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V tomto čísle:
SĽUB PRIATEĽSTVA

Žiarčania si môžu kúpiť čerstvé mlieko
priamo z automatu

Takmer 160 predškolákov z nášho mesta zložilo Sľub priateľstva, ktorým tak spečatili svoje
priateľstvo. Spomienkou na tento deň im bude
aj náhrdelník priateľstva, ktorý si vlastnoručne
vyrobili. Strana 6.
V CENTRE VOĽNÉHO ČASU VYHODNOTILI
NAJLEPŠÍ ŠKOLSKÝ ČASOPIS

Už po šiestykrát boli do Centra voľného času
pozvaní mladí redaktori, ktorí sa podieľajú
na tvorbe školských časopisov. Stretli sa so zástupcami lokálnych médií, ktorí im dali nielen
cenné rady, ale ich prácu aj ocenili. Viac na strane 7.
AJ VY MÔŽETE POMÔCŤ DVOJROČNEJ
SAŠKE Z KREMNICE

Foto: Ivan Pepich

STRANA 5

Vyhodnotenie súťaže Mladý technik 2010

Dvojročná Saška Wágnerová už stihla za svoj
krátky život absolvovať 11 chemoterapií.
Na operáciu, ktorá by jej
mohla zachrániť život,
potrebujú jej rodičia
100-tisíc dolárov. Prispieť na jej účet môžete
i vy. Strana 5
MLÁDEŽNÍCI SKRÁŠLIA PODCHOD
NA ULICI SNP

Pre mladých ľudí mesto pripravilo súťaž, v rámci ktorej budú môcť spoločne skrášliť podchod
na Ulici SNP. Na realizáciu tohto projektu získala Neformálna skupina Talent až 6150 eur. Viac
o súťaži na 5. strane.

STRANA 6

TVORÍME NÁŠ SVET BEZ BARIÉR
Mestské kultúrne centrum a DSS Doména v Žiari nadHronom
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

Obrazy sú na predaj!!!

STRANA 2

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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Kukolík je za ďalší dopravný uzol do mesta, Černaj to odmieta
Na ostatnom mestskom zastupiteľstve, ktoré
sa konalo 10. júna, poukázal poslanec Ladislav
Kukolík na zrušenie výstavby mimoúrovňovej
križovatky, ktorá sa plánovala pri výstavbe
rýchlostnej cesty R2 a ktorá malá vyúsťovať
priamo v meste na Ul. A. Dubčeka.
Podľa Kukolíka obyvatelia mesta nebudú mať
priame pripojenie na R1 ani na R2. Ako ďalej uviedol, o zrušení stavby sa dozvedel od podnikateľa,
ktorý na tomto úseku vlastní pozemky a ktorého
o tomto informovala v apríli Národná diaľničná
spoločnosť (NDS). Ladislav Kukolík: „Podľa mňa by
sme ako mesto mali opäť do tohto procesu vstúpiť.
Ale určite s mandátom verejnosti v Žiari nad Hronom. Som presvedčený, že v prvom rade by sme sa
mali opýtať občanov mesta Žiar nad Hronom, že či
vôbec chcú križovatku tam, kde pôvodne mala byť.
A keď chcú, tak aké sú vlastne možnosti realizácie.
Rozhodujeme o ďalekej budúcnosti v dopravnej
infraštruktúre a nerád by som tu žil a o nejakých
10 či 20 rokov počúval, že sme tu sedeli a schválili
si takú dopravnú infraštruktúru, že musíme chodiť
do Žiaru tak, ako chodíme.“
Do procesu prerokovania tohto návrhu opätovne
vstúpil asi pred mesiacom primátor mesta Ivan Černaj, kedy ho interpeloval podnikateľ, ktorý navštívil
aj poslanca Kukolíka kvôli spomínanej križovatke.
Černaj sa znovu stretol s generálnym riaditeľom
NDS Igorom Chomom v Bratislave. Ivan Černaj:
„Odborné tímy, projektanti a ministerstvo dopravy dali záporné stanovisko, lebo dva uzly, ktoré sú
po sebe, pri Lovči a pri Lehôtke, nespĺňajú normy
vzdialenosti od seba. Norma zakazuje zjazd z cesty
I. triedy na trojku – a to je v tomto prípade, pretože
by diaľnica ústila priamo do mesta. To nie je naozaj
nikde na Slovensku. Nemám problém o tomto ešte
diskutovať, ale treba si uvedomiť, že z diaľnice by
sa schádzalo na Ulicu A. Dubčeka. Nedajú sa robiť

žiadne opatrenia, aby sa to nejakým spôsobom
upravilo. Preto sa treba pýtať predovšetkým občanov, či chcú, aby im autá z diaľnice vchádzali rovno
do medziblokového priestoru a rovno pod okná.
Práve preto, že som bol nanovo vtiahnutý do tohto
problému a oslovený občanom, ktorý to chcel riešiť,
ja zodpovedne poviem, že dnes nie som presvedčený o tom, či tento zjazd je naozaj dobrý. Dnes
po tejto ulici chodí už veľké množstvo vozidiel a je
to priechod, kde nám chodí niekoľko stoviek detí
do školy. V okolí žije viac ako tisíc obyvateľov, a takisto by boli priamo dotknutí obyvatelia Sládkovičovej ulice.“ Primátor odmieta tvrdenia poslanca
Kukolíka, že do mesta nebude z diaľnice žiadny
zjazd. „Veď to je absurdné. Máme tri plnohodnotné
uzly, ktorými sa dá bez problémov dostať do Žiaru.
Či je to v Lehôtke pod Brehmi, potom cez Priemyselnú ulicu, v Šášovskom Podhradí, ktoré je súčasťou mesta, alebo je to zvrchu z R2 pod Lovčicou.
Uvedomme si, že R2 sa stavia ako západný obchvat
mesta Žiar nad Hronom, ktorý má dopravu od mesta odkláňať a nie ju do mesta ešte viac privádzať, to
nech si uvedomí aj pán poslanec Kukolík.“
O vyjadrenie, prečo bolo toto pripojenie z mesta
zrušené, sme požiadali aj Národnú diaľničnú spoločnosť. Marcel Jánošík, hovorca: „Križovatka Žiar
je v rozpore s platnou STN 73 61 01 a STN 73 61
02c – nie je dodržaná vzdialenosť medzi križovatkami, dĺžky vyraďovacích a zaraďovacích pruhov
do križovatky Žiar nie sú dodržané, vznikali by
krátke priepletové úseky, čo má vplyv na bezpečnosť dopravy. Taktiež je potrebné upozorniť, že
navrhovaná križovatka Žiar by mala vplyv najmä
na bezpečnosť dopravy, doprava z rýchlostných
ciest R1 a R2 by bola vedená priamo do mesta Žiar
nad Hronom, a tým by prišlo k značnému navýšeniu hluku, čo by malo negatívny vplyv na obyvateľstvo mesta.“

Na júnovom zastupiteľstve riešili poslanci aj otázku mimoúrovňovej križovatky na R2.

Odznelo na zasadnutí MsZ
Roman Zaťko: „R2 je západný obchvat mesta.
R1 je obchvat mesta, ktorý má odkloniť tranzitnú dopravu. V súčasnom mýtnom systéme by
zjazd do mesta znamenal ušetriť možno štyri
alebo päť kilometrov na poplatkoch z mýta prejazdom cez mesto, pretože Ulica SNP sa stane
miestnou komunikáciou. Neviem zaručiť, že
týmto zjazdom sa toto nestane. Ulica A. Dubčeka by zostala cestou v správe Slovenskej správy
ciest, čiže bola by štátnou, bez „našej vlády“. Stala by sa jedinou komunikáciou takéhoto druhu
v meste. V tejto chvíli môžem povedať, že o ničom rozhodnuté nebolo. Čaká nás ešte sled veľmi vážnych rozhodnutí, ktoré sa budú bytostne
týkať aj samotného zastupiteľstva. Okrem iného
bude potrebné znovu schváliť zmenu územnoplánovacieho dokumentu (ÚPD), aby toto mohlo
vypadnúť, takže nie je to úplne o vás, bez vás.
Áno, vzniklo to v roku 2008, ale v kontexte niečoho úplne iného. Vtedy bolo verejné prerokovanie týkajúce sa R1. R1 je súvisiaca stavba s R2.
Pre potreby mesta absolútnym imperatívom
bolo a aj je zrušiť prejazd cez mesto po Ulici
SNP. To je to najhoršie, čo v tomto meste máme.
Jednou z podmienok výstavby R2 bolo technicky riešiť v budúcnosti zjazdy do mesta. Odborný
tím na čele s ministerstvom dopravy, ktoré bolo
garantom tohto procesu a vydávalo záverečné
stanovisko (nevydáva ho stavebný úrad v Žiari),
z pohľadu technických noriem a týchto vážnych
vecí, ako je rozšírenie Ulice A. Dubčeka, navrhol
túto križovatku vypustiť.“
Richard Rišňovský: „Ja o tom nie som presvedčený a osobne sa prikláňam k tomu, aby
tam zjazd nebol, práve pre tie dôvody, ktoré tu
už odzneli. V Žiari a v okolí nemáme žiadnu cestu, kde by mohli ísť na cyklotúru nejaké rodiny
s deťmi. Keď my takto odtiaľto odľahčíme dopravu, tak si myslím, že tam vznikne jedna cesta,
ktorá nebude až tak dopravne zaťažená a kde sa
bude dať cyklotúra absolvovať.“
Peter Antal: „Ja určite navrhujem to, čo povedal primátor, overiť si u ktoréhokoľvek projektanta, či je to v súlade s normami, alebo nie je.
Ak nie je, nemusíme ďalej diskutovať o verejnej
mienke, o týchto otázkach, pretože je to bezpredmetné. Ak toto norma jednoducho nepovoľuje, potom naša akákoľvek diskusia je v tomto ohľade zbytočná.“
(li)
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Volejbalový klub bojuje
s nedostatkom financií
Júnového mestského zastupiteľstva sa zúčastnili aj predstavitelia volejbalového klubu. Tí prítomných poslancov informovali o nedostatku
financií v klube.
Mesto dáva na správu športovísk a na fungovanie
klubov MŠK takmer 10 percent zo svojho rozpočtu,
zvyšné percentá dostali pred hospodárskou krízou
od sponzorov. Keďže tí svoje príspevky výrazne
znížili, kluby stratili takmer 70 percent zo svojich
financií. Ako podotkol primátor Černaj, ak chcú
kluby hrať vyššie súťaže, extraligy či 1. ligy, musia si
samé zháňať sponzorov, a nie sa spoliehať na to, že
rozdiely uhradí opäť mesto. Ivan Černaj: „Vyzerá to
tak, že nás šport dobehol. Veľmi dobre si pamätám
na rok 2003, keď som sa stal primátorom, a v športe
chýbalo 30 miliónov korún. My sme vytvorili MŠK
z jediného dôvodu – a to bola generálna požiadavka sponzorov. Nebudeme financovať žiadne veľké extraligy, nebudú žiadne prvé ligy futbalistov,
MŠK má byť o tom, že sa v meste bude športovať,
že v ňom bude mládež. Urobili sme všetko preto,
aby šport fungoval čo najlepšie. Na poslednom
stretnutí s prezidentmi klubov som jednoznačne povedal, koľko financií máme pre tento rok.
Od riaditeľa MŠK som dostal rozpočet a podľa neho
je zrejmé, že je taký istý ako pre rok 2009. Keď som
sa stretol s prezidentom volejbalového klubu Igorom Láskom, zaujímala ma jedna jediná otázka:

kde je problém, keď nebol minulý rok? Všetko, čo je
nad rozpočet od mesta si musia riešiť a zabezpečiť
sami prezidenti klubov. Alebo potom povedia, že
nejdú do extralíg a do prvých líg, lebo na to nemajú financie. Nemôže sa stať to, čo v hokejovom
klube, že sa minulo viac, ako sa mohlo. Mne z toho
vychádza, že aj napriek tomu, že v kluboch vedeli
o nedostatku prostriedkov, tvárili sa, že ich majú.
Nie je predsa možné v priebehu roka prísť a povedať: ale my nemáme na to nemáme odkiaľ zobrať.
Nikto z vedenia mesta ani z poslancov nepovedal,
že zoženieme nejaké prostriedky. Čo poslanci garantovali rozpočtom, to na 100 percent splnili.“
Volejbalistom sa začína sezóna o niekoľko mesiacov skôr, ako sa im schvaľujú finančné prostriedky
z mestského rozpočtu. Podľa prezidenta volejbalového klubu, Igora Lásku, sezóna na rok 2010 sa začala už v septembri 2009, no finančné prostriedky
boli schválené až v máji tohto roku. A i keď od mesta dostali rovnakú čiastku ako vlani, na fungovanie
nedokázali zohnať zvyšné dotácie od sponzora, čo
spôsobilo problémy vo financovaní. Nastala tak
situácia, keď extraliga žien v našom meste musí
ukončiť svoje pôsobenie. Primátor však Láskovi prisľúbil, že sa pokúsi zohnať nejaké financie a to isté
by podľa neho mali urobiť a prezidenti ostatných
klubov.
(li)

