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ÚVODNÍK
Čo bolo a bude ....
Milí spoluobčania!
Tak, ako sme všetci v jarných mesiacoch
tohto roku dúfali, že koronavírusová situácia čo najskôr skončí, tak sme sa v jesenných mesiacoch dožili II. vlny, ktorá je ešte
horšia ako tá prvá. Choroba nás ohrozuje
zo všetkých strán a prijaté opatrenia nás
obmedzujú na každom kroku.
Toto nie je život, na ktorý sme boli zvyknutí, toto nie je život, ktorý by sme chceli
žiť. Žiaľ, musíme sa všetci prispôsobiť a prijať tvrdú realitu, čo najlepšie ju spoločnými
silami zvládnuť a hlavne prežiť toto ťažké
obdobie v zdraví.
A práve z dôvodu ochrany zdravia
a predchádzania šíreniu nákazy vláda SR
nariadila I. kolo testovania antigénovými
testami, ktoré sa v našej obci uskutočnilo vo vonkajších priestoroch kultúrneho
domu v dňoch 31.10. a 1.11.2020. Prebiehalo v dvoch odberných miestach a spolu
sa ho zúčastnilo 1951 ľudí. Schválne nehovorím občanov, pretože okrem obyvateľov
našej obce sa do týchto odberných miest
mohol prísť otestovať každý, kto sa v danom čase v obci zdržiaval, prípadne našou
obcou prechádzal. Z tohto celkového počtu
bolo pozitívne otestovaných 9 ľudí. A hoci
celkové percento pozitívne testovaných
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v našej obci bolo nižšie ako 0,7 %, keďže
okres Zvolen spadol medzi červené okresy, v ktorých bolo nariadené aj druhé kolo
testovania, toto bolo zrealizované aj v našej obci v dňoch 7. a 8.11.2020. V druhom
kole sa v našej obci dalo otestovať celkom
1873 ľudí, z toho pozitívne testovaných
bolo 10.
Keďže išlo naozaj o organizačne náročnú akciu, chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa na jej príprave a organizácii podieľali. Ďakujem predovšetkým zdravotníckym a administratívnym
pracovníkom, ktorí počas oboch víkendov
takmer nepretržite testovali ľudí. Bolo to
veľmi náročné a vyčerpávajúce, ale všetci
usilovne pracovali, aby otestovali čo najviac ľudí. Ďakujem aj príslušníkom armády
a policajného zboru, ktorí boli pridelení do
našich odberných miest. Spolupracovali
s vedením obce, všetko koordinovali a zabezpečovali plynulosť priebehu testovania.
Úprimne ďakujem aj členom Dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorí naozaj
dobrovoľne, bez nároku na odmenu, počas
oboch víkendov pomáhali organizačne testovanie zabezpečiť a starali sa o prípravu
i dezinfekciu priestorov. Len vďaka výbornej spolupráci všetkých týchto zložiek
sa podarilo obidve kolá testovania úspešne
v našej obci zvládnuť. Ďakujem aj pracovníkom obecného úradu, správcovi kultúrneho domu, členom skautského oddielu.
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Ďakujem všetkým za pomoc pred, počas aj
po ukončení testovania. Verím, že aj vďaka snahe a obetavosti týchto ľudí sa podarí
znížiť šírenie vírusu a tak prispieť k ochrane
zdravia našich spoluobčanov.
Ale nielen koronavírus nás v ostatných
mesiacoch trápil. Vysporiadať sme sa
museli aj s dvomi povodňami, kedy obec
musela vyhlásiť III. stupeň povodňovej aktivity. Jedna nás zastihla 14. júna, kedy sa
pri prívalovom daždi vybrežili obidva prítoky Slatiny – Rybný aj Slatinský potok.
Voda sa preliala cez vjazdy do rodinných
domov, niektoré poškodila a zaplavila najbližšie nehnuteľnosti. Koryto rieky Slatina
sa našťastie pri tejto povodni nevylialo.
O štyri mesiace neskôr 13. októbra nás
povodeň potrápila opäť. Tentokrát na tom
bola horšie rieka Slatina, ktorá sa preliala cez obidva brehy a ohrozovala miestne
komunikácie, záhrady aj príbytky domov
najmä na ul. Pod Hájom a na ul. SNP. Pracovníci obce spolu s dobrovoľnými hasičmi
navrecovali a rozviezli takmer 500 vriec.
Dobrovoľní hasiči z našej obce ale i z okolitých obcí spolu s členmi ORHaZZ boli
v pohotovosti takmer tri dni a noci, pretože
dlhotrvajúci dážď zapríčinil, že koryto rieky Slatina stále stúpalo a voda sa nevracala
do svojho koryta. Boli inštalované aj mobilné protipovodňové vaky, ktoré zabránili
pretekaniu vody cez miestnu komunikáciu.
Zásah všetkých hasičských zásahových

zložiek bol rýchly a efektívny a patrí im
naše veľké „Ďakujem“. Osobitne sa chcem
opäť poďakovať našim dobrovoľným hasičom, pretože počas kritických troch dní
a nocí sa pravidelne striedali, vykonávali
záchranné práce, prečerpávali vodu a boli
v pohotovosti, aby tak chránili majetok
našich spoluobčanov. Aj napriek tomu,
že sú to všetko zamestnaní ľudia, ochotne
obetovali svoj čas i námahu, a nehľadiac na
únavu nepretržite pomáhali iným. Úprimne
im za seba, za vedenie obce, ale i za spoluobčanov, postihnutých povodňami, ďakujem. Ešte pripomeniem, že po opadnutí
vody Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p. pristúpil po takmer desiatich rokoch
k vyčisteniu koryta a brehov rieky Slatina,
najmä odstránil ľavobrežný nános na toku
v okolí mosta pri železničnej stanici. Veríme, že sa tak podarí predísť vybreženiu
Slatiny pri ďalších povodniach.
Aj napriek týmto mimoriadnym situáciám sme sa snažili v obci pokračovať
v začatých projektoch. V mesiacoch júl –
september sme realizovali výstavbu dažďovej kanalizácie a nového chodníka pozdĺž
cesty II/591 na ul. Terézie Vansovej. Dielo
za cca 150 tisíc Eur sme úspešne ukončili
a veríme, že chodník, ktorý roky v našej
obci chýbal, bude slúžiť obyvateľom tejto
časti obce a zvýši bezpečnosť ich pohybu
popri frekventovanej ceste.
Nový chodník pribudol aj v parku pri
evanjelickom kostole. Ten pôvodný z betónových kociek už nebol bezpečný pre prechádzajúcich chodcov. Obec investovala
do tejto rekonštrukcie cca 12 tisíc Eur. Podarilo sa nám upraviť aj priestranstvo pred
poštou vybudovaním spevnenej plochy na
parkovanie pre návštevníkov pošty.
V mesiaci november obec začala realizovať stavebné práce na rekonštrukcii
Domu smútku. Keďže ide o rekonštrukciu
vnútorných priestorov, najmä obnovu elektroinštalácie, osvetlenia, chladiaceho zaria-

