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Víkend
atraktívneho
divadla sa blíži

Vyhliadka
z veže kostola
sa stáva realitou

Cintorín v Môťovej rozširuje svoju kapacitu, Zlatý potok mení prevádzkový
režim. Aké novinky zastihli cintoríny
vo Zvolene ešte pred Dušičkami?

Divadlo A. Bagara, Divadlo Bolka Polívky, GUnaGU, Chiki Liki
Tu-a, Katarína Máliková... 29. ročník
obľúbeného podujatia je za dverami.

Dlhoročný sen Zvolenčanov sa splní.
Už na jar 2018 by mohla byť veža Farského kostola sv. Alžbety sprístupnená
pre verejnosť.
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Voľby do VÚC: 4. 11. volíme len raz a na päť rokov
Nakoľko vláda schválila návrh
na spojenie komunálnych volieb
s voľbami do vyšších územných celkov,
bude to 4. novembra poslednýkrát,
čo navštívime volebné miestnosti len
kvôli našim regionálnym zástupcom.
O päť rokov sa už uskutočnia voľby
do VÚC a voľby do samosprávy spolu.
Nie je to jediná zmena, ktorá sa týka
týchto volieb.
Účasť na voľbách takmer každý rok klesá. Kým
napr. účasť na voľbách do samosprávi obcí
v roku 1998 bola viac ako 50-percentná, v roku
2014 už klesla pod 50 %. S účasťou na voľbách
do vyšších územných celkov je to ešte horšie
– tá na začiatku v roku 2001 presahovala len
20 %, dnes sa krúti tesne okolo dvadsiatich
percent. „Vo všeobecnosti sú tieto voľby voličmi
vnímané ako menej dôležité v porovnaní
napr. s parlamentnými, prezidentskými alebo
komunálnymi voľbami. Veľa ľudí nepozná,
aké sú kompetencie samosprávnych krajov.
Ľudia sú zároveň o dianí v samosprávnych
krajoch menej informovaní,“ hovorí Tibor
Madlenák z Univerzity Mateja Bela. Zrejme
má pravdu. Napokon, viete vymenovať aspoň
päť vecí, o ktorých rozhoduje kraj? Viete, že
napr. Banskobystrický kraj má ročný rozpočet
až 160 mil. eur, že rozhoduje o financovaní
a tým pádom fungovaní stredných škôl,
umeleckých,
osvetových,
vzdelávacích,
kultúrnych, zdravotných, sociálnych a iných

zariadení, že financuje opravu ciest 2. a 3. triedy,
rozhoduje o výške cien cestovného hromadnej
dopravy a ovplyvňuje rozvoj cestovného ruchu?
To všetko kraj môže ovplyvniť, takže má naozaj
veľa možností, ako náš život zlepšiť alebo
naopak, pokaziť.
Koho voliť
Keďže väčšina ľudí nemá možnosť sledovať alebo
dokonca ovplyvňovať rozhodovanie krajských
poslancov a predsedu, je potrebné si dôsledne
zvoliť svojich zástupcov hneď vo voľbách.
Na čo by občan mal pri rozhodovaní dať pozor,
čo by si mal pri kandidátoch, z ktorých vyberá
všímať? „Pri voľbách poslancov regionálnych
parlamentov máme výhodu, že môžeme voliť
konkrétnych kandidátov, pričom sa nemusíme
obmedziť len na kandidátku jednej strany, ako je
to pri parlamentných voľbách. V regionálnych
voľbách by malo platiť, že za poslancov
kandidujú osobnosti z regiónu. Predpokladá
sa teda, že voliči volia tých, ktorých poznajú, či
už osobne, sprostredkovane, alebo na základe
ich doterajšej práce, ktorú v regióne v rôznych
sférach odviedli. Tiež by si mal volič všímať,
či sú sľuby, ktoré kandidáti dávajú, reálne
splniteľné,“ hovorí Madlenák.
4.11. to bude prvýkrát, čo budeme voliť
našich zástupcov len v jednom kole. Vláda
o tom rozhodla vo februári. Znamená to,
že v jeden deň si zvolíme nielen predsedu
banskobystrického kraja, ale aj krajských
poslancov. Každé mesto, resp. volebný obvod,

má svojich zástupcov, napr. Zvolen zastupujú
piati poslanci, voliť budeme aktuálne z 38
kandidátov. Títo ľudia potom v regionálnom
zastupiteľstve obhajujú nielen záujmy mesta,
ale rozhodujú o veciach celého kraja, o tom, čo
spája všetkých obyvateľov Banskobystrického
kraja – teda cesty, spomínané zariadenia,
celkový rozvoj.
V deň volieb – na čo si dať pozor
V deň volieb budú volebné miestnosti
otvorené od 7.00 do 22.00. Mesto Zvolen
má 40 okrskov, každá domácnosť dostala
do schránky oznámenie o mieste a čase konania
volieb, teda o tom, ku ktorému okrsku patrí.
Ak ste oznámenie nedostali, informujte sa
na mestskom úrade, ktorý okrsok je ten váš.
Voliť budete krúžkovaním jedného kandidáta
na predsedu a piatich kandidátov na poslanca.
Nakoľko kandidáti majú možnosť odvolať svoju
kandidatúru aj 48 hodín pred konaním volieb,
v hlasovacích lístkoch môžete nájsť aj mená tých,
ktorí nakoniec nekandidujú. Na to to si rozhodne
treba dať pozor a tieto mená nekrúžkovať, aby
vaše hlasy neboli neplatné. Nakoniec je volič
pred odchodom z volebnej miestnosti povinný
odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky do zapečatenej schránky,
inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude
uložená pokuta 33 eur. Kvôli akýmkoľvek
otázkam v čase konania volieb sa obráťte
na
Mestský
úrad
vo
Zvolene,
tel. č. 045/ 5303 205
-ej-
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Cintoríny
vo Zvolene čaká
zmena
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Milí Zvolenčania,
schyľuje sa k voľbám.
Už túto sobotu si
budeme vyberať svojich
zástupcov, ktorí zasadnú
do poslaneckých lavíc a
tiež do kresla predsedu.
Bola by som nedobrou
primátorkou, ak by som
aj pri tejto príležitosti
neuvažovala, čo je
dôležité pre naše mesto.
Najmä ak okolo seba
neustále počúvam vetu: „Nejdem voliť,
aj tak to nemá význam.“ Skutočne nemá?
Uvažujme o tom, keď sa objednávame
u očného lekára a ten nám dá termín až
o niekoľko mesiacov, lebo „očiarov“ v meste
veľa nie je. Pritom licencie lekárom udeľuje
práve samosprávny kraj. Nemá význam ísť
voliť, keď kraj financuje opravu a údržbu
ciest? Koľko nás, Zvolenčanov, nadáva
na nebezpečnú križovatku a chýbajúci
kruhový objazd pri Hypernove? Obracajú
sa na mesto s požiadavkou riešenia a my im
môžeme povedať jediné. Snahu sme mali,
no cesty sú v správe BBSK a ten žiadnu
snahu nemá. Nemá význam ísť voliť, ak
predseda kraja zámerne brzdí to, na čom
Zvolenčanom skutočne záleží? O Borovú
horu s ním zápasíme už takmer tri roky.
Denne dostávam otázky, kedy sa konečne
tento krásny kus prírody vráti do majetku
mesta, kam historicky patrí. Odpoveď je
jednoznačná. Urobili sme všetko, čo sa dalo,
často sme v tejto otázke nahrádzali úlohu
župy. Boli sme to my, kto inicioval zámenu
pozemkov, kto dal vypracovať ich zameranie,
kto predložil návrh v mestskom, dokonca
i v krajskom zastupiteľstve. Boli sme to my,
kto urobil návrh zámennej zmluvy. Všetko
stojí na jednom podpise – na strane kraja,
pochopiteľne. Stará múdrosť hovorí, že
na dvoch stoličkách sa sedieť nedá. Keďže
som si toho veľmi dobre vedomá, pred rokmi
som prisľúbila Zvolenčanom, že ak sa stanem
primátorkou, odídem z funkcie poslankyne
BBSK, ktorú som dovtedy zastávala. Svoj
sľub som splnila, čo mi umožňuje naplno
sa venovať nášmu mestu. Dnes naozaj viem
posúdiť, že stíhať naraz funkciu poslanca
NR SR a zároveň predsedu BBSK (prípad
súčasného predsedu BBSK), jednoducho
nie je možné. Vlastne možné to je – no tak
to aj vyzerá. Teda má alebo nemá význam
ísť voliť? Z môjho pohľadu rozhodne áno.
Treba konečne pomôcť kraju a v konečnom
dôsledku nášmu mestu a ľuďom, ktorí v ňom
žijú. Už v sobotu budeme mať príležitosť.
Nezabudnime na to a do volebnej schránky
vhoďme meno kandidáta na predsedu, ktorý
bude mať čas venovať sa svojej práci a bude
sa zaujímať aj o naše mesto. Rovnako tak
v prípade poslancov.
Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta
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Cintoríny vo Zvolene čaká zmena

e-mail: inzercia@echo.sk

Zvolen bude mať hliadky



Vo Zvolene je celkovo päť cintorínov.
Dva z nich zväčšujú svoju kapacitu.
Cintorín v Môťovej vyčerpal svoju kapacitu,
preto sa mesto na podnety tamojšieho výboru
mestskej časti rozhodlo cintorín rozšíriť.
Vznikne tak 44 nových urnových miest,
58 hrobov a 14 dvojitých hrobov, rekonštrukcia
zahŕňa aj novú prístupovú cestu, chodníky
a palisády. Investícia v hodnote 70 000 eur by
mala byť zrealizovaná do konca roka.
Okrem toho sa mení aj charakter cintorína
na Zlatom potoku. Pôvodne navrhovaný
„zelený cintorín“, teda cintorín len s trávnatým
povrchom a menšími tabuľkami verejnosťou
prijatý nebol. Tento projekt mestské
zastupiteľstvo od architekta Pavelku prijalo
v roku 2006, Zvolenčania sa však ukázali
konzervatívni a naďalej uprednostňovali
pochovávanie
klasickým
spôsobom
do kopaných hrobov s kamennými platňami.
To spôsobilo komplikácie, keďže cintorín rokmi
strácal jasnú koncepciu. Mesto sa v tomto roku
rozhodlo vybudovať základ pre hroby spolu
s chodníkmi, aby predišlo nesystematickému
pochovávaniu. Človek si tak dnes kúpi hrobové

Mestu sa podarilo získať finančný
príspevok 143 tisíc eur na zavedenie
občianskych hliadok do ulíc mesta.
Tieto hliadky budú primárne pôsobiť
v lokalite pod Pustým hradom a budú
úzko spolupracovať s mestskou políciou.
Šesť členov občianskych hliadok bude
zamestnancami mesta počas troch rokov.