Žiaci z „Dvojky“ obdarovali Zem
Základná škola na Ulici M. R. Štefánika sa
pri príležitosti Dňa Zeme zapojila do súťaže Dar
Zemi, ktorú vyhlásila spoločnosť Veolia. Z viac
ako 102 projektov z 52 škôl na Slovensku sa
„Dvojka“ umiestnila na 3. mieste.
Pod slovom dar sa v súťaži myslel akýkoľvek skutok, ktorý žiaci vykonali a ktorý mal pozitívny vplyv
na životné prostredie. Žiaci tak mohli upratovať či
skrášľovať svoje okolie, vysádzať stromčeky a kríky alebo napríklad vymyslieť ekologický projekt,
ktorým by pomohli šetriť energie. Školáci z „Dvojky“ sa rozhodli pre projekt pod názvom Čistenie
Lutilského potoka. Jedným z miest, kde obyvatelia
nášho mesta radi trávia chvíle voľna a chodia sem
na prechádzky je okolie Lutilského potoka. Žiaci
sa po príchode k potoku dali do práce a igelitové
vrecia plnili všetkým možným – papiermi, plastmi,
fľašami, časťami nábytku či kusmi oblečenia. Pod
dvoch hodinách práce sa zbavili prvého odpadu,
aby vo svojej práci pokračovali ďalej. Dostali sa postupne až k časti IBV. Prekvapila ich špina a odpad
za luxusnými domami, ktorý tiež postupne vyzbie-
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rali. Priebeh čistenia zdokumentovali fotografiami
a ďalším sprievodným materiálom – komiksom
a fotokomiksom, ktoré potom zaslali do súťaže.
Za svoju snahu boli piataci odmenení vecnými cenami, ktoré im osobne odovzdal vo štvrtok
24. júna generálny riaditeľ spoločnosti Veolia a primátor Ivan Černaj. Ako na záver dodala riaditeľka
školy Monika Dobrotová, museli prísť deti, aby ukázali nám, dospelým, ktorí sme tam odpad odhodili,
ako sa zachraňuje Zem.
(li)

Vecné ceny si školáci prevzali z rúk primátora
a generálneho riaditeľa spoločnosti Veolia.

noviny.ziar.sk

PRIMÁTOR OD SPONZORA ZOHNAL
PRE VOLEJBALOVÝ KLUB 10-TISÍC EUR

Približne do dvoch týždňov po rokovaní
mestského zastupiteľstva sa primátorovi mesta
podarilo zohnať sponzora, ktorý poskytne volejbalovému klubu v tejto sezóne 10-tisíc eur,
čo zachráni aspoň mládežnícke kategórie volejbalového klubu. Ivan Černaj: „Názov sponzora
zatiaľ nechcem zverejňovať, kým peniaze reálne nebudú na účte MŠK, ale môžem potvrdiť, že
sme dohodnutí a volejbalový klub má ďalších
10-tisíc eur. Je mi jasné, že tieto prostriedky nestačia na to, aby sa hrala ženská extraliga, avšak
som rád, že sa mi podarilo zachrániť mládežnícke kategórie, ktoré môžu začať nové súťaže.
Verím, že sponzori sa nájdu aj inde a ženskú
extraligu sa podarí obnoviť. Avšak najdôležitejšie je, že žiarske deti môžu športovať naďalej.“
Desaťtisíc eur od sponzora vníma pozitívne aj
prezident volejbalového klubu Igor Láska: „Financie, ktoré zohnal primátor, budú použité
na fungovanie mládežníckych klubov. I keď to
nie je malá čiastka, nedokážeme s ňou, bohužiaľ, pokryť pôsobenie v extralige. Samozrejme,
naďalej aj my z klubu zháňame financie, jednáme so sponzormi a s podnikateľmi. Peniaze,
ktoré zohnal primátor, sú však pre volejbalový
klub veľkou pomocou, za čo mu ďakujeme.“ (li)
KRÍKY Z NÁMESTIA UŽ KRÁŠLIA
AJ SÍDLISKO POD VRŠKY

S realizáciou rekonštrukčných prác a výstavbou polyfunkčného centra súvisí i úprava terénu, ktorá si žiada niektoré dreviny odstrániť. Niekoľko kríkov a stromov však bolo
možné presadiť. Svoj „nový domov“ našli
na sídlisku Pod vršky a na Ulici Vansovej.
Pri realizácii projektu revitalizácie centrálnej
mestskej zóny, ako aj pri výstavbe polyfunkčného centra sa odstráni 40 stromov a viac
ako 300 m2 kríkov. Ich náhradou však bude
200 nových stromov, 835 kusov kríkov a viac ako
1 500 kusov trvaliek. Na námestí sa tiež vybudujú trávnaté plochy so zavlažovacím systémom.
V ostatných dňoch boli z námestia premiestnené najmä zdravé kríky, neprestarnuté, tiež
niekoľko jaseňov, ktoré sa umiestnili vo vnútroblokových priestoroch na Ulici Vansovej.
Ako nás informovala Marcela Gendiarová z odboru životného prostredia, ihličnaté stromy
sa presádzať nedajú, keďže sú väčšinou veľké
a prestarnuté. „Likvidovali sme borievky, ktoré
však boli vo veľkej miere napadnuté roztočmi.
Presádzať sa však bude aj naďalej. Čo sa bude
dať zachrániť, to určite zachováme. Nové miesta pre dreviny sme našli najmä na verejných
priestranstvách na sídlisku Pod vršky, kde je
medzi domami najmenej zelene a drevín,“ dodala Marcela Gendiarová.
(li)
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Recyklácia papiera
V minulom čísle sme sa venovali významu recyklácie skla. V dnešnom vám prinášame informácie o význame separovania papiera.
Papier tvorí približne 20 % komunálnych odpadov vyprodukovaných v domácnostiach. Jeho
spotreba neustále narastá, tak ako rastie produkcia
odpadov všetkých druhov. V roku 1890 bola svetová spotreba papiera 3,3 milióna ton, v súčasnosti je
to už okolo 400 miliónov ton. A neustále rastie.
Recykláciou papiera dokážeme ušetriť nielen
primárne zdroje, ale aj energiu a vodu, ktoré sú
potrebné na výrobu papiera.
Niekoľko čísiel:
•1 tona vyseparovaného papiera nahradí 2,5 m3
vyťaženej drevnej hmoty, čo je približne 17 dospelých stromov,
•110 ton vyseparovaného papiera zachráni 1 hektár 80-ročného lesa,
•viac ako 70 ľudí príde o kyslík vyrúbaním jedného dospelého stromu,
•pri výrobe papiera z druhotných surovín sa spotreba vody znižuje o viac ako 50 % oproti prvovýrobe,
•voda, ktorá je použitá pri recyklácii, je až o 1/3
menej znečistená ako voda z prvovýroby,
•pri recyklácii papiera sa vypúšťa až o 74 % menej
emisií ako pri primárnej výrobe,
•recykláciou papiera ušetríme 23–74 % elektrickej energie (v porovnaní s prvovýrobou),
•svet v súčasnosti stráca okolo 14 miliónov hektárov prirodzeného lesa každý rok – oblasť väčšia ako
Grécko. Z dreva ťaženého pre “priemyselné” účely
ide 42 % na výrobu papiera.
V SR sme v roku 1998 vyzbierali a recyklovali len
34,6 % papiera nachádzajúceho sa v komunálnom
odpade. Priemer Európskej únie je takmer 50 % a

najlepšie západoeurópske krajiny vyzbierajú a recyklujú až 70 % použitých papierov.
Za posledné tri mesiace sme vyseparovali viac
ako 74 ton papiera
V Žiari nad Hronom sa v posledných troch mesiacoch vyseparovalo 74,74 ton papiera a tetrapakov.
Každý obyvateľ má možnosť separovať:
- v časti IBV občania v decembri minulého roka
zadarmo dostali 120-litrové a 240-litrové nádoby
na zber separovaných zložiek,
- v každom stojisku sa nachádzajú nádoby na separovaný zber papiera a tetrapakov.
Čo patrí do modrej nádoby určenej na zber papiera a tetrapakov?
Noviny, časopisy, letáky, knihy bez väzby, baliaci papier, kalendáre, papierové obaly od potravín a pracích prostriedkov, rozložené kartónové
škatule a lepenka, tetrapaky (viacvrstvové obaly
od nápojov – mlieka, džúsov).
Čo do modrej nádoby nepatrí?

Použité papierové vreckovky a plienky, papier
znečistený potravinami, olejom, farbou, vata, celofán.
Dôležité pri separovanom zbere je zmenšovať
objem odpadu. Škatule je potrebné stláčať, aby
sa kontajnera zmestilo viac odpadu. Nádoby na
papier a tetrapaky sa vynášajú v stojiskách dvakrát
do týždňa, v časti IBV dvakrát do mesiaca. V prípade,
že sa vám nahromadil takýto druh separovaného
odpadu, je možné ho odovzdať na Zbernom dvore
zdarma (otváracia doba každý pracovný deň, a aj
v sobotu od 8.00 do 20.00 hod.).
Aby však separácia papiera mala naozaj význam,
je potrebné zo zberového papiera vyrábať zmysluplné výrobky, o ktoré bude na trhu záujem. Tieto
výrobky sú často označené logom, ktoré oznamuje,
že sú vyrobené z recyklovaného papiera, napríklad
zošity, kancelársky papier či hygienické výrobky.
Kúpou týchto výrobkov podporíte ochranu životného prostredia.
(OŽP)

ČO ROBIŤ, ABY SME PLATILI ČO NAJMENEJ?

1. Tvorme čo najmenej odpadu!
2. Separujme čo najviac – za odvoz separovaných
zložiek odpadu neplatíme!
3. Rozumne si zvoľme objem zbernej nádoby
a interval vývozu!
Ale: Nezneužívajme systém, ktorý nám najmä
vďaka separácii umožňuje ovplyvňovať výšku poplatku, ktorý za odpad platíme. Niektorí občania
si zámerne vyberú najmenšiu nádobu za účelom
maximálneho zníženia platby za odpad, a potom
sa stretávame s preplnenými nádobami, odpa-
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dom uloženým mimo zberných nádob v stojiskách i s odpadom uloženým nelegálne (čierne
skládky). Smetiská vytvárané na rôznych miestach
nášho mesta alebo po okraji ciest či vodných tokov nie sú dobrou vizitkou a nesvedčia o vysokej
kultúre národa, nevynímajúc skutočnosť, že na
takéto správanie doplácame všetci!
Separovaný zber je v našom meste pre občana
zadarmo, v iných mestách to ešte nie je samozrejmosťou. Separácia má veľký význam aj z dlhodobého hľadiska, čo sa týka environmentálnej
budúcnosti našich detí a budúcich generácií.
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V meste máme prvý mliečny automat
Od štvrtku 17. júna je na parkovisku pred areálom
Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika umiestnený automat na mlieko. Prvý automat v meste sem
umiestnilo Poľnohospodárske družstvo LovčicaTrubín.
V automate si občania môžu kúpiť čerstvé surové mlieko i iné mliečne výrobky, ktoré vyrába PD
Lovčica-Trubín. Liter mlieka stojí 50 centov, pol litra
25 centov. Pokiaľ si zabudnete doniesť svoju fľašu
alebo jednoducho uprednostňujete sklenené fľaše,
môžete si ich v automate priamo zakúpiť. Podľa
Jany Jurákovej z PD Lovčica-Trubín, v prvých dňoch
si mlieko prišli kúpiť hneď zrána najmä dôchodcovia. Najväčší záujem sa však očakáva v poobedňajších hodinách, keď prídu ľudia z práce domov. „Tiež

si myslíme, že v piatky sa tu zastavia aj ľudia, ktorí
budú mať namierené stráviť víkend mimo mesta
a budú si chcieť čerstvé mlieko vziať so sebou. Je
však ešte príliš skoro na hodnotenie, pretože automat je tu veľmi krátko. Veríme, že sa táto iniciatíva
stretne s pozitívnou odozvou Žiarčanov,“ dúfa Jana
Juráková.
Pozemok, na ktorom je mliečny automat postavený, má PD Lovčica-Trubín v nájme od mesta.
Primátor Ivan Černaj: „Keďže chceme u Žiarčanov
podporovať zdravý spôsob života, takúto aktivitu
od PD Lovčica-Trubín sme s nadšením privítali.
Nájom za pozemok je 232 eur ročne, čo je podľa
nás naozaj symbolická suma.“
(li)

Dvojročnej Saške z Kremnice môže pomôcť iba operácia za 100-tisíc dolárov
Saška Wágnerová sa narodila v Kremnici a v septembri bude mať dva roky. Pred rokom jej zistili
chorobu, ktorá ju vytrhla z domova do nemocníc
na niekoľko mesiacov. Toto malé dievčatko už stihlo absolvovať 11 chemoterapií. Zložitú operáciu,
ktorá jej môže pomôcť, dokáže vykonať iba americký špecialista. Operácia stojí približne 100-tisíc
dolárov, ktoré jej rodičia nemajú. Rozhodli sa preto
rôznymi spôsobmi poprosiť o pomoc dobrých ľudí.
Jednou z ciest sú aj naše noviny. Prispieť a pomôcť
môžete ľubovoľnou sumou aj vy, a to na číslo účtu
5319848030/5600, ktorý je vedený na malú Sašku.
Okrem jej známych i úplne cudzích ľudí ju podporilo aj jej rodné mesto sumou 2000 eur.
Aktuálny stav na účte, ako aj bližšie informácie
o samotnej Saške a jej rodine sa dozviete na webovej stránke www.saskawagnerova.sk
(r)
VOĽBY DO NR SR VYHRALA STRANA SMER – SD

