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Podujatia, ktoré nás zvidite¾òujú
Čas neúprosne letí. Jar vystriedalo leto, prišli prvé horúce dni a s nimi prázdniny, obdobie
dovoleniek a oddychu. Nielen deti potrebujú
načerpať sily pred novým školským rokom,
ktorý ich v septembri čaká. Všetci, ktorí usilovne pracovali potrebujú malú pauzu na regeneráciu síl, aby sa plní novej energie mohli pustiť
do plnenia ďalších náročných úloh, ktoré majú
pred sebou.
Aj v obci máme za sebou náročné obdobie.
Jarné mesiace máj a jún sú okrem iného náročné najmä na organizovanie kultúrnych

podujatí. Spomeniem aspoň štyry najväčšie,
ktoré obec pravidelne už roky v tomto období organizuje – Cyklojazda o slatinský zlatý
dukát, Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha,
podujatie pre deti pri príležitosti MDD a Slatinský jarmok. Všetko sú to celodenné podujatia
a na ich organizácii sa okrem obecného úradu
podieľajú členovia kultúrnej komisie, poslanci
OZ, členovia spoločenských organizácií a klubov v obci. O niektorých podujatiach sa dočítate na nasledujúcich stránkach týchto novín. Ja
by som sa chcela bližšie zmieniť o dvoch z nich,
ktoré našu obec zviditeľňujú v blízkom i širokom okolí a navštevujú ich nielen Slatinčania,
ale aj ľudia takmer z celého Slovenska.
Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha sa
tohto roku konala v nedeľu 15. mája a zúčastnilo sa jej naozaj veľké množstvo návštevníkov.
Toto podujatie má medzi priaznivcami ľudovej
hudby veľký ohlas a prichádzajú naň pravidelne okrem priaznivcov i odborníci a znalci až
z hlavného mesta Slovenska. Vysoko si úroveň
tohto podujatia cenia a nešetria slovami chvály na jeho adresu. Zásluhu na tom má ostatné
ročníky najmä odborná garantka Janka Ambrózová z Filozofickej fakulty Katedry etnológie
a folkloristiky Univerzity Konštantína Filo-

zofa v Nitre. Aj tento, už deviaty ročník tohto
podujatia, sa do súťaže prihlásilo 10 predníkov
z celého Slovenska i z Českej republiky. Ich
výkony boli naozaj výborné a odborná porota,
ktorej členom bol okrem iných odborníkov aj
Ján Berky Mrenica, mala naozaj náročnú úlohu pri výbere laureátov jednotlivých kategórií.
Tými sa nakoniec stali v I. kategórii Marcel
Kováč z Hrochote, v II. kategórii zvíťazil Andrej Zahorec z Bratislavy. Mimoriadnu cenu
porota udelila Vladimírovi Berkymu Paľáčovi
z Hrochote za uchovávanie hrochotskej interpretačnej tradície. Cenu diváka, o ktorej rozhodli návštevníci podujatia, získal Adam
Machač z Vratimova (ČR).
Predníkov sprevádzala ľudová
hudba Temperament cimbal
orchestra a ako hosť vystúpil
Univerzitný folklórny súbor
Mladosť z Banskej Bystrice
pod vedením Slatinčana Martina Urbana.
Ján Berky Mrenica mal spolu so svojou sestrou Aninou
Botošovou na tomto podujatí
ďalšiu dôležitú úlohu, ktorej
sa veľmi rád zhostil. Odhalil
pred začatím podujatia pamätnú tabuľu, ktorú obec nainštalovala na budovu
kultúrneho domu pri príležitosti 10. výročia
úmrtia Rinalda Oláha, tohto husľového virtuóza, nášho rodáka. V krátkosti ho návštevníkom
pripomenuli tak, ako ho poznali ako jeho príbuzní, priatelia a obdivovatelia.
Slatinský jarmok má v našej obci tiež už svoju tradíciu. V sobotu 11. júna už po šiestykrát
našu obec navštívili folklórne súbory a skupiny
zo zahraničia i zo Slovenska, aby sa nám predstavili svojimi tradičnými ľudovými tancami
a spevmi, ale aj predviedli svoje gastronomické majstrovstvo pri príprave tradičných špecialít, ktoré návštevníkom jarmoku ponúkali.
Hosťami tohto ročníka boli folklórna skupina
Pannónia a folklórny súbor Lipa z Maďarska,
folklórny súbor Mlodzi Albigowianie z Poľska
a folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice. Samozrejme nechýbala domáca folklórna skupina
Slatina. Návštevníkov potešili svojimi vystúpeniami počas dňa v strede obce a na večernom
galaprograme v penzióne Zlatý dukát. Okrem
nich počas dňa vystúpili aj deti zo súkromnej
ZUŠ Heuréka, ZUŠ Očová a folklórnej skupiny Slatina. A aký že by to bol jarmok, keby tu
chýbali stánky s remeselnými výrobkami, ale
i rôzne iné predajné stánky, v ktorých si mohli

ÚVODNÍK
návštevníci zakúpiť výrobky od výmyslu sveta. Aj členovia našich organizácií ponúkali vo
svojich stánkoch to, čo sa im podarilo pripraviť
– hasiči a poľovníci chutný guľáš a držky, členky klubu dôchodcov výborné haruľky, členovia
folklórnej skupiny Slatina ponúkali na predaj
svoje nové CD a výrobky z hliny. Zapojila sa
aj ZŠ s MŠ T.Vansovej a občianske združenie Slatina a predstavili práce našich detí. Tak
ako v predchádzajúcich piatich ročníkoch, aj
v tento šiesty, to v obci žilo, ľudia sa stretávali
a zabávali. a práve o tom má toto podujatie byť.
Uprostred uponáhľaného sveta sa na chvíľu pristaviť jeden pri druhom, prehodiť pár slov, spoločne potešiť dušu i oko a zabudnúť na starosti
bežného dňa.
Za to, že sa nám podarilo úspešne tieto náročné podujatia zorganizovať, zabezpečiť a zrealizovať patrí moje poďakovanie všetkým, ktorí už
niekoľko mesiacov pred ich realizáciou nezaháľajú, venujú svoj um, čas i úsilie, počas realizácie aktívne pomáhajú bez nároku na odmenu.
Všetkým ešte raz úprimne ďakujem a verím,
že ich nadšenie a elán neopustia a v budúcom
roku sa nám podarí zorganizovať ďalšie ročníky týchto podujatí, ktoré nám robia dobré meno
široko-ďaleko.
Mária Klimentová
starostka obce
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Zvolenská Slatina má „Majstra Slovenska“
Úspech streleckého krúžku pri ZŠ s MŠ
T. Vansovej sa po 30 rokoch zopakoval. V tom
čase družstvo mladších žiakov v zložení Jozef
Šándrik, Zdenka Záchenská a Jozef Pavlík, ml.
získalo titul „Majstra Slovenska“ na celoslovenskej súťaži v Tatranskej Lomnici. A „Majstra
Slovenska“ máme doma opäť!

