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Informačný št vrťročník pre oby vateľov mEsta  slIaČMESTO SLIAČ

Jak tu slastno, jak tu milo
v šumnom Sliači.
Nebež, neleť kratochvílo.
Čuj len vtáčí
Hlas, jak zvšiad sa prihovára
nám; vidz: jako vetvy stromov
- nebodaj tiež známosť stará. 

K sebe zovú, vonne kynú, 
pod nimi zdroj žblnkotavý... 
Zhovej, zhovej kratochvílo.
Nač sa viazať na hodinu?
dosť času riecť: buďte zdraví
Dosť – a smutne tiahnuť domov...

P. O. Hviezdoslav

mesto Sliač má dlhú históriu. 
prvá písomná zmienka o dvoch 
pôvodných obciach Hájniky 
a rybáre je v listinách z polovice 
13. storočia. prvá zmienka o Slia-
či sa datuje z roku 1244, čiže 
z čias, keď bol Zvolen povýšený 
na slobodné kráľovské mesto so 

všetkými privilégiami stredove-
kých miest na Slovensku. arche-
ologické nálezy dokazujú osíd-
lenie tejto lokality už v 5. storočí 
nášho letopočtu. 

kúpele Sliač boli a sú dlhodobo 
známe svojimi liečivými prameň-
mi a postupne sa stali jednými 
z najvyhľadávanejších v celom 
Uhorskom kráľovstve, neskôr aj 
v československu. 

v priebehu 19. storočia došlo 
k výraznému rozšíreniu klientely 
kúpeľov, a tým aj k rozvoju obcí 
sídliacich v ich blízkosti. Hájniky 
a rybáre. tieto obce sa 20.decem-
bra 1959 spojili a vzniklo spoločné 
sídlo Sliač. 

1.marca 1969 bol Sliaču udele-
ný štatút mesta, ktorý bol násled-
ne 15. marca 1969 prijatý na sláv-
nostnom zastupiteľstve. 

pri príležitosti dôležitých his-
torických medzníkov v živote 
Sliača:

 -  775. výročie prvej písomnej 
zmienky o liečivých prameňoch,

 -  60. výročie zlúčenia obcí Hájni-
ky a Rybáre,

 -  50. výročie udelenia štatútu 
mesta,

pripravuje mesto celý rad kultúr-
nych, spoločenských a športo-

vých podujatí. prvé podujatie sa 
už uskutočnilo 15.3.2019 v kine 
Hron pod názvom „premeny mes-
ta v čase“. Celomestské oslavy sa 
uskutočnia 22.6. na ihrisku Zš a. 
Sládkoviča a vyvrcholenie osláv je 
plánované na 10.12.2019 v kino-
sále palace Sliač kúpele.

Sliač v znamení výročí

Tento rok sa už po tretí krát 
vyberieme k volebným urnám, 
tentokrát si budeme voliť 
zástupcov do Európskeho 
parlamentu. 

v celej eU sa voľby konajú 
v dňoch 23. až 26. mája 2019. na 
Slovensku sa budú konať v poradí 
štvrté „eurovoľby“ dňa 25.5.2019. 
právo hlasovať v týchto voľbách 
má občan Sr, ktorý má na území 
Sr trvalý pobyt a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov 

veku. tiež občan iného členského 
štátu eÚ, ktorý ma na území Sr 
trvalý pobyt, najneskôr v deň ko-
nania volieb dovŕši 18 rokov veku 
na základe jeho žiadosti a vyhlá-
senia. 

Do volieb kandiduje 31 poli-
tických subjektov, volí sa 14 eu-
roposlancov. voľby do europar-
lamentu zaisťujú cez volených 
poslancov reprezentáciu občanov 
v rozhodovacom procese európ-
skej únie a dbajú jej demokratické 
fungovanie. volič, ktorý má tp na 
území Sr pobyt a v deň konania 
volieb nebude môcť voliť v mies-
te svojho tp vo volebnom okrs-
ku, v ktorého zozname voličov 
je zapísaný, môže požiadať obec 
svojho tp o vydanie hlasovacieho 
preukazu. 

v meste Sliač pre voľby do eu-
rópskeho parlamentu bolo primá-
torkou mesta utvorených sedem 

volebných okrskov. pre viac in-
formácií ohľadom vydávania hla-
sovacích preukazov v meste Sliač 
a zapísania ako volič do prenosnej 
volebnej schránky môžete kon-

taktovať msÚ na t.č. 0918 881 399, 
045/5442 253. podrobné infor-
mácie o voľbách do európskeho 
parlamentu sú zverejnené aj na 
webovom sídle mesta Sliač. 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019
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Ako zhrnúť prácu za 100 dní, 
keď ste nastúpili do rozbeh-
nutého vlaku, ktorý ide zlým 
smerom?

pesimista by povedal, že ťažko, 
ja hovorím, že to nie je ľahké, že to 
dá zabrať a nie vždy to ide podľa 
predstáv, ale platí príslovie „po-
maly ďalej zájdeš“ a tak pomaly, 
z nohy na nohu, krok po kroku po-
súvame mesto dobrým smerom.

Inaugurácia bola 7.12, od 20.12 
až do 7.1 boli skoro všade dovo-
lenky, takže sa veľa urobiť neda-
lo. ale tento čas som využila na 
oboznámenie sa s úradom, za-
mestnancami a pracovnými zmlu-
vami (katastrofa!), na odhaľovanie 
nevýhodných zmlúv, na pátranie 
po dokumentoch a chýbajúcom 
majetku. 

Čo vidieť... Hneď ako prvé boli 
zabezpečené kontajnery na rybár-
skej ulici aby sa nehýbali a nenará-
žali do aut, následne bol vyriešený 
problém so stojacou vodou pri 
škole. Drogéria teta, po dohode, 
na vlastné náklady vybudovala 
nove Informačné centrum, šatne 
a toalety, čím sme ušetrili viac ako 
15tisíc €. organizovali podujatia, 
odhŕňali sneh na všetkých chod-
níkoch v meste, začali sme opra-
vovať chodník na ul. b. němcovej 
a opravili autobusové zastávky na 
čSa a Leteckej ulici. revitalizovali 
sme park pri msU - odstránili pre-
starnuté kríky a objavili stromček, 
ktorý sa odhalil v plnej kráse, už 
pučí. oslávili sme 50 rokov mesta. 
toto sú tie aktivity, ktoré sú vidi-
teľné. 

Čo nevidieť... prípravu projek-
tov, vypracovali sme projekty na 
získanie finančných prostriedkov 
– na detské ihriská, na opravu ih-
riska Slovan, na vybavenie špor-
tovým náradím, na kamerový sys-
tém, na Wifi v meste. na príprave 
niektorých projektov participovali 
aj zamestnanci mesta a Zš. ná-
sledne som ich elektronicky vložia 
do systému. Spolu sme ušetrili ne-
malé financie (do teraz za mesto 
vždy podávala projekt a spracú-
vala monitorovacie správy nejaká 
platená firma!). Zapájam mesto 
do všetkých výziev, kde môžeme 
podklady spracovať sami a kde 
je šanca na získanie finančných 
prostriedkov, ale aj do väčších 
výziev, kde musíme mať ako pod-
klad projektovú dokumentáciu. aj 
teraz, 16.3 vyšla výzva na zateple-
nie a opravu strechy – energetickú 
efektívnosť – skúsime sa zapojiť so 
škôlkou na Cikkerke, veď nám do 
nej už aj prší. pripravujeme projek-
ty na výstavbu nájomných bytov 
(už máme štúdiu) financovaných 

zo šfrb, na osadenie viac polo-
podzemných kontajnerov, na zvý-
šenie počtu parkovacích miest, na 
zjednosmernenie ulíc, na zvýšenie 
bezpečnosti v meste, na revitalizá-
ciu vnútro blokových priestorov, 
na kanalizáciu, na opravu ciest, na 
.....

Úrad, to nie sú len projekty, to 
sú aj ľudia, občania, zamestnanci, 
cesty, byty, parkovanie, smeti, ško-
ly, škôlky, zmluvy ...

Zmluvy, tak to je niečo. tie, ktoré 
mali byť podpísané, podpísané nie 
sú, ale zase tie, ktoré už nemali vô-
bec existovať sú podpísané aj na 4 
roky dopredu. a zase problém. mu-
sím hasiť, riešiť, podpísať lebo by 
padli rozbehnuté projekty, lenže to 
zas na mňa vytiahnu podaktorí ob-
čania, že ako všetko rýchlo robím 
.... no musím, alebo nemusím, len 
potom boli tie finančné prostried-
ky na prípravu projektov vynalože-
né zbytočne. a to by asi nikto z nás 
nechcel. a tak radšej strpím trochu 
neoprávnenej kritiky, ale posúvam 
projekty bližšie k realizácii. a práve 
preto môžeme ďalej pokračovať 
v projekte na Zvýšenie kapacity 
v mš (museli sme vo veľmi krátkom 
čase dokončiť rozbehnuté, ale ne-
ZaZmLUvnenÉ činnosti), riešime 
prechod pre chodcov pri msU – už 
sumarizujeme potrebné potvr-
denia k realizácii. S komunitným 
centrom zatiaľ stojíme z obavy, 
keďže dotknutí obyvatelia neboli 
oslovení, nikto s nimi o tom neho-
voril, nepýtal sa a nevysvetľoval. 
všetko sa to zastrešilo len verejnou 
vyhláškou, ktorá visela na úradnej 
tabuli 15 dní. ale položme si otáz-
ku, kto pravidelne sleduje www 
stránku mesta, alebo si ide prečítať 
úradnú tabuľu pred msU? asi veľa 
Sliačanov nie. a teraz vlastne ne-
viem, na čom sme a čo nás čaká. 

Začali sme realizovať verejné 
obstarávanie na dodávateľa cyk-
locesty Sliač - Sielnica ( a problém 
– nedôsledne spracovaný pro-
jekt, narazili sme na problém s jej 
umiestnením a obslužnou komu-
nikáciou) a rekonštrukcie strechy 
na telocvični (a zase problém - vy-
behli ďalšie náklady na vykonanie 
sond, keďže štúdia nebola urobe-
ná dôsledne a uvidíme o koľko sa 
to celé predraží!). a ZLeGaLIZo-
vaLI sme všetky odstavné plochy, 
ktoré boli urobené minulé volebné 
obdobie načierno.

a teraz na tému úrad a jeho 
„zdravotný stav“. v kanceláriách 
sú rozpadajúce parkety, deravé 
koberce. na toalete neboli dvere 
- veď načo, stoličkám chýbali ko-
lieska, server je v kuchynke .... tak 
toto nie! ak majú úradníci podávať 
výkon, musia mať aj adekvátne 

podmienky a tak sme začali s úpra-
vami – premiestnenie WC, servera 
a kúpili sme aj stoličky (aj keď si 
poniektorí myslia, že môžeme se-
dieť na klátikoch) a kúpili sme aj 
notebook pre primátorku, nakoľ-
ko ten, čo mal bývalý primátor sa 
záhadne, ako mi bolo povedané, 
v októbri stratil. (viem, že niektorí 
by mi odporučili počítadlo a hline-
né doštičky, ale predsa len už je 21 
storočie).

Áno, sú aj veci, ktoré sa nepo-
darili, ako mnou deklarovaný dar 
50tisíc na informatizáciu úradu 
– no, čo už, nie sú peniaze, ne-
budú nové pC (inak tie pC, ktoré 
momentálne používajú zamest-
nanci sú aj 10 ročné a „naozaj sú 
výkonné“). v tej eufórii, keď vám 
niekto ponúkne peniaze na to, čo 
potrebujete zabezpečiť a nemáte 
to začo kúpiť, si človek neuvedomí 
dôsledky. ale lepšie je od zmluvy 
odstúpiť, alebo dohodou ju zrušiť, 
ako zapredať mesto. a nebojte sa, 
keď sme 8 rokov vydržali bez akej-
koľvek, čo i len snahy o získanie 
financií a zlepšenie obrazu o úrade 
a meste, tak teraz aj obraz o na-
šom meste zlepšíme, aj finančné 
prostriedky z fondov a iných zdro-
jov získame. teraz sa asi pýtate, že 
kde sú tie „ťažké tisíce“ , o ktorých 
bývalý primátor písal v mestských 
novinkách číslo 4/ 2018. no, na 
účte, len bohužiaľ bývalý primátor 
zabudol uviesť dôležitú informá-
ciu, že sú to finančné prostriedky 
viazané. aLe, je tu šanca, že pred-
sa len v minulom roku neminuli 
všetko a nechali nejakú rezervu 
(veď určite si pamätáte ako sa za-
čiatkom roka 2018 našlo viac ako 
560 tisíc €, z ktorých bolo 260 tisíc 
zapojených do rozpočtu a teda 
ešte cca 300 tisíc € niekde čaká na 
použitie. predpokladám, že pani 
kontrolórka ju nájde).

nech robíte, čo robíte, nedá sa 
vyhovieť všetkým, najmä nie chro-
nickým frfľošom a neprajníkom, 
ani finančné prostriedky sa nedajú 
získať zo dňa na deň a hlavne nie 
bez projektov. ale to je každému 
rozumnému človeku jasné. 

benedikt XvI., 265. pápež, pove-
dal, že „pokrok je možný iba v spo-
ločnosti, v ktorej existujú morálne 
hodnoty a silné presvedčenia.“ 
a ja som presvedčená, že na Slia-
či máme jedno aj druhé a keď sa 
obzriem dozadu a zrekapitulujem 
tých prvých 100 dní, tak aj keď 
mám často „polená pod nohami,“ 
nebojím sa, že by sa Sliač nezačal 
rozvíjať a zveľaďovať. 

Ďakujem vám za podporu, po-
chopenie a ústretovosť s akou pri-
stupujete k dianiu na Sliači.

Ľubica Balgová, Vaša primátorka

Prvých sto dni v úrade... boj s krutou realitou Premeny mesta
v čase

výpis z mestskej kroniky: 
„Rok 1969 - Sliač mestom.

Prvý marec 1969 sa stal význam-
ným medzníkom vo vývoji a živote 
nášho kúpeľného mestečka. Týmto 
dňom sa stal Sliač mestom. Ofici-
álne mu bola odovzdaná listina 
o charakter mesta na slávnostnom 
plenárnom zasadnutí MsNV dňa 
15.3. v kinosále Hviezda.“ 

15. marca 2019 sa uskutočnil 
slávnostný program k 50. výročiu 
udelenia štatútu mesta s príznač-
ným názvom premeny mesta 
v čase. Slávnostný program otvo-
rila svojim príhovorom primátor-
ka mesta Ing. mgr. et. mgr. ľubica 
balgová, ktorá privítala pozvaných 
hostí a všetkých prítomných. 

v programe, ktorý nasledoval 
mali prítomní možnosť zhliadnuť 
filmovú kroniku mesta pána Igora 
čekana z rokov sedemdesiatych 
a fotodokumentáciu z histórie aj 
súčasnosti mesta, ktorú umelecky 
dotváral spev martina vetráka zo 
ZUš Sliač. 

