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Pár slov na úvod…
Takýto názov mal úvodník v prvom
čísle našich obecných novín „Slatina,
prameň informácií“, ktorý napísal vte-

Pavlendovou sme sa od začiatku snažili získavať a uverejňovať informácie
z rôznych oblastí života v obci – aktivity

dajší starosta obce pán Ján Beňo. Ani
veriť sa nám nechce, že tieto noviny vychádzajú v našej obci pravidelne už desať
rokov. Áno, toto prvé číslo 1/2008, sa do
vašich domácností dostalo v januári 2008
a ja verím, že tak, ako si to pri jeho uvedení do života Janko Beňo želal, bolo a je
pre Vás toto periodikum obrazom života
našej obce, pravidelným informátorom
a reprezentáciou nás všetkých.
Každý, kto trošku privoňal k novinárčine mi dá určite za pravdu, že nie je
jednoduché dať dokopy a vydať každý
štvrťrok osem stranové číslo novín. Viem
o čom hovorím, pretože som bola pri
zrode tohto periodika, celých desať rokov som v redakčnej rade a aktívne spolupracujem pri vydaní každého jedného
čísla. Spolu s ďalšími členmi redakčnej
rady – Zuzkou Pavlíkovou a Ankou

vedenia obce, investičný rozvoj, kultúra,
šport, činnosť spoločenských organizácií
a športových klubov, ZŠ s MŠ T.Vansovej, aktivity cirkevných zborov, propagácia podujatí a pod. Snažili sme sa dodržať
určitú koncepciu, uverejňovať pravidelné
rubriky, ktorými je úvodník, z denníka
starostky, spoločenská rubrika. Veľkým
prínosom bolo rozšírenie redakčnej rady
o ďalšieho člena pána Ivana Hraška.
S jeho príchodom sa začala v novinách
objavovať nová pravidelná rubrika, venovaná našim rodákom a významným
osobnostiam obce, ale i ďalšie pravidelné príspevky hlavne z oblasti kultúry.
Jemu tiež ďakujeme za to, že pravidelne pred vydaním čísla oslovuje všetky
spoločenské organizácie a kluby a žiada
ich o zaslanie príspevkov. Pretože bez
príspevkov prispievateľov by noviny vy-
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ÚVODNÍK
chádzať nemohli. Chcem teda poďakovať
všetkým, ktorí sa, či už pravidelne alebo
sporadicky, delia s nami o svoje úspechy
či realizované aktivity. Prosím, ak
máte naše noviny radi a chcete,
aby naďalej vychádzali, neprestávajte nás všetkých informovať
prostredníctvom svojich článkov,
ktoré následne budeme uverejňovať
v našich novinách. Sľubujeme, že
uverejníme každý príspevok, ktorý
nám bude doručený, aby naše noviny boli naozaj prameňom informácií zo života Zvolenskej Slatiny.
Uvítame tiež každú pripomienku či
návrh na zlepšenie úrovne našich
novín.
Moje poďakovanie na záver patrí
pánovi Jánovi Beňovi za to, že
s myšlienkou vydávania obecných
novín prišiel, ale ďakujem hlavne
členom redakčnej rady za to, že
tejto myšlienke dali reálnu podobu
a už 10 rokov sa snažia, aby obec
pre svojich obyvateľov noviny vydávala
a tak ich mohla informovať o dianí v obci.
Mária Klimentová, starostka obce
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Pár spomienok k Ve¾kej noci
Hoci je už po „Sviatkoch jari“, možno
nezaškodí ešte sa k nim trochu vrátiť a povedať si pár slov o ich súčasnej a minulej
podobe v Slatine. Keby sme sa kohokoľvek
na Slovensku opýtali, čo pre neho znamená
Veľká noc, či čo mu prvé pri nej napadne,
boli by to iste šibačka, oblievačka, ale aj
peniaze, prejedanie či útek na chatu. Dnes
už toto obdobie vnímame inak ako v minulosti. Aj keď neustále propagujeme tradície,
z praktického života už aj tie väčšinou vymizli, snáď s výnimkou jedál. Dievčatá sa
kúpačom už netešia a ani chlapci už o kúpanie nemajú veľký záujem.
Ešte pred pár desaťročiami to však bolo
úplne inak. Na Veľkú noc sa dievčatá v drvivej väčšine tešili, prísť dievča kúpať totiž
bolo často aj prejavom terajšieho či budúceho záujmu, a tak dievka mohla mať
prehľad, ktorí chlapci sa o ňu zaujímajú,

a iste aj netrpezlivo čakala, či sa ten ktorý
aj objaví. Mať čo najviac kúpačov bolo aj
prestížou, dievčatá si ich rátali a pretekali
sa, ktorá z nich ich mala viac. Veru šťastím
bolo, keď bolo zo tridsať! Tá, ktorá ich mala
najviac, bola na to aj patrične hrdá. Veď ani
vtedy nemuseli mládenci prísť ku každej.
Keď bola dievka hrdá, pyšná, často za ňou
ani nešli, no alebo aj opačne, vybralo sa ich
k nej čo najviac, aby jej spravili natruc.
Mládenci chodili aj mladší, aj starší. Tí
mladší kúpali za pohostenie či doma nafarbené vajíčko, tie sa farbili len cibuľovou
šupkou dočervena alebo potom aj kúpenými farbami. No a tí starší chodili aj za
pohostenie, ale aj za pálenku. A lievalo sa
občas veľmi veselo, nikto nechcel, aby ho
ohovorili, že je lakomý, skúpy a nevie si
vzácnu návštevu vážiť. Keď sa tak už skupina zastavila v siedmom či ôsmom dome,

mnohí už boli dosť potrundžení a bolo by
im bývalo lepšie sa vyspať než pokračovať
ďalej. O peniazoch či čokoládach vtedy nikto cez Veľkú noc ani nechyroval. Ísť kúpať
či prijať kúpačov nebolo len vecou radosti
a rozmaru, ale i vecou dobrých mravov a,
samozrejme, dávno vžitých duchovných
predstáv ľudí o príchode jari, zdravia a sily.
Nikto to vtedy nebral ako príťaž či nutné
zlo.
Spomíname stále len kúpačov. Tak to
u nás kedysi bolo. Šibať sa na Veľkú noc
nechodilo, len oblievať. Zvyk šibania bol
prijatý neskoršie, keď sa už zlievali dokopy
tradície z rôznych častí Slovenska.
Tak teda toľko aspoň pár vetami k zašlým i novým časom.
Ivan Hraško

