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Trošku tolerancie by nezaškodilo
Ak sa môj úvodník, uverejnený v predchádzajúcom čísle SLATINY niektorým čitateľom
nepáčil, tak tento sa im nebude páčiť ešte
viac. Aj napriek tomu mi nedá, aby som na reakcie niektorých z nich nepoukázala, hlavne
keď ich odprezentovali na verejne prístupnej
sieti facebook. Nereagovali totiž neprimerane
len na úvodník, ale aj na niektoré ďalšie články v novinách. Pravdepodobne ich ani celé
neprečítali, stačilo im, že sa v nich písalo „o
kostoloch“ a už ich odsúdili a okomentovali
spôsobom prinajmenšom nevhodným a odsúdeniahodným.
Citujem:
„SLATINA-prameň informácii. 2 strany o kostoloch a pi..... a potom ešte jedna bonusová o
našom. úvodník o rozje...... starých stĺpoch a
značky ktoré si ešte pamätám zo škôlky (už vtedy
bola rozje....) nádhera do pi..!!! ani veta o športe
v slatine!!!! ani futbal ani ko...!!! a peniaze sa na
to nikdy v živote nenájdu-však je kríza nie??!! A
tu ešte bude 30 rokov asi.. chceme 1 malé vyje....
futbalové ihrisko!!!!!!“
Autor: M.B.
Reakcia priateľa:
„Starostku asi chytím na moste dole hlavou nad
vodou a poviem jej nech si z beňom po večeroch
hrkútajú prije.... reči o kostoloch. A raz sa nase....
tak začneme hrať futbal v kostoloch. Streda v luteránskom a piatok v katolíckom. A zápasy budeme
hrat u nej na dvore na tom čertovom vršku.“
Autor: J.S.
Nebudem zverejňovať ich celé mená, každý
určite pochopil, že sú z radov našich futbalistov. Ale pripomínam, že len z úcty k starej
matke jedného z nich, ktorú celý život poznám
ako dobrého a poctivého človeka a vysoko si ju
vážim. Určite by ju to ranilo. Podotýkam však,
že ak sa niečo podobné ešte v budúcnosti zopakuje, už na ich osočovanie a dokonca vyhrážky takto mierne reagovať nebudem.
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ÚVODNÍK
Čo sa týka uverejňovania článkov v novinách,
veľmi radi dáme priestor každému, kto chce a
má čo povedať a o uverejnenie svojho príspevku požiada. Či už je to obyčajný občan, alebo
člen nejakého klubu alebo organizácie v obci.
Ak sa obzriete späť na predchádzajúce čísla
SLATINY, nájdete v nich príspevky športových
klubov ( viackrát strelecký klub, tenisový klub,
viackrát kolkársky oddiel, Dobrovoľný hasičský
zbor, Slovenský skauting – 21. zbor Korčín a
raz v čísle 3/2008 aj Futbalový klub Zvolenská
Slatina vďaka príspevku pána Milana Mlynára).
Pravidelne informujeme v článkoch o činnosti
Základnej školy s Materskou školou T.Vansovej,
kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci,
oznamoch a informáciách o činnosti obce a
obecného úradu. Naozaj nie je na mieste tvrdenie, že píšeme len o kostoloch. A čo sa týka
dvojstránkového článku „Kresťanské svätyne Jeruzalema a Zvolenská Slatina“, myslím si, že pre
čitateľa, občana Zvolenskej Slatiny, ktorý v Jeruzaleme nikdy nebol a už sa tam asi ani nikdy nedostane, mal úžasnú vypovedaciu schopnosť a
hodnotu. Ak sa nemenovaným, kritizujúcim futbalistom podarí napísať tak hodnotný článok,
ako bol podľa nich ten „kostolový“ o svojom
futbalovom klube, o svojej činnosti a výsledkoch klubu a nepoužijú v každej vete niekoľko
hrubých výrazov, určite ho v našej SLATINE radi
uverejníme a už teraz sa na takýto príspevok
tešíme. Veď futbalový klub je podporovaný
z rozpočtu obce (aj keď niektorí si myslia, že

nie dostatočne), údržbu športového areálu vrátane budovy a futbalového ihriska tiež zastrešuje obec zo svojho rozpočtu, preto čitateľov
bude určite zaujímať, ako sa futbalovému klubu
darí. Zatiaľ v tomto čísle zverejňujeme aspoň
tabuľku futbalových zápasov na jesennú sezónu. Bola nám zaslaná mailom kvôli propagácii
v miestnom rozhlase. O zverejnenie v novinách
SLATINA naši futbalisti nepožiadali, ale my to
pre priaznivcov futbalu veľmi radi urobíme.

