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Trpezlivosť ruže prináša
Ako ten čas letí! A čím sme starší, tým hádam letí dvakrát rýchlejšie. Veď len pred „nedávnom“ sme spolu volili nového starostu a za
pár mesiacov prídeme opäť k volebným urnám,
aby sme si zvolili niekoho ďalšieho na nadchádzajúce štyri roky.
Hoci čas letí, ešte stále je čas, aby som
z môjho pohľadu zhodnotil toto „ moje“ volebné obdobie, v ktorom mi bolo dopriate ísť týmto životom spolu s Vami, vážení spoluobčania.
Preto aj tento dnešný úvodník v našej „SLATINE“ bude o niečom inom.
Či sa mi to páči alebo nie, vstúpil som aj
ja zvolením za starostu obce do politiky. Nie,
našťastie, do tej „vysokej“. Ale za ten krátky
čas som zistil a stotožňujem sa so vzácnymi
slovami ministra zahraničných vecí Japonska krajiny, od ktorej by sme sa mali a mohli ešte
veľa učiť. Tento múdry človek vymenoval tri
základné vlastnosti dobrého politika: „Trpezlivosť, tolerancia a zmysel pre zodpovednosť“,
vlastnosti, ktoré sa dnes ešte u nás „nenosia“.
Dnes by som chcel upriamiť pozornosť na
trpezlivosť. Vlastnosť, ktorá je jedna z najdôležitejších vlastností nielen dobrého politika, ale
každého dobrého človeka, pretože o máloktorú vlastnosť sa človek neusiluje tak netrpezlivo
ako práve o trpezlivosť.
Trpezlivosť ma naučila, že každý vek má svoje čaro! Detstvo je krásne v blízkosti rodičov
a pri objavovaní sveta. Mladosť sníva, protestuje, búri sa, chveje sa pod dotykom prvých
lások. V dospelosti si človek zakladá a buduje

Bytosť bez mena
Mama – len krátke oslovenie bez mena
a predsa všetci vieme, čo toto prosté slovko
znamená.
Aj koľko skrýva nehy, lásky, obety,
bezsenných nocí, sĺz i stolov prestretých
pre tých, čo ľúbi a ľúbiť nikdy neprestane,
na veky vekov, nech čokoľvek sa stane.
Či raníte ju, či krivé slovko poviete,
stále vás bude ľúbiť, niet veru väčšej lásky na svete.
Synovia, dcéry, drahé vnúčatá,
nikdy vám vaše krivdy nezráta.
Veď odpúšťanie je vlastnosť pre ňu stvorená,
tak veľmi ľúbiť vie len táto nežná bytosť bez
mena.
mk

rodinu, prináša prvé ovocie snaživej práce. Ani
jeseň života však ešte neodkladá všetky aktivity, hoci sa častejšie hlási únava keď myšlienky
a pohľady sa už častejšie obracajú k „západu“.

ÚVODNÍK
Len trpezlivosť nás učí, aby sme cez tieto
obdobia prechádzali bez plaču, hnevu a závisti.
Veď nikto nemôže byť večne mladý.
A že trpezlivosť je zvlášť potrebná v politike a vo verejnom živote, je nepochybné. Často sme tu vystavovaní a stavaní do stresových
situácií, kedy máme veľakrát chuť upadnúť do
paniky a beznádeje, na ktorú práve niektorí
neprajníci čakajú. V takýchto situáciách je to
trpezlivosť a viera v niečo pevné a silné, ktoré
nám vracajú duševný pokoj a pokoru, aby sme
sa nepoddávali hnevu, otupenosti, či dokonca
apatii voči ľuďom či konkrétnemu človeku, ktorý sa snaží cielene a vedome ublížiť.
Každý by sa mal preto učiť trpezlivosti po
celý život. Hoci aj od prostého roľníka – symbolu Slovákov, ktorý trpezlivo čaká na hojnú
úrodu potom čo poorie, zaseje, prosí o jesenný
a jarný dážď a požehnanie „z hora“.
Snažme sa byť všetci trpezliví, aby sme boli
požehnaním pre našu rodinu a naše okolie.
Trpezlivosti učme aj naše deti, hoci to nie je
niekedy jednoduché. Viem o čom hovorím po
skúsenosti z rodiny, kedy môj syn vysvetľoval

nášmu ani nie päťročnému vnukovi aký má byť
trpezlivý, ako si musí najskôr niečo zaslúžiť a nie
dostať všetko hneď. Vnuk si jeho slová pozorne
vypočul a s ľahkosťou len deťom vlastnou  mu
odpovedal: „Ocko, to by som musel byť chorý!“
I napriek takýmto skúsenostiam snažme sa
učiť trpezlivosti a prosme za ňu. Veď aj naše
slovenské príslovie hovorí že „Trpezlivosť ruže
prináša“. A to všade – v rodine, v našich medziľudských vzťahoch, ale aj v politike.
Ján Beňo, Váš starosta
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Muzikanti na počesť slovenského Paganiniho
V nedeľu 16. mája 2010 o l3.30 hod. sa
v kultúrnom dome vo Zvolenskej Slatine
uskutoční celoslovenská SÚŤAŽ PREDNÍKOV O CENU RINALDA OLÁHA. Ide o tretí
ročník podujatia, organizovaného na počesť
známeho husľového virtuóza Rinalda Oláha,
rodáka zo Zvolenskej Slatiny, nazývaného aj
slovenským Paganinim. Podujatie je otvorené
pre záujemcov z celého Slovenska, ktorí interpretujú piesne z Podpoľania, ale aj iných
regiónov Slovenska alebo rómske. Hlavným
organizátorom súťaže je obec Zvolenská Slatina v spolupráci s Úradom splnomocnenca
vlády pre rómske komunity, Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve, Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici, Podpolianskym osvetovým strediskom vo
Zvolene a MO MS vo Zvolenskej Slatine. Zá-