Budeme mať aj detské divadlo... alebo ako sa kráèa za vznikom detského divadla
Myšlienka založiť detské divadlo pri MO MS mi napadla pri
príprave programu na oslavu 100. výročia ochotníckeho divadla.
Teda aby som bola presná, v decembri 1918 sa hralo prvé divadlo
po slovensky. Bolo by to priam symbolické, keby sa mi to podarilo. Tak som podnikla prvé kroky.
Prvý krok viedol k p. Ridzoňovej, oslovila som ju, či by mala
vôľu viesť tento detský súbor. Ako vychovávateľka v škole má
s vedením detí skúsenosti. Hneď pri prvom rozhovore som zistila,
že som zaklopala na správne dvere.
Druhý krok viedol za vedením MO MS a aj tam som sa stretla
s pozitívnym ohlasom.
Tretí krok sme podnikli spolu s pani Ridzoňovou za riaditeľkou
školy. Deti sú žiakmi školy, a tak by bolo vhodné, keby o tom vedelo vedenie školy, a tiež aj z dôvodu, že aj škola má svoje aktivity
v tejto oblasti.

Ďalšie kroky už urobila p. Ridzoňová, oslovila deti, získala súhlas rodičov, vypracovala scenár. A prišlo prvé stretnutie, ktoré
sme si naplánovali na 3. 3. 2018. Prihlásilo sa 12 detí,ale na prvé
stretnutie neprišli všetci. Tak, ako to býva na prvom stretnutí, sme
sa predstavili, porozprávali o pripravovanej hre, rozdelili si úlohy
a aj čítali scenár. A čo bude prvá hra? Predsa rozprávka z pera
Márie Ďuríčkovej – Jasietka.
Pre všetkých, ktorí by sa radi k nám pridali, mám informáciu, že
sa budeme stretávať každú sobotu o 16.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu. Vítané sú deti od 10 rokov.
Ešte máme veľa krokov pred sebou, napr. si dať názov, veď zatiaľ
sme bez neho. A ja len dúfam, že sme vykročili šťastnou nohou.

Z denníka starostky
1. január
5. január
23. január
25. január
20. február
21. február
26. február
6. marec
8. marec
9. marec
11. marec

Vítanie nového roku, novoročný príhovor
Slávnostný koncert pri príležitosti osláv 25. výročia samostatnej SR
Zasadnutie Rady ZMOS regiónov Zvolen, Detva, Krupina v Krupine
Výročná členská schôdza ZO OH SLOVES vo Zvolenskej Slatine
Valné zhromaždenie OZ Podpoľanie v Detve
Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska vo Zvolenskej Slatine
Pietny akt pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce Zvolenská Slatina
Zasadnutie Rady ZMOS regiónov Zvolen, Detva, Krupina o Zvolene
Stretnutie Koordinačného združenia obcí Podpoľania vo Vígľaši
Výročná členská schôdza DHZO Zvolenská Slatina
Spomínanie – Poeticko-hudobné pásmo z tvorby Š.Jombíka v podaní členov
Ochotníckeho divadelného súboru T.Vansovej pri MO MS
15.-16. marec Snem ZMO regiónov Zvolen, Detva, Krupina v Dudinciach
18. marec
Valné zhromaždenie Urbariátu obce Zvolenská Slatina
6. apríl
Prijatie učiteľov ZŠ s MŠ T.Vansovej pri príležitosti „Dňa učiteľov“
7. apríl
Regionálna prehliadka ochotníckych divadelných súborov v našej obci
13. apríl
Preberanie staveniska – stavba „Prístavba a prestavba MŠ“

Zuzana Kokavcová

Asfaltovanie Oèovskej cesty
Nemohli si niektorí občania, a hlavne
obyvatelia Očovskej cesty nevšimnúť, že sa
v ostatných dňoch na časti tejto ulice realizovali asfaltérske práce. Nedá mi, aby som sa
k tomu nevyjadrila, keďže reakcie niektorých
obyvateľov tejto ulice, či už telefonické, alebo na sociálnej sieti, si stanovisko obce priam
žiadajú.
Ako prvé musím uviesť, že Očovská cesta
nie je bežná miestna komunikácia, ktorá je
v správe obce. Je to cesta III. triedy, hlavná
spojnica medzi obcami Zvolenská Slatina

vať položením nového asfaltového koberca
o hrúbke 5 cm a vjazdy do rodinných domov
budú prispôsobené súčasnému terénu. Po
skončení prác bola dohodnutá spoločná obhliadka pracovníkom správcu cesty a starostkou obce na mieste realizácie, hoci správca
cesty takúto povinnosť voči obci nemá.
Na záver chcem uviesť, že obec podnikla
všetky možné kroky vo vzťahu k správcovi
cesty, aby boli uspokojené požiadavky a pripomienky občanov. Nie však všetko, čo sa
na území obce deje, môže obec ovplyvniť,

a Očová, a teda je komunikácia v správe
Regionálnej správy ciest Banská Bystrica.
Opravy, údržba, ale i rozhodnutia o tom, ako
sa s touto komunikáciou bude nakladať, sú
výlučne v kompetencii správcu.
V súvislosti s realizáciou diaľničného obchvatu R2 bola táto komunikácia poškodená
výstavbou a preto v roku 2017 obec písomne
upozorňovala správcu cesty na túto skutočnosť i na potrebu opravy cesty. Keďže však
bolo v roku 2017 začaté stavebné konanie
na rozšírenie kanalizácie v našej
obci a výkopové
práce sa budú realizovať aj v časti
tejto ulice (pravá strana cesty
smer Zvolenská
Slatina-Očová
až po Pekáreň
Chamír), rokovania obce so správcom cesty
skončili s tým, že cesta sa bude opravovať po
skončení stavebných prác. Medzitým bolo
v júli 2017 začaté územné konanie na vybudovanie optickej siete firmou Telekom, a.s.
v našej obci (aj na ul. Očovská cesta) a aj táto
informácia bola správcovi cesty známa. Aké
bolo moje prekvapenie, keď mi telefonovali
obyvatelia ulice, že sa v pondelok 9.4. začali
realizovať na komunikácii asfaltérske práce.
Od zodpovedného pracovníka RSC som sa
následne dozvedela, že správca cesty sa rozhodol z vlastných zdrojov opraviť úsek cesty,
kde sa nebude realizovať stavba kanalizácie
(cca 300 m) s tým, že frézovanie sa na komunikáciách v ich správe, kde nie sú chodníky,
nevykonáva. Takže oprava sa bude realizo-

