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Konèí sa volebné obdobie
Komunálnymi voĆbami, ktoré nás ðakajú
10. novembra t.r., skonðí ýalšie štvorroðné volebné obdobie pre súðasné vedenie obce. Aj keý
sme sa snažili obyvateĆov priebežne informovaĘ
prostredníctvom našich novín o projektoch, aktivitách a dianí v obci, bolo by na sklonku volebného obdobia na mieste zhrnúĘ, ðo sa nám za toto
obdobie spoloðnými silami podarilo ði nepodarilo alebo zostalo rozpracované.
Nie je jednoduché zhrnúĘ do niekoĆkých riadkov štyri roky aktivít z pohĆadu bežného chodu
obce, jej investiðného rozvoja i kultúrneho ži-

vota. Predovšetkým chcem povedaĘ, že sme sa
snažili zabezpeðiĘ hlavne riadne fungovanie obce
z jej rozpoðtu tak, aby sme úsporou bežných
výdajov hospodárili každoroðne s prebytkom
a tento sme mohli potom využiĘ na rozvoj obce.
A výaka týmto úsporám sme mohli realizovaĘ
niektoré investiðné akcie.
Úspešne sme ukonðili z vlastných zdrojov
v roku 2015 kompletnú rekonštrukciu ulice Športová s investíciou cca 300 tisíc Eur. V tomto roku
sme využili tiež nenávratný finanðný príspevok
z Ministerstva zdravotníctva SR vo výške 320
tisíc Eur na rekonštrukciu zdravotného strediska
vrátane prístavby výĘahu pre imobilných a zakúpenie prístrojového vybavenia pre ambulancie.
Aj tu obec použila i vlastné zdroje vo výške cca
100 tisíc Eur na rekonštrukciu budovy obecného úradu, kanalizaðnej prípojky a vydláždenie
dvora. Podarilo sa nám tiež z vlastných zdrojov
vymeniĘ oplotenie školského dvora a zrekonštru-