V sobotu 12. júna sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Slováci si mohli
vyberať svojich zástupcov do parlamentu
z 18 politických strán.
Víťazom sobotňajších volieb sa stala strana
Smer – SD s počtom hlasom 880 111, čo predstavuje 34,79 %. Druhou najsilnejšou stranou sa
so ziskom 390 042 hlasov (15,42 %) stala SDKÚ –
DS. Jedným z prekvapení bol 12,14 % zisk novovzniknutej strany SaS, rovnako ako ďalšieho nováčika Most – Híd so ziskom 8,12 %. Do parlamentu
tiež prešli KDH s 8,52 % a SNS s 5,07 %. Prekvapivo
sa doň nedostala ĽS – HZDS s 4,32 %.
V parlamente bude mať teda SMER – SD 62 poslancov, SDKÚ – DS 28, Sloboda a Solidarita 22 poslancov, KDH 15, o jedného menej, a teda 14 poslancov bude mať Most – Híd a 9 poslancov bude
zastupovať SNS.
V Žiari nad Hronom bolo odovzdaných
8 258 platných hlasov. Aj v našom meste sa víťazom
stala strana Smer.
(li)

STRANA

POČET HLASOV

SMER – SD
SaS
SDKÚ – DS
SNS
ĽS – HZDS
KDH
SDĽ
ĽSNS
Most – Híd
KSS
Únia
Paliho Kapurková
SRK
Azen
ND
ZRS
EDS
SMK

3210
1410
1368
509
489
380
242
179
172
82
65
35
27
25
24
24
14
3
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Krajšia cesta
– projekt pre mladých
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
s neformálnou skupinou Talent plánuje cez sériu workshopov skrášliť spolu
s mládežou podchod na Ulici SNP. Neformálna skupina Talent získala na realizáciu tohto projektu pod názvom Krajšia
cesta až 6 150 eur z programu Mládež
v akcii – Iuventa (mládežnícka iniciatíva).
Ako vysvetlila Erika Rašlíková, koordinátorka
práce s mládežou, hlavným cieľom je podporiť
a zvýšiť participáciu mladých vo veku 14 až 30
rokov na živote mesta, umožniť im realizovať
sa a ukázať svoje nadanie. „Súčasťou projektu
budú aj workshopy zamerané na vytvorenie
návrhu, malá výstava návrhov, samotná zmena vzhľadu interiéru podchodu a na záver aj
neformálne vzdelávanie mladých, kde spoločne vytvoria reportáž alebo krátky dokument
o zrealizovanom projekte,“ doplnila ďalej Erika Rašlíková. Do samotnej zmeny vzhľadu
podchodu naplánovanej na august 2010 sa
môžu zapojiť všetci, ktorí by aspoň trochu
chceli priložiť ruku k dielu. Informácie o presnom programe projektu budú zverejňované
na stránke www.ziar.sk a na Facebooku – Žiarska MLÁDEŽ. Informovať sa môžete aj osobne
informovať v Informačnom centre mladých
Žiar nad Hronom v budove mestskej plavárne.
Tento projekt sa uskutoční s finančnou podporou Európskej únie. Obsah tohto projektu nemusí vyjadrovať názor Európskej únie
alebo slovenskej Národnej kancelárie, a tieto
zaň nepreberajú žiadnu zodpovednosť. (r)

% PODIEL

38,87
17,07
16,56
6,16
5,92
4,60
2,93
2,16
2,08
0,99
0,78
0,42
0,32
0,30
0,29
0,29
0,16
0,03

SÚŤAŽ MLÁDEŽ A MESTO

Vytvor grafický návrh, ktorý by
skrášlil podchod na Ul. SNP a získaj
odmenu 150 eur. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto do 25. júla pošle na e-mail
erika.raslikova@ziar.sk alebo osobne doručí
kompaktný grafický návrh, ktorý by bol realizovateľný na plochy 19,50 x 2,4 m a 12 x 2,4
m, do Informačného centra mladých Žiar
nad Hronom (1. poschodie, krytá plaváreň).
Víťaz bude zverejnený 2. augusta a všetky
návrhy budú vystavené v priestoroch ICM
Žiar nad Hronom a na Facebooku – Žiarska
MLÁDEŽ.
(r)
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Opäť boli ocenení mladí technici

Cenu Intech získal Adam Beňo z „Jednotky“.
Finále súťažnej prehliadky o titul Mladý technik sa uskutočnilo v piatok 18. júna. Svet vedy
a techniky poháňa ľudstvo vpred. Podľa výdobytkov sveta techniky sa posudzuje vyspelosť
jednotlivých generácií. To všetko má na svedomí vynachádzavosť, zvedavosť a šikovnosť. Tieto vlastnosti majú deti, ktoré sa svojimi prácami
zapojili do tohtoročnej súťaže.
Projekt Protech bol v našom meste spustený
v roku 2006. Od svojich začiatkov prešiel určitým
vývojom: za štyri roky sa zorganizovalo veľa aktivít, ktoré si získali určitý kredit a tradíciu. Ako bolo
v piatok povedané, okrem toho, čo sa naučili deti
v školách cez projekt Protech, mali možnosť rozvíjať svoje vedomosti a poznanie z oblasti techniky aj
prostredníctvom exkurzií v žiarskom priemyselnom
parku. Okrem získavania nových vedomostí nadobudli aj nové priateľstvá v táboroch protechnickej
zručnosti a oboznámili sa so spôsobom vzdelávania na Detskej univerzite v Košiciach.

Tento rok sa do súťaže v materských a základných
školách zapojilo spolu 633 žiakov so 447 prácami. Do finále vybrala odborná porota 77 prác –
o 16 viac ako vlani.
Z rúk viceprimátora Romana Zaťku, metodičky
Adriany Giláňovej a Petra Oslanca zo spoločnosti
Sapa Profily si prevzali ceny žiaci v týchto kategóriách:
MEET – deti do 6 rokov – jednotlivci: Samuel
Rajnoha, Michal Valent, Monika Mesiariková, Samuel Kováč, kolektívne práce – stavebnicové práce,
legostavby: Timea Forgáčová, Adam Kováč, Andrej
Tóth, J. Mokáň, Šimon Urblík, Monika Baranová,
Adam Pastorok, výrobky z dreva: Samuel Zorkoczy, Adam Minár, Martin Vincent, výrobky z kovu:
Melisa Bartková, Linda Matušíková, modelárske
výtvory: Viktória Snopčoková, Michaela Doležalová, technická hračka: Adam Šuster, Šimon Melaga,
Viktória Vincencová.
EXPLOR – žiaci I. stupňa – jednotlivci: Samuel
Hubač, Igor Bajtoš, Damian Truban, Adam Beňo,
kolektívne práce: stavebnicové práce a legostavby:
Urban Patay, Filip Sklenka, David Sedliak, Samuel
Považan, výrobky z dreva: Dominik Pekaj, Miroslav
Lukáč, modelárske výrobky: Viktor Mihálka, Tomáš
Mokroš, technická hračka: Igor Bajtoš, Jakub Mráz,
Jajub Velčický, David Freisler.
DISAJD – žiaci II. stupňa – jednotlivci: Dáša
Krčová, Matúš Šarközi, Matej Mravec, Kristína Paulíková, Barbora Mihálová, kolektívne práce: stavebnicové práce, legostavby: Eva Gúghová, Paulína

Oškerská, Paulína Kaššová, výrobky z dreva: Lukáš
Oswald, Erik Lukačko, kovové výrobky: Rastislav
Tužinský, Jakub Hanzel, modelárske výrobky: Matej
Val, Michal Sedliak, technická hračka: Lenka Čergeová, Mária Fedorová. V novej kagetórii projektové
spracovanie bol ocenený Peter Hanzlík.
Cenu za najlepšiu školu získala Základná škola
na Ulici Dr. Janského, v kategórii Osobnosť za prínos v oblasti technickej tvorivosti bola ocenená pedagogička Milada Kaldrovičová zo Základnej školy
na Ulici M. R. Štefánika a cenu Intech získal Adam
Beňo z „Jednotky“. Mladými technikmi sa tento rok
stali Eva Gúghová, Paulína Oškerská a Paulína Kaššová za výrobok Výrobná hala s pracovnými strojmi
výťah, lanovka a triedič.
Okrem oceňovania si prítomní žiaci mohli pozrieť aj práce študentov Súkromnej odbornej školy
technickej, ktorá sa rôznymi spôsobmi zúčastňuje
na podujatiach v rámci projektov Protech, Poznaj
svoje možnosti alebo Mladý technik, ako aj prezentáciu prác najväčšej robotickej súťaže pre základné
školy First Lego League Slovensko. Tejto súťaže sa
zúčastňujú deti na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších nadregionálnych kôl a odtiaľ na
veľké medzinárodné kolá alebo celosvetový festival. Súťaž spočíva v turnaji, kde deti štartujú svoje
prinesené a vopred naprogramované roboty na ihrisku, na ktorom plnia rôzne bodované úlohy. Všetky tieto aktivity vedú žiakov ku vzdelávaniu hrou
a vlastnou skúsenosťou. Možno sa čoskoro do tejto
súťaže zapoja aj niektorí žiaci z našich žiarskych škôl.
(li)

Sľub priateľstva zložilo takmer 160 detí

Predškolákom zostanú na pamiatku
aj náhrdelníky priateľstva.
Vo štvrtok 17. júna sa v Obradnej sieni MsKC
postupne vystriedali všetci žiarski predškoláci,
aby spoločne zložili Sľub priateľstva.
Deti zo siedmich tried materskej školy, ktoré
v septembri idú do prvej triedy základnej školy, sa
vo štvrtok so svojou škôlkou rozlúčili slávnostne.
„Podobné stretnutia sa zvyknú konať aj v iných
mestách na Slovensku,, ale v našom meste má
schôdzka predškolákov hlavnú myšlienku – Sľub
priateľstva,“ vysvetlila Silvia Hlôšková, autorka
myšlienky, a zároveň dodala: „Stretnutie s deťmi

bolo veselé, v úvode som hravou formou priblížila
využitie obradnej siene – čo to vlastne znamená
obrad, aké slávnostné stretnutia sa v obradnej sieni
konajú, čo je to Pamätná kniha...“ Sľub priateľstva
budúci prváci skladali pred obradným stolom v prítomnosti poslankyne MsZ Stely Šeševičkovej. Navzájom si sľúbili, že neprestanú byť jeden druhému
kamarátom, aj keď už spolu nebudú chodiť do škôlky. „V Pamätnej knihe mesta mala každá trieda vyznačený prázdny „domček“. Každé dieťa po zaznení svojho mena prichádzalo k obradnému stolu a
do vyznačeného obdĺžnika nakreslilo malé srdiečko,
pretože priateľstvo býva práve v ňom.“ Z rúk svojich
učiteliek dostali deti aj „predškolácke vysvedčenia“
a z obradnej siene si odnášali na pamiatku i pamätný list so slovami Sľubu priateľstva a farebné pierko. „Kamarátstvo je ako pierko. Keď ho nedržím, letí
preč, ale keď ho držím, môžem fúkať koľko chcem,
pierko neodletí. Aj kamarátstvo si musíme držať
v srdiečkach,“ dodala Silvia Hlôšková.
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Do Pamätnej knihy mesta sa deti
„zakreslili“ srdiečkom.
Po slávnostnom sľube boli pre deti pripravené
tvorivé dielne, kde si s pomocou lektoriek mohli
urobiť prstienky z drôtu a náhrdelníky priateľstva.
(li)
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Najlepší školský časopis majú na „Jednotke“
V utorok 15. júna sa uskutočnil už 6. ročník súťaže Najlepší školský časopis, ktorej organizátorom je Centrum voľného času v našom meste.
V priestoroch centra sa tak opäť zišli mladí redaktori, ktorí sa podieľajú na tvorbe školských časopisov. Nechýbala ani hodnotiaca porota zložená
zo zástupcov lokálnych médií. Skúsení redaktori
mladým začínajúcim kolegom poskytli niekoľko
dobre mienených rád, ako svoj časopis ešte viac
zdokonaliť, aby sa stal pre potenciálnych čitateľov
lákavejším.
Na rad prišlo, samozrejme, aj vyhodnotenie najlepších časopisov. Spomedzi prihlásených udelila porota ceny v dvoch kategóriách – základné
a stredné školy. Spomedzi základných škôl sa
na treťom mieste umiestnil časopis Štvorlístok, ktorý tvoria žiaci zo Základnej školy na Jilemnického
ulici, druhé miesto získal časopis Lúč zo Základnej
školy s materskou školou Š. Moysesa a tohtoročným víťazom sa stali Fajnovinky zo Základnej školy

na Ulici Dr. Janského. Časopis z hliníckej základnej
školy získal špeciálnu Cenu poroty – keďže patrí už
niekoľko rokov na špicu školských časopisov. Kategória stredných škôl svojho víťaza nemala. Aby boli
stredoškoláci viac motivovaní, udelili sa iba dve
druhé miesta. Časopisu Platan zo Súkromnej obchodnej akadémie a Crazy Gym-u z Gymnázia. Už
tradične bola udelená aj cena čitateľa. Soška KLEO
(kreatívny – literárny – estetický – originálny) tento
rok putovala až trom školám, keďže získali rovnaký
počet hlasov.
Príjemným spestrením bola pre školských redaktorov aj súťaž, ktorú si pre nich pripravili porotcovia. Ich úlohou bolo napísať krátku správu z tohto
dňa. Výsledok si môžete prečítať aj vy v našich
novinách. Na budúci rok čaká prihlásené časopisy
ďalšia novinka. Na návrh pedagógov bude vyhlásená internetová súťaž o najkrajšiu titulku školského
časopisu.
(li)

