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Prístavba a prestavba materskej školy
Dovoľte mi, milí spoluobčania, aby som vás
v prvom tohtoročnom čísle našich novín informovala o investičnom projekte, ktorý obec začala realizovať v minulom roku a ktorý sa blíži
k úspešnému koncu. Ide o rekonštrukciu a prístavbu materskej školy na ul. Budovateľská, na
ktorú sa nám podarilo získať nenávratný finanč-

ný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR vo výške 358 530 Eur
a z vlastných zdrojov obec preinvestovala ďalších
cca 400 tisíc EUR.
A čo nám táto investícia prinesie? Predovšetkým rozšírenie kapacity súčasnej materskej školy o jednu triedu, možnosť presťahovať dve triedy
MŠ z budovy základnej školy do nových priestorov, ale tiež možnosť pripravovať stravu pre naše
deťúrence priamo v tejto budove, v zrekonštruovanej, moderne vybavenej kuchyni. Určite sa
zvýši kvalita poskytovaných služieb, ale tiež
bude možné uspokojiť väčšie množstvo žiadateľov, ktorí o umiestnenie svojich detičiek žiadajú.
Budova materskej školy na ulici Budovateľská
bola postavená v 80-tych rokoch minulého storočia a jej rekonštrukcia už bola nevyhnutná. Stavebné úpravy zahŕňali komplexnú rekonštrukciu
elektroinštalácie, nové stierky a omietky stien,
rekonštrukciu kotolne, kuchyne vrátane vybavenia a rekonštrukciu skladových priestorov ale

i zateplenie celej budovy. V novej dvojposchodovej prístavbe vznikli tri nové triedy so sociálnymi
zariadeniami a príslušenstvom. V tomto roku nás
ešte čaká rekonštrukcia prístupovej komunikácie
k materskej škole a vytvorenie spevnenej plochy
pre parkovanie motorových vozidiel.
Keď už sme pri investičných akciách obce,
dovolím si ešte spomenúť
tie, ktoré by sme chceli realizovať v najbližšom období.
Vedenie obce sa intenzívne
zaoberá prípravou realizácie
výstavby chodníka na ul.
Terézie Vansovej v časti,
kde doteraz žiadny nebol.
Práve prebiehajú rokovania
so správcom cesty, cestným
správnym orgánom a projektantom a v prípade, že
nenastanú vážne technické
problémy, chceli by sme výstavbu chodníka zrealizovať
po ukončení prác kanalizácie a pred novou pokládkou asfaltu na tejto ceste.
Výstavbu chodníka bude
obec financovať z vlastných
zdrojov.
K rekonštrukcii hasičskej
zbrojnice a okolia obec pristúpi v mesiaci máj. Na túto
investíciu bude využitá dotácia vo výške 30 000 Eur
z Ministerstva vnútra SR
a ďalších cca 15 000 Eur
obec dofinancuje z vlastných zdrojov.
Po podpísaní zmluvy s Ministerstvom vnútra SR obec pristúpi aj k rekonštrukcii domu na
ulici Družstevná na komunitné centrum. Výška dotácie je 304 432 Eur, vlastné zdroje obce
16 190 Eur.
Okrem toho by sme chceli z vlastných zdrojov
zrekonštruovať ďalší úsek cesty do Borovín, ktorá
je naozaj v dezolátnom stave a v súvislosti s prebiehajúcimi prácami na budovaní kanalizácie
v niektorých uliciach, musí obec vážne uvažovať
aj nad rekonštrukciou ciest. Naozaj toho nie je
málo, čo by sme chceli, alebo potrebovali riešiť
v krátkom časovom horizonte, ale verím, že sa
nám postupne podarí jednotlivé investičné akcie
zrealizovať.
A teraz ešte niekoľko slov o ďalšom, nie síce
investičnom, ale tiež dôležitom probléme, ktorý
nás spoločne trápi. Určite väčšina z vás registruje
občas sa obcou šíriaci zápach, ktorého zdrojom
je podnikateľská činnosť spoločnosti SOEPENBERG, SF na okraji obce. Firma sa zaoberá
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uskladňovaním kvapalných hnojív vo veľkoobjemových cisternách a ich distribuovaním odberateľom. Vedenie obce rieši tento problém už viac
rokov, firma však naďalej v katastri obce prevádzkuje svoju činnosť od roku 2007. V mesiaci
december 2018 došlo k úniku hnojiva z cisterny
do záchytnej vane. Obec obhliadkou na mieste
zistila tento stav, informovala kontrolné orgány,
poskytla fotodokumentáciu a žiadala o riešenie
daného stavu. Inšpektorát životného prostredia
na základe podnetu obce písomne potvrdil vykonanie šetrenia. V mesiaci január a február 2019
sme zápach neregistrovali a verili sme, že konečne došlo k náprave. V prvých dňoch mesiaca
marec sa však zápach opäť objavil a preto sme
znovu vyzvali Inšpektorát životného prostredia
k vykonaniu opatrení. Zároveň sme kontaktovali konateľa spoločnosti, ktorý zápach zdôvodnil
tým, že dochádza k čisteniu záchytných vaní od
pozostatkov vytečeného hnojiva a že problém
bezodkladne riešia. Mrzí nás, že je život obyvateľov obce znepríjemňovaný týmto zápachom.
Nevieme však danú situáciu riešiť inak, ako
upozorňovaním kompetentných orgánov. Obec
nemá možnosť kontrolovať a preukazovať mieru
dodržiavania či porušovania platnej legislatívy
v danom odbore podnikania, ani nemá možnosť
danú činnosť povoliť či zakázať. Situáciu však
sledujeme a urgujeme kompetentných k činnosti.
Dovolila som si tento problém v krátkosti popísať
a vysvetliť, pretože ma trápi rovnako, ako mnoho
obyvateľov našej obce. V žiadnom prípade situáciu nepodceňujem ani nezľahčujem, ale riešenie
naozaj nie je jednoduché.
Mária Klimentová, starostka obce
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Štefánikov pomník opäť v našej obci
V medzivojnovom období patril Milan Rastislav Štefánik k najuznávanejším osobnostiam
Československa. 28. mája 1939 sa v obci Zvolenská Slatina konala slávnosť, ktorá vošla do
jej dejín. Vtedajší Slatinčania si z vlastných
prostriedkov postavili pomník venovaný M.R.
Štefánikovi. Pomník mal osadenú bustu tohto
dejateľa, ktorú vyhotovil známy akademický
sochár Vojtech Ihriský. Oslavy odhalenia tejto
busty pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti
generála Štefánika organizoval predovšetkým
Miestny odbor Matice slovenskej, ale zapojili
sa aj mnohí iní. Po bokoch pomníka boli osadené mramorové tabule s menami padlých Slatinčanov v 1. svetovej vojne. Po skončení 2.
svetovej vojny bol osud tradícií M.R.Štefánika
veľmi pestrý. Bol odsudzovaný ako služobník
kapitalizmu, nepriateľ Ruska ba i vlastného národa. Odstraňovali sa všetky stopy po ňom a nie
div, že bola odstránená i busta v našej obci. Len
pričinením niektorých našich občanov, ktorí si
vážili dielo M.R.Štefánika sa busta zachránila
a po roku 1989 bola umiestnená v interiéri našej
ZŠ s MŠ T.Vansovej, kde je dodnes.
A opäť je to MO MS, ktorý na svojej výročnej
členskej schôdzi v januári t.r. prišiel s návrhom
umiestniť bustu generála Štefánika na pôvodné miesto, teda na priestranstvo pred obecným
úradom. Navrhujú vyrobiť kópiu busty z neko-

