predám 3-izbový byt prerobený na 4-izbový byt,
rozloha 94 m2, plast. okná, pláv. podlaha, super lokalita.
T: 0904 881 103
web
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem garsónku, komplet zariadenú a prerobenú.
Cena: 200 € + energie. T: 0910 534 280
3/11
•Dám do prenájmu 2-izbový byt na Etape. Voľný ihneď.
T: 0918 530 383, 0907 485 130
4/11
•Dlhodobo prenajmem nezariadený 2-izbový byt v ZH
na Ul. M. R. Štefánika, za Jednotou. Mesačne: 300 €.
Záloha mesiac vopred. T: 0908 273 008
5/11
•Prenajmem kancelárske priestory v areáli bývalej STS.
T: 0907 188 620
7/12
•Dlhodobo prenajmem od 1.7. 2-izbový byt blízko
centra na 2. poschodí. Čiastočne zariadený.
T: 0905 740 290
12/2
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový nezariadený
byt. Najradšej mladším zamestnaným manželom –
nefajčiarom. Mesačne: 300 €. T: 0908 273 008
13/2
•Dám do prenájmu nebytový priestor v Dome služieb,
rozloha 13 m2, cena: 149.37 €/mes., vrátane energií,
prípadne možnosť predaja, cena: 9958.18 €.
T: 0907 434 490
web
NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením 1-izbový byt na Etape za 2 alebo 3-izbový +
doplatok. V hotovosti. T: 0918 541 400
17/12
•Vymením 2-izbový veľký byt (74 m2) prerobený
na 3-izbový v OV + doplatok za 1 alebo 2-izbový
o rozlohe do 40 m2. T: 0907 881 283
19/12
AUTO MOTO
•Kúpim akýkoľvek starý motocykel alebo automobil
do roku výroby 1970. Aj nepojazdné. T: 0903 506 693
6/11
•Predám Fiat 127, po STK a EK – obe čerstvé,
najazdených neuveriteľných 45 000 km, vo veľmi
dobrom technickom i vizuálnom stave. Cena: 663 €.
T: 0907 370 812, 676 12 05 – po 19.00 hod.
6/12
•Predám Škodu Favorit 135L, 1,3 benzín, 43kW,
modrozelená tmavá farba, r.v.6/1991, 90 000km, TK
11/2010, EK 3/2011, nehavarované, centrál s d.o.,
autorádio Blaupunkt CD/MP3 s d.o., 2-pásmove
reproduktory Blaupunkt 120W, modré podsvietenie
prístrojovky a nôh, deflektory, letné gumy
na elektrónoch - zimné na diskoch, rezerva. Viac a foto
na http://skoda-favorit.autobazar.eu/135-l-id1603075.
html T: 0911 321 634, cena 330 €.
web
ZAMESTNANIE
•Muž ZPS, hľadá ľahšiu prácu, aj na skrátený pracovný
úväzok. Tel.: 0917 651 464
web
•Študent VŠ hľadá akúkoľvek brigádu na leto. T: 0907
394 287
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Domov MÁRIE

Banská Štiavnica

Domov MÁRIE, Ul. Špitálska 3, 969 01
Banská Štiavnica
Názov a sídlo zriaďovateľa: Banskobystrický
samosprávny kraj, Odbor sociálnych vecí a
zdravotníctva, Námestie SNP č.23, 974 01
Banská Bystrica
vyhlasuje podľa ustanovenia
§5 zákona NR SR č. 552/2002 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a v súlade so Zásadami
č. 2/2008/0SVaZ BBSK výberového konania
na miesto vedúcich zamestnancov a sociálnych pracovníkov
VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu
vedúca sociálno - zdravotného úseku
s predpokladaným nástupom 01.08.2010

Realitná kancelária
Námestie Matice slovenskej 8
(Biely dom, 1. poschodie)
0910 400 420, 673 21 52
www.reality-service.sk
PREDAJ PONUKA:

Pozemky
•6 stavebných pozemkov určených pre individuálnu výstavbu rodinných domov v k. ú. Lutila.
•Stavebný pozemok o rozlohe 2408 m2 v k. ú.
Hodruša Hámre v blízkosti lyžiarskeho strediska,
vhodný aj na výstavbu penziónu.
•Pozemok nachádzajúci sa v priemyselnej zóne
mesta Žiar nad Hronom o rozlohe 5090 m2, s pripojením na inžinierske siete a určený ako plochy
priemyselnej výroby a skladov.
•Stavebný pozemok v Kremnici na Veterníckej
ulici o rozlohe 476 m2.
•Pozemok o rozlohe 67 848 m2, tzv. „Farské
lúky“, vhodný na priemyselný park.
Rodinné domy, chaty
•Rodinný dom v obci Slaská.
•Chata, prerobená, pri Janovej Lehote ( Dérerov mlyn).
•Rodinný dom v Lovčici Trubíne.
•Rodinný dom na Trnavej Hore.
•Starý domček vhodný na chalupu na samote

nad Prochotom.
•Prerobený rod. dom (chalupa) v Štiavnických
vrchoch v blízkosti jazier Počúvadlo, Richňava.
Byty – Žiar nad Hronom a okolie
•2 –izbový tehlový byt, neprerobený, v blízkosti Nám. Matice slovenskej.
•3- izbový byt s nadštandardnou výbavou,
na Ul. Jesenského.
•1- izbový byt prerobený, na Ul. Bernolákovej.
•2-izbový byt kompletne prerobený,
na Ul. M.R. Štefánika.
•3-izbový byt, prerobený, na Etape.
•4-izbový byt na Ul. Hviezdoslavovej.
•3-izbový tehlový byt v blízkosti námestia, čiastočne prerobený.
Iné objekty
• Areál autoservisu v Novej Bani (polyfunkčná
budova s bytovou jednotkou, sociálna budova,
dielňa, prevádzková budova) o rozlohe 1.492 m2,
vhodný aj na iné využitie.
Kúpa:

- 1 alebo 2-izbový byt – platba v hotovosti.

denne
aktualizované
spravodajstvo

www.ziar24.sk
noviny.ziar.sk

Žiadosť o účasť na výberovom konaní môžu
podať záujemcovia spĺňajúci nasledovné
podmienky:
Bezúhonnosť – výpis z registra trestov
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské
vzdelanie I. alebo II. stupňa, smer: humanitný
súvisiaci s prácou v zariadení sociálnych
služieb
špecializácia: najmä sociálna práca, sociálna
pedagogika, andragogika, sociológia, psychológia a podobne.
Zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má
vykonávať
Osobnostné a manažérske predpoklady
Ostatné zručnosti: flexibilita, kreativita, samostatnosť, spoľahlivosť, tímová práca, orientácia
na klienta a dosiahnutie výsledkov, dobré komunikačné zručnosti, vedomosti z oblasti manažérstva kvality (ISO, CAF)
PC zručnosti: Microsoft Word, Microsoft Excel,
Power- Point, NET( e-mail, www)
Prax v príslušnom odbore minimálne 3 roky
v sociálnej oblasti, prax v manažérskej pozícií
výhodou.
Zoznam potrebných dokladov: žiadosť
o účasť na výberovom konaní, výpis z registra
trestov nie starší ako tri mesiace, overená fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, štruktúrovaný životopis, motivačný list,
doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch
- Zámer rozvoja sociálno- zdravotného úseku – rozsah strán max. 3 strany
- Referencie od posledných zamestnávateľov
- Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi
treba zaslať alebo osobne doručiť v zalepenej
obálke do 30.06.2010 na adresu : DOMOV
MÁRIE 969 01 Banská Štiavnica, Ul. Špitálska
3, na obálke s označením „ Výberové konanie“.
Pre podanie prihlášky je rozhodujúca pečiatka
pri osobnom doručení úradná pečiatka na sekretariáte Domova MÁRIE
pri podaní poštou – potvrdenie pošty o podaní
Po tejto lehote nebude prihláška akceptovaná
Kontakt : 045/ 6921 366 – 367, 401.
PhDr. Viera Chladná
riaditeľka Domova MÁRIE
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ŽIACI „JEDNOTKY“ NA NÁVŠTEVE
PARTNERSKEJ ŠKOLY V ŠPANIELSKU

Základná škola na Ulici Dr. Janského sa ešte v apríli zúčastnila
projektového stretnutia v španielskej Anglesole. Ako prvá škola
v meste tak úspešne pokračuje v projekte Comenius.
Stretnutie bolo už druhé v poradí, ktoré organizovala partnerská
škola „Jednotky“ v Španielsku. Po prvýkrát sa ho zúčastnili aj žiaci
žiarskej školy. Keďže do projektu Kvalita dneška a zajtrajška je zapojená celá škola, boli vybraté deti z I. i II. stupňa. Žiaci sa na toto
stretnutie usilovne pripravovali celé štyri mesiace. Za ten čas sa pravidelne zúčastňovali špeciálnych hodín anglického jazyka, aby bola
ich jazyková bariéra čo najmenšia. Bolo to obdobie tvrdej práce nielen žiakov, ale i zúčastnených učiteľov, pretože spoločne pripravovali
prezentácie v komunikačnom jazyku – angličtine. Na projektovom
stretnutí sme chceli reprezentovať „Jednotku“ na jednotku. Žiaci
s nadšením rozprávali o projektoch Fair Trade, Kyslé dažde, Beagle
a Adopcia etiópskeho dievčatka Birtukam. Ako čerešničku na torte
si mohli všetky partnerské školy vychutnať krátke pásmo o najznámejšom slovenskom zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi doplnené o
ukážku odzemku. Žiaci boli odmenení veľkým potleskom. Pre učiteľku anglického jazyka bola najväčším úspechom pochvala, že naši žiaci
dobre ovládajú angličtinu, ktorú vyslovili predstavitelia anglickej školy.
Žiaci boli ubytovaní v španielskych rodinách, ktoré ich srdečne privítali a
s láskou sa o nich počas týchto dní starali. Lúčenie sa nezaobišlo bez sĺz a objímania. Učitelia informovali partnerské školy
o všetkých environmentálnych aktivitách, ktorých sa žiaci zúčastnili.
Všetko sme mali zdokumentované. Kritériá, ktoré má škola s trvalo udržateľným rozvojom, dodržiavame, a do roku 2011 ich splníme. Mnoho
škôl v Európe vyučuje anglický jazyk rostredníctvom CLIL, čo je jeden
z najprirodzenejších spôsobov vyučovania. Dieťa na „Jednotke“ vyjadruje obsah predmetu – prírodovedy, prvouky a chémie pomocou
anglického jazyka. Metóda CLIL vedie žiakov ku komunikácii v anglickom jazyku, k rozprávaniu o zvolených témach, o ktorých chcú komunikovať a projekt Comenius im túto možnosť dáva.
Soňa Bistová, Viera Hrončeková, Zuzana Rosenbergová,
zúčastnené učiteľky