Hlavný hosť programu – známa 
slovenská herečka eva matejková 
si v rozhovore s moderátorom ve-
čera michalom várošíkom zaspo-
mínala na detstvo a školské roky 
strávene v Sliači. na záver zaželala 
mestu ďalší úspešný rozvoj a veľa 
spokojných obyvateľov. 
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Na úrad sa nechodí len tak na 
exkurziu. No, aj tak by mal 
vyzerať tak, aby sme sa zaň 
nemuseli hanbiť, aby sa tam 
cítili príjemne všetci, ktorí 
tam prídu z akéhokoľvek dô-
vodu. Tak zamestnanci, ktorí 
prídu do práce, ako aj obča-
nia, ktorí potrebujú poradiť, 
ale aj návštevy. 

ešte minulé volebné obdobie 
sa urobilo pár úprav - vymaľovalo 
sa, na sekretariát a do kancelárie 
prvého kontaktu sa kúpil nový 
nábytok a urobila sa podlaha. 

tento rok sme už prerobili toa-
letu (a dokonca nám tým vznikla 
nová kancelária), vymenili sme 
stoličky, na ktorých boli vyláma-
né kolieska a opierky. Dali sme 
vyrobiť nábytok vo firme, ktorá 
nám ponúkla najnižšie ceny. 

bohužiaľ, toto nestačí. musí-
me pokračovať .... veď posúďte 
sami... 

Je toho veľa, čo treba ešte na 
úrade opraviť. vymeniť podlahy, 
nábytok, ostierkovať, omaľovať, 
prerobiť kuchynku, archív ...... 
tento rok by sme chceli opraviť 

prízemie, teda priestor tzv. prvé-
ho kontaktu, budúci rok zase po-
schodie.  

možno poniektorí považujete 
opravu msU za zbytočnú, v tom 
vám nemôžem brániť, je to váš 
názor, ale myslím si, že všetci bu-
dete so mnou súhlasiť, keď po-

viem, že pravidelná starostlivosť 
o čokoľvek znamená v konečnom 
dôsledku menej vynaložených fi-
nančných prostriedkov ako rieše-
nie havarijných stavov. my sme sa 
dostali do štádia, keď niekde ešte 
môžeme realizovať údržbu, ale 
niekde už „hasíme“ havarijné sta-
vy. pri súčasnom stave zanedba-
nosti objektov mesta nie je ľahké 
sa rozhodnúť kde začať. 

vybrala som úrad. Uvedomujem 
si, že na takéto úpravy už nie je 
možné použiť finančné prostried-
ky z fondov (boli do roku 2018, ale 
bohužiaľ sme sa o ne neuchádza-
li), preto sa uchádzame o zdroje 
z fondov na iné aktivity mesta 
(kanalizácie, nové ihriská, oprava 
futbalového ihriska, zateplenie 
mš a sobášnej siene, bezpečnost-
né kamery, internet v meste .... ). 
niekde začať treba. 

a len tak na okraj, pre tých, kto-
rí aj napriek môjmu opisu situácie 
majú problém s opravou úradu, 
tak zákon č. 138/1991 Zb. Zákon 
Slovenskej národnej rady o ma-
jetku obcí jasne hovorí „Orgány 
obce a organizácie sú povinné 
hospodáriť s majetkom obce 
v prospech rozvoja obce a jej 
občanov a ochrany a tvorby ži-
votného prostredia.“ a úrad je 
majetkom mesta, či už budova 
alebo všetko jeho vybavenie.

Ľubica Balgová, primátorka

m E s to  V  ko c k E

Mestský úrad je vizitka mesta

Opadaná omietka Kde tu nám aj niečo zo steny trčí, alebo zas chýba

Nábytok v kanceláriách z roku „6“
Podlahy v kanceláriách (polorozpadnuté parkety a až „do stratena“ 
vyšúchané koberce) 

Server v kuchynke. Že ste to ešte nevideli?

Kde tu aj diery v podlahe sa nájdu a keď sa lepšie pozriete vidíte, čo sa deje o poschodie nižšie
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to, že je potrebné odpad triediť 
netreba zdôrazňovať. triediť od-
pad nám ukladá zákon, čo všetci 
vieme. no nemali by sme to robiť 
len preto, že je to nariadené, ale 
pre každého z nás by malo byť 
triedenie odpadu samozrejmos-
ťou. pre mnohých z nás je triede-
nie odpadu „životný štýl“, nezaťa-
žuje nás to, ba dokonca je z toho 
denný rituál, tak ako ranná šálka 
kávy. 

treba si však uvedomiť, že aj 
triedenie (separovanie) odpadu 
má svoje pravidlá. a aby sme sa 
ich nemuseli učiť naspamäť sú 
uvedené na kontajneroch, je tam 
napísané, čo do kontajnera patrí 
a čo nie. a teraz sa pozrime nato, 
ako tam ten odpad správne „nase-
parovať.“ 

v prvom rade si pri plastoch 
treba uvedomiť, že ak do kon-
tajnera vhodíme nestlačenú fľašu 
zaberie veľa miesta, kontajner sa 
rýchlo naplní a treba ich často 
vyvážať. Lenže nesprávne ulože-
né plasty majú len veľký objem 
a nízku hmotnosť a my zbytočne 
prichádzame o bezplatný odvoz 
vytriedeného (vyseparovaného) 
odpadu spoločnosťou natUr-
paCk, a.s a musíme za ďalšie vý-
vozy platiť. 

v druhom rade pri plastoch 
platí, že musia byť čisté. ak do 
kontajnerov na plasty vhodíme 
neumyté fľaše, znečistené kelímky 
z jogurtov a iných potravín, tak sa 
takýto obsah kontajnera považu-
je za zmesový komunálny odpad 
a nezaráta sa do triedeného od-
padu, resp. zvyšuje nám množ-
stvo komunálneho odpadu a to 
môže mať za následok následné 
zvýšenie poplatkov za komunálny 
odpad.

toto isté pravidlo platí aj pri 
triedení (separácii) kovov. teda 
plechovky, konzervy a iné kovové 
obaly musia byť čisté, vypláchnu-
té. 

kontajnery na sklo sú určené 
len na sklenené fľaše a nádoby 

zbavené kovových alebo plasto-
vých vrchnáčikov alebo viečok. 
plastové vrchnáčiky predsa patria 
do plastov a kovové do kovov. 

Do kontajnerov na papier 
síce patria kartóny a škatule, ale 
rozložené. Celé kartóny a škatule 
zaberú veľa miesta.

Do kontajnerov na viac-
vrstvové kombinované materi-
ály na báze lepenky (Vkm) pre 
vás známejšie ako tetrapaky, pat-
ria vyčistené a plastov zbavené 
obaly z mlieka, džúsov, nápojov. 

nevhadzujte do žiadneho kon-
tajnera šatstvo, to treba priniesť 
na burzu, alebo odniesť na charitu. 
v meste máme rozmiestnené kon-
tajnery určené priamo na šatstvo. 
ak už nie je iná možnosť, lebo je 
to poškodené šatstvo, hoďte ho 
do komunálneho odpadu.

triedený odpad nie je hrade-
ný z Vašich poplatkov. triedený 
odpad nám hradí organizácia 
zodpovednosti výrobcov natUr-
paCk, a.s., s ktorou má mesto Sliač 
uzatvorenú zmluvu o zabezpeče-
ní systému združeného naklada-
nia s odpadmi z obalov. Súčasťou 
tejto zmluvy je aj právo priebež-
nej kontroly skutočného zloženia 
oddelene zbieranej zložky komu-
nálneho odpadu v zbernej nádo-
be pre ňu určenej. ak spoločnosť 
natUr-paCk a.s. zistí, že jej obsah 
zahŕňa inú zložku komunálneho 
odpadu než pre akú je nádoba 
určená v rozsahu viac ako 45% za 
nakladania s takto vyzbieranou 
zložkou komunálneho odpadu 
v uvedenej zbernej nádobe na-
tUr-paCk nezodpovedá. V ta-
komto prípade všetky náklady 
znáša obec. Spoločnosť nám tak 
isto podľa množstva vytriedeného 
odpadu za minulé obdobie určuje 
počet zberných nádob na triede-
né zložky komunálneho odpadu 
ako aj počet vývozov pre nasledu-
júce obdobie. 

počet vývozov nie je možné 
ovplyvniť, stanovila ich spoloč-
nosť natUr-paCk, a.s. ak budeme 
nielen triediť odpad, ale dbať aj 
na jeho veľkosť zabezpečíme si, že 
nám odvezú väčšie množstvo od-
padu ( viac sa ho zmestí do jednej 
nádoby). možno nie v objeme, ale 
v hmotnosti, a to je pre nás veľmi 
zaujímavé vzhľadom na zmenu 

zákona a vplyv množstva vytrie-
deného odpadu na poplatky za 
komunálny odpad. 

Určite nám všetkým záleží na 
tom, aby sme žili v čistom a pek-
nom meste. neznečisťujme si ho 
zbytočne hromadením odpadu 
mimo zberných nádob. 

Je na zodpovednosti nás 
všetkých ako budeme s odpa-

dom nakladať a ako ho budeme 
správne triediť a hlavne, čo naj-
úspornejšie umiestňovať. teší nás, 
že medzi nami pribúda čoraz viac 
uvedomelých občanov, ktorým 
nie je ľahostajné, v akom stave 
odovzdáme životné prostredie 
a prírodu naším ďalším generáci-
ám. Svedčia o tom aj nasledovné 
údaje:

blíži sa nám „jarné upratovanie“ 
a tak budú v termíne 03. až 05. 
máj 2019 v meste rozmiestnené 
veľkoobjemové kontajnery (vok). 
budú rozmiestnené na pôvod-
ných stanovištiach, ale pre istotu 
vás budeme o o ich umiestnení 
včas informovať. Za likvidáciu od-
padu z týchto kontajnerov musí-
me platiť, tak isto aj za vyzbieranie 
odpadu v ich okolí, preto by sme 
vás chceli požiadať aby ste tam 
nevhadzovali odpad, ktorý patrí 
do triedeného odpadu, teda od-
pad, ktorý do vok nepatri. vok sú 
určené na objemný odpad: staré 
nábytky, umývadlá, kuchynské 
linky, koberce, obaly zo spotrebi-
čov, textílie atď.

Určite do vok nepatrí bioodpad 

zo záhrad (burina, vňať, konáre, 
lístie, tráva a iný materiál vhodný 
na kompostovanie), nebezpečný 
odpad, elektro odpad, uhynuté 
zvieratá, papier, sklo, plasty atď.

Zároveň by sme vás chceli po-
žiadať aby ste odpad, na ktorý sú 
vok určené (postele, matrace, 
nábytok a iné) neukladali na sto-
jiská vedľa kontajnerov nakoľko to 
neúmerne zvyšuje náklady mesta. 
počkajte do 3.mája, ďakujeme. 

Na záver: 
všetky kontajnery na triede-

ný odpad rozmiestnené v meste 
Sliač sú výlučne určené pre ob-
čanov mesta sliač. množia sa 
nám sťažnosti a upozornenia, že 
do týchto kontajnerov vhadzujú 

jednotlivé zložky komunálneho 
odpadu (plasty, sklo, papier, kovy 
a vkm) podnikateľské subjekty. 
pri kontajneroch na triedený od-
pad budú postupne umiestňova-
né informačné tabule a kamery. 
Upozorňujeme týmto všetkých 
podnikateľov, že sú v zmysle §14 
ods. 1 písm. e) zákona č 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov po-
vinní uzatvoriť zmluvu na vývoz 
triedeného odpadu so zberovou 
spoločnosťou. na základe toho 
istého zákona je mesto povinné 
zabezpečiť len zber a prepravu ko-
munálneho odpadu z domácností 
vznikajúcich pri činnosti fyzic-
kých osôb a odpadov podobných 
vlastností a zloženia ktorých pô-
vodcom je právnická osoba alebo 
fyzická osoba – podnikateľ, avšak 
okrem odpadov vznikajúcich pri 
bezprostrednom výkone činností 
tvoriacich predmet podnikania. 

Na základe uvedeného bude-
me všetky stojiská monitorovať. 
sme presvedčení, že to prispeje 
k dodržiavaniu zákona.

Eva Výbohová

Ako správne triediť odpad

Vidíte ten rozdiel? 
Hmotnosť taká istá, 

ale menší objem

POROVNANIE r. 2017 - r. 2018
plasty sklo kovy papier

r. 2017 r. 2018 % r. 2017 r. 2018 % r.2017 r. 2018 % r. 2017 r. 2018 %
25,40 49,80 196% 61,00 55,52 91% 2,68 5,31 198% 24,07 37,91 157%

Hmotnosť taká istá, ale iný - menší objem

Toto sem určite nepatrí
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Na sobotu 6. apríla sme v spolu-
práci s Kúpeľmi a.s. naplánovali 
1. Jarné upratovanie mesta. Už 
od pondelka nás strašila pred-
poveď, že bude liať ako z krhly. 
Mnohí sa aj zľakli a neprišli, ale 
tí odhodlaní a zapálení pre vec 
nepodľahli panike. Neodradil 
ich ani nočný dážď ani ranné 
mrholenie a prišli. Stretli sme 
sa na dohodnutých stanoviš-
tiach, rozdali vrecia, rukavice 
hrable a hor sa do práce. 

a čo sme urobili? vyhrabali sme 
lístie v okolí prameňov, vyzbierali 
sme smeti v okolí kozáku a pozdĺž 
cesty od družstva na kováčovú, 

vyčistili sme potôčik na Gorkého, 
ulice rybársku a boženy nemcovej 
a cintorín v Sampore. pustili sme 
sa aj do okolia trate od Domova 
seniorov po garáže a práve tu sme 
nazbierali desiatky vriec odpadu. 
Hrozné, čo všetko dokážu ľudia 
vyviesť len tak do kríkov. a tak sa 
pýtam „keď už si dá niekto námahu 

a naloží ten odpad do auta, prečo 
to neodvezie na oficiálnu sklád-
ku? ale vyhodí to do kríkov? naše 
mesto má podpísanú zmluvu so 
Zbernými surovinami a.s. a sú do-
konca kúsok od tých kríkov ....“

na jednej strane som rada, že 
Sliačania prišli poupratovať mesto, 
no na druhej strane ma mrzí, že 

sme nazbierali až také množstvo 
odpadu. teraz je moderné hovoriť 
o tom, ako treba chrániť prírodu, 
ako sa o ňu musíme starať a pritom 
„skutek utek“. nemusíme o ochra-
ne prírody hovoriť, prírodu mu-
síme naozaj začať chrániť (aj bez 
slov) lebo sama to nezvládne.  
nevyhadzujme len tak kadečo do 
kríkov, to že sa to stratí v zeleni ešte 
neznamená že to zmizne. nezmiz-
ne! len to prekryjú listy a potom 
sneh. a na jar sa to všetko ukáže. 