ovaĘ budovu športového areálu za cca 20 tisíc
Eur. Klub dôchodcov sa presĘahoval do nových,
upravených priestorov.
V tomto roku naši dobrovoĆní hasiði získali
ako dar repasované hasiðské auto od Ministerstva vnútra SR. Výaka investíciám súkromných
investorov v strede obce vyrástla Galéria Jána
Kulicha a bola zrekonštruovaná zvonku i zvnútra
budova COOP JEDNOTY SD vrátane vybudovania priestranného parkoviska.
V roku 2016 sme z vlastných zdrojov zrekonštruovali kancelárie obecného úradu na I. poschodí, vymenili okná na
hasiðskej zbrojnici, komplexne zrekonštruovali
úsek cesty v Borovinách.
Tribúna v športovom areáli dostala úplne nový šat
a v strede obce bol vybudovaný park Jána BahýĆa.
Vymenili sa autobusové
zastávky, vybudovalo
sa nové bezpeðné detské ihrisko, rozšírilo sa
dopravné znaðenie a kamerový systém v obci.
Z finanðnej podpory 15
tisíc Eur a z vlastných
zdrojov bola kompletne
zrekonštruovaná
telocviðČa v ZŠ s MŠ T.Vansovej. Celkovo obec v roku 2016 preinvestovala
z vlastných i zo získaných zdrojov cca 150 tisíc
Eur.
V roku 2017 sa nám podarilo získaĘ nenávratný finanðný príspevok na prístavbu a prestavbu
materskej školy na ulici BudovateĆská vo výške
358 tisíc Eur a z vlastných zdrojov obec vyðlenila na túto investiðnú akciu 400 tisíc Eur. Rekonštrukcia by mala byĘ ukonðená a prístavba
skolaudovaná zaðiatkom roka 2019. Z vlastných
zdrojov obec zrekonštruovala Ćavostranný chodník na ul. SNP v dĄžke cca 1600 m, zateplila bytový dom na ul. Komenského, zrekonštruovala
klubovČu v budove športového areálu, rozšírila
detské ihrisko o ýalšie certifikované hracie prvky
a zakúpila novú komunálnu techniku na údržbu
chodníkov a verejných priestranstiev. Z vlastných zdrojov obec preinvestovala takmer 225 tisíc Eur a získala nenávratné finanðné prostriedky
vo výške 381 tisíc Eur. V tomto roku bola na
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ÚVODNÍK
radosĘ nás všetkých úspešne ukonðená výstavba
R2 a odbremenená doprava cez našu obec.
V septembri 2017 nadobudla úðinnosĘ zmluva o dielo medzi Stredoslovenskou vodárenskou
spoloðnosĘou, a.s. a Vodohospodárskymi stavbami, a.s. na realizáciu rozšírenia kapacity ïOV
a dobudovania kanalizácie v našej obci a v roku
2018 sa koneðne zaðali realizovaĘ stavebné práce, hoci projekt na túto stavbu bol pripravovaný
skoro pred 10 rokmi. Keýže sa jedná o dielo
za takmer 5. mil. Eur, stavba bude realizovaná
v období troch rokov postupne v jednotlivých
uliciach a súbežne na ïOV. üalšia líniová stavba, ktorá sa v tomto roku zaðala v obci realizovaĘ
na základe predchádzajúceho prieskumu záujmu
u obyvateĆov našej obce spoloðnosĘou Slovak
Telekom, je budovanie optickej siete v celej
obci. Mala by byĘ ukonðená v mesiaci október
t.r. A hoci sú tieto stavby realizované súkromnými investormi, sú zaradené v prioritách nášho
Územného plánu a Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, a je v záujme jej ýalšieho
rozvoja, aby boli úspešne zrealizované a ukonðené. Keýže sa jedná o líniové stavby, prinášajú so
sebou množstvo problémov, nepredvídateĆných
okolností a komplikácií, ktorými je potrebné sa
takmer denne zaoberaĘ a hĆadaĘ prijateĆné riešenia. Aj touto cestou chcem preto obyvateĆov
obce požiadaĘ o toleranciu a ústretovosĘ. Sú to
stavby, ktoré po skolaudovaní budú slúžiĘ nám
všetkým a urðite zlepšia kvalitu nášho života.
Len ich jednoducho nie je možné zrealizovaĘ šibnutím ðarovného prútika.
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üalšou stavebnou akciou, ktorú obec realizuje z vlastných zdrojov práve v týchto dČoch, je
rekonštrukcia prístupovej cesty k domu smútku,
budovanie spevnenej plochy pred cintorínom
vrátane novej elektrickej prípojky k Domu smútku a osvetlenia, keýže doteraz bol Dom smútku
napojený podružne z miestneho poĆnohospodárskeho družstva. Obec má pripravený aj projekt
na rekonštrukciu Domu smútku vrátane elektroinštalácie a chladiaceho zariadenia. ïakáme však
na vyhlásenie výzvy a podanie žiadosti o nenávratný finanðný príspevok cez MAS PodpoĆanie, aby sme na túto investíciu využili aj cudzie
zdroje. Predpokladáme, že v budúcom roku by
sa mohli práce koneðne realizovaĘ. Keýže v našej obci je veĆký záujem aj o individuálnu bytovú
výstavbu, zaðali sme proces jednoduchých pozemkových úprav v lokalite IBV Oðovská cesta,
aby sa vytvorili lepšie podmienky pre zaðatie
výstavby v tejto lokalite. Obec projekt financuje
z vlastného rozpoðtu. Vedenie obce tiež pripravuje projekt na vybudovanie spevnenej plochy,
slúžiacej na parkovanie vozidiel pred areálom
materskej školy na ul. BudovateĆská, kde práve
prebieha realizácia stavebných prác na prestavbe
a prístavbe materskej školy a po rozšírení kapacity škôlky bude parkovisko nevyhnutnosĘou.
Z menších projektov, ktoré obec v tomto roku
realizovala, spomeniem rekonštrukciu priestorov na prízemí obecného úradu vrátane okolia
sobášnej siene a vstupu do zdravotného strediska. V športovom areáli pribudli nové striedaðky,
rozšírili sme kamerový systém v obci a dopravné
znaðenie na ceste II. a III. triedy o meraðe rýchlosti s využitím dotácie z nadácie ALLIANZ.
Zakúpili sme nové kancelárske kontajnery (unimobunky) do areálu strelnice, ktoré nahradia
doterajšie, takmer tridsaĘroðné bunky. Snažíme
sa postupne rekonštruovaĘ jestvujúce obecné objekty a budovy, ale aj chodníky a komunikácie.
Dali sme vypracovaĘ projekt a požiadali sme o
nenávratný finanðný príspevok Ministerstvo
vnútra SR vo výške 30 tisíc Eur na rekonštrukciu
hasiðskej zbrojnice a jej okolia. Rodinný dom,
ktorý obec kúpila na ulici Družstevná (bývalé

sídlo firmy ASTA), by sme chceli zrekonštruovaĘ na komunitné centrum. Máme vypracovaný
projekt, vydané stavebné povolenie a podanú
žiadosĘ o nenávratný finanðný príspevok vo výške 320 tisíc Eur. Ani v prípade hasiðskej zbrojnice, ani v prípade komunitného centra zatiaĆ
nevieme, ði nám bude finanðný príspevok poskytnutý. V roku 2018 sme mali podanú žiadosĘ
o nenávratný finanðný príspevok aj na zateplenie kultúrneho domu a výmenu strechy a tiež na
vybavenie uðební v ZŠ s MŠ T. Vansovej. ŽiaĆ,
v týchto projektoch sme úspešní neboli. Aj napriek tomu sme zatiaĆ v tomto roku preinvestovali na rozvoj obce 450 tisíc Eur. Poðas celého
volebného obdobia bolo našou hlavnou prioritou
nezadlžovaĘ obec, naopak, aj napriek investíciám
do jej rozvoja stále vytváraĘ rezervu pre budúce
obdobia.
Takáto je teda struðná bilancia predchádzajúcich štyroch rokov. Nieðo sa nám podarilo, nieðo

nie, nieðo zostalo rozpracované. V každom prípade sme sa snažili hospodáriĘ tak, aby sme mohli
každý rok investovaĘ usporené vlastné zdroje do
rozvoja obce a snažili sme sa na tento úðel získavaĘ aj cudzie zdroje. Okrem toho sme vždy našli
finanðné prostriedky na podporu ðinnosti našich
športových klubov a organizácií, ktoré našu obec
reprezentujú a zviditeĆČujú. Výška dotácií pre
nich každým rokom rástla. Organizovali sme
podujatia pre širokú verejnosĘ a podporovali sme
aktivity, ktoré boli v prospech našich obðanov.
Riešili sme problémy, ktoré každodenný život
priniesol a spoloðnými silami sme sa snažili našu
obec rozvíjaĘ a zveĆaýovaĘ. Na záver sa chcem
poýakovaĘ všetkým, ktorí pridali ruku k spoloðnému dielu, prišli s podnetnými návrhmi a riešeniami. üakujem všetkým, ktorí poðas ostatných
štyroch rokov obci pomáhali a priðinili sa o jej
rozvoj a zviditeĆnenie.
Mária Klimentová, starostka obce