Ešte chcem povedať pár slov k smetným košom a košom na psie extrementy, ktoré sme
rozmiestnili v strede obce. Som veľmi rada, že
sú stále na svojich miestach a plnia svoj účel.
Chcem sa za to všetkým obyvateľom obce poďakovať. Verím, že v budúcnosti budeme môcť
pristúpiť aj k rozmiestneniu parkových lavičiek
v obci, oprave a rozšíreniu dopravného značenia, samozrejme postupne, v rámci finančných
možností obce. Aby naša obec bola čistejšia a
krajšia a aby sme sa v nej dobre cítili. Verím, že
sa o to všetci spoločne pričiníme.
Mária Klimentová
starostka obce

Slatinský jarmok
V predchádzajúcom čísle SLATINY sme Vás
informovali o blížiacom sa folklórnom podujatí – o Slatinskom jarmoku. 18. a 19. jún je už
dávno za nami a toto podujatie tiež. Sme naozaj radi, že sa nám ho podarilo zorganizovať a
tak oživiť tradíciu Slatinského jarmoku. Ale zo
všetkého najviac nás teší, že ste sa tohto podujatia v hojnom počte zúčastnili, za čo Vám aj touto cestou ďakujeme. Veď sme ho pripravovali
hlavne pre vás, obyvateľov Zvolenskej Slatiny.
Začal sa bubnovaním v strede obce pred reštauráciou Hokejka a úvodným slovom starostky obce, ktorá privítala všetkých návštevníkov
a našich hostí – folklórne skupiny z Maďarska,
Srbska a Východného Slovenska. Potom sa z hrdiel všetkých folklórnych skupín vrátane našej
FsK Slatina ozvala spoločná pieseň „Borovka,
borovka...“. Sprievod, ktorý sa vytvoril z členov
súborov, oblečených v pestrofarebných krojoch
spolu s bubeníkom prechádzal obcou a pozýval
obyvateľov na jarmok. Medzitým naši hostia
začali vo svojich stánkoch pripravovať národné
špeciality, medzi ktorými nechýbala maďarská
a srbská klobása, kapustnica a sladké špeciality rusínskej a srbskej kuchyne. Nedali sa však
zahanbiť ani naši hasiči chutnými držkami, poľovníci svojim guľášom, pán Lipiansky pečeným
prasaťom a pán Nagy slatinskými haluškami. V
ponuke boli aj trdelníky, perníky a iné dobroty.
Samozrejme nechýbali stánky, ponúkajúce rôzne doplnky, ozdoby, keramiku a iné drobnosti,
ktoré potešili oko návštevníka.
O 12.00 hod. naši hostia vystúpili s krátkym
programom pred reštauráciou Hokejka. Tieto
vystúpenia boli malou pozvánkou na popoludňajšie vystúpenie v kultúrnom dome.

O 17.00 hod. už bola kinosála plná divákov
a takmer dvojhodinové vystúpenie všetkých
folklórnych skupín vrátane tej našej, malo naozaj veľký úspech. Účinkujúci zožali obrovský
aplauz, ktorým diváci ocenili ich výkony. Na
záver sa opäť z hrdiel všetkých účinkujúcich
ozvala spoločná pieseň „Borovka, borovka...“
Starostka obce poďakovala účinkujúcim za
krásny program a divákom za účasť a úžasnú
atmosféru, ktorú tu vytvorili. Všetkých pozvala
na ďalšie podujatia Slatinského jarmoku – ľudovú veselicu v centre Pelikán a tých skôr narodených na diskotéku v reštaurácii Hokejka.
V nedeľu 19.6. sa účinkujúci znovu stretli v
rímsko-katolíckom kostole, kde na záver svätej

omše zaspievali krásne pobožné piesne a tak
sa naozaj dôstojne rozlúčili s našim Slatinským
jarmokom. Boli nesmierne vďační, že mohli
byť účastníkmi nášho jarmoku a vyjadrili presvedčenie, že sa Slatinskému jarmoku bude aj
v budúcnosti dariť a že by ho ešte veľmi radi
navštívili.
Takže tento ročník Slatinského jarmoku je
už za nami. Bol prvý a my vieme, že nebol bez
chýb. Ale len ten kto robí, robí aj chyby. Veríme, že nám ich prepáčite a že každý ďalší
ročník Slatinského jarmoku bude len lepší a
lepší.
Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
Prípravný a organizačný výbor

Z denníka starostky
1. máj
7. máj
8. máj
16. máj
18.-19. máj
22. máj
24. máj
28. máj
28. máj
4. jún
5. jún
14. jún
17.-19. jún
26. jún
30. jún
16. júl

Prvomájový guľáš našich hasičov
Cyklojazda o Slatinský zlatý dukát
Slávnostná akadémia ku Dňu matiek a 60. výročiu skončenia II. sv. vojny
Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha
Snem ZMOS v Bratislave
Vystúpenie folklórnej skupiny Slatina
Stretnutie starostov členských obcí spoločného úradu vo Zvolene
Sviatok pod Poľanou v amfiteátri v Detve
Váľanie mája
Deň detí
Divadelné predstavenie hosťovského ochotníckeho súboru z Očovej
Stretnutie členov Rady ZMOS v Horných Semerovciach
Slatinský jarmok
Slovensko-rómske spievanky
Záver školského roka
Návšteva družobnej obce Albertirše v Maďarsku

