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V tomto čísle:
ŽIAR UŽ MÁ ZREKONŠTRUOVANÉ
TRI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY

Projekt rekonštrukcie materskej školy je v plnom prúde. Kompletne zrekonštruované sú už
tri objekty škôlky, na ďalších sa intenzívne pracuje. Strana 3.

Nový skejtpark je už otvorený

s

MESTU FINANČNÝ KOLAPS NEHROZÍ

I keď niektoré samosprávy bojujú s nedostatkom verejných financií, nášho mesta sa to netýka. Výpadok, ktorý v mestskom rozpočte nastal,
máme podľa slov hlavného ekonóma mesta čím
zachrániť. Viac informácií na strane 2.

STRANA 2

ZAČALI SA LETNÉ PRÁZDNINY

Rekonštrukčné práce na námestí pokračujú,
presádzali sa aj ďalšie dreviny
Školáci si prevzali koncoročné vysvedčenia
a začali im tak dva mesiace oddychu. Dni voľna
môžu stráviť aj na žiarskom plážovom kúpalisku.
Otváracie hodiny či cenník služieb nájdete na 7.
CITY FEST 2010 SA BLÍŽI

Už 5. ročník žiarskeho City Festu sa tento rok
uskutoční 14. augusta. Opäť vás čaká množstvo
lákadiel v podobe hudobných koncertov. Kto
všetko zavíta v auguste do Žiaru, nám v rozhovore prezradil dramaturg MsKC, Marián Vojtko.
Rozhovor na strane 6.
V MESTE PRIBUDNE 17 NOVÝCH STOJÍSK

Do konca októbra bude v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu vybudovaných
17 nových stojísk. Od už vybudovaných sa budú
trochu líšiť. Viac na 2. strane.

STRANA 3

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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Žiaru finančný kolaps nehrozí
Hospodárska a finančná kríza postihla nielen malé, ale i väčšie mestá či obce. Mnohé
zaznamenali pokles vo výbere podielových
daní, čo značne ohrozuje ich rozpočty. Mnohým samosprávam hrozí, že nebudú mať ani
na bežné výdavky a hrozia kolapsom.
Výpadok príjmov z podielových daní postihol
aj naše mesto. Ale keďže Žiar nad Hronom má
podľa hlavného ekonóma mesta, Juraja Gallu,
ekonomiku dobre naštartovanú, nemusíme sa
obávať kolapsu.
Juraj Gallo: „V porovnaní s inými mestami máme
výhodu v tom, že aj keď teraz nastal výpadok,
máme ho čím zachrániť. Keďže sme sa v minulých rokoch snažili hospodáriť čo najúspornejšie
a vznikali nám prebytky, tak v tejto ťažkej chvíli
vieme tieto peniaze použiť z rozpočtu tak, aby
obyvatelia nič nepocítili.“ Nemôže sa tak stať, ako
možno v iných mestách, že by bolo potrebné vypnúť verejné osvetlenie, prestať s vyvážaním komunálneho odpadu, alebo pozastaviť naštartované
európske projekty. „Myslím si, že občania vidia, že
sa kosí i že sa svieti. Európske projekty, ktoré sú
rozbehnuté, pokračujú a nie sú ohrozené.“ Nás
však zaujímalo, ako vyzerá prognóza do budúc-

Investícia do Vašej budúcnosti

nosti, aby sa nestalo, že by finančný kolaps nastal
v meste neskôr. „Celková prognóza výberu daní
je zlučiteľná iba s tým, aby slovenské hospodárstvo ďalej rástlo, aby boli ľudia zamestnaní a aby
platili dane. A potom v samospráve sa to prejaví
v jej príjmoch. Pre nás, ako to prognóza ukazuje, nie je budúcnosť ružová, ale je zvládnuteľná.
Už od roku 2003 sa snažíme hospodáriť čo najlepšie a tie opatrenia, ktoré možno teraz väčšina
miest prijíma, my už máme za sebou. V tomto
trende nepoľavíme. Verím tomu, že sa nám podarí
zvládnuť aj budúce roky,“ dodal Juraj Gallo. Mesto
Žiar nad Hronom však aj v časoch krízy dokáže
šetriť. Ako príklad môžeme uviesť verejné osvetlenie, ktoré po ukončení projektu rekonštrukcie
ušetrí minimálne 50 % elektrickej energie v porovnaní so starým osvetlením, rovnako tak aj projekty rekonštrukcie základných škôl a materských
škôl, ktoré taktiež umožnia nájsť rezervy v budúcich rokoch na teple ako takom v samotných zariadeniach. „Máme množstvo vecí, ktoré v budúcnosti budú mestu znižovať náklady, a tým pádom
si z rozpočtu mesta budeme môcť dovoliť viac,“
dodal na záver hlavný ekonóm mesta.
(li)

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj

Do konca októbra bude v meste 17 nových stojísk
V rámci projektu Intenzifikácia separovaného
zberu sa vybuduje 17 nových stojísk, ktoré budú
stáť pri všetkých materských, základných a stredných školách, pri mestskom úrade a mestskom kultúrnom centre.
Prostriedky vynaložené na realizáciu stojísk predstavujú viac ako 165-tisíc eur. Ako pre Mestské
noviny povedal projektový manažér mesta Pavel
Mužík, stojiská dokončia a odovzdajú do užívania
do konca októbra tohto roku. „Je to taký istý typ
stojísk ako pri bytových domoch. Nebudú však
všetky úplne rovnaké, riešia sa podľa konkrétnych
podmienok jednotlivých škôl a objektov. Rozhodli sme sa, že urobíme zmenu, napríklad aj pletivá budú iné. Niektoré stojiská budú postavené
na paneloch, iné budú murované, tak ako aj ostatné v meste,“ spresnil Pavel Mužík.
Iba pripomíname, že na projekt Intenzifikácia se-

parovaného zberu získalo mesto finančný príspevok vo výške viac ako 3 milióny eur. Vďaka tomuto
projektu bude v meste efektívny spôsob nakladania s odpadmi a prispeje sa aj k ich materiálovému
a energetickému zhodnocovaniu. Predpokladá sa
zvýšenie množstva zhodnoteného odpadu zo súčasných 210,598 ton ročne na 1576,129 ton ročne,
čím sa vytvorí materiálová základňa pre realizáciu
ďalších projektov v oblasti zhodnocovania odpadov. Žiar nad Hronom sa v najbližších rokoch
zameria hlavne na oblasť mechanicko-biologickej
úpravy biologicky rozložiteľných odpadov cestou
produkcie bioplynu, ktorý budú okrem iného ako
pohon využívať aj vozidlá na zvoz odpadu, ako aj
ďalšia komunálna technika. Samozrejmosťou je
orientácia na najmodernejšie BAT technológie,
s dôrazom na environmentálny a ekonomický princíp.
(li)
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ŽIARSKY SKEJTPARK JE UŽ SPRÍSTUPNENÝ
VEREJNOSTI

Začiatkom prázdnin sprístupnilo mesto
skejterom novovybudovaný skejtpark, ktorý sa
nachádza v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici.
Prevádzkovateľom skejtbordového ihriska, ktoré
má rozlohu 36 x 30 metrov, je spomínaná základná škola. Od marca do septembra sa otvára denne
od 7.00 do 20.00 hod. a od októbra do februára
od 7.30 do 17.00 hod.
Ihrisko je určené pre športovcov na kolieskových
korčuliach, pre bmx bicyklovanie, loptové hry a, samozrejme, pre skejterov.
Vyasfaltované športovisko malo od začiatku svojich nepriateľov – obyvateľov, ktorí bývajú v blízkosti „Štvorky“. Tí sa obávali najmä prílišného hluku,
ktorý by skejteri mohli spôsobiť. Práve kvôli tomu
mesto zaplatilo v tejto časti meranie hluku, a rovnako aj posudok odbornej firmy. Jedným z rozhodnutí vybudovať v meste skejtpark bola aj petičná
akcia mladých skejterov, ktorým svojím podpisom
vyjadrilo podporu takmer 1400 občanov. A hoci sa
niektorým mladým nepáči, že v športovisku chýba
U-rampa, mali by si uvedomiť, že ešte len pri myšlienke vzniku skejtparku sa primátor vyjadril, že
tento prvok tu bude absentovať práve pre obavy
obyvateľov z prílišného hluku.
I keď v areáli ihriska je prísny zákaz fajčenia či
odhadzovania odpadkov, iba niekoľko dní po jeho
otvorení je priamo pri skejtparku množstvo plastových a sklenených fliaš, rozhádzaného papiera
či ohorkov z cigariet. „Podľa mňa by priestor skejtparku mal byť ohradený rovnako ako sú aj detské
ihriská. A tiež by sem mali častejšie chodiť mestskí
policajti na kontrolu. Veď nie je možné, aby to tu
iba pár dní po otvorení vyzeralo ako smetisko a to
nehovorím o tom, že nové prekážky pre skejterov
sú už postriekané sprejmi,“ netají rozhorčenie jeden z obyvateľov susediaceho bytového domu,
ktorý na ihrisko chodí spolu so svojim deťmi. Ako
nám povedal hovorca mesta Martin Baláž, i keď sa
s oplotením zatiaľ nepočíta, v areáli športoviska
budú umiestnené smetné koše. „Sme vďační Nadácii ZSNP a Slovalco, ktorá nám na skejtpark poskytla
financie. Z nich sme však zafinancovali vyasfaltovanie ihriska a nové skejtové prvky. Ak však občania
uvidia niekoho, ako robí v okolí skejtparku neporiadok, či akokoľvek inak porušuje prevádzkový poriadok, alebo sa v areáli zdržuje po otváracích hodinách, okamžite nech volajú mestskú políciu. Určite
sem však mestskí policajti budú chodiť aj častejšie
hliadkovať,“ zdôraznil hovorca Martin Baláž. (li)
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k 31.12.2009 je mesto Žiar nad Hronom.
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Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Investícia do vašej budúcnosti“

Dreviny z námestia sa opäť presádzali do medziblokových priestorov

Revitalizácia centrálnej mestskej zóny začala pred niekoľkými týždňami, a to v priestore,
kde bude stáť budova polyfunkčného centra.
V týchto dňoch sú už v plnom prúde aj búracie
práce v časti blízko Hotela Luna, pred budovou
Okresného súdu, kde bude najviac oddychových možností.

