SLATINA
prameň informácií
Štvrťročný informátor Obce Zvolenská Slatina
Milí spoluobčania,
určite ste zaregistrovali, že toto číslo našich
novín vychádza trošku neskôr, ako by malo.
Chcem sa vám za to ospravedlniť a zároveň vysvetliť, prečo k tomuto posunu
došlo. Zapríčinila to moja náhla dlhodobá
práceneschopnosť, spojená s hospitalizáciou v nemocnici. Tá
zapríčinila i to, že som
sa poprvýkrát nemohla zúčastniť najväčšieho
podujatia, ktoré obec
každoročne organizuje –
na Slatinskom jarmoku.
A bola som z toho veľmi
nešťastná. Musím však
s potešením skonštatovať
na základe vašich ohlasov a informácií, ktoré sa
ku mne dostali, že podujatie sa naozaj vydarilo.
Úprimne sa tomu teším,
pretože organizácia tohto
podujatia je veľmi náročná. Predchádza mu dlhodobá príprava, množstvo
stretnutí členov kultúrnej komisie a vedenia
obce, množstvo úkonov, ktoré treba zrealizovať, až to celé napokon vyvrcholí dňom
podujatia. Preto mi dovoľte, aby som sa
úprimne poďakovala všetkým, ktorí sa na
príprave tohto, už deviateho ročníka Slatinského jarmoka podieľali. Moje poďakovanie
patrí predovšetkým členom kultúrnej komisie, poslancom obecného zastupiteľstva, zástupcovi starostky, prednostke OcÚ i všetkým pracovníkom obecného úradu ako aj
všetkým klubom, organizáciám, ale i sponzorom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu
tohto podujatia. Veľmi si vážim ich pomoc,
bez ktorej by sme v tradícii organizovania
Slatinského jarmoka nemohli pokračovať.
A to by bola pre nás všetkých veľká škoda!
A teraz si dovolím v krátkosti informovať
o investičných akciách, ktoré ešte plánujeme zrealizovať do konca tohto roka. Už
v minulom čísle úvodníka som vás informovala, že by sme chceli zrealizovať opravu
úseku cesty do časti Boroviny. Po uzavretí
zmluvy s víťazným uchádzačom obec pristúpi k realizácii stavebných prác v mesiaci
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júl. Náklady na túto investičnú akciu predstavujú sumu 22 669,25 €. Pred dokončením je rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
a spevnenej plochy pred ňou, na ktoré obec
využila dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo
výške 30 tisíc Eur a z vlastných zdrojov sme
investovali 26 389,29 €. V priebehu mesiaca september a október sa bude realizovať

asfaltovanie ciest dotknutých výstavbou kanalizácie. Ide o ulice Malá strana, Mierová,
Borovínska cesta, Poľovnícka, Pod Hájom
a Pod Dielom. Celková investícia z rozpočtu obce na časti miestnych komunikácií
predstavuje sumu 49 764,06 €. Ešte predtým
však obec z vlastných zdrojov zrealizuje vybudovanie kanalizačných prípojok, ktoré
neboli v roku 2009 zahrnuté do projektovej dokumentácie stavby rozšírenia kanalizácie. Celkové náklady predstavujú sumu
58 444,90 €. V súvislosti s rozšírením kapacity materskej škôlky na ulici Budovateľská obec plánuje v letných mesiacoch zrekonštruovať prístupovú komunikáciu k nej
a pred areálom vytvoriť spevnenú plochu.
Keďže konečne po dlhých prieťahoch bola
uverejnená výzva cez MAS Podpoľanie,
chceli by sme do konca roka zrealizovať aj
rekonštrukciu Domu smútku, na ktorú máme
pripravenú projektovú dokumentáciu. Keďže ešte nie je ukončené verejné obstarávanie
na ostatné dve stavby, nevieme zatiaľ uviesť
náklady na ich realizáciu. Obec však s týmito investíciami v rozpočte počíta na základe

ročník XII.

júl 2019

ÚVODNÍK
predpokladaných nákladov. Taktiež zatiaľ
nevieme celkovú výšku nákladov na vybudovanie chodníka na ul. Terézie Vansovej,
keďže sme v štádiu vypracovania projektovej dokumentácie. Verím však, že
aj túto stavbu sa nám podarí zrealizovať do konca tohto roka. Ešte
spomeniem menšie akcie, ako
napr. rekonštrukciu osvetlenia telocvične v ZŠ s MŠ T. Vansovej,
výmenu dvoch vstupných brán
do areálu základnej školy, opravu
Maloslatinskej ulice a výtlkov na
ostatných komunikáciách, výmenu dverí v kanceláriách obecného
úradu.
Tak, ako som uviedla už aj
v predchádzajúcom úvodníku našich novín, je toho naozaj dosť, čo
sme si naplánovali. Na všetkých
týchto akciách postupne pracujeme a zabezpečujeme ich realizáciu v súlade s platnou legislatívou.
Čo je však najdôležitejšie, máme zabezpečené ich financovanie z vlastného rozpočtu
bez toho, aby sme museli obec zaťažiť čerpaním úveru.
Mária Klimentová, starostka obce
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Festival GUÈA umenia bude vo Zvolenskej Slatine už po 7-my krát!
Precízne namiešaný festivalový kokteil
prinesie v sobotu 27. júla 2019 do bývalého Kina Pokrok Zvolenská Slatina už 7-my
ročník multižánrového festivalu súčasného
umenia na slovenskej dedine s príznačným
názvom GUČA umenia.
Program?
Festival v sobotu o 15:30 hod. otvorí
jedna z najlepších divadelných komédii
W. Shakespeara, svetová klasika Skrote-