DARUJ KLBKO

Letáky s touto výzvou zdobili donedávna chodby Základnej školy na Jilemnického
ulici. S myšlienkou darovať klbká vlny nás
oslovila Natália Novotná, ktorá často spolupracuje s pracovníkmi a klientmi Domova
sociálnych služieb Doména. Klienti v rámci
pracovných činností z vlny vyrábajú rôzne zaujímavé výrobky ako šály či bábiky. Hneď ako
sa na nástenkách objavili už spomínané letáky,
v triedach zo dňa na deň „rástli“ kôpky vlny.
V mnohých domácnostiach sa už vlna nevyužíva, zaberá miesto a rodičia ju ochotne posielali
do školy. Počas dvoch týždňov dokázali naši
žiaci priniesť veľké množstvo vlny, ktorú sme
5. mája odniesli do Domény. Pri odovzdávaní
sme zastihli jej klientov pri maľovaní, lepení
mozaiky a pletení šálov, ktoré im išlo naozaj
„od ruky“. Hoci som aj ja s našimi žiakmi mala
možnosť si pletenie vyskúšať, potrápili sme
sa a „zostali v hanbe“. Klienti Domény síce žijú
vo svojom svete, ale sú veľmi milí a šikovní. Žiaci našej školy ochotne pomohli a určite pomôžu
pri získavaní materiálu aj v budúcnosti. Za túto
pomoc im patrí veľké ĎAKUJEM.
Mgr. Kristína Holá, zástupkyňa riaditeľa

PEPA zo Svitáv na „Dvojke“

V priebehu troch dní bola „Dvojka“ hostiteľom dvoch učiteľov a pätnástich žiakov z družobnej základnej školy na Felberovej ulici vo
Svitavách. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti vyhodnotenia medzinárodného projektu PEPA (Prehliadka Elektronických Prác Absolventov), ktorý bol vyhlásený v septembri
2009 počas družobnej návštevy našich žiakov
vo Svitavách.
V stredu popoludní sa českí hostia oboznámili
s naším mestom – navštívili aj hrobku Štefana
Moysesa a mestský park – a dozvedeli sa rôzne
zaujímavosti. Večer bolo v multimediálnej učebni
príjemné posedenie našich učiteľov s českými
kolegami, ako aj našich žiakov s ich českými
kamarátmi. Vo štvrtok ráno hostia absolvovali
prehliadku školy a dve otvorené hodiny – anglický
jazyk v novozariadenej učebni pre cudzie jazyky
a chémiu v chemickom laboratóriu. Predpoludním
žiaci 9. ročníka prezentovali svoje elektronické
práce v multimediálnej učebni. Organizátor
súťaže vyhodnotil najlepšie prezentácie. 1.
miesto získal Vojta Motyčka s prácou Černobyľ, 2.
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miesto Janka Šalková s prácou Beethoven a
o 3. miesto sa podelili Katka Šályová s prácou
Chudoba a hlad detí a Lucie Kaplanová
s prácou Týranie detí. Popoludnie strávili žiaci
v Kremnici, kde navštívili Múzeum mincí a
medailí a historické jadro mesta a večer strávili
pod hviezdnou oblohou v žiarskom planetáriu.
Piatkové dopoludnie sa nieslo v duchu histórie
za asistencie skupiny historického šermu Bojník.
Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti z dejepisu
a bližšie sa oboznámiť so životom ľudí v minulosti.
Popoludní sa naši hostia rozlúčili a s dobrými
dojmami odcestovali späť do Svitáv. Projekt
PEPA pokračuje aj na budúci školský rok a terajší
ôsmaci sa už tešia na jeho realizáciu.
Mgr. Miroslava Horanová
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Opustil nás Ladislav Bárdi
Každý z nás rozpráva svoj príbeh života. Koľko
ľudí, toľko príbehov – šťastných, aj menej šťastných, dlhých i stručnejších, plných vtipu, alebo
naopak, vážnej hĺbavosti... Vo veku nedožitých
64 rokov nás začiatkom júna navždy opustil
dlhoročný funkcionár Slovenskej volejbalovej
federácie a Volejbalového klubu MŠK Žiar nad
Hronom Ladislav Bárdi.
Ladislava Bárdiho si jeho rodina, priatelia či známi
vážili pre mnoho vecí – pre jeho schopnosť ísť za
svojím cieľom, pre jeho ochotu pomáhať priateľom,
pre jeho záujem o rodinu a pre jeho vzťah k športu,
ktorému dával skoro všetok svoj voľný čas. Jeho
detstvo plné chlapčenského nepokoja a chlapčenských snov rástlo do dospelosti najprv v dedinke
Hačava Skálie pri Hnúšti a potom vo Fiľakove. Keď
mal 10 rokov, rodina sa presťahovala do Žiaru nad
Hronom. Tu ukončil ZŠ a absolvoval Stredné odborné učilište, v ktorom sa vyučil za elektrikára. Celý
svoj aktívny pracovný život pôsobil v ZSNP. Na prevádzke Opravy a údržba bol zamestnaný, až kým
sa mu nezačali hlásiť zdravotné problémy. Už ako
čiastočný invalidný dôchodca prešiel pracovať ešte
na pár rokov do Bezpečnostnej závodnej služby.
Jeho príbeh akoby mal tri dejové línie – okrem práce to bola rodina a šport. S manželkou Vierkou vlani oslávil Rubínový sobáš – 40 rokov spoločného
života. Po všetky tie roky si boli oporou, navzájom
sa krásne dopĺňali. Spolu vychovali dcéru Moniku
a syna Vlada. Napriek tomu, že Ladislav bol vtedy
angažovaný v rôznych organizáciách, dokázal si
nájsť čas aj na svoje deti. Vyšli si spolu na Donovaly,
do Štúrova, na dovolenku do Maďarska... Odvtedy
už prešlo veľa času, ktorý pred nášho zosnulého
postavil ďalšiu nádhernú životnú výzvu – zhostiť sa
úlohy starého rodiča. A veru, bol to dobrý starký.
Vnúčatám by dal aj posledné.
Mnoho zo svojho času dával i športu. Voľake-