denia, sanity, podláh, výmena okien a dverí, nebude možné priestory domu smútku
v mesiacoch november a december využiť
pri smútočných obradoch. Zároveň počas
týchto mesiacov nebude osvetlený cintorín.
Upozorňujeme spoluobčanov na túto skutočnosť a odporúčame, aby vo večerných
hodinách cintorín nenavštevovali, pretože
do skončenia rekonštrukcie nevieme zabezpečiť jeho osvetlenie. Rekonštrukcia
Domu smútku bude stáť cca 65 tisíc Eur.
Projekt je z časti financovaný z rozpočtu
obce a z časti z NFP.
Ešte sa nám podarilo zrekonštruovať
vstup na prechod pre chodcov pri ceste
I/16 pred Penziónom Zlatý dukát a oplotiť
novým betónovým plotom obecný pozemok na ul. Družstevná. Celková investícia
z rozpočtu obce predstavuje sumu cca 18
tisíc Eur.
Zároveň obec celé leto pokračovala v prípravách zmien a doplnkov územného plánu a v mesiaci október uzavrela mandátnu
zmluvu s Ing. Arch. Marekom Adamczákom, obstarávateľom Aktualizácie územného plánu. Tento na základe doručených
návrhov a pripomienok pripravuje podklady pre zhotoviteľa. V letných mesiacoch
boli ukončené aj jednoduché pozemkové
úpravy v lokalite IBV – Očovská cesta,
kde jednotlivé pozemky, určené na výstavbu, už majú tvar stavebných pozemkov
a pozemky určené na budovanie inžinierskych sietí sú v majetku obce. Je to ďalší
krok k tomu, aby v budúcnosti obec mohla,
v prípade možnosti využitia nenávratných
finančných prostriedkov, pristúpiť k budovaniu a k rozvoju tejto lokality.
Toľko k aktivitám obce za ostatné obdobie a čo sa týka plánov do budúcnosti?
Len toľko, že nie je priaznivá doba na veľké plány. COVID – 19 netrápi len ľudí, ale
aj celú ekonomiku. Nevieme, čo môžeme
v blízkom, ale ani v ďalšom období očakávať a ako sa celá situácia bude vyvíjať.
Aké budú podielové dane a celkové príjmy
obce. Preto sa budeme snažiť zrealizovať
pripravené projekty, akým je napr. rekonštrukcia rodinného domu na ul. Družstevná
na Komunitné centrum a príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka pozdĺž cesty III. triedy na ul. Očovská
cesta. Ostatné investičné zámery obce budú
musieť zatiaľ počkať. Všetci sa musíme prispôsobiť novej, neľahkej situácii, či už vo
verejnom živote, na pracoviskách alebo vo
svojich rodinách.

stále tu. Pre potešenie z danej chvíle, pre
potešenie z blízkosti, pre pocit, že krásne
nemôže nikdy zahynúť.
Pomaly prichádza najkrajšie obdobie
v roku. Postupne zapálime na adventnom
venci jednu sviečku za druhou a budeme
stáť na prahu Vianoc. Prichádza čas, kedy
každý bez ohľadu na vek, postavenie či
svetonázor potrebuje niečo, čo nemá váhu
ani tvar, nemá vôňu, ani farbu, má však
teplo a životodarnú silu. Či to pomenujeme
láska či otvorené srdcia, vždy to bude to,
čo prichádza v období vianočných sviatkov. Každým dňom hlasnejšie a mocnejšie.
Pretože sme stále ľudia. A chceme sa tešiť
s maličkostí, z blízkosti, z každého nového
dňa.

Milí spoluobčania!
Všetci bez rozdielu prežívame ťažké obdobie. Bojíme sa o svoje zdravie, o zdravie
svojich blízkych, bojíme sa existenčných
problémov, bojíme sa toho, čo príde zajtra.
Ale to, čo najmenej teraz potrebujeme je
beznádej a zúfalstvo. Čo všetko už ľudstvo
zvládlo a my musíme dúfať, že prekonáme aj koronavírus a že mu bude raz koniec. Kým sú stále okolo nás tie obyčajné
veci, ako stromy, kamene, obloha, slnko,
hviezdy a mesiac, ktoré nás každé ráno vítajú a lúčia sa s nami, keď usíname, sme

Nuž vychutnajme si aj tohtoročné Vianoce tak, ako každé iné. Prežime ich v porozumení a v láske v kruhu svojich najbližších. Načerpajme sily na vykročenie do
nového, možno neľahkého roka 2021 s nádejou, že bude lepšie.
Želám Vám všetkým príjemné a požehnané Vianoce a do nového roka vykročte so
snami v očiach, s teplom v srdci a s úsmevom na tvári...
Mária Klimentová,
starostka obce

GUČA umenia - istota súčasného umenia na dedine
Sobota, 12. september a v areáli bývalého kina Pokrok, rozčleneného
na tri priestory, čakajú na návštevníkov zatiaľ prázdne pódia a stoličky.
Tento rok je to iné, neisté. Prídu ľudia? Prišli a vďaka nim má festival
GUČA umenia za sebou 8. úspešný ročník. Poďte si prečítať o tom ako
sa nakoniec priestor zaplnil skvelými účinkujúcimi a zvedavými návštevníkmi.

