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A opäť sa zjesenieva
Keď sa povie jeseň, niekto si predstaví
lesy s farebnou fantáziou, šuchotanie zlatého lístia pod nohami, zrelé plody, ale iný si
zas predstaví len pochmúrne počasie a dažďom rozmočenú zem. Je to len uhol pohľadu. Pre niekoho je jeseň krásna, pre niekoho nie. V každom prípade jeseň zvestuje,
že leto definitívne skončilo, dni sa začínajú
krátiť, noci sa predlžujú, je čas zozbierať
plody našej zeme a práce ľudských rúk.

Aj v obci sme sa snažili využiť pekné
a dlhé letné dni na zrealizovanie investičných akcií a stavebných prác, na ktoré sme
si v rozpočte vyčlenili finančné prostriedky, alebo sme získali nenávratné zdroje.
Úspešne sa nám podarilo ukončiť rekonštrukciu a prístavbu budovy materskej školy. Táto bola v mesiaci júl skolaudovaná
a od septembra je v rozšírenej kapacite využívaná našimi deťmi. V mesiaci október
ešte budeme realizovať rekonštrukciu prístupovej cesty k materskej škole a budovať
spevnenú plochu pred areálom i v areáli,
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aby sme ešte pred zimnou údržbou zabezpečili bezpečné parkovanie pre rodičov
i zamestnancov. Keďže práce sa budú realizovať v plnej prevádzke materskej školy,
chcem rodičov požiadať o toleranciu a pochopenie, kým budú stavebné práce prebiehať.
V mesiaci júl boli ukončené aj stavebné
práce na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice
a spevnenej plochy okolo nej. Bol opravený súvislou vrstvou asfaltu úsek cesty do
časti obce Boroviny a v mesiaci september boli urobené
asfaltové úpravy ciest v uliciach, dotknutých kanalizáciou. Ulica Mierová, Pod
Hájom, Pod Dielom a Poľovnícka bola asfaltovaná
v celom úseku, na ktorom
sa realizovala stavba kanalizácie. Na budúci rok sa doasfaltujú úseky ulíc Borovinská cesta a Malá strana,
kde dochádza k stretu s vodovodným potrubím a bude
sa tu najskôr realizovať prekládka tohto potrubia. Cesty
II. a III. triedy (ulica T.Vansovej a Očovská cesta) sa
budú v celej šírke asfaltovať
v roku 2020 z finančných
zdrojov investora stavby –
StVS, a.s. Banská Bystrica.
V mesiacoch august
a september obec vybudovala kanalizačné prípojky
k rodinným domom, ktoré
neboli zahrnuté v projekte rozšírenia kanalizácie
z roku 2009. Celkovo teda obec aj vrátane menších investičných akcií preinvestovala z vlastných zdrojov i z nenávratných
finančných príspevkov v roku 2019 spolu
takmer 390 tisíc Eur.
Čo sa nám nepodarilo v tomto roku zrealizovať, to je rekonštrukcia Domu smútku.
V mesiaci september obec podala žiadosť
o NFP cez MAS Podpoľanie a prebieha
proces posudzovania žiadosti. Aj proces výstavby chodníka v súbehu s cestou
II. triedy (ul. T.Vansovej) je zatiaľ v štádiu vybavovania stavebného povolenia.

ročník XII.

október 2019

ÚVODNÍK
Keďže tu ide aj o prekrytie cestného rigolu
a budovanie novej kanalizácie na dažďovú
vodu, to znamená o vodnú stavbu a zároveň dochádza k stretu s viacerými sieťami,
situácia sa veľmi komplikuje. Ale budeme
robiť všetko preto, aby sme mohli práce
zrealizovať v budúcom roku do začatia asfaltérskych prác na komunikácii.
Tak nech teda aj pestrofarebná malebnosť
jesene patrí k nášmu životu tak, ako farebnosť života človeka vo farbách múdrosti,
skúsenosti, spokojnosti a životného bohatstva. Tieto hodnoty by mali patriť k jeseni
života každého z nás. A keďže je október,
Mesiac úcty k starším, dovolím si pozdraviť tých, ktorí už zožali plody svojho života
a svojej práce, ohýbajú sa pod ťarchou rokov ako stromy a v tvári sa im zračí pestrosť
prežitého. Majú v sebe múdrosť a zrelosť
skúseností. Pozdravujem všetkých, ktorí urobili veľa pre svojich blízkych i pre
nás ostatných a zaslúžia si našu pozornosť,
lásku, úctu a vďaku. Prajem našim starším
spoluobčanom ešte veľa pekných chvíľ, prežitých v kruhu svojich rodín, pevné zdravie
a pokojnú jeseň života.
Mária Klimentová
starostka obce
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Dni ochotníckeho divadla vo Zvolenskej Slatine
Organizujú: Miestny odbor MS, Obec
Zvolenská Slatina, Podpolianske osvetové
stredisko a Inštitút vzdelávania MS, n.o.

