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V tomto čísle:
V MESTE PRIBUDLI ĎALŠIE DREVINY

Na opatovskom cintoríne si uctili zosnulých
Mesto dostalo do daru niekoľko kusov stromčekov, ktoré sa vysadili v areáloch dvorov materskej školy a v medziblokovom priestore. Ďalšie
dreviny postupne pribudnú aj v budúcnosti.
Viac na strane 2.
Z OKTÓBROVÉHO
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Vo štvrtok 28. októbra sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Okrem prerokovania bodov programu bolo aj slávnostné ukončenie volebného obdobia. Strana 2.
NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE PRE PSÍČKAROV

s
STRANA 5

Slovenská akadémia vied otvorila
pobočku v Žiari nad Hronom

V meste pribudli v ostatných dňoch nové koše
na psie exkrementy. Na nedisciplinovaných majiteľov psov plánuje mesto viac pritlačiť. Bližšie
informácie na 3. strane.
JUBILANTI SA ZABÁVALI

Po roku sa v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom opäť stretli seniori, ktorí v tomto
roku oslavujú okrúhle jubileum. Okrem bohatého kultúrneho programu bola pre nich pripravená aj tradičná tanečná zábava. Strana 7.

STRANA 32
STRANA

Úspešné
a stabilné mesto
Ivan Černaj
náš primátor

ako večný lovec ženských sŕdc vo svojom autorskom predstavení

BOLESLAV
B
OLESLAV POLÍVKA
PPRO
RO DÁMU
DÁMU NA BALKONĚ
99.11.
.111. 22010
0110 o 18.00 hod.

v Divadelnej sále DK na Námestí Matice slovenskej
VSTUPNÉ : 15€
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Z októbrového mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 28. októbra sa konalo v poradí
5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov.
Hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo, predniesol návrh rozpočtu mesta na rok 2011. Ten predstavuje
celkovú výšku 11 736 669 eur, pričom je zostavený ako vyrovnaný. Ako zdôraznil, aj vďaka šetreniu
z predchádzajúcich období je na tom naše mesto
dobre. Napriek búrlivej diskusii v radoch poslancov
bol nakoniec rozpočet schválený. Okrem návrhu
rozpočtu na budúci rok predniesol Juraj Gallo aj
návrh rozpočtu mesta na rok 2012 a 2013.
Návrh rozpočtu pre budúci rok predniesla aj riaditeľka Mestského kultúrneho centra, Valéria Ferčáková. Ako vysvetlila, centrum v plánovaní akcií
zohľadňuje žánrové spektrum umeleckých smerov
a všetky vekové kategórie diváka, ako aj záujmové skupiny obyvateľstva a návštevníkov kultúry
v meste. Prioritnou úlohou je pritom uspokojenie
tzv. väčšinového diváka, pretože príjmová časť
rozpočtu je tvorená práve zo vstupného na kultúr-

nych podujatiach. Potreby menšinových projektov
a spokojnosť menšinového diváka sa vzhľadom
k nižším príjmom darí vykryť pomocou partnerských a sponzorských príspevkov a príjmov z reklamy. Súčasťou MsKC je i Mestská knižnica Michala
Chrásteka. Doplňovanie knižničného fondu bude
realizovať pravidelne mesačne knižnými novinkami
na trhu, a to z oblasti beletrie, poézie, odbornej literatúry, literatúry faktu, detských a mládežníckych
kníh. Predpokladaný počet nakúpenej literatúry
je pritom 300 až 400 titulov. Poslanci tiež kladne
ohodnotili skutočnosť, že v budúcom roku knižnica
plánuje oživiť a propagovať v širšom regióne audio
tituly určené pre sluchovo postihnutých občanov,
a to doplnením 40 až 50 CD titulov.
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2009/2010 v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predložila vedúca odboru školstva a športu, Marta Mergová.
Vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa, Monika Minárová, informovala o sociálnej pomoci občanom mesta a zhodnotila tiež projekt Komunitná
a terénna sociálna práca v meste Žiar nad Hronom,
ktorý bol ukončený k 31. októbru tohto roka. Podľa
slov Minárovej, priestor pre spoluprácu samosprávy
s tretím alebo súkromným sektorom vzniká práve
pri riešení sociálnych a hmotných krízach občana.
V tomto roku sa odboru starostlivosti o obyvateľa
podarilo dostať na profesionálnu úroveň spoluprácu práve s predstaviteľmi tretieho sektora, konkrét-

V meste sa vysadili ďalšie dreviny
V ostatných dňoch sa v rámci mesta vysadili
ďalšie stromčeky. Nová zeleň pribudla v medziblokových priestoroch a v areáloch dvorov
materskej školy.
Ako nás informovala Marcela Gendiarová z Odboru životného prostredia MsÚ, v areáli bývalej
STS, na Svitavskej ulici vysadili 13 kusov tují. „Tieto
budú slúžiť ako izolačná zeleň pozdĺž oplotenia
areálu výrobných a dopravných služieb.“ Najviac
stromov sa vysadilo vo dvore Materskej školy – elokovanej triedy na Sládkovičovej ulici. „Pre
túto škôlku sme sa rozhodli aj z toho dôvodu, že
tu bolo najviac výrubov starých stromov. Nahradili sme ich novou zeleňou, vysadených bolo až
37 kusov jedlí a smrekov. Sedem jedlí sme umiest-

nili aj do areálu Materskej školy na Ul. Dr. Janského.“ Spomínané dreviny dostalo mesto do daru.
„Darcovi sme, samozrejme, veľmi vďační,“ dodáva
Gendiarová. Ako však ďalej Marcela Gendiarová
zdôraznila, nové stromčeky budú postupne pribúdať aj v ostatných dvoroch materskej školy. (li)

ne s Nadáciou Škola dokorán. Práve v priestoroch,
ktoré nadácia spravuje, našli svoje pracovisko terénni sociálni pracovníci so svojimi asistentkami.
Rovnako tak odbor spolupracuje aj so subjektmi
špecializovanej štátnej správy – s pobočkou Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, Územným spolkom
Slovenského červeného kríža, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, Špeciálnou
základnou školou či s Okresným riaditeľstvom
Policajného zboru v našom meste. Mesto v rámci
svojho odboru poskytuje obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta Žiar nad Hronom
sociálnu pomoc v rôznych formách. Patria k nim
napríklad sociálne poradenstvo, priama finančná
alebo materiálna pomoc, ako sú jednorazové dávky v hmotnej núdzi, poukážky na poskytnutie šatstva a obuvi, stravenkami či finančnou hotovosťou,
ktorá je účelovo viazaná. Mesto svojim občanom
ponúka aj pomoc formou tzv. platených služieb,
na financovaní ktorých sa spolupodieľa prijímateľ
danej služby. Sem patria detské jasle a opatrovateľská služba. Projekt Komunitná a terénna sociálna
práca v meste Žiar nad Hronom trval od 1. novembra 2008 do 31. októbra tohto roku a mesto naň získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac
ako 63-tisíc eur, pričom prácu v ňom vykonávali
dvaja terénni sociálni pracovníci a dvaja asistenti
terénnych sociálnych pracovníkov. Cieľom projektu
bolo vytvorenie tímu terénoch sociálnych pracovníkov a ich asistentov poskytujúcich nevyhnutnú
pomoc obyvateľom mesta Žiar nad Hronom, ktorí
sa ocitli v nepriaznivej sociálnej a životnej situácii.
Na záver zastupiteľstva vystúpil aj primátor Černaj. Keďže októbrové zastupiteľstvo bolo posledným, na ktorom sa stretlo vedenia mesta spolu
s poslancami v takomto zložení, prítomným poďakoval za spoluprácu, za dobre odvedenú prácu
a vyjadril nádej, že aj v nadchádzajúcom volebnom
období bude mesto naďalej prosperovať. Ivan
Černaj: „Budem určite veľmi rád, keď sa v tomto
meste zachová kontinuita, aby sa postupne pokračovalo v projektoch, ktoré máme rozpracované, a tiež aby sa pokračovalo vo filozofii, ktorú
sme spoločne nasadili. Želám si, aby sme v tomto
meste ľudí čo najviac spájali. To, že sme zabudli
na politické tričká a na politické strany, a naozaj
sme sa chovali ako gazdovia, viedlo k tomu, že
mesto mohlo za posledné roky skutočne napredovať“, dodal v závere zastupiteľstva primátor.
(li)
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Inovačné centrum Slovenskej akadémie vied
má svoje pracovisko aj v Žiari nad Hronom
Slovenská akadémia vied (SAV) už niekoľko rokov
spolupracuje so spoločnosťou Sapa Profily. V utorok 19. októbra bolo v objekte tejto spoločnosti
slávnostne otvorené Inovačné centrum SAV Inoval
pre technológie spracovania hliníka a výrobkov
z neho. Akadémia bude so žiarskou spoločnosťou
spolupracovať aj na nových vývojových projektoch
a spoločne ich zavádzať do praxe.
Cieľom projektu Inoval je posilniť spoluprácu
s podnikateľskou sférou v banskobystrickom kraji
v oblasti spracovania hliníka a zlepšiť tak transfer
najnovších výsledkov výskumu zo SAV do praxe.
Vďaka finančnej dotácii z európskych štrukturálnych fondov sa centrum v súčasnosti vybavuje
moderným laboratórnym a prístrojovým zariadením. Na projekte sa podieľa aj spoločnosť Sapa
Profily s investíciami viac ako 420-tisíc eur. Teodor
Kvapil, riaditeľ Sapa Profily, hodnotí rozšírenie spolupráce ich firmy so SAV vysoko pozitívne: „Od roku
1996 vyvíjame spoločne materiály na báze hliníka,
ktoré posúvajú materiály z technického hľadiska
dopredu a ktoré sú bežnými technikami nedosiahnuteľné. Nová špeciálna spolupráca vykvitla
do nových bodov a jedným z nich je aj otvorenie
detašovaného pracoviska Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV tu v Žiari nad Hronom, čo ma
napĺňa nielen šťastím, ale aj hrdosťou, keďže Sapa
bola prvým partnerom, ktorý k nám SAV „dotiahol“.“
V budúcnosti riaditeľ spoločnosti Sapa od tejto výnimočnej spolupráce očakáva zvýšenie konkurencieschopnosti, vyvinutie nových materiálov či výrobkov. „Samozrejme, získame tiež nové pozície
trvaloudržateľného rastu v našich podnikoch a zvýšenie ziskovosti. Celý región sa povznesie, veď je to
unikátna akcia v rámci celého Slovenska, že SAV
svoj ústav postaví práve v Žiari,“ vyjadril očakávanie
Teodor Kvapil, a zároveň spomenul ďalších partnerov, ktorí so SAV budú spolupracovať: „Spoluprácu
rozširujeme aj s inými priemyselnými partnermi,
a to s Fagor Ederlan a Thermosolar, či so Súkromnou strednou odbornou školou technickou v Žiari
nad Hronom a s vysokou školou hutníckou. Vznikne tak naozaj silné know-how centrum, ktoré bude
ukážkovým zariadením v rámci celého Slovenska.“
Hlavným cieľom, prečo sa akadémia rozhodli postaviť detašované pracovisko v našom meste, je
dostať sa bližšie k zákazníkom, ktorí pracujú s ľahkými kovmi, ako aj riešenie bežných problémov,
s ktorými sa stretávajú na svojom pracovisku. František Simančík, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV: „Už dlhodobo vyvíjame výrobky
z hliníka a vždy nás oslovujú, či robíme aj s niekým
v Žiari. Na Slovensku je totiž zaužívaný pojem, že
Žiar nad Hronom sa spája s hliníkom, celé jeho okolie žije z hliníka a je tu veľa ľudí, ktorí s ním robia.
Je preto úplne prirodzené, že dnes sme tam, kde
sa hliník vyrába, používa a kde sa dá potenciálne
uplatniť vo výrobkoch. Doteraz sme robili výskum
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väčšinou pre zahraničné firmy, viac sme ho však
publikovali a menej aplikovali. Ak chceme výskum
na Slovensku aplikovať, je úplne prirodzené, že keď
sa to týka hliníka, budeme sa v prvom rade snažiť
byť v Žiari,“ vysvetlil dôvody, prečo sa SAV ocitla
v Žiari a čo si od tohto kroku sľubujete. Detašované pracovisko začne naplno fungovať od januára
budúceho roku, no už v týchto dňoch v ňom pracujú traja zamestnanci. „Máme však už zabehnuté
niektoré projekty so Sapou, ktoré sú dlhodobé a
na nich pracujeme kontinuálne. Akurát už nebudeme musieť zakaždým do Žiaru dochádzať a niektoré veci sa budú robiť priamo tu, nie v Bratislave.
Na štandardný výskum by sme mali byť vybavení
od začiatku januára budúceho roku. Zatiaľ tu máme
3D technológie, pribudne k nim NC frézovanie,
od januára bude metalografia a štúdium štruktúry,“
vymenoval Simančík základné vybavenie pracoviska. SAV má tiež záujem vybudovať výskumnú
vývojovú základňu pre oblasť hliníka a ľahkých kovov. „Počítame, samozrejme, so všetkými firmami,
ktoré by chceli inovačný potenciál svojich výrobkov. V rámci toho sme pripravili veľký projekt Kompetenčného centra, ktoré sa bude možno neskôr
transformovať na vedecko-technický park. Zo Žiaru
máme do projektu zapojené štyri spoločnosti, ktoré na ňom priamo participujú a istým spôsobom na
výskum aj vlastnými zdrojmi prispievajú. Oslovili
sme tu už asi sedem firiem, s ktorými sa v blízkej
dobe rysuje spolupráca. Verím, že v priebehu roka,
keď sa tu so všetkým bližšie zoznámime, budeme
mať na spoluprácu aspoň päť firiem,“ vyjadril sa
na záver o najbližších plánoch František Simančík.
V prípade, že bude projekt v hodnote 7-miliónov
eur úspešný, v Kompetenčnom centre bude pracovať približne 20 odborníkov a bude sa v ňom robiť
aj výskum v oblasti lisovania kompozitných materiálov na báze ľahkých kovov.
Vybudovanie detašovaného pracoviska v našom
meste hodnotí pozitívne aj primátor Ivan Černaj,
ktorý sa tiež zúčastnil slávnostného otvorenia:
„Pre nás to znamená veľký úspech, že Slovenská
akadémia vied si vybrala práve náš priemyselný
park, a teda aj mesto Žiar nad Hronom. Je to veľký prísľub do budúcnosti, že práve u nás sa budú
vyvíjať nové možnosti, technológie a produkty, ako
spracovávať hliník.“
(li)
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Investícia do vašej budúcnosti
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