Mladí redaktori počas oceňovania aj tvorili.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE OČAMI MLADÝCH REDAKTOROV

Znovu nás niekde ohovárali?
Nebojte sa, len v dobrom, po Štúrovom pere
2009 sa uskutočnila i regionálna súťaž. Čo sme
sa dozvedeli?
Už každoročne sa na konci školského roku organizuje vyhodnotenie súťaže školských časopisov základných a stredných škôl nášho regiónu
pod záštitou CVČ v Žiari nad Hronom. Táto súťaž
je dosť jasným ukazovateľom našej úrovni v rámci užšej oblasti a „konkurencii“. Porotkyne nám už
po šiestykrát radili a snažíme sa tieto rady zužitkovať čo najlepšie. Celkovo náš časopis označili za progresívny a vyjadrili spokojnosť s jeho
obsahovou štruktúrou. Výhercom v kategórii ZŠ
sa stali Fajnovinky z „Jednotky“. Za stredné školy
boli udelené iba dve druhé miesta – nášmu Crazy Gym a Platanu zo Súkromnej OA. Dúfame, že

i naďalej vám budeme môcť prinášať pozitívne
správy o našom umiestnení na súťažiach.
Marko Žbirka (Gymnázium ZH)
Dňa 15.6. sa v Centre voľného času uskutočnilo stretnutie zástupcov školských časopisov.
Stretnutie sa začalo o 13.00 hod. Na stretnutí sa
diskutovalo o časopisoch a porota nám dávala
rady, čo by sme mali na časopise zmeniť a čo by
sme do neho mali pridať. Pani porotkyne boli
milé a zadali nám vtipnú a zaujímavú úlohu,
na ktorej sa podieľal celý kolektív žiakov. Porotkyniam sa páčilo, že máme v každom čísle
rovnaký nadpis a že na prednej strane sa nachádzajú upútavky. Stretnutie sa nám veľmi páčilo.
A už sme len čakali na výsledky.
Kolektív ZŠ na Ulici Dr. Janského, časopis

Fajnovinky
Ako každý rok, tak i tento sa stretli redaktori
školských časopisov, 15. júna v Centre voľného
času v Žiari nad Hronom. Keď sme sem vstúpili,
na stoloch nás čakalo niekoľko časopisov, aby
sme si ich prezreli, získali nové nápady a potom
zahlasovali za ten, ktorý sa nám páčil najviac.
Privítala nás tu pani Zuzana Maľová, ktorá nám
predstavila členov poroty. Začali sme diskusiou
o časopisoch. Poradili nám, ako mám zaujať
a upútať našich čitateľov. Dali nám niekoľko návrhov a rád, ako zlepšiť náš časopis. Zhodnotili,
že úroveň našich časopisov sa čoraz viac zlepšuje. Poslednou časťou nášho stretnutia bolo
vyhodnotenie časopisov s malou odmenou.
Redaktori časopisu Lúč

TRÉNING JAZYKOVÝCH PREDPOKLADOV DOBRÉHO ČÍTANIA
Je čítanie dôležité?
Každý rodič si želá, aby jeho dieťa nemalo v škole žiadne problémy, aby sa dokázalo samostatne,
efektívne a ľahko učiť. Podmienkou takého učenia je
bezproblémové osvojovanie si čítania. Čítanie nielen otvára cestu k novým informáciám, ale poskytuje dieťaťu bohatý zážitkový svet. V tomto zmysle je
pre vývin dieťaťa čítanie nenahraditeľné. Dobrí čitatelia sa tiež ľahšie učia na vyšších stupňoch vzdelávania
a ľahšie si osvojujú cudzie jazyky slovom i písomne.
Aké schopnosti sú pre čítanie dôležité?
Pre úspešné osvojovanie si čítania je potrebné dobré zrakové vnímanie, dobrá orientácia v priestore,
najmä tzv. pravo-ľavá orientácia a dostatočná slovná
zásoba, ale za rozhodujúce sa považujú jazykové procesy. Konkrétne sú to také špecifické vlastnosti ako
gramatický cit, schopnosť súvisle rozprávať na nejakú
tému, schopnosť rýchlo si vybavovať slová v pamäti
a tiež tzv. „metalingvistické schopnosti“, teda rozmýšľanie o jazyku, vhľad do jeho štruktúry, uvedomovanie
si hláskovej štruktúry slova a iné.
Čo je to fonematické uvedomovanie?

Je to jedna z jazykových „metaschopností“ dôležitých pre čítanie. Ide o uvedomovanie si hláskovej
štruktúry slova v mysli. Je to teda schopnosť vedome
narábať s hláskami, skladať z nich slová a spätne ich
rozkladať, pomenovať prvú, poslednú či niektorú inú
hlásku v poradí, povedať slovo s vynechaním alebo
pridaním hlások.
Dá sa táto schopnosť trénovať?
Isteže existuje, preto ponúkame rodičom detí
pred vstupom do prvého ročníka tréning jazykových
predpokladov, ktorými budeme stimulovať tzv. predčitateľské spôsobilosti u dieťaťa. Opierať sa budeme
o originálny šľabikár ruského psychológa D. B. Eľkonina, ktorý takýto prístup k čítaniu odôvodnil a metodicky rozpracoval. Obsahuje 30 lekcií tematicky rozdelených nasledovne:
•Predstava o slove, slabiková analýza slov.
•Hlásková analýza slov.
•Samohlásky a spoluhlásky, krátke a dlhé samohlásky.
•Mäkké a tvrdé spoluhlásky.
Tréning bude prebiehať formou hier a súťaží, čo deti
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veľmi motivuje k výkonu. Pomôžu nám aj bábky a rozprávkové bytosti, ako napr. hlásulienky, ktoré nosia
na krídelkách hlásky. Ku koncu tréningu sa deti naučia deliť slová na slabiky, rozlišovať hlásky v slovách,
poznajú, čím sa líšia samohlásky a spoluhlásky, a taktiež odlišujú tvrdé a mäkké spoluhlásky, krátke a dlhé
samohlásky. Naučia sa, že zmena jednej hlásky v slove môže zmeniť jeho význam (pes-les), či vyjadriť iné
množstvo vecí. Okrem toho sa z nich v predstihu stanú malí žiaci. Takýto tréning jazykových schopností
výrazne rozvíja osobnosť, jazykový potenciál detí
a je výbornou prípravou na školu, preventívne pôsobí proti možnému zlyhaniu dieťaťa v škole. Odporúčame ho tým rodičom predškolákov, ktorí chcú
pomôcť svojmu dieťaťu k dobrému štartu do školy.
Termín: 23.8. – 27.8.
Čas: 08.00 – 11.00 hod.
Miesto: klubovňa CVČ v Žiari nad Hronom
Poplatok: 28 eur (zahŕňa všetky materiály
pre dieťa)
Bližšie informácie a záväzné prihlášky na tel.čísle
0905 437 172.
Mgr. Monika Kopčová
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L i t e r á r 29.6.
č e on18.00
i ehod.
Čajovňa za rohom

hosť: Elégia Štrbová

Literárčenie
MLADÝ DRAMATICKÝ AUTOR
V utorok 22. júna na festivale Dotyky a spojenia v Martine odovzdali ceny súťaže dramatických textov autorov do 18 rokov Dramaticky
mladí 2010. Súťaž vyhlásil na začiatku roka Divadelný ústav Bratislava. Do súťaže sa zapojilo
20 mladých autorov z celého Slovenska s devätnástimi textami – divadelnými hrami. Vyhlásená téma Školský dvo“ sa rôznymi spôsobmi
odrážala v práci mladých autorov. Odborná
porota bola v zložení Daniel Hevier, Eva Čárska
a Zuzana Ferenczová. Tretie miesto získal žiak
literárno-dramatického odboru žiarskej ZUŠ-ky
Daniel Mališ. V jeho divadelnej hre Učiteľka chémie ocenili dodržanie žánru tragikomédie v celej hre – vtipný nadhľad nad trpkými životnými
situáciami. Blahoželáme!
Natália Novotná

INZERCIA
PREDAJ
•Predám detskú sedačku – vajíčko. Cena:
30 €. T: 0907 237 299
3/13
•Predám francúzsku posteľ, dvojposteľový gauč, skrinku na uloženie perín,
skrinku so zásuvkami a bielizníkom. Cena
dohodou. T: 673 34 27 alebo 0911 305 207
– volať vo večerných hodinách, po 18.00
hod.
4/13
•Predám detské chodítko, zn. Chicco Butterfly, farba oranžovo-modrá,
podporujúce nielen fyzičnosť, ale i motoriku dieťatka. Málo používané. Cena: 30 €.
T: 0915 816 095
6/13
•Predám kočík, 3-kombinácia, preklápacia rúčka, nafukovacie kolesá, vanička,
pláštenka, sieťka proti hmyzu, príručná
taška, zachovalý. Farba bordó-krémová
kocka, cena dohodou. 0905 365 850 7/13
•Predám originálnu Avent odsávačku
s príslušenstvom. Používanú 1 mesiac
po jednom dieťati: 3 nové Via poháriky na mlieko, nové adaptéry, nová 125
ml. fľaška, nové nadstavce nepoužívané
na odsávačku i na fľašku. Cena: 38 €.
T: 0911 350 530
12/13
•Predám kočík, 3-kombinácia zelená +
krémová farba, nafukovacie kolesá, preklápacia rúčka, taška. Cena: 50 €.
T: 0907 237 299
14/13
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 3-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika, 62 m2, prerobený, plastové okná,
plávajúca podlaha, nová elektrika, s balkónom. Cena: 39 900 €.
T: 0911 350 530 alebo 0911 350 531 2/13
•Predám rodinný dom v Lehôtke
pod Brehmi, č. 156. T: 0907 237 299 3/13

•Predám 3- izbový byt, kompletne prerobený. Tel: 0918 827 129
16/13
•Predám 2- izbový byt na Etape, cena
dohodou. T: 0918 827 129
17/13
2

•Predám 3-izbový byt (cca 67 m ) v Janovej Lehote + pozemok (cca 850 m2), garáž
a 2-pivnice. Nachádza sa vo veľmi peknej
a kľudnej lokalite. Cena: 33 000 € – pri
rýchlom jednaní dohoda možná.
T: 0904 919 000
11/13
•Predám 2-izbový slnečný byt na 2. poschodí pri centre, prerobený, dom je zateplený. T: 0907 237 299
13/13
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do dlhodobého prenájmu zariadený 3-izbový byt, Pod Donátom,
8. poschodie (nábytok, chladnička, práčka). Súrne. T: 0907 877 805
5/13
AUTO MOTO
•Predám Seat Leon, 1,4 16V, r. v. 2001, 98
500 km, hl. disky, 2x el.okná, centrál DO,
atď. Cena: 3 500 €. T: 0907 647 471, ZH 8/13
•Predám Hyundai Getz, rok výr. 1993,
najazdených 155 000 km, je vo veľmi dobrom stave, cena dohodou.
T: 0918 861 916
9/13
DROBNOCHOV
•Predám jalovicu. Dolná Ves, okr. ZH.
T: 045 674 34 17
10/13

OKO VE ZDI

29./30.6. o 19.00 hod. (thriller, ČR/SR, 80 min., česká verzia)
Dej filmu s medzinárodným hereckým obsadením sa odohráva
zdanlivo počas niekoľkých upršaných, ale príjemných dní. Príbeh je
nadčasový a mohol sa stať tu, alebo kdekoľvek a kedykoľvek inde.
Mileneckú dvojicu Ellen a Vincenta spoznávame vo chvíli, keď sa autom približujú k opustenému domu, ktorý si ona vybrala ako miesto
spoločnej schôdzky. Mohlo to byť úplne obyčajné. Pri prehliadke
domu vstúpia aj do miestnosti, kde je len malé okienko a len jedny
dvere. Z ničoho nič sa dvere zatvoria ... a škárou v stene ich pozoruje oko. To oko neveští nič dobrého! Tajomstvo, ktoré vysloví mladá
žena, zmení nadobro životy niekoľkých ľudí. A z nich prežije len jeden.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
PRINC Z PERZIE: PIESKY ČASU

