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Èas obzrieś sa späś
Vždy, keď končí určitá etapa nášho života, je čas obzrieť sa späť. A práve sa končiace volebné obdobie nepochybne takouto etapou je. Preto mi dovoľte, aby som
dnešný úvodník venovala predchádzajúcim štyrom rokom a aspoň v krátkosti zhrnula prácu a aktivity vedenia
obce v tomto volebnom období.
Každý z uplynulých štyroch rokov bol iný čo sa týka
politickej situácie, možností čerpania eurofondov, výšky
podielových daní, dodržania memoranda a pod. V každom roku sa muselo vedenie obce danej situácii prispôsobiť a zápasiť s problémami, ktoré rok priniesol.
Každý rok však obec hospodárila s prebytkom rozpočtu, nečerpala ďalšie úvery a nezvyšovala zadĺženosť
obce. Celkový prebytok rozpočtu za tri roky tvoril sumu
cca 547 tisíc Eur. K úspore finančných prostriedkov
výrazne prispelo aj zníženie bežných výdajov znížením
počtu pracovníkov Obecného úradu od januára 2011
o štyroch zamestnancov.
Hneď v januári 2011 obec začala realizovať stavebné
úpravy kultúrneho domu v celkovej hodnote 45 tisíc
z operačného programu na podporu rozvoja vidieka
s 5 %-nou účasťou obce. Vďaka tomuto príspevku obec
zrekonštruovala toalety, zmenšením vestibulu vznikla
nová výstavná miestnosť a zriadila sa pri zasadačke malá
kuchynka. Aj vďaka týmto úpravám mohla v priestoroch
KD dva roky fungovať ZUŠ Očová, ktorú naše deti navštevovali.
V mesiaci február bola podaná žiadosť na nenávratnú
dotáciu z MV SR na vybudovanie kamerového systému
a bola nám priznaná dotácia 5 tisíc Eur.
V letných mesiacoch boli Povodím Hrona zrealizované po mnohých rokoch aspoň čiastočné protipovodňové
opatrenia – vyčistenie ľavobrežného nánosu toku Slatina
v celkovej hodnote 20 tisíc Eur.
V mesiaci august sa nám podarilo prostredníctvom
nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho fondu zakúpiť prídavné zariadenie k traktoru (mulčovač a reťazový nakladač na kontajner) a tri veľkoobjemové kontajnery v celkovej hodnote 64 tisíc Eur so
spoluúčasťou obce 5 %.
Z vlastných zdrojov sme v roku 2012 zrekonšruovali
kotolňu ZŠ s MŠ T.Vansovej, ktorá bola v havaríjnom
stave za cca 37 tisíc Eur, opravili ulicu Borovinská cesta
za 10 tisíc Eur.
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V lokalite Boroviny sa začala rozvíjať nová bytová
výstavba vďaka súkromným investorom. Obec dala
spracovať projektovú dokumentáciu pre cesty a inžinierske siete pre vydanie územného rozhodnutia v lokalite
IBV Očovská cesta. Konečne sa začala v obci stavať
galéria Jána Kulicha a začalo sa aj s výstavbou R2 cez
našu obec, etapa Zvolen-Pstruša.
Obec ako, člen mikroregiónu Hučava-Zvolensko podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na dobudovanie kanalizácie v obci a rozšírenie čističky odpadových vôd. Žiaľ, tak ako už dvakrát predtým, opäť nebola
úspešná.
V roku 2011 podala obec žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Lokálnej stratégie komplexného
prístupu na Ministerstvo zdravotníctva o rekonštrukciu
zdravotného strediska, žiaľ tiež neúspešne z dôvodu nízkej alokácie zdrojov.
V rámci tejto istej stratégie obec podala dve žiadosti
o sociálne projekty – Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktoré tiež neboli úspešné.
V roku 2012 po predčasných parlamentných voľbách sa možnosť čerpania eurofondov výrazne zhoršila.
Nebola vyhlásená takmer žiadna výzva. Obec preto
využila každú príležitosť, ktorá sa naskytla. V januári sa
zapojila do 2. realizačného projektu protipovodňových
opatrení, ktoré v mesiaci apríl 2012 ukončila. Obci
bola na ne poskytnutá dotácia 20 tisíc Eur a boli použité na vybudovanie vodozádržných stavieb (suchých
poldrov a priehradok) na prameni Rybného potoka
a v lokalite Šmálovec.
V októbri 2012 sa obec zapojila do Národného
projektu a podarilo sa jej získať nenávratné finančné
prostriedky na realizáciu terénnej sociálnej práce na
tri roky vo výške cca 72 tisíc Eur. Z vlastných zdrojov obec zrealizovala vysprávky ciest a chodníkov za
20 tisíc Eur.
V roku 2013 obec obnovila projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na rekonštrukciu zdravotného
strediska, revitalizáciu centra obce, rekonštrukciu ulice
Športová a prístavbu materskej školy, aby bola pripravená pre ďalšie možné výzvy.
Prostredníctvom operačného programu Program
rozvoja vidieka cez MAS Podpoľanie obec zrealizovala
výstavbu multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ T.Vansovej v celkovom náklade 57 tisíc Eur s výškou príspevku
30 tisíc Eur.
Keďže pre výzvu na revitalizáciu centra obce, v ktorej
bola zahrnutá aj rekonštrukcia ulice Športová, obec nespĺňala podmienku 10 tisíc Eur škôd na majetku obce,
rozhodlo sa vedenie obce v roku 2014 zrealizovať rekonštrukciu tejto ulice z vlastných zdrojov. Stavebné práce
práve prebiehajú a celkové náklady stavby sú vo výške
215 tisíc Eur.
V apríli t.r. obec podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu zdravotného strediska, prístrojové vybavenie a prístavbu
výťahu a bol jej poskytnutý nenávratný príspevok vo
výške 415 tisíc Eur. Z vlastných zdrojov obec investuje 140 tisíc Eur na zateplenie a rekonštrukciu strechy aj
v druhej časti obecnej budovy. Práve prebieha verejné
obstarávanie a preto sa tieto sumy môžu ešte meniť. Žiaľ,
nepodarilo sa nám projekt rozšíriť o vytvorenie a vybavenie zubnej ambulancie, pretože navýšenie pôvodnej
sumy, schválenej v Lokálnej stratégii, nebolo možné.