dy v mladosti, kým mu to dovolil zdravotný stav,
sám aktívne hrával futbal a hokej. Potom sa športu
v Žiari nad Hronom venoval skoro 30 rokov z pozície funkcionára volejbalového klubu. Najprv si
vyskúšal prácu vedúceho družstva žien, potom sa
stal tajomníkom, hospodárom, predsedom klubu
– bol služobne najstarším funkcionárom a s volejbalovým klubom prežil radosti i starosti, zostupy i
postupy družstiev vo všetkých kategóriách. Dočkal
sa aj zaslúženej odmeny v podobe medailí, ktoré
družstvá volejbalového klubu získali v kategóriách
starších žiačok, kadetiek, junioriek a žien. Do poslednej chvíle pracoval pre volejbal v našom meste. Nikto z jeho športových spolupútnikov a blízkych netušil, že tak odrazu vstúpi do jeho života
zákerná choroba. Jeho húževnatosť a odhodlanie
bojovať choroba krok za krokom podlamovala. Nemohol sa ani zúčastniť finálového turnaja majstrovstiev Slovenska kadetiek vo volejbale v Senici, ktorý
sa uskutočnil 7.- 9. mája. Jeho dievčatá vybojovali
3. miesto a prišli za ním do nemocnice pochváliť
sa, poďakovať sa mu. Veď akoby ho mohli obísť.
Bol predsa dušou celého klubu. Choroba si s ním
nakoniec zahrala tei-break – ten rozhodujúci set a
on nezískal v zápase s ňou tzv. poslednú loptu. Nezvládol svoj posledný mečbol. V stredu 2. júna vo
večerných hodinách choroba jeho ľudský príbeh
dopísala. Odišiel v prítomnosti svojej manželky.
Vďaka nej, vďaka svojim deťom, vďaka priateľom
odchádzal s vedomím, že na neho bude spomínať
veľa ľudí.
Lúčime sa s ním i my – za mesto Žiar nad Hronom,
za Mestský športový klub a zvlášť za Volejbalový
klub – za všetky hráčky, funkcionárov, trénerov a
fanúšikov klubu. Rodina Ladislava Bárdiho touto
cestou ďakuje za dôstojnú rozlúčku so zosnulým.

Poďakovanie
S bolesťou oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že dňa 2. júna nás vo veku
nedožitých 64 rokov navždy opustil manžel,
otec a dlhoročný funkcionár Slovenskej volejbalovej federácie a Volejbalového klubu MŠK
Žiar nad Hronom Ladislav Bárdi. Česť jeho
pamiatke!
Ladislav BÁRDI (31.8.1946)
1985/89 – vedúci družstva žien VK,
1989/90 – tajomník VK,
1990/91 – hospodár VK,
1991/92 – hospodár VK,
1992/95 – predseda VK,
od roku 1995 až do súčasnosti pracoval vo
funkcii tajomníka VK, s ktorým prežil radosti i starosti, zostupy i postupy družstiev vo
všetkých kategóriách a v posledných rokoch
i zaslúženú odmenu v podobe medailí, ktoré
družstvá VK získali v kategóriách starších žiačok,
kadetiek, junioriek a žien,
posledne pracoval ako organizačný pracovník
VK,
podpredseda Oblastného výboru, neskôr Krajského výboru SVF – Banskobystrická oblasť.

Jozef Číž

Žiarsky tím Sport Trend vyhral základnú časť II. BBHBL
Posledné kolo základnej časti II. banskobystrickej hokejbalovej ligy bolo odohrané poslednú
májovú nedeľu. Hráči Sport Trend v ňom nastúpili
proti tímu Horná Ves Sharks. V prípade výhry mali
Žiarčania šancu ísť do play off z najvýhodnejšej
pozície a zároveň by sa stali víťazmi základnej
časti.
Rozhodla prvá tretina
Do zápasu Žiarčania nastúpili s vedomím, že nastupujú proti súperovi, s ktorým sa môžu teoreticky
stretnúť v štvrťfinále. Tomu zodpovedalo aj nasadenie oboch tímov. Do úvodu stretnutia nastúpili hráči
Hornej Vsi bez rešpektu a niekoľkými strelami ohrozili
bránu Hbk. Žiarsky tím však následne strelil prvý
gól a od tohto momentu prevzal iniciatívu v zápase.
Vysokou efektivitou sa predviedol v prvej tretine, keď