K ČISTOTE MESTA PRISPIEVAJÚ
AJ NOVÉ KOŠE PRE PSIČKÁROV

V rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu pribudli v meste nové koše
na psie exkrementy.
Problém so psími výkalmi na verených priestranstvách má každé mesto na Slovensku. Ešte
stále je dosť majiteľov psov aj na území mesta,
ktorí si po svojich štvornohých miláčikoch neupracú. Mesto však plánuje
na nedisciplinovaných psičkárov viac pritlačiť. Primátor Ivan Černaj: „Čistota mesta je
pre nás jednou z priorít. Myslím, že väčšina majiteľov psov to chápe a pri venčení si
po svojich psíkoch upracú. Avšak časť majiteľov psov pravidlá nerešpektuje. Práve na túto
skupinu sa chceme v budúcom roku ešte viac
zamerať a viac na nich pritlačiť.“ V tejto súvislosti budú preto zintenzívnené policajné
hliadky, dôraz sa bude klásť aj na väčšiu spoluprácu s verejnosťou a primátor hovorí aj o novele Všeobecne záväzného nariadenia mesta
o držaní a chove psov. „Hliadky mestskej polície budú kontrolovať dodržiavanie pravidiel
zo strany psičkárov ešte intenzívnejšie. Chcem
presadiť, aby majiteľ psa musel mať pri prechádzke so svojim miláčikom pri sebe vždy
nejaké vrecko, ktoré môže v prípade potreby
použiť na odpratanie výkalu. Takýmto spôsobom budeme postupne aj nedisciplinovaných
psičkárov učiť k poriadku, pretože represia
vo forme pokút nebýva vždy najúčinnejšia.“
Nové nádoby na psie exkrementy sú dôkazom toho, že mesto na verejných priestranstvách vytvára lepšie podmienky pre majiteľov štvornohých miláčikov. V ostatných
dňoch sa na území celého mesta inštalovalo približne päťdesiat nových košov. Ako
nás informovala Zuzana Gallová z Technických služieb, a. s., koše boli rozmiestnené
na voľných priestranstvách, kde sa psy pohybujú, a tiež vo vnútroblokových priestoroch.
V meste tak bude približne osemdesiat košov a každý psičkár bude mať takúto nádobu
vo svojom dosahu. Zuzana Gallová: „Zareagovali sme tiež na požiadavky od obyvateľov, preto
sme päť košov preložili na iné miesto. Zvýši sa
tak komfort majiteľov psov, pretože niekde sa
koše príliš rýchlo prepĺňali, a naopak, na iných
miestach zase chýbali,“ spresnila Gallová.
Inštalovanie päťdesiatky nových košov
na psie výkaly je súčasťou projektu Intenzifikácia separovaného zberu, na ktorý mesto dostalo dotáciu viac ako 3 milióny eur.
(li)
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Výstava Zelená cesta pozná svojich víťazov
„Príroda vie, rovnako ako básnik, vytvoriť najväčšie efekty s najmenším počtom prostriedkov“. (Heinrich Heine)

Nástenka 8.A zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika.

Mesto Žiar nad Hronom v rámci Dní jesennej
čistoty 2010 organizovalo aj sprievodné aktivity – Výstavu odpadového hospodárstva ZELENÁ
CESTA a Týždeň odpadu na školách, v rámci ktorého vyhlásilo pre žiakov žiarskych základných
škôl literárnu a výtvarnú súťaž a súťaž o najkrajšiu nástenku s environmentálnou tematikou.
Riaditeľstvá škôl na základe propozícií vytvorili podmienky pre tvorbu žiakov na vyučovaní
aj v školských kluboch detí. Výsledkom žiackych
prác boli slohové práce, rôzne príbehy, ako urobiť
mesto krajším, i namaľované obrázky s predstavami detí o čistom, zdravom a peknom meste. Triedy
prihlásili do súťaže fotografie triednych násteniek
s tematikou ochrany životného prostredia. Vybrané
práce boli vystavené v Mestskom kultúrnom centre na výstave odpadového hospodárstva, ktorá sa
konala od 4. do 15. októbra. Počas desiatich dní si
výstavu pozrelo približne 400 žiakov a záujemcov
z radov širokej verejnosti.
Odborná komisia, menovaná primátorom mesta, vyhodnotila najlepšie práce a udelila ceny. Dňa
18. októbra sa ocenení žiaci stretli v Mestskom kultúrnom centre, kde si z rúk primátora mesta a ve-

dúceho Odboru životného prostredia Mestského
úradu v Žiari nad Hronom prevzali diplomy a vecné
ceny za svoj prínos životnému prostrediu v našom
meste.
Vyhlásenie súťaže malo svoj význam, pretože plnilo dôležitú úlohu formovať environmentálne
povedomie najmladšej generácie. Prostredníctvom prác žiakov našich základných škôl sa dospelí
dozvedeli, ako vnímajú túto problematiku naši
najmenší, od ktorých vlastne závisí budúcnosť životného prostredia ako takého. Sme radi, že mladí
cítia potrebu ochraňovať prírodu, vodu, vzduch.
Predstavujeme vám niektoré ocenené práce a ich
tvorcov s cieľom prezentovať verejnosti vnímanie
problematiky životného prostredia a prostredia,
v ktorom bezprostredne žijú, očami mladej generácie, a zároveň zviditeľniť žiakov, ktorí s nadšením,
bez zábran a ostychu verejne prezentujú svoj záujem o životné prostredie.
OŽP

Víťazky literárnej súťaže Kristína Waldhauserová,
Daniela Šarkoziová a Lucia Banová.

Cenu životného prostredia za literárnu prácu odovzdal víťazovi primátor.

Žiačka II. B. ZŠ Štefánika preberá II. cenu v súťaži
triednych násteniek od vedúceho odboru ŽP
Juraja Gallu.

VÍŤAZNÁ PRÁCA OCENENÁ PRIMÁTOROM MESTA

Užitočný výlet
Raz, keď som sa bol cez letné prázdniny
prejsť so svojím psíkom popri Lutilskom potoku,
videl som tam veľa smetí okolo cesty. Neviem,
či to bolo ešte pred tými povodňami, alebo potom, ale mal som odtiaľ dosť nepekný dojem.
Kde sa toľko tých smetí mohlo vziať? Keď som
prišiel domov, povedal som mamine, že je tam
veľa smetí okolo cesty a vôbec sa mi to nepáči.
Navrhla mi, že sa tam zajtra pôjdeme prejsť celá
rodina a niečo s tým urobíme. Tak sme šli: obaja
rodičia, moja mladšia sestra a ja. Ako sme tak
kráčali, videli, že som neklamal... Nedalo nám
to, tak sme sa pustili do práce. Rozdelili sme si
úlohy: ja som zbieral plasty, sestra papier, ocino
konzervy a mamina všetko ostatné. Nazbierali
sme každý po jednej igelitovej taške. Myslím, že
toho bolo dosť veľa! Asi po hodinovej prechádzke po takomto ,,smetisku“ sme mali tašky plné!
Nechápal som, ako môžu byť ľudia takí nečis-
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totní a odhadzovať vo svojom okolí toľko smetí!
Veď keď sa chcú cítiť v prírode príjemne, nemali
by si ju znečisťovať. No nie? Príroda nám dáva
samé dobré veci a my – ľudia sa jej za to takto
odplácame... Keď sme odchádzali domov a obzreli sme sa za sebou, bolo tam oveľa čistejšie.
Mali sme výborný pocit, že sme takto užitočne strávili čas v prírode. Nielen ona nám dala
dostatok čerstvého vzduchu, veľa novej energie
do ďalších dní, ale aj my sme pomohli jej. Cestou
domov sme ,,svoje“ roztriedené smeti v igelitkách vyhodili do kontajnerov a s dobrým pocitom sme sa vrátili do svojho príbytku. Prosím
všetkých ľudí, ktorí budú čítať tento môj krátky
príbeh, aby sa správali k prírode s láskou a úctou, aby nevyhadzovali odpadky do prírody, ale
chránili ju pre nás – ďalšie generácie. Pomôžte
občas prírode aj vy – prispejte k čistejšiemu životnému prostrediu, veď iste ani vy nechcete žiť
na smetisku.
Patrik Vrtiel, 7. E
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Aký cintorín susedí so Slovalcom?
Blíži sa sviatok Pamiatky zosnulých. A tak dovoľte menšiu úvahu v súvislostiach času a miesta.
Nie raz sa stáva, že ľudia idúci okolo cintorína pri
Slovalcu sa prekvapene pýtajú: „Čo je toto za cintorín?“ (otázka padla aj v ohlasoch na internete).
Otázka je dôkazom toho, že generácie sa vymieňajú, a tak po 41 rokoch od zániku obce Horné
Opatovce, ku ktorej cintorín patril ako jej organická
súčasť, mladší ľudia už nevedia nič o tom, že žiarsky
priemyselný park (presnejšie by vari bolo – opatovský) vyrástol priamo v chotári tejto obce. (Rečou
dneška – ako menšej slovenskej Ajky.“) Vtedajšia
neekologická výroba ohrozila život v obci, ľudia sa
museli vysťahovať a sú rozptýlení po celej vtedajšej ČSSR. My – pamätníci, rodáci tejto obce si dnes
jasne uvedomujeme, akú úlohu zohral jej neblahý
osud v slovenskej histórii: bol varovným prstom,
poučením pre našich inžinierov, že technika má
ľuďom slúžiť, nie ničiť ich životy. Dnes možno teda

iba oceniť odvahu a úsilie tých, ktorí po zmene režimu zachránili pracovné príležitosti v ZSNP a zdarne
sa popasovali s procesom ozdravenia a modernizácie výrobného procesu (vďaka patrí hlavne Nórsku). Zo „silne znečisteného ovzdušia“ je od roku
2002 index znečistenia označovaný ako „slabé“.
Všetci sa nádejáme, že aj rekultivácia kalového
poľa, ktorá je vedením závodu označená za prioritu, sa vydarí, hoci práce sú raritným technickým
riešením.
Odborníci v 60. rokoch 20. storočia odhadovali zamorenie našej pôdy na 50 rokov. Dnes sme
svedkami návratu včiel, lesných zvierat, vtákov,
ožili stromy. Hornoopatovčania sa zžívajú s novými
domovmi, ale vraciame sa, srdce zostáva v rodisku.
S účasťou a ľútosťou vnímame ekologickú tragédiu
v Maďarsku.
Vrátili sme sa aj v sobotu 23. októbra tohto roku,
kedy Občianske združenie Horné Opatovce pripravilo sviatok úcty voči svojim zosnulým príbuzným,
ktorých telesné pozostatky mĺkvo strážia posvätnosť pôdy a pamiatku na 894-ročný život ich spoločenstva. Asi 200 účastníkov sv. omše (uvítali sme tu
aj primátora Ivana Černaja) v opatovskom kostole
sa po agapé v sprievode za pomoci polície (keďže
novšia cesta 1. triedy rozdelila územie obce) presunulo na cintorín. Jeho ticho zaplnili naše modlitby

a piesne ženského zboru Magdalény Poloňovej,
aby sprostredkovali nový príliv milosti nebies
vo večnom živote našich predkov. Opatovčania tu
svojich zosnulých pochovávali od roku 1798, t. j.
212 rokov. Bolo to už tretie pohrebisko v našej histórii. Predtým 20 rokov v časti Hájice a najstarší cintorín od 15. storočia bol v okolí kostola (zachovalo
sa, že ako ochrana pred nepriateľmi pre žijúcich, ho
obkolesoval hrubý múr).
Po zániku obce v roku 1969 sa o cintorín starali
naši muži napriek vandalizmu a krádežiam pomníkov, t. r. zrenovovali centrálny kríž a pre okoloidúcich pripevnili informačný nápis. Sme vďační
mestu Žiar nad Hronom, že od roku 1991 prevzalo
starostlivosť o trávnik a posvätnosť tohto historického miesta (cez Technické služby, t. č. už firma
Nezábudka).
Je veľavravná symbióza dvoch tu existujúcich
symbolov: Slovalco je prítomnosť a budúcnosť, ale
zrodila sa z minulosti a na mozoľoch tu ticho ležiacich Hornoopatovčanov. My, žijúci ich potomkovia,
ďakujeme za úctu a rešpekt voči tomuto miestu. Lebo (ako hovorí múdroslovie žalmu) „z rodu
na rod sa dedí takýto príbytok“ i čoby človek „celú
zem nazýval svojou“.
Za OZ Mária Zaťková a Jozef Hlinka

