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A opäś sme sa ocitli na sklonku roka ...
Teší nás, že znovu prichádzajú Vianoce, najkrajšie sviatky roka, neteší nás
však, že sme opäť o rok starší. Možno skúsenejší, možno múdrejší, možno sme
prežili naozaj úspešný a vydarený rok, ale pravdou je, že nám pribudol ďalší krížik. Pre nás, skôr narodených, sú preto každé ďalšie vianočné sviatky, ktoré prichádzajú, vzácnejšie a prežívame ich intenzívnejšie a s väčšou úctou a vážnosťou
ako ich prežívajú deti a mladšia generácia.

Jednoducho to prichádza s vekom, že si viac vážime vzácne chvíle, ku ktorým
čas vianočný nepochybne patrí.
Po Vianociach zákonite prichádza Silvester, posledný deň starého roka. Čas
bilancovania, hodnotenia úspechov či neúspechov, ale i čas plánov a predsavzatí
do roku nového.
Áno, rok 2015 sa o niekoľko dní definitívne skončí. Na tom, čo sme v ňom
urobili alebo neurobili, už nič nezmeníme. Už môžeme len hodnotiť, bilancovať
a konštatovať. Tešiť sa z úspechov, poučiť sa z prípadných neúspechov a veriť, že
v budúcom roku sa nám bude dariť aspoň tak, ako v roku 2015. Veriť, že sa nám
bude dariť len lepšie a nie horšie ako v roku
predchádzajúcom.
Aj v obci sa nám spoločnými silami podarilo v práve sa končiacom roku niektoré
projekty úspešne zrealizovať a vyšli tak,
ako sme si to predstavovali. Podarilo sa
V bielučičkej zástere
nám dokončiť a skolaudovať rekonštrukciu
z čipiek starej matere,
ulice Športová, ktorú sme začali realizovať
nežná, krehká inovať
v jesenných mesiacoch roku 2014. Verím,
sviatky prišla vinšovať:
že hlavne obyvatelia tejto ulice ocenia, že
„Vstaňte hore pastieri,
dlho očakávaná a plánovaná rekonštrukcia
snívajúci v páperí –
sa stala realitou a ulica získala úplne novú
narodil sa Kristus Pán!
tvár.
Kiežby sa nám v budúcnosti podarilo
Svitlo najsvetlejšie z rán,
do takejto podoby zrekonštruovať aj ďalšie
anjel spieva Glória...“
ulice v obci.
Koleda sa odvíja
Tiež dlho plánovanú rekonštrukciu
od dediny k dedine.
zdravotného strediska a budovy obecného
Ľúbezné a nevinné
úradu sa nám podarilo úspešne ukončiť koJezuliatko v jasličkách
laudačným konaním. Zo zdrojov EU (Operozvírilo hviezdny prach,
račný program Zdravotníctvo) sme na túto
láskou zahrnulo zem.
stavbu využili nenávratný finančný príspeCelý svet je Betlehem!
vok vo výške takmer 320 tisíc Eur. SúčasK. Hudecová
ťou rekonštrukcie bola aj prístavba výťahu
pre imobilných a určite týmto ľuďom zjed-

Vianoce

noduší prístup do ambulancií na poschodí.
Z vlastných zdrojov
sme k vynovenej budove obecného úradu
upravili zámkovou dlažbou dvor obecného úradu, vymenili oplotenie školského
dvora, zrekonštruovali budovu športového areálu, zrealizovali vypsprávky niektorých miestnych komunikácií a chodníkov.
Získali sme pre našich dobrovoľných hasičov dar – repasované hasičské auto.
Vďaka investícii COOP JEDNOTY SD bola zrekonštruovaná budova jednoty
a pribudlo tu nové, priestranné parkovisko, ukončila sa výstavba Galérie Jána
Kulicha a naďalej úspešne pokračuje výstavba R2, ktorá by mala byť ukončená
v budúcom roku.
Nepodarilo sa nám využiť schválený nenávratný finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vo výške 230 tisíc Eur na prístavbu
materskej školy, hoci sme sa o to všemožne snažili. Žiaľ, dlhotrvajúci proces posudzovania verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu spôsobil to, že
ani jedna z prvých troch vysúťažených firiem nepristúpila k podpisu zmluvy za
podmienky, zrealizovať prístavbu za necelé tri jesenné mesiace. Keďže kapacita
MŠ nepostačuje, budeme sa musieť s týmto problémom v budúcom roku vážne
zaoberať.
Ale taký je život, nie všetko ide tak, ako by sme chceli a je mnoho faktorov,
ktoré nezávisia od našej snahy, ochoty či šikovnosti a jednoducho na tom nič
nezmeníme.
Chcem sa na sklonku roka 2015 a zároveň na konci prvého roka nového volebného obdobia poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom
obecného úradu, ZŠ s MŠ T.Vansovej, členom komisií, spoločenských organizácií a klubov i všetkým spoluobčanom za pomoc pri riešení problémov obce, pri
príprave a organizácii kultúrnych a športových podujatí, za ich ochotu a snahu
robiť veci nezištne, v prospech našej obce, v prospech nás všetkých. Veď spoločné
úsilie prináša vždy to najlepšie a najsladšie ovocie.
Zaželajme si preto, milí spoluobčania, do prichádzajúceho roku 2016 veľa
spoločného úsilia, ochoty, dobrej vôle, spolupatričnosti a tolerancie. Veľa pekných a dobrých vecí, veľa pevného zdravia, veľa lásky, radosti a potešenia z prítomnosti blízkych a priateľov. Veľa vnútornej sily pri prekonávaní ťažkých chvíľ
a okamihov.
Zaželajme si spoločne krásne a pokojné prežitie vianočných a novoročných
sviatkov, ktoré sú pred nami. Je to najkrajšie obdbie v roku a prežime ho tak, ako
si to želáme. S pokojom v duši, s láskou v srdci a s úsmevom na perách!