POD GAŠTANMI
Špeciálny programový blok určený pre detských návštevníkov vyrástol doslova za kinom pod gaštanmi. Menšie pódium, na ktorého
doskách odohrali bábkové divadlá rozprávkové príbehy, dotvára atmosféru ozajstného rodinného festivalu. Hra divadla Šibe “Lietajúca
Alžbetka”, vznikla na motívy knihy od Daniela Pastirčáka. Krásne predstavenie o krídlach, ktoré nerastú len tak, zaujalo ako deti, tak aj dospelých. Na záver vyzývajú herci deti, aby si prišli vyskúšať ako sa ovládajú
bábky a zalietať si s nimi. Náhla zmena v programe víta vo Zvolenskej
Slatine divadlo Gasparego s humorným opravárom bicyklov Jeanom
Favoritkom, ktorý skrýva jedno veľké tajomstvo. Okrem toho, že sa

hercom darí rozosmievať každého diváka, záverečné rozuzlenie príbehu
je vskutku dojemné. Pred kinom je tiež veselo. Návštevníci festivalu
spoznávajú podivuhodnú rodinu kočovných komediantov La Famíliu,
ktorí všetkých bavia svojou bezprostrednou pouličnou estrádou. Pekné
počasie festivalu praje. Niektorí posedávajú na slamených balíkoch, iní
nakupujú v stánkoch miestnych predajcov. Medzi stánkami nájdete aj
študentku VŠVU v Bratislave, Máriu Sládečkovú, ktorá tvorí pod značkou Saturejka. Sériu jej farebných grafík, vytvorených technikou linorytu, nájdete vystavenú aj v priestoroch bývalého kina. Ilustrácie s textom,
ktoré v sebe nesú dvojzmysel sú príjemným sprievodným podujatím
festivalu.
MALÁ SÁLA
Priestor malej sály ponúka komornú atmosféru, kde hlavnú úlohu
hrá predovšetkým slovo. Tri bloky programu prinášajú podnetné rozprávania vzácnych hostí. V cestopisnom rozprávaní “Z Iránu do Perzie
a späť” prináša hosť Michal Poljak, pohľad na jedinečnú kultúru, ktorá
ovplyvnila svet a sama skoro pri tom zanikla. Ako pracovník na katedre
antropológie, participoval v rôznych výskumných tímoch na Slovensku
aj v zahraničí. Bol členom množstva expedícií a ciest. Tým najzveda-

vejším prezrádza aj to, či perzský koberec naozaj lieta. Nasleduje podnetná diskusia „Slovensko krajina stre(d/t)u“, ktorú moderuje Michal
Oláh z časopisu týždeň. O hraniciach slobody, fundamentalizme, liberalizme a praktickom kresťanstve diskutuje so svojimi hosťami Annou
Polckovou - evanjelickou farárkou a Danielom Pastirčákom. Diskusia
je zaujímavá a svoj čas rýchlo naplní. Hudobný doprovod Sisi Michalidesovej je príjemným ozvláštnením. Tri stoličky na pódiu sa vymenia
za jedno kreslo. Po chvíli si do neho sadá Agáta Broz, mladá nádejná
spisovateľka. Jej tvorba dokáže zlepšiť náladu, potešiť dušu alebo na
diaľku povzbudiť. So slovami sa hrá nielen v obrázkoch s vtipnou pointou, ale je autorkou aj niekoľkých úspešných poviedok. Prečíta tri z nich,
usmeje sa a poďakuje za pozvanie. Posledným programom je premietanie dokumentárneho filmu Dominika Jursa, Zlatá zem. V sále zostáva
sedieť pár ľudí. Sfilmovaný príbeh obyčajných ľudí, ktorí v súboji s veľkou ropnou spoločnosťou vyhrali svoj boj o zdravé životné prostredie,
je napínavý a autentický. Nasledujú záverečné titulky a dvere malej sály
sa pre dnešný deň zatvoria.
KINOSÁLA
“Tak si poďme zahrať a zaspievať, možno je to na dlhšiu dobu posledný koncert”, povie na úvod pokorne Martin Geišberg, chytí do rúk gitaru
a po prvých tónoch s ním spieva väčšina kinosály. Obavy z návštevnosti
festivalu sa každou ďalšou piesňou zmenšujú. Vďaka Martinovej hudbe
je jednoduché na chvíľu zabudnúť na starosti a vychutnávať si prítomný
okamih. Jeho koncerty ponúkajú viac ako len umelecký zážitok. Známeho pesničkára po hodine vystrieda Potulné dividlo J+T s bláznivo-trpkou komédiou Legenda Jánošikowa. Počas nasledujúcej hodiny sú
vtipné repliky prerušované smiechom z publika. “Pravda je len jedna.
Tá, ktorej chce človek veriť,“ zaznejú posledné vety inscenácie a po záverečnej klaňačke uvoľňuje výborná herecká dvojka pódium pre pozoruhodný talent na hudobnej scéne Dalibora Kociána známeho pod pseudonymom Stroon. Jeho rukopis v tvorbe je svojský a autentický. Cítiť
v ňom zasnenosť a minimalizmus. Počas koncertu máte pocit, že každý
jeden tón je dokonale premyslený. Pozorné a citlivé publikum po poslednej skladbe neprestáva tlieskať. Kým iní čakajú na ďalšie programy,
niektorí sa rozhodli navštíviť miestnu Galériu Jána Kulicha, s ktorou sa
po minuloročnom úspechu pokračuje v spolupráci. Výstava národného
umelca a príjemné moderné prostredie galérie určite spríjemnilo deň
nejednému návštevníkovi. GUČA umenia chce byť poriadnou zmesou
multižánrového umenia a tak si na svoje prišli aj fanúšikovia rapovej
hudby. Prezident Lourajder je temný týpek, ktorý rozhodne zaujal aj
slatinské publikum. Texty sa môžu zdať útočné a drzé, no cítiť z nich
potrebný nadhľad. Zatiaľ, čo desiatky návštevníkov sledujú rapera, ktorý
nezapadá do bežnej rapovej škatuľky, časť ľudí trávi poslednú polhodinu
festivalu vonku pred areálom v gastro zóne pri pivku a chutnom burgri
od pouličného “Stánku”. Je jedenásť hodín večer, svetlá nad hlavným
pódiom zhasli, ľudia odchádzajú.
Táka bola tohtoročná GUČA. Iná. Neistá. Neistá v tom ako dopadne. Neistá v tom, koľko ľudí príde. S odstupom času nachádzame však
v tohtoročnej GUČI jednu veľkú, podstatnú istotu a tou je, že každá
dedina potrebuje nezávislú kultúru a súčasné umenie.
Text: Jana Sekerešová
Foto: Matej Fekiač
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com roku hrozba koronavírusu pominie a budeme sa môcť opäť
stretnúť osobne.