Ako nám povedal projektový manažér Pavel
Mužík, v prvom rade sa museli vyrúbať stromy
a v týchto dňoch sa začalo aj s búraním dlažby
pred budovou Okresného súdu. „V najbližších
dňoch začne firma realizujúca rekonštrukčné práce kopať jamu na vodný prvok – fontánu. Do týchto dní sa už stihla vybudovať aj studňa s hĺbkou
60 metrov. Studňa bude slúžiť na zásobovanie fontány a tiež na automatické zavlažovanie trávnikov.
Realizovala sa však z vlastných zdrojov mesta, nie
z financií získaných na projekt,“ uviedol Pavel Mužík.
S pokračujúcimi rekonštrukčnými prácami
pri revitalizácii centrálnej mestskej zóny bolo znovu potrebné presadiť niekoľko drevín. Ako nás
informovala Marcela Gendiarová z odboru životného prostredia, tentokrát sa presádzali dreviny
z priestoru pred budovou Okresného súdu. „Podarilo sa nám presadiť jeden tis, dva berberisy (dráče), jednu borovicu horskú a tri zlatovky, čiže zlatý
dážď. Z betónových kvetináčov sme ich odborne

Dlažba pred Okresným súdom je už zbúraná.
vybrali a nové miesto sme im našli v medziblokovom priestore na Pod vrškoch.“
Na projekt Revitalizácia centrálnej mestskej zóny
získalo mesto nenávratný príspevok vo výške viac
ako 1,5 milióna eur. Po ukončení projektu, ktoré
je naplánované na november tohto roku, budú
na námestí okrem iného spevnené komunikačné
prepojenia, vznikne množstvo oddychových možností, pridané budú i herné prvky pre deti či fontána s náhodne automaticky voleným systémom
striekania a možnosťou prechádzania sa vo vode.
Súčasťou projektu je i nová výsadba stromov, krov,
trvalkových a letničkových kvitnúcich záhonov či
zavlažované trávnikové plochy. K zvýšeniu bezpečnosti prispeje zrekonštruované verejné osvetlenie a
novonainštalované ochranné stĺpiky voči prejazdu
motorových vozidiel cez pešiu zónu.
(li)
UZÁVIERKA NÁMESTIA

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Investícia do vašej budúcnosti“

Kompletne zrekonštruované sú už tri budovy materskej školy
Ďalším veľkým projektom, o ktorom sme
vás už informovali, je Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Dr. Janského
č. 8. V rámci tohto projektu sa mestu podarilo
získať viac ako 1,8 milióna eur z Regionálneho
operačného programu.
Ako prvé sa začali rekonštruovať budovy materskej školy na Ulici A. Kmeťa 11 a na Rudenkovej
ulici. Dokončený je už aj objekt na Ulici Janského
8. V týchto dňoch pokračujú rekonštrukčné práce
na budove na Rázusovej ulici, ktorá bude dokončená do konca tohto mesiaca a hneď potom sa bude
pokračovať na Ulici A. Kmeťa 17. Najnovšie sa prerába škôlka na Sládkovičovej ulici.
Po ukončení celého projektu budú vynovené
a zrekonštruované všetky objekty materskej školy,
pričom ide celkovo o 12 objektov. Zateplia sa všetky budovy, vymenia sa okná a dvere, vo všetkých
objektoch sa vybudujú bezbariérové prístupy a odstránia sa i havarijné stavy kanalizácie a rozvodu
pitnej vody. Okrem toho sa vybuduje multimediálna učebňa a tvorivá dielňa Protech. Vďaka rekonštrukcii sa na energiách ušetrí v budovách škôlky
viac ako 44 percent.
Ešte v minulom roku sa podarilo zrekonštruovať aj všetky budovy základných škôl, ktoré patria
do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na ich obno-

vu boli použité vlastné prostriedky mesta, ako aj financie z projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ.
Už dnes môžeme povedať, že vďaka kompletným
rekonštrukciám mesto šetrí na energiách. Po skončení projektu, v ktorom sa zmodernizujú i budovy
materskej školy, bude mať mesto Žiar nad Hronom
zrekonštruovanú kompletnú školskú sieť vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti.
(li)

Pôvodný stav budovy na Ul. Dr. Janského 8.

Škôlka po rekonštrukcii.

noviny.ziar.sk

Od 29. júna až do odvolania nebude možné
prechádzať popred budovu Okresného súdu,
smerom od Námestia Matice slovenskej k Hotelu Luna kvôli úpravám chodníka v rámci projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny. Obmedzenie vstupu do budovy Okresného súdu
by malo trvať predbežne do septembra.
Ohradenie stavenísk siaha od Dexia banky, až
po Hotel Luna, druhá časť, na ktorej sa realizuje
výstavba Polyfunkčného centra, pokračuje až
k budove pošty a pred Obvodný úrad. Keďže
do ohradených stavenísk je zakázané vstupovať, dovtedy budú ako vstupy do budovy slúžiť
zadné vchody. K nim sa možno dostať cez dvor
smerom od Hotela Luna, ako aj dvorom od Ulice Š. Moysesa. Schéma dočasného prístupu je
vyznačená na oplotení.
V najbližších dňoch sa začnú rekonštrukčné práce aj pred mestským úradom, aj táto
časť bude uzavretá. Prechádzať sa bude môcť
po protiľahlej časti.
(r)
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Poznáme plasty?

Plasty – výdobytok aj skaza doby
V posledných dvoch číslach Mestských novín
sme písali o význame separovania skla a papiera. Ďalšou významnou zložkou zmesového
komunálneho odpadu sú plasty. V tomto čísle
uverejňujeme zaujímavosti z histórie tohto materiálu, ktorý je pre našu súčasnú dobu doslova
výdobytkom aj skazou zároveň. V budúcom čísle sa dočítate o rozdelení, označovaní plastov,
o spôsobe ich separácie a jej význame pre človeka a spoločnosť.
Plasty boli objavené v 19. storočí, ich búrlivý vývoj začal od konca 19. storočia a spôsobil prevrat v použití materiálov na celom
svete, väčšina z nich sa využívala pre armádu.
Počiatky moderného plastového priemyslu siahajú
do Ameriky. Mnoho materiálov, ktoré bežne využívame, pochádza z prírody, napríklad drevo, kovy,
bavlna, koža a iné získavame z rastlín, zvierat, prípadne ich ťažbou zo zeme.
Dnes už je možné nahrádzať ich lacnejším, synte-

ticky pripraveným materiálom – plastom. Vyrába sa
z látok, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v rope,
ale aj v zemnom plyne a v uhlí. O ich spracovanie sa
starajú odvetvia chemického a petrochemického
priemyslu.
Plasty sa ľahko tvarujú, možno z nich vytiahnuť
tenké fólie alebo použiť na výrobu predmetov bežnej spotreby. Sú najnovšími obalovými materiálmi.
Druhú polovicu 20. storočia môžeme charakterizovať ako éra plastov. Obklopujú nás všade a
ich účinkami – cez vzduch, vodu a potraviny
– ovplyvňujú (znečisťujú) pracovné a životné
prostredie a nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus.
Plasty sa používajú:
•pri balení potravín,
•pri výrobe konzumných produktov (šaty, topánky,
domáce spotrebiče, nábytok, kontajnery, hračky),
•ako stavebný materiál (potrubia, odkvapové rúry),
•v dopravných prostriedkoch (sedadlá, podložky,
krytiny, koberce, vlakov),
•ako textilné vlákna na obleky a poťahoviny.
Jednou z výhod plastov je ich odolnosť voči korózii a rozkladu. Pretože sú plasty odolné voči vode a
nehnijú, sú ideálnym materiálom
na vodovodné rúry či kvetináče. Plasty možno
rýchlo vytvarovať do akejkoľvek podoby, môžu
z nich byť misky na jedlo, kelímky, poháre, odpadkové koše v domácnosti, plastové kreslá, plastové lavičky, hračky, aj jednorazový plastový riad,
s ktorým sa stretávame na rôznych spoločenských
podujatiach, kúpaliskách a podobne. Sú praktické, ľahké a po použití sa znehodnotia. Ľudia sú
ovplyvňovaní plastmi nielen počas výroby, ale
aj počas používania. Niektoré chemikálie prenikajú do potravín. Napríklad z polystyrénu sa
uvoľňuje styrén, z PET fliaš, sa uvoľňuje acetylaldehyd a existujú evidentné dôkazy, že acetaldehyd sa
vyplavuje z PET fliaš do vody.
Zneškodňovanie PVC spaľovaním je škodlivé,
pretože spaľovaním PVC vznikajú tiež karcinogénne produkty spaľovania – dioxíny. Vedecká komunita považuje dioxíny za najjedovatejšie chemikálie, ktoré kedy človek vyprodukoval. Je ich asi
210 druhov. Vznikajú ako nepotrebné vedľajšie produkty priemyselných aktivít, u ktorých sa
pri spaľovaní používa chlór.
Vplyv dioxínov na zdravie:
• poškodzujú imunitný systém,
• narušujú hormonálny systém,
• poškodzujú vyvíjajúci sa plod v tele matky
(teratogenita),
• majú rakovinotvorné účinky (podporujú rast
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nádorov),
• negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém,
• podporujú cukrovku,
• poškodzujú nervový systém, môžu prispieť
k poruchám správania,
• môžu spôsobiť negatívne vývojové a neurologické poruchy novorodencov, ktorých matky boli
vystavené vysokým dávkam.
Plasty sú jedným z najhoršie recyklovateľných
materiálov a najviac zaťažujú naše životné
prostredie, pretože sa na trhu vyskytujú v mnohých podobách. Môžu sa recyklovať len na produkt
s nižšou kvalitou – plastová fľaša od malinovky sa
môže len vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel alebo ako izolácia
do spacích vakov. Zo zmesi plastového odpadu
však možno recykláciou vyrobiť napríklad odolný
plastový plot, protihlukové panely pre dopravné
komunikácie, clony proti oslneniu, zábrany proti
snehu či nosiče dopravných značiek.
Recyklácia plastov je možná po veľmi dôkladnom pretriedení, lebo vlastnosti granulátu získaného z odpadového plastu sa líšia od vlastností
novej suroviny. Počet recyklácií aj množstvo plastových obalov vhodných k recyklácii je preto obmedzený:
• PE sa znovu používa na odpadkové vrecká a
odpadové koše,
• PVC na výrobu tyčí, trubiek, plastový nábytok,
• PET fľaše sa môžu vyčistiť, rozomlieť na malé
kúsky, roztaviť a vyrobiť vlákna na tkaniny a
nábytok.
Je možné spracovávať aj zmiešané a znečistené
plastové obaly – nahrádzajú ťažké palivové oleje
pri výrobe cementu či železa, nebezpečné je však,
že sa pri tom do ovzdušia dostáva veľa nečistôt a
jedovatých látok. OŽP, zdroj: Internet, upravené