z ôsmich striel dali jeho hráči päť gólov.
Druhá tretina sa začala vo vlažnom tempe. Nasadenie Žiarčanov opadlo a k tomu sa pridal ešte nepríjemný dážď, ktorý zmenil ihrisko na klzisko. Obraz
hry Hbk SPORT TREND sa tak zmenil o 180 stupňov
a zápas sa už prakticky len dohrával. Hráči si museli
dávať predovšetkým pozor, aby sa zbytočne nezranili.
V tejto tretine vsietili Žiarčania šiesty gól a Horná Ves
svoj čestný úspech.
V tretej tretine sa počasie umúdrilo, avšak mláky,
ktoré boli na ihrisku nedali možnosť rozvíjať kombinačné akcie. Horná Ves sa ešte snažila tlačiť do útoku
a vytvorila si niekoľko nebezpečných šancí, ktoré však
žiarsky brankár s prehľadom zneškodnil. Žiarčania
pridali ešte jeden gól a tešili sa tak z víťazstva, ktoré
im zaručilo prvé miesto v základnej časti II. BBHBL.
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V prvom kole play off sa spolu stretnú družstvá z 5.
až 12. miesta. Víťazi postúpia do štvrťfinále, kde si zahrajú s tímami, ktoré sa umiestnili na 1. až 4. mieste.
Hbk SPORT TREND - Horná Ves Sharks 7:1 (5:0, 1:1,
1:0), body: T. Valko 2+1, Považanec 2+1, Uhrovič 2+1,
K. Valko 1+1, Hronec 0+2, Vallo 0+1, ŽIAR: Michaleje
- Kotyk, K. Valko, Uhrovič - Vallo, Považanec, Hronec,
T. Valko
Dohrávka 12. kola: Hbk SPORT TREND - TJ Kremnica Wolves 7:1 (1:0, 2:0, 4:1), body: Kotyk 1+2, Vallo
2+0, Uhrovič 2+0, K. Valko 1+1, T. Valko 1+1, Hronec
0+2, Považanec 0+2, tresty: Hronec - 2 min., Kotyk - 2
min., Vallo - 2 min., ŽIAR: Michaleje - Kotyk, K. Valko,
Darmo, Uhrovič - Vallo, Považanec, Hronec, T. Valko
Zdroj sporttrend.pum.eu
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III. LIGA SD STRED
FUTBAL MLÁDEŽE

25. kolo: FK Žiar nad Hronom – Podbrezová C
1:1 (1:0), gól Zvara, ŽIAR: Siekela – Debnár, Janúch,
Bodor, Gajdoš, Zvara, Sásik, Glab, Vuong, Hlaváč,
Mokrý. Striedali Gábor a Neuschl.
Aj v tomto zápase pokračovali Žiarčania v streleckej nemohúcnosti. Opäť si vytvorili dostatok šancí
na strelenie gólu, ale bez želaného efektu. Vedenia
ujali gólom Zvaru po dobre zahratom rohovom
kope Hlaváča. Súpera nepúšťali do domáceho pokutového územia a tak ohrozoval brankára Siekelu
iba strelami zo strednej vzdialenosti. Žiarske mužstvo nepochopiteľne zahadzovalo jednu šancu
za druhou. Zákonite prišiel trest v podobe vyrovnávajúceho gólu hostí po rohovom kope. Domáci
závere vyvinuli veľký tlak na súpera, gólu sa však
nedočkali.
26. kolo: Bánová – FK Žiar nad Hronom 1:4 (0:2),
góly Gallo 2, Gábor, Štrba, ŽIAR: Siekela – Debnár,
Bodor, Gajdoš, T. Hudec, Lipták, Gábor, Glab, Vuong, Neuschl, Gallo. Striedali Mokrý a Štrba.
Bez viacerých opôr dostali príležitosť ďalší hráči
z mladšieho dorastu. Svojimi výkonmi príjemne
prekvapili. Žiarčania mali výborný nástup do zápasu, keď sa už v 7. minúte ujali vedenia gólom Galla.
V 10. minúte Gábor z priameho kopu zvýšil skóre.
Hostia potom disciplinovane a takticky eliminovali domácich, ktorý si nevytvorili žiadnu šancu.
V 71. minúte sa na ľavej strane výborne uvoľnil
Glab, prihral Gallovi, ktorý zvýšil na 0:3 pre naše
mužstvo. V závere zápasu Žiarčania trochu poľavili
v koncentrácii, čo súper využil na zníženie skóre.
Potom domáci ešte nevyužili pokutový kop. V závere zápasu sa dostal na ihrisko Štrba, ktorý strelou
spoza pokutového územia upravil skóre na konečných 1:4.
1. Martin
26 22 2 2 135:34 68
2. Zvolen
27 18 4 5 78:37 58
3. Badín
25 17 2 6 90:39 53
4. Námestovo
26 16 5 5 72:33 53
5. Žiar
27 15 6 6 67:29 51
6. L. Mikuláš
28 13 6 9 71:51 45
7. D. Kubín
26 11 5 10 51:37 38
8. N. Baňa
26 10 3 13 54:79 33
9. Bánová
25 8 7 10 51:69 31
10. Podbrezová C 27 10 1 16 50:89 31
11. Čadca
26 8 2 16 46:56 26
12. Bytča
27 7 5 15 51:68 26
13. Hôrky
27 6 7 14 33:70 25
14. K. N. Mesto
26 7 3 16 33:83 24
15. Fiľakovo
28 6 5 17 38:104 23
16. Krásno
27 4 5 18 30:72 17