Venované 100. výročiu Márie Ďuríčkovej

13.10. (nedeľa) 14:00 – Slávnostná akadémia pri príležitosti 100.
výročia narodenia Márie Ďuríčkovej. Účinkujú žiaci Základnej
školy Terézie Vansovej a Folklórna skupina Slatina. (vstup voľný)
15.10 (utorok) 18:30 – Premietanie z archívu MO, Obrázky zo
starej dediny, autor: Štefan Jombík, videozáznam z roku 2006, DOS
T. Vansovej pri MO MS Zvolenská Slatina. (vstup voľný)
16.10. (streda) 18:00 – Prebuď sa Katarína, autor: Milan Grgič,
DOS Braxatoris Krupina. (vstupné 1,5 €)
18.10. (piatok) 18:00 – Žobrácke dobrodružstvo, autor:
Ján Solovič, DOS Podzámčok (vstupné 1,5 €)
20.10 (nedeľa) 16:00 – Slovenská sirota, autor: Marína Oľga
Horváthová, DOS T.
Vansovej
priMO
MOMS
MS Zvolenská Slatina.
sovej pri
T. Van
(vstupné 2 €)

Dni ochotníckeho divadla sa konajú pod záštitou herca Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene Richarda
Sanitru, ktorý sa ako divák zúčastní jedného z predstavení, po ktorom sa s vami rád porozpráva o divadle
ochotníckom aj profesionálnom.

Letný festival GUÈA umenia prilákal stovky návštevníkov
Ak ste uprostred leta zostali doma alebo ste
z iného kúta zablúdili do Zvolenskej Slatiny,
areál bývalého Kina Pokrok priniesol víkend
plný kvalitnej muziky, zaujímavých inšpiratívnych diskusií, divadla, či vizuálneho ume-

nia. Headliner festivalu, legendárna PARA
- Brutálna zostava zaplnila kulturák do posledného miesta. Po ukončení 7. ročníka vám
prinášame fotografie a pár slov o atmosfére,
ktorú malý festival svojim návštevníkom ponúkol. O tom, že Festival Guča umenia začína
byť obľúbený a v ponuke letných festivalom
má svoje miesto, niet pochýb.
Predpovede počasia festivalovému víkendu
nepriali. Skôr naopak. Organizátori verili, že
dážď nadšencov súčasného umenia neodradí
a prídu si vychutnať program, ktorý by sa nenechal zahanbiť ani pred festivalmi väčšieho
typu. Samotný festival odštartovalo divadlo
Commedia z Popradu výborným prevedením
komédie Skrotenie zlej ženy.
Po predstavení dážď ustal a okrem miest v
kulturáku sa začal plniť aj jeho areál. Pohľad
na hmýriacich sa ľudí, pobehujúce deti, príjemne rušné trhy mladých remeselníkov a dizajnérov, napovedal, že to, čo sa deje je výnimočné a dni príprav, mali svoj zmysel.

Na dvoch pódiách sa od sobotného popoludnia do polnoci, striedali zaujímaví hostia.
Menšie klubové pódium otvorila diskusia:
Tváre slobody - 30 rokov po nežnej. Nielen
o spomienkach na Nežnú revolúciu, ale aj
o dennodennom boji za slobodu, rozprávali
Peter Zajac - literárny kritik, spoluzakladateľ
a jeden z hlavných predstaviteľov hnutia Verejnosť proti násiliu a Daniel Pastirčák - kazateľ Cirkvi bratskej, esejista a výtvarník.
Prvým hudobným hosťom tohtoročného
festivalu, bola Katarína Máliková, ktorá je
výraznou súčasťou aktuálnej hudobnej scény.
Koncert bol poetický, originálny, plný hudobných vrstiev s veľkou hĺbkou. Okrem piesní z
oceňovaného albumu Pustoval, zahrala Katka
aj nové skladby.
Doznievali posledné melódie koncertu a na
klubovom pódiu už spoločne s Martinom Cerovským začínali diskutovať primátor Bratislavy, Matúš Vallo a starosta Spišského Hrhova, Vladimír Ledecký. Téma pritiahla mnohých návštevníkov. Rozprávanie hostí o tom,
ako tvoriť dobrú dedinu a dobré mesto, bolo
mimoriadne inšpiratívne.
Do moderátorského kresla po diskusii zasadol Rado Sloboda s letným cyklom Literárne
disco na cestách, ktoré bolo realizované v rámci projektu Literárna bašta. Návštevníci mali
možnosť spoznať šumavského básnika a samotára Romana Szpuka, jedného z hrdinov
populárnej knihy Raději zešílet v divočině.
Na hlavnom pódiu sa počas diskusie už zvučila kapela Para. Keby niekto pred pár rokmi
povedal, že raz na festivale GUČA umenia vystúpi táto už pomaly legendárna skupina, asi
by tomu málokto uveril.
Do Zvolenskej Slatiny docestoval aj azda
jeden z najznámejších slovenských cestovateľov Martin Navrátil, autor cestovateľského

portálu Travelistan. Parou roztancovanému
davu, pomohol vychladnúť, svojim rozprávaním o plavbe popri pobreží Antarktídy.
Elektronickou hudobnou bodkou bola nočná tancovačka s frontmanom kapely Elections
in the Deaftown Lukášom Zdurienčíkom.
Zmes housu, elektropopu a ďalších hudobných motívov predstavil pod názvom Blame
Your Genes.
Návštevníci okrem programu na pódiách
mali možnosť v areáli festivalu si prehliadnuť
až 3 výstavy, niekoľko umeleckých inštalácií
a taktiež zažiť nočnú prehliadku v galérie Jána
Kulicha.
Súčasné umenie pritiahlo do Zvolenskej Slatiny viac ako tristo návštevníkov. Malé festivaly neponúkajú masový letiskový zážitok, ale
atmosféra, ktorú tvoria je neopakovateľná a nie
je možné ju vybudovať na veľkých plochách.
Vďaka komornejšej a rodinnej nálade postupne

vychádzajú z tieňa známych, niekoľko tisícových festivalov. Festival GUČA umenia nikdy
nemal ambíciu konkurovať obrovským hudobným podujatiam, chce skôr vytvárať a ponúkať
kultúrnu alternatívu svojmu regiónu. Veď predsa, súčasné umenie patrí aj do dedín.
Text: Jana Sekerešová
Foto: Matej Fekiač

