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Zvolen zadržiava vodu – chce inšpirovať iné mestá
Do dvadsiatich rokov budú vo Zvolene
letné 40-stupňové horúčavy bežné
rovnako ako záplavy. Projekt, ktorého
hlavným cieľom je pripraviť sa na
nevyhnutné zmeny klímy zadržiavaním
a ďalším využívaním dažďovej vody,
sa vo Zvolene končí. Čo mestu a jeho
obyvateľom priniesol? Čo si z toho
môže zobrať jednotlivec?
Vďaka financiám z Finančného mechanizmu
Európskeho
hospodárskeho
priestoru
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
v hodnote 1,01 mil. eur mesto Zvolen
a Technická univerzita v spolupráci s Blue
Alternative Nadáciou vybudovali osem druhov
opatrení na rôznych lokalitách v meste.

Mesto sa na túto zmenu musí nevyhnutne
pripraviť. Ako? „Mestá majú jedinečnú
možnosť zberať dažďovú vodu a znova ju
využívať: na splachovanie, na polievanie, čím
šetria pitnú vodu. Ďalej môžu budovať nádrže
na dažďovú vodu či rôzne ochladzovacie prvky
ako fontány, dažďové záhrady a pod. Nemenej
dôležitá je výsadba stromov,“ dodáva Hríb.
Prvá je zeleň
Zeleň má v meste nenahraditeľnú funkciu.
Nielenže zabezpečuje príjemnú chladnú
klímu, ale dokáže zachytiť a naspäť odpariť
množstvo vody. „Na jednu molekulu prijatého
oxidu uhličitého a jednu molekulu vydaného
kyslíka vyparí rastlina až niekoľko stoviek
molekúl vodnej pary. Keby sa slnečná energia
nespotrebovala na výpar vody, uvoľnila by sa
ako zjavné teplo. Ohriala by dlažbu a od nej
by sa ohrial vzduch,“ vysvetľuje Jan Pokorný
zo spoločnosti ENKI, o. p. s., ktorá v meste
Zvolen v roku 2016 realizovala termovízne
snímky. Zo snímok je viditeľné, že kým
napr. bežné parkovisko vo Zvolene má v lete
teplotu viac ako 40 °C, oproti tomu povrch
trávnika má teplotu viac ako 20 °C a miesta
tienené stromami 20°C. „Park so stromami
je nenahraditeľný klimatizačný systém, ktorý
zmierňuje extrémy teplôt, zvlhčuje vzduch,
navyše stromy vypúšťajú organické látky, ktoré
často pôsobia antidepresívne a majú mnohé
ďalšie pozitívne efekty (zníženie prašnosti,
hluku atď.).“ Mesto Zvolen v rámci projektu
vysadilo na svojom území 610 stromov.

vzniklo tak oddychové miesto s lavičkami,
ktoré je príjemné na pohľad a prístupné
ľuďom. „Pozoruhodné sú teplotné rozdiely
medzi bežnou strechou, kde môže byť až
60 °C a zelenou strechou s trávnikom, kde
teplota dosahuje 30 – 35 °C,“ vysvetľuje Jan
Pokorný. Zvýšená teplota spôsobuje rýchlejšie
vysychanie pôdy a vedie k vážnym suchám.
Vysoké teploty rovnako vedú k búrkam z tepla
a vzniká paradox – presušená pôda nedokáže
naraz taký objem vody prijať. Problém je aj
pri spevnených povrchoch, kde kanalizácia
pri prívalových dažďoch nedokáže pojať
a odviesť množstvo dažďovej vody.

Aby sme vodou neplytvali
Je tu možnosť vodu zo striech zachytávať
do zásobníkov a znova ju využívať na účely
polievania alebo napr. splachovania toaliet.
Prvým krokom bola adaptačná stratégia
„Zadržiavaním, využívaním a likvidovaním
Na začiatku v roku 2014 si mesto Zvolen
dažďovej vody napomáhame k zníženiu
muselo zistiť, ako na tom so zmenou klímy
rizík lokálnych povodní, zlepšujeme stav
vlastne je a čo mu v najbližších rokoch reálne
podzemných vôd a v neposlednom rade
hrozí. Vo Zvolene za posledných 15 rokov
zlepšujeme celkové klimatické podmienky
stúpla miera pevných plôch o cca 12 ha,
v mestách a obciach. Navyše dosiahneme
prevažne v dôsledku vybudovania obchodných
zníženie spotreby pitnej vody, čím prispievame
a nákupných centier. Nárast spevnených plôch
k ochrane prírodných zdrojov pitnej vody. Má
na úkor miznúcej zelene bude postupne viesť
to aj ekonomický efekt,“ hovorí Igor Koreň
k neustálemu zvyšovaniu teplôt, k častejším
zo spoločnosti MANADA Trading, s. r. o., ktorá
suchám na jednej strane a k prudkým
vo Zvolene realizovala projekt zásobníkov.
prívalovým dažďom a záplavám na strane
Voda v meste Zvolen bude zachytávaná
druhej. „Do dvadsiatich rokov budeme mať
na 7 miestach prostredníctvom podzemných
vo Zvolene celkom bežne 40-stupňové teploty.
zásobníkov na dažďovú vodu. „Existujú
Objem zrážok stúpne len mierne, ale bude
podzemné a nadzemné druhy zásobníkov,
viac dažďa v zime a v lete málo, príp. sa budú
ktoré sú vyrábané v rôznych objemových
striedať obdobia sucha a prudkých búrok
s prívalovými dažďami,“ hovorí Miroslav Zvolen realizuje aj výnimočný projekt radách.
Hríb z Nadácie Blue Alternative, ktorá mala zelenej strechy na autobusovej stanici. Časť
na starosti manažment celého projektu. strechy o ploche 1000 m2 bola zatrávnená,
(Pokračovanie na 2 strane).
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Júl a august nie sú len mesiace, kedy
oddychujeme. Predstavíme vám
projekty, ktoré magistrát pripravuje
a poskytneme tipy, ako môžete byť
v lete aktívni aj vy.
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Leto je dlhé a plné aktivít, ktoré
pripravuje mesto a ďalšie miestne
organizácie. Šport, koncerty, divadlo,
vyberte si to svoje!

Z

Cintoríny
odrážajú
filozofiu
jednotlivca aj spoločenské trendy.
Na Zlatom potoku si Zvolenčania
budú môcť vybrať – prírodný cintorín
vs. kamenné hroby.
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Milí Zvolenčania,
tohtoročný jún ubehol
akosi extrémne rýchlo,
asi preto, že sme neustále
prijímali veľmi dôležité
rozhodnutia o vývoji a
živote Zvolena. Nechceli
sme premeškať ani jednu
príležitosť pre naše mesto. Na zasadnutí
zastupiteľstva
Banskobystrického
samosprávneho kraja župní poslanci
súhlasili s výmenou pozemkov mesta
za areál Borovej hory, a tak posledné
slovo má v rukách predseda BBSK
Marián Kotleba. Na ňom závisí, či
k zámene dôjde alebo nie. My sme sa však
venovali aj prípravám projektov, ktorými
sa uchádzame o získanie finančných
prostriedkov z európskych fondov. Ide
o rekonštrukciu a revitalizáciu vnútrobloku
ulíc „Kozáčeka – Hrnčiarska - Bystrický
rad“ zameranú prioritne na riešenie
priestoru medzi školou (V. ZŠ) a materskou
škôlkou na Hrnčiarskej ulici. Ďalej ide
o projekt zriadenia občianskej poriadkovej
služby, ktorej úlohou bude v spolupráci
s mestskou políciou monitorovať
rizikové lokality mesta a dohliadať
na dodržiavanie verejného poriadku. Veľmi
ambicióznym projektom je rekonštrukcia
predstaničných
priestorov
hlavnej
železničnej stanice, ktorého predmetom
sú priestory existujúcich komunikácií,
nástupísk MHD, parkoviska, spevnených
plôch, inžinierskych sietí a plôch zelene.
V spolupráci so Slovenským atletickým
zväzom riešime rekonštrukciu školského
areálu na sídlisku Zlatý Potok, pri ktorej
nám zväz venuje projektovú dokumentáciu
a spoločným cieľom je vybudovanie
atletického štadióna. Na júnovom rokovaní
mestského zastupiteľstva poslanci schválili
aktualizáciu rozpočtu. Predpokladáme,
že sa mestu do konca roka zvýšia príjmy
o 877 000 eur, ktoré sa použijú
na opravy škôl a detských jaslí,
na
opravu
vodovodu
Kráľová,
na opravu komunikácie na Pribinovej ulici,
na rekonštrukciu bytového domu „A“
na Mojmírovej ulici, na opravy chodníkov,
na vodorovné dopravné značenie a
svetlené blikače na priechody pre chodcov,
na projektové dokumentácie a realizáciu
rozšírenia kamerového systému, na výkupy
pozemkov pod plánované parkoviská a
na zvýšenie miezd podľa platnej legislatívy.
Finančný príspevok bude smerovaný aj
na vnútornú úpravu veže katolíckeho
kostola sv. Alžbety tak, aby mohla byť
trvale sprístupnená verejnosti. Peniaze boli
schválené aj na projektovú dokumentáciu
nového kúpaliska naBarinách. A tak práce
počas leta bude viac než dosť a my chceme
čo najviac z toho urobiť.
Ale leto je aj o oddychu, o načerpaní novej
energie, o krásnych chvíľach v prírode alebo
na niektorom z kultúrnych a športových
podujatí v príjemnej spoločnosti. Želám
vám preto ničím nerušené leto.
Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta

Zvolen zadržiava vodu – chce inšpirovať iné mestá
(Dokončenie z 1 strany).

Zásobníky na dažďovú vodu je možné vytvoriť
aj zo vsakovacích blokov, ktoré sa obalia
do špeciálnej fólie a tá sa vodotesne zvarí,“
vysvetľuje Koreň. Voda, ktorá je zachytávaná
zo striech, bude znova použitá, napríklad
na splachovanie toaliet v priestoroch
mestského úradu. Mesto tak ušetrí priemerne
cca 1000 l vody denne (ak by sme počítali, že
na jedno spláchnutie je to 5 l pri 100 ľuďoch).
Zadržiavať voda sa bude aj pri základných
a stredných školách či pri nájomných
bytových domoch. Táto voda je primárne
určená na polievanie zelene. Časť vody
bude odvedená aj do tzv. dažďových záhrad.
Celkovo ich bude 32 (pri ZŠ Hrnčiarska, ZŠ
P. Jilemnického 2, pri Vysokoškolskom lesnom
podniku Zvolen, pri MŠ 1. mája a na ďalších
miestach vo Zvolene). „Dažďové záhrady
zmenšujú množstvo vody, ktoré odteká
z mesta kanalizáciou preč – napodobňujú
procesy zadržiavania vody v prirodzenom
prostredí. Dažďové záhrady navyše vodu
filtrujú a čistia, zvyšujú biodiverzitu, zlepšujú
mikroklímu v okolí, nezriedka zatraktívňujú
verejné priestory,“ uvádza sa na stránke
www.zelenyzvolen.eu, kde sa čitateľ dozvie
viac informácií o projekte.
Voda je v meste dôležitá – ochladzuje ho
Ďalšia voda bude používaná na ochladzovanie
prostredia prostredníctvom fontán a vodných
stien a to najmä v okolí Technickej univerzity
vo Zvolene. Fontána, ktorá pasuje k dizajnu
auly, dotvorí vonkajší priestor vysokej školy.
Vznikne tak nová, príjemná oddychová
zóna. „Snažili sme sa dizajn fontány zladiť
s dizajnom auly, ktorá je symbolom Technickej
univerzity,“ hovoril na záverečnej konferencii
k projektu architekt Pavol Mészáros, ktorý
fontány aj vodnú stenu navrhoval. „Fontány
sú akousi hrou,“ dodáva. Súčasťou lokality
s fontánou by mali byť aj rôzne posedenia

s tienením, takže študenti získajú skutočne
príjemnú oddychovú zónu. Obe fontány budú
napojené na zásobníky dažďovej vody, čo je
v slovenských podmienkach stále netradičné.
„Technická univerzita vo Zvolene sa rozhodla
pre tieto prvky s cieľom zlepšenia mikroklímy,
zníženia teploty, zvýšenia vlhkosti vzduchu
a spríjemnenia prostredia,“ hovorí rektor
Technickej univerzity Rudolf Kropil.
Technická univerzita predstaví verejnosti
aj ďalší inovatívny prvok: vsakovacie bloky.
Budú sa nachádzať pri budove Lesníckej
a drevárskej knižnice.
Opatrenia na ochranu obyvateľstva
Zvolen už dnes zápasí s povodňami, najmä
v časti Neresnickej cesty, kde sa potok Neresnica
pravidelne vylieva. „Neresnica je malý potok,
ktorý v lete vysychá, no dokáže vyprodukovať
množstvo vody, ktoré v čase dažďov či topenia
snehu zalieva štátnu cestu,“ hovorí Miroslav
Hríb. Súčasťou projektu „Zelený Zvolen“ boli
preto navrhnuté protipovodňové opatrenia
na zlepšenie tohto stavu, tzv. priečne hrádzky
na stabilizáciu strže. Účelom priečnych
hrádzok je spomalenie erózie pôdy, ktorá pri
dažďoch vzniká. Spolu s vodou sa v prudkých
dažďoch posúva pôda, kamene, nečistoty,
polámané kmene a pod.
Vo Zvolene vzniklo osem objektov
na stabilizovanie týchto strží. Samozrejme,
spolu s regulovaním erózie pôdy bude
nevyhnutné
investovať
do
väčších
protipovodňových opatrení a podľa všeobecne
známych informácií sa už dnes pripravujú.
Projekt „Biotechnické inovácie pri využití
dažďovej vody v meste Zvolen“alebo „Zelený
Zvolen“ nás učí najmä rozmýšľať nad životom
v meste v širších kontextoch. Výstavba, ktorú
rozvoj miest prináša, je síce nevyhnutná,
na druhej strane neustále zmeny a zhoršovanie
klímy upozorňujú na nutnosť realizovať