III. LIGA MD STRED
25. kolo: FK Žiar nad Hronom – Podbrezová
C 5:3 (1:0), góly Širáň 2, R. Pobežka, Beňo, Kasza,
ŽIAR: Lehocký – Haluška, Mezei, T. Hudec, R. Hudec,
Lipták, Beňo, Širáň, Pobežka, Gallo. Striedali Pančík,
Kasza, Milčík, Sámel
26. kolo: Bánová – FK Žiar nad Hronom 0:4
(0:1), góly Kasza, Širáň, Pobežka, Kukučka, ŽIAR:
Lehocký – Haluška, Mezei, Hric, R. Hudec, Kukučka,
Širáň, Beňo, Kasza, Pobežka, Milčík. Striedali Pančík,
Hanuška, Búci, Ricotti
Domáci funkcionári sa ku svojím chlapcom zachovali „macošsky“, keď rozhodli, že sa bude hrať
na neregulárnom škvárovom ihrisku. Miestami sa
tak prášilo, že nebolo vidieť ani loptu! No aj napriek
týmto neregulárnym podmienkam nedali Žiarčania domácim žiadnu šancu a suverénne zvíťazili.
Tri góly strelili po ďalekonosných strelách ( Širáň,
Pobežka, Kukučka).
1. Námestovo
26 21 3 2 78:14 66
2. D. Kubín
26 17 7 2 73:21 58
3. Martin
26 17 4 5 99:33 55
4. Žiar
27 16 3 8 77:39 51
5. Zvolen
27 15 5 7 53:38 50
6. Čadca
26 15 4 7 92:55 49
7. K. N. Mesto
26 14 2 10 55:37 44
8. Krásno
27 11 4 12 33:53 37
9. Fiľakovo
27 11 2 14 53:61 35
10. Bytča
27 7 6 14 36:60 27
11. Podbrezová C 27 8 3 16 46:74 27
12. Badín
25 8 2 15 38:62 26
13. Bánová
25 6 5 14 43:70 23
14. N. Baňa
25 7 2 16 23:69 23
15. L. Mikuláš
28 6 4 18 33:68 22
16. Hôrky
27 3 2 22 22:100 11
II. LIGA SŽ STRED-JUH
23. kolo: Zvolen C – Žiar nad Hronom 1:0
24. kolo: Žiar nad Hronom – Detva 3:0
góly: Arendáš, Kupec, V. Kukučka
1. Krupina
23 19 3 1 62:9
2. Tempus R. S.
22 18 1 3 91:23
3. Žiar
24 15 3 6 74:20
4. Revúca
24 14 3 7 62:36
5. Detva
23 12 1 10 50:32
6. B. Bystrica
23 11 4 8 48:33
7. Zvolen C
24 12 1 11 49:57
8. Tisovec
23 10 0 13 71:65
9. Sliač
24 9 1 14 45:59
10. Fiľakovo
22 8 3 11 43:47
11. Hriňová
24 8 2 14 46:65

(3:0),
60
55
48
45
37
37
37
30
28
27
26

FUTBAL
FUTBAL
MUŽI – IV. LIGA STRED-JUH – 26. kolo – nedeľa 20. júna o 17. h. – FK Žiar nad Hronom/
Ladomerská Vieska – Brusno
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12. MŠK R. Sobota 24 7 5 12
13. Badín
24 4 3 17
14. B. Štiavnica
24 2 0 22

42:62
26:93
20:128

26
15
6

II. LIGA MŽ STRED-JUH
23. kolo: Zvolen C – Žiar nad Hronom 0:8,
góly: Pittner 4, Horný 2, Gáj 2
24. kolo: Žiar nad Hronom – Detva 6:0
(2:0), góly: Pittner 2, Gáj 2, Šimko, Halás
III. LIGA SŽ STRED-SKUPINA C
19. kolo: Žiar nad Hronom B – Kremnica
3:0 (0:0), góly: Karvaš 2, Henžel

20. kolo: Hliník nad Hronom – Žiar nad Hronom
B 0:3
1. Žiar B
20 16 1 3 74:17 49
2. Žarnovica
19 15 3 1 54:12 48
3. Kremnica
19 12 1 6 75:27 37
4. Selce
19 10 5 4 50:21 35
5. Dudince
19 10 3 6 69:27 33
6. Hliník
19 8 4 7 40:38 28
7. Hont. Nemce
20 7 3 10 42:35 24
8. Závadka
20 7 2 11 38:63 23
9. Heľpa
20 5 3 12 27:65 18
10. Kováčová
19 5 2 12 20:52 17
11. Sl. Ľupča
20 3 4 13 29:83 13
12. Brusno
20 3 1 16 17:95 10
Marcel Pobežka

Spomienka na Janka Žipaja
Klub slovenských turistov v Žiari nad Hronom, v spolupráci s MŠK a mestom Žiar nad
Hronom, organizuje už 4. ročník tohto turistického podujatia.
Predpokladaná trasa začína o 9.30 hod. na
Námestí Matice slovenskej a pokračuje cez
Šibeničný vrch, Starú Kremničku na Náučný
chodník Stará Kremnička – Kamenica (tu bude
priestor na obhliadku a občerstvenie). Následne sa turisti vyberú do Pitelovej – Čierne zeme
a trasa sa ukončí na ranči (predpoklad príchodu
je o 13.00 hod., resp. 14.00 hod.).
Zápis na toto podujatie, ktoré je vhodné pre
všetky vekové kategórie, sa uskutoční 15. júna od
16.00 do 16.30 hod. v Dome kultúry na Námestí
Matice slovenskej v Žiari nad Hronom. Vedúcim
akcie je Štefan Žipaj (0902 623 380, kstzh@
(R)
azet.sk).