zmeniť či regulovať. Tak ako v tomto prípade, kde obec práce neobjednávala, nerealizovala, nevyberala dodávateľa, ani ich zo
svojho rozpočtu nefinancovala. Všetky kritiky a pripomienky môže len prerokovať so
správcom cesty. Preto naozaj nie sú na mieste
komentáre na sociálnej sieti ako v tejto veci
obec pochybila, ako sa môže pani starostka
hanbiť za „krásnu ulicu, za ktorú sa budeme
ešte dlho hanbiť“. Úplne od veci sú komentáre o nesystémových riešeniach a plytvaní eurami, pretože táto stavba si
z obecnej pokladnice nevyžiadala ani cent. Sú to síce
tiež verejné zdroje, ale obec
o ich využití na tento účel
nerozhodla. S tým súvisia
aj prázdne reči o „volebnom
ťahu, ktorý mi vraj nevyšiel
a že ma tetušky z ulice
nebudú voliť“. K tomu len
toľko, že „Tetušky z ulice“ si vysoko vážim
a verím, že majú svoj vlastný názor na mňa,
aj na to, ako sa snažím robiť svoju robotu
a nechávam rozhodnutie o tom či voliť a koho
voliť na nich.
Ešte sa vyjadrím ku komentárom k neexistencii chodníka v tejto časti obce. Vedenie
obce vie o tejto situácii a dávno uvažuje
o zrealizovaní pokračovania ľavostranného
chodníka. Najväčším problémom sú však
nevysporiadané pozemky pod plánovaným
chodníkom, ktoré sú v malých dieloch vo
vlastníctve viacerých súkromných osôb. Aj
preto obec pristúpila k realizácii jednoduchých pozemkových úprav v lokalite IBV
Očovská cesta, ktorá zahŕňa aj vysporiadanie týchto kúskov pozemkov. Po ukončení

pozemkových úprav, stavebných prác kanalizácie a budovania optickej siete poslanci
zaradia túto investíciu do rozpočtu a obec
pristúpi k realizácii chodníka. Mimochodom, chodníky chýbajú aj v ďalších častiach
obce (ul. T.Vansovej, Sebechov, Družstevná,
Borovinská cesta, Poľovnícka, Malá strana),
takže Očovská cesta nie je jediná, kde sa zatiaľ chodník nevybudoval. Aj tu žijú ľudia,
chodia mamičky s kočíkmi a komunikácia
nemá zďaleka takú šírku, ako cesta III. triedy.
Obec si musí najskôr finančné prostriedky
ušetriť z bežných výdajov, aby mohla realizovať investície do budovania nových stavieb
a do rozvoja obce. Tiež sa snaží obnovovať
budovy a objekty obce – základná škola, materská škola vrátane jej rozšírenia, dom smútku a jeho okolia vrátane spevnenej plochy
na parkovanie, hasičská zbrojnica, kultúrny
dom, chodník na ul. SNP, cesta a chodník
na ul. Športová atď. Všetky tieto investície
si vyžiadali a vyžadujú nemalé finančné
prostriedky z rozpočtu obce. Nedá sa všetko
hneď a naraz, ak nechceme obec úverovo zaťažiť. To asi netreba nikomu vysvetľovať.
Nedá mi ešte nevyjadriť sa ku komentárom
k autobusovým zastávkam na Očovskej ceste. Niekedy v dávnej minulosti bola z ulice
odstránená krytá autobusová zastávka, vraj
na žiadosť vlastníka rodinného domu, pred
ktorým bola umiestnená, a tiež po súhlasnom
vyjadrení obyvateľov ulice. Nebola som
v tom čase vo funkcii a túto informáciu mám
od vtedajších poslancov OZ. Zostalo tam len
označenie SAD, že tu autobusová zastávka
je, tak, ako na druhej strane cesty. Môžem
potvrdiť, že v minulom roku bola obec ústne
požiadaná o zrušenie zastávky na Očovskej
ceste, pretože obyvateľom prekáža státie
autobusu pred ich domom a odôvodnili to
tým, že ju aj tak nikto nevyužíva. Osobne
som žiadateľa informovala, že tak závažná
vec, ako je zrušenie autobusovej zastávky,
sa musí riešiť na základe podanej písomnej
žiadosti. A až po preverení skutočností, či naozaj nie je potrebné, aby autobus v tejto ulici
stál, môže obec zaujať stanovisko. Doteraz
ale žiadna písomná žiadosť na obecný úrad
doručená nebola.
Viac sa ku komentárom na sociálnej sieti
vyjadrovať nebudem, pretože som presvedčená, že sú iné, vhodnejšie cesty a spôsoby, ako predložiť svoje požiadavky, návrhy
a pripomienky obci. Zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa koná pravidelne každý štvrťrok v popoludňajších hodinách, je verejne
prístupné a dátum jeho konania je zverejnený všetkými spôsobmi. Tu je najvhodnejší
priestor osobne sa stretnúť nielen so starostkou obce, ale aj s poslancami OZ, pretože
obec, to nie je len starosta, ale aj ďalších 9 poslancov, ktorí spoločne rozhodujú o každej
väčšej, či menšej investícii obce.
Mária Klimentová, starostka obce