Žiaľ, v tomto roku, postihnutom opatreniami, súvisiacimi so šíriacim sa vírusom COVID 19, sa ani jeden z týchto obradov neuskutočnil. Veľmi nás táto situácia mrzí , pretože stretnutie s našimi mladšími, či staršími spoluobčanmi pri týchto príležitostiach
je vždy pre obidve strany nezabudnuteľným zážitkom. Chceme sa
preto aspoň takto prihovoriť všetkým, ktorých sme pre obmedzenia nemohli pozvať do obradnej siene.
Milí rodičia novonarodených detí!
Hovorí sa, že láska sa smeje šťastím a najšťastnejšia je, keď sa
smeje s deťmi. A vo vašich rodinách sa príchodom malých ratolestí šťastie znásobilo. Vrúcny vzťah k týmto malým osôbkam vás
núti prehliadať vlastné potreby a tešíte sa, že každým dňom môžete
dávať svojim deťom zo seba stále viac a viac. Nech im je vaša láska
pevnou oporou, nech ony, ale ani vy nikdy nezabudnete na krásne pocity, ktoré spoločne prežívate. Som veľmi rada, že tieto deti
pribudli aj do veľkej rodiny našej obce, ale oporu a pocit bezpečia
nájdu najmä vo svojich rodinách. Vytvorte si preto s nimi nevidi-

Blahoželáme
Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch júl,
august, september a október 2020 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Prajem Vám čas!
Čas tešiť sa a smiať a túto radosť aj iným darovať. Prajem Vám čas
neponáhľať a nechvátať, prajem Vám čas pokoj prinášať.
Prajem Vám, nech padá Vám dnes to šťastie z hviezd!
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Nech ale v šťastí ubiehajú, to želáme Vám zo srdca!
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Milí spoluobčania, ešte mi dovoľte v mene svojim, ale i v mene
Zboru pre občianske záležitosti vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým, ktorí sa v tomto roku museli naposledy rozlúčiť so svojimi blízkymi. Nemohli sme im spoločne venovať tichú spomienku v Deň pamiatky zosnulých na obrade v našom dome smútku.
Aspoň takto si dovolím pripomenúť, že tu s nami boli, robili nás
šťastnými a zanechali v našich spomienkach vzácne a nezabudnuteľné chvíle. A v tichu týchto spomienok im vyslovujem posledné
zbohom a vzdávam im svoju úctu!
Mária Klimentová
Keby hory mohli, naklonili by svoje vrcholy k vám....
Keby horské potôčiky mohli, vyplakali by si oči ....
Keby vietor mohol, vyspieval by pieseň o tom,
ako krásne ste prežili celý svoj život.
Všetci, všetci budeme s láskou spomínať!
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Zber kuchynského odpadu
Od 1. 1. 2021 pribudla pre obec povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Obec preto zakúpila nádoby na tento odpad (hnedé 660 l) a budú
umiestnené pri bytových domoch v obci. V individuálnej bytovej výstavbe – v rodinných domoch, budú domácnosti na tento odpad využívať hnedé nádoby (240 l), ktoré v súčasnosti využívajú len na bio odpad.
Obec zabezpečí od 1.1. 2021 vývoz rozložiteľného kuchynského odpadu spred bytových domov a bionádob spred rodinných domov v súlade s
platnou legislatívou.
Harmonogram odvozu obec zverejní po dohode so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s.
Zároveň žiadame občanov, aby od 1. januára kuchynský odpad separovali a nádoby využívali len na tento druh odpadu.

ČIERNE SKLÁDKY V OBCI
V mesiaci jún bola obec upozornená na čiernu skládku odpadu vo svojom katastri, v časti
Ľubica. Po miestnom šetrení bol vyzvaný vlastník pozemku na jej odstránenie. Keďže vlastník
na výzvu nereagoval a ani Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene nezjednalo nápravu a nezistilo páchateľa, konanie neoprávneného nakladania s odpadmi bolo prerušené. Obec
zlikvidovala skládku na vlastné náklady za pomoci pracovníkov Obecného úradu a aktivačných
pracovníkov. Odpad bol odstránený s použitím obecnej komunálnej techniky a odvezený na
skládku Spoločnosti Pohronie, a.s.
Keďže skládky nelegálneho odpadu sa vytvárajú aj v iných častiach obce, dôrazne upozorňujeme, že takéto konanie je považované za trestný čin a v prípade zistenia páchateľa bude tento
trestne stíhaný.
Ing. Viera Gibalová, Prednostka Ocú

Nový prevádzkovateľ kanalizácie
Ako ste mohli ostatné dva roky pozorovať,
bola Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica budovaná kanalizácia
v uliciach našej obce – Mierová, Terézie Vansovej, Očovská cesta, Malá strana, Borovinská

cesta, Poľovnícka ulica, Pod Dielom a Pod Hájom a časť ulice SNP. Zároveň bola rozšírená
kapacita čističky odpadových vôd, aby mohli
byť tieto ulice napojené na verejnú kanalizáciu.
Kolaudácia stavby sa začala v mesiaci september a ukončená by mala byť najneskôr do konca
tohto roku. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia bude celú kanalizáciu v obci, vrátane tej
existujúcej, prevádzkovať nový prevádzkovateľ,
ktorý bol vysúťažený vlastníkom kanalizácie
vo verejnej súťaži – spoločnosť CEROS, s.r.o.,
Bratislava.
Chceme Vás informovať, že v mesiaci december bude s producentami odpadových vôd
v uliciach, kde je stará existujúca kanalizácia,
uzatvárať nový prevádzkovateľ zmluvy o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou s účinnosťou
od 1. januára 2021. Takže každému producentovi, ktorý je na verejnú kanalizáciu napojený
a do 30.9.2020 mal zmluvu o odvádzaní odpa-

