SLATINA
prameň informácií
Štvrťročný informátor Obce Zvolenská Slatina

Ťažké časy
Milí spoluobčania!
Prihováram sa vám v týchto, pre nás všetkých ťažkých a náročných časoch, ktoré
zmenili životy malých i veľkých, mladších,
ale najmä tých skôr narodených. Pred pár
mesiacmi nikto z nás netušil a ani si nedokázal predstaviť, akou silou koronavírus

zasiahne celú našu spoločnosť, našu vlasť,
ale i celú našu zem. To, čo bolo pre nás
samozrejmé a bolo každodennou súčasťou
nášho života, zrazu nebolo. Zrazu sme nemohli chodiť do práce, vodiť naše deti do
školy, stretávať sa, navštevovať kultúrne
inštitúcie, športoviská, nemohli sme voľne
nakupovať. Nehovoriac o rúškach, ktoré sa
stali každodennou súčasťou nášho pohybu
na verejnosti. Tých obmedzení a zákazov,
ktoré treba dodržiavať je veľa a nádej, že
pominú, je v nedohľadne. Ale obmedzenia, ktoré so sebou koronavírus priniesol,
nemajú vplyv len na náš každodenný život, na našu psychiku, ale budú mať aj veľký finančný dopad na naše peňaženky, na
hospodárenie našich domácností, na rozpočty našich miest a obcí, ale i na celú našu
i svetovú ekonomiku.
Viem, že toto všetko vám je veľmi dobre
známe, veď tu žijeme všetci spolu a spoločne sa snažíme tieto ťažké časy prežiť najlepšie ako vieme. Snažíme sa nemyslieť na
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najhoršie, snažíme sa chrániť svojich blízkych, predchádzať možným rizikám a veriť,
že po skončení pandémie sa náš život vráti
čím skôr opäť do normálnych koľají.
Obmedzenia, ktoré koronavírus so sebou
priniesol, zasiahli aj do fungovania obce
a obecného úradu. Pracujeme, podobne
ako ďalšie verejné inštitúcie, pre vybavovanie stránok v obmedzenom režime pri
sprísnených hygienických opatreniach.
Napriek tomu sa snažíme vybaviť každú
žiadosť, s ktorou sa na nás občania obrátia.
Pripravujeme a distribuujeme do schránok
výmery na platenie interných daní a poplatkov. Spolu s výmermi doručujeme aj
poštovú poukážku, aby daňovníci, ktorí
nemôžu poplatky uhrádzať prevodom na
účet, mohli dane a poplatky uhradiť týmto spôsobom. Platby v hotovosti do pokladne obce by sme chceli obmedziť na
minimum. Staráme sa o každodenný chod
obce, udržiavame verejné priestranstvá, aj
keď máme obmedzený počet aktivačných
pracovníkov. Informujeme občanov o aktuálnych opatreniach a nariadeniach vlády,
občanom nad 65 rokov sme zabezpečili
ochranné rúška. S pomocou členov DHZO
pravidelne dezinfikujeme verejne prístupné miesta a športoviská. Vážim si ich aktívnu pomoc a chcem sa im aj touto cestou
za ich dobrovoľnú službu obci a jej obyvateľom poďakovať. Pretože, hoci sa situácia
postupne upravuje a opatrenia sa uvoľňujú,
stále musíme byť obozretní a snažiť sa predchádzať možným rizikám a ohrozeniam.
A s rizikami a s ohrozeniami musíme
počítať aj v ekonomike obce, pretože koronavírus zapríčinil zníženie zamestnanosti
a teda aj odvodov daní z príjmov fyzických a právnických osôb do štátneho rozpočtu. A keďže podielové dane, ktoré obce
od štátu dostávajú, sú tvorené práve z týchto príjmov, ich pokles je a bude veľmi citeľný. Pretože sme zatiaľ nenavyšovali ani
dane z nehnuteľností, ani poplatky za KO,
musíme pravidelne mesačne prehodnocovať všetky výdaje obce a prijímať úsporné
opatrenia, aby sme toto ťažké prechodné
obdobie zvládli. Bežný chod obce a Základnej školy s materskou školou musí naďalej fungovať. Rozbehnuté a zazmluvnené investičné akcie, ako je výstavba chod-
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níka na ul. T.Vansovej, chodník v parku pri
ev.a.v. kostole, ktoré budeme financovať
z vlastných zdrojov, musíme do konca
roka zrealizovať. Tiež budeme pokračovať v projekte rekonštrukcie komunitného
centra a rekonštrukcie domu smútku, ktoré
budú financované z NFP s finančnou spoluúčasťou obce. Všetky ostatné výdavky,
či už bežné, alebo kapitálové sme zatiaľ pozastavili a plány a vízie do budúcnosti, ktoré sme mali, musíme odložiť na neurčito.
Ale taký je už život a opäť platí staré
príslovie: „Človek mieni, Pán Boh mení“.
Dôležité však je, aby sme zostali zdraví,
aby nás nepostihla ďalšia zdrvujúca vlna
koronakrízy, aby sme si po prežitom ťažkom období uvedomili vlastnú slabosť, ale
aj vzájomnú závislosť, a možno aj nutnosť
prehodnotiť hodnotové kritériá sveta, v ktorom žijeme.
Každý by sme si mali práve teraz nájsť
čas, aby sme sa zamysleli nad tým, ako ďalej žiť, aby sme neboli viac obeťami konzumu, ktorému sme podriaďovali svoj život.
Jednoducho, aby sme boli viac ľuďmi, ktorí
sú tu pre ľudí.
Mária Klimentová
starostka obce
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Z histórie epidémií chorôb v Slatine
Epidémie smrteľných chorôb v priebehu 20. storočia v Európe postupne zanikli. Po prvej svetovej vojne svet zasiahla
španielska chrípka, no ďalším rozvojom spoločnosti, hygieny a medicíny sa hrozba rýchleho rozšírenia smrteľných
chorôb z našich životov vytratila. I v súčasnosti počúvame,
že sme nepripravení, no po toľkých desaťročiach „života
v pokoji“ sa niet čomu diviť. Povedzme si však niečo o situácii v Slatine v 19. storočí.
Takmer celé obdobie stredoveku a novoveku sa nieslo
v znamení epidémií moru. Väčšinou sa predpokladalo, že
chorobu prenášali blchy žijúce na potkanoch, no súčasní
vedci, vzhľadom na rýchle šírenie sa aj v oblastiach bez potkanov, uvažujú aj o kvapôčkovom prenose, ktorý pozorujeme aj pri súčasnom koronavíruse.
S príchodom 19. storočia mor postupne vymizol a zachoval sa len v okrajových zaostalých oblastiach. Na seba však
nenechala dlho čakať iná choroba. Bola ňou cholera – ochorenie vyvolané znečistenou vodou a potravinami, ktoré sa
k nám cez Rusko a dnešné Poľsko dostalo z Ázie. Priebeh
cholery máme zachytený aj v našej obci v súvislosti so životom otca Terézie Vansovej – evanjelického farára Samuela
Medveckého. V Slatine pôsobil vyše 50 rokov a zažil 5 epidémií cholery, a to v rokoch 1831, 1849, 1856, 1866 a 1873.
Veľmi vážnou bola najmä situácia v roku 1831, bola to
prvá epidémia tejto choroby. Veda a výskum ešte veľmi nepokročili, medzi ľudom stále vládla nevzdelanosť a veľké
obavy. Panstvo sa aj vtedy snažilo robiť opatrenia, zavreli
sa hranice, zakázali jarmoky, prijali sa obmedzenia pohybu.
Už vtedy vedeli, že príčinou mnohých chorôb je znečistená
voda, a preto chceli zabezpečiť jej nezávadnosť. Na jej dezinfekciu sa používalo chlórové vápno. No niekoľko ľudí to
s ním zrejme prehnalo a otrávili sa. Ľud v tom videl zradu,
rozšíril sa názor, že páni naschvál ľud trávia. Nebezpečná
situácia sa vyostrila na východnom Slovenku, kde vypuklo
roľnícke povstanie.
Situácia nebola dobrá ani v Slatine. Choroba sa šírila, bežné liečiteľstvo na ňu nestačilo, ľudia sa báli, nevedeli pocho-

