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SLATINKA

Dedinu Slatinku nájdete asi 5 km od Zvolena. Leží priamo pri rieke Slatina,
ktorá je v tomto úseku jedným z posledných stredohorských
meandrujúcich vodných tokov v sopečných horninách v strednej Európe.
Výnimočne zachované a rôznorodé prírodné spoločenstvá sú tu
sústredené na pomerne malom území: bohaté brehové porasty
prechádzajú do mokradí a ďalej do lúčnych a lesných spoločenstiev,
strmšie svahy sú obsadené druhmi znášajúcimi skalný podklad a sucho.
Mozaika prírodných lokalít je súčasťou kultúrnej krajiny, ktorá prináša
stáročia úžitky z hospodárenia v lesoch, na lúkach, pasienkoch a ornej
pôde.
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V tomto jedinečnom prírodnom prostredí, vzdialená od hluku hlavných
ciest, je dedina. V údolí akoby inak plynul čas, niekedy sa dokonca zdá, že
neplynie vôbec.  A niekedy sa môže zdať, že sem - tak ako hluk -
nedorazia ani zlé správy. Preto sa zdá prekvapujúce, že o tomto mieste
niekto, kedysi rozhodol, že by malo byť pochované pod hladinou vodnej
nádrže.

S prízrakom nádrže Slatinka žije a bojuje viac ako 60 rokov. Obyvatelia za
tento čas nemohli obnovovať svoje domy ani stavať nové, štát postupne
zrušil v dedine školu, vlakovú zastávku, obmedzil obchod aj možnosť
obyvateľov rozhodovať o svojej obci. Mladší boli nútení hľadať nové
domovy často krát ďaleko od svojej rodnej dediny, a dedina sa postupne
vyľudňovala. S ľuďmi postupne odchádzali spomienky a príbehy, do
zabudnutia upadali dávne názvy zákutí krajiny aj zvyky jej obyvateľov.

Aj keď do Slatinky dnes opäť prichádzajú noví ľudia, a vracajú sa sem aj
potomkovia pôvodných obyvateľov, nie je jednoduché odovzdať ďalej
dedičstvo mnohých a mnohých generácií ľudí, ktorí žili v Slatinke.
Dôvodom je umelý zásah do života dediny, ktorý prerušil prirodzený tok
života, prelievania múdrosti od starších a skúsenejších, k tým, ktorí majú
svoj život iba pred sebou. A preto, aby sa s odchádzajúcimi ľuďmi
nestratili aj ich príbehy, na prelome rokov 2010 a 2011 sme sa stretávali
a rozprávali ... o koláčoch, ktoré v Slatinke piekli dobré gazdiné pri
rôznych príležitostiach, o remeselníkoch, učiteľoch, pastieroch, deťoch aj
dospelých, ktorí v Slatinke žili svoje „obyčajné“ a pri tom jedinečné životy.
O tom, ako sa odlišovali názvami domy, pretože rodiny boli kedysi veľké
a mnohí ľudia sa volali rovnakými priezviskami.

Na nasledujúcich stranách nájdete záznamy z týchto stretnutí, ktoré sme
medzi sebou volali "koláčové". Pridali sme aj časť zápiskov z kroniky
o histórii Slatinky, prepisy niektorých novinových článkov so
spomienkami ľudí, ktorí žili alebo doteraz žijú v dedinke, a samozrejme
tiež fotografie z čias dávnejších aj menej dávnych. To, čo nájdete v ďalších

častiach brožúrky možno vyvolá úsmev, niečo zas vážnejšie spomienky,
prekvapenie. Zároveň je to malým  príspevkom k zachovaniu miestneho
dedičstva dediny a jej obyvateľov.

Pohľad na jeseň u Necpálovcov pri Kopytkoje uličke
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O HISTÓRII SLATINKY ALEBO „NIEČO ZO
SLATINKY“
Dedina Slatinka už jestvuje viac ako šesť storočí. Jej kronika zachytáva
udalosti od prvej písomnej zmienky po koniec osemdesiatych rokov 20.
storočia. V úvode kroniky sa píše: „Táto pamätná kniha obecná založená
bola dňa 20ho augusta 1946. Pôvodná, t.j. prvá kniha obecná bola
založená v roku 1933.“ Najstarší zápis z Kroniky obce Slatinka v rozsahu
šesť rukou písaných strán pochádza od Pavla Necpala Matúškoje. Ďalšie
záznamy sú datované roku 1984, posledný je z roku 1989. Ich autormi sú
Ján Beňo a Juraj Hovorka. Z ich zápisov sa dozvedáme o histórii obce
Slatinka.

Kosci na lúke – Pavol Hovorka a Martin Poliak starý otec Ľuda Buzalku

Obec sa spomína prvý raz roku 1388 ako Zalatha. Ďalšie známe názvy a

spôsoby ich písania: 1393 Slathna, 1406 Zalathna – Minor et Maior, 1424
Zalatha, Kyzalatha, 1808 Malá Slatina, Kisszalatna, od roku 1927 Slatinka.
Ľudovo Malá Slatinka, žartovne Malé Košice – šípkári. Počet trvalo
žijúcich obyvateľov: r. 1869 - 300, r. 1900 - 322, r. 1910 – 318, 1921 - 348,
1948 - 290, 1961 - 312, 1970 - 273, 1984 - 156, dnes - do 15.

Chotár obce má 1546 hektárov. Stred obce má nadmorskú výšku 320
m.nm., chotár od 314 do 844 m.n.m.

O pôvode obce rozprával legendu Ondrej Beňo, zvaný Sórik, ktorý
pracoval podľa neho obec založili dvaja rybári Beňo a Necpal, a pôvodne
sa nenachádzala pri rieke, ale pod lesom na dolinke.

Kedysi obce Slatina a Slatinka (vtedy Zalatha maior et minor) malo
rovnaké práva a povinnosti. V r. 1410 poprosili kráľa Žigmunda
o ochranu, lebo kasteláni Vígľašského zámku požadovali od nich stále
väčšie dávky a služby, a ten im dal listinu, ktoré zaisťovala ich práva
a slobody. Tieto výsady im potvrdzovali aj nasledujúci králi – Matej v roku
1465, Vladislav 1492, ten im dal aj právo jarmokov, potvrdené roku 1598
Ferdinandom. Veľké Slatina bola neskôr menovaná mestečkom a počnúc
od kráľa Leopolda roku 1693 dostávala svoje privilégiá osobitne.

V roku 1424 patrila Slatinka Vígľašskému hradnému panstvu. Neskoršie
bolo spolumajiteľom Malej Slatiny – ako píše Juraj Bánik v knihe Slobodné
a kráľovské mesto Zvolen, vydanej v Turčianskom Svätom Martine roku
1891 – mesto Zvolen. Roku 1746 zvolenskú čiastku v Slatinke odkúpilo
Vígľašské panstvo za 1041 zlatých a 54 grajciarov.

Vígľašské panstvo neraz zaobchádzalo so svojimi poddanými
nespravodlivo a kruto. Ukrivďovaní Maloslatinčania sa nebáli voči nemu
protestovať. 16. júna 1785 poddaní z dediny Malá Slatina píšu list
samému cisárovi Jozefovi II. – sťažovali sa na svoje zemské panstvo, že im
zaberá chotár, nemilosrdne ich zatvára a bide. Podpísaní pod listom sú
richtár Poliak Ján, ďalej Poliak Ďuro, Oravec Juro a „vtory“ Necpál Tomáš.
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6. mája 1788 píše Malá Slatinka podžupanovi Zvolenskej stolice a sťažuje
sa na svoje panstvo, že im nespravodlivo zvýšilo desiatok od oviec.

Malá Slatinka mala drevenú školu a roku 1860 postavili murovanú
s výdavkom 400 zlatých a v roku 1890 novú nákladom 3 tisíc zlatých,
okrem vozových a ručných prác. Peniaze na stavbu školy darovali
urbaristi z odpredaja hory. Učiteľmi bývali sprvu nediplomovaní
remeselníci. Najstarší sa spomína v roku 1803 Juraj Sidra. Najhorší čas
praprapredkov dnešných Maloslatinčanov sa spájal s nájazdmi Turkov.
Dedina však Turkov prežila a prekvitala a to až do doby, kým v r. 1956 v
rámci spracovaného Štátneho vodohospodárskeho plánu ČSR nebola v
priestore medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou naplánovaná výstavba
vodného diela. Priehrada s názvom rovnakým ako názov dediny mala
zatopiť nielen dedinu Slatinka, ale aj celé 12 km údolie rieky Slatina.

Základy zvoničky - Slosiarikovci a Mikušovci (starú zvonicu a šmykňu zrútili, materiál
naniesli do Hlbokej cesty – zmestilo sa tam veľa, ale pán Launer má vodu vo dvore

O dva roky neskôr bola Slatinka oficiálne označená za "zánikovú obec"
(Uznesenie rady ONV vo Zvolene č. 114/58 z 13. júna 1958, bod 5 -
kategorizácia obcí) a rozhodlo sa o nepovoľovaní výstavby nových domov.
V júni 1958 boli vydané posledné dve oficiálne povolenia na výstavbu
domov v Slatinke odborom výstavby ONV vo Zvolene, a hoci v r. 1959
bolo nariadené zastavenie ich výstavby, v auguste 1961 bolo povolené
výstavbu dokončiť. Úplne posledná oficiálna povolená stavba bola v r.
1966 stavba garáže pri dome č. 66.

V r. 1974 bola vydaná nová stavebná uzávera, na základe ktorej bola
zakázaná aj modernizácia či oprava existujúcich domov. Postupne bola
obmedzovaná autobusová doprava do Slatinky, zrušená vlaková zastávka,
obmedzené služby ako obchod, doručovanie pošty, bola zrušená miestna
škola (k 1. augustu 1972). kancelária MNV Slatinka bola zrušená a úrad
prešil pod spoločný národný výbor Zvolenská Slatina 5. augusta 1975 a
pred tým samostatná obec Slatinka bola administratívne pričlenená k
susednej Zvolenskej Slatine. Posledným starostom bol Ján Beňo. Tieto
zásahy viedli k tomu, že mladí ľudia zo Slatinky odchádzali žiť do blízkych
aj vzdialenejších miest a v dedine zostali iba starší ľudia.

