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Mesto oslavuje 770. výročie od svojho založenia

Novoročný
príhovor
primátora mesta

k tomuto dňu, v piatok 5. februára,“
informuje vedúci kancelárie primátora
mesta Martin Baláž a podotýka, že celý
tento deň sa ponesie v slávnostnom
duchu a pripravený je aj program
pre širokú verejnosť: „Uskutoční sa
Slávnostná akadémia mesta spoločne
so slávnostným zasadnutím mestského
zastupiteľstva. Pri tejto príležitosti
oceníme viaceré osobnosti Žiaru
nad Hronom a predĺži sa tiež zmluva
s partnerským mestom Svitavy.“
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Žiar nad Hronom v roku 2016 oslavuje
významné jubileum – 770 rokov od
svojho založenia. Toto výročie si bude
mesto pripomínať viacerými aktivitami
počas celého roka.

Najväčšie oslavy odštartujú v piatok
5. februára. „Mestské práva sme
dostali od ostrihomského arcibiskupa
Štefana Vanču 4. februára. Preto sa
celomestské oslavy uskutočnia blízko

Pri plánovaní osláv sa nezabudlo
ani na širokú verejnosť a Žiarčania tak
zažijú stredovek v našom meste. „Aj
keď všetci dnes žijeme v súčasnom
Žiari nad Hronom, ktorý má viac ako
tisícročnú históriu, Svätý Kríž alebo
dávnejšie aj Kríž, bol pôvodne osadou.
Práve obdobie stredoveku, kedy naši
predkovia dostali výsady byť mestom,
chceme priblížiť súčasníkom. V piatok
5. februára tak dostanú možnosť
pozrieť si, a zároveň sa aj zapojiť do

Minizoo sa počas zimy rozrástla!
Ďalšie prírastky čakajú už na jar
K najvyhľadávanejším miestam na
rekreáciu a oddych, ktoré Žiarčania
v meste navštevujú, patrí Park Štefana
Moysesa. Ten v súčasnosti plní funkciu
prímestskej oddychovej zóny, ktorá
okrem športového vyžitia vo fitku pod
holým nebom poskytuje aj oddych
v piknikovej zóne alebo v živom kútiku.
Práve
Minizoo
je
jednou
z
najvyhľadávanejších
atrakcií
v historickom parku a zvieratá v nej majú
svoj domov celoročne. Ako povedal
zástupca riaditeľa Technických služieb Peter
Jagoš: „Druhové zloženie zvierat, z ktorých
pozostáva živý kútik, je vybrané tak, aby
prežili v našich klimatických podmienkach
počas celého roka.“ V súčasnosti sa v zoo
nachádza párik oslíkov, ktorý sa už na jar
dočká nového prírastku. Okrem nich tu však
svoj domov našli kamerunské ovce a kozy,
ktorým sa počas uplynulého týždňa narodili
nové prírastky. Ďalej tu môžete vidieť prasiatka, zajace, párik emu hnedých a kengury.
Práve tie patria k najexotickejším zvieratám
nachádzajúcimi sa v Minizoo.

Kengury zimu ľúbia

Ako sme už spomínali, kengury patria
k najexotickejším obyvateľom Minizoo,
a preto sú väčšinou aj najväčším lákadlom
pre návštevníkov. Mohlo by sa zdať, že budú
zle znášať zimu, no z omylu nás vyviedol Peter Jagoš, podľa ktorého často vysedávajú
na snehu. „Najlepšie zimu znášajú ovce,

majú k nej uspôsobenú kožušinu. Najmenej
komfortne sa cítia emu, ale netrpia,“ ozrejmil
Jagoš.

Zákaz kŕmenia
je platný celoročne

Starostlivosť o zvieratá počas zimy spočíva
v tom, že im ošetrovatelia pravidelne
vymieňajú vodu, poriadne podstielajú príbytky a zabezpečujú zvýšený prísun krmiva,
ktoré sa skladá z čerstvého ovocia a zeleniny.
V minulosti sa stalo, že návštevníci zvieratá
prikrmovali do takej miery, až ich prekŕmili,
v dôsledku čoho zvieratá uhynuli. Aj preto
v súčasnosti platí zákaz kŕmenia zvierat. „Ak
chcú návštevníci Minizoo nechať zvieratám
nejakú potravu, budeme im vďační, ak ju
donesú k nám na technické služby,“ povedal
zástupca riaditeľa a dodal: „Vhodnou potravou je čerstvé ovocie a zelenina alebo suché
pečivo, ktoré by nemalo byť sladké.“
Dominika Urbánková

historického sprievodu, ktorý pôjde
z Námestia Matice slovenskej na
Svätokrížske námestie. Historický
sprievod budú tvoriť účastníci
v dobových kostýmoch, s ktorými
sa prenesieme do 13. storočia.
Samotné oslavy neskôr vyvrcholia na
Svätokrížskom námestí, to znamená
v pôvodnom Svätom Kríži. V tento
deň opäť sprístupníme aj Svätokrížsky
dom,“ približuje ďalej priebeh osláv
Martin Baláž. Počas podujatia budú
môcť ľudia sledovať inscenovanie
udelenia mestských práv, pozrú
si ukážky stredovekého života
a nebude chýbať ani ohňová šou či
hudobný program. „Pripravené bude
aj občerstvenie, ktorým sa tak isto
budeme snažiť priblížiť k vtedajšiemu
stolovaniu,“ podotýka Baláž a dodáva:
„Celý rok sa ponesie v znamení 770.
výročia založenia mesta, kedy sa
uskutočnia aj iné podujatia a akcie,
ktoré budú venované histórii mesta.
O všetkých budeme verejnosť včas
informovať.“
(li)

Primátorský punč
pomáhal aj tento rok
K Vianočným trhom už
neodmysliteľne
patrí
aj
varenie tzv. primátorského
punču. Výťažok z jeho predaja
primátor každoročne odovzdá
organizáciám alebo rodinám,
ktoré to najviac potrebujú.
Prvý muž mesta Peter Antal
podával primátorský punč vo
štvrtok 17. decembra priamo na
námestí. Žiarčania mohli jeho
kúpou opäť pár dní pred Vianocami prispieť na dobrú vec. „Tento
rok sme navarili 30 litrov punču.
Tak ako každý rok, aj teraz mohli
Žiarčania prispieť dobrovoľnou
sumou, podľa svojho uváženia,“

informuje primátor Peter Antal.
Celková suma, ktorou návštevníci
Vianočných trhov prispeli do
pokladničky, je 215 eur. Celý
výťažok poputuje matke, ktorá
sa sama stará o hendikepovanú
dcéru a druhú, rovnako postihnutú, má umiestnenú v sociálnom
zariadení. „Chcem poďakovať
každému, kto nejaké to euro vhodil do pokladničky a prispel tak
matke, ktorá dennodenne bojuje
s nedostatkom financií. Žiarčania
opäť ukázali, že solidarita medzi
ľuďmi stále existuje,“ dodáva Peter
Antal.
(li)
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Mesto nadviaže na úspešný uplynulý rok, rozvíjať sa bude aj v roku 2016
Verím,
že
sviatočné obdobie
Vianoc ste strávili
v atmosfére pokoja, radosti a lásky.
Ak mám hovoriť
o tom, čo očakávať
od nastávajúceho
roku v našom meste, musím sa v krátkosti obzrieť aj za
rokom 2015.
Môžem smelo povedať, že aj tento rok
bol pre naše mesto úspešný. Napriek
tomu, že presné čísla hospodárskeho
výsledku budeme vedieť až v prvom
štvrťroku, už dnes vieme, že sme
hospodárili so slušným prebytkom
bežného rozpočtu. Hospodárime
s plusovými hodnotami, napriek tomu
sme počas roka realizovali viaceré väčšie
investície a množstvo rekonštrukcií,
drobných opráv a vylepšení. Najväčšiu
pozornosť sme venovali najväčšej
investícii mesta a vôbec najväčšiemu
environmentálnemu projektu, aký kedy
na Slovensku realizovalo mesto alebo
obec – projektu Centra zhodnocovania
odpadov. Investícia do výstavby nového
závodu na spracovanie odpadov sa
pohybuje na úrovni 18,5 milióna eur,
pričom 95% z tejto sumy predstavuje
dotácia z európskych fondov. Aktuálne
sa ukončujú procesy kolaudácie
všetkých stavebných a technologických
častí projektu a pripravujeme sa na
jeho spustenie, ktoré bude v prvých
mesiacoch tohto roku. Ďalšou
podstatnou investíciou mesta Žiar nad
Hronom bola rekonštrukcia a rozšírenie
športovej haly v celkovom objeme
700-tisíc eur. Projekt sme realizovali

prostredníctvom našej spoločnosti
Technické služby. Rekonštrukcia haly
sa podarila na výbornú a naše mesto
má malé moderné športové zariadenie,
z ktorého sa tešia jednak športovci
a jednak diváci, ktorí navštevujú
jednotlivé zápasy. V roku 2015 sme
začali s výstavbou Oddychovej zóny
Etapa. Pokračujeme tak vo výstavbe
športovo-relaxačných zón pre širokú
verejnosť, ktoré som sľúbil vo svojom
volebnom programe. Dominantou
Oddychovej zóny Etapa je asfaltová inline dráha, ale aj detské 3D prvky, detské
ihrisko a taktiež workout, resp. vonkajšie
fitnescentrum. Všetky podstatné práce
sme ukončili v roku 2015 a na jar ju
chceme otvárať. Ak hovoríme o roku
2015 a investíciách mesta, nemôžeme
zabúdať na opravy komunikácií.
V uplynulom roku sme v meste, a to
najmä časti Etapa, zrekonštruovali
viac ako 3 km chodníkov a časť cesty
na Ul. Svitavskej. Komplexné opravy
komunikácií sme riešili aj v iných
častiach mesta, aj keď nie v takom
rozsahu. Za všetky spomeniem opravy
úsekov ciest na konci Ul. Š. Moysesa
a vo vnútroblokovom priestore pri tzv.
Hygiene.

futbalového štadióna. Ako veľmi
dobre viete, nakoniec sme sa dostali
medzi mestá, ktorým bude pridelená
dotácia 750-tisíc eur na rekonštrukciu
štadiónov. Ešte v tomto roku chceme
zmodernizovať ten náš. Podobne ako
v prípade športovej haly. aj z neho
vznikne malý moderný futbalový
stánok, ktorý bude lákať ľudí už len
pre príjemné prostredie, ktoré tam
vytvoríme. A verím, že lákať bude
aj na zápasy, pretože po ukončení
rekonštrukcie sa na ňom budú hrať
zápasy II. ligy nášho klubu FK Pohronie.
Pripravujeme aj spustenie tretej
oddychovej zóny v našom meste.
Táto bude mať iný charakter ako
zóny Hviezdoška a Etapa. Vznikne na
Námestí Matice slovenskej, konkrétne
v časti kruhového námestia. Pracovne
ju nazývame letný pavilón. Bude to len
sezónna oddychová zóna. Obyvateľom
a návštevníkom mesta má priniesť tieň,
zeleň a možnosti posedieť či občerstviť
sa počas teplých jarných či horúcich
letných dní. Práve to, čo nám na
kruhovej betónovej časti námestia dnes
chýba. Verím, že sa tento zámer podarí
k spokojnosti všetkých Žiarčanov.
Ak som hovoril o rekonštrukcii
futbalového štadióna, nemôžem
zabudnúť ani na hokejový štadión. Aj
v jeho prípade intenzívne pracujeme
na jeho zastrešení a znovuspustení.
S podporou Slovenského zväzu
ľadového hokeja by sme mali vytvoriť
komplexný športový stánok s novými
tribúnami a hokejovým zázemím
V roku 2016 budeme pokračovať tak, aby spĺňal všetky aktuálne
v nastolenom trende. V blízkej dobe štandardy. Čiže nepôjde len o nejaké
spustíme práce na rekonštrukcii čiastkové alebo provizórne riešenie,

Futbalový aj zimný štadión
sa dočkajú rekonštrukcie,
na námestí pribudne
sezónna oddychová zóna

ale o komplexný projekt a výsledok
bude skutočne stáť za to. V súčasnej
dobe už pracujeme na projektovej
dokumentácii a stavebnom povolení.
Okrem spomínaných veľkých investícií
budeme aj naďalej riešiť drobné opravy
a rekonštrukcie či už komunikácií,
alebo iného mestského majetku.
V tomto roku chceme opäť rozšíriť
aj portfólio služieb pre obyvateľa
mesta. V roku 2015 sme spustili tzv.
sociálny taxík, ktorý sa stretol s veľkou
odozvou. V priebehu jedného roka sme
zaznamenali takmer 10 000 tisíc jázd.
Keďže je o túto službu veľký záujem,
budeme v nej pokračovať naďalej.
V roku 2015 sme služby pre obyvateľov
posilnili aj otvorením zariadenia
Dúha, ktoré tvoria 2 krízové byty pre
týrané ženy. V tomto roku chceme
rozbehnúť avizovanú službu Náramky
života, prioritne určenú pre seniorov
a zdravotne postihnutých, ktorí žijú
sami v domácnosti. Prostredníctvom
náramku si kedykoľvek dokážu privolať
pomoc, ak sa dostanú do situácie, ktorá
si pomoc vyžaduje.

