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Každý má
právo na spokojný spánok
Neprešli ani tri mesiace a máme tu ďalší
anonymný list. A hoci ma pisatelia nežiadajú
o jeho uverejnenie v obecných novinách, som
presvedčená, že to musím urobiť. Nie je totiž
adresovaný mne a neviem ako ináč informovať tých, ktorým je určený o tom, čo majú naši
pisatelia na srdci.

poludnie a majiteľ nemá snahu vypnúť hudbu
z reproduktorov. Veď prečo by to aj urobil, on
je spokojný, má predsa tržbu.
Ale spokojní ste aj vy rodičia? Vám v neskorých nočných hodinách nechýba dieťa doma?
Veď vekový priemer návštevnosti, konkrétne
tejto reštaurácie GETA ,je 17 rokov. Kde je
morálka?
Kde je rodičovská autorita, kde sú zákony?
Zamyslime sa, keď naše dieťa ide večer na
prechádzku – kam ide, s kým a do akej nočnej
hodiny.
A vy, pán majiteľ GETY, nehryzie Vás ani
trošku svedomie, že kvôli Vám a kvôli tomu,
že neviete, kedy máte reštauráciu zavrieť, niekoľko ľudí nemôže pokojne spať? Vám by sa to

ÚVODNÍK
páčilo, keby Vám pod oknami do neskorých
nočných hodín vyhrávala hudba a vyrušovala
Vás hlasná ľudská vrava? Vy si neuvedomujete, že rušíte nočný pokoj?
Nespokojní obyvatelia z Družstevnej ulice,
Cintorínskej cesty,
Sebechova, časti T. Vansovej“
Tu je jeho plné znenie:
„Končí mesiac jún a zároveň s ním koniec
školského roka. Začínajú prázdniny. Najkrajšie, najdlhšie v kalendárnom roku.
Tešia sa všetci - deti, študenti, ale aj rodičia. Je to čas oddychu, dovoleniek, táborov,
zážitkov, ale aj rizík. Ožijú ulice našej obce
aj vo večerných hodinách. Škoda, že len ulice. Ožijú reštaurácie, kde sa mládež stretáva.
Na tom by nebolo nič zlé, ale keď už počas
školského roka cez víkendy nevedia v reštaurácii GETA, že je 22.00 hod. a tým tzv. záverečná, tak čo bude teraz v období prázdnin?
Mrzí nás, že je to verejne známe – otvorené
majú do skorých ranných hodín a úplne drzo
sa tam baví prevažne mládež, ktorej čašníci
bez problémov nalievajú alkohol. Na terase
si v pohode sedia a bavia sa ako na pravé

Čo k tomu dodať! Hádam len toľko, že naši
nespokojní občania majú pravdu a tentokrát
je na ich strane i zákon. Každý, kto svojím
hlučným správaním po 22.00 hodine ruší nočný pokoj, porušuje zákon a dopúšťa sa priestupku. Nehovoriac o tom, že obec má prijaté Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2010
o určení pravidiel predaja v obchode a času
prevádzky služieb, podľa ktorého každá prevádzka v obci má byť po 22.00 hod. zatvorená, až na niektoré osobité prípady, ktoré toto
VZN za určitých podmienok pripúšťa.
Majitelia prevádzok v obci o tomto predpise vedia a mali by ho rešpektovať a záverečnú
hodinu dodržiavať. Žiaľ, nie všetci to robia.
Vôbec si pri tom neuvedomujú, že hlučná
hudba a bujará vrava na terase, podgurážení
zákazníci opúšťajúci prevádzku v neskorých
nočných hodinách svojím hlučným správaním

obťažujú a znepríjemňujú život obyvateľom
obce, žijúcim v blízkosti týchto zariadení.
Mnohí z nich majú malé deti a ani týmto
nie je dopriaty pokojný spánok v teplých letných nociach, kedy sa bez otvoreného okna
v miestnosti nedá spať. Vieme, že na druhej
strane sú tu teplé letné večery a mladí ľudia,
ktorí sa chcú zabávať do neskorých nočných
hodín. Musia si však na svoju zábavu nájsť iné
miesto, a nie na otvorenej terase uprostred
obytnej zóny. Nikto totiž nemá právo zabávať sa tak, aby obťažoval hlukom svoje okolie
a znepríjemňoval život svojim spoluobčanom.
Mrzí nás, že niektorí majitelia týchto zariadení nerešpektovaním záverečnej hodiny takéto správanie podporujú a porušujú zákon.
Starosta obce, poslanci OZ a kontrolór obce
majú právo kontrolovať dodržiavanie VZN
a hoci neradi, pretože každý z nich by bol
oveľa radšej po 22.00 hodine doma pri svojich rodinách, predsa sú nútení dodržiavanie
záverečnej hodiny skontrolovať. Koniec koncov, dôkazom toho je i tento anonymný list.
A hoci pisatelia chcú zostať v anonymite, je
ich požiadavka oprávnená. Všeobecné právne
predpisy sú na to, aby sa dodržiavali a ak ich
niekto nerešpektuje, bude obec nútená vyvodiť dôsledky. Verím, že tí, ktorých sa to týka,
si to uvedomia a urobia všetko preto, aby
nespokojní občania podobné listy písať nemuseli. Veď aj oni raz možno budú mať malé
deti, ktoré sa budú chcieť pokojne, nerušene
a zdravo vyspať.
Mária Klimentová
starostka obce
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Urbariát obce Zvolenská Slatina
V našich obecných novinách „Slatina – prameň informácií“ sa od ich vzniku predstavilo
viacero organizácií, spolkov, združení pôsobiacich v našej obci.