Z denníka starostky
9. júl
10. júl
19. júl
24. júl
27. júl
15. august
3. september
8. september
17. september
17. september
20. september

Pracovná porada starostov okresov Zvolen, Detva, Krupina vo Zvolene
Stretnutie vedenia obce s investormi realizovaných líniových stavieb v obci
Pracovné rokovanie ohĆadne rozšírenia dopravného znaðenia v obci
Zhromaždenie vlastníkov – Jednoduché pozemkové úpravy
Festival Guða umenia
Pracovné stretnutie – stavba kanalizácie v obci
Vítanie prvákov v obradnej sieni obce
Majstrovstvá Slovenska v streĆbe z historických zbraní v Strieborníku
DeČ ozbrojených vzdušných síl v Zolnej – pietna spomienka
Zasadnutie obecného zastupiteĆstva
Stretnutie starostov okresov Zvolenského a Žiarského regiónu na Pustom hrade
vo Zvolene
21.-23.september Návšteva zahraniðnej delegácie z družobného mesta Albertirša v Maýarsku

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voĆby starostu Obce Zvolenská Slatina
Obec ZVOLENSKÁ SLATINA uverejČuje podĆa § 178 ods. 2 zákona ð. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voĆby starostu obce):
Poradové ðíslo, meno, priezvisko, (kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podĆa priezviska), titul, vek, zamestnanie, názov politickej
strany (uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo
údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.)
1. Radoslav BeČo, Ing., 47 rokov, obchodný manažér, nezávislý kandidát
2. Martin Cerovský, Ing., 26 rokov, projektový manažér, nezávislý kandidát
3. Mária Klimentová, Ing., 55 rokov, starostka obce, nezávislá kandidátka
Vo Zvolenskej Slatine, 21. 09. 2018,
Jozef Malatinec, predseda MVK

pre voĆby do Obecného zastupiteĆstva vo Zvolenskej Slatine
OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA uverejČuje podĆa § 173 ods. 2 zákona ð. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voĆby do obecného
zastupiteĆstva podĆa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod ð. 1
Poradové ðíslo, meno, priezvisko, (kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podĆa priezviska), titul, vek, zamestnanie, názov politickej
strany (uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo
údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta)
1. Emília Balážová, Ing., PhD., 56 rokov, vysokoškolská pedagogiðka, Sloboda a solidarita, Obyðajní Ćudia a nezávislé osobnosti
(oĆano), KresĘanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Obðianska konzervatívna strana
2. Elena Bartková, 56 rokov, odborná referentka OÚ, kataster, Slovenská národná strana
3. Anna Berkyová, 51 rokov, nezamestnaná, Strana rómskej koalície – srk
4. Matej Fekiað, Ing. arch., 25 rokov, architekt, nezávislý kandidát
5. Ivan FiĆo, 45 rokov, strojník Ęažkých mechanizmov, nezávislý kandidát
6. Slavomír Hanuska, PaedDr., 44 rokov, riaditeĆ gymnázia, Slovenská národná strana
7. Jakub Havlík, Ing., PhD., 47 rokov, konštruktér, nezávislý kandidát
8. Mária Huliaková, Mgr., 54 rokov, zástupkyČa riaditeĆky ZŠ s MŠ T. Vansovej Zvolenská Slatina, nezávislá kandidátka
9. Peter Jandura, Bc., 35 rokov, konateĆ, Sloboda a solidarita, Obyðajní Ćudia a nezávislé osobnosti (oĆano), KresĘanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Obðianska konzervatívna strana
10. Dušan Koštialik, 59 rokov, živnostník, nezávislý kandidát
11. Alena Kubovská, Mgr., 52 rokov, zástupkyČa riaditeĆa DSS, Smer – sociálna demokracia
12. Marián Kuðera, doc., Ing., PhD., 44 rokov, dekan fakulty, Sloboda a solidarita, Obyðajní Ćudia a nezávislé osobnosti (oĆano),
KresĘanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Obðianska konzervatívna strana
13. Martina Libiaková, 42 rokov, zdravotná sestra, Slovenská národná strana
14. Mária Michnová, Ing., 45 rokov, projektová managerka, Sloboda a solidarita, Obyðajní Ćudia a nezávislé osobnosti (oĆano),
KresĘanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Obðianska konzervatívna strana
15. Marián Nagy, 40 rokov, SZïO, nezávislý kandidát
16. Peter Nosál, 35 rokov, SZïO, Sloboda a solidarita, Obyðajní Ćudia a nezávislé osobnosti (oĆano), KresĘanskodemokratické
hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Obðianska konzervatívna strana
17. Anna Pavlendová, Ing., 62 rokov, dôchodkyČa, Sloboda a solidarita, Obyðajní Ćudia a nezávislé osobnosti (oĆano), KresĘanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Obðianska konzervatívna strana
18. Jana Pavlíková, Ing., 37 rokov, rodiðovská dovolenka, nezávislá kandidátka
19. Zuzana Pavlíková, 69 rokov, dôchodkyČa, Smer – sociálna demokracia
20. Silvia Šándorová, Mgr., 32 rokov, lektorka anglického jazyka, Spolu – obðianska demokracia
21. Ján Šulek, Ing., 42 rokov, prokurista súkromnej spoloðnosti, Slovenská národná strana
22. Matej Žubritovský, 30 rokov, výpravca, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
Vo Zvolenskej Slatine, 21. 09. 2018
Jozef Malatinec, predseda MVK