Súťaž bola náročná, no na stupni víťazov už
bolo veselo. Len tá kniha, ktorú získal najlepší strelec majstrovstiev – žiak našej ZŠ s MŠ
T. Vansovej Adrián Pavlík, bola priťažká. Víťazstvo získal nástrelom 298 bodov (z 300
možných). Súťaže zo vzduchovej pušky sa zúčastnilo spolu 80 strelcov z 30-tich základných

škôl z celej SR. Družstvo ZŠ s MŠ T. Vansovej
v celkovom hodnotení skončilo na 5. mieste.
Diplom, pohár a zlatú medailu odovzdával
sám predseda Slovenského streleckého zväzu
p. Miloslav Benca. Mimochodom, osobne sa
zúčastnil pri odovzdávaní cien víťazom na streleckej súťaži v našej základnej škole - XIV. ročníka „CENY MIERU“, konanej dňa 22. marca
t. r.

Získanie titulu majstra Slovenska je úspechom aj všetkých tých, ktorí svojim pričinením prispievajú k aktívnej a úspešnej činnosti
dnes už 45 ročného streleckého krúžku pri našej

základnej škole. Sú to predovšetkým tréneri
Športovo streleckého klubu „STRIEBORNÍK“,
rodičia, vedenie ZŠ s MŠ T.Vansovej a vedenie obce. Im všetkým patrí naše poďakovanie
a nášmu úspešnému 13-ročnému „Majstrovi“
želáme ešte vela takýchto krásnych životných
úspechov.
Jozef Pavlík st.

Športová hala Hotelová akadémia Košice dňa
1. apríla 2016.
Kompletná výprava zo Zvolenskej Slatiny na
Majstrovstvách SR v športovej streľbe žiakov
v šk. roku 2015/2016 v tomto zložení: Miroslav
Lauko, Jakub Iždinský, Adrián Pavlík, Nina Mičianiková, Viktória Záchenská a tréneri: Pavel
Záchenský a Jozef Pavlík ml.

Hasièská súśaž
1. máj 2016 patril hasičskému športu. Po 25. rokoch sa v našej obci
konala na futbalovom ihrisku Územná súťaž DHZ a hasičského dorastu,
ktorú organizoval ÚzV DPO Detviansko-Zvolenský v spolupráci s naším
hasičským zborom Zvolenská Slatina a Obcou Zvolenská Slatina.
Členovia hasičského zboru mali už od skorého rána plné ruky práce.
Niektorí členovia sa pustili do varenia guľášu, niektorí pripravovali stoly
pre návštevníkov a ostatní trať pre súťažiacich.
Územná hasičská súťaž sa začala o 9:00 hodine. Celej súťaže sa zúčastnilo 14 hasičských družstiev. Súťažilo sa v kategóriách: Muži, Ženy,
Dorastenci a Dorastenky. Podľa súťažného poriadku sa súťaž organizovala
v týchto disciplínach: 1. požiarny útok, 2. štafeta 8 x 50 metrov a 3. pretek
jednotlivca.
Aby sa súťaž nezdržiavala, začalo sa disciplínami požiarny útok a štafeta
8 x 50 metrov. Každé súťažné družstvo išlo podľa poradia, ktoré vylosoval
ich veliteľ na začiatku súťaže. Začali sa prvé útoky, z ktorých sa niektoré
družstvá tešili, iné mali hlavy v smútku. Na druhej strane sa medzitým
bežala štafeta, v ktorej sa skoro všetkým družstvám darilo. Po odbehnutí
týchto dvoch hlavných disciplín si mohli jednotlivci z hasičských družstiev odbehnúť aj pretek jednotlivca, v ktorom mohli získať odznak a kartičku výkonnostnej triedy pre rok 2016. Po ukončení všetkých disciplín sa
konala prestávka, počas ktorej sa mohli hasičské družstvá, návštevníci či

rozhodcovia naobedovať. Medzitým sa sčitovali časy z disciplín, vypisovali sa diplomy a pripravovalo sa záverečné vyhodnotenie.
Výsledky hasičskej súťaže:
Kategória Muži: 1. miesto - DHZ Veľká Lúka
2. miesto - DHZ Budča II.
3. miesto - DHZ Budča I.
Kategória Ženy: 1. miesto – DHZ Budča ženy
Kategória Dorastenky: 1. miesto DHZ Budča žabky
Naše hasičské družstvo, ktoré reprezentovali: Lukáš Kohút, Peter
Košťál, Lukáš Maľa, Martin Michálik, Daniela Micháliková, Dominik
Lipiansky, Michal Ďurička, Gabriela Tučeková a Jozef Rojík sa umiestnilo na krásnom 4. mieste, pričom nás od 3. miesta delili len 3 desatiny.
V preteku jednotlivca získala II. výkonnostnú triedu Gabriela Tučeková
a III. výkonnostnú triedu Michal Ďurička.
V mene celého výboru sa chcem poďakovať obci a obecnému úradu
Zvolenská Slatina za výpomoc pri organizovaní súťaže. Taktiež ďakujem
všetkým členom hasičského zboru za pripravenie súťaže a dievčatám, ktoré prišli pomôcť zapisovať jednotlivé disciplíny.
Daniela Micháliková