ktoré stromy podielnikovi patria je nemožné.
Podielové vlastníctvo je nedeliteľné, nemožno ho zrušiť. Najmenšia časť pozemku, ktorú
môže podielnik vlastniť je 2.000 m2. V prípa-

V dnešnom čísle uverejňujeme históriu
a súčasnosť urbariátu v našej obci.
Pre oživenie a vysvetlenie hlavne pre mladších, čo je to urbariát, začnem trochu históriou.
História urbariátov sa začala za čias Márie
Terézie. V januári 1767 bol vydaný „Milostivý
Urbár“. Toto nariadenie Márie Terézie uvádzalo do určitého pomeru dávky a povinnosti
poddaného, voči jeho zemepánovi s rozsahom
pôdy, ktorú užíva. Urbár bola kniha, v ktorej
boli zapísaní poddaní pracujúci na poliach
a lesoch panstiev. Podľa urbára, museli poddaní odpracovať svojmu pánovi značný počet
dní, odvádzať mu deviatok a cirkvi desiatok
z úrody a odvádzali sa aj naturálne dávky.
Zásadná zmena v urbárskych pomeroch
nastala v roku 1848 v dôsledku revolučných
udalostí. Poddaný sa stal z urbárskeho zaviazaného poddaného voči pozemkom ich plným
vlastníkom.
V roku 1853 bol vydaný tzv. urbársky patent, ktorým sa úplne zrušil dovtedajší urbársky pomer voči zemepánovi a urbárnici sa stali aj právnymi vlastníkmi poddanskej pôdy.
Po znárodnení v roku 1948 sa urbariáty zrušili a vznikli družstvá, ktoré prebrali určitým
spôsobom model urbariátov.
Po roku 1989 sa začali vracať majetky podielnikom a vznikli spoločenstvá na historickom základe bývalých urbariátov, ale nevznikli na účely podnikania. Až zákon o pozemkových spoločenstvách č. 181/1995 ustanovil presné podmienky vzniku pozemkových
spoločenstiev, ktoré platia do dnes. Hlavnou
podstatou pozemkových spoločenstiev je
združovať spolumajiteľov lesa, pôdy, vodných
plôch, ktorí vedia akú výmeru vlastnia, na základe platných listov vlastníctva, ale nevedia,
kde sa ich časť nachádza. Zistiť konkrétne,

de smrti podielnika sa jeho časť dedí na potomkov. Títo sú povinní tieto záležitosti na
ich náklady vysporiadať a oznámiť to výboru
urbariátu, aby pri vyplácaní zisku nevznikali
nedorozumenia, lebo prípadný zisk, každoročne odsúhlasí valné zhromaždenie a tento
sa podľa výšky podielu vypláca len známym
podielnikom, ktorí majú uvedený podiel riadne zapísaný na listoch vlastníctva, ktoré vydáva príslušný katastrálny úrad.
Okrem známych vlastníkov sú aj neznámi
vlastníci. Podiely ktorých eviduje štát, cez
Slovenský pozemkový fond. Tento tieto nemôže obhospodarovať, ale ich prenajíma po-

zemkovým spoločenstvám na účely lesného
hospodárstva.
No a keď som už z histórie prešiel do prítomnosti, chcel by som sa v ďalšej časti venovať urbárskemu pozemkovému
spoločenstvu v našej obci.
2. apríl 1992 bol dátum, ktorým
sa začala písať novodobá história
nášho slatinského urbariátu. V tento
deň, po náročných prípravách bolo
zvolané prvé valné zhromaždenie
vlastníkov, na ktorom sa rozhodlo,
že sa bude znovu samostatne hospodáriť na spoločnom majetku
našich predkov. Na tomto valnom
zhromaždení bol zvolený aj prvý
výbor v tomto zložení: Martin Pavlík, Vladimír Bahýľ, Jozef Cibuľa, Ján
Kurnas, Ján Paška, Milan Brachna
a Pavol Výboh. Ďalším prelomovým
dátumom bol 7. február 2004, na
ktorom Valné zhromaždenie schválilo „Zmluvu o založení urbárskeho
pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou“.
Tohto roku sme na valnom zhromaždení 17.3.2012 pripomenuli
dvadsať rokov tejto novodobej histórie. Chcel by som sa poďakovať
všetkým, ktorí sa zaslúžili, že slatinský urbariát je tu, a že ho z detských
rokov priviedli do peknej dospelosti.
17.3.2012 boli aj voľby nového výboru a dozornej rady s týmto výsledkom:
Predseda výboru – Ján Beňo
Tajomník – Peter Pavlík
Pokladník – Milan Chovanec
Členovia – Marcel Hanulík, Ján Kurnas, Pavel Orság, Milan Beňo
Dozorná rada :
Predseda – Ivan Brachna
Členovia – Ján Fiľo a Štefan Peták
Verím, že zvolení členovia nesklamú dôveru
spolupodielnikov a nadviažeme na to dobré,
čo v našom urbariáte dosiaľ bolo.
Som rád, že ako nový predseda urbariátu

sa môžem spoľahnúť v odbornej časti práce
na pána Ing. Martina Retzera – odborného
lesného hospodára a pána Milana Pocklana dlhoročného lesníka, ktorí ma za tento
krátky čas, čo spolu pracujeme, presvedčili

o veľkom záujme pomôcť tomuto urbariátu, ale v týchto začiatkoch aj mne. Verím, že
som našiel v nich aj dobrých priateľov. Ďakujem obecnému úradu, že na webovej stránke
www.zvolenskaslatina.sk v kolonke menu:

Urbariát obce Zvolenská Slatina pozemkové
spoločenstvo môžeme uverejňovať aktuálne
oznamy. Zriadili sme aj elektronickú mailovú
adresu: urbariatzv.slatina@gmail.com. Svoje
problémy si môžete prísť vyriešiť aj osobne
do nášho urbárskeho domu na Školskej
ulici č. 419/15 vždy v piatok od 16.00 do
18.00 hod. Ďakujeme aj za prípadné návrhy a pripomienky.
Keď som pred dvomi rokmi ukončil
funkciu starostu našej obce, tak som
moje volebné obdobie ukončil v týchto
novinách slovami „Nikto je nie na takom
mieste, kde by ho nepostavil Boh“. Týmto slovám verím aj teraz a som presvedčený, že za jeho pomoci a za pomoci členov výboru, ale aj ostatných ľudí, ktorí
zabezpečujú všetky práce v urbariáte sa
budeme môcť na konci päťročného volebného obdobia smelo pozrieť do očí
našim podielnikom.
Ján Beňo
Predseda urbariátu
PS: Ďakujem pani starostke Ing. Marienke Klimentovej, s ktorou sme boli
spolu pri zrode týchto obecných novín,
že mi dala priestor na tento, verím že
nie posledný príspevok.

Na ceste k samostatnosti
pozvánka
Jedným z krokov, ktorý pred 20-timi rokmi
viedol k vzniku samostatnosti Slovenska bolo
vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky,
ktoré sa stalo pamätným dňom /17. júla 1992/.
Pri tejto príležitosti na mnohých miestach
našej vlasti horia každoročne Vatry zvrchovanosti. Po ročnej odmlke sa praskot vatry
opäť ozve aj na Čertovom vŕšku vo Zvolenskej
Slatine. A pri okrúhlom výročí by to mal byť
praskot poriadny. Postarajú sa o to organizátori Miestny odbor Matice slovenskej a obec
Zvolenská Slatina. Podujatie sa koná pod záštitou Krajskej rady Matice slovenskej. Krajská
rada pri tejto príležitosti bude vo Zvolenskej
Slatine aj zasadať. Prvýkrát po voľbách pod
vedením nového predsedu Igora Kovačoviča.
Vatru ako vždy zapáli starostka obce Mária Klimentová, no tento-krát jej bude pomáhať aj
predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý tak isto prisľúbil svoju účasť. Je pripravený
aj pestrý kultúrny program, v ktorom sú hlavnými účinkujúcimi ľudová hudba a 1. slovenská Superstar Katka Koščová. Pre účastníkov
je pripravené aj sponzorské občerstvenie – čo
je v týchto horúčavách vítané. V piatok 20. 7.
2012 o 20:20 sa Čertov vŕšok naplní národnou
hrdosťou vďaka poslancom NR SR, ktorí pred
20timi rokmi odvážne schválili významný dokument – Deklaráciu Slovenskej národnej rady
o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Príďte
si spomenúť na túto významnú udalosť aj vy,
všetci ste pozvaní.
Mgr. Marek Hanuska
Foto: Vatra z roku 2010 s jej hlavným staviteľom Igorom Kokavcom

Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha
V rodisku už nežijúceho husľového virtuóza
Rinalda Oláha, ktorý je považovaný za slovenského Paganiniho, sa v nedeľu 20. mája 2012
uskutočnila Súťaž predníkov o cenu Rinalda
Oláha. V poradí piaty ročník podujatia zorganizovala Obec Zvolenská Slatina v spoluprá-

ci s Miestnym odborom Matice slovenskej,
Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve
a Úradom splnomocnenca vlády pre rómske
komunity za mediálnej spolupráce RTVS – Rádiom Regina. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou ministra kultúry SR, s ﬁnančnou podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja.
Podujatie sa postupne proﬁluje, propaguje ho
už vlastné logo a medaila z dielne prof. Jána
Kulicha, akademického sochára a jeho dcéry
Márie Molčanovej.
Aký bol piaty ročník Súťaže predníkov
o cenu Rinalda Oláha ?
Predchádzajúce štyri ročníky, najmä ohlasy
zvonka poukázali na potrebu súťaž viac otvoriť aj pre interpretov, ktorí čerpajú z repertoára iných regiónov, nielen Podpoľania, či
rómskeho etnika. Súťaž bola otvorená amatérskym i profesionálnym huslistom zo Slovenska
nad 15 rokov. Prvýkrát sa zúčastnil aj huslista
z ČR.
Boli dve základné kategórie:
I. kategória – huslisti s hudobným vzdelaním
(min. ukončený II. cyklus ZUŠ) v oblastiach Podpolianskeho regiónu, iných regiónov Slovenska
a rómskeho etnika. Interpreti mohli súťažiť vo
všetkých troch interpretačných oblastiach
II. kategória – huslisti bez hudobného vzdelania
Do súťaže sa prihlásilo deväť predníkov, o
čosi menej ako v predchádzajúcich ročníkoch.
Aké bolo zastúpenie jednotlivých kategórií?