Úprimné vďaka patrí všetkým 
zúčastneným, ktorí upratali Sliač 
a vyzbierali haldy odpadu.

ĎakUJem 
Ľubica Balgová, Vaša primátorka

Jarné upratovanie mesta

Odbor prevencie kriminality 
kancelárie ministerky vnútra 
SR vytvára v rámci Národného 
projektu „Zlepšenie prístupu 
obetí trestných činov k služ-
bám a vytvorenie kontakt-
ných bodov pre obete“ tzv. 
Informačné kancelárie pre 
obete. Národný projekt je 
realizovaný vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho 
fondu Operačného programu 
Efektívna verejná správa. 

prostredníctvom projektu sa 
zriaďujú stabilné, verejne prístup-
né kontaktné body, ktoré budú po-
skytovať odborné služby obetiam 
a potenciálnym obetiam trestných 
činov. pôjde o špecializované po-
radenstvo, právnu podporu či psy-
chologické a sociálne poradenstvo. 
kontaktné body sa stanú miestom 
konzultácií, poskytovania informá-
cií a zároveň budú vytvárať priestor 
pre vytvorenie mapovanej siete 
koordinátorov pre komplexné rie-
šenie úloh v oblasti prevencie kri-
minality na Slovensku. Spolupráca 
sa vytvára so zástupcami štátnej 
správy, samosprávy a mimovlád-
nych organizácií.

v banskej bystrici sídli kontakt-
ný bod na štefánikovom nábreží 
7 v budove klientskeho centra 
okresného úradu a má vo svojej 
pôsobnosti celý banskobystrický 
kraj. Informačná kancelária pre 

obete je otvorená v pondelok 
až štvrtok od 8:00 do 14:00 hod. 
a v piatok od 8:00 do 12:00 hod., 
kde pomoc koordinátora a jeho 
asistentov môže vyhľadať každý, 
kto sa stal obeťou trestného činu, 
ale aj každá potenciálna obeť.

pracovníci kontaktných bodov 
realizujú aj preventívne aktivity 
pre seniorov (napr. besedy). tu zís-
kajú nielen informácie o projekte 
a činnosti kontaktného bodu, ale 
aj o podvodoch a trestnej činnos-
ti, ktorá je páchaná na senioroch. 
na záver dostanú niekoľko rád 
a odporúčaní, ako sa nestať obe-
ťou trestných činov. 

medzi najviac ohrozené skupi-
ny obyvateľov čo sa týka trestnej 
činnosti patria osoby vysokého 
veku a dôchodcovia. v minulosti 
v meste Sliač došlo k niekoľkým 
podvodom na starších osobách, 
kde boli občania okradnutí o ne-
malé finančné prostriedky. v rám-
ci národného projektu minister-
stva vnútra Sr bola dňa 26.3.2019 
v meste Sliač vykonaná beseda na 
podporu projektu vo veci preven-
cie pred páchaním trestnej čin-
nosti na senioroch. v rámci besedy 
boli na uvedenú tému premietané 
filmy a rozdávané propagačné 
materiály " bezpečný senior" ako 
sa nestať obeťou trestnej činnos-
ti. Dôležité zásady ako nenaletieť 
podvodníkom bolo zhrnutých do 
10 bodov.

Informačná kancelária pre obete v Banskobystrickom kraji
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mesto Sliač spracovalo projekt 
na rozšírenie a modernizáciu 
kamerového systému v meste 
a v rámci výzvy rady vlády pre pre-
venciu kriminality (rvpk) pre rok 
2019 požiadalo o finančnú dotáciu 
na realizovanie tohto projektu. v 1 
etape rozšírenia a modernizácie 
kamerového systému je plánované 

rozšírenie systému o desať kamier. 
Umiestnenie kamier je po dohode 
zástupcov mesta, msp, or pZ okp 
Zvolen a oo pZ Sliač navrhnuté 
tak, aby zachytávali problematické 
miesta. rozširovaním kamerové-
ho systému sa mesto v súlade so 
Stratégiou prevencie kriminality 
a inej protispoločenskej činnosti 

v meste Sliač. mesto sa snaží o vy-
budovanie technických opatrení 
s cieľom nielen preventívne pôso-
biť na obyvateľov a návštevníkov 
mesta a predchádzať tak páchaniu 
priestupkov, trestných činov a inej 
protispoločenskej činnosti, ale aj 
k ich odhaľovaniu a následnému 
riešeniu.

Rozšírenie kamerového systému v meste

na stretnutí zástupcov poriadko-
vých útvarov mestskej a štátnej po-
lície vo Zvolene, organizovaného 
krajským riaditeľstvom hasičského 
a záchranného zboru, boli dohod-
nuté postupy poriadkových zložiek 
pri zisťovaní požiarov a identifikácii 
osôb pri vypaľovaní trávy. v zmysle 
zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov je vypaľovanie trávy 
a porastov zakázané. k vypaľova-
niu aj napriek zákazu dochádza 
najmä v jarných mesiacoch. Z tohto 

dôvodu kr HaZZ v banskej bystrici 
vydalo leták, ktorý občanov na ten-
to zákaz upozorňuje. 

mestská polícia ďalej upozorňu-
je, že v zmysle §13 písm. g) a h) zá-
kona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov je zakázané spaľovanie 
biologicky rozložiteľného odpadu 
ako aj komunálneho odpadu. 

nezabúdajte na to, neporušujte 
zákon a neznepríjemňujte život 
susedom.

Jaroslav Prošek, náčelník MsP v Sliači

počas uplynulého mesiaca 
mestská polícia v zmysle zákona 
č. 219/96 Zb. o ochrane pred zne-
užívaním alkoholických nápojov 
vykonala niekoľko kontrol zame-
raných na zistenie konzumácie 
alkoholických nápojov na verej-
ných priestranstvách v meste 
Sliač. počas kontrolnej činnosti 
bolo v siedmich prípadoch zis-
tené porušenie vZn č. 31/2017 

o zákaze podávania a požívania 
alkoholických nápojov na území 
mesta Sliač. v štyroch prípadoch 
bola zistená konzumácia alko-
holických nápojov u osôb mla-
distvých, pričom pri vykonávaní 
dychovej skúšky bola nameraná 
hodnota alkoholu v krvi mladis-
tvých v rozsahu od 0,126 ‰ do 
1,176 ‰ promile. mestskou polí-
ciou boli následne priestupky na 

úseku ochrany pred zneužívaním 
alkoholických nápojov oznámené 
kompetentným úradom. 

v kontrolách zameraných na 
konzumáciu alkoholických nápo-
jov na území mesta bude mestská 
polícia pokračovať aj v budúcom 
období. pri týchto kontrolách nám 
súčinnosť, tak ako v tomto obdo-
bí, poskytnú aj príslušníci policaj-
ného zboru Sr. 

mestská polícia upozorňuje ob-
čanov na dodržiavanie všeobecne 
záväzného nariadenia - vZn č. 50 
(čl. 5 ods.3, písm. b) o udržiavaní 
čistoty a poriadku na území mesta 
Sliač, najmä čo sa týka odkladania 
objemného odpadu do stanovíšť 
na odpad resp. jeho okolia. článok 
5 ods. 3, písm. b) vZn č.50 v znení „ 
na verejných priestranstvách je za-
kázané umiestňovať do stanovišťa 
nádob na odpad alebo jeho okolia 
objemný odpad určený na zneš-
kodnenie (napríklad: starý nábytok, 
opotrebované spotrebiče, stavebný 
odpad z rekonštrukcií, pneumatiky, 

prípadne akýkoľvek iný odpad). pri 
porušení ustanovenia tohto vZn 
bude po zistení pôvodcu odpadu 
tento prejednaný príslušníkmi msp 
v priestupkovom konaní a odpad 

bude musieť z miesta odstrániť na 
vlastné náklady.

Stanovištia zberných nádob na 
problematických miestach budú 
snímané kamerovým systémom.

na základe vypracovaného 
projektu dopravného znače-
nia v meste Sliač sa pripravu-
je s účinnosťou od 1.5.2019 
zmena organizácie dopravy na 
ul. Za školou a ul. pionierska. 
miestna komunikácia bude 
zjednosmernená od ul. Za ško-
lou v smere ku križovatke pri 
základnej škole na ul. pionier-
skej. Zjednosmernenie ulice je 
navrhnuté z dôvodu zabezpe-
čenia bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky pri prejazde 
zúženým profilom cesty na ul. 
Za školou. 

Z dôvodu zabezpečenia 
bezpečnosti a pripravovanej 
parkovacej politiky mesta pre-
bieha v súčasnej dobe príprava 
projektovej dokumentácie na 
vytvorenie parkovacích miest 
na ul. J. Cikkera a čiastočné 
zjednosmernenie miestnej ko-
munikácie ul. J. Cikkera v smere 
od ul. J. Cikkera do ul. m. Gor-
kého. 

Dodržiavanie VZN č. 50 o udržiavaní
čistoty a poriadku na území Mesta Sliač

Pripravovaná zmena
organizácie dopravy:
zjednosmernenie ulíc

Nezabúdajte, vypaľovanie
trávy je zakázané 

Z činnosti MsP
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Škôlka na „SNP“
 
Život detí v materskej škole, 

Snp 27, Sliač je veľmi zaujímavý. 
pani učiteľky pre naše deti pripra-
vujú denne aktivity , aby s rados-
ťou a očakávaním navštevovali 
našu mš. niektoré aktivity zabez-
pečujeme aj v spolupráci s inými 
inštitúciami. 

Jednou takou je spoločnosť 
mb „Sferinis kinas“ – organizačná 
zložka, karpatské námestie 10/a, 
bratislava – mestská časť rača 
831 06. Citujem z web stránky: 
„Ide o najnovšiu zábavno-vzdelá-
vaciu cestu za poznaním. Sférický 
projekčný systém vnútri mobil-
nej kupoly ponúka jedinečný 
pohľad. ocitnete sa v zázračnom 
priestore a budete mať pocit, že 
ste priamo pod hviezdnou ob-
lohou či na dne oceána. Spoloč-
ne poodhalíme tajomstvá sveta 
stromov, ponoríme sa do mor-
ských hlbín, preskúmame neko-
nečný vesmír alebo podnikneme 
výpravu dovnútra ľudského tela. 
naše premietanie môžete využiť 
ako pútavý doplnok na spestre-
nie vyučovania. prídeme za vami 
kamkoľvek.“ 

tak sme túto ponuku využili. 
a urobili sme dobre. Z ponuky 
sme si vybrali Život stromov, keď-
že je to aktuálna téma edukačných 
aktivít na začiatku jari. Deti so za-
tajeným dychom sledovali rozprá-
vanie Lienky Dorotky a svätoján-
skeho chlapčeka mikiho. Dostali 
sme sa do sveta rastlinnej ríše, do 
vnútra stromu, zažili sme prúde-
nie živín v strome a dozvedeli sme 
sa veľa nového. niektoré poznatky 
boli pre nás trochu zložitejšie, ale 
celý príbeh nadchol nielen deti 
, ale aj pani učiteľky. Deti odchá-
dzali spokojné, s novými poznat-
kami a pekným zážitkom. aj toto 
je forma zážitkového učenia. 

Škôlka na „Cikkerovej“
 na zimu sa naše deti už veľmi 

tešili, preto hneď ako napadol 
prvý sneh, zorganizovali sme si 
pravú, detskú zimnú olympiádu. 
Stavali sme snehové iglu, triafali 
terče snehovými guľami, absolvo-
vali sme prekážkový beh v snehu, 
či zahrali sme si rôzne hry so sne-
hom. S radosťou a elánom súťažili 
všetci od tých najmenších až po 
predškolákov a odmenou im boli 
diplomy a medaile. ako každo-
ročne, aj tento rok usporadúvame 
v našej materskej škole plavecký 
výcvik , ktorý začíname v mesiaci 
apríl v kúpeľoch Sliač. naše deti 

sa pod vedením profesionálnych 
inštruktorov naučia aktívne a s ra-
dosťou tráviť čas vo vode, zbavia 
sa strachu a zábran z vody a získa-
jú nové skúsenosti a zážitky. naše 
kurzy plávania sú každoročne veľ-
mi úspešné a po ich absolvovaní 
sú z našich detí úspešní plavci. 
Dňa 3.4. 2019 sme v areáli našej 
materskej školy uskutočnili deň 
„bezpečne na cestách“, ktorý 
sme zorganizovali na našom det-
skom dopravnom ihrisku za účasti 
pána policajta, ktorý deťom po-
rozprával o dopravnej výchove. 
v rámci podujatia čakalo deti veľa 
prekvapení, cyklojazda a súťaže na 
detských dopravných prostried-
koch za asistencie mestskej 
polície, či detský vodičák. naša 
materská škola sa za účelom získa-
vania financií, zapája do rôznych 
projektov. tentoraz sme získali 
v grantovom programe tesco „Vy 
rozhodujete, my pomáhame“ 
pekné druhé miesto a sumu 600 
euro na podporu nášho komunit-
ného projektu „malý folklórista“. 
v najbližšom období čaká našich 
predškolákov zápis do základnej 
školy, na ktorú sa už teraz veľmi 
tešia. pravidelne usporadúvame 
v našej materskej škole aj veľké je-
senné a jarné upratovanie škol-

skej záhrady za účasti rodičov. ani 
tentoraz naši rodičia nelenili a pr-
vou jarnou brigádou tak prispeli 
k skrášleniu prostredia materskej 
školy pre svoje deti. všetkým zú-
častneným rodičom na tejto akcii 

srdečne ďakujeme. v spolupráci 
so štátnou ochranou prírody sR 
sme uskutočnili environmentálnu 
akciu pre deti s názvom „kráľov-
stvo malého medveďa“. Cieľom 
našej spolupráce je aktívne zapá-
jať deti do environmentálneho 
výučbového programu ochrany 
prírody prostredníctvom prí-
behov a hravých aktivít, rozvíjať 
u detí estetické cítenie zamerané 
na bezprostredné okolie. 