vového materiálu,
ktorý je na nerozoznanie od kovu a je
možné ju vyrobiť za
prijateľných cenových
podmienok.
Zároveň je možnosť
požiadať o dotáciu
z
pamätníkového
fondu Ministerstva
kultúry SR a Matice
slovenskej.
Navrhujú tiež umiestniť
bustu na podstavec
v pôvodnej podobe, vyhotovený na
základe zachovanej
fotodokumentácie.
Svoj návrh predložili poslancom OZ
a keďže poslanci sa s týmto návrhom stotožnili, bude zámer navrátenia busty M.R.Štefánika
pred budovu obecného úradu predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí OZ dňa 29. apríla
t.r. V prípade, že bude tento zámer schválený,
bude obec na realizácii projektu pracovať v časovom horizonte - leto 2020, kedy by busta generála Štefánika mohla byť slávnostne odhalená
pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia.

Keďže sa jedná o významnú udalosť, ktorá sa
netýka len MO MS a poslancov OZ, ale všetkých Slatinčanov, pretože pamätník by sa stal
jednou z dominánt našej obce, boli by sme radi,
keby ste sa vyjadrili k realizácii tohto zámeru.
Či už písomne na adresu obecného úradu, alebo
priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Ďakujeme za Váš názor.
Marek Hanuska

Spomienkové popoludnie
V tomto kalendárnom roku si budeme na Slovensku koncom letných
prázdnin pripomínať významné výročie. 29. augusta ubehne totiž 75 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. Išlo o ozbrojené
povstanie slovenských armádnych jednotiek a partizánov počas druhej
svetovej vojny proti nemeckým vojskám, ktoré začali okupovať územie
Slovenska. Aj keď samotné Povstanie bolo po dva mesiace trvajúcich
bojoch zatlačené do hôr k výlučne partizánskemu boju, bolo základom
pre konečné oslobodenie sa spod nemeckých rúk. Práve na jar 1945 sa
podarilo našu krajinu oslobodiť. Boli to vojská Červenej armády a Kráľovskej rumunskej armády.
Presne 25. februára 1945 bola oslobodená aj naša Zvolenská Slatina.
Preto sme si aj my pripomenuli 74. výročie tejto významnej udalosti.
V sobotu 23. februára sa konala spomienková akcia, ktorú pripravili
členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v našej obci. Za účasti pozvaných hostí majora Zdenka Baranca a členiek Zväzu vojakov SR – Klub Hron zo Zvolena sme si uctili
pamiatku pri Pamätníku padlých v centre obce položením kytice a následne sme si v príjemnom slnečnom počasí spravili vychádzku k hrobu padlého rumunského vojaka, ktorý sa nachádza v nám Slatinčanom
dobre známom „Hanulíkoje jarku“. Tu, na mieste posledného odpočinku mladého Victora Bencinuiho, ktorý položil svoj život aj za našu
Slatinu v 25. roku života, prebehol aj krátky spomienkový program.
Podpredsedníčka Oblastného výboru SZPB vo Zvolene a predsedníčka
ZO SZPB Zuzana Pavlíková predniesla báseň, člen pléna OblV SZPB
a podpredseda ZO SZPB v našej obci pán Miroslav Sokáč nám priblížil
históriu oslobodenia obce, Matej Žubritovský zahral na heligónke regrútsku pieseň, evanjelický pán farár Branislav Kováč predniesol modlitbu a na záver sme si všetci zaspievali slovenskú hymnickú pieseň
Kto za pravdu horí. Tak trochu symbolicky aj za hromového zvuku
stíhačiek, ktoré nám neplánovane prelietali nad hlavami, sme sa mohli
zamyslieť a uvedomiť si, akú hrôzu prežívali naši predkovia a či to všetko malo vtedy zmysel, keď nielen za našu krajinu padlo v boji veľa
bojovníkov iných národov. Všetci tak dúfame a veríme, že v dnešnej
dobe bude všade vládnuť pokoj a mier.
Spomienkovú akciu zakončili presne v deň oslobodenia 25. februára
aj žiaci Základnej školy s materskou školou T. Vansovej, ktorí si prišli
uctiť pamiatku k Pamätníku padlých v našej obci, k našej „Trúchliacej
matke“.
Matej Žubritovský

TRIEDIŤ ODPAD JE DÔLEŽITÉ
Od 1. 1. 12019 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov
za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov
z poplatkov za uloženie odpadov. Sadzba, ktorú obec zaplatí za skládkovanie, bude závisieť od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.
Podľa Prílohy č. 1 uvedeného nariadenia, si obec podľa vypočítaného percenta vytriedenia komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci, priradí
sadzbu za príslušný rok v eurách za tonu odpadu.
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Úroveň vytriedenia
komunálneho
odpadu