Aby z obecnej školy bola
naša slatinská škola
Takto pred rokom, v čase keď som prišla do
Zvolenskej Slatiny, som v článku pod názvom
Moderná a úspešná škola, do ktorej chodia
deti radi predstavila víziu školy vo Zvolenskej
Slatine. Dnes sa budem snažiť stručne zhrnúť
čo sa nám z tejto vízie už podarilo zrealizovať a povedať niečo aj o plánoch na najbližší
rok.
Premenu školy sme začali zmenou vzťahov
k žiakom, rodičom a ostatným návštevníkom
školy. Vieme, že v tejto časti nás ešte čaká
dlhá cesta. Chceme, aby všetci vedeli, že sú v
škole vítaní a ak potrebujú našu pomoc alebo
radu radi im ju poskytneme. Tešíme sa so záujmu o našu prácu a ďakujeme tým, ktorí nám
počas roka pomohli. Veru nebolo ich málo.
Mnohých z nich nájdete na našej pravidelne
aktualizovanej webovej stránke školy.
Následne sme sa pustili do skrášlenia vnútorných a vonkajších priestorov základnej
školy a materskej školy. Toto všetko sme urobili:
1.	Vytvorili a zariadili sme nové priestory pre
školský klub detí, aby žiaci neboli po celý
deň v tej istej triede.
2.	Vymaľovali sme vestibul, schodištia a
urobili novú, veselšiu výzdobu chodieb a
vstupnej časti školy.
3.	Zriadili sme novú triedu pre detičky v materskej škole a mohli sme tak prijať takmer
všetky deti do našej škôlky.
4.	Vybudovali sme dievčenskú šatňu pri
telocvični a žiaci sa tak už nemusia na
hodiny telesnej výchovy prezliekať na
chodbe.
5.	Roletkami sme zatemnili a tým spríjemnili prostredie deťom v predškolských
triedach materskej školy a v počítačovej
učebni základnej školy.
6.	Zrekonštruovali sme všetky hygienické
zariadenia na prvom a druhom poschodí
školy.
7.	V materskej škole na Budovateľskej ulici
sme urobili rekonštrukciu hygienických
zariadení na prízemí a na prvom poschodí.

8.	Vymenili sme dlažbu v šatni na prízemí a
rodičia vymaľovali triedu v Materskej škole na Budovateľskej ulici.
9.	Vymenili sme kuchynskú linku a obklad vo
výdajni stravy v Materskej škole na Budovateľskej ulici.
10.	Triedy v základnej škole sme vybavili novým nábytkom, ktorý sme získali ako dar.

11.	Dokúpili sme nové mapy, učebné pomôcky a ozvučenie pre školu vďaka finančnej
podpore získanej rodičmi organizovaním
burzy a školského plesu.
12.	Rodičia v materskej škole pekne upravili
detské ihrisko.
13.	Dokúpili sme potrebné vybavenie do školskej kuchyne.
Okrem zútulnenia prostredia školy a škôlky
sme pracovali aj na zlepšení edukačného procesu. Vypracovali sme nový školský vzdelávací
program pod názvom „ Z regiónu úspešne do
sveta“, ktorý od septembra 2010 realizujeme
s cieľom budovať u žiakov pozitívny vzťah k
regiónu a dobre ich pripraviť na štúdium na
stredných školách. V materskej škole sme
školský vzdelávací program Slniečko doplnili
o nové aktivity a zaviedli sme pre predškolákov anglický jazyk.
Čo sa chystáme zrealizovať v budúcom
roku?
Práce máme pred sebou ešte veľmi veľa.
Pokračovať chceme v skrášľovaní vnútorných
priestorov školy, vyzdobiť ju prácami našich
detí tak, aby bola veselá a všetci sme sa tu
cítili čo najlepšie. Okolie školy a škôlky je
tiež miestom, ktoré by sme radi upravili tak,
aby bolo bezpečným, čistým a funkčne upraveným priestorom na aktivity našich detí. V
tomto školskom roku sme otvorili nultý ročník a dve triedy prvého ročníka školy. Chystáme sa zlepšiť podmienky učenia sa cudzích
jazykov v škole, rozšíriť spoluprácu školy z
inými školami v regióne i mimo neho, dokúpiť potrebné, chýbajúce učebné pomôcky. V
celej škole zaviesť internet a to najdôležitejšie - ďalej úspešne realizovať školský vzdelávací program základnej školy, materskej školy
a školského klubu detí.
Najviac práce nás ale čaká v premene myslenia ľudí vo Zvolenskej Slatine. Je našim veľkým želaním, aby prestali chápať našu slatinskú školu a jej priestory ako niečo obecné,
teda patriace všetkým. Podľa nich je škola financovaná z ich peňazí a teda oni sú tí, ktorí
môžu rozhodovať čo sa bude v škole robiť.
Základná škola dostáva finančné prostriedky
podľa počtu žiakov školy od KŠÚ a materská
škola, školský klub detí a školská stravovňa
dostávajú finančné prostriedky od obce, ktorá ich dostáva od štátu podľa počtu zapísaných detí v materskej škole, škole a školskom