Vo farskej záhrade bolo 17. augusta rušno
Tretí augustový týždeň sa v našej obci niesol v duchu príprav a očakávaní. Pár dobrovoľníkov sa totiž rozhodlo usporiadať oficiálne prvý
ročník kresťanského festivalu „Vo farskej záhrade“. Samozrejme, že len
týždeň na to nestačil. Celá akcia sa chystala takmer pol roka dopredu .
To hlavne preto, že také (v kresťanských kruhoch )zvučné mená ako Timothy, či Kapucíni si treba veru zarezervovať poriadne dopredu. Kým
niektorí kosili, hrabali, upratovali, zdobili, stava li pódium či stany, iní
zase maľovali tričká, plietli ružence, varili a vypekali… Inak povedané,
práce bolo vyše hlavy, ale stálo to za to.

Celá akcia začala- ako inak, svätou omšou. A to nie hocijakou. Prítomní na nej boli až traja kňazi. Náš duchovný otec Pavol Cerovský,
otec Dušan Mesík z Čerína a otec Jozef Maretta. Ten veru počas kázne
nejedného podriemkávajúceho zdvihol z lavice.
Po svätej omši sa ľudia presunuli do farskej záhrady, kde už na pódiu
hrali a spievali mládežníci zo Zvolenskej Slatiny, ktorí sa dostali počas
podujatia k mikrofónom viackrát.
Festival otvoril svojím príhovorom otec Paľko. Potom sa už do neskorých večerných hodín striedala hudba s hovoreným slovom. Hneď
po svedectve o tom, prečo a ako vznikol tento festival, vystúpil na
pódium Štefan Bratko. Musíme priznať, že tí, ktorí ho ešte nepočuli,
boli poriadne milo prekvapení, aký talent máme tak na dosah ruky – na
Sekieri. Domácim dobre známy ujo Vlado Bahýľ si pre nás pripravil
prednášku „Veda a viera“.
Miro Jilo si zaslúži veľkú pochvalu. Jeho vystúpenie bolo určené pre
deti a tie sú, ako vieme, často oveľa náročnejšie ako my dospelí. Podarilo sa mu zabaviť a strhnúť do svojich pesničko-hier hádam úplne všetky.
Po kope smiechu a zábavy sme trochu zvážneli. Otec Jozef Maretta
sa nám prihovoril so svojou prednáškou o tom, ako si zlorečením sami
sebe môžeme veľmi uškodiť a neskôr ešte s jednou, o duchovnom boji
v rodinách.
Aby sme náladu trochu „odľahčili“, zavolali sme na pomoc našich

slatinských hasičov. To čo dokázali „vyčarovať „ na holej lúke sa len
tak nevidí. Všetky deti aj dospelí sa mohli doslova okúpať v pene a väčšina to aj urobila. Myslíme si, že pre deti to bola úplne najlepšia časť
festivalu.
Timothy sme už spomínali. Sú známou chválovou kapelou a ich tvorbu pozná snáď každý mladý kresťan. Nesklamali. Ich vystúpenie bolo
plné vďaky, svedectiev a výbornej hudby.
Ich viera je veľká a keď hovoria a spievajú, je to skutočná modlitba.
O ďalšie hudobné vystúpenie sa postaral náš starý známy Peter Janku.
S jeho tvorbou sme sa zoznámili už minulý rok, keď ako úplne prvý
účinkujúci prisľúbil účasť na nultom ročníku festivalu. Jemu vlastne
vďačíme aj za to, že nás k organizácii festivalu povzbudzoval.
Kapucíni sú na gospelovej scéne už legendou. A budúci rok oslávia
25 rokov svojho účinkovania. Ich hudba je chytľavá a spevavá, ich texty
povzbudivé. Zaujali, zabavili a roztlieskali celé publikum.
Čerešničkou na torte bol Pavel Helan, ktorý nám tak trochu akoby
spadol z neba. Bol to totiž jediný účinkujúci, ktorý sa na náš festival pozval sám. Neskôr sám priznal, že také niečo ešte nikdy neurobil. A sme
mu za to vďační. Je to skutočne pán muzikant a zabávač. Deťom (ktoré
už po tme voľne šantili v sene) vymýšľal pesničku na mieru priamo na
pódiu. A skvelú náladu robil až do samého konca. Po vystúpení sa rozhodol ostať tu aj na noc a tak sme sa z jeho hlasu mohli tešiť ešte aj pri
nedeľnej svätej omši.
Úplný záver patril samozrejme ďakovnej modlitbe, ktorú viedol otec
Jozef. Ruka v ruke sme chválili a ďakovali Pánovi za toto krásne dielo. A touto cestou by sme chceli poďakovať aj každému, kto sa tohto
podujatia zúčastnil, alebo pri ňom akokoľvek pomáhal. V prvom rade
veľká vďaka pani starostke a celému obecnému zastupiteľstvu za pomoc a podporu. A rovnako hasičom, tetuškám ktoré napiekli, či požičali
pokrovce, chlapom ktorí pochystali balíky sena a v neposlednom rade
každému kto prišiel. Veríme, že nikto neoľutoval. Tešíme sa na vás aj
budúci rok.
farníci zo Zvolenskej Slatiny

Folklórna skupina na významných podujatiach
Rok 2019 sa prehupol do svojej záverečnej fázy, a tak je opäť vhodná doba pomaly sa
obzrieť dozadu a pripomenúť si to najdôležitejšie z činnosti Folklórnej skupiny Slatina.
Prvé väčšie vystúpenie v tomto
roku sme absolvovali na Sliači
počas veľkonočných
sviatkov,
keď sme v sobotu
20. apríla prichystali hodinové
vystúpenie
pre
kúpeľných hostí. Ďalej stojí za
zmienku, pochopiteľne, vystúpenie na domácom Slatinskom
jarmoku 8. júna. Niektorí členovia folklórnej
skupiny mali účinkovať aj v programe neviest
na Slávnostiach pod Poľanou v Detve, no pre
nepriazeň počasia bol tento programový blok
zrušený. Zvolenskú Slatinu tak reprezentovali aspoň Kurnasovci v piatkovom programe
slávností „Podpolianska pieseň rodiny“.