V 1. kategórii s hudobným vzdelaním sa zúčastnilo 5 interpretov
– podpoliansky repertoár - súťažili všetci
piati predníci Adam Machač z ČR, Michal Oťapka z Vígľaša, Stanislava Vozárová z Novej Bane,
Juraj Stieranka z Kalinova, Marek Konček z Vrútok
- repertoár iných regiónov Slovenska – súťažil jeden predník – Marek Konček z Vrútok.
- repertoár rómskeho etnika – súťažili dvaja
predníci –Stanislava Vozárová z Novej Bane a
Juraj Stieranka z Kalinova.
V 2. kategórii bez hudobného vzdelania
sa predstavili štyria interpreti – Ján Vilhan
z Detvy, Andrej Grajcarik z Považskej Bystrice,
Tomáš Borák z Detvy a Marcel Kováč – Maťo
z Hrochote.
Všetkých súťažiacich sprevádzala ako po
predchádzajúce ročníky ľudová hudba v nasledovnom obsadení: viola – Peter Koza, kontrabas – Jaroslav Kováč st, cimbal - Milan Hronček, hudobná spolupráca - Viliam Didiáš.
Výkony predníkov hodnotila odborná porota v zložení: predseda poroty prof. Oskar
Elschek - etnomuzikológ; členovia: Karel Adam
– huslista, dirigent, riaditeľ divadla Romathan;
Ondrej Molota – predník ľudovej hudby Ďatelinka a učiteľ hudby na ZUŠ; Vojtech Farkaš –
violista, huslista a učiteľ hudby na ZUŠ. Porota
hodnotila súťažiacich v zmysle propozícií podľa piatich kritérií.
Výsledky v 1. kategórii
– podpoliansky repertoár - víťazom sa stal
Michal Oťapka
– repertoár iných regiónov – porota udelila
hlavnú cenu Jurajovi Stierankovi
– v rómskom repertoári - víťazom sa stal Marek Konček
Výsledky v 2. kategórii bez hudobného vzdelania
– Porota udelila hlavnú cenu Marcelovi Kováčovi - Maťovi.
Víťazi si odniesli zo súťaže ﬁnančnú odmenu
po 200€, medailu, ktorá je najvyšším ocenením
a symbolom dôstojného uznania muzikantských kvalít a zaradenie do zlatého pásma.
Jedinečným ocenením súťaže je medaila,
dielo nemalej umeleckej hodnoty. Je zároveň
symbolom dôstojného uznania kvalít a nadania
hudobníkov ocenených v tejto súťaži..
Porota udelila aj mimoriadne ocenenie, a
to Adamovi Machačovi z ČR za interpretáciu

podpolianskych piesní a Stanislave Vozárovej
za interpretáciu rómskych piesní, zároveň ich
zaradila do strieborného pásma.
Organizátori, spoluorganizátori a podporovatelia Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha 2012 vyjadrujú veľké poďakovanie všetkým
účastníkom. Patrí im zaslúžené uznanie aj za
to, že našli odvahu predstúpiť pred porotu,
splniť predpísané kritériá a pritom viesť sprievodnú hudbu, s ktorou sa súťažiaci predstavili
po prvýkrát až na samotnej súťaži. Tento ročník bol oveľa náročnejší, muzikanti boli lepšie
pripravení a ich
technická úroveň stále stúpa.
Posudzovanie
a porovnávanie
interpretov je
veľmi ťažké, veď
každý predník
je svojím spôsobom jedinečný.
Porota aj organizátori si tieto
skutočnosti uvedomujú. Organizátori očakávajú
najmä to, že sa
zmení náhľad hudobníkov na toto podujatie a
umelecká konfrontácia nebude prekážkou ich
účasti v tejto súťaži. Je veľa takých hudobníkov, ktorých odrádza obava z príp. vlastného
neúspechu. Vystúpenia v súťaži treba brať
hlavne ako príležitosť predstaviť svoje umenie
a zároveň vzdať hold neprekonateľnému a geniálnemu huslistovi Rinaldovi Oláhovi.
Organizátori podujatia chcú prezentovať najúspešnejších interpretov doterajších ročníkov

súťaže vo vysielaní
Slovenského rozhlasu 2, Rádia Regina
a tiež aj na budúcoročných Folklórnych slávnostiach
pod Poľanou v Detve v samostatnom
hudobnom programe, za spoluúčinkovania so známymi
a uznávanými husľovými majstrami.
Organizátori súťaže sú naďalej pripravení do budúcich ročníkov toto
podujatie proﬁlovať
ako sviatok predníkov - príležitosť pre
známych aj menej
známych huslistov

a to jednak z Podpoľania, ale aj z
ostatných regiónov Slovenska i zo
zahraničia a samozrejme aj tých,
ktorí interpretujú rómsku ľudovú
pieseň; predstavovať starších udržiavateľov tradičných hudobných
štýlov, ale aj mladších, nadaných
a nádejných interpretov, ktorí na
tieto štýly nadväzujú.

a krátky „šot“ odvysielalo aj Rádio Regina. Scenár a réžiu aj piateho ročníka pripravila PhDr.
Anna Ostrihoňová z Detvy.
Všetkým, ktorí piaty ročník Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha pripravili a zaslúžili
sa o jej uskutočnenie patrí poďakovanie.
Zuzana Pavlíková a Anna Pavlendová

Toto kultúrne podujatie spríjemnilo vystúpenie Temperament
cimbal orchestra pod vedením
Michala Oťapku, ktoré bolo venované spomienke na Rinalda Oláha.
V programe účinkoval spevák ľudových piesní PhDr. Igor Danihel
a herec DJGT vo Zvolene Ondřej
Daniš, ktorý na známu latinskoamerickú melódiu zložil pieseň na
počesť Rinalda Oláha. Podujatie
moderovala Ing. Adriana Drugová