klube detí. Finančné prostriedky ktoré škola
dostáva sú určené výlučne na zabezpečenie a
skvalitnenie vyučovania, zaplatenie energií a
bežnú údržbu budov školy.
Budovy školy a škôlky a aj k nim prislúchajúce pozemky patria obci. Obec ako ich
majiteľ je teda tá, ktorá sa stará o ich údržbu a rekonštrukciu. Rovnako ako sa stará o
obecné byty, budovu obecného úradu a pod.
Priestory našej školy majú slúžiť žiakom školy a deťom materskej školy. V budúcom školskom roku nás v budove základnej školy bude
už takmer tristo. Ako každá škola s právnou
subjektivitou, plne zodpovedáme za všetko
čo sa v priestoroch školy deje. Ak teda máme
takúto zodpovednosť prináleží nám aj právo
rozhodnúť ako a kým budú tieto priestory využívané. Zo všetkých síl sa snažíme, aby slúžili deťom Zvolenskej Slatiny, no nielen teraz,
ale aj o niekoľko rokov. Ako som už uviedla,
snažíme sa naše priestory zveľaďovať a tak
nám veľmi záleží na tom, aby sme si ich aj
chránili. Vieme, že v súčasnosti už pominula
doba, keď sa deti aj bez dozoru zmysluplne
hrali či venovali nejakému športu. Vždy po
víkende vidíme čo zanechá „športujúca mládež“ na našom školskom dvore aj napriek
tomu, že je uzatvorený. Čo by tam bolo, keby
sme ho nechali otvorený? Odpoveď pozná
každý rozumný človek.
Ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva, pani starostke a zamestnancom obecného úradu, že nám pomáhajú a podporujú
nás.
Ďakujeme rodičom, starým rodičom a žiakom, ktorí nám prejavili uznanie, všimli si
naše úsilie a povzbudili nás. Potrebujeme to.
Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhajú chrániť a zveľaďovať školu. Veď našou
snahou je mať v obci krásnu školu, ktorá bude
príjemným a bezpečným miestom pre naše
deti, aby sa im tu dobre žilo, učilo a ktorú
budeme rovnako ako dnes aj v budúcnosti s
hrdosťou ukazovať návštevníkom obce.
RNDr. Darina Purdeková,
riaditeľka školy

DIE ROOSELAAR
vo Zvolenskej Slatine
Dňa 23. júla 2011 zavítali do Zvolenskej
Slatiny členovia folklórneho súboru DIE ROOSELAAR, z mesta OOSTROZEBEKE v Belgicku.
Pôvodne boli pozvaní na náš „Slatinský jarmok“, ale keďže majú vo svojich radoch veľa
študentov a Slatinský jarmok sa konal práve v
čase pred ukončením školského roka, mali by
problémy s účasťou mladých, a preto odložili
svoj príchod o mesiac. Nič to, keďže boli sami
o to viac sme sa im mohli venovať.

ktorých sme sa všetci dobre bavili. My sme im
zase predviedli a snažili sme sa ich naučiť naše
podpolianske tance a predviedli sme im naše
krásne slatinské kroje. Zažili sme na tejto akcii
veľa zábavy, spevu, tanca a navzájom sme sa
trochu aj spoznali.
Cukráreň „Pelikán“ sa znova o občerstvenie
nás všetkých postarala. Treba podotknúť, že
sa o svojich krajanov vzorne postarali nielen v
tento deň, ale aj počas celého ich pobytu, za čo

im hostia v posledný deň pobytu srdečne poďakovali. Za starostlivosť a štedrú pohostinnosť
ďakuje aj FkS Slatina.
Teraz pár slov o súbore DIE ROOSELAAR.
Ako už bolo spomenuté pôsobí v belgickom
meste OOSTROZEBEKE. Súbor vznikol v roku
1965. Umeleckou vedúcou súboru je pani Sabine Duyck. U nás, vo Zvolenskej Slatine, bolo 32
členov súboru, ale celý súbor má 104 členov, z
toho 76 aktívnych. Ľudová hudba sa skladá z

10 členov. Ich súčasťou je aj detský súbor. Každoročne sa zúčastňujú viacerých folklórnych
podujatí nielen v samotnom Belgicku, ale aj v
Európe a mimo nej.
Ešte raz ďakujeme DIE ROOSELAAR a do vašej ďalšej práce želáme veľa zdaru.
Viera Smutná, členka FkS
V nedeľu, 24. júla sa súbor predstavil so
svojím programom v našom kultúrnom dome.
Účastníci podujatia mohli počúvať peknú a
kvalitne interpretovanú flámsku ľudovú hudbu
a obdivovať zaujímavé flámske ľudové tance.
V krátkej ukážke programu sa predstavila aj
miestna FkS Slatina. Mnohým ľuďom sa veľmi
páčila aj zaujímavá show z flámskymi zástavami. Najprv to bolo bravúrne číslo v prevedení
jedného ich člena na pódiu v KD a neskôr v prevedení štyroch pánov v parku pred kultúrnym
domom.
Po ukončení podujatia nás čakalo spoločné
posedenie v cukrárni „Pelikán“, kde pre hostí
ale aj členov našej folklórnej skupiny pripravili
majitelia a zároveň ich krajania príjemné posedenie a pohostenie „grátis“.
V piatok, 29. júla, sme sa všetci tešili na „školu tanca“. Veru, bolo sa na čo tešiť. Hostia nás
naučili viaceré zaujímavé flámske tance, pri