Primátorom mesta
zostanem aj v prípade
zvolenia do NR SR
Rok 2016 je pre naše mesto zaujímavý
aj tým, že oslavujeme už 770. výročie
od udelenia mestských práv. Žiar nad
Hronom, kedysi Kríž alebo neskôr Svätý
Kríž, bol v poradí ôsmym mestom na
území dnešného Slovenska, ktorý
dostal práva mesta. Toto výročie si
chceme počas celého roka pripomínať.
Už 5. februára chystáme pre vás oslavy,

počas ktorých uvidíte slávnostný
historický sprievod mestom a historický
program na Svätokrížskom námestí.
770. výročiu mesta bude prispôsobený
charakter viacerých podujatí v Žiari nad
Hronom.
V marci tohto roka sa uskutočnia
aj voľby do NR SR. Slovensko si zvolí
nových poslancov, z ktorých vzíde nová
vláda. Ako veľmi dobre viete, v týchto
voľbách kandidujem aj ja. Akokoľvek
výsledky volieb skončia, chcem vás
všetkých ubezpečiť, že nebudú mať
dopad na chod nášho mesta a jeho
ďalší vývoj. V prípade, že by som sa stal
poslancom NR SR, určite sa nevzdám
postu primátora mesta. Žiar bude pre
mňa priorita č. 1 aj naďalej a budem
v prvom rade primátorom, až potom
poslancom. Keďže mám okolo seba
dosť schopných ľudí, nemám obavu,
že by sme to nezvládli. V prípade, že
by som do parlamentu zvolený nebol,
nič sa nedeje a život ide ďalej. Možno
nebudem mať taký dosah na riešenie
problémov, na ktoré už primátorské
kompetencie nestačia, no mesta
ako takého sa to v žiadnom prípade
nedotkne.
Vážení spoluobčania, chcem sa
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú
na rozvoji mesta Žiar nad Hronom,
na jeho reprezentácii či na šírení jeho
dobrého mena. Ďakujem aj všetkým,
ktorí nám počas celého roka dávate
podnety na zlepšenia a pripomienky,
ktoré nás a celé mesto posúvajú ďalej.
Do roku 2016 vám všetkým prajem veľa
zdravia, šťastia, tvorivých síl, aby každý
deň tohto roku bol pre vás úspešným.
Peter Antal, primátor mesta

Sociálne taxíky sa osvedčili, za prvý rok eviduje mesto takmer 10-tisíc jázd
Služby sociálneho taxíka
môžu Žiarčania využívať od
1. januára minulého roka.
Za toto obdobie absolvovali
taxikári takmer desaťtisíc
jázd.
Seniorov
či
zdravotne
postihnutých občanov vozia
taxikári na území mesta za
jednotnú sumu 1 euro a do
časti Šášovské Podhradie a pred
hlavnú vrátnicu Závodu SNP na
Priemyselnej ulici za 1,50 eura.

Ostatné náklady spojené so
sociálnym taxíkom hradí mesto
zo svojho rozpočtu. „Sociálny
taxík využívajú tí občania,
ktorým je určený, to znamená
obyvatelia mesta Žiar nad
Hronom, a to starobní a invalidní
dôchodcovia,“ vysvetľuje Lívia
Hricová z Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ a ďalej
konkretizuje
najčastejšie
trasy: „Najviac je sociálny taxík
využívaný na odvoz k lekárovi,

Jazdí sa šesť dní v týždni

či už v meste, alebo do Závodu
SNP. Klienti si však sociálny
taxík volajú aj na odvoz na
železničnú stanicu, na nákupy či
na návštevu úradov sociálneho
zamerania a rôznych inštitúcií.“

O tom, koľko obyvateľov už
taxík využilo, mesto evidenciu
nevedie. Eviduje však počet
jázd. „Ku koncu roka to bolo
približne 10-tisíc jázd. Najviac
je ich na území mesta, trasa
do Šášovského Podhradia je
zastúpená v menšom počte.
Jazdy pred vrátnicu ZSNP sme
zaviedli od 1. júna na základe

podnetu občanov. Mesačne
je to približne 30 jázd. Platia
tu rovnaké pravidlá ako pri
preprave
do
Šášovského
Podhradia, to znamená, že za
takýto odvoz zaplatia občania
1,50 eura,“ doplňuje informácie
Lívia Hricová.
Mesto v súčasnosti spolupracuje s dvomi taxislužbami,
ktoré pôsobia na území mesta,
pričom od mesta dostávajú
paušálne 200 eur. Sociálny

taxík je občanom k dispozícii šesť dní v týždni, a to od
pondelka do soboty v čase od
7.00 do 16.00 hodiny. Služba je
určená občanom mesta starším
ako 62 rokov, obyvateľom
s nepriaznivým zdravotným
stavom poberajúcim invalidný
dôchodok a fyzickým osobám
sprevádzajúcim
invalidného
občana s preukazom ZŤP
s doprovodom.
(li)

Techničiarov prvý sneh neprekvapil! Pripravení sú aj na ďalší
Tohtoročná zima sa o slovo prihlásila až v roku 2016, kedy prvýkrát
pokryla snehová pokrývka cesty
a chodníky v našom meste. Ako si
s ním poradili pracovníci mestských
Technických služieb a ako sú celkovo
pripravení na zmierňovanie následkov zimy 2015/2016, nám povedal
riaditeľ spoločnosti Igor Rozenberg.
V pondelok 4. januára sa niektorí
z nás vrátili po sviatkoch prvýkrát do
práce a práve v tento deň začal padať
aj prvý sneh tejto zimy. Ako techničiari
informovali na svojej oficiálnej
facebookovej stránke, s posypom
rizikových úsekov, ktorými sú kopce
a križovatky v nich, začali už na obed
daného dňa. Následne posypávali
schodiská a autobusové zastávky.
Komunikácie sa odhŕňajú podľa
priority. Okrem hlavného ťahu, a teda
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hlavnej cesty, ktorá cez mesto vedie, sa
ako prvý udržiava plynulý chod cestnej
premávky na komunikáciách, ktoré
vedú k nemocnici alebo k hasičskej
zbrojnici. Až potom prichádzajú na
rad komunikácie na sídliskách. Do
ulíc techničiari nasadili staršiu aj novú
techniku, pomocou ktorej zmierňovali
následky zimy až do večera.

V skladoch majú zásoby
z minulého roka
Každá zima býva niečím špecifická.
Niekedy je snehová kalamita, inokedy je
úplne bez snehu a niekedy len chvíľkovo
primrzne. „Minuloročná zima bola
mierna, v dôsledku čoho nám ostalo
v skladoch približne 10 ton soli a 160
ton posypového kameniva. Množstvo

spoľahnúť na predpovede bez snehu peniazoch, každá úspora, samozrejme,
a poľadovice,“ objasnil Rozenberg.
súvisí aj s priestorom na technickú
inováciu. Nákup nových traktorov,
početnej
strojovej
nadstavby,
šmykom riadeného nakladača alebo
stroja na asfaltovanie výtlkov v zime
podporuje realizáciu nášho poslania.
Každý, kto vykonáva zimnú Robiť mesto krajším môžeme aj preto
údržbu, potrebuje mať určitý hospodárnejšie a environmentálne
počet kvalifikovaných pracovníkov správne. Vo vytváraní tzv. zelenej
a techniku pripravenú na výkon zimnej ekonomiky vidíme aj našu budúcnosť.
krátkodobými
úsporami
údržby. Čo znamená, že zimná údržba Pred
predstavuje aj fixný – paušálny výdaj uprednostňujeme dlhodobí rozvoj,
bez toho, aby bol potrebný čo i len v ktorom zastarané nevyhnutne
jediný výjazd. Na druhej strane, nie nahrádza inovované. Nemusí ísť pritom
každý má paušál, ktorý pokrýva tieto vždy len o veľké investície. Inovácia je
fixné náklady. V čase bez zimy je to aj dobrý nápad zamestnanca, ktorý
výhoda, ale v čase so silnou zimou zas nič nestojí a je vypočutý a presadený
nevýhoda. „My tento paušál k dispozícií do praxe. Na technických službách
máme,“ povedal riaditeľ a dodal: takýchto zamestnancov máme.“
„Síce údržba nie je o ušetrených
Dominika Urbánková

Zimná údržba nie je
o ušetrených peniazoch

posypu pri štandardnej zime sa v tomto
čase blíži nielen k nákupu soli, ale aj
k nákupu posypového kameniva. Ten
zatiaľ kupovať nemusíme, no v krátkom
čase nám dovezú nových 25 ton soli,“
informoval Igor Rozenberg. Tohtoročná
zima sa ešte poriadne neprejavila.
Niektorí hovoria, že bude tuhá, iní
hovoria o tej najslabšej za posledné
roky. Kto z nich má pravdu, ukáže len
čas. „My musíme byť pripravení na
tú horšiu alternatívu a nemôžeme sa
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Prvé záznamy
Tento rok 2016 je významným
rokom pre mesto Žiar nad Hronom. Pripomíname si v ňom
770. výročie udelenia mestských práv, ktoré bolo určitým
vyvrcholením vývoja osídlenia
lokality, na ktorej boli položené
základy sídla. Prinášame vám
preto historický seriál na
pokračovanie. V prvej časti sa
venujeme prvým záznamom
o našom meste.
V tomto prípade sa však musíme
vrátiť späť v čase a pripomenúť,
že mesto nebolo založené na
neobývanej zemi, na takzvanej

„zelenej lúke“. Už od 3. storočia
nášho letopočtu je priestor
a okolie nášho mesta nepretržite
osídlované.
Jeho
poloha
potvrdzovala význam, ktorý mala
už v dobách, keď jeho vývoj nemal
tendenciu rastu mestského sídla.
Pripomeňme si len prvé písomné
zmienky o ňom.
V čase, keď sa formovala
doba
sídiel,
fortifikačných
(opevňovaných) zariadení, hradov
a pod nimi vytvárajúcich sa
mestských aglomerácií a v tom
čase sa o mieste, na ktorom sa
teraz rozkladá naše mesto, píše
v jednej z najstarších listín. Viacero
z archívnych záznamov sa vzťahuje

Averz mince z obdobia konca
12. a začiatku 13. storočia, na ktorej
sú zobrazení králi Belo IV. a Ondrej II.
Minca bola nájdená v minulom roku
v Žiari nad Hronom.