výstavbu citlivo k prírode, nie na jej úkor.
Udržiavanie a rozširovanie zelene, dobré
hospodárenie s dažďovou a pitnou vodou,
minimalizovanie
odpadov,
strategické
plánovanie území do budúcnosti, na to všetko
budú musieť myslieť čelní predstavitelia miest
pri svojom rozhodovaní.
Podobné projekty na Slovensku sú ešte
v plienkach a prinášajú množstvo komplikácií:
legislatíva, náročnosť projektov, ktoré sú často
vnímané a riešené ako stavby, čo prináša
vysoké náklady na projekty a ich realizáciu,
nedostatok kvalifikovaných odborníkov
a odborných firiem, nepripravenosť samotného
obyvateľstva zmeniť zastarané prístupy
a mnohé iné. Na druhej strane prinášajú tým,
ktorí sa k podobným projektom odhodlajú,
pozíciu lídra.
,,Tento projekt bol pre mesto náročný, ale stál
za to. Zvolen sa postupne môže zmeniť na zelené
mesto a je to vďaka všetkým jeho partnerom
a podobným projektom,“ hovorí primátorka
Lenka Balkovičová. Zvolen navštívili v apríli
aj zástupcovia nórskych kontrolných úradov,
ktorí dozerajú na čerpanie financií z fondov.
Boli milo prekvapení počtom opatrení,
chválili spoluprácu mesta a univerzity. „Ak
skombinujeme vedomosti univerzity s tým,
čo potrebuje mesto, môže to byť výborná
spolupráca,“ zhodnotil Karl Kermer z EEA
grantov. Projekt vo Zvolene nás učí pozrieť
sa na rozvoj miest inak a dáva príklad, ako.
Do budúcna bude potrebná komplexnejšia
adaptačná stratégia a predovšetkým jej
pretavenie do reálnych a každodenných
rozhodnutí samosprávy.
-ejGranty EHP
www.eeagrants.sk
Mysli globálne,
konaj lokálne.

Pochovávanie odráža filozofiu jednotlivca
Vo Zvolene si budete môcť vybrať
kde sa malo pochovávať rovno do zeme,
bez betónových základov, len s jednoduchým
náhrobkom,“ hovorí Ján Messinger z odboru
majetku mesta Zvolen. Zvolenčania tento
„Chceme ponúknuť pozostalým možnosť projekt z väčšej miery neprijali, väčšina ľudí
vytvárať obrady osobnejšie a citlivo, s dôrazom chcela ďalej tradičný spôsob pochovávania
na ich vlastné potreby a preferencie“, ich blízkych. „90 % ľudí chce pochovávať
hovorí Andrea Uherková z CEEV Živica,
združením, ktoré prináša projekt „Ke
korenům“ z Čiech na Slovensko. Pochovávať
sa bude v jednoduchých urnách z prírodných
materiálov pod koruny stromov či vsypávať ku
kvetinovým záhonom. V tejto časti cintorína
na Zlatom potoku nebude povolené budovanie
kamenných náhrobkov, ani kladenie umelých
vencov a pre zapaľovanie sviečok bude
vyhradené obradné miesto. Prírodný cintorín
je o návrate človeka k prírode, o šetrnosti
a ohľaduplnosti k prírode, o minimalizovaní
odpadov. Núti nás premýšľať nad tým, čo je
za tradíciou pochovávania ľudí, spôsobom,
akým to robíme dnes: do zeme, s betónom,
náhrobnými kameňmi a množstvom
umelých kvetín a sviečok. Prírodný cintorín
je len ďalším výsledkom smerovania mesta
k zelenému, ekologicky cítiacemu mestu.
Zvolen v skutočnosti prišiel so zeleným do kopaných hrobov alebo urien, nechcú len
pochovávaním už pred rokmi. „V roku 2006 trávnatú plochu,“ hovorí Messinger. Dôvodom
bol vytvorený realizačný projekt nového je aj náročnejšia údržba a disciplinovanosť:
zeleného cintorína od architekta Pavelku, ľudia by si svoje hroby museli sami kosiť alebo

Vo Zvolene by mohol vzniknúť prvý
prírodný cintorín na Slovensku.
Zvolenčania sú však konzervatívni.
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by ich muselo kosiť mesto, v takom prípade
by však museli ľudia ukladať kvety a sviečky
len na jedno miesto: na to vyhradenú platňu.
A to chce naozajstné rešpektovanie pravidiel.
Zelený cintorín sa preto vo väčšej miere neujal
a mesto prechádza ku kompromisu. „Časť
nového cintorína na Zlatom potoku bude
v duchu klasického pochovávania do zeme
so žulovým alebo mramorovým obložením,
časť bude určená pre zelené pochovávanie
bez obloženia len s jednoduchým kameňom.
Každý si tak bude môcť vybrať, aká forma
mu vyhovuje,“ vysvetľuje primátorka Lenka
Balkovičová. K tomu pribudne prírodný
cintorín, kde bude iný aj rituál pochovávania,
prevádzkovať by ho malo CEEV Živica.
Novinkou bude aj možnosť pochovávania
do rodinných hrobiek, ktoré ponúka súkromná
firma, ich počet bude závisieť od záujmu ľudí.
Najväčší záujem na Zlatom potoku je vo
všeobecnosti o pochovávanie minulý rok o
malo záujem takmer 80 % ľudí. Táto forma
naďalej ostane. Mesto má ešte cintorín
v Môťovej, tam je záujem o pochovávanie
do urien a pochovávanie do zeme vyrovnaný.
Zvolenské cintoríny sú významné na Ústredných vojenských cintorínoch je
pochovaných 17 682 vojakov Červenej armády
a 10 382 vojakov rumunskej armády.
-ej-
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e-mail: inzercia@echo.sk

Bystrickí poslanci
súhlasili s prevodom
Borovej hory


Ak by predseda Banskobystrického
kraja Marián Kotleba podpísal
zmluvu,
ktorú
poslanci
za samosprávny kraj už odobrili
na zastupiteľstve 19. 6. 2017, Zvolen
by konečne získal do majetku Borovú
horu. Úspech po niekoľkoročnom
úsilí by otvoril Zvolenčanom nové
možnosti – žiadať fondy a získať
financie na rekonštrukciu objektov
Borovej hory. Na mieste bývalej
liečebne by mohlo vzniknúť
zariadenie pre seniorov alebo iná
verejnoprospešná stavba. Zapojiť sa
do aktivít chce aj miestne občianske
združenie Podborovský spolok.
Prvoradý je však podpis vedenia
kraja.

Posledný úsek Tulskej ul.



S termínom v polovici leta by mali byť
ukončené práce na poslednom úseku
Tulskej ulice na sídlisku ZápadTepličky. Ide o najväčšiu investíciu
za roky 2016/2017 v hodnote takmer
900 000 eur. Do konca júla bude
aj premiestnená zastávka otočiska
autobusov na Tulskej, zo súčasného
miesta na existujúcu zastávku
na Strážskej ul. Zmena polohy
zastávky
nebude
mať
vplyv
na obvyklé trasy jednotlivých spojov
MHD.

Zvolenčania úspešní na
súťaži prvej pomoci


23. ročník celoslovenskej súťaže
v poskytovaní prvej pomoci
dospelými – Memoriál MUDr.
Vladimíra Harineka sa uskutočnil
26.
júna
2015
v
Banskej
Bystrici. Zúčastnilo sa ho vyše
200 červenokrižiakov. V uliciach
mesta si dvadsaťštyri družstiev
z celého Slovenska a jeden český
tím zmerali sily v zručnostiach
poskytovania prvej pomoci. Ich kroky
sledovalo 40 rozhodcov. Zvolenský
tím z Gymnázia Ľudovíta Štúra získal
bronzové miesto.

Zisťovanie o používaní
palív v domácnostiach
Slovenská republika sa prostredníctvom
Štatistického
úradu
SR
zapojila
do realizácie Zisťovania o používaní
palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom
je získať informácie o individuálnom
vykurovaní rodinných domov. Výsledky
štatistického zisťovania sa využijú
pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie
energetickej bilancie a v neposlednom rade
na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti
plniť požiadavky na vysokú kvalitu
ovzdušia a európske a medzinárodné
záväzky zníženia národných emisií.
Zisťovanie vo Zvolene sa uskutoční
od 1. júla do 31. augusta 2017. V tomto
období vybrané domácnosti navštívi
pracovník na to poverený, ktorý je
povinný preukázať sa služobným
preukazom. Podrobnejšie informácie sa
môžete dozvedieť na adrese www.susr.
sk alebo telefonicky na 048/4323 287
– Ing. Mária Vozárová.
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Začína
kultúrne leto

Kraj súhlasil
s prevodom Borovej hory


Dlhé horúce dni, príjemné večery
a prázdninový čas: to všetko je ako
stvorené pre stretávanie sa v meste.
Čo všetko mesto v spolupráci
so spriatelenými organizáciami
pripravuje?
Pre umelcov
Umelecké dielne v spolupráci so zvolenskými
výtvarníkmi sú klasikou: 1. júla sa uskutoční
Zvolenský výtvarný salón. S tým spojená je
aj výstava členov Zvolenskej sedmičky a ich
hostí, ktorá sa uskutoční v júli na Starej
radnici. V auguste sa s výtvarníkmi stretneme
na Ateliéry pod nosom – 4. augusta
na Námestí SNP. Pohľad na umenie poskytnú
aj ďalšie organizácie – Podpolianske osvetové
stredisko, ktoré ponúkne výstavu pohľadníc
Ľudmily Molekovej a výstavu fotografií
Ireny Polívkovej. Navštíviť sa určite oplatí
aj Slovenskú národnú galériu a súkromnú
Galériu na Tehelnej, ktorá v auguste ponúkne
výstavu fotografií Juraja Slotu.
Od obrazov k pohyblivým obrázkom
Leto vo Zvolene je nabité filmami. Premieta
sa v rámci Kinozáhrady, Letného kina SNG
aj Bažanta Kinematografa. Aké filmy uvidíme
tento rok? Kinozáhrada (10. – 13. 7.) sa
zameria na slovenské a české filmy: Eva Nová,
Učiteľka, Kauza Cervanová, Braček Jelenček
od autoriek Zvolenčaniek a rozprávka Pieseň
mora. Augustový kinematograf (21. – 24. 8.)

ponúkne rovnako filmy z nášho „kraja“: Baba Slovenské národné povstanie tým hudobným
z ľadu, Sedem zhavranelých bratov, Teória (25. 8. ). Kultúrne leto tradičné uzatvára
tigra, Obecná škola.
Výstup na Pustý hrad (2. 9.) a sľubujeme, že
tento ročník bude čarovný. Možno aj vďaka
Letné uvoľnenie s hudbou
Slovak Tango.
V lete nesmú chýbať ani tradičné mestské
hudobné festivaly a hudobné večery, v ponuke Fun zóna bude divadelná zóna
je niečo pre každého. Oslava leta začína už V centre mesta vám na letné osvieženie tela
1. júla podujatím na Zlatom potoku – Vivat i ducha dobre poslúži Fun zóna – mestská
vakácie... Začiatkom júla je pripravené niečo obývačka. Aktuálny nájomca pripravuje
pre fanúšikov folklóru – Akademický Zvolen, množstvo divadelných a tvorivých podujatí
festival vysokoškolských folklórnych súborov pre deti, aj celé rodiny.
(4. – 6. 7.). Nesmie chýbať Culturebox
(21. – 22. 7.), ktorý každý rok organizujú Športovaním k trvalej letnej nálade
chlapci z ProMusic sk. Novinkou bude Aké by to bolo leto bez športu a športových
trvanie festivalu, ktorý potrvá až dva večery podujatí? Určite sa už teraz môžete tešiť
a predstaví známe a obľúbené zoskupenia na bežecké podujatia ako je Beh okolo vodnej
lokálnej aj vzdialenejšej produkcie: Buty, Vec, nádrže Môťová (12. 8.). Plážový volejbal
Talent Transport, Zuzana Mikulcová, ZVA neodmysliteľne patrí k letu, a preto vás už dnes
12.28 BAND, Love for money a mnohé iné. pozývame na Aqua Beach Open na Orlíku
V auguste nesmie chýbať Country záhrada (18. (12. 8.). Okrem toho aj množstvo iných
8.), ktorá sa po prvýkrát v histórii uskutoční podujatí – sledujte webovú stránku mesta
v Laniciach, čo určite podčiarkne správnu a facebook Mesto Zvolen. A tešte sa na všetko,
country atmosféru, no a na záver oslávime čo vás čaká!
-ej-

Dní mesta Zvolen sa
v dňoch 26. – 28. mája
zúčastnili aj delegácie
z partnerských miest
Imatra (Fínsko) a
Zwoleń (Poľsko).
Zvolen má okrem
toho partnerské mestá
Prachatice (Česká
republika), Tótkomlós
(Maďarsko) a Rivne
(Ukrajina).