piť, prečo ďalej chorejú, nevedeli, ako sa brániť. A v zúfalej
situácii hľadali vinníka. Ním sa stal práve Samuel Medvecký, ktorého upodozrievali, že otrávil hostiu a víno, ktoré
podával pri spovedi. S ohľadom na dnešné poznatky to bol
nezmysel, no vtedy tomu ľudia verili. Medveckému išlo asi
aj o život. Bolo to len pár rokov po jeho nástupe do Slatiny, pred ktorým nemali Slatinčania dobrú povesť. Zachovalo
sa, že v obci boli rozšírené krádeže i vraždy a mnoho ľudí
malo vypálený znak zločincov – šibenicu vzadu na krku. On
sa však vynašiel. Keď ľudia pristúpili k prijímaniu, oslovil
niekoho zo spovedníkov, aby vybral hociktorý kúsok hostie
a dal mu ho do úst. Podobne sa stalo aj s vínom, najprv sa
napil farár, až potom sa prisluhovalo veriacim. Týmto všetkých presvedčil o svojej nevine.
Pri ďalších epidémiách už bolo viac skúseností a aj Medvecký zaujal veľmi aktívny postoj. Opäť sa začali zavádzať
rôzne opatrenia. Aj Medvecký pôsobil medzi ľudom. Snažil
sa, aby sa ľudia pohybovali čo najmenej po obci, a preto on
chodil za nimi. Vo všetkých domácnostiach, bez rozdielu
náboženstva, ľudí nielen utešoval, ale ich pomáhal aj liečiť.
Pri pohreboch presviedčal ľudí, aby zostali doma. Mnohým
sa to nepáčilo, s pohrebmi sa viazalo množstvo zvyklostí,
ktoré sa nemohli vykonať, navyše sa často pochovávalo bez
obradov do masových hrobov, no na presviedčanie svojho
kňaza napokon dali. Mnohokrát musel zastavovať a naspäť
posielať malé deti, ktoré sa rozbehli za truhlou svojho súrodenca, rodiča či starého rodiča. Vidno, že ľud si Medveckého veľmi vážil, ale aj on si vážil ich, vtedy už vedeli, že im
nechce zle.
Keď si porovnáme našu dnešnú situáciu s tou spred 190
alebo 170 rokov, vidíme, že je veľmi podobná. I vtedy sa
snažili dezinfikovať, ako mohli, a udržať ľudí doma, aby sa
situácia ďalej nezhoršovala. Ani vtedy neprešla epidémia za
dva týždne či mesiac. Buďme teda pokojní a rešpektujme sa
navzájom.
Ivan hraško

POCTA ŠTEFÁNIKOVI – Pozvánka
Obec Zvolenská Slatina v spolupráci s MO MS, Ev.a.v. farským úradom a ZO SZPB Vás srdečne pozývajú na podujatie Pocta Štefánikovi, ktoré sa bude konať dňa 26. júla 2020 so začiatkom o 16.00 hod. v evanjelickom chráme Božom, kde sa predstavia sólisti Štátnej opery Banská Bystrica v hudobno-poetickom
pásme Juraja Sarvaša. Podujatie je organizované pri príležitosti 140. výročia narodenia Milana Rastislava
Štefánika a súčasťou programu je odhalenie jeho pamätníka na priestranstve pred obecným úradom. Pamätník bol prvýkrát v obci Zvolenská Slatina postavený v roku 1939 a v roku 2019 bol obnovený z grantu
MK SR a z vlastných zdrojov obce. Po odhalení pamätníka bude program pokračovať v kultúrnom dome,
hudobným hosťom podujatia bude Martin Harich.