ÚVODNÍK

Mária Klimentová
starostka obce
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Je vám zima? Poďte k nám do sauny!
Mikulášku, dobrý strýčku, Mikuláš obdaroval rómske deti
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Odha¾ovanie pamätnej tabule matièiarovi Jurajovi Paškovi
V nedeľu, 11. októbra sme si pripomenuli osobnosť Matičných dejín
– rodáka Juraja Pašku, ktorý bol správcom Matice slovenskej v rokoch
1959 – 1967. Pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín mu bola na
budove kultúrneho domu odhalená pamätná tabuľa, ktorá nám bude jeho
život a dielo pripomínať.

Pri tejto príležitosti navštívili našu obec príbuzní a rodinní príslušníci
pána Juraja Pašku, jeho bývalí spolupracovníci, súčasní predstavitelia
MS pod vedením jej predsedu Mariana Tkáča, podpredsedníčka NR SR
Jana Laššáková, poslanec NR SR Ján Senko, prednosta Okresného úradu
vo Zvolene Miroslav Náhlik, bývalý dlhoročný predseda NKÚ Ján Jasovský. Pozvanie prijal i čestný občan Zvolenskej Slatiny Pavel Paška.
O 14:00 hod. sa všetci pozvaní hostia stretli na seminári v zasadačke
kultúrneho domu. Cieľom seminára bolo priblížiť rodákom pôvod
a osobnosť Juraja Pašku. O 15:00 hodine podujatie pokračovalo pochôdzkou po pamätníkoch slatinských osobností zastavením sa pri pamätnej
tabuli Ľudovíta Veselého, v Galérii Jána Kulicha, v pamätnej izbe Terézie
Vansovej a pri pamätnej tabuli Márie Ďuríčkovej. Nakoniec bola odhalená pamätná tabuľa Jurajovi Paškovi na kultúrnom dome, v časti, kde
v súčasnosti sídli Miestny odbor MS. O 16:00 hod. vyvrcholila slávnosť
akadémiou v kultúrnom dome, v rámci ktorej vystúpil FS MS z Dolnej
Strehovej a bol premietnutý dokument o Jurajovi Paškovi s názvom
Matičiar, ktorý pripravil jeho syn Ivan Paška. Celé spomienkové podujatie bolo prístupné širokej verejnosti a sme radi, že sa na ňom zúčastnili
i naši spoluobčania.
Mária Klimentová

Nezabúdame
Ešte v roku 1941 žili vo Zvolenskej Slatine
Róthovci, Kellermanovci, Wiemanovci, Reisovci, Schlesingerovci a Haupstovci. Dnes tu už
nežije žiadna z týchto rodín.
Zabudlo sa na židovské rodiny, ktoré žili vo
Zvolenskej Slatine ešte pred pár desaťročiami a
rovnako sa zabudlo aj na židovský cintorín na
okraji dediny, ktorý sa nachádza na začiatku
cesty do Borovín.
O cintorín sa dlho nikto poriadne nestaral,
postupne podľahol zubu času a vandalom, ktorí
z neho ukradli mnohé náhrobné kamene. Z kamenného múrika, ktorý kedysi siahal až do výš-

ky 1,5 metra a obkolesoval celý cintorín zostalo
len torzo, pretože bol postupne rozobratý.
Židovský cintorín je poslednou pamiatkou na
Židov vo Zvolenskej Slatine, ktorý pripomína
tragický osud týchto obyčajných ľudí.
Mladí ľudia z o.z. Slovenský skauting, 21.zbor
Korčín Zv. Slatina sa preto rozhodli tento rok
začať s obnovou a prinavrátiť dôstojnosť tomuto miestu. Vyrobili a osadili na cintoríne veľkú
informačnú tabuľu. Odstránili náletové kroviny,
ktorými opäť začal cintorín zarastať a zo severnej strany cintorína vysadili lipovú alej.

V nasledujúcich rokoch plánujú obnoviť strechu na vstupnej bráne, aby sa zabránilo jej rozpadu. Vyrobiť a osadiť drevené lavičky. Pokračovať v historickom výskume a zo zozbieraných
materiálov v priestore vstupnej brány pripraviť
stálu výstavu historických fotografií a materiálov.
Projekt „Nezabúdame“ bol zrealizovaný vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange.
Text a foto: Martin Cerovský

Významní rodáci – Vojtech Tátoš
V minulom čísle Slatiny sme si priblížili
prvého z našich známych rodákov – rozhlasových redaktorov. V tomto čísle si pri príležitosti
nedožitého jubilea osemdesiatich rokov pripomenieme druhého z nich, Vojtecha Tátoša,
ktorý svojím dielom prispel k rozvoju ľudovej i
dychovej hudby na Slovensku.
Životná púť nášho rodáka Vojtecha Tátoša
sa začala 11. decembra roku 1935, kedy uzrel
svetlo tohto sveta práve v našej obci. Jeho
otec bol pekárom s veľkou záľubou v hudbe.
Mal vlastnú kapelu, sám si vedel písať noty,
no nepodarilo sa mu to spojiť s prácou, ktorá,
tak ako muzika, sa robila v noci. Otcovo
nadanie sa však nestratilo, lebo prešlo na syna,
ktorý sa s ním však v detstve nechcel veľmi
stotožniť. Hrával od desiatich rokov, hoci nie
vždy s veľkým záujmom, nevediac, čo ho čaká
v ďalšom živote. Navštevoval aj hodiny hudby
u profesora Končeka vo Zvolene, kde s ním
chodili aj ďalší naši slávni muzikanti Rinaldo
Oláh, Ján Berky-Dušík, ale aj Očovan Ján Berky-Mrenica.
Napokon sa mu však predsa stala osudnou
hudba, hudobnú kompozíciu a dirigovanie
študoval na konzervatóriu v Ostrave. Štúdium
ukončil skomponovaním klasickej skladby, čo
sa vyžadovalo, ale s prvkami milovanej ľudovej
hudby. Na vojne, ktorú absolvoval v Čechách,
sa mu ale otvorili aj nové dvere, bol zaradený do
muziky pohraničnej stráže, kde sa začal venovať
dychovej hudbe. Počas pobytu v Čechách spolupracoval aj s rozhlasovými štúdiami v Olomouci, Ostrave a Brne, ešte netušiac, ako tieto
skúsenosti ďalej využije.
Po návrate z vojny pôsobil najskôr ako učiteľ v hudobnej škole vo Zvolene. Svoju ďalšiu
kariéru spojil s Banskou Bystricou, kde získal
prácu hudobného redaktora Československého rozhlasu, štúdia Banská Bystrica. Pracovať
tu začal roku 1963 a svojmu miestu ostal ver-