2./3./4.7. o 19.00 hod. (akčný, dobrodružný veľkofilm, USA,
117 min., slov. titulky)
Efektmi nabitý príbeh sa odohráva v tajomných krajoch dávnej
Perzie. Armáda kráľovského mesta Nasaf sa pod vedením vezíra Nizama a troch kráľovských synov vydáva na výpravu proti svätému
mestu Alamut, ktorému vládne tajomná princezná Tamina. Jeden
z princov – ľahkovážny a nezodpovedný dobrodruh Dastan – sa pritom stáva obeťou komplotu a je obvinený z vraždy. Na úteku mu neostáva, než sa spojiť so záhadnou princeznou Taminou, aby získali
a ochránili prastarú dýku, schopnú vypustiť Piesky času – dar bohov,
ktorý dokáže obrátiť čas a svojmu držiteľovi umožní ovládnuť svet.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
O KAPITALIZME S LÁSKOU

7.7. o 19.00 hod. (dokument, USA, 127 min., české titulky)
Oficiálna propaganda vtĺka ľuďom do hláv, že kapitalizmus je dobré zriadenie, poskytujúce takú veľkú slobodu, že nakoniec všetci
majú šancu zbohatnúť. Michael Moore poukazuje na to, že najväčším zločinom je práve samotný kapitalizmus, ktorý umožňuje plniť
vrecká niekoľkým málo vyvoleným na úkor všetkých ostatných...
Vstupné: 2 ,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

•Predám ročnú kobylku Pony, cena: 430
€. T: 0905 717 988
15/13
ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu ako opatrovateľka starších ľudí, vypomôžem v domácnosti, príp.
v jedálni – kuchyni ako pomocná sila,
zdravotný preukaz mám. Časovo neobmedzene. T: 0902 282 618
1/13
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Sledujte ďalšie informácie a propagáciu MsKC.
Viac info: www.mskcentrum.sk, www.ziar24.sk
a na www. ziar.sk
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POHRONSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
PODHORIE 2010

Banskobystrický samosprávny kraj – Pohronské
osvetové stredisko v Žiari nad Hronom a obec
Podhorie organizujú v nedeľu 4. júla už osemnásty
ročník Pohronských folklórnych slávností Podhorie
2010.
Prvé folklórne slávnosti sa konali v obci Podhorie
pri Banskej Štiavnici pred 34 rokmi, v roku 1976
na miestnom amfiteátri. Odvtedy sa pravidelne
usporadúvajú každé dva roky. Svojou dlhou históriou konania sa zapísali do povedomia širokej
verejnosti, nakoľko sú jedinečným podujatím
v pohronskom regióne, ktorý zahŕňa 3 okresy, mestá Banskú Štiavnicu, Kremnicu, Žarnovicu, Novú
Baňu, Žiar nad Hronom a obce v ich priľahlom okolí.
Opäť sa tu stretne a predstaví návštevníkom festivalu približne 400 účinkujúcich – folklórne kolektívy detí a dospelých, ktoré sa snažia oživovať ľudové tradície ukryté v piesňach, tancoch, zvykoch
či krojoch nášho ľudu. Vďaka pestrému sprievodnému programu si zaspomíname na časy slovenských chalúp, ľudových hier, ochutnáme tradičné
domáce špeciality a oceníme zručnosť tunajších
majstrov. Súčasťou programu budú rôzne výstavy,
napr. Dary lásky (tematická výstavu ľudovej umeleckej tvorivosti, rezbári) alebo Od srdca k srdcu (srdiečkové variácie, prezentácia Klubu paličkovania),
jarmok remesiel, tvorivé dielne pre deti alebo súťaž
mikroregiónov vo varení gulášu. Hlavný program
nesie názov U nás na jarmoku a po ňom bude nasledovať výber toho najlepšieho z repertoáru domáceho folklórneho súboru Podhorčan.
Pozývame aj vás, aby ste prišli navštíviť tieto
folklórne slávnosti a spestrili si tak prvý prázdninový víkend tohto leta v skvelej a priateľskej atmosfére priamo v srdci Slovenska.
ÚSPEŠNÍ ŽIACI ZO ŽIARU NAD HRONOM

Národná výstava Deti a tradičná ľudová tvorba
Už po 16-ty krát umožnilo Liptovské múzeum
v Ružomberku vo svojich výstavných priestoroch
prezentovať zaujímavý pohľad žiakov základných
škôl na oživovanie a uchovávanie tradičných ľudových hodnôt vo forme zaujímavých výrobkov
vo všetkých odboroch a žánroch tradičnej ľudovej umeleckej tvorby. Výstava Deti a tradičná
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ľudová tvorba sa organizuje v trojročných intervaloch súťažnou formou. Tento rok sa do súťaže
zapojili základné školy z 12 okresov Slovenska
so 635 prácami. Región Žiar nad Hronom reprezentovali žiaci z rezbárskeho krúžku pri ZUŠ Zity
Strnadovej-Parákovej pod vedením Andreja Jánošku. Školu tradičných a súčasných remesiel pri
Pohronskom osvetovom stredisku úspešne
reprezentovali žiačky z materských a základných škôl zo Žiaru nad Hronom. Okres Žarnovica bol zastúpený žiakmi zo ZŠ Hronský Beňadik a zo ZŠ Brehy pod vedením Jána Fialu
hrnčiara z Brehov. Ocenenie získali Samuel Hubač
za drevorezbu Jánošík – ZUŠ Žiar nad Hronom,
Veronika Chovanová, Julka Fajčíková,Viktorka Piatriková a Veronika Mikolášová za rozprávkové zvieratká z drôtu – ZŠ s MŠ Š. Moysesa Žiar nad Hronom.
Mgr. Helena Soboslayová,
odborná zamestnankyňa POS
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

29.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
30.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
1.7. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
2.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
3.7. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
4.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
5.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
6.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
7.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
8.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
9.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
10.7. 13.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
11.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
12.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
13.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod. RNDr. Anna Florovičová
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

3.7. MUDr. Viera Krnčoková, Štefánikova 24, Lutila
(672 20 71)
4.7. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 73)
5.7. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21, Kremnica
(674 46 64)
10.7. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
11.7. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.
BURZA HOKEJOVÝCH KARIET A
FUTBALOVÝCH NÁLEPIEK

Burza hokejových kariet a futbalových nálepiek v ICM Žiar nad Hronom - krytá plaváreň
dňa 3. júla (sobota) od 10.00 hod. do 14.00
hod.
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DIA OKIENKO

Imunitný systém a diabetes
Už dlho sa vedci na celom svete snažia zistiť,
čo zapríčiňuje a spúšťa mechanizmus vzniku
diabetu 1. typu. Isté je, že pri jeho zrode stojí
porušený imunitný systém, ktorý napáda vlastné bunky v tele. Diabetes 1. typu vzniká zničením B-buniek pankreasu, čo vedie k absolútnej
závislosti od podávania inzulínu. Diétou ani
zvýšenou aktivitou nemožno diabetu 1. typu
predchádzať. Keďže na svete každoročne pribúda asi 65-tisíc detí s diabetom, stáva sa tento
jav vážnym zdravotným problémom o to väčším, že doteraz nepoznáme mechanizmus jeho
vzniku. Zatiaľ sa iba vie, že túto poruchu možno charakterizovať prítomnosťou aktívnych
reaktívnych lymfocytov (jeden druh bielych
krviniek), ktoré vniknú do pankreasu a zničia
B-bunky produkujúce inzulín. Úlohou imunitného systému je chrániť telo pred inváziou nepriateľov. Sú to v prvom rade mikroorganizmy
spôsobujúce infekciu, ako baktérie, vírusy, parazity a huby. Imunitný systém rozozná votrelca, ktorého obklopia a zničia ochranné bunky.
V tomto procese má významnú úlohu jeden
druh leukocytov (bielych krviniek) – lymfocyty
T. Pre telo je mimoriadne dôležité, aby lymfocyty, hlavná bunková časť imuniného systému,
vedeli rozlišovať medzi mikroorganizmami,
infikovanými bunkami a normálnymi bunkami
ľudského organizmu. Tieto bunky sú veľmi agresívne a ak sú chybne nasmerované, vrhnú sa
aj na zdravé bunky vlastného tela.
A k dôjde k omylu, že „pomýlené“ bunky
–lymfocyty zaútočia aj na bunky vlastného
organizmu, následky sú zdrvujúce. Postihnutá
osoba ochorie na diabetes 1. typu, alebo na reumatický zápal kĺbov, psoriázu, sklerózu multiplex či iné tzv. autoimunitné ochorenie.
Celý tento mechanizmus je dosiaľ ešte nie
dobre prebádaný a sľubná budúcnosť sa pokúša potlačiť autoreaktívne T bunky po infikovaní vlastných kmeňových buniek. Na probléme
mechanizmu vzniku diabetu 1. typu výskum
stále intenzívne pracuje. Pred niekoľkými týždňami vedci oznámili, že dedičný faktor pre
vznik diabetu 1 . typu, reumatických ochorení,
tvorby a likvidácie nádorových buniek a liečby
AIDS sa prekrýva, takže záplava nových informácií je obrovská. To všetko zvyšuje nádej, že
prevencia i liečba diabetu bude možná v dohľadnej dobe.
Margita Cibuľová (Prevzaté: Časopis Diabetik
č. 4/2007, str. 32-35)
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INZERCIA

www.ziar24.sk
NECHTÍK LEKÁRSKY

Vždy aktuálny a potrebný, ľahko dopestovateľný je nechtík lekársky, ktorý okrem svojich
kvalít pre zdravie človeka skrášli každú záhradu.

Ponuka nehnuteľností na predaj:

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,
web:
b: www.marshallreality.sk
w

•1-izb. tehl. (veľký), OV, Ul. Cyrila a Metoda, ZH, 19.000 € / 572.394,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 20.000 € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. A. Dubčeka, ZH, 22.000 € / 662.772,- Sk
•3-izb. tehl., OV, kompletne prerobený, Ul. Š. Moysesa, ZH, 46.470 € /1.399.955,20 Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- 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
•obchodno-kancelársky priestor o výmere 210 m2, centrum ZH,
100.000 € / 3.012.600,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•reštauračné zariadenie pri vlakovej zastávke, Jalná
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste

Foto: EF
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
noviny.ziar.sk
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Dňa 17. júna uplynulo 20 rokov od rozlúčky nášho milovaného manžela, otca a dedka
Tibora Frantu.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho spomínajú s láskou. Manželka, deti Edita, Renáta
a Erik s rodinami.

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

Dňa 5. júla uplynie 8 rokov od chvíle, čo nás
opustil náš otecko, dedko a pradedko
Ľubor Jančok.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spomienku. Spomína rodina.

Dňa 18. júna uplynulo 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.

SPOMIENKA

Čas beží v radosti i žiali
a 10 rokov sa minulo,
ani sme sa nenazdali.
Na tvoj hrob dávame
kyticu ruží
a do nich padajú naše
slzy.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a známym, ktorí sa dňa 24. mája
prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste manžela, otca a starého otca
Rudolfa Stajníka,
ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 72 rokov. Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti. Manželka Zuzana, deti
s rodinami a vnúčatá.

SPOMIENKA

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach
tých, ktorí ho milovali.

POĎAKOVANIE

Dňa 8. júla uplynie
10 rokov od smutnej
chvíle, čo nás opustil náš
drahý otec a starký
Ján Tuhársky.
Spomínajú dcéra s rodinou, syn s rodinou a vnúčatá Jozef s manželkou,
Róbert, Mirko a Katka.