nie zlej ženy. Toto predstavenie odohrá
Divadlo Commedia z Popradu, ktoré patrí
medzi špičku neprofesionálneho divadla na
Slovensku.
Program bude pokračovať podnetnou
diskusiou Tváre slobody - 30 rokov po
Nežnej. Odpovede na otázky, čo sa stalo
s našou krajinou, budú hľadať naši hostia
Daniel Pastirčák - kazateľ, esejista a výtvarník a Peter Zajac - literárny kritik,
spoluzakladateľ a jeden z hlavných predstaviteľov hnutia Verejnosť proti násiliu
v Novembri 89.
Diskusie následne vystrieda koncert Katky Málikovej, ktorá to z Horehronia do
Zvolenskej Slatiny naozaj nemá ďaleko. Vo
svojej tvorbe spája to pekné autentické, čo
tento región prináša, s chuťou experimentovať a profesionálnym prístupom k tvorbe.
Po koncerte bude program pokračovať
ďalšou inšpiratívnou diskusiou Ako tvoriť
dobré mesto - dobrú dedinu? Pozvanie prijal Matúš Vallo - architekt, donedávna bratislavský mestský aktivista a od novembra
primátor Bratislavy a Vladimír Ledecký
- starosta Spišského Hrhova, prosperujúcej obce na
východe Slovenska, ktorá
sa za dvadsať rokov jeho
starostovania zmenila na
nepoznanie.
Na festival GUČA umenia prinesie po prvýkrát
Literárna bašta program
Literárne disko na cestách
s inšpiratívnym hosťom,
básnikom Romanom Szpukom, ktorý pracuje ako
pozorovateľ počasia. Na
meteorologickej
stanici
nad šumavským Chuřánovom hľadá inšpiráciu pre

svoju tvorbu z prírodných javov a samoty.
Následne nastúpi hudobný headliner večera - legendárna skupina PARA - Brutálna
Zostava, ktorá je jedna z top koncertných
kapiel na našej hudobnej scéne. Ich koncerty sú plné energie a živelnosti. V roku
2018 vypustili do éteru už ich ôsmy album s názvom Našou Krajinou. Počuť na
ňom nekompromisné a hlasné volanie po
slobodnej a spravodlivej krajine. Bude to
prívalová vlna, ktorá vás zmetie zo stoličiek. Úplne zbytočné si
pri nich sadať.
Po horúcom koncerte
si budete môcť oddýchnuť
a trochu sa ochladiť pri
cestopisnom rozprávaní
z ľadovej Antarktídy.
Festivalovú noc tanečným setom uzavrie
elektronický producent
a zároveň frontman kapely Elections In The Deaftown - Lukáš Zdurienčík.
Predstaví sa so svojím
novým projektom Blame
Your Genes.
Vizuálne umenie?
V areáli festivalu sme pripravili až 3
výstavy. Pri príležitosti 30. výročia Novembra 89 v spolupráci s Ústavom pamäti
národa nainštalujeme výstavu historických
fotografií Protikomunistický odboj na Slovensku. Taktiež si budete môcť pozrieť výstavu Busty, ktorej autorkou je Hedviga
Gutierrez, študentka ateliéru knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave. Treťou výstavou v areáli festivalu bude projekt Obchodná 1984 – 2014,
fotografa Ľuba Stacha, ktorý v rokoch
1984 - 2014 fotografov al výklady obchodov na Obchodnej ulici v Bratislave.
Na tohtoročnom festivale GUČA umenia budete môcť po prvýkrát zažiť aj noc
v galérii. Galéria Jána Kulicha otvorí svoje
brány pre všetkých návštevníkov festivalu,
ktorí budú mať s festivalovým náramkom
na ruke voľný vstup na prehliadku až do
23:00 hod.

A čo viac?
Pomedzi program si budete môcť aj posedieť a načerpať nové sily. Ak budete mať
hladné brucho a smädný krk, určite vás radi
privítajú v Stánku – originál street food
z Očovej.
Nebude chýbať ani tradičný trh mladých
slovenských umelcov a dizajnérov. Taktiež
sa budete môcť správne naučiť čistiť zuby
v CURAPROX stane.
A to nie je všetko, zopár prekvapení objavíte až po príchode na festival.
Vstupenky?
10€ / celý program
7€ / celý program - pre ľudí s trvalým
bydliskom vo Zvolenskej Slatine, pri kúpe
lístku je potrebné trvalý pobyt preukázať
občianskym preukazom
Dôchodcovia od 62 rokov, ZŤP a deti do
12 rokov vstup voľný.
Lístky sa nepredávajú v predpredaji,
budú sa dať zakúpiť až priamo na mieste
a dajú sa zakúpiť len na celý program.
SOBOTA 27.7.2019 /kino stage/
15:30 - 17:00 divadlo Commedia Poprad
- Skrotenie zlej ženy
18:00 - 19:00 koncert Katarína Máliková
21:00 - 22:00 koncert PARA - Brutálna
Zostava
23:00 - 0:00 koncert Blame Your Genes
SOBOTA 27.7.2019 /club stage/
17:00 - 18:00 diskusia „Tváre slobody 30 rokov po Nežnej“, hostia Peter Zajac,
literárny kritik, spoluzakladateľ VPN a Daniel Pastirčak, kazateľ Cirkvi bratskej, esejista a výtvarník
19:00 - 20:00 diskusia „Ako tvoriť dobré
mesto - dobrú dedinu?“, hostia Matúš Vallo - primátor Bratislavy a Vladimír Ledecký - starosta Spišského Hrhova
20:00 - 21:00 iterárne disko na cestách básnik Roman Szpuk
22:00 - 23:00 cestopis Antarktída
+ výstava Protikomunistický odboj Ústav pamäti národa
+ výstava Obchodná 1984 – 2014 – Ľubo
Stacho
+ výstava Busty - Hedviga Gutierrez
+ Galéria Jána Kulicha - výstava
„Osobnosti a symboly ľudových
tradícií“ - voľný vstup pre návštevníkov festivalu do 23:00 hod.
Téma?
Téma tohtoročného festivalu bola
vytvorená ako pripomenutie 30. výročia Novembra 89. Dizajn navrhol
a vytvoril Matej Fekiač na základe
podkladov fotografa Ľuba Stacha,
ktorý je autorom projektu Obchodná 1984 – 2014.
Text: Martin Cerovský
Foto: Matej Fekiač