dových vôd uzatvorenú s obcou Zvolenská Slatina, bude doručená nová zmluva. Táto bude
upravovať podmienky odvádzania a čistenia
odpadových vôd medzi producentom a novým
prevádzkovateľom.
Občanom, bývajúcim v uliciach, kde bola
budovaná nová kanalizácia, už boli vlastníkom
tejto kanalizácie doručené Zmluvy o budúcom
pripojení na verejnú kanalizáciu. Táto zmluva
ich zaväzuje do 1 roka od skolaudovania novej
kanalizácie vybudovať si na vlastné náklady
prípojku a napojiť sa na verejnú kanalizáciu.
Následne majú povinnosť požiadať nového prevádzkovateľa o uzavretie riadnej zmluvy o napojenie sa na verejnú kanalizáciu. Informáciu
o dátume skolaudovania kanalizácie poskytne
budúcim producentom nový prevádzkovateľ.
Vieme, že zmena vlastníka i prevádzkovateľa
kanalizácie prinesie so sebou aj zmenu poplatku za odvádzanie odpadových vôd. Bol však
najvyšší čas, aby po dlhých rokoch nezákonného nakladania s odpadovými vodami vo viac
ako jednej tretine obce došlo k jej odkanalizovaniu a následnému odvedeniu odpadových vôd
do čističky. Zároveň bolo nevyhnutné pristúpiť
k rozšíreniu kapacity starej čističky, ktorá už
roky nepostačovala ani pre tú časť obce, ktorá
bola na ňu napojená. Orgány ochrany prírody
a životného prostredia na túto skutočnosť dlhodobo upozorňovali. Investícia do tejto stavby
presiahla tri milióny Eur a len veľmi ťažko by
mohla obec túto investíciu zvládnuť zo svojho rozpočtu. O nenávratný príspevok sa obec

pokúšala dve programové obdobia, žiaľ, bezúspešne. Zadĺžiť obec takým vysokým úverom
na celé ďalšie generácie by tiež nebolo najšťastnejšie riešenie. Jediným, najschodnejším riešením bolo využiť možnosť realizácie spoločného
projektu s obcou Očová a nechať dobudovať
kanalizáciu v našej obci Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá následne bude
celú kanalizáciu v obci vlastniť a zabezpečovať
jej prevádzkovanie.
Zároveň chceme požiadať všetkých občanov,
ako aj podnikateľské subjekty, aby ako producenti odpadových vôd do kanalizácie vypúšťali
len odpadové vody, najmä nie žiadne pevné
a tuhé predmety. Tieto by mohli poškodiť čerpadlá, slúžiace na prečerpávanie vody do čističky. Stretávame sa totiž aj s tým, že sa na hrab-

liciach v ČOV takéto predmety občas zachytia.
(viď foto). Predídeme tak zbytočným nákladom
na údržbu chodu čističky a tým aj zvyšovaniu
poplatkov za odvádzanie odpadových vôd. Ďakujeme za pochopenie.
Mária Klimentová, starostka

Venované zosnulej kolegyni, priateľke,
vychovávateľke p. Ivetke Kankovej:
“Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať večne ... Sú to tí, ktorí sa
dotkli nielen nášho srdca, ale aj našich duší…“
Smrť, ktorá neľútostne dopĺňa odveký zákon prírody, vytrhla
21. októbra 2020 z nášho kolektívu drahú vychovávateľku p. Ivku
Kankovú. V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, a predsa nás ich príchod prekvapí. Nečakaný odchod drahej
Ivy prekvapil a zarmútil všetkých nás, ktorí sme ju poznali. Až
vtedy sme si uvedomili, že odišiel neopakovateľný človek, odišla
žena, ktorá svojou nenápadnou a nezastupiteľnou mierou prispievala k spokojnému životu nielen svojej rodiny, ale vždy sa snažila
vkladať svoj podiel aj do pokladnice našej spoločnej práce.
I keď ju trápila ťažká choroba, nechcela sa jej poddať. Úporne sa
jej bránila, až „chlapsky“ sa s ňou pasovala. Neprešlo však veľa
času a zákerná choroba bola silnejšia ako jej vôľa, premohla ju
a navždy jej zabránila vrátiť sa medzi nás. Namiesto nového zvítania nadišiel smutný deň rozlúčky. Tým smutnejší, že celých 38 rokov žila a pracovala medzi nami a po celý tento čas sme ju poznali
ako dobrú priateľku vždy ochotnú vypočuť, poradiť, pomôcť. Nepoznala únavu, nedbala na čas venovaný svojej práci, a to i na úkor
svojho zdravia. Jej práca spočívala v neustálej starostlivosti o deti
v školskom klube. V rozvíjaní ich zručností, tvorivosti, v spoločnom prežívaní detských radostí ale i starostí. Uvedomovala si, ako
veľmi môže ovplyvniť život jej zvereným deťom. Snažila sa pri
nich stáť, pomáhať im, veľa sa s nimi rozprávala, smiala sa. Bola
spravodlivá, pochválila, ale i pokarhala. Iva ukázala deťom, čo
znamená byť dobrou vychovávateľkou. Deti ju milovali, mnohé sa
k nej vracali aj po skončení základnej školy. Zazvonili na zvonček
družiny, len tak sa pristavili na školskom dvore, keď tam práve
bola pani vychovávateľka. Prehodili spolu pár slov, pochválili sa
s úspechmi, požalovali s krivdou. Vždy sa im potešila, pretože tieto stretnutia ju nabíjali novou energiou a dodávali silu a chuť do
ďalšej práce.