Slatinete Giľaven
Slatinsko-rómske spievanky
Občianske združenie Úhrady tohto
roku oslávilo svoje krásne 10 jubileum.
Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli v
mesiaci jún usporiadať ďalší ročník
kultúrneho podujatia Slatinskorómske spievanka - Slatinate
Giľaven. Naše združenie má
od roku 2001 založený tanečno-spevácky súbor, ktorý
navštevujú deti od 5 do 25
rokov. Vzhľadom na veľký záujem sme ho v roku
2006 rozšírili aj o rómske ženy.
Toto kultúrne podujatie sme aj
vďaka dobrej vôle obce, ktorá nás
podporila finančne (100 Eur), usporiadali v kultúrnom dome. Rovnako
nám v ústrety vyšla aj miesta základná škola s MŠ, ktorá nám zapožičala
projektor.
Celé podujatie prebiehalo v duchu
prezentácie účastníkov predchádzajúcich období. Jediné čo nás mrzí
je neúčasť nerómskych účastníkov.
Na tomto kultúrnom podujatí

postupne vystúpilo 9 spevákov (deti
aj dospelí) a tanečné súbory: malé
deti, staršie deti a ženský tanečný
súbor. Účinkujúcich doprevádzala
ľudová hudba pod vedením Jána
Čipčalu zo Zvolenskej Slatiny.
Konferencierkou celého podujatia
bola Silvia Abrahámová.
Kultúrne podujatie Slatinate Gilaven ukončila naša pani starostka
Ing. Mária Klimentová svojim poďakovaním organizátorom podujatia ako aj všetkým účinkujúcim a
vyzdvihla ich snahu zorganizovať
takéto pekné kultúrne podujatie.
Zároveň nám popriala veľa úspechov do ďalších ročníkov.
Význam nášho projektu vidíme
predovšetkým v tom, že sme v našej obci pripravili akciu, ktorá mala
pozitívny ohlas a bohatú účasť. Veríme, že v budúcnosti sa do tohto
kultúrneho podujatia zapoja aj nerómski účastníci.
Anna Berkyová

Skončil sa ďalší školský rok
Áno, ani sme sa nenazdali a rýchlosťou blesku
sa skončil školský rok 2010/2011. S pocitom
uspokojenia sa dnes chceme poohliadnuť, aký
bol druhý polrok na našej škole. Okrem učenia
sme sa zúčastnili množstva pekných spoločenských, výtvarných i športových akcií, na ktorých sme dôstojne reprezentovali našu školu a
tak ju dostali so povedomia širokej verejnosti.
Nám zasa zostali krásne spomienky, na ktoré
sa nezabúda.
Tak poďme pekne po poriadku! Už 18. januára sa konalo obvodné kolo geografickej olympiády a žiačka piateho ročníka Barbora Šuleková získala pre našu školu prvé miesto.
Obvodné kolo olympiády z anglického jazyka, kategória 1.B dopadlo zase dobre pre
žiačku deviateho ročníka Teréziou Kováčovú,
ktorá si vybojovala tretie miesto. Anglickému
jazyku bol venovaný aj 25. máj – „Deň – učíme sa po anglicky“. Tento tvorivý a hravý deň
v angličtine skončil záverečnou prezentáciou
prác žiakov prvého stupňa. Svoje projekty tu
predstavili prváci, druháci, tretiaci aj štvrtáci a
ich zameranie bolo naozaj rôznorodé.
Naši žiaci nás reprezentovali aj v okresnom
kole súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Najlepšie
sa umiestnil Filip Pastierovič, ktorý obsadil
štvrté miesto a žiaci Malinovský, Beňo a Petáková obsadili piate miesto.
Mladí neprofesionálni spisovatelia - Kristína
Slosiariková a Andrea Solivajsová sa zúčastnili
súťaže „Literárny Zvolen“. V rámci putovania za
kultúrou naši žiaci navštívili divadelné predstavenie Snehulienka a deväť trpaslíkov vo Zvolene a 30.4. sa náš krúžok „Divadielko“ zúčastnil
prehliadky detských divadiel v Krupine odkiaľ
si priniesol „Pamätný list“.
25. februára sa žiaci veľmi dobre zabávali
na karnevale a v mesiaci február sa predstavil aj rozhlasový krúžok reláciou v miestnom
rozhlase „Fašiangy, Turice, Veľká noc príde“,
ktorá bola venovaná tradíciám týchto sviatkov. Ďalšia relácia v MR bola odvysielaná v
mesiaci jún, v ktorej sme informovali verejnosť o výsledkoch školy, ktoré sme dosiahli v
II. polroku.
23. marca sa na našej škole uskutočnilo
školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, súťaž v
prednese poézie a prózy. Víťazi – Tomáš Kubinec, Petra Chovancová a Andrea Solivajsová
postúpili na okresné kolo, ktoré táto žiačka
vyhrala a postúpila do krajského kola. 7. apríla zazneli zase na našej škole tóny piesní na
školskom kole súťaže „Slávik školy“. Účastníkov bolo naozaj neúrekom, ale víťazmi sa stali
– B. Hovorková – I. miesto, M. Olšiaková – II.
miesto a M. Svintek – III. miesto.