Všetkých Vás na toto podujatie srdečne pozývame!

Fašiangy vo Zvolenskej Slatine
Kým naši slatinskí folkloristi fašiangovali v Čiernom Balogu, v uliciach Slatiny sme tiež mohli vidieť rôzne mátohy
a maškary. Nebolo to po prvý raz.
Už vari štvrtý či piaty rok po sebe sa partia chlapov rozhodla, že tých zvykov v javiskovej forme máme v Slatine
dosť a patrilo by sa zachovávať zvyky aj priamo v dedine tak,
ako to bolo voľakedy. Za týmto nápadom stojí Janko Svintek
spolu so svojimi „parťákmi“ Jožkom Húšťavom a Maťkom
Kučerom. Neváhali obliecť sa do krojov, tí odvážnejší na
seba navliekli rôzne typy masiek a vyrazili do ulíc.
V prvých rokoch to robili v skromnejšej forme, navštívili
pár domov. No teraz už zbehajú takmer každú časť Slatiny a

počas fašiangového sprievodu, ktorý postupom času rozšírili
aj ľudia z klubu dôchodcov, ich víta čoraz viac domácností.
Samozrejme, do spevu a tanca im vyhráva aj partia muzikantov, veď ako by to bolo. A ako sa na poriadne fašiangy
patrí, všetko spolu zakončia tradičným pochovávaním basy
v Borovinách. Keď som sa Jožka Húšťavu opýtal, čo by povedali v budúcnosti aj na spoluprácu s folkloristami, proti
veru neboli. „Veď by sa aj patrilo, keby sa toho ujali mladí,
my už tiež nie sme najmladší,“ dodal s humorom.
Uvidíme teda, čo prinesie budúcnosť. Možno sa nám podarí spojiť sily a časom z toho vznikne pekná tradícia. Nechajme sa prekvapiť.
Matej Žubritovský

Zo života FSk Slatina
Rok 2020 začala Folklórna skupina
Slatina spolu s vedením Reštaurácie
Hokejka organizovaním už 5. ročníka
Ľudového plesu, ktorý sa konal dňa
15. 1. 2020 v Hokejke. Tak ako aj minulý rok, vysoká účasť záujemcov potvrdila, že ľudia majú záujem o hudbu,
tanec a jedlo s príchuťou minulosti.
A „Slatina“ so svojím temperamentom,
radosťou, ale aj láskou k svojim tradičným koreňom má stále čo ponúknuť.

Dňa 22. 2. 2020 sa folklórna skupina zúčastnila podujatia Fašiangy
v Čiernom Balogu. Naše dopoludňajšie vystúpenie na malom pódiu malo
úspech a veľmi milá a zábavná akcia
– súťaž dvojíc v pílení dreva tzv. „bruchačkou“ – nám všetkým náladu ešte
vylepšila. Potom sme si obliekli „všelijaké“ masky a autobus nás odviezol
do miestnej časti Medveďov, kde sme
domácim zaspievali, zatancovali a spolu s nimi ochutnali domáce koláče, klobásy, syr či vypili po kalíšku pálenky
na zdravie, ale aj na to, aby nám bolo
teplejšie. Starodávny vláčik nás ne-

skôr doviezol naspäť do stredu obce.
Po neskoršom obede sme mali večerné
vystúpenie v kultúrnom dome. Potlesk
po vystúpení nás obdaril pocitom naplnenia, že sme krásu kroja a folklóru
Zvolenskej Slatiny aj v tento deň dobre
reprezentovali. Fašiangy v maskách,
spojené s chodením po jednotlivých
domácnostiach v obci, s hudbou a so
spevom, dávajú ľuďom silu prekonávať
starosti všedných dní.
Ak ste na uvedenom
podujatí ešte neboli, ste
srdečne pozvaní budúci
rok na Fašiangy v Čiernom Balogu. Zažiť pohostinstvo z Balogu,
a nielen to gastronomické, je niečo, čo sa
nedá opísať, ale dá sa
len prežiť...
Žiaľ, súčasná situácia
ovplyvnená
koronavírusom neobišla ani
našu folklórnu skupinu,
a preto sme už takmer
mesiac bez nácvikov. Nedá sa nič robiť,
všetci len dúfame, že toto nepodarené obdobie
čoskoro pominie
a my si budeme
môcť opäť dosýta
zatancovať a zaspievať. Donútilo
nás to však robiť
aj nejaké domáce práce, a preto
vám dávame do
pozornosti,
že
sme spustili ofi-

ciálnu fanúšikovskú stránku na Facebooku, kde budete môcť sledovať činnosť našej Folklórnej skupiny Slatina,
pripravované podujatia, rôzne fotky či
krátke video upútavky z našich vystúpení. Aspoň takto sa snažíme prísť medzi vás. Tak teda, do skorého videnia!
Ing. Mária Michnová,
Matej Žubritovský