Za osem rokov sme zmenili Žiar k lepšiemu

Na konci volebného obdobia sme položili niekoľko otázok primátorovi mesta Žiar nad Hronom, Ivanovi Černajovi. Predovšetkým nás zaujímalo, ako
on hodnotí mesto v tomto volebnom období.
Blíži sa koniec Vášho druhého obdobia
vo funkcii primátora mesta, ako ho môžete
zhodnotiť?
Nerád to rozdeľujem na dve obdobia, pretože naša práca je o kontinuite a o premene Žiaru
nad Hronom na zdravé a fungujúce mesto. Ale ak
chcete, tak prvé obdobie bolo viac o konsolidácii
mesta, o nastavení ekonomiky, o šetrení a reformách. Druhé volebné obdobie je predovšetkým
o veľkých investičných projektoch, ktoré pozitívne
ovplyvnia budúcnosť Žiaru nad Hronom a menia
jeho vzhľad k lepšiemu.
Myslíte projekty z eurofondov...
Samozrejme, aj tie. Veď do mesta sme priniesli 33 miliónov eur, čo je v starej mene 1 miliarda
korún. Na jednu domácnosť v Žiari to vychádza
4 400 eur. To je najviac na Slovensku, to sa nepodarilo žiadnemu inému mestu. Tento úspech je
výsledkom práce mnohých ľudí, ktorými som sa

obklopil a zodpovednosti, ktorú prejavili poslanci
mestského zastupiteľstva, keď sme spolu do toho
išli. Dnes sa z iných miest na Slovensku chodia
k nám učiť, ako robiť úspešné projekty a na to som
ako Žiarčan hrdý.
Okrem projektov z fondov sme dokázali investovať aj z vlastných zdrojov. Z toho, čo sme si za niekoľko rokov našetrili, sme dokázali zrekonštruovať
dve základné školy, opraviť mnoho ciest a chodníkov, dať peniaze na ihriská či športoviská. Treba si
uvedomiť, že z rezervy v mestskom rozpočte, ktorú
sme dokázali za niekoľko rokov vytvoriť, pričom
mesto sme v r. 2003 prebrali s prázdnou kasou
a dlhmi, financujeme aj spoluúčasť na europrojektoch a tá je na úrovni 1,7 mil. eur. Niektorí ľudia si
myslia, že peniaze na investície vám z neba len tak
padajú. Omyl, tie sme museli zámerne a cieľavedome ušetriť, aby sme ich mohli neskôr investovať.
Alebo získať šikovnosťou našich ľudí ako v prípade
europrojektov.
Pri investovaní ste využili aj úverové zdroje.
Tak ako viacero iných miest na Slovensku sme
sa pustili do komplexnej rekonštrukcie verejného
osvetlenia. Projekt obrovského rozsahu ako tento
si vyžadoval investíciu okolo 4 mil. eur, ktorú sme,
samozrejme, nemali v rozpočte a na ktorú neexistovala adekvátna výzva z eurofondov. Takže podobne ako najbližšie susedné mesto Handlová sme
použili úver. V rámci tohto projektu sme vymenili
1600 svetelných miest, do zeme osadili 63 000 metrov podzemných káblov a v časti IBV sme takmer
na všetky chodníky dali nový asfaltový koberec.
Mesto bude mať s verejným osvetlením minimálne 50 rokov pokoj a ušetrí približne 50 % nákladov
oproti starému systému.
Z úveru financujeme aj nájomné byty pre mladé rodiny, ktoré sme kúpili na Jadrane a nájomné
byty pre seniorov, ktoré vznikli rekonštrukciou
z budovy bývalého SČK. Úvery sme získali zo ŠFRB
a splácame ich z toho, čo vyberieme na nájomnom.
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Na ostatné sme úver nebrali a mestská ekonomika
je zdravá a stále nezaťažená.
Zabrzdila rozvoj mesta hospodárska kríza?
V meste sa stavia, v meste sa rekonštruuje,
v meste neustále vznikajú nové veci. To znamená,
že nás kríza nepoložila, že ani zďaleka sme neboli
na úrovni kolapsu ako mnoho iných miest. A opäť je
to vďaka tomu, že sme od roku 2003 museli urobiť
mnoho tvrdých reforiem, aby sme mestu zarobili
peniaze a že sme všetko nerozflákali, ale odkladali
si na horšie časy, ktoré prišli v rokoch 2009, a najmä
v tomto roku. Práve vďaka rozumnému hospodáreniu a rezerve nemusíme prestať kosiť a čistiť mesto,
nemusíme obmedzovať odvoz smetí, nemusíme
prepúšťať ľudí, nemusíme zatvárať kultúrne domy
či plavárne. Napriek tomu sme museli mestu znova utiahnuť opasok. V tomto roku tak nezvýšilo
na opravy ciest, výstavbu parkovísk alebo postavenie ďalšieho ihriska, čo sme pôvodne plánovali.
To sme odložili do budúcnosti, ale sme radi, že Žiar
nad Hronom prechádza krízou bez väčšej ujmy.
S čím idete do nadchádzajúcich volieb?
O konkrétnych krokoch budem informovať až
v oficiálnej kampani, ktorá začína 17 dní pred komunálnymi voľbami. Obyvateľom Žiaru chcem
ponúknuť to, čo doteraz: reálne výsledky, ktoré
môžu v meste vidieť na vlastné oči, a nie prázdne,
všeobecné reči, čo všetko treba zlepšiť, ale nepoviem
koľko to stojí a kde na to vezmem. Do mesta viem
priniesť ďalšie peniaze, ďalšie investície. Budeme aj
naďalej opravovať a zveľaďovať mestský majetok, aj
naďalej rekonštruovať komunikácie a rozvíjať podmienky pre rekreačný šport a pohyb. Keďže budovy
škôl sme zrekonštruovali, teraz chceme investovať
do vybavenia našich škôl a do skvalitňovania podmienok pre naše deti. Mám okolo seba tím schopných ľudí, ktorí majú skúsenosti a výsledky. O nich
sa viem oprieť a sú zárukou, že naše mesto bude
napredovať minimálne v takom tempe ako doteraz.
(r)
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Školáci spoznali spoločnosti priemyselného parku

Po roku sa v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom znovu stretli

firmy participujúce na projekte Protech, aby
žiakom žiarskych škôlok a škôl predstavili svoje
spoločnosti a výrobky. V piatok 22. októbra tak
podujatie s názvom Poznaj svoje možnosti vstúpilo už do svojho piateho ročníka.
Žiarski školáci mali možnosť zoznámiť sa so spoločnosťami Fagor Ederlan, Remeslo, Sapa Profily,
Finalcast či Slovalco. Svoje práce predviedli aj študenti Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom. Jedným z cieľov podujatia
je podporiť záujem samotných žiakov o štúdium
odborov technického smeru, a to na stredných školách alebo na univerzitách, konkrétne aj na SSOŠ
technickej v našom meste. Výsledkom ich štúdia

by tak mohlo byť aj zamestnanie práve v spoločnostiach hnedého priemyselného parku v Žiari
nad Hronom. Vďaka podujatiu Poznaj svoje možnosti sa žiarski školáci dozvedia zaujímavé informácie o firmách priemyselného parku, oboznámia
sa s ich činnosťou, výrobkami a získajú predstavu
o pracovných pozíciách, ktoré sa v daných spoločnostiach uplatňujú. Dôležitou súčasťou prezentácie
firiem je aj informácia o tom, ako pristupujú svojou
činnosťou k ochrane životného prostredia.
Tento rok sa podujatia zúčastnilo 577 žiakov,
z toho 186 bolo žiakov 4. ročníkov, 192 z 9. ročníka
a 199 škôlkarov a ostatných žiakov základných škôl.
(li)

Mesto podporuje preventívne projekty určené školákom

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari
nad Hronom realizuje aj za finančnej podpory
mesta Žiar nad Hronom preventívny projekt
pod názvom Jazdi bezpečne. Projekt, určený
žiakom 4. ročníkov základných škôl v meste

Žiar nad Hronom, je zameraný na dopravnú výchovu.
Ako nás informovala kapitánka Jana Šmondrková, v tomto roku sa do projektu zapojilo 132 žiakov.
„Pri realizácii projektu sa zameriavame na teoretickú výučbu, ale tiež na získavanie praktických zručností na dopravnom ihrisku v Žiari nad Hronom.“
Po úvodných aktivitách na dopravnom ihrisku sú
pre žiakov pripravené ďalšie vzdelávacie aktivity a po úspešnom absolvovaní jednotlivých úloh
žiaci získajú malé darčeky. „Týmto spôsobom deti
motivujeme a hravou formou ich učíme. V našom
záujme je v daných aktivitách pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, čím zabezpečíme adekvátne
vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl
v problematike dopravnej výchovy, a tým nemalou
mierou prispejeme k ich bezpečnosti. Pretože pokiaľ budeme mať snahu z detí vychovávať zodpovedných chodcov a cyklistov, neskôr z nich vyrastú
zodpovední vodiči,“ dodáva ďalej Jana Šmondrková.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari
nad Hronom sa podieľa aj na ďalšom preventívnom

ŽIACI Z „JEDNOTKY“ SA PREMENILI NA STRAŠIDLÁ

Halloween je sviatok, ktorý pripadá na 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené
v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov, a odmenou za to sú im sladkosti. Tradíciu má prevažne
v západnom svete, najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade, v Austrálii a
na Novom Zélande. Pôvodne pochádza z Írska, kde
sa slávil ako pohanský sviatok. Názov Halloween
je skratkou z anglického Halloweenen (doslovný
preklad: predvečer všetkých svätých). Halloween,
pôvodne pohanský, čiže keltský sviatok Samhain,
má pravdepodobne väzbu aj na kresťanský sviatok Všetkých svätých.

Tradičnými znakmi Halloweenu sú tekvice (špeciálne vyrezané),
čarodejnice, duchovia, čierne mačky, metly,
oheň, príšery či kostlivci, vo farbách ladených
do červena, žlta a oranžova. V školskom klube detí
pri Základnej škole na Ul. Dr. Janského si tento
sviatok školáci užili v pondelok 25. októbra. Vychovávateľky z klubu odmenili najkrajšiu masku
a najkrajšie vyrezanú tekvicu za každú triedu. Novinkou bola prítomnosť odvážnych detí z II. stupňa, ktoré boli príjemným spestrením. Na záver nechýbal ani tradičný prechod cez zakázaný les.
Beata Čamajová, vychovávateľka ŠKD

noviny.ziar.sk

projekte, a to Moja cesta do školy, ktorý je tiež realizovaný za finančnej podpory mesta Žiar nad Hronom. „Projekt je určený deťom predškolských tried
materských škôl, pričom v tomto roku sa ho zúčastnilo 176 detí. V úvodnej časti sa zameriavame
na dopravnú výchovu na detskom dopravnom ihrisku,“ pokračuje v informovaní kapitánka zo žiarskej polície. Na ihrisku si deti precvičujú, ako sa
majú správať ako chodci, jazdia aj na kolobežkách,
akoby jazdili na motorkách a riadia sa nielen dopravnými značkami, ale aj svetelnou signalizáciou.
„Následne sú pre deti pripravené ďalšie aktivity zamerané nielen na dodržiavanie pravidiel v cestnej
premávke, ale aj doma či v materskej škole. Zameriavame sa i na prevenciu viktimácie, čo je proces
premeny potenciálnej obete na obeť skutočnú,“
spresňuje na záver Jana Šmondrková. Po ukončení projektu dostávajú všetky deti malé darčeky.
Aj vďaka tomu, že projekt finančne podporilo i
mesto Žiar nad Hronom, bolo možné zabezpečiť
do každej materskej školy v meste reflexné vesty
a reflexné pásky, ktoré budú pedagógovia využívať
pri ďalšej práci s deťmi.
(li)
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Seniori oslavovali

Jubilantom pripil na zdravie aj primátor Černaj.