Prvými bábätkami v žiarskej nemocnici
sú chlapci Samuel a Tobias
Prvé novoročné bábätko prišlo na
svet v žiarskej pôrodnici v piatok
1. januára v popoludňajších
hodinách. Už na druhý deň sa na svet
vypýtal aj prvý Žiarčan.
Prvým tohtoročným bábätkom
v žiarskej nemocnici sa stal chlapček
Samuel z obce Dolná Ždaňa. „Narodil
sa na Nový rok o 18.30 hod. Po
narodení vážil 3 770 gramov a meral
51 centimetrov. Dieťa aj mamička
sú zdraví,“ informoval hovorca siete
nemocníc Svet zdravia, Tomáš Kráľ.
Prvým
žiarskym
bábätkom
narodeným v žiarskej nemocnici sa stal
chlapček Tobias. Narodil sa v sobotu

Ako prvý sa v žiarskej nemocnici
narodil Samuel.

Tobias prišiel na svet 2. januára.
Foto: archív NH.
2. januára 20 minút po 22. hodine a je
prvým dieťatkom mamičky Nikoly. Pri
pôrode mu na svet pomáhal primár
oddelenia Anton Ďurkech. „Tobiasko
po narodení vážil 2 920 gramov a meral
48 centimetrov. Pôrod som mala rýchly

a bez komplikácií,“ povedala pre naše
noviny mladá mamička.
V prípade, že je Tobiasko úplne prvým
Žiarčanom narodeným v tomto roku,
už o niekoľko dní ho spolu s rodičmi
prijme aj primátor mesta Peter Antal.(li)

Bájky spod Baobabu
Žiarčanke Michaele Pribilincovej,
autorke Pozitívnych rozprávok,
vyšlo prednedávnom nové rozprávkové CD Bájky spod Baobabu.
Príbehy na ňom sú o afrických
zvieratkách a ako každá bájka, aj tieto majú poučný charakter, ktorý je
pre deti prijateľný a pochopiteľný
na základe využívania zvieracej
symboliky.
Ako Michaela Pribilincová hovorí,
priame pokračovanie Pozitívnych
rozprávok sa stále pripravuje. „Už
je skoro hotová rozprávka o Troch
prasiatkach, v ktorých sa deti naučia
základy správneho time manažmentu,
alebo rozprávka Vstávanka, ktorá
pomáha deťom pri ranných rituáloch
a ďalšie, ktoré v sebe nesú pozitívny
odkaz, ktorý deti môžu využiť v ich
každodennom živote,“ približuje
Miška. Audiorozprávky na CD nosiči
Bájky spod Baobabu vyšli dva
týždne pred Vianocami. „Nahovoril
ich známy „ocko“ z One man show
Roman Pomajbo, ktorý skvele
hlasovo vystihol rôzne zvieratká
a dal celému CD príjemný pocit,
ako keď vám ocko číta rozprávky a
snaží sa pri tom na rôzne spôsoby
zmeniť svoj hlas. Najviac sa vyjašil
pri stvárnení drzej hyeny, uvrešťanej
opice, smutnej ťavy, ružového
plameniaka, chamtivého hada, ale aj
iných zvieratiek zo Savany,“ prezrádza
zákulisné info Miška. Na CD nosiči

Roman Pomajbo,
ktorý bájky nahovoril,
s autorkou Miškou Pribilincovou.

je 10 bájok o rôznych zvieratkách z
Afriky. Vlastne len jedno zvieratko
tam nepatrí, ale ako hovorí samotná
autorka, nechá to na poslucháčoch,
či na to prídu. Nechýba tam však
slon, žirafa, lev, ťava, krokodíl, gazela,
antilopa, hyena, hroch či malá
surikata a kopec ďalších zvierat.

Pozitívne posolstvá
môžu deti využiť
v každodennom živote

Cieľom
všetkých
pozitívnych
rozprávok, ako aj Bájok spod
Baobabu, je šíriť do detského sveta
pozitívne posolstvá, ktoré môžu
deti využiť v každodennom živote.
„Ide o detskú motivačnú literatúru,
ktorá nielen poučí, ale hlavne zabaví
a navyše podporuje rozvoj detskej
fantázie. Ako všetky bájky, aj tieto
majú v sebe ponaučenia, ktoré
dokážu pochopiť a prijať už aj menšie
deti, keďže editorom bájok nebol
nikto iný ako môj päťročný synček
Peťko,“ prezrádza autorka. Deti sa
z CD okrem iného dozvedia, prečo
asi africké zvieratká vyzerajú tak ako
vyzerajú, ako im ich výzor pomáha

v africkom živote a podobne. V
bájkach však nájdeme aj symbolický
pôvod toho, prečo má ťava hrb, ako
hyena prišla ku malému chvostíku,
prečo opice škriekajú, prečo majú
zebry pruhy. Takéto nazretie do
života africkej savany nielen rozšíri
detské obzory o zvieratkách žijúcich
v ďalekých krajoch, ale dostane
ich do sveta fantázie plnej farieb,
zvukov a veselých predstáv. „Bájky
vznikli preto, lebo ma inšpirovali Lolo
a Piškót, alias Matúš Holečka a Ján
Tomasovits, ktorí vydali nové CD Na
Safari. Urobili naozaj skvelú hudbu
a Janko Kulich im pripravil veľmi
pekné texty. Keď som si ich vypočula,
hneď som vedela, že k nim chcem
napísať rozprávky, z čoho nakoniec
vznikli bájky. Potom to už išlo rýchlo.
Hlavnú líniu nebolo ťažké napísať,
stačilo si predstaviť zvieratko, jeho
základný charakter a nápady šli
samé. Pri niektorých bájkach som
použila myšlienku z textov piesní
Janka Kulicha, ktorý, pravdaže, bol
prítomný a nápomocný. Najviac času
zabrali korektúry a prispôsobovanie
textu na audio verziu, ktorá je iná
ako pri knihe,“ hovorí Miška a dopĺňa:
„Bájky ilustrovala moja rodinná
známa Andrea Pribilincová, ktorá má
veľký umelecký talent.“ V súčasnosti
sú rozprávky aj bájky dostupné na CD
nosičoch. Zaujímalo nás, či sa autorka
nepripravuje na ich knižné vydanie.
„Rada by som. Ilustrácie sú z väčšej
časti pripravené, už len musíme
spracovať texty do knižnej podoby.
Zatiaľ nemám skúsenosť s vydaním
knihy, tak sa teším, že sa zas naučím
niečo nové,“ dodáva na záver Miška.
V prípade záujmu si môžete Bájky
spod Baobabu objednať na webovej
stránke
www.pozitivnerozpravky.
sk alebo si ich vyzdvihnúť osobne
u autorky. Čoskoro budú dostupné aj
vo väčších kníhkupectvách.
(li)

k miestu mýtnici, nazývanej Kríž. Aj
keď niektoré z listín sú upravované,
je nesporné, že už pred rokom
1200 tu bola mýtna stanica. Avšak
už z roku 1235 sa nachádza o ňom
zmienka v listine kráľa Belu IV., ktorý
urovnáva spor medzi zvolenským
županom a hronskobeňadickým
opátstvom o mýto. V listine je
zapísaná ako „mitnica v osade
Cristu“ (terajší Žiar nad Hronom),
čo nesporne dokazuje trvalé
osídlenie formou osady. Aj keď
sa dá reálne predpokladať, že
miesto s mýtnicou, o ktorú sa
viedli spory a musel ich vyriešiť
až panovník, nebolo malé
a bezvýznamné. Dobrá poloha

a výrazný zisk tu museli pôsobiť
už dávno pred sporom, v ktorom
sa hronskobeňadické opátstvo
sťažuje, že už predtým poberalo
toto mýto. To dokazuje staršie
základy osídlenia v stredoveku
a otvára tú známu problematickú
otázku okolo lokalizácie „Susola“
ako správneho, hospodárskeho
a politického centra tejto oblasti
a ktorá sa spomína už v roku
1075 a vo viacerých listinách
a písomnostiach počas celého
obdobia stredoveku až do konca
13. storočia. To sú už otázky, na
ktoré odpoveď musí priniesť až
archeologický výskum.
Peter Mosný

ODVOZ VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Podľa platného VZN č. 4/2013,
ktorým sa mení Všeobecné
záväzné nariadenie č. 10/2012
o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Žiar nad Hronom,
majú obyvatelia mesta nárok
na bezplatný odvoz vianočných
stromčekov v termíne do 31.
januára príslušného kalendárneho roka.
Pre
všetkých
obyvateľov
mesta (KBV a IBV) sa tento rok
odvoz vianočných stromčekov
uskutoční každú stredu v januári,
a to 13., 20. a 27. januára a posledný zber sa bude organizovať v
piatok 29. januára 2016. Obyvate-

lia bytových domov umiestňujú
vianočné stromčeky vedľa stojísk zberných nádob. Obyvatelia v mestských častiach IBV
umiestňujú vianočné stromčeky
pred svoje nehnuteľnosti. Okrem
vyššie uvedených termínov sa
v častiach IBV zrealizuje zber
stromčekov aj v rámci pravidelného zvozu bioodpadu, a to vo
štvrtok 28. januára 2016.
OŽP

Fašiangová veselica, oslavy výročia mesta
či divadelné predstavenia, aj taký bude
prvý štvrťrok so žiarskym Céčkom
Už tradične najväčším podujatím
Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom na úvod prvého štvrťroka býva Bál Žiarčanov.
Okrem toho sa však Žiarčania
môžu tešiť na ďalšie osvedčené
podujatia a chýbať nebudú ani
divadelné predstavenia plné
zvučných hereckých mien.
Bál Žiarčanov je nosným podujatím mesiaca január. „Sme veľmi
radi a potešení vysokým záujmom
o vstupenky,“ konštatuje Janko Kulich, producent MsKC a pokračuje:
„Aj tento rok sme pripravili Rozprávkový karnebál pre všetky žiarske
detičky, ktorý sa uskutoční poslednú
januárovú nedeľu v MsKC.“ Ani mesiac február nebude, čo sa kultúrnych
podujatí týka, zaostávať. Hlavnou
akciou mesiaca február bude určite
zahájenie osláv výročia mesta Žiar
nad Hronom, v rámci ktorých sa pripravuje bohatý kultúrny program
na Svätokrížskom námestí v piatok
5. februára. O podrobnostiach vás
budeme informovať už čoskoro.
„Najobľúbenejšou akciou naďalej
zostáva Fašiangová veselica, ktorá je
spojená s tradičným pochovávaním
basy. Fašiangovanie v meste je
neodmysliteľnou súčasťou dramaturgie MsKC a Žiarčania sa môžu
tešiť aj na sprievod masiek z MsKC
k mestskému úradu. Tento rok sa
tak stane už v utorok 9. februára.
Program veselice budú tvoriť vystúpenia domácich súborov, ale pripravujeme aj vystúpenie hudobných