ný až do roku 1995. Tu stál pri zrode Ľudovej
hudby Ondreja Mrázika, pre ktorú pripravoval
piesne. Okrem toho sa dramaturgicky podieľal
aj na príprave verejných nahrávok koncertov
ľudovej hudby pod názvom Hrajteže mi, hrajte
a na rozhlasovom cykle Pieseň v srdci zrodená,
ktoré doteraz organizuje banskobystrické štúdio
Rádia Regina. Dramaturgicky spolupracoval aj
s folklórnym súborom Partizán zo Slovenskej
Ľupče.
Pracovnou náplňou sa mu stala aj dychová hudba, venoval sa skladaniu koncertných
skladieb pre Posádkovú hudbu v Banskej Bystrici. Pri práci v dychovke prepojil svoje dve
lásky, ľudovú a dychovú hudbu. Pre potreby
dychových orchestrov prepracovával slovenské ľudové piesne i ľudovky iných národov.
Takto vzniknuté dychové skladby neostali len
v Banskej Bystrici, ale rozšírili sa aj ďalej, jeho
skladba Horehronskí parobci je aktuálne v repertoári Dychového orchestra Brezno. Texty
a noty pôvodných slovenských ľudových piesní
však nezavrel do zásuvky, ale rozhodol sa vydať
ich tlačou, výsledkom čoho bola šesťdielna publikácia A teraz túto, známa po celom Slovensku.
Popri rozhlasovej práci prešiel aj do televíznej oblasti, tu sa venoval detským piesňam,
ktoré odzneli v relácii Zlatá brána. Jeho činnosť
dopĺňa aj práca porotcu, ktorej sa zhostil na 21.
okresnom festivale dychových hudieb Popoludnie s dychovkou roku 1992.
Za svoju prácu na poli rozvoja dychovej hudby bol v roku 2005 ocenený Cenou Karola Pádivého, za trvalé a zanietené rozvíjanie tvorivej
skladateľskej práce v prospech dychovej hudby
na Slovensku a jej cieľavedomú, úspešnú reprezentáciu v médiách (už roku 1996 ju získala aj
samotná Posádková hudba Banská Bystrica).
Cenu udeľuje Hudobný fond na návrh Predstavenstva Združenia dychových hudieb Slovenska.

Svoj život dožil v meste, ktorému venoval
svoju pracovnú činnosť, 18. apríla 2008.
Hoci Vojtech Tátoš nepatrí medzi najvýznamnejšie slovenské hudobné osobnosti
a jeho meno sa nenachádza v učebniciach, jeho
práca ovplyvnila hudobný svet v celoslovenskom meradle a na jeho diele môžu stavať aj
nastupujúce generácie hudobných tvorcov.
Ivan Hraško

Pamiatka zosnulých
V nedeľu 1. novembra sa predstavitelia cirkví a obce po niekoľkých rokoch opäť stretli na ekumenickej pobožnosti a slávnosti pri príležitosti Pamiatky zosnulých. Slávnosť sa začala ekumenickou pobožnosťou v evanjelickom kostole, kde všetkých prítomných privítal evanjelický pán farár Juraj
Kevický a v kázni sa prihovoril katolícky pán farár Pavol Cerovský. V spoločnom sprievode potom všetci prešli na miestny cintorín, kde spomienková slávnosť pokračovala v dome smútku. Okrem predstaviteľov cirkví sa prítomným prihovorila starostka obce, ktorá v príhovore spomenula všetkých
spoluobčanov obce, ktorí zomreli v uplynulom roku. V programe ďalej účinkovali členky Zboru pre občianske záležitosti a spevokolu žien. Na záver
prítomní spoločne položili kyticu k symbolu cintorína – krížu, zapálili sviečku a poklonili sa všetkým zosnulým.
Chcem sa poďakovať predstaviteľom cirkví v našej obci za to, že opäť po rokoch iniciovali ekumenickú spomienku na našich zosnulých. Spoločne s
našimi spoluobčanmi sme im venovali pár chvíľ a dôstojne sme si uctili ich pamiatku.
Zuzana Pavlíková

Rozpoèet Obce Zvolenská Slatina na rok 2016, 2017, 2018
Bežné príjmy

2016

2017

2018

'DĖRYpREHF

595 289

623 033

623 033

'DĖRYpRULJLQiOQHNRPSHWHQFLH0ââ.'â-

248 342

248 342

248 342

'DĖRYpV~NURPQi=8âD&9ý+(85e.$

71 657

71 657

71 657

'DĖRYp&9ý=iNODGQiãNROD

12 353

12 353

12 353

1HGDĖRYp

240 162

240 162

240 162

Dotácie: prenesený výkon štátnej správy ZŠ

425 013

425 013

425 013

ZŠ vlastné príjmy

23 514

23 514

23 514

360

360

360

53 417

53 417

53 417

Bežné príjmy spolu

1 670 107

1 697 851

1 697 851

Kapitálové príjmy

79 209

0

0

)LQDQþQpRSHUiFLH

0

0

0

1 749 316

1 697 851

1 697 851

&9ýYODVWQpSUtMP\
Ostatné príjmy - prenesený výkon ŠS - obec

Príjmy spolu

%HåQpYêGDYN\SRGĐDNDSLWRO
01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány

03.2.0

Požiarna ochrana

2016

2017

2018

364 595

364 595

364 595

9 160

9 160

9 160

04.5.1

Cestná doprava

46 400

46 400

46 400

05.1.0

05.2.0 Nakladanie s odpadmi, nakl.s odpad.vodami

134 040

134 040

134 040

06.1.0

Rozvoj bývania

27 951

27 951

27 951

06.4.0

Verejné osvetlenie

21 100

21 100

21 100

%êYDQLHDREþLDQVNDY\EDYHQRVĢ

54 060

54 060

54 060

5HNUHDþQpDãSRUWRYpVOXåE\

37 880

37 880

37 880

08.2.0.

Kultúrne služby - Klubové a kultúrne zariadenia

6 850

6 850

6 850

08.2.0

Kultúrne služby - Knižnica

1 800

1 800

1 800

08.2.0

Kultúrne služby - Ostatné + Kino, KD

26 127

26 127

26 127

9\VLHODFLHDY\GDYDWHĐVNpVOXåE\

2 600

2 600

2 600

1iERåHQVNpDLQpVSRORþHQVNpVOXåE\

5 169

5 169

5 169

09.1.1

09.5.0 09.6.0 MŠ, ŠKD, ŠJ - origin.kompetencie

248 342

248 342

248 342

09.1.2

Primárne vzdelávanie - prenesené kompetencie

425 013

425 013

425 013

09.1.2

Primárne vzdelávanie - výdavky obce

9]GHOiYDQLHQHGHILQRYDQp=8âD&9ý+(85e.$

10 210

10 210

10 210

71 657

71 657

71 657

9]GHOiYDQLHQHGHILQRYDQp&9ý=â

12 353

12 353

12 353

9êGDYN\]YODVWQêFKSUtMPRY=âD&9ý

23 874

23 874

23 874

6RFLiOQDSRPRFREþDQRP

3 800

3 800

3 800

1 532 981

1 532 981

1 532 981

Kapitálové výdavky

168 165

116 700

116 700

)LQDQþQpRSHUiFLHÒYHU LVWLQD

48 170

48 170

48 170

1 749 316

1 697 851

1 697 851

Bežné výdavky spolu

Výdavky spolu

Z denníka starostky
11. október
24. október
26. október
29. október
1. november
5. november
9. november
19. novembert
19. – 20. november
24. november
26. november
4. december
7. december
10. december
13. december
14. december
15. december
20. december

100 ročnica Juraja Pašku – odhalenie pamätnej tabule
Slávnostný obrad ZPOZ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Galéria Jána Kulicha – Prieniky do hĺbok skrytého a zjavného zápasu o slovenčinu
Ekumen. spomienková slávnosť pri príležitosti Pamiatky zosnulých
Zasadnutie Rady ZMO regiónov Zvolen, Detva, Krupina v Hriňovej
Kolaudačné konanie stavby „Rekonštrukcia zdravotného strediska“
Koordinačné združenie OZ Podpoľanie v Hriňovej
Konferencia ZMO regiónov Zvolen, Detva, Krupina v Hriňovej
Valné zhromaždenie OZ Podpoľanie vo Vígľaši/Pstruši
Zasadnutie výboru ZO OH vo Zvolenskej Slatine
Vystúpenie detského FS Podpoľanček a stretnutie s Mikulášom
Mikulášske posedenie, organizované OZ Úhrady a TSP
Športovo-zábavný deň „PARNO-KALO“ , organizovaný OZ Úhrady
Akadémia ZŠ s MŠ T.Vansovej „Vianočná pošta“
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Galéria Jána Kulicha – Daj Boh šťastia celej zemi
Malé vianočné trhy „Vianočný opekanec“

Je vám zima? Poïte k nám do sauny!
V nedeľu 18. októbra 2015 v areáli Skautského centra Zvolenská Slatina slatinskí skauti
slávnostne otvorili dedinskú saunu. Do projektu
sa počas šiestich mesiacov zapojilo viac ako 30
mladých ľudí z dediny aj okolia, ktorí sa rozhodli darovať viac ako 1000 hodín dobrovoľníckej
práce ako dar na rozvoj dobra v mieste, kde žijú.
V samotnom saunovom domčeku postavenom z dreva nájdete potiareň, odpočiváreň
aj terasu s kaďou na ľadovú vodu, ktorá slúži na
ochladzovanie počas procedúry. Vykurovanie

zabezpečuje malá fínska pec na drevo. Tým,
celý saunový rituál naberá ešte viac na sile, pretože návštevníci si musia zakúriť a počkať asi

hodinu pokiaľ sa sauna vyhreje. Tento čas im je darovaný na utriedenie si
vlastných myšlienok a preladenie sa.
Zároveň plamene ohňa cez presklené
dvierka na peci osvetľujú potiareň prirodzeným svetlom.
Dedinská sauna je pripravená poskytnúť svoju príjemnú úžitkovosť
pre všetkých záujemcov o saunovanie
a zdravý životný štýl. Stojí v areáli
Skautského centra Zvolenská Slatina
na ulici SNP 26, oproti obecnému úradu obce Zvolenská
Slatina. Je prispôsobená na
pohodlné saunovanie pre 4-5
osôb a max. kapacita je 8 osôb.
Je potrebné zavolať vopred, aby sa
vám nestalo, že nájdete saunu obsadenú. Optimálny čas na saunovanie je
v podvečer, aby po saunovom kúpeli
mohol nasledovať spánok. Na celú procedúru spojenú aj s vykúrením sauny
budete potrebovať približne 2 – 2,5 hod.
Je potrebné si priniesť vlastnú bielu bavlnenú plachtu (napr. posteľnú), do ktorej sa zabalíte počas saunovania a tiež
uterák na vysušenie sa po procedúre.
Spokojní užívatelia sauny môžu prispieť
dobrovoľný príspevok, ktorý bude využitý na
údržbu a ďalšie úpravy. Budeme preto radi, ak