Tradičné stretnutie seniorov – jubilantov sa
tento rok konalo v stredu 27. októbra. Pozvaní
naň boli opäť 60, 70, 80 a 90-roční oslávenci.
Pozvánky boli rozposlané až 480 seniorom, čo
je podľa Silvie Hlôškovej zo Zboru pre občianske
záležitosti krásne číslo. „V tomto roku to bol už
12. ročník podujatia pre jubilantov. Samozrejme,
každý ročník má inú myšlienku a iných účinkujúcich,“ vysvetlila na úvod Silvia Hlôšková a dodala:
„Niektorí účinkujúci však majú na podujatí takpovediac domovské právo. Medzi nich určite patria speváci a tanečníci, ktorých každý pozná ako Seniorov
– Optimistov. Jednoducho, seniori spievajú a tancujú pre seniorov,“ spresnila s úsmevom. Okrem
nich vystúpila v bohatom kultúrnom programe
aj Mužská spevácka skupina Sekera. Tentoraz sa
však predstavila v trochu inej polohe, než na akú
sú ich fanúšikovia zvyknutí. „Speváci zo Sekery nevystúpili v tradičných modro-bielych krojoch a nespievali ani svoje tradičné ľudové piesne. Naopak,
predviedli sa skvelí nástupcovia spevákov z kedysi
obľúbenej relácie Repete,“ prezradila ďalej Hlôško-

vá. V stredajšom programe vystúpili aj deti z Materskej školy – z elokovanej triedy na Ulici A. Kmeťa
pod vedením učiteliek Márie Markovej a Adriany
Kolorédyovej. Príjemné popoludnie spestrili aj tanečníci – juniori z TŠK Stella, ktorí sú tohtoročnými
majstrami Slovenska v plesových choreografiách
a exhibíciách. Po oficiálnej časti bolo pre jubilantov
pripravené ďalšie prekvapenie. „Svojimi piesňami
sa predstavil aj nevidiaci spevák Marián Bango,
ktorý má výnimočný hlas, a preto ho mnohí prirovnávajú k svetoznámemu talianskemu tenoristovi
Andreovi Boccellimu,“ doplnila Hlôšková. Mariána
mnohí poznajú aj zo súťaže Eurovision Song Contest, v ktorej sa do finále „prebojoval“ s piesňou Ty
tu ticho spíš. Odvtedy už stihol vystupovať aj s Petrom Dvorským či Luciou Bílou, dokonca vydal i svoj
debutový album Bludisko, z ktorého predstavil
piesne aj žiarskym seniorom. Po jeho koncerte bola
pre oslávencov pripravená tradičná tanečná zábava, kedy im do tanca, spevu a rytmu hrala hudobná
skupina 2+1 zo Šurian.
(li)
SPOLOČNOSŤ SAPA PROFILY
POSTAVÍ NOVÚ MODERNÚ HALU

Vážené spolužiarčanky, vážení spolužiarčania,
prijmite moje srdečné pozvanie na spoločné
priateľské stretnutie s občerstvením a bohatým
kultúrnym programom.
Účasť prisľúbil predseda strany SMER-SD
Robert Fico.

12. 11. 2010, 17.00
Dom Kultúry na Námestí Matice Slovenskej

Teším sa na Vás
MUDr. Ladislav KUKOLÍK
kandidát na primátora
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Akciová spoločnosť Sapa Profily v Žiari
nad Hronom je tradičným výrobcom lisovaných
hliníkových profilov rôznych tvarov, veľkostí
a dĺžok s pridanou hodnotou vo forme povrchových úprav alebo opracovania.
História spoločnosti sa začala písať už v roku
1969 pod hlavičkou spoločnosti ZSNP, a. s., v Žiari
nad Hronom, keď táto začala svoje aktivity rozširovať z primárnej výroby hliníka aj na jeho druhotné spracovanie. Výrobná kapacita spoločnosti
predstavuje 30 tisíc ton hliníkových profilov za rok,
z ktorých len malú časť je dnes možné povrchovo
upravovať alebo opracovávať vzhľadom na existujúce kapacity spoločnosti. Teodor Kvapil, riaditeľ
spoločnosti: „Z tohto dôvodu sme požiadali o štátnu dotáciu na financovanie investičného zámeru,
ktorého predmetom je výstavba novej haly anodickej oxidácie s modernou linkou, ktorá umožní
ukončenie prevádzkovania súčasnej, kapacitne
a technologicky už zastaranej a nevyhovujúcej
linky. Realizáciou tohto zámeru sa naša spoločnosť
zaradí medzi vysoko modernizované spoločnosti
snažiace sa o zabezpečenie konkurencieschopnosti svojich výrobkov, minimalizovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie, a zároveň
aj o vytvorenie ďalších pracovných miest v banskobystrickom regióne.“ Spoločnosť sa zaviazala
v najbližších 6 rokoch preinvestovať spolu približne
11,5 mil. eur a vytvoriť ďalších 82 pracovných miest.
Do konca roku 2012 plánuje spoločnosť preinvestovať prvých 8,2 mil. eur. Štátna pomoc vo výške 3,5
mil. eur bola spoločnosti prisľúbená vo forme priamych a nepriamych dotácií. Predpokladané spustenie výroby je plánované na začiatok januára 2012.
„Súčasná linka anodickej oxidácie fungujes nie-
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NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE
MLADÝ REPORTÉR JE V POLOVICI

Už polovicu workshopov a vzdelávaní má
za sebou pilotný inovatívny projekt neformálneho vzdelávania, ktoré pre mládež pripravilo
OZ ZA ŽIAR.
Mladý reportér sa skladá z dvoch častí. Erika
Rašlíková, koordinátorka práce s mládežou: „Prvá
časť vzdelávania sa zameriavala na to, aby sme
mládeži ukázali, ako fungujú mimovládne organizácie, kde môžu získať financie na svoje aktivity
(fundraising), alebo ako správne pripraviť projekt, a tak sa naučiť čerpať financie z grantových
programov.“ Druhá časť projektu sa týka médií,
pretože úzko súvisia s projektovou činnosťou
mládeže, a zároveň im umožňujú získať prehľad
o aktuálnom dianí. „Mediálny trenažér, ktorý sa
budeme snažiť vytvoriť, bude priestorom pre
prezentáciu názorov a postojov mladých ľudí.
Sami tak môžu spracovať svoje nápady a postrehy do reportáží, a tak nielen zvýšiť vlastnú aktivitu
a participáciu na živote komunity, v ktorej žijú, ale
sa jej aj priblížiť. Naučia sa, že tvorba mediálnych
príspevkov nie je iba o slohu, ale aj o získavaní
informácií k téme a o ich spracovaní,“ vysvetlila
ďalej Erika Rašlíková.
Myšlienka vytvoriť takéto vzdelávanie pre
mládež pochádza od poslancov Mestského
mládežníckeho parlamentu mesta Žiar nad Hronom a mladých dobrovoľníkov. Počas spoločnej diskusie sa ukázalo, že mladí majú záujem
práve o takýto druh neformálneho vzdelávania,
pretože je to oblasť, ktorá mladých ľudí zaujíma
a bežne nemajú možnosť, ako sa v nej zlepšiť.
Časťou, na ktorú sa mladí Žiarčania tešia asi najviac, je práca v teréne. „Práve počas tejto aktivity si každý účastník môže podľa vlastnej voľby
vyskúšať pripraviť reportáž, či už textovú, alebo
audiovizuálnu. Vytvorené reportáže budú ponúknuté partnerským médiám na uverejnenie,“ spresnila koordinátorka, ktorá nám ešte
na záver prezradila: „Skupina účastníkov sa rozhodla podať k 1. novembru spoločne projekt mládežníckej iniciatívy, o ktorom vás budeme v budúcnosti určite informovať.“
Aktivity projektu Mladý reportér sú podporené dotáciou Ministerstva školstva Slovenskej
republiky v rámci Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008-2013
(ADAM 2).
(li)

koľkými inováciami už od roku 1970 a nevyhovuje dostatočne dnešným štandardom z hľadiska
ekológie a environmentu. Výstavba novej haly pomôže rozšíriť výrobné kapacity produkcie hliníkových profilov upravovaných anodickou oxidáciou
o 2/3 a následne umožní zaviesť aj nové technológie mechanickej úpravy hliníkových profilov, ako
napríklad leštenie. Výroba tiež bude ekonomicky
menej náročná. Stará hala anodickej oxidácie bude
využitá v rámci tejto investície na rozšírenie pracoviska Opracovania,“ spresnil na záver Teodor Kvapil.
(li)
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MUŽI, KTORÍ NENÁVIDIA ŽENY

2./3.11. o 19.00 hod. (krimi/thriller, Švédsko/152 min., české titulky)
Vstupné: 2,30 €
GHOST WRITTER

6./7.11. o 19.00 hod. (triler,
Francúzsko/Nemecko/ V. Británia,
128 min., české titulky)
Vstupné: 2,30 €
DOSPELÁCI

9./10.11. o 19.00 hod. (komédia,
USA, 94 min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,30 €
ZLÝ POLIŠ

13./14.11. o 19.00 hod. (krimi,
dráma, USA, 122 min., české titulky)
Vstupné: 2,50 €

LITERÁRČENIE
9. november
november2010
o18.00hod.
Čajovňa za rohom

Hostia:

PeterŠrank
a MartinBaláž
Pripravujeme:

Všechnopártička:

Šíp - Náhlovský
10.12. 2010 o 18.00
MsKC Žiar nad Hronom a BBSK - Pohronské múzeum Nová Baňa
Vás pozývajú na výstavu

DK Námestie Matice slovenskej
vstupné: predpredaj 10 €

Staré pohľadnice stredného Pohronia

deň produkcie 12 €

Súkromná zbierka Ing. Jaroslava Brodzianskeho
a Doc. Ing. Ivana Herčku CSc.
Výstavná sieň MsKC Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom

do 10. novembra 2010
Vstup voľný!
Informácie a nahlasovanie kolektívnych návštev: 0915 727 244
e-mail: krsiakova@mskcentrum.sk
www.mskcentrum.sk
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ATV SI MÔŽETE POZRIEŤ
AJ NA TV PATRIOT

Časový harmonogram vysielania publicistického bloku ATV
Žiar nad Hronom na TV Patriot:
Žiarsky spravodaj a Žiarsky magazín sú zaradené do piatkového vysielania Banskobystrického kraja. Premiéra je naplánovaná na piatok
o 19.15 hod. a repríza o 22.15 hod. Reprízy
– v sobotu 3.15, 9.15 a 15.15 hod.
(r)
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Večer pod hviezdnou oblohou
Universum – audiovizuálny program vo Hviezdnej sále oboznamujúci s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po Slnečnú sústavu, počnúc
veľkým treskom, cez formovanie prvých hviezd
a ich sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie
planét a bezprostredného okolia nášho domova.
Poskytne tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu
niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia.
Po skončení pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou za priaznivých poveternostných
podmienok. V dňoch 5. a 19. novembra o 18.00
hod.
V ústrety Mesiacu... Na Mesiac a ešte ďalej –
audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále určené
pre celú rodinu, poskytuje pohľad na naše Slnko,
rozpráva o jeho význame pre život na Zemi a vysvetľuje vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a
v zime. Vo svojej druhej časti sa podrobnejšie venuje Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu. Z bezprostrednej blízkosti zažijete aj jedno z najväčších
dobrodružstiev ľudstva - pristátie na jeho povrchu.
Nechýba ani prehliadka planét slnečnej sústavy a
nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorí
ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy. Druhú časť večera vyplní
v prípade priaznivého počasia pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy s pomocou astronomickej techniky. Dňa 12. novembra
o 18.00 hod.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Najkrajšia dovolenková fotografia 2010 – vyhodnotenie 13. ročníka súťaže. Dňa 12. novembra
v Múzeu vo Svätom Antone.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

2.11. 18.00 – 21.00 Lekáreň Alpinia
3.11. 18.00 – 21.00 Lekáreň Iris
4.11. 18.00 – 21.00 Lekáreň Max 1
5.11. 18.00 – 21.00 Lekáreň Max 1
6.11. 13.00 – 21.00 Lekáreň Flora
7.11. 8.00 – 21.00 Lekáreň Alpinia
8.11. 18.00 – 21.00 Lekáreň Janského
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9.11. 18.00 – 21.00 Lekáreň Nukleus
10.11. 18.00 – 21.00 Lekáreň U Čierneho koňa
11.11. 18.00 – 21.00 Lekáreň Alpinia
12.11. 18.00 – 21.00 Lekáreň Alpinia
13.11. 13.00 – 21.00 Lekáreň Janského
14.11. 8.00 – 21.00 Lekáreň Max 3
15.11. 18.00 – 21.00 Lekáreň Nukleus
16.11. 18.00 – 21.00 Lekáreň Max 2
17.11. 8.00 – 21.00 Lekáreň Flora
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod. RNDr. Anna Florovičová
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