V polovici 80 – tych rokov 20. storočia sa začalo s intenzívnou prípravou
VD Slatinka. Boli spracované úvodné aj vykonávacie projekty a v r. 1986
bolo vydané územné povolenie. Na jeho základe dochádza na prelome
80. a 90. rokov k vyvlastňovaniu a vykupovaniu tých nehnuteľností v
Slatinke, ktoré mali byť zaplavené. Nevysporiadané zostali predovšetkým
plochy lesov (vtedy štátne, dnes urbárske), rekreačné objekty pri
existujúcej nádrži Môťová vo Zvolene a pozemky, ktoré síce nemali byť
zatopené, ale ich obhospodarovanie by bolo kvôli VD Slatinka obmedzené
alebo úplne znemožnené. Výstavba však v určenom čase nezačala, preto
územné povolenie stratilo platnosť a niektoré vyvlastnené pozemky a
domy museli byť vrátené pôvodným vlastníkom alebo ich potomkom.
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Z TLAČE
Rozhodnutia o Slatinke, napriek tomu, že sa týkali predovšetkým jej
obyvateľov, robili iní ľudia, často vo vzdialených mestách a bez toho, aby
sa pýtali na názor miestnych. Nebolo zvykom (a aj dnes je to často tak),
dávať verejnosti vedieť dôvody závažných rozhodnutí. Niekedy bolo ťažké
dozvedieť sa vôbec o obsahu rozhodnutia, ktoré významne zasahovalo do
života dediny. Veľmi často sa preto ľudia v Slatinke dozvedeli o svojej
plánovanej budúcnosti z médií.

Novinári opakovane prinášali a prinášajú informácie o začatí výstavby
priehrady či o zmenách v plánovanom využití údolia rieky. Mnohí písali
o Slatinke bez toho, aby tu niekedy vôbec boli. Iní prišli, na základe
jedného pohľadu si urobili názor, a prekvapení obyvatelia už len čítali
skreslené či nepravdivé vyjadrenia, či pozerali na vymenené fotografie
k textom. Mnohí novinári však prišli do dediny s ambíciou skúsiť
porozumieť tomu, čo sa v Slatinke stalo. Mnohí po očarení prostredím
a ľuďmi sa sem opakovane vracajú, fascinovaní osudmi tvrdo skúšaných
rodín a inšpirovaní postojmi ľudí zaznamenávajú príbehy dediny a ľudí
a zoznamujú s nimi ostatných. Niektoré z takýchto článkov nájdete na
nasledujúcich stránkach.

Vpred, 9.3.1976

„V spätnom zrkadle“
Autor: Gustáv Lehocký

Malá obec Slatinka leží v malebnej horskej kotline pod svahmi Zálužnej,
pri rieke Slatina. Obyvatelia boli zväčša roľníci, časť pracovala vo Zvolene
ako železničiari.

V prvej polovici roku 1944 za pomoci žandárskeho veliteľa zo Zvolenskej

Slatiny Drietonského a príslušníka žandárstva Bošku, tu bol založený
ilegálny revolučný národný výbor. Tvorili ho siedmi občania obce. Činnosť
RNV bola usmerňovaná zo Zvolena. Keď vypuklo Povstanie, muži vstúpili
do bojových jednotiek. Železničiari pracovali pri zhotovovaní
pancierových vlakov. Občania obce zásobovali potravinársky oddiel, ktorý
mal sídlo v obci. Veliteľom bol sovietsky kapitán Vorobiev, jeho
zástupcom poručík Cézar, výcvikovým dôstojníkom Goroško a komisárom
npr. Benko.

Pred obchodom – po elektrifikácií Slatinky českými robotníkmi

Partizáni sídlili v domoch č. 17 a 39, v kultúrnom dome a v škole. Obec
partizáni opustili 16. októbra 1944, ale v okolitých horách vytrvali až do
príchodu Sovietskej armády.
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Po čiastočnom potlačení Povstania bolo 26 občanov odvlečených. Tí,
ktorým sa podarilo ujsť do okolitých hôr, nadviazali spojenie so
sovietskou rozviedkou a partizánmi. Sovietskej rozviedke velil kapitán
Petrov. Partizáni rušili železničnú dopravu a za pomoci maďarských
vojakov – antifašistov pod Sitárkou podpálili a zničili muničný vlak. V obci
sa skrýval chorý partizánsky lekár MUDr. Štefan Kartal.

Dňa 5. marca 1945 Slatinku oslobodili vojaci, ktorí popri toku Slatiny
a Očovky 11. marca prenikli ďalej na zvolenskú stanicu a do Môťovej.

PRÁCA, 29.1.2000

„Štyridsaťšesť rokov pod krkom“
Autor: Michal Záleta

Videlo sa mi, že o Slatinke viem už všeličo. Totiž: skôr ako som sa pobral
ta hore, pod Javorie, starostlivo - a predpotopnejšie ako pred tridsiatimi
rokmi - som zbieral všetky dostupné zmienky roztrúsené po novinách: o
Slatinke a Slatinčanoch, poslancoch, vodohospodároch a ochranároch,
úradoch a ministerstvách. Toľko ľudí v ostatnom čase hovorí o Slatinke,
že som zaváhal: Treba ta vôbec ísť? Znovu, a najmä inými očami som si
prečítal Beňov román spred štrnástich rokov Kým príde veľryba. S jeho
autorom som presedel potom celý večer. Veď románová Kotlinka má
svoje pramene v skutočnej Slatinke. Ján Beňo je totiž odtiaľ, a hoci sa

pred štyridsiatimi rokmi usadil v Bratislave, zo svojej Kotlinky vlastne
neodišiel nikdy. A iba vlani, 22. novembra, z nej odišiel, žiaľ, navždy, Juraj
Hovorka. Muž, ktorý by o Slatinke vedel naozaj veľa rozprávať. Pripusťme,
že práve sváko Hovorka by mohol byť skutočným predobrazom
románového Uhrina: čaká síce na veľrybu, ktorá pripláva s veľkou vodou,
keď postavia priehradu, no ako predseda občianskeho výboru jednostaj
,,chce, aby obec napriek zániku bola najlepšia v okrese".

Dojičky na družstve v Slatinke (1975- 1976): panie Adamkovičová, Hovorková,
Necpálová, Slosiariková, Beňová, Poliaková, Ondrej Ďuriš ml. Autor: O. Ďuriš st.

Stretol som sa aj s inými ľuďmi: s kňazom, so starostom, s ochranármi zo
Združenia Slatinka, s mužom, ktorý síce nechce byť menovaný, zdá sa mi
však, že o prírode, priehradách, vodách, ale i o živote vie toho ozaj dosť;
hoci dnes robí inú robotu, vzdelaním je poľnohospodársky inžinier a sám
pochádza z dediny, ktorú síce nezatopili, ale pričlenili veľkej Bystrici
(rozumej: Banskej): ,,Za dva roky som prišiel o otca a o mamu – úplne
zdraví ľudia..."

Počul som a čítal teda za a proti, hmatkajúc po podstate problému, no iba
tam, bokom od hlavnej cesty medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, iba
v odchádzajúcej Slatinke som pochopil, ako málo viem, hoci len ako
svedectvo.
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SOTVA NA ZÁZNAM...

Po tom, ako mi Ján Gabaš trochu namosúrene, trochu ironicky, no
najskôr podozrievavo šprihol rovno medzi oči: „Tu sa už popísalo! Aj
kroniky, a tak ďalej, čože tu treba písať nanovo, kto to chce nanovo
počúvať... Vy to nenapíšete lepšie, ako sme to napísali my“. Alebo po
tom, ako mi slatinský prišelec spred piatich rokov, teda Štefan Hriň, po
dlhom váhaní, či sa má so mnou pustiť do reči, si napokon zafilozofoval:
„To viete, aj jelene v lese ustúpia tomu najsilnejšiemu.“ Či po tom, ako
jedna z tiet Beňových (po dvoch dňoch sa mi krstné mená žien s týmto
priezviskom beznádejne plietli) odmietla sa so mnou zhovárať o
čomkoľvek. Dovolila mi síce záber, ako vymetá sneh spred priečelia
domu, ale to naozaj bolo všetko. Nebola ani pritom zlostná, ani
nahnevaná, videlo sa mi, že skôr láskavá: ako žena, ktorá chce mať pokoj.
Takmer ako Rasputinova Anna z Troch dní života. Vľúdne ma odkázala na
suseda oproti, ktorý práve vyšiel pred bránu. No najmä po tom, čo práve
muž spred brány domu číslo sedemdesiat vyhlásil: „Nepoviem vám ani
slovo!“ Do mŕtvolného ticha dediny, v ktorej som za dva dni iba raz počul
zabrechať psa a podvečer zavrčali traktory, vracajúce sa odkiaľsi z lesa,
zazneli jeho slová nielen rozhodne, ale na okamih ma zachvátila panika,
že muž pred bránou dodýcha. Stál som od neho hádam na dva kroky,
videl som teda, ako mu na tvár vystupujú kapiláry. Ani sa nepamätám,
ako som ho utišoval. Naozaj som bol očividne zmätený, najmä keď muž
nedodržal slovo a pokračoval: „Aj vy patríte k tým zeleným?! Či ku
komu?!“

Zreteľne som zavrtel hlavou a ešte zreteľnejšie, aby na chvíľočku stíchol a
vnímal, čo mu odpovedám, som sa sám počul, ako kričím: „Nepatrím k
nikomu. Iba zbieram fakty a názory o vašom živote.“ Ale muž pred bránou
ma v tejto chvíli ešte nepočúval: „Nech sem prídu bývať tí, čo chcú, aby
sme tu ostali. Nech to skúsia na vlastnej koži. Čo mám z toho, že dedina
má vyše šesťsto rokov, a že tu kedysi žilo vyše tristo ľudí, keď sa cítim ako
v klietke?!“

„Vy teda chcete odtiaľ odísť,“ ponúkal som ho cigaretou.