II. ročník Slatinského jarmoku

V krásnu slnečnú sobotu 16. júna naša obec ožila. Rušno bolo hlavne v jej strede, kde sa konal už
druhý ročník Slatinského jarmoku. Stánkov bolo
naozaj dosť a k tomu ešte nejaké atrakcie pre deti.
Všetci občania, malí i veľkí, boli na toto podujatie
pozývaní nielen miestnym rozhlasom, ale i skupinkou folkloristov, ktorí dopoludnia v deň jarmoku
prechádzali ulicami obce a vedení bubeníkom
oznamovali všetkým konanie tohto podujatia.
I napriek tomu, že bol naozaj horúci letný deň,
návštevníkov bolo dosť. Súdiac aj podľa spotrebovaných porcií jedla, ktoré pripravovali hlavne
naši hostia – folklórne skupiny z Kysáča v Srbsku,
z mesta Szecsenyi v Maďarsku a z východného
Slovenska, z obce Jakubany.
Každý z hostí pripravil pre návštevníkov typické
jedlo svojho regiónu. U našich srbských hostí mali

návštevníci možnosť ochutnať Sarmu a Plieskavicu, pri stánku hostí z Maďarska sa im ušlo hovädzieho perkeltu a hostia z východného Slovenska
ponúkali halušky s bryndzou, tvarohom a kapustou. Naozaj rozmanité jedlá a všetky išli na odbyt.
Ale na jarmoku sa ponúkali aj domáce špeciality
- držkový perkelt, guľáš z diviny, baraní guľáš,
pečené prasiatko a rôzne sladké dobroty. Určite
nikto nebol hladný, ale ani smädný. Postarané bolo
aj o zábavu, ktorá bola na ľudovú nôtu. Najskôr
krátke vystúpenie našich hostí a domácej folklórnej skupiny v strede obce a neskôr dvojhodinový galaprogram folklórnych skupín na školskom
dvore. Na záver ľudová veselica v centre Pelikán.
To bol v krátkosti sobotňajší program Slatinského
jarmoku, ktorý však pokračoval v nedeľu dopoludnia ekumenickou bohoslužbou v evanjelickom
kostole za účasti všetkých folklórnych skupín.
Kostol sa rozozvučal hlasmi ich členov, ktorí na
záver zaspievali nábožné piesne. Tento, naozaj
dôstojný záver Slatinského jarmoku nám umožnil
evanjelický d. pán farár Mgr. Juraj Kevický, za čo
mu patrí naše úprimné poďakovanie. Poďakovanie
však patrí aj rímskokatolíckemu farárovi pánovi
Vladimírovi Štangovi, ktorý preložením omše na
skoršiu hodinu umožnil účasť na tejto bohoslužbe
aj katolíckym veriacim.
Či bol tohtoročný Slatinský jarmok vydarený
alebo nie, musia posúdiť jeho návštevníci.
Ja sa však chcem na záver poďakovať v mene

hlavného organizátora – obce Zvolenská Slatina,
všetkým, ktorí celé mesiace predtým toto podujatie pripravovali. Ďakujem MO MS a Folklórnej
skupine Slatina, predsedovi a členom kultúrnej
komisie, členom organizácií v obci – dobrovoľným hasičom, skautom, futbalistom, strelcom,
poľovníkom, klubu dôchodcov, ZŠ s MŠ T. Vansovej, pracovníkom obecného úradu, poslancom
OZ a v neposlednom rade všetkým sponzorom,
ktorí toto podujatie podporili. Ešte raz všetkým
úprimne ďakujem a verím, že nikto z nich nestratí
elán a chuť a ochotne všetci pomôžu aj pri organizovaní budúceho - už III. ročníka Slatinského
jarmoku.
Mária Klimentová
starostka obce

- školských, obvodných a regionálnych kôl v ZŠ s MŠ Terézie Vansovej Zvolenská Slatina v druhom polroku šk. roka 2011/2012
Je koniec júna a teda čas na zbilancovanie činností druhého polroka školského
roka2011/2012 v našej základnej škole. Nebolo toho málo a preto by som spomenula len
tie najdôležitejšie, pretože naozaj školský rok
bol veľmi bohatý na akcie školy a množstvo
projektov. Môžeme vyhlásiť, že niektoré boli
úspešné, ale aj menej úspešné. No to nás neodradilo a ideme s chuťou do nových. Už mesiac február bol plný akcií ako karneval, ktorý
deti veľmi milujú a vedia sa na ňom s chuťou
vyšantiť. Siedmeho februára na Geograﬁckej
olympiáde – obvodné kolo, získala Martina
Ostrolúcka šieste miesto, Barbora Šuleková
štvrté miesto, Miroslav Lauko deviate miesto,
Filip Pastierovič jedenáste miesto a Andrej Indro devätnáste miesto. 14.marca si naši žiaci
preverili svoje vedomosti v Monitore, týkalo
sa to žiakov deviateho ročníka. 21.marca žiaci
prvého a nultého stupňa si pozreli rozprávkový príbeh vo Zvolene v naozajstnom divadle.
Nezabúdame ani na prírodu, s ktorou sme v úzkom spojení – 21.marca bol Svetový deň lesov
a pri tejto príležitosti sme spoločne vysadili na
našom ihrisku dva stromčeky, aby žiaci videli
celý postup sadenia a ochrany. Krátky program
s prečítanou výukou o prírode a jej ochrane si
pripravili siedmaci. Naučiť deti piť čistú vodu
bolo cieľom projektu, ktorý prebehol v našej
škole – vyhlásená súťaž „kto vydrží najdlhšie
piť čistú vodu“ – úspešná, všetci sa podieľali,
či menej, alebo viac. O priblíženie histórie
jarných dní – odchod zimy, príchod jari, pripomenuli vychovávateľky v ŠKD – Morenou