Významní rodáci – Rinaldo Oláh
Paganini
Na hodinách hudobnej výchovy sme
sa kedysi stretávali
s talianskym huslistom, ktorý bol upodozrievaný, že sa dal do
spolku s diablom. Bolo
to vysvetlenie „čertovského nadania“ tohto
človeka, ktorý dostal
do vienka nekončiace
nadšenie a talent pre
hru. Svojou hudbou
si získal srdcia Európy i sveta. Jeho meno
bolo Niccoló Paganini.
Nie však o ňom
bude tento príspevok.
Paganiniho meno sa
síce v Slatine vyslovuje častejšie, než by
ktokoľvek predpokladal, ale nie v súvislosti s týmto slávnym Talianom. Znie pri spomienkach
na jedného „čertovsky“ dobrého huslistu, ktorý sa narodil takmer o 150
rokov neskôr práve v našej obci a tiež dostal od sudičiek veľké nadanie
a chuť do hudobnej práce. Myslím, že každý už vie, o koho ide. Je to Rinaldo Oláh, od ktorého smrti uplynulo už desať rokov.
Čo však už o ňom napísať, keď toho vieme pomerne dosť? Aspoň pár
spomienok, ktoré objasnia jeho život a kariéru.
Podobné články sa zvyčajne začínajú dátumom narodenia. Tu však musíme urobiť výnimku, pretože Rinaldov osud sa začal písať ešte pred jeho
narodením. Bolo to v jeden večer, keď k Rinaldovým rodičom zavítal žobrák, ktorý žiadal nocľah. Oni mu vyhoveli, a či z vďačnosti, alebo z iných
pohnútok, predurčil im osud ich dieťaťa. Mal sa narodiť chlapec, z ktorého
sa mal stať slávny huslista, ak mu dajú meno Rinaldo. Matka žobrákove
inštrukcie splnila a urobila dobre. Keď sa 13. januára 1929 narodil, začal
z neho vyrastať hudobník, akému sa len ťažko páru hľadalo. Nebola to
však len veštba, ktorá formovala jeho osud. Hudobné nadanie zdedil po
svojom otcovi, od ktorého sa aj učil. Okrem toho chodil vo Zvolene do
hudobnej školy, kde sa učil u Júliusa Končeka, a už ako desaťročný koncertoval v Národnom dome v Banskej Bystrici. Jeho nadanie mu neskôr
zabezpečilo aj štipendijný pobyt na pražskom konzervatóriu.
Svoj profesionálny život začal roku 1949, keď sa stal huslistom v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK). v rokoch 1951 – 53
pôsobil vo Vojenskom umeleckom súbore a v päťdesiatom treťom sa stal
aj laureátom III. Svetového festivalu mládeže v Bukurešti. Po vojenčine
sa vrátil do SĽUK-u, kde pôsobil ako koncertný majster až do roku 1981.
v roku 1971 sa stal aj vedúcim Ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave. Počas aktívnej kariéry i v dôchodkovom veku precestoval
v podstate celý svet a všade zanechal len tie najlepšie ohlasy. Jeho zásluhy

ocenila aj Slovenská republika, keď mu roku 2000 bola udelená Cena ministra kultúry SR. Do hudobného neba odišiel prvého júna 2006.
Kde sa však vzalo pomenovanie „Paganini“? Toto označenie prvý raz
použil Karol Plicka a rozhodne mal pravdu. Rinaldo bol virtuózom vo
všetkých smeroch. Rád hrával hudobnú klasiku (Bacha, Paganiniho, Sarasateho), zbožňoval tradičnú slovenskú ľudovú hudbu. Vytvoril veľké
množstvo úprav ľudových piesní, no mal rád aj tradičnú jednoduchú ľudovú hru. Medzi jeho najznámejšie hudobné úpravy patrí Borovka. Vytvoril
ju pri založení SĽUK-u a odznela na prvom vystúpení pod Zvolenským
zámkom v roku 1949. Rinaldo nesmel chýbať ani v prvom slovenskom
farebnom filme Rodná zem, kde sa predstavil svojím umením.
Rinaldove úspechy nenechali bokom ani televíznych tvorcov, ktorí
o ňom nakrútili dokumentárne filmy, z ktorých sa dá načerpať mnoho
informácií, ale i atmosféry okolo Rinaldovho života. Neunikol ani pozornosti sochára Jána Kulicha, ďalšej významnej slatinskej osobnosti,
ktorý Rinalda zvečnil vo viacerých svojich dielach. O jeho živote a pôsobení hovorí aj kniha Rinaldo. Kniha spomienok a korešpondencie „slovenského Paganiniho“ Rinalda Oláha zo Zvolenskej Slatiny od autorov
Jána Kulicha, Igora Danihela a samotného Rinalda Oláha. V našej obci
ho už niekoľko rokov pripomína Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha,
ktorú organizuje obec v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a Katedrou etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Keďže sme si tohto roku pripomenuli 10. výročie jeho smrti,
bola mu v rámci programu súťaže odhalená pamätná tabuľa na kultúrnom
dome.
Pri pohľade na Rinaldovu osobnosť a život nám ostáva dúfať, že posolstvo, ktoré zanechal svetu, nezahynie, ale že naplní nielen našu obec či
krajinu, ale aj celý svet láskou, krásou a porozumením.
Ivan Hraško

Z denníka starostky
23. marec
31. marec
3. apríl
5. apríl
13. apríl
14. apríl
7. máj
8. máj
12. máj
15. máj
18.-19. máj
20.-21. máj
24. máj
28. máj
4. jún
10. jún
11. jún
20. jún

Prijatie slatinských učiteľov pri príležitosti „Dňa učiteľov“
Zasadnutie Rady ZMO regiónov Zvolen, Detva, Krupina vo Vígľaši
slávnostná pobožnosť pri príležitosti odchodu do dôchodku farára ev.a.v. cirkvi Mgr. Juraja Kevického
Krajská rada ZPOZ – zasadnutie v našej obci
Valné zhromaťdenie Urbariátu obce Zvolenská Slatina
Na slatinskú nôtu – prehliadka detí ZŠ a MŠ v speve ľudových piesní v kultúrnom dome – Súkromná ZUŠ Heuréka
Cyklojazda o Slatinský zlatý dukát a spomienka na 71. výročie skončenia II. sv. vojny
Deň matiek – slávnostné prijatie matiek v obradnej sieni a slávnostná akadémia detí ZŠ s MŠ T. Vansovej v kultúrnom dome
Koordinačné združenie obcí Podpľania v Pstruši
Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha
Celoslovenský snem ZMOS v Bratislave
Podujatie organizované ZO Odborového hnutia obcí Podpoľania
Predstavenstvo Matice Slovenskej – zasadačka kultúrneho domu
Váľanie mája v strede obce
Medzinárodný deň detí v športovom areáli
Zasadnutie KZ obcí Podpoľania v Korytárkach
Slatinský jarmok
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vo Zvolenskej Slatine sa pripravuje opäś poriadne ve¾ká GUÈA umenia
Na konci júla Zvolenská Slatina zažije opäť
poriadnu GUČU umenia. Počas predĺženého víkendu 28.7. – 31.7.2016 totiž mladí ľudia z o.z.
Slovenský skauting, 21.zbor Korčín Zvolenská
Slatina v spolupráci s Čitáreň pubom Vígľaš pripravujú ďalší ročník festivalu GUČA umenia.
Tento festival plný súčasného umenia, ktorý je
netradičný pre vidiecke prostredie regiónu Podpoľanie už po štvrtýkrát oživí bývalé kino Pokrok Zvolenská Slatina a centrum obce.