A čo ešte naše škôlky
plánujú do konca
školského roka?

apríl sa aj ďalej bude niesť 
v znamení Dňa zeme, navštívia 
Lesnícke dni vo Zvolene, deti si 
rozšíria poznatky z environmen-
tálnej výchovy. čaká ich plavecký 
výcvik, zápis detí na nový škol-
ský rok, stavanie mája, podujatie 
míľa pre mamu a rozlúčka s pred-
školákmi a veľa iných podujatí. 
prázdniny plánujú od 22.07.2019 
do 25.08.2019 a .posledný augus-
tový týždeň sa začnú pripravovať 
na nový školský rok. pani učiteľky 
robia všetko preto, aby sa deti nie 
len hrali, ale aj vzdelávali, za čo im 
aj v mene rodičov ďakujem.

Zo života našich škôlok

19. 3. 2019 o 10,00 hod.  74. výročie oslobodenia mesta Sliač pa-
mätník padlých v II. sv. vojne, ul. čSa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 5. 2019 o 10,00 hod.  74. výročie ukončenia II. svetovej vojny 
pamätník padlých v II. sv. vojne, ul. čSa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 8. 2019 o 16,00 hod.  75. výročie Snp pamätník padlých v II. 
sv. vojne, ul. čSa Cintorín v Hájnikoch 
pamätník povstaleckých letcov, kúpele 
Sliač 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 11. 2019 o 11,00 hod.  101. výročie ukončenia I. svetovej vojny 
pamätník ukončenia I. sv. vojny, ul. Snp

Kalendár pietnych aktov v meste Sliač
rok 2019
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UmenIe, ktoré sme odovzdali 
našim deťom v ZUš v rôznych po-
dobách, spojilo aj v tomto škol-
skom roku tých, ktorí participovali 
v aktívnom živote Základnej ume-
leckej školy v Sliači: žiakov, peda-
gógov, rodičov, ale aj všetkých na-
šich priaznivcov. mÚZa školy ako 
vzletná víla, imaginárne navštívila 
všetky študijné odbory a obdarila 
nás patričnou dávkou umeleckého 
nadania a talentu. 

tento vzácny čas strávený s deť-
mi ZUš sa pre nás stal skutočným 
celoročným festivalom hudby, 
hereckej, tanečnej a výtvarnej kre-
ativity. to sa samozrejme zúročilo 
na početných úspešných podu-
jatiach školy, ktoré odzneli pod 
odbornou taktovkou špecialistov 
- pedagógov ZUš.

 Hneď v úvode šk. roka sme absol-
vovali niekoľko verejných koncertov 
v našom meste, ale tiež v rôznych 
kútoch Slovenska. Prezentovali sme 
hudobné programy v rámci poduja-
tí Úcty k starším, Verejné koncerty 
pre kúpeľných hostí, Jesenný kon-
cert, tri veľkolepé Vianočné koncer-
ty a v závere kalendárneho roka si 
v slávnostnom galaprograme hotela 
Kaskády zaspieval náš Detský zbor 
spoločne so Simou Martausovou 
a Robom Opatovským. Boli sme sú-
časťou plesovej sezóny a premiéru 
mal aj Valentínsky koncert, ktorý 
bol vystavaný pôsobivou dramatur-

giou a hudobnými žánrami všetkého 
druhu. Prvou „lastovičkou“ a doslo-
va umeleckou novinkou bol Rodinný 
koncert, kde účinkovali nielen žiaci 
ZUŠ, ale aj ich súrodenci, rodičia, 
starí rodičia a ďalší rodinní prísluš-
níci, ktorí naštudovali spoločný re-
pertoár. Inštrumentálne a vokálne 
spojenie malých i veľkých účinku-
júcich, tréma, ako spoločný znak, 
úžasná pódiová atmosféra vyčarila 
na tvári nejeden úsmev. S radosťou 
konštatujeme, že ZUŠ-ka sa tak aj 
vďaka Rodinnému koncertu stala 
veľkou umeleckou rodinou. 

Nezabudli sme ani na realizáciu 
výchovných koncertov, workshopov 
a otvorených hodín tanca a tiež spo-
znávanie umeleckého sveta malých 
i väčších výtvarníkov cez vernisáže 
a výstavy. Popritom sme súťažili 
na celoslovenských súťažiach ur-
čených pre žiakov ZUŠ a súbežne 
realizovali niekoľko úspešných pro-
jektových aktivít: Zuška na ľudovú 

nôtu, Remeslo nás zaujíma a teší, 
Výchovné koncerty od klasiky až po 
jazz a prípravu Revitalizácie Záhrady 
umenia. 

V máji nás čaká už v poradí sied-
ma medzinárodná pracovná cesta 
do Paderbornu (Nemecko), kde 
v rámci projektu Europawoche 
2019, uskutoční ZUŠ Sliač celkom 
štyri verejné koncerty za účasti za-
hraničných partnerov (nemecko, 
švédsko, írsko, bulharsko, Lotyšsko, 
Holandsko, atď.)

Naše umelecké projektové akti-
vity koncom mája zavŕši originálny 
a neopakovateľný Galakoncert Ta-
lenty Sliača a Richard Rikkon, kde 
klavírny virtuóz a maestro Richard 
Rikkon, aj s umeleckými vstupmi 
moderátora Karola Farkašovského, 
bude inštrumentálne sprevádzať ta-
lenty našej školy. Absolútne talenty 
ZUŠ budú ocenené a zúčastnia sa ce-
lonárodného Benefičného koncertu 
v Bratislave, s možnosťou účinkova-

nia na zahraničných pódiách. Sláv-
nostný Galakoncert Talenty Sliača 
a Richard Rikkon, sa uskutoční dňa 
24. mája 2019 o 16.30 hod. v spo-
ločenskej Dvorane kúpeľov Sliač, za 
účasti vzácnych hostí z umeleckého 
prostredia a pripravujeme ho pod 
záštitou primátorky Mesta Sliač 
Ing., Mgr. et Mgr. Ľubice Balgovej. 
Všetci ste srdečne vítaní.

vrcholom nášho celoročného 
snaženia bude záverečná ume-
lecká exhibícia školy: Hudobné 
slávnosti v Záhrade umenia dňa 
29. mája 2019 o 16.30 hod., kde 
bude premiérovaný hudobno-dra-
matický príbeh folklórne zvyky na 
dedine v podaní Hudobno - diva-
delného súboru ZUš, množstvo 
tanečných choreografií rôznych 
štýlov v podaní našich tanečníkov 
a ich hostí, atraktívne hudobné 
vstupy, výtvarné a remeselné diel-
ne, workshopy a drobné umelecké 
prekvapenia. popritom nás môžete 
vidieť a počuť na Lesníckych dňoch 
vo Zvolene, podujatiach ku Dňu 
matiek a pri významných oslavách 
výročí mesta Sliač. viac na www.
zussliac.sk 

Úprimne sa tešíme z výsledkov 
spoločnej tímovej práce v ZUš 
a prijímame ich s pokorou. naše 
veľké poďakovanie patrí zriaďova-
teľovi školy mestu Sliač, rodičom 
a všetkým priateľom školy.

Alica Hancková, riaditeľka ZUŠ

Zo života Základnej umeleckej školy
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4. a 5. jún    15.00-18.00 hod.

HUDOBN! ODBOR

V!TVARN! ODBOR

TANE"N! ODBOR

HUDOBNO-
DIVADELN! SÚBOR

    www.zussliac.sk                     FB: Základná umelecká #kola Slia$SWAN CENTRUM

KONTAKT

Máte doma
lenivý internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

BEZ KÁBLARÝCHLYSPOĽAHLIVÝ

AKCIA! 
Zriadenie len za 1 €INTERNET TO.doma

 9,99 €

www.swan.sk

A373_inzercia A4 TO.doma_Zvolen.indd   1 02/04/2019   17:15
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Boj proti predsudkom
boj proti predsudkom. aj tak 

by sa dala nazvať diskusia v kine 
Hron, ktorej sa koncom februára 
2019 zúčastnili žiaci siedmeho 
až deviateho ročníka našej Zš. 
podujatie otvoril Detský divadel-
ný súbor pramienky pri Zš Sliač 
uvedením hry ester. v rámci dra-
matického spracovania témy ži-
dovského holokaustu členovia sú-
boru načrtli otázky individuálnej 
morálky, vplyvu spoločnosti na 
jednotlivca a miery osobnej slo-
body. odpovede na ne sa sa žiaci 
pokúšali hľadať v následnej pred-
náške spolu s pozvanými hosťami 
– historičkou z múzea Snp v ban-
skej bystrici a splnomocnencom 
vlády Sr pre rómsku menšinu pre 
banskobystrický kraj. 

naši žiaci sa počas dvojhodino-
vej diskusie dozvedeli viac o ži-
dovskom a rómskom holokauste 
a spolu s hosťami premýšľali o ak-
tuálnosti týchto otázok súčasnosti, 
rovnako, ako aj o nebezpečenstve 
predsudkov, intolerancii a strachu 
z inakosti. 

milovníci divadelného umenia 
mali zas možnosť stráviť príjemné 
februárové popoludnie s detský-
mi divadelnými talentami. poduja-
tie zorganizoval Detský divadelný 
súbor pramienky v spolupráci so 
Základnou školou a. Sládkoviča 
Sliač. Žiaci zo školského divadel-
ného krúžku si pre širokú sliačsku 
verejnosť pripravili tri predstave-
nia. podujatie otvorila veselá roz-
právková cesta okolo sveta. Hru 
o malom záškolákovi vystriedali 
temperamentné deti z rómske-
ho hudobno-tanečného súboru 
romano Jilo zo Zvolena. v rámci 
vystúpenia svoj talent predviedli 
aj dvaja bývalí žiaci našej školy – 
Lenka moravčíková (spev) a alex 

Sarka (klavír), ktorí ako dobrovoľ-
níci dlhodobo pomáhajú vo zvo-
lenskom rómskom komunitnom 
centre.

Zuzana Púpalová
vedúca záujmového útvaru

Bohatý a tvorivý polrok 
ZŠ Sliač

Zš a. Sládkoviča Sliač sa po 
niekoľkých mesiacoch od začiat-
ku školského roka teší z mno-
hých vydarených aktivít, podujatí 
a projektov; do ktorých sa nám 
podarilo spoločne úspešne zapo-
jiť. Stali sme sa hrdými držiteľmi 
medzinárodného titulu „Zelená 

škola“, vytvorili sme nový ovocný 
sad regionálnych drevín, venu-
jeme sa ďalej rozvoju školskej 
záhrady z pohľadu klímy. Zapojili 
sme sa do programu „škola bez 
nenávisti“ s cieľom prevencie ši-
kanovania a kyberšikanovania. 
Úspešne realizujeme 2 projekty 
v rámci programu erasmus+ so 
zameraním na vzdelávacie pobyty 
žiakov a učiteľov v zahraničí. Hos-
tili sme medzinárodné návštevy 
z poľska, česka, maďarska či Indo-
nézie. Zrealizovala sa mobilita do 
francúzska a pripravuje sa do čes-
kej republiky. Umiestnili sme sa na 
poprednom mieste v národnom 
projekte modrá škola, realizuje-
me praktické aktivity v projekte 

technika hrou, prezentovali sme 
sa v televíznej súťaži s celosloven-
skou sledovanosťou „Daj si čas“. 
Zorganizovali sme viaceré špor-
tové podujatia pod patronátom 
školy. 

aktuálne nám schválili nový 
projekt rozvoja čitateľskej, mate-
matickej a finančnej gramotnosti 
v hodnote takmer 100.000 eUr, 
z ktorého budú financované mo-
derné učebné pomôcky a nové 
zaujímavé školské predmety či 
krúžky. v druhom polroku sa za-
čne s kompletnou rekonštrukciou 
strechy a kúrenia malej telocvič-
ne základnej školy v hodnote 
140.000 eUr, s realizáciou školské-
ho workoutového ihriska pre star-
ších žiakov a detského ihriska pre 
žiakov mladšieho veku. pripravuje 
sa postupná digitalizácia našich 
tried formou dataprojektorov. 
otvorili sme a do praxe uviedli 
školskú cvičnú kuchynku. Zaviedli 
sme anglický jazyk už od prvého 
ročníka, rovnako, posilnili na 2. 
stupni základnej školy. Zaviedli 
sme informatiku do ročníka devia-
teho. v spolupráci s rodičovským 
združením sme obnovili jedineč-
nú tradíciu rodičovských plesov. 
organizujeme teambuildingové 
aktivity pre zamestnancov školy. 
Sme pilotnou a školiacou školou 
Centra environmentálnej a etickej 
výchovy ŽIvICa, aktívnym členom 
Združenia škôl s regionálnou vý-
chovou a pravidelne spolupracu-
jeme so všetkými miestnymi or-
ganizáciami. rovnako realizujeme 
jedinečný projekt s mš, Ul. Snp na 
podporu rozvoja športu a telový-
chovy u najmenších detí Sliača. 
naša škola nás stále baví...

Róbert Borbély, riaditeľ školy

Projekt SadOvo – jarné
ošetrenie stromčekov

Dňa 21. 3. 2019 sa žiaci našej 
školy zúčastnili pod vedením 
svojich vyučujúcich jarnej úpravy 

a ošetrenia ovocných stromčekov, 
ktoré boli v areáli našej školy vy-
sadené v jesennom období. Jarná 
úprava a ošetrenie stromčekov 
boli pokračovaním projektu Ze-
lenej školy s názvom „Sadovo“, 
organizovaného oZ Živica, do 
ktorého sa škola zapojila už mi-
nulý školský rok. malí aj veľkí žiaci 
sa nielenže oboznámili s postu-
pom a spôsobom rezu mladých 
ovocných stromčekov, s tvorbou 
kostrovej koruny a so spôsobom 
ošetrenia rezu, ale mohli si rez aj 
sami prakticky vyskúšať a malé 
ranky vzniknuté rezom ošetriť 
štepárskym voskom. praktické 
ukážky a neskúsené ruky väčších 
žiakov i malých žiačikov viedol 
skúsený odborník z technickej 
univerzity vo Zvolene. po počia-
točných nesmelých pokusoch 
starších žiakov o správny rez na 
správnom mieste ročných výhon-
kov sa osmelili aj mladší, ktorí sa 
aktívne a s nadšením zúčastňovali 
jednotlivých činností.