. 26.marca sa konalo Regionálne kolo Baltik
2012 – úspešní riešitelia: Adrian Melicherčík,
Michal Žlnka, Miroslav Lauko, Adam Hronec,
Martin Benedikty. 29. marca – Obvodné kolo
pytagoriády – úspešní: A. Hronec, T. Kucej,
M.Lauko, O. Svetlík, M. Ostrolúcka. 2.4. Obvodné kolo – Čo vieš o hviezdach, F. Pastierovič
– úspešný, 5.4. Hviezdoslavov Kubín – prednes
poézie a prózy - účasť: A. Hronec, A. Konôpka, D. Dobiasová, strelecká súťaž konaná 16.3.
úspechy: V. Pavlíková – 2. miesto, P. Krišák – 3.
Miesto, J. Iždinský – 4.miesto, ﬁnálový strelecký pretek vzduchová puška: 1.miesto J.Iždinský, 2.miesto V. Pavlíková. 18.4. sa odohrala
šporová súťaž vo ﬂorbale o Pohár riaditeľky
školy - výsledky: 1.miesto si vybojovala šiesta
A v kateg. ml.ž,. v kategórii st.ž 1.miesto si
vybojovali žiaci ôsmej A triedy. Dňa 4.4. prebehla u žiakov štvrtého ročníka beseda s policajtom a v mesiaci máj absolvovali žiaci okresné kolo – Policajt môj kamarát a mladší žiaci sa
umiestnili na prvom mieste , starší žiaci obstáli
na treťom mieste. Prvé miesto: D. Figová, V.
Záchenská, P. Hroncová, M. Benedikty, str.žiaci:
O. Svetlík, P. Hroncová, A. Šulok, A.Brhlík. 13.4.
Deň narcisov – žiaci s pedagógmi v uliciach so
zbierkou proti rakovine, 23.-24. 4. Deň Zeme
- zber starého papiera a úprava priestranstiev od odpadu v uliciach obce. Vyzbieralo sa
vyše 5000 ton starého papiera a žiaci získali
deviate miesto vo vyhlásenej súťaži M. Pedersen. Najaktívnejší boli žiaci šiesteho ročníka.
Umišestnenie: 1.miesto 6.A, 2.miesto 7.B,
3.miesto 2.A.Školská súťaž – Mladý ﬁnančník

v mesiaci apríl – M.Ostrolucká, P. Hroncová, B.
Šuleková, A. Brhlík, K. Hrončiaková, P. Bartková - za účasť v Reg. kole s najlepšou prezentáciou. O najkrajšiu kraslicu – 1. miesto žiaci
druhého ročníka, 2. miesto 7.B, 3. miesto 7.A.
Slávnostnú akadémiu, ako poďakovanie svojim
matkám, pripravili žiaci s bohatým programom
13. 5. v kultúrnom dome. Územné kolo hasičskej súťaže v Budči absolvovali a obsadili tretie
miesto v kategórii chlapci – okresná súťaž Detviansko – Zvolensko., takže nesklamali naši hasiči. V dňoch 4.6. – 8.6. 2012 v našej škole boli
stážisti v rámci projektu EDUKATE SLOVAKIA
– poriadateľ Banská Bystrica – prehlbovanie vedomostí žiakov o rôznych kultúrach a štátoch
sveta – boli to stážisti, ktorí vyučovali žiakov
našej školy denne 5 hodín v anglickom jazyku.
Tak si žiaci zdokonalili svoje zručnosti v tomto
jazyku. Záver bol pripravený z našej kultúry –
nášho folklóru v telocvični našej školy, našimi
žiakmi.
25. -26. 6. 2012 v našej škole prebehla posledná väčšia športová aktivita a to Školská
olympiáda – zručnosti, zdatnosti žiakov v športe preverili rozhodcovia zo zástupcov pedagógov. Žiaci sa snažili prekonávať rekordy školy
v jednotlivých disciplínach. Záver školského
roka v telocvični s vyhodnotením celého školského roka a rozlúčka s triedami a spolužiakmi, tiež pedagógmi s vysvedčeniami v rukách
sa spoločne vydáme za oddychom. Stretneme
sa zase v septembri, o niečo starší a múdrejší.
Katarína Ridzoňová

a čo sa všetko udialo 21. apríla v ZŠ s MŠ Terézie Vansovej Zvolenská Slatina
Tento deň bol síce ako každý iný, ale u našich
žiakov určite zanechal pekné spomienky, pre-

tože vyučovací deň sa zmenil na peknú veľkú
akciu, ktorú pre nás pripravili Marius Pedersen
a.s. prevádzka Zvolen a Obecný úrad Zvolenská
Slatina v spolupráci s vedením našej Základnej
školy. Ráno bolo pekné, usmievavé a všetci žiaci sa zhromaždili na školskom dvore, kde ich
po peknom nástupe podľa jednotlivých tried ,
oslovil riaditeľ ﬁrmy Marius Pedersen, pán Jozef Pivka, ktorý nám ozrejmil, čo to je Deň
Zeme za akciu a čo pre záchranu našej plané-

ty máme vykonať my. Najskôr však každý žiak
dostal modrú šiltovku a tej istej farby aj tričko
– naša Zem je modrá, zatiaľ!
Úvodné slovo mala naša pani starostka
Ing. Mária Klimentová, ktorá poukázala
na to, že ak sa nebudeme o našu planétu starať, spejeme spolu s ňou k zániku. Pretože kvantum vyprodukovaného
odpadu ju ničí. Preto aj táto akcia, aby
sme sa naučili aj my nejako pomôcť. Pán
riaditeľ si pre všetkých žiakov pripravil
zaujímavú ukážku triedenia odpadu. Mal
nádoby, ktoré sa používajú na triedenie
odpadu, ako sú plasty, sklo, papier a bioodpad. Väčšie množstvo pripraveného
odpadu vysypal pán Jozef Pivka na jednu
veľkú kopu a žiaci triedili. Zjavne to bola
pre nich veľká zábava a pekný zážitok,
lebo mnohí si takéto niečo ešte ani nevyskúšali.
Pani učiteľka Mgr. Zdena Vyhlídalová pár
slovami oboznámila prítomných ako to v skutočnosti naozaj je s našou Zemou a pripravila
so žiakmi aj výstižnú ukážku zničenej planéty odpadom, ktorý produkujeme práve my ,
všetci bez rozdielu. Potom už nasledovala priama činnosť, žiaci z druhého stupňa našej školy sa odobrali vyzbrojení šiltovkami, tričkami
a rukavicami do ulíc našej obce , aby vyzbierali
odpad, ktorý sa tam nachádzal a zároveň dali