Mestské noviny | 13. júl 2010

5

PUBLICISTIKA

Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva v areáli Technických služieb, a. s.
Poslednú júnovú sobotu si Technické služby, a. s. a mesto Žiar nad Hronom pripravili
pre obyvateľov mesta Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva.
V areáli spoločnosti si mohli návštevníci sami
otestovať nové vozidlá na odvoz odpadu, ako aj
techniku na spracovanie odpadu, ktorú používa
naše mesto a Technické služby, a. s. v systéme odpadového hospodárstva.
Pre deti boli pripravené nafukovacie atrakcie,
súťaže, jazda na vysokozdvižných vozíkoch či maľovanie na tvár. Na pódiu vystúpili country a folková kapela Jasoň, Nová Komunita, Folklórny súbor
Ďatelinka, Ivka Kováčová, René Lacko & Downtown
band (Jimmy Hendrix) a Jackson Janák (Revival Michael Jackson).
Ako nám povedala riaditeľka spoločnosti Tech-

nické služby, Zuzana Gallová, cieľom sobotňajšieho
Dňa otvorených dverí bolo podeliť sa s obyvateľmi
Žiaru o radosť z novej techniky, ktorou sa v meste zváža a upravuje odpad a na ktorú sa podarilo
získať finančné prostriedky z eurofondov. Zuzana Gallová: „Ide o najmodernejšie vozidlá, ktoré
okrem Žiaru nad Hronom nikde inde na Slovensku
nejazdia. Akciu finančne zastrešovala spoločnosť
Redox, dodávateľ zvozovej techniky a zberných nádob. Veľmi sa tešíme, že možnosť vyskúšať si nové
vozidlá využilo veľa ľudí, hlavne detí. Bolo milé vidieť manželky, maminky, ba aj staré mamy vodičov
kukavozov a závozníkov, ako si „skúšajú“ vozidlo,
v ktorom ich chlap trávi väčšinu pracovného času.
Vďaka peknému počasiu sa dosýtosti vyšantili aj
deti, či už na trampolínach, nafukovacích atrakciách, alebo na vysokozdvižkách. Pre deti boli pripra-

Vysvedčenia sú rozdané, začínajú letné prázdniny

V stredu 30. júna si deti na Slovensku prevzali
koncoročné vysvedčenia. Výnimkou neboli ani
žiarski školáci.
Približne 1 800 detí zo základných škôl v Žiari
nad Hronom si v poslednú júnovú stredu prevzalo
svoje koncoročné vysvedčenia. Najviac vysvedče-

ní – takmer 600 – rozdali učitelia v Základnej škole
na Ulici Dr. Janského a viac ako 580 vysvedčení si
prevzali školáci zo Základnej školy na Ulici M. R.
Štefánika. V Základnej škole na Jilemnického ulici
si koncoročné ohodnotenie svojej školskej práce
odnieslo viac ako 300 žiakov, rovnako ako aj v Základnej škole s materskou školou Š. Moysesa.
Väčšina detí bola s vysvedčením spokojná, ale ako
im prízvukovali ich pani učiteľky, niektorí majú aj
určité rezervy. „V čítaní musím pridať, ale v druhom
ročníku sa už hádam zlepším. Ostatné predmety
mi idú. Najviac mi ide matematika a najradšej mám
výtvarnú,“ prezradil prvák Miško. K vysvedčeniam
dostali prváci z „Jednotky“ aj obrázkové knižky.
Brány škôl sa opäť otvoria 2. septembra.
(li)

Mestská obývačka, priestor pre mladých
Až 6 100 eur získala neformálna skupina SCÉNA
a jej partner – mesto Žiar nad Hronom na zriadenie
takzvanej Mestskej obývačky. Mesto Žiar nad Hronom na tento účel poskytlo priestor konferenčnej
miestnosti na I. poschodí krytej plavárne v Žiari nad
Hronom.
Vďaka finančnej podpore z programu Mládež
v akcii Národnej agentúry Iuventa sa nám cez akciu Mládežnícka iniciatíva podarilo vytvoriť verejný
priestor, kde sa môžu mladí ľudia vo veku od 14
do 30 rokov stretávať a organizovať rôzne školenia, či podujatia pre mladých. Počas realizácie aktivít projektu sa v tomto priestore uskutočnil rad
podujatí ako workshopy na rôzne témy, stretnutia
Mestského mládežníckeho parlamentu mesta Žiar
nad Hronom, besedy, ale aj prípravná návšteva
medzinárodnej mládežníckej výmeny „What is
life of youth about?“ či stretnutie žiarskej mláde-

že s účastníkmi výmeny. V marci sme k priestoru
Mestskej obývačky pridružili aj Informačné centrum mladých Žiar nad Hronom, aby sme rozšírili
naše možnosti a vytvorili tak komplexný priestor
pre realizáciu mladých. Mestská obývačka je otvorená v pondelok až piatok od 11.00 do 17.00 hod.
a mladí si tu môžu organizovať aj rôzne voľnočasové aktivity podľa vlastného záujmu. V prípade
záujmu alebo poskytnutia informácii o priestore
Mestskej obývačky kontaktujte číslo 0908 242 658
alebo napíšte mail na ziar@icm.sk.
Tento projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Európskej únie. Obsah tohto projektu nemusí
vyjadrovať názor Európskej únie alebo slovenskej
Národnej kancelárie a tieto zaň nepreberajú žiadnu zodpovednosť.
Erika Rašlíková, koordinátor práce s mládežou
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vené aj súťaže a pekné ceny. Ďakujeme všetkým,
ktorí v sobotu prišli na Technické služby a už teraz
sa tešíme na ďalší Deň otvorených dverí, ktorý by
sme chceli pripraviť znovu o rok.“
(li)

Výmenná burza hokejových
kariet a futbalových nálepiek
V sobotu 3. júla zorganizovalo Informačné
centrum mladých Žiar nad Hronom už po druhýkrát výmennú burzu futbalových nálepiek
a hokejových kartičiek. Futbalový ošiaľ, ktorý
rozpútali naši reprezentanti na MS v Juhoafrickej republike, sa preniesol aj do priestorov
Mestskej obývačky, kde sa stretli výmenychtiví
zberatelia nálepiek. Široké spektrum zberateľov od najmladších, s ktorými prišli rodičia,
až po starších, ktorým naši futbalisti urobili
radosť, sa zapojili do výmeny, aby si mohli aj
po rokoch pripomínať úspech slovenskej reprezentácie albumom s ich nálepkami. „Ťažko
povedať, komu sme urobili väčšiu radosť. Rodičom, ktorí sa podelili o zážitky zo sledovania
futbalu, alebo deťom, ktorým sa rodičia venovali pri zbieraní nálepiek,“ uviedla konzultantka
ICM. Aj v budúcnosti pre vás radi pripravíme
podujatia, ktoré by zaujímali širokú verejnosť.
Ak máte nápady, prípadne postrehy, ktoré zdieľajú i vaši priatelia a známi, dajte nám o nich vedieť
(er)
na ziar@icm.sk.
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Hlavnými hviezdami augustového City Festu budú Robo Grigorov a David Koller

David Koller
Pred pár dňami začali prázdniny a s nimi je už tradične spojený aj žiarsky City Fest. Na návštevníkov čaká množstvo prekvapení v podobe hudobných vystúpení a na svoje si prídu aj tí najmenší.
Na koho sa môžete v Parku Štefana Moysesa
tešiť tento rok nám v rozhovore prezradil dramaturg Mestského kultúrneho centra Marián
Vojtko.
Kedy bude tohtoročný City Fest?
City Fest 2010 bude tak ako každý rok – druhý augustový víkend. Čiže tento rok 14. augusta.
Na ktorých interpretov sa môžu Žiarčania tešiť?
V rámci City Festu 2010 vystúpia Lenka Ferenčíková,
Rock is Back, Bystrík, Kristína, Robo Grigorov, Boban
Markovič Orkestar – balkánska dychovka, Zuzana
Smatanová, David Koller zo susedných Čiech, KISS
revival, rovnako z Českej republiky, žiarska kapela
Sitňan, Robo Šimko a Masriot, a, samozrejme, domáci finalisti City Fest Challenge 2010 – Mulo San,
Nová Komunita a Extrakt.
Ktorá kapela fest otvorí a, naopak, ktorá vystúpi ako posledná?
City Fest začne o trinástej hodine a ako prví vystúpia práve finalisti City Fest Challenge 2010 - Mulo
San, Nová Komunita a Extrakt. Záver tohtoročného
City Festu bude po polnoci patriť skupinám Sitňan
a Robovi Šimkovi s Masriotom. Priamo o polnoci to
bude šou kapely KISS revival so všetkým, čo k originálu tejto kapely patrí.
Prečo padol výber na práve spomínané skupiny?
Napríklad Lenka Ferenčíková nedávno pokrstila
svoje debutové CD Rieka a Kristína je čerstvá účastníčka Eurosongu. Balkánske hudobné teleso Boban Markovič Orkestar je výnimočná etno-dychová hudba plná srbského folklóru a, samozrejme,

o kvalitách zlatej slávice Zuzany Smatanovej snáď
ani nemusím hovoriť. KISS revival určite prinesie
originálnu šou a takto by sme mohli pokračovať
ďalej.
Čo prinesú do Žiaru nad Hronom takí Robo
Grigorov či David Koller?
Toto sú skutočné legendy. Tak Robo Grigorov
na Slovensku, ako aj bývalý frontman skupiny Lucie
David Koller v Čechách. Návštevníci City Festu si tak
určite zanôtia množstvo skvelých a známych hitov.
Bude sa tento ročník City Festu niečím líšiť oproti predchádzajúcim ročníkom?
Určite sa predstavia interpreti, ktorí napríklad
v Žiari nad Hronom ešte neboli. Iný teda bude
dramaturgiou. Ale určite aj tým, že v našom meste bude v rámci City Festu Bažant Kinematograf
(letné kino), kedy sa od 11. do 15. augusta budú
v parku premietať skvelé slovenské a české filmy.
Na čo okrem kvalitnej hudby sa môžu Žiarčania
opäť tešiť?
Vlastne som tak trochu odpovedal už v predošlej
odpovedi. Bude to teda okrem kvalitnej hudby
aj spomenutý Bažant Kinematograf, ale aj atrakcie pre deti, množstvo stánkov s občerstvením
a nebudú chýbať ani súťaže pre návštevníkov.
Bude opäť deň pred festivalom, tak ako vlani
Alphaville, nejaká „chuťovka“ v podobe plateného koncertu?
Tento rok nie. Chuťovky si budú môcť ľudia vychutnať počas City Festu a zadarmo.
Môžete prezradiť aj meno moderátora?
Tak ako minulý rok to bude Rišo Vrablec,
ktorý je výborný moderátor a šoumen.
Možno bude našich čitateľov zaujímať, ako dlho
trvá príprava City Festu - od oslovenia interpretov až po samotný večer.
Príprava festivalu, pokiaľ je ideálny stav, začína už niekoľko týždňov po skončení predchádzajúceho
ročníka.
Prichádzajú prvé oslovovania
interpretov, partnerov a podobne.
Takže ideálna príprava festivalu
trvá približne 8 až 10 mesiacov.
U koho sa môžu informovať
a čo všetko by mali urobiť naši
začínajúci hudobníci, ktorí by chceli vystúpiť na festivale, prípadne aj na iných
podujatiach organizovaných
mestom a MsKC v priebehu ďalších mesiacov?
Rozhodne traba byť aktívny.
Nikto z nás nemôže vedieť o
každej kapele či spevákovi, ktorí tu niečo robia. Treba „vyliezť“
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zo skúšobne, nahrať si nejaké demo a ponúknuť
ho buď mne osobne, alebo riaditeľke MsKC Valérii
Ferčákovej. O každej takejto ponuke a možnom
priestore pre začínajúce kapely vždy diskutujeme
a snažíme sa hľadať. Určite bude priestor aj v rámci ďalších pripravovaných akcií MsKC a mesta Žiar
nad Hronom, napríklad na Žiarskom jarmoku či
v rámci Made in ZH. Napíšte nám, zavolajte, pošlite
nahrávku a my vás oslovíme.
(li)