Samospráva dostala
vysvedčenie



miesto už s betónovou obrubou, na ktorú pôjde
len platňa. Cena takéhoto miesta bude 340 eur
pre jednomiestny hrob, 480 eur pre dvojmiestny
hrob (plus cena za nájom). Popritom bude
naďalej možnosť pochovávať aj do urien.
Od roku 2006 doba pokročila, mesto nedávno
otvorilo v spolupráci s CEEV Živica prvý
prírodný cintorín na Slovensku, ktorý
pri pochovávaní prihliada na ekológiu –
pochovávať sa bude do papierových urien alebo
vsypom, cintorín bude bez umelohmotných
kvetov, sviečok či náhrobkov. Prírodný
cintorín „Záhrada spomienok“ stojí na druhej
straneoproti klasickým kopaným hrobom či
urnovým miestam. Strednou cestou medzi
klasickým pochovávaním a prírodným

cintorínom bude zachovaná aj pôvodná
myšlienka zelených hrobov s jednoduchou
údržbou kosením.
Celkom inú ponuku vytvára návrh súkromného
investora, ktorý má záujem na cintoríne
vybudovať rodinné hrobky. Človek si tak
môže v súčasnosti vybrať, s akým spôsobom
pochovávania sa stotožňuje najviac. Otvára to
aj diskusiu o smrti a pochovávaní.
Cintorín na Zlatom potoku má aj ďalšie novinky,
hlavný kríž pri veľkej sále zničila búrka, takže
bol cirkvou nanovo osadený a vysvätený.
Vo veľkej sále pribudlo nové osvietenie LED
a už dlhšie je na mieste LCD obrazovka, ktorú
ľudia využívajú na premietanie spomienok
vo forme fotografií.
-ej-

Na Zlatom potoku pribudlo nové ihrisko pre mládež
ulici aj lezecká stena z drevenej konštrukcie.
Priestor tak môže odteraz slúžiť športovým
aktivitám nielen detí, ale aj dospelých.

Kým v minulosti vznikali na sídliskách ihriská
najmä pre vekovo mladšie deti, dnešok ukazuje,
že je potrebné zamerať sa aj na mládež.
Tzv. streetworkoutové ihrisko vzniklo už
na Západe a na Sekieri, v októbri tohto roku
pribudlo fitnes ihrisko na Zlatom potoku, na
Prachatickej ul., ktoré nahradilo predchádzajúce
už zničené herné prvky. Okrem fitnes ihriska,
ktoré obsahuje posilňovacie zariadenia
v hodnote 11 076 eur, pribudla na Prachatickej

To nie je všetko
Sídlisko Zlatý potok v poslednej dobe zažíva
oživenie. V roku 2016 tomu pomohol projekt
„Živého parku“, ktorí vytvorili aktívni
obyvatelia na základe výzvy mesta. V Parku
J. D. Matejovie osadili hmyzie domčeky, búdky
či knižnicu. Odvtedy do Parku J. D. Matejovie
pribudli aj ďalšie hracie prvky, preliezačky,
amfiteáter. Výbor mestskej časti začal
organizovať rôznorodé kultúrne podujatia.
-ej-

Tretia etapa
námestia sa dočká
rekonštrukcie



Mesto sa po tom, čo investor zvolenskej
Európy skončil v konkurze, rozhodlo
konať samo. Projektovú dokumentáciu
tretej etapy rekonštrukcie Námestia SNP
v hodnote 24 000 eur po odsúhlasení
poslancov
mestského
zastupiteľstva
odkúpilo. V ďalšom kroku musí mesto
vyčísliť náklady na rekonštrukciu okolia
Parku Ľudovíta Štúra a s ohľadom
na
finančné
možnosti
rozhodne
o postupnosti opráv. Predmetom
rekonštrukcie by v prvom rade mali byť
chodníky a cesty z oboch strán parku.
Tie by mali nadviazať na prvú a druhú
etapu rekonštrukcie námestia, potrebná
bude investícia do typovo a kvalitatívne
rovnakých materiálov.

Zlatý potok sa mení k lepšiemu.
Výbor mestskej časti inicioval vznik
ihriska určeného pre staršie deti,
mládež a dospelých.

Zvolenčania aj tento rok „vystavili“ mestu
vysvedčenie. V každoročnom prieskume,
ktorý prebiehal pred letom, hodnotili
známkami ako v škole od 1 do 5 činnosť
mesta v 16 strategických oblastiach. Mesto
získalo známku 2,43. S celkovo najlepším
hodnotením v prieskume skončili oblasti
vzdelávanie (2,07), sociálne služby (2,13),
mládež (2,18) a technická infraštruktúra
(2,18). Najhoršie v hodnotení dopadli
dopravná infraštruktúra (2,97), šport
(2,81) a treťou od konca bolo zdravotníctvo
so známkou 2,73.

Jesenné rekonštrukcie

Cesta a vodovod na Kráľovej

Chodník na Študentskej ul.
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Cesta na Pribinovej ul.

Chodník na Ul. E. P. Voljanského

Dvor na Ul. T. Vansovej

Chodník na Ul. Ľ. Fullu

Chodník a schody na Ul. M. Belu

Chodník na Zlatom potoku

´
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Víkend atraktívneho divadla sa blíži

e-mail: inzercia@echo.sk

Zvolen sa rozospieval



Už 29. ročník tradičného
novembrového podujatia sa uskutoční
16. – 19. 11. Tohtoročnými ťahákmi
môže byť nitrianske Divadlo
A. Bagara či Divadlo Bolka Polívky,
ako každý rok poteší aj Divadlo
GUnaGU.
Víkend
atraktívneho
divadla
ponúka
netradičné, ale aj tradičné divadelné formy,
to najlepšie, čo sa za rok podarilo na českých
či slovenských pódiách. Okrem toho sa snaží
v diskusiách otvárať aktuálne spoločenské témy,
nebojí sa dotýkať ani politických či kritických
otázok. „Dramaturgia tohto ročníka odráža
témy, ktoré sú živé v dnešnej spoločnosti.
Odcudzenosť, absencia či odmietanie autorít,
strata hodnôt, nedôvera k cudziemu...,“ hovorí
riaditeľ festivalu Tomáš Kršňák. K tomu sa
pridáva hudobná dramaturgia, ktorá sa snaží
skôr zaujať, priniesť niečo, čo sa vo Zvolene
často neobjavuje. „Na jednej strane niečo
nové, náročnejšie, ale na druhej strane aj
na oddych a uvoľnenie po predstaveniach. „Viac
ako štvrťstoročie existencie festivalu dokazuje,
že jeho ciele sa darí napĺňať a o podujatie
tohto typu je záujem. Z ľudí, ktorí mali
možno prvé stretnutie s avantgardou vďaka
Víkendu atraktívneho divadla, sú dnes sami
uznávaní umelci, prezentujúci svoje umenie

na festivale,“ odkazujú organizátori festivalu
Boris a Tomáš Kršňákovci. Čo tento rok čaká
návštevníkov v Dome kultúry ŽSR? Nové
slovenské dokumenty a filmy ako Mečiar,
Ťažká duša, koncerty Sto múch, Kataríny
Málikovej či Chiki Liki Tu-a a samozrejme
divadelné predstavenia. „Z divadiel bude určite
zaujímavé Divadlo Andreja Bagara z Nitry. Aj
keď ide o kamenné divadlo, ktoré sa na VAD-e
neobjavuje často, vybrali sme ho kvôli režisérovi
Sväťovi Sprušanskému a autorovi hry Lacovi
Keratovi. Sprušanský je vždy zárukou iného
pohľadu, provokatívnej témy, netradičného
spracovania. Podobne aj autor hry Laco Kerata,
ktorý ako herec vyrástol v 90-tych rokoch

v súbore Stoka. Asi divácky najpríťažlivejšie
bude Divadlo Bolka Polívku so Chantal Poulaine
a už tradične privítame divadlo GUnaGU,“
hovorí Kršňák mladší a dodáva: „Z hudobného
programu je ťažké niečo vyzdvihnúť a odporučiť
samostatne, všetko tu bude prvý raz, všetko je
výnimočné a stojí za pozretie. Tohto roku bude
asi menej “tancovačky” a viac umeleckého
zážitku. Rovnako tak je silný výber filmov,
z ktorých mnohé budú festivalovou premiérou.“
Celý festival sa uskutoční v Kultúrnom dome
ŽSR a lístky naň zoženiete v Informačnom
centre mesta, v Total Music či Invii alebo
prostredníctvom vstupenky@vadfestival.sk.
-ej-