Udialo sa v obci
Prvú májovú sobotu, 4. mája 2019, Penzión
Zlatý dukát v spolupráci s obcou zorganizoval
už 17. ročník športového podujatia Cyklojazdu o slatinský zlatý dukát. Podujatie začalo

pietnou spomienkou venovanou 74. výročiu
skončenia II. svetovej vojny a pokračovalo odštartovaním pelotónu trasou Zvolenská
Slatina, Zolná, Sebedín, Bečov, Čerín, Čačín,
Hrochoť, Hrochotský mlyn, Očová, Zvolenská
Slatina. Hoci nepriaznivé počasie odradilo niektorých priaznivcov cykloturistiky, aj napriek
tomu sa počet účastníkov Cyklojazdy vyšplhal
na pekných 126. A určite neľutovali, že sa tohto podujatia zúčastnili.
Dňa 19. mája 2019 sa uskutočnil už XI.
ročník súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha. Záštitu nad podujatím prijala ministerka

kultúry a finančne podujatie podporil Fond na
podporu umenia. Plná kinosála opäť potvrdila, že občania a široká verejnosť majú záujem
zúčastniť sa tohto podujatia, organizovaného
na počesť nášho rodáka, husľového virtuóza
Rinalda Oláha. Na pódiu sa stretli talentovaní huslisti a huslistky, ktorí mali po prvý raz
úlohu prezentovať sa aj povinnými skladbami

od Rinalda Oláha a Dušana Berkyho. Odborná porota mala opäť ťažkú úlohu a ocenenia
napokon udelila Marcelovi Berkymu - Laureát I. súťažnej kategórie a Šimonovi Škodovi - Laureát II. súťažnej kategórie. Veríme, že
všetci prítomní si podujatie užili a už teraz sa
tešíme, kedy už tradične druhá májová nedeľa bude venovaná Rinaldovi Oláhovi, pričom
na budúci rok bude ako nesúťažná koncertná
verzia podujatia organizovaná na jeho počesť.
Prvý jún je Medzinárodným dňom detí.
Tento rok nám počasie prialo, bolo krásne,
slnečno, priam ideálne. Obec v spolupráci
s členmi kultúrnej komisie, miestnymi klubmi
a organizáciami zorganizovala podujatie venované našim najmenším v športovom areáli.
Účasť bola skvelá, podujatia sa zúčastnilo viac
ako 200 detí. Na jednotlivých stanovištiach si
mali deti možnosť vyskúšať rôzne disciplíny
a preveriť tak svoje zručnosti, ako napríklad
pílenie dreva s Maťkom a Kubkom, skautské
úlohy, futbal, tenis, streľbu zo zbrane, kolky,
hasenie s vodnými pištoľami,.... Podujatie
spríjemnilo divadielko s hrou „O škaredom
káčatku“. Deti veľmi zaujalo aj vystúpenie šermiarov v dobových kostýmoch, mali možnosť
vidieť, ako kedysi v minulosti páni, či dokonca
dámy, narábali so zbraňami. Najviac deti, ale
aj nás dospelých, potešilo hasičské auto, ktoré
vyrobilo bohatú penu, do ktorej sa deti mohli
ponoriť. So spokojnosťou a úsmevom na tvári
rodičia sledovali radosť v detských očiach. Nakoniec za sprievodu sirény boli deti vyoblievané vodou. Nechýbali sladkosti, občerstvenie
a stánok, kde si mohli čo to kúpiť aj domov.
Takisto veľkú radosť mali deti aj zo skákacieho hradu. Veríme, že sa im oslavy ich sviatku
páčili a že radi prídu aj na budúci rok.
O týždeň neskôr, 8. júna 2019 sa konal 9.
ročník Slatinského jarmoka, ktorý bol organizovaný v strede obce s podporou BBSK
a ďalších sponzorov. Účasť na podujatí prijali
folklórne súbory a skupiny, FS Cerovina z Rumunska, FS Hermanovčan z Hermanoviec,
FSk Kýčera z Čierneho Baloga a samozrejme
nechýbala ani naša domáca folklórna skupina
Slatina. Podujatia sa zúčastnila aj DĽH Slatin-

skí muzikanti a deti z tanečného krúžku Borovka zo Zvolenskej Slatiny, vystúpili aj Heligonkári z Podpoľania. Podujatie bolo otvorené
krojovým sprievodom stredom obce a jeho
vybubnovaním. Množstvo stánkov s dobrým
jedlom a pitím bolo hneď nablízku. Taktiež
tento rok bola možnosť zakúpiť si aj niečo na
oblečenie, hračku, a aj niečo z domácej ručnej
ľudovej tvorby. Deťom podujatie spríjemnil
nafukovací skákací hrad. Počasie nám tento
rok prialo a nemuseli sme utekať pred dažďom. Podujatie pokračovalo Galaprogramom
v záhrade Penziónu Zlatý Dukát a ľudovou
zábavou, kde do tanca hrala ĽH Vrchovská
ruža pod vedením Pavla Martinku. Ďakujeme
všetkým spoluorganizátorom a sponzorom
podujatia.
Záverom by som chcela dodať, že za všetkými podujatiami stojí náročná práca a čas na ich
zorganizovanie. Ako sa hovorí, „štastie praje
pripraveným“, platí to aj pri organizácii podujatí. Hoci možno nie všetko prebehlo podľa
našich plánov a predstáv, záverom môžeme
dodať, že podujatia mali úspech a snáď aj potešili nielen Slatinčanov, ale aj širokú verejnosť,
ktorá mala možnosť sa ich zúčastniť. Práve
podujatia sú skvelou príležitosťou na spoločné stretnutia, upevnenie vzťahov medzi ľuďmi, posedenie pri príjemnej hudbe, či dobrom
jedle a tým je aj priestor na oddych a relax od
každodenných povinností. Verím, že sa nám
podarilo pripraviť podujatia, ktorých sa mohli
zúčastniť všetky vekové skupiny. Ďakujeme za
vašu účasť.
Viera Gibalová, prednostka OcÚ