A čo prinesie festival tento rok?
Festivalový program organizátori rozšírili o 1
deň. Už vo štvrtok 28. júla podvečer otvorí podujatie jazzovým koncertom Valér Miko Trio.
Počas štyroch dní je na hlavnom pódiu pripravených 13 koncertov, 5 divadelných predstavení
a nebude chýbať ani množstvo prednášok, obľúbených cestopisov a filmových predstavení.
Novinkou tohto roku je aj festivalové trhovisko, na ktorom sa budú môcť návštevníci občerstviť v stánku s nealkoholickými nápojmi alebo
si posedieť v štýlovej záhradnej čajovni. Nebudú chýbať ani stánky šikovných remeselníkov
a mladých slovenských dizajnérov.
Ktoré koncerty si netreba nechať ujsť?
Headlinerom štvrtkového programového bloku je v regióne známa ZVA 12-28 BAND, ktorá
zvíťazila vo verejnom hlasovaní na portáli Bluesmusic.sk v kategórii Najobľúbenejšia skupina
v roku 2015.
Piatkový program bude jemne prírodne ladený, vďaka pesničkárovi Jankovi Svetlanovi
Majerčíkovi a prešovskej N3O Akustike. Večer
ukončí koncert legendárnej kapely Puding Pani
Elvisovej, ktorá je známa aj z celoslovenských
festivaloch ako Pohoda alebo Grape. V rámci
piatkového programu bude premietnutý aj dokumentárny film „Premožiteľ Edisona“ o našom
rodákovi Jánovi Bahýľovi – vynálezcovi vrtuľníka, ktorý by sa tento rok dožil 160 rokov.
Sobotný program už o tretej poobede otvorí
improvizačné divadlo: 3T - Tri Tvorivé Tvory.
Juraj „Šoko“ Tabaček, „Pucho“ a „Stanley“ sú

zárukou skvelej zábavy, na ktorú len tak ľahko
nezabudnete. Taktiež sa môžete tešiť na koncert
kapely Čisté Tvary, v ktorej hrá aj výborný Oskar Rózsa. Čisté Tvary patria rozhodne medzi to
najlepšie, čo domáca alternatívna scéna ponúka.
Nedeľa opäť pre deti
Nedeľný program bude opäť patriť deťom. Výborné žilinské divadlo Kapor na scéne odohrá
zábavnú rozprávku Zlatovláska a Braňo Jobus
príde prečítať svoje príbehy o Muflónovi Ancijášovi. Príde aj šermiarska skupina Budzogáň
s rozprávkou Budzogáň
z vreca von. Festival
uzatvorí
vystúpenie
ZUŠ Hriňová s rozprávkou pre staršie deti aj
dospelých Ľudoloď.
Vstupenky
Vstupenky sa budú predávať len na mieste.
Vstup
na
nedeľný
program je voľný.
8€/ 1 deň
18€ / permanentka
15€ / zľavnená permanentka (deti, študenti s preukazom ISIC, dôchodcovia a ZŤP)
ŠTVRTOK 28.7.2016 - kino stage:
17:30 - 18:30 koncert Valér Miko /jazz/
19:30 - 20:30 koncert Zuzana Mikulcová /pop-soul/
21:30 - 22:30 koncert ZVA 12-28 BAND /blues/
ŠTVRTOK 28.7.2016 - club stage:
18:30 - 19:30 dokumentárny film Obrazy starého sveta
20:30 - 21:30 divadelná monodráma Tulákov Charlie
ŠTVRTOK 28.7.2016 - tent stage:
20:30 - 21:30 prednáška Za živé rieky
___________________
PIATOK 29.7.2016 - kino stage:
17:00 - 18:00 koncert i am planet /neoclassical - minimalism/
19:00 - 20:00 koncert Got Blue Balls /rock‘n‘roll punk/
21:00 - 22:00 koncert N3O Akustika /reggae - ethno/
23:00 - 0:00 koncert Puding Pani Elvisovej /futuristic pop/

SOBOTA 30.7.2016 - kino stage:
15:00 - 16:00 improvizačné divadlo 3T - Tri Tvorivé
Tvory
17:00 - 18:00 koncert Crossroads /blues-rock/
19:00 - 20:00 koncert Bad Karma Boy /alt-pop/
21:00 - 22:00 koncert Čisté Tvary /alternative rock/
23:00 - 0:00 koncert Walter Schnitzelsson /rock‘n‘roll/
SOBOTA 30.7.2016 - club stage:
16:00 - 17:00 čítačka prózy Iba Ryba
18:00 - 19:00 koncert Chris Ellys /folk/
20:00 - 21:00 cestopis Gruzínsko - plán B
22:00 - 22:30 dokumentárny film Sviečková manifestácia
22:30 - 23:00 dokumentárny film Junáci z prachu
SOBOTA 30.7.2016 - tent stage:
16:00 - 17:00 prednáška Dedinská sauna Zvolenská
Slatina
18:00 - 19:00 prednáška Ultra ako droga
20:00 - 21:00 prednáška PERIFÉRNE CENTRÁ
22:00 - 23:00 prednáška BANSKÁ ST a NICA
___________________
NEDEĽA 31.7.2016 - kino stage:
15:00 - 16:00 Kapor Na Scéne divadlo Zlatovláska
17:00 - 18:00 Skupina historického šermu Budzogáň
divadlo Budozgáň z vreca von
19:00 - 20:00 ZUŠ Hriňová divadlo Ľudoloď
NEDEĽA 31.7.2016 - club stage:
16:00 - 17:00 Branislav Jobus číta deťom
___________________
GASTRO ZÓNA:
Čajovňa Šangri-La
Čitáreň PUB /nealkoholické nápoje/
Bielokarpatský ovocný poklad /mušty, sušené ovocie.../
___________________
TRH:
Artforum Banská Bystrica /knihy/
machula.sk /šperky, tašky.../
Kalimba musical instrument
Miestni /designové oblečenie a doplnky/
Mydlomila /prírodné mydlá, balzamy na pery.../
výstava obrazov Evy Hruškovej „Káva“
výstava obrazov výtvarníka Neuschla
Informácie: www.gucaumenia.sk, www.facebook.
com/FestivalGuca