štitu nad podujatím prevzal minister kultúry
Marek Maďarič, ktorý prisľúbil aj svoju účasť.
Finančná podpora – MK SR a Nadácia MS.
Program podujatia:
- Otvorenie a oboznámenie s propozíciami
súťaže
- Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha
- Pocta Rinaldovi Oláhovi, vystúpenie hostí
- Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení
- Spoločenské stretnutie organizátorov, poroty, účastníkov súťaže a hostí, vyhodnotenie podujatia.
Vstupné:
2 € dospelí, 1 € deti do 15 rokov.
Srdečne na toto kultúrne podujatie pozývame slatinskú verejnosť.
Zuzana Pavlíková

Od 1. apríla 2010 sme
v spoločnom obecnom úrade
Po odchode pána Pavla Slosiarika, nášho dlhoročného zamestnanca stavebného úradu, ktorému aj touto cestou ďakujeme za jeho vynaloženú
prácu v prospech obce, obecný úrad prešiel od
1.apríla 2010   so súhlasom obecného zastupiteľstva do Spoločného obecného úradu vo Zvolene.
Spoločný obecný úrad bol zriadený podľa § 20
a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zmluvou zo dňa
27.1.2003. Zmluvu uzavrelo 23 obcí zvolenského
okresu s mestom Zvolen.
Po schválení všetkých zainteresovaných obecných zastupiteľstiev a mestského zastupiteľstva
sme sa stali jeho 24. účastníkom a tým sme
skompletizovali zoznam obcí nášho okresu.
Spoločný obecný úrad má zriadené tieto odbory, ktoré zabezpečujú úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na obce:
- Odbor ekonomický,
- Odbor stavebnej správy,
- Odbor školstva,
- Odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny.
A teraz v krátkosti k niektorým činnostiam
jednotlivých odborov, ktoré sa najviac dotýkajú
našich občanov.
Odbor stavebnej správy má vo svojej kompetencii tieto úlohy:
- Územné rozhodovanie a stavebný poriadok
v súlade so stavebným zákonom,
- Vodná správa,
- Špeciálny stavebný úrad na pozemných komunikáciách,
- Ochrana prírody a krajiny.
V praxi to bude znamenať, že všetky žiadosti
od občanov, ale aj od právnických osôb pôsobiacich na území našej obce, týkajúce sa vydania
územného rozhodnutia, stavebného povolenia,
kolaudačného rozhodnutia, stavebných úprav,
drobných stavieb, žiadostí na výrub stromov
a ostatných žiadostí, ktoré vybavoval pán Slosiarik budú žiadatelia podávať tak ako doteraz, na
podateľnu nášho úradu (p.Hrašková). Po zaevidovaní budú tieto postúpené na Spoločný obecný
úrad do Zvolena, ktorý ich v zákonnej lehote
vybaví a po podpise starostom obce zašle priamo dotknutému žiadateľovi. Príslušné tlačivá na
podávanie žiadostí si môžu občania vyzdvihnúť
na podateľni obecného úradu alebo na našej  webovej stránke www.zvolenskaslatina.sk. Takže

pre občanov našej obce sa  v postupe podávania
žiadostí a ich vybavovania nič nezmení. Správne
poplatky za jednotlivé úkony   v zmysle zákona
č. 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov   budú inkasované na   našom obecnom úrade a budú príjmom obce Zvolenská Slatina.
Odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny vykonáva úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách, a to najmä zabezpečuje sociálnu činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu  (umiestňovanie v zariadení pre seniorov, opatrovateľská
služba) od podania žiadosti, vykonanie šetrenia
v domácnosti žiadateľa, vyhotovenie sociálneho
a lekárskeho posudku, vydanie rozhodnutia, vyhotovenie zmluvy, výpočet úhrady a pod. Opäť sa
pre občanov Zvolenskej Slatiny postup pri podávaní žiadostí nemení, tlačivá si môžu vyzdvihnúť
na obecnom úrade a žiadosť podávajú na podateľni obecného úradu. Bližšie informácie  žiadateľom poskytne pracovníčka obecného úradu
Ing. Mária Klimentová.
Odbor školstva vypracováva podklady pre vý-

kon štátnej správy v druhom stupni vo veciach,
v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov
škôl, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť
školám a školským zariadeniam, poskytuje súčinnosť pri vybavovaní sťažností   a pod. Vstup do
spoločného obecného úradu bude prínosom pre
vedenie našej ZŠ s MŠ T.Vansovej, pretože doteraz služby tohto úradu využívať nemohli.
Spoločný obecný úrad funguje už ôsmy rok
a využívajú ho k spokojnosti všetky obce v našom
okrese. Pracuje v ňom 14 zamestnancov, ktorí sú
odborne spôsobilí a kvalifikovaní vo svojich odboroch. Veríme, že aj pre náš obecný úrad, ale
hlavne pre občanov našej obce budú prínosom.
A na záver čo nás to bude stáť. Spoločný
obecný úrad je financovaný všetkými účastníkmi
zmluvy, čiže všetkými dvadsiatimi štyrmi obcami  
paušálnym mesačným poplatkom vo výške 0,28 €
na jedného obyvateľa.
Ján Beňo
starosta obce