Na slatinskú nôtu 2019

Opäť máme za sebou jedno pekné, dojímavou detskou piesňou
a príjemnou muzikou obdarené podujatie. Myslím si, že aj vydarené.
Dôvodom spokojnosti bola vysoká divácka návštevnosť, a najme ich
neutíchajúci potlesk. Odvahu, nasadenie a z roka na rok sa zlepšujúce
spevácke a umelecké výkony všetkých účinkujúcich diváci ocenili srdečným potleskom a kde tu aj slzičkami šťastia a dojatia.
Na 5. ročníku dňa 26.5.2019 sa zúčastnilo 38 účinkujúcich zo Zvolenskej Slatiny a z okolitých obcí
Očová, Vígľaš, Iviny, Stožok, Poniky, Stará Huta. Tento rok nám
spevácke výkony obohatili svojim vstupom naši domáci Detská
ľudová hudba Slatinskí muzikanti v zložení Tatianka Tučeková,
Filipko Matúška, Ivanka Fiľová
a Michal Výboh. Záver programu

nám svojím šarmantým vystúpením spríjemnil Ján Chabada Chovan
z Očovej.
Za toto všetko sa chcem poďakovať všetkým účinkujúcim aj skvelým divákom . Veľké ďakujem patrí aj našim muzikantom z Temperament Cimbal Orchestra za naštudovanie piesní a za hudobný doprovod. Ďakujem skvelej moderátorke Barbore Špánikovej, fotografovi
Jánovi Drugdovi a všetkým priateľom, ktorí mi pomohli pri organizácii. Ďakujem spoluorganizátorom podujatia ZŠ
s MŠ Terézie Vansovej Zvolenská Slatina, Obecnému úradu Zvolenská Slatina a za finančnú podporu Banskobystrickému samosprávnemu kraju.
Na záver chcem aj z tohto miesta pogratulovať
všetkým účinkujúcim deťom k ich výkonom a popriať im veľa odvahy, síl a usilovnosti v ich ďalšom
speváckom a umeleckom napredovaní.
Michaela Matúšková

Významní rodáci – Š. M. Sokol (25. 12. 1927 – 29. 6. 2009)
Poviedka: S L A T I N A
Kráčam pokosenou lúkou po zarastenej medzi, ktorá slúžila, keď sa tu ešte v úzkych pásoch
pestovalo obilie. Spopod nôh vyskakujú malé
lúčne koníky a pripomínajú mi dávne časy, keď
v týchto miestach dozrievala zlatistá pšenica či
fúzatý jačmeň. Ako dieťa som z klasov vylupovala nedozreté zrná - chutili sladkasto, mliečne. Pomedzi obilie vykúkali modravé nevädze
a červené lupene vlčích makov. Po nebi pláva-

li veľké biele oblaky. Bolo sparno, ale sladko
príjemne. Vzďaľujem sa od striech z pálených
škridiel ukrývajúcich sa v zeleni stromov a od
starobylej kostolnej veže týčiacej sa nad nimi.
Za touto pokojnou záhumienkou som zvykla odbočiť doľava, smerom k neďalekej riečke.
Najprv som však musela prejsť cez „štreku“ cez železničnú trať, ktorá už oddávna pretína
tento malebný kraj, prinášajúc mu veľa novôt
i problémov... Koľkokrát mi v detstve moji starkí zakazovali tadiaľto prechádzať - reku, aby sa
„dákô nešťastia“ nestalo. Vtedy tu ešte stávali
staručké drevené rampy. Ako deti sme sa na ne
vešali a možno tak prispeli k ich zániku.
Za železničným násypom a koľajnicami voňajúcimi fermežou sa rozprestiera celkom iný
svet - už nie dedina, ale rozľahlé lúky lemované
korunami jelší a vŕb, ktoré prezrádzajú, kadiaľ
tečie riečka môjho detstva - Slatina. Hneď za
vodou sa zelenie vŕšok zvaný Háj a za ním Babia strana. Akoby nás pozývali a lákali vybrať
sa aspoň pohľadom do vždy oparom zahalených
členitých kopcov vypínajúcich sa v pozadí. To
všetko mi je tak blízke, až bolestne známe a zároveň zahalené tajomstvom...
Dnes mi nik nezakazuje prejsť cez koľajnice,
no stále cítim v týchto miestach akúsi bázeň.
Závory tu už dávno nie sú. Beriem so sebou aj
staručkého bieleho psíka, môjho verného sprievodcu. Ani on už tak nevládze, ako ja. Preto sa,
predtým ako vstúpime na koľajisko, niekoľkokrát obzerám, či sa spoza zákruty nevyrúti dlhý
nákladný vlak, či lokálny motoráčik.
V mysli sa mi vynárajú mnohé spomienky - napríklad ako sme s kamarátmi z detstva
s uchom priloženým na koľajniciach načúvali,
či sa vlak už blíži. Ba niekedy sme na koľaje tesne pred príchodom ťažkej trúbiacej lokomotívy
kládli mince. Ostali úplne sploštené a horúce...
Uberám sa ďalej vysokou trávou zabárajúc sa
topánkami do vlhkej pôdy. Obdivujem šťavnatú
zeleň a nežnú pestrosť okolitých lúk. Všetko tu