Krátky bol jej život, no bohatý, lebo bol naplnený prácou a láskou, láskou k svojim najdrahším i láskou k svojmu povolaniu. Aj
dnes prežívame smútok, ktorý sme prežívali v deň, keď nás svojim
odchodom upozornila, aký krátky je náš život a len ten víťazí nad
smrťou, kto ho prežil v láske a v prospech svojich najbližších a priateľov. Stojí za to pripomenúť si práve teraz človeka- ženu, ktorá
nielen svojim najbližším svojou láskou ukazovala krásu a bohatosť
ľudského ducha a žitia, vštepovala najkrajšie city. Z úcty k nej skláňame sa pred jej pamiatkou a zostávame verní jej ideálom, pre ktoré
ona žila. Zanechala nám tu oheň svojej lásky, aby sme ju rozdali
a obdarili ňou všetkých, ktorí si na ňu spomínajú.
Česť tvojej pamiatke drahá IVA!
Spomínajú kolegyne, všetci zamestnanci a žiaci ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine
Na rozlúčku ....
Smútok rozlieva sa v duši, ako dostal sa tam, netuším...
snáď vlialo ho tam len samé poznanie,
že odišla si, že dotklo sa ťa skonanie.
Tak strácaš sa nám z vecí, z triedy pomaly,
tá tvoja energia, to akú sme ťa poznali,
chceli by sme ti ešte na chvíľu dať znať,
že chýbaš nám a každý ťa tu mal rád.
Tak vzďaľuješ sa, no naša spomienka s tebou letí
tam hore na oblohu, kde ako hviezda svieti,
aby okom nočným ešte nakuknúť si smela
do duší ľudí, čo znamenali pre teba tak veľa.

Burza v skautskej záhrade
Množstvo vytriedeného odpadu z roka
na rok narastá. Napriek tomu, že prvá veta
znie veľmi optimisticky, skutočné riešenie

environmentálnych problémov nespočíva
v triedení odpadu a jeho následnej recyklácii, ale v hľadaní nového života pre veci,
ktoré nám už doslúžili. V snahe prispieť
k tomu, aby sme veci nevyhadzovali, ale
znovu používali, na začiatku júla sme zorganizovali prvú burzu v skautskej záhrade.

Máš niečo navyše, tak to prines.
Bolo slnečné júlové popoludnie, keď
začali do skautskej záhrady prichádzať
ľudia s plnými IKEA taškami
vytriedených vecí, ktoré už nevyužívali, ale boli zároveň plne
funkčné, aby mohli potešiť nových majiteľov.
Divadlo pre deti a streetfood
Popoludnie spríjemnilo detské Divadlo Concordia z Banskej Štiavnice, ktoré všetkých
návštevníkov rozveselilo veselým predstavením
o Huncútovi Gašparovi. Pre hladné
a smädné krky bol
pristavený Stánok – originál
street food z Očovej.
Niečo ti chýba, tak si príď
zobrať.
Podvečer zo skautskej záhrady odchádzali ľudia opäť
s rukami plnými vecí. Do-

speláci si niesli nové kusy oblečenia, deti
hračky a rozprávkové knižky. Veci, ktoré
si nenašli nových majiteľov sme odniesli
do charity, aby ich nový život začal tam.
To, že po burze nám zostali plné krabice
vecí, svedčí o tom, že napriek tomu, že sa
nám to možno nezdá, žijeme v obrovskom
blahobyte.
Tešíme sa, že sme aspoň na chvíľu vytvorili miesto, na ktorom opustené veci získali
nové životy.
Text: Martin Cerovský
Foto: Matej Fekiač

„Slatinskô prplenia“– len sa nevyprpliť !!!
Áno, takýto mal názov 0. ročník veľkého bežeckého podujatia
vo Zvolenskej Slatine. Myšlienka zorganizovať takýto beh, vznikla
u slatinských bežcov, ktorých už určite poznáte pod názvom „Rýchle
šípy“. Spomínaní bežeckí zanietenci majú zbehaný slatinský chotár
krížom-krážom, a preto sa rozhodli ukázať krásu slatinského chotára
aj širšej bežeckej verejnosti. Podarilo sa
nám ho zaradiť aj do seriálu Zvolenskej
bežeckej ligy a hlavným organizátorom
sa stal Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina, ktorého členovia
majú veľké skúsenosti s prípravou veľkých podujatí pre verejnosť.
Sen sa stal skutočnosťou a v sobotu
26.9.2020 bol o 10.00 hodine odštartovaný pani starostkou Máriou Klimentovou
0. ročník behu „Slatinskô prplenia“!
Pre pretekárov boli vyčlenené dve
trate v dĺžke 11 km s prevýšením 260 m
v hlavnom behu a v dĺžke 3,5 km v hobby behu s prevýšením 60 m. Obe trasy
viedli krásnym okolím Zvolenskej Slatiny po asfaltových, šotolinových, betónových a lesných cestách i po trávnatých
lúkach a priebeh behu sťažil predchádzajúci výdatný dážď.
Aj pre deti bola pripravená trať v dĺžke
500m, kde súťažili v dvoch kategóriách
od 0-7 rokov a od 8-15 rokov. Ranným prípravám neprialo upršané
počasie, ale bežci, ktorých sa zišlo 123, priniesli aj slnko. Dobeh do
cieľa pretekárom spríjemňovala netradične ľudová hudba Zvolenskí
vrchári, čo malo veľký úspech u bežcov.
Vyhodnotenie súťaže a na konci zaujímavá tombola prebiehali za
pekného slnečného počasia. Vyhlásení víťazi si odniesli hodnotné
ceny. Zo všetkých spomeniem aspoň niektoré: za najlepší bežecký
výkon si zástupca mužskej a ženskej kategórie hlavnej trate odniesli
vecné ceny - požičanie auta na víkend od spoločnosti Motor-Car
Banská Bystrica a samozrejme slatinskú bryndzu.
Na hlavnej 11km trati dominovali a základný rekord zaznamenali u žien Sliačanka Janka Martinská časom 47:28 min. a u mužov
Miroslav Hraško zo Zolnej časom 40:44 min. V hobby kategórii
boli najlepšími Bystričanka Marta Šipulová s časom 18:41 min.