5. ročník konferencie organizovanej SCVČ
a SZUŠ Heuréka, s podporou BBsK, mesta
Zvolen, Slovenskej sporiteľne či CKO niesol
podtitul „Čerpáme z minulosti, žijeme
v prítomnosti a pripravujeme si budúcnosť“.
„Náš svet dnes potrebuje výnimočných
mladých ľudí, ktorí sa pozerajú do minulosti,
no idú svojou vlastnou cestou,“ povedala
na konferencii riaditeľka Krajskej knižnice
Ľ. Štúra Milota Tornošová. „Energia, túžba,
ciele, nádeje mladých ľudí, ich schopnosť
počúvať a viesť dialóg je záruka, že všetko
je v dobrých rukách,“ dodala. Povedala tiež
známe, že ak zabudneme na svoju minulosť,
budeme ju musieť prežiť znova. Aj preto

Sídliská mali svoj deň



Jún patrí vo Zvolene sídliskám. Sériu
podujatí otvára sídlisko ZápadTepličky. Tento rok sa konal už 9. ročník
podujatia. Súčasťou bol po prvýkrát Beh
sídliska Západ, ktorého sa zúčastnilo
66 bežcov. Beh bol zaradený
do Zvolenskej bežeckej ligy.
V júni otvára svoje pomyselné brány
aj areál Borová hora. Nadšenci
zo združenia Podborovský spolok
sa takto snažia areál spropagovať
a pritiahnuť ďalších obyvateľov
Podborovej či Borovej, aby sa zapojili
do komunitných aktivít. Deň Borovej
hory je tradične spojený s Dňami ruží,
ktoré sa konajú v Arboréte Borová
hora. Sériu uzatvára v prvý júlový deň
podujatie Vivat vakácie na Zlatom
potoku. Park J. D. Matejovie hostil
známe kapely, divadelné a tanečné
skupiny a mnohé iné. Do parku nedávno
pribudla aj informačná tabuľa o Jozefovi
Dekretovi Matejovie, ktorú zabezpečilo
Lesnícke a drevárske múzeum.

Korzá boli úspešné



Fínsko, Taliansko, Ukrajina či Maďarsko vo Zvolene
32 mladých Európanov a 8 európskych
jazykov sa stretlo 30. – 31. mája
na jednom mieste v Krajskej knižnici
Ľudovíta Štúra – na Konferencii
pre mladých ľudí.

Predseda
Banskobystrického
samosprávneho kraja Marián Kotleba
podpísal zmluvu, ktorú poslanci župy
odobrili na zastupiteľstve 19. 6. 2017,
Zvolen by tak mal konečne získať
do majetku Borovú horu. Úspech
po niekoľkoročnom úsilí otvára
Zvolenčanom nové možnosti – žiadať
fondy a získať financie na rekonštrukciu
objektov Borovej hory. Na mieste
bývalej liečebne by mohlo vzniknúť
zariadenie pre seniorov alebo iná
verejnoprospešná stavba. Zapojiť sa
do aktivít chce aj miestne občianske
združenie Podborovský spolok.

bol súčasťou programu konferencie výstup
na Pustý hrad, kde sa mládež dozvedela
o histórii mesta Zvolen a histórii samotného
hradu. Výstupu, ale aj celej konferencie
sa zúčastnila aj delegácia mladých ľudí
z partnerského mesta Rivne a partnerského
mesta Imatra. Spomedzi zahraničných
delegácií boli prítomní ešte mladí z maďarskej
Čabasabady, ale aj dobrovoľníci pôsobiaci
v Združení Slatinka – z Portugalska
a Talianska. Mladí na konferencii predstavili
svoje mládežnícke organizácie, aktívny aj
bežný život mladých vo svojich krajinách.
Výrazne zarezonoval príspevok Patrície
Šablerovej z DSS Symbia: „Aj mladý človek
na vozíku má priateľov, vie žiť plnohodnotný
život,“ povedala do mikrofónu. „Mám svoj
život vo vlastných rukách, ale aj tie potrebujú
pomoc, viem na vlastných nohách stáť, ale
aj tie potrebujú pomocníka vozík,“ dodala
pred desiatkami divákov v publiku. Za svoje
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slová si zaslúžila dlhý potlesk a veru aj pár
slzičiek. Mládež predviedla vysokú úroveň
prezentácií, ktoré boli doslova multimediálne
– mladí hovorené slovo kombinovali
s
recitovaním,
videoprezentáciou,
fotografiami, piesňami, divadlom. Napr.
žiaci zo ZŠ Hrnčiarska prišli v kostýmoch
reprezentujúcich Fínsko – folklórny kroj,
hokejový dres či oblečenie Santa Clausa
a takým spôsobom predstavili škandinávsku
krajinu, čo pobavilo aj dievčatá z fínskej
Imatry, partnerského mesta Zvolena. Určite
silným okamihom konferencie bolo aj hrané
znovuzvolenie Ľudovíta Štúra za vyslanca
zvolenského, ktoré sa v podaní poslancov
súčasného zvolenského zastupiteľstva udialo
na záver konferencie na Starej radnici.
5. ročník konferencie pre mladých a s mladými
môžeme spokojne vyhlásiť za vydarený
a spoločne sa tešiť na ďalší, už šiesty ročník.
-ej-

„Psíčkarské“, športové, muzikálové
a oslavné: také boli štyri korzá, ktoré sa
konali počas júnových nedieľ. Okrem
prvého korza, ktoré zasiahla a predčasne
ukončila búrka, sa vydarili všetky štyri.
Nedeľné večery predstavili miestne
hudobné či divadelné zoskupenia,
občianske združenia, umelecké školy
a mnohé iné. Pomohlo aj zapojenie
organizácií Psíčkari o. z., Jána Kubiša
a jeho Blue mark production s. r. o.,
komplex škôl Pink Harmony Academy,
ktorý oslávil 10. výročie vzniku, Quo
Vadis či Tri oriešky. Úspešné bolo aj
športové korzo, kde sa na námestí
predstavili viaceré športové kluby.
Korzá sa skončili, dovidenia o rok!

Zámocké hry
zvolenské


44. ročník Zámockých hier zvolenských
sa začal aj skončil predstavením
domáceho divadla Jozefa Gregora
Tajovského. Kým celý festival otvárala
novinka ,,Škoda základ života”, na
konci festivalu herci odohrali novinku
z minulého roka ,,Charleyho tetu”. Podľa
slov organizátorov festival dopadol
dobre – okrem troch presunutých
divadiel sa všetky konali podľa plánu
– v divadle alebo na nádvorí zámku.
Festival trochu skomplikoval len vietor,
ktorý v polovici festivalu poškodil
niektoré zo zariadení divadla. Festivalu
sa tento rok zúčastnilo celkovo
6 100 divákov.

V KULTÚRE
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PROGRAM NA CELÉ΄ LETO
Zvolenský výtvarný
salón

30.6. - 27.7.

11.7.

Lekcia country
tancov pre všetkých

18.00-19.00 hod.

Výstava Zvolenskej sedmičky

FUN zóna

Stará radnica

Objavy, ktoré zmenili
náš svet

1.6. - 31.7.

Výstava Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen

Stopy českých
1.6. - 31.8.
záhradných architektov 9.00-17.00 hod.
na Slovensku
Výstava z Nár. zemědělského
muzea v Prahe
Lesnícke a drevárske múzeum
Zvolen

3.8. - 31.8.

NAJ LESNÁ
POHĽADNICA
Výstava žiackych prác

slovenská dráma

FUN zóna

slovenský dokument

Výstava žiackych výtvarných prác
Krajská knižnica Ľ. Štúra

Ľudmila Moleková –
Ruže

3.7. - 31.8.

Výstava pohľadníc

Akademický Zvolen

MsÚ

4.7. - 6.7.

Medzinárodný festival
vysokoškoslských folklórnych
súborov
Nám. SNP, DJGT

NAJKRAJŠIE
KALENDÁRE
SLOVENSKA

6.7. - 26.7.

Výstava kalendárov Krajská knižnica Ľ. Štúra

Stopy českých
6.7.
záhradných architektov

- 31.8.

Putovná výstava Zemědělského
muzea v Prahe Lesnícke a drevárske múzeum

Čítanie pre deti
+ tvorivé dielne
pre deti

9.7.

17.00 hod.

FUN zóna

Kinozáhrada

10.7. - 13.7.
21.00 hod.

Pieseň mora, Braček
Jelenček
animované rozprávky

10.7.

21.00 hod.
FUN zóna

Irena Polívková
Výstava neprofesionálnej
fotografky

Textilná školička
Denný letný tábor
Účastnícky poplatok: 55 €

Stretnutie divadelníkov

10.7. - 31.8.
POS

10.7. - 14.7.
POS

11.7.

10.00 hod.

Stará radnica

KALENDÁR PODUJATÍ

Horalky, tatranky, bájky 1.8. - 30.9.
Autorská výstava lesníka
9.00-17.00 hod.
a fotografa Ing. Romana Uhliara
Lesnícke a drevárske múzeum
Zvolen

FUN zóna

STREDY V KNIŽNICI
Zábavné dopoludnia pre deti

12.7. - 30.8.

Vernisáž výstavy

Live show Mc Eric feat. Ivana
Nočný bar Hotela Poľana
Vstupné: 5 €

15.7.

21.00 hod.

Jano Svetlan Majerčík
Vstupné: 7 €

16.7.

17.00 hod.

Stará radnica

Lezúci chameleón
Hravá tvorivá dielňa pre deti a
rodičov
. Sochárske sympózium
Vernisáž 28. 7. o 20:00

Culturebox Mestský festival
Loopata Makay, Fresh Out Of
The Bus, Vec, Valér Miko Trio,
Zuzana Mikulcová, Buty,
Talent Transport, ZVA 12-28
BAND, Love 4 Money
Vstup voľný

Čítanie pre deti,
BabyGym
cvičenie pre deti

Prečo byť
dobrovoľníkom?
prezentácia s účasťou
zahraničných dobrovoľníkov
z viacerých krajín

Divadlo NAtraKY Rozprávkový vláčik
divadelné predstavenie
pre deti

18.00 hod.

19.7.

9.00-10.30 hod.
FUN zóna

20.7. - 30.7.

21.7. - 22.7.
Park Ľ. Štúra

6.8.

Čítanie pre deti
+ tvorivé dielne

17.00 hod.

FUN zóna

9.8.

Palmový olej
- povedzme mu NIE

9.00 -10.30hod.

edukatívna akcia pre deti v
spolupráci so Stredoslovenským
múzeom

FUN zóna

Stará radnica

12.8.

Beh okolo vodnej
nádrže Môťová

10.00 hod.

3. ročník behu okolo priehrady
zaradený do Zvolenskej bežeckej ligy

Športový areál Orlík

Aqua beach open
Turnaj v plážovom volejbale
Prihlasovanie
na mrojik@zvolen.sk

Divadlo zo šuflíka
– Klauniáda

22.7. - 23.7.

17.00 hod.

FUN zóna

26.7.

17.00 hod.
FUN zóna

30.7.

17.00 hod.

FUN zóna

PRIPRAVUJETE v SEPTEMBRI
PODUJATIE A CHCETE
DAŤ O ŇOM VEDIEŤ?
Pošlite nám ho do 18. 8. na adresu
noviny@zvolen.sk a nájdite sa budúci
mesiac v novinách.

21.8. 21:00 Baba z ledu
22.8. 21:00 Sedem zhavranelých
bratov
23.8. 21:00 Teória tigra
24.8. 21:00 Obecná škola

Zvolenské hudobné
povstanie

21. - 24.8.
Nám.SNP

25.8.

17.00 hod.

Prehliadka regionálnych kapiel

Nám. SNP

27.8.

Divadlo z kufra von Ako išlo vajce na vandrovku

17.00 hod.

12.8.
9.00 hod.

13.8.
17.00 hod.
FUN zóna

Environmentálne
aktivity pre deti
a rodičov
Združenie Slatinka

Memoriál Pavla
Zábojníka

16.8.

9.00 - 10.30 hod.
FUN zóna

17.8. - 19.8.

19. ročník medzinár. hokejového
Zimný štadión
turnaja

Country záhrada
10. ročník prehliadky country
hudby

Čítanie pre deti
+ tvorivé dielne
pre deti

18.8.

18.00 hod.
Park Lanice

20.8.

17.00 hod.

FUN zóna

Týždeň plný farieb
Denný letný tábor
Účastnícky poplatok: 55 €

FUN zóna

Environmentálne
aktivity pre deti
a rodičov

30.8.

9.00 -10.30 hod.

Združenie Slatinka

Škola aktívneho
občana

FUN zóna

30.8.

17.00 hod.

Pre aktívnych ľudí aj tých, ktorí
by chceli pozitívne meniť svoje
prostredie

FUN zóna

11.8.

Capalest v regióne
Európsky festival divadla
a hudby

Športový areál Orlík

23.7.

Bažant Kinematograf

Nám. SNP

Kemping Kováčová

Športový areál Hájik,
Lieskovec

4.8.

Ateliér pod nosom
Plenér zvolenských výtvarníkov

21.00 hod.

FUN zóna

Sport music fest

Galéria na Tehelnej

10.00-12.00 hod.

13.7.

Učiteľka

4.8.

Juraj Slota
– Fotografie

21.00 hod.

Krajská knižnica Ľ. Štúra

3.7. - 31.8.

21.00 hod.

12.7.

Kauza Cervanová

česko-slovenská dráma

LITERÁRNE PRÍBEHY
DETSKÝMI OČAMI
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11.7.