ÚVODNÍK
Taktiež podala obec žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prístavbu materskej školy
vo výške 234 tisíc Eur. Žiadosť je v štádiu posudzovania, veríme však, že nám tieto finančné prostriedky
budú poskytnuté. Taktiež podala žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na Úrad vlády SR
z operačného programu Podpora a rozvoj športu na rekonštrukciu podlahy v telocvični ZŠ s MŠ T.Vansovej
vo výške 25 tisíc Eur.
Z vlastných zdrojov obec v rokoch 2013 a 2014 zrealizovala vysprávky ciest a chodníkov za ďalších cca
40 tisíc Eur a na opravy obecných budov vynaložila
z vlastných zdrojov cca 40 tisíc Eur.
Okrem toho obec podala ďalšie menšie žiadosti
o nenávratné finančné príspevky na BBSK, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo financií SR, Úrad vlády,
z ktorých niektoré boli úspešné a niektoré nie. Celková
výška poskytnutých finančných prostriedkov z týchto
zdrojov bola cca 7 700 Eur. Aj vďaka týmto sme mohli
každoročne organizovať podujatia ako Súťaž predníkov
o cenu Rinalda Oláha a Slatinský jarmok. Z vlastných
zdrojov sme organizovali ďalšie tradičné podujatia ako
Roprávkový les, Mikuláš, Detský karneval, Cyklojazda
o slatinský zlatý dukát, Stretnutie rodákov.
Tak to by bola v krátkosti bilancia investičných aktivít
obce. Za ostatné štyri roky bolo v obci celkom preinvestovaných z cudzích zdrojov 671 350 Eur a z vlastných
zdrojov cca 438 tisíc Eur na rozvoj obce. Či je to málo,
alebo veľa, posúďte sami. V každom prípade sa vedenie obce nemusí hanbiť za hospodárenie obce a novému vedeniu po komunálnych voľbách odovzdá nemalé
finančné prostriedky pre jej ďalšie úspešné fungovanie
a rozvoj.
Ešte by som rada spomenula niekoľko ďalších čísel,
ktoré síce nesúvisia s investičným rozvojom obce, ale sú
úzko späté s jej životom a s jej obyvateľmi.
Za štyri roky sa v našej obci narodilo 109 detí, navždy
sme sa rozlúčili so 111 občanmi, nové trvalé bydlisko
v našej obci našlo 197 občanov a odhlásilo sa 165 občanov. Bolo postavených celkom 15 nových rodinných
domov. Počet detí v ZŠ s MŠ T.Vansovej vzrástol o 60.
Organizovalo sa za výdatnej pomoci spoločenských
organizácií, športových klubov, ZŠ s MŠ T.Vansovej
ročne 7 väčších a niekoľko menších podujatí. V spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti sa ročne pripravilo a uskutočnilo viac ako 50 občianskych obradov
vrátane občianskych rozlúčok, vydávali sa pravidelne
celé štyri roky obecné noviny SLATINA.
Za to všetko patrí moje úprimné poďakovanie poslancom OZ, členom komisií obce, členom ZPOZ, vedeniu
ZŠ s MŠ T.Vansovej, členom organizácií a športových
klubov, pracovníkom obecného úradu, ako i všetkým
spoluobčanom, ktorí sa akokoľvek pričinili na zviditeľňovaní, reprezentácii a rozvoji našej obce.
Všetkým za pomoc a spoluprácu úprimne ďakujem.
Mária Klimentová
starostka obce

Komunálne vo¾by 2014
Oznamujeme občanom, že dňa 15. novembra t.r. sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí, teda voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Voľby sa budú konať v čase od 7.00 hod. len do 20.00 hod., teda
v porovnaní so všetkými predchádzajúcimi voľbami je možnosť hlasovať
skrátená o dve hodiny. V obci Zvolenská Slatina je zriadený jeden volebný obvod a dva volebné okrsky. To znamená, že v obidvoch okrskoch
(ZŠ aj Kultúrny dom) sa budú voliť rovnakí poslanci. Zo zaregistrovaných
39 kandidátov na poslancov OZ môžeme voliť najviac 9 poslancov za-

krúžkovaním ich poradového čísla na hlasovacom lístku. Na starostu obce
miestna volebná komisia zaregistrovala 6 kandidátov, kde zakrúžkovaním
poradového čísla si vyberáme jedného z nich.
Predkladáme Vám vyhlásenie kandidatúry všetkých zaregistrovaných
kandidátov na starostu obce a poslancov OZ v abecednom poradí tak, ako
budú uvedení na hlasovacích lístkoch.
Anna Balková
zapisovateľka MVK

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce vo Zvolenskej Sla ne 15. novembra 2014
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov
Miestna volebná komisia vo Zvolenskej Slatine podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Ivan Fiľo, 41 r., strojník velinu, Zvolenská Slatina, Čsl. armády č. 460/8. Strana zelených
2. Mária Klimentová, Ing., 50 r., starostka obce, Zvolenská Slatina, Poľovnícka č. 713/24, nezávislý kandidát
3. Ján Kračún, 35 r., vojak z povolania, Zvolenská Slatina, časť Slatinka č.73, NOVA
4. Jana Melicherčíková, 35 r., administratívny pracovník, Zvolenská Slatina, Komenského č. 850/62, nezávislý kandidát
5. Ján Račko, Ing., 32 r., lízingový manažér, Zvolenská Slatina, Sládkovičova č. 588/11, nezávislý kandidát
6. Juraj Šovčík, Ing., 57 r., drevársky inžinier, Zvolenská Slatina, Družstevná č. 71/28, nezávislý kandidát
Vo Zvolenskej Slatine 23.09.2014