hostí,“ konkretizuje ďalej Janko Kulich. Na svoje si opäť prídu aj žiarski
športovci, spomedzi ktorých tých
najúspešnejších každoročne oceňuje
primátor mesta. Tento rok sa podujatie uskutoční v utorok 23. februára
v Hlavnej sále MsKC. „Moderovať
ho bude osvedčený a obľúbený
moderátor Richard Vrablec. Tešiť sa
môžete na atraktívny kultúrny program, športovú exhibíciu a na hudobné vystúpenia. Ako každý rok,
aj teraz umožníme vstup na akciu
aj žiarskej verejnosti, aby tak mohli
prísť podporiť svojich obľúbených
športovcov z regiónu,“ podotýka Kulich a dáva do pozornosti, že Céčko
myslí vo februári aj na všetkých
zaľúbencov: „V rámci Valentínskych
osláv prinesieme v predvečer Valentína 13. februára do Divadelnej
sály MsKC skvelú divadelnú komédiu
s hviezdnym hereckým obsadením
Aj muži majú svoje dni, v ktorej hrajú
herci Branislav Deák, Ján Jackuliak/
Marián Mitaš, Gregor Hološka a Milan
Bahúl.“ Divadelní fanúšikovia si však
prídu na svoje aj v marci, kedy sa môžu
tešiť na ďalšie skvelé predstavenie
plné hereckých hviezd. V marcovej
dramaturgii určite nebude chýbať
ani divadelné predstavenie pre deti
či Impro šou. „V súčasnosti pripravujeme a dolaďujeme detaily nových
web stránok nášho MsKC, ktoré záujemci nájdu už v januári na starej
známej adrese www.mskcentrum.sk,“
dodáva Janko Kulich s tým, že nový
rezervačný systém umožní v ďalšom
štádiu napríklad zakúpenie vstupeniek priamo z domova s úhradou cez
e-banking a vytlačením na domácej
tlačiarni.
(li)
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OZNAMOVACIA POVINNOSŤ ZA MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť každoročne
do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a
surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie
množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok,
najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových
hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č.10,
alebo na tel. čísle: 6787124 u Ing. Gendiarovej, alebo na webovej stránke mesta Žiar nad
Hronom v sekcii otvorená samospráva/ako vybaviť/životné prostredie/oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia. Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods.
6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta
do 663,87 €.
(r)
UPOZORNENIE NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Kedy a kde sa podáva daňové priznanie
k dani z nehnuteľností?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je
potrebné podať najneskôr do 31.01.2016 na
mestský úrad.
Kto podáva daňové priznanie k dani
z nehnuteľností na rok 2016?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
na rok 2016 podáva občan:
•ktorý nadobudol do osobného vlastníctva (kúpa, darovanie...) nehnuteľnosť v roku
2015,

•ktorému v roku 2015 zaniklo vlastníctvo
nehnuteľnosti (predaj, darovanie, zámena....)
•u ktorého nastala v priebehu roka 2015
zmena vo výmere m²,
•u ktorého nastala zmena v charaktere
nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom.
Daňovník, ktorý podal daňové priznanie
k dani z nehnuteľností v roku 2015 (alebo
skôr) a v priebehu roka 2015 nadobudol
ďalšiu nehnuteľnosť, podáva do 31.01.2016
čiastkové daňové priznanie k dani z nehnut
eľností.
(r)

OZNAMY STAVEBNÉHO ÚRADU
Stavebné povolenie
Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je
podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 117 zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov
a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení,
príslušným stavebným úradom, vydalo pod číslom spisu 4718/2015 zo dňa
18.12.2015 stavebné povolenie na
stavbu: Predajňa rybárskych potrieb
– SO Parkovisko na pozemku parc. č.
CKN 122/1 v katastrálnom území Žiar
nad Hronom. Žiadateľom je EMVE
GASTRO, s .r. o.
Predmetné
rozhodnutie
je
zverejnené formou verejnej vyhlášky
na Úradnej tabuli mesta na Ul. Š. Moysesa a na webovej stránke mesta.

Stavebné povolenie na stavbu
Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je
podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, príslušným
stavebným úradom, vydalo pod číslom
spisu 5011/2015 zo dňa 08.01.2016
stavebné povolenie na stavbu: Zateplenie a stavebné úpravy bytového
domu č. 417, Ul. Š. Moysesa č. 33 – 35,
Žiar nad Hronom na pozemkoch parc.
č. CKN 429, CKN 442/6 v katastrálnom
území Žiar nad Hronom. Žiadateľom sú
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu č. 417, ktorých na základe
splnomocnenia zastupuje – Ing. Martin
Jančok –Bývanie JMK s. r. o.
Predmetné
rozhodnutie
je
zverejnené formou verejnej vyhlášky
na Úradnej tabuli mesta na Ul. Š. Moysesa a na webovej stránke mesta.

Stavebné povolenie na stavbu
Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je
podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 117 zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov,
príslušným stavebným úradom, vydalo pod číslom spisu 5013/2015 zo
dňa 08.01.2016 stavebné povolenie
na stavbu: Obnova bytového domu
Ul. Š. Moysesa 416 na pozemku parc.
č. CKN 422 v katastrálnom území Žiar
nad Hronom. Žiadateľom sú Vlastníci
bytov a nebytových priestorov domu
č. 416, ktorých na základe splnomocnenia zastupuje – Ing. Martin Jančok
– Bývanie JMK s. r. o.
Predmetné
rozhodnutie
je
zverejnené formou verejnej vyhlášky
na Úradnej tabuli mesta na Ul. Š. Moysesa a na webovej stránke mesta.

OZNAMY MESTSKÉHO ÚRADU
ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU
Zámer priameho prenájmu
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer priameho prenájmu
časti nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísanom na LV č. 3327, a to:
- pozemok časť EKN parcela č.856/1 - vodné plochy s výmerou 68 136 m2 (v katastrálnom operáte C identifikovaná ako časť CKN
parcela číslo 1481/1 - zastavaná plocha

a nádvorie s výmerou 2 174 m2), a to s plochou 63 m2.
Minimálna cena nájmu je stanovená vo
výške 0,50 €/m2/rok. Predmetná plocha
pozemku je situovaná v zastavanom území
mesta Žiar nad Hronom na Partizánskej ulici.
Bližšie informácie a podmienky predloženia
cenovej ponuky záujemcovia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor
životného prostredia - č. d. 9, tel.: 045/678 71
25, na webovej stránke mesta alebo na Úradnej tabuli mesta.

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer priameho prenájmu
časti nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísanom na LV č.1136, a to:
pozemok časť CKN parcela č.1574/1- za-

stavané plochy a nádvoria s výmerou 5 115
m2, a to s plochou 2,5 m2 za účelom umiestnenia jednostranného informačného zariadenia s rozmermi 5 m x 2,5 m uchyteného na
pevnej konštrukcii.
Cena za umiestnenie reklamného
informačného zariadenia a reklamnej stavby na predmete nájmu sa stanovuje v závislosti od výmery reklamnej plochy v m2 aj za

každý začatý m2, a to na sumu 50 €/m2/rok.
Predmetná plocha pozemku je situovaná
v zastavanom území mesta Žiar nad Hronom na Partizánskej ulici.
Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom Odbor životného prostredia - č. d. 9, tel.:
045/678 71 25, na webovej stránke mesta
alebo na Úradnej tabuli mesta.

Fotograf Marek Zelina: Fotenie je choroba, závislosť a životný štýl
Fotografia kedysi patrila medzi niečo
výnimočné. Pri rôznych rodinných udalostiach
sme si fotografov volali domov, alebo sme
dokonca vyobliekaní, nezriedka s celým húfom
oslávencov, chodili priamo do fotoateliéru, kde
sa fotograf snažil zachytiť to oné čaro daného
okamihu. Nezriedka sme si so sebou priamo na
fotenie priniesli aj tortu ako dôkaz, že sa naozaj
oslavovalo. Dnes žijeme v pretechnizovanej
dobe, kedy fotí skoro každý. Nepotrebuje
pritom k tomu fotoaparát. Stačí lepší mobil či
tablet a okamihy sú navždy zachytené na karte.
V poličke sa nám tak uvoľnili miesta, ktoré
kedysi zaberali hrubé fotoalbumy či škatule plné
čiernobielych a neskôr i farebných fotografií.
Zdalo by sa tak, že povolanie fotografov môže
byť na ústupe, veď čo, nafotíme si TO sami.
Keď však príde vzácna chvíľa, zrazu zistíme,
že dobrých fotografov je ako šafránu. A čo
čert nechcel, práve v pre nás potrebnej chvíli
nemajú čas, veď zajednať si ich treba aj niekoľko
týždňov a nezriedka aj mesiacov dopredu.
K takýmto pracovne vyťaženým, vyhľadávaným
a obľúbeným fotografom patrí aj Žiarčan Marek
Zelina. Tak ako je to vlastne s tým fotením? Je
potrebné „fotografiu“ študovať? Musíme mať
najdrahší fotoaparát, ak chceme najlepšie
zábery? O tom a ešte o všeličom inom sme sa
porozprávali práve s Marekom.
Kedy ste sa začali tak vážnejšie venovať
fotografovaniu?
To viem presne, bolo to v roku 2007. Chodil som
vtedy na vysokú školu a rodičov som prehováral,
že potrebujem kvalitný foťák. Už ani neviem
z akého dôvodu, ale pravdepodobne na fotenie
nejakých prác do školy, pretože aj na strednej aj
vysokej škole som študoval dizajn. Na strednej
škole som mal predmet fotografovanie tuším jeden
rok, ale to bola skôr chémia ako fotografovanie,
keďže išlo o štandardné procesy, ako je napríklad
vyvolávanie. Ja som moderné digitálne dieťa,
napriek tomu si s priateľkou fotíme aj na starý
analógový fotoaparát Zenit E.
Koľko máte fotoaparátov?
Reálne používam jeden, druhý mám vždy
v zálohe. Je to len technika, ktorá sa môže
pokaziť od obrázku k obrázku. Preto je druhý
vždy nachystaný v taške. Mení sa iba objektív.
Kvalitný objektív začína na 600 eurách a končí, ak
sa bavíme o bežne zohnateľných, na 18-tisícoch. Ja
to neobmieňam až tak často. Objektívy sú funkčné,
pokým ich nerozbijete. Najvyššia kvalitatívna
trieda neklesá rýchlo na cene, ale opotrebúvajú sa
fotoaparáty, tie treba servisovať. Je to ako s autom.
Čo bolo tým zlomovým bodom, kedy ste si
povedali, že chcete fotiť tak vážnejšie?
Baví ma to. Všetko sa začalo kryštalizovať s prvou

zrkadlovkou, ktorá bola iba amatérska. Vtedy
to však bol pre mňa profesionálny foťák a práve
vtedy ma fotenie tak vážnejšie chytilo. Fotil som
si čokoľvek. Aj som experimentoval. Až postupne
to prešlo k profesionálnejšiemu foteniu. Sem-tam
som bol aj v ateliéri. Ale som samouk. Aj keď sa
tým chválim, naozaj ma nikto nič nenaučil štýlom:
Marek, toto je zle, rob to takto a takto. Toto vieš, na
čo máš? Neexistuje, na všetko som musel prísť sám
a sám sa to naučiť.
Ako sa vám to podarilo? Neustálym skúšaním,
alebo ste si naštudovali potrebné veci?
Systémom pokus – omyl. Na internete sa dajú
nájsť rôzne informácie. Od základov fotenia,
kompozícií až po tutoriály, kde je konkrétny
postup, ako sa niečo dané fotí. Tak som raz skúsil
„zemegule“. Výsledná fotografia je taká, že človek
ako by stál na vlastnej planéte. Prvotný setup som
neovládal. Iba kvôli tomu som pozeral tutoriál,
na všetko zvyšné som prišiel sám. Informácie sa
však dajú nájsť aj na rôznych fotoportáloch, kde
si čítam rôzne fotozaujímavosti. Fotografie tam
pridávam raz za čas, ale čítam si hlavne články.
Keď odbieham od roboty, tak si prečítam napríklad
článok o nových objektívoch, ako aj o akejkoľvek
inej fototechnike.