Robo Grigorov
CITY FEST CHALLENGE

Mestské kultúrne centrum zorganizovalo súťaž, vďaka ktorej dostali dosiaľ neznáme kapely
možnosť zviditeľniť sa. Podmienkou bolo zaslať
do 7. mája demonahrávku vlastnej tvorby. Kapely však nemohli mať vydaný vlastný album.
Prvýkrát tak bola v rámci príprav dramaturgie
vyhlásená súťaž pre amatérske a začínajúce
kapely pod názvom City Fest Challenge 2010.
Počas dvoch semifinálových kôl vedenie MsKC
vybralo spomedzi prihlásených hudobníkov
tých, ktorí najlepšie zapasovali do celkovej dramaturgie festivalu, ale najmä podľa hudobných
a textových kvalít či inovačných prínosov a invencie.
Víťazmi sa nakoniec stali Mulo San, Nová komunita a Extrakt, ktorí dostanú priestor práve
na augustovom City Feste.
(r)

Aj tento rok bude pre návštevníkov City festu
pripravených množstvo lákadiel.
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Cez prázdniny na kúpalisko
Už niekoľko dní sa z letných prázdnin tešia najmä školáci. K letu však neodmysliteľne patria aj dovolenky. Ak aj vy patríte skôr
k tým, ktorí ich trávia v blízkom okolí, určite
si nenechajte ujsť ani návštevu žiarskeho plážového kúpaliska.
Hoci je kúpalisko otvorené už od júna, naplno sa
jeho prevádzka spustila až s príchodom prázdnin,
keďže vysoké teploty lákajú k vode mnoho návštevníkov. V mesiacoch júl a august sa kúpalisko
otvára od 9.00 do 19.00 hod., posledný vstup je
o 18.00 hod. Návštevníci kúpaliska majú k dispozícii veľký bazén, ktorý je rozdelený na plaveckú
a neplaveckú časť. V neplaveckej časti sú aj dve
šúchaly. Okrem toho je na kúpalisku aj zrekonštruovaný detský sedací bazén s vodným hríbom
a chrličmi vody.
V areáli je možné požičať si športové potreby a zahrať si bedminton, futbal na malé bránky, stolný tenis, nohejbal, ruské kolky, tenis,
plážový volejbal, soft tenis, k dispozícii sú aj
3 ping-pongové stoly, ihrisko na plážový volejbal a 3 tenisové kurty s antukou. Ak máte
záujem, môžete si zahrať aj plážový volejbal, ktorý si môžete rezervovať u Jána Žiaka
na telefónnom čísle 0908 949 527 alebo e-mailom na jan.ziak@ziar.sk. Pri rezervácii je potrebné
predložiť zoznam hráčov plážového volejbalu.

CENNÍK

Vstup od 9.00 do 16.00 hod.
Deti do 3 rokov – len v sprievode rodiča
zdarma
Deti od 3 rokov, študenti do 19 rokov, VŠ 1,30 €
Deti ZŤP
zdarma
Dospelí
2,00 €
Dôchodca, ZŤP, MŠK
1,00 €
Hromadné návštevy detí
1,00 €/osoba
Vstup po 16.00 hod.
Deti od 3 rokov, študenti do 19 rokov, VŠ 0,80 €
Deti ZŤP
zdarma
Dospelí
1,30 €
Dôchodca, ZŤP, MŠK
0,50 €
Hromadné návštevy detí
0,50 €/osoba
Cenník športovísk a športových potrieb
Plážový volejbal 4,00 €/hod.
Nohejbal
4,00 €/hod.
Stolný tenis
1,40 €/hod. - 7,00 €/deň
Ruské kolky
1,40 €/hod. – 7,00 €/deň
Bedminton
1,00 €/hod. – 5,00 €/deň
Soft tenis
1,00 €/hod.
Volejbalová lopta 1,00 €/hod. – 3,00 €/deň
Futbalová lopta + bránky
2,00 €/hod.
Tenis
3,30 €/hod.
Slnečník
2,00 €/deň
Lehátko
2,00 €/deň
Uzavretý altánok
50,00 €/deň

(li)
POLÍCIA VARUJE

Ako sa nestať obeťou bytových podvodníkov
Polícia už dlhšiu dobu eviduje prípady,
pri ktorých páchatelia vnikajú do domov a bytov
a predstavujú sa ako pracovníci daňového úradu,
elektrární, plynární, poisťovní alebo osoby zastupujúce rôzne spoločnosti. Ako nás informovala
Petra Vašková, hovorkyňa KR PZ v Banskej Bystrici,
za obete si vyberajú najmä starších, osamelo žijúcich občanov, ktorých navštívia pod zámienkou
vyplatenia určitej sumy za výhru, alebo preplatku, prípadne im výhodne ponúknu nejaký tovar,
čím zneužívajú ich dôveryhodnosť. „Po tom, čo
ich vpustia do domu, využijú nepozornosť domácich a okrádnú ich o cenné predmety a finančné
prostriedky. Upozorňujeme starších ľudí, aby
do domu nevpúšťali cudzie osoby, a ak, tak len
v prítomnosti rodinných príslušníkov alebo susedov, a tiež aby od nikoho nekupovali ponúkaný
tovar, a čo je najdôležitejšie, aby si väčší obnos
peňazí nenechávali v dome, ale uložili v banke
alebo u príbuzných,“ zdôraznila Petra Vašková.

HĽADÁM DOMOV

Starší ľudia by mali byť obozretní. Naďalej sa
stáva, že prídu za nimi neznámi, ktorí ich nakoniec okradnú. „Polícia upozorňuje verejnosť
na rôzne už spomínané spôsoby a zámienky
podvodníkov, ktorí ich využívajú v snahe získať peniaze. Neotvárajte dvere každému, kto
zazvoní. Nepozývajte k sebe do bytu cudzích
ľudí. To sú jednoduché, ale najúčinnejšie rady,
ktoré môžu starší ľudia dostať, aby sa vyhli
okradnutiu. Podvodníci klamú, že potrebujú
okamžitú pomoc pre známych pre náhle zhoršenie zdravotného stavu alebo vzniku nebezpečenstva straty života. Votrú sa dovnútra
pod rôznymi zámienkami. Potom využijú nepozornosť domácich a ukradnú, čo vidia,“ dodala Vašková. Ak sa však stanete obeťou trestnej
činnosti, je dôležité zapamätať si výzor páchateľa,
jeho spoločníkov, alebo si zapísať evidenčné číslo
motorového vozidla, na ktorom sa pohybovali, a
toto uviesť pri podávaní oznámenia o trestnom
čine na polícii. Táto informácia môže pomôcť polícii pri rýchlej identifikácii páchateľa.
(li)
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Labradorský retriever
Asi 2-ročný psík určite
chýba svojmu majiteľovi. V našom útulku je
umiestnený asi 2 týždne,
bol odchytený hliadkou
MsP neďaleko nemocnice v Žiari nad Hronom.
Je veľmi dobre stavaný
a je v dobrom zdravotnom stave. Prosíme majiteľa, aby sa čo najskôr
ozval.
Nemecký ovčiak
Asi
4-mesačná
fenka nemeckého
ovčiaka, veľmi šantivá a veselá fešanda,
do ktorej sa zamilujete na prvý pohľad.
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-samosprávamestská polícia-útulok pre psov).
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DAŽĎOVÁ VÍLA

27./28.7. o 18.00 hod.
(rozprávka, ČR,
96 min., česká verzia)
Vstupné: 2,30€ Rodinný film

noviny.ziar.sk

31.7. a 1.8. o 19.00 hod. (muzikál, USA, 120 min., české titulky)
Muzikál, ktorý musíte vidieť!
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

Mestské noviny | 13. júl 2010
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KULTÚRA/INFORMÁCIE

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

SEMINÁR NA TÉMU SEKTY

Najkrajšia dovolenková fotografia 2010 – celoslovenská tematická súťaž amatérskej fotografickej
tvorby. Uzávierka fotografií je 22. októbra 2010. Vyhodnotenie súťaže a vernisáž sa uskutočnia 12. novembra 2010. Informácie na petrova@osvetaziar.sk
a mihalikova@osvetaziar.sk.
Memoriál Michala Buzalku – celoslovenská literárna a fotografická súťaž. Amatérski fotografi
a literárni tvorcovia môžu posielať svoje fotografie
a literárne diela (prózu a poéziu) do súťaže na tému
Viera, nádej, láska. Uzávierka súťaže bude na jeseň
2010. Informácie získate na petrova@osvetaziar.sk
a mihalikova@osvetaziar.sk.
Fotovíkend pod Sitnom – celoslovenský
workshop pre amatérskych fotografov organizovaný v rámci celoslovenskej súťaže Najkrajšia dovolenková fotografia. V dňoch od 6. do 8. augusta
vo Svätom Antone a v Banskej Štiavnici. Lektor
podujatia: Robo Kočan. Viac informácií e-mailom
na mihalikova@osvetaziar.sk.
Už 18. ročník Pohronských folklórnych slávností
Cez víkend 3. a 4. júla sa uskutočnil v Podhorí už
18. ročník Pohronských folklórnych slávností, počas
ktorých sa predstavilo približne 400 účinkujúcich
z folklórnych súborov z okresov Banská Štiavnica,
Žiar nad Hronom a Žarnovica. Okrem hudobného programu boli pre návštevníkov pripravené aj
sprievodné podujatia ako ľudová umelecká tvorivosť, jarmok remesiel, tvorivé dielne pre deti
a súťaž vo varení gulášu. Festival uzavrel výber z repertoáru domáceho folklórneho súboru Podhorčan. Prvé folklórne slávnosti usporiadali v Podhorí
pred 34 rokmi a odvtedy sa konajú pravidelne každé dva roky.