Martin Cerovský

PIATOK 29.7.2016 - club stage:
18:00 - 19:00 dokumentárny film
Premožiteľ Edisona
20:00 - 21:00 koncert Jano Svetlan
Majerčikík /folk/
22:00 - 23:00 dokumentárny film
Poľana
PIATOK 29.7.2016 - tent stage:
18:00 - 19:00 prednáška Lesné škôlky
20:00 - 21:00 cestopis Hike&Fly prelet nad Slovenskom 2016
22:00 - 23:00 prednáška Ovocné poklady
___________________

Možnosś získavaś informácie o dianí v obci prostredníctvom mailu
Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem dostávať aktuality z obce a miestne oznamy na svoj e-mail, aby sa prihlásili na stránku obce www.
zvolenskaslatina.sk. V ľavom dolnom rohu Exporty do RSS je potrebné kliknúť na oranžové okienko RSS. Po otvorení si v riadku Odoberať tento
kanál pomocou..... zadali svoju e-mailovú adresu a pokračovali stlačením tlačidla odoberaj. Takto Vám budú chodiť všetky aktuálne informácie
zverejnené na webovej stránke obce na Vašu mailovú adresu.

Oslavy Medzinárodného dòa detí v našej dedine
Cestu rozprávkovým lesom tento rok vystriedali oslavy Medzinárodného dňa detí na futbalovom ihrisku. Obecný úrad v spolupráci s organizáciami
pôsobiacimi v našej obci pripravil dopoludnie plné zážitkov pre deti, ale aj ich rodičov.
Ráno akciu odštartovala ukážka zásahu policajtov so špeciálne vycvičenými psami. Po policajtoch pokračovalo rozprávkové divadlo o dvoch králikoch. Program uzavreli parašutisti, ktorí presne na obed pristáli uprostred ihriska aj s vreckami plnými cukríkov.
Pomedzi tento program si deti s rodičmi mohli vyskúšať streľbu na futbalovú bránku, zahádzať v kolkárni či zahrať tenis. U historických šermiarov
sa zase strieľalo z luku. Tiež si mohli zahrať pingpong, zastrieľať zo vzduchovky u poľovníkov alebo povoziť sa na poníkovi. Dobrodružstva chtivé deti
si mohli vyskúšať preliezť lanovú prekážku u skautov. Nechýbalo ani hasičské auto a možnosť vyskúšať si hasičské striekačky alebo „zaháňanie“ oviec
do košiara u matičiarov.
Keď sa dobrí ľudia stretávajú a spoločne tvoria, vznikajú skvelé podujatia. Toto dopoludnie pre deti je toho dôkazom.
Martin Cerovský






Folklórna skupina Slatina má za sebou úspešné vystúpenia a „krst“ CD
Členovia FSk Slatina a ľudová hudba „Vrchovská ruža“ pod vedením Pavla
Martinku 23. apríla 2016 slávnostne uviedli do života prvé CD s názvom „Slatina, Slatina“.
Za krstných rodičov sme si zvolili našich Slatinčanov, ktorí sa v slatinskom
folklóre pohybujú od nepamäti – manželia Kurnasovci, manželia Šoucovci či
najstarší členovia skupiny Anka Výbohová, Zuzka Pavlíková a pán Žlnka.
Názov CD „Slatina, Slatina“ hovorí za všetko, a preto sa „krstilo“ čerstvou
bryndzou. Veríme, že sa toto CD dobre počúva a poteší nejedného poslucháča.
FSk Slatina sa stále rozrastá o nových členov, čo bolo vidieť aj na Slatinskom
jarmoku. Ani tam nechýbali vynikajúci muzikanti, radosť, úsmev a úžasná energia z každého člena či najmenších deťúreniec FSk.
Veľké poďakovanie za prácu patrí Janke Szúdorovej, Erike Ivanovej, Pavlovi
Martinkovi, ale aj každému jednému členovi FSk Slatina.
J. Szúdorová

Poïakovanie dlhoroènému farárovi
„... ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie...“ (J, 15, 16) Tak vyslal Pán Ježiš Kristus svojich učeníkov šíriť vieru. Tak sa kňazi vyberajú do cirkevných zborov, aby pokračovali v diele prvých učeníkov. Nám evanjelikom z cirkevného
zboru Zvolenská Slatina ustanovil Pán pred 26 rokmi za duchovného pastiera pána farára Juraja Kevického, ktorý od nás po požehnanej službe odišiel do dôchodku. Na slávnostných službách Božích zneli slová vďaky i želania ešte plnohodnotného života od predstaviteľov evanjelickej cirkvi, cirkevníkov zo Slatiny, Slatinských Lazov a Detvy a tiež od vedenia obce. Prínos pána farára ocenila
obec aj osobitne. Zbor pre občianske záležitosti pripravil rozlúčkový program, v rámci ktorého mu bola udelená aj pamätná medaila
obce. Program bol veľmi dojímavý a pán farár ho zakončil poďakovaním a želaním pokoja a požehnania všetkým obyvateľom obce.
Ivan Hraško

Blahoželáme
Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch
apríl, máj a jún 2016 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Slávite svoje jubileá, nech máte stále pokoj v duši!
Nech Vaše srdce, večne mladé, vždy zdravo v ďalších rokoch búši!

Narodili sa
Ondrej Putnoky
Mária Výbošťoková
Ema Čipčalová
Matej Krokoš

Jerguš Hronec
Paulína Škrváňová
Marián Rafael
Leo Kliment

Čím sú nám deti? Čím vtákovi lety, čím stromu semienka.
Naša neodstupiteľná podmienka šťastia. a my chceme byť s vami šťastní!

Rozlúèili sme sa
Zuzana Prítuľová
Anna Košťálová
Anna Selecká
Juraj Krajniak

Marián Daniel
Pavel Hanuska
Mária Kováčiková
Mária Hrivnáková

Ty pod čiernou zemou už tíško spíš,
nad tebou bude kameň náhrobný
a pod ním tvoj pokoj a tvoja skrýš,
ale v mysli mojej zostaneš živý!