Podujatia II. štvrťroka 2010
11. apríl
Výročná schôdza skautingu
13. apríl 	Vystúpenie členiek klubu dôchodcov JDS v DDaDSS Zvolen-Záhonok
16. apríl  	 Deň narcisov
23.-25. apríl 	Výstava fotografií „Skauting nás baví“ v kultúrnom dome
30. apríl
Stavanie májov
1. máj	VIII. ročník Cyklojazdy – pietny akt k 65. výročiu oslobodenia
8. máj
Hasičský guľáš
9. máj
Prijatie matiek starostom obce – obradná sieň
9. máj
Deň matiek v kultúrnom dome
15.-16. máj Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha
21.-23. máj II. ročník OPEN CAMP FEST Žeravice (skauti)
22. máj
Stretnutie generácií v Kováčovej
29. máj
MDD
5. jún
II. ročník Festivalu hier a remesiel (skautský Deň detí)
12. jún
Voľby do NR SR
Jún	Stretnutie pri hrobe rumunského vojaka v Hanulíkoje jarku
Jún
Detská vedomostná súťaž Milionárik

Z denníka starostu
1. január
8. január
15. január
22. január
14. február
28. február
4. marec
5. marec
6. marec
14. marec
26. marec

– Novoročný príhovor v miestnom rozhlase
– Tradičné prijatie podnikateľov v obradnej sieni  
– Novoročné stretnutie členov JDS – Klubu dôchodcov v Očovej  
– Valné zhromaždenie MO MS
– Výročná schôdza klubu dôchodcov
– 65. výr. oslobodenia obce a udelenie čestného občianstva predsedovi NR SR
– Návšteva   ateliéru akad. sochára Jána Kulicha, Slavína, NR SR a NKÚ
– X. ročník Ceny mieru v streľbe zo vzduchových zbraní žiakov základných škôl Banskobystrického kraja  
– Hučavská zabíjačka v Lieskovci
– Stretnutie členiek a manželiek  členov ZO SZPB k MDŽ  
– Deď učiteľov, slávnostné prijatie v obradnej sieni

Terénna sociálna práca v obci
Terénna sociálna práca vo Zvolenskej Slatine začala fungovať v marci 2005 formou
projektu „Program podpory komunitnej sociálnej práce v obciach“. Na tento projekt nadväzuje súčasný projekt ,,Komunitná sociálna
práca pre Rómov obce“. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu (EFS) v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Na jeho
realizáciu bol pridelený z EFS nenávratný finančný príspevok vo výške 44 905,- EUR. Projekt bol vymedzený na obdobie dvoch rokov,
končil 31.3.2010. Terénnu sociálnu prácu
v našej obci vykonávali tri pracovníčky: Ing.
Iveta Paulendová – terénna sociálna pracovníčka (TSP) a dve asistentky TSP – Miroslava
Bíziková a Mária Abrahámová. Komunitné
centrum sídlilo a sídli na prízemí budovy
obecného úradu.
Obec Zvolenská Slatina má záujem pokračovať v projekte „Komunitná a sociálna práca pre
Rómov obce Zvolenská Slatina“. Od 1.4.2010
obec zamestnala z vlastných zdrojov jednu pracovníčku ako asistentku TSP pre udržateľnosť
projektu, ktorý bol podaný na Fond sociálneho
rozvoja v Bratislave. Po jeho schválení by mal
projekt pokračovať tak ako v minulosti.
Cieľom projektu je podpora skupín a jednotlivcov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu, aktivizácia cieľových skupín (v našom
prípade rómskeho obyvateľstva) zapojením do
riešenia problémov a zvýšenie ich sociálnej
mobility.
Realizáciou predchádzajúcich dvoch projektov sme sa snažili dosiahnúť:

- zlepšenie životnej situácie a integráciu sociálne vylúčeného rómskeho obyvateľstva,
- integráciu rómskeho obyvateľstva na trh
práce,
- integráciu rómskeho obyvateľstva do majoritnej spoločnosti,
- zníženie sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
Naša činnosť bola zameraná predovšetkým
na nasledovné aktivity:
1. Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie
klientov na úrady a inštitúcie v súvislosti s riešením ich nepriaznivej sociálnej situácie.
2. Získanie alebo obnovenie pracovných
návykov potrebných pre začlenenie sa do
pracovného procesu, pomoc pri uplatnení
sa na trhu práce (vyhľadanie ponúk, žiadostí,  individuálna sociálna práca s konkrétnym
klientom, jeho rodinou a komunitou v ktorej
žije vykonávaná v prirodzenom rodinnom
prostredí).
3. Poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšenia osobnej hygieny a zdravotnej starostlivosti
detí a dospelých, využívanie služieb centra hygienickej starostlivosti s možnosťou osprchovania, prania, žehlenia, sušenia, dodržiavanie
pravidelných lekárskych prehliadok a očkovaní
s dohľadom TSP a asistentiek TSP.
4. Zlepšenie školskej dochádzky, odstraňovanie záškoláctva v spolupráci so ZŠ s MŠ T.
Vansovej Zvol. Slatina, ŠZŠ Detva, zvyšovanie
hodnoty vzdelávania Rómov.
5. Zmysluplné využívanie voľného času najmä u detí a mládeže - organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (MDD,
Mikuláš, Posedenie pri jedličke, Spievanky, Primáš, Deň matiek, športové dni, turistika).