2019

2020

2021

2022

<10%
10-20%

17
12

26
24

33
30

40
36

20232030
46
41

20-30%
30-40%

10
8

22
13

27
22

32
27

36
31

40-50%
50-60%
>60%

7
7
7

12
11
8

18
15
11

22
19
14

26
21
16

Sadzba za príslušný rok v € . t-1

Podľa vypočítaného percenta a podľa tabuľky č. 1 Nariadenia vlády SR
bude naša obec v roku 2019 platiť za tonu uloženého komunálneho odpadu 8 €. Ako vidieť z tabuľky, poplatok sa bude z roka na rok zvyšovať, čo
bude znamenať aj možné zvyšovanie miestneho poplatku za komunálny
odpad pre občanov obce.
Je preto dôležité zamerať sa na triedený zber. Sadzbu môžeme
efektívne znižovať, ak sa do separovaného zberu zapojí dostatok domácností a odpad budú separovať správnym spôsobom a zároveň môžeme
opäť zvýšiť frekvenciu vývozu. Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s., s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na zabezpečenie
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov nám totiž znížila od
mája 2018 frekvenciu vývozu niektorých zložiek triedeného zberu (tetrapacky, sklo). Dôvodom bol nízky objem separácie týchto zložiek v našej
obci a častejší vývoz bol nerentabilný.
Najväčší podiel triedenej zložky odpadu v našej obci tvorí BIO
ODPAD. Prosíme občanov, aby využívali nádoby na bio odpad, ktoré sú
pridelené do každej domácnosti a odpad separovali. V prípade, že máte
väčšie množstvo bio odpadu z vášho pozemku, napr. pri jarnom oreze
stromov, je možné tento odviezť prostredníctvom
obecnej komunálnej techniky. V prípade záujmu,
je potrebné túto skutočnosť nahlásiť vopred na
obecný úrad.
Dávame opäť do povedomia možnosť
uskladniť bio odpad na dočasnej skládke
bio odpadu pri miestnom cintoríne. Kľúče
sú k dispozícii na obecnom úrade. Bio

odpad je taktiež možné bezplatne uskladniť na dočasnej skládke bio odpadu pod záhradkárskou osadou Kobeľovec.
Žiadame občanov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne
a do pristavených VOK ukladali len veľkoobjemový odpad (napr. staré nábytky, dvere a pod). Dôrazne upozorňujeme, aby do veľkoobjemových kontajnerov nebol umiestňovaný odpad, ktorý sem nepatrí, najmä
elektroodpad a nebezpečný odpad, nakoľko tieto sú zložkami triedeného
odpadu a ich zber bude realizovaný spoločnosťou Marius Pedersen, a.s.
formou pouličného zberu. O jeho vývoze budeme občanov vopred informovať. Po naplnení VOK je potrebné počkať na prázdny VOK. Ukladanie akéhokoľvek odpadu na jednotlivých stanovištiach VOK po skončení
jarného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky (nelegálne
uložený odpad).
Do veľkoobjemových kontajnerov taktiež nepatria použité textílie,
odevy, obuv, tašky a podobne. Tieto môžete umiestňovať do 3 kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na verejných priestranstvách (pri OcÚ, križovatka ulíc Borovinská cesta a Poľovnícka a na ulici Kráľová).
V uplynulých dňoch boli v obci rozmiestnené odpadkové koše na odpad, preto prosíme občanov, aby ich využívali a nehádzali odpadky na
zem a tým znečisťovali obec a svoje okolie.
Psie exkrementy
Nie všetci majitelia si zvykli na to, že psie exkrementy musia po svojich
miláčikoch zbierať do vrecúšok a tie umiestňovať do špeciálnych nádob.
Chceme upozorniť majiteľov psov, aby tak robili a nenechávali verejné
priestranstvá, príp. aj súkromné pozemky znečistené.
Na obecnom úrade sú bezplatne dostupné vrecká a po
obci sú rozmiestnené aj špeciálne oranžové odpadkové
koše.
Zároveň vyzývame občanov, ktorí nenahlásili psa do
evidencie obce, aby tak neodkladne urobili, pretože si
nesplnili oznamovaciu povinnosť na území obce Zvolenská Slatina podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN obce č. 4/2017 o miestnej
dani za psa.
Viera Gibalová, prednostka OcÚ

Z denníka starostky
1. január
10. január
11. január
15. január
17. január
17. január
20. január
28. január
2. február
6. február
9. február
12. február
15. február
15. február
17. február
19. február
25. február
28.február -1.marec
12. marec

Novoročný príhovor starostky
Zasadnutie komisie kultúry a športu
Výročná členská schôdza MO MS
Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia
Výročná členská schôdza ZO OH SLOVES Zvolenská Slatina
Stretnutie s obyvateľmi ulíc Pod Hájom a Poľovnícka z dôvodu výstavby kanalizácie v tejto časti obce
bce
Výročná členská schôdza ZO SZPB Zvolenská Slatina
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ľudový ples FSk Slatina
Pracovné stretnutie starostov obcí k príprave volieb prezidenta SR
Rodičovský ples
Zasadnutie komisie kultúry a športu
Koordinačné združenie starostov obcí Podpoľania v Dúbravách
Výročná členská schôdza DHZO Zvol.Slatina
Detský karneval
Valné zhromaždenie OZ Podpoľanie v Detve
Pietny akt pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce spolu so ZŠ s MŠ T.Vansovej a ZO SZPB
pri pamätníku padlých
Snem ZMOZ okresov Zvolen, Detva, Krupina v Dudinciach
Zasadnutie výboru ZO OH SLOVES pri OcÚ Zvol. Slatina