Slatinskí folkloristi si tak museli na tohtoročné významnejšie vystúpenie počkať až
do augusta a to čakanie vôbec nebolo márne. Dostali sme totiž pozvanie účinkovať na
Hontianskej paráde v Hrušove. Na tomto
podujatí sme ešte v minulosti nikdy neúčinkovali, a tak nám pribudol do našej kroniky
ďalší významný míľnik. Predstavili sme sa
hneď dvakrát, najprv na takzvanej „Lesnej
scéne“ s 30-minútovým programom, potom
s 15-minútovým blokom aj na hlavnom pódiu na amfiteátri.
Hneď na druhý deň, v nedeľu 18. augusta
sa ušla pocta aj našim chlapom – rozkazovačom. Tohtoročné Muziky pod Poľanou na Raticovom vrchu v Hriňovej boli totiž pri príležitosti zapísania rozkazovačiek do Zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
symbolicky venované práve rozkazovačkám.
Slatinskí rozkazovači dostali pozvanie predstaviť sa v sprievode „našej“ ľudovej hudby
Vrchovská ruža, ktorú vedie známy predník
Pavol Martinka.
1. septembra folklórna skupina vystúpila
na domácej pôde pri príležitosti 75. výročia

SNP. No a doteraz posledné vystúpenie sme
absolvovali 21. septembra v maďarskom mestečku Albertirša pri oslavách príchodu Slovákov do tejto oblasti pred vyše 300 rokmi. Práve naša obec Zvolenská Slatina má výborné
vzťahy s týmto maďarským mestečkom, a tak
na programe sa zúčastnili aj zástupcovia obce
v čele s pani starostkou Máriou Klimentovou.
A na záver ešte jedna horúca novinka.
V najbližších dňoch pre všet kých našich
priaznivcov spustíme oficiálnu facebookovú
fanúšikovskú stránku, kde sa budete môcť dozvedieť viac o činnosti našej folklórnej skupiny, blížiacich sa vystúpení a podobne.
Matej Žubritovský
Foto: Raticov vrch, Hrušov

Významní rodáci – Koloman Peťko

V nadchádzajúcom čase si pripomenieme
70. výročie úmrtia Kolomana Peťka. Že ste
o ňom ešte nepočuli? Ani sa niet čomu diviť.
Mnohým osobnostiam sa nedostáva takej
pozornosti, akej by sa malo, a tak ostávajú
takmer v zabudnutí, hoci ich práca a život
priniesli na svet mnoho dobrého. Hoci nebol
rodeným Slatinčanom, jeho život je s našou
obcou nerozlučne spätý a pre mnohých našich predkov bol skutočnou kotvou, u ktorej
našli pochopenie a pomoc.
Narodil sa v deň deväťdesiateho druhého
výročia vypuknutia Veľkej francúzskej revolúcie, čiže 14. júla 1881, neďaleko Banskej Bystrice v Slovenskej Ľupči. Peťkovci
boli šľachtická – zemianska rodina, ich majetky sa nachádzali neďaleko obce pri doline
Driekyňa. Tu vlastnili papiereň, ktorej vznik
sa datuje na začiatok 18. storočia. Jeho otcom bol Koloman Jakub Peťko (po ňom teda
získal aj krstné meno), matkou Amália, rodená Gryllusová. Zaujímavosťou je, že bola
od ženícha o 13 rokov staršia, a teda zjavne
ani nevadilo, že novomanželia mali odlišné
náboženské vyznanie, čo v minulosti bývalo
výraznou prekážkou. Názov rodnej oblasti
si zvolil aj ako prídomok k menu – podpisoval sa ako Koloman Peťko-Driekynský.
Prvé školské roky strávil v Slovenskej
Ľupči, a keďže rodina nemala finančné
ťažkosti, bez problémov pokračoval v rokoch 1892 – 1896 v štúdiu na gymnáziu
v Banskej Bystrici, potom však na ďalšie
štyri roky prešiel do Banskej Štiavnice. Po
maturite roku 1900 pracoval ako praktikant
na ľupčianskom notárskom úrade. Následne sa rozhodol pre právo, začal študovať na
univerzite v Budapešti, avšak zdarný koniec
štúdia sa nekonal. Štúdium zanechal a roku
1902 získal vzdelanie na pozíciu notára.
Zrejme ani netušil, aký významný krok to
bude pre neho i pre spoločnosť.