Renáta Martinská, učiteľka, 
koordinátorka environmentálnej výchovy

Tretíkrát majstrami
Slovenska v bedmintone

v trenčíne sa v dňoch 19. – 20. 
marca 2019 odohrali majstrovstvá 
Slovenska základných a stredných 
škôl v bedmintone, kde tí najlepší 
bojovali o titul majstra Slovenska. 
banskobystrický kraj po víťazstve 
v krajskom kole v kategórii žiakov 
základných škôl reprezentovali 
žiaci našej školy Simeon a andrej 
Suchý. Umiestnili sa na prvom 
mieste a stali sa tak majstrami Slo-
venska pre školský rok 2018/2019. 
titul majster Slovenska naša škola 
získala v bedmintone už tretíkrát. 
poďakovanie za prípravu patrí tré-
nerovi Ing. Jánovi Jurčiakovi.

Marta Suchá

Zo života Základnej školy Andrea Sládkoviča
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Dňa 29. 3. 2019 sa mestská 
knižnica Sliač zapojila do poduja-
tia noc s andersenom. Do 18.00 
sa v knižnici zhromaždili všetci 
účastníci podujatia. organizačne 
podujatie zastrešovali mestské 
kultúrne stredisko – mestská kniž-
nica Sliač (2 zamestnanci) a Zš 
andreja Sládkoviča v Sliači (1 pe-
dagogický pracovník). noci s an-
dersenom sa zúčastnilo 24 žiakov 

tretieho ročníka Zš a. Sládkoviča 
v Sliači. Spáči si po príchode od-
ložili spacie vaky a jedlo, ktoré 
priniesli z domu, následne dostali 
prvé pokyny a informácie prečo 
sme sa vlastne stretli. po obozná-
mení sa s plánmi sa deti navzájom 
predstavili a vyrobili si menovky. 
okolo 19.00 začali vyrábať listy 
na ktoré napísali alebo nakres-
lili rozprávky, ktoré poznajú. po 

ozdobení stromu rozprávkovníka 
sa občerstvili jedlom prineseným 
z domu a sponzorsky dostali ako 
bonus pizzu. po malých tvorivých 
dielňach v ktorých si vyrobili a vy-

zdobili krabičky nasledovala naj-
obľúbenejšia časť noci – hľadanie 
indícii v lesoparku kúpeľov Sliač. 
Deti sa rozdelili na dve skupiny 
a v lesoparku hľadali 10 skrytých 
indícii z ktorých víťazné družstvo 
poskladalo slovo H. CH. andersen. 
po návrate sa znovu občerstvili 
a nasledovali ďalšie hry – drama-
tizácia rozprávok, kvízy, súťaže, 
strašidelné čítanie s čarodejnicou, 
pyžamová párty a diskotéka. po 
všetkých aktivitách unavené deti 
zaspali a ráno ich čakala ranná hy-
giena, rozcvička, raňajky a vyhod-
notenie noci strávenej v knižnici. 
každé dieťa dostalo pamätný list, 
preukaz spáča, nálepku a pohľad-
nicu s logom noci s andersenom 
a bezplatné zaregistrovanie do 
knižnice reprezentované čitateľ-
ským preukazom. najlepší spáči 
boli ocenení malými drobnosťami. 
pozitívne ohlasy od detí aj rodičov 
potešili organizátorov podujatia.

Renata Šeniglová

Noc s Andersenom 2019

mesto Sliač si v roku 2019 pri-
pomína významné jubileá, ktoré 
sú dôležitými historickými medz-
níkmi v živote jeho obyvateľov. 
-  50. výročie udelenia štatútu 

mesta
-  60. výročie zlúčenia obcí Hájni-

ky a Rybáre 
-  775. výročie prvej písomnej 

zmienky o liečivých prameňoch
pri príležitosti týchto význam-

ných jubileí mesto pripravuje celý 

rad kultúrno- spoločenský a špor-
tových podujatí. Jedným z pripra-
vovaných podujatí je výstava foto-
grafií zo života občanov mesta. 

vážení občania, dovoľujeme 
si vás týmto osloviť so žiadosťou 
o spoluprácu na výstave fotografií 
tým, že prispejete svojimi fotogra-
fiami zo života obyvateľov obcí 
Hájniky, rybáre, z histórie kúpeľov, 
ale aj z novodobej histórie mesta 
Sliač. veríme, že svojimi fotogra-

fiami, ktoré bezplatne poskytnete 
organizátorom na dobu určitú, 
prispejete k dôstojným oslavám 
významných jubileí mesta. vernisáž 
výstavy, na ktorej bude zverejnený 
aj menný zoznam poskytovateľov 
sa pripravuje na mesiac jún 2019. 

príbehy a fotografie s popisom, 
menom, adresou a kontaktom 
môžete priniesť do 30. 4. 2019 do 
mestského kultúrneho stredis-
ka Sliač, ul. kúpeľná 11, kde vám 

bude vystavené po-
tvrdenie o ich zapo-
žičaní. 

fotografie sa po ukončení vý-
stavy nepoškodené vrátia majite-
ľom. 

bližšie informácie: msks.
sliac@gmail.com, 0455442202, 
0907838813, www.sliac.sk, 

V Sliači 25. 2. 2019
Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová,

 primátorka mesta Sliač 

Žiadosť o spoluprácu obyvateľov s mestom Sliač

Vyhlasuje Mesto Sliač na svo-
jej webovej stránke  
www.sliac.sk, pri príležitosti 
významných jubileí
-  50. výročie udelenia štatútu 

mesta
-  60. výročie zlúčenia obcí Hájni-

ky a Rybáre 
-  775. výročie prvej písomnej 

zmienky o liečivých prameňoch

Súťaž sa bude skladať z via-
cerých častí. v každej časti sa 
vrátime do historických období, 
ktoré mali významný vplyv na 
vznik mesta, jeho rozvoj a súčas-
nú podobu. 

mesto aj takýmto spôsobom 
chce pripomenúť obyvateľom tri 
významné historické medzníky, 
ktoré v roku 2019 oslavuje. pod-
kladom pre textovú časť súťaže 
budú úryvky z kroník mesta Sliač, 
ktorými chce mesto podnietiť zá-
ujem obyvateľov o jeho históriu.

o živote mesta z rôznych ob-
dobí bude informovať v pravidel-
ných častiach zverejnený text sú-
ťaže. Súčasťou každej časti bude 
aj súťažná otázka.

Pravidlá súťaže:
termín vyhlásenia prvej časti 
5.3.2019 termín ukončenia 1.6.2019 

termín vyhlásenia druhej čas-
ti 1.6.2019 termín ukončenia 
1.9.2019
termín vyhlásenia druhej čas-
ti 1.9.2019 termín ukončenia 
1.12.2019

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby 
staršie ako 15 rokov. každý môže 
odoslať iba jednu odpoveď v každej 
súťažnej časti. vždy na konci kon-
krétnej časti bude pripravená jedna 
otázka, na ktorú odpoveď bude za-
komponovaná v priloženom texte. 

vyplnením formulára a zasla-
ním správnej odpovede sa bude 
môcť každý zapojiť do súťaže 

o propagačné predmety pripomí-
najúce tento významný rok. 

Odpoveď: 
Svoje odpovede môžete zaslať: 
1.  vyplnením online formulára ( 

do textu vyplniť meno, kontakt)
2.  zaslaním na email : msks.sliac@

gmail.com 
3.  poštou mestské kultúrne stre-

disko Sliač, kúpeľná 11, 962 31 
Sliač , - heslo„ Súťaž premeny 
mesta v čase „ 
pri každej časti súťaže bude uve-

dený termín, do ktorého bude po-
trebné zaslať správnu odpoveď.

prajeme vám príjemné čítanie.

Súťaž Premeny mesta v čase
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Na rozhraní dvoch svetov
„na rozhraní dvoch svetov je 

sci-fi príbeh s nečakaným koncom. 
vznikol vďaka jednému obrazu 
v mojej hlave, ktorý ma každým 
dňom stále viac fascinoval. Jeho 
písanie bolo pre mňa od začiatku 
dobrodružstvom, pretože sa mi ten 
príbeh ukazoval postupne a ani ja 
som netušil, ako to celé skončí. bol 
som v úplne inej, novej situácii, ako 
pri mojich predošlých knižkách, 
kde som mal naplánovaný každý 
ďalší krok. od začiatku som mal ale 
chuť napísať kratší príbeh, ktorý je 
čitateľ schopný zhltnúť na jedno 
posedenie a som rád, že sa mi to 
podarilo. Snažil som učiť od spiso-
vateľov ako najlepšie udržať dyna-
miku príbehu. Zvolil som si tému, 
ktorá je veľmi zaujímavá na spra-
covanie. ponúkol som obraz sveta, 
kde nejestvuje spánok a staroba. 
nad dôležitosťou spánku málo 
ľudí uvažuje a chcel som im opísať, 
ako je pre nás dôležitý. Snažil som 
sa načrtnúť aj citlivejšiu tému, kto-

rou je samovražda a s ňou spojené 
psychické problémy. bola to na 
dlhú dobu moja posledná kniha 
zo zahraničného prostredia, teraz 
sa venujem skôr príbehom z toho 
nášho. na záver by som ešte pove-
dal, že ma tešia ohlasy ľudí na túto 
knihu. na rozhraní svetov zostane 
navždy v mojom srdci. môže za to 
hlavne jeden zážitok, ktorý mi vy-
razil dych. na druhý deň, ako som 
dokončil spomínaný rukopis, som 
na jednej akcii počul o životnom 
príbehu, ktorý sa zhodoval s mo-
jou hlavnou postavou. Úplne ma 

to šokovalo a najradšej by som 
tom povedal viac, ale nemôžem. 
vyzradil by som tým totižto veľkú 
časť môjho príbehu.

 
William už neraz myslel na sa-

movraždu, ale komu to nepre-
blesklo hlavou ešte ani raz v živo-
te? nemôcť nikdy zaspať je darom 
aj prekliatím zároveň. a týmto 
handicapom bol na planéte ob-
darovaný každý ctihodný občan. 
ako malý býval William nesmierne 
šťastný, že nemusí vykonávať tú 
čudesnú činnosť, o ktorej netušil, 

že kdesi v hĺbke stále existuje. no 
keď ste starší a morený v práci deň 
čo deň, odrazu sa vo vašom vnút-
ri začne rozvíjať istá nebezpečná 
túžba. nemusieť pohnúť ničím na 
svojom tele. Spánok sa ho snažil 
potajomky premôcť. William však 
nevedel, ako to spraviť. nepoznal 
postup. túžil aspoň raz v živote za-
kúsiť neopísateľný pocit voľnosti. 
po dovŕšení toho najlepšieho veku, 
dvadsať rokov, mu vpichli pod kožu 
tekutinu. tá zastavila jeho starnu-
tie. preto planétu obývali len ľudia 
prevtelení do mladíckej podoby. 
rodiny, ktoré žili v manželstve 
takmer už veky, neboli obmedzené 
na počty detí. krajina však nebola 
napriek tomu nikdy preľudnená, 
za čo mohli hlavne samovraždy, 
vraždy, neplodnosť, zrútenie sa, 
čo nakoniec opäť viedlo väčšinou 
len k samovražde. všetko vyzeralo 
na oko prekrásne. počatie nové-
ho života sa tu zakaždým rovnalo 
veľkému zázraku a bolo hodné aj 
bujarej oslavy.“

Michal Škombár 

Týždeň slovenských knižníc

Žije medzi nami... mladý dvadsaťsedemročný
výnimočný muž – Michal Škombár

Výnimočný tým, že napriek svojej chorobe napísal už tretí román 
– bradou. Michal totiž trpí svalovou distrofiou, ktorá ho pripútala 
na posteľ. Napriek nepriazni osudu je Miško veselý, rozhľadený, 
o všetko sa zaujímajúci a stále vtipkujúci „srandista“. Myšlienka, 
že aj on by mohol písať knihy v ňom skrsla po prečítaní trilógie 
Hry o život. Knihy píše s pomocou brady, počítačovej myši a obra-
zovky. Písmenko po písmenku ukladá pekne vedľa seba až vznik-
ne kniha. Týmto spôsobom napísal knihy Druhá šanca, Pravá tvár 
a Na rozhraní. A práve tretiu menovanú knihu Vám dnes osobne 
priblíži sám autor. Je to výnimočný mladý muž, ktorému želáme 
veľa optimizmu, veľa dôvodov na vtipkovanie, veľa nápadov na 
nové knihy a veľa síl premeniť sny na skutočnosť...

Vďaka dotáciám z Fondu na 
podporu umenia Mestská 
knižnica Sliač aj v tomto roku 
mohla pripraviť množstvo 
podujatí v rámci celosloven-
ského projektu s názvom 
„Týždeň slovenských knižníc“, 
ktoré organizuje Slovenská 
asociácie knižníc (SAK) a Spo-
lok slovenských knihovníkov 
a knižníc (SSKK) pod spoloč-
ným mottom „Knižnice pre 
všetkých“. 

používatelia knižnice ale aj 
širšia verejnosť si mohli od 25. 
3. 2019 do 3. 4. 2019 vychutnať 
podujatia pre deti napr. pre mš – 
poznáš túto rozprávku? , pre Zš 
– voľba kráľa detských čitateľov, 
ako sa v minulosti predávali kni-
hy – život mateja Hrebendu, ale 
aj pre dospelých – burza kníh pri 
fontáne, katarína nádaská – Jarné 
zvykoslovie a veľká noc. 

každoročné prednášky pre deti 
Zš ako vzniká kniha (1. ročník) ale-
bo vznik jazyka a písma (6. ročník) 
boli doplnené o nové podujatia 
napríklad tradične – netradičné Čí-
tanie s Mrkvičkom, v ktorom tibor 
Hujdič vtiahol žiakov do príbehu 
zaujímavou a bezprostrednou for-
mou a predstavil im tak najlepšie 
súčasné knihy pre deti. poobede 

si - už trošku vážnejšie - pohovoril 
s ôsmakmi o klamstve prostred-
níctvom knihy Sedem minút po 
polnoci (patrick ness a Siobhan 
Dowd). 

týždeň knižníc pokračoval 29. 
3. 2019 nocou s andersenom, 
podujatím pre 3. ročník Zš počas 
ktorého deti strávia zábavnú noc 
v knižnici. toto medzinárodné 

podujatie je jedným z najobľúbe-
nejších podujatí pre deti. projekt 
spojený s menom slávneho dán-
skeho rozprávkara Hansa Chris-
tiana andersena funguje už od 
roku 2000 a zapája sa do neho 
každoročne stovka knižníc. Deti 
v knižnici prežijú dobrodružstvo, 
okrem napínavého hľadania indí-
cii v lesoparku kúpeľov a tvorivých 

dielní ich počas noci čakali aj rôz-
ne hry – dramatizácia rozprávok, 
kvízy, súťaže, strašidelné čítanie 
s čarodejnicou, pyžamová párty 
a diskotéka. 