„Pravdaže chcem,“ odvetil o čosi pokojnejšie. „Povedzte, čo má človek z
takého života... Nemáte kam ísť, ako sa vrátiť, autobus chodí dva razy do
dňa, obchod otvoria dva razy do týždňa na pol hodiny.“

„Na dve,“ spresňoval som: „Keď ľudia nakúpia, obchodník odíde. Veď čo
by tu aj robil.“

Pred studňou na dolnom konci neznámy fešák s tromi miestnymi ženami

„Chlebík jedávame aj štvordňový,“, ozvala sa zrazu žena spoza mužovho
chrbta.

„Možno ste aj dobrý človek,“ pripustil muž: „ale všetci, ktorí sem prídu,
vyzerajú takto: Usmievajú sa, prikyvujú, a potom  po novinách a v televízii
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hovoria inak.“

„Nechcem vravieť inak, iba to, čo som sa dozvedel.“ odvetil som, zdá sa,
dosť dôveryhodne, lebo muž napokon otvoril bránku a pozval ma dnu.
Zhovárali sme sa vyše hodiny, hádam dve, nevnímal som čas: cítil som sa
ako doma. Vedel som, že som s dobrými ľuďmi, ale ani trochu sa mi
neuľavilo. Skôr naopak. Hoci mi prezradili všeličo, svoje mená si nechali
pre seba. Môžbyť sa do tohto domu ešte vrátim: je totiž posledný, ktorý
v Slatinke postavili. Po tom všetkom som sa teda v duchu spytoval: Kto
môže bez zaváhania povedať, že pozná pravdu o Slatinke?

NETUŠENÝ PRÍZRAK KALVÁRIE

Ponajprv to bola zrejme rybárska osada a slúžila Zvolenskému panstvu. V
rieke Slatine - ktorá vlastne stojí na začiatku príbehu, a hoci nie je ani
jeho príčinou, nepochybne sa stala jeho dôvodom - totiž žili liene, pstruhy
a podustvy, v hlbočinách šťuky a, pravdaže, jalce, mreny: nepoznám
všetky ryby našich vôd. Muselo to byť približne takto: Veď ešte nedávno,
sotva pred pár desaťročiami, Slatinčania - napospol pytliaci, ako napokon
všade v dedinách, ktoré Boh obdaroval riekou, rybami a zabudnutím -
chytávali ryby ako v Tichomorí. Kruhovou sieťou. To v lete. A v zime do
čereňov, ale najprv bolo treba vysekať do ľadu prierubu...

Za dlhých šesť storočí sa iba v druhej polovici šestnásteho starí
Slatinčania báli, že dedina nevydrží a podľahne - Turkom. Preto sa ich
richtár 2. októbra 1554 pobral do zvolenského zámku za kapitánom, s
dvoma zlatkami a dvadsiatimi denármi, požiadať o ochranu. Turci najprv
iba krúžili naokolo a napokon - po dvadsať jeden rokoch a tri dni pred
Štedrým dňom - ,,udeřili byli a mnoho lidi sebov pobrali byli," ale, ako
píše v starom liste hradný kapitán, drábi a chudobní ľudia šli hneď za
nimi: Svojich oslobodili, a aby sa nevracali bez koristi, chytili k tomu aj
troch Turkov a troch ,,jinich". Také poníženie si Turci môžbyť zapamätali.
Ktohovie. No o trinásť rokov, začiatkom júna, dedinu vypálili. To sa vie.

Na moste – Milutin Beňo a Pavol Slosiarik

Slatinka však vstala aj z popola a Slatinčania opäť a nadlho orali a siali,
kosili a lovili, rúbali horu a zvážali drevo, modlili sa a hrešili, milovali sa a
žili, ale aj umierali. Naisto sa im vtedy videlo, že naveky bude tak, až do
Posledného súdu. Aj rieka to všetko dozaista videla, a mlčala, iba sa
jednostaj a húževnato kľukatila cez tvrdé sopečné horniny. Nik z nich
vtedy netušil, že vidia zázrak prírody. Rieky totiž zvyčajne meandrujú v
mäkkých horninách, v štrkoch a pieskoch; vo vulkanických tečú priamo
cez pukliny. Dozaista netušili ani to, že vody Slatiny, v ktorej sa umývali a
napájali statok, by mali raz slúžiť na nadlepšenie Hrona - čo je v reči
technikov, ekológov a vodohospodárov len iné, svojrázne slovo pre
zdvihnutie vodnej hladiny - a teda koniec koncov Mochovciam. Naďalej
verili v Boha s nepopierateľným evanjelickým prízvukom; neskôr aj
železnici, veď ich takmer všetkých živila, a roli: tej odjakživa. Azda len Ján
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Gabaš, ktorý sem prišiel na svoju poslednú ,,štáciu", im pokazil štatistiku:
nie je ani evanjelik, ani železničiar, ba ani roľník, ale katolík a učiteľ. Jeho
vplyv na slatinské deti bol, tuším, veľký, na slatinskú štatistiku nepatrný,
približne 1/320, a na to, že len čo jeho žiaci odrástli, doma neostali -
nijaký. Rok predtým, ako prvý raz vstúpil dediny - a Ján Gabaš prišiel v
päťdesiatom piatom - v Slatinke začal platiť štatút zánikovej obce.
Stavebná uzávera. Obec začleňujú do zátopovej oblasti: raz tu teda bude
stáť priehrada. Nuž preto je dom číslo sedemdesiat posledný a najnovší,
niet na ňom puklín ani nesadá. Nuž preto mladí, len čo im narastú krídla,
odchádzajú nielen z domu, ale aj z dediny. Usadia sa vo svete: väčšina iba
na skok od Slatinky, v neďalekom Zvolene. Pribehnú na víkendy, na
prázdniny, a vtedy ožije aj umierajúca Slatinka: deti sú ako voda, pôda a
vzduch dohromady - vždy prinášajú život. A potom znova všetko stíchne a
zhasne ako svieca: V pondelok večer sa svietilo iba v troch domoch; ako
na lazoch.

Terajší Slatinčania - štyridsaťšesť ľudí, toľko ich tu ešte ostalo a čaká - sú
naozaj v požehnanom veku: priemerný Slatinčan má sedemdesiatpäť
rokov. Aj tento údaj štatisticky značne zlepšuje zopár rómskych detí a ich
rodičia: mnohí z nich však prišli do Slatinky iba nedávno a na prechodný
čas, zo Zvolenskej Slatiny i odinakiaľ, do prázdnych, uvoľnených domov.
Jednu takú rodinu som videl dokonca v niekdajšej hasičskej zbrojnici.
Sedemdesiatnik je v Slatinke mladíkom. Veď Jano Gabaš bude mať v apríli
deväťdesiat, sváko Slosiarik tiež toľko, ak nie viac, a takých ako Ján Mikuš,
ktorému ide na sedemdesiaty siedmy, je väčšina. Ešte tak môj
podvečerný spoločník, invalidný dôchodca Števo Hriň, je pred
šesťdesiatkou a tuším Paľo Svital. Ale o ňom to nemôžem tvrdiť naisto.
Keď sa totiž dozvedel, že by som sa rád porozprával aj s posledným
mužom zo Slatinky, ktorý ešte pracuje, vyhovoril sa na akési súrne
povinnosti. Už si nespomínam načo, hoci ma Mária Gabašová
informovala nielen hneď, ale aj presne. Viem však, že keby som ho
jednako len hľadal, v krčme by som ho nenašiel, tu krčmy niet.

ČAKALI, A STARLI

Keď prišla stavebná uzávera, terajší Slatinčania mali vtedy tridsaťpäť,
tridsať, dvadsaťpäť i menej: žili, pracovali a čakali. Rok, dva, desať,
dvadsať, tridsať, tridsaťpäť. Nemohli ničím pohnúť, hádam len škridľu
vymeniť, ak zatekalo. Čakali, a starli. Naozaj vieme húževnato a vytrvalo
držať svojich ľudí pod krkom! Ani Puzov Krstný otec by sa za nás nemusel
hanbiť.

Keď prišiel do dediny gen. Voljanský ktorý oslobodzoval Slatinku počas II. sv. vojny

Až v osemdesiatom ôsmom a deviatom - tuším štyri roky po tom, ako
prišiel na svet úvodný projekt vodného diela – začali vykupovať alebo
vyvlastňovať prvé domy. Domy sa vykúpili, ale polia, lúky, ostali a
ostávajú pôvodným vlastníkom. No čo z toho, keď stavebná uzávera ich
zakazuje previesť na iného, povedzme, predať. A keby aj nezakazovala:
Kto si kúpi alebo najme zem, ktorá raz bude pod vodou!
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Už štyridsiaty šiesty rok sú Slatinčania zajatcami svojho vlastníctva. Najmä
svojho poľa, lebo domy, až na zopár výnimiek, im už vyše desať rokov
nepatria. Predali ich štátu. A keďže dostali aj peniaze, nájdu sa ľudia, ktorí
vykrikujú, že vtedy sa mali o seba postarať, mali si vraj hneď pokúpiť
domy alebo družstevné byty. Kedy? Ako? To mali prísť do Zvolena na
námestie a vykrikovať: Tu mám stotisíc, kto predá byt?, rozhorčuje sa ich
slatinský rodák. A rozumiem mu, ako mu len rozumiem! Veď ani vtedy
nečakali byty na ľudí. Aj vtedy bolo treba čakať na byty päť, desať, ba aj
pätnásť rokov. A navyše, v jeseni prišla ,,nežná", a s ňou, či v jej stopách,
stavebná mizéria, z ktorej sme sa nespamätali podnes. Utešene rástli iba
ceny. Dnes si Slatinčania môžu za tie peniaze aj s úrokmi kúpiť sotva
pätinu obyčajného domu. Poznáte niekoho, kto predá pätinu bytu alebo
tuctového domu?