13.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max
14.7. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
15.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
16.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
17.7. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
18.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Iris
19.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
20.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
21.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
22.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
23.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
24.7. 13.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
25.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
26.7. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
27.7. 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

BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom zorganizovalo v utorok 22. júna
dva semináre na tému Sekty. Cieľom podujatia
bolo poskytnúť mladým ľuďom základné informácie a vysvetlenie pojmov – čo je sekta, podľa
akých znakov ju môžeme rozpoznať, v čom sú
sekty škodlivé.
Účastníci sa na seminári dozvedeli čo je to CARP a
HARP klub, kto sú mladí moonisti a ako sa správajú,
čo je to filozofia srdca, čo o sektách hovoria odborníci, aké formy psychickej manipulácie používajú
pri získavaní nových členov, aké sekty sa vyskytujú
v našom okolí.
V bežnom živote sa často stretávame s letáčikmi
a pozvánkami na stretnutia s duchovným podtextom, koncerty duchovnej hudby, prednášky o joge.
Možno aj vás oslovili na ulici mladí ľudia (aj v cudzom jazyku), ktorí vás pozývali na duchovné stretnutie a tvrdili, že šíria filozofiu srdca, ktorá zjednocuje ľudí všetkých národov, rás, náboženstiev a
snaží sa o vytvorenie dokonalej rodiny. Organizujú
dobrovoľnícku pomoc deťom, postihnutým, výlety, lyžovačky, tábory spojené so vzdelávacími
seminármi. Na prvý pohľad sa zdá, že sú to veľmi
užitočné akcie propagujúce lákavé a ušľachtilé
myšlienky. Škoda len, že sa za nimi niekedy skrýva
deštruktívne spoločenstvo – zhubná sekta, ktorá
zatajuje svoje skutočné ciele. Problémom je i právne postavenie siekt, mnohé z nich sú zlegalizované
a ľudia ich nevnímajú ako nebezpečenstvo. Môžu
však citeľne poškodiť zdravie i život svojich členov
tým, že odmietajú niektoré lekárske zákroky – napríklad očkovanie, transfúziu krvi.
Hrozí i nebezpečenstvo vzniku závislostí prostredníctvom psychickej manipulácie, postupné zbavenie vlastného „JA“, strata slobody rozhodovania
a kritického myslenia človeka bez toho, aby si to
uvedomoval. Je veľmi ťažké rozpoznať, kedy ide
o sektu.
Súčasťou seminára bolo i premietanie krátkych
filmov o aktivitách siekt – napríklad Dynamická
meditácia, Svadby v Moonovom spoločenstve, Životohrozujúce odmietnutie transfúzie krvi.
Študenti ocenili seminár ako veľmi zaujímavý a
poučný. Svoju účasť na ňom chápu ako veľmi dobrú skúsenosť, ktorá im v budúcnosti umožní vyvarovať sa siekt, ktoré na nás číhajú všade na ulici,
internete a môžu mať horšie následky ako alkohol
či drogy na telo i psychiku človeka.
Po skončení seminára si účastníci prezreli výstavu
„Prečo som na svete rád“ a v rámci tvorivej dielne
prispeli svojimi kreatívnymi prácami k rozšíreniu
výstavy. Výstava výtvarných prác detí a mládeže i tvorivá dielňa sú súčasťou kalendára aktivít
zameraných na prevenciu drogových závislostí
a iných sociálne patologických javov roku 2010,
ktoré koordinuje a spoluorganizuje mesto Žiar
nad Hronom pri príležitosti prevzatia štafety ŽIAR
NAD HRONOM – MESTO PREVENCIE 2010. Pohronské osvetové stredisko touto cestou mestu Žiar
nad Hronom ďakuje za spoluprácu.
Ing. Estera Sedláčková, BBSK – Pohronské
osvetové stredisko, Žiar nad Hronom

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

Prázdniny v planetáriu
V čase letných prázdnin bude okrem pravidelných
piatkových večerov program v planetáriu venovaný aj deťom, a to vždy v stredu o 16.00 hod. Počas
mesiaca sa vystriedajú programy pre najmenších,
mladších, ale aj starších školákov. Program pre deti
v planetáriu na mesiac júl:
streda 14. júla o 16.00 hod. – Martin a hviezda
(program pre predškolákov),
streda 21. júla o 16.00 hod. – Alexov svet vesmírnych tajomstiev (program pre mladších školákov),
stred 28. júla o 16.00 hod. – Na Mesiac a ešte ďalej... (program pre starších školákov).
Súčasťou stredajšieho programu bude aj premietanie rozprávky, program v UFO sále a v prípade
priaznivého počasia aj pozorovanie Slnka so sprievodným slovom odborného pracovníka.
Program pre verejnosť
16. júl - Večer pod hviezdnou oblohou, o 20.00
hod. planetárium – Universum, 21.00 hod. pozorovanie nočnej oblohy.
23. júl – Večer pod hviezdnou oblohou, o 20.00
hod. planetárium – Universum, 21.00 hod. pozorovanie nočnej oblohy.
29. júl – hudobný program Prípad Salvador Dalí
o 19.00 hod. v planetáriu.
30. júl – Mars, pátranie v prachu červenej planéty
– videoprogram spojený s popisom letnej oblohy
o 20.00 hod. v planetáriu, o 21.00 hod. pozorovanie
nočnej oblohy.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

17.7. MUDr. Sergej Rusenko, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 69)
18.7. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slovenskej,
Žiar nad Hronom (672 20 02)
24.7. MUDr. Albína Ihradská, Zubná ambulancia,
Trnavá Hora (6775 117)
25.7. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar
nad Hronom (671 67 91)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára
v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 12.00
hod.
ŠÁŠOVSKÉ HRADNÉ HRY

Pozývame vás na 6. ročník podujatia podporujúceho záchranu hradu Šášov, ktoré sa uskutoční 31. júla o 14.30 hod.
Po prvýkrát sa bude oslavovať prvá zmienka o obci Šášovské Podhradie, tento rok je to
647. výročie (1363-2010).
Na podujatí sa predstavia šermiari, sokoliari,
brušné tanečnice, pre deti bude pripravený rozprávkový les a súťaže, nebude chýbať ani lukostreľba a ohňová šou.
Od 28. júna boli v priestoroch Mestskej obývačky a Informačného centra mladých Žiar
nad Hronom vystavené vybrané práce hendikepovaných detí, ktoré vytvorili počas projektu
Maľujeme pre zdravie. Výsledkom tohto projektu bola výstava, ktorá sa uskutočnila vďaka
podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila
a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Poslednýkrát si výstavu mohli pozrieť záujemcovia
v sobotu 3. júla, kedy sa v týchto priestoroch
uskutočnila aj výmenná burza.
V roku 2009 bol z grantového programu Hodina deťom poskytnutý občianskemu združeniu Koníček bez bariér príspevok na zrealizovanie projektu, kde sa deti mali učiť o nových
technikách moderného umenia, a zároveň sa
mali naučiť fotografovať a pracovať s fotkou.
Pod vedením Andreja Janošku sa uskutočnila
séria viacerých workshopov, na ktorých deti
vytvorili množstvo zaujímavých prác na rôzne
témy. Fotografie, kresby a koláže zaznamenávali nielen zvieratká a prírodu, ale ukázali nám
aj ich vlastný pohľad na udalosti okolo seba.
Minuloročný jarmok, ľudia okolo nás, aktivity,
olympiáda, MS vo futbale, ale aj mnoho ďalších
vecí sa stali motívom prác detí.
(er)

noviny.ziar.sk
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INZERCIA

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 Lovčici Trubíne.
•Rodinný dom na Kremnických Baniach.
•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 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.
•Rodinný dom v Novej Bani.

KÚPA:

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

www.ziar24.sk
POĎAKOVANIE

Pani učiteľka Mgr. Ingrid Ďurinová,
chceme sa poďakovať za to, že ste tu s nami
boli o prvej triedy. Ešte si pamätáme, ako sme
vkročili prvýkrát do našej školy, ohúrení jej
veľkosťou, množstvom detí a chaosu. No Vy
ste nás viedli ročníkmi a pomáhali ste nám
získavať nové vedomosti. Od krivolakých
čiarok až po roztrasené písmená abecedy.
Po písmenách prišli slová a po nich vety,
ktorými sa dnes snažíme vyjadriť našu veľkú
vďaku za Vašu námahu. Stáli ste nad nami,
povzbudzovali nás, keď nám niečo nevychádzalo. Ťažkými krokmi sme kráčali vpred...
Pani učiteľke ďakujeme i my, rodičia, pretože vďaka nej sa z pojašených detí stali
rozumní žiaci. Zároveň si prajeme, aby bolo
viac takých pedagógov ako je Mgr. Ingrid Ďurinová.
Žiaci a rodičia, 4. A zo ZŠ na Jilemnického
ulici

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
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 11.500 € / 346.449,- Sk
•2-izb., OV, Ul. M. Chrásteka (Jadran), ZH, 8.000 € / 241.008,- 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
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD, Trnavá Hora, 88.000 € / 2.651.088,- 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
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
noviny.ziar.sk
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INZERCIA/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

PREDAJ
•Predám stavebnú búdu (nadstavba z V3S). Cena:
149 €. T: 0907 646 037
2/14

typu, papierové plastické tapety v zaujímavom retroštýle. T: 676 12 05, 0907 370 812 – po 19.00 hod.