kvitne - drobné ružové klinčeky, biele králiky
a pravdaže, všadeprítomný šťaveľ. Koľkokrát
som ho v detstve trhala a žula, hoci ma moji
starkí vystríhali, že ma z neho bude bolieť brucho. Nebolelo. Žeby zakázané ovocie chutilo
najlepšie?
Žblnkotajúca riečka ma víta ako obvykle
a jej vôňa mi pripomína staré časy. Prúdi plytkým korytom pomedzi kamene a balvany prinesené vodou z neďalekého sopečného pohoria.
Jej vody sú teraz v lete pokojné, no zároveň
vzbudzujú vo mne pocit
nespútanosti a radosti.
Premýšľam, či v nej ešte
žijú sladkovodné lastúrniky, „korýtka“, ktoré
sme voľakedy s deťmi
lovili spopod klzkých
kameňov.
Spomínam si tiež,
ako sme sem so starkou priviezli na káričke
tkané pokrovce a plachty a prali ich v tečúcej
vode starým tradičným
spôsobom - položili
sme ich na akúsi „lávku“, ktorú vyrobil môj
starký z dreva a búchali
sme po nich lopárikmi.
Veru, nebolo nad takú
prírodnú práčku. S nostalgiou a láskou v srdci
spomínam na vzácne chvíle, kedy mi to všetko
pripadalo prirodzené a samozrejmé.
Zo starej vŕby pri mieste vstupu do rieky zostalo už len torzo. A vliezť do vody by som sa
dnes sotva odvážila - po jej hladine pláva pena,
zrejme zo saponátov...
Vyťahujúc fotoaparát kráčam popri zarastenom brehu a nechávam sa unášať životodarným
prúdom a spomienkami. Obďaleč na lúke vidím
stáť bociana a odrazu si nie som celkom istá, či
snívam, alebo bdiem. Chcem sa k nemu priblížiť, no odletí o kus ďalej. „Góľa letí,“ vravievala moja drahá starká. Kde sa len v tomto kraji
nabral takýto zvláštny názov? A ako vznikla
táto na prvý pohľad obyčajná, no v skutočnosti
priam nadpozemsky krásna prírodná scenéria,
plná protikladov a súladu zároveň? Je výsostným dielom samotnej prírody, alebo aj človeka,
ktorý tu odjakživa nachádzal útočisko a obživu? Hej, mnohé ľudské zásahy tu vidno na každom kroku. A so zármutkom v duši pozorujem,
že tí dnešní ľudia sú ku krajine a všetkému živému omnoho menej ohľaduplní, ako to bývalo
voľakedy...
Slnko sa skláňa a uberám sa pomaly smerom
k nemu. Spoza starých vŕb sa vynára kopec
zvláštneho zašpicateného tvaru zväčša zarastený len trávou a krovinami, no na jeho temene a na svahu smerom
k riečke sa zelenejú vrcholky borovíc a listnatých stromov. Od nepamäti ho nazývajú Sitárkou. Kto len vie, prečo?
Neobvyklý názov a aj
tajomné magické vyžarovanie tohto neveľkého
vŕška vo mne vzbudzujú
pocit, že to bývalo našimi predkami často na-

vštevované a možno aj
uctievané miesto. Mýtmi
opradená Sitárka - stojíš
tu ako odveká láskavá
strážkyňa okolitej prírody i ľudí z neďalekej
dediny. Si mi tak drahá...
Uberám sa ďalej popod jej stráne. Cítim, že
v týchto miestach medzi kopcom a riečkou je
akási pomyselná hranica. Akoby tu kdesi končilo územie, ktoré si prisvojil človek a ďalej je už
ozajstná divoká krajina plná lesov, dolín, lúčin,
potôčikov, mokradí, skál a tajomných živých
tvorov. Dych sa mi zatajuje - v húštinách počuť
šuchot a črtajú sa v nich „srnčie chodníčky“.
Ponad hlavu mi preletí jastrab či kaňa, večerný
spev vtákov stíchne. A v diaľke na zlatistej oblohe uzriem letieť siluetu bociana čierneho.
Ach, ako je to dávno, čo sme tadeto chodievali s mojím oteckom. Či už zavčas zaroseného
rána na huby, alebo, keď už bol starší, na podvečernú prechádzku. Zvykli sme sa zastaviť pri
maringotke s pestrofarebnými úľmi, alebo sme
pozorovali pasúcu sa srnku. Boli sme zahĺbení
do spomienok a debát plných životných ponaučení a múdrostí, no zároveň sme naplno vnímali
mnohoraké zvuky a obyčajne neobyčajnú krásu
všetkého navôkol.
Vidím ho tu ako malého chlapčeka, ktorý sa
sem vybral celkom sám na kvietky a zablúdil.
Potom ako šarvanca - objaviteľa s rovesníkmi
hľadať dobrodružstvo. Ako mládenec tadeto neraz kráčal v snehu s batohom čeliac nástrahám
vojny. Neskôr opäť veselo spolu so skautmi
v ústrety zážitkom.
Vždy ho lákali tajomné diaľky črtajúce sa za
obzorom. Nemohol tušiť, čo mu prinesú. Keď
ich spoznal, vrátil sa sem a písal. Písal o sladkej
kráse detstva, o priateľstve, o láske k blízkym
a k rodnému kraju, ale aj o mnohých zápasoch
a bolestiach, ktoré sa tu udiali...
Nechávam sa unášať myšlienkami a v duši cítim neopísateľné blaho, že môžem byť súčasťou
tohto všetkého. Dostávam sa do akejsi časovo-priestorovej slučky; minulosť sa vo mne mieša
s prítomnosťou, sny s realitou, túžba a radosť
so smútkom a bolesťou. A všetko to nadobúda
novú podobu. Rozhosťuje sa vo mne pocit pokoja, tichej radosti a odovzdanosti.
Zvečerieva sa. Poberáme sa s mojím psíkom
späť pod ochranu malého domčeka stojaceho na
kraji dediny. Ešte raz sa obzerám za poslednými lúčmi svetla a objektívom sa snažím zachytiť
nezachytiteľné...
Venované pamiatke môjho otecka Štefana
Martina Sokola, scenáristu, dramatika, publicistu a spisovateľa.
Zuzana Sokolová - Kováriková, máj 2019