Mesiac marec sme tiež využili na stretnutie
s knihou a v spolupráci s knihovníčkou obce
p. Balkovou sme pripravili rôzne zaujímavé akcie pre deti. Pri príležitosti Dňa zeme 29.4. sa
zasa na škole konali ďalšie vedomostné a súťaživé akcie. Žiaci boli veľmi iniciatívni aj v zbere
papiera, ktorý sa konal v dňoch 17.-18. mája a
vyzbieralo sa ho skoro 4 tony.
Ešte počas vianočných sviatkov si žiaci zasúťažili o najkrajšie vyzdobenú triedu. Víťazmi sa
stali žiaci 7. ročníka, ktorí si takto vybojovali
odmenu – noc strávenú v škole.
Dňa 19.4. teda strávili noc v škole a boli pre
nich pripravené zaujímavé akcie.
V školskej družine sa zasa zabávali 24. marca všetky oddelenia na rozprávkovom kvíze „Z
rozprávky do rozprávky“. 5. apríla zasa deti
predvádzali svoj kumšt v Tvorivých dielňach na
výzdobe školy.
Slávnostnú akadémiu ku „Dňu matiek“ deti
spolu s pedagógmi pripravili v druhú májovú
nedeľu, 8. mája, aby si tak pekným programom
uctili a obdarovali svoje mamičky.
6. júna prežívali žiaci tretieho a štvrtého ročníka nezabudnuteľné zážitky v Škole v prírode
v Heľpe a žiaci šiesteho ročníka si zasa užili plavecký výcvik v Štúrove.
Veľkú akciu k MDD sme absolvovali v spolupráci s obcou a bolo veru v čom súťažiť aj čo
vyhrávať.
Ďalšie súťaživé popoludnia pripravili vychovávateľky školskej družiny pre svoje oddelenia
v mesiaci jún ako napr. „Švihadlová lady, Kôšparáda, Hľadanie pokladu v lese, Paleta nápadov-čo vieš a čo dokážeš“.
O tom, že naši žiaci sú vynikajúci aj v športovej oblasti, svedčia aj ich výsledky na športo-

vých podujatiach. Z Malého futbalu – súťaže v
Očovej si chlapci priniesli druhé miesto a putovný pohár ZRPŠ pri ZŠ s MŠ M. Bellu Funtíka.
Žiak M.Benedikti sa tešil aj z ocenenia „najlepší brankár“ tohto podujatia. V mini futbale na
Zlatom Potoku si chlapci tiež vybojovali druhé
miesto. Na súťaži vo vybíjanej žiačky 5., 6., a 7.
ročníka obsadili druhé miesto. V Banskej Bystrici sa konala „Kinderiáda“ a naša zmiešaná
štafeta v zložení – Kučerová, Cigánek, Benedikti, Schieber získala I. miesto. V okresnom
kole atletiky v behu na 60 metrov si vybojoval Viktor Václavik tiež I. miesto tak, ako aj
v behu na 300 metrov. Postúpil do krajského
kola. V súťaži družstiev – skok do diaľky obsadil druhé miesto Arnold Berky a tiež tretie
miesto za hod kriketovou loptičkou. V súťaži v
streľbe zo vzduchovej pušky – mladší žiaci - si
prvé miesto vystrieľala Ivana Belajová, v súťaži
starších žiakov si prvé miesto vystrieľal Filip
Lipiansky, štvrté miesto Miroslav Pikula. Družstvo sa celkovo umiestnilo na druhom mieste.
V mesiaci jún sa konali aj športové súťaže „Dni
športu“, kde sa mohli zapojiť všetci žiaci školy.
Vo výtvarných súťažiach boli naši žiaci tiež
úspešní. V súťaži, ktorú vyhlásila firma Marius
Pedersen boli ocenení M. Výboh a P.Chovanová,
ktorá sa umiestnila aj v súťaži časopisu Vrabček na tému „Úsmev“. Jej práca bola v tomto
časopise aj uverejnená. V súťaži Poľovníctvo a
príroda boli zasa ocenení René Mikloš, Petra
Chovancová, Michal Výboh.
Bolo toho naozaj neúrekom, až ma ruka rozbolela. Ale chcela som Vám dať na vedomie, že
chvíle, ktoré vaše deti strávia v škole im dávajú
oveľa viac, ako len vedomosti.
Katarína Ridzoňová

Podujatia III. štvrťroka 2011
13.8.2011
27.8.2011
28.8.2011
28.8.2011
5.9.2011
17.-18.9.2011
24.9.2011
1. októbrový týždeň

Memoriál Ing. Ladislava Doskočila – IX. ročník Slovenskej ligy v streľbe z historických zbraní
Slatinské halušky v záhrade Penziónu Zlatý dukát
Otvorený tenisový turnaj v štvorhrách
67. výročie SNP
Slávnostné otvorenie školského roku 2011/2012 v ZŠ s MŠ T.Vansovej
Majstrovstvá SR v streľbe z historických zbraní 		
34. ročník streleckej súťaže – Memoriál Janka Belaja		
Slávnostný program k 5. výročiu založenia folklórnej skupiny Slatina