Notárska kariéra začala v rodnom kraji,
keď získal miesto podnotára v Ponikách,
kde bol do roku 1905. Potom prešiel
k nám do Zvolenskej Slatiny a tu sa roku
1907 stal hlavným notárom. Vo svojej
práci a záujmoch však nebol sústredený
len na seba, ale snažil sa, predovšetkým,
pomôcť ľudu. Bol činný v hospodárskej,
sociálnej aj kultúrnej práci – podporoval zakladanie hospodárskych družstiev
(spolky roľníkov) aj úverových družstiev
(fungovali ako banky, poskytovali pôžičky). V slovenskej literatúre je notár často
zobrazený ako zlý manipulátor, hľadajúci len svoj prospech. Koloman Peťko
takýmto rozhodne nebol a svojmu menu
i povolaniu robil skutočne česť. Absolútne sa odmietol podieľať na maďarizácii
a zásahoch proti slovenskému národnému hnutiu. Veď rodina bola spríbuznená
s Krčméryovcami a August Horislav Škultéty patril k štúrovcom. Jeho česť sa ukázala
aj v ťažkých chvíľach vzniku Česko-Slovenska roku 1918. Niekoľko Slatinčanov bolo
uväznených a maďarskí žandári ich chceli
pre vzburu popraviť. Koloman Peťko ako
notár zasiahol, zaručil sa za nich, čím im
zachránil život. Obci tiež zaručil bezpečnosť
a fungovanie štátnej správy. Jeho zásluhou
boli vytvorené aj Národná rada a Národná
garda, ktoré zabezpečili pokoj v náročnom
prechode z Uhorska do ČSR. Vzhľadom
na to, že bol dôveryhodnou osobou, sa po
vzniku Česko-Slovenska dostal aj do župnej
správy a v rokoch 1918 – 1922 bol slúžnym
(hlavným predstaviteľom) veľkoslatinského
okresu. Zapáčilo sa mu nielen slatinské prostredie, ale i ženy, oženil sa s dcérou evanjelického farára a národovca Jána Alexandra
Fábryho Elenou.
Roku 1922 došlo v krajine k zmene štátnej správy, tradičné župy a okresy zanikli,
vznikli tzv. veľžupy, ktorých už bolo len
šesť. Aj u Kolomana Peťka teda došlo k zmene, bol preložený do Lučenca, kde v rokoch
1923 – 24 zastával funkciu okresného náčelníka. Nakrátko sa dostal aj na veľmi vysokú pozíciu, keď bol v rokoch 1924 – 25
tajomníkom Ministerstva s plnou mocou pre
správu Slovenska – bolo to špeciálne ministerstvo, ktoré malo v rámci ČSR spravovať
Slovensko v súlade s požiadavkami celoštátnej vlády v Prahe. V rámci pracovnej náplne
mal na starosti matriky, ktoré sa mu podarilo
výrazne upraviť a skvalitniť. Vysokú politiku však opustil a pracoval ako hlavný notár
Pohronskej župy vo Zvolene. V roku 1928
ho však vysoká politika prilákala späť. Zase
došlo k zmene štátnej správy, pôvodné Ministerstvo bolo zrušené a nahradené Krajinským úradom. V tomto úrade v Bratislave
zastával pozíciu radcu šesť rokov a pracoval
v oddelení riadenia okresov. Keďže s tým
mal mnohé skúsenosti, opäť dokázal mnohé
skvalitniť a vyriešiť.

V tom čase vrcholila aj hospodárska kríza a slovenské obyvateľstvo trpelo veľkou
biedou a nezamestnanosťou. V roku 1934
sa teda vrátil k práci na povznesení slovenského ľudu, zapojil sa do regionalistického
hnutia, ktorého cieľom bolo pozdvihnúť
životnú úroveň a pracovné možnosti v zaostalých regiónoch krajiny. Do roku 1936
tak bol pracovníkom Národohospodárskej
župy stredoslovenskej vo Zvolene, ktorá
podporovala bežnú ekonomickú činnosť
v prospech obyvateľov a bola vôbec prvou organizáciou na vtedajšom Slovensku
s týmto programom. Jeho sociálne cítenie sa
prejavilo aj v politickej orientácii – orientoval sa ľavicovo – bol prívržencom Československej sociálnodemokratickej strany. Pre
zdravotné problémy však musel roku 1936
odísť na invalidný dôchodok.
Udalosti okolo druhej svetovej vojny ho
však nenechali chladným, rozhodol sa neleniť a napriek zdravotným problémom sa
zapojil do odbojovej činnosti. Bol členom
sociálnodemokratického odboja, v Banskej Bystrici sa zúčastnil zjednocovacieho
zjazdu sociálnej demokracie a komunistov,
odvtedy bol členom komunistickej strany.
Po vojne sa stal pracovníkom a istý čas aj
podpredsedom Okresného národného výboru a predsedom plánovacej komisie vo
Zvolene. Tu aj dožil svoj život vo svojom
dome na Moyzesovej ulici 34. Umrel 21.
júna 1949. Pôvodne bol vo Zvolene aj pochovaný, no neskôr bol vytvorený spoločný
rodinný hrob pre neho, jeho manželku i syna
Kolomana Jána na evanjelickom cintoríne
v Banskej Bystrici.
Svoje rozsiahle skúsenosti so štátnou
správou sa rozhodol sprístupniť aj odbornej
verejnosti, aby tak prispel k zdokonaleniu
systému administratívy v celom štáte. Je
autorom jedenástich príručiek, medzi ktoré
patria Návod k revíziám okresných úradov,
Návrh zákona k reforme verejnej správy,
Verejná správa na Slovensku so zreteľom na
správu okresnú, Okresné zriadenie na Slovensku či Obecní notári a verejná správa.
Okrem nich napísal aj množstvo článkov,
ktoré uverejňoval v novinách Hlásateľ, Administratívny vestník, Prúdy, Národná ob-