príklad aj všetkým ľuďom bývajúcim v našej
obci. Táto pekná akcia sa ukončila pred obedom vysýpaním vyzbieraného odpadu do pripravených kontajnerov. S dobrým pocitom, že
sme prispeli k záchrane našej planéty a možno
sme sa naučili kam patria papier, plasty, sklo
a iný odpad.
Okrem toho sme sa zapojili aj do zberu starého papiera a ﬁrma Marius Pedersen túto
akciu aj vyhodnotila v celom okrese. Zúčastnených bolo dvadsaťštyri základných, ale aj materských škôl. Naša škola skončila na deviatom
mieste a vyzbierané množstvo starého papiera
bolo celkovo 60,5 ton. Naša škola vyzbierala
vyše 5000 ton starého papiera.
Katarína Ridzoňová

Deti oslávili opäť svoj deň aj v Slatine
Vo Zvolenskej Slatine patrí už tradične
prvý júnový víkend deťom. Inak to nebolo ani
v tomto roku, keď sme 2. júna, pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí, naše „detváky“ pozvali na cestu „Rozprávkovým lesom“. Stalo sa
tak už po šiestykrát čo Obec Zvolenská Slatina

s množstvom dobrovoľníkov pripravila pre najmladšie pokolenie zaujímavú sobotu s množstvom atrakcií. Štartovalo sa už tradične o 9.30
zo záhrady Reštaurácie Zlatý Dukát. Na šiestich
stanovištiach čakali na deti zaujímavé atrakcie
spojené s rôznymi úlohami, za ktoré dostávali
sladké odmeny. Prvé stanovište bolo venované
najmä chlapcom, nakoľko hneď za mostom cez
Slatinu si mohli účastníci pozrieť tunningové autá, ktoré ich na krátkej trati aj povozili.
Taktiež si mohli otestovať zručnosť pri slalomovej dráhe na bicykli. Druhou zastávkou bola
„skautská kladina“, na tretej už čakali zlí piráti,
ktorí však tentokrát radšej dávali ako brali. Na
štvrtom stanovišti boli pripravené naše krásne
kovbojky Lucka a Peťka, ktoré deti preverili
v zručnosti preskoku a hodu loptičkou. Piata
zastávka bola čo do aktivít veľmi bohatá, nakoľko detičky potrápili okrem rúk aj svoje hlávky.
Poslednú šiestu zastávku nám vyplnili tradične

skauti, ktorí opäť vymysleli zaujímavú lezeckú lanovú dráhu, ktorú si chcelo prejsť
hádam každé dieťa. Cieľ podujatia bol na
osvedčenom mieste – na strelnici v Strieborníku, kde však nebola žiadna nuda.
Každý si mohol pozrieť dobových vojakov
v uniformách z 2. svetovej vojny a ich
výzbroj. Koho nebavili vojaci, dal prednosť hasičom ktorí prišli so svojou starou „hasičkou“ a dali možnosť všetkým
vyskúšať si hasenie na cieľ. Neďaleko
hasičov boli profesionálni vojenskí skalolezci, ktorí deťom predvádzali zlaňovanie ťažkého terénu. Tradične osvedčeným magnetom bol poľovnícky kútik
kde deti mohli triafať vzduchovkou na
cieľ. Po areáli sa taktiež pohybovali kovboji
v dobových kostýmoch z Divokého západu
19. storočia. Okrem týchto všetkých zaujímavostí sa mohli všetci odvážni povoziť
na veľkom koňovi s ktorým prišiel p. Krak
a bol vyťažený až až, nakoľko najmä detičky na koníka stáli doslova v rade. Komu sa
ešte málilo fyzickej aktivity, mohol sa ísť
vyskákať na nafukovací hrad. Pre všetky vyšportované a trochu hádam aj vyhladnuté deti,
uvarili miestni poľovníci výborný guľáš, a tým
ktorým sa málilo, si ešte opiekli špekačku na
„vlastný spôsob“, samozrejme pod dohľadom
zodpovednej osoby ☺. Dovolím si povedať, že
2. júna teda v Slatine nuda nebola, nakoľko aj
tak bohatý program spestrila ZUŠ Heuréka so
svojimi talentovanými žiakmi viacerými pesničkami a divadelnou scénkou. A po nej sa detičky a tiež niektorí dospelí opäť rozhýbali v
„latino“ rytmoch, keď mali príležitosť si trochu
zatancovať aj v súčasnosti populárnu Zumbu.
Celá akcia trvala asi do 15.30 hod., kedy už
posledné unavené deťúrence so svojimi tiež
unavenými rodičmi a zdecimovanými organizátormi opúšťali pekný areál strelnice. Za tento nevšedný deň patrí moja Vďaka mnohým,
predovšetkým obci, členom kultúrnej komisie,
pánovi Pavlíkovi a členom streleckého klubu,

skautom, matičiarom, hasičom, poľovníkom,
pánovi Krakovi, pánovi Kohútovi, pani Tučekovej a členom rodičovskej rady pri miestnej ZŠ,
Igorovi Kokavcovi a zvukárom, ZUŠ Heuréka,
pani Výbošťokovej a všetkým ďalším nemenovaným dobrovoľníkom, ktorí nelenili a prispeli
svojím dielom k peknej a vydarenej akcii.
Avšak najväčšia vďaka patrí deťom zato, že
prišli v historicky najvyššom počte a mali sme
pre koho takúto akciu robiť. Verím, že aj o rok
sa všetci stretneme a budeme mať dôvod tešiť
sa z krásneho dňa a spoločnej prítomnosti našich drahých detí.
Ján Račko, predseda komisie kultúry, športu a mládeže