Významní rodáci – Rudolf Ráchel-Szalatnai
Naša obec má skutočne veľa
osobností, ktoré reprezentovali
nielen ju, ale aj náš región, národ
či štát. Mnohé mestá nemajú toľko významných rodákov či v nich
pôsobiacich osobností ako práve
my. Máme preto právo byť hrdí.
Kultúrna história patrí v podstate
k najvýznamnejším zložkám reprezentácie Slatiny. Na mnohých
internetových stránkach či v rôznych publikáciách sú naše osobnosti uvádzané ako súčasť prezentácie našej obce. Bohužiaľ, ani na
jednom mieste to nie je komplexne, všade je len výber a tým sú naše osobnosti akoby roztratené.
Nečudo teda, že keď skúmate kultúrnu históriu, narazíte aj na
niečo, čo vás skutočne prekvapí. To sa stalo i mne, keď som na
stránkach zvolenskej krajskej knižnice, pri hľadaní niečo iného,
narazil na meno Szalatnai. Hneď mi to bolo zvláštne a spojilo
sa mi to s maďarským názvom našej obce. Pozrel som sa na to
bližšie a dostal som sa tak k osobe menom Rudolf Ráchel, resp.
v jeho rodnej reči Ráchel Rezsӧ, ktorý si k svojmu menu pridal ešte dodatok Szalatnai – Slatinský. Tak som sa dopracoval
k tomu, že Slatina má aj osobnosť maďarskej národnosti – československo-maďarského literárneho vedca.
Odkiaľ sa však u nás vzal? Je to jednoduché. Bolo Uhorsko,
ľudia sa presúvali, získavali prácu v rôznych oblastiach krajiny,
často boli posielaní do inonárodnostného prostredia. Do Slatiny
sa tak dostal Pavol Ráchel, ktorý u nás pôsobil ako žandársky
dôstojník. Jeho žena Mária mu 23. 10. 1904 porodila syna Rudolfa – maďarsky Rezsӧ. Rovnako ako väčšina našich osobností
i on nastúpil cestu vzdelávania. Tá sa, prirodzene, začala v slatinskej ľudovej škole, kde odchodil roky 1911 – 1916. Potom už
rodnú obec opustil a zakotvil na inom konci Slovenska – v Skalici, kde do roku 1924 študoval na gymnáziu. Zahodiť osem
rokov štúdia nechcel, a tak pokračoval na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave, kde končil roku 1929.
Jeho láskou i predmetom štúdia sa stala literatúra, a to teoreticky aj prakticky. Následne podnikol viacero študijných pobytov
– v Prahe, Viedni, Budapešti aj Krakove. Bolo sa však treba
aj usadiť, zamestnať sa, no a kde by sa uplatnil človek milujúci
umelecký jazyk, ak nie v školstve. V rokoch 1930 – 1934 pracoval ako profesor maďarského učiteľského ústavu v Bratislave
a potom prešiel na maďarské osemročné gymnázium. Na tomto
mieste pôsobil až do konca druhej svetovej vojny. Potom sa zase

presunul do trochu inej sféry – bol zamestnaný v Univerzitnej
knižnici v Bratislave.
No postihol ho osud mnohých maďarských kultúrnych pracovníkov z čias prvej Československej aj Slovenskej republiky.
Maďari boli spolu s Nemcami označení za nepriateľov a vinníkov. Bola tu snaha vysťahovať ich, mnohé popredné maďarské
osobnosti museli od nás odísť. Toto zasiahlo aj nášho rodáka,
ktorý sa presťahoval do Budapešti, kde pracoval vo sfére literárneho výskumu práve v orientácii na starú vlasť – zaoberal sa
československo-maďarskými literárnymi vzťahmi. Až do roku
1964 pracoval v Ústave východoeurópskych štúdií a následne
v Univerzitnej knižnici v Budapešti.
V živote sa venoval nielen práci, ale aj rodine, s manželkou
Eleonórou mal jednu dcéru. Umrel v Budapešti 23. 3. 1977.
S jeho narodením a smrťou sa tak spája 1 kalendárny deň vzdialený 72 rokov a 5 mesiacov.
Náš rodák sa bližšie k literatúre dostal už počas školských čias
v Skalici, zatiaľ nešlo o literárny výskum, na to bol ešte mladý,
ale o tvorbu. Básne písal od roku 1922 a postupne sa dostal aj
k literárnovednej práci. Venoval sa hlavne maďarsky písanej literatúre z územia Slovenska a písal aj dejiny československej
literatúry v maďarčine. Zároveň však pracoval aj na spoznávaní
československej literatúry v maďarskom prostredí i naopak. Do
maďarčiny preložil viacerých básnikov – Emila Boleslava Lukáča, Valentína Beniaka, a aj českých autorov – Vítězslava Nezvala a Jiřího Wolkera. Bol tiež redaktorom a spolupracovníkom
viacerých ľavicových časopisov – A Mi Lapunk, Forum, Esti
Ujság, Magyar Figyelӧ. Bol aj členom viacerých kultúrnych
organizácií – Maďarskej spoločnosti pre vedu, literatúru a umenie, Maďarskej menšinovej spoločnosti a iných. Angažoval sa
aj v komunistických politických organizáciách. Táto orientácia
mu pretrvala aj v časoch prvej Slovenskej republiky, za čo bol
terčom viacerých kritík – najvýraznejšie asi za výber maďarskej
poézie Na brehu čiernych vôd a antifašistickú publicistiku. Na
výskum československo-maďarských vzťahov sa zameral aj
počas života v Maďarsku. Pri výskume a teoretickej práci mu
však často boli vytýkané konzervatívne a nacionálne vnímanie
– napr. pri jeho Dejinách slovenskej literatúry či pri reakciách na
moderné literárne tendencie.
A tak sme sa niečo dozvedeli o trochu možno nečakanej osobnosti našej obce. Ťažko je hodnotiť jeho vzťah k Slatine, no ako
námet nám môže poslúžiť, že na pamätných tabuliach, ktoré sú
mu venované v Bratislave aj v Budapešti, je uvedené jeho umelecké meno Szalatnai Rezsӧ, čiže Rudolf Slatinský, nie Rudolf
Ráchel.
Ivan Hraško