Veselo je v našej škole
Už tradične sa mesiac marec spája s príchodom jari, so zobúdzajúcou sa prírodou, prácami v záhradkách a štebotaním detí na priedomí.
Tento mesiac v našej škole žije tradíciami
našich predkov. Vynášanie Moreny, zdobenie
veľkonočných kraslíc alebo pletenie korbáčov
symbolicky otvárajú dvere prichádzajúcej jari.

Marec je aj mesiacom knihy. Kniha, najväčší
priateľ človeka, od nepamäti patrila medzi neodmysliteľných spoločníkov človeka. No dnes,
v dobe presýtenej televíziou a internetom, pomaly knihy vychádzajú z módy. Napriek tomu
si každý uvedomuje, že sú pre rozvoj človeka
veľmi dôležité. Obohacujú slovnú zásobu, rozvíjajú myslenie, fantáziu, tvorivosť, sústredenosť, nútia polemizovať, hľadať odpovede, riešenia rôznych situácií, ale slúžia i na oddych
a relaxáciu. Preto aj my v škole vnímame tento mesiac ako výzvu pre našich žiakov, aby sa
o knihy zaujímali viac ako inokedy, aby vedeli vyhľadávať rôzne žánre literatúry a rozvíjali
svoju čitateľskú gramotnosť. V tomto mesiaci sa
naši žiaci zapojili do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na okresnom kole sa zúčastnili
N. Slosiariková 2. B, L. Hrdličková 3. B, D.
Vachulová 5. A, Diana Dobiasová 7. a trieda.
V prednese povestí Šaliansky Maťko nás na
okresnom kole úspešne reprezentovali Nina
Slosiariková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste,
a Dianka Dobiasová, ktorá obsadila 2. miesto.
Ocenená bola aj Laura Hrdličková z 3. B, ktorá
sa zapojila do súťaže Detský literárny Zvolen.
Čitateľskú gramotnosť rozvíjali deti v Čitárni
našej školskej knižnice, kde počas prestávok
čítali diela rôznych autorov a riešili kvízové
úlohy. Žiakom v nižších ročníkoch čítali už
tradične hostia. Tento rok naše pozvanie prijali
bývalé kolegyne pani učiteľky A. Holíková, A.
Pašková a K. Ridzoňová. Deti pozorne načúvali
príbehom a rozprávkam, ktoré im naše bývalé
pani učiteľky čítali.

Poriadna ľudová tancovačka sa rozprúdila pri
rúcaní májov v priestoroch detského ihriska.
Nedali sa zahanbiť dievčence ani chlapci.

Čítanie rozprávok v materskej škole sme
nazvali „Deti deťom“. Staršie žiačky nielen
čítali, ale si spolu so škôlkarmi zahrali aj
rozprávkové divadielko. Malí prváčikovia zažili
Rozprávkovú noc v škole, ktorú venovali oslave
čítania. Vyvrcholením mesiaca bol Deň knihy.
V tento deň žiaci 1. stupňa čítali a prezentovali
rozprávky od autorov z rôznych kútov sveta
v kostýmoch danej krajiny alebo vybranej rozprávky.
Apríl je mesiacom lesov a pripomíname si aj
Deň Zeme. V škole sme usporiadali podujatie
Les ukrytý v knihe. Žiaci pozerali filmy o prírode, čítali knihy, encyklopédie, tvorili recepty
z lesných plodov, dozvedali sa nové informácie
o ochrane prírody. Zúčastnili sme sa aj na Lesníckych dňoch vo Zvolene. Žiaci 6. ročníka sa
zapojili do projektu Detskej lesníckej univerzity
vo Zvolene, ktorý podporuje environmentálne
vzdelávanie. V spolupráci so Združením Poľana sme realizovali v triedach rôzne projektové
úlohy o prírode.
V tomto mesiaci sa žiaci školy zúčastnili Krajského kola programátorskej súťaže
Baltík 2016. Najúspešnejší boli A. Šuleková
4. B, M. Výboh 5. a a P. Haulíková 6. a trieda a nominovali sa tak do národného kola tejto
súťaže.
V apríli sa po škole rozliehal aj spev ľudových piesní na školskom kole súťaže Slávik Slovenska. Na okresnom kole nás reprezentovala
S. Andrášová z 3. A. Pozvanie do školy prijali
naši folkloristi teta Výbohová z Borovín a ujo
Žlnka, ktorí zaspievali deťom krásne slatinské
ľudové piesne, ba veru si s nimi aj zatancovali.

H¾adám príbehy zloèinov fašizmu a komunizmu,
ktoré boli spáchané na obèanoch našej dediny
Vojnový Slovenský štát a neskôr totalitný režim pod vedením KSČ spáchali na občanoch v celom bývalom Česko-Slovensku desaťtisíce zločinov.
Deportácie, pracovné tábory, poštátňovanie majetku, zákaz spolkov a organizácií, nesplniteľné kontingenty pre gazdov, menová reforma a vykonštruované monsterprocesy, v ktorých neraz padali tresty smrti, sa bytostne
dotýkali aj občanov našej dediny.
Starších ľudí, ktorí si toto hrozivé obdobie pamätajú a sú ochotní o ňom
otvorene rozprávať každým rokom ubúda a svoje tajomstvá si berú so sebou.
Hľadám ľudí, ktorí by svoje príbehy rozpovedali na kameru do krátkeho
dokumentu alebo by sme spísali článok do časopisu. v prípade záujmu sa
príďte ohlásiť na obecný úrad alebo napíšte na cerovsky.mato@gmail.com.
Ďakujem !
Martin Cerovský