Pri fotení je dôležitá uvoľnená
atmosféra

Pamätáte si prvý dojem, kedy ste si povedali,
že vaša fotografia je natoľko dobrá, že už ju
budete robiť na vyššej úrovni a aj pre iných ľudí?
Nakopla ma k tomu bývalá priateľka, ktorá sa
ma spýtala – Neskúsiš to? Ja som baran a išiel

som tvrdohlavo za tým, nebál som sa. To bola
výhoda. Hneď prvá veľká práca bola svadba a tým
to pokračovalo. Dodnes mám 80 percent zárobku
a práce zo svadieb.
Inšpiroval ste sa niekým kedysi alebo aj dnes?
Mám pár vzorov, ktorých prácu si niekedy
pozriem. Kedysi som sa inšpiroval fotografkou
Deidre Lynn. Dnes medzi moje vzory určite patrí
Matej Kmeť, slovenský fotograf, ktorého si určite
zavolám na vlastnú svadbu.
Je niečo typické pre fotografa, čo vystihuje
jeho prácu, jeho fotografiu, podľa čoho iní
fotografi vedia, ku komu ju majú zaradiť?
Je pár takých indivíduí a aj o mne ľudia
hovoria, že mám jasný rukopis. Neviem to však
charakterizovať. Som dosť pocitový človek, a preto
je pre mňa na fotografii dôležitý „feeling“. Ak
fotím ľudí, vo väčšine sú to zaľúbené páry, tak to
musí byť z fotky cítiť. Nejde mi o top technickú
kvalitu či dokonalé svetlo. Ide mi o presný opak
ako krajinkárom. Krajinkári potrebujú mať všetko
dokonalé a krásne. Ale emócia z toho nemusí ísť
žiadna. Môže, ale nemusí. Ja zase potrebujem
z človeka vytiahnuť emócie. A týmto som známy,
že moje fotky nie sú umelé, ale sú skutočné.
Ako ten pocit dokážete z človeka vytiahnuť?
Som za cirkusanta. Musíme spolupracovať,
pretože nie som kúzelník. Keď chcem iba ja, tak
skončíme niekde na pol ceste, ale keď budú veľmi
chcieť obe strany a snažiť sa, bude to dobré. Nie
je to iba priamo o fotení, ale napríklad aj o výbere
miesta. S klientom sa o fotení rozprávam, aké
sú jeho predstavy. Snažíme sa to skĺbiť dokopy.
Možno mám to šťastie, že ma vyhľadávajú ľudia
mne podobní. Nestáva sa mi, že by som mal zlých
zákazníkov. Niektorí sa možno neradi fotia, ale sú
si vedomí toho, že tie fotky potrebujú, zavolali si
fotografa a musia sa cez tú nechuť preniesť. Pred
niekým sa musím doslova opičiť, niekomu na
uvoľnenie stačí pár vtipov.

Čo sa týka svadobných fotografií,
chcem ľudí šokovať a prekvapiť

Nechajú si zákazníci od vás poradiť? Napriek
tomu, že prídu so svojou vlastnou predstavou
o fotení, musíte ich prehovárať, že ak to urobíte
podľa vás, bude to lepšie?
Keďže mňa vyhľadávajú ľudia mne podobní,
s týmto sa nestretávam. Ak náhodou aj prídu za
mnou takí ľudia, ktorí chcú klasické fotky ako si
pamätáme z čias minulých, tak to obrátim na vtip
a na rovinu im poviem, že to si zle vybrali, keď
oslovili mňa. Som otvorený človek, čiže to poviem
bez okolkov pred samotným fotením. Je dobré
stretnúť sa vopred a predbežne dohodnúť, čo vždy
pomáha dobrej veci.
Robia sa aj predsvadobné fotografie?
Áno, aj. Ja tomu hovorím rande foto. Fotí sa pred

svadbou, kde sa možno aj nakamuflujú niektoré
situácie, napr. zásnuby. Chce to možno každý
desiaty pár.
Z vašich fotografií je jasné, že so svojimi
klientmi, najmä čo sa svadieb týka, trávite
veľmi veľa času, veľa hodín. Zachytávate chvíle
u ženícha, potom u nevesty. Ako sa obliekajú,
češú...
Na Slovensku ešte stále prerážajú tradície.
Prvý moment, kedy sa budúci manželia vidia, je
spoločné fotenie. Dovtedy je každý zvlášť. Nemám
rád tradíciu, kedy sa vidia až pri odobierke, lebo
vtedy nie je priestor na umelecké fotenie a ja som
v tomto náročný, aj fyzicky, aj časovo. Vyžadujem
minimálne tri hodiny fotenia, čo chce možno málo
fotografov, ale ja viem, prečo to chcem. Veľakrát
sa práve kvôli takýmto technickým veciam fotenie
odkladá na deň po, alebo obdeň. Nedávno sa ma
ženích pýtal, či je viacero svadobčanov, ktorí sa
chcú fotiť v iný ako svadobný deň. Čím ďalej viac.
Má to nespočetne veľa výhod a jednu obrovskú
nevýhodu, a tou je, že nafotím veľmi veľa fotiek.
Potom to len ja musím selektovať.
Každá jedna fotografia tak predtým, ako sa
dostane k zákazníkovi, prejde vašimi rukami?
Odo mňa dostávajú zákazníci malý bonus.
Originálne fotografie, ktoré sú ale preselektované.
Napr. celú svadbu nafotím na 3000 fotiek, stiahnem
ich na 1000, a to sú tie originály. So zákazníkmi mám
tichú dohodu, že tieto sa nezverejňujú. Je to bonus
pre nich. Všetky zvyšné fotografie prechádzajú
prísnym výberom, veľakrát mi pomáha niekoľko
ľudí, hlavne moja mama. Mám svoje maximálne
hodnoty a čísla, do ktorých idem. Keď sa neviem do
nich dostať, na rad prichádza pomoc.

Dnes sa dajú spraviť dobré
fotografie aj mobilom či tabletom

Nie je tajomstvom, že pred objektívom vám
často stojí aj vaša priateľka. Aké to je fotiť
niekoho tak blízkeho?
Super. Ona je obetavá, zvládne toho veľa a z časti
aj vie, čo chcem. Mnohí, čo ju nepoznajú, si myslia,
že je profesionálna modelka. V celom mojom
portfóliu sú pritom iba dve profesionálne modelky.
Ostatné sú všetko obyčajné dievčatá.
Fotili ste aj škaredých ľudí?
To je veľmi subjektívny pohľad. Môže byť
niekto nepohľadný, ale zároveň môže byť veľmi
sympatický. Mal som viac takýchto prípadov. Oni si
priznali, že nie sú dokonalí, ale nakoniec celé fotenie
dopadlo skvele. Možno by bol väčší problém, keby
za mnou prišla korpulentná dáma a povedala by
mi, aby na fotke vyzerala ako 60-kilová. Aj keď vo
photoshope sa toho dá veľa vylepšiť.
Stretli ste sa s nejakou bizarnou požiadavkou
od zákazníka?
Z časti áno. Ale som dosť moderný človek, ktorý

má rád výzvy, takže ma len tak niečo nezaskočí a
neprekvapí. Mal som zákazníkov, ktorí mali veľmi
vážny job a fotili sa s plyšákom. Ale stále je to
neškodná vec.
Oslovil vás už niekto s prosbou, aby ste ho
naučili fotiť?
Áno, oslovil. Ja som však perfekcionista.
Uvedomujem si tiež, že svoje know-how nemôžem
ďalej posúvať. Môžem naučiť to, čo je všeobecne
známe a podať to tak, aby to jednoducho
pochopili. Ale zvyšok sa už musia modelovať
sami. Nech vedia, do čoho ísť. Je taká doba, že
dnes je fotograf každý. Človek na Vianoce dostane
zrkadlovku a 1. januára má už svoju fanpage. Je to
trend, keďže technika je už dnes veľmi dostupná.
Aj keď možno nie na profesionálnej úrovni, ale fakt
v nadštandardnej kvalite sa dá zohnať za lacné
peniaze. Je to prístupné, deti sa nudia, takže naučiť
sa jednoduché ovládanie zrkadlovky nie je pre
nikoho problém. Možno pre tých skôr narodených.
Ale ak dieťa pochopí základné parametre a dokáže
to podvedome ovládať, vec je vybavená a zrazu
máme pekné dovolenkové fotky.
Dnes už naozaj fotí skoro každý. Dajú sa podľa
vás spraviť dobré a kvalitné fotografie mobilom,
tabletom či lacným fotoaparátom?
Dajú. Aj ja také robím. Mám telefón, ktorý má
41 megapixelový foťák. Technika ide dopredu. Aj
tie telefóny a tablety fotia dobre, záleží na oku.
Veľakrát sa stane, že fotografickú súťaž vyhrá
človek, ktorý má druhý najhorší fotoaparát zo
všetkých prihlásených. Ale mal krásny moment,
mal vedomosti... je to rôzne.
Kde chodíte rád fotiť, ktoré miesto je pre vás
niečím magické?
Som lenivý turista. Donedávna som mal status
človeka, ktorý nenavštívil Šášovský hrad. Na jar
sme sa tam boli s priateľkou prejsť. Je to dokonalé
miesto na fotenie, aj na relax. Alebo napríklad aj
Jastrabská skala. Je to tam famózne, krásne. Aj
Čertova skala má niečo do seba. Nie sú to však
miesta, ktoré by som pravidelne navštevoval.
Nie som ani typ človeka, že by som vyhľadával
lokalitu, kde mám svoj pokoj. Som spoločenský
typ, potrebujem okolo seba priateľku, kamarátov,
ľudí vo všeobecnosti. Milujem párty, nočný život.
To som ja. A aj fotenie nie je iba o technike, ale
o tom, ako človek žije. Som veselý a komunikatívny
typ a možno aj z toho ide energia do fotenia, čo je
možno moja výhoda.
Marek Zelina je dnes značka. Aký je to pocit?
Možno z časti pocit zadosťučinenia, ale zároveň,
keď ľudia do mňa vkladajú veľkú dôveru, je to
zaväzujúce. Nemôžem ich predsa sklamať a ani
seba. Možno som na to mohol ísť pomalšie, ale
teraz to vôbec neľutujem, lebo mám svoj cieľ
a pokým ho nedosiahnem, nedám si pokoj.
(li)
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Textilná tvorba 2015