Slovami mgr. Heleny mlejovej 
predsedníčky spolku slovenských 
knihovníkov a knižníc:

„knihy deti učia, vychovávajú, 
citovo ich obohacujú, rozosmie-
vajú ich, prenikajú celou detskou 
dušou a z detí tak postupne vy-
chovávajú lepších a vzdelanejších 
ľudí pre neskorší dospelý svet. 
knihy dnes majú silných kon-
kurentov v počítačových hrách, 
internete alebo v pasívnom poze-
raní televízie. v dnešnej technicky 
vyspelej spoločnosti je výchova 
detí k čítaniu jedným z najdôleži-
tejších poslaní knižníc na celom 
svete. všetci veríme, že aj nocou 
s andersenom prispejeme k mo-
tivácii a podnecovaniu detí čítať, 
navštevovať knižnice a vytvoriť si 
tak pevný základ pre ďalšie budo-
vanie svojich poznatkov a túžby 
vzdelávať sa.“

všetky podujatia, ktoré mest-
ská knižnica Sliač pripravila počas 
týždňa slovenských knižníc z ve-
rejných zdrojov podporil fond na 
podporu umenia, ktorý je hlav-
ným partnerom projektu.

 Monika Fáziková

Knižné tipy Mestskej knižnice Sliač
Pre dospelých: 

Džentlmen
v Moskve
Amor Towles

on odísť nesmie, vy nechce-
te. v roku 1922 vyhlásia boľše-
vici tridsaťdvaročného grófa za 
zarytého aristokrata a odsúdia 
ho na domáce väzenie v hoteli 
metropol neďaleko kremľa. ne-
zlomný gróf prekypujúci vtipom 
a vzdelaním sa presťahuje do 
podkrovnej izby, odkiaľ sleduje 
jedno z najbúrlivejších desaťročí 
ruských dejín. Grófove obmedze-
né priestory ho však zavedú do 
obrovského netušeného sveta 

emocionálnych objavov. Spriatelí 
sa s mnohými obyvateľmi hote-
la vrátane tvrdohlavej herečky, 
prešibaného straníckeho funkci-
onára, spoločenského američana 
a náladového šéfkuchára. keď 
mu však osud vloží do rúk život 
mladej dievčiny, musí použiť 
všetok dôvtip, aby jej zabezpečil 
budúcnosť, akú si zaslúži. tento 
jedinečný román plný humoru, 
skvelých postáv a nádherných 
obrazov čarovne opisuje grófovu 
snahu pochopiť pravú podstatu 
cieľavedomého života. towles je 
neskutočný rozprávač, majster 
slova. Džentlmen v moskve je ele-
gantné a múdre svedectvo krásy 
a potreby ľudského porozumenia 
v ťaživej životnej skúške.
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Zvyky počas veľkonočného 
pondelka. (Katarína Nádaská)

na veľkonočný pondelok bývalo 
na dedine rušno. bol oddávna tra-
dičný sviatok mužov, mládencov 
a chlapcov, ktorí od skorého rána 
chodili „po šibačke a oblievačke“. 
Zvyky veľkonočného pondelka boli 
naozaj rozmanité. niekde sa šiba-
lo, niekde oblievalo, a zasa inde aj 
šibalo aj oblievalo. na západnom 
Slovensku prevládala šibačka bez 
oblievačky, na východnom Slo-
vensku sa zase viacej polievalo než 
šibalo, zato na kysuciach si dievky 
užili jedného aj druhého. Stredným 
Slovenskom akoby prechádzala 
pomyselná hranica medzi šibaním 
a polievaním, a práve tu sa časom 
oblievanie a aj šibanie spojili. na-
príklad na Hornej nitre sa na veľko-
nočný pondelok pôvodne oblieva-
lo. Začínalo sa už skoro ráno, ešte 
za svitania. Chlapci polievali diev-
čatá vodou s potoka. v súčasnosti 
sa k oblievačke pridružilo aj šibanie 
dievčat vŕbovými korbáčmi. Za 
polievanie a šibanie dostávali mlá-
denci od dievčat vlastnoručne ma-
ľované vajíčka, štamperlík pálenky, 
mladší koláče a pár koruniek. v sú-
časnosti sa chlapci obdarúvajú čo-
koládovými vajíčkami a figúrkami, 
peniazmi, ale opäť sa vracajú aj ruč-
ne maľované vajíčka, či už ozdobné, 
prázdne, alebo uvarené na tvrdo, 
ktoré sa môžu zjesť. na mnohých 
dedinách mládenci chodievali po 
šibačke v skupinkách. okrem vlast-
ného šibáka nosili ešte jeden spo-
ločný šibák, neraz dlhý aj dva metre 
(niekde ho nazývali kocar). na ten 
im dievčence priväzovali stužky. ak 
mal mládenec s dievčinou vážnu 
známosť, chodil k nej na polievač-
ku len on sám. rodiny, kde mali slo-
bodné dievky na súce vydaj, dávali 
šibačom aj peniaze, aby mali za čo 
večer zorganizovať zábavu. na ob-
lievačkovú zábavu mávali dievčen-
ce vstup zdarma. 

na celom Slovensku sa oblievač-
ka a šibačka končila pred obedom. 
popoludní sa už polievať nepatrilo 
(hovorilo sa, že to chodia len „pošča-
ní“). v utorok mohli dievčatá poliať 
mládencov – spravidla väčšie tých, 
ktorých dolapili na ulici, menšie aj 
svojich príbuzných a spolužiakov. 
šlo o starší žartovný zvyk, ktorý sa 
však už v súčasnosti nevyskytuje.

korbáče, na západnom Sloven-
sku známe ako šibáky, si chlapci 
a mládenci chystali už týždeň pred 
šibačkou a niektoré boli skutočne 
majstrovskými dielami. korbáče 
si chlapci robili sami a parádny 
korbáč bol vizitkou slobodného 
mládenca. plietli sa z z rozličného 
počtu prútov jednoduchšie šes-

toráky a osmoráky sa naučil pliesť 
vari každý dedinský chlapec, na 
desatoráky, dvanástoráky či ešte 
zložitejšie si trúfol len naozajstný 
majster. pri šibaní sa hovorili šibač-
kové riekanky, každý mládenec mal 
tú svoju obľúbenú. 

Šibi ryby masné ryby, 
dávaj vajcá ot korbáča,
ešče k tomu kus koláča, 
ešče k tomu groš,
uš je toho dost.             (Z Bukovej)
Šiby šiby masné ryby,
kus koláča od korbáča, 
kázal kadlec aj kadlečka,
abys´ dala tri vajíčká,
jedno biele, druhé čierne, 
a to tretie zafarbené, 
to je moje potešenie.  (Z Myjavy)
v súčasnosti sa inovujú aj riekan-

ky, a tak malí šibači v bukovej dnes 
šibú takto:

Šiby ryby masné ryby,
od korbáča kus koláča,
ešte k tomu žuvačku
a euro do vačku.
Dnes sa na šibačke a oblievačke 

zúčastňujú skôr otcovia so synmi, 
ktorí chodia spolu takto potešiť 
ženy v príbuzenstve. vracajú sa 
s plastovými taškami plnými dobrôt, 
s peniažkami od tetušiek a starých 
mám, sprevádzaní oteckami, neraz 
už na neistých nohách... šibačku 
a oblievačku si, pravdaže, nedajú 
ujsť členovia početných folklórnych 
súborov. Ich vystúpeniami žije celé 
dedinské spoločenstvo, vládne 
veselá, často až bujará nálada, ale 
chvályhodne sa tak udržiavajú hod-
noty miestnej ľudovej kultúry. 

na veľkonočný pondelok sa 
v minulosti dopoludnia v domoch 
nekúrilo, lebo keď zakúria stihne 
ich do roka nešťastie.

Hoci samo šibanie ani oblieva-
nie sa nedalo označiť za príjemný 
zážitok, dievčatá pri tom pišťali 
a usilovali sa uniknúť (čo mláden-
cov tým väčšmi povzbudzovalo), 
v skutočnosti sa šibačom a polie-
vačom vždy veľmi potešili. nie-
len preto, že po vyšibaní mali byť 
svieže, zdravé a opeknejú, ale aj 
preto že hojná účasť šibačov sved-
čila o záujme o dievku. verilo sa, že 
dievčina ktorá by nebola vyšibaná 
či poliata, môže cez rok chorľavieť, 
dokonca aj stratiť krásu a pružnosť. 
na Záhorí sa hovorilo, že by mohla 
oprašivieť. mládenci sledovali, aby 
ani jeden dom neobišli – lebo keby 
sa našla taká dievka, čo nebola vy-
kúpaná, „bola by nanič“. od päťde-
siatych rokov 20. storočia sa na väč-
šine nášho územia aj vo vidieckom 
prostredí oblievanie nahrádzalo 
kropením voňavkami, podobne 
ako dovtedy v meštianskych do-
moch. Dievčatá vo všeobecnosti 
túto zmenu uvítali, lebo autentic-

ká oblievačka mohla bývať naozaj 
drastická. na veľkonočný pondelok 
okrem šibačky mládež nosila po 
obci aj „leto, letečko“, podobne ako 
inde na kvetnú nedeľu. konáriky 
boli ozdobené pestrofarebnými 
stuhami, vajíčkami a slamou mlá-
dež. pritom sa spievalo a vinšovalo:

Milé leto, milé leto 
kde´s tak dĺho bolo?
V pivnici na lavici 
pri červené ružici.
Bucte že, babičky veselé, 
už vám to letečko neseme.
šibanie je starý magický rituál, 

pri ktorom sa využíva mágia do-
tyku. korbáče sa robili z mladých 
vŕbových prútikov, ktoré sú na 
jar čerstvé, naliate miazgou a ich 
kontakt z dievčenským a ženským 
telom mal preniesť pružnosť, ohyb-
nosť, mladosť a krásu aj na dievčatá 
a ženy. podobne to bolo aj s oblie-
vačkou – dievčatá a ženy sa oblie-
vali živou vodou z potoka či studne 
a jej čerstvosť mala dať tieto vlast-
nosti sprostredkovať aj dievčatám, 
aby boli čerstvé a rýchle v práci. 
pôvod šibačky a oblievačky tkvie 
ešte v predkresťanskom období, 
keď Slovania slávili sviatky jari ako 
symbol plodnosti a dotyk vŕbo-
vých prútikov so ženským telom 
znamenal odovzdávanie plodivej 
sily. obrad polievania vyjadroval 
želanie, aby uzdravujúca, očisťujú-
ca a omladzujúca sila, pripisovaná 
vode v tento čas, prešla na oblieva-
né ženy a dievky. 

Koho ja milujem, vajíčko mu 
darujem...

odmenou za vyšibanie alebo vy-
kúpanie bolo najčastejšie vajíčko. 
keď bolo ručne maľované, plnilo 
aj úlohu nežného a originálneho 
vyznania lásky. práve také vajíčka, 
ktoré dievčatá samé zdobili, mali 
pre mládencov najväčšiu hodnotu. 
podľa spôsobu výzdoby na vajíčku 
sa mohol mládenec presvedčiť, aké 
city k nemu dievčina v srdci precho-
váva. Do výzdoby vajíčka určeného 
vyvolenému mládencovi preto kaž-
dá vkladala veľa citu a pôvabu. 

názov kraslice pre maľované 
vajíčka sa na Slovensku všeobecne 
zaužíval až v novších časoch, ale 
pôvodne pravdepodobne súvisel 
s červenou farbou (napríklad aj 
v starej češtine „krásný“ znamena-
lo červený), ale môže mať vzťah 
aj k tomu, že sa vajíčka okrášľujú, 
krášlia. v najstarších časoch sa čer-
vená farba na vajíčku chápala ako 
umocnenie jeho moci ako symbolu 
života a plodivej sily. Zo zdobenia 
veľkonočných vajíčok vyvinulo sa 
postupne svojbytné skromné ume-
nie, ktorého hlavnými nositeľkami 
bývali dedinské ženy. techniky 

a vzory si odovzdávali z generácie 
na generáciu, ale z času na čas na-
dané gazdiné pridali k zaužívaným 
vzorom aj čosi originálne z vlastnej 
fantázie. najskôr sa, prirodzene, 
maľovali plné vajíčka, neskôr aj 
vyfúknuté škrupiny (výdušky). va-
jíčko sa môže zdobiť v jednej alebo 
viacerých farbách. Základná farba 
sa získavala namáčaním do odva-
ru z cibule (odtiene žltej), dubovej 
kôry (hnedá), cvikle, jednoduché 
vzory napríklad varením v cibuľo-
vých listoch alebo priväzovaním 
rastliniek na vajíčko pred varením 
a pod. medzi náročnejšie techniky 
zdobenia veľkonočných vajíčok 
patrí napríklad voskovanie, keď 
sa na zafarbené vajíčko nanášajú 
reliéfne, vystupujúce vzory roz-
topeným farebným voskom, a to 
buď špendlíkom, zápalkou, alebo 
husím brkom. pri batikovaní sa or-
namenty nanesú na podklad takis-
to roztopeným voskom, ale potom 
sa vajíčko zafarbí a po uschnutí sa 
vosk ohriatím zmäkčí a handričkou 
zotrie, takže vystúpia ornamenty 
v pôvodnej farbe. Ďalšou na celom 
Slovensku rozšírenou technikou 
zdobenia kraslíc bolo vyškrabova-
nie. Do farebného povrchu vajíčka 
sa ostrým predmetom – nožíkom, 
ihlou, žiletkou – vyškrabujú jemné 
ornamenty podobné rytinám. or-
namenty sa môžu aj vyleptať po-
mocou octu, šťavy z kyslej kapusty 
alebo novšie kyseliny soľnej. klasic-
kou zdobiacou technikou bolo ob-
lepovanie farbistými nitkami, sla-
mou, alebo aj dužinou močiarnej 
trávy (sítia). Drobné kúsky slamy sa 
lepili na zafarbené vajíčka ako jed-
noduchá mozaika. kraslice sa zdo-
bili aj kyselinou mravčou. vajíčko sa 
dalo do mraveniska a mravce tým, 
že vypúšťali kyselinu mravčiu, sa už 
o výzdobu postarali o originálne, 
neopakovateľné vzory. techniky sa, 
samozrejme, mohli aj kombinovať. 
a navyše sa na vajíčka mohli písať 
vinše alebo žartovné veršíky.