Eva Nová

e-mail: inzercia@echo.sk

21.8. - 30.8.
8.30-15.00 hod.
POS

Diela Kolomana Sokola
a Márie Medveckej
v Galérii Jána Kulicha
Od 4. mája 2017 ponúka Galéria Jána
Kulicha ďalší, v poradí tretí tematický
okruh diel z tvorby významného
slovenského sochára, národného umelca
prof. Jána Kulicha. Názov tohtoročnej
inštalácie je „RODINA – PRIATELIA“.
V rámci nej môžu návštevníci nazrieť do
intímnejších sfér a inšpirácií Kulichovej
tvorby,
ovplyvnenej
prostredím,
v ktorom vyrastal a ktoré výrazne
formovalo jeho tvorbu. Patria sem
portréty jeho najbližšej rodiny: rodičov,
manželky, detí či vnúčat z rôznych
období a etáp jeho života. Dôležitou
súčasťou výstavy sú medaily, pri ktorých
tvorbe bol inšpiráciou práve svet,
v ktorom sa Ján Kulich narodil a rástol.
Téma rodiny zahŕňa aj motív madony,
s ktorým sa v rámci inštalácie možno
stretnúť pri dielach Podpolianska
madona, Dlane a Pieta. Pri prezentácii
dôležitého sveta autorovej tvorby galéria
nevynechala ani portréty jeho priateľov,
s ktorými ho spájala nielen práca či láska
k výtvarnému umeniu, ale aj zanietenie
pre slovenskú ľudovú kultúru a jej
hudobné a výtvarné prejavy.
Významnou súčasťou výstavy je
výber z tvorby Márie Medveckej,
predstaviteľky slovenského realistického
impresionizmu a Kolomana Sokola,
zakladateľa modernej slovenskej grafiky
20. storočia.
Výstava je otvorená od štvrtka
do nedele, od 10.00 do 18.00 hodiny a
bude sprístupnená do konca októbra
2017. Viac informácií je na webovej
stránke
www.galeriajanakulicha.sk,
alebo na facebooku www.facebook.
com/GaleriaJanaKulicha.
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e-mail: inzercia@echo.sk

AKTÍVNE LETO
na chodníkoch či cestách: Študentská ulica,
Bela IV., Gagarinova, Generála Svobodu,
Bratov Veselovcov, Mateja Bela, Imatra Námestie mládeže, Pribinova ul., Rázusova
- Centrum - A. Hlinku a mnohé iné...
Nedá sa urobiť všetko naraz, ale snaha robiť
postupne všetko tu je. Do rozpočtu navyše
mestské zastupiteľstvo schválilo ďalších
140 000 eur na opravy ciest a chodníkov,
preto neváhajte hovoriť a písať o tom, kam by
bolo dobré tieto financie investovať. Obráťte
Samotné mesto ale oddychovať nebude. sa so žiadosťami a nápadmi aj na svojich
Čakajú nás mnohé rekonštrukčné práce poslancov. Buďte aktívni!

Leto je ako stvorené na oddych.
Aktívny oddych. Na mestskom úrade
budeme „oddychovať“ čakajúc
na výsledky žiadostí o nenávratný
finančný príspevok a zatiaľ vám
predstavíme projekty, ktoré sme
pripravili a ktoré, dúfame, budeme
môcť čoskoro realizovať. Všetko závisí
aj od nášho šťastia, tak nám držte
palce!

A popritom nezabudnite oddychovať. Naša
príloha vám poskytne tipy, ako možno
vo Zvolene a jeho okolí oddychovať aktívne.
Možno objavíte miesta, ktoré poznáte, len
ste na ne zabudli. Tipy spísal Martin Tóčik
zo Združenia Slatinka, ktorý robí
turistického sprievodcu deťom. Nechajte sa
ním viesť a majte otvorenú myseľ a srdce.
Tieto dva atribúty vás spoľahlivo zavedú
na krásne miesta.
Príjemné leto s oddychom aj
od Zvolenských novín – vychádzame 30. 8.

vaša redakcia

Mesto chce mať nové okolie staníc a Hrnčiarsku ulicu
K 30. júnu podáva mesto Zvolen
dve žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z európskych fondov. Ak by
ich získalo, mesto by mohlo nanovo
zrekonštruovať priestory
na Hrnčiarskej ulici, Kozačekovej ulici
a Bystrickom rade a v okolí železničnej
a autobusovej stanice.
Okolie staníc ako vstupu do mesta, keď si
človek tvorí prvý dojem z mesta, určite stojí
za pozornosť. „Ak by mesto získalo financie
z Integrovaného regionálneho operačného
programu, budú sa rekonštruovať existujúce
komunikácie, nástupiská MHD, parkoviská,
spevnené plochy, inžinierske siete a zeleň,“
hovorí Peter Kašša, architekt mesta. Ide
podľa neho o výnimočný projekt. V rámci
projektu parkoviska sú napr. navrhované
progresívne
formy
parkovania
Park
& Ride (autom na stanicu a ďalej verejnou
dopravou), Kiss &Ride (dovezenie ľudí
na stanicu a odchod áut), Bike & Ride
(autom na stanicu a ďalej bicyklom).
„Novonavrhovaný
mobiliár
pozostáva
z lavičiek, odpadkových košov, zahradzovacích
stĺpikov, ochranných mreží, tabúľ na lepenie
plagátov, informačnej osvetlenej tabule a
informačného nosiča so smerovými šípkami.
Osvetlenie predstaničného priestoru je
riešené zo stožiarových svietidiel situovaných
v časti spevnených plôch, parkoviska a pri
komunikáciách, nízkych parkových svietidiel
v časti priestorov so sadovými úpravami a
svietidlami v dlažbe pod lavičkami,“ uvádza
sa v žiadosti. Zachovaný zostáva objekt
medokýša a stojany na bicykle situované
pred východnou fasádou stanice, oboje by
malo byť zastrešené. Obnovená by mala byť
existujúca zeleň. Predstaničný priestor by
tak získal nový, moderný a funkčný vizuál.
Celkové náklady na projekt sú v žiadosti
1 978 512,52 eur, z toho nenávratný finančný
príspevok je 1 879 586,89 eur.
Okrem rekonštrukcie škôl aj vynovený
spoločný priestor
Rekonštrukcia materskej a základnej školy
Hrnčiarska je dobrou príležitosťou zamyslieť
sa nad celým priestorom. Mesto uvažuje
o rekonštrukcii tzv. „vnútrobloku“ a zapája sa
do ďalšej výzvy IROP-u. „Predmetom riešenia

VNÚTROBLOK HRNČIARSKA UL. - BYSTRICKÝ RAD - UL. J. KOZÁČEKA.

projektovej dokumentácie je rekonštrukcia
vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad
a Kozačeka,“ uvádza sa v žiadosti. Rovnako
ako v prvom prípade pôjde o pomerne
náročný aj nákladný projekt. Mesto projekt
prispôsobilo požiadavkám občanov, ktorí
odmietli rozširovať cestu a existujúce
parkovacie plochy. „Na Hrnčiarskej ulici
urbanistický priestor od fasád škôl predstavuje
šírku 28 m. Uvedené rozmery dávajú možnosť
na urbanistické dotvorenie priestoru ako
atraktívneho verejného priestranstva, vrátane
návrhu doplnkového funkčného využitia
(zelené plochy, umiestnenie mobiliára),“
vymenúva Peter Kašša. Na Hrnčiarskej ul.
chce mesto obnoviť zelené plochy, dobudovať
lavičky, aby tak vznikla oddychová zóna.
„Vzniknú dažďové záhrady, na ulicu bude
preložený aj cyklochodník z nevyhovujúcej
Hviezdoslavovej ul.,“ dodáva architekt.
Na ulici Bystrický rad je zase navrhnutá
úprava obratiska s novým asfaltovým krytom,
s jednosmernou premávkou, so šírkou
komunikácie 5,5 m, nový chodník z betónovej
dlažby pozdĺž komunikácie Bystrický rad,
rampa pre imobilných k zadnému vchodu,
nové detské ihrisko a fitnes ihrisko a nové

PRVOTNÁ VIZUALIZÁCIA MOŽNEJ REKONŠTRUKCIE PREDSTANIČNÉHO PRIESTORU.

prístupové chodníky k detskému ihrisku a k
objektom školy. Na ul. Kozáčeka je navrhnutá
hracia plocha s pieskoviskom pre najmenšie
deti, ktorá bude oplotená nízkym plotom
a prístupná bránkou. Medzi strednými
výškovými bytovými domami je navrhnutá
obdobná hracia plocha pre najmenšie
deti. Náklady na tento projekt sú vo výške

837 142,58 eur, z toho nenávratný finančný
príspevok, o ktorý sa mesto uchádza, je
760 000 eur. Spolu so zrekonštruovanou
materskou a základnou školou by v meste
vznikol nový svieži priestor takmer
v samom jadre mesta. Či mesto tieto financie
na plánované projekty získa, sa dozvieme
v druhej polovici roka 2017.
-ej-
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AKTÍVNE
VRCH DEMIAN
Pri vyslovení názvu Štiavnické vrchy zrejme každému napadne Banská Štiavnica,
Sitno, Počúvadlo či Richňava. CHKO Štiavnické vrchy však v sebe ukrývajú aj málo
poznané krásy. Jednou z nich je určite vyhliadka na kopci s menom Demian. Kopec
Demian sa týči nad obcou Hronská Breznica a s jeho nadmorskou výškou 685 m n.
m. ponúka nádherné výhľady na celé Kremnické vrchy a dediny ležiace pod nimi.
Na Demian je pomerne náročný výstup, vedie sem zelená turistická značka priamo
z Hronskej Breznice. Na jej začiatku z nej môžete odbočiť na náučný chodník.
Trasu si tak síce predĺžite, ale zato sa dozviete množstvo zaujímavých informácií
a vyhnete sa strmému stúpaniu. Náučný chodník sa približne v polovici výstupu
opäť napojí na turistickú značku. Obe spomínané trasy vedú v krásnom lesnom
prostredí. Prvých pár minút bude vaše kroky znepríjemňovať hluk z diaľnice, no
nenechajte sa odradiť. Potom sa už dostaví iba ticho a pokoj Štiavnických vrchov,
ktorý umocní nádherný výhľad z Demianu. Pri „kochaní sa“ si dávajte pozor,
na vyhliadke absentuje zábradlie, a preto je pomerne nebezpečná. Toto malé riziko
však za tú krásu rozhodne stojí.

NEBOJTE SA BICYKLA
Zvolen a jeho okolie ponúkajú úžasné možnosti aj pre cyklistov.
Väčšinou stačí v sedadle bicykla opustiť mesto a vybrať sa
do známych aj neznámych končín, na ktorých sa nájdete
rovnako ľahko, ako sa stratíte. Všade objavíte niečo –
zaujímavé kostolíky, minerálne pramene, roztomilé
dedinky. Ponúkame vám aspoň stručný prehľad cyklotrás
v okolí Zvolena:
1. Zvolen – rodinná cyklocestička – Veľká Lúka –
kostolík Hronsek - Banská Bystrica a späť
2. okruh Zvolen – kostolík a pamätník Zolná – kostolík
Čerín – Mičinské travertíny – Lukavica – Sliač – Zvolen
3. okruh Zvolen – Môťová – Lieskovec – Zolná – Očová
– Hrochoť – Sebedín-Bečov – Dolná Mičiná – Veľká
Lúka – Sliač – Zvolen

NÁUČNÝ CHODNÍK ÚDOLÍM RIEKY SLATINY
Rieka Slatina pramení vo Veporských vrchoch a po približne 50 km sa jej
vody strácajú vo vodách Hrona. Na dolnom konci rieky Slatiny bola v minulom
storočí vybudovaná priehrada Môťová, no najväčšie klenoty ukrýva rieka tesne
nad priehradou. Brehy väčšiny podhorských a nížinných riek po celej Európe
boli upravené, čím rieky stratili svoju divokosť. Na spomínanom úseku rieky
Slatiny ostali jej brehy a okolité porasty takmer nedotknuté. Združenie
Slatinka tu pred pár rokmi vybudovalo náučný chodník. Chodník
začína za koncom asfaltovej cesty, ktorá vedie od sídliska Sekier ponad
priehradu, kde nájdete veľkú informačnú tabuľu. Potom sa treba vydať
vľavo, prejsť cez most a popri brehu rieky dorazíte približne po 2,5 km
do malebnej dedinky Slatinka. Obec Slatinka má ťažký osud. V doline,
v ktorej leží, plánuje štát postaviť priehradu už 60 rokov. Napriek
dlhoročným plánom ostáva dedinka „nad vodou” aj vďaka Združeniu
Slatinka, ktoré bojuje za jej záchranu. Po malej zastávke v Slatinke na
vás čaká chôdza po druhom brehu rieky. Celý náučný chodník vedie
krásnym riečnym prostredím a jeho návštevu určite neoľutujete. Je
pomerne nenáročný, zvládnu ho aj menej zdatní turisti. Momentálne sa
na chodníku vyskytujú menšie technické problémy. Chodník však v lete
prejde rozsiahlou rekonštrukciou a bude plne pripravený na vašu návštevu.

KALIŠTE
Slovensko ponúka okrem nádhernej prírody aj bohatú históriu. Bývalá osada Kalište je miestom, kde sa tieto naše dve
bohatstvá spájajú v jedno. V osade, ukrytej hlboko v lesoch Nízkych Tatier, žilo ešte v 40. rokoch minulého storočia viac ako
200 ľudí. V nadmorskej výške takmer 1000 m. n. m. panovali drsné životné podmienky, v ktorých vyrastali tvrdí ľudia. Počas
SNP sa miestni chlapi pridali k povstalcom a vďaka vhodnej polohe vzniklo z Kališta dokonca jedno z centier povstania.
Po niekoľkomesačnom boji však Kalište 18. 3. 1945 padlo za obeť fašistickým jednotkám. Obec bola vypálená a väčšina
obyvateľstva zavraždená. Tragický osud osady dnes pripomínajú iba základy vypálených domov, cintorín a dva domčeky
s kaplnkou. V roku 1961 bolo Kalište vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, ktorou je dodnes. Areál aj s expozíciou je
pre návštevníkov otvorený od mája do septembra v čase od 9. do 18. hodiny, okrem pondelkov. Pred návštevou však odporúčame
telefonické overenie, číslo nájdete na webovej stránke Múzea SNP. Na Kalište vedú viaceré turistické chodníky. Najkratšia trasa
vedie z Balážov a Donovál (4 – 5 km), najdlhšia a najnáročnejšia vedie z Podkoníc (7,5 km), no ponúka krásny výhľad z kopca
Vysoká (končí na ňom lyžiarsky vlek), na ktorý si treba od značky trocha odbočiť. Ďalšou možnosťou je menej kvalitná asfaltová
cesta z Moštenice, ktorou sa dostanete autom až priamo do Kališťa.
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LETO
TUROVSKÝ SOPÚCH A TUROVSKÝ VODOPÁD
Pri obci Turová sa nachádza ďalšia turisticky zaujímavá lokalita. Tentoraz sa z hlbokej doliny
presúvame na vyvýšené miesto hneď nad obcou, kde sa týči „Turovský sopúch“. V minulosti
sa ním dostávala magma a sopečný popol z hlbín zeme až na jej povrch. Dnes je sopúch
neaktívny a jeho vrchol poskytuje nádherný výhľad na okolité kopce a obec Turovú. Dokonca
z neho vidno aj Pustý hrad. Turovský sopúch poskytuje priestor pre vzácne rastlinné
a živočíšne spoločenstvá, vďaka čomu bol vyhlásený za prírodnú pamiatku. Dostanete sa
k nemu pomerne jednoducho. Na konci obci Turová odbočíte doprava k cintorínu, navedie
vás sem smerovník z hlavnej cesty. Ďalej pôjdete po poľnej ceste a asi po 200 m dorazíte
k informačnej tabuli, potom už len strmo nahor a onedlho vás čaká prekrásny výhľad.
Neďaleko obce Turová nájdete aj Turovský vodopád. Najvodnatejší je v jarnom období počas
topenia snehov, ale vodu v ňom nájdete aj za suchého letného počasia. Jeho výška je 15 m,
i keď sa zdá byť o trocha menší. Fotogenickosť mu ale nechýba a rozhodne sa ho oplatí vidieť
na vlastné oči.