Významní rodáci – Galko
Rôzne príspevky a knihy o slávnych rodákoch či v obci/meste pôsobiacich osobnostiach sa píšu najmä
preto, aby sa vybudoval pocit hrdosti na rodisko či širšie okolie. Obce,
mestá a ich obyvatelia sa chcú pochváliť, kto slávny má korene v ich
obci, čo významné urobil... Občas
sa však vyskytne aj osobnosť, ktorou by sa radšej nikto nechválil či
nemal chváliť. Aj v ostatných rokoch
sme boli v televízii, rozhlase i novinách svedkami viacerých káuz,
keď sa obce chválili ľuďmi, ktorých
konanie bolo v rozpore s ľudskými
právami, čo vyvolalo pobúrenie. Aj
my v Slatine máme osobnosť, ktorú
by obyvatelia v istej dobe odmietli
čo i len spomenúť. Od tej doby však
prešlo už vyše štyristo rokov, a tak
spomienka na Galka spadá skôr do
kategórie historických zaujímavostí,
ktoré nám pripomenú ťažkú dobu tureckých nájazdov.
O Galkovom pôvode nevieme
v podstate nič, okrem toho, že pochádzal zo Slatiny a žil v ťažkej dobe,
keď sa do Uhorska stále viac tlačili
Turci. Ich cieľom boli stredoslovenské banské mestá, v blízkosti ktorých
sa Slatina nachádza. V roku 1575
dobyli Turci hrady Modrý Kameň
a Divín, ovládli v podstate celú Novohradskú stolicu, a tak prenikli do
bezprostrednej blízkosti Zvolenskej
stolice. Akú-takú výhodu poskytovali len husté lesy, ktoré sa nachádzali medzi týmito stolicami. Osídlenie vtedy končilo na úrovni Vígľaša
a začínalo až pri obci Píla v dnešnom
okrese Lučenec. O Detve a priľahlých obciach nebolo vtedy ešte ani
chýru. Najbližšími sídlami smerom
na juh boli zase až Dačov Lom a zaniknuté dediny Lešť a Turie Pole
vyše Veľkého Krtíša. Nebezpečenstvo to však zažehnať nemohlo. To si
uvedomili aj „páni“ a starali sa o to,
aby boli banské mestá chránené dostatočným množstvom vojsk. Okrem
toho sa budovali aj strážne veže –
vartovky (najznámejšia je v Krupine,
ale jedna bola aj na vrchu Šamilovec
nad Vígľašským zámkom).

Príroda a vojaci situáciu Turkom
komplikovali, no tí sa spoľahli na
inú vec. Vždy a všade sa nájdu ľudia,
ktorí sú za hmotný prospech ochotní
urobiť čokoľvek, a k takým ľuďom zaraďujeme aj nášho Galka. Živil sa ako
hajdúch, čo môže znamenať, že bol
úradným sluhom (inak drábom) alebo
najatým vojakom (možno skôr, lebo tí
boli veľmi nevyspytateľní), a pôsobil
priamo na Modrom Kameni. V čase
jeho dobytia táborilo pri Slatine niekoľkotisícové vojsko pod vedením Šimona Forgáča, ktoré však nezasiahlo.
Galko si zrejme povedal, že časy sa
zmenia a treba sa prispôsobiť novej
situácii. To aj urobil a pridal sa k Turkom. Na súde povedal, že zo strachu
pred hnevom modrokamenského
pána. Po prebehnutí ho označujeme
slovami martalovec, martalúz alebo
mameluk, ktoré pomenúvajú kresťanov, ktorí sa pridali na stranu Turkov.
Jeho úlohou bolo odvádzať Turkom
zajatcov a, čo bolo horšie, prezrádzať im cesty a chodníky cez lesy,
aby mohli ľahšie preniknúť do miest
a dedín. Správa o jeho prebehnutí
a činnosti sa rýchlo rozšírila a zvolenský kapitán Barbarič sa od roku 1576
snažil zbeha chytiť. Vypísal odmenu,
ktorá vyburcovala mnohých, aby ho
stopovali. Podarilo sa to vojakom zo
Sásy, ktorí ho chytili aj s dvomi Turkami.
Bol uväznený a chystal sa súdny
proces. Samozrejme, o jeho chytení
sa dozvedeli aj Turci, ktorí sa svojho
ochotného pomocníka odmietli vzdať
a viackrát sa Barbaričovi vyhrážali.
Ten však nesklamal, väzňa neprepustil, ale vydal ho vyšetrovaniu. 29.
januára 1580 sa začalo vypočúvanie.
Galko priznal množstvo svojich vín
a prezradil aj mnohých ďalších, ktorí
s Turkami spolupracovali. Priznal, že
uniesol spolu 20 ľudí, ktorých predal
Turkom. Dokonca zo Slatiny odviedol aj vlastného synovca, ktorého dal
ako dar tureckému begovi (správcovi)
v Szécsényi (na dnešných slovensko-maďarských hraniciach). Počas vyšetrovania poskytol aj množstvo údajov o tureckých plánoch, posádkach či