•Predám angličtinu pre začiatočníkov i s kazetami, závodné i športové vlajky, Zepter – wok, nádoba
s priemerom 30 cm. Ceny dohodou. T: 0907 363 835

•Predám vrecovaný, jemne granulovaný, expandovaný perlit, ideálny pre stavebné zateplovacie práce.
Cena dohodou, približne za polovicu predajnej ceny.
T: 676 12 05, 0907 370 812 – po 19.00 hod.
17/14

11/4

•Predám benzínovú kosačku Alpina Elite 402 s pojazdom, dvojlištovým sekaním trávy o šírke záberu
80 cm, dvojkolesová, výkonný 2-takt. motor Electronic. Vhodná i do náročných terénov, svahov, vysokej
trávy i krovia. Cena: 60 €. T: 676 12 05 – po 19.00 hod.,
príp. 0907 370 812
17/14
•Predám oceľový nový uzatvárateľný sud 200 l za 5 €,
mám na predaj 2 rovnaké, zvonku čierne lakované.
T: 676 12 05 – po 19.00 hod.
17/14
•Predám elektr. strunový vyžínač, výkon 400 W, šírka
strihu 30 cm. Cena: 7 €. T: 676 12 05 – po 19.00 hod.
17/14

•Predám 2 malé skladacie bicykle (aj jednotlivo),
vo výbornom stave, kompletné (svetlá, nosič na batožinu...). Vhodné i do kufra auta. Cena: 15 €/kus.
T: 676 12 05 – po 19.00 hod.
17/14
•Predám úplne nový, nepoužívaný prenosný žehliaci
stroj Veritas (nem.). Cena: 59 €. T: 676 12 05, prípadne
0907 370 812 – po 19.00 hod.
17/14
•Predám veľmi výkonné ponorné čerpadlo na 3-fázový prúd s ¾ col. hadicou, 20 m – navinutou na bubne 2-kolesového dobre ovládateľného vozíka. Vhodné
pre záhradkárov na polievanie z potoka, aj ako kalové
čerpadlo. Cena: 50 €/komplet celé zariadenie.
T: 676 12 05, príp. 0907 370 812 – po 19.00 hod. 17/14
•Predám elektr. písací stroj, úplne nový, nepoužívaný, špičková nemec. kvalita. Zn. Optima SP528. Cena:
200 €. T: 676 12 05, príp. 0907 370 812 – po 19.00 hod.
17/14

•Predám Piano Petrof, koncertné, celopancierové,
4-pedálové, čierny lak, zachovalé, vo svojej triede
ocenené zlatou medailou, klávesy slonová kosť. Cena:
700 €. T: 676 12 05, príp. 0907 370 812 – po 19.00 hod.
17/14

•Predám plynový kotol Junkers, starší typ, funkčný,
aj s novými náhradnými dielmi (medený výmenník,
doska tlačených spojov...), za symbolickú cenu kovového šrotu – 2 ks. Veľmi výhodná kúpa aj pre záujemcu na súčiastky. T: 676 12 05, príp. 0907 370 812
– po 19.00 hod.
17/14
•Predám úplne nové pozinkované vodárenské rúry
5/4-nové, 7 m dlhé, s obojstranne narezaným závitom, mufňami, za polovičnú cenu. Predám aj hutný
materiál – jokle, uholníkové profily, rôzne typy rezných a brúsnych kotúčov, ako aj rozmanité, väčšie listy
na priamočiare rezanie. Predám tiež drojručnú, pôvodne gatrovú pílu, vhodnú na rezanie popolčekových a im podobných materiálov, ďalej predám zinok
na pájkovanie v prútoch, lacno. T: 676 12 05
17/14
•Výhodne predám výkonné malé čerpadlo MALIŠ – ruské, aj s náhradnými dielmi, na dvojfázový
prúd, aj s káblom za 19 €. T: 676 12 05, 0907 370 812
– po 19.00 hod.
17/14
•Výhodne predám stavebný zostatkový materiál,
úplne nový, vzorne skladovaný: sklobetónové tvárnice, keramické obkladačky, dlažba, malé soklové obkladačky, mramorové biele tvárnice na obklad alebo
dlažbu, biele travertínové obkladačky remienkového

POĎAKOVANIE

17/14

KÚPA
•Kúpim liatinové kolesá na Babetu 210.
T: 0907 363 835

12/14

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám garáž v ZH za dobrú cenu. Garáž sa nachádza v časti pri bývalom Dome pionierov. Je s prívodom
elektrickej energie T: 0908 146 395
5/14
•Predám veľký 3-izbový byt pri plavárni, 82,2 m2,
plastové okná, parkety, pôvodný, udržiavaný stav.
Cena: 38 000 € + dohoda. T: 0905 296 979
6/14
•Predám prerobený a zariadený 2-izbový (moderný)
byt pri Penzióne Žiar, nutné vidieť. T: 0918 471 427
8/14

•Predám 2-izbový byt (Etapa), platové okná, zateplený, s balkónom, pekný, slnečný. Cena dohodou.
T: 0908 896 138 – volať len v prípade vážneho záujmu!
14/14
NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením veľký 3-izbový byt v osobnom vlastníctve
(Etapa) za 2-izbový + doplatok. T: 0907 373 900 7/14

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa dňa 1. júla prišli rozlúčiť
s naším drahým manželom,
otcom a starkým
Albertom Tužinským,
ktorý nás opustil vo veku nedožitých
63 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dlhodobo prenajmem v ZH 2-izbový nezariadený
byt, 4. poschodie, bez výťahu. Obchod, nemocnica,
autobus – všetko po ruke. Mesačne: 300 €.
T: 0908 273 008
16/14
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim abecedný 3-izbový byt v Žiari.
T: 0915 624 230

AUTO MOTO
•Predám Suzuki červenej farby, GSX 600 FU, r. v.
1998, okr. ZH. Cena: 2 200 €. T: 0911 333 055 – volať
po 19.00 hod.
9/14

Dňa 25. júla uplynie 1. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás nečakane opustil manžel,
otec, starký a prastarký
Ladislav Frank.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si na neho.
Smútiaca rodina.

•Predám Renault Clio 1,2, čiernej farby STK a EK
do r. 2012, dobrý technický stav. Cena: 1 300 €. Dohoda možná. T: 0903 591 212
13/14

POĎAKOVANIE

4/14

DROBNOCHOV
•Ponúkam labradora – psa na krytie, 3-ročný, čistokrvný, bez PP, očkovaný, veľmi priateľský.
T: 0908 214 471 alebo e-mail: markus2005@post.sk
3/14

DARUJEM
•Darujem za odvoz 3 skrine a 1 sekretár. T: 671 68 07
1/14

ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí (aj cez noc –
non-stop) – pre mamičky pracujúce v zahraničí.
T: 0908 896 138
14/14
SLUŽBY
•Pomôžem staršiemu človeku s prácami v domácnosti, prípadne vybavím recepty u lekára, alebo doprovod k lekárovi. Zn.: vlastná skúsenosť.
T: 0911 333 055
10/14

noviny.ziar.sk

Úprimne ďakujeme všetkým zúčastneným,
ktorí odprevadili na poslednej ceste našu drahú manželku, mamu a starú mamu
Jarmilu Vizváryovú,
ktorá nás navždy opustila dňa 21. júna
2010. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manžel a synovia.
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Nevšedné júnové aktivity na ,,Štvorke“

S príchodom posledného mesiaca školského
roka vrcholia všetky žiacke i učiteľské povinnosti. Niektoré bežné dni si však žiaci zo Základnej
školy na Jilemnického ulici so svojimi učiteľkami i rodičmi zmenili na nevšedné.
Začiatkom júna sa žiaci z nadaných tried venujú
už tradične prezentácii ročníkových prác, ktorými
zavŕšia svoju celoročnú prácu na ľubovoľnú tému.
Tento deň býva pre nich výnimočný, lebo môžu
prezentovať svoje práce pred rodičmi, učiteľmi
i spolužiakmi z iných tried. Rodičia si zasa s hrdosťou vypočujú obhajoby prác svojich šikovných
detí. Aj tohto roku boli témy prác veľmi rôznorodé:
od histórie, cez exotické rastliny, živočíchy, šport,
fyzikálne objavy, vesmírne telesá, folklór, umenie
až po počítačové hry či Facebook. Deti opäť potvrdili široký okruh svojich záujmov a záľub. Učiteľky
odmenili žiakov osvedčením o vykonaní obhajoby ročníkovej práce, ako aj pochvalou a uznaním

za kvalitne vykonanú prácu. Dvaja najlepší sa
18. júna po prvýkrát zúčastnili aj celoslovenskej
prehliadky ročníkových prác v Bratislave. Boli to
Kristínka Crchová z 3. E s prácou na tému Čokoláda
a Matúš Sedliak zo 7. E s prácou o Márii Terézii. Svojou prezentáciou krásne reprezentovali našu školu.
Ďalšími nezabudnuteľnými dňami koncom školského roka boli tie, počas ktorých sa žiaci zúčastnili
na rôznych výletoch či exkurziách. Deti z 1. stupňa budú iste rady spomínať na výlet v rozprávkovej krajine Habakuky na Donovaloch a pre žiakov
z 2. stupňa bol jedným z najkrajších dní 15. jún,
kedy so svojimi rodičmi i učiteľkami navštívili Budapešť. Uvideli mnoho zaujímavých historických
miest: Námestie hrdinov, Baziliku sv. Štefana, budo-

vu Parlamentu, Kráľovský palác, Kostol sv. Matiáša
a všeličo iné. Ako však sami povedali: ,,Najviac sa
nám páčilo Tropicarium, kde nás zaujal akváriový
tunel so žralokmi, rajami a medúzami. Niektorých
sme sa dokonca mohli aj dotknúť! Aj umelo vytvorený dažďový prales s aligátormi bol super!“ Na záver mali všetci možnosť kúpiť si niečo na pamiatku
v nákupnom centre Campona. A plní krásnych zážitkov sme sa vrátili domov.
Touto cestou ďakujeme aj CK Galeb, a samozrejme, svojim učiteľkám, že nám týmito aktivitami spríjemnili možno najstresujúcejšie obdobie
v roku. Takto nevšedne prežité dni boli pre nás
krásnou odmenou za celoročnú prácu.
Žiaci zo ZŠ na Jilemnického ul. v ZH

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.

Čoje 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
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deti 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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Po výbornom začiatku nasledovala rozpačitá jarná časť
FUTBAL