RÁZTOCKÁ HOĽA
Ráztocká hoľa sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry. Konkrétne
na jednom z bočných hrebeňov z južnej strany pohoria. Ak vám na vašich
túrach prekáža množstvo turistov a vyhľadávate skôr menej frekventované
lokality, Ráztocká hoľa je tou správnou voľbou. Na samotnom vrchole
Ráztockej holi na vás čakajú krásne pohľady na hlavný hrebeň
Nízkych Tatier, mozaika alpínskej lúky a kosodreviny a taktiež
hukot potoka z neďalekej doliny. Z obce Ráztoka nachádzajúcej sa
40 km od Zvolena vedú na Ráztockú hoľu dve turistické značky.
Odporúčame zvoliť výstup po červenej, z ktorej sa približne v polke
trasy dostanete pomocou žltej značky na modrú. Väčšina vašich
krokov povedie lesom, v ktorom sa vyskytujú medvede. Nemusíte
sa však báť. Medveď je plaché zviera a pokiaľ začuje ľudskú vravu,
odbehne skôr, ako si ho stihnete všimnúť. Výstup trvá približne
3 a pol hodiny, no krása, ktorú uvidíte, za tú námahu rozhodne stojí.

STRÁŽE – POŠTÁRKA
Za príjemnou prechádzkou v lesnom prostredí nemusíte chodiť ďaleko. Tesné okolie
Zvolena poskytuje dostatok možností trávenia voľného času v tichom a peknom
prostredí. Jedným z takýchto miest je aj lokalita Zvolen – Stráže. Rozlohou malé
lesnaté územie nachádzajúce sa v tesnej blízkosti najľudnatejšieho zvolenského
sídliska Západ-Tepličky poskytuje bohaté rekreačné vyžitie pre širokú skupinu
ľudí v zime i lete. Je ideálnym miestom na prechádzky so psom, rodiny s deťmi,
bežcov a všetkých milovníkov prírody. Ide o približne 6 km dlhý okruh
tiahnuci sa ponad miestne záhradky až na úroveň sútoku Slatiny s Hronom,
kde sa stáča naspäť. Práve v týchto miestach vedie z chodníka nenápadná
odbočka na miestnu vyhliadku s názvom Poštárka, odkiaľ je krásny výhľad
na Pustý hrad a rieku Hron. Skalnaté steny Poštárky príležitostne využívajú
aj horolezci. V blízkosti Poštárky sa dajú zazrieť aj posledné zvyšky obranných
valov z mladšej doby bronzovej a železnej, počas ktorých bola Poštárka obývaná.
Nájdete tu aj ohnisko, ktoré nabáda k dlhšiemu zotrvaniu.

ZOLNIANSKY LAHAR
Zaujímavou lokalitou, ktorá stojí za návštevu a nachádza sa v tesnej blízkosti Zvolena, je Zolniansky lahar. Lahar je jedným
z prejavov vulkanizmu, je to kopa skál, ktorá bola kedysi obrovskou masou bahna, vody, piesku a ktorá dokázala prekonať veľké
vzdialenosti a so sebou zobrať všetko. Lahar je pozostatok po sopečnej činnosti Poľany. Dnes je zarastený drevinami, ale pri troške
snahy v ňom nájdete skamenené zvyšky stromov alebo ich odtlačky. Je to európska rarita. Lahar nájdete za obcou Zolná smerom
na Sebedín-Bečov. Za obcou odbočíte z cesty doľava a prejdete rómskou osadou. Nemusíte sa báť, je to bezpečné – aj v osade,
aj pri lahari.
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AKTÍVNE LETO
K riešeniu Balkánu
možno pomôžu
občianske hliadky
Mesto sa okrem terénnej sociálnej
práce a projektu vybraných
sociálnych služieb krízovej
intervencie zapája do ďalšej výzvy:
na vytvorenie tzv. občianskej
poriadkovej služby.

V LETE MESTO DOKONČÍ SVOJU NAJVÄČŠIU INVESTÍCIU - TULSKÚ UL. V HODNOTE TAKMER 900 000 EUR. OKREM TOHO
BY SA MALA REKONŠTRUOVAŤ DOBRONIVSKÁ CESTA, CHODNÍKY NA ŠTUDENTSKEJ UL., GAGARINOVEJ UL., UL. GENERÁLA SVOBODU, UL. BRATOV VESELOVCOV, UL. MATEJA BELA, UL. PRIBINOVEJ A MNOHÉ INÉ.

Projekt
zameraný
na
zvýšenie
zamestnanosti a prácu s rómskou
menšinou by mohol na obdobie dlhé
36 mesiacov vytvoriť šesť pracovných
miest pre dlhodobo nezamestnaných ľudí,
pochádzajúcich z problémovej lokality
Balkán, ktorí budú v tej istej lokalite
pôsobiť. „Očakávame, že po ukončení
projektu nastane zlepšenie viacerých
aspektov života obyvateľov v meste
Zvolen: eliminácia sociálno-patologických
javov v meste, odstránenie záškoláctva,
zníženie kriminality a priestupkovej
činnosti, zníženie počtu čiernych skládok
a neporiadku v okolí rómskych osídlení
a mnohé iné,“ hovorí Mária Koreňová,
vedúca sociálneho odboru. Mesto už
v minulosti malo občianske hliadky, s ich
prácou bolo spokojné. „Občianske hliadky
úzko spolupracovali s mestskou políciou,
rovnako to bude aj v tomto prípade,“
hovorí Juraj Chabada, náčelník mestskej
polície.
-ej-

MESTO INVESTUJE DO ŠPORTOVÍSK, VYČLENILO SUMU 450 000 EUR NA MULTIFUNKČNÉ IHRISKO NA „PÄŤKE“. V AREÁLI ZŠ
HRNČIARSKA ČOSKORO VZNIKNE NOVÁ BEŽECKÁ DRÁHA, BASKETBALOVÉ, VOLEJBALOVÉ, MINIFUTBALOVÉ, TENISOVÉ
A HÁDZANÁRSKE IHRISKO, PLOCHA PRE SKOK DO DIAĽKY, SKOK DO VÝŠKY A VRH GUĽOU.

Mesto žiada o financie na odborné učebne
Celkovo v štyroch základných školách
chce mesto obnoviť odborné učebne.
Zmodernizovať
učebne
chce
mesto
na základných školách Hrnčiarska (polytechnická,
biologická, chemická učebňa a učebňa fyziky),
P. Jilemnického 1 (polytechnická a biologickochemická učebňa a knižnica), P. Jilemnického
2 (fyzikálna učebňa a IKT učebňa, knižnica)
a Námestie mládeže (fyzikálna, biologickochemická učebňa). Celkovo ide o nákladyv sume
600 000 eur. „Ministerstvo vyhlásilo tieto výzvy
z dôvodu skvalitnenia podmienok pre odbornú
výučbu a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov,“
hovorí vedúci odboru školstva Miroslav
Marcinko. Kým v minulosti niektoré školy

prešli komplexnou rekonštrukciou priestorov
vrátane odborných učební, vyššie spomínané
školy na obnovenie technických miestností
ešte len čakajú. „Výzvy poukazujú na trendy
vo vzdelávaní, predtým boli aktuálnejšie
investície do jazykových učební, IKT učební
a teraz sa opäť vracia záujem o techniku,“
podotýka
Marcinko.
Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
ktoré je riadiacim orgánom pre rozdeľovanie
dotácií z IROP-u, už schválilo prvotný zámer
mesta podať si žiadosti o nenávratný finančný
príspevok. Druhým krokom bude proces
schvaľovania žiadostí. Či mesto uspeje, sa
dozvieme až v druhej polovici roka.
-ej-
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Kto bol Jozef Kozáček?
Druhého júna 2017
sme si pripomenuli
210. výročie narodenia
významnej osobnosti
národného emancipačného zápasu
Slovákov v 19. storočí
a zvolenského rodáka
Jozefa Kozáčeka.
Patril k tým katolíckym kňazom,
ktorí si v meruôsmych rokoch
našli cestu k evanjelickej časti
národovcov a presadzovali politiku
jednotného postupu
voči maďarizačným
snahám kossuthovcov.
Pochádzal z rodiny gombičkára Jozefa
Kozáčka a jeho manželky Alžbety, rod.
Pelcovej. Vzdelanie nadobudol vo viacerých
mestách monarchie, študoval v Banskej
Bystrici, Kremnici, Leviciach, vo Viedni. Stal
sa teológom, ktorého cirkevná kariéra šla ruka
v ruke s neustálym vzdelávaním sa. V roku
1847 sa stal farárom vo Zvolene a toto miesto
prijal s veľkým uspokojením. V predtuche
revolučných udalostí sa v ňom prebudilo
slovenské povedomie a veľmi intenzívne sa
zapojil do aktivít štúrovcov. Ako člen Mestskej
rady Zvolena s najväčšou pravdepodobnosťou
podporil voľbu Ľudovíta Štúra za poslanca
uhorského snemu 30. októbra 1847. Ten
vo svojich prejavoch na sneme rešpektoval
inštrukcie mesta Zvolen a plnil aj politický
program svojho hnutia.
V roku 1848 odmietol Jozef Kozáček
vo zvolenskom kostole prečítať Kossuthovu
šľachticko-reakčnú proklamáciu a musel
z mesta utiecť. Vo Viedni sa spriatelil
so Štefanom Moyzesom a v marci 1849 stál
na čele delegácie, ktorá odovzdala panovníkovi
v Olomouci žiadosť s návrhom vytvoriť

korunnú krajinu Slovensko podriadenú
priamo monarchii.
Vo zvolenskej župe
predtým organizoval petičné akcie. Počas
dobrovoľníckych výprav sa Kozáček podieľal
na nábore dobrovoľníkov na letnú výpravu
proti kossuthovcom.
Hlavným predmetom Kozáčkovho záujmu
bolo školstvo. V spolupráci so Štefanom
Moyzesom a Martinom Čulenom presadzoval
lepšie podmienky vyučovania pre žiakov i
učiteľov, prístupnejšie vzdelanie a jeho kvalitu,
bojoval za slovenčinu ako vyučovací jazyk.
Kozáček patril medzi zakladajúcich členov
Matice slovenskej a v roku 1870 po smrti
Štefana Moyzesa prebral funkciu predsedu
tejto slovenskej ustanovizne. Bol, žiaľ,
aj svedkom jej zániku, proti čomu neúnavne
protestoval.
Jeho práca na národnom poli od roku
1856 bola skomplikovaná preložením
do Rumunska, kde sa z vôle cirkevnej
vrchnosti stal kanonikom veľkovaradínskej
kapituly latinského obradu. Tu aj 26. marca
1877 zomrel a tu je aj pochovaný.
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
pripravilo v predchádzajúcom období viacero
aktivít na počesť zvolenského rodáka Jozefa
Kozáčka – výstavu v r. 2007 pri okrúhlom
jubileu jeho narodenia, prezentačné CD,
v ktorom sú sústredené základné informácie
o tejto osobnosti spolu s obrazovým
a textovým materiálom i viacero prednášok
na pôde múzea i mimo neho. Zmienka o ňom
nechýba ani v expozícii Rodina Ostrolúcka
a Ľudovít Štúr, ktorú múzeum sprístupnilo
v r. 2015 a na ktorú čitateľov srdečne pozývame.
Mgr. Tatiana Figurová
Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín
Základná škola sv. Dominika Savia opäť otvorí svoje brány pre 25 detí zo sociálne slabších
rodín. Letný tábor každoročne organizuje odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny mesta
Zvolen. „Cieľom je, aby deti zažili aspoň na pár dní niečo iné, zabavili sa,“ vysvetľuje
Želmíra Jonášová, terénna sociálna pracovníčka mesta Zvolen. Dodáva, že ide o úzky
výber detí. „Tábor je pre nich akoby za odmenu, za dobré správanie, pokroky, ktoré robia.
Zároveň sú to deti, ktoré chceme motivovať aj na ďalšie aktivity.“ Denný tábor sa uskutoční
10 až 14. 7. 2017 a deťom ponúkne bohatý program: hry, športy, prednášky, atď. Každý rok
sa ho zúčastňujú iné deti.
-ej-

Oznam
Krajská knižnica Ľ. Štúra,
Zvolen
Výpožičný čas knižnice
od 3. júla 2017 do 31. augusta 2017:
pondelok – piatok:
7.30 – 18.00 hod.