6. Vedenie k hospodárnosti a využívanie dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel    
(sprevádzanie pri nákupoch, poučenie k hospodárnemu nakupovaniu potravín, ošatenia).
7. Získavanie návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí, pomoc pri riešení  bytových otázok klientov (oprava existujúceho bývania, legalizácia stavieb, pomoc so
zmluvnými vzťahmi).
8. Poradenstvo a pomoc v zložitých sociálnych
situáciach a riešenie životných kríz (umiestnenie v detských domovoch, domoch sociálnych
služieb, krízové centrá, diagnostické centrá).
Pri našej práci sme úzko spolupracovali
s miestnymi ako i ďaľšími relevantnými  inštitúciami (s detskou lekárkou i s ostatnými lekármi,
Základnou a materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina, špeciálnymi základnými
školami, obecnou a obvodnou políciou, súdmi,
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, sociálnou kuratelou, Sociálnou poisťovňou vo Zvolene, exekútorskými úradmi, sociálnymi zariadeniami ako sú reedukačné centrá,
detské domovy, domovy sociálnych služieb).
Realizácia doterajších projektov bola veľkým
prínosom pre cieľovú skupinu a tým aj    pre  
obec Zvolenská Slatina. O služby centra je z radov dotknutých občanov záujem, zvykli   si na
tieto služby a komunitné centrum v prípade
potreby navštevujú.
Obec Zvolenská Slatina má viac ako 350 obyvateľov rómskej komunity so stúpajúcou tendenciou, čiže činnosť komunitného centra má
a bude mať stále väčšie opodstatnenie.
Miroslava Bíziková
asistentka TSP

Aktivizačné práce pokračujú
Verejnoprospešné práce v obci aj tohto roku
vykonávajú obyvatelia obce z radov nezamestnaných v rámci aktivačných prác. Ich celkový
počet je 36, z toho 32 vykonáva aktivačné práce
cez obec a 4 prostredníctvom ÚPSVaR Zvolen.
Pracujú denne 4 hodiny od 7.30 do 11.30 hod.
Obec ich za vykonávanú prácu nijako neodmeňu-

je, poberajú len aktivačný príspevok z ÚPSVaR.
Prácu im rozdeľuje a na jej vykonanie dohliada pracovník obecného úradu Ján Pavlík.
Starajú sa o údržbu verejného priestranstva
vo všetkých častiach obce vrátane cintorína.
Jedná sa hlavne o kosenie, hrabanie, čistenie,
zbieranie smetí, zametanie a pod.

Občania môžu prípadné návrhy a pripomienky k aktivačným prácam predniesť na
obecnom úrade. Ak prinesú zlepšenie a zefektívnenie týchto prác, radi ich budeme akceptovať.
Ing. Anna Pavlendová
prednostka OcÚ

Rozpočet na rok 2010
Výdavky:

Príjmy:
Bežné príjmy

€

Bežné výdavky - podľa kapitol:

€

Daňové

578 598

01.1.1.6  Obec

Nedaňové

316 604

03.2.0     Požiarna ochrana

2 786

Dotácie: prenesený výkon štátnej správy

293 596

04.5.1     Cestná doprava

4 303

Ostatné príjmy

33 402

Bežné príjmy spolu

1 222 200

333 775

05.1.0     Nakladanie s odpadmi

69 638

05.2.0     Nakladanie s odp. vodami

38 496

Kapitálové príjmy

0

06.1.0     Rozvoj bývania

34 320

Mikroregión Hučava - Kanalizácia ČOV

0

06.4.0     Verejné osvetlenie

16 000

Revitalizácia sídiel

0

06.6.0     Bytové hospodárstvo

22 282

Kapitálové príjmy spolu

0

08.1.0     Rekreačné a športové služby

13 291

Príjmy spolu

1 222 200

Poskytnuté dotácie na účel rozvoja športu v roku 2010:
Futbalový klub Zvolenská Slatina

5 500 €

Športovo strelecký klub Zvolenská Slatina

850 €

Telovýchovná jednota Družstevník Zvolenská Slatina-kolk.oddiel
Stolnotenisový oddiel Zvolenská Slatina

1 000 €
300 €

Spolu:

7 650 €

08.2.0.3  Klubové a kultúrne zariadenia

2 229

08.2.0.5  Knižnica

1 330

08.2.0.9  Ostatné kultúrne služby

9 726

               Kino, kultúrny dom

26 248

08.3.0     Miestny rozhlas

332

08.4.0     Náboženské služby

3 910

09.1.1     Predškolská výchova

180 000

09.1.2    Základné vzdelanie

295 445

10.7.0    Sociálna pomoc občanom

31 000

Poskytnuté dotácie klub. a kultúrnym zariadeniam v roku 2010:

Bežné výdavky spolu

Klub dôchodcov Zvolenská Slatina

150 €

Kapitálové výdavky

95 285

Miestny odbor Matice slovenskej + FS Slatina

800 €

Finančné operácie - Úver (istina)

41 804

Základná organizácia SZPB Zvolenská Slatina

90 €

VČZ COOP Jednota Zvolenská Slatina

1 085 111

Výdavky spolu

1 222 200

100 €

Spolu:

Anna Svoreňová
ekonomka obce

1 140 €

Spoločenská rubrika
Blahoželáme

Rozlúčili sme sa

Nech Vás nájdu naše riadky v kruhu svojej rodiny,
užite si v svornej láske milej chvíle hodiny.
Majte šťastia celé hory, zdravia ako vody v mori,
nech je samá dobrota každá chvíľa života.
Blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiaci január,
február a marec 2010 oslávili svoje životné jubileá a meniny.