SYMBOLY ¼UDOVEJ KULTÚRY a ïalšie podujatia v Galérii Jána Kulicha
V Galérii Jána Kulicha prebieha výstava s názvom „Symboly ľudovej kultúry“, prezentujúca výber zo sochárskej tvorby prof. Jána
Kulicha. Vystavené diela ako Vynášanie Moreny, Jánošík, Zvončiar,
Fujarista, Valaška, Priadky, Mitrovanie atď. priamo nadväzujú na národno-historický odkaz a načierajú do rôznych vrstiev slovenskej kultúry cez symboliku obraznosti obyčajov i dávnej pohanskej kultúry.
Vystavené sochy, reliéfy a medaily Jána Kulicha predstavujú vrcholné diela slovenského výtvarného umenia, inšpirované folklórom .
Súčasťou expozície sú dva veľkoplošné nástenné panely s infografikou. Prvý pripomína 125. výročie narodenia Karola Plicku, českého
fotografa, ktorý začiatkom 20. storočia zachytil podobu ľudového prejavu na Slovensku ešte v jeho najrýdzejšej forme.
Na druhom sú zábery zo sochárovho ateliéru, zachytávajúce proces
vzniku sochy Jánošíka v Terchovej. Dokumentujú inšpiračné zdroje
i proces vývoja tvorby a návštevníci objavia, ako vznikli mnohé sochárove umelecké diela.
Návštevníci sa v tomto roku môžu tešiť aj na tri zaujímavé sprievodné hudobné podujatia.
Prvé bude v piatok 5.7.2019 od 18:00 – PIKNIK v záhrade Galérie Jána Kulicha. Herec a spevák Ondřej Daniš zahrá piesne vlastné,
ale aj zľudovelé. Návštevníci spoznajú príbehy – tie naše slovenské,
ale aj symbolické v kultúre iných krajín... Pre malých aj pre veľkých,
s kočíkmi i bez :) Stačí si priniesť iba deku, plný piknikový kôš (nie
je podmienkou) a dobrú náladu. V prípade nepriaznivého počasia sa
koncert presunie do interiéru galérie.
Druhé podujatie bude koncom augusta – v sobotu 24.8.2019. V
rámci hlavnej témy tejto sezóny príde zahrať a zaspievať slávna ľudová
hudba JURAJA PECNÍKA. Diváci sa majú naozaj na čo tešiť – muzikanti dokážu nadchnúť brilantnou variáciou či neobvyklou harmóniou a vystupňovať atmosféru provokujúcu všetky zmysly k spevu,
tancu a k zábave.

Koniec sezóny v októbri uzavrie hudobno-poetický večer, trojfarebný súzvuk hlasov. KRAJKA – ženské trio z Trenčína, tri priateľky,
ktoré spája láska k spevu. Čerpajú najmä zo slovenského folklóru,
zároveň aj z tradičných piesní z oblasti Balkánu, slovenských evergreenov a iných zdrojov. Spolupracujú s viacerými zoskupeniami – trenčianskym gitaristom Petrom Belákom, sólistami ľudového orchestra
Zlaté husle a inými hudobníkmi.
Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. októbra 2019 o 19.00 hod.
Vstupenky sa budú dať kúpiť cez Ticketportal alebo v galérii, prípadne aj na iných miestach. O všetkom bude dostatok informácií na
Facebooku */ www.facebook.com/GaleriaJanaKulicha.
Všetkých srdečne pozývame na prehliadku unikátnych diel
majstra Kulicha a zabaviť sa na všetky podujatia.
*/ Zmena programu vyhradená

Z denníka starostky
23. apríl
15. apríl
20. apríl
29. apríl
30. apríl
2. máj
3. máj
5. máj
7. máj
11. máj
12. máj
16. máj
16. máj
19. máj
21. máj
21. máj
22.-23. máj
25. máj

Pracovná porada starostov okresov Zvolen, Detva Krupina k príprave volieb do EU na Okresnom úrade vo Zvolene
Pracovné stretnutie vedenia obce s predstaviteľmi Urbáru Slatinka
Slávnostný obrad ZPOZ pri príležitosti 60. výročia sobáša
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Stretnutie Spoločného stavebného úradu na Mestskom úrade vo Zvolene
Stretnutie Koordinačného združenia starostov obcí Podpoľania v Kriváni
Stretnutie Rady ZMO okresov Zvolen, Detva, Krupina v Pliešovciach
Cyklojazda o slatinský zlatý dukát
Zasadnutie Komisie výstavby a ŽP pri OZ
Slávnostný obrad ZPOZ pri príležitosti vítania nových občanov do života
Slávnostný obrad ZPOZ pri príležitosti Dňa matiek a divadelné predstavenie ochotníckeho
divadelného súboru T.Vansovej pri MO MS „Slovenská sirota“
Pracovné stretnutie s vedením StVS, a.s. v súvislosti s budovaním kanalizácie a rekonštrukciou ČOV
OV
Stretnutie členov KVaŽP s obyvateľmi ulice Cintorínska cesta v súvislosti so zámerom realizovania
a
projektu „Zelené obce“
Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha
Začatie kolaudačného konania na stavbu „Prístavba a rekonštrukcia MŠ“
Zasadnutie Komisie kultúry a športu pri OZ
Celoslovenský snem ZMOS v Bratislave
Váľanie mája