Ing. Katarína Melicherčíková, predseda MVK

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Zvolenskej Sla ne
15. novembra 2014
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov
Miestna volebná komisia vo Zvolenskej Slatine podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Emília Balážová, Ing., PhD., 52 r., vysokoškolský pedagóg, Zvolenská Slatina, Čsl. armády 457/2, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Elena Bartková, 52 r., hlavný referent katastrálneho odboru, Zvolenská Slatina, Očovská cesta 243/28, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ján Beňo, 65 r., dôchodca, Zvolenská Slatina, Hviezdoslavova 484/4, SMER - sociálna demokracia
4. Radoslav Beňo, Ing., 43 r., Zvolenská Slatina, Hviezdoslavova 483/2, SMER - sociálna demokracia
5. Anna Berkyová, 47 r., nezamestnaná, Zvolenská Saltina, Družstevná 65/16, Strana TIP
6. Ivan Brachna, 59 r., technik, Zvolenská Slatina, Čsl. armády 468/24, Komunistická strana Slovenska
7. Lenka Čierna, Mgr., 24 r., študent doktorantského štúdia, Zvolenská Slatina, Sládkovičova 538/32, nezávislý kandidát
8. Ivan Fiľo, 41 r., strojník velinu, Zvolenská Slatina, Čsl. armády č. 460/8. Strana zelených
9. Marek Hanuska, 35 r., nezamestnaný, Zvolenská Slatina, časť Slatinka 72, NOVA
10. Slavomír Hanuska, PaedDr., Mgr., 40 r., riaditeľ gymnázia, Zvolenská Slatina, Čsl. armády 473/19, Slovenská národná strana
11. Richard Hraško, 35 r., podnikateľ, Zvolenská Slatina, Družstevná 60/6, Komunistická strana Slovenska
12. Martin Hronec, 25 r., obchodný riaditeľ, Zvolenská Slatina, Cintorínska cesta 436/7, SMER - sociálna demokracia
13. Peter Hronský, Ing., 27 r., dispečer logistiky, Zvolenská Slatina, Terézie Vansovej 337/70, Slovenská národná strana
14. Mária Huliaková, Mgr., 50 r., učiteľka, Zvolenská Slatina, Cintorínska cesta 437/5, Strana zelených
15. Milan Chovanec, 42 r., živnostník - elektrotechnik, Zvolenská Slatina, Borovínska cesta 677/5, Kresťanskodemokratické hnutie
16. Aneta Konôpková, Bc., 42 r., vychovávateľka, Zvolenská Slatina, Komenského 644/35, Komunistická strana Slovenska
17. Peter Korístek, 30 r., manažér odbytu, Zvolenská Slatina, Terézie Vansovej 314/24, Slovenská národná strana
18. Mária Kračunová, Ing., 33 r., vojačka z povolania, Zvolenská Slatina, časť Slatinka 73, NOVA
19. Alena Kubovská, Mgr., 48 r., zástupca riaditeľa, Zvolenská Slatina, Sládkovičova 588/9, SMER - sociálna demokracia
20.Marián Kučera, Ing., Doc., PhD., 39 r., vysokoškolský pedagóg, Zvolenská Slatina, Komenského 852/89, Kresťanskodemokratické hnutie
21. Martina Libiaková, 38 r., zdravotná sestra, Zvolenská Slatina, Školská 424/5, Slovenská národná strana
22. Rastislav Lupták, Ing., 36 r., riaditeľ prevádzky, Zvolenská Slatina, Boroviny - Krvavník 889/2, Strana TIP
23. Judita Magdičová, Bc., 41 r., technička BOZP a PO, Zvolenská Slatina, Budovateľská 510/28, Slovenská národná strana
24. Daniel Maľa, Bc., 27 r., živnostník, Zvolenská Slatina, Hviezdoslavova 493/7, Slovenská národná strana
25. Tomáš Melicherčík, Mgr., 32 r., analytik finančného riaditeľstva, Zvolenská Slatina, Maloslatinská 806/5, Slovenská národná strana
26. Jana Melicherčíková, 35 r., administratívny pracovník, Zvolenská Slatina, Komenského 850/62, nezávislý kandidát
27. Mária Michnová, Ing., 41 r., administratívny pracovník, Zvolenská Slatina, Boroviny - Krvavník 687, Strana TIP
28. Erik Mudrák, 40 r., podnikateľ, Zvolenská Slatina, Cintorínska cesta 431/10, Ľudová strana Naše Slovensko
29. Marián Nagy, 36 r., živnostník, Zvolenská Slatina, Komenského 850/62, nezávislý kandidát
30. Martin Pastierovič, 41 r., technik, Zvolenská Slatina, Sebechov 41/82, Kresťanskodemokratické hnutie
31. Jana Pavlíková, Ing., 33 r., ochranárka, Zvolenská Slatina, Mierová 441/4, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
32. Zuzana Pavlíková, 65 r., dôchodkyňa, Zvolenská Slatina, Komenského 643/37, SMER - sociálna demokracia
33. Ján Račko, Ing., 32 r., lízingový manažér, Zvolenská Slatina, Sládkovičova č. 588/11, nezávislý kandidát
34. Jozef Svintek, 57 r., podnikateľ, Zvolenská Slatina, Slov. nár. povstania 172/148, Kresťanskodemokratické hnutie
35. Eva Svoreňová, Ing., 50 r., technička, Zvolenská Slatina, Družstevná 97/3, Strana zelených
36. Martin Šimiak, Ing., 26 r., konateľ spoločnosti, Zvolenská Slatina, Sládkovičova 587/13, SMER - sociálna demokracia
37. Zuzana Šovčíková, 64 r., dôchodkyňa, Zvolenská Slatina, Družstevná 71/28, SMER - sociálna demokracia
38. Ján Špringeľ, 46 r., kultúrno-osvetový pracovník Matice Slovenskej, Zvolenská Slatina, Budovateľská 512/21, Slovenská národná strana
39. Ján Šulek, Ing., 38 r., prokurista, vedúci servisu a dopravy, Zvolenská Slatina, Družstevná 97/3, Slovenská národná strana
Vo Zvolenskej Slatine 23.09.2014
Ing. Katarína Melicherčíková, predseda MVK

90. výroèie Dobrovo¾ného hasièského zboru v našej obci
Poslednú augustovú sobotu 30.08.2014 sa na
futbalovom ihrisku v našej obci konalo sláv-

nostné stretnutie našich dobrovoľných hasičov
pri príležitosti 90. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v našej obci, spojené
so súťažou hasičských družstiev v požiarnom
útoku s vodou. História hasičstva siaha až do
16. storočia, ale dôležitejší
bol koniec 19. storočia, rok
1888, v ktorom sa začali organizovať prvé dobrovoľné
hasičské spolky.
Humanitné poslanie od
čias zakladateľov až po
terajšie generácie dobrovoľných ochrancov je pre
nás žriedlom sebaobnovy
a zdokonaľovania. Chceme byť účinnou istotou pre
spoluobčanov pri hasení požiarov, likvidácii a zmierňovaní následkov živelných
pohrôm a katastrof, pri
ochrane života a majetku
pred ohňom. Tohto roku si
pripomíname 90 rokov od
založenia
Dobrovoľného
hasičského zboru vo Zvolenskej Slatine. Všetci doterajší členovia a aj dnešná

generácia dobrovoľných hasičov úspešne napĺňajú predsavzatia tých, ktorí zakladali našu
organizáciu.
Každý
člen svojou prácou
a činnosťou prispieva k ochrane občanov
a ich majetku. Osobitnú zásluhu na vzniku
DHZ v našej obci majú
jeho zakladajúci členovia aj funkcionári
rokov nasledujúcich:
predsedovia p. Rudolf
Koleda, Alojz Koželuha, p.Brachna, p. Ďurička st., p. Piecka, Ján
Lietava, Ján Kulich,
Pavel Žlnka, Martin
Paška st., Igor Kokavec ml., Roman Hrončiak, Ivan Fiľo a ďalší
funkcionári: Igor Kokavec st., Ondrej Boháčik, Ján Ďurička ml,
Pavel Kurnas, Pavel
Hrončiak, Pavel Melicherčík, Pavel Bahýľ, Jozef Malatinec, Martin Borguľa, Ján Tuhársky,
Ján Cázer, Jozef Maliniak, Martin Paška ml.,
Erik Paška, Ján Parobok, Peter Urda, Pavel Belaj, Ján Chovanec, Ján Hronec, Martin Velič,