Mestské zastupiteľstvo 25. 9. 2017
1. Monitoring rozpočtu Mesta Zvolen
k 30.06.2017
Predkladá: vedúca ekonomického
odboru
2. IV. Aktualizácia rozpočtu Mesta
Zvolen, Zvolenského kultúrneho
centra, škôl a školských zariadení
na rok 2017
Predkladá: vedúca ekonomického
odboru
3. Nakladanie s majetkom Mesta
Predkladá: vedúca odboru SM
4. Komunitný plán Mesta Zvolen
Predkladá: vedúca odboru SVZaR
5. Územný plán mesta Zvolen – zmeny
a doplnky č.10
Predkladá: vedúci odboru ÚP
6. Informácia o činnosti Dobrovoľného
hasičského Zboru mesta Zvolen
Predkladá: riaditeľ OR Hasičského
a záchranného zboru vo Zvolene

Letné akcie
v regióne
7. – 9. 7. Detvianske slávnosti
Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva
2017 - 52. ročník
Amfiteáter v Detve

22. – 23. 7. Sport music fest
Športový areál Hájik, Lieskovec,
Polemic, Jana Fiľová and Human Hills,
Pacipacifik, Beach volejbal, Tenis,
Bedminton,...

28. – 29. 7. Guča umenia
Malý festival umenia
Areál bývalého kina Pokrok Zvolenská
Slatina
Kazítko, Says, The Ills, Slobodná Európa,
divad. monodráma Metamorfózy ženy,
diskusie, divadlo a mnohé iné

4. – 6. 8 Festival Atmosféra
Rodinné podujatie pri malej dedinke
Hontianske Nemce – Vinice
Billy Barman, LONGITAL, Katarína
Máliková, Rusín Čendeš Orchestra, Martin
Geišberg, diskusie a čítačky

4. - 6. 8. Letný big air v meste

Borová hora ako unikátny priestor, ktorý treba spoznať,
pochopiť a chrániť
V pondelok 19. 6. 2017 krajskí
poslanci na zasadnutí zastupiteľstva
Banskobystrického samosprávneho
kraja (BBsK) jednohlasne schválili
návrh mesta Zvolen
na zámenu areálu Borovej hory
za pozemky, ktoré prislúchajú kraju.
Predseda Marián Kotleba uznesenie
zastupiteľstva podpísal.
Po podpise zmluvy
s Banskobystrickým krajom mesto
získa Borovú horu konečne
do svojho majetku.
Napraví sa tak krivda zo zákona vydaného
v roku 1949. Vtedy poštátnili mestu Zvolen
modernú budovu, ktorú si dalo postaviť
z mestského rozpočtu podľa projektov
mestského architekta G. Stadtruckera mestskou
stavebnou firmou. Následne sa z obľúbeného
výletného miesta stala tuberkulózna liečebňa.
Po zrušení nemocničného oddelenia v roku
1999 sa Borová hora, viac – menej v tichosti
iba zapredávala. Záujmové územie návršia

Borovej hory je kruh o priemere približne
200 m. „Začarovaný kruh“ pokútnych riešení
preťala až primátorka Lenka Balkovičová.
Rozhodla sa zameniť pozemky (kruhového)
návršia Borovej hory za pozemky
pod krajskými cestami, školami a Divadlom
J. G. Tajovského, ktoré spravuje BBSK. Aké
ľahké!
Na zámene pracovali od jej nástupu do funkcie
na príslušných odborných útvaroch, znalci a
vyjednávači doteraz. Nič sa nemení na veci,
že BBsK získa výmenou za areál Borovej hory
pozemky za vyše 700 tisíc eur a Zvolenčania
jeden z troch kultúrne – historických
atribútov krajiny. Na rozdiel od Pustého
hradu a Zvolenského zámku je Borová hora
lokalitou s charakterom kultúrnej a zároveň
prírodnej pamiatky.
O Borovej hore
Travertínový kopec Borová hora sa utvára
od geologických dôb pleistocénu vrstvením
vyzrážaných
minerálov zo silného
minerálneho prameňa. Prameň
Jazero
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na temene kopca doposiaľ klokoce. Znamená
to, že travertínové jazierko je živé a travertín
sa stále tvorí.
Najmladší nerast ukrýva mimo skameneného
rastlinstva, živočíšstva i najstaršie stopy
človeka od praveku ľudstva. Artefakty sú
vo
vrstvách
usádzaného
travertínu
konzervované
tým
najprirodzenejším
spôsobom. Inak povedané: Travertínový
kopec Borová hora je prirodzenou odkazovou
schránkou vývoja krajiny a ľudskej kultúry.
Hodnoty sú podzemné: zraniteľná neživá
príroda a nenahraditeľné archeologické
kultúrne vrstvy. Je na múdrosti vedenia mesta
a odborníkoch príslušných vedných odborov
a právnikoch, aký typ ochrany jej prisúdia.
Potom nasleduje primeraná starostlivosť.
Začať víziou bez poznania hodnôt by bol
chybný už prvý krok. Veríme, že obnova
(architektonickej) pamiatky bude priaznivým
začiatkom novej etapy primeranej ochrany
a starostlivosti o unikátny verejný priestor
Zvolenčanov.
Zora Myslivcová
o. z. Borová hora

Kúpalisko Kremnica
Snowboarding, freeskiing, wakeboarding,
skimboarding, sup, slackline, koncerty
Para, Billy Barman, Vec & Škrupo, Strapo,
Saténové ruky a mnohé iné

9. -13. 8. Štyri živly - Viera
Letný filmový seminár
Kino Akademik, Banská Štiavnica
Osud človeka, Náhoda, Osudový kruh, Ty
kokso, Kainove deti + koncerty a zábavy

17. – 19. 8. More than fest
Medzinárodný rockový a metalový
festival - 7. ročník
Futbalové ihriská, Zvolenská Slatina
DARK FUNERAL (SWE), MASTERPLAN
(GER), POWERWOLF (GER), PAIN
(SWE), AMON AMARTH (SWE),
GORGOROTH 25th anniversary (NOR),
KOBRA AND THE LOTUS (CAN),
WINTERSUN (FIN) a mnohé iné

Oznam – mestské kúpele
V objekte Mestských kúpeľov vo Zvolene
bude bazén pre verejnosť v prevádzke
nepretržite v termíne od 01.07.2017
(sobota) do 31.08.2017 (štvrtok) v čase
od 13:00 hod do 20:00 hod.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
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Tajomstvá mesta Zvolen
Dňa 30. mája 2017 sa deti
z jedenástich materských škôl mesta
Zvolen už
po desiatykrát zúčastnili
vedomostno-súťažnej hry «Tajomstvá
mesta Zvolen“. Všetci sa stretli
v Parku Ľ. Štúra, kde im „kráľovskí
radcovia“ odovzdali indície, podľa
ktorých deti spoločne s nimi hľadali
známe miesta, budovy v našom meste
a našli aj cestu na Zvolenský zámok.
Táto aktivita pod záštitou poslankyne
Mestského zastupiteľstva vo Zvolene Mgr.
Alžbety Staníkovej je určená našim najmenším
obyvateľom Zvolena – deťom materských

Slnečný deň
s Evičkou
a v zdraví
Deti v škôlke získavajú základné
návyky, z ktorých niekedy čerpajú
aj celý život. Projekt „Evička nám
ochorela“ ich učí, ako sa starať o svoje
zdravie.
Materské školy poskytujú doplnok k výchove,
ktorú zabezpečuje rodinné prostredie. Už roky
učia materské školy vo Zvolene v spolupráci
s Červeným krížom svojich žiakov aj to, ako
sa starať o svoje zdravie. Čo sa za rok naučili,

predviedli deti z desiatich materských škôl
8. júna na Námestí SNP. „...ako sa správať na
slnku, ako sa starať o zúbky, prečo nás bolí
bruško a ako si pomôcť, čo jesť, čo piť, či
ako poskytnúť prvú pomoc,“ vymenúva Jana
Filkorová, garantka projektu “Evička nám
ochorela”, čo všetko sa deti v programe učia.
Ide už o 11. ročník spoločného predvedenia
poznatkov na verejnosti. „Mnohé deti, ktoré
dostali základy v projekte „Evička nám
ochorela“, sú neskôr členmi zdravotníckych
krúžkov na školách. Máme dokonca už aj
niekoľkých lekárov,“ smeje sa Filkorová. Deti
si na námestí užívajú aktivity, ale aj hasičské,
záchranárske či policajné autá. Zážitok, ktorý
sa im uchová v pamäti, aj keď budú starší.
A možno svojich rodičov naučia, ako dávať
prvú pomoc, či komu zavolať, keď pomoc
potrebujú sami.
-ej-

Čo dokáže jedno euro?
Žiaci zo ZŠ M. Rázusa nás učia, ako
veľa sa dá pomôcť aj málom. Už
po tretíkrát zorganizovali zbierku
na pomoc v núdzi.
Začalo to rozhovorom o hodnotách na hodine
etickej výchovy. „Pomoc v núdzi z portálu
ludialudom.sk sme vymysleli so žiakmi našej
školy pred troma rokmi, keď sme sa rozprávali
o hodnotách z etického hľadiska. Žiaci sami
navrhli urobiť jednoeurovú zbierku na našej
škole a peniaze darovať niekomu, kto by
potreboval pomoc v núdzi,“ vysvetľuje
učiteľka Benková. Ako dodáva, jedno euro by
samozrejme nikomu nepomohlo, a tak škola
so súhlasom rodičov zorganizovala zbierku.
Tento rok je to už tretíkrát, čo sa žiaci rozhodli
pomôcť rovesníkovi. „Tento rok sme zbierku
robili s VIII. A triedou. Vybrali si Tomáška
Jurču z Bardejova, ktorý má diagnózu autizmu.

Tomáš sa tento rok začal venovať saxofónu a
veľmi ho v tejto činnosti podporuje maminka
a celá rodina. Zdá sa, že je veľmi talentovaný.
Stihol už vyhrať celoslovenskú súťaž v hre
na saxofón vo svojej kategórii a spolu
s kapelou sa zúčastňuje rôznych vystúpení,“
hovorí učiteľka Benková. „Nie každý má ten
dar, že jeho zdravie je neobmedzené. Málokto
si uvedomuje, že stáť na vlastných nohách
a pozerať sa šťastiu do očí bez zdravotných
problémov je pre niekoho nedosiahnuteľné.
A my, zdraví, by sme mali pomáhať chorým,
aby sme mohli byť ich oporou aj v tých
najhorších chvíľach,“ vysvetľuje učiteľka. Žiaci
spoločne vyzbierali 535 eur. „Veľmi pekne
ďakujeme rodičom, že nám znovu prispeli,“
uzatvára učiteľka. Peniažky potom škola
symbolickým šekom odovzdala Tomáškovi
a ten sa rovesníkom odmenil jazzovým
koncertom spolu s kapelou saxofonistov. -ej-

Deň prevencie 2017 – 3. ročník
Komisia prevencie pracuje pri Mestskom
úrade vo Zvolene od roku 2006, jej členmi
sú zamestnanci rôznych organizácií, ktorí
sa systematicky podieľajú na aktivitách
zameraných
na
prevenciu
sociálnopatologických javov v meste Zvolen a jeho
okolí – či už ide o naše Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie,
mestskú políciu, Policajný zbor SR, centrá
voľného času, školy, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva alebo viacerých zamestnancov
mestského úradu. Komisia má zriadené aj
centrum pre prevenciu v priestoroch Starej
radnice. Každoročne organizuje aj Deň
prevencie v rámci osláv Dni mesta. „Tohto

10 ŽIVOT V MESTE

roku sme účastníkom ponúkali viaceré
aktivity: okuliare „simulátor opitosti“, odborné
poradenstvo, „vymeň cigaretu za ovocie“
(fajčiari mohli vymeniť svoju cigaretu za zdravé
ovocie a nefajčiari dostali jablko zdarma ako
benefit k svojmu zdravému životnému štýlu)
a krátku anketu,“ hovorí Silvia Tichá z Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie (CPPPaP). Ako ďalej vysvetľuje:
„Peer – aktivisti z CPPPaP kládli účastníkom
dve otázky, ktorými sme chceli dospelých
návštevníkov aj mládež upozorniť na potrebu
dodržiavať zákony platné v SR.“
Mgr. S. Tichá, CPPPaP Zvolen

škôl. Vedomostno-súťažná hra «Tajomstvá
mesta Zvolen» rozširuje u detí povedomie
o meste, v ktorom žijú, prostredníctvom
nej sa oboznamujú s dôležitými budovami,
miestami v našom meste.
Organizátormi akcie sú Materská škola
Ďatelinka /na sídlisku Podborová, ul.
J. Bánika/ a Materská škola Lienka /na
sídlisku Západ, ul. Voljanského/, ktoré hru
naplánovali a organizačne zabezpečili.
Pre deti bolo pripravené občerstvenie,
pamätné listiny a odmeny, ktoré si naozaj
zaslúžili, lebo boli šikovné a bolo vidieť,
že majú stále viac poznatkov a vedomostí
o našom krásnom meste Zvolen.
Mgr. Alena Pálková

Domček
pre chrobáčiky
Materská škola E. P. Voljanského 491/3 –
„Lienka“ na sídlisku Západ-Tepličky je
už desať rokov zapojená do
medzinárodného projektu Zelená škola.
Ako jediná vo Zvolene môže používať titul
Zelená škola, ktorý však musí vždy
po dvoch rokoch obhájiť.
Postupne sa nám podarilo vybudovať
na našom školskom dvore bylinkovú špirálu,
pocitový chodník, kvetinovú záhradku
a náučný chodník.Vďaka spolupráci
s odborníkmi z Centra environmentálnej
a etickej výchovy Živica nám najnovšie
na školskom dvore „vyrástol“ hmyzí hotel
a motýlí záhon.
Hmyzí hotel je vytvorený z „mŕtveho dreva“,