6.11. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica
7.11. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
13.11. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom
14.11. MUDr. Sergej Rusenko, Dolná 49/21, Kremnica
17.11. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slovenskej,
Žiar nad Hronom
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
MUDr. Ľudmila Lysinová
DIA OKIENKO

Reumatoidná artritída
Známa ako reuma – je zápalovým postihnutím kĺbov, svalov, šliach a iných orgánov. Pravdepodobne ide o autoimunitné ochorenie, rovnako ako pri
niektorých typoch diabetu. Prvotná príčina vzniku
nie je zatiaľ objasnená. Môže ho však geneticky náchylným osobám vyvolať napr. vírusová infekcia.
Reumatoidná artritída môže postihnúť ktorýkoľvek kĺb a môže deštruovať aj priľahlé časti kostí.
Zo začiatku býva nenápadná a plazivá. V jej začiatkoch sa prejaví bolesť a opuch kĺbov, neskôr ďalšie príznaky, že okrem postihnutia kĺbov, svalov
a šliach sa zápalové ochorenie prejaví aj na iných
orgánoch – očiach, cievach, pľúcach či na pohrudnici.
Príznaky sú: opuch jedného alebo viacerých kĺbov, obmedzenie pohyblivosti v postihnutom kĺbe,
bolesť kĺbu, slabosť, malátnosť, nechutenstvo, strata hmotnosti, zvýšená teplota, depresia, pocit stuhnutosti drobných kĺbov na rukách a nohách.
Reuma nie je artróza. Ľudia si myslia, že zápal a bolesť kĺbov môžu mať len starí ľudia z nachladnutia.
Toto ochorenie, typické pre ľudí vyššieho veku, sa
nazýva osteoartróza, ktorá takisto postihuje kĺby,
no v popredí sú predovšetkým degeratívne zmeny chrupavky. Ide o jej opotrebovanie, zostarnutie
a odratie. Reuma postihuje najmä drobné kĺby:
na základných článkoch prstov rúk a nôh, zápästia,
členkov, lakťov, kolien a krčnú chrbticu.
Osteoartróza postihuje hlavne veľké kĺby: bed-
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rové, kolená, členky, ale aj drobné kĺby rúk a nôh.
Pre osteoartrózu je charakteristická „štartovacia
bolesť“, ktorá sa prihlási pri pohnutí z odpočinku.
Spracovala Margita Cibuľová
TAK PÍŠEM JA 2010

Začiatok októbra sa v Pohronskom osvetovom
stredisku v Žiari nad Hronom opäť niesol v duchu krásneho literárneho sviatku – vyhodnotenia 19. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže
Tak píšem ja 2010.
Tento ročník možno zaradiť medzi tie slabšie.
Jeden rok či dva sú veľmi úspešné, následne tvorivosť a aktivita tvorcov klesajú, až kým nezachytia
nový impulz, alebo kým nedozrie nová generácia
autorov. Takýto vývoj je typický nielen pre literárne umenie, ale podobne je to aj v oblasti filmu,
fotografie, výtvarného umenia, hudby či tanca.
Dôležité pre ďalší vývoj je mať možnosť získať nové
inšpirácie a motiváciu. To je zrejme tá najvýznamnejšia devíza, ktorú podobné súťaže a prehliadky
umeleckej tvorby amatérov ponúkajú. V tomto
roku sa do súťaže zapojilo 70 účastníkov s celkovo
170 prácami. Súťažili už tradične v dvoch hlavných
vekových kategóriách. I. veková kategória zahŕňala
dve súťažné skupiny A – deti vo veku do 13 rokov
a B – mládež vo veku od 13 do 20 rokov. V II. vekovej
kategórii sa súťažilo v skupine C – dospelí vo veku
od 20 do 46 rokov a D – dospelí a seniori vo veku
od 46 rokov. Práce hodnotili dve samostatné odborné poroty.
Vyhodnotenie literárnej súťaže je pre organizátorov vždy veľmi príjemnou skúsenosťou. Tento
rok sa vyhodnotenie kategórie dospelých a seniorov konalo trošku netradične vo štvrtok 8. októbra a vyhodnotenie detskej časti súťaže prebehlo
už tradične v piatok v dopoludňajších hodinách.
Účastníci si hneď po príchode mohli pozrieť prezentáciu fotografií z minulého roku. O pestrý,
a najmä zaujímavý kultúrny program sa zaslúžil už
tradične Natália Novotná a jej žiaci zo ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej v Žiari nad Hronom a spevácky
zbor Seniori Optimisti pod vedením dirigentky Valérie Barcíkovej, ktorý pôsobí pri mestskej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiari nad
Hronom. Po kultúrnom úvode nasledovala azda tá
najdôležitejšia časť programu – rozborový seminár.
Jeho cieľom nie je povedať autorom len to, v čom
robia chyby, ale predovšetkým nájsť pozitíva v ich
tvorbe a motivovať ich k ďalšej práci. Výhodou
amatérskych umelcov je, že nemusia striktne dodržiavať všetky pravidlá. Je ich výsadou, že môžu
písať o čomkoľvek a akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolia, a toho sa držať, ale tak, aby to bolo
pre čitateľa zrozumiteľné, malo určitú umeleckú
hodnotu a aby nerobili gramatické chyby (s výnimkou nárečových textov). Veríme, že tým, ktorí tento
rok na vyhodnotenie prišli, sa u nás páčilo a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.
Ing. Veronika Miháliková
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SPOMIENKA

Dňa 16. októbra uplynulo 6 rokov
od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec a prastarý otec
Ing. Vojtech Valach.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.

•aktuálne spravodajstvo na webe

• občianska inzercia zadarmo

www.ziar24.sk
prevádzka: Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
www
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších
prostredníctvom

MESTSKÝCH NOVÍN
iba u nás zadarmo

•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 11.500 € / 346.449,- Sk
•1-izb. tehl., OV, centrum ZH, cena dohodou – VÝHODNÁ KÚPA
•2-izb., OV, Ul. M. Chrásteka (Jadran), 8.000 € / 241.008,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. A. Dubčeka, ZH, 22.000 € / 662.772,- Sk
•2-izb. tehl., OV, pri býval. ZUŠ, ZH, 24.000 € / 723.024,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100 € / 1.298.430,60 Sk
•3,5-izb., OV, Ul. Š. Moysesa – pekné prostredie, ZH, 41.000 € / 1.235.166,- Sk
•gazdovský domček, Horná Trnávka, 9.000 € / 271.134,- Sk (možnosť aj prenájmu)
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 42.000 € / 1.265.292,- Sk
•RD, časť IBV, ZH (vhodný i na podnikateľ. účely), 60.000 € / 1.807.560,- Sk + dohoda
•RD, Trnavá Hora, 73.000 € / 2.199.198,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný
i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku, Krahule,
22.000 € / 662.772,- Sk
•pozemok na výstavbu, Nová Baňa
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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T: 045/672 5604, 0908 284 629

PREDAJ

•Predám gitaru Vision, dobrý zvuk, 2 snímače.
Málo používaná. Treba vidieť. Pôvodná cena: 90 €,
teraz: 70 €. T: 0915 158 748
1/21
•Predám novú 240 l šuplíkovú mrazničku. Málo
používaná. Cena: 200 €. T: 679 06 93 – volať
po 16.00 hod.
4/21
•Predám klavír zn. Rössler. Cena dohodou.
T: 0903 198 443
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RIADKOVÁ INZERCIA/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

5/21

•Predám spoločenské šaty, bordovej farby,
2 x oblečené, veľkosť 38. Cena: 75 €. K šatám sú aj
topánky, tiež bordové, veľkosť: 39. Cena: 15 €.
T: 0917 637 002
7/21
•Predám cestný športový bicykel s výbavou. Cena
dohodou. T: 0907 524 135
5/20
•Predám drevený obklad na stenu a strop. Imitácia
biely mramor. Ideálne do reštauračných priestorov
zrubových zariadení. Pôvodná cena: 12,45 €/m2, teraz: 10 €/m2. Dohoda možná. T: 0904 456 487 10/21
•Predám detskú poschodovú posteľ s matracmi.
Cena: 50 €. T: 0905 291 071, 0908 266 227
9/21
•Predám palivové drevo (buk – hrab). Cena za meter + dovoz: 33,20 €. T: 0904 290 632
8/22
•Predám dymovodné rúry z pece do komína z ohňovzdorného plechu hr. 2 mm. T: 0904 456 487 19/22
•Predám elektr. mlynček na ovocie a 62 l sudy
na kvas. T: 0904 456 487
20/22
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám veľký 2-izbový byt, 74 m2, prerobený
na 3-izbový. Super stav. Alebo vymením za veľký
1-izbový byt s balkónom + doplatok.
T: 0910 988 652
6/21
•Predám 4-izbový byt v Lovčici, kompletne zrekonštruovaný, s balkónmi, pivnicou, garážou a záhradou. Cena dohodou. T: 0905 770 120
8/21
•Predám veľký 1-izbový tehlový byt na Námestí
MS v ZH. T: 0944 961 263
7/20
•Predám garsónku v ZH, s loggiou, kuch. linkou.
T: 0902 377 755
6/20
•Predám 3-izbový „ABC“ byt na námestí v ZH,
1. poschodie. T: 0907 696 659
1/19
•Predám 2-izbový tehlový byt na Ul. Sládkovičovej pri II. ZŠ v ZH. T: 0907 696 659
2/19
•Predám starší jednoposchodový RD so záhradou
v Janovej Lehote. Cena dohodou. T: 0908 574 290
12/21

•Predám 2-izbový byt pri nemocnici v 4-podlažnom dome na 4. poschodí v pôvodnom stave,
vhodný na kompletnú rekonštrukciu. Balkón +
plastové okná. T: 0907 188 620
16/21
•Predám 1-izbový byt na Ulici Novomeského, zateplený s plastovými oknami v pôvodnom stave.
Cena 18.000 €. T: 0907 188 620
17/21
•Predám 1-izbový zrekonštruovaný byt v centre
mesta Handlová.T: 0907 579 960
w21/21
•Predám čiastočne zrekonštruovaný 3-izbový
byt na Hviezdoslavovej ulici. Voľný ihneď po kúpe.
Cena: 37 000 € T: 0918 349 903
w15/21
•Predám 2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom
s balkónom a plastovými oknami na Ul. Štefana
Moysesa pri námestí. Cena dohodou.

21/22
w14/22

•Predám garáž za hvezdárňou. Cena dohodou.
w15/22
T: 045/672 56 04, 0908 284 629
•Predám stavebný pozemok v Lutile, okrajový,
2 480 m2, všetky prípojky – elektr., plyn, kanalizácia.
T: 0918 541 400
1/22
•Predám 2-izbový byt, tehlový, pri nemocnici,
4. posch. Cena: 25 000 €. T: 0918 541 400
2/22
•Predám pozemok v Lutile, vhodný na chatu
a chov koní, príp. hosp. zvierat, s rozlohou 2 500
m2. T: 0907 188 620
w4/22
•Predám 2-izbový byt nad zimným štadiónom,
prerobený, s veľkou loggiou. Cena: 29 000 €.
Pri platbe v hotovosti dohoda. T: 0907 188 620 w5/22
•Predám 2-izbový byt na Ul. Dr. Janského, oproti býv. polikl., s balkónom a plast. oknami. Cena:
25 500 €. T. 0907 188 620
w6/22
•Predám RD v obci Bzenica. T: 0918 643 163

7/22

•Predám garsónku na Ul. Novomeského. Plastové
okno, nové WC, 8. poschodie, rozloha 22 m2, vrátane pivnice. Cena: 12 000 €. Dohoda možná.
T: 0915 678 897
9/22
•Predám nadštandardne prerobenú garsónku
s balkónom, po komplet. rekonštrukcii (vodoinštalácia, elektr., podlahy, znížené stropy), so zariadením. Nízke náklady na bývanie. Nutné vidieť. Lokalita: Etapa. Cena: 23 000 €. T: 0915 898 989
10/22
•Predám 3-izb. byt, 74 m2, murované jadro, nová
kuch. linka, podlaha. Dom je zateplený, plastové
okná, dve veľké loggie, Ul. A. Dubčeka, 1. poschodie. T: 0905 365 850, 0907 881 283
11/22
•Predám 2-izbový byt s balkónom, pri nemocnici.
Cena: 27 500 €. T: 0905 916 831
18/22
•Predám 2-izbový byt v ZH v OV, pri nemocnici,
1. poschodie, má vymenené plastové okná + balkón, slnečný. Cena dohodou. T: 0903 411 163 16/22
•Predám podpivničenú chatu so záhradou –
500 m2, pri Lutile. T: 0905 371 592
22/22