Peter Hrončiak, Dušan Konôpka, Peter Košťál,
Martin Ostrolucký, Martin Michálik. Pri príležitosti 90. výročia sme sa rozhodli zorganizovať
pre nás a hlavne pre našich spoluobčanov po
dlhých cca 22 rokoch súťaž hasičských družstiev v požiarnom útoku s vodou. Všetci, ktorí
si prišli pozrieť súťaž aj napriek horšiemu počasiu, neboli sklamaní, lebo súťaženie v takomto
športe pre dobrovoľných hasičov má obrovské
čaro a kus adrenalínu.
Súťažilo sa v troch kategóriách, muži, ženy
a deti. V mužskej kategórii vyhrali družstvo
z Bartošovej Lehôtky, druhá bola Hadruša-Hámre a tretie bolo družstvo z Veľkej Lúky.
V ženskej kategórii bolo poradie: prvé Budča-„
ženy“, druhé boli „baby“ zo Sielnice a tretie
Budča-„žabky“. V detskej kategórii vyhrali deti
zo Sielnice, druhé a tretie miesto obsadili naše
dve detské družstvá DHZ Zv.Slatina 1 a DHZ
Zv.Slatina 2. Prvenstvo v týchto súťažiach nie
je rozhodujúce, dôležité sú vzájomné poznania
a priateľstvá, ktoré sú na takýchto súťažiach
spontánne, neformálne a hlavne dlhodobé.
Chcem sa poďakovať všetkým našim členom
DHZ, ktorí pomáhali pri prípravách a organizovaní tohto krásneho podujatia. Takisto chcem
poďakovať obecnému zastupiteľstvu, zástupcom
našej obce, ale aj našim sponzorom, dobrovoľným materiálnym a hmotným prispievateľom.
Osobne si myslím, že toto poďakovanie malo
byť na začiatku tohto príspevku, pretože bez ochoty a práce všetkých týchto ľudí by sa
takéto podujatie nikdy nedalo
uskutočniť. Ešte raz všetkým
ďakujem. Na záver pre všetkých malý výňatok z „Hasičského Desatora“ – „Nehľadaj
v Dobrovoľnom požiarnom
zbore ani zisk, ani slávu, ale
bratskú povinnosť pomôcť
v nešťastí. Ak si hasičským
dobrovoľníkom, buď ním
celou dušou a celým telom.
Ak nemáš dobrú vôľu, nie si
dobrovoľníkom a si dobrej
veci na obtiaž. Buď obetavý
a statočný, ale konaj vždy
s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.“

Z denníka starostky
13. jún
14. jún
15. jún
22. jún
27. jún
19. júl
15. august
16. august
26. august
30. august
31. august
2.september
5. september
6. september
10. september
26. september

Divadelné predstavenie Čas smutný, prežalostný – záhrada Penziónu Zlatý dukát
Slatinský jarmok
Sprevádzanie návštevy z družobnej obce Albertirša (Maďarsko)
Slovensko-rómske spievanky
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
MS v streľbe – ŠSK Strieborník
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
95. výročie vzniku včelárskeho zväzu
Rada ZMOS v Litave
90.výročie DHZ v obci Zvolenská Slatina
Oslavy 70. výročia SNP
Prijatie prvákov v obradnej sieni
Kinobus – Kino Pokrok Zvolenská Slatina
Otvorenie Vígľašského zámku
Slávnostné poklopanie základného kameňa stavby R2
Večer autentického folklóru – Bratislava, Zrkadlový háj