Významní rodáci

Emil Philadelphy
Nielen veľké osobnosti utvárali svet, boli to i osobnosti „drobné“, ktoré sa uplatnili
možno len okrajovo, no svojou troškou prispeli k rozvoju tej-ktorej oblasti ľudského
života. Jednu z takýchto osobností si dnes pripomenieme. Nie je to opäť náš rodák,
u nás len krátko pôsobil ako učiteľ, no pedagogická skúsenosť i tu získaná ho ovplyvnila aj v ďalšom živote, v ktorom sa venoval jednak učiteľskej a jednak spisovateľskej
činnosti. Zároveň v januári ubehlo 30 rokov od jeho úmrtia. Touto „drobnou“ osobnosťou je Emil Philadelphy.
Narodil sa v dvadsiaty štvrtý deň prvého jarného mesiaca roku 1903 vo Zvolene.
Jeho pre naše prostredie netypické priezvisko sa na Slovensko dostalo, keď prichádzali cudzí hospodárski pracovníci so skúsenosťami budovať uhorské hodpodárstvo.
Ako mestské dieťa mal omnoho lepšie možnosti vzdelávať sa než dedinské deti, a teda
nemusel prejsť až takou finančnou či inou tortúrou ako mnohí naši rodáci. Počas základného vzdelávania si dobre všímal prácu svojich učiteľov, učarovala mu a rozhodol
sa skúsiť toto povolanie. Zároveň však dobre vedel, že učiteľské štúdium a následné
pôsobenie v školstve môže byť dobrým odrazovým mostíkom aj pre inú kariéru, ktorú
by si neskôr vybral. Tak to predsa bolo aj pri mnohých iných, ktorí pracovali ako učitelia a po čase nastúpili na vysokú školu a venovali sa inej práci. Pre neho bol teda voľbou učiteľský ústav v Lučenci, po ktorého
ukončení sa stal učiteľom v našej obci. Zakrátko sa stalo to, čo sme už naznačili, učiteľovanie opustil a nastúpil na vysokú školu.
Vybral si Strojnícku fakultu Vysokého učení technického v Brne.
Po ukončení školy pôsobil v Prahe ako technický referent, no po čase sa vrátil späť na Slovensko, no nie už do rodného kraja.
Zakotvil v Martine, kde našiel uplatnenie v Štátnom ústave pre zveľaďovanie živností. Politicky bol prívržencom komunistickej
strany, čo ovplyvnilo aj jeho literárnu prácu. Po vybudovaní Závodov ťažkého strojárenstva v Martine ho pre jeho učiteľské skúsenosti povolali na nové miesto, kde mohol uplatniť učiteľské aj technické znalosti, stal sa vedúcim učňovského strediska. Učiteľská
práca sa mu dostala pod kožu a už ju neopustil. Po zriadení Priemyselnej školy strojníckej v Martine bol najprv jej riaditeľom
a potom profesorom. Centrum slovenskej kultúry sa mu stalo domovom už natrvalo. Umrel tam 21. januára 1989.
Koniec tridsiatych rokov a roky štyridsiate sú aj obdobím jeho spisovateľskej činnosti. Venoval sa v nej dvom oblastiam, prvou bola odborná literatúra z oblasti strojárstva a druhou literatúra pre deti. Čo sa týka prvej oblasti, autor v nej zužitkoval svoje
technické vzdelanie aj skúsenosti z práce v priemysle, v ktorom sa rozvíjala nielen technická úroveň, ale aj ekonomika vedenia
podnikov a živností. Dôležité informácie pre pracovníkov i zaúčajúcich sa zhrnul v odborných brožúrach Kalkulácia v remeselníckych dielňach, Autogénne zváranie a Kovotokárstvo.
V druhej oblasti sa nezameral na detskú fantáziu, hravý svet a všelijaké nezbedníctva, jeho tvorba nemala zábavnú, ale náučnú
funkciu. Deťom sa snažil vysvetliť a priblížiť svet rozvíjajúcej sa vedy a techniky, oboznámiť ich s novými vecami, ktoré sa v okolitom svete začali čoraz častejšie objavovať. Medzi prvé počiny patrili príbehy písané pre časopis Slniečko. Práve Philadelphyho
príspevky boli v tomto časopise prvým výraznejším pokusom o rozvoj populárno-náučnej literatúry pre deti, stále v nich však
prevažovalo poúčanie, ako by sa deti nachádzali v škole, čo možno považovať za mínus. Plusom však bolo, že deti si nové poznatky o doprave, telefónoch, tlačiarstve či filme získavali a vysvetľovali samy, bez účasti dospelého, čo sa dovtedy videlo málokedy.
Tvorba pre Slniečko vyšla aj súborne pod názvom Traja chlapci-mudráci v rokoch 1939 – 1940. Príbehy sa zmestili do dvoch
dielov. V tvorbe venovanej deťom pokračoval aj po druhej svetovej vojne. Vtedy sa už však v literatúre a aj celkovo v umení naplno prejavili vplyvy socialistického realizmu, čo bol smer, ktorý mal oslavovať komunistickú stranu a jej politiku v spoločnosti
i hospodárstve. Iná literatúra v podstate ani vznikať nemohla. V tomto čase vydal autor dve knihy, a to Čierny poklad a Veľká
premena. Obe už boli poznačené politikou a pre deti a svet detskej literatúry nič výrazné nepriniesli. V prvej sa autor venoval
vysvetleniu významu uhlia a v druhej objasneniu spoločenských a hospodárskych premien
Slovenska od konca vojny do prvých rokov vlády komunistov.
Každý svojou troškou prispieva do života ľudí okolo seba. Tak robil i Emil Philadelphy.
Do jeho života i činnosti zasiahla ideológia, jeho meno si pamätá málokto a jeho tvorbu
dnes pozná možno ešte menej ľudí. Preto sme si aspoň takto krátko pripomenuli jeho život
a podiel na formovaní života i doby.
Ivan Hraško

Janka Beòová Na chalupe
Že je v Slatine veľa šikovných ľudí, je známa vec, no k ich verejnej prezentácii nedochádza zase
až tak často. Medzi inými sa to podarilo Janke Beňovej, ktorej talent na vyšívanie zaujal tvorcov
relácie Na chalupe, ktorú vysiela TV JOJ. Spravili o nej a jej práci reportáž, ktorú si budete môcť
pozrieť 21. 4. v spomínanej relácii. K tomuto úspechu Janke gratulujeme a želáme jej, aby ju táto
krásna práca tešila a aby sa krásne slatinské výšivky v jej podaní dostali do širokého povedomia
na celom Slovensku.
redakcia