Majú už dvadsať rokov, deti a stále chuť tvoriť
Nenápadné Divadlo Zelienka
pôsobí vo Zvolene už dvadsať rokov.
Zo stredoškolákov sa stali „dospeláci“,
rodičia, ale súbor drží naďalej pokope.
Teší ich nielen dobrá spätná väzba
od detského diváka, ale aj úspechy
na viacerých súťažiach.
História dnešného Divadla Zelienka sa viaže
k nástupu nového vedúceho Domu kultúry
ŽSR Pavla Halaja v roku 1996. On sám bol
vyštudovaným dramaturgom a veľkým
ochotníckym nadšencom. Pred príchodom
do Zvolena pôsobil v podobnom súbore
v Badíne. „V Dome kultúry ŽSR v spolupráci
s Mariánom Kološtom našiel dobré podmienky
a rozhodol sa nadviazať na divadelnú tradíciu
vo Zvolene, ktorú od roku 1932 výrazne
prezentovalo dramatické združenie Detvan,“
začína rozprávanie dnešný vedúci a režisér
súboru Milan Krnáč.
Názov súboru Zelienka je odvodený
od prvej premiéry divadla. „Pán Halaj dlho
nosil v hlave literárnu predlohu od Ľuda
Zelienku – Detvianska nátura, ktorú sa mu
v Badíne nepodarilo pripraviť. Vo Zvolene
mu to umožnil vznikajúci súbor aj existencia
FS Marína, lebo hra je veľmi prepletená
aj s ľudovými pesničkami.“ Na prvú premiéru
si bývalý člen divadla Marián Kološta spomína
takto: „Premiéra Detvianskej nátury dopadla
nad očakávania. Dvadsaťčlenný herecký súbor
na čele s nezabudnuteľným Jánom Holekom –
rozprávačom, ktorý posúval skvelo upravený
Halajov text, na pôsobivej, variabilnej scéne
Pavla M. Kubiša s kolektívom, ľudovou hudbou
a tanečníkmi folklórneho súboru železničiarov
Marína s choreografiami Mgr. Jána Jamrišku
postavili latku náročnosti poriadne vysoko.“ Už
pred prvou premiérou bolo v novovzniknutom
kolektíve rozhodnuté, že ponesie meno
Divadelný ochotnícky súbor Ľuda Zelienku.
„Ľudo Zelienka bol rodák zo Zvolena a jeho
otec bol železničiar, takže sa to so súborom
dobre prepojilo. Navyše bol aktívnym členom
súboru Detvan, pre ktorý písal aj hry,“ hovorí
Kološta. Dramaturgia DOS Ľuda Zelienku
bola od začiatku zameraná na mládež, deti,

ale aj dospelých a inšpirovaná najmä ľudovou Zochova divadelná Revúca a obsadili tretie
miesto, čo vnímajú ako veľký úspech.
tematikou.
„Prvé miesta si medzi sebou stále striedajú
Príchod novej generácie
poloprofesionálne súbory z Brezna či Tisovca,
Po roku 2007 dochádza v DOS Ľuda Zelienku takže každý, kto skončí tretí, je vlastne
ku generačnej výmene a neskôr aj k zmene druhý najlepší,“ smeje sa Krnáč. S hrou
názvu na jednoduchšie Divadlo Zelienka. pre deti Adonin palác zase divadlo postúpilo
„Po roku 2007 prišli ľudia, ktorí tvoria gro na celoslovenskú súťaž do Rimavskej Soboty.
divadla dodnes,“ hovorí Krnáč, ktorý časom Z hercov sa po rokoch stali priatelia
prevzal režisérsku stoličku. „Začali sme sa a z niektorých aj rodina. „Pre mňa bude
orientovať viac na detského diváka, pretože samozrejme vždy blízka hra Púpavienka, kde
niečo podobné vo Zvolene chýbalo,“ hovorí som sa zoznámili s mojou manželkou Monikou,“
režisér. Dramaturgiu divadla naďalej tvoria hovorí s úsmevom Krnáč. Posledné roky sa
hry na ľudových motívoch, ale pridávajú sa aj rodina Zelienkovcov rozrástla o niekoľko
autorské hry a modernejšie diela. „Máme v tíme prírastkov. „Je ťažké skĺbiť rodinný a pracovný
Dana Detto Mališa, ktorý veľa píše, vyhral život s divadlom. Moja manželka povedala, že
so svojou prácou aj súťaž Dramaticky mladí. keby nebola súčasťou Divadla Zelienka aj ona,
Snažíme sa pretvárať jeho texty,“ vysvetľuje nechápe, prečo v ňom trávime toľko času,“
Krnáč. Zároveň dodáva: „Na druhej strane smeje sa Krnáč. Čo sa týka kostýmov, rekvizít,
často si zoberieme nejaký pôvodný text a ten väčšinu si divadelníci vyrábajú sami. „Chce to
upravíme. Tak to bolo aj s Dobšinského Hlúpou veľa času, ale spätná väzba od detí, ktoré chodia
ženou, ktorá sa stala našou najúspešnejšou na naše predstavenia, nám hovorí, že to stojí
a najreprízovanejšou hrou.“
za to. Potvrdilo sa to aj toto leto vo Fun zóne, kde
Súbor
posunula
dopredu
spolupráca naše rozprávky boli vždy plné. No a na Mikuláša
s absolventkami Akadémie umení Monikou musíme hrávať vždy dve predstavenia v jeden
Tatarkovou a Petrou Kovalčíkovou. Tak deň, aby sa ľudia pomestili.“
vznikla hra Pán a Pani Morganovci, dráma Divadlo Zelienka oslávilo svoju dvadsaťročnicu
z manželského prostredia Baldachýn či 21. 10. galavečerom s názvom Zelienkovská
Komédia na šnúrke. „Veľkú rolu v našom nátura. Pripomenulo si svoje korene a uctilo
súbore v neposlednom rade zohráva aj režisér a pamiatku Ľuda Zelienku, o ktorom v spolupráci
pedagóg Andrej Turčan, ktorý je akýmsi naším s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra, jeho
lektorom, priaznivcom, ale hlavne priateľom,“ dcérou Annou a kolektívom pamätníkov
dodáva Krnáč.
vydalo publikáciu. Zároveň divákom dalo jasne
Rok 2017 bol pre Divadlo Zelienka úspešný, najavo, že ich príbeh, rovnako ako spomienka
s hrou Pán a Pani Morganovci postúpili na nášho nezabudnuteľného rodáka, zďaleka
na krajskú prehliadku ochotníckych divadiel nekončí.
-ej-
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V dňoch 13. – 15. 10. 2017 sa uskutočnil IX.
ročník Zvolenského festivalu speváckych
zborov. Festival mal svojich nováčikov,
ktorí sa predstavili zvolenskému publiku
po prvý raz a hneď si získali jeho priazeň,
napr. detský spevácky zbor Štvorlístok
zo Zvolena, spevácky zbor mesta Nová
Baňa – Cantus Monte Regis a Brněnský
akademický sbor. Okrem už spomínaných
troch speváckych zborov sa so svojím
programom
zvolenskému
publiku
predstavili počas troch festivalových dní
aj nasledujúce spevácke zbory: Spevácky
zbor Súkromného konzervatória Pink
Harmony, domáci Zvolenský spevácky
zbor, spevácky zbor Hron z Banskej
Bystrice, Spevácky zbor mesta Brezna
a Cirkevný spevácky zbor Božského Srdca
Ježišovho, Zvolen-Sekier. Zahraničnými
hosťami boli dva zbory, obidva z Českej
republiky: Smíšený pěvecký sbor Karla
Němečka z Moravského Krumlova
a Brněnský akademický sbor.

Detská lesnícka
univerzita opäť otvorila
svoje brány



Pondelok 16. októbra 2017 sa
pre 46 šiestakov zo základných škôl
vo Zvolene, Banskej Bystrici, Badíne,
Sliači a Vígľaši začal inak ako bežný
školský deň. Stali sa študentmi už
8. ročníka Detskej lesníckej univerzity.
Slávnostné otvorenie a hneď aj prvé
prednášky a zážitky odštartovali ráno
o 8.30 v Národnom lesníckom centre
vo Zvolene. Počas deviatich mesiacov
štúdia čaká malých záujemcov o les a
lesníctvo nielen univerzitné prostredie,
kde si môžu vyskúšať vysokoškolské
štúdium, ale aj netradičné miesta výučby
ako virtuálna jaskyňa, lesný sklad či
obľúbené a osvedčené miesta živého
učenia v lese a arboréte.

Premiéra
so znepokojivou témou



Divadlo J. G. Tajovského začalo
svoju sezónu tradične premiérou.
Inscenácia hry Mila Urbana Beta, kde
si? hovorí o rebelke Bete, ktorá sa vracia
do rodnej dediny po pôsobení v meste.
Podobnosť s témou nachádzame aj
v súčasných reáliách, ľudia, ktorí
svojou odvahou a odlišným pohľadom
na svet provokujú iných, stretávajú sa
s ohováraním, odsudzovaním, dokonca
prenasledovaním, ktoré často končí
tragicky. Znepokojivá téma nastavuje
zrkadlo dnešnej spoločnosti a pripomína,
že ani za stovku rokov sa toho
v spoločnosti veľa nezmenilo.

Tretia oslava narodenín
OKA



15 000 návštevníkov a 3 000 hodín
aktivít, toľko sa toho udialo za uplynulý
rok v Občianskom centre OKO
na sídlisku Západ-Tepličky. Projekt,
ktorý mesto vytvorilo v roku 2014
v spolupráci s Centrom komunitného
organizovania, občianskou iniciatívou
a nórskym partnerom, dnes slúži ako
inšpirácia pre ďalšie mestá, ale aj krajiny,
napr. Českú republiku, Poľsko, Albánsko,
Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, atď.
V OKU sa denne konajú aktivity pre deti
aj dospelých ako tanečné, výtvarné či
pohybové krúžky, ďalej rôzne stretnutia
občanov a záujmových skupín, workshopy
a mnohé iné.

V KULTÚRE
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´ PODUJATÍ´
KALENDÁR
2.11.

ANTONIE
KRZEMIEŇOVÁ:
Život je hra

16.00 hod.

Prednáška so psychosomatičkou
Krajská knižnica ĽŠ

2.11.

Lukáš Adamec
Koncert Superstaristu
Vstupné 7 €

18.00 hod.

6.10.

Peter Stoličný
Ján Štrasser
Igor Bázlik:
POLEPETKO

10.00 hod.

2.-30.11.

Výstava fotograﬁí

6.11.-29.12.

Edita Malachovská
– Moje čipôčky
Výstava paličkovanej čipky

Mestský úrad

6.11.-29.12.

Vyrezávané koníky
Jána Tatarku
Výstava pri príležitosti životného
jubilea autora

9.00 hod.
POS

Stará radnica

3.11.

Plavecká 12-hodinovka

Voľný vstup na plaváreň,
8.00-20.00 hod.
k tomu diplom a ﬁt tyčinka
Mestské kúpele Zvolen

Krst knihy:
Remove before flight
Rozprávky inšpirované životom
od Zuzany Almáši Koreňovej

3.11.

17.00 hod.

ČÍTANIE BEZ BARIÉR

7.11.

Nikolaj Koljada:
SLIEPKA

18.30 hod.

Štúdio DJGT

3.11.

Vystúpenie pre verejnosť
Vstupné 4 €

17.00 hod.
Dk ŽSR

3.11.

Vernisáž výstavy
fotografií
Juraj Slota

16.00 hod.

7.11.

Slabozrakí verzus vidiaci
16.00 hod.
spisovatelia čítajú zo svojej tvorby
RASŤO PIŠKO – MICHAL HERCEG
Krajská knižnica ĽŠ

Hotel Academic

Zornička:
Polstoročie krásy

Koncert Detského
speváckeho zboru
Štvorlístok

(ne)bojte sa v zámku:
Kabinet doktora
Caligariho

7.11.