Sochárske sympózium
v Kováčovej
Len nedávno ozdobili areál Pustého
hradu Zvolen nové drevené sochy
historických osobností. Už toto leto
obohatia podobné umelecké diela
i neďalekú Kováčovú.
Sochy
vzniknú
počas
sochárskeho
sympózia, ktoré sa v Kováčovej uskutoční
od 20. do 30. júla. „Sympózium pripravuje
Národné rehabilitačné centrum (NRC)
v spolupráci s obcou Kováčová, združením
výtvarníkov Zvolenská sedmička (ZV-7) i
Umeleckou Besedou Slovenska,“ prezradila
nám jedna z hlavných organizátoriek
podujatia Anna Rusinkovičová. „Pozvali
sme viacerých profesionálnych sochárov,

ktoré upravil profesionálny rezbár. Poskytuje
špecifické prostredie a úkryt pre rôzny hmyz.
Motýlí záhon – sú vysadené trvalky
nektarodajných rastlín, ktoré budú kvitnúť
počas celej sezóny, aby zabezpečili potravu
pre včely, motýle a iný opeľujúci hmyz.
Pre nás s deťmi je teraz prvoradé zalievať,
zalievať, zalievať a tešiť sa na to, keď nám celý
záhon rozkvitne. Potom budeme spoločne
pozorovať kvitnúce rastlinky, kto ich opeľuje
a započúvame sa do bzučania “chrobáčikov“.
Už teraz sa všetci tešíme.
Balkóciová Jana
(koordinátorka Zelenej školy)
ktorí by počas 10 dní pred očami verejnosti
vytvárali sochy predovšetkým z dreva a kovu.
Predpokladáme, že svoje diela dokončia
počas Dní obce Kováčová, ktoré budú
28. až 30. júla. Hotové diela by napokon boli
umiestnené v parku NRC Kováčová.“
Podľa informácií Anny Rusinkovičovej,
ktorá sa venuje keramike a maľbe, medzi
pozvanými umelcami sú: Rudo Hofer, Laco
Jurovatý, Marek Mikloš, Martin Jánoš, Jakub
Cmarko, Jozef Uhrecký, Milan Porubiak i
Stanislav Žilavý. Treba im popriať, aby sa im
nielen darilo, ale aby mali aj priazeň počasia.
Cieľom podujatia je priniesť kúpeľnej
obci Kováčová novú energiu, pritiahnuť
pozornosť verejnosti, pripomenúť históriu
a niekdajšie tradície. Už z názvu obce
vyplýva, že na jej území kedysi žili a pracovali
remeselníci, najmä kováči, ktorí sa venovali
aj umeleckému spracovaniu kovov.
(mm)

REZBÁRSKE SYMPÓZIUM SA V MÁJI KONALO AJ VO ZVOLENE.
NA PUSTÝ HRAD PRIBUDLI SOCHY KRÁĽOV.

´ 2017
ZVOLENSKÉ ´NOVINY | 6. JUL

ROZHOVOR S POSLANCOM

I NZERCIA

Ing. Zuzana Niščáková/ VMČ 3 sídlisko Západ-Tepličky, Stráž
na Zlatom Potoku, ktorý je
srdcovkou predsedu komisie. Ja som
sa vyjadrila v tom smere, že ak je
všetko pripravené, zrealizovateľné,
som za. Ale zatiaľ to nie je z projektu
jasné. Zdá sa, že budú potrebné
zložité a veľmi nákladné terénne
úpravy. Mesto rieši aj v spolupráci s
atletickým zväzom projekty menších
atletických areálov
 Ste členkou komisie mládeže
a športu. Čím sa aktuálne v komisii na každej základnej škole a väčšieho
na Barinách a to považujem
zaoberáte?
za oveľa rozumnejšie vynakladanie
V týchto dňoch sa riešia veci
financií, nakoľko budú využité
týkajúce sa atletického oválu

všetkými deťmi. Bariny – myslím
si, že tu je priorita čo najskôr
vybudovať kúpalisko. Na poslednom
mestskom zastupiteľstve sa objavili
názory, že predkladaný projekt
prezentuje maličké kúpalisko.
No treba si uvedomiť, že to bol len
schematický obrázok a nie projekt
na realizáciu. Priestor na Barinách
je ale dostatočne veľký na to, aby
sa v budúcnosti kúpalisko rozvíjalo
a vytvorili sa aj iné objekty na
rekreáciu a šport. Teraz je potrebné
mať aspoň niečo na začiatok, čo

Ing. Igor Šufliarsky/ VMČ 3 sídlisko



Ako poslanec za MČ Zvolen
Západ-Tepličky a predseda komisie
ochrany verejného poriadku mám
vo svojich prioritách dva hlavné

ciele, a to zlepšovanie parkovania
na sídlisku Západ a bezpečnosť
občanov v celom meste.
Všetci vieme, že sídlisko Západ má
obmedzené možnosti rozširovania
a budovania nových parkovacích
miest. Statická doprava je kľúčovým
problémom budúcnosti sídliska.
Preto podporujem snahu MsÚ
a primátorky mesta zaviesť
rezidentské karty pre domácich
obyvateľov sídliska. Na dvoch
verejných stretnutiach s občanmi

Zvolenčanom Neresnicu nahradí.
Kedysi sme mohli byť na Neresnicu
právom hrdí. Ale nostalgia nestačí.
Nechceme mať aj teraz niečo,
čo bude zodpovedať dnešným
štandardom a na čo môžeme byť
hrdí dnes? Nemôžeme žiť len
v minulosti a v tom, čo bolo, len
tvorivá myseľ a vízie do budúcnosti
udržujú človeka aktívneho.
Zastupujete mestskú časť ZápadTepličky, kde je aktuálnou témou
parkovanie a navrhovaná regulácia.
 Ako to prijíma verejnosť a aký

je váš názor?
Rezidentské parkovanie je
pre množstvo občanov riešenie,
ktoré by prijali. Možno sú ticho, len
mlčky trpia a dúfajú, že sa to podarí.
Je aj druhá skupina občanov, ktorá
nechce reguláciu a bojí sa jej, lebo
príde o možnosti parkovania. Je
tam množstvo otáznikov, napr. kde
bude parkovať návšteva, ktorá k vám
príde. Dva tábory boli,
aj keď sa začali kontroly parkovania
na chodníkoch a zeleni. Niektorí
boli zúriví a iní sa tešili, mamičky

s kočíkmi konečne mohli prejsť
po chodníku. Sme vďační za
každý názor, nepáči sa mi, keď sú
debaty konfrontačné. Nech sú
radšej tvorivé. Samozrejme aj keď
sa parkovanie zavedie, objavíme
ešte množstvo vecí, ktoré budeme
musieť riešiť. V prvom rade treba ale
hľadať miesta, kde sa dajú budovať
ďalšie parkoviská, riešiť možnosti
záchytného parkovania. Na tom
sa snažíme v súčasnosti aktívne
pracovať.

parkoviská áno, ale nie platené.
Tu chcem všetkých ubezpečiť, že
parkovacie miesta, ktoré vybuduje
mesto, budú i naďalej zadarmo,
no nebránim sa ani plateným
súkromným parkovacím plochám,
lebo aj tie výrazne pomáhajú
statickej doprave. Ak sa totiž
platené parkovacie miesta zaplnia,
logicky z toho vyplýva, že rovnaký
počet miest sa uvoľní niekde pred
panelákmi. Ja som si tiež kúpil
platené miesto na súkromnom

parkovisku a zvýšil tak susedom
šance zaparkovať pred vchodom.
Som presvedčený, že rezidentské
parkovanie je významný pilotný
projekt, ktorý, ak sa osvedčí, bude
aplikovaný aj v iných mestských
častiach Zvolena, prípadne aj
v iných mestách. Chce to však získať
podporu samotných občanov. Verím,
že vyvážené budovanie nových
parkovísk a ochranu zelených plôch
spolu zvládneme.

Zvolen Západ-Tepličky, Stráž

bol nedávno predstavený návrh
na prijatie nového VZN, ktoré
by zaviedlo regulované pravidlá
parkovania prospešné pre väčšinu
motoristov. Som zástancom vydania
prenosnej rezidentskej karty
pre jeden „motorizovaný“ byt
a len na jedno auto, a to zadarmo,
ktorá by bola platná na celom
území sídliska. Pôjde o solidárny
systém parkovania, aby čo najviac
tu bývajúcich občanov mohlo večer
bezproblémovo zaparkovať aspoň

jedno motorové vozidlo. Pre tých,
čo majú dve autá a viac, prípadne
pre návštevy, chceme vytvoriť viacej
možností záchytných parkovísk.
Niekoľko návrhov je už v riešení
a prebiehajú rokovania s vlastníkmi
pozemkov či dotknutých samospráv.
Pôjde približne o cca 250 nových
parkovacích miest. Niektoré miesta
sa získajú aj rekonštrukciou Tulskej
ulice, ktorá je pred dokončením
a neskôr na ulici Strážska a Imatra.
Často dostávam otázky, že

Výskum a obnova Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017
Čo všetko prinesie sezóna 2017 Pustému hradu?
V roku 2017
pokračujeme v projekte
pamiatkovej obnovy
Pustého hradu
vo Zvolene. Kráľovská
obytná veža Dolného
Pustého hradu je
významnou pamiatkou
nadregionálneho
významu, nakoľko bola
rezidenciou kráľov
Uhorska predovšetkým
v 13. storočí.
Zvolenský hrad – dnes Pustý
hrad bol zároveň sídlom
županov Zvolenskej župy,
ktorá v 13. a 14. stor. patrila medzi najrozsiahlejšie
na území dnešného Slovenska. Mimochodom aj samotný hrad radí rozloha 4,7
ha medzi najrozsiahlejšie na
Slovensku, veža na Dolnom
hrade je jedna z najväčších a
najvýznamnejších stredovekých rezidenčných stavieb v
strednej Európe (pôdorys 20 x
20 metrov) a hradná cisterna
na Hornom hrade je najväčšia
známa stredoveká zásobáreň
vody na území Slovenska (pô-

dorys 7 x 7 metrov a hĺbka 10
metrov).
Na Hornom hrade sa budú od
júla stabilizovať múry hradného paláca a reštaurovať
cenné gotické omietky, ktoré
sa nachádzajú na jeho stenách.
Na Dolnom hrade sa už aktuálne začína oprava severnej
línie opevnenia Dolného hradu (v dĺžke viac ako 50 metrov)
s bránkou pre peších. Je unikátna svojim stavebným riešením
(geometrické zalomenia jej
priebehu) a víta návštevníkov
pri vstupe do hradu. Cieľom
je čo najvernejšie dodržať
vzhľad a štruktúru pôvodného muriva z 13. storočia.
Pôvodnú hradbu, obkolesujúcu Dolný i Horný hrad, dal
postaviť panovník Belo IV.
okolo polovice 13. storočia,
resp. na Hornom hrade už
v prvej polovici tohto storočia.
Počas leta sa presunie archeologický výskum pod vedením
Archeologického
ústavu
Slovenskej akadémie vied aj
na Horný hrad. Predmetom
archeologického
bádania
budú doteraz nebádané terasy

v predhradí tzv. Dončovho
hradu, kde predpokladáme
existenciu remeselných dielní z obdobia stredoveku.
V budúcnosti tu majú byť vybudované rekonštrukcie dielní a výskumom napomôžeme
k ich realizácii. Skúmať
budeme aj prvú priečnu
hradbu z druhej polovice 13.
storočia cez východnú líniu
opevnenia pri veži komitátneho hradu zo záveru 12.
storočia a na plošine pri veži
vo východnej línii opevnenia
z polovice 13. storočia.
Priebežne počas celej sezóny
od júna do októbra budeme
čistiť areál hradu od náletovej
vegetácie a opravovať turistické chodníky v priestore
celého hradu. Vyčistili sme
tiež nádvoria a svahy od náletovej vegetácie a počas „primátorskej brigády“ konanej prvý
júnový víkend, sa tiež obnovil
turistický chodník pod západnou hradbou Dolného hradu.
Ten bude slúžiť návštevníkom
počas opravy severnej hradby
s bráničkou.
Na hrade už pracuje dvadsať

nezamestnaných v rámci
celoslovenského
projektu
záchrany torzálnej architektúry. Okrem výkopových
prác na archeologickom výskume sa budú podieľať aj
na opravách hradných murív.
Ich úlohou bude tiež triediť
kameň a približovať ho priamo na stavbu. Pomôžu tiež
s úpravou zelene na Pustom
hrade a opravami náučného
chodníka.
Počas júla a augusta bude na
Pustom hrade a hrade Peťuša
pokračovať úspešný projekt
Medzinárodnej letnej školy
archeológie
organizovaný
Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre
pod vedením doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD.,
ktorej sa tradične zúčastňujú
desiatky študentov stredných
a vysokých škôl a lektori zo
Slovenska, Poľska, Česka a
Maďarska, ale aj z Nemecka.
Výskum a konzervovanie odkrytej architektúry na Pustom
hrade už 26 rokov financuje
mesto Zvolen. Opätovne sa

tiež podarilo získať grant
z programu Obnovme si svoj
dom Ministerstva kultúry
SR, Letnú školu archeológie podporil Medzinárodný
vyšehradský fond a Banskobystrický samosprávny kraj.
V rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho
dedičstva“ mzdy pracovníkom
refunduje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom
prostriedkov
z Európskeho sociálneho fondu (ESF).
Veríme, že aj tohtoročným
výskumom
a
obnovou
Pustého hradu opätovne
pomôžeme k zvýšeniu počtu
jeho návštevníkov a dotvoríme tento unikátny hradný areál, ktorý v sebe spája
cennú históriu, flóru a faunu
ako aj unikátne výhľady na
Veľkú Fatru, Nízke Tatry, Veporské vrhy, Poľanu, Javorie,
Štiavnické a Kremnické vrchy
a Zvolenskú kotlinu.
PhDr. Ján Beljak,
PhD.,vedúci výskumu na
Pustom hrade

Recept na šťastný život
Ing. Ján Jančo (90)
dlhé roky pôsobil
na
okresnom
výbore v oblasti
poľnohospodárstva.
Poľnohospodárstvo
je jeho srdcovka – vyrastal
na Liptove, kde mali rodičia
statok a on musel pomáhať. Celý
život sa snažil rozmýšľať nad tým,
ako im prácu zlepšiť a uľahčiť –
dôležitá bola výkonnosť a efektivita
v duchu socialistickej práce.
Poľnohospodárstvo
študoval
na ekonomickej vysokej škole
v Prahe. Pracoval v Banskej Bystrici,
neskôr vo Zvolene. Svoju manželku
stretol, kde inde, ako na tanečnej
zábave. Pán Jančo bol na vysokej
škole tanečníkom vo folklórnom
súbore, vďaka čomu precestoval
celý svet. Aktívne hrával volejbal
za bratislavskú Sláviu. Neskôr sa
usadil, mal dve deti. Postupne
do rodiny pribudli dve vnúčatá a dve
pravnúčatá. Jednoznačným kľúčom
k dlhému životu, prežitému v zdraví,
je preňho pohyb.