Ivan Fiľo, predseda DHZ

Nielen rodáci sú miestnymi
osobnosśami
V našom „seriáli“ o významných osobnostiach obce sa dlhšie venujeme našim rodákom – spisovateľom. Nie sú to však len rodáci, o ktorých by sme mali vedieť, ktorých by sme mali poznať. Patria sem aj
tí, ktorí sa tu nenarodili, ktorí pochádzali z iných obcí a krajov, ale
ktorých život sa neodmysliteľne spája s našou obcou. Medzi takéto
osobnosti patria hlavne kňazi. Tí sú svojím povolaním „predurčení“
na to, aby sa vybrali do iných oblastí a tam konali práce svojho povolania. Popri tom sa však často venujú aj iným činnostiam, medzi nimi
aj spisovateľskej. V 18. a 19. storočí, ale aj v starších dobách to boli
hlavne kňazi, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenskej literatúry, kultúry,
národného povedomia a tým vstúpili do dejín. Vo Zvolenskej Slatine
máme dve takéto významné osobnosti. Jednou z nich je rímskokatolícky kňaz a spisovateľ Ján Ďateľ, ktorého život a tvorbu si v tomto čísle
Slatiny priblížime.
Ján Ďateľ sa narodil v obci Liptovský Michal 24. októbra 1847 v rodine mlynárskeho majstra. Nie dlho po narodení syna sa rodina presťahovala a malý Ján tak strávil detstvo v Liptovskej Teplej. Od detstva
javil veľký záujem o učenie, bol veľmi usilovný. Chodil do ľudovej
školy v obci, a keďže sa chcel naučiť aj nemčinu, navštevoval jej hodiny v židovskej škole. Po ukončení základného vzdelávania pokračoval
v plnení svojej túžby po vedomostiach na stredoškolských štúdiách na
gymnáziu v Levoči, odkiaľ neskôr prestúpil do Banskej Bystrice, kde
aj zmaturoval. Pre svoj život si vybral povolanie kňaza a po maturite
bol prijatý do seminára v Banskej Bystrici. Štúdium úspešne ukončil
a 23. augusta 1872 bol vysvätený za kňaza.
V jeho povolaní ho postihol už spomínaný osud kňazov, a hoci pôsobil na mnohých miestach, ani jedno z nich sa nenachádzalo v jeho
rodnom kraji. Nezabudol naň však, momenty v ňom strávené mu ostali
v srdci aj mysli. Svoje spomienky vyjadroval prostredníctvom literárnej tvorby a aspoň tak bol stále spojený s rodnou hrudou Liptova.
Prvým miestom jeho pôsobenia bola Dobrá Niva, kde sa stal kaplánom. Postihol ho však ďalší „osud“, a to osud národne orientovaných
Slovákov. Otvorene sa zastával národných práv Slovákov aj Slovanov všeobecne. To však v politickej atmosfére doby po rakúsko-maďarskom vyrovnaní, keď sa postupne zostrovala maďarizácia, bolo veľmi nebezpečné. Pre svoje názory bol za trest preložený na nemeckú faru do Veľkého Poľa pri Žarnovici. V roku 1881 sa stal farárom v Hornej Mičinej, no odtiaľ bol opätovne preložený do nemeckej
farnosti tentokrát v Janovej Lehote pri Žiari nad Hronom. Odtiaľ sa dostal na farnosť do Jastrabej pri Kremnici, kde sa stal dočasným
vicearchidiakonom. Napokon Boh doviedol jeho kroky až do našej obce. Sem ako kňaz nastúpil v roku 1907 a pôsobil tu až do svojej
smrti v roku 1928. Aj počas pôsobenia u nás sa ďalej venoval národnej a spisovateľskej práci. Po vzniku samostatnej Československej
republiky si osvojil program Slovenskej ľudovej strany (neskôr Hlinkova SĽS), ktorej jedným z cieľov bolo dosiahnutie slovenskej autonómie, t. j. samosprávy, v rámci krajiny. Tieto myšlienky sa odrazili aj v jeho básnickej tvorbe. Za zásluhy mu bol v roku 1924 cirkvou
udelený titul pápežský komorník. Zomrel 6. decembra 1928 v Žiari nad Hronom.
Literatúre sa Ján Ďateľ venoval už od mladosti. Písal najmä básne, ktoré uverejňoval v novinách a časopisoch, napr. v Katolíckych
novinách, Kazateľni, Tovaryšstve, Slovenských novinách, Slovákovi, Zábavníku. Venoval sa aj publicistike, článkami taktiež prispieval
do viacerých novín. Jeho prvou tlačenou prácou bol článok o sv. Cyrilovi a Metodovi uverejnený v roku 1869.
Ťažiskom jeho tvorby bola poézia. Písal rôznorodé básne – náboženské, vlastenecké, príležitostné (k rôznym výročiam), ale aj humoristické. V básňach s náboženským motívom sa venoval tematike Panny Márie, životu a dielu sv. Cyrila a Metoda, písal aj básne na motívy biblických príbehov – Samaritánka, Lakomec, Majstrov súd. Vo vlasteneckých básňach spracovával motívy národné, slovenské, ale
aj slovanské. Patrí sem napr. báseň Slovanom, v ktorej vyzýval slovanské národy do boja proti Turkom, ktorí v tom čase ovládali veľké
slovanské územia na Balkáne. V príležitostnej tvorbe sa venoval výročiam významných osobností, napr. Andreja Hlinku, Jána Hollého,
alebo inštitúcií, napr. Katolíckych novín. Po vzniku samostatného Československa v roku 1918 začal písať aj básne s politickou tematikou, v ktorých obhajoval právo Slovenska na autonómiu. Jeho poézia vyšla aj v knižnej podobe pod názvom Boh a národ v roku 1928.
Súčasťou jeho práce je aj úprava a poslovenčenie Janečkovho Spevníku cirkevného a napísal aj cestopis z púte do Lúrd, ktorú podstúpil v roku 1913.
Ján Ďateľ vykonal mnoho práce na poli duchovnom aj národnom, a preto mu rozhodne patrí spomienka a miesto medzi významnými
osobnosťami našej obce. Jeho osobnosť nám pripomína aj pamätná tabuľa z roku 1930 na rímskokatolíckej fare.
Zdroj: http://www.filhistory.wbl.sk/Obec-Jastraba.html
Ivan Hraško

Denný evanjelický tábor 2014
V dňoch od 10. do 15. augusta sa v našej obci konal 2. ročník evanjelického tábora. Zúčastnilo sa ho 35 detí vo veku od 5 do 15 rokov. Táborníci
neboli len zo Slatiny, ale i z Klokoča, Slatinských Lazov, Vígľaša, Divína
a ako aj minulý rok aj zo zahraničia – z Ameriky a Švajčiarska. Tábor
sme začali službami Božími v evanjelickom kostole v nedeľu ráno. Dopadol nadmieru dobre aj napriek nepriaznivému počasiu. Každé ráno sa

z cirkevnozborového domu ozýval detský spev, pani kantorka a pán farár
naučili deti nové piesne, básne a modlitby. Tohtoročný tábor bol zameraný na príbeh o Mojžišovi. Každý deň sme strávili na inom mieste a bol
pripravený rôzny program.
V pondelok sme deťom zobrazili Mojžišovo narodenie a detstvo formou divadelného predstavenia a vybrali sme sa do skautskej záhrady, ktorá predstavovala kráľovský dvor. Tam sme liezli na lezeckej stene, skákali
na trampolíne a hrali všelijaké hry. V utorok doobeda hru o 10 egyptských
ranách, ktoré sme spoločnými silami prekonali a poobede sme sa vydali

na cestu, ktorá nás mala priviesť až do zasľúbenej zeme, tak ako pred
mnohými rokmi Mojžiša s izraelským národom. Cesta po dedine bola náročná, museli sme plniť úlohy a získavať indície. Na záver sme dostali
dosky s 10 Božími prikázaniami, o ktorých sme potom spoločne hovorili. Streda bola špeciálna, konal sa výlet na Donovaly do rozprávkového
parku Habakuky. I keď pre nočnú búrku sme mali obavy, všetko napokon
dopadlo dobre. Deti sa tešili z rozprávok od Pavla Dobšinského, mali sme
možnosť vidieť zaujímavé rozprávkové
bytosti či budovy a vyskúšali sme rôzne
tvorivé aktivity. Vo štvrtok sme museli
pre daždivé počasie meniť program, takže namiesto plánovanej túry sme zrealizovali súťaž: Hľadá sa supertalent, kde
deti mohli predviesť svoje tanečné, spevácke či rečnícke schopnosti, za ktoré
boli, samozrejme, odmenené. Poobede
sme využili školskú telocvičňu na športové hry a deti sa do sýtosti vyšantili.
V posledný deň, piatok, sa uskutočnila
záverečná párty, ktorá zahŕňala aj módnu prehliadku, školu tanca, vystúpenie
a diskotéku.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať každému, kto mi akokoľvek
pomohol pri realizácii tohto tábora.
Veľká vďaka patrí pani kantorke Oľge
Drobovej a p. farárovi Jurajovi Kevickému za každodenné duchovné slovo,
piesne a modlitby. Takisto ďakujem aj
tetám kuchárkam, ktoré aj tohto roku
dobre varili a snažili sa každému ulahodiť. Moje poďakovanie patrí aj všetkým
rodičom, ktorí obohatili stoly sladkými
maškrtami. Som vďačná aj mojim pomocníkom pri príprave tábora, hlavne
skautom. Osobitne ďakujem Kataríne Pastierovičovej za dary, ktoré venovala každému členovi tábora, ďalej p. učiteľovi Ivanovi Hraškovi za
spoluprácu a p. zástupkyni ZŠ s MŠ T. Vansovej Márii Huliakovej za
zabezpečenie priestorov telocvične a ihriska. Najmä treba vzdať vďaku
Hospodinu, že nám doprial prežiť taký krásny týždeň, že držal nad nami
ochrannú ruku, aby sme mohli na tento tábor ešte dlho v dobrom spomínať.
Martina Urbanová