sami zvážite výšku daru. Rozvíjate tak štedrosť
a oceňujete na základe vašej osobnej skúsenosti.
Záujemcovia o saunovanie nech sa ohlásia na
telefónnych kontaktoch, ktoré nájdu na: http://
korcin.webnode.sk/nase-projekty/sauna/
Projekt „Dedinská sauna“ podporili: Nadácia Ekopolis a spoločnosť Slovnaft a.s. v rámci
programu Zelené oázy, Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR, Obec Zvolenská
Slatina, AQUA - mont, s.r.o., BeA Slovensko, spol. s.r.o., Autodoprava Kamoďa, JOMA
SEPO spol. s r.o., SAUNAMASTER S. R. O.,
o.z. Slovenský skauting a individuálni darcovia.
Text a foto: Martin Cerovský

Mikulášku, dobrý strýèku …
Zvyky viažuce sa k tomuto dňu majú zaujímavý historický vývoj. Svätý
Mikuláš, ktorý pôsobil v 4. stor. ako biskup v mestečku Mira v Malej
Ázii, bol podľa legendy obetavým kňazom, ktorý počas celého roka nechával pred dverami najchudobnejších rodín darčeky pre deti bez toho,
aby sa dal poznať. Od 19. storočia sa na dedinách a v mestách začínajú
objavovať masky Mikuláša, Anjela a Čerta.

V maličkom predstihu, aby stihol navštíviť všetky deti, prišiel Mikuláš
do našej obce už 4.decembra. S deťúrencami sa stretol v kultúrnom dome,
kde príchodu Mikuláša predchádzal vianočný koncert pod názvom „Šťastia, zdravia, dlhô žitia vinšujeme Vám ...“ v podaní DFS Podpoľanček
z Detvy a našich malých Tancuľkov z tanečného odboru SZUŠ Heuréka.
Po skončení vystúpenia nastal v kinosále kultúrneho domu okamih vzrušenia, pretože ako prvý medzi deti prišiel Čertisko a so sebou priniesol
balíček strachu a slzičky. Malé vystrašené bytosti začali rýchlo prehodnocovať, či naozaj poslúchali a či ich ten čert nevezme do vreca. Veď kto by
ich kdesi v pekle obúval, obliekal, upratoval rozhádzané hračky .... Čierne myšlienky aspoň na chvíľu rozplynul milý Anjel s Mikulášom a plné
koše darčekov. Balíčky sa však nedostávajú len tak, musia si ich zaslúžiť
svojim správaním, zarecitovaním básničky či zaspievaním pesničky. „Mikulášku, dobrý strýčku modlím sa ti modlitbičku ...“, a tak milý Mikuláš
zložil plnú „nošku“ a s pomocou Anjelika rozdával deťom sladké balíčky.

Čertisko opodiaľ sledoval malých uplakancov, aj im pohrozil, že ak nebudú poslúchať rodičov, v škole či v škôlke, určite si pre nich príde. Balíčky
sa rozdali, pesničky a básničky ba i sľuby o poslušnosti sa povedali a
deti s rodičmi sa rozišli domov. Nepočkali ani na rozlúčku s Mikulášom,
Anjelom a Čertom a žiaľ, ani na poďakovanie a spoločné rozsvietenie
vianočného stromčeka, ktorý si tento rok naozaj zaslúži svoj obdiv. Len
malá hŕstka detí ostala a zamávala na rozlúčku našej milej trojici a urobili
si ešte spoločné foto pre spomienku. Tentoraz sa za deti poďakujem ja,
a to obecnému úradu v našej obci, p. starostke , členom komisie kultúry,
mládeže a športu a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia. A nakoniec možno malé konštatovanie: Prečo s Mikulášom aj Čert?
Stretla som sa s rôznymi názormi. Ak sa majú zachovávať tradície a zvyky
našich predkov, tak potom aj Čert s Mikulášom, pretože tak to píše história. A potom taká malá otázka – či tie hrôzostrašné rozprávky a filmy plné
násilia a nezmyselné počítačové hry, pri ktorých deti strávia takmer celé
detstvo, nezanechajú na ich psychike stopy ??? Moja generácia vyrástla
na Čertovi a Mikulášovi a môžem hrdo povedať, že nepoznám človeka,
ktorý by po stretnutí s Čertom trpel depresiami alebo inými zdravotnými
problémami. Naopak, tento deň sme si naozaj uvedomili, že naše počínanie asi nebolo vždy správne, mali sme pred niekým rešpekt a naučili sme
sa vážiť si a ctiť starších.
Aneta Konôpková