Nová výstava v Galérii Jána Kulicha od 2. mája 2019
Galéria Jána Kulicha pripravuje nový, v poradí už piaty výstavný celok.
Verejnosti sa v máji tohto roku predstaví ďalší tematický okruh z tvorby národného umelca Jána Kulicha s názvom Osobnosti a
symboly ľudovej kultúry. Ústredným bodom je jánošíkovská téma, pričom jeho myšlienkový obsah nesie v sebe symbolický význam.
Súčasťou kolekcie budú diela spojené vnútornými väzbami na túto tematicko-ideovú sféru, súvisiace s domovinou, rodným krajom, s predstavou
života vo voľnej prírode, ktorá evokuje pocity slobody.
Návštevníci uvidia plastiky, portréty, reliéfy, medaily, ktoré dokumentujú „...charakteristickú črtu jedinečného tvorivého rozpätia národného umelca Jána Kulicha: osciláciu
medzi subtilným komorným žánrom
až k oslavne monumentálnej polohe

jeho brilantného sochárskeho prejavu.“ *(Ester Plicková)
Galéria Jána Kulicha tak pokračuje v pláne predstaviť päť hlavných
tém, ktorým sa sochár celoživotne venoval:
Piliere a klenby národnej kultúry (2015)
Hudba, jej rezonancie a tvorcovia (2016)
Rodina – priatelia (2017)
Z našej histórie (2018)
Galéria Jána Kulicha je kultúrny projekt financovaný zo súkromných zdrojov.
Výstava bude sprístupnená verejnosti 2. mája 2019. Viac informácií na www.galeriajanakulicha.sk alebo na www.facebook.com/GaleriaJanaKulicha
Mária Molčanová

Detský karneval
Obecný úrad vo Zvolenskej Slatine v
spolupráci s hostincom Hokejka organizoval dňa 17. februára detský karneval.
Bol určený skutočne pre tých najmenších,

ktorých v spoločenskej sále Hokejky čakal
krásny program. Aj napriek tomu, že chrípkové ochorenia nielen našim najmenším,
ale aj nám ostatným dávajú v tomto ročnom období poriadne zabrať
a mnoho detičiek sa kvôli
chorobe nemohlo zúčastniť,
predsa len si takmer päťdesiatka masiek mohla užiť
zábavu, o ktorú sa postarali
slatinskí skauti, DJ Ľubko
Kmeť a Šašo. Všetky detičky v maskách boli odmenené sladkosťou a párkami, tie
najúspešnejšie masky, ktoré
odborná porota vyhodnotila ako najoriginálnejšie
alebo najmilšie, si odniesli
aj vecnú cenu. Vďaka patrí

Blahoželáme
Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch január, február
a marec 2019 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Nech Vás sprevádza láska na každom kroku, nech nezhasne ani vo chvíľach smútku
a nepohody. Nech Vás objíma každý, každučký deň, nielen v ten sviatočný!

Narodili sa

Matej Emanuel Kohút
Matej Kučera
Viliam Feješ
Erik Murín
Michal Kováč
Do vienka Vám dávame zdravie, šťastie, lásku,
by ste boli krásni ako kvet na obrázku.
Do vienka Vám dávame smiech, radosť a rozvahu,
By ste mali vľúdnu a láskavú povahu!

organizátorom, rodičom, že si našli v nedeľu na pár hodín čas a prišli s detičkami
na karneval, a hlavne Šašovi, alias Anetke
Konôpkovej, ktorá to zvládla aj napriek nie
zrovna najlepšiemu zdravotnému stavu.
Verím, že na budúci rok nás snáď ochorenia obídu a všetky detičky a masky si užijú
ešte lepšiu zábavu.
Matej Žubritovský

Rozlúèili sme sa
Ján Cibuľa
Richard Hraško
Mária Orságová
Milan Gombašan
Martin Konôpka

Petra Jarábeková
Jozef Liška
Martin Ostrolucký
Jozef Renčo

Tak vzďaľujete sa, no naša láska s Vami letí tam hore na oblohu,
kde ako hviezda svieti, aby okom nočným ešte nakuknúť smela do duší ľudí,
čo znamenali pre nás tak veľa.