Ján Parničan
Pavlína Jombíková
Jozef Mudrák
Juraj Žubritovský
Zuzana Račková
Eva Pašková
Mária Slosiariková

Narodili sa

Nech Vaše telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva,
v pamäti našej žiariť bude pamiatka Vaša stále živá!

Michaela Slosiariková
Matúš Virik
Martin Gocník

Oliver Maľa

Romana Bamburová
Alexandra Stašeková
Filip Stašek

S radosťou všetci na tvári vítame kvietok jagavý,
zo srdca k tomu želáme do budúcnosti neznámej
nezlomnú priazeň šťasteny a s láskou pokoj zrastený.

Tak si tu žijeme
Dvadsiateho piateho februára 2010 uplynulo
65 rokov od oslobodenia našej obce Zvolenskej
Slatiny Červenou a rumunskou armádou spod
fašistickej nadvlády. Pri tejto príležitosti obec
a ZO SZPB usporiadali dňa 28. februára 2010
slávnostnú akadémiu, na ktorej sa zúčastnili
aj vzácni hostia: predseda NR SR Pavel Paška,
minister zdravotníctva Richard Raši, predseda
NKÚ Ján Jasovský, poslanci NR SR Ján Senko
a Jana Laššáková, riaditeľ Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou Bratislava Daniel Žitňan, predseda Oblastného výboru SZPB Pavel
Šebeň, tajomník OblV SZPB Pavel Nigríni, hovorkyňa NKÚ Lenka Nosáľová, starostovia obcí
Vígľaš a Očová.
Okrem veľmi pekného kultúrneho programu
– poetické pásmo autora Štefana Jombíka a vystúpenia žiakov ZŠ s MŠ T.Vansovej a ZUŠ bol
aj akt udelenia čestného občianstva predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi (jeho otec bol rodák
Zvolenskej Slatiny), za čo sa pán predseda vo
svojom príhovore poďakoval.

Pri príležitosti oslobodenia obce starosta obce Ján Beňo, predseda a tajomník OblV
SZPB odovzdali ďakovné listy priamym účastníkom odboja – Ondrejovi Brachnovi a Karolovi Perneckému. Ďalší štyria ocenení sa pre zlý
zdravotný stav slávnosti nezúčastnili. Na záver
akadémie boli položené kytice k pamätníku
padlých.
Na zájazd do Bratislavy 4. marca 2010, ktorý
bol organizovaný pre členov ZO SZPB, Jednoty
dôchodcov Slovenska – Klubu dôchodcov, ako
aj pre ostatných záujemcov, budú jeho účastníci dlho spomínať.
Prvá zastávka bola v ateliéri akademického
sochára prof. Jána Kulicha – nášho rodáka, kde
sme mali možnosť vidieť všetky jeho diela. Ateliér je veľký a plný sôch. Mali sme čo pozerať

a poznávať tam aj známe tváre Slatinčanov,
stvárnených Kulichom – rodičia, manželka,
vnúčatá, svokrovci, tetka Pavlíčka, ale aj Rinaldo, Dušík, Ján Šouc, hlásnik Fabo (jeho prvá
práca) a mnoho, mnoho ďalších diel.

Na Slavíne sme si uctili pamiatku padlých
v druhej svetovej vojne položením kytice kvetov a odfotografovali sme sa pri súsoší – dielo
Jána Kulicha. Mali sme krásny výhľad na Bratislavu.
V cintoríne Kozia brána sme položili kyticu
k pomníku Jána Bahýľa, - vynálezcu vrtuľníka,
rodáka zo Zvolenskej Slatiny.
Predposlednou zastávkou bola návšteva parlamentu, kde nás privítal a sprevádzal poslanec
NR SR za stranu SMER-SD Ján Senko (rodák
z Očovej). Zúčastnili sme sa v rokovacej miestnosti parlamentu na hodine otázok a odpovedí,
kde na otázky poslancov odpovedal predseda
vlády SR Róbert Fico. Predseda NR SR Pavel
Paška pri otvorení rokovania privítal návštevu
zo Zvolenskej Slatine na balkóne. Potom sme
sa presunuli do jeho pracovne, kde nás prišiel
osobne privítať a pozdraviť spolu s predsedom
vlády SR. Členky klubu dôchodcov im zaspievali
pesničku – častušku na text, ktorý som zložila.
Ďalšia návšteva bola na NKÚ na pozvanie jeho
predsedu. Sprevádzala nás hovorkyňa Lenka
Nosáľová, naša obyvateľka. Prijal nás pán predseda Ján Jasovský so svojimi spolupracovníkmi,
ktorí nás informovali o činnosti NKÚ. Všetci
účastníci zájazdu dostali darčeky. Príjemnú atmosféru spestrili nielen dôchodkyne zaspievaním pesničky, ale aj Jozef Svintek, ktorý zahral
na fujare a zaspieval pekné ľudové piesne.
Za zorganizovanie zájazdu treba vysloviť
uznanie a veľkú vďaku kultúrnej referentke
obce pani Zuzane Pavlíkovej a poslancovi NR
SR Jánovi Senkovi.