Aforizmy
Krásne je, keď ti pristane účes,
krásne je, keď ti pristanú šaty, ale
najkrajšie je, keď ti pristane lietadlo.
Pracovitosť je schopnosť človeka
pracovať vtedy, keď sa mu nechce.
Jozef Bily
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Šesťdesiatnici na „svetovej“ premiére Úradníci na bicykloch po Slovensku
Za viac ako 30 rokov pôsobenia
zvolenský malý futbal
nezaznamenal toľko vydarených
akcií ako v tomto roku. Výbor
LIMFU zabezpečil a usporiadal
na vysokej úrovni historicky
prvý ročník Slovenského pohára
výberov malých líg.
Rok 2017 priniesol premiérový ročník
podujatia, ktoré nemá obdobu nielen
na Slovensku, ale ani v Európe - súťaž
„veteránov“ malého futbalu nad
60 rokov.
V sobotu 8. mája po ukončení súťaží
troch líg LIMFU a slávnostnom
odovzdaní cien víťazom a naj
strelcom nastúpili na plochu štadióna
MFK Zvolen s umelou trávou hráči
k stretnutiu LIGY 60+. Pod taktovkou
nekompromisného arbitra Petra
Hanesa nastúpili v bielo-modrých
pruhovaných
“reprezentačných“
dresoch LIMFU hráči vedení
Ondrejom Lamešom proti rivalom
v „limfáckych“ podobných červenobielych dresoch s kapitánom Luborom
Klandúchom. S ohľadom na „vek“ sa
hralo od začiatku svižne, šesťdesiatnici
ukázali výbornú prácu s loptou,
predviedli brilantné technické finesy,

Kampaň Do práce na bicykli
2017 sa skončila



akcie na jeden dotyk a dokazovali
výkonom, že nie sú „starí páni“ a že
majú tento šport v génoch. Skóre
otvoril po individuálnej akcii krížnou
strelou k opačnej žrdi strelecky nadaný
Bosák, polčasový výsledok uzavrel
po brejku s prehľadom Mojžita. Po
najkrajšej akcii zápasu a perfektnej
prihrávke Bosáka pred prázdnu bránu
skóroval Piecka a štvorgólové vedenie
červených zabezpečil po rýchlom
prieniku znovu Bosák. Už sa zdalo, že
Patraš „vychytá nulu“, no pred koncom
stretnutia prepasíroval loptu za jeho
chrbát Konček a zabezpečil modrým
čestný úspech.
Autor myšlienky Ján Račko, ktorý
organizačne podujatie zabezpečil,
po zápase pri malom občerstvení
a doplnení kalórií odovzdal všetkým
účastníkom
pamätné
diplomy.
Šesťdesiatnici potom ešte dlho
„dohrávali“ stretnutie v kuloároch
a spomínali na dávne futbalové časy.
Pri aktivitách LIMFU je predpoklad
začiatku ďalšej tradície, aktéri sa už
tešia na 2. ročník LIGY 60+ v roku
2018 a veria, že si zahrajú už na
novopostavenom
špecializovanom
ihrisku
na
malý
futbal
na sídlisku Západ.
Miloš Masarik

9. júna sa uskutočnil jubilejný 15. ročník cyklojazdy
histórie Via magna, ktorej myšlienkou je symbolicky
spojiť maďarské mesto Szentendre a slovenské mesto
na severe Tvrdošín. Ide o trasu vedúcu po historickej
obchodnej ceste, známej ako Via magna. Každý rok sa
na túto trasu vydávajú cyklisti zo Zvolena, prevažne
zamestnanci mestského úradu, poslanci, ale aj Priaznivci
Pustého hradu (príp. s malým „p“). Cieľom je aj priateľské
stretnutie s primátormi a starostami obcí a miest
na spomínanej trase. Cyklojazda je aj výzvou,
vzdialenosť z Tvrdošína do Zvolena je asi 120 km, cesta
zo Szentendre do Zvolena je viac ako 150 km. Obidve trasy
ponúkajú okrem zážitkov aj nádherné výhľady a pohľady
na slovenskú krajinu. Poďakovanie patrí nielen KST
Pustý hrad, Priaznivcom Pustého hradu, ale aj starostom
a primátorom Dolného Kubína, Likavky, Oravského
Podzámku, Krivej, Dlhej nad Oravou, Tvrdošína,
Szentendre, Visegrádu, Štúrova, Šáh, Dudiniec,
Krupiny, Babinej, Pliešoviec, Dobrej Nivy a Ostrej Lúky
za ich vrelé prijatie a podporu myšlienky. Do videnia
zase o rok!
-ej-

Tento rok sa do kampane na podporu
cyklodopravy zapojilo 74 slovenských
miest a obcí, jedným z nich bol
aj Zvolen. Vo Zvolene jazdilo len
31 súťažných tímov (v roku 2016 až 37).
Spolu najazdili 13 652,13 km a ušetrili
3 617,99 kg CO2. Najúspešnejším tímom
podľa počtu jázd bol tím Bukasbajk
z Bučiny DDD a najlepším tímom podľa
počtu najazdených kilometrov bol tím
AKM z Ministerstva vnútra (vojsko).
Najlepším jazdcom bol Jozef Lukáč.

Hýbsa Slovensko aj vo Zvolene



Stovky detí nielen zo Zvolena sa zúčastnili
akcie na podporu športovania detí
a mládeže pod názvom Hýbsa. Športové
aktivity ako behy, preteky na bicykloch,
a rôzne ďalšie disciplíny zabezpečovala
Nadácia Televízie Markíza. V sobotu
24. júna sa deťmi a dospelými zaplnilo
celé námestie. Vyvrcholením bol tzv.
„farebný beh“. Z centra Zvolena boli
zároveň zabezpečené televízne prenosy.

Zvolenskí volejbalisti postúpili



Na kvalifikačných turnajoch v Lieskovci
a Žiline na majstrovstvá Slovenska
v plážovom volejbale uspeli nakoniec
celkovo tri dvojice: dve dievčenské
z klubu TJ Slávia, Mattová/Karlíková
a Podhradská/Zhou, z MVK Zvolen
postúpil tím Bambura/Grófik.

ROZHOVOR

Ľubomír Ihradský: „Pri florbale si náročnosť športu určuje každý sám.“
Hovorí, že florbal
je pomerne lacný
a dostupný šport
pre jednotlivca,
ktorý sa dá ľahko
hrať na školách
a môže byť pre deti
aj zábavou.
Ak chcete byť
profesionál
a s úspechom hrať ligové súťaže,
trénovať 2x do týždňa nestačí, tvrdí
Ľubomír Ihradský, predseda klubu
Florbal Zvolen.

Hokej je veľmi finančne náročný, kým
florbal je podstatne lacnejší. Čo dajú rodičia
na hokej za mesiac, tu dajú na celú sezónu.
Potrebujete dobré tenisky, florbalku –
hokejku, nejaké tričko a krátke nohavice
a to je všetko. Potom už len telocvičňu alebo
športovú halu, keďže florbal sa hráva pod
strechou.

Z toho vyplýva, že o tento šport môže byť
veľký záujem.
Vo Zvolene, tak ako v každom meste, je to
dosť roztrieštené. Kluby, ktoré to chcú robiť
profesionálnejšie, sa snažia spolupracovať
so základnými a strednými školami a
spolupráca často naráža na prekážky.
Na stránke máte, že ste začali v roku 2013, V mestách, kde je florbal dlhšie, je spolupráca
alebo možno aj oveľa skôr. Aká je pravda? viac previazaná so školami. Vo Zvolene dosť
Náš klub vznikol v roku 2013 ako aktívne spolupracujeme s centrami voľného
pokračovateľ časti klubu N-sport, ktorý sa času Domino a Heuréka.
zaoberal hokejbalom a v roku 2010 zobral
pod svoje krídla aj florbal. V roku 2013 sme Aké má florbal vo Zvolene podmienky?
si povedali, že to vezmeme do vlastných rúk Cirkevná Základná škola sv. Dominika
a založili vlastný klub.
Savia
dosiahla
celkom
pekné
úspechy na majstrovstvách Slovenska
Aká bola vaša cesta k florbalu?
základných škôl v kategórii dievčat.
Komická. Bývalý spoluhráč hokejista sa ma Zo stredných škôl sa podaril v tomto roku
raz opýtal, čo robím v nedeľu. Pozval ma veľký úspech Gymnáziu Ľ. Štúra, kde žiaci
do telocvične, nevedel som, do čoho idem. vyhrali majstrovstvá Slovenska. Z celkového
Môj prvý pokus s florbalom skončil tak, počtu hráčov za GĽŠ na záverečnom turnaji
že som chcel vystreliť loptičku a loptička bola väčšina tých, ktorí sú členmi nášho
ostala na mieste, kým florbalová čepeľ letela klubu a pravidelne hrajú ligové súťaže.
vzduchom. Ale neodradilo ma to.
Váš klub má celkom široký záber – od detí
Je bežný prechod hokejistov k florbalu ?
až po A družstvo. Koľko vás je?
Je bežné prechádzanie od hokeja k florbalu. Počet
našich
členov,
evidovaných
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v Slovenskom Zväze Florbalu (SZFB) ku
koncu sezóny prevýšil 90. Celkovo však
môžem povedať, že nás je viac. Veď nie
každý chce pravidelne hrať súťažné zápasy
a tým pádom nepotrebuje „registračku“.
Tento rok sa navyše budeme prvýkrát lúčiť
s hráčmi, ktorí odchádzajú na vysoké školy.
Mnohí majú otvorené dvere do mužských
extraligových klubov, čo je určite sen každého
florbalistu. Vďaka tomu sa možno niektorí
dostanú aj do reprezentácie. Príkladom
toho je odchovanec klubu Erik Moravčík,
ktorý na tohtoročných majstrovstvách sveta
juniorov hral v elitnej formácii Slovenskej
reprezentácie.
Vaši tréneri sú mladí muži. Ako sa im darí
viesť florbalové nádeje a zladiť štúdium
s trénovaním?
Florbal je mladý šport, a preto v ňom nie
je až tak veľa starších odborníkov, ako je
tomu napríklad v hokeji. Je bežným javom,
že tréneri družstiev aj v najvyšších súťažiach
nie sú „ starí páni“. Podľa mňa je správne
a dôležité, aby tí najlepší jedinci odovzdávali
svoje skúsenosti priamo svojim budúcim
spoluhráčom v radoch mládeže. A vôbec
nie je dôležité, či tréner má 17, alebo je
starší. Mládež potrebuje priamy kontakt
so svojimi vzormi a práve na tréningoch je to
prirodzené miesto.

zabúdame na to, aby sa športom hlavne
bavili. Samozrejme, na to, aby sa hráč mohol
dostať tam, kde je napr. dnes Erik, nestačí
mu trénovať 2x dvakrát do týždňa a v nedeľu
odohrať nejaký zápas. Musí sa tomu venovať
aj mimo tréningov. Individuálne zlepšovať
svoju techniku, pracovať na svojej dynamike,
vytrvalosti, koordinácii, sledovať svoje vzory
atď. Dnes tu máme fenomén internetu,
kde je množstvo inštruktážnych videí
a článkov. Kto tomu nevenuje adekvátny čas
mimo tréningu, tak to nedotiahne vysoko.
Náročnosť športu si ale určuje každý sám.
Niekomu stačí iba chodiť na tréningy, baviť
sa florbalom, občas ísť na turnaj. Niekto
tomu venuje väčšinu svojho voľného času.
Aké máte plány na najbližšie obdobie?
Dva mesiace ich nevidieť. (Smiech)

To si možno hovoria aj členovia klubu.
(Smiech)
Nie.Tréningy sú jedna vec, pravidelné
ligové súťaže druhá, ale veľmi atraktívne
sú aj turnaje, ktoré sú pre nich zdrojom
veľkej zábavy. Inak k tým pánom: budúcu
sezónu bude naše družstvo juniorov hrať
najvyššiu súťaž na Slovensku vo svojej
kategórii a družstvo mužov druhú najvyššiu
súťaž. Našou domovskou halou bude
pravdepodobne športová hala v Badíne.
Vo Zvolene zatiaľ neexistuje hala alebo
V čom spočíva náročnosť florbalu, apropo telocvičňa, ktorá by mala zodpovedajúce
je to náročný šport?
rozmery hracej plochy pre tieto súťaže. Je to
Dnes je každý šport náročný, ide sa veľká škoda!
po úspechoch, výkonoch... a u detí
-ej-
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