Významní rodáci

Pavel Paška
V minulosti i prítomnosti našej obce
vystupuje do popredia viacero typických slatinských priezvisk. Najstarším
doloženým z prelomu 14. a 15. storoðia
je priezvisko Paška. I dnes je v Slatine
veĆmi rozšírené a i životné cesty Paškovcov z iných ðastí Slovenska sa zbiehajú na mieste, odkiaĆ pochádzali ich
predkovia, ðiže u nás. Množstvo Paškovcov vstúpilo aj do dejín nášho národa, vedy, kultúry, vzdelania... V tomto
ðísle Slatiny si pripomenieme jedného
z nich, a to Pavla Pašku, ktorý sa do
dejín vzdelania a kultúry na Slovensku
zapísal aj so svojimi bratmi Martinom
a Jánom. Je na to i príhodný ðas, keýže
v novembri uplynie päĘ rokov od jeho
úmrtia.
Pavel Paška sa narodil v našej obci
10. júna 1917, a teda na zaðiatku práve uplynulého leta to bolo presne 101
rokov. Jeho otec bol železniðiarom,
ktorých ðasto prekladali z miesta na
miesto, a tak neprekvapuje, že hádam
každý zo súrodencov má iné miesto narodenia. Tak sa tiež stalo, že ani ranné detstvo neprežil v našej obci,
ale v rôznych miestach otcovej práce. Keý si mladý Pavel roku
1929 odchodil pstrušiansku Ćudovú školu, pokraðoval na meštianke
v rodnej obci. Po jej ukonðení roku 1932 sa rozhodol pre jednu
z najlepších možností ýalšieho vzdelávania, ktorá sa vtedy pre chudobné dieĘa ponúkala a ktorú naši rodáci aj veĆmi ðasto využívali.
Bol prijatý na uðiteĆský ústav v Luðenci, ktorý absolvoval v roku
1936. Potom pôsobil ako uðiteĆ na dedinských školách. Postihol ho
osud jeho otca, lebo aj uðiteĆov v tej dobe veĆmi ðasto prekladali
na rôzne miesta, neraz doslova na opaðných koncoch krajiny. Tak
aj Pavel pochodil so svojím uðiteĆovaním vzdialenejšie Drábsko
(pri Brezne), Nové Hony (pri Luðenci), Šumiac; a z okolitých to
boli Rybáre (ðasĘ Sliaða), Oðová, Zvolen a istý ðas aj rodná obec.
Výrazne ho zasiahla druhá svetová vojna, od roku 1941 vykonával
vojenskú službu vo Zvolene a Trenðíne. Ako ðlen armády sa v roku
1944 zúðastnil prvej fázy Slovenského národného povstania, ako
dôstojník pôsobil v oblasti od Zvolena po Nemeckú a Pohronský
Bukovec. Po ústupe do hôr bol aktívny v partizánskom boji v oblasti PoĆany a Bratkovice.
V obnovenom ïeskoslovensku sa rozhodol zmeniĘ svoje povolanie a zaðal sa venovaĘ organizácii osvetovej práce. Ako uðiteĆ
mal bohaté skúsenosti s prácou medzi deĘmi, ktoré musel ðasto uðiĘ
aj tie najzákladnejšie hygienické, kultúrne a spoloðenské návyky,
on im otváral širšie obzory, a tak videl, že treba pracovaĘ na pozdvihnutí slovenského Ćudu. Od roku 1945 pôsobil vo Zvolene ako
okresný osvetový náðelník, ako jeden z prvých na Slovensku. Po
zorganizovaní štátnej správy roku 1949 sa stal referentom pre školstvo, osvetu a telovýchovu na Krajskom národnom výbore v Banskej Bystrici. Vrchol jeho práce však ešte mal len prísĘ. V roku
1952 sa dostal ako námestník na Povereníctvo informácií a osvety
(povereníctva boli slovenské ministerstvá, ktoré podliehali centrálnym ministerstvám v Prahe, povereníci boli ako ministri). V tom
ðase sa takisto dokonðievala organizácia osvetovej práce v krajine,
na ktorej sa výrazne podieĆal. Bol spoluzakladateĆom a prvým riaditeĆom Osvetového ústredia v Bratislave, ktoré sa zameriavalo tak
na výskum kultúry a osvety, ako aj na priamu prácu medzi Ćuými.