Jeseò v materskej škole
Tak ako sa v septembri opäť naplnili školské lavice žiakmi, aj triedy v našej škôlke ožili
detským krikom. Pre mnohé deti je škôlka už
„stará známa“, iné do nej prišli po prvýkrát. Ale
všetky spolu prišli pre to isté. Nájsť si nových
kamarátov, zahrať sa, niečo sa naučiť a spoznať
nové veci. Začalo to hneď v septembri. Deti si
už začiatkom roka išli pozrieť tú krásnu novú
budovu, čo „vyrástla“ hneď oproti škole. Teraz
už vedia, že pán Kulich bol rodákom zo Zvolenskej Slatiny. V jeho galérii si všetko zvedavo
poprezerali a vynadívali sa do sýtosti.
Tak ako už býva zvykom ,aj tento rok sme
do našich tried pozvali maminky a ockov, aby
si spolu s deťmi vyrobili niečo pekné z plodov
jesene. Jesenné tvorivé dielne boli aj tentokrát
plné smiechu, dobrých nápadov a chuti pracovať. Šikovné maminky nám k práci aj napiekli

a spoločne sme si pripravili chutný jablkový šalát. Maminky si pochvaľovali, že si oddýchli od
bežných domácich prác a deti sa tešili, že môžu
tvoriť spolu s rodičmi.
V októbri sa deti naučili nie len všetko o jeseni, ale aj to, že je mesiacom úcty k starším. A
predškoláci si ich uctili až trikrát. Najskôr spoločne s pani učiteľkami pripravili besiedku pre
svojich starých rodičov. Naučili sa krásne básne i piesne a pripravili darčeky. Nejedna starká
mala slzy v očiach ,keď jej recitovalo vnúčatko.
Potom deti zo škôlky spolu so staršími kamarátmi zo školského klubu, išli navštíviť deduškov
a babičky do domova dôchodcov. Zaspievali
a predniesli všetko čo vedeli a takto všetkým
spríjemnili deň.
No a do tretice sme do našej škôlky pozvali
návštevu. Ujov a tety z Klubu dôchodcov. Priví-

tať ich prišla pani riaditeľka Purdeková a samozrejme deti. Tie si ich uctili tradične, chlebom
a soľou. Keď vystúpili so svojím programom,
vyslúžili si veľký potlesk a pochvalu (tety mali
pre ne aj sladkú odmenu). A v ten deň sa v našej
škôlke namiesto spania –tancovalo. Hrali sme si
také, aby sa roztancovali aj staršie kolienka. A
bolo nám naozaj veselo. Už teraz vieme, že toto
určite nebolo naše posledné stretnutie.
V týchto dňoch má už všetko v škôlke vianočnú atmosféru. Na stene visí adventný kalendár a deti sa učia básne pre deduška Mikuláša.
Chystáme sa zdobiť medovníčky a budú sa
piecť aj vianočné oplátky ...
Ale nebudeme predbiehať. Radšej vám
v mene všetkých detí a celého kolektívu materskej školy želáme krásne a pokojné Vianoce.
Ž.P.

Pamätné stromy reformácie
V našej obci máme mnoho
pamätihodností, ktoré nám
pripomínajú kultúru, dejiny či
slávne osobnosti našej obce.
Sú medzi nimi staré roľnícke
stavby, kostoly, pamätné tabule či pamätný strom na Geberanici pripomínajúci zavraždenie Slatinčanov bratov Pavlíkovcov nemeckými vojakmi.
Posledne menovaný však už
v Slatine nebude jediný. 31.
októbra 2015 pribudli v našej obci dva nové pamätné stromy. Vysadil ich miestny evanjelický cirkevný zbor ako pripomienku reformácie,
pri nastávajúcom 500. výročí tejto udalosti, ktoré pripadá na rok 2017.
V rámci osláv sa má po Slovensku zasadiť 500 stromov, z ktorých dva,
hruška a slivka, sa budú nachádzať práve v našej obci. Stretnutie k ich
výsadbe sa konalo po slávnostných službách Božích na Pamiatku reformácie, kedy sa veriaci zhromaždili v záhrade evanjelického cirkevnozborového domu. Zhromaždeným sa po modlitbe prihovoril domáci
pán farár Mgr. Juraj Kevický, ktorý si za základ svojho príhovoru zvolil
slová prvého žalmu, v ktorým čítame: „Bude ako strom zasadený pri
vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.“ Potom veriaci vyznali svoju vieru a nasledoval
samotný akt sadenia, ktorý vykonal spolu s pánom farárom zborový
dozorca pán Ľubomír Turaček.
Pamiatka príchodu reformácie a jej odkaz v našej obci tak získali
novú, zelenú podobu.
Ivan Hraško

Novinky z našej školièky
V našej škole sa snažíme kráčať s dobou a ponúkať žiakom stále kvalitnejšie vzdelávanie. Aj preto sme sa zapojili do projektu, ktorý organizuje
a zastrešuje národná inštitúcia pod názvom Z regiónu do sveta – zdokonaľujeme si anglický jazyk. Projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej
únie v programe Erasmus+, ktorý zastrešuje vzdelávanie pedagogických
zamestnancov. Vyučujúce z našej školy sa v lete 2015 zúčastnili letného
kurzu, ktorý sa konal v meste Canterbury vo Veľkej Británii. Cieľom bolo
nielen zdokonaliť sa v anglickom jazyku, ale aj naučiť sa adekvátne používať metódu CLIL (Content and Language Integrated learning).
Určite si kladiete otázku, že čo je to tá metóda CLIL. Ide o zavedenie
cudzieho jazyka do vyučovania ostatných predmetov, napríklad prírodovedy, matematiky, slovenského jazyka či nemeckého jazyka. Na hodinách sa vyučujúce snažia zapojiť do vyučovania svojich predmetov i jazykové okienko, v ktorom žiakom ponúknu novú slovnú zásobu z daného
predmetu, alebo si zopakujú už naučenú slovnú zásobu. Žiaci sa tak učia
kombinovať, prepájať a zužitkovať jazykové vedomosti a kompetencie.