Evanjelický spevokol v Kežmarku
V dňoch 27. – 29. júna sa v Spišskej Novej Vsi konali IV. evanjelické cirkevné dni. Mimo diania tohto
podujatia neostal ani náš cirkevnozborový spevokol.
Do programu sa zapojil v nedeľu 29. júna v rámci
hosťovania spevokolov v Tatranskom senioráte evanjelickej cirkvi. S pásmom slova a piesní sa predstavil
v cirkevnom zbore Kežmarok, kde vystupoval v čarovnej atmosfére artikulárneho, dreveného, kostola,
a predstavil sa aj vo filiálke kežmarského zboru Ľubica. Po vystúpeniach čakala na účinkujúcich aj prehliadka „nového“ evanjelického kostola v Kežmarku,
ktorá bola spojená s krátkou prednáškou miestneho
pána farára o histórii stavby a o nevšednej kombinácii
rôznych staviteľských smerov, ktoré boli využité pri
projektovaní kostola. V rámci prehliadky bolo možné
vidieť aj hrob kežmarského rodáka Imricha Tököliho,
prezývaného aj „tót király“ (slovenský kráľ), ktorý
v 17. storočí viedol povstanie proti nadvláde Habsburgovcov v Uhorsku. Po rozlúčke s predstaviteľmi cirkevného zboru nasledoval už len návrat, no každý sa
vracal bohatší o nové zážitky i duchovný odkaz.
Ivan Hraško

Vo Zvolenskej Slatine sa konal už druhý roèník
Festival GUÈA – guèa umenia 2014
Počas víkendu 25.– 27.7.2014 sa v našej obci konal už druhý ročník festivalu GUČA – guča umenia. Toto kultúrne podujatia plné súčasného umenia,
netradičné pre tento vidiecky región pripravili mladí ľudia z organizácie Slovenský skauting, 21.zbor Korčín Zv. Slatina.
Kunstdorf Zvolenská Slatina
Prišlo im zvláštne, že mladí ľudia odchádzajú do veľkých miest a nemajú potrebu tvoriť doma, vo svojej dedinke, zaujímavé veci a akcie pre tých,
ktorých poznajú. „Keď sa chcete stretnúť so súčasným umením, musíte ísť na koncert alebo na festival do nejakého väčšieho mesta. Vidiek má pritom
na Slovensku stále silnú pozíciu, obrovský potenciál a stačí ho len objaviť,“ hovorí Martin, jeden z organizátorov festivalu.
GUČA – guča umenia
„Tento názov presne vystihuje podstatu festivalu, ktorý chce ponúknuť multižánrový program v rôznych oblastiach umenia,“ – hovorí Matej Fekiač,
jeden z organizátorov, ktorý tento názov vymyslel a taktiež navrhol logo festivalu.
50 rokov s veľrybou
Festival odštartoval v piatok podvečer pútavým rozprávaním „Kto a prečo potrebuje Vodné dielo Slatinka“ s pánom Buzalkom priamo z dedinky
Slatinka. Počas rozprávania odhalil tragický osud, kedysi samostatnej dediny, ktorá má už 50 rokov zmiznúť pod pripravovanou vodnou nádržou.
Atmosféru rozprávaniu dotvorila výstava fotografií „Posledná generácia“ fotografa Andrea Zemana.
Hody kultúr
Mladí ľudia z celého sveta od Kórei až po Kanadu, ktorí prišli toto leto na Slovensko
do Slatinky na medzinárodný dobrovoľnícky tábor INEX, pripravili pre návštevníkov
festivalu „Hody kultúr“ – predstavenie jednotlivých kultúr prostredníctvom ich
tradičných jedál.
Rockový večer plný zábavy
Po medzinárodnej recepcii sa začala poriadna zábava, o ktorú sa postarali hudobné
kapely Shadow of Television a Easy Peasy. Kultúrny dom sa zaplnil mladými ľuďmi,
ktorí sa prišli zabaviť a poriadne „vyskákať.“ Výnimočnosť festivalu potvrdzuje aj
fakt, že sa na ňom nepredával alkohol a prítomní sa dokázali zabávať a vnímať dobrú
muziku aj bez alkoholu či iných drog.

Podpolianske tance a hrnčiarska tvorivá dielňa
Druhý deň festivalu začal v sobotu podvečer dvomi tvorivým dielňami
súbežne. Prvá bola o ľudových tancoch z Podpoľania a dalo sa na nej
naučiť základné kroky podpolianskych ľudových tancov. Druhá tvorivá
dielňa bola zameraná na prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu a kto
mal záujem mohol si skúsiť s pomocou profesionálneho hrnčiara niečo
zaujímavé vyrobiť.
Jam session
Po tvorivých dielňach začala hudobná časť večera, o ktorú sa postarali
na gitarách Jakub Havlík a Matej Žubritovský. Hneď na úvod nabral
tento program fantastickú atmosféru, ktorú dotvorili sviečky, teplý čaj
a voňavé koláče.
Slatinčan na rally Dakar
Mladý cestovateľ Dano Maľa zo Zv. Slatiny sa v januári vydal na najväčšiu amatérsku rally na svete z Budapešti do afrického Bamaka. Naprieč
nespútanou Afrikou dva týždne cestoval na 30-ročnom Mercedese 190d. Viac ako hodinu rozprával svoje zážitky z cesty.
Sobotný večer ukončilo veľmi zaujímavé premietanie dokumentárneho filmu Trabantom až na koniec sveta.
Večer venovaný Marekovi Brezovskému
V nedeľu večer festival ukončilo premietanie film Hrana – 4 filmy o Marekovi
Brezovskom. Filmové svedectvo o krátkom, ale mimoriadne dynamickom živote jedného
z najtalentovanejších slovenských hudobníkov, od ktorého smrti uplynulo tento rok
presne 20 rokov.
Množstvo mladých ľudí, ktorí prišli na festival dokazuje, že podobné kultúrne podujatia
majú aj vo vidieckom prostredí veľký potenciál a zmysel, pretože je to veľmi dobrý spôsob
ako zlepšovať miesto, kde žijeme.
Viac fotografií a informácii o festivale, nájdete na: www.guca-festival.webnode.sk
Text: Martin Cerovský
Foto: Matej Fekiač