III. LIGA SD A MD – 28. kolo – nedeľa 20.
júna o 10. a 12.30 h. – L. Mikuláš – Žiar nad
Hronom
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Dve kolá štvrtej ligy s polovičným úspechom
FUTBAL

23. kolo: Jupie Banská Bystrica – FK Žiar
nad Hronom/Ladomerská Vieska 4:1 (0:1),
57. Polák, 64. Nemec, 68. Hejčík, 87. Stacho 39. M. Rapčan, rozhodoval Holas – 100 divákov,
ŽIAR: J. Rapčan – Žňava (69. Cvejkuš), Zelovič, Kmeť,
Kochol, Urgela, M. Rapčan, Abrahám, Slaný, Čamaj
Do zápasu vstúpili lepšie hostia, dostali domácich
pod tlak a lopta bola častejšie na ich kopačkách.
Prvú šancu mali Žiarčania v 30. minúte, Slaného
strelu však vytlačil domáci brankár na roh. Ďalšiu
veľkú šancu nepremenil v 36. minúte Urgela. Skóre
sa menilo v 39. minúte. Do šestnástky prenikal Slaný a záchrannú brzdu zatiahol domáci Nemec. Rozhodca nezaváhal a nariadený pokutový kop premenil M. Rapčan. V 40. minúte mohol zvýšiť Slaný.
Jeho strela však roztriasla brvno domácej brány.
Aj do druhej časti vstúpili lepšie hostia, ktorí si
držali jasnú prevahu. Potom však prišla 57. minúta
a vývoj zápasu sa začal otáčať. Rozhodca nariadil
pokutový kop, ktorý zúžitkoval Polák. O sedem minút dostal Podlavice do vedenia Nemec. Domáci sa
chytili šance a v 68. minúte pridal tretí gól Podlavíc Hejčík. Znížiť mohol v 70. minúte Cvejkuš, trafil
však brankára. Bodku za nevydareným stretnutím
dal v 87. minúte domáci Stacho.
Ostatné zápasy: Revúca – D. Strehová 2:1, Brusno – Hajnačka 6:1, Tisovec – Štiav. Bane 1:2, Kalinov – Poltár 3:2, Divín – Hliník n/Hr. 4:1, V. Blh
– B. Štiavnica 9:2
Dve kolá štvrtej ligy s polovičným úspechom
24. kolo: FK Žiar nad Hronom/Ladomerská
Vieska - Kalinovo 3:0 (2:0), 14. a 26. Abrahám, 90.
M. Rapčan, rozhodoval Oružinský – 250 divákov,

ŽIAR: J. Rapčan – Zelovič, Kmeť, Kochol, Dobrota,
Urgela, M. Rapčan, Abrahám (86. Žňava), Šimon,
Čamaj, Slaný
Po dvoch prehrách na ihrisku súperov dokázali
domáci poraziť vedúce mužstvo. Hráči ukázali, že
domáce zápasy zvládajú na jednotku. Začali tlakom
a už v 6. minúte Abrahám nastrelil tyč. V 13. minúte sa Abrahám pekne uvoľnil a z diaľky krásnou
strelou otvoril skóre. V 24. minúte mohol Abrahám
uzatvoriť hetrik, peknú Rapčanovu prihrávku však
tesne minul. O dve minúty sa už nemýlil a po rohu
zvýšil na 2:0. Druhý polčas začali lepšie hostia a na
15 zatlačili domácich pred vlastnú bránu. Chlapci
však tento tlak ustáli (čo sa vonku nestáva) a postupne vyrovnali hru. Šance mali aj hostia, ale domácich podržal brankár Rapčan. Naopak, Žiarčania
hrozili z brejkov, len im chýbala finálna prihrávka.
Nakoniec sa v 90. minúte uvoľnil Žňava a Rapčan
ustanovil konečný výsledok. Výborne zahralo celé
mužstvo na čele s kapitánom Urgelom.
Ostatné zápasy: D. Strehová – V. Blh 2:0, B.
Štiavnica – Divín 0:1, Hliník n/Hr. – Jupie BB 2:1,
Štiav. Bane – Brusno 2:1, Hajnačka – Revúca 2:1,
Poltár – Tisovec – stretnutie sa nehralo
1. Tisovec
23 16 3 4 58:25 51
2. Kalinovo
24 15 4 5 50:27 49
3. Brusno
24 13 6 5 65:30 45
4. Jupie Podlavice 24 13 4 7 58:32 43
5. Štiav. Bane 24 12 6 6 46:34 42
6. Poltár
23 11 6 6 54:31 39
7. Žiar
24 11 5 8 43:41 38
8. Hliník
24 9 1 14 44:56 28
9. Revúca
24 8 3 13 36:39 27
10. B. Štiavnica 24 6 9 9 35:49 27
11. V. Blh
24 6 4 14 27:50 22
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12. D. Strehová 24
13. Hajnačka 24
14. Divín
24

6 3 15 28:55
5 5 14 35:74
6 1 17 30:66

21
20
19

Šášovčania bodovali naplno
21. kolo: Šášovské Podhradie – Krahule 2:1
(1:1), rozhodoval Truban – 100 divákov, Š. PODHRADIE: Holos – Čierny, J. Baran, P. Urblík (15.
Kostrian), Netolický, P. Baran, Repiský, Sedliak, T.
Urblík, M. Danko, Letáš (46. J Danko)
Diváci videli obojstranne pekný futbal. Domáci
dokázali zviťaziť aj napriek nepremenenému pokutovému kopu.
Ostatné výsledky: Trn. Hora – Kopernica 4:0, Pitelová – Kr. Bane 1:1, Kosorín – Ihráč 3:1, J. lehota – Nevoľné 7:0
22. kolo: Ihráč – Šášovské Podhradie 0:1 (0:0)
Ostatné výsledky: Nevoľné – Kosorín 4:6, Kr.
Bane – Hr. Dúbrava 4:2, Krahule – Pitelová 4:0,
Kopernica – J. Lehota 2:3
1. Kosorín
20 18 2 0 70:20 56
2. J. Lehota
20 17 1 2 86:16 52
3. Š. Podhradie 20 10 1 9 53:37 31
4. Trn. Hora
20 8 5 7 43:37 29
5. Kr. Bane
20 7 6 7 32:42 27
6. Hr. Dúbrava 20 7 3 10 29:44 24
7. Nevoľné
20 6 5 9 32:49 23
8. Pitelová
20 6 3 11 25:42 21
9. Krahule
20 6 3 11 32:50 21
10. Ihráč
20 4 5 11 26:39 17
11. Kopernica 20 3 2 15 25:77 11
Marcel Pobežka
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Traja Žiarčania v reprezentácii
BASKETBAL