Mladí turisti, Korèín a kríž
O Slatine často hovoríme ako o bráne do
Podpoľania. Je to aj pravda, patríme medzi najstaršie obce regiónu, mnohé podpolianske kultúrne prejavy vychádzajú z našej obce, no a za-

budnúť nemôžeme ani na krásny výhľad, ktorý
sa na Poľanu z našej obce naskytá – akoby sa
Poľana na nás dívala a akoby túžila po našom
obdive. No je tu aj iný vrch, ktorý sa na nás pozerá a ktorý, môžeme povedať, stráži náš chotár.
Hoci sme podpolianskou obcou, naše lesy
a hory nie sú späté s Poľanou. Otáčajú sa na juh
do pohoria Javorie, ktorému z nášho pohľadu

dominuje Veľký Korčín. So svojou výškou 863
metrov nad morom sa dvíha nad svojimi menšími bratmi a ponad ich hlavy hľadí na „svoju
dedinu“. Poľana je síce symbolom nášho kraja,
no naším slatinským symbolom je určite Veľký
Korčín, v bežnej reči označovaný len ako Korčín.
K nemu sa viaže aj jediná turistická trasa
prechádzajúca našou obcou. Začína sa v Detve,
cez Poľanu a Kyslinky schádza do Očovej, pokračuje cez Slatinu a Korčín na Kalinku a končí
povyše Kalinky na Polomoch. Trasa neprechádza priamo cez vrchol Korčína, treba naň trochu
odbočiť. Miesto je označené, a tak každý návštevník nepochybne zistí, že je na vrchole. Výstup na Korčín je pekným a nie veľmi náročným
pochodom, turisti môžu vidieť pekné prírodné
scenérie a naskytá sa aj niekoľko výhľadov, hoci
samotný vrchol je zalesnený. V poslednom čase
sme sa, ako záujemcovia o turistiku, niekoľkokrát na Korčín vybrali. Na vrchu sa nachádza
tyč označujúca vrchol a vedľa nej bol kríž, ktorý
tam pred rokmi osadili naši matičiari. Keďže
bol už v zlom stave, rozhodli sme sa postaviť
na vrchole nový. V priebehu zimných mesiacov
sme na vrchol Korčína vyniesli kríž zhotovený zo smrekového dreva a tabuľu označujúcu

nadmorskú výšku.
V blízkej dobe
ešte plánujeme vyniesť aj skrinku na
vrcholovú knihu.
Vrchol je tak znovu dôstojne označený a môže sa
smelo zaradiť aj do
propagácie našej
obce. Dúfame, že
naše úsilie poteší
všetkých, ktorí sa
rozhodnú zdolať
nášho strážcu a na Korčín sa vyberú. Týmto
i vyzývame Vás, naši spoluobčania, aby ste
nehľadali krásu a zážitky len mimo obce alebo
v zahraničí, ale aby ste si v nadchádzajúcich jarných a potom letných mesiacoch našli čas aj na
príjemnú vychádzku a zdolali nášho slatinského
Otca. A nezabudnite pritom venovať pohľad ani
našej podpolianskej Matke.
Chceme sa aj poďakovať rodine Huliakovej
a DC Caffe za poskytnutie materiálnej pomoci,
Jakubovi Havlíkovi za náčrt a Igorovi Kuzmovi, ml. za pomoc pri zhotovení samotného kríža.
slatinskí turisti

Potulky slatinským chotárom – Prírodná rezervácia Prosisko
Chotár Zvolenskej Slatiny neoplýva grandióznosťou vysokých skál, vodopádov alebo
hlbokých lesov. Okolitá krajina návštevníka
zaujme skôr svojou jemnosťou. Lesy sú popretkávané lúkami a tie zas pásmi krovín.
Kde-tu preteká potôčik zbierajúci vodu z priľahlých svahov. To všetko tvorí veľmi peknú
mozaiku krajiny, do ktorej je príjemné pravidelne chodiť na prechádzky.
Zvykli sme si chodiť na dovolenky a výlety do ďalekých krajín, ale za humná našich
domov sme ešte možno poriadne nenazreli. A preto som sa rozhodol
pripraviť seriál článkov s inšpiráciami miest, ktoré sa oplatí v našom
okolí navštíviť.
Keď sa vydáte od slatinskej železničnej stanice po lúkach popri rieke
Slatina smerom na Zvolen, asi po 3 kilometroch narazíte na asfaltovú
cestu vedúcu do doliny Ľubica. Prejdite z lúky na cestu a pokračujte po
nej smerom do doliny, cez most ponad rieku Slatina. Asi po 500 metroch sa pomaly nad vami uzavrie klenba stromov a po pár krokoch
sa na ľavej strane cesty pred vami rozprestrie na lesnej stráni prírodná

rezervácia Prosisko. Označujú ju červené pruhy na stromoch. Na celom území platí najvyšší 5. stupeň ochrany,
ktorý vylučuje akékoľvek ľudské aktivity. Plocha územia
dosahuje až 20,8 ha.
Územie bolo vyhlásené za chránené, pretože sa tu
vyskytuje ohrozený poddruh slovenskej flóry Valdštajnka
trojpočetná Magicova (Waldsteiniaternatasubsp. magicii).
Na území Slovenska je daný rastlinný poddruh lokalizovaný len na 7 menších izolovaných lokalitách, a preto je
zaradený do červeného zoznamu rastlín Slovenska.
Valdštajnka trojpočetná Magicova je považovaná za element arktoterciárnej flóry, teda preglaciálny relikt, z obdobia treťohôr.
Veľmi špecifické nároky na prostredie, ako aj radikálne zmeny klímy
v priebehu štvrtohôr spôsobili, že z pôvodne rozsiahleho areálu rozšírenia sa zachovalo len niekoľko malých lokalít.
Práve prichádza jar a teda najvhodnejší čas navštíviť túto lokalitu,
pretože približne v polovici apríla valdštajnky zakvitnú na 2 – 3 týždne
nádhernými žltými kvetmi. Choďte sa na ne pozrieť, keď prídete potichu,
možno začujete príbehy, ktoré rozprávajú o časoch dávno minulých.
Martin Cerovský

Blahoželáme

Rozlúèili sme sa

Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch január, február
a marec 2018 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Šťastie sveta nech sprevádza váš krok, nech úsmev sídli vo vašich perách a to rok čo rok!
Nech netrápi sa duša a nech pokojom si spí, aby zdravie prekvitalo vo víre všedných dní!