Varenie a chlapi po dožinkoch

Moment, 7.7.2000

„Vyhnanci z doliny“
Autor: Ján Karásek, fotografie: Marta Földešová

Prízrak vodného diela ešte stále máta obyvateľov Slatinky

Sedemdesiatročnú Lýdiu Beňovú voda akoby prenasledovala po celý
život. Na rodisko - dedinku Málinec - sa jej nechce ani spomínať.
Rodičovský dom skonfiškovali komunisti a neskôr časť rozsiahlych
pozemkov zaplavila voda z blízkej priehrady. Keď v päťdesiatom šiestom
odišla bývať za manželom do Slatinky pri Zvolene, ani netušila, že o dva
roky úrady vydajú nariadenie o zákaze výstavby rodinných domov. Na
rysovacích doskách plánovačov sa už črtali kontúry vodného diela.

Od roku 1958 v dedine platil zákaz stavebnej uzávery. S takýmto ortieľom
Slatinka mala svoje dni zrátané. Vystavovanie úmrtného listu zátopovej
obci však trvalo neuveriteľných štyridsaťdva rokov. Po dlhých ťahaniciach
odbor životného prostredia Okresného úradu vo Zvolene rozhodol o
skončení stavebnej uzávery, pretože výstavba priehrady bola stále v
nedohľadne. Prednostovi okresného úradu Petrovi Randuškovi tento krok
príliš nevoňal. Podal podnet na Krajský úrad v Banskej Bystrici.
Nadriadený orgán zrušil rozhodnutie o zrušení stavebnej uzávery a vedúci
odboru životného prostredia letel zo svojho miesta.

V jednom z minuloročných čísel MOMENTU sme sa kauzou vodného diela
zaoberali práve v čase, keď sa aktivisti z ochranárskeho združenia Slatinky
usilovali vlastnými telami zabrániť demolačnej čate splniť jej úlohu.
Márne. Buldozér zrovnal so zemou dva domy. To všetko niekoľko hodín
pred tým, ako banskobystrický úrad vyhovel odvolaniu právneho
zástupcu a vec vrátil na nové konanie.

Rok 2000 preťal spleť protichodných verdiktov. Ministerstvo životného
prostredia SR definitívne zrušilo stavebnú uzáveru, ktorá bola paradoxne
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oficiálne vyhlásená až v roku 1984! Ministerstvo tak malo rozhodnúť už v
roku 1986. Pretrvávanie platnosti stavebnej uzávery bolo nezákonné,
pretože investor - Vodohospodárska výstavba - nezačal projekt v
stanovenom termíne... Zdá sa, že Slatinku možno vzkriesiť. Ale zdania
zvyčajne klamú.

MÔŽEŠ A MUSĺŠ

Hneď prvý dom na slatinskom rázcestí patrí Lýdii Beňovej. Teraz má
vlastne šťastie v nešťastí - jej strechu nad hlavou neodkúpili, ale
vyvlastnili. Minulosť však zostáva ťarchou.

Na drevenom moste

"V osemdesiatom ôsmom sme sa schádzali v kultúrnom dome, kam za
nami prichádzali ľudia z Vodohospodárskej výstavby. Vysvetľovali, aké
vodné dielo tu bude, aby sme sa nebáli, aké to bude fantastické. Že oni

domy vykúpia za dobré ceny, veď ich ohodnotia odborníci, sľubovali byty,"
hnevá sa Beňová. "Ale to vôbec nebolo tak. "

Manžel Ján protestoval a prehováral občanov, aby kúpno-predajné
zmluvy nepodpisovali. Štát ponúkal za pozemky v intraviláne obce po
štyri koruny za štvorcový meter a mimo nej po štyridsať halierov. Na päť
nehnuteľností pripadol jeden odhadca, vraj aby sa ľudia nemohli
dohodnúť. Beňo zohnal mapu. Susedia sa k nemu chodili radiť, každému
zapísal jeho parcelu a frfľal odporcom: "Vy nás nútite rýchlo, rýchlo
podpísať. Ale od budúceho roku má vstúpiť do platnosti nová vyhláška.
Ceny za domy budú podstatne vyššie." Keď bol taký múdry, právnička
zastupujúca štát ho musela zahriaknuť: "A čo vy máte spojenie na eštébé,
keď tak všetko dobre viete?" Na výber zostali dve možnosti: "Keď
nepredáte, tak vás vyvlastníme."

Vlastníci sa tak po podpisoch kúpno-predajných zmlúv stali nájomníkmi
vo vlastných domoch. Štyria - piati majitelia nesúhlasili a ich
nehnuteľnosti vyvlastnili. Peniaze dostali také isté, rozdiel bol len v
jednom: Medzi môžeš a musíš. Ján Beňo, ekonomický námestník v
Agrozete, sa v roku 1989 presťahoval s manželkou do podnikového bytu
vo Zvolene.

DRUHÁ STRANA MINCE

Príchod dvadsiateho storočia oslavovalo tristodvadsaťdva obyvateľov
Slatinky. Život dediny sa točil podľa prírodného kolobehu. Na páračkách
sa okrem peria pretriasli všetky klebety, hrávalo sa divadlo, na Veľkú noc
detváky chodili od domu k domu. Aj Rómovia boli akísi iní. Keď prišla
zaspievať slepá Cigánka, Lýdia Beňová jej zabalila z makovníkov či
tvarohovníkov, čo napiekla. "Môj nebohý muž bol veľmi pripútaný k
rodnej obci. Aj ja som sa takisto previazala, akoby som sa tu narodila,"
tvrdí matka dvoch detí.

V malebnom prostredí, s potokom tečúcom uprostred dediny, dcéry
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prežili detstvo. Mladšia Lívia na tie časy nedá dopustiť. "Boli čarovné.
Koľkokrát sme zobrali korčule, aby rodičia nevideli, a išli sme na ľad. Cez
školské prestávky sme utekali na kopec. Učiteľ nás musel vytrestávať
trstenicou."

Ešte stále je okolie Slatinky malým rajom pre rybárov, zberačov malín a
hubárov. Svoj ráz si absurdne ponechala kvôli nikdy nezrealizovanej
priehrade. "To si pamätám dobre. V šesťdesiatom piatom roku odklepli,
že sa priehrada bude stavať. Potom prišla povodeň na Dunaji a peniaze
išli na úpravu jeho toku," obracia druhú stranu mince Beňová. Dnes v
Slatinke žije ani nie sedemdesiat ľudí, prevažne v dôchodkovom veku.

KRĺŽOVÁ CESTA

Prízrak vodného diela vtrhol do každej rodiny. Vidiečania by si aj postavili
nové domy, porobili prístavky, no úpravy mohli vykonávať len v
interiéroch.

"Neustále sme boli v strehu, nemali sme pokoj z toho bývania. Stále sme
niečo chceli a nič neurobili," ukazuje Beňová na garážové vráta chátrajúce
pod prístreškom i na kedysi nový, takisto nikdy neosadený rám okna. "S
maľovaním okien to bolo obdobné. Sama som ich natrela, načo sa s nimi
babrať, veď už pôjdeme. Po desiatich rokoch som líčila znovu."

V roku 1991 nasledovalo druhé dejstvo krížovej cesty. Beňovci sa dostali
do sporu. Využili paragraf stavebného zákona, podľa ktorého vlastník
môže požiadať o zrušenie vyvlastnenia v prípade, ak sa nezačne s
výstavbou v plánovanom termíne. Pokus o mimosúdnu dohodu zlyhal.
"Vodohospodárska výstavba nám mala vrátiť nehnuteľnosť, my zas
peniaze. Ale my sme ich už podelili na troje - každý z rodiny dostal a každý
minul. Manžel navrhoval splátkový kalendár. Nepristúpili," rozpráva
Beňová. Takzvané bezdôvodné obohacovanie sa skončilo v súdnej sieni.
Beňovci sa pokúšali znížiť cenu, cez roh domu sa ťahala prasklina. "Keď
robili pri Slatinke všelijaké geologické prieskumy a vrty, len to tak dunelo.

Vodohospodárska výstavba však mala svojich právnikov z Bratislavy a tí
sa vedeli dobre vyjadrovať. "

Dcéra Lívia prikyvuje: "Po súde som s otcom, idúc po meste, plakala."
Beňovci nakoniec peniaze zohnali. V súčasnosti sú v celej Slatinke len dve
nehnuteľnosti, ktorých vlastníci sú pôvodní majitelia. Dom Beňovcov je
jednou z nich.

Pred domom Trckovcov, stará mama Ľuda Buzalku

ODŠKODNENIE

Po rozhodnutí ministerstva životného prostredia sa dostáva do popredia
otázka odškodnenia obyvateľov obce za dlhoročné obmedzovanie ich
ľudských práv. Aktivista Roman Havlíček z ochranárskeho združenia
Slatinka nepopiera, že práve ich organizácia pomohla k zrušeniu
stavebnej uzávery: "My sme spravili prvý krok k tomu, aby si ľudia mohli
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začať domy aspoň opravovať. V tom druhom pri obhajobe svojich práv
budú už môcť kričať sami."

Na jeseň minulého roku vznikla Spoločnosť priateľov Slatinky združujúca
predovšetkým bývalých vlastníkov. Podľa Havlíčka by vláda mohla zrušiť
kúpno-predajné zmluvy a v prípade záujmu obyvateľov domy opätovne
odkúpiť, tentoraz však v reálnych hodnotách. Pri uplatnení druhej
alternatívy by mali občania dostať šancu na kúpu domov za zníženú cenu,
ktoré pre nich stavajú v Zvolenskej Slatine.