Na tomto mieste pracoval 15 rokov, od
roku 1953 do roku 1968.
SpoloðnosĘ sa však postupne rozvíjala
aj iným smerom. Vzdelanie sa stávalo
ðoraz dôležitejším. ZatiaĆ ðo predtým aj
na vyššiu funkciu staðilo stredoškolské
vzdelanie a skúsenosti z práce, neskôr
sa zvyšovali vzdelanostné nároky a tí,
ktorí mali len strednú školu, išli väðšinou s funkciami dolu a nahrádzali ich
vysokoškolsky vzdelaní. Pavel Paška
chcel pracovaĘ ýalej, a teda pokraðoval
v štúdiu. Popri práci navštevoval prednášky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde roku
1965 promoval. Neskonðil však, zaðal
sa venovaĘ vedeckej a výskumnej práci. V nej rýchlo postupoval, roku 1967
získal titul kandidát vied (CSc.) a roku
1968 titul docent. To už bola jeho vedecká kariéra takpovediac na vrchole. So
svojimi spolupracovníkmi si uvedomil,
že jediná inštitúcia na výskum aj tvorbu
kultúry je málo. Na Osvetovom ústredí
mala zostaĘ len priama práca medzi Ćuými, vedecká ðasĘ sa mala oddeliĘ. Zaðali preto pracovaĘ na novej
vedecko-výskumnej organizácii – vznikol Výskumný ústav kultúry
a verejnej mienky, ktorého riaditeĆom bol do roku 1983. Jeho život
pokraðoval v dôchodkovom veku až do krásnych 96 rokov. Umrel
6. 11. 2013 v Bratislave.
V poðiatkoch svojej práce v osvete sa venoval rôznym ðinnostiam, napr. vo Zvolene bol 2 roky dirigentom Robotníckeho spevokolu. Po príchode do Bratislavy sa zaðal zaoberaĘ odbornou osvetovou prácou a šírením informácií o nej. Prispel k založeniu a neskôr
aj viedol ðasopis Osveta. Ako autor alebo spoluautor sa podieĆal
na množstve odborných kníh – k svojmu pôvodnému povolaniu
sa vrátil v knihe UðiteĆ a osvetová práca; veĆký pokrok dosiahol
v rozvoji pedagogiky dospelých v knihách Problémy pedagogiky
dospelých, Sústava výchovy a vzdelávania dospelých a Základy
pedagogiky dospelých. Histórii kultúry a osvety sa zasa venoval
v dielach Osveta na Slovensku, jej vznik, poðiatky a vývoj a Dejiny osvety v ïeskoslovensku – 1918 – 1975. Medzi veĆké knižné
projekty, ktorých sa zúðastnil, patria Kultúrny rozvoj Slovenska I.,
II., III. a Pedagogická encyklopédia Slovenska – na nej spolupracoval aj s ýalším naším rodákom Ondrejom Pavlíkom. Okrem knižných prác je autorom množstva odborných ðlánkov publikovaných
v ðasopisoch. Zúðastnil sa aj viacerých zahraniðných ciest a študijných pobytov, na ktorých získal rôzne skúsenosti a prezentoval
naše domáce znalosti, a to napr. v Juhoslávii, Bulharsku, ZSSR,
Mongolsku, ale aj Dánsku. Za svoju prácu a prínos získal ocenenia
Zaslúžilý pracovník kultúry, Za zásluhy o výstavbu ði Rad práce.
Aktívne pracoval aj v komunistickej strane a dnes už môže rozporne pôsobiĘ jeho práca vo vedúcich zložkách Socialistickej akadémie ïSSR a Ideologickej komisii Ústredného výboru Komunistickej strany ïeskoslovenska.
Pavel Paška je rozhodne osobnosĘou, ktorú si treba pripomenúĘ. V minulom i tomto roku to pri jeho výroðiach urobili a urobia
mnohé vedecké a kultúrne organizácie ði ðasopisy. Tak sme urobili
i my, jeho rodní, majúc na pamäti jeho životné dielo.
Ivan Hraško

Dni ochotníckeho divadla
14. – 21. októbra si užijeme niekoĆko zaujímavých divadelných predstavení, ale aj pripomenieme viacero výroðí.
Po tretíkrát sa koná divadelný festival ochotníckych divadiel. Matiðiari
tentokrát pri výbere úðinkujúcich siahli po osvedðených súboroch. V stredu 17. 10. sa Vám predstaví DOS Pilindoš z Oðovej s hrou Jožko Púðik
a jeho kariéra a v piatok 19. 10. Medzibrodské koðovné divadlo, ktoré
úðinkovalo aj na prvom roðníku. Tohto roku sa predstavia hrou Jánošík.
Poðas festivalu si budeme pripomínaĘ 100 rokov prvého po slovensky
hraného divadla v obci. Preto našim ochotníkom budú patriĘ obe nedele (14. aj 21. 10.). Na prvú nedeĆu si pripravili premiéru divadelnej hry.
O aké divadlo ide, sme sa opýtali režisérky Zuzany Kokavcovej:
„Vychádzali sme z dobového dokumentu, kde je zaznamenané, že na
prelome zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku ïeskoslovenska, už v zime
roku 1918 miestni kČazi zorganizovali slatinskú mládež a nacviðili s Čou
prvé slovenské divadlo Sirota. Keý som zaðala pátraĘ po tejto hre, zistila
som nasledovné: autorka – Marína OĆga Horváthová, názov – Slovenská sirota. VeĆmi som sa potešila, keý som zistila, že dielo ešte existuje.