Dňa 6. marca 2010 sa uskutočnili v Lieskovci
zabíjačkové hody, ktoré pripravilo združenie
Mikroregiónu HUČAVA, v ktorom sú zastúpené obce Očová, Zvolenská Slatina, Lieskovec
a mesto Zvolen. Okrem zabíjačkových hodov
a súťaže vo výrobe klobás a zabíjačkových špecialít, bol aj kultúrny program. Za našu obec
do programu prispeli žiaci ZŠ s MŠ T.Vansovej s muzikálovým vystúpením pod vedením
pani učiteľky Štefánikovej a členky JDS-Klubu
dôchodcov s programom, ktorý som pripravila a režírovala. Členky nášho klubu dôstojne
reprezentovali našu obec nielen na stretnutí
v Lieskovci, ale aj na stretnutí združenia v Očovej 15. januára 2010.
Okrem toho sme s kultúrnym programom
boli pozdraviť aj našich starších spoluobčanov
DD a DSS „Slatinka“ 12.2.2010 za účasti štátneho tajomníka MPSVaR SR.

13. apríla 2010 v zariadení Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen sa uskutočnilo  spoločenské podujatie pod názvom „Vítanie jari“
za účasti zástupcov VÚC BBSK, MsÚ Zvolen
a pozvaných hostí z domovov dôchodcov Žiar
nad Hronom, Terany, Hriňová, Krupina a Zvolenská Slatina. Svojim kultúrnym programom
sme spestrili a spríjemnili spoločenské odpoludnie. Program sa veľmi páčil nielen dôchodcom, pozvaným hosťom, ale aj asistentovi
predsedu VÚC BBSK Patrikovi Hermanovi. Za
naše vystúpenie a reprezentáciu sa písomne
starostovi obce poďakovala riaditeľka DD a DSS
Záhonok Zvolen, kde vyjadrila presvedčenie, že  
pre našu prácu a reprezentáciu obce nájdeme
pochopenie a ústretovosť aj u zodpovedných
funkcionárov obce.
Anna Chudá
tajomníčka JDS-Klubu dôchodcov

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva,
alebo,

ako sa v Slatine robí divadlo
Tento článok je mojou reakciou na vyjadrenie pána Mgr. Mareka Hanusku uverejnené
v mesačníku Hlas Slatiny 2/2010 v článku pod
názvom „Malomeštiactvo na scéne i v zákulisí“. Autor článku v ňom hrubým spôsobom
skresľuje, vytrháva z kontextu a bagatelizuje
moje názory, ktoré som vyslovil po premiére
divadelnej hry Jána Chalupku Všetko naopak
dňa 21.2.2010.
Spomenutá divadelná hra bola naštudovaná
Divadelným ochotníckym súborom Terézie Vansovej pri MOMS, pod mojím režijným vedením.
V tejto hre účinkovalo 10 ochotníckych hercov,
všetko občanov našej obce. Organizátorom
divadelného predstavenia bol Miestny odbor
Matice Slovenskej /MOMS/, ktorej predsedom
je Mgr. Marek Hanuska.
A teraz k veci: Mgr. M.Hanuska v článku „Hlasu Slatiny“ uvádza, že som skritizoval disciplínu mladších členov súboru na skúškach. Nuž
áno. Som človek s kritickým pohľadom na svet.
Považujem ho za správny, pretože vedie k zlepšovaniu, zmene, pohybu. Ak si moje slová mladí ochotníci zoberú k srdcu, určite stúpne ich
hodnota hereckého prejavu. Mimochodom na
začiatočníkov vôbec nebol zlý.
Veď kto iný, ako režisér je povolaný vyslovovať kritické názory? Ak by tak nerobil, stratil by
svoje opodstatnenie.
Ďalej p. M.Hanuska v článku Hlasu Slatiny
píše, že som spochybnil aj činnosť organizátora. ÁNO. To je naozaj niečo iné. Mám vážne
výhrady k organizačnému zabezpečeniu divadelného predstavenia zo strany MOMS.!!
Nie je predsa možné, aby sa činnosť organizátora zúžila na zapnutie pecí pred skúškami,
na pristavenie stolíka, na vyberanie vstupného
a zabezpečenie občerstvenia pre súbor po premiére divadla!!
Na tieto činnosti nie je potrebný žiadny organizátor!! Pôsobí dokonca ako parazit, pretože odčerpáva finančné prostriedky pridelené
obecným úradom na fungovanie Divadelného
ochotníckeho súboru Terézie Vansovej.
V tomto súbore aktívne pôsobím už viac ako
30 rokov a mám skúsenosti ako sa má správať
dobrý organizátor divadelných predstavení.
Dobrý organizátor zabezpečuje obnovu, resp.
zháňanie divadelných kulís, kostýmov, pomôcok, zabezpečuje propagáciu aktuálnych
predstavení, bulletínov, výmenné hosťovanie
ochotníckych divadelných súborov z iných
obcí, vedie presný a jasný finančný rozpočet
divadelného súboru.
A v neposlednom rade, keďže ide o ochotnícke divadlo, všetky finančné prostriedky, ktoré získa z obecného rozpočtu, alebo získa na
vstupnom, vracia naspäť do rozpočtu divadelného súboru. Tie potom slúžia a pomáhajú pri
skvalitňovaní činnosti. Mám na mysli práve kulisy, kostýmy a divadelné pomôcky, ktoré popri
hercoch robia ochotnícke divadlo atraktívnym.
Vo všetkom vyššie vymenovanom, MOMS,
ako organizátor zlyháva!! Je mojou povinnosťou, ako občana tejto obce, upozorniť na tento
fakt.