slabých miestach. Súd sa informoval
aj o jeho matke, ktorá žila v Slatine.
Galko vypovedal, že u matky nebol,
odkedy sa pridal k Turkom, a tak ju
označili za nevinnú.
O tom, že bol Galko vierolomný,
svedčí aj to, že sa snažil preniknúť do
Barbaričovej priazne tým, že mu do
polroka vydá 50 Turkov. Zvolenského kapitána to ale neobmäkčilo a nechal ho popraviť. Galka zaživa stiahli
z kože, na hlavu mu pribili turecký
turban a napokon ho zavesili na hák.
Je isté, že umieral v ukrutných bolestiach. Takýto trest však v tej dobe
nebol ničím výnimočným. Istá forma
trestu padla aj na samotnú rodinu,
pretože priezvisko Galko bolo zakázané používať, aby sa nezachovala
živá pamiatka na zradcu.
To, či v Slatine stále žijú jeho vzdialení príbuzní, sa už dokázať nepodarí. Zaujímavou úvahou však môže
byť samotné priezvisko Galko. Jeho
pôvod rozhodne nemá nič s Francúzskom ako krajinou galského kohúta,
ale ide o praslovanský základ a výklad významu môže byť podobný ako
pri meste Galanta. Obe mená obsahujú základ „gal“, čo je praslovanská
podoba dnešného „hol“, čiže holý, vo
význame „bez ničoho“. Pri Galante sa
názov vykladá tak, že išlo o novozaloženú obec, ktorú osídlili noví osadníci, ktorí tam, logicky, prišli bez akéhokoľvek majetku a museli si všetko
vybudovať. Pri mene Galko by výklad
významu bol „človek bez ničoho,
človek bez majetku či novousadlík“.
Pokojne to teda mohlo byť tak, že bol
potomkom prvých osadníkov na území našej obce. To sa však už s istotou
nikdy nedozvieme.
Uplynulo už 440 rokov od smrti nášho slávneho-neslávneho rodáka. História si ho zapamätala navždy. Svedčí
o tom i to, že sa Galko spomína aj
v prácach súčasných historikov, ktorí
sa venujú obdobiu tureckých vpádov.
Svojou zradou sa tak stal jedinečnou
pripomienkou dôb minulých.
Ivan Hraško

Už aj Drieò má svoj kríž
Vo Zvolenskej Slatine to už vyššie nejde. Aj takto by sme mohli
začať tento článok. Viete, ktorý vrch je vo Zvolenskej Slatine najvyšší? Určite každému z vás, alebo teda drvivej väčšine, napadne
Veľký Korčín. Ale je to skutočne tak? Poďme si to teda rozobrať
na drobné.
Obec Zvolenská Slatina spravuje dve katastrálne územia. Katastrálne územie Zvolenská Slatina a od roku 1985 aj katastrálne
územie Slatinka. Stalo sa to presne 8. mája, keď bola Slatinka ako
samostatná obec zrušená a stala sa tak miestnou časťou Zvolenskej
Slatiny. Obidve tieto katastrálne územia patria do jedného chotára
– chotára Zvolenskej Slatiny. Dá sa tak povedať, že Veľký Korčín
vtedy prišiel o svoje prvenstvo medzi slatinskými kopcami, presne
862,3 m. n. m. je síce úctyhodná výška, ale nestačí to na Drieň
v katastri Slatinky – 886,8 m. n. m. A ktorý že to je vlastne ten
Drieň? Je to najvyšší bod horského hrebeňa, ktorý sa tiahne od
Môťovskej priehrady smerom na juhovýchod. Zo Slatiny ho môžeme vidieť pri pohľade na juhozápad. Áno, je to ten hrebeň s tými
rúbaňami pod vrcholom. Aby sme však boli presní, výšková kóta
na Drieni je už v chotári Zvolena, v katastrálnom území Môťová.

Blahoželáme
Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v I. polroku 2020
oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Tak spočítajte šťastie, čo s pozdravom letí od nás k vám, nech uviazne
v sieti šťastia, zdravia a všetkých túžob, snov,
čo vložili sme s láskou do týchto slov!

Narodili sa
Karolína Marková
Jasmína Pačajová
Emma Jarábeková
Ondrej Jombík
Hana Brodnianska

Lucas Vešelényi
Soňa Slivková
Pavol Chrenka
Denis Berky
Sebastián Čipčala

Z nehy a lásky narodí sa človek, maličké zrnko zrelých ľudských liet.
Z nehy a lásky narodí sa človek, najväčší zázrak, aký pozná svet!

Od hranice s naším chotárom je vzdialená asi 15 metrov. Nič to
však nemení na tom, že najvyššie miesto v našej obci dosahuje
zhruba 885 metrov nad morom, čím je Veľký Korčín odsunutý na
druhú priečku.
Všetky tieto skutočnosti mali za následok, že náš spoluobčan
a kamarát Ondrej Smutný „Muny“ dostal nápad, že by si aj Drieň
zaslúžil na svojom vrchole nejaký impozantný symbol. A tak sa
partia slatinských turistov spoločne s Miestnym odborom Matice
slovenskej rozhodla, že na vrch Drieň, podobne ako v minulosti
slatinskí turisti na Veľký Korčín, vynesú dvojkríž ako jeden zo
symbolov Slovenska. Igor Kuzma zastrešil výrobu kríža, Juraj
Huliak zase ukotvenie a presne 28. decembra 2019 sa chalani vybrali na Drieň tento kríž aj osadiť. Patrí im za to veľká vďaka, že
v podstate len tak, ako sa vraví, z dobrej vôle ich napadla táto
skvelá myšlienka. Drieň, ako skutočne najvyšší bod v našej obci,
si to určite zaslúži a nepochybne to dopomôže k zatraktívneniu
turistiky v našom regióne, keďže priamo po hrebeni vedie aj zelená turistická značka. Nuž, u nás vo Zvolenskej Slatine to už teda
skutočne vyššie nejde.
Matej Žubritovský

Rozlúèili sme sa
Emília Ľuptáková
Zuzana Strelcová
Peter Palovič
Zuzana Šajbovská
Jozef Matúška
Ján Jankovský
Mária Matrtajová
Marian Mozoľa
Ján Necpál
Tomáš Merčiak

Marta Berkyová
Ivan Ostrolucký
Anna Uhliarová
Ján Balko
Zuzana Beňová
Pavlína Zdechovanová
Jaroslav Ľupták
Dušan Berky
Katarína Bubancová
Mária Brachnová

Prázdno v dome, väčšie prázdno je v duši, kto už stratil,
o bolesti už vie, aj čo to tuší.
Zhasol život, zhasol na kahanci plamienok,
ostáva ponoriť sa už len do krásnych spomienok!