V Divadelnom ústave v Bratislave som si ho vypožiðala a prepracovala.
Budete vidieĘ známe tváre, ale aj úplne nových hercov. VeĆmi ma teší, že
pozvanie hraĘ prijali Barbora Václavíková, Janka Kurnasová a Igor Lietava ml. Pre divákov bude spestrením predstavenia aj to, že prvé dejstvo
budeme ðítaĘ presne tak, ako ho autorka napísala. Chceme tak ukázaĘ,
ako sa nacviðovalo divadlo dakedy. Spolurežisérom tejto divadelnej hry
je dlhoroðný ochotník Pavel MaĆa.“
Na záver festivalu, po dlhom ðase, naši ochotníci zreprízujú úspešnú
divadelnú hru ïas smutný, prežalostný z autorského pera Štefana Jombíka. Tento roðník bude spojený aj s folklórom. Sobota 20. 10. bude preto
na Ćudovú nôtu. Celoveðerný program pripravia naši folkloristi a ich hosĘ
FSk z Hrušova. üalšími výroðiami, ktoré si matiðiari chcú pripomenúĘ,
sú: 15 rokov od obnovenia Miestneho odboru MS a 80 rokov od jeho
založenia. Podrobný program bude uverejnený na stránke obce ako aj na
plagátoch. Na celý festival si budete môcĘ zakúpiĘ abonentky v predpredaji na obecnom úrade v období od 24. 9. do 10. 10. Ich cena je 4 €.
Marek Hanuska
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Nad rakvami priate¾ov Matúša Václavika a Pavla Žlnku
ïi to ozaj možné? Pýtam sa vždy znova,
náhlo, neðakane, bez rozluky slova,
tak si sa vychytil, odchádzaš, unikáš,
opúšĘaš nás smutných, predrahý priateĆ náš.

Dalo by sa, dalo mnoho riecĘ ku chvále,
no chvály nežiadala myseĆ jeho skromná.
Miloval úprimne, priateĆov, rodinu,
miloval svoj národ, miloval otðinu.

Oj, ako Ti náhlo, ponáhĆaš sa z duše celej,
sĘaby jatý silou túžby akejsi vrelej.
Oj, aké že ėa to túžby zachytili,
preðože odchádzaš, preðo, druh náš milý.

Miloval slobodu, dobro, pravdu, krásu.
A ðo zamiloval, tomu slúžil stále,
verne, vytrvale, za každého ðasu,
k radosti priateĆom, rodine ku chvále.

Oj poðkaj, poðkajže, postoj ešte málo,
však nie je tak pozde, ako by sa zdalo.
Oj, poðkajže, ešte, ešte ėa nám treba!
Akože budeme bez Teba?

ïesĘ vašej pamiatke!
FSk Slatina

Poðkaj, ostaČ, ešte trvá práca, dielo
a Ty si vždy pracoval pilne, verne, celo.
Nože nechoý , ostaČ – boj hĆa ešte stojí
i na Tvojej mnoho záleží nám vôli,
lebo vždycky verne, snažile si slúžil,
ði tak skoro by si po pokoji túžil?
OstaČže! Darmo, ach, že darmo prosíme,
nadarmo aj oði slzami rosíme.
Odchádzaš Ty z nášho úprimného kola,
odchádzaš, bo musíš – osud ėa už volá.
ïože ešte rieknuĘ? Strata, bôĆna strata.
ïože ešte pridaĘ? Cnosti jeho chváliĘ?
VernosĘ, trpezlivosĘ, srdce jak zo zlata?
Výsledky, úspechy, vyðísliĘ, ustáliĘ?

GUÈA umenia 2018
Leto a festivaly idú neodmysliteĆne ruka
v ruke. Aj v našej obci sa už po šiestykrát konal
festival GUïA umenia. OpäĘ nechýbalo mnoho
zaujímavých kapiel a prednášok, ktoré si návštevníci mohli poðas posledného júlového víkendu naplno užiĘ. Poðas týchto dvoch víkendových dní ožilo bohatým kultúrnym programom
bývalé Kino Pokrok a jeho okolie. Organizaðne
sa o to postaralo obðianske združenie GUïA
umenia. Festival je projektom mladých Ćudí
a v roku 2013 ho založili: Martin MaĆa, Martin
Cerovský a Matej Fekiað, ako snahu priniesĘ do
prostredia dediny netradiðné kultúrne podujatia,
nový pohĆad na umenie a oživiĘ kultúrny potenciál bývalého Kina Pokrok.
Tento festival nie je len o hudbe, ale program
tvoria aj zaujímavé diskusie na rôzne témy, cestopisy, divadelné predstavenia a v neposlednom
rade sú na zhliadnutie aj pozoruhodné výstavy
nadaných umelcov. Festival aj tento rok ponúkol nie jednu, ale rovno dve samostatné scény,
ktorými boli Kino stage, na ktorom prebiehali
poðas festivalu hudobné koncerty, a vedĆajší
Clubstage, na ktorom si mohli návštevníci festivalu vypoðuĘ rôzne prednášky, diskusie, cestopisy, ale aj posedieĘ pri príjemnej hudbe.
Festival tradiðne otvorila naša pani starostka
Mária Klimentová. Hudobným zaðiatkom festivalu bola reaggae kapela N3O, ktorá nás prišla
svojou hudbou rozveseliĘ. V piatkový veðer sa
návštevníci festivalu mohli zabaviĘ i na koncer-