HĽADÁM DOMOV

Springeršpaniel
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

Tento psík má asi 2 roky, je stredne
veľkého vzrastu, milý, prítulný pohoďák, ktorý sa znáša aj s inými chlpáčmi, a je vhodný aj k deťom. Určite
sa skoro stane miláčikom rodiny, ktorý
vám rád opätuje lásku, keďže osud sa
s ním nemaznal. Rozhodne je to psík,
ktorý potrebuje niekoho, kto ho bude
mať naozaj rád a s kým bude môcť tráviť všetok čas. Je vhodný skôr k domu
so záhradou, kde bude mať príležitosť
sa vybehať.
(r)
V prípade záujmu o adopciu psíka
môžete kontaktovať Martinu Vrtákovú
na čísle 0908 661 737.
Informácie o adopcii opustených
psíkov umiestnených v žiarskom útulku nájdete na webovej stránke mesta
(mesto-samospráva-mestskápolícia-útulok
pre psov).

noviny.ziar.sk

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujem všetkým príbuzným,
známym a kolegom, ktorí odprevadili
na poslednej ceste môjho drahého manžela a otca
Jozefa Liptáka,
ktorý nás opustil dňa 14. mája 2010.
Ďakujem za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Manželka a syn.
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Anglický týždeň na “Jednotke”
Základná škola na Ulici Dr. Janského pripravila pre svojich žiakov už druhý ročník aktivity
s názvom English in Week. Počas posledného
májového týždňa školáci zažili native English.
V škole v tomto čase pôsobili dvaja lektori pochádzajúci z anglicky hovoriacich krajín.
Angličan Tony pracoval s mladšími žiakmi
(9 – 10 rokov) a Američan Josh s najstaršími (14 – 15
rokov). Každý lektor odučil 30 vyučovacích hodín.
V oboch skupinách bolo 15 žiakov, teda optimálny
počet na výučbu cudzieho jazyka. Práca oboch lektorov bola kreatívna. Uplatňovali rôzne metódy vyučovania angličtiny, pričom ťažisko spočívalo v rozvoji konverzácie. Diskusie, hry a projekty sa striedali
s písaným slovom. Lektori sa rozprávali s deťmi
prirodzeným tempom, čím maximálne simulovali
anglicky hovoriace prostredie. Žiaci sa učili anglič-

na úspechy z predchádzajúcich ročníkov. Naši žiaci
pod vedením pedagogičky Márie Vozárovej prezentovali na súťaži viaceré hodnotné výtvory a získali niekoľko ocenení za najlepšie práce. Žiak Adam
Beňo získal Cenu Intech, ktorú udeľuje odborná porota za prínos v oblasti rozvoja technickej tvorivosti
detí. Ocenenie Najlepšia škola v technickej oblasti
tiež patrí „Jednotke“. Za úspechy boli odmenení finančnými prostriedkami v hodnote 330 eur, ktoré
budú použité na ďalší rozvoj technických zručností
žiakov. V súťaži Mladý technik sa potvrdilo, že nová
generácia rozumie technike a dokáže svoje vedomosti a zručnosti pozitívne využiť. Naša budúcnosť
je teda v dobrých rukách.
Vedenie I. ZŠ

Múdra hlavička zo „Štvorky“

V Základnej škole na Jilemnického ulici sa zrodil
výnimočný matematický talent. Je ním žiak VII. E
triedy Jakub Kapusta. Všetko sa to začalo v decembri 1. miestom v školskom kole matematickej pytagoriády. Následne si Kubo vybojoval aj 1. miesto

S tebou ma baví deň

tinu spontánnou cestou. Neboli ovplyvnení slovenským prízvukom, a tak sa mohli stopercentne koncentrovať na cudzí jazyk. Vyučovacie hodiny boli
skutočne efektívne, o čom svedčia aj vyjadrenia
žiakov, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke
školy (www.zsjanzh.edu.sk).
Zuzana Rosenbergová, učiteľka anglického
jazyka

MYSLÍME NA BUDÚCNOSŤ

Základná škola na Ulici Dr. Janského sa aj
v tomto školskom roku úspešne zapojila do súťaže Mladý technik. Je to prehliadka technickej
tvorivosti a výsledkov činnosti žiakov v technických krúžkoch, ktorá sa organizuje v rámci známeho projektu Protech.
V dňoch 15. až 17. júna si žiaci žiarskych škôl
mohli v priestoroch MsKC prezrieť jednotlivé práce,
ktoré boli rozdelené na niekoľko súťažných oblastí,
napr. stavebnice, výrobky z dreva, kovu, modelárske výtvory a technické hračky. Všetci návštevníci
sa zároveň mohli zapojiť do hlasovania a takýmto
spôsobom rozhodnúť o víťazoch v jednotlivých
kategóriách. ZŠ na Ulici Dr. Janského nadviazala
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v obvodnom kole – kategória siedmy ročník. Získal
také množstvo bodov, že ho komisia spomedzi
všetkých víťazov – siedmakov na Slovensku vybrala aj do celoslovenského kola v Bratislave. Jakub
sa na 4. jún tešil. Zodpovedne sa pripravoval, pretože vedel, že takáto šanca príde málokedy. Veril
si a úspech sa dostavil. Umiestnil sa na výbornom
2. mieste. Všetci sme sa s ním tešili. Naša „hlavička“
však vyniká aj v iných oblastiach. Každoročne dosahuje výborné výsledky v geografickej olympiáde,
je to všestranné dieťa. Jeho dominantnou vlastnosťou je ctižiadostivosť, túžba po vedomostiach. Je
„ťahúňom“ vo svojej triede, v ktorej vládne zdravá
vedomostná rivalita. Jakub, blahoželáme ti a držíme palce k ďalším úspechom.
Mgr. B. Želiarová – triedna učiteľka a učiteľka
matematiky

noviny.ziar.sk

Ešte koncom mája pripravili rodičia pre svoje deti z „Dvojky“ už po štvrtý krát športovo-zábavné popoludnienie pod názvom S tebou ma baví deň.
Cieľom tejto akcie bolo upevniť vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi, aby si rodičia
našli trochu času pre svoje deti a spolu s nimi
si mali možnosť zasúťažiť a zabaviť sa. Mohli si
vyskúšať niektoré zaujímavé disciplíny, ako napríklad lukostreľbu, ktorú ako spoluorganizátor
zabezpečilo CVČ, tiež maľovanie na tvár, alebo
hádzanie loptičkami do úst veľkého šaša. Ďalej
mohli chodiť na chodúľoch, hádzať na basketbalový kôš, hádzať loptou na kolky, skákať
do diaľky z miesta či zahrať si kolotoč pri stolnotenisovom stole. Starší žiaci si zahrali aj futbal
a vybíjanú na novom multifunkčnom ihrisku.
Deti dostali za svoje výkony jabĺčko a sladkú
odmenu. Nám bol zase odmenou úsmev a radosť v očiach detí. Najšťastnejšie však boli tie,
ktoré mohli ukázať svoju zručnosť svojim rodičom a učiteľom. A preto, milí rodičia, nájdite si
v budúcnosti čas a príďte aj vy medzi nás. Budeme sa na vás tešiť. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí toto popoludnie
pripravili. Vďaka patrí i CVČ a riaditeľstvu školy,
že sme mohli využiť ich nové zrekonštruované
priestory.
Mgr. Anna Čaklošová, predsedkyňa Rodičovského združenia
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Úspech najmladších basketbalových nádejí na medzinárodnom turnaji Badem
BASKETBAL

Najmladšie žiarske basketbalové nádeje sa
v dňoch 11. až 13. júna zúčastnili silne obsadeného turnaja Badem 2010 v Žiline. Na Slovensku ide o najväčší a najlepšie organizovaný
basketbalový turnaj mládeže.
Družstvo mladších minižiakov MŠK BK Žiar
nad Hronom, tvorené chlapcami narodenými
v roku 2000, obsadilo v konkurencii 12 tímov vynikajúce 2. miesto. Naposledy sa takýto úspech v tejto kategórii podaril súčasným žiarskym juniorom,
ale to už je dlhých 8 rokov. Či aj z týchto chlapcov
vyrastú raz majstri Slovenska alebo reprezentanti,
ukáže až čas. Ich výkonnosť a ambície do budúcej
sezóny v rámci Slovenska si však mohli overiť už
teraz na tomto prípravnom turnaji, ktorého sa zúčastnili okrem popredných slovenských družstiev
aj traja účastníci z Poľska.

Výsledky žiarskych minibasketbalistov sú príjemným prekvapením. V skupine A, kde sa hralo
systémom každý s každým, odohrali päť zápasov,
všetky víťazne. Ľahko si poradili so Sereďou a nečakane bez problémov aj s poľskou Wroclawou.
V najťažšom zápase skupiny sa potrápili so Žilinským Áčkom, ktoré však predčili v individuálnej
technike a aj pohyblivejším prejavom. Žilinské
Céčko na rozbehnutých Žiarčanov jednoducho
nemalo. Sobotný večerný zápas s Dolným Kubínom v dusnej a prehriatej telocvični bol bojom
o každú loptu, a hlavne o postup do nedeľného
finále. V druhom polčase sa nakoniec prejavila
väčšia kvalita, zohratosť a vyrovnanejší káder žiarskych basketbalistov.
Vo finále sa s poľským Przemyslom, ktorý suverénne vyhral B skupinu, pokúsili Žiarčania nadvia-

zať na výborné výkony, ale o víťazovi rozhodla
nakoniec menšia fyzická a aj mentálna vyspelosť
žiarskych tretiakov-štvrtákov. Vyfaulovanie hráčov prvej päťky zamiešalo celou zostavou Žiaru
a na rýchlejších a vyhratejších Poliakov hráči MŠK
BK jednoducho nemali. Hral sa však na slovenskú úroveň špičkový minibasketbal, skóre 62:45
za 24 minút čistého času hovorí o všetkom.
Tím mladších minižiakov MŠK BK Žiar nad Hronom podával na turnaji disciplinovaný a sympatický výkon. Všetci chlapci bojovali napriek
úmorným teplotám v telocvični v každom zápase
a zaslúžia si za svoj výkon absolútnu pochvalu.
Dúfajme, že im najlepší herný prejav zo všetkých
zúčastnených slovenských družstiev vydrží aj v sezóne 2010/11, ktorá sa začne už v októbri.
Norbert Nagy

STREETBALL TOUR 2010 ŽIAR NAD HRONOM

V sobotu 19. júna pokračoval jubilejný
5. ročník Streetball Tour organizovaný ako
Majstrovstvá Slovenska v streetballe šiestym
podujatím v Žiari nad Hronom.
V areáli Súkromnej Strednej odbornej školy
technickej na Janského ulici bojovalo o hodnotné
ceny, a zároveň o body do celkového poradia Streetball Tour 2010 celkovo 51 tímov v piatich tradičných kategóriách. V najsledovanejšej mužskej kategórii prerušil tohtoročnú hegemóniu Letného
Vánku trenčiansky tím pod názvom Kubo Ferala,
ktorý v dramatickom finále pripravil pre obhajcov
titulu prvú tohtoročnú prehru.
Najbližšie zavíta Streetball Tour 2010
26. júna do Ružomberka, viac informácií nájdete
na www.basketland.sk.
Výsledky Streetball Tour – Žiar nad Hronom:
Mini street ZŠ - žiaci a žiačky ZŠ: 1. Levíčatá (Levice), 2. Hit Back (Žiar), 3. Big Brothers (Žiar)

Mix ZŠ - žiaci a žiačky ZŠ: 1. RKM (Krupina), 2. Cez
dva melóny (Piešťany), 3. Just do it (Handlová).
Juniori: 1. Nech Žijú Ovečky (Bratislava),
2. Pagáče (Žiar), 3. Pizza Gainer (Detva).
Voľná mix kategória): 1. Zimný Vánok (Bratislava), 2. Anonymní stúpenci maku a šafránu (B. Bystrica), 3. Chivava z bufetu Mašľa (Trenčín).
Muži: 1.Kubo Ferala (Trenčín), 2. Letný Vánok
(Bratislava), 3. Kardiaci (Bánovce).
Organizátori 14. ročníka Streetballu v Žiari
nad Hronom vypísali ešte dve netradičné kategórie, ktoré v minulých ročníkoch v tomto
meste získali na popularite a do ktorých sa prihlásilo 13 dvojíc zložených z rodiča a dieťaťa. Zápasy
v kategórii Old - Young boli veľmi zaujímavé a
dokázali, že basketbal v Žiari nad Hronom má
veľkú popularitu a v budúcnosti opäť nadviaže
na úspechy, ktoré dosahoval basketbalový klub

v minulosti.
Výsledky
Old – Young (dieťa do 12 rokov): 1. Kádašiovci
(otec Ján, syn Jakub), 2. Holičkovci (otec Ľuboš,
syn Richard), 3. Mokrošovci (otec Michal, syn
Tomáš).
Old - Young (dieťa nad 12 rokov): 1. Šáliovci
(otec Radek, syn Rastislav), 2. Paštikári (otec Peter Janíček, syn Marek Janíček), 3. Aqua Ball (otec
Miloš Baláž, syn Daniel Neuschl).
Poďakovanie patrí mestu Žiar nad Hronom,
Technickým službám s. r. o. Žiar nad Hronom,
Súkromnej strednej odbornej škole technickej
v Žiari nad Hronom, Technickým službám, a. s. Žiar
nad Hronom, Konateľovi MŠK a všetkým sponzorom a mediálnym partnerom podujatia,
Zvláštne poďakovanie patrí p. Jozefovi Štábelovi
za prípravu a oganizáciu úspešného podujatia.
Peter Dubeň