•Prenajmem 1-izbový byt na 1. poschodí, v strednej časti mesta ZH, voľný ihneď. T: 0914 236 65217/22
AUTO MOTO

•Predám Opel Astra Classic 1,4, r. v. 2001, po havárii, výborný motor, predná náprava po GO, zadná
náprava OK, s PP. Cena: 600 €. T: 0905 445 962 – volať po 15.00 hod.
w2/21
•Predám Škodu Favorit 135, r. v. 1992. Auto je pojazdné, EK a STK do 15.6.2011. Vozidlo má ťažné zariadenie. Predné aj zadné blatníky sú skorodované.
Cena: 180 €. T: 0908 146 395
w3/21
•Predám Opel Vectra Combi 1,6 16V + plyn, zapísaný v TP, r. v. 1998, striebor. met., elektróny, dig.
klimatizácia, lyžiny. Ekonomické jazdné náklady.
Cena: 2 500 €. T: 0903 496 472
15/21
•Predám Opel Vectra Caravan Edition Plus,
1,9 CDTi (110 kW), r. v. 12/2007, model 2008, v plnej
výbave (xenon, koža, navigácia, senz., výhrev. sed.,
el. kol.), 125 000 km, ultra modrá metalíza, 100 %
nehavarovaný, bez škrabanca. Cena: 10 999 €.
T: 0903 340 236
14/21
DROBNOCHOV

•Predám šteňatá nem. ovčiaka, po výborných rodičoch. Matka: Panny Dlhá Roveň, vždy výborná,
4 x víťazka, 5Jx5/45 I. trieda, rtg. A/A (rodokmeň
a údaje nájdete na www.dlharoven.sk). Otec: Raul
Dlhá Roveň, vždy výborný, 3 x víťaz, 5Jx5/44, I. trieda (rodokmeň a údaje nájdete na www.dlharoven.
sk). Odpovedajte na: mennge@gmail.com.
T: 0905 604 144
w3/22
SPOMIENKA

Dňa 16. novembra si pripomenieme
7. výročie, kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel a otec
Ladislav Molnár.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Manželka a syn.

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim záhradku pri Lutile. T: 0918 906 808

4/20

•Kúpim 2-izb. byt v lokalite od Ul. A. Dubčeka až
po Ul. Dr. Janského. Podľa možnosti s jedným balkónom. T: 0905 365 850, 0907 881 283
12/22
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

SPOMIENKA

Dotĺklo tíško láskavé srdce,
navždy stíchol jeho hlas,
mal rád život a všetkých nás.

•Dlhodobo prenajmem 2-izbový byt, tehlový,
na námestí v ZH. Byt je po kompletnej rekonštrukcii, čiastočne zariadený. Cena: 265 € + energie. Voľný od 1.10. T: 0915 781 238
8/20
•Dám do prenájmu garáž, Hviezdoslavova ul.
č. 29. T: 0902 298 222
11/21
•Ponúkam na dlhodobý prenájom zariadený
3-izbový byt v termíne od 1. novembra. Byt sa
nachádza na sídlisku Pod vršky. Zateplený, rekonštruovaný (vyšší štandard), s možnosťou pripojenia na internet. Cena: 320 €/mes. + energie.
T: 0907 857 748
w20/21
•Vezmem do prenájmu 1-izbový byt V ZH. Súrne.
T: 0915 868 437
w13/22
•Dám do prenájmu garsónku a kancelárske
priestory v blízkosti centra mesta ZH.
T: 0905 327 702

noviny.ziar.sk

Dňa 2. novembra uplynulo 10 rokov
od chvíle, kedy nás navždy opustil náš milovaný
Ján Harach.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
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INZERCIA

ENERGIA NA KAŽDÝ DEŇ... OD DALKIE

Dalkia Industry obnovila kondenzačnú výrobu elektriny v Žiari nad Hronom

Dalkia Industry slávnostne spustila do prevádzky
zmodernizovanú kondenzačnú jednotku na výrobu elektrickej energie, čím obnovila kondenzačnú
výrobu elektriny v Žiari nad Hronom. Slávnostný
akt spustenia kondenzačnej jednotky do prevádzky potvrdili 20. októbra 2010 symbolickým prestrihnutím pásky zástupcovia vedenia spoločnosti
P. Beauté, finančný riaditeľ Dalkie International, J.M.
Mazalerat, riaditeľ Dalkie pre strednú Európu, V. Barbier, generálny riaditeľ Dalkie a.s., Ľ. Hoffmanová,
regionálna riaditeľka Dalkie - región Stred a vzácny
hosť I. Černaj, primátor mesta Žiar nad Hronom.
Energiu v podobe tepla a elektriny možno získať
každú samostatne, v kotolni alebo elektrárni, alebo
kombinovane v teplárni. Získavať teplo samostat-

ne znamená spaľovať napríklad plyn, uhlie alebo
biomasu v kotle a vyrábať horúcu vodu alebo paru.
Elektrinu môžeme získavať samostatne vo veterných, solárnych, parných, jadrových alebo plynových elektrárňach. Kombinovane potom znamená,
že teplo a elektrina sa získava spoločne a zvyšuje sa
tak účinnosť celej výroby. Práve rekonštrukcia kondenzačnej jednotky na výrobu elektrickej energie
v teplárni Dalkie Industry umožnila, že teplo a elektrina sa vyrába kombinovane spaľovaním plynu,
uhlia a skúšobne aj biomasy.
K rozhodnutiu obnoviť kondenzačnú výrobu
elektriny viedla snaha vyrábať celoročne teplo aj
elektrinu spaľovaním uhlia, umožniť zvýšenie podielu spaľovania biomasy, nevyrábať energiu spaľo-

vaním ušľachtilého paliva akým je plyn a poskytnúť
regulačnú energiu prenosovej sústave. Parné turbíny boli konštrukčne usporiadané tak, že množstvo vyrobenej elektriny bolo závislé od okamžitej
dodávky tepla, ktorú si určoval zákazník. Dodávky
tepla v období, keď sa nekúrilo, boli také nízke, že
neumožňovali prevádzku kotla ani parnej turbíny
a bolo nutné vyrábať teplo a elektrinu len v plynovej turbíne. Zjednodušene povedané, Dalkia Industry „prirobila“ časť turbíny k už existujúcej turbíne.
Zrekonštruovaná časť umožní privedenú energiu
v pare spracovať tak dôkladne, že v časti za turbínou, nazývanou kondenzátor, sa para opäť mení
na vodu a odchádza späť do kotla, kde sa z nej vyrobí para, ktorá putuje do turbíny. Umožňuje tak
vyrábať elektrinu bez závislosti na množstve tepla
odovzdaného zákazníkom. Snahou je z privedenej
pary vyrobiť maximálne množstvo tepla a elektriny.
Dalkia Industry zásobuje teplom mesto Žiar
nad Hronom. Tento projekt zabezpečí pre obyvateľov, hlavne po skúsenostiach s plynovou krízou,
po celý rok dodávku tepla, ktorá nie je závislá len
na jednom druhu paliva.

Dalkia motivuje deti aj dospelých k zlepšeniu životného prostredia vo svojom meste

Dalkia považuje za dôležitú aj výchovu detí a mládeže. Potvrdením tejto stratégie sú projekty realizované v rámci vzdelávania detí v oblasti ochrany
životného prostredia, zdravia a trvalo udržateľného
rozvoja. Väčšina detí vyrastá v mestách, ktoré budú
životným prostredím pre budúce generácie, a preto
Dalkia považuje za dôležité zapojiť ich do hľadania
nápadov ako prispieť k lepšiemu životu v mestách.
Tohtoročný projekt s názvom „Keď vďaka biodiverzite moje mesto ožije» je už siedmym ročníkom
týchto podujatí zameraných na vzťah detí k životnému prostrediu. Do minuloročného projektu sa

zapojilo viac ako 4 800 detí z celého Slovenska z miest, v ktorých spoločnosť Dalkia pôsobí. V rámci projektu „Keď vďaka biodiverzite moje mesto ožije“ je úlohou žiakov vybrať živočíšny alebo rastlinný
druh, ktorý by chceli ochraňovať alebo navrátiť
do lokality, kde žijú. Deti musia v jednej časti projektu vysvetliť svoj výber a navrhnúť, ako možno
tento druh chrániť alebo vrátiť do prírody. Zároveň
je ich úlohou objasniť, prečo je tento druh užitočný
pre obyvateľov ich lokality. Túto časť projektu deti
uzavrú otázkou pre vedca, ktorý sa špecializuje
na otázky životného prostredia. Svoju textovú

noviny.ziar.sk

prezentáciu musia ilustrovať alebo odfotografovať. Žiakov aj učiteľov pri práci sprevádzajú pedagogické materiály: pracovné zošity a príručky pre
učiteľov, vďaka ktorým sa dozvedia viac informácií
o biodiverzite, teda rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov v mestskom prostredí.
Môžeme robiť veľa jednoduchých vecí, ktoré zlepšia náš život tam, kde bývame. Každý takýto krok
v konečnom dôsledku prispeje k zlepšeniu života
na celej planéte. Vzduch, voda a prírodné zdroje sú
vzácne, rovnako ako naše zdravie, a na to nesmieme
zabúdať.
ZK
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V posledných dvoch kolách nezískali Žiarčania ani bod
FUTBAL

Futbalisti Žiaru/Ladomerskej Viesky zažili dva
nepríjemné víkendy, keď v 11. a 12. kole nezískali ani bod. Aj napriek tomu však ustáli pozíciu
lídra v IV. lige skupina JUH.
11. kolo: Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska – Podlavice 0:1 (0:0), ŽIAR: J. Rapčan- S. Urgela,
Kmeť, Blaho, Dobrota, Kubík (46. Slaný), Kochol,
Čamaj (65. Wolf), R. Urgela, M. Rapčan, Abrahám
(74. Cvejkuš)
Súper prišiel neprehrať a nakoniec si odniesol tri
body. Celý zápas poctivo bránili a cez žiarsku polovicu prešli len sporadicky. Domáci do nich búšili
od prvej minúty, ale nebolo im súdené vsietiť gól.
Trikrát nastrelili konštrukciu brány, kopali 12 rohov,
strieľali na bránu. Súper však hral bez chýb a s dob-

re organizovanou hrou. Žiarskemu tlaku odolola a
v 67. minúte strelil gól z ojedinelého útoku. Dá sa
povedať, že Podlavice vyťažili z minima maximum
a po 17 neprehratých zápasoch na vlastnom ihrisku
domácich zdolali. Žiarčania sa snažili vyrovnať, ale
v koncovke hrali kŕčovito, nepresne a niekedy až
prílišná snaha im bola na škodu.
Ostatné výsledky: Štiav. Bane - D. Strehová
2:0, V. Blh - B. Štiavnica 3:1, Málinec - Revúca
4:1, Č. Balog - Brusno 2:1, Kováčová - Poltár 4:2,
Hliník n. Hr. - Divín 3:0
12. kolo: Brusno- Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska 2:1 (1:0), gól: M. Rpačan, ČK: Ras. Urgela. ŽIAR: J. Rapčan, S. Urgela, Kmeť, Ras. Urgela,
Dobrota, Kubík (70. Wolf), Šimon, Čamaj, Rad. Urgela, Abrahám, M. Rapčan
Zápas začal obojstranne v rýchlom tempe.
Už v 10. minúte M. Rapčan vyskúšal domáceho

NOVÁ KOLEKCIA

ZIMA 2010u nás

zn. ASICS

na volejbal, beh a squash
noviny.ziar.sk

Ilustračné foto: DuPe.
brankára. Potom domáci začali hrať agresívne,
vyhrávali osobné súboje a začali hostí prečíslovať.
V týchto momentoch boli domáci lepší a zo šancí,
ktoré si vypracovali mohli skórovať. Brankár Rapčan
však svoj tím podržal. Žiarčania si do polčasu vytvorili tri šance, ktoré však nepremenili. Môže mrzieť
hlavne hlavička Abraháma. V čase, keď sa už hostia videli v šatni domáci zapracovali a dostali sa
do vedenia. Druhý polčas začali lepšie Žiarčania a
zatlačili domácich pred ich bránu. V 56. minúte im
vyšla akcia, keď Abrahám nastrelil tyč a M. Rapčan
trafil do brány. Hneď na to Čamaj peknou strelou
opečiatkoval brvno a M. Rapčan netrafil bránu.
Keby Žiarčania v tejto fáze zápasu dali gól určite
by si odniesli z Brusna body. Ale pravidlo nedáš dostaneš sa potvrdilo a domáci po faule Kmeťa vsietili gól z jedenástky. V 78. minúte rozhodca prísne
vylúčil Rasťa Urgelu za faul. Hostia začali hrať vabank a domáci sa dostávali do vyložených šancí, ale
vďaka brankárovi hostí sa skóre nemenilo.
Ostatné výsledky: D. Strehová - Divín 1:3, Poltár - Hliník n. Hr. 5:0, JUPIE BB - Kováčová 4:2,
Revúca - Č. Balog 1:3, B. Štiavnica - Málinec 3:1,
Š. Bane - V. Blh 0:0
1. Žiar
12 8 1 3 35:16 25
2. Č. Balog
12 8 1 3 28:18 25
3. Jupie
12 7 2 3 38:13 23
4. Hliník
12 6 2 4 33:26 20
5. B. Štiavnica
12 6 1 5 20:19 19
6. Brusno
12 5 3 4 13:13 18
7. Poltár
12 5 2 5 22:20 17
8. Málinec
12 5 2 5 22:21 17
9. Štiav. Bane
12 4 5 3 14:15 17
10. Kováčová
12 5 1 6 30:27 16
11. Divín
12 4 3 5 24:30 15
12. Revúca
12 5 0 7 16:26 15
13. V. Blh
12 2 2 8 12:41
8
14. D. Strehová
12 1 1 10 8:30
4
Marcel Pobežka
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ŠPORT