Advokát Ján Hrubala zastupujúci združenie, je skeptickejší, hoci sa takisto
domnieva, že rozhodnutie o zrušení stavebnej uzávery je jednoznačným
dôkazom porušovania ľudských práv. "U nás pri odškodňovaní je veľmi
ťažká vymáhateľnosť práva. Je takmer nemožné vyčísliť ujmy, ktoré ľudia
utrpeli, v tomto náš poriadok zaostáva za anglo-americkým právom. Táto
skutočnosť je spôsobená aj tým, že u nás prakticky neexistujú žaloby v
tomto smere." V legislatívnych dierach sa pokúša skúmať (ne)platnosť
kúpno-predajných zmlúv a možnosti náhrady škody. "Je to zatiaľ
neprebádaná cesta, ale možno riskneme aj žalobu."

Zrušenie stavebnej uzávery zároveň neznamená amen projektu vodného
diela. Starí ľudia v Slatinke už majú za tie roky príkorí dosť a chcú sa z
obce vysťahovať. Vodohospodárska výstavba ako majiteľ objektov vraj
bude pokračovať v odstraňovaní stavieb. Lýdia Beňová trávi zimu v
činžiaku a v lete chodí do svojho domu, ktorý možno raz zostane stáť
medzi ruinami a nad výškou odškodného len mávne rukou: "Ktože to
urobí!? Nedá sa zaplatiť to všetko, čo sme my museli prežiť."

SLOVENSKO, 1/2013

„Prípad s názvom Slatinka“
Autor: Ján Beňo

Príbeh o tom, ako sa z výstavby vodnej nádrže na rieke Slatina, ktorá
mala zatopiť obec Slatinka a dokonca aj nejaké domy v susednej
Zvolenskej Slatine a ako sa potom z likvidovania dedinky v romantickom
údolí so zriedkavými meandrami dolného toku rieky stala obrana a
ochrana tohto dávneho ľudského sídla, tento príbeh nemá vari obdoby v
histórii výstavby vodných diel na slovenských riekach.

Už roku 1954 došlo k stavebnej uzávere pre Slatinku, ktorá túto obec
pasovala na zánikovú. Z vtedajších 312 obyvateľov klesol ich počet v roku
1985 na 138, väčšinou dôchodcov a bolo medzi nimi aj 30 prisťahovalcov,
ktorých sem pritiahol štátny majetok. A v letáku, ktorý vydalo roku 1998
ochranárske Združenie Slatinka, pôsobiace vo Zvolene od roku 1993, sa
písalo, že Slatinka má už menej ako 80 obyvateľov väčšinou vyše
sedemdesiatročných...

PRÍPRAVY NA STAVBU BEZ PEŇAZÍ

Hoci sa s plánovanou výstavbou priehrady otáľalo, hroziaci zánik
povyháňal mladších ľudí z obce prevážne do blízkeho Zvolena. Investor
vodného diela, štátny podnik Vodohospodárska výstavba termín začatia
výstavby ustavične odsúvala a aj koncom deväťdesiatych rokov hovorila o
tom, že v najbližších desiatich rokoch nebudú prostriedky na jeho
realizáciu. Odvtedy prešlo už pätnásť rokov a tieto štátne prostriedky
stále nie sú...

Do obce však v osemdesiatych rokoch chodili aj sociológovia a iní
objednaní odborníci, aby sa zachovala písomná dokumentácia o obci,
ktorej zaliatie sa pripravovalo. Ja ako rodák zo Slatinky som napísal
rozsiahlu kroniku obce od prvej písomnej zmienky o nej v roku 1388.
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Moja manželka ju prepísala úhľadným učiteľským rukopisom do
príslušného úradného bachanta. Kronika vzbudila obdiv na okresnej
výstave. Pozornosť vtedajšej literárnej obce si zas vyslúžil môj román Kým
príde veľryba z roku 1986 odmenený najvyššou literárnou cenou. Kniha
podľa kritiky bola nepomerne viac ako kronikou jednej obce vo
výnimočnej situácii, dotýkala sa neuralgických bodov vtedajšej slovenskej
súčasnosti. Realistické sa v nej spája s absurdným, podobenstvo so
satirou a groteskou.

PO „VEĽRYBE“ VÝKUP

Svoje rodisko som neidealizoval. Hrozba zániku v nej nevylučuje
najrozličnejšie predstavy a ambície ľudí. Tradičná pracovitosť, ale aj
neznášanlivosť. Nehasnú sympatie a antipatie a vidina zániku nedusí u
každého ciele, ktoré ešte chce dosiahnuť. Literárne postavy sú do značnej
miery prototypmi živých ľudí. Románový Uhrin, predseda občianskeho
výboru, dokázal u úradov presadiť, aby sa cesta do zánikovej obce
poriadne vyasfaltovala, podaril sa aj kanál popri ceste, odvádzajúci vody,
ktoré ju zaplavovali. Brigáduje sa, aby obec bola medzi prvými v okrese.

Staručký Matej Kán z vŕšku sa chce dožiť sto rokov. Má videnie, že hľadí z
výšky, ako voda stúpa, všetko zaleje a potom príde ohromná ryba,
veľryba z mora alebo zo zeme, bude sa prevaľovať „ako sto vykŕmených
bravov...a beda tomu, kto by sa jej postavil do cesty“. V knihe vlastne iba
Ondrej Lievaj hovorí: „Priehrada nebude. Ja tomu neverím.“ So
zmrzačenou ľavou rukou opravuje rozprávačovi strechu a radí mu, aby si
aj dom ovakoval. Priehrada je podľa neho len taká finta úradov, skúška
ľudí a „Keby sme sa lepšie držali, môžu nás bozať...“Treba v dedine všetko
dať do poriadku a potom povedať pánom „len skúste. Tu nemáte právo
ničím hýbať!“ Írečitá ľudová filozofia.

Čo všetko sa muselo premlieť v hlavách Maloslatinčanov v desaťročiach
čakania, striedania pocitov a nálad...

AJ PO VYKÚPENÍ DOMOV A POZEMKOV PRI NICH ZA SMIEŠNE NÍZKE
CENY

koncom osemdesiatych rokov, tesne pred zvýšením cien pozemkov a
nehnuteľností, bola výstavby priehrady iba v neurčitej „dohľadnej dobe.“
Ľudia, ktorí v Slatinke ešte zostali, bývali vo vlastných domoch ako
nájomníci. Predtým sa zrušila železničná zastávka, spustla škola a
kultúrny dom, obmedzila sa autobusová doprava, zanikol obchod.
Zintenzívnili sa protestné akcie Združenia Slatinka, ku ktorému pribudla aj
Spoločnosť priateľov Slatinky spájajúca jej bývalých obyvateľov a nových
sympatizantov.

Pohľad z Rovienky
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SNAHA BÚRAŤ A ODPOVEĎ MINISTRA

Bolo treba brániť obec pred nezmysleným búraním dom, ku ktorému
takticky pristupovala Vodohospodárska výstavba – na to investície mala,
zbavila by sa tak starostí o svoj majetok a urýchlila začiatok výstavby
priehrady. Bývalí majitelia domov začali dostávať výzvy vyprázdniť ich do
určeného termínu, pretože „ohrozujú verejnú bezpečnosť.“ Po zbúraní by
sa už zo strany ochranárov verejne od začiatku spochybňujúcich potrebu
a účelnosť priehrady nemohlo argumentovať rekreačným využitím
územia Slatinky či aj jej využitím ako prímestskej zóny.

K búraniu potom došlo iba v troch – štyroch prípadoch. Medzi nimi
nemohol chýbať nikoho a nič neohrozujúci rodný dom spisovateľa a
zaslúžilého umelca, autora nepríjemnej knihy a publicistických protestov.
Kôpočku pozostatkov búrania som sa odvážil vidieť až po desiatich
rokoch. Hneď na druhý deň po ňom boli búracie práce úradne
zastavené...Ochranári zo Združenia... dokazovali, že výstavba Vodného
diela Slatinka by bola enormne nerentabilná, zvýšenie hladiny Hrona,
ktoré malo byť jej hlavným účelom, by bola minimálna a vedenie jadrovej
elektrárne v Mochovciach  sa viackrát vyjadrilo, že pre svoju potrebu
vodu VD Slatinka nepotrebuje. Odborné štúdie hovoria o oveľa lacnejších
a enviromentálne prijateľnejších alternatívach pre Hron.

Lenže reakcia ministra pôdohospodárstva Pavla Koncoša, keď sa
18.4.1999 skupina Maloslatinčanov obrátila na vládu s protestom a s
požiadavkami bola taká, že každému z nich dal napísať, že budúca stavba
priehrady „je jednou z rozhodujúcich rozvojových vodohospodárskych
investícií...a nie je preto reálne očakávať, že bude z koncepcie vodného
hospodárstva vypustená“. Hovoril o otázke času a peniazoch a tvrdil tiež,
že opustené a poškodené nehnuteľnosti v Slatinke bude
„nevyhnutné...odstrániť.“

ŠTÁTNE FARIZEJSTVO, ALE NAPOKON AJ POMOC

Úradná myšlienka zriadiť vo Zvolenskej Slatine Dom opatrovateľskej
služby z názvom Slatinka pre opustencov v Slatinke a iných vysťahovalcov
z nej sa uskutočnila. Dom s účelovým názvom zriadený z bývalej škôlky
bol otvorený za prítomnosti vedúcich osobnosti z Vodohospodárskej
výstavby. Vtedy som, v roku 1988, napísal do oblastných novín článok
Slatinka a štátne farizejstvo o tom, že vodohospodári prišli s takouto
iniciatívou ako s krížom po funuse, pretože Maloslatinčania do
opatrovateľského domu nepôjdu, je treba dať im riadne bývanie v
Slatine. Výstavba ich náhradných domov a bývania sa tam neoneskorila
vinou „opozície výstavby VD“, ale tým, že štát sa neskoro pustil do
plnenia svojej povinnosti, keď sa už dosť dávno videlo, do akého stavu sa
pričinením zadĺžených vodohospodárov dostala dedinka pri rieke.