Táto metóda je u žiakov vítaná a teší sa veľkej obľube. Vyučujúce sa
takisto naučili mnoho nových metód, ktoré pomôžu pri výučbe cudzieho jazyka, a ktoré sa dajú takisto využiť i na iných predmetoch, ktorých
náplňou je hlavne komunikácia. Každoročne pripravuje naša škola pre
žiakov akciu pod názvom Burza jazykov, ktorý si žiaci veľmi obľúbili.
V jednotlivých triedach vyučujúce prezentujú jednotlivé vybrané európske jazyky a žiakom ponúkajú mnohé aktivity, hry a zážitkové cvičenia,
spojené s prezentáciou danej krajiny. Za spomenutie stojí i Anglický deň,
ktorý organizuje naša škola v mesiaci máj. Žiaci si prehlbujú vedomosti
z anglického jazyka a môžu si overiť i nadobudnuté vedomosti zo školského roka. Každoročne nás navštevujú i zahraniční študenti z projektu
Educate Slovakia. Je viditeľné, že sa i týmito aktivitami stávajú „naši
mladší Slatinčania“ kreatívnejšími, aktívnejšími, motivovanejšími a sebavedomejšími v jazykovej komunikácii. Veríme, že tento trend sa i naďalej
bude šíriť a pomôže uspieť našim absolventom v budúcom zamestnaní.
Mgr. Domonika Šalamunová

Mikuláš obdaroval rómske deti
Štedrý Mikuláš v sprievode svojich verných pomocníkov, nádherného anjela, ufúľaného čerta a krásnej snehulienky, rozdával balíčky plne sladkostí
deťom z rómskych rodín. Malí aj veľkí, deti, rodičia i starí rodičia privítali mikulášsky sprievod veľkým potleskom. Detičky, ktoré nabrali odvahu mu
zarecitovali a zaspievali. Košík plný balíčkov len-len, že nepraskol a Mikuláš nimi urobil veľkú radosť 32 ratolestiam. Nakoľko už rodičia vyrástli z detských príbehov a vedia , že darčeky predsa len z neba neprídu, sami prispeli finančnou čiastkou na balíček pre každé dieťa. Aj takouto milou akciou
učíme rodičov a deti, že musia sami pridať ruku k dielu a spolupodieľať sa na jednotlivých aktivitách.
A na záver... VEĽKÉ ĎAKUJEM Občianskemu združeniu Úhrady, asistentkám TSP za prípravu a organizáciu, obci a sponzorom za podporu
podujatia.
Ďakujem, Mikuláš, za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba, za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás.
Alena Fekiačová

Blahoželáme
Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch október,
november a december 2015 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Želáme všetko najlepšie!

Narodili sa
Pisár Vladimír
Bergerová Martina
Hybský Tomáš

Kováčová Agáta
Grulichová Zuzana

Dnes do sveta posielame tieto krásne slová:
Krásne, zdravé deti máme, prišla radosť nová!

Rozlúèili sme sa
Luptáková Mária
Gašparová Jana
Koreň Ján
Špaldoň Peter
Pšidová Pavla
Krnáč Ján
Beňová Zuzana
Pavlíková Anna

Virguľová Mária
Chovancová Anna
Brachna Martin
Šepetková Emília
Berkyová Mária
Slosiariková Jarmila
Kabaluk Štefan

Už sa vaša láska k nám nikdy nevráti,
lež spomienka večná v nás sa nikdy nestratí!

Stolnotenisový oddiel Zvolenská Slatina
Stolný tenis má vo Zvolenskej Slatine dávnu tradíciu. Súťažne sa hral už v šesťdesiatych
rokoch. Po určitej odmlke, sa stolný tenis začal hrať súťažne v roku 1974, pod hlavičkou TJ
Družstevník Zvolenská Slatina. Jeho predsedom bol už nežijúci Martin PAŠKA, začali hrať
súťaž II. triedy v okrese Zvolen. V roku 1975 si
stolnotenisový odd. vybojoval postup do I. triedy v okrese Zvolen, v ktorej hral do roku 1993
pod hlavičkou TJ Družstevník Zv. Slatina. V r.
1994 sa stolnotenisový odd. osamostatnil a ďalej
v činnosti pokračoval pod hlavičkou Stolnotenisový oddiel STARCONT Zvolenská Slatina,
ktorý mu bol hlavným sponzorom a predsedom
oddielu bol Pavol HEDVIGI . Po rozpadnutí
firmy STARCONT pokračoval oddiel vo svojej
činnosti ďalej až do roku 1997, kedy svoju činnosť oddiel ukončil, pre nedostatok finančných
prostriedkov. Hráči počas reprezentácie obce
Zv. Slatina získali aj Majstrovský titul v okrese
Zvolen v roku 1986 v zložení Martin PAŠKA,
Pavol HEDVIGI, Dušan HRONEC, Ing. Ondrej
PAŠKA, Jozef DOBÁK, Ivan LIBIAK . Po
ukončení činnosti STO sa hráči rozišli a pokračovali v činnosti v iných oddieloch. Spomeniem
I. Libiak SOU – Zvolen, kde hral. II. ligu a patril medzi opory svojho oddielu. P. Hedvigi III.
Ligu za Baums Detva a Vígľaš PSTRUŠA.
V roku 2006 prípravný výbor v zložení P.
HEDVIGI , J.DOBÁK, M. KULICH, O. KOCÚR,V. BLAŽKO, M. HANUŠKA, V. KUPECKÝ, Ľ PAJERSKÝ a I.LIBIAK požiadal
Obec Zvolenskú Slatine o podporu tohto druhu
športu a stolnotenisový oddiel začal vyvíjať svoju činnosť .
V sezóne 2006/2007 sa STO prihlásil do
oblastnej súťaže s novou hráčskou základňou.