Starší žiaci nadelili Tisovcu „dvacku“
FUTBAL MLÁDEŽ

III. liga starší dorast
11. kolo: Žiar nad Hronom – Bánová 1:0 (0:0),
gól: Hric
12. kolo: Námestovo – Žiar nad Hronom 0:0
1. Námestovo
14 9 3 2 34:7 30
2. Lučenec
14 10 0 4 33:10 30
3. L. Mikuláš
13 9 1 3 27:12 28
4. Zvolen
14 8 2 4 31:17 26
5. Badín
13 8 1 4 36:18 25
6. K. N. Mesto
12 7 2 3 19:11 23
7. Žiar
11 7 1 3 21:7 22
8. Čadca
13 5 3 5 21:16 18
9. D. Kubín
13 5 2 6 22:18 17
10. Bánová
14 5 2 7 26:28 17
11. B. Bystrica
12 5 1 6 18:20 16
12. Tvrdošín
13 4 4 5 19:27 16
13. Bytča
14 4 1 9 24:40 13
14. N. Baňa
14 4 0 10 15:30 12
15. Fiľakovo
12 2 1 9 14:36
7
16. Kremnička
12 0 0 12 8:71
0
III. liga mladší dorast
11. kolo: Žiar nad Hronom – Bánová 0:0
12. kolo: Námestovo – Žiar nad Hronom 3:1
(2:0)
1. Zvolen
14 11 1 2 36:10 34
2. K. N. Mesto
12 9 1 2 28:7 28
3. Čadca
13 8 3 2 41:18 27
4. Badín
13 8 2 3 50:13 26

5. Námestovo
6. B. Bystrica
7. D. Kubín
8. N. Baňa
9. Žiar
10. Bytča
11. L. Mikuláš
12. Lučenec
13. Bánová
14. Kremnička
15. Tvrdošín
16. Fiľakovo

14
11
13
13
10
13
13
14
14
11
12
12

8
7
7
6
4
4
4
3
3
2
2
1

2
2
1
1
3
2
2
3
2
1
0
2

4
2
5
6
3
7
7
8
9
8
10
9

41:15
23:10
26:14
17:16
21:10
25:33
25:37
20:38
22:33
12:27
10:65
10:61

26
23
22
19
15
14
14
12
11
7
6
5

II. liga starší žiaci
11. kolo: Zvolen C - Žiar nad Hronom 3:3 (0:1),
góly: Kollati, Murgač, Šimko
12. kolo: Žiar nad Hronom – Tisovec 20:0 (7:0),
góly: Ceplák 4, Pittner 3, Cicko 3, Kružlic 3, Šimko 2,
Líška 2, Kollati 2, Štefanovič
1. Žiar
11 10 1 0 87:4 31
2. Poltár
12 10 1 1 61:16 31
3. Zvolen C
12 7 3 2 37:16 24
4. Žarnovica
12 7 3 2 22:9 24
5. Lučenec
11 6 5 0 49:6 23
6. Fiľakovo
12 6 2 4 33:27 20
7. B. Bystrica
11 6 1 4 42:22 19
8. Krupina
12 6 1 5 28:26 19
9. N. Baňa
12 5 1 6 19:32 16

10. Detva
11. Hriňová
12. Revúca
13. Tisovec
14. Sliač

12
11
12
12
12

3
2
1
1
0

1
0
3
1
1

8
9
8
10
11

16:21
14:53
5:44
6:76
3:70

10
6
6
4
1

II. liga mladší žiaci
11. kolo: Zvolen C - Žiar nad Hronom 1:9 (1:4),
góly: Kováč 3, Kapusta 2, Hlaváč 2, Muller, Hajdúch
12. kolo: Žiar nad Hronom – Tisovec 10:0 (4:0),
góly: Orság 4, Šimko 3, Kapusta 2, Kováč
III. liga starší žiaci
11. kolo: Žiar nad Hronom B – Slovenská Ľupča
8:0 (4:0), góly: Gaj 2, Cicko 2, Rišňovský 2, Pittner,
Horný
1. Badín
9 9 0 0 42:8 27
2. Hliník
9 8 0 1 30:8 24
3. Horehron
10 5 2 3 30:17 17
4. Hont. Nemce
10 5 1 4 31:17 16
5. Kremnica
10 5 0 5 20:30 15
6. Dudince
9 4 1 4 21:19 13
7. Žiar B
10 4 0 6 26:24 12
8. B. Štiavnica
10 3 2 5 19:24 11
9. Kováčová
10 3 0 7 20:48
9
10. Brusno
8 2 2 4 13:12
8
11. Sl. Ľupča
9 0 0 9 9:54
0
Marcel Pobežka

Žiarčanky si v piatom kole poradili so Žilinou
VOLEJBAL

Extraliga - ženy
3. kolo: Žiar nad Hronom – Spišská Nová Ves
2:3 (-18, -14, 20, 22, -10)
Zápas trval 108 minút. Pred 50 divákmi rozhodovali Vaško a Miklová. MŠK: Volfová, Csitáriová, Dobrovičová, Frická, Orviská, Michalčíková
(E. Luptáková, Lásková, Drozdová). Tréner: J. Hlaváč.
VK: Harčárová, Slančová, Jacková, Javorská, Olejníková, Fabiniová (liberka Vykoupilová, Bajtošová,
Böhmerová, Becková, Tomašeková, Gallová). Tréner: S. Vartovník.
Žiarčankám chýbali z rôznych príčin až štyri hráčky, a tak im trvalo dva sety, kým sa na palubovke
zohrali. Potom však prišli ich chvíle a zaslúžene si
vybojovali možnosť hrať tajbrejk. V ňom od stavu

9:11 spravili viacero zbytočných chýb, ktoré pomohli hostkám k vydretému víťazstvu.
4. kolo: UKF Nitra – Žiar nad Hronom 3:0 (16,
15, 21)
5. kolo: Žiar nad Hronom – Žilina 3:0 (20, 15,
19)
1. UKF Nitra
5 5 015:4
10
2. COP Nitra
5 4 114:7
9
3. S. N. Ves
5 4 114:8
9
4. Žiar
5 2 3 8:9
7
5. Pezinok
5 2 39:11
7
6. Spoje BA
5 1 47:14
6
7. Senica
5 1 47:14
6
8. Žilina
5 1 46:13
6

Juniorky – 1. Liga
2. dvojkolo: Liptovský Hrádok – Žiar nad Hronom 3:2 a 0:3
3. dvojkolo: Žiar nad Hronom – Žilina 3:0 a 3:0
1. Poltár
6 6 018:3
12
2. Vranov
6 6 018:3
12
3. Žiar
6 5 117:3
11
4. Krupina
6 4 214:8
10
5. Zvolen
6 4 212:8
10
6. L. Hrádok
6 3 311:11 9
7. Kežmarok
6 2 49:15
9
8. B. Bystrica
6 0 65:18
6
9. S. N. Ves
6 0 61:18
6
10. Žilina
6 0 60:18
6
Marcel Pobežka

KALENDÁR ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

Mesto Žiar nad Hronom pripravuje Kalendár
športových podujatí na rok 2011. Hlavným cieľom je spracovanie športových podujatí, ktoré
sú určené pre deti, mládež a širokú verejnosť
a ich zaradenie do kalendára podujatí organizovaných mestom, telovýchovnými a športovými subjektami, ktoré pôsobia na území
mesta Žiar nad Hronom. Ide o podujatia miestneho charakteru, ale i významné podujatia
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa budú
organizovať v priebehu roka v našom meste.
Svoje návrhy s uvedením nasledovných údajov je potrebné zaslať do 20. novembra 2010

v podobe: názov a ročník podujatia, termín
konania, miesto konania, hlavný organizátor, spoluorganizátori podujatia, rozpočet
Navrhnite úspešného športovca
Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje prijatie najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie. Aj v roku
2011 plánujeme zorganizovať prijatie najúspešnejších športovcov. Slávnostné prijatie primátorom mesta sa uskutoční v divadelnej sále MsKC 23. februára 2011.
Pri tejto príležitosti sa obraciame na vás
so žiadosťou o zaslanie návrhov za váš klub,

noviny.ziar.sk

oddiel do 31. decembra 2010. Vyhodnotení budú športovci v kategórii: žiactvo,
dorast, dospelí. Ocenení budú aj tréneri z jednotlivých klubov, ktorí sa najviac
zaslúžili o rozvoj športu v našom meste.
Svoje návrhy športovcov, resp. trénera, ktorí
v roku 2010 dosiahli popredné umiestnenia
na súťažiach v rámci kraja a Slovenska s krátkou charakteristikou športovca trénera a
dosiahnutým výsledkom je potrebné zaslať
na adresu: Mestský úrad - Odbor správy
majetku mesta Ul. Š. Moysesa č. 46 965 19 Žiar
nad Hronom.
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Prípravky U11 sa na záver predviedli
FUTBAL

Posledný zo série turnajov Ligy prípraviek sa
odohral v Žiari nad Hronom, a najmä prípravkári U11 sa ukázali vo vynikajúcom svetle.
U11

Chlapci odohrali vynikajúce stretnutia, ktorých
získali desať bodov za tri víťazstvá a jednu remízu.
Bol to ich najlepší výkon v doterajšom priebehu
súťaže.
Žiar nad Hronom – Badín 1:1, gól Hečko
Zvolen – Žiar nad Hronom 0:1, Imrich
Podbrezová – Žiar nad Hronom 0:2, Hečko,
Koza
Dukla B. Bystrica – Žiar nad Hronom 2:0
Jupie Podlavice – Žiar nad Hronom 0:1, Hečko

1. Podbrezová
2. Dukla
3. Jupie
4. Badín
5. Žiar
6. Zvolen

30
30
30
30
30
30

20
18
15
7
6
4

7
8
7
8
3
7

3
4
8
15
21
19

61:14
71: 9
48:16
23:38
21:71
16:92

67
62
52
29
21
19

U10

Žiarski prípravkári vstúpili do turnaja vynikajúcou remízou s Duklou Banská Bystrica. Potom
však “zamrzli” a po rozpačitom výkone podľahli
Podbrezovej 3:0. Ďalšiu prehru získali v zápase s
Jupie Podlavice. Aj napriek sympatickému výkonu
na súpera nestačili a prehrali 2:0. Následne sa
Žiarčania vzschopili a v stretnutí proti Badínu
jasne dominovali. Po hvizde rozhodcu sa tešili z
víťazstva 2:0. Dobre mali rozohraný aj zápas proti

Zvolenu, keď po pár minútach vyhrávali 1:0. Potom však prišla (aj trénerova) chyba pri striedaní a
Zvolenčanom sa podarilo vyrovnať na konečných
1:1.
Dukla B. Bystrica – Žiar nad Hronom 0:0
Podbrezová – Žiar nad Hronom 3:0
Jupie Podlavice – Žiar nad Hronom 2:0
Žiar nad Hronom – Badín 2:0, Mesiarik, Ziman
Zvolen – Žiar nad Hronom 1:1, Mesiarik
1. Podlavice
30 27 3 0 77:1 84
2. Podbrezová
30 20 4 6 56:16 64
3. B. Bystrica
30 18 3 9 59:21 57
4. Žiar
30 8 7 15 28:50 31
5. Zvolen
30 3 5 22 11:74 14
6. Badín
30 1 4 25 9:77
7
Marcel Pobežka