Zostarnutí a ďalší, ktorí mali právo na bývanie vo Zvolenskej Slatine, boli v
roku 2000 ubytovaní v šestnásťbytovom perfektnom činžiaku a v domoch
na novej Maloslatinskej ulici. Naša pozornosť sa teraz môže obrátiť k
tomu, ako zánik odsúdená dedinka začala ožívať a čo toto ožívanie
spôsobilo. Už skoršie sa dosiahlo zrušenie stavebnej uzávery a možnosť
užívať svoje domy dostali za finančnú úhradu dostali aj ich majitelia a o
trochu neskôr aj chalupári z bližšieho i vzdialenejšieho okolia Slatinky. Ich
prítomnosť v dedine vidieť aj na vzhľade niektorých domov. Združenie
Slatinka má svoju „základňu“ v opravovanej budove školy, kde je aj
ekocentrum organizujúce tábory, stretnutia a vzdelávanie pre mládež.

POMÁHA AJ MLÁDEŽ ZO SVETA

V auguste 2012 sa v Slatinke uskutočnil už druhý tábor mladých
dobrovoľníkov INEX zo šiestich európskych krajín, z Kórey i z Taiwanu.
Pomáhali pri oprave mosta a školy, pri čistení pasienkov i údržbe
náučného chodníka Údolím Slatiny. Nočná ulica Slatinky je od 6.júna 2012
osvetlená na kritických úsekoch siedmimi solárnymi svietidlami.
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Začína sa aj s ochranou porastov brehov rieky. Na mieste zbúraného
domu číslo 34 vzniká detské ihrisko... Už viac rokov sa – bývalí obyvatelia
dediny a jej priatelia – stretávame každý rok pred koncom leta v našej
bývalej školskej učebni. Tri razy som bol v nej aj „učiteľom“, ktorý hovoril
o histórii obce, jej školy a o učiteľoch, ktorí v nej učili, o tom, ako sa jej
dávni obyvatelia nebáli sťažovať sa až u cisára Jozefa druhého, keď ich
vrchnosť z vígľašského zámku utláčala a robila im zle. Slatinka a príroda,
to spolu veľmi súvisí. Rieka Slatina sa pri nej kľukatí v údolí, ktoré je
jedinečným geomorfologickým výtvarom a je zaujímavé i z hľadiska
výskytu vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Vydra riečna, užovka
stromová, orol krikľavý, rybárik, volavky popolavé, bociany čierne. Vzácna
korunovka strakatá, ružovo kvitnúca začiatkom mája, ľalia zlatohlavá,
prastaré duby.

Dalo by sa hovoriť ešte o ďalších veciach, o zvolenských vysokoškolákoch
z Fakulty ekológie a enviromentalistiky, ktorí vyčistili chodník ponad
Skalku do Zvolenskej Slatiny, o výstavách, o vydávaní hlásnika Slatinka, o
detskom klube, o tom, ako inžinierka Janka Pavlíková osamelo, ale
dôkazne vyvracala argumenty pánov z vodohospodárskej výstavby a
ďalších firiem, keď vlani vo filme o Slatinke hovorili znovu o výstavbe
priehrady ako o potrebnej a pripravovanej.

Končím potešením, ktoré sme zažili 15. septembra 2012, keď sme sa
mohli stretnúť, maloslatinčania z rôznych miest a ich priatelia, v našom
obnovenom, vymaľovanom a loveckými trofejami poľovníckeho
združenia Ľubica vyzdobenom kultúrnom dome. Poľovníci dali do
poriadku, čo zdevastovali najmä cudzí gauneri. Stretnúť sa tam, kde sme
hrávali divadlá, kde sme tancúvali, kde som ako mladučký knihovník
požičiaval ľuďom knihy. Nakoniec by som ešte rád pripojil slová inžiniera
Alexandra Vágnera z rozhovoru, ktorý som robil s ľuďmi zo Združenia v
jeseni 1999“: „ Prioritou je záchrana dediny. Chceme konečne presvedčiť
kompetentných, že zbúranie dedinky s vyše šesťstoročnou históriou bez
konečného rozhodnutia o výstavbe vodného diela Slatinka je

nezodpovednosťou, ktorú budú určití ľudia v budúcnosti iba ťažko
obhajovať. Vodné dielo Slatinka sa plánuje už skoro päťdesiat rokov a
neprávosti, ktoré doteraz napáchal štát, nesmú pokračovať iba preto, že
niekto naplánoval výstavbu technického diela tam, kde ho vôbec
netreba.“

Na podstienke – Maľovci a Beňovci na podstienke – (ujčok Maľa -zvonár, kraviar
a hrobár – obecný sluha)
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PRÍBEHY A SPOMIENKY ĽUDÍ AKO SÚČASŤ
MIESTNEHO DEDIČSTVA
Zaznamenaná história, s presným datovaním a overiteľnými informáciami
je dôležitá. Pre život každej dediny, rodiny aj človeka, sú však rovnako
dôležité aj subjektívne spomienky a osobné príbehy, niekedy možno
skreslené časom, dotvorené ústnym podaním, prekryté inou historkou
alebo si dokonca navzájom protirečiace. Tvoria však podstatnú súčasť
príbehu celej komunity, ktorá je odovzdávaná z generácie na generáciu,
ktorá je súborom miestnych legiend a zvláštnosti a ktorá vytvára tu
neopakovateľnú a neopísateľnú atmosféru krajiny – miestne dedičstvo.

Horný koniec – Kočišoje a Slosiarikoje domy

Mnohokrát sa v Slatinke rozprávali historky z minulosti, pri ktorých sa

nikto nezdržal smiechu, alebo naopak si mnohí jasne dokázali vybaviť
strach alebo smútok, ktorý bol súčasťou rozprávania. Rozprávač často
svojim podaním inšpiroval ďalšieho, iný spresnil nejaký údaj a ďalší
s prekvapením skonštatovali, že tento príbeh im už dávno „vyšumel
z hlavy“ a že až teraz si na neho spomenuli. Preto sme začali
zaznamenávať rozprávanie pôvodných obyvateľov Slatinky, a niektoré
z historiek sme prepísali aj do tejto brožúry.

O škole a učiteľoch v Slatinke

Inak v Slatinke to nebolo so školstvom nikdy zlé. Všeobecné školstvo v
Rakúsko - Uhorsku zavádzala Mária Terézia a jej syn Jozef ll., ktorý zomrel
v roku 1790. V Slatinke, ako sa to píše aj tuto (pozn. v kronike), sa už v
roku 1801 začalo vyučovanie. Tí, ktorí si pamätáte, táto škola mala
drevené hrady a na jednej bolo napísané, že táto škola bola postavená za
úradovania pána Mikulu Jura. Ale pravda je taká, že už v roku 1860 bola v
Slatinke postavená drevená škola, za 400 zlatých. Táto, na ktorej mieste
v ktorej sme, z roku 1890, stála 3000 zlatých, okrem ručných a vozových
prác, ktoré sa konali podľa poriadku. Peniaze na stavbu školy potrebné
darovali urbariátnici, urbár založila Mária Terézia. - nech je jej za to
vďaka, stále si na ňu spomíname, lebo z urbáru dostávame nejaké
peniažky.

Prvý učitelia, to ale neboli žiadni diplomovaní učitelia – to boli vzdelanejší
ľudia z radov remeselníkov. Prvý učiteľ bol: Juraj Sida, potom, ...teraz
budem menovať: Pavel Slabej tkáč, čižmár Hrúz, Pavel Krúger- krígeľ
Kušnier, Juraj Necpal za dva roky, Martin Fabo za dva roky.

Diplomovaný učiteľ - prvý sa volal Matej Novák, tento preukázal
znamenitý výsledok, ako sa píše v príslušných knihách a potom odišiel
učiť do Bujakova. Ďalší diplomovaní: Ján Šiška, Ján Ruman, tri roky bol
učiteľom Jozef Čelák, no s tým to nebolo také celkom v poriadku, lebo
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generálny konvent vo Zvolene voči nemu zahájil vyšetrovanie, ako sa
presne píše „pre pohoršiteteľný život.“ Potom: Michal Pomekáč, Daniel
Hrdina, aj tu bolo učiteľov ... Samuel Šiška, Samuel Nensetoris, ktorý
prišiel z Lukového na dva roky, ale Ludvik Fábri učil 11 rokov.

Pohľad z mosta na dolný koniec

Prvá ženská učiteľka bola Zuzana Šromová, potom prišiel Samuel Dateľ,
znamenitý učiteľ, známy aj v širšom okolí, no a potom odišiel do Záhoriec.
Druhá žena, učiteľka, sa volala Emília Filadelfy, pochádzala z Budapešti,
bola z rodičov železničiarskych a jej otec bol rušňovodič, učila vo Zvolene
a v Bratislave, v Slatinke učila do roku 1916 do roku 1919, potom odišla
učiť do Zvolena a na jej miesto bol vymenovaný Gustáv Bér. So synom
tohto Béra som sa aj poznal, robil vo filme a všeličo mi o svojom otcovi
porozprával, podľa všetkého nebol to najhorší učiteľ.

Potom, ako si spomínajú vaši rodičia a starí rodičia, bol výborný učiteľ
Štadruker. Toho spomínajú, na toho je výborná spomienka. Potom bola
učiteľka Pašková, a potom prišiel učiteľ, na ktorého si spomíname najviac:
Ján Hano, ktorý tu učil celých 5 rokov a ktorý nám dal najviac - znamenitý
učiteľ. Ja, keď som prišiel do gymnázia, tak som niektoré veci 2 roky
nemusel učiť. On nám tak všetko dal a povysvetľoval, tu sa ukázala
výhoda takejto jednotriedky. Predstavte si: chlapča sedí v prvej triede a
počúva čo sa učia piataci a počúva to 4 - 5 rokov ... Ja to tak mám v hlave,
že keby mi ju rozbili, tak to z nej nestanú, pretože sa to opakovalo
a opakovalo. Dobrý učiteľ, ako pán Hano, ktorý je tu aj pochovaný, bol
pre nás veľmi užitočným človekom.