Z činnosti kolkárskeho oddielu
Už druhú sezónu TJ kolkársky oddiel pôsobil
v 1.kolkárskej lige Východ, kde sa snažil vzorne reprezentovať a prezentovať obec v rámci
stredného a východného Slovenska. Svojím pôsobením v kvalitatívne veľmi ťažkej súťaži, ktorej účastníkmi sú mužstvá hrajúce už roky túto
súťaž resp. mužstvá, ktoré hrali aj v extralige,
odohral niekoľko veľmi vyrovnaných zápasov a
kvalitatívne sa v porovnaní s predošlou sezónou

zlepšil. Zvýšenie kvality hry sa však neprejavilo v
celkovom umiestnení v tabuľke, v ktorej Zvolenská Slatina obsadila poslednú priečku.
Kolkársky oddiel takisto už druhú sezónu
viedol vlastný dorast, ktorý sa zúčastnil tak dorasteneckých turnajov 1.kolkárskej ligy ako aj
majstrovstiev kraja a výsledky dorastencov sú
prísľubom do budúcnosti a predpokladom ďalšieho pokračovania kolkárskej tradície v obci.
Okrem športových aktivít sa v ostatných mesiacoch členovia kolkárskeho oddielu zamerali
na rekonštrukciu obecnej kolkárne, ktorá má
zabezpečiť kolkársku tradíciu z dlhodobého hľa-

diska. Vďaka finančnej podpore obce, v celkovej
hodnote 500,-Euro, boli veľmi výhodne zakúpené 2ks automatických stavačov kolov s elektronickými displejmi s automatickým zapisovaním
hodov, spadnutých kolov a sčítavaním celkového
výsledku, s kompletnou kabelážou a ovládacími
panelmi ako aj rozvodnou skriňou, 2 sadami
kolov a kompletnou sadou gúľ. Tieto stavače
nahradia už dosluhujúce stavače, ktorých vybrané časti však budú slúžiť ako náhradné diely a
tak zabezpečia po technickej stránke funkčnosť
kolkárne na niekoľko rokov bez potreby ďalších
financií na opravy v prípade porúch. Komplet-

né práce na demontáži pôvodných stavačov,
elektroniky, elektrických rozvodov, priestoru
pod kolami ako aj dosadacích kotúčov a montáži nových stavačov, elektroniky, elektrických
rozvodov, priestoru pod kolami, si zabezpečujú členovia kolkárskeho oddielu svojpomocne.
Zmenou prechádzajú aj ostatné priestory, ktoré
budú nanovo vymaľované. Celkový rozsah prác
je najväčší za ostatných 20 rokov a prebieha len
vďaka entuziazmu členov, desiatkam hodín neúnavnej práce a podpore obce, ktorej aj touto
cestou kolkársky oddiel ďakuje.
Kolkársky oddiel

Futbal: 1. trieda dospelí - jeseň 2011/2012
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dátum
07.08.2011
14.08.2011
20.08.2011
28.08.2011
04.09.2011
11.09.2011
18.09.2011
25.09.2011
02.10.2011
09.10.2011
16.10.2011
23.10.2011
30.10.2011

Čas
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00
14:00

MFZ
Stožok - ZVOLENSKÁ SLATINA
ZVOLENSKÁ SLATINA - Dobrá Niva
ŠKP Detva - ZVOLENSKÁ SLATINA
ZVOLENSKÁ SLATINA - Lieskovec
Hontianske Nemce - ZVOLENSKÁ SLATINA
Kriváň - ZVOLENSKÁ SLATINA
ZVOLENSKÁ SLATINA - Bzovík
Hriňová - ZVOLENSKÁ SLATINA
ZVOLENSKÁ SLATINA - Podzámčok
Detvianska Huta - ZVOLENSKÁ SLATINA
ZVOLENSKÁ SLATINA - Dudince
Látky - ZVOLENSKÁ SLATINA
ZVOLENSKÁ SLATINA - Sása

Doprava
Individuálna
Individuálna
Bus 14:00
Bus 14:30
Bus 13:50
Bus 13:15
Bus 12:45

Spoločenská rubrika
Blahoželáme
Blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiaci máj, jún a júl 2011
oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Zdravia, šťastia a lásky preveľa, aby každý deň vo vašom žití
bol iba nedeľa...

Narodili sa
Nina Michalcová

Nikol Radičová

Eliška Záchenská

Rozlúčili sme sa
Jozef Oláh
Mária Výbohová
Anna Masaryková
Zuzana Marková
Zuzana Cibuľová
Štefan Ľupták
Karol Pernecký

Martin Brhlík
Mária Libjaková
Pavel Poliak
Anna Poljaková
Ján Slosiarik
Pavel Ostrolucký

Ostali ste v našich srdciach žiť a spomienka na Vás sa od nás nedá oddeliť

Čas blažený, čas radostí nech sprevádza vás až k dospelosti...