BBSK – Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hronom v spolupráci s NBS
– Múzeom mincí a medailí v Kremnici a mestom Kremnica usporiadali 6.
ročník celoslovenskej súťažnej výstavy
neprofesionálnej textilnej tvorby pod
názvom Textilná tvorba 2015.
Do súťaže sa prihlásilo 77 autorov
s 238 prácami, pričom odborná porota
odporučila vystaviť 202 prác od všetkých
zúčastnených autorov. Súťažilo sa v dvoch
skupinách: študenti stredných odborných
škôl so zameraním na textilnú tvorbu a
autori bez odborného vzdelania. V každej
skupine bolo vyhlásených 5 kategórií:
Úžitkové predmety, Dekoratívne predmety, Šperk a odevný doplnok, Objekt z textilu, Hračka. Medzi ocenenými autormi
bola aj Žiarčanka Blažena Kriváková, ktorá
získala Cenu primátora mesta Kremnica
za kolekciu úžitkových predmetov zhotovených výšivkou v kovovej sieti. Darilo
sa aj Gabriele Kaštierovej, ktorá získala
uznanie v kategórii Úžitkové predmety.
Súťažná výstava Textilná tvorba sa organizuje formou bienále a umožňuje autorom zaoberajúcim sa textilnou tvorbou
predstaviť sa verejnosti v ucelenej kolekcii,
ZBIERKA DETSKÉHO ZIMNÉHO ŠATSTVA
Terénni a komunitní pracovníci mesta Žiar
nad Hronom vyhlasujú verejnú zbierku
detského zimného šatstva vo veku od 0 do
10 rokov.
Zbierka sa uskutoční v termíne do 20.
januára v pondelok a stredu v čase od 8.00
do 12.00 hod. v Komunitnom centre na
Chrástekovej ulici v Žiari nad Hronom, v budove tzv. Jadranov.
Cieľom zbierky je pomôcť rodinám s deťmi,
ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi a ich život
je sprevádzaný nepriaznivými situáciami.
Zbierka sa zameriava na zimné detské

prezentujúc tradičnú slovenskú textilnú
tvorbu s využitím moderného autorského
prístupu a s uplatnením v súčasnej dobe.
Je jedinečná svojho druhu na Slovensku,
pretože oslovuje širokú skupinu amatérskych tvorcov, ktorí majú príležitosť
predstaviť sa verejnosti, nielen ako autori,
ale častokrát prezentujú v dielach aj svoje
vnútorné myšlienky a pocity.
V rámci projektu sa na zúčastnených
školách organizovali aj tvorivé dielne.
Tento rok to bola modrotlač, zápästková
technika a maľba na hodváb.
Výstava je inštalovaná v Galérii NBS –
Múzea mincí a medailí v Kremnici do 31.
januára.
Celoslovenská súťažná výstava neprofesionálnej textilnej tvorby Textilná tvorba
2015 sa uskutočnila s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Mgr. Helena Soboslayová,
POS Žiar nad Hronom
šatstvo, vzhľadom k tomu, že je chladné
počasie. Darovať môžete zimné bundy,
rukavice, šály, svetre, roláky, nohavice,
pančuchy, ponožky, zimnú obuv. Prosíme,
nenoste šatstvo iného druhu, než o ktoré
žiadame. Šatstvo zbierame len v určenom
termíne. Telefonický kontakt: 0917 552 817.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene. Pracovné
dni15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen Sobota,
nedeľa, sviatky, 8.00 – 13.00 hod. MUDr.
Ján Králik, Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen

BÉLA BUGÁR
Lucia Žitňanská
a poslanci NR SR za našu stranu
Vás pozývajú na diskusiu.
účinkujú

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
14.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
15.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
16.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
17.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
18.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
19.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
20.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
21.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
22.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
23.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
24.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
25.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
26.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
27.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
28.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
29.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
30.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
31.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu
od 8.00 do 12.00 hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande
sú otvorené do 20.00 hod.

Diabolské Husle
Drišľak
Anita Soul
Elena Vácvalová
Rudolf Héger
Ochutnávka kulinárskych špecialít

ŽIAR NAD HRONOM
MsKC

21. JANUÁR
18:00
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Legáči si vybojovali postup na kvalifikačné kolo krajín V4
predviesť, čo vedia. Splniť rôzne úlohy
– prejsť určitú trasu tam a späť, niečo
pri prechode touto trasou premiestniť,
postaviť alebo, naopak, zbúrať. Tretia
časť turnaja pozostáva z prezentácie
výskumného projektu, ktorý si pripravujú na stanovenú odbornú tému. Ako
sme už spomínali, tento rok to bola
téma spracovania odpadov, čo znamená vyselektovať problém so spracovaním odpadov v okolí a ponúknuť
inovatívne riešenie tohto problému.
Legáči zo žiarskeho gymnázia, víťazi FLL. Poslednou disciplínou turnaja je tímová
práca, v ktorej sa preverí už spomínaná
vopred určenej odbornej téme a tento súťaž pozostáva. Prvá časť sa nazýva tímová spolupráca, konzistencia tímu a
rok sa dvanásť zapojených tímov popa- Robot-Design. V tejto disciplíne pred- deľba práce v tíme.
sovalo s odbornou témou Trash Track stavia tímy porotcom svojho robota,
– Spracovanie odpadu. Aby uspeli, mu- jeho technické vybavenie a programové
sia svoju technickú zdatnosť, tímovú nastavenie. Druhá časť súťaže sa nazýva
Turnaja sa každoročne zúčastňujú už
spoluprácu a prezentačné zručnosti Robot-Game. Táto časť sa odohráva na
ostrieľaní žiaci, ako aj úplní nováčikovia.
dokázať v štyroch častiach, z ktorých stoloch, na ktorých dané roboty musia
Žiarske farby obhajovali dva tímy.
Turnaj sa každoročne organizuje vo
Začiatkom decembra sa v priestoroch
žiarskeho MsKC konalo šieste kolo celosvetovej súťaže First Lego League
na Slovensku, na ktorej sa zúčastnili
aj žiaci z našich škôl.
Centrum voľného času po štvrtýkrát zorganizovalo v našom meste regionálne
kolo turnaja v stavbe a programovaní
robotov First Lego League (FLL). Okrem
Žiaru sa krajské kolá organizujú aj
v Žiline, Košiciach, Banskej Bystrici,
Bratislave a Poprade. Súťaž je vzdelávacou iniciatívou pre mladých vo veku od
10 do 16 rokov a pozostáva zo štyroch
samostatných rovnocenných častí,
ktoré preveria žiakov nielen v technickej
zdatnosti, ale aj v tímovej spolupráci
a prezentačných zručnostiach.

Favoritmi boli LEGÁČI

Štyri časti súťaže

Prvým bol tím LEGÁČI z Gymnázia
M. Rúfusa, ktorí sa na turnaj pripravovali pod vedením Slavomíra Jančíka.
Druhým žiarskym tímom bol AMAZING
TEAM zo Základnej školy na Ul. M. R.
Štefánika, ktorých pripravovala Dana
Matušková. Legáči so svojím hľadaním
cesty ku zníženiu množstva odpadu
a návrhom zlepšenia pre narábanie s
odpadom predstavili spôsob spracovania a využitia nepredaných tovarov v
nákupných reťazcoch a s týmto nápadom aj zvíťazili. Preto v zložení Adam
Kučera, Martin Čamaj, Adam Beňo
z kvarty, Tomáš Sedláček, Mai Trang
Hoang z kvinty, Viktória Mizeráková a
Natália Šedivcová z I. C postupujú na
kvalifikačné kolo krajín V4, ktoré sa
bude konať v Košiciach na budúci rok
vo februári. Držíme im palce!
Dominika Urbánková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

Osud je občas krutý,
nevráti,
čo raz vzal.
Zostanú len spomienky
a v srdciach
veľký žiaľ.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom, priateľom a známy,
ktorí sa boli rozlúčiť
1. decembra 2015
s naším drahým
Petrom Sekáčom.
Opustil si nás náhle
a bez rozlúčky,
veľmi sme ťa milovali,
nesmierne nám chýbaš.
Smútiaca
družka so synom.
POĎAKOVANIEkov

Ďakujeme rodine,
priateľom, susedom
a známym, ktorí sa dňa
30. decembra 2015
prišli rozlúčiť s naším
drahým manželom, otcom, svokrom,
dedom, synom, bratom a švagrom
Ľudovítom Bahnom,
ktorý nás navždy opustil
vo veku 76 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Odišiel si od nás,
niet ťa medzi nami,
v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 25. januára si
pripomenieme 19. výročie úmrtia
nášho drahého otecka
Jána Kollára.
S láskou spomínajú
syn a dcéra s rodinami.
SPOMIENKAtkov

Tá rana
v srdci stále bolí
a nikdy sa nezahojí.
A teraz, keď nie je
medzi nami,
v srdciach žije s nami.
Dňa 19. januára uplynie rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný
Andrej Köszegi.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú
smútiaci pozostalí.

SPOMIENKAov

Len kytičku kvetov z lásky vám
na hrob môžeme dať,
pokojný spánok vám priať,
modlitbu tichú
a s bolesťou v srdci na vás spomínať.
Dotĺkli srdcia, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas, vďaka vám,
starkí, za všetkých nás.
Dňa 25. decembra sme
si pripomenuli 5 rokov od smutnej
chvíle, keď nás opustila naša drahá
a milovaná mamička, stará mama
a prastará mama
Zdenka Môcová.
Dňa 19. januára si pripomenieme
5 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý a milovaný otec,
starý otec a prastarý otec
Pavel Môc.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína syn Pavel s rodinou,
dcéra Ilona s rodinou, vnúčatá
a pravnučky Tamarka a Simonka.
SPOMIENKAtkov

Ťažko je bez teba,
smutno je nám
všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu,
ani nádeje,
iba cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 16. januára uplynú 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Zuzana Holubová
vo veku 28 rokov.
S láskou spomína mama.

SPOMIENKAtkov
Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali ústa sa smiať,
budeme, drahý
otecko,
stále na teba
spomínať.
Dňa 14. januára si pripomíname
29. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Július Pavelka.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou na neho spomínajú
dcéry s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Očiam si odišiel,
v srdci si zostal.
Spomienka na teba
nikdy nevymizne
zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 29. decembra sme si
pripomenuli 5. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Ondrej Šouc.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 9. januára sme si
pripomenuli 20. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec
Ľudovít Kišš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka, synovia,
dcéra a vnúčatá.

SPOMIENKAtkov
Tak náhle odišla
duša tvoja,
nestihol si ani
povedať
– zbohom, rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že tvoja duša s nami chodí
a Pán Boh, až príde čas,
nás znovu spojí.
Dňa 16. januára si pripomíname
2,5 roka od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš milovaný
Tomáš Holub
vo veku 30 rokov.
S láskou spomína mama.

SPOMIENKAtkov
Život v spomienkach
je večný,
tak si môžeme
uchovať našich
milovaných nastálo...
Deň 10. január je smutný
pre našu rodinu, lebo
si pripomíname 2. výročie úmrtia
nášho drahého manžela,
otca a dedka
Ladislava Balogha.
S láskou a úctou spomína
celá smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Dňa 10. januára sme
si pripomenuli
2. výročie
od smutnej
chvíle, kedy
nás navždy opustila naša drahá
manželka, matka, dcéra a sestra
Monika Gocníková.
S láskou a úctou spomínajú
manžel Jozef, syn Marko, dcéra
Monika, mama Marta a brat Marek.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKAtkov

Prestali srdiečka tĺcť,
prestali ústa sa smiať,
budeme, drahí rodičia,
stále na vás spomínať.
Dňa 24. decembra uplynulo
8 rokov, ako nás navždy
opustil náš ocko
Jozef Grolmus
a
dňa 5. januára uplynuli 2 roky,
ako nás navždy opustila
naša mamina
Anna Grolmusová.
S láskou a úctou na vás spomínajú
dcéra s rodinou a sestry.

SPOMIENKAtkov
Dňa 12. decembra 2015 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš brat a kamarát
Janko Žipaj.
S úctou na neho spomínajú sestry s rodinami,
bratia s rodinami a jeho priatelia a známi.

SPOMIENKAtkov
Kto v srdciach žije,
neumiera...
Dňa 8. januára
sme si pripomenuli
druhé výročie, keď
nás navždy opustila naša drahá
mamička, starká a prastarká
Helena Áčová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Sú chvíle, ktoré ťažko
prežívame,
sú okamihy, na ktoré
tisíckrát spomíname.
Márne ju naše oči
všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud jej nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude stále žiť.
Dňa 5. januára sme si pripomenuli
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás náhle navždy opustila
drahá manželka, mamička a babička
Anna Kráľová.
Venujte jej s nami
tichú spomienku.
Spomínajú manžel Jozef,
dcéra Janette s priateľom
a vnuci Daniel a Samuel.