Potom boli ďalší: Štefan Piko. Ten bol výborný herec – znamenité výkony
podával na našom javisku! Potom bol učiteľ Molnár, čiže Mlynský. A
potom prišiel hádam ten posledný, na ktorého si spomínate... Zo školy
cez prestávku sme zvykli učiteľovi utekať na most. Tam sme sedávali,
vtedy bol ešte most drevený. Keď sa prestávka končila, učiteľ pískal na
píšťalku, ale vždy sme sa vyhovárali, že nebolo počuť.

No a potom už naši malí žiaci museli byť vození do Zvolenskej Slatiny.

Ján Beňo, spisovateľ. Na stretnutí rodákov v septembri 2010.

O vreckovke a prvom raze v škole

Ja som nastupoval do tejto Maloslatinskej jednotriedky v deň, keď
vypukla vojna proti Poľsku. - 1 septembra 1949. Prídem do školy pekne
vyobliekaný, vyštafírovaný - mal som taký kabátik a v tom kabátiku som
mal vo vrecku bielu vreckovku. Potom sme šli von na dvor, akože
prestávka, a naraz príde ku mne jedna dosť blízka suseda, vytrhne mi tu
vreckovku z toho kabátika a hovorí: To je moja vreckovka... my sme ju
prali a ty si nám ju ukradol, keď sme ju sušili.
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Z počúvajúcich sa ozvala otázka: A ukradol si ju? Na to pán Beňo ukončil
historku: A čo ja viem ako ďalej bolo?

Ján Beňo, spisovateľ. Na stretnutí rodákov v septembri 2010.

O obyvateľoch dediny

Ináč ten rast obyvateľstva bol taký, že spočiatku tu bolo veľmi málo ľudí.
Bola reformácia, tá spôsobila, že všetci obyvatelia sa dali na evanjelickú
vieru Lenže potom prišla protireformácia, a tá spôsobila, že bolo veľmi
málo ľudí.  V Slatinke bolo naraz veľmi málo obyvateľov  v Slatinke vtedy
žilo 40 evanjelikov a 35 katolíkov, tak bolo málo ľudí.

Aj v Slatine bolo veľmi málo ľudí, takže, keď sa staval kostol - ešte nebol
tolerančný patent, ale staval sa - staval sa dosť malý a významným
spôsobom naň prispievali aj bohatší zo Slatinky.

A potom nastal rast, v roku 1869 bolo v Slatinke 300 ľudí. A po druhej
svetovej vojne bolo 348, to bolo najviac. Až potom to začalo klesať, viete
prečo ... V roku 1970: 203 obyvateľov. V roku 1984 ich bolo iba 138. A čo
mladé zutekalo a čo staré nevládalo.

Ján Beňo, spisovateľ, čítanie z Kroniky obce Slatinka, december 2011.

O domoch v Slatinke

V dedine bolo veľa Beňovcov a Necpálovcov, preto takmer každá rodina
mala nejaké prímenie, akoby prezývku. Väčšinou sa dávalo prímenie „do
domu“. Niekedy to bolo priezvisko alebo meno manželky, niekedy išlo o
niečo charakteristické pre rodinu, prípadne niečo, čo sa im prihodilo.
Oproti mostu bol prvý murovaný dom – rodinu volali „Do múrov“.

Rodný dom spisovateľa Jána Beňa na hornom konci

Rómovia v Slatinke

Po večeri na Štedrý deň chodievali popod okná spievať cigáni. Dostávali
za to jedlo, ktoré si hádzali do koša, ktorý nosili na chrbte. Zvláštne na
tom bolo, že všetko si dávali dokopy, všetok alkohol zlievali víno s tvrdým
a tak si to brali domov. Raz sa stalo, že gazdiná mala kašu a dala cigánke
kašu do ruky, ale kaša bola veľmi horúca, tak ju cigánka rýchlo hodila späť
do hrnca. Potom jej už gazdiná musela dať celú kašu.

Cigáni chodili v Slatinke po pýtaní, nehovorilo sa po žobraní, vlastne
hocikedy. Chodila napríklad Uľa, ktorá bývala hore na kopčeku. Sedávala
pred svojim domom, na trojnožke varila vodu a pod pazuchou miesila
cesto na halušky. Jej muž bol šikovný kováč. Pracoval síce s dosť
primitívnymi nástrojmi, vyrábal ale dobré reťaze. Tie sa používali
napríklad pri práci v lese, volali sa hamovky. Podkladali sa pod kolesá
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voza, a hamovalo sa nimi dvoma spôsobmi, ale jeho reťaze sa nikdy
nepretrhli. (Pavel Lietava: Ja mám ešte nejaké odložené!). Tiež tu žila
jedna cigánka, ktorá v záchvate vášne odhryzla svojmu mužovi nos.

Cigáni používali nádherné prirovnania. Jedenkrát si napríklad prišla pýtať
Uľa a hovorila „Dajte mi prosím trocha mäsa, iba tak natenko
odkrojeného, ako je tenká komária noha“.

Pavel Lietava a ďalší, Vianočné stretnutie, december 2010.

Knižnica, knihy a ich čitatelia

Knižnica bola v škole, v miestnosti naľavo od vchodu. Keď som sa o ňu
staral, mal som ju na starosti, zaznamenával som pôžičky. Veľmi radi čítali
niektorí cigáni, a musel som im často dávať knižky aj mimo výpožičnej
doby. Napríklad jeden cigán Berky, pastier, hocikedy postával tam a čakal,
aby dostal knižku. Jeden deň, hral som hokej a chcel knižku, a bol taký
neodbytný, že som musel prerušiť hru a ísť a dať mu knižku, ktorú chcel.
Tento Berky snáď jediný v dedine prečítal všetky knihy z našej knižnice.
Bol to inak veľký fešák, a keď mu umrela žena, po pohrebe sa odsťahoval
do Lieskovca, za svojou starodávnou frajerkou, lebo nevedel spať sám.

Ján Beňo, Vianočné stretnutie, december 2010.

Zábava a hry v dedine

V zime sme sa chodievali sánkovať na Prosisko a na Rovienku. Chlapci
hrávali na zamrznutej rieke hokej. Najväčšie víťazstvo, čo si pamätám,
bolo víťazstvo nad mužstvom z Lieskovca, tí boli dosť dobrí. Hrali sme
s hokejkami, ktoré sme si urobili z palíc, namiesto puku sme mali
odrezaný taký kus dreva, z jelše. Korčule sme si urobili tak, že sme si
priväzovali železá k topánkam. Po vojne sme si dali z Prahy poslať
hokejky, kúpili sme si ich. Prišiel nám balík, a každá hokejka v ňom bola
iná.

Zvonica
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Za vojny boli v Slatinke Nemci. Práve vtedy sme prvý krát videli ohňostroj,
strieľali na Vianoce alebo Silvester. Niekedy sme s nimi hrali my, chlapci
hokej, alebo sa guľovali. Pamätám si hrozný strach, ako som raz hodil
jednému Nemcovi do tváre  sneh. Bál som sa, že ma zastrelí.

V lete sa deti chodievali kúpať na Hornú a Dolnú hlbočinu v rieke, každý
tam, na ktorom konci dediny býval. obľúbený bol „kútik“ nad dedinou. V
strede rieky bol ostrov – bola tam ohrada, pásli sa tam husi a kačky, rástla
čerešňa a bývali tam tancovačky a zábavy.

Ján Beňo, Pavel Lietava a ďalší, Vianočné stretnutie, december 2010.

O typických jedlách na Vianoce

Na Vianoce sa v Slatinke nejedli ryby, pretože tie sme mali celý rok,
hocikedy, keď sme si nachytali. Lovili ich dokonca tak, že vošli do potoka
a vyhadzovali ich na breh. V rieke boli aj špeciálne  ryby (asi miene),
ktoré mali málo kostí. V Slatinke bolo tak veľa rýb, že v minulosti sa určite
odtiaľto dodávali pre Zvolenský zámok.

Ako prvé sa na Vianoce jedli opekance s makom. Tých opekancov bolo
tak veľa, že sme ich museli potom jesť niekoľko dní a kto ich nemal rád,
tak to nebolo veľmi dobré. Potom bola polievka. A potom klobásy
a mäso. Robil sa špeciálny biely koláč. Vždy pred Vianocami piekol
oplátky pán učiteľ a potom chodil od domu k domu a rozdával ich. Učiteľ
choval aj včely.

Anna Launerová, Ján Beňo, Pavel Lietava a ďalší, Vianočné stretnutie,
december 2010.

Vianočné a veľkonočné zvyky

Stromček sme mali kedysi zavesený normálne na hrade, ale potom už nie.

Ozdobovali ho ovocím, neskôr balili orechy aj do alobalu. Špecifické boli
vianočné zvyky. V Slatinke, a to bolo  zvláštne, mládenci šibali na Vianoce
dievčatá. Na Veľkú noc sa u nás iba oblievalo, a na Vianoce šibalo.
Nevieme, kedy a prečo to vzniklo, ale tak sme to robili.

Vargová a Pavel Lietava, Vianočné stretnutie, december 2010.

Fašiangy v Slatinke

Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Tá je
už prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred
Veľkou Nocou, ale do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto
popolcová streda v skutočnosti pripadá na 47 deň pred Veľkonočnou
nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa preto mení aj termín
fašiangov. Popolcovou stredou sa končili veselé fašiangové zábavy.

V Slatinke počas fašiangov boli tancovačky v sále za obchodom. Staršie
ženy postávali a pozorne sledovali mladých, čo týmto samozrejme nebolo
moc po chuti.

Anna Makovická, list k vianočnému a fašiangovému stretnutiu.

Zvyky v Slatinke po Veľkú noc.