HOKEJBALISTI PRVÝ ZÁPAS PREHRALI
Žiarski hokejbalisti prehrali prvý semifinálový zápas II. banskobystrickej hokejbalovej ligy
po samostatných nájazdoch.
Žiarčania nastúpili proti tímu Cult Club Canadiens. Dôsledky premenlivého počasia sa prejavili
aj na ihrisku, kde sa vytvorili rozsiahle mláky, ktoré
zabraňovali tvoriť kombinačnú hru. Žiarsky tím nastúpil do zápasu veľmi opatrne a hneď prvá strela
skončila v jeho bráne. Na 2:0 sa podarilo Bystričanom zvýšiť po teči brániaceho hráča. Žiarčanom
sa podarilo korigovať strelou od modrej čiary. Následne však zbytočne inkasovali počas presilovky.
Tú sa im však nakoniec podarilo využiť a rozdiel
skóre bol opäť len jednogólový. Na konci tretiny
však súper hral presilovú hru a nastrelená loptička od modrej čiary, ktorá išla mimo bránu, trafila
nešťastne hokejku žiarskeho hráča a opäť skončila
v bráne. Do tretej tretiny Žiarčania nastúpili s odhodlaním vyrovnať stav zápasu a prikloniť misky váh

na svoju stranu. Najskôr prekvapili brankára
bekhandovou prihrávkou z takmer bránkovej čiary a o minútu a pol na to počas oslabenia vyrovnali, keď žiarsky hráč trafil spoza brány bystrického
brankára a ten si loptičku vrazil do vlastnej brány.
V polovici tretej tretiny však hráči Cult Club Canadiens opäť hrali presilovku, ktorú sa im podarilo
využiť. Žiarčania tak opäť museli doťahovať. Zvýšenou aktivitou sa im nakoniec tri a pol minúty
pred koncom podarilo vyrovnať a na konci zápasu začali preberať iniciatívu. Tú však zmaril diskutabilne pískajúci rozhodca, ktorý žiarsky tím dve
minúty pred koncom opäť poslal do oslabenia.
Hráči Hbk sa ubránili a nasledovalo päť minútové
predĺženie, v ktorom sa Žiarčania dvakrát dostali
do prečíslenia dvoch na jedného, avšak bez zakončenia. Jeden a pol minúty pred koncom opäť
zaúradoval rozhodca, keď pre údajne veľa hráčov
na ihrisku, vylúčil opäť žiarskeho hráča. Bystriča-
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nia však ani túto príležitosť nepremenili a nasledovali tak samostatné nájazdy. Prvú sériu brankári
vychytali, no v druhej, v čase nájazdu Canadiens,
ukazál zas svoje „kvality“ jeden z rozhodcov, keď
odpískal z modrej čiary prerušenie, hoci druhý bol
na úrovni bránkovej čiary, a potom sa loptička dokotúľala do brány. Tento sporný moment vyvolal
burlivé emócie z oboch strán. Nakoniec sa kapitáni dohodli na opakovaní nájazdu, ktorý Bystričania premenili a keďže ďalšie nájazdy premenené
neboli, žiarsky tím Hbk SPORT TREND prvý semifinálový zápas prehral.
Hbk SPORT TREND - Cult Club Canadiens 5:6sn
(0:1, 2:3, 3:1), body: K. Valko 1+2, Považanec 1+1,
Hronec 1+0, Uhrovič 1+0, Kotyk 1+0, Valko T. 0+1,
SPORT TREND: Michaleje - Kotyk, K. Valko, Uhrovič
- Vallo, Považanec, Hronec, T. Valko
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Mladší dorast opäť naplno bodoval
FUTBAL MLÁDEŽE

III. LIGA SD STRED
27. kolo: Badín - FK Žiar nad Hronom 10:2
(3:0), góly Gallo a Gábor
30. kolo: Nová Baňa – FK Žiar nad Hronom 0:5
(0:3), góly Zvara 2, Neuschl 2, Bodor, ŽIAR: Siekela – Debnár, Janúch, Bodor, Gajdoš, Zvara, Gábor,
Glab, Vuong, Neuschl, Gallo. Striedali Mokrý a Hlaváč.
Gólová sprcha z 27. kola Žiarčanov prebrala a súperovi z Novej Bane nedali nedali žiadnu šancu
na zisk bodov.
Dohrávka 24. kola: Hôrky – Žiar nad Hronom
1:3
1. Martin
30 26 2 2 160:35 80
2. Zvolen
30 21 4 5 90:39 67
3. Námestovo
30 19 6 5 87:42 63
4. Badín
29 20 2 7 107:46 62
5. Žiar
30 17 6 7 77:40 57
6. L. Mikuláš
30 13 7 10 72:57 46
7. D. Kubín
30 12 8 10 56:39 44
8. Bánová
30 10 7 13 60:83 37
9. N. Baňa
30 10 4 16 57:91 34
10. Podbrezová C 30 10 2 18 53:95 32
11. Čadca
30 9 4 17 49:63 31
12. Bytča
30 7 6 17 53:80 27
13. K. N. Mesto
30 7 5 18 39:97 26
14. Fiľakovo
30 7 5 18 40:107 26
15. Hôrky
29 6 7 16 36:78 25
16. Krásno
30 5 5 20 35:79 20
III. LIGA MD STRED
27. kolo: Badín - FK Žiar nad Hronom 1:5 (0:1),
góly R. Hudec 2, Milčík, Širáň, Beňo, ŽIAR: Lehocký
– Haluška, Mezei, Hric, R. Hudec, Kukučka, Širáň,
Beňo, Kasza, Milčík, Pančík. Striedali Hanuška a
Búci.
Žiarčania nastúpili proti domácemu tímu koncentrovane a už v prvom polčase sa dostali
do vedenia. V druhej časti tréner hostí prestriedal,
čo prinieslo posun hry smerom dopredu a ďalšie

štyri góly v domácej sieti.
30. kolo: Nová Baňa – FK Žiar nad Hronom 2:4
(0:3), góly Pobežka 3, Kukučka, ŽIAR: Lehocký –
Haluška, Mezei, Milčík, T. Hudec, Kukučka, Širáň,
Beňo, Kasza, R. Pobežka, R. Hudec. Striedali Mojžiška, Rafalis a Pančík.
Žiarčania rozhodli o svojom víťazstve už v prvom polčase. V druhom poľavili a dovolili domácemu tímu zápas zdramatizovať. Hetrikom sa
zaskvel Pobežka.
Dohrávka 24. kola: Hôrky – Žiar nad Hronom
0:6
1. Námestovo
30 22 4 4 82:21 70
2. Martin
30 21 4 5 119:36 67
3. D. Kubín
29 19 8 2 81:24 65
4. Žiar
29 18 3 8 86:42 57
5. Zvolen
29 16 5 8 56:40 53
6. Čadca
29 16 4 9 98:64 52
7. K. N. Mesto
30 16 3 11 66:41 51
8. Fiľakovo
30 12 3 15 61:66 39
9. Krásno
30 11 4 15 38:67 37
10. Bánová
30 10 5 15 57:81 35
11. Podbrezová C 30 9 4 17 54:79 31
12. N. Baňa
30 9 3 18 30:76 30
13. Bytča
29 7 7 15 39:66 28
14. Badín
29 8 3 18 41:74 27
15. L. Mikuláš
30 6 4 20 33:83 22
16. Hôrky
28 3 2 23 23:104 11
II. LIGA SŽ STRED-JUH
25. kolo: Fiľakovo – Žiar nad Hronom 2:1 (1:1),
gól: Hric
26. kolo: Žiar nad Hronom – Sliač 1:1 (1:0), gól:
Arendáš.
1. Krupina
26 20 5 1 67:11 65
2. R. Sobota
25 19 3 3 97:26 60
3. Žiar
26 15 4 7 76:23 49
4. Revúca
25 15 3 7 67:36 48
5. Detva
25 13 2 10 57:36 41

6. B. Bystrica
7. Zvolen C
8. Tisovec
9. Fiľakovo
10. Hriňová
11. Sliač
12. MŠK R. Sobota
13. Badín
14. B. Štiavnica

25
25
26
25
26
25
26
26
25

12
13
10
9
9
9
8
4
2

4
1
1
4
3
2
5
3
0

9
11
15
12
14
14
13
19
23

56:36
53:58
75:80
47:55
48:66
46:60
44:66
27:96
21:132

40
40
31
31
30
29
29
15
6

II. LIGA MŽ STRED-JUH
25. kolo: Fiľakovo – Žiar nad Hronom 1:5 (0:0),
góly: Šimko 2, Pittner, Rišňovský, Horný
26. kolo: Žiar nad Hronom – Sliač 12:0 (5:0),
góly: Pittner 4, Šimko 2, Maslen 2, Bugár 2, Halás
2
III. LIGA SŽ STRED-SKUPINA C
21. kolo: Žiar nad Hronom B – Závadka 4:3
(3:2), góly: Kružlic 2, Hric, Karvaš
22. kolo: Heľpa – Žiar nad Hronom B 0:5 (0:2),
góly: Hric 2, Citko 2, Karvaš
1. Žiar
22 18 1 3 83:20 55
2. Žarnovica
21 16 4 1 55:12 52
3. Kremnica
21 12 3 6 77:29 39
4. Dudince
21 12 3 6 76:28 39
5. Selce
21 11 6 4 55:21 39
6. Hliník
21 8 5 8 45:44 29
7. Hont. Nemce
22 8 4 10 46:35 28
8. Závadka
21 7 2 12 41:67 23
9. Kováčová
21 6 2 13 24:56 20
10. Heľpa
22 5 3 14 27:73 18
11. Sl. Ľupča
21 3 4 14 29:87 13
12. Brusno
22 3 1 18 18:104 10
III. LIGA MŽ STRED-SKUPINA C
21. kolo: Žiar nad Hronom B – Závadka 1:3
(0:2), gól: Gibas
Marcel Pobežka

David Zverko víťazom 40.ročníka “MALÉHO ZÁVODU MÍRU“
PRETEKÁRI CK ŽIAR NAD HRONOM SA ZAČIATKOM JÚNA ZÚČASTNILI JUBILEJNÉHO 40. ROČNÍKA „MALÉHO ZÁVODU MÍRU 2010“.

(Dokončenie zo 16. strany)
Celkovým víťazom pretekov sa stal David Zverko
a navždy sa zapísal do zoznamu víťazov. Výborný
výkon dosiahol J. Bellan, ktorý obsadil 6. miesto
zo stratou 7:16 min. na víťaza. Na tretieho pretekára v celkovom poradí stratil iba 19 sekúnd. Z našich

pretekárov nesklamal tiež N. Jelža, ktorý obsadil
celkovo 25. miesto a v súťaži o biely dres najmladšieho jazdca si udržal 4. miesto. D. Mihalčík skončil po bojovnom výkone na 28. mieste, M.Truban
na 53. a K. Hasch na 57. mieste. David Zverko pridal
tri etapové víťazstvá a jedno druhé miesto. Získal
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žltý dres celkového víťaza, patrí mu aj modrý dres
najlepšieho pretekára v bodovacej súťaži a skončil
druhý v súťaži o bodkovaný dres najlepšieho vrchára. Družstvo Žiaru nad Hronom skončilo v celkovom
hodnotení družstiev na 2. mieste zo 14 družstiev.
Jozef Jelža
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Žiarski karatisti úspešne ukončili súťažnú sezónu
KARATE

S koncom školského roka sa nezadržateľne
priblížil aj koniec súťažnej sezóny pre našich
karatistov z MŠK Žiar nad Hronom. Poslednými
dvoma súťažami v prvej polovici júna karatisti
uzavreli ďalší z veľmi úspešných ročníkov, keď
sa im podarilo na súťažiach domácich i medzinárodných zozbierať 106 medailí – 29 zlatých,
36 strieborných a 41 bronzových, z toho 36 medailí bolo z medzinárodných stretnutí.
Predposlednou súťažou boli Majstrovstvá Slovenska družstiev, ktoré sa konali 5. júna 2010 v Košiciach. Vzhľadom na vekovú rôznorodosť žiarskych
pretekárov sa podarilo postaviť iba jedno súťažné
družstvo, a to starších žiačok v športovom zápase
– Timea Trokšiarová, Karolína Pivarčiová a Dominika Veisová. Nakoľko súťaž povoľovala hosťovanie
jedného člena v cudzom družstve, o našich pretekárov, ktorým nebolo možné vytvoriť družstvo,
prejavili záujem druhé kluby, takže Žiarčanov bolo
vidieť v družstvách Sabinova a Zvolena, kde si počínali veľmi dobre.
Ako prvé sa predstavili naše pretekárky v súťažnej
disciplíne kata - Emma Janeková v družstve starších
žiačok Slávie Zvolen a Alexandra Galetová v družstve mladších dorasteniek za ten istý klub, kde tieto
dievčatá aj trénujú. Emmine družstvo si vybojovalo tretie miesto. Saškinmu družstvu medaila tesne
unikla, keď dievčatá nakoniec prehrali v zápase
o tretie miesto. Po disciplíne kata nasledovali už
športové zápasy kumite. Žiarske družstvo nastúpilo v prvom kole s domácim družstvom z Košíc.
Napriek tomu, že súperky mali výškovú i hmotnostnú prevahu, nakoľko ide o súťaž open (bez rozdielu

hmotnosti), naše dievčatá sa súperiek nezľakli a poriadne zabojovali, čím sa prebojovali do ďalšieho
kola. Tu na nich čakalo kvalitné družstvo z Topoľčian. Ani tu dievčatá nezaváhali a posunuli sa tak
do finále, kde ich čakalo družstvo zo Sabinova, v ktorom štartovala aj naša Laura Beňová. Sabinovčanky
boli prisilné súperky, a tak sa Žiarčanky nakoniec tešili z titulu vicemajsteriek Slovenska. Potešil aj fakt,
že na najvyššom stupienku stála aj Laura Beňová.
Za Sabinov nastúpila aj Martina Tatárová za mladšie
dorastenky a Matúš Trokšiar za starších žiakov. Martinine družstvo v prvom kole remizovalo, a tak bol
nutný nový rozhodujúci zápas, kde ako najlepšia
z družstva nastúpila Martina. Tej sa však nepodarilo
zvíťaziť, a tak jej družstvo bolo z bojov vyradené.
Iná situácia bola v Matúšovom družstve, ktoré našlo premožiteľa až v semifinále. V napínavom boji
o tretie miesto bolo nakoniec všetko na Matúšovi,
ktorý nastúpil na rozhodujúci zápas. Matúš v predĺžení nakoniec vyhral a tak jeho družstvo oslavovalo
tretie miesto.
Poslednou súťažou tejto sezóny bol 14. ročník
Európskeho pohára mládeže v Bratislave, ktorý
sa uskutočnil 12. júna 2010. Na tento už tradične
veľmi kvalitne obsadený turnaj cestovalo celkovo 12 pretekárov. V konkurencii 560 pretekárov
zo 7 krajín ( Slovensko, Česko, Poľsko, Chorvátsko,
Anglicko, Ukrajina) sa opäť dokázali presadiť.
Ako prvé štartovali v súborných cvičeniach v kategórii štarších žiačok Emma Janeková a v kategórii mladších dorasteniek Alexandra Galetová.
Emma našla premožiteľku až v semifinále. V repasáži veľmi pekným výkonom postupne vyradila