Narodili sa
Adam Černecký
Michaela Šáliová

Vanessa Gundová
Martin Kuchár

Nech ochráni vás anjel strážny navždy včas,
nech splnia sa vám tajné priania všetkých čias.
Aby úsmev našiel domov večný vo vašej tvári,
lebo len tak získate žiaru, čo z duše očí žiari!

Anna Kubovská
Anna Tereňová
Tibor Abrhám
Eva Kučerová
Martin Borguľa
Ján Bahýľ

Pavel Slosiarik
Anna Konôpková
Zuzana Hanulíková
Mária Borguľová
Július Martinovic
Zuzana Svetlíková

Slza na líci, zakalený očí zrak,
v očiach tma usídlila sa, už je to tak.
Odišli ste a nás nechali ste tu,
ďaleko od vás s pocitom súcitu.

FSk Slatina sa zúèastnila na súťažnej prehliadke
Vážení čitatelia, dovoľte nám, aby sme vám
opäť priblížili dianie vo Folklórnej skupine Slatina. V minulom čísle sme vám oficiálne predstavili naše logo, a ako sa vraví, prinášame vám
opäť niečo z našej kuchyne. Nový rok je už plne
zabehnutý a aj my v skupine poctivo pracujeme
s plynúcim časom. Pozrime sa však ešte pár mesiacov dozadu a povedzme si, kde všade sme sa
s našou folklórnou skupinou predstavili. Jesenné a zimné mesiace roka sú predsa len o niečo
chudobnejšie na kultúrne podujatia, no aj tak sa
pár vystúpení našlo.
14. októbra sa FSk Slatina predstavila v obci
Tŕnie, kde sme vystúpili pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Hneď na druhý deň, v nedeľu
15. októbra, sa konala v našej obci spomienková akcia pri príležitosti 160. výročia narodenia
a 75. výročia úmrtia našej rodáčky Terézie
Vansovej, kde sa folklórna skupina prezentovala krátkym vstupom, nakoľko v ten istý deň
sme už skôr prijali pozvanie na vystúpenie, opäť
pri príležitosti mesiaca úcty k starším vo Vígľašskej Hute-Kalinke. Tento októbrový víkend
sme teda mali poriadne nabitý. 9. decembra sme
pripravili pre Slatinčanov skutočne celovečerné

pásmo v trvaní takmer dve a pol hodiny pri príležitosti 10. výročia vzniku folklórnej skupiny
Slatina. Teda v podstate obnovenia folklórnej
činnosti v našej obci, keďže pôvodná folklórna skupina vo Zvolenskej Slatine patrila medzi prvé organizované skupiny na Slovensku
po druhej svetovej vojne. Cez vianočné sviatky sme si aj my od folklóru trošku oddýchli
a v pláne bola až príprava 2. ľudového plesu.
Ešte predtým sa ale naše dve členky, Vierka
Smutná a Janka Beňová, zúčastnili podujatia
s názvom „Kríž“, ktorého autorom bol Viliam
J. Gruska pri príležitosti zapísania drevených
vyrezávaných krížov z Podpoľania do zoznamu
duchovného dedičstva Slovenska. Podujatie sa
konalo v rímskokatolíckych kostoloch v Detve a Hriňovej v dňoch 10. a 11. januára 2018.
Spoluúčinkovali tam so speváckou skupinou
reprezentujúcou našu obec. Ako som už spomenul, FSk Slatina organizovala 20. januára 2018
2. ľudový ples, kde spríjemnila večer všetkým
zúčastneným aj krátkym programom. Ples sa
vydaril, ohlasy boli pozitívne, určite sa pustíme do prípravy plesu aj na budúci rok, už teraz
všetkých srdečne pozývame. Posledné vystúpe-

nie sme absolvovali 18. februára v Mýtnej, kde
sme spríjemnili tamojším obyvateľom nedeľné
popoludnie.
Ono sa to veru nevidí, ale máme aj v zimných
mesiacoch na čom pracovať. Nie je toho toľko
ako v lete, to však neznamená, že môžeme v trénovaní poľaviť. Navyše v uplynulých týždňoch,
keď nás čakala súťažná prehliadka. Dňa 14.
apríla 2018 sa v dome kultúry ŽSR vo Zvolene
uskutočnila regionálna prehliadka folklórnych
skupín z okresov Zvolen, Detva, Krupina pod
názvom „Nositelia tradícií“, ktorej organizátorom bolo Podpolianske osvetové stredisko vo
Zvolene. V minulosti sme sa už tejto súťaže
viackrát úspešne zúčastnili, po niekoľkoročnej
odmlke sme sa ale rozhodli do súťaže zapojiť
opäť, najmä na základe odporúčaní odborníkov v oblasti folklóru. Viac o tomto podujatí si
môžete prečítať na webovej stránke www.osvetazvolen.sk. Členovia FSk Slatina sa tešia na
najbližšie stretnutia spolu s vami na Slatinskom
jarmoku alebo pri váľaní májov v uliciach našej
Slatiny.
Matej Žubritovský