Zápas mužov v Košiciach bol katastrofou
BASKETBAL

Muži – I. liga
6. kolo: Slávia TU Košice –Žiar nad Hronom
106:43 (27:04, 23:07, 31:14, 25:18),
Kysela 12, Vrtík 10, Fábry a Štefanec 5
Prvý zápas mužov vonku bola nečakaná katastrofa, či už hráčska, alebo rozhodcovská.
Hráčska preto, že za prvú štvrtinu sme vystrelili
spod koša len raz, a to neúspešne, z poľa sedem
krát s jediným úspechom a štyri trojkové pokusy
zostali bez úspechu. Preto sa nemôžeme diviť, že
po 1. štvrtine svietil na tabuli stav 27:04. Svoje
odviedli aj rozhodcovia, ktorí doslova poľovali
na nášho najviac doteraz bodujúceho hráča Gašparíka. Po dvoch jasných fauloch na neho pri jeho
streľbe mu bol pri čistom bloku odpískaný faul,
po slovnom komentári „To bolo čisté.“, mu rozhodca udelil technickú chybu a po úsmeve a mávnutí
rukou bol vylúčený zo zápasu. To znamená 6 trestných hodov, lopta pre súpera a náskok v 5. minúte
16:04. Tieto udalosti tak rozhádzali psychiku našich
hráčov, že do konca zápasu sa nedokázali skonsolidovať a naše družstva tak veľmi vysoko prehralo.
7. kolo: Michalovce –Žiar nad Hronom 98:60
(28:14, 30:07, 20:22, 20:17),
M. Fábry 17, Schubert 15
Nedeľňajší zápas sa začal podobne ako v sobotu
– nesústredenou hrou, slabou obranou a vylúčením podkošového hráča v prvej štvrtine. V druhej
štvrtine hrali naši hráči odovzdane, bez záujmu
a motivácie. Po dohovorení trénera cez polčas
muži ukázali, že basketbal hrať vedia a tretiu štvrtinu sme vyhrali. Aj keď počas štvrtej štvrtiny hráči držali krok so súperom, celkový výsledok to už
nezmenilo.
1. Žiar
2. Košice
3. Zvolen
4. S. N. Ves B
5. Lučenec
6. Michalovce
7. Rožňava
8. Prešov

4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
2
2
1
0

0338:264
1289:251
2338:310
2349:325
2256:257
2227:240
3274:327
4186:283

8
7
6
6
6
6
5
4

Juniori
7. kolo: Žilina -Žiar nad Hronom 64:89 (17:27,
32:56, 53:74), Štefanec 22, Schubert 18, Kysela 17,
Vrtík 12
Naši juniori mali zápas od začiatku pod kontrolou. Najmä v prvom polčase bránili agresívne,
hrali rýchlo s úspěšným zakončovaním a na konci
druhej štvrtiny už bolo rozhodnuté o ich víťaztve.
V druhej polovici zápasu si zahrali všetci chlapci
a udržiavali dostatočný náskok. Po presvedčivom
výkone celého družstva si domov doniesli zaslúžené vvíťazstvo.
1. Žiar
7 6 1604:438 13
2. Svit
7 5 2563:489 12
3. B. Bystrica
7 4 3516:493 11
4. Handlová
7 3 4519:528 10
5. L. Mikuláš
7 3 4463:549 10
6. Prievidza
7 2 5453:551 9
7. Žilina
6 1 5424:494 7
Starší žiaci
BC Prievidza mládež - Žiar nad Hronom
117:27 (21:07,41:02,28:15, 27:02), Tenkel 12, Kašša
8, Štefanča 3, Koštál a Obert 2
BC Prievidza mládež - Žiar nad Hronom 126:39
(25:3,40:08,31:18, 30:10), Štefanča 12, Tenkel 9, Kašša 6, Koštál, Mokroš 3, Skladan, Krajči, Šarközi 2
Tvrdá hra domácich bola nad sily hosťujúcich
chlapcov, ktorí si nevedeli skoro celý zápas poradiť i s dobrým pressingom. Veľa zbytočných strát
umožňovalo Prievidžanom rýchlo a úspešne zakončovať. Žiarčania sa snažili, s peknými akciami
sa dostávali až pod kôš súpera, no koncovka bola
mizerná i z vyložených šancí, čo sa nakoniec ukázalo aj na skóre.
Mladší minižiaci
Žiar nad Hronom - Považská Bystrica 49:18
(27:08), Mihálka 12, Majer 6, Horváth 6, Záhorec 5,
Nagy 5, Dérer 5, Holička 3, Lupták 3, Šály 2, Mokroš
2
Žiar nad Hronom - Považská Bystrica 79:22
(33:16), Mokroš 20, Majer 13, Záhorec 12, Mihálka
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12, Holička 8, Dérer 5, Šály 4, Nagy 3, Lupták 2
Najmladšie nádeje žiarskeho basketbalu, mladší
minižiaci, nastúpili na svoj prvý oficiálny súťažný
zápas. Od úvodného hvizdu sa pustili do súpera
bez akéhokoľvek rešpektu. Podali v oboch zápasoch bojovný a sústredený výkon. V obrane
bránili s vysokým nasadením a v útoku sa predvádzali peknými prihrávkami a presnou streľbou.
Súpera predčili vo všetkých herných činnostiach
a zaslúžene vyhrali rozdielom dvoch tried. Za výkon v druhom zápase si všetci chlapci zaslúžia
absolútnu pochvalu, lebo aj keď im prvá štvrtina
nevyšla a prehrali ju 6:14, nesklonili hlavy. Zabojovali a otočili nepriaznivý vývoj zápasu vo svoj
prospech. Druhú a tretiu štvrtinu dokázali vyhrať
rovnakým pomerom, 27:02. Vyzdvihnúť treba najmä bojovný výkon Tomáša Mokroša.
Mladší žiaci
Žiar nad Hronom - OZ DASKIT Lučenec 56: 60
(27:31), Supuka 18, Šouc 15, Obert 8, Valo, Krč 6,
Koštál 2, Bariak 1
Žiar nad Hronom - OZ DASKIT Lučenec 84:58
(52:22), Šouc 22, Obert 20, Koštál 11, Supuka 10,
Valo, Bariak 8
Žiarčania hrali druhý zápas a pod košmi privítali
hráčov z Lučenca. Prvý zápas prehrali o štyri body,
pod čo sa podpísalo aj 31 nepremenených trestných hodov. Súhru medzi hráčmi trénem ešte len
hľadajú. V druhom zápase rýchlymi protiútokmi,
dobrou obranou a kolektívnym výkonom dosiahli
výhru.
1. Prievidza
6 6 0342:155 12
2. Handlová
6 5 1413:328 11
3. P. Bystrica
4 4 0422:197 8
4. Žilina A
4 4 0264:83 8
5. Lučenec
6 1 5222:293 7
6. Žilina B
6 1 5313:580 7
7. Žiar
4 1 3207:291 5
8. Martin
4 0 4178:311 4
9. L. Mikuláš
4 0 4216:435 4
Marcel Pobežka
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Prvá výhra Sport Trendu v riadnom hracom čase
HOKEJBAL

9.kolo:
Sport Trend Žiar nad Hronom – HBC Žirafa
Žilina 3:4 (0:2,1:1,2:1), góly: R. Uhrovič, Vallo,
Strohner – Slovák 3, M. Dubovec. ŽIAR: Gordík –
Kotyk, Pračka, Strohner, Pukač, Homola, Záhorec
– Šulek, T. Valko, Vallo, Uhrovič, Považanec, Danko,
Nemček, Hronec, Mokroš, Pluhár
Žiarčania nastúpili v 9. kole proti HBC Žirafa Žilina. Úvod zápasu bol opatrný. Vyloženú šancu si
do 10. minúty nevytvoril žiadny z tímov. V tomto čase bol vylúčený žiarsky hráč a Žilinčania dali
úvodný gól. Do konca prvej časti hry pridali aj
ďalší, keď sedem sekúnd pred koncom zakončil
žilinský hráč ponad plece Gordíka. Úvod druhej
tretiny domácim tiež nevyšiel, keď ďalšie vylúčenie zo sedemnástej sekundy potrestal súper
tretím gólom. Žiarsky tím však nepoľavil a zvýšil
aktivitu výsledkom čoho bol gól Uhroviča. Na rozdiel jedného gólu sa domáci dotiahli v 5. minúte
záverečnej časti hry, keď loptičku za žilinského
brankára zasunul Vallo. V snahe vyrovnať domáci
viac otvorili hru, čím sa naskytla súperovi možnosť
prieniku do brejkov. V 9. minúte tretej tretiny jednu z týchto možností využili a opäť zvýšili skóre na
rozdiel dvoch gólov. V 10 minúte sa strhla šarvátka,
po ktorej dostali dvaja hráči na oboch stranách
desať minútové tresty. O tri minúty neskôr sa Žiarčanom predsa len podarilo dotiahnuť na rozdiel
jedného gólu, keď spomedzi kruhov zakončoval
Strohner. V závere zápasu si žiarske družstvo vytvorilo veľkú šancu na vyrovnanie, avšak Valko trafil
len brvno prázdnej súperovej brány a domáci si tak
pripísali aj napriek dobrému výkonu ďalšiu prehru.
Ostatné výsledky: Reebok Ružinov Bratislava
– ŠKB Izoglobal Kappa Martin 7:5, HBK Nitrianski rytieri Nitra – DT Žirafa Pov. Bystrica 7:1, HBK
87 Skalica – HBK Kometa Vrútky 9:2, MHBO Liptov
– Profis Sharks Bratislava 2:0, ŠK 98 Pruské – LG TPS
Bratislava 5:3
10. kolo:
Sport Trend Žiar nad Hronom – DT Žirafa Považská Bystrica 3:2 (2:0,1:0,0:2), góly: Vallo,
Nemček, Šulek – A. Hrenák, Šamaj. ŽIAR: Michaleje
– Kotyk, Pračka, Strohner, Pukač, Homola, Záhorec
– Šulek, T. Valko, Vallo, Uhrovič, Považanec, Danko,

Mihálik, Nemček, Hronec, Mokroš, Pluhár, Sondík
V 10. kole odohral žiarsky Sport Trend zápas proti
tímu z Považia DT Žirafa Považská Bystrica. Domáci nastúpili do zápasu v snahe nadviazať na výkon
zo soboty. Od začiatku sa snažili hrať nátlakovú hru
z čoho pramenilo niekoľko nebezpečných striel.
V 9. minúte úvodnej časti sa im naskytla druhá presilová hra, po strele Pračku sa loptička od zadného
mantinelu odrazila k Vallovi a ten otvoril gólový
účet stretnutia. Druhý gól zápasu pridal Nemček,
keď z pravej strany najprv nastrelil bystrického
brankára, ktorý však loptičku pred seba vyrazil
a následnou dorážkou zakončil. V druhej tretine
sa Žiarčanom ponúkla možnosť presilovej hry
piatych proti trom, v ktorej zovreli súpera, dostali
sa do niekoľkých nebezpečných šancí a po jednej
z nich opečiatkovala loptička len tyčku súperovej
brány. Tretí gól pridali hráči Sport Trend, keď Pukač
prihral Šulekovi a ten z prvej trafil pomedzi betóny
považskobystrického brankára. V 5. minúte tretiny tretiny dostali domáci zbytočný dvojminútový
trest za zdržiavanie a presilovú hru súper využil. To
žiarsky tím rozladilo a od tohto momentu sa už len
prakticky bránil, z čoho v závere zápasu vyplynuli
fauly. Oslabenie z 11. minúty ustáli, avšak následne
došlo k ďalšiemu vylúčeniu a keď brankár Michaleje vyhodil loptičku mimo ihriska, domáci tím hral
oslabení o dvoch hráčov. Súper navyše odvolal
brankára a minútu pred koncom pridal druhý gól.
Presilová hra Považskej Bystrice pokračovala v po-

mere päť ku štyrom a jej hráči začali bombardovať
domácu bránu, pričom po odvolaní brankára hrali
v šestici. V týchto momentoch sa predviedol skvelými zákrokmi brankár Michaleje a obetavými zákrokmi žiarski obrancovia. Rozhodnúť zápas gólom
do prázdnej brány mohli Uhrovič, Strohner, Danko
avšak ani jeden sa netrafil. Tlak súpera tak pokračoval, čoho výsledkom bola nastrelená tyčka domáceho tímu. Nakoniec však hráči Sport Trendu neinkasovali a pripísali si tak prvé víťazstvo v Slovenskej
hokejbalovej extralige v riadnom hracom čase.
Ostatné výsledky: Reebok Ružinov Bratislava –
HBK Kometa Vrútky 5:3 , HBK 87 Skalica – ŠKB Izoglobal Kappa Martin 3:2sn, HBK Nitrianski rytieri
Nitra – HBC Žirafa Žilina 4:5sn, MHBO Liptov – LG
TPS Bratislava 4:8, ŠK 98 Pruské – Profis Sharks Bratislava 3:6
1. Skalica
10 8 1 0 1 51:24
26
2. Ružinov BA 10 8 0 1 1 50:25
25
3. Nitra
10 7 0 2 1 53:27
23
4. Martin
10 7 0 1 2 48:29
22
5. Pruské
10 4 1 0 5 44:35
14
6. Žilina
10 4 1 0 5 30:37
14
7. Vrútky
10 4 0 0 6 30:40
12
8. TPS BA
9 3 0 1 5 21:25
10
9. L. Mikuláš
10 3 0 0 7 24:48
9
10. Sharks BA
8 2 1 0 5 26:33
8
11. P. Bystrica
9 2 0 0 7 27:47
6
12. Žiar
10 1 1 0 8 20:54
5
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