10.11.

16.00 hod.

SNG, Zvolenský zámok

Sála DJGT

Stará radnica

Zväz slovenských
fotografov

e-mail: inzercia@echo.sk

10.11.

Zornička:
Polstoročie
krásy

17.00 hod.

Vystúpenie pre verejnosť Vstupné 4 €
Dk ŽSR

(ne)bojte sa v zámku:
Kabinet doktora
Caligariho

10.11.

19.00 hod.

Premietanie hororu Vstupné: 3 €
Zámocká krypta, Zvolenský zámok

10.11.

Bengt Ahlfors:
ILUZIONISTI

18.30 hod.

Kúzelná komédia o svete divadelných ilúzií
venovaná jubileu 70 rokov Vladimíra Rohoňa.
Sála DJGT

11.11.

Deň otvorených dverí

9.00 hod.

Školy športu a umenia
PinkHarmony

11.11.

Prichádzajú vám
exekúcie?

Remeselná dielňa pre verejnosť

16.00 hod.
Osveta Zvolen

Galéria na Tehelnej

Prednáška Centra správnej pomoci
Zvolen, ul. J. Kozáčeka č.9

Lukovské svetlonosy

4.11.

9.00 hod.

pri príležitosti 500. výročia reformácie
Evanjelický kostol sv. Trojice

4.11.

MVK Zvolen
vs. COP Trenčín

18.00 hod.

Extraliga vo volejbale
ZŠ Námestie mládeže

Kurz feng-shuei 1. stupeň

Dk ŽSR

5.11.

15.00 hod.

Rozprávka o Polepetkovi, ktorý poplietol úplne
všetko.
Sála DJGT

Jan Svetlan Majerčík
Koncert

5.11.

17.00 hod.
Stará radnica
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18.30 hod.

Silná dráma antických rozmerov v prostredí
slovenskej dediny.
Sála DJGT

9.11.

Milo Urban: BETA,
KDE SI?

10.00 hod.

Súťaže, diskotéka, masky

KALENDÁR PODUJATÍ

(ne)bojte sa v zámku:
Kabinet doktora
Caligariho

16.00 hod.

9.11.

Jozef Cíger Hronský:
SMELÝ ZAJKO

16.00 hod.

Prednáška o výsledkoch
výskumu a obnovy

Krajská knižnica ĽŠ

Cena profesora
Jindřicha Halabalu 2017

9.11.

17.00 hod.

13. ročník medzinárodnej študentskej súťaže
v dizajne nábytku a interiéru
SNG, Zvolenský zámok

Jaroslav Žák:
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

9.11.

18.30 hod.

Komédia o večnom boji študentov a kantorov.
Sála DJGT

16.00 hod.

11.11.

Patchwork
Remeselná dielňa
z cyklu Stretnutie s remeslom

Pustý hrad a Peťuša

11.11.

Premietanie hororu Vstupné: 3 €
Zámocká krypta, Zvolenský zámok

Silná dráma antických rozmerov v prostredí
slovenskej dediny.
Sála DJGT

5.11.

13.30-17.30 hod.

Rezervácie a info
o kurze na č.: 0902 165 573 alebo na
e-mail : jankaavelange@gmail.com

Obnovená premiéra:
Peter Stoličný
Ján Štrasser
Igor Bázlik:
POLEPETKO

8.11.

Milo Urban: BETA,
KDE SI?

DETI HURÁ
DO ČÍTANIA 3

16.11.

10:00 a 13:30

Besedy s tvorcami kníh Ivona Ďuričová, Marta
Hlušíková
Krajská knižnica ĽŠ

Zornička: Polstoročie
krásy

16.11.

17.00 hod.

Vystúpenie pre verejnosť Vstupné 8 €

Víkend atraktívneho
divadla

16.-19.11.

29. ročník festivalu
Vstupenky v IC Zvolen, Total Music, Invia, vstupenky@vadfestival.sk
Dk ŽSR

NOC DIVADIEL

18.11.

Európske podujatie
18.30 hod.
prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom
v netradičnom časovom rozpätí.
Sála DJGT

Country večer
s rebelmi

16.00 hod.

Katka Koščová
a Geišbergovci

14.11.

Známa slovenská rozprávka
o dobrodružstvách Zajka, ktorý prekonal svoj
strach.
Sála DJGT

Peter Stoličný
Ján Štrasser
Igor Bázlik: POLEPETKO

15.11.

10.00 hod.

Anna Franková:
DENNÍK ANNY
FRANKOVEJ

15.11.

17.00 hod.

Záhady histórie
Prednáška a prezentácia kníh
Krajská knižnica ĽŠ

Neprešlo jazykovou korektúrou.
Za zmenu v programe zodpovedá vždy organizátor podujatia.
PRIPRAVUJETE V DECEMBRI PODUJATIE A CHCETE DAŤ O ŇOM VEDIEŤ?
Pošlite nám ho do 22.11. na adresu noviny@zvolen.sk a nájdite sa budúci mesiac v novinách.

21.11.

10.00 hod.

Unikátny príbeh dospievajúcej Anny prenesený
zo stránok denníka na divadelnú scénu.
Sála DJGT

Zdeněk IZER
a autokolektiv
www.ticketportal.sk

Anna Franková:
DENNÍK ANNY
FRANKOVEJ

21.11.

19.00 hod.
DK ŽSR Zvolen

22.11.

10.00 hod.

Unikátny príbeh dospievajúcej Anny prenesený
zo stránok denníka na divadelnú scénu.
Sála DJGT

Sála DJGT

MILOŠ JESENSKÝ:

19.11.

19.00 hod.

Koncert
Vstupenky v IC Zvolen, www.ticketportal.sk
Dk Podborová

Osveta Zvolen

10.00 hod.

18.11.

20.00 hod.
Piváreň Gurmán

11.11.

Dk Lukové

Festival chrámovej
piesne ZD ECAV

Anglická veselohra s pesničkami a vynaliezavými študentmi Oxfordskej univerzity.
Sála DJGT

13.00 hod.

8.11.

Podložky z pedigu

15.11.

18.30 hod.

DJGT

19.00 hod.

Premietanie hororu Vstupné: 3 €
Zámocká krypta, Zvolenský zámok

Brandon Thomas:
CHARLEYHO TETA

DETI HURÁ
DO ČÍTANIA 3

23.11.

11:00 - 13.30 hod.

Besedy s tvorcami kníh: Daniel Pastirčák
Krajská knižnica ĽŠ

ČÍTANIE BEZ BARIÉR

23.11.

Slabozrakí verzus vidiaci
11.00 hod.
spisovatelia čítajú zo svojej tvorby
HANA LASICOVÁ – VIERA PETROVČINOVÁ
Krajská knižnica ĽŠ
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´ PODUJATÍ́
KALENDÁR
e-mail: inzercia@echo.sk

23.11.

Literárny klub

16.00 hod.

Osveta Zvolen

28.11.

Bengt Ahlfors:
ILUZIONISTI

Štúdio DJGT

23.11.

Tajomstvá zdravého
života

16.30 hod.

Prednáška pre verejnosť

Adventné vence
Remeselná dielňa pre verejnosť

Osveta Zvolen

23.11.

Monodrámy

17.30 hod.
Žiačky VI. ročníka
hudobno-dramatického umenia sa predstavia
s vlastným naštudovaním monodrám
Komorné divadlo J. M. Pinku (Jesenského 42)

23.11.

Kurátorský výklad
To najlepšie,
čo doma máme

18.00 hod.

Pragmatický romantik
O architektovi a tvorcovi nábytku Dušanovi Jurkovičovi
SNG, Zvolenský zámok

24.11.

Turnaj partnerov
mesta Zvolen
Volejbal a futbal

24.11.

Filmový skoro klub:
Mami!

Stará radnica

24.11.
SIMA Martausová
a Dievčenský spevácky
18.00 hod.
zbor Slovenského rozhlasu
Koncert

www.predpredaj.sk
Dk Podborová

William Shakespeare:
SKROTENIE ZLEJ ŽENY

24.11.

18.30 hod.

Shakespearova komédia o tom najkrajšom
krotení – ľúbostnom.
Sála DJGT

Sakrálna výtvarná
tvorba 2017

24.-26.11.

16.30 hod.

Výstava výtvarných diel
Evanjelický kostol svätej Trojice

Peter Stoličný
Ján Štrasser
Igor Bázlik: POLEPETKO

26.11.

15.00 hod.
Sála DJGT

Zasadnutie mestského
zastupiteľstva

27.11.

13.00 hod.

Rozpočet, dane, aktualizácia...
Zasadačka na prízemí, MsÚ

Milo Urban: BETA,
KDE SI?

28.11.

10.00 hod.

Silná dráma antických rozmerov v prostredí
slovenskej dediny.
Sála DJGT

Milo Urban:
BETA, KDE SI?

28. a 29.11.

16.00 hod.

Osveta Zvolen

29.11.

Šanca pre talenty

10.00 hod.
Worskop so Sisou Sklovskou
pre deti od 6 do 18 rokov
Info o mieste na plagátoch PinkHarmony, Školy
športu a umenia Vstupné: 15 €
Anna Franková:
DENNÍK ANNY
FRANKOVEJ

29.11.

10.00 hod.

Unikátny príbeh dospievajúcej Anny prenesený
zo stránok denníka na divadelnú scénu.
Sála DJGT

30.11.

Improliga a multimédiá

Vieš improvizovať?
17.30 hod.
Máš dar reči ci predstavivosť?
Príď do nášho divadla a spoločne
s nami vytvor uvoľnenú atmosféru
Komorné divadlo J. M. Pinku (Jesenského 42)

17.30 hod.

Tradičné premietanie
Vstup voľný

28.11.

10.00 hod.
Sála DJGT

Hľadáme ľudí so „srdcom na dlani“!

18.30 hod.

Jaroslav Žák :
ŠKOLA ZÁKLAD
ŽIVOTA

30.11.

18.30 hod.
Sála DJGT

Otvorené manželstvo

30.11.