te ðeskej kapely Manonmeurt, ale rovnako tak aj
na vedĆajšom programe, v ktorom nechýbal dokumentárny film Biomasaker, ktorého súðasĘou
bola aj diskusia s Jurajom Zamkovským. VeĆkým a zaujímavým lákadlom programu bola aj
pripravená diskusia s novinárom a bývalým disidentom Martinom M. Šimeðkom o jeho novej
knihe Medzi Slovákmi. Headlinerom piatkového veðera bola kapela Hudba z Marsu, ktorá po
úspešnom neplánovanom koncerte spred dvoch
rokov opäĘ zavítala na náš festival, aby svojou
hudobnou energiou roztancovala celú sálu.
V rámci sobotČajšieho programu si návštevníci užili koncerty skupín ZVA 12-28 band,
punkovej kapely TheWilderness, Autumnist ði
sobotČajšieho headlinera Chikiliki tu-a. Rovnako tak nechýbal ani zaujímavý program na vedĆajšom Clubstage. Tam bol pripravený zaujímavý cestopis mladého cestovateĆa o Mongolsku,
návštevníci sa mohli taktiež dozvedieĘ nieðo
nové o tom, preðo stavaĘ z prírodných materiálov, a vypoðuĘ si prednášku o Projekte Ruiny.
SúðasĘou festivalového areálu bol aj tento rok
kreatívny trh, na ktorom mladí dizajnéri prezentovali šikovnosĘ svojich rúk. Novinkou festivalu
bol workshop s výrobou šperkov z PET fliaš.
V rámci obðerstvenia nechýbala ani tento rok
potulná ðajovČa a grilované dobroty od MaČa.
Toto bol len zlomok programu, v ktorom si
každý našiel urðite to svoje. Veríme, že aj tento rok sa nám podarilo priniesĘ do Zvolenskej

Slatiny kúsok dobrej nálady, umenia a nezabudnuteĆných zážitkov, za ðo ýakujeme všetkým
partnerom a sponzorom, bez ktorých by sme to
nedokázali zrealizovaĘ. Už teraz sa tešíme, ðo
prinesie GUïA umenia 2019!
Text: Michaela Šurinová
Foto: Matej Fekiað

Vo farskej záhrade
V sobotu 18.augusta sa v našej obci konal nultý roðník rodinného festivalu s názvom „Vo farskej záhrade...“ Bohatý program
bol zmesou hudby a hovoreného slova. Celá akcia zaðala svätou
omšou a pokraðovala vystúpením našej mládežníckej skupiny
.Všetci zúðastnení uznali, že záhrada pri katolíckej fare je naozaj ako stvorená na takéto podujatia. A toto prvé, sa skutoðne vydarilo. Organizátori boli dobrovoĆníci, ktorí mali chuĘ poýakovaĘ
nášmu nebeskému Ockovi za to, že našu obec ochraČuje od zla.
Do príprav sa všetci pustili s chuĘou a nadšením . Každý robil to,
ðo robiĘ vie. Varil guĆáš, piekol ði upratoval, muroval nové wc,

alebo zháČal úðinkujúcich. Tých bolo nakoniec viac než dosĘ.
O hudobnú ðasĘ sa postarala už spomenutá mládežnícka skupina,
skupina Timon, a spevák Peter Janku. Duchovnú poživu sme dostali prostredníctvom kČazov Pavla Cerovského, Dušana Mesíka
a svedectva manželov Slúkovcov. Vyvrcholením veðera bolo divadelné predstavenie spoloðenstva Cenacolo. Tí, ðo vydržali do
konca, to neĆutovali. Bol to požehnaný ðas. A ak ste to náhodou
nestihli, urðite príýte na budúci rok. Už teraz sa na vás tešíme.
farníci zo Zvolenskej Slatiny

Slatinèania na najväèšom štafetovom behu na Slovensku od Tatier k Dunaju 2018
NezabudnuteĆný zážitok zo štafetového behu od Tatier k Dunaju. 345 km nároðným terénom v neskutoðne nároðných podmienkach cca 35°C. Bežali sme ako Ultra tím Rýchle šípy Zvolenská Slatina so štartovným ðíslom 303 v zložení MaĘo Schieber, Peter Pavlík, Zdeno Pavlík, Dušan Pavlík, Jozef Paška a ja
– Zuzana Schieberová. Ultra tímov v poðte bežcov 6, štartovalo
sedem a ostatných tímov v poðte bežcov 9 – 12 bolo okolo 212.
Štart behu bol v Jasnej a cieĆ na Tyršovom nábreží v Bratislave. Každý z nás odbehol cca 60 km. Náš cieĆ sme zvládli,
dobehli sme všetci zdraví do cieĆa. Z ultra tímov sme skonðili na
5. mieste a zo všetkých štartujúcich tímov sme boli 76. NeoddeliteĆnou súðasĘou tímu bol super šofér PeĘo Hronðiak-FOFO,
ktorý nám robil servis a zdravotníka, aj behaĘ chcel ísĘ za nás, ale
nemal trenky. Celková atmosféra medzi bežcami aj zábava boli
super, vzájomné podporovanie v kritických chvíĆach - to proste
treba zažiĘ. S pribúdajúcimi kilometrami sme prekonávali sami
seba a siahali na dno svojich síl. Niekedy sa nám chcelo plakaĘ, ale vždy sme to zvládli s humorom a vzájomnou podporou.
üakujeme všetkým, ktorí nás podporovali doma, na trati, poðas
odovzdávok a v cieli.
üakujeme aj sponzorom – firme Uniagro, s.r.o. Zvolenská
Slatina a Miestnemu odboru Matice slovenskej vo Zvolenskej
Slatine. Ja osobne ýakujem za krásny a nezabudnuteĆný zážitok
môjmu tímu, aj román by sa dal napísaĘ... možno raz...
Zuzana Schieberová