Začiatok sezóny 2009/2010 bol pre priaznivcov žiarskeho futbalu plný očakávania. Odstúpenie klubu z druhej ligy a následné zlúčenie
s tímom z Ladomerskej Viesky malo priniesť oživenie a zatraktívnenie súbojov našich hráčov.
Zlúčenie s Ladomerskou Vieskou zabezpečilo
Žiarčanom začiatok v štvrtej lige a zmenu názvu –
z FK Žiar nad Hronom sa stal FK Žiar nad Hronom
– Ladomerská Vieska. Zaujímavosťou bolo aj striedanie domácich ihrísk. Raz sa hralo v Žiari nad Hronom, následne v Ladomerskej Vieske.
Aj keď kvalita druhej ligy je predsa len vyššia
ako vo štvrtej, nová sezóna priniesla niekoľko zaujímavých zápasov, ktoré sa tešili zvýšenej diváckej
pozornosti. Boli to derby s tímom Hliníka nad Hronom, Štiavnických Baní a Banskej Štiavnice.
Žiarčanom vyšiel vstup do sezóny na výbornú.
V prvom kole porazili doma Revúcu, potom vonku remizovali s Hajnačkou. V treťom kole ich
na domácom ihrisku čakalo prvé derby s tímom
zo Štiavnických Baní. Po skončení zápasu sa radovali domáci hráči, ktorí porazili súpera výsledkom
3:1. Žiarski hráči pokračovali bez prehry, v šiestom
kole remizovali doma s Hliníkom a s rovnakým výsledkom dopadol aj zápas siedmeho kola v Banskej
Štiavnici.
Prvú prehru zaznamenali Žiarčania až v 11. kole,
keď nestačili na domáce Kalinovo (3:1). V posledných dvoch jesenných kolách získali žiarski hráči
len jeden bod za remízu na domácom ihrisku s Tisovcom.
Po jesennej časti patrili žiarski hráči k favoritom
súťaže a nik nepochyboval, že sa pobijú o postup

do tretej ligy.
Na jar však Žiarčania prekvapili svojimi nevyrovnanými výkonmi. V domácich zápasoch dosahovali
výborné výsledky. Na domácom ihrisku neprehrali,
a dokonca sa nenašiel ani jeden tím, ktorý by im
dokázal uchmatnúť aspoň body za remízu.
Na súperových ihriskách to však bolo úplne iné.
Chlapcom sa nedarilo a zo zápasov vonku si nedokázali doniesť ani jeden bod.
Toto jarné kolísanie im zabezpečilo siedmu priečku v tabuľke IV. ligy JUH. Na nováčika súťaže, ktorý
pred sezónou vymenil väčšinu kádra, to nie je zlý
výsledok, pri pohľade na tabuľku však môžeme
konštatovať, že nad žiarskym tímom sa umiestnilo
niekoľko klubov, ktoré boli určite zdolateľné.
Konečná tabuľka IV. ligy JUH
1. Tisovec
26 18 4 4 63:27
2. Kalinovo
26 16 4 6 54:32
3. Brusno
26 14 6 6 72:35
4. Podlavice
26 14 4 8 62:34
5. Štiav. Bane
26 13 6 7 55:37
6. Poltár
26 12 6 8 61:39
7. Žiar
26 12 5 9 47:44
8. Revúca
26 9 3 14 40:45
9. B. Štiavnica
26 7 9 10 39:54
10. Hliník
26 9 2 15 48:61
11. D. Strehová
26 7 4 15 33:58
12. V. Blh
26 7 4 15 28:54
13. Divín
26 7 1 18 35:69
14. Hajnačka
26 5 6 15 37:85
Foto:archív
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48
46
45
42
41
30
30
29
25
25
22
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(mp)

14

ŠPORT

13. júl 2010 | Mestské noviny

Škola ožila športom a dekorovala žiackych majstrov Slovenska

Základná škola na Jilemnického ulici sa stala už po druhýkrát v tomto roku hostiteľkou
významného celoslovenského športového
podujatia. V mesiaci jún privítala účastníkov
Školských Majstrovstiev Slovenska v letnom
biatlone žiakov základných a stredných škôl.
Hosťom, súťažiacim a vedúcim družstiev boli
predstavení zodpovední funkcionári Školských
Majstrovstiev Slovenska v letnom biatlone: riaditeľ súťaže Štefan Muha, hlavný rozhodca Ondrej
Kosztolányi, veliteľ tratí Dušan Majsniar, veliteľ strelnice Jozef Filip a technický delegát Tomáš Fusko.
Prvý súťažný deň majstrovstiev bol skutočne
náročný. Po prezentácii účastníkov nasledovala
prehliadka trate, a súčasne prebiehali na strelnici
nástrely jednotlivých družstiev. Pretekári, tréneri aj
hostia si počas voľných chvíľ mohli pozrieť vo vestibule školy počítačovú prezentáciu žiackeho plochodrážneho športu. Zaujímavá vizuálna projekcia
súťaže, ale aj priamo vo vestibule naživo predvádzaná pretekárska motorka a originálne motokrosové oblečenie boli lákadlom nielen pre chlapcov
a chlapov, ale aj pre dievčatá. Toto netradičné spestrenie programu majstrovstiev pripravil podpredseda AMK zo Žarnovice Vladimír Danko.
Náročná trať, nevyspytateľné poveternostné
podmienky, zásahy do čierneho i strelecké výbuchy, úsmevy i prejavy sklamania, odhodlanie
na hranici a možno až za hranicou vlastných fyzických i duševných síl, výborné výkony súťažiacich,
a teda naozaj silná konkurencia – to sú dojmy z prvého súťažného dňa na trati. Jedno sa však nedá
uprieť nikomu zo súťažiacich – nasadenie hodné
boja o titul slovenského žiackeho šampióna. Tento postreh neušiel ani skúsenému pretekárskemu
oku. M. Matyáško to zhodnotil takto: ,,Bol by som
rád, keby sa čo najviac týchto talentovaných detí

dostalo do juniorských kategórií, do klubových
mančaftov a do A tímov.“ Účastníci majstrovstiev
dokazovali odhodlanie víťaziť podľa pravidiel, hoci
to nebolo vždy jednoduché. Reakcia pretekárky
z Piešťan po dobehnutí do cieľa: ,, Preteky sú dobré,
dobrá trať, aj keď na čelenky to asi nebude. Uf, bolo
teplo, ale to nevadí. Hlavné je dobehnúť do cieľa.
Uvidíme, čo povedia výsledky...“ Reakcia tímového
kolegu: ,,Trať bola výborná, bolo na nej aj niekoľko
dier. Vzduchovka ma neposlúchala, keď som strieľal, tak sa mi veľmi nedalo trafiť, lebo bol ešte aj silný vietor, ale celkovo si myslím, že sa to dalo zvládnuť. Funguje skoro všetko, strava bola veľmi dobrá,
dokonca dávajú väčšie porcie ako u nás v škole. Už
sa teším na večeru.“
Po mimoriadne náročnom prvom súťažnom dni
Školských Majstrovstiev Slovenska v letnom biatlone žiakov základných a stredných škôl bol pre pretekárov pripravený bonbónik v podobe relaxu na
mestskej plavárni, za čo ďakujeme predsedovi MŠK
v Žiari nad Hronom Jánovi Žiakovi.
Napriek tomu, že sa predsedníčka KR SAŠS v Banskej Bystrici Eva Murková už druhého súťažného
dňa nezúčastnila, pretekári akoby plnili jej heslo,
ktoré nám prezradila počas otvorenia Školských
Majstrovstiev Slovenska v letnom biatlone: ,,Keď
nevládzem, tak zrýchlim!” Počas druhého súťažného dňa viacerí pretekári potvrdili, že sa im behalo
lepšie, pretože využili plavecký relax. Iní zas tvrdili,
že sú ešte unavení z náročnej súťaže prvého dňa.
Pocity mali rôzne, ale výkony boli obdivuhodné.
Výborným výkonom sa chcel zaskvieť aj domáci
pretekár, ktorý trošku precenil pitný režim a svoju schopnosť zvládnuť trať s vypätím všetkých síl,

preto sa počas pretekov objavila na trati aj rýchla
zdravotná pomoc. Našťastie, športovec sa prejavil
kondíciou a vyčerpanie s únavou žiadne následky
nezanechali. Športovci počas pretekov často očami
zablúdili na motto, ktoré všetkým pripomínalo poslanie športu pre dnešnú mladú generáciu: Šport
dáva víťazov, drogy len porazených. Hoci v poli porazených sa na takomto vrcholnom podujatí zákonite niekto musí objaviť, v skutočnosti porazeným
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nie je. Zvíťazil sám nad sebou a posunul svoje hranice zase o čosi vyššie.
Všetci pretekári i vedúci družstiev sa po skončení
pretekov netrpezlivo dožadovali výsledkovej listiny.
Áno, šport nie je len o výkonoch, ale tí, ktorí majú
vysoké ambície, sa právom konfrontujú s tými najlepšími a chcú poznať svoje výsledky.
Mgr. Jana Borgulová

Výsledková listina – rýchlostné preteky
•Žiaci 10 -12 roční: Daniel Jacko (ZŠ Lubeník)
•Žiačky 10 -12 ročné: Martina Zajaková (ZŠ Brezno)
•Žiaci 13 -15 roční: Marek Brezina (ZŠ Hybe)
•Žiačky 13 -15 ročné: Nikola Lapinová (ZŠ B. Bystrica)
•Študenti 16 a viacroční: Juraj Valenta (SOŠ B.
Bystrica)
•Študentky 16 a viacročné: Petra Chudíková
(Gymnnázium Brezno)
Výsledková listina – preteky s hromadným
štartom
•Žiaci 10 -12 roční: Matej Lepeň (ZŠ Vyhne)
•Žiačky 10 -12 ročné: Martina Zajaková (ZŠ Brezno)
•Žiaci 13 -15 roční: Marek Brezina (ZŠ Hybe)
•Žiačky 13 -15 ročné: Martina Luptovská (ZŠ Vyhne)
•Študenti 16 a viacroční: Ondrej Švantner (Gymnázium Podbrezová)
•Študentky 16 a viacročné: Petra Chudíková
(Gymnázium Brezno)
Výsledková listina – družstvá
•Žiaci 13 -15 roční: ZŠ Hybe
•Žiačky 13 -15 ročné: ZŠ Čierny Balog
•Študenti 16 a viacroční: Gymnázium Podbrezová
•Študentky 16 a viacročné: Gymnázium Brezno
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Starší žiaci „B“ víťazmi III. ligy
FUTBAL

Starší žiaci „B“ FK Žiar nad Hronom sa
po úspešnom pôsobení v III. lige Stredoslovenského futbalového zväzu skupiny C stali jej
víťazmi a potvrdili tým, že v Žiari máme talentovaných športovcov a kvalitnú prácu s mládežou.
Cieľom „béčka“ bolo po prechode z kategórie
mladších žiakov aklimatizovať sa v súťaži starších
žiakov. Počas jesennej časti sa ukázalo, že kvalitou
a aj herným prejavom patrí mužstvo na popredné
miesta. Odohralo niekoľko veľmi dobrých zápasov,
kde sa naplno prejavila kvalita kolektívu. Najlepší zápas jesennej časti odohrali v Kremnici (vtedy
3. mužstvo), kde podali výborný kolektívny výkon
a zvíťazili 3:0.
Jedinú prehru jesene utrpelo mužstvo doma
so Žarnovicou. Základom neúspechu bola nízka
efektivita premieňania gólových príležitostí a zbytočný rešpekt zo súpera, ktorý však svojou rozvážnou hrou dokázal trestať žiarske zaváhania.
Jesennú časť mužstvo napokon ukončilo
na 1. mieste s náskokom piatich bodov, čo dávalo
nádej na výborné umiestnenie na konci súťaže.
Prípravu na jarnú časť sezóny odštartovalo „béčko“ už v januári. Mužstvo absolvovalo tri halové
turnaje, zimné sústredenie na Počúvadle a 11 prípravných zápasov, v ktorých dostalo príležitosť
všetkých 21 hráčov z kádra 96-tiek a traja hráči
z mladších žiakov. Záver prípravy bol poznačený ochoreniami a zraneniami, čo vo veľkej miere

Horný rad zľava: Juraj Štefanovič – vedúci mužstva, Jakub Giláň,
Martin Kružlic, Richard Tryzna, Miloš Foltán, Martin Arendáš, Denis Ceplák,
Róbert Hric – kapitán mužstva, Miroslav Líška, Karol Kružic, Ing. Radoslav Vanko – tréner
Dolný rad zľava: Šimon Kupec, Matúš Sviržovský, Fedor Dúbravský, Michal Murgač, Milan Bilický,
Milan Schmidt, Róbert Henžel, Adam Štefanovič, Denis Cicko
ovplyvnilo niektoré výkony mužstva.
Napriek tomu začalo jarnú časť vysokým víťazstvom 11:0 s Brusnom. Problémy z konca prípravy
sa však prejavili v najdôležitejšom zápase jari v Žarnovici, kam cestovali starší žiaci len dvanásti a prehrali s neskôr druhým mužstvom súťaže. Ostatné
zápasy už zvládli bez väčších zaváhaní.
Z 22 zápasov 18 vyhrali, v jednom remizovali,
tri prehrali a so skóre 83:20 a ziskom 55 bodov sa
nakoniec stalo mužstvo U-14 starších žiakov „B“ FK
Žiar nad Hronom víťazom III. ligy starších žiakov.
Na konci sezóny sa mužstvo zúčastnilo medzinárodného megaturnaja v Senci, kde obsadilo krásne
druhé miesto, keď vo finále podľahlo prvoligovému
Spartaku Trnava 3:0.