a Ján Melicherčík zo zvolenského AK Danica s časom 14:30 min.
V rámci vyhlásenia výsledkov organizátori ocenili z hlavnej trate
i najstaršieho 79 ročného Zvolenčana Milana Krajčiho i najmladšieho 19 ročného Mateja Martinského. Ocenení boli i najlepší Slatinčania a to za mužov Adam Libiak z dlhej trate a keďže Slatinčania
nemali ženské zastúpenie v hlavnej trati,
tak sa vyhodnocoval najlepší ženský výkon z hobby trate, kde mala najlepší čas
Alexandra Mácsadiová. Víťazmi medzi
0-7 ročnými bol Peter Korpáš a medzi
8-15 ročnými vyhral Matej Výboh.
Môžem skonštatovať, že 0. ročník Slatinského prplenia dopadol veľmi dobre
aj napriek prísnym protipandemickým
opatreniam. Najväčšie poďakovanie patrí
najužšiemu kruhu hlavných organizátorov, ktorí stáli za všetkou prípravou a to
Miške Šurinovej, Matejovi Schieberovi,
Peťovi Pavlíkovi, Mirovi Kučerovi a Jožkovi Paškovi.
Ďalej ďakujem tým, bez ktorých by
sa pretek nemohol ani uskutočniť a to
hlavným partnerom: Obci Zvolenská
Slatina, OZ Boroviny, ďalším sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami: Milsy a.s, Uniagro s.r.o Zvolenská Slatina,
Amberg Engeneering Slovakia s.r.o,
PROMO DESIGN s.r.o, Dobré Časy Zvolenská Slatina, Avropa
PharmDr. Švec, Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Elitgym
Očová, MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., CEBRA function food,
Intersport a SportBy, Pekáreň Chamír Chabada Dušan Zvolenská
Slatina.
Taktiež ďakujeme Dobrovoľnému hasičskému zboru Zvolenská
Slatina, dobrovoľníkom, ktorí pomáhali s organizáciou behu a zvolenskej časomiere Mišo. Ďakujem bežcom, ktorí okrem toho, že
prišli behať, prispeli na dobrú vec - finančnou čiastkou zo štartovného na OZ Svetielko nádeje, ktoré pomáha deťom s onkologickým
ochorením.
Ďakujeme!
Text: Zuzana Schieberová
Foto: Matej Fekiač

Úspešná sezóna
V dňoch 22. –23. augusta 2020 sa konali Medzinárodné Majstrovstvá SR v streľbe z historických zbraní v Gajaroch, na
ktorých sa zúčastnili aj naši spoluobčania
a strelci, členovia športovo streleckého klubu STRIEBORNÍK Zvol.
Slatina: Marcel Hanulík,
Jozef Pavlík st., Eduard
Zsiga, Ján Svetlík, Janka
Svetlíková, Daniela Andrejková rod.Svetlíková,
Jozef Hoffman, Marián
Lenhard a Dušan Bublák.
Tieto MSR sa nekonali na konci streleckej
sezóny (koncom septembra) tak, ako po
minulé roky, ale konali sa o mesiac skôr,
pretože organizátor predvídal vývoj pandémie COVID-19. Nehovoriac o tom, že

boli zrušené takmer všetky medzinárodné
súťaže a nebola odstrieľaná ani celá slovenská liga. Súťaže boli nahustené na každý
víkend, takže celý tento rok bol špecifický.
Aj napriek zložitej situácii sa naši strelci
dokázali skoncentrovať
a podať čo najhodnotnejšie výkony, získali celkovo päť cenných kovov.
Dve zlaté, dve strieborné
a jednu bronzovú medailu. Marcel Hanulík, ktorý
sa po ťažkej autonehode
pomaly vracia do formy, získal zlato s nástrelom 95 bodov v disciplíne Kuchenreuter (perkusná pištoľ), čím sa stal majstrom
SR 2020, a striebro s nástrelom 87 bodov
v disciplíne Tanzutsu (knôtová pištoľ). Da-

niela Andrejková, ktorá strieľa za náš klub,
bola tak isto vo forme a získala najcennejší
kov v disciplíne Vetterli (perkusná puška civilná) s nástrelom 98 bodov. Druhé
miesto získala v disciplíne Lamarmora
(perkusná puška vojenská) s nástrelom
94 bodov. Do tretice spomenieme Jozefa
Hoffmana, ktorý uspel s nástrelom 85 bodov v disciplíne Tanzutsu (knôtová pištoľ)
a vystrieľal si tak bronzové umiestnenie.
Celkové výsledky, ako aj ostatné výsledkové listiny si podrobnejšie môžete pozrieť na stránkach Slovenského streleckého
zväzu: https://www.shooting.sk/ Zostáva
nám len popriať našim strelcom čo najviac
úspechov, veľa zdravia a nech sa im darí aj
naďalej aspoň ako doposiaľ.
Marcel Hanulík

Úspechy mladých slatinských strelcov
Liga talentovanej mládeže
Tohtoročná Liga talentovanej mládeže v streľbe
z guľových zbraní (malorážky) bola pre klub ŠSK
Strieborník Zvolenská Slatina veľmi úspešná. Počas
4 kôl, ktoré sa stihli toto leto napriek Corone uskutočniť, naši strelci podali veľmi slušné výkony:
a) Adrián Pavlík (kategória kadet - do 18r.)
- 1. miesto v disciplíne ľubovoľná puška
60 rán (ležačka)
- 2. miesto v olympijskej disciplíne
športová puška 3x40
b) Alica Poljovková (kategória kadetky)
- 1. miesto v disciplíne ľubovoľná puška
60 rán,
- 4. miesto v olympijskej disciplíne
športová puška 3x40
c) Adrián Babic (kategória dorastenci
Letná strelecká sezóna začala s výrazným po- - do 16r.)
sunom – 27.6.2020 súťažou organizovanou naším
- 3. miesto v disciplíne ľubovoľná puška 60 rán
streleckým klubom ŠSK Strieborník Zvolenská
d) Karin Hanulíková (kategória dorastenky)
Slatina (Cena oslobodenia Zvolenskej Slatiny).
- 3. miesto v disciplíne ľubovoľná puška 60 rán
Keďže to bol jeden z prvých pretekov na SlovenAle aj ostatní naši strelci nesklamali a viacerí sa
Drony vo Zvolenskej Slatine
sku, tak účasť bola hojná.
Prišlo rekordných takmer priblížili k magickej hranici 600,0 bodov.
60 strelcov
z bol
blízkeho
aj vzdialenejšieho
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26. 6. 2020
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10m) boli
slatinský tím nastúpili už známe tváre Daniel Maľa a Štefan Golian.
ručneschopní si za 3 mesiace zlepšiť mušku
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roku znamenalo skok nahor o dve priečky. Danielovi Maľovi sa aj napriek technickým problémom s
ku,
5.9.2020).
videovysielačom na štarte podarilo obsadiť pekné 18. miesto.
Ako každý šport, tak aj strelectvo bolo ovplyvnené Corona vírusom a obmedzeniami s tým spojenými. Tesne pred konaním ostatných jarných
pretekov boli zrušené všetky podujatia vrátane
samotných Majstrovstiev SR mládeže v streľbe zo
vzduchovky, kde sa naši siedmi mladí strelci prebojovali.