Jeden príklad: Ako režisér som zakúpil za
svoje vlastné finančné prostriedky drobné divadelné pomôcky (venčeky) ako doplnok ku
kostýmom herečiek účinkujúcich v ostatnej
divadelnej hre cca 14 € . Zo strany organizátora mi bolo ich preplatenie odmietnuté. Bez
zdôvodnenia. Ako čerešničku na torte uvádzam, že som si musel kúpiť vstupenku na reprízu predstavenia. Vyberajúca matičiarka sa
na peniaze vrhla ako „kaňa na myš“. Bolo mi
to trápne... nuž ale čo ...
Nacvičil som ako režisér štyri alebo päť divadelných hier, ale o výške príjmov sme my
účinkujúci neboli oboznámení. Na čo boli použité ani nemáme potuchy.
Pýtam sa teda, ako člen DOS a občan tejto
obce, akým spôsobom hospodári organizátor!? Ako spravuje zverený rozpočet?! Prečo
sa finančné prostriedky zarobené divadelným
súborom predovšetkým neinvestujú do jeho
ďalšieho rozvoja? Ak je to tak, nech organizátor - MOMS predloží svoje účty!!! Veď jeho
činnosť koniec koncov financujú všetci občania obce! Máme všetci na to právo!
V spomínanom článku ďalej Mgr. M. Hanuska „spochybnil moju režijnú prípravu“.
Predpokladám, že mal na mysli kvalitu mojej
práce ako režiséra. Pre mňa osobne je hodnotením mojej režisérskej práce plné hľadisko,
potlesk publika a jeho reakcie. Tie boli i po
ostatnom predstavení veľmi pozitívne. Každopádne však nad každého majstra sa nájde
majster. Určite sú i v našej obci kvalitní ochotníci, ktorí sa zhostia režisérskej práce i s väčším úspechom   a profesionalitou a želám im
veľa úspechov. No ak to myslia s ochotníckym
divadlom úprimne, budú znechutení neschopnosťou organizátora /MOMS/, predovšetkým
jeho predsedu, tak ako som teraz ja.
Na záver.
V článku v Hlase Slatiny mojej osobe Mgr.
Hanuska prisúdil „malomeštiacke maniere“
a privítal moje rozhodnutie nespolupracovať
ďalej s MOMS pri ďalšom nacvičovaní divadelných hier. Samozrejme, každý občan tohto
štátu má právo slobodne vyjadrovať svoj názor.

Existuje však elementárna slušnosť a dobré
mravy. Keď mám voči niekomu osobné výhrady, povedať mu ich priamo osobne. Zvlášť, ak
som M.Hanuskovi ani z nosa a ani z ucha nevypadol.
Som penzista. Nie som osoba verejne činná.
Nežijem a ani som nikdy nežil z peňazí daňových poplatníkov. Svoju činnosť v divadelnom
ochotníckom súbore vykonávam bez nároku
na odmenu, robím to so zanietením a preto, lebo ma to baví. Práve preto ma takéto
verejné osočovanie uráža a vyprosujem si to.
Je pravda, že už nebudem nacvičovať divadelné predstavenie pod organizačným vedením
MOMS.
Ochotnícke divadlo robím už od detstva.
Veríte, ale bo nie, bez pár rôčkov, je to už
skoro 70 rokov. Viem, že sa to dá robiť len
s pozitívnym myslením, obetavosťou, vášňou
a v družnej atmosfére. Vtedy je výsledok vynikajúci. I vo Zvolenskej Slatine sme odohrali
množstvo predstavení v takejto atmosfére.
Zakladateľ ochotníckeho divadla vo Zvolenskej Slatine p. Ján Piecka je dosiaľ neprekonateľný a je mi príkladom.
Súčasná atmosféra vinou organizátora
MOMS a predovšetkým jej predsedu, však
taká nie je.
Keď ambície prevyšujú schopnosti, keď intrigánstvo a chamtivosť je viac ako poctivý
prístup a smiešny exhibicionizmus nahrádza
snahu po profesionalite, je veľmi ťažké dosiahnuť dobrý výsledok. A pocit uspokojenia
sa nedostaví.
Zostáva mi len veriť, že i tento môj siahodlhý príspevok prispeje k tomu, že ochotnícke divadlo vo Zvolenskej Slatine sa vráti tam,
kde už niekedy bolo a kde právom patrí. Na
výslnie.
Zvolenská Slatina, 24.3.2010
Ing. Igor Kuzma

Oznam
Oznamujeme občanom, že obec Zvolenská Slatina inkasuje v týchto dňoch poplatky za vývoz komunálneho odpadu a za daň
z nehnuteľností. Poplatok môžete zaplatiť
denne od 7.30 do 15.30 hod., okrem štvrtku, kedy je obecný úrad otvorený len do
11.30 hodiny. Zaplatiť môžete v hotovosti
v pokladni obecného úradu u pani Ingrid
Ostroluckej  potom, ako si vyzdvihnete  platobný výmer za daň z nehnuteľností u pani
Anny Balkovej na tom istom poschodí. Žiadame občanov, aby si tieto poplatky prišli
zaplatiť najneskôr do 31.mája 2010.
V mesiaci júl sa budú inkasovať poplatky
za odvádzanie splaškových vôd.
Za pochopenie ďakujeme.