Hráči, ktorí reprezentovali mesto a futbalový
klub v III. lige
Karol Kružic, Jakub Giláň, Adam Štefanovič, Denis
Ceplák, Martin Kružlic, Miloš Foltán, Richard Tryzna,
Róbert Henžel, Fedor Dúbravský, Milan Schmidt,
Róbert Hric, Lukáš Šimko, Denis Cicko, Matúš Sviržovský, Marek Karvaš, Michal Murgač, Milan Bilický, Miroslav Líška, Šimon Kupec, Martin Arendáš,
Šimon Kabina, Martin Šimko, Marek Halás, Andrej
Maslen. Trénerom bol Ing. Radoslav Vanko, vedúcim mužstva Juraj Štefanovič.
Za podporu a vytvorenie vhodných podmienok
ďakujeme mestu Žiar nad Hronom, vedeniu futbalového klubu, rodičom hráčov, sponzorom a priateľom futbalu.
Radoslav Vanko

KONEČNÉ TABUĽKY ŽIARSKYCH FUTBALOVÝCH NÁDEJÍ

III. liga starší dorast
1. Martin
30 26 2 2
2. Zvolen
30 21 4 5
3. Badín
30 21 2 7
4. Námestovo
30 19 6 5
5. Žiar
30 17 6 7
6. L. Mikuláš
30 13 7 10
7. D. Kubín
30 12 8 10
8. Bánová
30 10 7 13
9. N. Baňa
30 10 4 16
10. Podbrezová C 30 10 2 18
11. Čadca
30 9 4 17
12. Bytča
30 7 6 17
13. K. N. Mesto
30 7 5 18
14. Fiľakovo
30 7 5 18
15. Hôrky
30 6 7 17
16. Krásno
30 5 5 20

1. Námestovo
2. D. Kubín
3. Martin

160:35
90:39
110:46
87:42
77:40
72:57
56:39
60:83
57:91
53:95
49:63
53:80
39:97
40:107
36:81
35:79

80
67
65
63
57
46
44
37
34
32
31
27
26
26
25
20

III. liga mladší dorast
30 22 4 4 82:21
30 20 8 2 83:25
30 21 4 5 119:36

70
68
67

4. Žiar
5. Zvolen
6. Čadca
7. K. N. Mesto
8. Fiľakovo
9. Krásno
10. Bánová
11. Podbrezová C
12. Badín
13. N. Baňa
14. Bytča
15. L. Mikuláš
16. Hôrky

1. Krupina
2. Tempus
3. Žiar
4. Revúca
5. Detva
6. B. Bystrica
7. Zvolen C

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

19
17
16
16
12
11
10
9
9
9
7
6
3

3
5
4
3
3
4
5
4
3
3
7
4
2

8
8
10
11
15
15
15
17
18
18
16
20
25

92:42
59:40
98:67
66:41
61:66
38:67
57:81
54:79
44:74
30:76
40:68
33:83
23:113

60
56
52
51
39
37
35
31
30
30
28
22
11

II. liga starší žiaci
26 20 5 1
26 19 3 4
26 15 4 7
26 15 3 8
26 14 2 10
26 13 4 9
26 13 1 12

67:11
97:29
76:23
68:40
60:36
60:36
53:62

65
60
49
48
44
43
40

noviny.ziar.sk

8. Fiľakovo
9. Sliač
10. Tisovec
11. Hriňová
12. MŠK R. Sobota
13. Badín
14. B. Štiavnica

1. Žiar B
2. Žarnovica
3. Dudince
4. Selce
5. Kremnica
6. Hliník
7. Hont. Nemce
8. Závadka
9. Kováčová
10. Heľpa
11. Sl. Ľupča
12. Brusno

26
26
26
26
26
26
26

10
10
10
9
8
4
2

4
2
1
3
5
3
0

12
14
15
14
13
19
24

III. liga starší žiaci
22 18 1 3
22 16 5 1
22 13 3 6
22 11 7 4
22 12 3 7
22 8 6 8
22 8 4 10
22 7 3 12
22 7 2 13
22 5 3 14
22 3 4 15
22 3 1 18

50:56
50:61
75:80
48:66
44:66
27:96
22:135

34
32
31
30
29
15
6

83:20
56:13
80:29
56:22
78:33
49:48
46:35
45:71
27:56
27:73
29:90
18:104

55
53
42
40
39
30
28
24
23
18
13
10
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Žiarsky tím Sport Trend postúpil do I. BBHBL
HOKEJBAL

Hráči Hbk SPORT TREND otočili semifinálovú sériu II. banskobystrickej hokejbalovej ligy a
dvoma víkendovými výhrami si
vybojovali postup do I. BBHBL.
V sobotu 26. júna bol na programe
druhý semifinálový zápas medzi
žiarskym Hbk Sport Trend a bystrickým Cult Club Canadiens. Keďže
v prvom zápase zvíťazili Canadiens
6:5 na samostatné nájazdy, Žiarčania museli toto stretnutie vyhrať.
Od toho sa odvíjala aj ich nátlaková hra hneď od úvodu stretnutia,
ktorou nútili súperových obrancov
produkovať chyby. Ku koncu prvej
tretiny sa im podarilo streliť dva góly
v priebehu jednej minúty, čo vnieslo pokoj do ich radov. Druhá tretina
mala podobný priebeh, ale Žiarčania
v nej strelili až štyri góly. Od tohto
momentu začala narastať zbytočná nervozita na oboch stranách,
ktorá vyvrcholila niekoľkých zákernými zákrokmi.
Do tretej tretiny hráči Hbk Sport Trend nastúpili
s odhodlaním pokračovať v nátlakovej hre aj napriek dostatočnému náskoku a neponúknuť súperovi ani iskierku nádeje na zdramatizovanie zápasu.
Táto taktika, hoci bola náročná na fyzické sily hráčov,
priniesla ovocie, aj keď Bystričania dokázali streliť
svoj čestný úspech strelou od modrej čiary. Posledné slovo v zápase však patrilo žiarskemu tímu,
ktorý tak uzavrel stav stretnutia na nečakaných 7:1.
V nasledujúci deň, teda v nedeľu 27. júna, sa odohral
posledný semifinálový zápas, ktorý mal rozhodnúť
o druhom finalistovi II.BBHBL, a zároveň druhom
postupujúcom do I. BBHBL, keďže Berserker v rozhodujúcom zápase zvíťazil nad Extrémom Sásová
6:5. Zápas mal opatrný priebeh a bol často prerušovaný vylúčeniami na oboch stranách. Žiarsky tím
sa opäť pokúšal o nátlakovú hru, čo umožnilo predovšetkým jeho obrancom zakončovať od modrej

Hbk SPORT TREND nový účastník I. hokejbalovej ligy. Zdroj: sporttrend.eu
čiary. Súperi však dobre vykrývali priestor a väčšinu
striel zablokovali. V dvoch tretinách gól nepadol, a
tak mal duel naďalej dramatický priebeh. V tretej
tretine sa už začala prejavovať nervozita na hokejkách žiarskych hráčov a po zaváhaní ich obrancu sa
Bystričania v prvej polovici poslednej tretiny dostali
do vyloženej šance, ktorú však brankár zneškodnil.
V polovici tretiny nasledovala otočka a posledných
sedem a pol minúty zápasu. Po faule hráča Canadiens dostali Žiarčania možnosť zahrať si presilovú
hru. Strely od modrej čiary, ale aj následné dorážky
končili na bystrickom brankárovi. Tri a pol minúty
pred koncom zápasu na konci presilovej hry zatiahol žiarsky obranca loptičku na ľavú stranu ihriska, dostal sa do súperovej tretiny, kde sa natlačil
pred bystrického brankára a bekhendom ju zasunul
za jeho chrbát. Žiarčania sa tak mohli tešiť z vedúceho gólu. Aj po ňom však pokračovali v nastavenom
tempe a nestiahli sa len do obrany, z čoho vyplynulo dve minúty pred koncom ďalšie vylúčenie Canadiens. V závere sa strhla ešte pred žiarskou bránou

skrumáž, ale súper nedokázal zakončiť, a následne
sa hráč Sport Trendu dostal do samotného nájazdu, ktorý mu však súperov brankár zmaril vypichnutím hokejkou. V napínavom závere sa už výsledok nezmenil, a tak sa žiarski hokejbalisti mohli
tešiť z postupu do prvej ligy, keďže v tejto súťaži
sa na budúci rok predstavia obaja finalisti II. BBHBL.
2.zápas - 26.06.2010nnnnnnnnnn zápas – 26.6.2010
Hbk SPORT TREND - Cult Club Canadiens 7:1 (2:0,
4:0, 1:1), body: Vallo 2+1, Kotyk 2+0, Valko T. 2+0,
Považanec 1+1, ŽIAR: Michaleje - Kotyk, Valko K., Valko T., Šulek - Vallo, Považanec, Hronec, Uhrovič, Košta
3. zápas – 27.06.20106uuuuuuuuuuukkkkkkkkkkk.
Hbk SPORT TREND - Cult Club Canadiens 1:0
(0:0, 0:0, 1:0), body: Kotyk 1+0, Šulek 0+1, ŽIAR:
Michaleje - Kotyk, Valko K., Vako T., Šulek - Vallo, Považanec, Hronec, Uhrovič, Košta
Zdroj: www.sporttrend.eu