Blahoželáme
Srdeðne blahoželáme všetkým spoluobðanom, ktorí v mesiacoch júl, august
a september 2018 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Život je dar pre ðloveka, nevráti sa nikdy spiatky.
Život sú aj spevy sladké, zlaté víno, plní sily,
pripime si k jubileu, by ste v zdraví dlho žili.

Narodili sa

Teo Franðík
Peter Halaj
Jakub Jenðko
Melánia Oðenášová

Mário ïipðala
Megan Bíziková
Samuel Hlatký
Melánia ïipðalová

Vitaj mi, vitaj moje dieĘa. Odteraz tento svet patrí tebe tak ako moja dlaČ a moje srdce,
ktoré už zaðínaš poznávaĘ, hoci ani nevieš ako. Rozlievaj svoju nehu medzi nás a krið, len
krið, veý my ti rozumieme...

Rozlúèili sme sa
Angela üurišová
Pavol Farbiak
Martin Fabík
Stanislav Záslav
Anna Kurnasová
Stanislav Chrapan

Ondrej TereČ
Ondrej BorguĆa
Ondrej Šimiak
Matúš Václavík
Pavel Žlnka
Anna Pašková
Jozef Tatarka

ïo bolo treba oznámiĘ je oznámené. ïo bolo treba povedaĘ sa rieklo.
Len slza ðlovekovi v oðiach zasvieti. Len smútok Ćudský, smútok pamäti!

Meraèe Rýchlosti



V mesiaci júl 2018 Obec Zvolenská Slatina s finanðnou podporou Nadácie Allianz
zrealizovala inštaláciu meraðov rýchlosti na ceste II. triedy (II/591) v smere Zolná –
 Zvolenská Slatina a na ceste III. triedy (III/2444) v smere Oðová – Zvolenská Slatina
s cieĆom zvýšiĘ bezpeðnosĘ cestnej premávky v dotknutých ðastiach obce.
Celkové náklady na projekt boli vo výške 3 889,20 €, z toho podpora Nadácie
Allianz je 2 000 € a vlastné zdroje obce 1 889,20 €.

Prevencia - ako sa nestaĈ obeĈou trestných èinov - prebieha aj v banskobystrickom kraji
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Viac informácií o projekte nájdete na
www.minv.sk/prevenciakriminality/projektyzeurofondov alebo
na FB https://www.facebook.com/pg/prevenciakriminality/posts/.
Tento projekt sa realizuje vćaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operaþného programu Efektívna verejná
správa (OP EVS).

Majstrovstvá Slovenska v stre¾be z historických zbraní na strelnici Strieborník
Už po tretíkrát bol poverený Športovo-strelecký klub vo Zvolenskej Slatine usporiadaĘ Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
v streĆbe z historických zbraní. SúĘaž bola
rozdelená do dvoch dní v poradí pištoĆ-puška.
Prvý deČ sa súĘažilo v šiestich pištoĆových
disciplínach. Zaznamenali sme až 60 štartov a v druhý deČ v puškových disciplínach

40 štartov. Až 25 štartov zaznamenali strelci
z nášho ŠSK, žiaĆ bez úðasti nášho najúspešnejšieho strelca Marcela Hanulíka, ktorý sa
nemohol pretekov zúðastniĘ zo zdravotných
dôvodov. A odzrkadlilo sa to aj na výsledkoch nášho ŠSK. V trinástich disciplínach
získali naši strelci 6 medailových umiestnení. Poðasie bolo pokojné a spokojní boli aj
všetci strelci a návštevníci podujatia. A tiež
organizátori, ktorí sa priðinili o zdarný priebeh pretekov. Patrí im naše poýakovanie. üakujeme aj vedeniu obce za finanðnú podporu
a starostke obce, ktorá podujatie otvorila,
privítala všetkých úðastníkov a popriala im
veĆa úspechov.
Jozef Pavlík st.

FK Zvolenská Slatina
Náš futbalový klub vstúpil do novej sezóny. Našu obec budú v tejto sezóne reprezentovaĘ dve družstvá, žiaci v kategórii U13 a muži.
BohužiaĆ, nakoĆko sa do kategórie U15 prihlásili iba Látky a my, táto súĘaž sa hraĘ nebude. Pozývame všetkých fanúšikov futbalu a nášho klubu na všetky zápasy oboch mužstiev. Hráðom želáme hlavne pevné zdravie, dobré výsledky a úspešnú reprezentáciu klubu a obce.
Divákov, fanúšikov, srdeðne privítame na našom štadióne, ktorý sme opäĘ za pomoci obce zmodernizovali, za ðo obci ýakujeme. Na
záver ešte raz hráðom všetko dobré a divákom výborné futbalové predstavenia želá FK Zvolenská Slatina.
Martin Malatinec
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