SPOMIENKAtkov

Úsmev mal
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 11. januára sme
si pripomenuli 5. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Štefan Kúšik.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína manželka
a dcéry s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Očiam si odišla,
v srdciach
si zostala...
Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých,
ktorých si rada mala.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva...
Dňa 29. decembra 2015 uplynuli
3 roky od chvíle, kedy nás navždy
opustila naša mamka
Evka Bačinská.
S láskou spomína celá rodina.
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Víťazmi Slovenského pohára sú Žiarčania Aris Nikolas Čela a Dominika Veisová
KARATE

Ešte koncom novembra sa v Košiciach
uskutočnilo
záverečné
kolo
Slovenského pohára v karate starších
žiakov, kadetov a dorastencov.
O cenné body do celkového
rebríčka a o postup na decembrové
Majstrovstvá Slovenska zabojovalo
338 pretekárov z 54 klubov z celého
Slovenska. Žiarčanom sa podarilo
vybojovať 7 medailových umiestnení, čo ich v celkovej štatistike
vynieslo na 7. miesto v súťaži klubov.
V kategórii športový zápas kumite
starších žiakov do 50 kg si prvým
miestom potvrdil vedúcu pozíciu
v tabuľke Aris Nikolas Čela, čím sa
stal celkovým víťazom Slovenského
pohára. V kadetských kategóriách (14 –
15-roční) sa výsledky niesli v striebornej
farbe, keď si Natália Rajčanová (kadetky
do 47 kg), Nina Jelžová (kadetky nad 54
kg) a Zdenko Vanka (kadeti do 57 kg)
vybojovali zhodne strieborné medaily.
Juniori (16 – 17-roční) sa taktiež nedali
zahanbiť. Najlepšie sa darilo Dominike
Veisovej, ktorá aj na tomto kole nenašla
premožiteľku, a tak si okrem zlata
domov odniesla aj celkové prvenstvo

na Slovenskom pohári v kategórii
juniorky do 53 kg. Martina Tatárová si v
kategórii juniorky nad 59 kg vybojovala
striebro a rovnako skončil aj Milan
Laurov v kategórii juniori do 68 kg.

Tatami Cup v Budapešti
Poslednou novembrovou súťažou bol
medzinárodný turnaj Tatami Cup 2015,
ktorý sa konal v Budapešti. V starších
vekových kategóriách sa bojovalo
aj o body na postup na februárové
Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú
konať na Cypre. Časť karatistov MŠK
Žiar nad Hronom štartovala na tomto
dobre obsadenom podujatí ako
členovia reprezentačného družstva
Stredoslovenského zväzu karate a časť
pod hlavičkou MŠK. Budapešť tento rok
privítala 680 pretekárov z 80 klubov z 12
štátov (Turecko, Bielorusko, Slovensko,
Ukrajina, Rumunsko, Anglicko, Fínsko,
Bosna a Hercegovina, Rakúsko, Grécko
a Holandsko). V disciplíne súborné
cvičenia kata nás reprezentovali naši
najmladší pretekári a darilo sa im veľmi

Natália Volfová.
Ivana Gahírová
dobre, keď si Šimon Sečkár (mladší
žiaci 10 – 11-roční) vybojoval striebro,
Ester Šišková (mladšie žiačky) bronz a
Ivana Gahírová (dievčatá 8 – 9-ročné)
bronz. Aj v športovom zápase kumite
sa naši najmenší nestratili. Tu sme
sa dokonca dočkali aj vytúženého
zlata, keď Ivana Gahírová (dievčatá 8

– 9-ročné nad 38 kg) a Natália Volfová
(dievčatá 8 – 9-ročné do 28 kg) nenašli
vo svojich kategóriách premožiteľky, a
tak si domov odniesli pekné poháre. V
kategórii starší žiaci 12 – 13-roční do
50 kg si bronz vybojovali Aris Nikolas
Čela a Erik Sklenka. V kadetských
kategóriách sa ziskom striebra najlepšie
umiestnila Nina Jelžová (kadetky

nad 54 kg). Natália Rajčanová si v
kategórii kadetky do 47 kg vybojovala
bronz. V juniorských kategóriách
(16 – 17-roční) si striebro vybojovala
Dominika Veisová (juniorky do 48 kg)
a medailovú zbierku Žiarčanov uzavrel
bronzom Michal Výrostko (juniori do
68 kg).
(ľs)

Žiarski strelci dostali ponuku organizovať Majstrovstvá BB kraja a Majstrovstvá Slovenska
STRELCI

V dňoch 28. a 29. novembra sa v Žiari
nad Hronom uskutočnili strelecké
preteky vzduchových zbraní, kde sa
súťažilo vo viacerých kategóriách.
Organizátorom podujatia bol domáci
Strelecký klub MŠK Žiar nad Hronom
z poverenia Slovenského streleckého
zväzu v spolupráci s mestom Žiar nad
Hronom.
Podujatie sa uskutočnilo v ZUS aréne za
účasti viac ako 120 najlepších strelcov
z celého Slovenska. Súťaž bola určená
strelcom, ktorí holdujú streľbe zo
vzduchových zbraní, kde sa strieľa zo
vzduchovej pušky a pištole po 40 a 60
výstrelov na vzdialenosť10 metrov.
Domáci strelci sa tejto úlohy zhostili
excelentne a Žiar nad Hronom tak
dostal ponuku organizovať v budúcom
roku Majstrovstvá BB kraja a v roku
2017 aj Majstrovstvá SR. Podmienkou
je navýšenie počtu streleckých stavov
z terajších 20 na 30, čo je v horizonte
dvoch rokov splniteľné.
Strelci súperili vo viacerých vekových
kategóriách,
a
to
dorastenci
a dorastenky, kadeti a kadetky, juniori
a juniorky, muži, ženy a seniori. Strelecký
pretek, ktorý bol zorganizovaný pod
záštitou primátora mesta Petra Antala,

bol zároveň zaradený do najvyššej
súťažnej štruktúry SSZ – 1. Slovenskej
streleckej ligy vo vzduchových
zbraniach. Keďže spĺňa najprísnejšie
technické a organizačné kritériá, je
zároveň nominačným pretekom na
Majstrovstvá SR v tejto disciplíne
a strelcom sa uznávajú nastrieľané
rekordy.
V prvý deň preteku sa súťažilo aj v
disciplíne vzduchová puška 60 výstrelov
– kategória muži a juniori. 1. miesto
získal Dušan Sliačan z MŠK Brezno
(579 bodov zo 600 možných), 2. miesto
Stanislav Herák z ŠSK Vištuk (576 bodov)
a 3. miesto patrilo Ivanovi Vandlíkovi
z ŠKP Martin (571b.). Domáci strelec
Róbert Láska sa umiestnil na 4. mieste.
V disciplíne VzPu 40 výstrelov v kategórii
ženy, juniorky a dorastenky si vystrieľala
1. miesto Júlia Kluknavská z ŠSK Turany
(394 bodov zo 400 možných), 2. miesto
Veronika Vargová z ŠSK Príbelce (374 b.)
a 3. miesto Veronika Danielová (363 b.).
V rovnakej disciplíne v kategórii seniori
a dorast zvíťazil Milan Terem z ŠKP
Bratislava (369 b.), 2. miesto získal Milan
Vrábel z ŠSK Prievidza (353 b.) a 3. miesto
si vystrieľal Marek Bevelagua z ŠKP
Martin (350 b.). V disciplíne vzduchová

Víťazi v disciplíne vzduchová pištoľ
40 výstrelov: 1. miesto v kategórii ženy
a juniorky Zuzana Šimeková, 1. miesto
v kategórii dorast Lukáš Filip a 1. miesto
v kategórii seniori Marián Grúber.
pištoľ 60 výstrelov v kategórii muži
a juniori zvíťazil Martin Matúška z ŠKP
Bratislava (557 bodov zo 600 možných),
2. miesto získal Martin Skyva z ŠKP
Bratislava (554 b.) a 3. miesto Václav
Vaja z Urpín Banská Bystrica (550 b.).
V disciplíne VzPi 40 výstrelov v kategórii
ženy zvíťazila Zuzana Šimeková z ŠKP
Bratislava (nastrieľala 373 bodov zo
400 možných), 2. miesto patrí Martine

Khúebachovej z ŠKP Bratislava (367 b.)
a 3. miesto Karolíne Šebestovej (354 b.).
V rovnakej disciplíne v kategórii seniori
zvíťazil František Danaj z ŠKP Bratislava
(372 b.), 2. miesto získal Ferdinand
Richter tiež z ŠKP Bratislava ( 364 b.) a 3.
miesto patrí Jozefovi Hoffmanovi zo ŠSK
Zv. Slatina (361 b.).

Domácim strelcom sa darilo
počas druhého dňa súťaže
Druhý strelecký deň začal disciplínou
vzduchová puška 60 výstrelov, kde
v kategórii muži a juniori zvíťazil Dušan
Sliačan z MŠK Brezno (nastrieľal 590
bodov zo 600 možných), 2. miesto
získal Miroslav Lipovský z VŠC DUKLA
Banská Bystrica ( 568 b.) a 3. miesto Ivan

Prachár z ŠSK Šaľa ( 556 b.). V disciplíne
VzPu 40 výstrelov v kategórii ženy
a juniorky zvíťazila Lucia Chovanová
zo ŠSK Hrboltova (380 b.), 2. miesto
patrí Nine Machovej (375 b.) a 3.
miesto získala Beáta Šályová zo ŠSK
Šaľa (367 b.). V rovnakej disciplíne, ale
v kategórii seniori a kadeti, zvíťazil
strelec domáceho MŠK Róbert Láska
(380 b.), 2. miesto získal Milan Terem
z ŠKP Bratislava (376 b.) a 3. miesto
Róbert Tóth zo ŠSK Šaľa (371 b.).
V disciplíne vzduchová pištoľ 60
výstrelov v kategórii muži a juniori
zvíťazil Libor Čech z ŠKP Martin (565 b.),
2. miesto získal Martin Matúška z ŠKP
Bratislava (557 b.) a 3. miesto si vystrieľal
František Danaj z ŠKP Bratislava (554 b.).
V rovnakej disciplíne v kategórii ženy
a juniorky zvíťazila Zuzana Šimeková
z ŠKP Bratislava (373 b.), 2. miesto patrí
Martine Khúebachovej z ŠKP Bratislava
(365 b.) a 3. miesto získala Marianna
Grúberová z domáceho MŠK (358 b.).
V disciplíne VzPi 40 v kategórii seniori
zvíťazil Marián Grúber z domáceho
MŠK (369 b.), 2. miesto získal Rostislav
Burian z Urpín Banská Bystrica (367 b.)
a 3. miesto Ján Výboh z ŠSK Zv. Slatina
(362 b.)
(mg)

Novým šampiónom zimnej ligy sa stali Wartburgovci Najlepším hráčom turnaja Maroš Čerťaský z FK Pohronie
FUTSAL – ZIMNÁ LIGA

V sobotu 2. januára sa odohrali posledné
finálové zápasy futsalovej súťaže. Z víťazstva
sa nakoniec po dlhom čakaní tešili Wartburgovci.
V tomto ročníku zimnej ligy si medzi sebou
zmeralo sily 14 tímov. Koneční víťazi Wartburgovci vo finále pokorili Driapačov z Banskej
Štiavnice. Tretie miesto patrí minuloročným
šampiónom z Perly a nepopulárne štvrté miesto
obsadil tím Pema & S pub. Najlepším strelcom
turnaja sa stal David Beňo z tímu ChaĽaNi
a najlepším brankárom Vladimír Číž z tímu
šampióna.
Konečné poradie:
1. Wartburgovci
2. Driapači
3. Perla
4. Pema & S pub
5. ChaĽaNi
6. Sršne
7. AGP Futbal Team