V Slatinke sme mali také chodenie s Blažejom (3. február) a chodenie
s Gregorom (12. marec). Účelom bolo vyzbieranie naturálií pre rodinu
miestneho učiteľa. Skupina troch žiačok v tieto dni navštívila všetky
domácnosti v Slatinke. Pri vstupe do domu spievali na Blažeja:
„Pripomíname pamiatku svätého Blažeja, ktorý horlivým biskupom bol
v meste Cezarea. Evanjelium kázal, Krista smelo vyznával pred dobrými aj
zlými ukrutnými tyranmi.“

A do piesne jedno z dievčat hovorilo: „Prišli sme k vám v tejto chvíli, aby
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ste si poctili nášho pána učiteľa, na pamiatku Blažeja. Náš pán učiteľ sú
mladý, zjedia vajíčka radi. Tak nám udeľte z vďačnosti, každý podľa svojej
možnosti.“

Na Gregora sa zasa spievalo: „Nastal deň Gregora, slávneho doktora,
prefektora. On dietky miloval, do školy verboval, vyučoval. Aj my z božej
vôli, prišli sme zo školy, k tomu cíli: dajte nám synáčka, vrátime vám
žiačka a speváčka. Jesli nám synáčka do školy nedáte, neb dievčatka, na
papier nám dajte. Za to bude odplata v nebi večná.“ A do piesne, rovnako
ako na Blažeja, jedno z dievčat hovorilo: „Prišli sme k vám v tejto chvíli,
aby ste si poctili nášho pána učiteľa, na pamiatku Gregora. Náš pán učiteľ
sú mladý, zjedia vajíčka radi. Tak nám udeľte z vďačnosti, každý podľa
svojej možnosti.“

To „na papier nám dajte“ v pesničke znamenalo, že si žiačky viedli presný
zoznam, kto, čo a koľko dal. Tento zoznam spolu s obsahom košíkov (v
jednom boli vajíčka, v druhom slanina a v treťom klobásy) po skončení
obchôdzky odovzdali v škole. Učiteľova manželka urobila praženicu
a dievčatá pohostila.

Na Veľkonočný pondelok popoludní chodili deti kotúľať koláč „mrváň“ na
pole obsiate oziminou, aby vraj dobre žito rástlo. Mrváň bol pletený koláč
v tvare kolesa, upečený zo sladkého kysnutého cesta.

Anna Makovická, list k vianočnému a fašiangovému stretnuti.

V Slatinke sa štrikovali kapce v z ovčej vlny, boli veľmi teplé, nosili sa v
najväčšej zime. Okolo dediny sa pásli ovce, a všetko bolo vyčistené od
kríkov.

Repčík kockovaný (korunovka), orchidea, jesenný chodníček, bedľa

Krpele – ostrice
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Hymnická pieseň Slatinke

Slatinka, osud náš, domov náš,

veríme, že sa nám zachováš –

zlé plány, ktoré ťa chcú potopiť

nemôžu nad pravdou zvíťaziť.

Naša pravda je naša nádej

v slovenskej krajine chudobnej.

Mocní oči pre biedu nemajú,

a vlády peňazmi mrhajú.

Priehrada je diabla výmysel,

márna vec a pochybný zmysel.

Slovensko, škody, krivdy ťa ničia,

Slatinka je krivda storočia!

Môže sa spievať na melódiu partizánskej piesne Tichá noc, tmavá noc
krásna je / Na horách partizán bojuje...Starší si ju vari ešte pamätajú.

spisovateľ Ján Beňo, rodák zo Slatinky
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Krapne (fánky) od pani Makovickej

Suroviny: 50 dkg hladkej múky, 250 dkg tuku (hera, smetol a pod.), 3 celé
vajcia, ½ čajovej lyžičky soli, smotana alebo mlieko.

Postup: Múku rozdelíme na dve časti. Jednu časť rozmiesime s tukom,
druhú časť spracujeme na štrúdľové cesto s vajciami, soľou a trochou
smotany. Dobre vypracujeme a potom do neho zabalíme maslové cesto.
Rozvaľkáme a po 15 minútach prekladáme 4 razy. Dobre je cesto
prekrojiť, aby sa dalo vyvaľkať na tenšie, a následne „rýdlikom“
vykrojujeme typické tvary. Vyprážame v oleji.

Pampúchy od mamičky

Suroviny: ½ kg polohrubej špeciálnej múky, 7 dkg cukru, 1 vanilkový
cukor, 10 dkg masla, 3 vajcia, ½ dlc rumu, 4 dcl mlieka, kvások z 5 dkg
droždia

Postup: z bielok z vajec sa urobí sneh. Všetko ostatné sa dobre vymieša
a spracuje cesto, pridáme sneh. Nechať vykysnúť a vyprážať v oleji.

Jablkový koláč z lístkového cesta

Suroviny: 1 lístkové cesto, 1 balenie okrúhlych piškót, 1 kg jabĺk, 100 g
kryštálového cukru, 1 vrecúško vanilkového cukru, 1 lyžičku mletej
škorice, 1 liter mlieka, 2 vrecúška vanilkového, alebo čokoládového
pudingového prášku, 4 lyžice kryštálového cukru

Postup: Lístkové cesto rozdelíme na polovice. Cesto rozvaľkáme,
poukladáme naň okrúhle piškóty, na piškóty navrstvíme postrúhané
jablká, posypeme cukrom, vanilkovým cukrom a škoricou. Na jablká
vylejeme horúci puding pripravený z mlieka, pudingového prášku a 4 lyžíc
cukru. Celé to prikryjeme rozvaľkanou druhou polovicou lístkového cesta.

Pečieme v rúre vyhriatej na 200 stupňov do ružova.

Klasický jablkový koláč

Suroviny: 350 g hladkej múky, 100 g práškového cukru, 80 g masla, 2
vajíčka, 3/4 prášku do pečiva, 2 lyžice mlieka, jablká, kryštálový cukor,
škorica.

Postup: Z múky, vajec, práškového cukru, prášku do pečiva, mlieka a
masla vymiesime cesto. Rozdelíme na polovice, vyvaľkáme na veľkosť
plechu a vyložíme dno. Jablká nastrúhame a dáme na cesto, posypeme
kryštálovým cukrom a škoricou, zakryjeme druhým vyvaľkaným plátom
cesta. Na vrchu na ceste urobíme zárezy, príp. vykrojíme nejaké tvary
(pred uložením na jablká), aby mohla unikať para. Upečieme.

Slatina
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Klasická štrúdľa

Suroviny: 200 g hladkej múky, 1 lyžička tuku, 1 lyžička octu a 1 bielok.

Všetko spolu spracujeme na pracovnej doske. Konzistenciu upravíme
pridaním vlažnej vody. Cesto má byť vláčne asi ako plastelína. Cesto
prikryjeme nahriatym hrncom  alebo miskou na 15- 20 minút.

Potom treba na stôl položiť obrus alebo plachtu, pomúčiť, na ruky
rozotrieť trochu oleja ( kedysi sa používala bravčová masť), aby sa cesto
nelepilo. Cesto od stredu pomaly vyťahujeme celkom na tenučko - malo
by byť jemné ako pavučina. Ak sa náhodou niekde roztrhne, veľmi to
nevadí, lebo pri stáčaní bude prekryté viacerými vrstvami. Okraje
spravidla zostanú hrubšie - preto ich treba odrezať.  Potom cesto
naplníme do dvoch tretín plnkou a pomocou obrusa cesto zvinieme.
Začíname stáčať od tej časti cesta, kde máme náplň. Cesto trošku
zahneme na náplň, chytíme obrus do rúk a dvíhaním obrusa do výšky sa
nám cesto zatáča do rolády. Neponáhľajte sa, aby nevznikli vzduchové
medzery. Preto dávame náplň len do 2/3-tín, aby sme zvonku na roláde
mali viac vrstiev suchého cesta. Preložíme na vymastený pekáč. Musia ho
preložiť dvaja, lebo štrúdľa je veľká a keďže sa nezmestí na pekáč po
dĺžke, stočíme ju do podkovy. Potrieme žĺtkom a vo vyhriatej rúre .

Štrúdľu môžeme plniť makom, čerešňami, orechmi, jablkami, tvarohom -
nesmieme zabudnúť na cukor /koľko maku, toľko cukru/. Ak plníme
štrúdľu jablkami alebo tvarohom, posypeme cesto najprv strúhankou,
aby plnka nebola príliš mokrá.

Kysnuté koláče

Suroviny: ½ kg hladkej múky, 20 g droždia, 1 lyžica cukru, hrnček
mlieka, 1 vajce 2 dl oleja (kedysi sa dávala bravčová masť), trocha soli.

Hladkú múku preosejeme do misy, pridáme kypriaci prášok a
premiešame. Z časti vlažného mlieka, cukru a droždia pripravíme kvások.
Keď vykysne, vylejeme ho do múky, pridáme vajce a olej. Všetko spolu
premiešame. Cesto vypracujeme na hladko. Necháme ho 15 minút stáť
a potom premiesime ešte raz. Necháme kysnúť ešte pol hodiny. Potom
cesto použijeme podľa vlastnej chuti Po uložení cesta na plech ho ešte
necháme 15 minút podkysnúť. Na cesto sa ukladali slivky, postrúhané
jablká, tvaroh s cukrom, alebo sa z neho robili záviny plnené makom,
orechmi, alebo lekvárom.

Ak cesto malo vydržať dlhšie mäkké, dávala sa namiesto mlieka len čistá
voda, a tiež sa niekedy nepridalo vajíčko - z takéhoto cesta sa robili
vianočné opekance, alebo lepeň, ktorý sa jedol s vianočnou polievkou.

Domáce rezance

Suroviny: 300 g polohrubej múky, 1 vajíčko, štipka soli, trochu vody.

Múku s vajíčkom a štipkou soli spracujeme a necháme odpočinúť prikryté
asi 15 minút. Cesto nech je radšej tvrdšie, ako mäkké. Potom ho na tenko
vyvaľkáme a necháme na utierke osušiť. Prenesieme ho opäť na dosku,
pomúčime a stočíme do ruličky. Pozdĺžne prekrojíme kraje, aby sme mali
na sebe niekoľko dlhých plátkov, z ktorých potom krájame tenké rezance.

Rezance sa varili a jedli s lekvárom, tvarohom, makom, ale aj s kapustou.
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