Ve¾koobjemové kontajnery v obci
Určite väčšina z Vás registruje, že obec dvakrát
ročne, na jar a v jeseň, rozmiestňuje v obci veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový odpad,
ktorý nie je možné kvôli veľkosti vyvážať pri
pravidelnom zbere komunálneho odpadu. Obec
dodržuje zákon o odpadoch a umožňuje svojim
obyvateľom, aby sa dvakrát v roku mohli zbaviť
takéhoto odpadu. Bolo by teda na mieste, keby aj
obyvatelia obce do kontajnerov ukladali len taký
odpad, na ktorý sú tieto kontajnery určené. Rozhodne sem nepatrí bioodpad, železný odpad, komunálny odpad vo vreciach, kartóny a papierové
krabice, textil, plasty a pod. Tieto sú predmetom
triedeného zberu, ktorý obec pravidelne zabezpečuje. Obec nijako neobmedzuje vývoz či už komunálneho odpadu alebo triedeného odpadu, ak je
uložený v nádobách a vreciach na to určených. Tým, že sa veľkoobjemové
kontajnery zapĺňajú takýmto odpadom, nezostáva v nich miesto na odpad,
na ktorý sú tieto kontajnery určené. A to nehovorím o tom, ako pravidelne

vyzerá okolie týchto kontajnerov. Sú preplnené
a odpady sú nahádzané všade okolo. Ako má
obec zabezpečiť vývoz takto preplnených kontajnerov? Aj pri uskladňovaní a vývoze odpadu
by predsa mala platiť nejaká kultúra. Sme ľudia
a tak by sme sa mali aj správať. Obec rok čo rok
zvyšuje množstvo rozmiestnených kontajnerov
a dáva ich niekoľkokrát za sebou na určené
miesta, stále to však nepostačuje. Žiadame vás
preto, milí spoluobčania, aby ste boli tolerantní
a do veľkoobjemových kontajnerov dávali len
odpad na to určený a umožnili tak viacerým
možnosť zbaviť sa dvakrát ročne veľkoobjemového odpadu. V obci žije viac ako 2800 obyvateľov a mali by sme brať
ohľad aj na tých druhých, nie len na seba.
Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že toto naše upozornenie budete akceptovať.
Mária Klimentová, starostka obce

Stolnotenisový oddiel
Dňa 27. 1. 2018 sa stolní tenisti zo Zvolenskej Slatiny zúčastnili majstrovstiev oblasti dospelých okr. DT, KA, ZV, ktoré
sa konali v telocvični Technickej univerzity vo Zvolene. Turnaja sa zúčastnilo 48 hráčov na výkonnostnej úrovni 3. krajskej
ligy + 1. a 2. oblastnej ligy spomínaných okresov. Naši reprezentanti sa nenechali zahanbiť a skvelými výkonmi vybojovali pre Zvolenskú Slatinu nasledovné umiestnenia: vo dvojhre
jednotlivcov sa umiestnili Peter Cerovský na 2. mieste a Milan Babic s Martinom Kalamárom (obaja sú hráčmi miestneho oddielu)
na spoločnom 3. mieste. Vo štvorhre sa na skvelom 2. mieste umiestnila
taktiež slatinská dvojica Martina Golejová s Igorom Spirom a 3. miesto
vybojovali Milan Babic s Martinom Kalamárom. Celkové víťazstvo vo
dvojhre dosiahol hráč Hont. Nemiec Lukáš Ruman a vo štvorhre dvojica
z Budče Ján Lauko, Ján Bendík. Všetkým srdečne gratulujeme k dosiahnutým úspechom. Organizačne sa na priebehu turnaja aktívne podieľali
slatinskí hráči Peter Cerovský ako riaditeľ turnaja a technický priebeh +
riadenie jednotlivých zápasov mal na starosti hráč Zv. Slatiny v 3. lige
Roman Gajdoš.
Dňa 2. 2. 2018 sa mládežnícki slatinskí stolní tenisti pod vedením Petra Cerovského zúčastnili Oblastného turnaja mládeže v Hontianskych
Nemciach a v mesiaci marec ďalšieho v Krupine.
V mesiaci máj vo Zvolenskej Slatine plánujeme ešte zorganizovať tradičný turnaj neregistrovaných hráčov v stolnom tenise (verejnosť vrátane
detí), ktorý nesie názov „O majstra Slatiny“, a všetci sa už veľmi tešíme,

lebo vlaňajší ročník ukázal, že popularita tohto športu narastá a stáva sa
čoraz viac obľúbeným i v našej obci. Dátum a miesto konania budú oznámené prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Ivan Libiak
Rozpis jednotlivých domácich zápasov STO Zv. Slatina v prvom polroku
2018.
3. liga: 3. 3. 2018

Z. Slatina „A“ – Rim. Sobota „B“ 10,00
Z. Slatina „A“ – Lučenec „B“ 15,00
24. 3. 2018 Z. Slatina „A“ – ŠK Žarnovica „A“ 10,00
Z. Slatina „A“ – Vyhne „A“ 15,00
1.oblastná liga:
18. 2. 2018 Z. Slatina „B“ – Tatran VLM Pliešovce „A“ 10,00
18. 3. 2018 Z. Slatina „B“ – TJ Podzámčok „A“ 10,00
8. 4. 2018 Z. Slatina „B“ – OŠK Stožok „A“ 10,00

Príprava na majstrovstvá SR sa vydarila
6. marca 2018 sa 70 žiakov z jedenástich základných škôl okresov Lučenec, Detva, Zvolen,
Kremnica a Krupina sa zúčastnilo streleckej súťaže XVI. ročníka „Ceny mieru“ v telocvični ZŠ
s MŠ T.Vansovej v našej obci. Samotná súťaž
prebehla bezproblémovo, v pohode všetkých
zúčastnených za vzornej spolupráce vedenia
našej základnej školy, organizátorov strelcov zo
Športového streleckého klubu Strieborník, vedúcich družstiev zúčastnených základných škôl
a finančnej podpory obce Zvolenská Slatina.
Malí slatinskí strelci potvrdili výbornú formu
a okrem jednej disciplíny zvíťazili suverénne
vo všetkých ostatných disciplínach a súťažiach
družstiev. V súťažiach jednotlivcov sa naši mladí strelci umiestnili nasledovne:
Kategória „Mladší žiaci“ – Adrián Babic –
I. miesto (286 bodov)
Kategória“ Mladšie žiačky“ – Nina Mičianiková – I. miesto (282 bodov)
Rebeka Iždinská – II. miesto (268 bodov)

Petra Malatincová – III. miesto
(264 bodov)
Kategória „Starší žiaci“: - Adrián
Pavlík – I. miesto (291 bodov)
Matúš Michna – III. miesto (278 bodov)
Kategória „Staršie žiačky“ – Alica
Poljovková s najlepším výsledkom
súťaže 295 bodov z možných 300
bodov.
V súťažiach družstiev mladších
a starších žiakov slatinskí strelci suverénne zvíťazili. Družstvo mladších
žiakov v zložení Adrián Babic, Rebeka Iždinská, Petra Malatincová s počtom bodov 818 a družstvo starších
žiakov v zložení Adrián Pavlík, Alica Poljovková, Matúš Michna s počtom bodov 864.
Forma našich mladých strelcov by mala
kulminovať na vrcholnom podujatí – na Majstrovstvách SR, ktoré sa konajú v Svetom Petri

v dňoch 13.-15.apríla. Všetci im budeme držať
palce a veríme, že ich doterajšie výborné výsledky budú viesť k peknému umiestneniu na
tomto podujatí.
Jozef Pavlík st.