Mária Molčanová

Zvolenská Slatina už èoskoro rozkvitne
Ešte pred pol storočím okolie našej dediny vyzeralo celkom inak.
Lemovali ju úzke políčka porozdeľované medzami a remízkami.
V záhradách a na záhumienkoch kvitli pestrofarebné kvety a liečivé rastliny. Táto tvár sa žiaľ stratila, tak ako sa to udialo na väčšine
Slovenska, ale aj v mnohých iných krajinách. Medze sa stratili vo
veľkých osevných celkoch, rozkvitnuté záhrady nahradili rady tují
a kvitnúce záhony – zase nakrátko pokosené a „povysávané“ trávniky.
Takáto tvár krajiny nie je len estetickou záležitosťou, keď stierame to
naše – lokálne, „vizuál“, ktorý kedysi
tvoril identitu krajov. Vážne dôsledky má táto premena krajiny aj na rozmanitosť druhov rastlín a živočíchov.
Viac, ako štvrtina európskych živočíšnych druhov je kriticky ohrozených. Dlhodobo pozorujeme úbytok
vtáctva, ale aj mnohé kedysi bežné
druhy motýľov, včiel a ďalší opelivý
hmyz sa dostáva na červený zoznam.
Ak si uvedomíme, že viac ako 80 %
rastlín je priamo závislých práve na
opeľovaní hmyzom, je to pre nás mimoriadne nebezpečné.
Preto sa aj Zvolenská Slatina rozhodla pridať do siete obcí a miest,
kde niektoré pokosené trávniky postupne nahradia kvitnúce lúky. Tento spôsob je šetrnejší k prírode, ale aj peňaženkám daňových poplatníkov a už dlhší čas je rozšírený vo viacerých metropolách Európy.
Kosenie a celková starostlivosť o zelené plochy bude vo vybraných
lokalitách prebiehať, tak, aby na nich mohla byť zachovaná druhová
rozmanitosť rastlín a živočíšnych druhov.
Kvitnúce záhony
V budúcnosti by sme radi premenili vybrané verejné trávniky na
kvitnúce lúky s pestrými rastlinnými spoločenstvami. Vzniknú pestrofarebné plochy s nektarodajnou výsadbou a výsevom lúčnych
kvetov. Prvú takúto plochu plánujeme vytvoriť ešte tento rok pred

bytovkou „Markíza“, s ktorej obyvateľmi sme už v máji uskutočnili
prípravné stretnutie.
Iný režim kosenia
Okrem kvitnúcich záhonov by sme radi zmenili režim kosenia na
niektorých plochách tak, aby sa kosili 2-krát ročne (pred 15. májom
a po 15. septembri). Rastliny tak dostanú možnosť vykvitnúť a vysemeniť sa. Zloženie terajších tráv bude obohatené o lúčne kvety. Kosenie by zároveň malo prebiehať v pásoch alebo
mozaikovito. Toto by sme chceli aplikovať až
v nasledujúcich rokoch po úspešnom založení
viacerých kvitnúcich záhonov.
Vyššie porasty tráv a bylín namiesto vysušených trávnikov, by mali byť nie len esteticky
zaujímavejšie, ale v horúcich letných obdobiach budú zachytávať viac prachu a tak prispievať k lepšiemu ovzdušiu a miestnej mikroklíme.
Verejná diskusia a info tabule
Pred zakladaním každej kvitnúcej plochy na
obecných trávnikoch bude prebiehať diskusia
s obyvateľmi okolitých domov. Po vysadení
bude pri nej osadená informačná tabuľa vysvetľujúca ekologický a environmentálny význam priamo v danej lokalite.
Inšpirácia z ďaleka aj z blízka
Projektu sa nemusíte vôbec obávať. Okrem veľkých európskych
metropol je v súčasnosti realizovaný vo viacerých mestách a dedinách
po celom Slovensku. Plochy pre opeľovače už nájdete v Bratislave,
Leviciach, Prievidzi, ale aj v neďalekom Zvolene. Ak vás téma zaujíma, odporúčame navštíviť webstránku, ktorú pripravilo CEEV Živica
venujúce sa tejto téme už niekoľko rokov: www.mestske-vcely.sk/
mesta-pre-opelovace/
Martin Cerovský – člen Komisie výstavby
a životného prostredia

Dokonèený „Korèín“
Po osadení kríža na vrchu Veľký Korčín bolo miesto doplnené
aj o schránku obsahujúcu vrcholovú knihu, do ktorej sa môžu zapísať všetci návštevníci „slatinského
obra“. Okrem nej nájdu v schránke
aj niektoré „turistické potreby“. Prebehla už aj prvá kontrola, zápisy sa
v knihe začali zhromažďovať, niektoré potreby odbudli, iné pribudli.
Veríme, že zápisov aj návštevníkov
bude hojne pribúdať.
slatinskí turisti

Blahoželáme

Rozlúèili sme sa

Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch apríl, máj
a jún 2019 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Nech vám slúži zdravie, nech vás neopúšťa šťastie a nech prežijete ďalšie dni
svojho života s ľuďmi, ktorí vás majú radi!
Ema Malatincová
Michal Pivoluska
Loren Kováčová

Narodili sa

Leo Berky
Marián Oláh

Narodili ste sa, aby ste rozdávali vôkol seba radosť, šťastie a lásku.
Nech tieto hodnoty nikdy nechýbajú vo vašom živote, nech vás sprevádzajú na
každom kroku a robia váš život nádherným.

Margita Micháliková
Juraj Sucháň
Vilma Rojčeková
Mária Plevová
Ladislav Palian
Simona Tuhárska

Róbert Kotry
Pavel Bombala
Helena Kurčíková
Ondrej Brachna
Anna Spodniaková
Anna Hroncová

Odchádzate navždy, ale to, čo sme s vami prežili, nás bude navždy spájať
a spomienky v našich srdciach nám nikdy nedovolia zabudnúť, že ste tu boli!

Aká je budúcnosť kultúrneho domu?
Bývalé Kino Pokrok Zvolenská Slatina, v súčasnosti volané najmä kultúrny dom bol v našej dedine
postavený ako jeden z prvých moderných kultúrnych
domov v regióne Podpoľanie na začiatku 50-tych
rokov 20. storočia. Po takmer 70-tich rokoch používania, tento objekt už žiaľ nespĺňa atribúty, ktoré sú
očakávané od moderných kultúrnych stánkov.
Otvárame diskusiu
A preto sme sa rozhodli počas tohtoročného Slatinského jarmoka otvoriť verejnú diskusiu ako ďalej naložiť s týmto priestorom. To najmä preto, že objekt je
napriek už čiastočne nevyhovujúcemu technickému
stavu permanentne využívaný. Skúšky a vystúpenia
tu máva slatinský folklórny súbor, divadelní ochotníci, každoročne sa v priestore koná Súťaž predníkov o
cenu Rinalda Oláha, školské akcie, raz za mesiac premieta kino, uprostred leta sa koná v priestore festival