Rozhovor ku káve
Mnohí z vás iste zachytili v médiách správu, že podpolianske rozkazovačky boli zapísané na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Ide
o výrazný počin, nakoľko je to prvý predpoklad k zapísaniu aj do Svetového
dedičstva UNESCO. Práve v „Unesku“ sú už zapísané ako nehmotné kultúrne
dedičstvo zo Slovenska fujara a jej hudba, gajdošská kultúra, terchovská muzika, horehronský viachlasný spev, bábkarstvo či modrotlač. V ostatnom čase
je práve o rozkazovačky mimoriadny záujem, konajú sa rôzne podujatia či semináre. „Podpolianske rozkäzovanie“ je skutočne špecifické pre našu oblasť.
Takmer v nezmenenej podobe pretrváva už niekoľko generácií. Je to individuálne majstrovstvo spevákov-tanečníkov, ale tiež muzikantov. V podobe, v
akej sa rozkazovačky na Podpoľaní interpretujú, ich nenájdeme nikde inde na
svete. V nedávnej relácii Studnička v Rádiu Regina robil o nich rozhovor dlhoročný člen našej FSk Slatina a môj výborný priateľ Paľko Maľa ml.. Nedalo
mi teda a išiel som sa ho popýtať, čo to vlastne „vyparatil“.
Tak servus „Starý“, čo si to teda vykonal, že si bol pozvaný robiť rozhovor do Reginy?
Bol som oslovený mojím dobrým priateľom Peťom Cítenyim, ktorý je redaktorom v Rádiu Regina a zároveň je aj autorom relácie Studnička o podpolianskych rozkazovačkách. Peťa poznám už dlhší čas ako vynikajúceho
tanečníka, sólistu, no i rozhlasového redaktora, ktorý sa nám deň čo deň prihovára prostredníctvom rozhlasového éteru. Čiže sme sa spoznali cez folklór,
on ako bývalý člen FS Zobor a súčasný člen UFS Mladosť a ja, samozrejme,
cez našu FSk Slatina. Peťo ma poznal aj ako jedného zo zakladajúcich členov
skupiny „Rozkazovačky“, ktorú sme založili na sociálnej sieti Facebook pred
9 rokmi a ktorá pretrváva doteraz, a to bol pre neho podnet, aby ma oslovil
s rozhovorom.
Priblíž nám trochu zámer vytvorenia facebookovej skupiny, teda za
akým účelom si ju založil?
Pred tými 9 rokmi to bol v podstate spontánny nápad mladých ľudí, ktorých spája láska k folklóru, ľudovej piesni a ľudovej hudbe. Už si ani presne
nepamätám, kto prvý prišiel s touto myšlienkou, no pri zrode skupiny stáli
ľudia ako Maťo Parobok, Peťo Hanuska z Krupiny, môj spolužiak zo strednej
školy Janko Gallo z Brezna, v tom čase člen FSk Kýčera z Čierneho Balogu,
samozrejme ty, Maťo a ďalší ľudia. Neskôr sa k nám pridali aj ďalší, spomeniem aspoň meno Miro Kapec, primáš FS Partizán a laureát Súťaže predníkov
o cenu Rinalda Oláha.
Koľko má skupina členov a v akom vekovom rozpätí? Predsa len, sociálne siete sú doménou hlavne mladých ľudí.
Ku koncu februára 2019 má skupina 5500 členov. Jadro skupiny tvoria
mladí ľudia vo veku od 18 do 34 rokov, no nájdu sa aj členovia v kategórii
65+. Väčšinou sú to ľudia z Podpoľania, no skupina je pre všetkých, či už si
z Myjavy, alebo z Raslavíc, proste pre všetkých Slovákov, aj tých v zahraničí.
Spomínaš teda aj iné regióny, rozkazovačky sa ale v tejto podobe, v akej
boli zapísané, vyskytujú výlučne v našom regióne pod Poľanou…
Samozrejme, že základom založenia skupiny boli hlavne piesne z nášho
regiónu, rozkazovačky, prekáračky, ale, predsa len, folklór je krásny na celom našom území, preto sme chceli, aby bola stránka prístupná aj pre ľudí z

ostatných regiónov Slovenska. Iste, väčšina tých členov je hlavne z nášho
regiónu, ale je tam aj veľa východniarov, Horehroncov a podobne. A skutočne, niektoré texty piesní, ktoré tam ľudia pridajú aj z iných oblastí našej
krajiny, sú neokukané, neznáme. Čiže skupina je o ľudovej piesni ako takej,
nie výlučne iba o rozkazovačkách.
Škoda len, že tam nevieme pridať aj zvuk, predsa len, málo ľudí pozná
noty.
To je veru škoda (smiech)! Ale pokiaľ ľudí zaujmú nejaké slová piesne,
vedia sa dostať k melódii. Spoja sa s tým, kto tam danú pieseň pridal, čiže aj
takto si vieme pomôcť.
Myslíš, že je to dobrá možnosť šíriť kultúru medzi mladými aj takto cez
Facebook?
No, doba sa posunula tak, že ľudia žijú cez sociálne médiá, či už Facebook,
Instagram a podobne. Sociálne siete sú hlavný komunikátor medzi ľuďmi,
kdekoľvek sa človek pozrie. Cestujete, či už vlakom, alebo autobusom, prídete do reštaurácie, kaviarne a pod. Ľudia sa už medzi sebou skoro vôbec
nerozprávajú. Sedia, pozerajú do mobilov, prípadne hrajú hry. Bohužiaľ, doba
je už taká. My od skupiny „Rozkazovačky“ očakávame, aby ľudí učila novým
piesňam, aby folklór aj naďalej žil a aby sme ho my odovzdali budúcej generácii tak, ako sme ho my dostali od tej predchádzajúcej.
Nebojíš sa zneužívania skupiny?
Stále sa snažia do skupiny dostať nejakí ľudia zo zahraničia, ktorí používajú
falošné účty a prostredníctvom skupiny sa snažia ponúkať pôžičky a podobne,
no ja a ďalší administrátori skupiny ich v predstihu stopneme, a tak sa členov
skupiny snažíme ochrániť od týchto „podnikateľov“.
Poznám ťa ako milovníka folklóru, viem, že aj ty máš rád rozkazovanie
pred muzikou, máš nejaký vzor? Nejakého známeho rozkazovača?
Vyrastal som na MC kazetách s nahrávkami Ľudovej hudby Ďatelinka,
kde som asi prvýkrát počul podpolianske rozkazovačky. Milan Križo, Ján
Močko, Jozef Smutný, Jozef Martinský, Jožko Svintek a rad ďalších rozkazovačov boli tí, ktorých piesne som sa zamladi učil z nahrávok. Neskôr
to boli členovia FSk Slatina: Paľko Žlnka, Milan Beňo, Paľko Orság, Ľubo
Žubritovský a, samozrejme, môj otec.
Na záver podobná otázka, akú si dostal od redaktora Peťa Cítenyiho, čo
by si prial rozkazovačom a samotným rozkazovačkám?
Prajem rozkazovačkám, aby aj naďalej prinášali radosť ľuďom, ktorí ich
interpretujú, a tí ich ďalej odovzdávali ľuďom, ktorí ich počúvajú, a aby tak
žila ľudová pieseň naveky. Ešte tak pre zaujímavosť doplním, podpolianske
rozkazovačky sú tento rok povinnou časťou Celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha.
Tak, „Starý“, ďakujem za rozhovor aj za tvoju nepriamu pozvánku na
Šaffovu ostrohu. Snáď aj tento náš skromný dialóg pomôže priblížiť ľudovú
pieseň dnešnej mladej generácii.
Poznámka redakcie: spomínanú reláciu si môžete vypočuť z internetového
archívu RTVS s dátumom 3. 3. 2019.
Matej Žubritovský