roda, Nové slovo, Stredné Slovensko... V rokoch 1945 – 48 tiež pôsobil v novinách Novohradský hlas. Jeho rukopisná pozostalosť
je uložená v archíve vo Zvolene a obsahuje
aj údaje z jeho výskumu slatinskej histórie.
Z hľadiska výskumnej práce je jeho najvýznamnejšou prácou zbierka pečatí. Nie
je presne jasné, ako zbierka vznikla, Koloman Peťko ju zrejme len opatroval, čo však
nijako nezmenšuje jeho zásluhy na zachovaní tejto zbierky. Obsahuje dokopy 1254
pečatí. Sú to pečate prsteňové, na ktorých
je vyobrazený rodový erb, zistiť presného
vlastníka je však ťažké, lebo takéto prsteňové pečatidlo mohlo používať i viac členov
rodu. Časť z nich bola síce poškodená ne-

vhodným skladovaním, lebo zberateľovou
smrťou sa na ne zabudlo, väčšina však ostala nepoškodená. Presne určiť je možné 996
pečatí zemianskych rodov, ktoré patria 657
rôznym rodom. Je to teda naozaj rozsiahly
a jedinečný súbor. Okrem toho sa v zbierke
nachádzajú aj pečate župné, mestské a cirkevné, ba dokonca tri pečate vládnuceho
rodu Habsburgovcov. Všetky pochádzajú
z konca 19. a začiatku 20. storočia a nejakým spôsobom sa viažu k územiu Slovenska. Držitelia pečatí, či už rody, alebo
organizácie, buď pochádzali zo Slovenska,
boli na Slovensku alebo sa s naším územím
inak súviseli, čo ešte viac zvýrazňuje prínos
zbierky pre kultúru a históriu nášho národa
i územia. Zbierka sa aj odborne nazýva Peť-

kova zbierka pečatí a môžete sa o nej dozvedieť viac v knihe Jozefa Nováka Rodové
erby na Slovensku II.
Koloman Peťko, hoci nebol rodený Slatinčan, je osobou určite hodnou pozornosti.
Hoci nevynikal vo výraznejšej umeleckej či
vedeckej činnosti, vynikal v prístupe k ľuďom, v láske k národu, k práci medzi ním
a preň. I v ťažkých časoch sa ukázal byť skutočným človekom, ktorý po sebe zanechá
skutočné posolstvo ľudskosti. Na ľudí ako
on treba byť rozhodne hrdý...
Ivan Hraško
foto: internet

Slatinskí skauti
Najvyšší vrch slatinského chotára je Korčín, a preto sa aj náš
skautský zbor volá Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina. Skauting má v našej obci miesto už od roku 1937.
Aj keď od tej doby našu činnosť už 2-krát zakázali, najskôr počas
Slovenského štátu a neskôr komunisti, stále táboríme, chodíme na
výlety a aktívne sa zapájame do projektov.
V našom skautskom zbore sú rôzne vekové kategórie, no jedno
nás spája stále. Hravosť, kreativita a radosť z toho, že môžeme byť
členmi nášho zboru. Naša programová rada usporadúva pre mladších členov rôzne hry, etapovky, aktivity, výrobu kreatívnych vecí
alebo aj výlety a prespávačky. Radi spoznávame rôzne kultúrne
pamiatky, chodíme sa kúpať, na prechádzky lesom, ktoré sú vždy
niečím špecifické, alebo na výlety na zaujímavé miesta.
V tábore je plno zábavy, no aby to nebolo len o hraní, učíme sa
aj praktické veci, ako napríklad brúsiť nože, prácu s drevom alebo

ako podať prvú pomoc. Počas táborov plníme rôzne výzvy a odborky. Naše tábory boli už neraz v údolí Hučavy, okolí Dúbravice,
ale aj na mnohých iných miestach stredného Slovenska. V táboroch, samozrejme, nemôže chýbať hojdačka alebo lanovka, ktorú
každoročne postavia naši roveri – najstarší skauti.
Náš zbor zrealizoval rôzne projekty. Keď zavítate k nám do klubovne, určite neprehliadnete peknú záhradu s množstvom zelene,
altánkom, pecou, pingpongovým stolom, hrazdami. Väčšími projektmi boli lezecká stena a dedinská sauna. Posaunovať sa môžete
aj vy!
Radi sa spoznávame so skautskými zbormi z celého Slovenska,
a preto sme rozšírili klubovňu o miestnosť, kde je priestor na prespatie. Tešíme sa, keď na víkend prídu skauti z iných miest. V roku
2018 sme v tábore privítali aj skautov z Belgicka, ktorí s nami
strávili niekoľko dní.
Ja som z družiny Bublinky, do ktorej chodím už od včielkovského veku. Sme skautky od 12 do 14 rokov. Na družinovkách sa
zabávame, hráme spoločenské hry, pracujeme s hlinou, staráme sa
o našu malú zeleninovú hriadku, ktorú máme v skautskej záhrade,
športujeme, plníme rozpracované odborky, vyrábame si náramky
a veci z papiera. V našej klubovni máme možnosť napríklad uvariť
si jedlo a vypiť čaj v čajovni. Ako družina máme aj náš družinový
Instagram.
V našom zbore sú ďalšie 3 družiny. Skauti (staršie deti) chodia
do družiny Morky, vĺčatá (mladšie deti) patria do družiny Mravce
a včielky (mladšie deti) do družiny Grilované rybičky. Ak o nás
chcete vedieť viac, sledujte našu webstránku www.korcin.webnode.sk a FB stránku www.facebook.com/21.zbor.
Text: Petra Hrončiaková (12 rokov)
Foto: Matej Fekiač