Z denníka starostky
16. apríl
20. apríl
22. apríl
23. apríl
26. apríl
4. máj
5. máj
8. máj
13. máj
17. máj
20. máj
22. máj
26. máj
2. jún
2. jún
5. jún
16. – 17. jún
26. jún
30. jún

Valné zhromaždenie OZ Podpoľanie
Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici
Slovensko rómske spievanky
Deň zeme – spoločná akcia obce, ZŠ s MŠ T.Vansovej
a ﬁrmy MARIUS PEDERSEN zameraná na čistenie obce
Koordinačné združenie OZ Podpoľanie v Korytárkach
Stretnutie starostov obcí Spoločného obecného úradu na MsÚ vo Zvolene
Cyklojazda „O slatinský zlatý dukát“, 47. výr. skončenia II.sv.vojny
Májový guľáš Dobrovoľného hasičského zboru
Slávnostný obrad a akadémia ku Dňu matiek
Celoslovenský Snem ZMOS v Bratislave
Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha
Koordinačné združenie OZ Podpoľanie v Detvianskej Hute
Súťaž družstiev DHZ v Babinej
Deň detí – rozprávkový les
Váľanie májov
Stretnutie rady ZMO vo Zvolene
Slatinský jarmok
Olympiáda v ZŠ s MŠ T.Vansovej
Schôdza Poľovného združenia Ľubica v Slatinke

Aktivity Dobrovoľného hasičského zboru
Rád by som niekoľkými vetami chcel dať
do povedomia občanom našej obce aktivity
Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v našej obci. Naposledy som tak urobil pred tromi rokmi, keď sa založilo družstvo mladých
hasičov a prišli prvé úspechy v súťažiach. Na
základe obsadenia prvých priečok a pri vtedajších povodniach v našej obci, keď sme pomáhali zachraňovať majetok rodinám z rodinných domov a zároveň sme odčerpávali vodu
zo zaplavených pivníc do neskorých nočných
hodín, sme sa dostali do povedomia vedeniu
obce a poslancov.
Za roky 2009-2012 sa nám podarilo v súvislosti so zastaralou technikou vozového parku a jej príslušenstva odviesť výbornú prácu.
V prvom rade je veľká súdržnosť a sila v dob-

rovoľných hasičoch, či už tej staršej generácie,
ktorá posúva terajšiu mladú generáciu a vytvorila pevný kolektív. Okrem toho, že chodíme
na súťaže, teší nás, že aj vedenie obce oceňuje
naše aktivity. Veď len v mesiaci marec sme mali
osem výjazdov na uhasenie požiarov, z toho
sme boli trikrát na zásahu bez pomoci profesionálnych hasičov zo Zvolena.
Chcem sa touto cestou poďakovať vedeniu
obce za pomoc pri nákupe základnej techniky, bez ktorej by sme nemohli nič urobiť ani
zúčastňovať sa súťaží. Na poslednej súťaži dňa
26.5.2012 v Babinej sme sa z dvadsiatich družstiev umiestnili na 2. mieste, a to je myslím si
veľký impulz pre podporu – morálnu i ﬁnančnú, aby sa DHZ zviditeľnila čo najviac. Nedá mi
pripomenúť, že sme založili družstvo mladých

Blahoželáme
Blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiaci marec, apríl, máj a jún
2012 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Tisíc kvetov na lúke rastie, nech každý z nich prinesie Vám radosť a šťastie !

Narodili sa
Emma Sujová
Tobiáš Výboh
Jakub Mikuš

Kristián Miklóš
Samuel Kračún

hasičov – deti vo veku 8-13 rokov a títo tiež na
súťaži v Budči dňa 9.6.2012 obsadili 3. miesto.
Tak nám držte palce a buďme na sebe hrdí, že
v tejto uponáhľanej dobe sa dokážeme tešiť
z vlastného úsilia a práce – vieme sa rozdať
a pomáhať druhým.
Chcem poďakovať p. Martinovi Paškovi st. za
to, že nám robí údržbu na strojoch a svojpomocne opravuje to, čo je už na dnešnú dobu
NEPOUŽITEĽNÉ. Ďakujem aj p. Vladislavovi
Kurčíkoví, profesionálnemu hasičovi, ktorý
nám pomáha s ošatením. Ďakujem všetkým,
ktorí sú v DHZ, robia na úkor svojho súkromia
pre obec, pre ľudí, ktorí tu žijú, sme vlastne
prvé SOS.
Za DHZ Martin Ostrolucký

Rozlúčili sme sa
Zuzana Hovorková
Jozef Jombík
Jozef Melich
Viktor Široký
Ján Pavlík
Adela Berkyová

Pavel Longaj
Mária Krokošová
Ján Ľupták
Mária Berkyová
Anna Holíková
Mária Václavíková

Myslíme na mŕtvych a želáme si, aby žili ....
Zomrel len ten, na koho sme zabudli ....
Na ľudí, ktorí rozdávali lásku, sa nezabúda....

A tu je želanie od všetkých nás, aby ste vyrástli ako poľný klas.
Do rúk Vám dávame lupienky dní, tíško Vám želáme tie najkrajšie sny.
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