VIII. ročník cyklojazdy
o Slatinský zlatý dukát
Penzión Zlatý dukát a obec Zvolenská Slatina organizujú spoločne už VIII. ročník cyklojazdy o Slatinský zlatý dukát.
Toto už tradičné spoločensko-športové
podujatie sa svojim rozsahom a masovosťou
radí v obci Zvolenská Slatina, ale aj na Slovensku, medzi najvýznamnejšie cyklistické
podujatia. Tohto roku sa cyklojazda uskutoční v sobotu 1. mája 2010 so štartom o 10.00
hodine.
Pred štartom cyklojazdy o 9.30 hod. si pripomenieme 65. výročie oslobodenia našej
vlasti a víťazstva nad fašizmom pietnou spomienkou pri pamätníku padlých položením
kytice, na ktorú pozývame všetkých občanov.
O masovosti cyklojazdy svedčí hlavne to, že
sa doterajších ročníkov zúčastnilo spolu 593
cyklistov, z toho bolo 85 žien a 72 detí do 12
rokov. Zo Zvolenskej Slatiny sa cyklojazdy zúčastnilo 96 cyklistov. Najmladšími účastníkmi
boli dvaja deväťroční cyklisti, jeden z Detvy
a jeden zo Zvolena. Najstarším cyklistom bol
74 ročný Vojtech Mihálik zo Zvolena. Účastníci boli celkom z 19 miest a obcí Slovenska,

prevažne z Banskobystrického kraja. Cyklojazdy sa zúčastnilo aj 11 cyklistov z Českej
republiky.

Už prvého ročníka v roku 2003 sa zúčastnilo 62 cyklistov. Najviac – až 160 účastníkov
– v doterajšej histórii cyklojazdy sa zúčastnilo VII. ročníka v roku 2009. Najnižší počet
účastníkov (19) bol zaznamenaný v V. ročníku
v roku 2007, zrejme dôsledok veľmi daždivého a chladného počasia.
Novinkou pre účastníkov tohtoročnej cyklojazdy bude bezplatný servis a nastavenie
bicyklov pred podujatím aj po jeho skončení
v Penzióne Zlatý dukát. V prípade poruchy
bude poskytnutý cyklistom servis aj na ceste.
Na bezpečnosť budú dohliadať tri sprievodné vozidlá a zdravotná služba, ktorí sú pripravení poskytnúť cyklistom pomoc v prípade
potreby.
Podujatie je zorganizované tak, aby sa
všetci cyklisti dostali bezpečne do cieľa v Zlatom dukáte, kde každého účastníka čaká pamätná medaila, dobrý guľáš a pekný kultúrny
program. Po skončení cyklojazdy bude možné
vyskúšať si jazdu na štvorkolkách.
V prípade priaznivého počasia očakávajú organizátori na tohtoročnom ročníku rekordnú
účasť. Pozývajú všetkých, ktorí si chcú vyskúšať a otestovať svoje schopnosti. Heslo VIII.
ročníka znie: „Koho kopec zmôže, JUMPER mu
pomôže“.
Na Vašu účasť sa tešia
organizátori cyklojazdy

Kino Pokrok – Zvolenská Slatina
Apríl 2010
Nedeľa: 11.4.2010 USA film, titulky		
o 19.00 hod.
STARÍ PSI
		
(komédia)

Vstupné: 2,- €
MP od 12 r.

Playboy Charlie a nesmelý Dan sú celoživotní priatelia. S nečakanou nádielkou na krku čaká oboch priateľov jeden debakel za druhým ...

Sobota: 25.4.2010 USA film, titulky		
o 19.00 hod.
BRATIA
		
(dráma)

Vstupné: 2,- €
MP od 15 r.

Pýchou rodiny Cahillovcov je starší syn Sam, ľahkomyselnému Tommymu,  ktorý je častejšie vo väzení  než doma, nemôže otec Cahill prísť ani
na meno…

Máj 2010
Sobota: 8.5.2010 Český film		
o 19.00 hod.
ZOUFALCI
		
(komédia, dráma)

Vstupné: 2,- €
MP od 12 r.

Pozoruhodné herecké výkony v realistickej komédii o šestici bilancujúcich tridsiatnikov  ....

Nedeľa: 16.5.2010 USA film, dabing		
o 16.00 hod.
PRINCEZNÁ A ŽABA
		
(animovaná rodinná komédia)

Vstupné: 2,- €
MP

Každý pozná slávny príbeh, ako princezná nájde skutočnú lásku, keď pobozká žabu, ktorá sa zmení na krásneho princa. Aj v tomto príbehu dievčina pobozká žabu, výsledok je však dramaticky odlišný ...

Nedeľa: 23.5.2010 USA film, titulky		
o l9.00 hod.
BOX
		
(sci-fi thriller)

Vstupné: 2,- €
MN

Čo keby vám niekto dal škatuľku s tlačítkom, po stlačení ktorého by ste získali milión dolárov, ale súčasne by ste pripravili o život  niekoho iného,
koho nepoznáte?  …

Nedeľa: 30.5.2010 USA/VB film, titulky		
o 19.00 hod.
NA HRANE TEMNOTY
		
(thriller)

Vstupné: 2,- €
MP od 15 r.

Detektívovi Thomasovi Cravenovi (Mel Gibson) umiera v náručí jeho vlastná dcéra. V priebehu vyšetrovania preniká stále hlbšie do nebezpečného
sveta zločinu …

Jún 2010
Nedeľa: 20.6.2010 Česko-slovenský film		
o l9.00 hod.
OKO VE ZDI
		
(thriller)

Vstupné: 2,- €
MP od 12 r.

Tajomstvo, ktoré vysloví mladá žena, zmení nadobro životy niekoľkých ľudí. A z nich prežije len jeden  …

Júl 2010
Nedeľa: 18.7.2010 USA film, dabing		
o 16.00 hod.
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
		
(dobrodružný, rodinný fantazijný film)

Vstupné: 2,- €
MP

V jednom z najobľúbenejších príbehov všetkých čias, popretkávanom kúzlami a mágiou sa dostávajú na plátna kín najcharizmatickejšie postavy
svetovej literatúry.
Na filmy mládeži prístupné platí pre deti v sprievode rodiča 50% zľava.
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