Materská škola v novom šate
S novým školským rokom sme sa dočkali zmien, na ktoré čakali
deti, rodičia, zamestnanci a verejnosť. Materská škola vo Zvolenskej Slatine si obliekla nové šaty. Bola dokončená prístavba materskej školy, ktorá ponúka krásne veľké priestory pre deti. Do novovybudovanej časti sa presťahovali dve triedy z budovy základnej
školy, čím sa skvalitní vzájomná komunikácia a priestorové podmienky. Veľkým prínosom je moderne zariadená kuchyňa priamo
v budove, preto sa strava už nebude dovážať. V letných mesiacoch

bol vybudovaný nový chodník, ktorý spája pavilón A a pavilón B
materskej školy. Materská škola je pripravená poskytnúť kvalitnú
výchovno-vzdelávaciu činnosť pre všetky deti.
Cesta, na ktorej sa nachádza materská škola teraz, nebola jednoduchá. Prípravy, prístavba, rekonštrukcie a jej modernizovanie
trvali niekoľko rokov. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa pričinili o prístavbu a zmodernizovanie materskej školy.
Eva Hronsk

Dobrovo¾ný Hasièský Zbor Obce Zvolenská Slatina
Dňa 28.8.2019 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania hasičských vozidiel IVECO DAILY. Odovzdávanie sa uskutočnilo
na Hasičskej stanici OR HaZZ vo Zvolene za účasti ministerky
vnútra Ing. Denisy Sakovej, PhD. Celkovo bolo odovzdaných päť
vozidiel pre obce Pliešovce, Turová, Zvolenská Slatina, Očová
a Veľká Lúka.
Ivan Fiľo

Rozmiestnenie kontajnerov október 2019
1
2
3
4
5
6
7
Dátum
8
9
10
11
10
12
13
14
15
16
Spolu

Miesto
Sládkovičova (kostol)
Školská (ostrovček)
Družstevná(panelák),(Asta)
Sebechov (mostík),(Greňo)
T.Vansovej(Ištván)
Budovateľská(škôlka)
ČSA(Rojík)

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10.
Športová(Ihrisko)
X
X
Kráľová(Bartko)
X
X
Komenského(Malatinec)
X
X
Komenského(Farbiaková)
X
X
Očovská Césta(Pekáreň)
X
X
Poľovnícka(stánok),(Krnáč)
X
X
Nový Dvor
X
X
Boroviny (Ľuptáková)
X
X
SNP(Pavlíková)
X
X
Termín po
Malá Slatinka(bývalá škola)
dohode

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32

Dôrazne upozorňujeme, aby do veľkoobjemových kontajnerov nebol umiestňovaný odpad, ktorý sem nepatrí,
najmä elektroodpad a nebezpečný odpad, nakoľko tieto sú zložkami triedeného odpadu. Ďakujeme za porozumenie.

Blahoželáme

Rozlúèili sme sa

Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch júl, august
a september 2019 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Gratulujeme Vám s úprimným srdcom. Keď vravia srdcia, ústa môžu mlčať.
Všetko najlepšie!
Samuel Záchenský
Marián Výboh
Eliška Hrončiaková

Narodili sa

Natália Lebová
Katarína Gašparová

Je málo chvíľ, keď sa život zastaví a je aspoň na okamih taký, aký by sme ho
chceli mať. A narodenia dieťatka k takýmto chvíľam nepochybne patrí.
Srdečne Vám blahoželáme!

Pavel Blaško
Zuzana Suttrová
Margita Lalíková
Už stíchli kroky známe, niet hlasu, čo by nás zavolal,
niet už cesty, ktorá vedie k vám.
Zostalo len prázdno a v srdciach veľký žiaľ!

Víťazstvo na majstrovstvách SR mládeže
Dosiahnuť a zažiť úspech a uznanie patrí u
ľudí k dobrým motívom už od mladého veku.
Aj úspešné výkony v športovej streľbe žiakov
a mládeže zo Zvolenskej Slatiny boli cieleným
motívom a zaručili im postup na Majstrovstvách
SR. Tento cieľ s pomocou a dobrou spoluprácou
s vedením ZŠ s MŠ T.Vansovej a pochopením
a obetavosťou trénerov Športovo-streleckého
klubu Strieborník, dokázali dosiahnuť už druhýkrát. Úspech
z roku 2018 zopakovali aj
v tomto roku.
Mladí strelci museli prejsť
dlhou skúškou odolnosti, niekedy aj poučnou prehrou so
slzičkou v oku. Nakoniec však
prešli víťazne cez obvodné
a krajské kvalifikačné súťaže
mládeže až do finálnej súťaže
– Majstrovstiev SR, ktoré sa
konali v dňoch 12.-14. apríla
v Košiciach. Žiaci našej
základnej školy za účasti 77
súťažiacich skončili zhodne na
4. mieste v kategórii mladších i starších žiakov.
V konečnom hodnotení najlepších 32 súťažiacich
základných škôl Slovenska, naša ZŠ s MŠ
T.vansovej skončila na štvrtom mieste.
Úspešnejší však boli naši strelci v dorasteneckej
kategórii Centra talentovanej mládeže spoločne
so ŠSK Kriváň, keď dokázali v konkurencii 25
klubov suverénne zvíťaziť. Najúspešnejšími
strelcami boli Adrián Pavlík a Alica Poljovková,