Deti s ve¾kým srdcom
Viesť deti ku kreativite, sebavzdelávaniu, dobrým vedomostiam, tímovej práci je cieľom každého vzdelávacieho
procesu. Nesmieme zabúdať pri rozvoji každého jedinca ani
na jeho osobnosť, prihliadnuť na jeho zázemie, zdravotný
stav a dobré srdce. Je dôležité , aby tí, ktorí napredujú, dokazujú výborné výsledky vo vzdelávaní, boli aj za to odmenení. No nesmieme zabúdať, že pre rozvoj spoločnosti sú
dôležité aj šikovné ruky, ale aj mať dobré srdce.
Obzvlášť v dnešnej dobe si uvedomujeme, aká je dôležitá
spolupatričnosť a pomoc iných. Chýbajú nám veci, ktoré berieme ako samozrejmosť.
Odbor školstva vo Zvolene každoročne oceňuje žiakov,
ktorí sa podieľajú v školách na pomoci iným, sú húževnatí, kreatívni a hlavne s veľkým srdcom. Tento školský rok
2019/20 naša Základná škola s materskou školou T. Vansovej vo Zvolenskej Slatine navrhla na ocenenie žiakov, ktorí
sú naozaj výnimoční. Dňa 12. 12. 2019 im bolo udelené
ocenenie Odborom školstva Zvolen pod názvom „Od slov
k činom“ , ktoré sa uskutočnilo vo Zvolenskom zámku. Za
prvý stupeň ZŠ bola navrhnutá Danielka Záchenská zo
4. A triedy. Je to dievčatko, ktoré si zaslúži veľkú poctu za
jej vytrvalosť a húževnatosť. Je iná a predsa, ako sa hovorí, je darom pre všetkých, ktorí ju poznajú. Veľký obdiv má
nielen od žiakov, učiteľov, ale veríme, že si ho získa aj od
mnohých Vás. Za druhý stupeň bol školským parlamentom
navrhnutý Adam Záchenský, žiak 9. ročníka. Je to mládenec, ktorý nikdy neodmietne pomoc druhým. Prináša do kolektívu vždy dobrú náladu a dobrosrdečnosť.
Danielka Záchenská
Deti, ktoré sú niečím výnimočné sú darom z neba. Majú
nás niečo naučiť, posunúť k lepšiemu, možno zmeniť svet.
A takou je v našej škole Danielka Záchenská. Dievčatko,
ktoré je pripútané na vozíku, ale jej krehkosť, pevná vôľa,
bojovnosť, húževnatosť, dobrá nálada, sú pre nás veľkou výzvou!
Keď vyjde slniečko, hneď je človeku ľahšie na duši. No
detské rozjarené oči a úprimný, hlasný smiech je balzamom
na srdci a nič na svete ho tak nenahradí. A taká je naša Danielka.
Jej hlasný, úprimný smiech počuť do široka – ďaleka.
Rozbíja každý chmúrny deň. Niekedy príde nečakane a vtedy čas zastane a my dospelí sa zamyslíme. Aha, to je to
pravé šťastie!
Smiech, ktorý je zdrojom energie a zaháňač zlých myšlienok. Pozriete sa na jej rozosmiatu tvár a uvidíte tam aj to
slnko, ktoré vás zohreje a aj pohladí. Vtedy si ani neuvedomíte, že má nepočúvny jazýček, ktorý jej neumožňuje viesť
bežný rozhovor. Stačí reč tváre a tela, presne tak, ako sa
dorozumievame všetci ľudia na Zemi, keď neovládame jazyk
cudzej krajiny.
To je ten nefalšovaný detský čin, nenápadný, ale pri tom
Veľký!