19.00 hod.
Kam až sme schopní zájsť
v snahe oživiť vyhasnutý ošiaľ lásky?
Od tvorcov úspešných komédií: Tri letušky
v Paríži, Klamstvo a Pyžamo pre šiestich.
www.ticketportal.sk
Dk Podborová

Poznáte človeka,
ktorý dobrovoľne
tvorí skvelé akcie,
podujatia, projekty?
Človeka, ktorý
obetavo a nezištne pomáha iným?
Ľudí, čo majú „srdce na dlani,“ je veľmi
veľa. Ich skutky sú však tiché a nenápadné,
pretože nepotrebujú hlasno hovoriť o tom,
čo robia pre iných. Častokrát sa pomáhanie
stalo ich životným štýlom. Je však dôležité
vedieť im poďakovať a oceniť ich, pretože
akákoľvek dobrovoľnícka činnosť má pre
našu spoločnosť nevyčísliteľnú hodnotu.
Porozmýšľajte, či poznáte takého človeka...
Dajte nám vedieť.
Nominujte dobrovoľníkov, dobrovoľníčky

alebo projekty na ocenenie “Srdce
na dlani 2017.”
Nominovať môžete ako organizácia
aj ako skupina minimálne troch osôb
do 10. 11. 2017.
Ďalšie
informácie
o
oceňovaní,
nominačný formulár a štatút oceňovania
nájdete na našej stránke: www.
centrumdobrovolnictva.sk/nase-sluzby/
ocenovanie-dobrovolnikov
O oceneniach rozhodne hodnotiaca
komisia
a
ocenenia
odovzdáme
8. 12. 2017 o 17.00 hod. na slávnostnom
podujatí v Radnici na Námestí SNP
v Banskej Bystrici. Slávnostné podujatie sa
koná pod záštitou pána primátora mesta
Banská Bystrica.
Miriam Dubovská
Centrum dobrovoľníctva

Poďakovanie
Klub slovenských turistov Pustý hrad srdečne ďakuje širokej turistickej
verejnosti, ktorá ho podporila svojou účasťou na podujatiach v roku
2017 a tak pomohla naplniť poslanie klubu, ktorou je: podpora domácej
turistiky, propagácia mesta Zvolen a Pustého hradu. Zároveň ďakujeme
podporovateľom a to mestu Zvolen, primátorke Lenke Balkovičovej,
Jaroslavovi Stehlíkovi z o. z. PPH, ako aj nášmu dopravcovi. Veríme, že nám podporu
zachováte aj v roku 2018 a budete sa naďalej zúčastňovať našich podujatí, ktorých plán
pomaličky pripravujeme, a tak spolu strávime opäť príjemné chvíle v lone prírody.
Pavel Fabian, predseda KST Pustý hrad
PROGRAM Víkend atraktívneho divadla/ Dom kultúry ŽSR
štvrtok 16. 11.
18:00 Divadlo Andreja Bagara Nitra - “Dobro”
21:30 Kubo Ursiny, Dorota Nvôtová a Talent Transport “Peter a Lucia”, koncertná premiéra vo Zvolene

piatok 17.11.2017
13:00 Richard Muller: Nespoznaný, ﬁlm s hosťom: Miro
Remo, režisér
15:00 Michal Hvorecký - “Troll”, autorské čítanie
17:30 Divadlo Bolka Polívky - “Šest tanečních hodin v šesti
týdnech”
20:30 RUDY LINKA - “Tu kytáru, jsem koupil kvuli”, one
man show
22:30 Chiki Liki Tu-a spolu s dychmi
Zmena programu vyhradená.

sobota 18.11.2017
15:00 Mečiar, ﬁlm, festivalová premiéra
17:00 Ruzka Klazika - Daniel Majling, Martina Kotláriková
(BRaK)
18:30 GUnaGU - “Muži sa minuli”
21:00 Katarína Máliková a Pustvopol,
nedeľa 19.11.2017
14:00 Medzinárodný súbor Petra Butka (Česko / Srbsko /
Slovensko) - “Birds in the house”
16:00 Ťažká duša, ﬁlm, hostia: Marek Šulík, Jana Belišová
18,30 Naozaj bolo dosť Kalmusa? prezentácia nového
katalógu a diskusia
19:30 Disk Trnava - “Continuo Hommage á Milan Brežák”
v réžii Blaha Uhlára
21:00 STO MÚCH, koncertný návrat po 4 rokoch

Vývoz problémových látok v meste Zvolen v dňoch 06.11. - 10.11.2017
Vývoz problémových látok v meste Zvolen sa bude
vykonávať prostredníctvom „mobilného ekoskladu“
v dňoch 06.11. – 10.11.2017. Uvedený mobilný ekosklad
bude zbierať:
 svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť – 3 ks/
obyv./rok
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky) – 1 ks/obyv./rok
 opotrebované motorové oleje – 5 l/obyv./rok
 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice – 2 kg/obyv./rok
 batérie a akumulátory – 2 ks/obyv./rok
 vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory,
monitory, rádiá, tranzistory, počítače, sporáky, práčky) - 1
ks/obyv./rok
Občan sa preukáže preukazom totožnosti, čím potvrdí trvalé
bydlisko na území mesta Zvolen.
Harmonogram „Mobilného ekoskladu“
v dňoch 06.11. – 10.11.2017
06. novembra 2017
HODINA PRISTAVENIA MIESTO PRISTAVENIA
14.00 – 14.10
A. Nográdyho 17
14.20 – 14.30
Strážska cesta 21
14.40 – 14.50

Tulská 19
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15.00 – 15.10
15.20 – 15.30
15.40 – 15.50
16.00 – 16.10

Novozámocká 9
Novozámocká 51
Balkán parkovisko pred potravinami
Slatinské nábrežie – park. pri nábytku

07. novembra 2017
HODINA PRISTAVENIA MIESTO PRISTAVENIA
14.00 – 14.10
križovatka M. M. Hodžu
a J. Kráľa
14.20 – 14.30
križovatka T. Vansovej a R. Čelku
14.40 – 14.50
P. Jilemnického pri ZŠ
15.00 – 15.10
M. R. Štefánika 6 – oproti potravinám
15.20 – 15.30
J. Kozačeka 16
15.40 – 15.50
I. Lihoveckého 9
16.00 – 16.10
Uramova
08. novembra 2017
HODINA PRISTAVENIA MIESTO PRISTAVENIA
14.00 – 14.10
križovatka 11. marca a Školskej
14.20 – 14.30
križovatka F. Hečku a Školskej
14.40 – 14.50
Okružná 115, bl. 16
15.00 – 15.10
Okružná 39
15.20 – 15.30
Topoľová – oproti potravinám
15.40 – 15.50
Ľ. Fullu 15, bl. 8
16.00 – 16.10
gen. Svobodu 74, bl. 28
16.20 – 16.30
Záhonok 19

09. novembra 2017
HODINA PRISTAVENIA MIESTO PRISTAVENIA
14.00 – 14.10
J. Bánika 15
14.20 – 14.30
Smreková – pri nákupnom stredisku
14.40 – 14.50
križovatka Partizánskej a D. Matejovie
15.00 – 15.10
A. Hlinku – konečná MHD
15.20 – 15.30
A. Hlinku – pri výškových panelákoch
15.40 – 15.50
Prachatická 2248/35
16.00 – 16.10
M. Rázusa 22
10. novembra 2017
HODINA PRISTAVENIA MIESTO PRISTAVENIA
14.00 – 14.10
križovatka 1. mája a F. Kráľa
14.20 – 14.30
križovatka S. Chalupku a J. Bottu
14.40 – 14.50
križovatka A. Komenského a J. Šafárika
15.00 – 15.10
Sokolská – pri bývalej II. ZŠ
15.20 – 15.30
križovatka M. Kukučína a Družstevnej
15.40 – 15.50
Sokolská – pri dome kultúry ŽSR
16.00 – 16.10
J. Švermu – pri potravinách
16.20 – 16.30
križovatka Môťovskej a Elektrárenskej
13. novembra 2017
HODINA PRISTAVENIA MIESTO PRISTAVENIA
15.00 – 15.15
Zolná – križovatka ul. Povst. letcov
a Zolnianskej cesty
15.25 – 15.40
Lukové – pri Kultúrnom dome
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Vyhliadka z veže kostola sa stáva realitou

Deň bielej palice

Túžba ľudí, aby sa mohli na zvolenské
námestie zadívať zhora a uvidieť
ho v celej kráse, sa pomaličky plní.
Rímskokatolícka farnosť Zvolenmesto najmä vďaka finančnej podpore
magistrátu rekonštruuje prístup
na vežu katolíckeho kostola. Ak
všetko dobre pôjde, mohla by byť
sprístupnená v máji budúceho roka.

V roku 1964 vyhlásila Svetová
únia nevidiacich 15. október
za Svetový deň bielej palice. Pri tejto
príležitosti pripravuje každoročne
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska v spolupráci s Policajným
zborom SR dopravno-preventívnu
akciu Deň bielej palice zameranú
na bezpečný pohyb zrakovo
postihnutých
na cestných priechodoch
pre chodcov.

Minulý rok počas Dní európskeho kultúrneho
dedičstva boli veže kostolov po dlhej dobe
sprístupnené verejnosti. Ľudia boli nadšení.
„O výstup na vežu bol veľký záujem. Ľudia
čakali v radoch, aby sa mohli pozrieť na
zvolenské námestie zhora. Pochopili sme, že pre
Zvolen je veľké šťastie mať takúto vyhliadku,“
hovorí primátorka Lenka Balkovičová. Mesto
preto vyčlenilo v rozpočte sumu 20 000 eur
na rekonštrukciu prístupu do veže.
Najdôležitejšia bola otázka bezpečnosti.
„Museli sme vymeniť a zvýšiť zábradlie
balkónu. Staré skorodované zábradlie s výškou
95 cm bolo nahradené novým, vysokým
1,30 m,“ hovorí Ján Čierny, nadšenec projektu
a člen ekonomickej rady farnosti. Ako dodáva,
nové zábradlie vytvorili umeleckí kováči a je
kópiou starého.
Zároveň bolo nevyhnutné zrekonštruovať
točité kamenné schodište na prvých troch
poschodiach, nakoľko sa počas rekonštrukcie
ukázalo, že je celkom zničené. „Vážnosť situácie
sa nám odhalila až po odstránení vrchného
dreveného obkladu schodov. Uvideli sme
úplne zodraté kamenné stupne s prasklinami,“

Ľudovít Izák-Lihovecký
Nenápadná ulička v centre
mesta nesie meno azda rovnako
nenápadného národovca, učiteľa
a hudobníka, ktorý vďaka
svojej odvahe, odhodlaniu
a presvedčeniu stojí za zmienku.
Ako súvisí Ľudovít IzákLihovecký so Zvolenom?