GUČA umenia, a kopa ďalších podujatí. V suteréne
taktiež sídli Miestny odbor Matice slovenskej.
Vyjadrite svoj názor
Začal veľký participatívny proces prípravy úpravy
centra obce a rekonštrukcie/výstavby nového kultúrneho domu, tak aby boli do rozhodovania o osude
tohto priestoru, čo najviac zapojení občania Zvolenskej Slatiny. Preto budeme radi, ak nám s tým pomôžete a vyjadríte svoj názor v dotazníku vloženom do
tohto čísla novín. Vyplniť ho a anonymne odovzdať
je možné do zbernej urny umiestnenej na prvom poschodí obecného úradu pod nástenkou najneskôr do
piatka 30. augusta 2019. Pridajte sa k 170 obyvateľom našej obce, ktorí dotazník vyplnili už v stánku
počas Slatinského jarmoka. Ďakujeme!
Martin Cerovský – člen Komisie výstavby a životného prostredia

FK Zvolenská Slatina
Skončila sa sezóna 2018/2019 a nastal čas bilancovať. Náš futbalový klub mal v sezóne 18/19 dve družstvá. Žiakov v kategórii MO
U13 a mužov v I. triede ObFZ Zvolen. Výsledky a umiestnenia si
môžete pozrieť na webovej stránke www.futbalnet.sk. Naši žiaci
nepocítili chuť víťazstva a bodovali len v 4 zápasoch za remízy, čo
znamenalo posledné miesto z 10 družstiev. Máme veľa maličkých
hráčov, ktorí len naberajú skúsenosti, a veríme, že v ďalšej sezóne to bude omnoho lepšie. Pracujeme aj s prípravkou, no je to veľmi náročná práca a trápi nás problém s trénermi. Chlapi to robia vo
svojom voľnom čase, bez nároku na honorár, detí je na tréningoch
viac, než je zvládnuteľné, preto by sme chceli apelovať na rodičov
malých futbalistov, poprosiť ich o väčšiu aktivitu a pomoc pri tréningoch. Mužstvo dospelých ukončilo sezónu v pokojných vodách
stredu tabuľky, skončili na 7. mieste zo 14 klubov, čo ale nie je

úplne uspokojivé. Tiež dúfame v zlepšenie hry a lepšie tabuľkové postavenie v ďalšej sezóne.
Dňa 22. 6. sme mali III. ročník turnaja detí „Memoriál Martina
Pašku“, kde sme si uctili nášho kamaráta „Henesa“. Naši síce skončili
na 4. mieste, ale nevadí, tento turnaj nie je o umiestnení. Pred novou
sezónou máme rozpracovaný projekt zavlažovania ihriska, snáď sa
môžeme tešiť na krásny trávnik, na ktorom budú naše družstvá neporaziteľné.
Na záver chceme poďakovať obci Zvolenská Slatina za podporu, pomoc a vynikajúcu spoluprácu. Ďalej vedenie klubu ďakuje trénerom
Petrovi Koristekovi, Petrovi Nosálovi, Miroslavovi Žákovicovi a Igorovi Lietavovi za odvedenú prácu. V neposlednom rade ďakujeme
za podporu divákom a priaznivcom. Teraz nás čaká chvíľa oddychu
a príprava na novú sezónu.
Martin Malatinec

Stolný tenis vo Zvolenskej Slatine
Dňa 1.6.2019 sa členovia „B“ družstva
stolnotenisového oddielu vo Zvol. Slatine
ako víťazi 1. oblastnej ligy v súťažnom ročníku 2018/19 zúčastnili kvalifikačného turnaja
o postup do 4. ligy (druhej najvyššej krajskej
súťaže). Tento kvalifikačný turnaj sa konal
v telocvični Technickej univerzity vo Zvolene za účasti víťazov ostatných oblastných
líg v rámci BB kraja, a to družstva Kremnice
„A“, Hrachova a Podbrezovej „B“. Po náročných bojoch sa konečným víťazom kvalifikácie o postup do druhej najvyššej krajskej

súťaže stalo družstvo STO Zvolenská Slatina
„B“. Na základe tohto úspechu bude mať naša
obec dvojnásobné zastúpenie v krajských súťažiach, a to družstvo „A“ v 3. lige a družstvo
„B“ vo 4. lige. V kvalifikácii nastúpili hráči
Zvolenskej Slatiny nasledovne: Petronela
Cerovská, Oliver Cerovský, Peter Cerovský,
Dušan Hronec, Ivan Nagy a Patrik Krajč. Dúfajme, že sa im bude v tejto novej súťaži dariť
a budú šíriť dobré meno Zvolenskej Slatiny aj
mimo zvolenský región.
Ivan Libiak

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁÈOV – (verejnosť obce) „MAJSTER SLATINY“ v stolnom tenise
Dňa 16. 6. 2019 členovia STO vo Zvolenskej
Slatine zorganizovali v miestnej telocvični ZŠ
s MŠ T. Vansovej 4. ročník stolnotenisového turnaja pre širokú verejnosť (neregistrovaných hráčov)
s názvom o „MAJSTRA SLATINY“ v kategóriách
detí a dospelých. Každý účastník obdržal vecnú
cenu a víťazi navyše poháre a diplomy. Turnaj mal
výbornú úroveň aj napriek očakávaniu vyššieho
počtu účastníkov, ale všetci boli spokojní aj vďaka pripravenému občerstveniu a každý prežil jeden

pekný deň v športovom duchu a súťaživej nálade.
V kategórii detí obsadil 1. miesto Adam Blažko,
2. miesto Matúš Slúka a 3. miesto Tadeáš Štepiga. V kategórii dospelých obsadil 1. miesto Martin
Mlynárčik, 2. miesto Vladimír Košťál a 3. miesto
Bystrík Straka. Tento turnaj členovia stolnotenisového oddielu vo Zvolenskej Slatine organizujú
každý rok koncom mája, resp. začiatkom júna a už
teraz sa tešia na budúci ročník.
Ivan Libiak
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