Keď bola Danielka ešte prváčka, napísala lístok svojej spolužiačke: „Som rada, že môžem byť tvoja kamarátka aj keď
som na vozíku a nemôžem chodiť.“
Pre nás dospelých silná myšlienka, pretože bojovnosť
a pokora, s ktorou musí každý deň bojovať je veľká! V triede
spája kolektív, rozvíja u detí empatiu, myslieť na druhého,
pomôcť si navzájom, prispôsobiť sa ....
Danielka dosahuje výborné výsledky vo vzdelávaní a je
vzorom pre celú triedu. Koľkokrát sa deti vyhovárajú, že sa
im nechce písať domáce úlohy a pritom, svojimi šikovnými
ručičkami to majú za pár sekúnd hotové. Danielkine ručičky
nepočúvajú tak, akoby chcela, napriek tomu nie je dňa, aby
nemala napísané domáce úlohy, alebo aby nebola pripravená na vyučovanie. Žiadne ulievanie neexistuje!
Po škole sa deti rozbehnú krížom-krážom po ulici, na
krúžky a naša Danielka ide bojovať ďalej k odborníkom.
Rozcvičiť chrbátik, ponapínať svaly na rukách, potrénovať
jazýček a potom sa poctivo pripraviť na vyučovanie.
Častokrát sa pýtam, odkiaľ berie tú silu? Je to určite v tom
úsmeve, v tých hravých očkách a aj v silnom srdiečku.
Veľké ďakujem si zaslúži aj jej mamička, s ktorou sú si
v dobrých aj zlých časoch veľkou oporou.
Danielka, všetci spolužiaci, spolu s pani učiteľkou Marcelkou a asistentkou Jankou Ti želáme veľa síl, aby aj naďalej
Tvoj úsmev a húževnatosť boli výzvou pre nás všetkých na
každý deň! /Triedna učiteľka Marcela Melicherčíková
Adam Zachenský
Žiak 9. ročníka ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine si ocenenie Od slov k činom zaslúži oprávnene.
Adam svojou povahou a prístupom k štúdiu, či životu samotnému, medzi svojimi spolužiakmi vyniká. V školskom
prostredí sa aktívne zapája do mnohých akcií. Je členom
školského parlamentu a jeho hlas častokrát zaznieva v školskom rozhlase, kde uvádza rozhlasové relácie na rôzne príležitosti. Adam svojim vystupovaním a kultivovaným slovným prejavom oslovil aj pedagógov, ktorí ho nominovali za
triedneho mediátora. Táto pozícia mu veľmi svedčí, pretože v nej môže naplno využiť svoj zmysel pre spravodlivosť
a dobrosrdečnosť.
Jeho aktivita v škole nekončí. V domácnosti je rodičom
veľmi nápomocný, stará sa o svojho mladšieho súrodenca,
zvláda všelijaké domáce práce.
Už pár rokov je členom skautingu vo Zvolenskej Slatine,
ktorý v ňom vypestoval svedomitosť, zodpovednosť a patrí
k jeho záľubám. Okrem iného je členom streleckého krúžku. Strelecké nadanie prejavuje aj v súťažiach, ktorými našu
školu úspešne reprezentuje.
Adam Zachenský, náš veľký deviatak, má obrovský dar
slova. Tento dar využíva plnohodnotne. Jeho slová sa premieňajú aj na skutky, a preto udelenie ceny Od slov k činom
patrí práve do jeho rúk. /Jana Bystrianska
ZŠ s MŠ T.Vansovej Zvolenská Slatina

Do krabice od topánok sa zmestilo ve¾a lásky
Predvianočný čas je čas, kedy mnohí z nás
majú chuť podeliť sa viac ako inokedy. Projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od

topánok“, ktorého myšlienkou je obdarovať
seniorov, sa zapáčil aj nám, žiakom ZŠ s MŠ
Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine.
Rozhodli sme sa preto vytvoriť zbierku
pre seniorov. Podstatou projektu bolo vy-

tvoriť krabice, ktorých obsah bude
pozostávať z niečoho sladkého alebo
slaného, niečoho na zahriatie zvonka
(ponožky, šál, čiapka, šatka), niečoho
na zahriatie z vnútra (krabička čaju,
balíček kávy alebo horúcej čokolády), niečoho voňavého (kozmetika
– mydlo, šampón, krém) a niečoho
pekného, milej pozornosti...
Nesmierne nás prekvapil záujem
obyvateľov. Cieľom bolo zabaliť 18
krabičiek pre obyvateľov zariadenia
pre seniorov v našej obci Zvolenská
Slatina, no ľudia priniesli také množstvo vecí, dokonca niektorí aj hotové balíčky, že spolu sa nahromadilo až 58 hotových
(hodnotne takmer rovnakých) balíčkov.
Bolo úžasné baliť toľko balíčkov a vedieť,
že každý z nich niekoho poteší.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na tejto akcii. Všetkým,

ktorí ochotne priniesli balíčky až k nám do
školy, ktoré sme 19.12.2019 so žiakmi, spolu s vystúpením a koledami, odovzdali deduškom a babkám.
Vážime si každý jeden balíček.
Mgr. Alena Fekiačová

Práce na kanalizácii finišujú
Od roku 2018 prebiehajú v našej obci stavebné práce na dobudovaní kanalizácie a rozšírení čističky odpadových vôd. September 2020 je termín, kedy majú byť tieto práce ukončené. Investorom stavby a zároveň budúcim vlastníkom novovybudovanej,
ale aj tej existujúcej kanalizácie v našej obci sa stane Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Projekt rozšírenia kanalizácie
a kapacity čističky odpadových vôd si vyžiadal nemalé finančné
prostriedky, ktoré by obec z vlastných zdrojov nebola schopná
nikdy vynaložiť. A preto v roku 2015 uzavrela so spoločnosťou
StVS, a.s. zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, na základe ktorej
dôjde po dobudovaní kanalizácie k prevodu majetku obce do jej
vlastníctva.
V súvislosti so zmenou vlastníka dôjde aj k zmene prevádzkovateľa splaškovej kanalizácie a čističky odpadových vôd. Preto všetkým producentom odpadových vôd, s ktorými mala obec Zvolenská Slatina uzatvorenú zmluvu o ich odvádzaní do verejnej kanalizácie, budú najneskôr do konca mesiaca jún doručené výpovede
týchto zmlúv s trojmesačnou výpovednou lehotou. Následne, teda
od 1.10.2020, nový prevádzkovateľ uzatvorí s týmito producentami nové zmluvy o odvádzaní odpadových vôd. V časti obce, kde sa
budovala kanalizačná sieť nanovo, bude nový vlastník kanalizácie

s budúcimi producentami
odpadových vôd uzatvárať v termíne do 30.8.2020
prostredníctvom obecného úradu zmluvy o budúcom pripojení na verejnú
kanalizáciu. Zároveň im
budú vlastníkom kanalizácie poskytnuté informácie o podmienkach
pripojenia a technických
parametroch kanalizačných prípojok, ktoré si
bude musieť každý producent vybudovať na vlastné
náklady. Zároveň upozorňujeme, že budúci producenti sa budú môcť napojiť
na verejnú kanalizáciu až po uzavretí riadnej zmluvy s budúcim
prevádzkovateľom kanalizácie.
Mária Klimentová