Majstrovstvá SR v streľbe z guľových zbraní
Na tohtoročné Majstrovstvá Slovenskej republiDrony vo Zv
ky v športovej streľbe z guľových zbraní sa dostalo
až 8 našich mladých strelcov, čo je rekordný počet
26. 6. 2020 bol futbalový štadión Zvole
pre náš klub.
pretekárskych dronov TJtech fpv race.
Najúspešnejšou bola Alica Poljovková, ktorá
Počasie prialo a za pomoci závodníko
získala:
fantastické podmienky, aby pretek mohol začať už
- 1. miesto v streľbe z malorážky v kategórii kastretla špička letcov z celého Slovenska v počte 2
detky (do 18 r.) a titul „Majster SR pre rok 2020“.
11 súťažiacich.
- 2. miesto v olympijskej disciplíne - streľba zo
Za slatinský tím nastúpili už známe tv
športovej malorážky 3x40 v kategórii kadetky.
skladaná koptéra postavená na karbónovom ráme
Ale aj ostatní strelci strelili pekné výsledky:
roku znamenalo skok nahor o dve priečky. Dani
Adrián Pavlík tesne nedosiahol na stupne víťazov
videovysielačom na štarte podarilo obsadiť pekn
a skončil na 4. mieste v disciplíne Ma 3x40 a na
Prvú priečku obsadil Martin Jenis z Lev
5. mieste v Ma 60.
rovnako z Bratislavy.
Pre ostatných toto bolo prvýkrát, čo sa zúčastnili
Na záver by sme chceli vyjadriť vďaku
na tomto vrcholnom podujatí a svojimi výkonmi
a zapožičanie priestorov štadióna pre tento pretek
určite potešili.
Za reprezentáciu streleckého klubu ŠSK Strieborník, obce Zvolenská Slatina, ale aj Banskobystrického kraja ďakujeme:
- s trelcom: Aďovi Babicovi, Karin Hanulíkovej,
Tatiane Chovancovej, Rebece Iždínskej, Matúšovi Michnovi, Adriánovi Pavlíkovi, Alici Poljovkovej, Ivane Poljovkovej.
- trénerovi: Jozefovi Pavlíkovi ml.
- technickej podpore: Vladovi Babicovi, Marcelovi Hanulíkovi a Stanislavovi Poljovkovi.
Stanislav Poliovka

Prvú priečku obsadil Martin Jenis z Levíc, druhú Kajo Hudák z Bratislavy a tretiu Igor Urik
rovnako z Bratislavy.
Na záver by sme chceli vyjadriť vďaku Futbalovému klubu Zvolenská Slatina za ústretovosť
a zapožičanie priestorov štadióna pre tento pretek.

Drony vo Zvolenskej Slatine
Daniel Maľa

26. 6. 2020 bol futbalový
štadión Zvolenskej Slatiny
dejiskom už druhého ročníka
závodov pretekárskych dronov TJtech fpv race.
Počasie prialo a za pomoci
závodníkov z Hellgate fpv,
ktorí pripravili trať, sa vytvorili fantastické podmienky,
aby pretek mohol začať už
predobedom. V našej obci sa v tento horúci letný deň stretla špička letcov
z celého Slovenska v počte 28, čo v porovnaní s minulým rokom znamená
nárast o 11 súťažiacich.
Za slatinský tím nastúpili už známe tváre Daniel Maľa a Štefan Golian. Štefanova ručne skladaná koptéra postavená na karbónovom ráme

obsadila fantastické 12. miesto, čo
oproti minulému roku znamenalo
skok nahor o dve priečky. Danielovi Maľovi sa aj napriek technickým
problémom s videovysielačom na
štarte podarilo obsadiť pekné 18.
miesto.
Prvú priečku obsadil Martin
Jenis z Levíc, druhú Kajo Hudák
z Bratislavy a tretiu Igor Urik rovnako z Bratislavy.
Na záver by sme chceli vyjadriť
vďaku Futbalovému klubu Zvolenská Slatina za ústretovosť a zapožičanie
priestorov štadióna pre tento pretek.
Daniel Maľa

Z činnosti kolkárskeho oddielu
Po tom, čo sa z dôvodu epidémie COVID-19
a prerušenia všetkých kolkárskych súťaží nedohral minulý ročník 2. kolkárskej ligy Stred,
sa úvodným turnajom a prvými zápasmi začala
nová sezóna 2. kolkárskej ligy. Turnaja v Rimavskej Sobote sa zúčastnilo všetkých päť ligových družstiev. V hre 4x120 hodov združených
o víťazovi rozhodoval najvyšší celkový súčet
zvalených kolkov. Kolkári Zvolenskej Slatiny

sa tentoraz v konkurencii ostatných tímov nepresadili a obsadili poslednú priečku.
Celkové poradie družstiev: 1. Jelšava „B“
2088 zvalených kolkov, 2. Plešivec 1935, 3.
Fiľakovo „C“ 1837, 4. Rimavská Sobota „B“
1785, Zvolenská Slatina 1777.
Na turnaji v Rimavskej Sobote sa dohodla aj
podoba nového ročníka 2. ligy Stred, v ktorej
sa päť tímov stretne každý s každým štyrikrát.

Za dodržania prísnych hygienických opatrení sa
odohrali aj prvé zápasy novej sezóny. Na úvod
vycestovali hráči KO TJ Zvolenská Slatina do
Plešivca. Zápas im však nevyšiel podľa predstáv
a s domácim družstvom prehrali.
Výsledok zápasu: KK Plešivec – TJ Zvolenská Slatina 12 : 2 na body a 1664 : 1521 na
kolky.
Ondrej Pleva
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