súperky a získala krásne tretie miesto. Saška sa tiež
po prehratom zápase s finalistkou repesážou dostala do bojov o tretie miesto. Tu však prehrala
a obsadila štvrté miesto, čo je v náročnej konkurencii veľký úspech. Poobede štartovali kumiťáci,
ktorý mali priam saunové podmienky. V športovej
hale nefungovala klimatizácia a rozhodcom, ktorí
tam sedeli, sa lial pot z čela. Pretekári pritom okrem
kimona musia mať počas zápasu sadu chráničov
nôh, rúk a hrude. Každý zápas bol poriadne náročný aj na kondíciu. Ako prvý nastúpil do bojov
Erik Sklenka. V prvom kole nestačil na neskoršieho
finalistu. V repasáži mal opäť smolu, keď narazil
na majstra Slovenska, ktorý ho z bojov vyradil. Ďalším nováčikom na medzinárodnej súťaži bola Nina
Jelžová. Nina prehrala v prvom kole s neskoršou
víťazkou. V repasáži v boji o tretie miesto narazila
na majsterku Slovenska.
Nina odhodlaným a bojovným prístupom porazila oveľa skúsenejšiu súperku, čím vybojovala ďalšiu medailu. Ako ďalšie nastúpili súbežne
na troch zápasiskách Laura Beňová, Timea Trošiarová, Karolína Pivarčiová a Dominika Veisová. Scenár
ich bojov bol zhodný, keď sa všetky prebojovali
do semifinále, kde však prehrali. V bojoch o tretie
miesto okrem Karolíny dievčatá vyhrali. V starších
kategóriách nastúpila ako prvá Martina Tatárová – naša najúspešnejšia pretekárka tejto sezóny.
Martina sa postupne prebojovala do finále. Tu už
na súperku nestačila, no druhé miesto na takejto
súťaži veľmi potešilo. Medailovú zbierku sa už ďalším pretekárom nepodarilo rozšíriť.
Ľ. Striežovský, R. Černák

Žiarčania sa so sezónou rozlúčili víťazstvom
FUTBAL

25. kolo: Tisovec – FK Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska 2:0 (0:0), ŽIAR: J. Rapčan – Zelovič
(75. Žňava), Kmeť, Kochol, Dobrota, Slaný, Šimon,
Čamaj, Urgela, Abrahám, M. Rapčan.
Domáci potrebovali na istotu postupu vyhrať, ale
Žiarčania im to neuľahčovali. Hrali so zabezpečenou obranou na rýchle protiútoky. Lenže domáci
ich do šancí nepúšťali. Brankára domácich ohrozovali strelami z diaľky. Až do 80. minúty boli Žiarčania lepším mužstvom, avšak potom začali úradovať
rozhodcovia a po spornom ofsajde vsietili domáci
ich vytúžený gól. To Žiarčanov rozladilo, začali sa
viac sústrediť na rozhodcov, než na súpera. Domáci
hráči to využili a svoje víťazstvo potvrdili druhým
gólom.
Ostatné zápasy: Revúca – Štiav. Bane 3:0, Kalinovo – Hliník n/Hr. 3:2, Jupie B. Bystrica – B.
Štiavnica 4:1, Brusno – Poltár 6:1, Hajnáčka – D.
Strehová 2:2, Divín – V. Blh 4:0

26. kolo: FK Žiar nad Hronom/Ladomerská
Vieska - Brusno 4:1 (1:0), 8. Čamaj, 63. M. Rapčan,
70. Šimon, 86. Dobrota – 77. Chrenovský, rozhodoval Kuchen – 150 divákov, ŽIAR: J. Rapčan – Žňava
(69. Cvejkuš), Dobrota, Kochol, Kmeť, M. Rapčan,
Urgela, Šimon (72. Zvara), Čamaj, Abrahám, Silný
Domáci zaskočili hostí rýchlym gólov v 8. minúte.
Po štvrťhodine hry však prevzali iniciatívu hostia
a niekoľkokrát vyskúšali kvality žiarskeho brankára.
Pred polčasom sa hra opäť preniesla na kopačky
domáceho tímu. Žiarčania však svoje šance nevyužili a do šatní išli s jednogólovým náskokom.
Do druhého polčasu prišli hostia s cieľom vyrovnať
skóre, ale boli to domáci, ktorí v 63. minúte pridali
druhý gól. V 70. sa zaskvel domáci brankár, ktorý
vychytal veľkú šancu hosťujúceho Tuharského.
Potvrdilo sa staré známe – Nedáš, dostaneš a v tej
istej minúte pridal Šimon tretí gól domáceho tímu.
V 77. minúte korigoval výsledok Chrenovský. Bodku za vydareným stretnutím dal v 86. minúte Dob-
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rota.
Ostatné zápasy: B. Štiavnica – Kalinovo 3:1, Hliník n/Hr. – Tisovec 2:2, V. Blh – Jupie B. Bystrica
1:0, Štiav. Bane – Hajnáčka 9:0, D. Strehová – Divín 3:1, Poltár – Revúca 6:1
1. Tisovec
26 18 4 4 63:27 58
2. Kalinovo
26 16 4 6 54:32 52
3. Brusno
26 14 6 6 72:35 48
4. Jupie
26 14 4 8 62:34 46
5. Št. Bane
26 13 6 7 55:37 45
6. Poltár
26 12 6 8 61:39 42
7. Žiar
26 12 5 9 47:44 41
8. Revúca
26 9 3 14 40:45 30
9. B. Štiavnica
26 7 9 10 39:54 30
10. Hliník
26 9 2 15 48:61 29
11. D. Strehová
26 7 4 15 33:58 25
12. V. Blh
26 7 4 15 28:54 25
13. Divín
26 7 1 18 35:69 22
14. Hajnačka
26 5 6 15 37:85 21
Marcel Pobežka
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David Zverko víťazom 40. ročníka “MALÉHO ZÁVODU MÍRU“
PRETEKÁRI CK ŽIAR NAD HRONOM SA ZAČIATKOM JÚNA ZÚČASTNILI JUBILEJNÉHO 40. ROČNÍKA „MALÉHO ZÁVODU MÍRU 2010“.

Usporiadateľom bol cyklistický klub Lanškroun.
Čestným hosťom bol Vladimír Holeček, čestný
viceprezident Medzinárodnej cyklistickej federácie a prezident Európskej cyklistickej únie. Mesto
Lanškroun je situované v Orlických horách čo naznačovalo, aké náročné etapy pretekárov čakajú.
Všetci mali pred sebou osem horských a päť rýchlostných prémií v štyroch etapách o celkovej dĺžke
133 km. Na štart sa postavilo 78 cyklistov z 8 štátov
sveta a všetky najlepšie domáce tými, keďže sa preteky išli aj ako Český pohár.
CK Žiar nad Hronom postavilo svoje družstvo
v zložení: D. Zverko, J. Bellan, N. Jelža, D. Mihalčík,
M. Truban a K. Hasch.
Hneď prvá etapa merala 41 km a boli na nej tri
horské a dve šprintérske prémie. Po štarte išiel pelotón pohromade, jazdci sa navzájom spoznávali,
no len do prvej horskej prémie. Tu sa celý pelotón
roztrhal na malé skupinky, na čom mal zásluhu aj
náš pretekár D. Zverko, ktorý v tejto prémii skončil
druhý. S ním sa udržali iba traja pretekári z domácich tímov. Všetci štyria spolupracovali a bojovali
o body na prémiách. Zverko vyhral ešte dve horské a dve rýchlostné prémie a potvrdil svoju suverenitu. Na méte jedného km pred cieľom Zverko
zaskočil svojich súperov, nastúpil a vydal sa do sólového úniku. Do cieľa na námestí prišiel s rukami
nad hlavou ako víťaz etapy s 15-sekundovým náskokom. Zavŕšil tak svoju dominanciu v tejto etape
a právom obliekol žltý dres vedúceho pretekára.
Na druhom mieste prišiel D. Skaloš (Kovo Praha)
a tretí bol M. Hynek (Cyklo Kaňkovský). Výborný
výkon podal aj J. Bellan, ktorý prišiel so stratou
31 sekúnd na výbornom 6. mieste. Svojím výkonom potešil aj N. Jelža, ktorý prišiel na 25. mieste
a v súťaži o biely dres najmladšieho jazdca mu patrilo štvrté miesto.
Výsledky ostatných žiarskych pretekárov - D. Mihalčík prišiel na 38., M. Truban na 54. a K. Hasch
na 55. mieste.
Druhá etapa sa nazýva aj etapou pravdy. Štart
časovky jednotlivcov na 8,8 km v zvlnenom teréne
a s technickými pasážami bol o 9. hod. Štartovalo
sa v opačnom poradí, ako sa pretekári umiestnili
v prvej etape. Naši chlapci chceli potvrdiť výborný

výsledok z predchádzajúceho dňa. Víťazom sa stal
časom 12:52 min. vedúci pretekár David Zverko
(Žiar), ktorý si pripísal už druhé etapové víťazstvo.
Na druhom mieste prišiel so stratou 29 sekúnd M.
Niemi (Fínsko) a tretí skončil zo stratou 33 sekúnd
D. Skaloš (Kovo Praha). Nepopulárne štvrté miesto
obsadil po supervýkone J. Bellan (Žiar).
Ostatné výsledky: N. Jelža 30., M. Truban 38., D.
Mihalčík 42. a K. Hasch 64. miesto. Žlté tričko vedúceho pretekára si udržal suverén štartového pola D.
Zverko a zvýšil svoj náskok v celkovom poradí už na
58 sekúnd pred druhým D. Skalošom (Kovo Praha).
Tretia etapa mala štart poobede a pretekári mali
minimum času na regeneráciu. Opäť ich čakala
náročná 42,2 km dlhá etapa s jednou rýchlostnou
a tromi horskými prémiami. Po štarte bolo tempo
voľnejšie, ale iba po prvú horskú prémiu. Tu sa začalo opäť pretekať a z pelotónu odpadávali prví
pretekári. V stúpaní na poslednú horskú prémiu
sa na čele usadila 25-členná skupina, v ktorej bol
aj vedúci pretekár Zverko a Bellan. Svoje úsilie dotiahli až do cieľového mesta Lanškroun. O víťazovi
rozhodoval záverečný špurt celej skupiny. Najlepšie sa zorientoval K. Slesicky (Poľsko), ktorý zvíťazil
pred našim pretekárom v žltom drese D. Zverkom.
J. Bellan mal v záverečnom špurte pád, ale nič vážne sa mu nestalo a pokračoval v pretekoch.

Ostatné výsledky Žiarčanov: N. Jelža
na 29., D. Mihalčík na 33., M. Truban na 59. a K. Hasch
na 61. mieste. Žltý dres si z prehľadom udržal D.
Zverko, ktorý zvýšil svoj náskok na 1:04 min.
Štvrtá etapa dlhá 41,2 km dostala prívlastok
kráľovská a jazdí sa nezmenená už 20 ročníkov.
Za pekného slnečného počasia čakal na cyklistov
boj na dvoch rýchlostných a dvoch horských prémiách. Na trati bolo jedno náročné 5 km dlhé stúpanie, ktoré v minulosti už viackrát rozhodlo o celkovom víťazovi pretekov. Vedúci pretekár D. Zverko
nechcel ponechať nič na náhodu, a tak v tomto
náročnom stúpaní zaútočil. Stačil mu iba najlepší
vrchár v celkovom hodnotení M. Hynek (Cyklo
Kaňkovský). Obaja pretekári vzorne spolupracovali a neustále zvyšovali svoj náskok pred skupinou
prenasledovateľov až na rekord pretekov 5:20 min.
Pred cieľom sa Zverko odpútal od svojho kolegu
v úniku a na námestie v Lanškroune prišiel víťazne. Za ním na druhom mieste prišiel M. Hynek
(Cyklo Kaňkovský) so stratou 17 sekúnd. Na treťom
mieste prišiel s veľkou stratou 5:20 min. D. Baška
(Slovakia), ktorý priviedol 17-člennú skupinu prenasledovateľov. Po bojovnom výkone prišiel na 8.
mieste J. Bellan. Svojím výkonom potešili N. Jelža,
ktorý prišiel na 22. a D. Mihalčík na 27. mieste. Ďalší
Žiarčania prišli - M. Truban na 55. mieste a K. Hasch
na 57. mieste.
(Pokračovanie na 14. strane).

Žiarčania opäť ukázali svoje schopnosti. Foto: Jozef Jelža