ULICAMIMESTA
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Hudobný
skladateľ,
zbormajster
a učiteľ Ľudovít Izák-Lihovecký sa
narodil 13. apríla 1862 v Banskej
Štiavnici v rodine národovca a učiteľa
Ľudovíta Izáka a Anny, rodenej
Hodžovej. Izákovci mali šesť detí
a Ľudovít sa narodil tretí v poradí.
Ľudovít ako syn učiteľa a kantora bol
azda predurčený na toto povolanie.
Učil vo Váci a viac než tridsať rokov
pôsobil v Budapešti ako evanjelický
učiteľ pri slovenskej evanjelickej cirkvi.
Tu sa oženil s Emíliou Bachátovou,
s ktorou mal päť detí. Ľudovít Izák bol
zbormajstrom českého i slovenského
robotníckeho spevokolu, pôsobil ako
hudobný poradca, skladateľ a dirigent.
Známe sú jeho Bačovské a Detvianske
piesne. V rokoch 1908 – 1914 redigoval
detský časopis Zornička. Po vytvorení
Československej republiky vplýval
na svojich rodákov, aby sa vrátili
do vlasti, za čo bol naňho vydaný
zatykač za vlastizradu. Podarilo sa
mu však ujsť. Vrátil sa do vlasti a
1. septembra 1919 sa stal správcom
štátnej ľudovej chlapčenskej školy
vo Zvolene. Mal veľkú zásluhu na
založení hudobnej školy v našom meste,
druhej svojho druhu na Slovensku. Bol
jej prvým riaditeľom. Zomrel v roku
1927.
Elena Matisková
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

ŽIVOT V MESTE

hovorí Čierny. Vysvetľuje, že veža bola
v minulosti využívaná vo väčšej miere, než
sa pôvodne myslelo. „Predstava, že do veže
chodili len zvonár a hlásnik, sa ukázala mylná.
Pravdepodobne bol balkón veže využívaný
po stáročia aj na vojenské a strážne účely,“
poukazuje Čierny. „V každom prípade je to
nepríjemné zistenie, ktoré značne predraží a
predĺži rekonštrukciu schodišťa.“
Tým ale nevyhnutné investície nekončia.
„Z vrcholu veže bol demontovaný aj kríž. Bol

e-mail: inzercia@echo.sk

naklonený a pootočený a držal už len „silou
vôle“,“ hovorí Čierny. Kríž bol vyrobený
v roku 1901 a dnes je veľmi skorodovaný
a poškodený. Pravdepodobne hore na vežu
pôjde už len jeho kópia,“ uzatvára Čierny.
V blízkej dobe Kostol sv. Alžbety čakajú aj
vážnejšie rekonštrukčné práce na streche
hlavnej lode a kaplnky kostola. Farnosť
preto prosí občanov o strpenie a obozretnosť
pri pohybovaní sa v okolí kostola.
-ej-

Zákon o cestnej premávke prikazuje vodičovi
povinnosť „...dbať na zvýšenú opatrnosť voči
cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám
so zdravotným postihnutím, osobitne voči
osobám, ktoré používajú bielu palicu...“ Deň
bielej palice sa vo Zvolene uskutočnil v piatok
13. októbra na priechode pre chodcov
pri Divadle J. G. Tajovského. Figurantka,
nevidomá pani s bielou palicou a vodiacim
psom, v určitých intervaloch prechádzala
cez priechod, dodržiavajúc všetky povinnosti,
pravidlá a signalizácie týkajúce sa bezpečného
prechodu po priechode. Drvivá väčšina
vodičov jej signalizáciu a činnosť rešpektovala
a zastavila. Nezodpovedných a riskujúcich
vodičov zastavila policajná hliadka, ktorá ich
priestupok riešila tentoraz len dohovorom.
Vodiči motorových, ale aj ďalších vozidiel
v cestnej premávke by si mali v každej chvíli
uvedomovať, že každý z nás sa chce dostať do
cieľa čo najbezpečnejšie a najrýchlejšie. Všetci
– aj nevidiaci a slabozrakí ľudia!
Martin Mázor

Päť ton plastov počas ôsmich hodín
Prečo je optická linka zameraná len na plasty?
Plastov je objemovo zo všetkých triedených
odpadov najviac, pričom existujú rôzne druhy
plastov, ktoré spracúvajú rôzni zhodnocovatelia
na Slovensku, ale predovšetkým v zahraničí.
Naša optická linka pomáha roztriediť tieto
plasty, očistiť ich od nečistôt, nevhodných alebo
nepoužiteľných materiálov a pod., tak aby boli
ďalej spracovateľné.To, čo sa z plastov dá ďalej
Prečo ste sa rozhodli pre optickú linku?
Neustále sa zvyšuje spotreba ľudí a tým aj spracovať, určuje trh.
produkcia odpadu, museli sme preto zvýšiť
efektivitu a produktivitu práce. V súčasnosti Ako prebieha triedenie plastového odpadu
zvážame odpad nielen zo Zvolena, ale aj po novom?
z ďalších štyroch miest a 60 obcí, takže sme Prvá kontrola odpadu, ktorý k nám príde, je
hľadali spôsob, ako technologicky zvýšiť výkon ručná, vyberajú sa najväčšie kusy odpadu,
triedenia plastov. Kým doteraz sme pri jednej ktoré do triedeného zberu nepatria, mnoho
pracovnej zmene a klasickom manuálnom predmetov, ktoré síce sú plastového pôvodu, ale
triedení dokázali spracovať cca 1 – 1,5 tony nie sú obalmi. Potom odpad putuje na triediacu
plastového odpadu, na novej optickej linke linku, kde pracovník vyberá to, čo by mohlo
zvládneme spracovať s rovnakým počtom optickej linke uškodiť, napr. rôzne plastové
ľudí až 5 ton plastového odpadu, teda takmer motúzy, pásky, vrecia od zemiakov či rohože.
Na takto vytriedený odpad následne pôsobí
päťnásobok.
magnetický separátor, ktorý dokáže ochrániť

Spoločnosť na zber a spracovanie
odpadu Marius Pedersen s pôsobením
vo Zvolene v auguste spustila novú
optickú linku na triedenie plastov.
O čo ide a ako to funguje, vysvetlil
regionálny riaditeľ spoločnosti Jozef
Pivka.

linku od kovových predmetov. Táto ochrana je
pri podobných technológiách bežnou súčasťou.
Následne sa prostredníctvom tzv. „kombajnu
na smeti“ oddelí drobný odpad od plochých
materiálov a 3D kusov. Trojrozmerný 3D odpad
ide následne na spomínanú optickú linku. Tá
triedi PET fľaše od drogérie a tiež plastové
fľaše podľa farieb, ktoré opätovne kontrolujú
a otvárajú pracovníčky. Takto vzniknú moria
modrých, zelených, priehľadných a farebných
fliaš, ktoré následne zlisujeme do balíkov, a
tie sú naším výsledným produktom určeným
pre ďalších spracovateľov.
Radi by sme celú technológiu odpadu predstavili
verejnosti, preto na jar 2018 plánujeme spolu
s mestom Deň otvorených dverí, o termíne
ktorého sa ľudia určite včas dozvedia.
Optická linka nie je jediná novinka, s ktorou
ste nedávno prišli. V uliciach vídať tzv.
umývačku na kontajnery. O čo ide?
Tzv. umývačka čistí a dezinfikuje kontajnery
na odpad. Umývačka je vlastne ďalšie auto,
ktoré chodí so zberovým vozidlom a potom, čo
smetiarske auto vyprázdni kontajner, umývačka
prázdny kontajner poumýva a vydezinfikuje
roztokom detergentu. Naša spoločnosť mala
vo svojej flotile umývačku aj pred tým
a umývali sme s ňou kontajnery vo Zvolene už
v minulých rokoch, ale jej vek a opotrebovanosť
nám už nedovolili udržať požadovanú kvalitu.
Takže sme obstarali túto novú umývačku,
ktorá dokáže za deň umyť a dezinfikovať
200 kontajnerov. Od augusta sme umyli
kontajnery vo Zvolene, v Piešťanoch, Veľkom
Krtíši, Vranove nad Topľou, Trenčíne, Krupine,
Hriňovej a ešte do konca októbra umyjeme
naše kontajnery v Banskej Bystrici. Dúfam
teda, že Zvolenčania budú mať teraz „bližšie
ku kontajnerom“ a odpad sa nebude vyskytovať
tam, kde nepatrí. Snažíme sa vytvoriť pre to čo
najlepšie podmienky.
-ej-

´
ZVOLENSKÉ´ NOVINY | 31. OKTÓBER
2017

ROZHOVOR S POSLANCOM

e-mail: inzercia@echo.sk

Mgr. Michal Hazlinger / VMČ 2 – Zlatý potok, Bakova jama, Lukové, Zolná



Čo aktuálne pripravujete v časti
Zlatý potok, ktorú zastupujete?
Ako spätne hodnotíte výstavbu
obchodného centra, ktorú časť
občanov kritizovala?
Opodstatnenosť tejto investície
vyrieši v budúcnosti trh. Väčšia
koncentrácia obchodov by mala

priniesť kvalitnejšie služby. Občania
nebudú musieť za niektorými
komoditami cestovať do iných
mestských častí. Prínosom je, že
v tejto časti sídliska sa nachádza
bankomat, ktorý veľmi chýbal.
Veľmi ma teší, že Zlatý potok sa
mení aj v iných oblastiach. V parku
J. D. Matejovie sa konajú kultúrnospoločenské akcie. Zlepšilo sa
parkovanie na Prachatickej ulici,
kde pribudlo 65 parkovacích miest.
Rekonštrukcia osvetlenia v parku
J. D. Matejovie a na Ul. A. Hlinku
zlepší bezpečnosť občanov sídliska.
Záhradkári sa určite potešili
dvom vybudovaným chodníkom

Opäť budeme
bubnovať
Aj tento rok sa bude pri príležitosti
Európskeho dňa ochrany detí
pred sexuálnym vykorisťovaním
a sexuálnym zneužívaním a Svetového
dňa prevencie týrania a zneužívania
detí a 20. novembra – Svetového

a zlepšia efektívnosť vyučovacieho
procesu. Do konca roka sa ukončí
komplexná rekonštrukcia MŠ
Hrnčiarska a MŠ Fullu. Mesto
Zvolen podalo žiadosť o nenávratný
finančný príspevok z fondov EÚ,
z ktorého by sa mala financovať
rekonštrukcia a vybudovanie 9
odborných učební a dvoch knižníc.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
finančné prostriedky vo výške
633 606 eur na rekonštrukciu
športového areálu ZŠ Hrnčiarska.
 Ste predsedom školskej
Práce majú byť dokončené do konca
komisie. Aké zmeny priniesol
roka 2017. Schválený bol plán
školám nový školský rok?
Rozbiehajú sa mnohé projekty, ktoré rekonštrukcie vonkajších športových
znížia energetickú náročnosť budov areálov základných škôl.
pri základnej škole. Mládež začala
už využívať nový športový areál
s lezeckou stenou na začiatku
sídliska na Prachatickej ulici. Verím,
že v budúcom roku sa veľkých zmien
dočká športový areál ZŠ M. Rázusa.
Všetko, čo sa deje na našom sídlisku,
je výsledkom spolupráce a dobrej
komunikácie medzi poslancami
mestskej časti a pracovníkmi
Mestského úradu vo Zvolene.