Poďte jesť naše rómske jedlo
Aven te hal amaro romano habe
Na základe výzvy, ktorá bola vyhlásená OZ
Podpoľanie, sme sa ako obec zapojili do projektu , ktorý bol zameraný na začlenenie cieľových
skupín do aktívneho života v obci zvýšením
účasti cieľových skupín na príprave a organizácií kultúrnych, športových, informačných podujatí v obci, kde bolo podporených 17 projektov.
Náš projekt bol medzi 3 najlepšími. Zastrešoval
ho obecný úrad, ktorý dostal finančnú podporu 351 Eur od OZ Podpoľanie a vlastný vklad
obce bol 40 Eur. Organizátormi celej akcie boli
terénne sociálne pracovníčky Ing. Iveta Paulendová, Miroslava Bíziková, Mária Abrahámová a
štatutár OZ Úhrady Anna Berkyová. Zodpovednou osobou za celý projekt bola Anna Balková
a projekt bol zrealizovaný posledný júnový týždeň. S výberom kuchárok nebol žiadny problém. Do projektu sa dobrovoľne prihlásili 4 kuchárky a to Aťa Berkyová, Veronika Čipčalová,

Anna Bartošová a Erika Oláhová. Čo
sa týka jedál, najprv sme museli vytvoriť zoznam tradičných
rómskych jedál, a z neho následne vybrať 4. Nakoniec sa
do nášho jedálnička dostali
nasledujúce tradičné rómske jedlá:
• Halušky s hovädzinou a
lečom, príloha kyslá uhorka,
• Varené rebierka s varenými zemiakmi, príloha feferóny,
• Cigánsky rezeň so zemiakovou kašou, príloha kyslá uhorka,
• Cigánske párance s kuracím paprikášom.
Okrem už spomínaných dobrôt, každá kuchárka upiekla aj tradičný rómsky chlieb – Bokoľa (sódový koláč).
Každá z kuchárok mala svoju asistentku, ktorá okrem pomocných prác v kuchyni mala na
starosti aj prípravu slávnostnej tabule. A bolo
sa veru na čo pozerať. Boli sme sfarbení do
zelena, červena, oranžova a žlta. Príjemnú atmosféru dotvárali aj kvety a sviečky. Počas každého jedla bola púšťaná rómska hudba, vždy z
iného kraja.
Keďže išlo o súťaž, účastníci si navrhli členov
hodnotiacej komisie nasledovne: za obec starostku obce Ing. Máriu Klimentovú, za rómsku
komunitu členku OZ Úhrady Annu Berkyovú,
za OZ Podpoľanie komunitnú konzultantku

Ing. Evu Krnáčovú a nezávislého
zástupcu obce bez zastúpenia
MRK Martu Ľuptákovú (vedúca Baly, Zv. Slatina).
Vyhodnotenie sa uskutočnilo na piaty deň (piatok).
Vzhľadom na to, že všetky
jedlá boli neuveriteľne chutné, komisia sa rozhodla, že
nebude určovať poradie jedál,
ale vecnú cenu si vyžrebujú samotné kuchárky. Tento deň však nebol len o víťazoch a cenách. Zároveň bola aj
ochutnávka najtradičnejšieho rómskeho jedla
– pečené gója, ktoré pripravila štatutárka OZ
Úhrady Anna Berkyová. Samozrejme, nemohla
chýbať ani Bokoľa. Tejto ochutnávky sa zúčastnil aj monitorovací tým OZ Podpoľanie, detská
lekárka MUDr. Eva Mahútová so zdravotnou
sestrou Elenou Mackovovou , vedúca lekárne
Mgr. Genovéva Višňovská a vedúca DSS Mgr.
Anna Svoreňová. Milé posedenie nám svojím
vystúpením spríjemnil tanečný súbor Slatinate
Roma (OZ Úhrady).
Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo pripraviť projekt, vďaka ktorému sme mohli prezentovať tradičné rómske jedlá pripravované
rómskymi spoluobčiankami. Dokázali nám, že
aj oni naozaj vedia a majú čo ukázať. Vďaka tomuto projektu si za jeden stôl zasadli Rómovia
a nerómovia.
Anna Balková

KINO POKROK – Zvolenská Slatina
september 2011
Nedeľa: 18.9.2011 o 16.00 hod • Vstupné: 2,- € • MP

Nedeľa: 25.9.2011 o 19.00 hod. • Vstupné: 2,- € • MP

MACKO
PU
(rodinná komédia)

PIRÁTI
KARIBIKU
(dobrodružný film)

Na filmy mládeži prístupné platí pre deti v sprievode rodiča 50% zľava.

Penzión Zlatý dukát
a
Obec Zvolenská Slatina
Vás pozývajú na
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dňa 27.08.2011 o 10.00 hodine

v záhrade Penziónu Zlatý dukát vo Zvolenskej Slatine

Program:
Súťaž v jedení bryndzových halušiek – záhrada Penziónu Zlatý dukát
Sprievodné podujatia – pílenie dreva ručnou pílou, pitie piva a kofoly

•••

V prestávkach súťaží vystúpi FSk Slatina pri MO MS. K dispozícii budú stánky s občerstvením.

•••

Hlavní sponzori podujatia: Bryndziareň a syráreň, s.r.o. Zvolenská Slatina a Gazdovské špeciality Bystriansky, s.r.o., Detva
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