Zdravotné stredisko v novom šate
V mesiaci apríl 2014 podala obec už po tretí krát žiadosť o nenávratný
finančný príspevok v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu cez
operačný program Zdravotníctvo, prioritná os Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám,
na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotného strediska
v našej obci.
V mesiaci júl nám bolo
zaslané rozhodnutie o priznaní príspevku vo výške
414 390,32 Eur a následne
sme s Ministerstvom zdravotníctva
SR podpísali
zmluvu. Spoluúčasť obce je
5 %, čo predstavuje sumu
21 810,02 Eur.
Predmetom rekonštrukcie
sú stavebné práce – zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia
kanalizačnej prípojky, bezbariérový vstup a prístavba výťahu pre imobilných.
Všetky tri ambulancie budú
ďalej vybavené modernou
zdravotníckou prístrojovou

technikou, nábytkom a počítačovým vybavením. Obec do tohto projektu
investuje aj vlastné zdroje. Pre zníženie energetickej náročnosti bude zo
zdrojov obce zrekonštruovaná strecha a zateplená budova aj v časti, ktorá
slúži pre potreby obecného úradu. Jedná sa o náklad vo výške 118 714,66
Eura. Celkové výdavky na
projekt predstavujú sumu
554 915 Eur.
Sme veľmi radi, že sa konečne našej obci podarilo
získať finančné prostriedky
na rekonštrukciu zdravotného strediska. V rámci výzvy
bolo podaných 16 žiadostí,
a príspevok bol poskytnutý
len 5 obciam Slovenska.
Veríme, že projekt prispeje k zlepšeniu prevencie,
diagnostiky a liečby niektorých ochorení a zvýši
sa kvalita poskytovaných
služieb v jednotlivých ambulanciách
zdravotného
strediska.
Mária Klimentová

Dôležitosś separácie tetrapakových obalov
V Slovenskej republike je zákonom dané, aby obce a mestá zabezpečili pre svojich obyvateľov možnosti na separáciu odpadov. Separuje
sa bioodpad, sklo, plasty, tetrapakové obaly, kovové obaly... Tento článok sa bude týkať viacvrstvových kartónových obalov, ktoré sú skôr
známe pod názvom tetrapaky a na ktorých zber slúžia červené vrecia.
Často sa však v našej obci stáva, že práve tieto obaly končia v ostatnom
komunálnom odpade napriek tomu, že obec má zabezpečené možnosti na
ich separovanie.
Čo to vlastne tetrapak je? Je to viacvrstvový obal pozostávajúci z niekoľkých vrstiev polyetylénovej fólie, kartónového obalu a hliníkovej fólie,
ktorý sa používa na balenie tekutých potravinárskych produktov, ako sú
mlieko, smotana a ďalšie mliečne výrobky, ovocné šťavy, džúsy, víno, ale
aj na balenie nepotravinárskych produktov, napr. aviváže. Pri separovaní
si ich však nesmieme zameniť s čisto plastovými obalmi. Tetrapakový
obal má vždy podobu škatule. Kartónový papier tvorí 73,5% obalu, polyetylénové fólie 21%, hliníková fólia 5% a tlačiarenská farba 0,5% obalov.
Ako prvotná surovina sa tetrapak používa ako spomínané obaly. Po separácii je však možné ďalej ho využívať ako druhotnú surovinu na výrobu
tetrapakových dosiek, vratných obalov a pod. Najvýraznejším riešením
je výroba tetrapakových dosiek, ktoré sa využívajú v stavebníctve. Ich
použitie je veľmi široké, sú vhodnou alternatívou pre sadrokartón a sú aj
cenovo prístupné. Majú tepelno-izolačné vlastnosti, izolujú proti vlhkos-

Blahoželáme

Srdečne blahoželáme všetkým, ktorí v mesiacoch jún, júl, august a september
oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Vždy dobré zdravie, šťastie nech trvá, všetci Vám želáme znova a znova!
Priehrštie lásky a úsmev v tvári, nech sa Vám ďalšie dni len dobre darí!

Narodili sa

Daniela Radičová
Miroslav Chovanec
Sebastián Štróbl
Lea Rovňanová
Cyprián Pocklan

Miriam Danielová
Adam Mikloš
Nela Danielová
Andrea Belajová
Tamara Urbanová
Linda Remeselníková

Maličké uzlíčky a veľké šťastie pribudli do rodín, kde láska rastie.
S láskou nech rastú vždy i naše deti, slniečko
nech im vždy na cestu svieti!

ti, zvuku, zamedzujú ozvene. Sú nehorľavé, odolné voči vode, plesniam
a škodcom. Dosky je možné povrchovo upravovať omietkami či nátermi,
je možné ich použiť v exteriéri aj interiéri. Ide o moderný a ekologický
prvok, ktorý vznikol práve na Slovensku, na čo môžeme byť hrdí. Tetrapaky teda nemusia „nečinne“ ležať na smetisku, ale môžu sa používať
ďalej, čím sa zachránia mnohé prírodné zdroje a zároveň sa budú rozvíjať
naše slovenské riešenia.
Ako teda správne postupovať pri separovaní tetrapakov? Treba dať do
červeného vreca vyprázdnené obaly z džúsov, mlieka... Do červených
vriec však patria aj vyprázdnené kovové obaly od alkoholických aj nealkoholických nápojov. Do vreca nepatria obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov
a pod. Správne vytriedený odpad potom poputuje na ďalšie spracovanie
a my tak niečo urobíme pre zlepšenie nášho vlastného života, ale aj celkového životného prostredia v našej obci, v našom kraji i na celom svete.
Možno si niekto povie, že je to málo, čo tam po jednom či dvoch obaloch,
ale každá troška sa ráta, a keď si ju zráta 100 domácností, tak je to už
poriadny kus práce vykonaný v prospech našej planéty za minimálneho
vynaloženia síl.
Ivan Hraško

Rozlúèili sme sa
Anton Belko
Mária Luptáková
Emília Kohútová
Jarmila Šteflová

Mária Mozoľová
Ján Ľupták
Peter Bartko

Rozlúčka navždy, tá veľmi bolí,
nedá sa zabudnúť, že ste tu boli!
Spomienky na Vás budú vždy živé, pomôžu rozsvietiť
tie chvíle clivé.