Zvýšila sa dotácia na vyučovanie
dejepisu z 2 na 3 vyučovacie hodiny
týždenne.
 Ľudia niekedy nevedia, že
k Zvolenu patria aj časti Lukové,
Zolná. Môžete nás informovať, čo
sa v týchto
častiach za posledný rok udialo/
zmenilo/podarilo?
Snažíme sa pravidelne finančne
prispievať týmto mestským častiam
na rôzne kultúrno-spoločenské
akcie. V Zolnej bola realizovaná
výmena lavičiek. O požiadavkách
občanov týchto častí sme boli
informovaní na stretnutí v Zolnej,

v laviciach, na chodbe, na dvore, hokejkami
na ľade, dupotaním na ihrisku... Organizátori
zároveň pozývajú na spoločnú „Bubnovačku“
pod holým nebom „v priestore obývačky
na Námestí SNP“. Hudobné nástroje prinesie
a rytmom nás bude viesť Mekky Miro
Randuška – začíname o 10-tej a končíme
„Bubnovačka“ bude v rovnakom čase, o 10.30 hod.
20. novembra, prebieha v mestách a
obciach na celom Slovensku. Zapojiť sa Počas minulých ročníkov bubnovalo spolu
môžete akoukoľvek formou – bubnovaním viac ako 8 000 detí a dospelých. Minulý rok to
bolo 4 112 detí a 412 dospelých v 36 mestách/

dňa detí vyhláseného organizáciou
UNICEF, počas ktorého si svet
pripomína prijatie medzinárodného
Dohovoru o právach dieťaťa, konať už
4. ročník Bubnovačky „Aby bolo deti
lepšie počuť.“

Dvadsať rokov medzinárodných výmen na ZŠ Hrnčiarska
Program medzinárodných výmenných
vzdelávacích pobytov Erasmus
oslavuje tento rok
30. výročie od vzniku tejto myšlienky.
ZŠ Hrnčiarska žije zahraničnými
výmenami už dvadsať rokov. Bola
jednou z prvých základných škôl
na Slovensku, ktoré s výmennými
pobytmi začali. Aj preto bola ocenená
národnou agentúrou.
Kým dnes je samozrejmé nejaký čas študovať
alebo stráviť v zahraničí, ísť na stáž do vysnenej
krajiny alebo sa vydať na dobrodružnú
cestu spojenú s dobrovoľníctvom, ešte
pred desiatkou rokov to bežné nebolo.
O to väčšie sú dnešné oslavy programu
medzinárodných
výmenných
mobilít
Erasmus+. Pri tej príležitosti národná
kancelária programu udelila niekoľko cien
školám na Slovensku, ktoré sa do projektu
zapojili. ZŠ Hrnčiarska bola ocenená za
mimoriadnu aktivitu a výsledky v rokoch 1998
– 2017, za dvadsať rokov realizovala aspoň
dvadsať projektov zameraných na výmenu
a vzdelávanie tak pedagógov, ako aj žiakov. Že
získajú ocenenie vopred, nevedeli, prekvapilo
ich. „V roku 1998 sme získali prvý grant. V tom
čase bolo cestovanie žiakov za hranice Slovenska
na takmer dva týždne veľkou udalosťou,“
hovorí Alena Feriancová, učiteľka, ktorá
koordinovala medzinárodné výmeny spolu
s dnešnou riaditeľkou Evou Balážovou na škole
takmer od začiatku. Od roku 1998 precestovali
so svojimi žiakmi a pedagógmi takmer všetky
krajiny Európy okrem severských. Pracovali
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na témach a postupne sa zdokonaľovali aj
v projektovej práci, aj v jazykoch, aj v akomsi
národnom sebavedomí.
Dodáva, že prínos podobných projektov
je v škole vidieť aj cítiť. „Niekedy je to
konkrétna vec, výsledný produkt alebo
pomôcka, inokedy iný pohľad na vyučovanie
i životné situácie,“ hovorí Feriancová.
Za tie roky vzniklo aj množstvo užitočných
až priateľských kontaktov, ktoré sú aktívne
dodnes. Škola mala možnosť ukázať
zahraničným hosťom seba, svoje mesto, ale aj
krajinu. „Zažili sme aj predsudky, deti, ktoré
sem prichádzali z iných krajín si napr. mysleli,
že tie naše nebudú vedieť, čo je Coca-Cola
alebo ako vyzerá banán,“ smeje sa riaditeľka
školy Eva Balážová. „Časom sme zistili, že
naše deti aj napriek tomu, že majú možno
horšie podmienky na vzdelávanie ako v iných
západných krajinách, v konkurencii obstoja –
viackrát sme dostali spätnú väzbu, že sa vedia
veľmi dobre správať a sú na dobrej úrovni aj
s vedomosťami,“ hovorí riaditeľka hrdo.
„Pripravovať projekty je nesmierne náročné
a je to veľká zodpovednosť, ale tá radosť detí

na konci stojí za to. Množstvo detí, ktoré
absolvovali výmenný pobyt, išli neskôr
na bilingválne gymnáziá, študovali v zahraničí
alebo tam dnes aj žijú,“ hovorí riaditeľka.
„Navyše, keď svojich žiakov dnes stretnem, sú
to krásne spomienky,“ dodáva.
Dvadsať rokov je veľa a dá sa povedať, že odrástla
jedna generácia ľudí, ktorí pozerajú na svet
inak ako ich rodičia – otvorenejšie, zvedavejšie,
majú a vidia viac možností. „Keďže som mala
tú možnosť zúčastniť sa väčšiny realizovaných
projektov, môžem zodpovedne konštatovať, že
sme všetci v priebehu rokov urobili obrovské
pokroky. Žiaci preukazujú svoju spôsobilosť
pracovať na reálnych úlohách, zvyšujú svoju
motiváciu k výučbe cudzích jazykov, dokážu
tvoriť závery a hodnotiť. My učitelia rastieme
rovnako,” dodáva Feriancová. Pozitívny
prínos medzinárodných výmen kazí len neistá
súčasnosť. „Doba sa zmenila, v Európe panuje
strach a ten vplýva aj na rodičov detí,“ hovoria
pedagogičky. To ale podľa nich neznamená, že
cestovaniu odzvonilo, prihliadať sa bude viac
na bezpečnosť a bezpečné lokality.
-ej-

resp. Lukovom. Určili sme si priority,
na ktoré sa zameriame v najbližšom
období. V Zolnej je to hlavne
kanalizácia a vybudovanie rigolov
popri cestách. Tiež parkoviská
pri cintoríne a kultúrnom dome.
V tejto časti nie je absolútne riešený
odpad, resp. jeho separovanie.
V Lukovom je potrebné zabezpečiť
výmenu okien a vybudovať WC
v kultúrnom dome. Ďalej je
potrebné urobiť rekonštrukciu cesty
k cintorínu. Verím, že v spolupráci
s kompetentnými osobami na MsÚ
vo Zvolene sa nám podarí tieto
požiadavky vyriešiť.

obciach na celom Slovensku (aj vo Zvolene
okolo 250 detí). Veríme, že sa zapojíte aj tento
rok a aj vďaka vašej škole bude počet ešte väčší.
Spoločne budeme bubnovať, čo nám budú
„ruky a nohy stačiť“, a ukážeme všetkým, že
deti a ich hlas sú pre nás dôležité! V prípade
akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii
na eva.tetakova@navrat.sk, alebo t. č.
0907 518 180. Sme pripravení odpovedať,
prípadne poradiť, pomôcť.
Eva Teťáková
Návrat, o. z. – Centrum Návrat

Recept na šťastný život
Martin Rievaj (90) sa
narodil v Pliešovciach,
ale práca a rodina ho
zaviedla do Zvolena.
Dlhé roky robil pre
pozemné
stavby,
istú dobu dokonca
aj pri rekonštrukcii
Zvolenského zámku. Potom bol vyše
tridsať rokov kominár. Spomína, že
ho bežne zastavovali na ulici mamičky
s deťmi a spievali staré známe: „...komkom-kominár, kedy si sa umýval?“
Nehnevalo ho to, svoju prácu mal
rád, aj keď ako hovorí, bola špinavá.
Z manželstva, ktoré, bohužiaľ, neskončilo
šťastne, má jednu dcéru a dnes už aj
tri vnúčatá. Žije sám, ale stále sa snaží
sledovať dianie vo svete, aj keď dnes mu
to už komplikujú zdravotné problémy
s očami. V živote napriek svojej povestnej
práci kominára nemal vždy šťastie, napr.
ho trikrát zrazilo auto, našťastie vždy sa
z toho dostal. Šťastie je vrtkavé, niekedy je
to šťastie v nešťastí či naopak.

Aforizmy

Nadbytok často neznamená

bohatstvo, ale odpadky.
Obchodné reťazce vznikajú

reťazovou reakciou.
Jozef Bily
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Na „Jednotke“ trénujú ako Matej Tóth

e-mail: inzercia@echo.sk

Na košickom maratóne
bodovali aj Zvolenčania


1. októbra sa konal tradičný košický
maratón,
tento
raz
venovaný
bežeckej legende Emilovi Zátopkovi.
94. ročníka sa zúčastnili aj Zvolenčania
a viacerí zabodovali. Na štarte nesmel
chýbať Ján Hazucha, ktorý vo svojej
kategórii nad 70 rokov s časom 3:36:58
opäť zvíťazil. Bol to jeho 16. štart
na maratóne mieru. Spomedzi ďalších
Zvolenčanov bol úspešný napr. Michal
Krajči, ktorý s časom 04:20:34 skončil
na celkovom 7. mieste.