Obèianske združenie – Stolnotenisový oddiel Zvolenská Slatina
Občianske združenie – Stolnotenisový oddiel
vo Zvolenskej Slatine pokračuje od začiatku roku
2019 v odvetnej časti súťaží, a to: 1. oblastnej ligy
(družstvo „B“) a najvyššej krajskej súťaže (družstvo „A“). Cieľom „B“ družstva v 1. oblastnej lige
je víťazstvo v súťaži (kde je t.č. na druhej pozícii)
a prípadná účasť v kvalifikácii o postup do druhej
najvyššej krajskej ligy. Cieľom „A“ družstva je konečné umiestnenie do tretieho miesta v najvyššej
krajskej súťaži, čo aktuálne aj spĺňa. V súčasnosti
má oddiel 16 zväzom riadne registrovaných hráčov
a naďalej sa pod vedením Petra Cerovského a Vladimíra Blažka venuje aj práci s mládežou v spolupráci s miestnou ZŠ s MŠ T. Vansovej, ktorá s podporou Obecného úradu vo Zvolenskej Slatine oddielu vytvára naďalej kvalitné podmienky potrebné
pre rozvoj stolného tenisu v obci i samotnom kraji.
Popri účasti na zväzových súťažiach a turnajoch

(majstrovstvá kraja a majstrovstvá oblasti) členovia
oddielu zorganizovali v závere roka 2018 Turnaj
o pohár STAROSTKY OBCE vo Zv. Slatine s
pripomenutím pamiatky zosnulých členov Martina Pašku a Mariána Vrabca. Zúčastnili sa aj hráči
z iných oblastí a súťaží. Jeho víťazom sa stal hráč
miestneho oddielu Roman Gajdoš, na druhom
mieste sa umiestnil Michal Szatmári (2. liga Žilina)
a na treťom Peter Cerovský. Na spomínaných majstrovstvách oblasti, ktoré sa konali 19. 1. 2019 na
pôde TU vo Zvolene, vybojoval Ivan Libiak v dvojhre 3. miesto a vo štvorhre spolu s Petrom Cerovským vybojovali 1. miesto, čím sa stali majstrami
oblasti DT, ZV, KA pre rok 2019. Na druhom mieste štvorhier sa umiestnili tiež naši hráči Milan Babic
s Patrikom Krajčom a tretí skončili Ivan Nagy (Zv.
Slatina) spolu s Lukášom Rumanom (Krupina).
Členovia oddielu sa 29. 12. 2018 zúčastnili aj Turnaja o pohár starostky obce SIELNICA, na ktorom
obsadil Ivan Libiak 1. miesto.
Práci s mládežou sa v rámci krúžku pri ZŠ s MŠ
T.Vansovej vo Zvol. Slatine naďalej venuje dvojica
Peter Cerovský a Vladimír Blažko, ktorá so svojimi
zverencami (mladšími a staršími žiakmi) dosahuje
čoraz väčšie úspechy v oblastných turnajoch mládeže aj vďaka podpore a pomoci rodičov mladých
hráčov. V tom je vidieť, že im na športovom i duchovnom rozvoji svojich detí naozaj záleží! Zverenci spomínanej dvojice za zúčastnili oblastných
turnajov v stolnom tenise nasledovne:

15. 12. 2018 účasť na oblastnom turnaji mládeže v Kriváni: Oliver Cerovský (st. žiaci) 1. miesto,
Marek Pivka (st. žiaci) 4. miesto, Matúš Sľuka (ml.
žiaci) 2. miesto,
1. 2. 2019 účasť v Hont. Nemciach – ml. žiaci:
Matúš Sľuka 1. miesto, Damián Nosáľ 6. miesto
a Tadeáš Štepiga 7. miesto., st. žiaci: Oliver
Cerovský 1. miesto,
2. 3. 2019 účasť na turnaji v Sliači – ml. žiaci:
Tadeáš Štepiga 2. miesto, Matúš Sľuka 3. miesto,
Damián Nosáľ 5. miesto, zúčastnili sa aj Kristína
a Adam Blažkovci.
Je nesporné, že tieto úspechy mladí hráči dosiahli v prvom rade vďaka záujmu o šport, ďalej
vďaka pravidelnému tréningu pod odborným okom
obidvoch trénerov, spomínanej podpore rodičov
a skvelým podmienkam, ktoré boli vytvorené základnou školou v našej obci. Ostáva nám len dúfať,
že sa počet takýchto mladých športovcov v obci
bude naďalej zvyšovať nielen v stolnom tenise, ale
aj v iných športoch. K tomu im želáme veľa chuti
pracovať na sebe, rozvíjať sa a k tomu aj veľa príjemných zážitkov.
V mesiaci apríl bude po upresnení dátumu miestny oddiel organizovať turnaj TOP 10 hráčov najvyššej oblastnej súťaže a v závere mája 2019 turnaj pre verejnosť obce „O MAJSTRA SLATINY“
v kategóriách detí aj dospelých, na ktorý slatinskú
verejnosť srdečne pozývame.
Ivan Libiak – predseda oddielu

Turistika – Krá¾ov stôl
Napriek tomu, že cez našu obec momentálne prechádza iba jedna značená
turistická trasa cez vrch Veľký Korčín
na Kalinku, nájdeme v jej okolí viacero
zaujímavých objektov a výhľadov. I samotná trasa je vedená mimo niektorých
pozoruhodností, ktoré by Slatinčana
i záujemcu odinakiaľ iste zaujali. Je to
prípad i samotného vrcholu Veľkého
Korčína, ktorý je mimo trasy, no cestička k nemu je naznačená na stromoch.
Zdobí ho slovenský dvojkríž, ktorý tam
vyniesli naši mladí turisti. Mimo vlastnej trasy, ba dokonca bez akéhokoľvek značenia odbočky či smeru, sa nachádza aj Kráľov stôl. Že
ste o ňom ešte nepočuli? Je to skalné bralo na južnej strane Veľkého
Korčína. Jeho pomenovanie je príznačné pre históriu nášho regiónu
a súvisí s kráľom Matejom Korvínom, ktorý, ako je doložené, veľmi
rád prebýval v našom kraji a užíval si v tunajších hustých lesoch po-