Cieľom STO bolo dobre reprezentovať obec Zv.
Slatinu a umiestniť sa do ôsmeho miesta v súťaži, čo sa aj podarilo a stolnotenisový oddiel po
skončení súťaže skončil na piatom mieste. STO
hrá svoje súťažné zápasy v telocvični ZŠ, začo
vďačí vedeniu obce a vedeniu ZŠ s MŠ T.Vansovej.
Cieľom STO je získať propagáciou do oddielu
mladých ľudí a v spolupráci so ZŠ s MŠ trénovať záujemcov o tento druh športu.
Po finančnej stránke to zvládame veľmi ťažko.
Dopravu si hradia hráči z vlastného vrecka, tak
isto aj stolnotenisovú výstroj (rakety, poťahy,
obuv). Cestovať musíme na majstrovské zápasy
do nasledovných miest: R.SOBOTA,BREZNO,PODBREZOVÁ,ŽARNOVICA,KREMNICA,Krupina,Dudince,Hont.Nemce Hriňová, Kováčová, Zvolen. Oporami jednotlivých
oddielov sú: ,,A“ Peter Cerovsky, jeho dcéra
Petronela Cerovská, ktorá reprezentuje aj Doprastav Zvolen v Extralige, LIBIAK Ivan, Gajdoš Roman, ,,B“ kolektív patrí, Hronec Dušan,
Kalamár Martin, Blažko Vladimír. Predsedom
STO je HEDVIGI Pavol.
Stolný tenis sa hrá v sezóne október - apríl.
V oblastnej súťaži je 13 mužstiev z okresov
Zvolen, Krupina, Detva. Do sezóny 2015/2016
boli do súťaže prihlásené dva kolektívy. ,,A“ kolektív do majstrovstiev krajskej súťaže III. ligy,
,,B“ kolektív do Oblastných majstrovstiev okresov Zvolen, Krupina, Detva.
,,A“ kolektív má veľkú šancu postúpiť do II.
ligy stredoslovenského kraja, lebo momentálne
vedie súťaž II. ligy bez prehry. ,,B“ kolektív je
na druhom mieste majstrovstiev oblasti.
Stolnotenisový oddiel sa venuje aj mládeži,
kde je zriadený krúžok stolného tenisu. Krúžok

vedú Peter CEROVSKÝ a Vladimír BLAŽKO.
Naše poďakovanie patrí vedeniu obce Zvolenská Slatina za podporu tohto športu, ako aj
vedeniu Základnej Školy s Materskou školou
Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine.
Pavol Hedvigi,
predseda STO Zvolenská Slatina

Z èinnosti kolkárskeho oddielu
Kolkársky oddiel TJ Družstevník Zvolenská Slatina
Konečná tabuľka 2.kolkárskej ligy Stred súťažný ročník 2014/2015
Počet
aj v roku 2015 pôsobil v 2.kolkárskej lige Stred. Prvá Poradie Družstvo
Výhry
Remízy
Prehry
Skóre
Body
zápasov
polovica roka bola obzvlášť úspešná, keď po dlhom
1.
Zvolenská Slatina
10
7
1
2
88,5 – 51,5
15
2.
Kremnica
10
7
0
3
89,5 – 50,5
14
čase sa podarilo kolkárom vyhrať súťaž. V súťaži domi3.
10
6
1
3
82 – 58
13
Plešivec
novali od jej začiatku, a už dve kolá pred jej koncom
4.
Fiľakovo C
10
5
0
5
62,5 – 77,5
10
5.
10
4
0
6
65 – 75
8
Jelšava B
bolo rozhodnuté o ich víťazstve. Kvalitné výsledky
6.
Rimavská Sobota B
10
0
0
10
32,5 – 107,5
0
sprevádzané úspechmi zaznamenali slatinskí kolkári
aj na turnajoch 2.ligy Stred. Na turnaji v Podbrezovej,
Tabuľka 2.kolkárskej ligy Stred po jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016
Počet
ktorý dával bodku za minulou sezónou, Zvolenská Sla- Poradie Družstvo
Výhry
Remízy
Prehry
Skóre
Body
zápasov
tina vyhrala súťaž družstiev s 2142 zvalenými kolkami.
Kremnica
5
5
0
0
10
1.
56,5 – 13,5
2.
Rimavská Sobota B
5
3
0
2
6
29 – 41
Kolkársky oddiel vstúpil úspešne aj do aktuálneho
3.
5
2
0
3
4
Zvolenská Slatina
36 – 34
ročníka 2.ligy, keď na úvodnom turnaji obsadil druhé
4.
Plešivec
5
2
0
3
4
32,5 – 37,5
5.
5
2
0
3
4
Jelšava B
30 – 40
miesto. V samotnej súťaži sa už tak kolkárom nedarí,
6.
Fiľakovo C
5
1
0
4
2
26 – 44
keď majú na svojom konte už tri prehry a len dve výhry.
Iné to nie je ani v rámci turnajov uzatvárajúcich kalendárny rok, na ktorých sa TJ tiež výraznejšie nepresadila. Jesenná časť tak pripomína staršie ročníky, v ktorých sa kolkári presadili až v jarnej časti súťaže.
Ondrej Pleva

OZNAM
Upozorňujeme občanov, že v poslednom období dochádza často v našej obci k rušeniu miestneho rozhlasu inými frekvenciami, v dôsledku čoho
niektoré hniezda miestneho rozhlasu vydávajú rušivý zvuk a často sa stáva, že v rozhlase počuť vysielanie z iných obcí. Obec tento problém rieši
v spolupráci s úradom pre reguláciu elektronických komunikácií, ktorý v našej obci a okolí vykonáva merania za účelom odstránenia tohto rušivého
javu. Zatiaľ sa im však nepodarilo zistiť príčinu a prijať opatrenia na odstránenie poruchy.
Z uvedeného dôvodu žiadame občanov o pochopenie a trpezlivosť a zároveň prosíme, aby nám prípadné rušenie jednotlivých hniezd MR v častiach
obce nahlásili telefonicky na obecný úrad.
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