Obèianske združenie Úhrady a jeho aktivity v roku 2014
Ja som múdry Slatinčan
OZ Úhrady zorganizovalo dňa 25.01.2014 vedomostnú súťaž ,, Ja som
múdry Slatinčan“- Mesom goďaver Slatinčano.
V projekte sme mali 10 súťažiacich, malo byť 5 Rómov a 5 nerómov.
Keďže do súťaže sa z oslovených nerómov nikto nechcel zapojiť, súťažilo
len 7 Rómov.
Súťažiacich hodnotila komisia v zložení:
- za obec starostka obce Ing. Mária Klimentová
- za ZŠ s MŠ T.Vansovej vychovávateľka Katarína
Ridzoňová
- za OZ Úhrady Ivan Berky –Dušík- rezbár
- za Úrad práce soc. vecí a rodiny vo Zvolene sme
oslovili pani Máriu Mazuchovú a Bc. Zuzanu Golianovú
Súťažné otázky boli práve z týchto oblastí verejného
života.
Podujatie moderoval člen kultúrnej komisie Mgr. Ivan
Hraško.
Spravili sme si stretnutie so súťažiacimi, kde sme ich
oboznámili, z akých oblastí budú otázky. Otázky neboli
ťažké.
Nakúpili sa ceny, každý súťažiaci dostal za účasť balíček cestovín v hodnote 5 Eur a pre hlavného víťaza, ktorou sa stala Adriana Havrľová, k cestovinám dostala aj
mäso v hodnote 20 Eur.
Pozvali sme aj tanečný súbor zo Súkromnej školy obchodu a služieb z Očovej ,, Jagale Jilo“ ktorí nám trochu
oživili javisko. Keďže traja súťažiaci neprišli a 3 balíky
cestovín nám ostali, pani starostka rozhodla, že cestoviny
dáme študentom na internát zo súboru Jagale Jilo.
Zámerom projektu bolo, aby sa v súťaži stretli Rómovia s nerómami.
Žiaľ, tento zámer nevyšiel. V každom prípade sa chceme poďakovať za
účasť súťažiacim, ako i ostatným, ktorí prijali naše pozvanie:
Starostke obce Márii Klimentovej, ktorá nevynechá ani jedno naše
rómske podujatie.
Vychovávateľke Kataríne Ridzoňovej, ktorá roky s nami spolupracuje
na podujatiach.
Členovi kultúrnej komisie Mgr. Ivanovi Hraškovi, ktorý nás milo prekvapil, že prijal pozvanie robiť moderátora
Zamestnankyniam ÚPSVaR Márii Mazuchovej a našej slatinčianke
Bc. Zuzane Golianovej, rod. Pavlíkovej.
Zároveň chceme poďakovať Obecnému úradu za poskytnutú dotáciu.
To Rom dzanel tetavel- Aj chlapi vedia variť
V tomto projekte OZ Úhrady boli hlavnými účastníkmi muži. Oslovili sme v obci veľa nerómov, ale ponuku na varenie
prijal iba jeden, s veľkým
srdcom pre každého, pán
učiteľ Mgr. Miroslav Sokáč.
Navaril výborné zapečené karbonátky. Potom sme
oslovili Súkromnú strednú
školu obchodu a služieb
v Očovej kde sa nám hlásilo
veľa študentov, ale sme to
nechali na ich majstra odborného výcviku Miroslava
Nedelku. Ten vybral do súťaže Mária Berkyho, študenta II. ročníka, ktorý navaril
kuracie prsia plnené syrom
a šunkou. Ďalší bol študent
I. ročníka Lukáš Berky,
ktorý navaril kuracie prsia
v marináde. Kedže nám
chýbal 1 kuchár tak sme

oslovili víťazku nultej servítky Eriku Oláhovú a tá navarila gazdovské
zemiaky. Za degustátorov sme pozvali:
- pani starostku Ing. Máriu Klimentovú
- pani vedúcu zo ŠJ Zvolenská Slatina Janu Záchenskú
- pána majstra odborného výcviku zo Súkromnej školy obchodu a služieb v Očovej Miroslava Nedelku a vychovávateľku Miroslavu Gašparovú
- pani štatutárku OZ Úhrady Annu Berkyovú
Každý kuchár a kuchárka mali asistenta, ktorými boli asistentky TSP.

Kuchári a kuchárka si vylosovali poradie kedy budú variť. Posledný deň
bol na vyhodnotenie všetkých jedál a tento deň pani vedúca školskej jedálne Janka Záchenská upiekla výborný domáci koláč. Pre kuchárov a kuchárky nám sponzorsky vyhotovil ceny Ivan Berky –Dušík.
Na posledný deň boli pozvaní aj hostia, z ktorých spomenieme našu
detskú lekárku a sestričku, bolo pre nich pripravené občerstvenie, taktiež
kultúrny program, ktorý vyplnil súbor Jagale Jilo zo Súkromnej školy obchodu a služieb Očová.
Ďakujeme Obecnému úradu za poskytnutú dotáciu. Vďaka nej sme
mohli aj tento rok zorganizovať takú peknú akciu s ľuďmi, ktorí nemali
problém sadnúť si za jeden stôl s Rómami.
Slovensko rómske spievanky Slatinate gilaven
Občianske združenie Úhrady organizuje Slovensko- rómske spievanky
od roku 2002 a tento ročník bol venovaný nášmu spoluobčanovi, nedávno
zosnulému cimbalistovi Marekovi Abrahámovi.
Zámerom bolo osloviť sprievodnú kapelu, ktorá s Marekom Abrahámom hrávala, účinkujúcich, ktorí ho poznali.
Oslovili sme aj rómsky tanečný súbor zo Strednej školy obchodu a služieb
v Očovej Jagale Jilo, ktorí boli hosťom
programu. Hosťami bol aj detský tanečný súbor Slatinate Roma a primáš Ján
Čipčala.
Pre všetkých účinkujúcich bolo pripravené občerstvenie a boli im odovzdané zaujímavé ceny.
Moderátora celého programu nám
robil člen kultúrnej komisie Mgr. Ivan
Hraško.
Záverečné slovo mala naša pani starostka Ing. Mária Klimentová.
Hlavným sponzorom podujatia bol
Obecný úrad.
Anna Berkyová
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