Futbalový klub Zvolenská Slatina
Nezadržateľne sa nám blíži jarná
časť sezóny 2017/2018 a FK Zvolenská Slatina toto mimosúťažné
obdobie využíva na tréningovú činnosť a prípravné zápasy. Družstvá
žiakov sa zúčastnili oblastných
turnajov, kde reprezentovali našu
obec a samotný klub. V nasledujúcom prehľade vám
prinášame plán podujatí FK Zvolenská Slatina na prvý
polrok roku 2018.
23. 06. 2018 o 9,00 hod. – turnaj družstiev žiakov
U13 „MEMORIÁL MARTINA PAŠKU“ konaný vo
všešportovom areáli obce.
V závere si vás Futbalový klub Zvolenská Slatina
dovoľuje osloviť v prosbe o poukázanie podielu 2 %
zo zaplatenej dane. Futbalový klub vznikol ako občianske združenie s cieľom zabezpečovať telesný
a kultúrny rozvoj občanov, skvalitňovať technické
zabezpečenie pre svoju činnosť, spolupodieľať sa na
športovom a kultúrnom žití občanov, reprezentovať
obec, sponzorov a občanov obce. V prípade rozhodnutia sa pomôcť 2 % dane prosíme a navrhujeme využiť
nasledovný postup.
Fyzické osoby /zamestnanci / 2% z dani z príjmu
- potvrdiť a vypísať u ekonóma alebo u mzdovej pracovníčky potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo
závislej činnosti
- vypísať vyhlásenie o poukázaní 2 % dane FK – uvedené tlačivá sú u p. Petra Nosáľa (0907 816 188), kde
ich môžete aj odovzdať, respektíve osobne na daňovom úrade najneskôr do 30. 4. 2018
Podnikatelia právnické alebo fyzické osoby
- v prípade rozhodnutia sa pomôcť 2 % dane prosíme
o vypísanie našich identiﬁkačných znakov do vášho
daňového priznania
IČO: 37895800
Právna forma: 701 ZDRUŽENIE
Obchodné meno: FUTBALOVÝ KLUB ZVOLENSKÁ SLATINA
Sídlo: BUDOVATEĽSKÁ 5, 962 01 ZVOLENSKÁ
SLATINA
Za FK Zvolenská Slatina Ján Šulek

Rozpis Majstrovských futbalových zápasov DOSPELÍ - JAR 2017/2018
25.03.2018
15:00
FK Zvol.Slatina - TJ Družstevník Látky
01.04.2018

15:30

OTJ Hontianske Nemce – FK Zvol.Slatina

08.04.2018

15:30

FK Zvol.Slatina – TJ Slovan Dudince

15.04.2018

15:30

FK Zvol.Slatina - OZ OFK Sebechleby

21.04.2018

16:00

FK Slovan Kúpele Sliač - FK Zvol.Slatina

29.04.2018

16:00

FK Zvol.Slatina - OŠK Stožok

05.05.2018

16:30

MFK Vígľaš Pstruša - FK Zvol.Slatina

13.05.2018

16:30

FK Zvol.Slatina - TJ Detvianska Huta

20.05.2018

17:00

TJ Družstevník Podzámčok - FK Zvol.Slatina

27.05.2018

17:00

FK Zvol.Slatina - TJ Družstevník Bzovík

03.06.2018

17:00

TJ Kriváň - FK Zvol.Slatina

10.06.2018

17:00

FK Zvol.Slatina - TJ Družstevník Očová

17.06.2018

17:30

TJ Slovan AX Budča - FK Zvol.Slatina

Odchody Autobusu

13:45

14:45

Vlastná dopr.

15:45

15:45

16:15

Rozpis Majstrovských futbalových zápasov ŽIACI U 15 - JAR 2017/2018
15.04.2018
12:30
FK Zvol.Slatina - OZ OFK Sebechleby
22.04.2018

13:00

TJ Družstevník Senohrad - FK Zvol.Slatina

29.04.2018

13:00

FK Zvol.Slatina - TJ Družstevník Bzovik

13.05.2018

13:30

FK Zvol.Slatina - TJ Družstevník Látky

20.05.2018

14:00

OZ OFK Sebechleby - FK Zvol.Slatina

27.05.2018

14:00

FK Zvol.Slatina - TJ Družstevník Senohrad

02.06.2018

14:00

TJ Družstevník Bzovík - FK Zvol.Slatina

12:15

17.06.2018

14:30

TJ Družstevník Látky - FK Zvol.Slatina

12:45

Rozpis Majstrovských futbalových zápasov ŽIACI U 13 - JAR 2017/2018
15.04.2018
13:00
TJ Družstevník Očová - FK Zvol.Slatina
21.04.2018

10:00

FK Zvol.Slatina - OSK Dobrá Niva

28.04.2018

10:00

FK Zvol.Slatina - TJ Slovan AX Budča

05.05.2018

10:00

TJ Družstevník Podzámčok - FK Zvol.Slatina

12.05.2018

10:00

FK Zvol.Slatina - OZ OFK Sebechleby

19.05.2018

14:00

TJ Družstevník Senohrad - FK Zvol.Slatina

26.05.2018

10:00

FK Zvol.Slatina - TJ Tatran VLM Pliešovce

11:15

12:00

Vlastná dopr.

08:30

12:15

Poznámka: šedou zvýraznené sú domáce majstrovské zápasy konané vo všešportovom areáli obce.
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