ľovačky. Pri tomto brale vraj jedával
a od toho pochádza názov. Či už je
povesť pravdivá, alebo nie, pravdou
je, že je to čarovné miesto s nádherným výhľadom. Keďže skala je priamo pri povrchu, stromy tu rastú len
po kraji, čím vznikla pekná čistinka,
ktorá je zároveň aj najlepším orientačným bodom. Keď v lese uvidíte
viac svetla, idete dobre. Dá sa orientovať aj podľa GPS, približné súradnice by mali byť 48,50 a 19,28. Na
brale si treba dávať pozor na potknutie sa a lepší je pohľad naň zboku
ako zhora dole do zrázu. Pochody tadiaľ organizujú obce Slatinské
Lazy a Vígľašská Huta-Kalinka, a preto veríme, že aj Slatinčania si na
toto nádherné miesto nájdu cestu, nadchádzajúce jarné a letné obdobie
nám iste poskytnú voľný deň na turistiku v našom okolí.
slatinskí turisti

Aktivity strelcov v novom roku 2019
V ostatnom januárovom týždni aktivity slatinských strelcov vyvrcholili až dvomi streleckými
podujatiami v telocvični našej ZŠ s MŠ T.Vansovej. Pre žiakov základnej školy to bol XII. ročník
„Ceny mieru“ a pre dospelých 38. ročník streleckej súťaže „O geletku bryndze“.
Za spolupráce vedenia ZŠ s MŠ T.Vansovej a finančnej podpory obce organizátori pri účasti
viac ako 100 strelcov zo vzduchových zbraní zvládli organizáciu podujatí v celkovej pohode,
bez akýchkoľvek rušivých momentov,
k spokojnosti účastníkov. Jedinou
nevýhodou, ktorú nevieme odstrániť,
sú stiesnené priestory našej telocvične,
najmenšej v okrese Zvolen. Nebolo
by na škodu, keby nové vedenie obce
porozmýšľalo nad výstavbou novej,
väčšej telocvične. Bolo by to v prospech všetkých Slatinčanov, ale najmä našich detí. Dosiahnuté výsledky našich žiakov svedčia o vynikajúcej práci trénerov, ktorí ich na strelecké
preteky pripravujú.
Suverénne víťazstvá mladších i starších žiakov a zisk polovice medailových umiestnení
jednotlivcov, nás musia všetkých tešiť a utvrdzovať v tom, že táto práca nie je zbytočná, aj keď možno málo docenená. Celkové výsledky sú zverejnené
na stránkach Slovenského streleckého zväzu.
Jozef Pavlík st.

Poďakovanie
Milí spoluobčania, dovolím si za vedenie obce úprimne poďakovať všetkým strelcom, či už malým alebo veľkým, za dosiahnuté vynikajúce výsledky, ktorými dôstojne reprezentujú a zviditeľňujú nielen svoj strelecký klub, ale aj celú našu obec. Vysoko si vážime a oceňujeme
aj prácu trénerov – p. Miroslava Sokáča, Jozefa Pavlíka ml. a Jozefa Pavlíka st., ktorých náročná práca s mládežou prináša výsledky, na
ktoré môžeme byť právom hrdí. Všetci si zaslúžia nielen finančnú podporu obce, ale aj morálne ocenenie. K dosiahnutým vynikajúcim
výsledkom im srdečne blahoželám a želám veľa ďalších úspechov.
Mária Klimentová, starostka obce

FK Zvolenská Slatina
Mužstvo A
FK Zvolenská Slatina

TJ Detvianska Huta

24.03.2019 15:00

TJ Družstevník Látky

FK Zvolenská Slatina

31.03.2019 15:00

FK Zvolenská Slatina

TJ Družstevník Očová

07.04.2019 15:30

OŠK Stožok (A)

FK Zvolenská Slatina

14.04.201 9 15:30

FK Zvolenská Slatina

MFK Vígľaš -Pstruša (A)

21.04.2019 16:00

TJ Slovan Dudince

FK Zvolenská Slatina

28.04.2019 16:00

FK Zvolenská Slatina

TJ Kriváň

14.00

Družstvo U13
14.00

05.05.2019 16:30

TJ Agro Ostrá Lúka

FK Zvolenská Slatina

12.05.2019 16:30

FK Zvolenská Slatina

FK Slovan Kúpele Sliač

19.05.2019 17:00

OTJ Hontianske Nemce FK Zvolenská Slatina

26.05.2019 17:00

FK Zvolenská Slatina

TJ Družst. Podzámčok

02.06.2019 17:00

FK Zvolenská Slatina

OZ OFK Sebechleby (A)

TJ Slovan AX Budča (A) FK Zvolenská Slatina

13.15

15.00

15.00

09.06.2019 17:00
16.06.2019 17:00

Zima skončila a pre FK Zvolenská Slatina sa začína druhá polovica sezóny
2018/2019. Obe naše družstvá sa počas zimnej prestávky venovali zimnej
príprave a snáď to prinesie svoje ovocie. Pozývame svojich fanúšikov, ale aj
fanúšikov futbalu všeobecne na zápasy našich družstiev, obe sa určite budú
snažiť tešiť ľudí svojou hrou a výsledkami. Prikladáme aj rozpisy zápasov.
Martin Malatinec

15.30

FK Zvolenská Slatina

TJ Družstevník Očová

07.04.2019 13:00

TJ Tatran Pliešovce

FK Zvolenská Slatina

13.04.2019 10:00

FK Zvolenská Slatina

TJ Slovan AX Budča (A)

21.04.2019 13:30

TJ Kriváň

FK Zvolenská Slatina

28.04.2019 13:30

FK Zvolenská Slatina

OŠK Dobrá Niva

05.05.2019 14:00

TJ Detvianska Huta

FK Zvolenská Slatina

11.05.2019 10:00

FK Zvolenská Slatina

TJ Družst. Podzámčok

19.05.2019 14:30

FK Zvolenská Slatina

OZ OFK Sebechleby (A)

26.05.2019 15:00

MFK Zvolen

FK Zvolenská Slatina

31.05.2019 17:00

08.15
12.00
08.30

15.30
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