Štúrov beh na počesť výročí



Zvolenská škola na ul. Jilemnického
známa ako „Jednotka“ získala
možnosť trénovať ako Matej Tóth.
Prostredníctvom športovej akadémie,
ktorú olympionik založil, môžu žiaci
rozvíjať celú svoju osobnosť.
Dvadsať žiakov ZŠ, P. Jilemnického
1 vo Zvolene počas školského roka 2017/2018
trénuje podľa najnovších tréningových
metód. „Tréning využíva psychologickú
prípravu, teda žiaci sa musia naučiť
relaxovať a koncentrovať. Nejdú automaticky
hneď cvičiť, začnú napr. tlieskacími
hrami, zahrajú sa a potom sa upokoja,
skoncentrujú,“ hovorí Iveta Segedyová,
učiteľka telesnej a športovej výchovy
vyškolená priamo športovou akadémiou.
„Rozdiel oproti iným tréningovým metódam
je v komplexnosti. Tréning je založený
na vývojovej kineziológii a fyzioterapii,

takže deti sa vracajú k správnemu pohybu.
Zároveň zistia, že šport je zábava, že sa môžu
na tréning tešiť,“ hovorí samotný iniciátor
Matej Tóth. S myšlienkou športovej
akadémie prišiel hneď po svojom víťazstve
v Riu minulý rok. „Začali sme to riešiť hneď
po olympiáde, keď sme zistili, že náš úspech
zasiahol celé Slovensko a že môžeme pomôcť
vytvoriť niečo, čo tu ostane pre ďalšie
generácie, čo nevyprchá,“ dodal olympionik,
ktorý aktuálne trénuje v banskobystrickej
Dukle. Do športovej akadémie spolu
so svojím tímom doposiaľ zaradil viac ako
tridsať materských a základných škôl. Svojich
žiakov a fanúšikov z „Jednotky“ navštívil
priamo v škole v polovici októbra. Deti ho
privítali nadšeným potleskom a nevedeli
prestať skandovať jeho meno. Matej im
venoval pár slov, podpisoval pamätníčky
a fotil sa s nimi. Fitnesky pod vedením
Zuzany Niščákovej predviedli svoje umenie
a ďalší žiaci školy sa predstavili a podelili sa

o svoje úspechy.
„Jednotka“ bola v minulosti orientovaná
ako športová škola. Deti majú dodnes
viac športových krúžkov, vyššiu dotáciu
hodín na telesnú a športovú výchovu
v 1. až 5. ročníku, škola realizuje aj projekt
pre nadané deti v spolupráci s LTC Lieskovec.
„Naša škola sa za viac ako šesťdesiat rokov
podieľala na výchove množstva úspešných
športovcov, reprezentantov SR, olympijských
víťazov a majstrov sveta. Navštevovali ju
napr. Ján Lašák (hokejový brankár), viacerí
úspešní hokejisti (Michálek, Pohorelec,
Čierny,
Andrašovský,
Podkonický,
Škvaridlo, Mahdalík, Šimko, Chovan,
Jurík, Juraško, Hraško, Ťavoda a i.), Elena
Kaliská (kanoistika), Gabriela Stacherová
(kanoistika), Vladimír Slamka (streľba),
Jozef Kucej (atletika), Pavol Bartík a Jakub
Joščák (volejbal)a mnoho ďalších,“ hovorí
riaditeľka školy Anna Cúttová.
-ej-

Matej Tóth: Deti športovať chcú, majú len veľa lákadiel
Matej Tóth, slovenský olympionik
v chôdzi na 50 km svojou energiou
neplytvá, rozhodol sa ju investovať
do detí. Učí ich, ako sa správne hýbať
a v živote dosiahnuť spokojnosť. Svoje
metódy priniesol aj na základnú školu
„Jednotku“. Čo si od toho sľubuje?
Ako deti motivovať tak, aby športovali bez
toho, že za nimi budete stále chodiť?
(Smiech) Ja si myslím, že deti chcú športovať.
Majú dnes veľa lákadiel, počítače, tablety,
hry, ale keď im dáme podmienky a ukážeme,
že aj šport je zábava, tak ony športovať budú.

Takže ich musíme k tomu trochu „dokopať“,
čomu meno či úspech dokážu pomôcť, ale
najdôležitejší je prístup trénera, ktorý môže
deti aj odradiť alebo znudiť alebo naopak
môže byť trénerom, ktorý nemusí byť špičkový
odborník, ale dá im lásku k športu. Jasné, keď
chceme z nich vychovať olympionika, treba
vychovávať kvalitne, ale naším cieľom je
pomôcť deťom k zdravému športovaniu, ale
aj k celkovému rozvoju osobnosti. Šport ich
naučí kooperovať, naučí ich zodpovednosti,
cieľavedomosti, vytrvalosti, a to im pomôže,
či už budú lekári, právnici, alebo športovci.

keď sa človeku nedarí. Čo je váš vnútorný
kľúč v náročných chvíľach, či už športových,
alebo nešportových?
V prvom rade je to moje vnútorné
presvedčenie, že robím, čo ma napĺňa a keď
ten tréning nejde tak, ako by som chcel alebo
príde obdobie, aké som prežíval aj teraz, tak
si poviem, že toto je to čo naozaj chcem robiť,
čo prináša radosť mne, aj celému Slovensku
a vtedy je to jednoduché. Veľmi mi pomáha
podpora rodiny a v poslednej dobe veľmi
pomohla aj podpora celého národa, ľudí,
ktorí stáli za mnou. Čas, ktorý som investoval
do všetkých stretnutí a debát, sa mi teraz
Dôležitá je aj motivácia v ťažkých chvíľach, evidentne vracia.

Šikovní rybári z CVČ Domino
V Čerenci pri Piešťanoch dňa
15. 10. 2017 prežili členovia
rybárskeho krúžku krásne chvíle
pri vode a pri ešte krajšom počasí.
Konala sa tu medzinárodná súťaž
mladých rybárov. Súťažilo 76 detí
zo SR, ČR i Francúzska. Pretekalo
sa podľa prísnych medzinárodných
pravidiel. Súťaž mala 4 kolá po 45
minút lovu. Členovia ZÚ športové
rybárstvo sa síce neumiestnili na
prvých priečkach, ale každé z detí
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z krúžku CVČ Domino chytilo dravca.
Kategória do 10 rokov U10:
Najlepšie skončil Peťo Petrovič
na 11. mieste v kategórii U10.
Peťo Petrovič – 1x ostriež, 3x pstruh –
najväčší 49 cm
Samko Gajdoš (1x šťuka a 2x pstruh)
Tomáš Markech
– 1x šťuka 49 cm a 1 pstruh
Juraj Petrovič 1x zubáč.
Kategória do 14 rokov U14.

Najlepšie skončil Maťo Vandák na 15. mieste.
Chytil krásnu šťuku 55 cm a 1x pstruha.
Samko Cobolt, odišiel tiež s radosťou, lebo
svojho vytúženého pstruha chytil posledné
3 minúty pred koncom posledného kola. Každý
rybár vie opísať ten pocit.
Samko Kašša chytil 1x pstruha.
Musím vyzdvihnúť Samka Kaššu a Maťa
Vandáka, že obaja chytali úplne samostatne
ako dospelí, všetky kolá a celú prípravu si robili
sami.
Každý pretekár mal vylosované štartovné
miesta a podľa toho dostal aj miesto. Čiže
pretekári neboli pokope, ale roztrúsení
po celom obvode jazera. Každý sám za seba.

V sobotu 21. 10. 2017 sa uskutočnil
3. ročník spomienkového behu
na počesť štúrovcov. Myšlienkou
tohto ročníka bolo pripomenúť si
170. výročie zvolenia Ľudovíta Štúra
do uhorského snemu za kráľovské
mesto Zvolen. Zároveň si bežci
pripomenuli 200. výročie od narodenia
J. M. Hurbana. V konverzačnom tempe
prebehla skupinka bežcov, ku ktorým
sa pridali cyklisti, trasu Zvolen, Ostrá
Lúka a späť. Štúrov beh je nesúťažné
podujatie.

Skončila sa bežecká liga



Posledným behom na Pustý hrad,
ktorý sa uskutočnil 7. októbra, sa
uzavrela tohtoročná bežecká liga.
Vyhodnotenie celej ligy sa uskutoční
6. decembra. Tento rok bolo súčasťou
bežeckej ligy osem pretekov a niekoľko
podujatí pre deti, podujatí sa celkovo
zúčastnilo 585 bežcov, z toho 193 žien a
392 mužov. Podujatia organizuje mesto
Zvolen vďaka nadšencom ako Peter
Drozdík, Monika Moravcová, Pavol
Grznár, Miloš Masarik a ďalší.

Bronzová Kortišová



Slalomárka Barbora Kortišová sa
v dňoch 23. septembra až 1. októbra
zúčastnila
majstrovstiev
sveta
vo vodnom slalome a zjazde na divokej
vode vo francúzskom Pau. Po prvej
jazde v kategórii K1 šprint skončila
22., v druhej jazde skončila, bohužiaľ,
až na 8. mieste (mohlo postúpiť
7 lodí). Viac sa jej darilo v súťaži
deblkanoistiek, spolu s Katarínou
Kopúnovou obhajovala minuloročné
zlato, tentoraz sa im podarilo získať
bronz. Za striebrom zaostali len
62 stotín sekundy.

Úspešná aj ďalšia kajakárka



Úspešná ku koncu sezóny bola
aj Michaela Haššová, rodáčka zo Zvolena. Posledné preteky majstrovstiev
Slovenska v Čunove jej v kategórii
K1 priniesli zlatú medailu.

Jurkovi Petrovičovi, keďže on je začiatočník,
pomáhal vedúci ZÚ.
Ďakujeme p. Gajdošovi, že nám pohol
s dopravou a p. Janíkovi s dozorom a šťastene,
že každému sa podarilo chytiť dravca. Domov
sme odchádzali plní zážitkov a skúseností.
Podobné preteky budú 28. 10. tu v Badíne.
Vedúci ZÚ športové rybárstvo
Ing. Vandák
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