Dávam ti vajíčko maľované,
pre tvoje srdiečko milované.
Koho ja milujem,
tomu toto vajíčko darujem.
Toto vajíčko rysované,
kvietočkami cifrované,
tomu ja venujem, 
koho verne milujem.

alebo súčasnejšie:
Tebe toto vajíčko,
k tomu božtek na líčko,
k tomu ešte zdravia moc, 
a veselú Veľkú noc. 

Šiby, ryby, je tu pondelok!
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Pravidelnú linku
nevzdávajú

minulý rok sa Letisku Sliač a.s. 
podarilo utvoriť mierny účtov-
ný zisk. „aj toto je súčasť plánov 
akcionára, ktorý nás vedie k ne-
vytváraniu straty letiska. vzhľa-
dom na rozsiahle investície nie je 
jednoduché udržať zelené čísla. 
predminulý rok zvýšilo letisko 
svoju triedu zo 4D na 4e, vďaka 
čomu stojíme pred výzvou do-
plniť hasičskú techniku. máme 
vlastné palivové hospodárstvo, 
lietadlá dokážeme natankovať 
a vybaviť vo vlastnej réžii. preto 
sa snažíme napĺňať slogan blízko, 
bezpečne, bezkonkurenčne. pa-
rametre letiska sú nastavené tak, 
aby spĺňali požiadavky cestujú-
cich z regiónu,“ hovorí obchodný 
riaditeľ spoločnosti marian kory-
tiak. pri súčasnom nastavení poč-
tu zamestnancov je charterová 
vyťaženosť letiska počas sezóny 
okolo 80-90 percent, pre ekono-
mický rozvoj regiónu a poskyto-
vanie služieb by bolo prospešné 
získanie pravidelnej linky. poku-
sy tu už boli. vzdušné spojenie 
Sliač - praha, ktorú prevádzkovali 
české aerolínie, otvorili 28. júna 
2003, pre finančné straty ho však 
v januári 2008 zrušili. krátko sa 
lietalo aj na trase poprad – tatry 
–Sliač - praha a späť. ani súčas-
né vedenie letiska sa tejto méty 
nevzdáva a intenzívne pracuje 
na tom, aby bol Sliač v priamom 
a pravidelnom spojení s niekto-
rým z veľkých medzinárodných 
letísk v najbližšom okolí. „v tejto 
súvislosti nás navštívili zástupco-
via nízkonákladových leteckých 
spoločností, aj na základe ďalších 
niekoľkých stretnutí poznáme 
ich požiadavky. Do zriadenia ta-
kéhoto spojenia s nadnárodným 
letiskom sa aktívne zapája aj 
banskobystrický samosprávny 
kraj,“ dodáva marian korytiak. 
konkrétnejší byť nateraz nechce, 
keďže rokovania stále prebieha-
jú a existuje viacero alternatív. 
v každom prípade ide o dlhodo-
bú obchodnú záležitosť. nestačí 
totiž iba zriadiť linku, ale zabez-
pečiť aj jej udržateľnosť. obvyklý 
obchodný cyklus, počas ktorého 
sa rokuje s prepravcom, hľadajú 
vhodné časy a pripravuje marke-
tingová podpora, trvá od troch 
do piatich rokov. Letisko sa me-
dzičasom snaží kráčať s dobou 
značnými investíciami do tech-
nickej infraštruktúry vrátanie 
moderných technológií. Jedným 
z tohtoročných príkladov sú za-
riadenia bezpečnostnej kontroly 
za niekoľko stotisíc eur.

Ing. Michaela Chovanová

Dňa 11. marca 2019 sa 
uskutočnil nácvik pozemnej 
pátracej a záchrannej služ-
by Taktického krídla Sliač. 
Príslušníci taktického krídla 
nacvičovali záchranu ľudských 
životov pri havárii civilných 
a vojenských lietadiel s nasle-
dujúcim scenárom: 

podľa fiktívnych svedkov lieta-
dlo letiace v stave núdze v polohe 
po vetre západného okruhu dráhy 

36 začalo prudko klesať k zemi 
a došlo k núdzovému opusteniu 
lietadla. Cestou operačného dôs-
tojníka Wing operation Centre 
taktického krídla Sliač bol vyhláse-
ný signál „ZÁCHrana“ pre aktivá-
ciu pozemnej pátracej a záchran-
nej služby. následne bol vykonaný 
výjazd v stanovených časoch. po 
príjazde na miesto rozvinutia bol 
vykonaný zásah po odbornos-
tiach s dôrazom na záchranu ľud-
ských životov, majetku a zaistene 

trosiek lietadla. Zásah v náročnom 
lesnom teréne skončil úspešne zá-
chranou dvoch pilotov, uhasením 
a zaistením trosiek.

aj takýto možný scenár nacvi-
čuje pozemná pátracia a záchrana 
služba v rámci nácvikov, ktoré sa 
konajú pravidelne podľa ročného 
plánu. praktický nácvik preveruje 
schopnosti personálu, techniky 
a záchrannej skupiny pod dohľa-
dom inšpektora bezpečnosti letov 
kapitána mária nedelku.

Zásah „cvične“

Je pozoruhodné a neodškriepi-
teľné, že hoci sa kúpele Sliač často 
stávajú terčom kritikov, na kolená 
ich to nepoložilo. práve naopak. 
Stále sú jedným z najväčších za-
mestnávateľov regiónu a neza-
nedbateľný je aj finančný prínos 
pre mesto, ktorý dokážu vyge-
nerovať. „Len za ostatných šesť 
rokov sme na daniach odviedli 
takmer šestopäťdesiat tisíc eur,“ 
upozorňuje riaditeľ a predseda 
predstavenstva kúpeľov Sliač Jo-
zef Udič. podľa jeho slov, z pozície 
svojej funkcie dbá najmä o to, aby 
kúpele boli za každých okolnos-
tí schopné poskytovať klientom 
kvalitné služby a procedúry, aby 
sa sem radi s láskou vracali. „tre-
ba mať na zreteli, že nech už sa 
v kúpeľoch deje čokoľvek, nech sú 
v akejkoľvek ekonomickej situácii, 
pramene sú a budú rovnako lieči-
vé ako kedysi. majú svoju históriu, 
tradíciu, neoceniteľnú hodnotu 
svetového významu a tak k nim 
aj pristupujeme. prvá písomná 
zmienka o nich siaha až do roku 
1244,“ pripomenul riaditeľ. 

mnoho ľudí, ktorí kúpele, či 
mesto za niečo jednostaj kritizujú, 
si myslí, že patria k sebe. „no nie 
je to tak,“ vyvracia zaužívaný mý-
tus riaditeľ kúpeľov a vysvetľuje 
vlastnícke pomery. „kúpele Sliač 
sa stali po vzniku československa 
majetkom štátu, no v súčasnosti 
sú pretransformovanou obchod-
nou akciovou spoločnosťou. Dô-
ležitým medzníkom bol pre ne rok 
1959. vtedy sa dve obce Hájniky 
a rybáre spojili s kúpeľmi Sliač do 
jedného celku a vznikla obec Sliač. 
o ďalších desať rokov získala obec 
aj štatút kúpeľného mesta,“ vy-
svetľuje pre nezasvätených. „tak-
že v tomto roku si pripomíname 
hneď tri významné výročia, ktoré 
sú tvorené históriou – nielen 775 
rokov od prvej písomnej zmienky 
o kúpeľoch Sliač, ale aj 60.výro-
čie vzniku obce Sliač a 50.výročie 
udelenia štatútu kúpeľného mes-

ta, k čomu vám, obyvatelia Sliača, 
blahoželám.“ 

Hoci sú kúpele a mesto samo-
statné subjekty, od nepamäti sú 
vnímané ako jeden celok. obraz-
ne by sme ich oba mohli prirovnať 
k srdcu, ktoré je vizuálne pre oba 
subjekty tak typické. aj preto by si 
riaditeľ prial čo najužšiu spoluprácu 
s mestom. „myslím, že s pani primá-
torkou sa zhodneme na tom, že 
je viac vecí, ktoré nás spájajú, ako 
rozdeľujú. napokon, spolu by sme 
boli silnejší pri zdolávaní akých-
koľvek prekážok a problémov. nie 
je žiadnym tajomstvom, že kúpele 
sa boria s najrôznejšími ťažkosťami, 
no napriek nim si stále dokážu pl-
niť voči mestu Sliač svoje finančné 
záväzky. bohužiaľ, musíme podo-
tknúť, že späť sa nám naše investí-
cie nevracajú v žiadnej podobe. Je 
pravda, že kúpele patria do katastra 
mesta Sliač, no podľa správnosti by 
peniaze mali prúdiť tam, kde boli 
vygenerované. vygenerované boli 
klientami kúpeľov a my by sme ich 
radi použili napríklad na obnovu 
verejných priestranstiev kúpeľov,“ 
upozorňuje riaditeľ Udič na nelo-
gickosť legislatívy. podľa vlastných 
slov by kúpele uvítali minimálne 
pomoc pri verejnoprospešných 
prácach. „namiesto toho pomáha-
me, hoci s obmedzeným finanč-
ným rozpočtom naďalej len my. 
každé euro vydané smerom von na 
podporu aktivít ide z našich zaro-
bených peňazí. tým, ale nechcem 
povedať, že to nerobíme radi. 
máme veľmi dobrý pocit, že pravi-
delne finančne podporujeme špor-

tové a umelecké talenty na ZUške, 
ale aj na Základnej škole. Uisťujem 
vás, že v tom budeme pokračovať 
aj naďalej. a verím, že raz príde aj 
k tomu, že mesto Sliač bude mať na 
oplátku snahu recipročne pomôcť 
kúpeľom,“. opýtali sme sa ho aj, či 
by uvítal spoluprácu mesta aj pri 
usporadúvaní už tradičného pod-
ujatia osadenia lavičiek slávy osob-
nostiam našich dejín v kúpeľnom 
parku, či najnovšie pri plánovanom 
muzikálovom festivale Jozefa bed-
nárika. „to všetko sú akcie s celoslo-
venským významom a s dôrazom 
na naše národné kultúrne dedič-
stvo, ktoré nás prezentujú v tom 
najlepšom svetle. pomoc, nech už 
je na akejkoľvek úrovni, rád uví-
tam,“ tvrdí riaditeľ kúpeľov.

Upútavka na program
SKKL v Kúpeľoch Sliač 
18.5. Deň prameňov – oSa-
DenIe LavIčIek SLÁvy Jurajovi 
Sarvašovi a vladimírovi mul-
lerovi. koncert back Side big 
band praha 
30.6. otvorenie sliačskeho 
kúpeľného kultúrneho leta – 
zábavné rodinné popoludnie, 
koncert kašubovci 
16.8.-18.8. muzikálový festi-
val Jozefa bednárika 2019 – 
prvýkrát na novom mieste
1.9. REpEtE mEga mIX - 
G.oňová a m.šváb hudobno - 
zábavný program

Adriana Žilová, Kúpele Sliač a.s.

Kúpele Sliač dali nielen meno...
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Chcel by som opäť prispieť do 
týchto noviniek, nakoľko to, čo 
sa okolo nás deje, je neprehliad-
nuteľné. pevne verím, že články 
uverejnené pod novou redakč-
nou radou budú ľudí informovať 
o skutočnom dianí v meste a ne-
budú vyznievať len chválou vedú-
cich predstaviteľov, ako to bolo 
zvyčajné pri bývalom primátoro-
vi. boli to noviny plné klamstiev 
a poloprávd v článkoch s názvom 
„primátor informuje“. tí, ktorí ne-
chodili na zastupiteľstvá mesta 
iste ľahko uverili, aké bolo naše 
mesto bezproblémové. ani len 
netušíte, ako arogantne sa niesli 
slová voči všetkým, ktorí sa sna-
žili niečo kritické vyriecť k dianiu 
na msÚ. Do žiadneho problému 

v našom meste nevidel nikto 
lepšie, ako samotný primátor, 
pardon bývalý primátor mesta. 
v posledných novinkách hodno-
tila svoju prácu aj pani bieliková 
z pozície viceprimátorky z rokov 
2010-2014. aj tu sa niesla v prvom 
rade veľká samochvála. tu by bolo 
na mieste oboznámiť občanov, že 

tomuto zlatému rozvoju mesta 
položil všetky základy pán koreň 
ako vtedajší primátor mesta. tak-
že pani bieliková, pýšiť sa cudzím 
perím je viac ako nevkusné. Sama 
toto obdobie hodnotí ako „zlatý 
rozkvet mesta Sliač“, čo ja osobne 
považujem za „zlatý rozpad mes-
ta Sliač“. obdobie od r.2010-2018 
bolo obdobím stagnácie a množ-
stvom súdnych sporov, ktoré po-
značovali naše mesto nie dobrým 
menom. tí, ktorí sú nedostatočne 
informovaní o prešľapoch bývalé-
ho vedenia, sú iste nadšení z kveti-
novej výsadby, ktorá mala prekryť 
ostatné nedostatky. pevne verím, 
že sa ešte dostanú na svetlo mno-
hé iné nehoráznosti, ktoré naše 
mesto strhávali ku dnu. 

a teraz vážne aj o inej téme. 
náš Sliač sa začína podobať na 
sud s pušným prachom a iste ste 
zaregistrovali ako sa o nás začí-
na hovoriť aj v médiách. nestačí, 
že nás p.štoksa s jeho leteckou 
agentúrou po dlhé roky terorizu-
je leteckými dňami za výdatného 
prispenia ministerstva obrany 
a už sa na nás valí ďalšie nešťastie 
v podobe príchodu veľkého biele-
ho brata z Washingtonu aj s jeho 
stíhačkami. Chcú nám náš maleb-
ný Sliač pokryť lietadlami, rake-
tami, pohonnými látkami a iným 
množstvom bojového arzenálu. 
Iste všetci pozorne sledujeme 
debaty a hranie sa so slovíčkami. 
Chcú z nás urobiť terč, ktorý bude 
tak významný, že si to tá druhá 
strana nemôže nevšimnúť. Hovorí 
sa o strategickom význame letiska 
Sliač a akosi sa zabúda na to, že sa 

sem kedysi dávnejšie chodili ľudia 
liečiť na srdce. Je úplne jasné, že 
sa hovorí o nás, ale bez nás. ne-
viem či ste si to všimli a či sa nad 
tým zamýšľate. 

pán poslanec paška nám v tele-
vízii oznámil, že by nebolo vhod-
né, aby sa o podmienkach zmlu-
vy s veľkým bielym bratom-USa 
veľmi nahlas hovorilo, aby medzi 
obyvateľstvom nevznikala panika 
a z úst p. klusa zaznievajú hlasy 
silne kariérneho politika. 

vážení občania, pýtam sa vás či 
chceme žiť v takomto meste, kde 
scenár vyzerá každým dňom hor-
šie a horšie. 

mnohí z nás sa tu narodili, iní sa 
tu usadili, že im učarovalo prostre-
die, žijú tu naše deti a určite už aj 
naše vnúčatá. a my toto všetko 
ticho trpíme a nič proti tomu nej-
deme urobiť? neverím, že sme tak 
klesli na mysli, že je nám to jed-
no. „oslavujeme“ gýčmi odchod 
okupantov z roku 1968 a rovnakí 
aktéri sa už iste zamýšľajú ako 
vybudovať podobný gýč pre ame-
rickú čižmu, ktorá nás príde ochra-
ňovať.

o týchto a podobných otázkach 
a problémoch by sme si mali spo-
ločne podebatovať. myslím si, že 
máme čo povedať tým, ktorí roz-
hodujú o našom meste bez nás. 
Spojme sa, stretnime sa a postav-
me sa za náš Sliač. Za Sliač, ktorý 
bol kedysi preplnený pacientami 
a návštevníkmi. Za Sliač, kde sme 
sa mnohí narodili a chceme tu aj 
dôstojne žiť. Za Sliač, ktorý naši 
otcovia povýšili pred 50 rokmi na 
kúpeľné mesto, ktoré je ale v sú-
časnej dobe vážne ohrozované 
mocenskými záujmami. nechce-
me žiť predsa v ohrození a ne-
chceme byť terčom prvej odvety.

pevne verím, že súčasná pani 
primátorka nám bude veľkou 
oporou a bude stáť po našom 
boku, aby čo najviac zmiernila ne-
gatívne dopady, ktoré nás môžu 
postihnúť. 