ktorí získali na Majstrovstvách Slovenska po dve
víťazstvá a Nina Mičianiková, ktorá získala tretie
miesto. Podrobnejšie výsledky družstiev a jednotlivcov sú zverejnené na stránke Slovenského
streleckého zväzu. V súťaži družstiev získali naši
zverenci 2 prvé, 1 tretie a 1 štvrté miesto.
V dňoch 6-8. 9. 2019 sa konali v Príbelciach aj
Majstrovstvá SR v streľbe z guľových zbraní. Na

podujatí štartovali traja mladí strelci nášho ŠSK
Strieborník Zvolenská Slatina. Tešili sme sa zo
zisku jednej zlatej, dvoch strieborných a jednej
bronzovej medaily. Podali vynikajúci výkon a po
prvý raz v histórii nášho klubu vybojovali medaily aj na Majstrovstvách SR z malokalibrových
zbraní.
Vynikajúci výsledok vystrieľal Adrián Pavlík
v disciplíne malokalibrová puška 60 rán ležmo

vkategórii dorastencov s výsledkom 618,9 bodu
čo v konečnom poradí znamenalo prvé miesto.
Na druhý deň v olympijskej disciplíne 3x20 výstrelov obsadil vynikajúce druhé miesto s nástrelom 550 bodov.
Veľkú radosť nám urobili aj naše dorastenky,
ktoré obsadili v disciplíne 3x20 výstrelov nádherné druhé a tretie miesto. Druhé miesto s výsledkom 556 bodov obsadila Nina
Mičianiková a tretie miesto získala
Alica Poljovková s výsledkom 555
bodov. Obidve dorastenky sa zúčastnili aj v disciplíne Ma Pu v leže,
kde obsadili Alica desiate a Nina
štrnáste miesto.
K týmto veľkým úspechom našim mladým strelcom srdečne
gratulujeme a želáme veľa ďalších
úspechov. Nereprezentujú len seba
a svoj strelecký klub, ale zviditeľňujú aj celú našu obec. Zároveň ďakujeme za pomoc a podporu rodičom
žiakov, trénerom, vedeniu obce
i ZŠ s MŠ T.Vansovej, Športovému
streleckému klubu Strieborník, ale aj všetkým
občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k úspešnej reprezentácii našich súťažiacich.
V tomto čase sa začína príprava na ďalší ročník mladých strelcov novej sezóny v streľbe zo
vzduchových zbraní 2019-2020. Budeme veriť,
že bude rovnako úspešná.
Jozef Pavlík st.

Preteky dronov

Futbalové ihrisko Zvolenskej Slatiny sa 24. 8. premenilo na pretekársku trať a stalo sa dejiskom Slovenskej drone ligy, ktorej sa zúčastnili aj
naši letci Štefan Golian a Daniel
Maľa, ktorým sa podarilo vybojovať štrnástu a dvanástu priečku.
Už od skorého rána prebiehali na hracej ploche prípravy
v podobe rozmiestnenia bránok
a vlajok na oblietanie, natiahnu-

tia bezpečnostnej siete a organizácie samotného podujatia, na ktorom sa
stretla slovenská letecká špička v počte sedemnásť súťažiacich.
Poobede nasledovali rýchlostné jazdy na čas
a podujatie zavŕšila prezentácia sedemkilového
dronu Radovana Leitmana z Levíc.
Pevne dúfame, že nás Futbalový klub Zvolenská Slatina podporí aj v budúcnosti a budeme
schopní organizovať podobné podujatia na tak
vysokej úrovni.
Daniel Maľa

Víťazstvo slatinských bežcov „Rýchle Šípy Zvolenská Slatina“ The RUN SLOVAKIA 2019
Neopísateľné bežecké dobrodružstvo
je za nami. Ide o podujatie The RUN
SLOVAKIA, ktoré sa uskutočnilo
14. 6. – 16. 6. 2019. Ide o najdlhší štafetový beh na Slovensku o dĺžke 524 km,
ktoré sme odbehli z Košíc do Bratislavy. Reprezentovali sme Tím EMBA
a RÝCHLE ŠÍPY v zložení 12 bežcov.
Časť tímu tvorili bežci z EMBY a časť
tímu RÝCHLE ŠÍPY tvorili šiesti bežci
zo Zvolenskej Slatiny v zložení: Matej
Schieber, Zuzana Schieberová, Miroslav Kučera, Jozef Paška, Peter Pavlík
a Dušan Pavlík. Každý bežec zabehol
po 4 úseky, v priemere 41 km. Celkovo
štartovalo 52 tímov. Dokázali sme zvíťaziť v kategórii Full marathon, ale
boli sme aj ABSOLÚTNY VÍŤAZ celého štafetového behu s časom 41
hodín 56 minút, priemerný čas na km bol 4 min. 47s.. Na druhom mieste
sa umiestnil Bežecký klub RTVS s časom 43 hodín 12 minút a na treťom
mieste tím Utrhnuté vagóny s časom 43 hodín 28 minút.
Atmosféra bola úžasná a my sme ju videli takto – beh, pot, priatelia,
smiech, pohostinnosť, pasta párty, pľuzgiere, víťazstvo, crew, výkon, Su-

docrem, spacák, prebdené noci, teplo, dážď, vyprážaný syr, pivo, medveď,
RTVS, únava, krása, SLOVENSKO.
Ďakujeme všetkým za podporu a hlavne sponzorom: Miestnemu odboru Matice Slovenskej vo Zvolenskej Slatine, firme Uniagro, s.r.o.,
Zvolenská Slatina; Firme BEA Liptovský Mikuláš a Elitgym – METAM
Očová.
Ja osobne ďakujem za krásny a nezabudnuteľný zážitok môjmu tímu.
Zuzana Schieberová
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