Koncom mája sa v Nitre uskutočnilo v Nitre
druhé stretnutie reprezentácie do 18 rokov.
Bolo pozvaných 16 hráčov z toho traja Žiarčania: Andrej Slávik, Jozef Oravec a Marian Kysela.
Po troch dňoch tréningu tréner vybral dvanásť
hráčov, ktorí sa zúčastnili prípravných zápasov
v Česku a Nemecku. Do užšieho výberu reprezentácie sa presadila aj trojica žiarskych hráčov. Prvý
prípravný zápas odohrali s družstvom Vyšehrad
Praha a zvíťazili 105:72. Tento výsledok sa však nerodil ľahko. Od začiatku zápasu súper s prehľadom
prechádzal slovenskou obranou ako nôž maslom
a v prvom polčase vyhrával aj 15 bodovým rozdielom. Najväčším problémom bola nezohranosť
Slovenskej reprezentácie . Družstvo vlastne hralo
spolu po prvýkrát ako tím. Hráči nemali nacvičené žiadne signály a obrana bola nekoordinovaná.
Až zónová obrana v druhom polčase, kde Jozef Oravec s Marianom Kyselom dobrým zdvojením a vypichovaním lopty získali niekoľko bodov, priniesla
zmenu. Pod košom sa dobrým doskakovaním presadil aj Andrej Slávik. Do družstva sa vrátila pohoda
a hlavne sa zlepšila streľba. Na konci zápasu to už
bola exhibícia nášho družstva. Tím Vyšehrad Praha

skončil v tomto roku na siedmom mieste Českej
najvyššej juniorskej ligy, ukázal sa však ako príjemný súper na zohranie sa kolektívu.
V piatok však čakal Slovákov ďaleko lepší súper.
Družstvo Nemecka U17. Toto družstvo je zohrané
a celý rok a trénuje dvojfázovo. Slovenskí s veľkým
odhodlaním držali do polčasu prijateľný výsledok
40:37. Po polčase Nemci zrýchlili hru a naši juniori
začali zaostávať. Prvý zápas prehrali 85:70. O deň
neskôr nasledovala odveta.
Nemci sa do Slovákov pustili celoplošným presingom a ukázali im moderný agresívny basketbal.
Polčas prehrali 41:26 a na konci zápasu bol výsledok nelichotivý 98:37. Všetci slovenskí hráči zistili,
kde je európsky basketbal.
Je ale pekné ak sa traja chlapci z malého mesta
dostanú do reprezentácie a hrajú dôležité úlohy.
Nasledujúcu sezónu budú mať šancu opäť bojovať
o titul majstra Slovenska v kategórii Junior. Valné
zhromaždenie ZMBK odsúhlasilo zmenu hracieho poriadku a v sezóne 2010/2011 budú môcť
v kategórii Junior hrať chlapci ročník narodenia
1992 a 1993 tak, ako je to v ženskom basketbale.
Pavol Kysela

2. ROČNÍK MEMORIÁLU EMILA TRUBAČA

Malí lezci si opäť vyskúšali svoje zručnosti
na lezeckej stene v Žiari nad Hronom. Podujatia
sa zúčastnilo 26 detí v troch vekových kategóriách – od 0 do 10 rokov, 11 až 15 rokov a od 16
do 18 rokov. Vo všetkých kategóriách mohli súťažiť chlapci i dievčatá.
Súťaže sa zúčastnili lezci z HK JAMES Žiar nad
Hronom, HK Prometheus Handlová a HK Banská Bystrica. Súťažiaci získavali body súčtom
štyroch prelezených tratí. Za každý chyt, ktorého sa dotkli získali pol bodu a za to, že sa ho
držali, alebo po ňom liezli bod.
Memoriál Emila Trubača bol vydarenou akciou z hľadiska počtu súťažiacich, ako aj množstva klubov.
„Chcem len doplniť, že naše deti za tak krátku
dobu, počas ktorej sa deťom nezištne venujú
tréneri Peter Bača, Peter Magyar (predseda oddielu) a Patrik Španko, dosiahli fantastický pokrok a v rámci celoslovenských súťaží dosahujú
vynikajúce výsledky. Neviem, či v Žiari funguje
nejaký oddiel , kde tréneri sú bez odmeny ako
u nás,“ chválila lezcov i trénerov hospodárka
klubu Katarína Drienková.

Výsledky Memoriálu Emila Trubača
0 až 10 rokov (chlapci) – 1. Daniel Bača (HK
JAMES Žiar)
0 až 10 rokov (dievčatá) – 1. Hanka Dubovská
(HK B. Bystrica)
11 až 15 rokov (chlapci) – 1. Šimon Hrmo,
3. miesto Dominik Rajčan (obaja HK JAMES
Žiar)
11 až 15 rokov (dievčatá) – 1. Irena Balátová
(Handlová, majsterka SR), 2. miesto – Veronika
Matejíčková (HK JAMES Žiar), 4. miesto – Zuzana Drienková (HK JAMES Žiar)
16 až 18 rokov (dievčatá) – 1. Zuzana Ľahká
(Handlová), 2. miesto – Veronika Šusterová,
3. Petra Žiaková (obe HK JAMES Žiar)
Marcel Pobežka