FUTBAL – U9

Víťazní Wartburgovci.
8. MIBA BB
9. Apollo Creed
10. FC XXL
11. OFK Prenčov
12. Galaktikos
13. Janova Lehota
14. Borussia09

Futbalisti FK Pohronie U9 sa zúčastnili na prvom
turnaji tohto roka, ktorý organizoval FK Slovan
Duslo Šaľa.
Naši chlapci opäť ukázali oku lahodiaci kombinačný
futbal s veľkým množstvom prihrávok a len
tesná prehra s domácim mužstvom ich pripravila
o víťazstvo na turnaji. Po tejto nešťastnej prehre si
naši chlapci aj trošku poplakali, čo jasne dokazuje,
že turnaj chceli vyhrať. Za najlepšieho hráča turnaja
bol vyhlásený Maroš Čerťaský z FK Pohronie. Tréner
Ľuboš Laurov po turnaji povedal: „Tento turnaj bol
na veľmi dobrej úrovni a na našich hráčov som veľmi
hrdý. Predviedli sa ako dobre zohratý kolektív.“
(mp)
Zostava FK Pohronie:
Stanislav Kocian – Lukas Laurov, Šimon Pažout, Alex
Bujňák, Viktor Kučera, Matej Kabina, Samuel Sekerka, Dušan Hrmo, Maroš Čerťaský, Marek Suchý.
Výsledky turnaja
FK Pohronie - FŠRH Moravany 4:0

Góly: Laurov 2, Čerťaský, Sekerka.
FK Pohronie - DAC Dunajská Streda 4:1
Góly: Pažout 2, Bujňák, Sekerka.
FK Pohronie - KFC Komárno 1:0
Gól: Suchý.
FK Pohronie - FK Slovan Duslo Šaľa B 6:0
Góly: Čerťaský 4, Laurov 2.
FK Pohronie - FK Slovan Duslo Šaľa A 3:4
Góly: Sekerka 2, Suchý.
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Žiarski basketbalisti strieborní na prestížnom turnaji Wintercup 2016 Berlin
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI

Mladší žiaci Basketbalového
klubu MŠK Žiar
nad Hronom sa
v dňoch 31. decembra 2015 až
3. januára 2016
zúčastnili v Berlíne prestížneho medzinárodného
mládežníckeho turnaja. Ešte počas
aprílového Veľkonočného turnaja vo
Viedni si ich po veľmi dobrých výkonoch všimol koordinátor mládeže
najväčšieho nemeckého basketbalového klubu ALBA Berlín. Tu dostali tréneri tímu osobnú pozvánku
nemeckého veľkoklubu na Wintercup 2016, ktorý sa každoročne na
začiatku Nového roka v hlavnom
meste Nemecka koná.
Napriek množstvu zranených hráčov sa
trénerom podarilo dať dohromady spolu
s tromi o rok mladšími hráčmi 13-členný
tím, ktorý veľmi vzorne reprezentoval
svoje mesto a svoj klub v konkurencii
špičkových
západoeurópskych
basketbalových tímov.
Na cestu sa Žiarčania vydali na Silvestra
vo veľmi skorých ranných hodinách.
Už popoludní po 800 kilometroch
strávených v midibuse sa mohli
pohodlne ubytovať v hoteli v centre

hlavného mesta. Na zápasy ich vozili
organizátori, alebo na návštevu
zaujímavostí Berlína využili električku.
Veľkým zážitkom pre chlapcov
bola
návšteva
Alexanderplatzu
s dominantou Berlína, vysokou
televíznou vežou. Nenechali si ani ujsť
možnosť odfotiť sa pod Brandenburskou
bránou. Hneď na Nový rok sa v štyroch
veľkých moderných športových halách
v centre Berlína rozbehli boje 37 tímov
z 9 krajín v 5 vekových kategóriách.
V kategórii U13 čakala reprezentantov
Žiaru nad Hronom konkurencia 7 top
nemeckých a francúzskych tímov. Hralo
sa v dvoch štvorčlenných skupinách
systémom každý s každým a nasledovali
dva vyraďovacie zápasy v bojoch
o umiestnenie. Dokopy 5 zápasov za 3
dni poriadne preverilo kvality žiarskych
úradujúcich vicemajstrov Slovenska.

Vysoké víťazstvá Žiaru proti
Berlínu aj Mníchovu

V úvodnom zápase 1. januára čakal
Žiarčanov, ako sa neskôr ukázalo,
konečný víťaz turnaja, úradujúci majster
Francúzska. Do zápasu nastúpili Slováci
veľmi ustráchane a s veľkým rešpektom.
S viacerými hráčmi tmavej pleti
mali Žiarčania rýchlostné problémy.
Postupne však preradili na vyšší

rýchlostný stupeň, dokázali sa vyrovnať
aj súperovej agresivite. Na ihrisku
sa poriadne iskrilo, ale Francúzi boli
nad sily Žiarčanov nielen v úvodnom,
ale aj na záver vo finálovom zápase
turnaja. Oveľa viac hre našich hráčov
vyhovoval mierne pomalší herný prejav
nemeckých tímov, ktoré však taktiež
disponovali veľmi silnými a vysokými
hráčmi. Do ďalších bojov už išli hráči MŠK
s veľkým nasadením a veľkou chuťou
po víťazstve. Dokázali vnútiť súperom
svoju hru a pohodlne kontrolovali
priebeh oboch skupinových zápasov.
Reprezentanti 18,5-tisícového Žiaru
nad Hronom si po veľmi nadšenom
a bojovnom výkone vybojovali vysoké
víťazstvá s 1,5-miliónovým Mníchovom
aj 3,5-miliónovým Berlínom! Tým aj
cestu do semifinále turnaja. Tu na nich
čakal víťaz druhej skupiny, nemecký
Ludwigsburg. Od začiatku sa do
Nemcov Žiarčania pustili s obrovskou
agresivitou, akú si vyskúšali na
minuloročnom turnaji v Litve. Pre tú
však nemali pochopenie nielen domáci
hráči a rodičia, ale ani rozhodcovia.
Napriek faktu, že Slováci hrali celý zápas
proti piatim hráčom v čiernych dresoch
a dvom pánom v šedom, nenechali
nikoho na ihrisku pochybovať o tom,
kto si zahrá finále prestížneho a výborne

zorganizovaného turnaja. Viedli už o aj
30 bodov a napriek poľaveniu v závere
zápasu po vystriedaní všetkých hráčov
si udržali pohodlný náskok. Vo finále už
na našich chalanov čakali neuveriteľne
rýchli a behaví francúzski majstri. Keď sa
k tomu pridalo zranenie až troch hráčov
základnej päťky, vrátane najvyššieho
hráča, bolo finále vopred rozhodnuté.
Žiarčnia ešte viedli 11:10, ale zápas
sa hral v tak vysokom nasadení, že
kondične s malou rotáciou striedajúcich
hráčov museli postupne hráči skloniť
hlavy nad súperom, ktorý bol naozaj
nad ich sily. Ukázal im však opäť novú
výzvu, ktorou je rýchly a agresívny
moderný európsky basketbal. A o to
išlo, aby chlapci našli konfrontáciu so
špičkovými tímami mimo Slovenska,
kde len ťažko hľadajú rovnocenných
súperov. Že Žiaračania nakoniec získajú
v takejto konkurencii strieborné medaily
za 2. miesto, nikto pred odchodom ani
len nesníval.
Hráčom treba poďakovať za fantastickú,
vzornú a obetavú reprezentáciu
svojho mesta Žiar nad Hronom
a Basketbalového klubu MŠK. Rodičom
za to, že chlapcov podporili a v týchto
pohnutých dobách do Berlína vôbec

pustili, spoľahnúc sa na to, že dospelácka
časť výpravy dá na ich deti pozor. Veľké
poďakovanie patrí nadnárodnej žiarskej
spoločnosti za zabezpečenie dopravy.
Rovnako tlmočníkovi a hlavnému
manažérovi žiarskej výpravy, pánovi
Kretovi.
Norbert Nagy a Ladislav Balogh,
tréneri
Výsledky tímu na turnaji Arxes-tolina
WINTERCUP 2016
Skupinové zápasy:
•MŠK BK Žiar nad Hronom (SVK) – ASSM
Pfastatt (FRA) 32:75
•MŠK BK Žiar nad Hronom (SVK) – JAHN
München (NEM) 60:35
•MŠK BK Žiar nad Hronom (SVK) – ALBA
Berlin (NEM) 61:27
Semifinále:
•MŠK BK Žiar nad Hronom (SVK) – BSG
Ludwigsburg (NEM) 64:52
Finále:
•MŠK BK Žiar nad Hronom (SVK) – ASSM
Pfastatt (FRA) 38:83
Konečné poradie na turnaji Arxestolina WINTERCUP 2016:
1. ASSM Pfastatt (FRA)
2. MŠK BK Žiar nad Hronom (SVK)
3. ALBA Berlin (NEM)

Najúspešnejšou pretekárkou medzinárodného turnaja sa stala Nina Jelžová
KARATE

Žiarski
karatisti
sa
rozlúčili
s uplynulým rokom vo veľkom štýle.
Na medzinárodnom turnaji Memoriál
Rudolfa Farmadína sa im podarilo
obsadiť v celkovom hodnotení
39 klubov 3. miesto. Viac ako 300
pretekárov zo Slovenska, Čiech,
Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Bosny
a Hercegoviny si zmerali svoje sily v
disciplíne športový zápas kumite 13.
decembra 2015 v Nitre.
Hneď v úvodnej kategórii 8 – 9-ročných
dievčat ukázala Ivana Gahírová skvelú
formu, keď po ceste do finále ju dokázala
zastaviť len maďarská pretekárka. Ivana
tak skončila na 3. mieste. Ďalší bronz
do zbierky pridala Natália Rajčanová
v kategórii kadetiek do 50 kg, ktorá
po prehre s úradujúcou ukrajinskou
majsterkou Európy už nenašla
premožiteľku. Bronzovú farbu malo aj
vystúpenie Milana Laurova v kategórii

Nina Jelžová.
juniorov do 68 kg, kde ho od finále delil
len krôčik po prehre s Ukrajincom.
Vyraďovacie zápasy skvelo zvládla
Viktória Snopková, ktorá nenašla
premožiteľku v kategórii mladších

dorasteniek nad 37 kg. Na večerné
finále nastúpila plne koncentrovaná, a
tak si domov nakoniec odniesla veľký
pohár pre víťazku kategórie.
O najväčšiu senzáciu sa postarala Nina

Jelžová. Nina nastúpila v kategórii
kadetiek nad 50 kg a taktiež v kategórii
junioriek nad 55 kg, keďže súťaž
umožňovala ostaršenie. Vyraďovacie
boje v oboch kategóriách mala pod
kontrolou, keď ani staršie pretekárky
nenašli recept na jej vyradenie. Nina si
vybojovala finále v oboch kategóriách.
Vo večernom finále pokračovala vo
víťazstvách naďalej, keď v kadetkách
porazila slovenskú kolegyňu a v
juniorkách nedala šancu poľskej
pretekárke. Z dvomi prvenstvami sa
stala najúspešnejšou pretekárkou
turnaja.
Veľkou odmenou bola aj pochvala
ukrajinského reprezentačného trénera
na výkony žiarskych pretekárov,
ktorým týmto ďakujeme za vzornú
reprezentáciu nášho klubu, mesta i
Slovenska.
(ľs)

Viktória Snopková.