Pozvanie do spevokolu pri ECAV vo Zvolenskej Slatine
Do spevokolu ECAV vo Zvolenskej Slatine som sa dostala koncom roka 2018. Veľmi som si obľúbila dámy, ktoré aj po prežitých
rokoch majú stále mladosť v srdci, trpezlivosť a láskavé slovo, ktoré mi po pracovnom dni vždy veľmi dobre padne. Pani Oľga Drobová,
kantorka nášho spevokolu, vyberá piesne, ktoré svojím obsahom, melódiou, ale aj ich vnútornou vibráciou vždy „zapasujú“ do obdobia,
ktorým prechádzame. Musím sa priznať, že mi v týchto dňoch veľmi chýba práve spoločenstvo nášho spevokolu. Povzbudivé slová,
objatie rúk práve od žien, ktoré poznávam, sú mi potvrdením, že za hodnoty života je nesmierne dôležité bojovať každý deň. Pevne verím, že v jeseni 2020, a možno, ak Boh dá, aj skôr, sa budem môcť opäť stretnúť so vzácnymi ľuďmi zo Zvolenskej Slatiny, ktorí svojimi
modlitbami a spevom oslavujú večnosť. Srdečne ste pozvaní medzi nás! Veď nič krajšie ako spev a hudba neexistuje! Stretávame sa
utorky o 18:00 na fare, ale až keď toto ťažké obdobie skončí...
Ing. Mária Michnová

Splnený cie¾
Cieľom streleckého krúžku pri ZŠ s MŠ T.Vansovej vo Zvolenskej Slatine bolo vybojovať si postup na Majstrovstvá SR v streľbe
žiakov zo vzduchovej zlamovacej pušky (vzduchovky).
Súťaž bola organizovaná pod hlavičkou hlavného organizátora Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konala sa
4. februára v telocvični ZŠ A. Sládkoviča v Sliači.

Cesta cez okresné majstrovstvá bola bezproblémová a začala sa
stupňovať až na majstrovstvách kraja v Banskej Bystrici. Žiaci našej základnej školy však príkladne zabojovali. Pod vedením trénera Miroslava Sokáča a Jozefa Pavlíka ml. za účasti 81 žiakov z 21
základných škôl Banskobystrického kraja dokázali vo všetkých
kategóriách, v ktorých štartovali, suverénne zvíťaziť.
Vďaka ich úsiliu je veľmi pekný pohľad na výsledkovú listinu, uverejnenú na internetovej adrese Slovenského streleckého
zväzu, ako i ďalších internetových stránkach (www.shooting.sk,
www.skolskysport.sk).
Úspešnými reprezentantmi našej školy sú: Tatiana Chovancová,
Rebeka Iždinská, Alica Poljovková, Karin Hanulíková, Petra Malatincová, Ivana Poljovková a Adrián Babic.
Patrí im všetkým veľké uznanie za svedomitú prípravu a tvrdú
prácu, vďaka ktorej dôstojne reprezentovali svoju základnú školu,
ale i obec Zvolenskú Slatinu. Poďakovanie patrí aj trénerom a niektorým rodičom, ktorí sprevádzajú žiakov na tréningoch a streleckých súťažiach.
Želáme im veľa ďalších úspechov.
Jozef Pavlík st.

Z èinnosti DHZO Zvolenská Slatina za uplynulé obdobie.
V súvislosti so súčasnou situáciou vzniknutou vírusovým ochorením COVID - 19,
aj náš dobrovoľný hasičský zbor obce pomáha obci a jej obyvateľom v boji proti tomuto ochoreniu. S prichádzajúcim nariadením začali naši vyškolení členovia v stredu
22. 4. 2020 vykonávať dezinfekciu verejných priestorov, ako aj ostatné potrebné
činnosti s tým súvisiace a pokračovať budú
pravidelne až do odvolania.
Ivan Fiľo, veliteľ DHZO

FK Zvolenská Slatina
Tak ako celý svet, aj Slovensko v týchto dňoch, týždňoch a mesiacoch sužuje COVID 19. Kvôli tomuto vírusu vznikli rôzne opatrenia
a jedným z nich je zákaz športových podujatí. SFZ, SsFZ, aj ObFZ pozastavili súťaže do odvolania, no nakoniec prišlo k najkrajnejšiemu
riešeniu a ObFZ Zvolen všetky súťaže ZRUŠIL. Všetky výsledky sú anulované, nikto nepostupuje, nikto nevypadáva. Ako to bude so
sezónou 2020/2021 nevie nikto, všetko závisí od situácie. Na záver sa chceme poďakovať za podporu našim fanúšikom a chceme aj my
vyzvať čitateľov k zodpovednosti a plneniu opatrení, aby sme ten vírus porazili čím skôr a aby sa naše životy vrátili do normálu. Dúfame,
že na jeseň vás už budeme môcť pozvať na zápasy mužstva a družstiev FK Zvolenská Slatina. Veľa zdravia!
Martin Malatinec, predseda FK Zvolenská Slatina
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