Folklór nás sprevádzal i v škole v prírode
v prekrásnom prostredí Heľpy. Malebná dedina,
príjemní ľudia, nádherná okolitá príroda, tvorivé
aktivity, plavecký kurz, amfiteáter, na ktorom si
deti dosýta zaspievali i zatancovali, a kopec zážitkov ostanú určite pre mnohé z detí 1. stupňa
nadlho v spomienkach.
Úspešných žiakov sme tiež mali v okresnom kole matematickej súťaže Mladý finančník, kde sa žiačky M. a Ľ. Sucháňové, D. Figová a P. Chovancová z 8. triedy umiestnili na
1. mieste. Na okresnom kole matematickej
súťaže Pytagoriáda boli najúspešnejšie žiačky 6.
triedy – B. Záchenská získala 3. miesto a P. Haulíková 4. miesto. Otestovať sa v práci s počítačom a logickým myslením mohli viacerí žiaci
v celoslovenskej súťaži iBobor. Najúspešnejší
z našej školy boli P. Lališ 3. A, Z. Kmeťková 6.
A, Miroslav Lauko 9.A trieda. V streleckej súťaži
máme Majstra Slovenskej republiky. Je ním
Adrián Pavlík zo 7. a triedy. Toto umiestnenie
dosiahol 1. apríla 2016 v Košiciach na Majstrovstvá SR v streľbe žiakov a mládeže. Úspešnými
strelcami sú aj Jakub Iždinský 9. A, Miroslav
Lauko 9. A, Radoslava Havlíková 9. A, Viktória
Záchenská 8. A, Petra Chovancová 8. a a Matúš
Michna 7.A trieda. Nezaháľame ani v atletických
disciplínach. Naši žiaci úspešne reprezentovali
školu na okresnom kole v ľahkej atletike. V skoku do diaľky sa umiestnil T. Výboh z 2. B na 3.
mieste a v behoch na 50 m boli úspešné L. Maliniaková zo 4. B, ktorá sa umiestnila na 2. mieste,
a K. Štefková z 2. A, ktorá obsadila 3. miesto.
Tvorivé aktivity, súťaže, projekty, krúžky, koncerty, pobyty v prírode, na plaveckom
výcviku a výletoch dávajú deťom priestor na
sebarealizáciu, získavanie nových zručností
a zážitkov. Veríme, že počas letných prázdnin
načerpajú sily do nového školského roka, aby sa
mohli zapojiť do ďalšieho vzdelávania, úspešnej
reprezentácie a rôznych podujatí našej školy.
Marcela Melicherčíková

24. rokov zvrchovanosti
Dnešná generácia študentov netuší, prečo je
17. júl pamätným dňom a čo sa udialo v júli roku
1992. Zapálením vatier na mnohých miestach
Slovenska, si tieto udalosti každoročne pripomíname. Jedna z vatier zvrchovanosti bude opäť
horieť aj vo Zvolenskej Slatine. Organizátori ju
pripravujú na 16. júla so začiatkom o 20.30 hod.
Udalosť to bude nielen spomienková, ale aj spoločenská. O dobrú náladu sa bude starať country
skupina KRPCI z Prievidze a pre všetkých účastníkov bude pripravené aj malé občerstvenie. Organizátori Vás všetkých srdečne pozývajú a tešia sa na stretnutie na Čertovom vŕšku.
Na fotografii: takto vyzerala vatra v roku 2015
Marek Hanuska

Aktivity OZ Slatina
V sobotu 24. apríla zorganizovalo občianske
združenie Slatina prvý ročník bežeckého podujatia nazvaného Beh Slatinou.
Keďže išlo o prvý ročník, usporiadatelia vytvorili trasy behu, ktoré neboli dlhé ani náročné. Uvidíme, ako to bude na budúci rok. Trasy
boli dve, a to detská s dĺžkou 400 m a trasa pre
dospelých v celkovej dĺžke 1650 m.
Na prvom ročníku štartovalo spolu v oboch
kategóriách 68 bežcov. Všetkým ďakujeme za
účasť a tešíme sa na vás na štarte pri ďalšom
behu :-) .
Víťazi – kategória Deti
1. Stano Chrapan
2. Šimon Fiľo
3. Miroslav Trnovský
Víťazi – kategória Dospelí
1. Maťo Schieber
2. Ondrej Smutný
3. Martina Merková
Špeciálna cena patrí Alžbetke Gargulákovej.
11. júna 2016 sa konal Slatinský jarmok.
Naše združenie ešte pár týždňov pred jarmokom
vytvorilo projekt šikovných ručičiek detičiek
a rodičov v materskej škole. Deti spolu s rodičmi vytvárali a vyrábali rôzne výrobky, či už
v rámci tvorivých dielní v škôlke alebo doma.
Do projektu sa zapojili aj pani učiteľky zo
škôlky, a tak im aj touto cestou chceme poďakovať takisto ako aj všetkým rodičom a ich deťom, ktorí nám pomáhali. Výrobkov bolo veľmi
veľa a tým pádom aj náš stánok na jarmoku lákal veľa ľudí. Tí si mohli za dobrovoľný príspevok vybrať výrobky z nášho stánku. Ďakujem
teda aj všetkým ľuďom, ktorí sa u nás zastavili

a prispeli na dobrú vec – podporili príspevkami
činnosť MŠ.
Suma 282,60 EUR, ktorú sa podarilo vyzbierať, bola odovzdaná riaditeľke ZŠ s MŠ, ktorá
za ne podporí MŠ vecami, na ktorých sa spoločne dohodnú.
Bc. Peter Jandura

Zvolenská Slatina je už aj na Facebooku
Facebooková stránka www.facebook.sk/zvolenskaslatina je určená pre
všetkých občanov Zvolenskej Slatiny, ktorí trávia veľa času na Facebooku
a chcú byť včas informovaní o podujatiach, ktoré sa v dedine dejú.
Ak chcete, aby vám nič neuniklo, stránku si lajknite a nastavte si, aby

vám nové príspevky ukazovalo v upozorneniach. v prípade, že chcete
spropagovať vami pripravované podujatie, pošlite plagát v dostatočnom
rozlíšení v tvare jpg. a krátky text k nemu na cerovsky.mato@gmail.com
Martin Cerovský

V obnove slatinského židovského cintorína sa bude pokraèovaś aj v tomto roku
Po minuloročnom odstránení náletových drevín zo slatinského židovského
cintorína a vysadení lipovej aleje budú aj tento rok mladí ľudia z o. z. Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zv. Slatina pokračovať v obnove a prinavracaní
dôstojnosti tomuto miestu.
Vďaka finančnej podpore z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis,
ktorú získali v apríli, vyrobia a osadia kamenno-drevené lavičky na cintoríne.