Ladislav Bálint.

Milí Sliačania – rodáci, aj všetci tí, 
ktorým nie je osud Sliača ľahostajný

Dňa 10. apríla 2019 sa v taktic-
kom krídle Sliač konalo stretnutie 
nového pridelenca obrany Spo-
jeného kráľovstva veľkej británie 
a Severného írska v Sr plukov-
níka Davida Catmura s veliteľom 
taktického krídla plukovníkom 
martinom kuterkom. Delegáciu 
pridelenca obrany Spojeného krá-

ľovstva privítali na pôde taktické-
ho krídla rovnako ako veliteľ, tak aj 
zástupca veliteľa taktického krídla 
podplukovník marián bukovský 
a náčelník štábu taktického krídla 
podplukovník rastislav kučera. 
Stretnutie prebiehalo v trenažéro-
vom centre taktického krídla. 

na úvod programu veliteľ vyko-

nal prezentáciu taktického krídla 
Sliač. Stretnutie pokračovalo 
obhliadkou zrekonštruovaného 
pamätníka generálmajora otta 
Smika. Cieľom návštevy bolo na-
črtnutie budúcej bilaterálnej spo-
lupráce a upevnenie medzinárod-
ných vojenských vzťahov.

Martina Černáková, VU 4977 Sliač

Pridelenec obrany Spojeného kráľovstva navštívil Taktické krídlo Sliač
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v dňoch 23.3.-24.3.2019 sa 
uzatvárala zimná lukostrelecká 
sezóna, ktorej vyvrcholením boli 
majstrovstvá Slovenska mládeže 
v halovej lukostreľbe 2019 organi-
zované pod záštitom Slovenského 
lukostreleckého zväzu vo vinič-
nom. Celkovo sa majstrovstiev 
zúčastnilo rekordných 162 mla-
dých lukostrelcov. pretek bol or-
ganizovaný podľa pravidiel Worl 
archery a prebiehal dva dni. prvý 
deň absolvovali lukostrelci kvalifi-
káciu, ktorá spočítala v streľbe na 
10 metrov, prípadne 18 metrov 
v závislosti od vekovej kategórie 

alebo typu luku. Halová streľba je 
náročná na presnosť, čo sa ukáza-
lo nielen počas kvalifikácie, ale aj 
na druhý deň, kedy prebiehali eli-
minačné súboje, ktorých výsledok 
závisel nielen od zvládnutej tech-
niky ale aj o mentálnej sile keďže 
o výsledku rozhodovali doslova 
milimetre! šk orLík SLIač ale aj 
mesto Sliač na tomto významnom 
podujatí získalo celkovo 6 titulov, 
a to konkrétne:

majster slovenska v kategórií 
juniori (do 20 rokov) v streľbe 
z holého luku Ján R.

majster slovenska v kategó-

rií mladší žiaci (do 12 rokov) 
v streľbe z kladkového luku sa-
muel s. s.

Vicemajster slovenska v kate-
górií mladší žiaci (do 12 rokov) 
v streľbe z holého luku peter š.

Vicemajster slovenska v ka-
tegórií chrobáci (do 10 rokov) 
v streľbe z holého luku pavol š.

Druhý vicemajster sloven-
ska v kategórií chrobáci (do 10 
rokov) v streľbe z kladkového 
luku Nella a. s.

Druhý vicemajster slovenska 
v kategórií kadeti (do 18 rokov) 
v streľbe z holého luku miroslav 
g.

okrem toho sa tento víkend 
jednému z našich lukostrelcov, 
paľkovi š., podarilo prekonať aj 
SLovenSký rekorD v kategórií 
Chrobáci (do 10 rokov) v streľbe 
z holého luku. 

počas majostrovstiev Slovenska 
bolo vyhodnotené aj finále Slo-
venského pohára, z ktorého si naši 
lukostrelci doniesli domov jeden 
zlatý, tri strieborné a tri bronzové 
poháre.

Diana Hamáry Gurová
predseda klubu ŠK ORLÍK SLIAČ

organizovaná športová činnosť 
v bývalých Hájnikoch, rybároch, 
dnes v meste Sliač, sa datuje v pr-
vých rokoch po vzniku českoslo-
venskej republiky. Jedným z prvých 
športov, ktorý začal organizovanú 
činnosť bol futbalový klub od roku 
1922 a to prihlásením sa do súťaže 
vo Zvolenskom regióne. futbalový 
klub vykonával svoju športovú čin-
nosť vo svojich začiatkoch v skrom-
ných podmienkach. až po druhej 
svetovej vojne sa začala činnosť 
klubu intenzívnejšie rozvíjať.

v roku 1946 na počesť Snp bol 
uskutočnený prvý ročník futbalo-
vého turnaja „o pohár Snp“, ktorý 
v tomto roku /2019/ dovŕši svoj 
72. ročník. turnaj patrí k najstar-
ším futbalovým turnajom na Slo-
vensku.

Z iniciatívy primátorov a sta-
rostov kúpeľných miest Sliač, 
turčianske teplice a obcí brusno, 
kováčová sa od roku 1993 každo-
ročne organizuje futbalový turnaj 
„o pohár kúpeľných miest“. v tom-
to roku /2019/ sa uskutoční jeho 
27. ročník.

Jedným z medzníkov v histórii 
futbalového klubu Slovan kúpele 
Sliač bola prvá konferencia klubu, 
ktorá sa uskutočnila dňa 14.2.1991, 
kde boli schválené Stanovy fk 
Slovan kúpele Sliač, ako dobrovoľ-

ného združenia občanov v zmysle 
zákona č. 83/1990 Zb., s právnou 
subjektivitou. Za hlavnú úlohu 
si toto občianske združenie dalo 
starostlivosť o futbalové mužstvá, 
poskytovanie odbornej a servisnej 
služby spolu s vytváraním ekono-
mických, materiálno-technických 
a personálnych podmienok na čin-
nosť fk ako celku.

Jesenná časť súťažného roční-
ka 2018/2019:

príprava na nový súťažný ročník 
všetkých mužstiev fk začala už 
júlom 2018 a ukončená bola me-
siacom október 2018, kedy boli 
ukončené majstrovské súťaže. 

keďže počasie umožňovalo hrať 
vonku, tréningový proces muž-
stiev hlavne U13, U15 pokračoval 
do 15.novembra, vrátane odohra-
nia priateľských zápasov. po tom-
to období príprava pokračovala 
na umelých ihriskách, v športo-
vých hale a telocvični Zš a.Slád-
koviča Sliač. Za uvedené obdobie 
mužstvá fk Slovan kúpele Sliač 
odohrali, okrem turnajov, spolu 
16 prípravných zápasov a 66 riad-
nych mfZ organizovaných SfZ. na 
futbalovom štadióne Sliač muž-
stvá fk odohrali spolu 26 mfZ, na 
futbalovom ihrisku veľká Lúka 5 
mfZ a na futbalových štadiónoch 
v celého banskobystrického sa-

mosprávneho kraj, vrátane okresu 
Zvolen, ďalších 35 mfZ. 

vo fk v tomto roku i v ďalších 
rokoch je cieľom skvalitňovať 
podmienky pre vykonávanie 
športovej činnosti pre jednotlivé 
mužstvá a to predovšetkým vo 
vybavení priestorov šatní, soci-
álneho zariadenia, materiálneho 
vybavenia a tiež i rekonštrukcie 
celkového areálu futbalového šta-
dióna. vytvoriť také podmienky, 
aby tento areál poskytoval mož-
nosti i pre ostaných obyvateľov 
mesta Sliač najmä pre pohybové 
aktivity a kultúrne vyžitie. výbor 
fk verí, že pre tento zámer bude 
mať pochopenie vedenie mesta 
Sliač, občania Sliača z podnikateľ-
ského prostredia i ďalší podporo-
vatelia mimo mesta Sliač.

bližšie informácie o činnosti fk 
Slovan kúpele Sliač môžete získať 
na našej web-stránke: fksliac.sk

Juraj Nemec

Ukončenie sezóny halovej lukostreľby

Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač

Úspech na halo-
vých MS v Poľsku

na Halových majstrovstvách 
sveta atletických veteránov 
v toruni v poľsku sa zúčastni-
lo 4300 športovcov „seniorov“ 
z celého sveta. naša občianka, 
pani oľga Hredecká reprezen-
tovala úspešne Sliač aj na tom-
to podujatí. v hode kladivom 
získala 3.miesto – bronzovú 
medailu, v hode oštepom sa 
umiestnila na 5.mieste a v hode 
diskom 9.miesto. Ďakujeme za 
reprezentáciu a prajeme veľa 
ďalších úspechov.   Redakcia
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R E l aX

A na záver trochu relaxu... Čo nás čaká v roku
2019 podľa hviezd?
Všeobecná energia 

ako každý rok, aj tento pri-
nesie mnoho rôznych a zau-
jímavých príležitostí. v láske, 
medziľudských vzťahoch, ka-
riére, obchodovaní, či investí-
ciách. každý z nás bude mať 
šancu ukázať, čo v ňom je. 

rovnako ako svoju minulosť, 
každý má v sebe aj svoju vlast-
nú budúcnosť - nie je koneč-
ná a predurčená, ale pružná 
a premenlivá. Snažte sa, nech 
sa podarí rozpoznať jej hlavný 
smer a tendencie. budúcnosť 
vnímajte pozitívne, tešte sa na 
to, čo vám prinesie nový život.

Je čas nových, aj keď nejed-
noznačných skúseností vyplý-
vajúcich z pozície sily, aktivít, 
sebavedomia a pracovitosti. 
astrologické konštelácie roku 
2019 sú zaujímavé. aj v tomto 
roku nás čakajú zmeny, ktoré náš 
svet posunú ďalej, v dobrom, aj 
v zlom. a pretože bez napätia 
nie je ani jeden rok, tak aj nové, 
problematickejšie obdobia plné 
skúšok môžete obrátiť na dob-
ré a výhodné. Už aj najbližšom 
období možno spozorujete po-
zvoľný obrat k lepšiemu. 

Rok pod vládou Merkúra
rok 2019 je podľa chaldej-

ského kalendára pod vládou 
planéty merkúr. tento rok do-
stanú šance dohody a rýchlosť. 
preto bude v tomto roku hrať 
veľkú rolu komunikácia, realis-
tické myšlienky a rýchle reakcie. 
výhodnejšie bude aj obchodo-
vanie a cestovanie. opatrnosť 
bude potrebná pri akýchkoľvek 
dohodách, zvlášť finančných 
a právnych aktivitách. 

Zdroj. www.moneo.sk

n t a CH o m e t e r o k e f a
š a r k a n I a n a n Á S o U
I š a e k e H a a k k y H t t
k k D o Z o Z k t e o n S o o
m a a o t o S v a t ť a v a Ž
Á o r S k a r a n a L t e p e
v k D E m o k R I t o s t a r
e o o L b C o e e a p r e r I
Ž v y o o f t m r k t I r Á a
a y t k a p v a ť č a o ť t v
L v CH m v k a k t U S S n L e
U o e a k C Á t L ľ o a k Ô Ň
Ď S n e H U L I a k č a v U Ž

po správnom vyškrtaní 
všetkých výrazov vám zostane 
dokončenie výroku Demokrita 
(14 neprečiarknutých písmen).
„tREba HoVoRIť pRaVDU...“

aUtoŽerIav, fotoaparÁt, 
taCHometer, SneHULIak, 
šIkmÁ veŽa, Semafor, 
ŽUvačka, tanIer, raketa, 
kaktUS, Lopata, kľUčka, 
kamera, ananÁS, Sveter, 
šarkan, teroZ, koLeSo, 
neCHty, taška, okovy, 
tÁCka, Stany, kotva, metLa, 
Lopta, robot, koCka, 
maSka, ŽaLUĎ, raDar, Sovy, 
koSť, nota, kefa, StoH, 
koZa, koSa, ťava, okno, 
Dom, vLk, kÔŇ, nÔŽ

OSEMSMEROVKA

Nájdi rozdiely v obrázkoch

Pospájaj čísla

Vážení čitatelia!
každé číslo vám budeme 

prinášať aj niečo pre relax. ak 
tvoríte krížovky, hlavolamy, či 
prešmyčky budeme veľmi radi 
ak nám ich aj s menom pošle-
te na mailovú adresu noviny@
sliac.sk, radi ich uverejníme. 

Jozef Bily: EPIgRAMy
ODLIŠNOSŤ
Čím sa líšia od mamutov somári?
Každú dobu prežiť sa im podarí.

ÚSPECH
Na žuvačke žiačik sedí
usmieva sa milo.
Konečne sa naňho v škole 
niečo nalepilo.

O HVIEZDIČKÁCH
Koňak a režisér sú ako dvojičky.
Na telo obidvom lepia sa hviezdičky.