Taktiež dajú vypracovať konštrukčný návrh obnovy strechy na vstupnej bráne, pretože do múrov zateká a postupne sa rozpadajú.
Obnova a upriamenie pozornosti verejnosti na toto miesto je dôležité najmä
z kultúrno-spoločenského hľadiska. Židovský cintorín na okraji našej dediny
je poslednou dochovanou pamiatkou na našich židovských spoluobčanov.
Martin Cerovský

Gadžovsko – Rómska servítka
OZ Úhrady Zvolenská Slatina organizovalo v mesiaci marec tohto roku už piaty ročník „Gadžovsko-rómskej servítky“.
Cieľovou skupinou boli tentokrát mladé
kuchárky.
Oslovili sme dve Rómky a to: Michaelu Berkyovú, ktorá nám navarila výborné
kuracie prsia v medovo- pikantnej omáčke
s ryžou a opekanými zemiakmi.
Petra Gašparová pripravila „čínsku
pomstu“ (kuracie rizoto). Veľký úspech
mali v servítke tri „gadžovky“: pani vedúca COOP Jednoty Števka Chriašteľová,

ktorá nám navarila chutnú kuraciu roládu
so zemiakovou kašou.
Ďalšia pani vedúca z predajne SAMA
Marta Ľuptáková pripravila veľký bravčový rezeň s varenými zemiakmi.
Posledná gadžovská kuchárka Slatinčanka Alenka Fekiačová nám pripravila
„slatinskú náturu“ (kuracie soté v zemiakovej placke).
Za degustátorov boli pozvaní:
- starostka obce Ing. Mária Klimentová
- vedúca školskej jedálne Janka Záchenská
- štatutárka OZ Úhrady Anna Berkyová

Na posledné pripravované jedlo – „ Slatinskú náturu“ boli pozvaní aj hostia - detská lekárka MUDr. Mahútová so sestričkou a obvodný lekár MUDr. Ďuriančik so
sestričkou.
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa do „servítky“ zapojili, všetkým, ktorí
ju navštívili a strávili spolu s nami pekné
chvíle pri dobrom jedle. Poďakovanie patrí
aj obci za podporu tohto podujatia. Ďakujeme!
Anna Berkyová

Hodnotenie futbalovej sezóny 2015/2016
V čase, keď vychádza toto číslo občasníka Slatina, je futbalová
sezóna 2015/2016 ukončená. Naše mužstvá „U 13“ a „A“ mužstvo
odohrali posledné stretnutia 19. 6. 2015. Po každej sezóne je dobré
ju zhodnotiť. Tak poďme nato. Nie však výsledky – vysvetlí sa neskôr.
Naše deti začali sezónu s hlavným problémom – POČET. Na zápasy nastupovali bez náhradníkov, čo uberalo síl pri súperoch s 3 až
8 náhradníkmi. Bojovali statočne v každom jednom zápase, za čo
si zaslúžia pochvalu. Po zimnej prestávke a náboroch sa na našu
radosť rady našich malých futbalistov rozrástli, no musíme naďalej tvrdo pracovať a zlepšovať sa. Zlepšovanie má na starosti tréner
detí pán Martin Paška, ktorému by aj touto cestou chcelo vedenie
klubu poďakovať za obetavosť, trpezlivosť a dobre odvádzanú prácu.
Výsledky v súťaži detí nie sú veľmi dôležite (aj keď vyhrávať chce

každý), dôležitejšie je, že naše deti trávia voľný čas športom. Vedenie klubu sa snaží vytvárať im čo najlepšie podmienky pre rozvoj.
Spomenieme nové tréningové pomôcky, nové lopty, dresy...
Prejdime na hodnotenie mužstva „A“. Verný divák nášho futbalu
vie, že situácia nie je ružová ani v tíme dospelých. Hráčov je málo,
trápia nás zranenia, hra nie je oku lahodiaca. Výrazne sme omladili
tím a hráči sa musia zohrať, stmeliť a všetci veríme, že nová sezóna
prinesie zlepšenie hry a tým aj výsledkov. Ku koncu sezóny sa už
začalo mužstvo zlepšovať, hra sa zápas od zápasu začína podobať
viac a viac na futbal...
Šport je aj o šťastí a snáď ho budeme mať v novej sezóne viac.
Hráčom želáme, aby sa im vyhýbali zranenia a aby mali hlad po
výhrach.
FK Zvolenská Slatina

Z èinnosti kolkárskeho oddielu
Po zimnej prestávke pokračovala jarná časť 2. kolkárskej ligy Stred. Po menej
úspešnej jeseni sa podarilo kolkárom TJ
Zvolenská Slatina využiť výhodu troch domácich zápasov a posunúť sa v tabuľke na
konečné tretie miesto. Slatinskí kolkári sa
presadili aj na turnajoch 2. kolkárskej ligy
Stred, keď na úvodnom v Rimavskej Sobote obsadili s minimálnym odstupom tretie
miesto, pričom Jozef Ondriga vyhral súťaž
jednotlivcov a Ladislav Vician obsadil len
tesne štvrté miesto.
Oporami družstva boli hlavne Jozef Ondriga a Ladislav Vician, ktorí sa presadili na
Majstrovstvách kraja jednotlivcov a Majstrovstvách kraja v šprinte. Ladislav Vician
na MK jednotlivcov vyhral kategóriu seniorov a postúpil na Majstrovstvá Slovenska,
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TJ v mnohom úspešný, ale hlavne náročný
na množstvo zápasov a turnajov, ktorých sa
kolkári zúčastnili.
Ondrej Pleva

Harmonogram zberu odpadu v II. polroku 2016 obec Zvolenská Slatina
MESIAC

DERZBERU
ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY
ODPAD

TRIEDENÝ
ODPAD

NEBEZPE,NÝ
ODPAD

BIOODPAD

JÚL

ͺ

ʹʹ



ʹʹ



ͺ

ʹʹ





AUGUST

ͷ

ͳͻ



ͳͻ



ͷ

ͳͻ





SEPTEMBER

ʹ

ͳ

͵Ͳ

ͳ



ʹ

ͳ

͵Ͳ



OKTÓBER

ͳͶ

ʹͺ



ͳͶ



ͳͶ

ʹͺ



͵ͳ

NOVEMBER

ͳͳ

ʹͷ



ͳͳ



ͳͳ







DECEMBER

ͻ

ʹ͵



ͻ











Slatina prameň informácií, štvrťročný informátor obce Zvolenská Slatina. Vlastník a vydavateľ novín: Obec Zvolenská Slatina. IČO 320447
Redakčná rada: Ing. Mária Klimentová, Ing. Anna Pavlendová, Zuzana Pavlíková, Mgr. Ivan Hraško. Grafická úprava a tlač: WGA s.r.o., Majerská
cesta 73, Banská Bystrica. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obecný úrad Zvolenská Slatina, ul. SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina,
tel.: 045/5394212, Fax 045/5394237, e-mail: obuzvslat@mail.t-com.sk. Evidenčné číslo MK SR: EV 3164/09. ISSN 1338-9300

