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V Slatine to žije
Nekonečná zima sa konečne skončila. Ani sme sa
nenazdali a už máme za sebou dva letné mesiace máj
a jún. A veruže to boli pre obec náročné mesiace. Veď
väčšina podujatí, ktoré obec organizuje, sa koná práve
v týchto dvoch mesiacoch. Ale spoločnými silami, za
výdatnej pomoci a spolupráce členov kultúrnej komisie, spoločenských organizácií a športových klubov,
sa nám ich podarilo pripraviť a zrealizovať.
Začali sme v sobotu 4.mája 11. ročníkom Cyklojazdy o Satinský zlatý dukát, ktorej sa tohto roku
zúčastnilo až 228 priaznivcov cyklistiky a cykloturistiky. S cyklojazdou sa už tradične každoročne spája
krátka spomienková slávnosť pri pamätníku padlých
pri príležitosti skončenia druhej svetovej vojny. Hoci
hlavným organizátorom cyklojazdy je Penzión Zlatý
dukát, bez pomoci pracovníkov obecného úradu,
členov kultúrnej komisie, poslancov OZ a ZO SZPB
by sa toto podujatie zorganizovať nepodarilo. Je len
škoda, že väčšina účastníkov cyklojazdy je z blízkeho
i širokého okolia, ale cyklistov zo Zvolenskej Slatiny
bolo aj tohto roku len 23.
Po cyklojazde nasledovala dňa 12. mája slávnostná
akadémia ku Dňu matiek. Jej prípravu a organizáciu
si tohto roku vzali na starosť členky kultúrnej komisie a naše mamy mali možnosť vidieť v krátkych
programoch detskú zložku folklórnej skupiny Slatina,
najmenšie deti ZUŠ Heuréka, folklórny súbor Gorovec
a folklórnu skupinu Slatina MOMS.
Ďalšia májová nedeľa zasa patrila účastníkom
a víťazom predchádzajúcich piatich ročníkov Súťaže
predníkov o cenu Rinalda Oláha. V prehliadke a v koncerte , ktoré boli akýmsi vyhodnotením doterajších

súťažných ročníkov, sa ich predstavilo 9 a veru bolo
čo vidieť i počuť. Kto má rád ľudovú muziku si určite
prišiel na svoje. Ešte pripomeniem, že toto podujatie
ﬁnančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj
dotáciou vo výške 1000 Eur.
V prvú júnovú sobotu sa konali hneď dve podujatia.
Rozprávkový les pre našich najmenších mal aj teraz
vyše 200 návštevníkov, ktorí určite ocenili snahu kultúrnej komisie i spoločenských organizácií, ktoré pre
nich tento rozprávkový deň pripravili.
No a slatinskí mládenci celú sobotu váľali máje slatinským dievčencom a o 19. hodine zvalili hlavného
mája, ktorý mesiac zdobil našu obec a nemal páru v širokom okolí. Určite im dobre padlo zabaviť sa potom
na „Majálese“ v Penzióne Zlatý dukát.
Tretí ročník Slatinského jarmoku bol na prípravu
a organizáciu najnáročnejší. Konal sa 15. júna v strede obce a tak ako v predchádzajúce ročníky, aj tohto
roku sme naň pozvali tri folklórne súbory a skupiny –
dve z Českej republiky a jednu z Dolného Kubína. Ako
vždy, nemohla chýbať ani naša Fsk Slatina MOMS. Na
toto podujatie sa nám zasa podarilo získať ﬁnančnú
podporu vo výške 1000 Eur z Ministerstva kultúry
SR. Tohtoročný Slatinský jarmok sme spojili s ďalším
podujatím, ktoré naša obec organizuje každých päť
rokov – so Stretnutím rodákov. Sme radi, že naše pozvanie rodáci prijali a tak mali možnosť vidieť, čo sa
to vo Zvolenskej Slatine na Slatinskom jarmoku deje.
Hoci sa o niektorých týchto podujatiach dozviete
viac v ďalších článkoch tohto vydania Slatiny, nedalo
mi, aby som ich v krátkosti nezhrnula a ako starostka
obce nepoďakovala všetkým, ktorí sa na ich príprave

ÚVODNÍK
a organizovaní podieľali. Robili to bez nároku na odmenu, na úkor svojho voľného času a nerobili to pre
seba, ale pre vás, svojich spoluobčanov. Patrí im za
to moje úprimné poďakovanie. Zároveň chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí podujatia svojimi
príspevkami podporili.
Ešte nás však čaká jedno podujatie, na ktoré Vás
chcem všetkých srdečne pozvať. Obec Zvolenská Slatina bola pozvaná Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve účinkovať v programe „Naše dediny“, kde
bude v priestoroch amﬁteátra spolu s ďalšími dvomi
obcami počas tohtoročných Folklórnych slávností
v dňoch 12.-14. júla prezentovať našu obec. Neoddeliteľnou súčasťou tejto prezentácie bude aj účinkovanie našej folklórnej skupiny Slatina MOMS. Verím, že
sa na nás prídete pozrieť.
Na záver mi dovoľte popriať Vám, keďže je tu opäť
čas letných prázdnin a dovoleniek, čas oddychu, aby
ste si naozaj oddýchli a využili tento čas na regeneráciu svojich síl. Veď nielen deti, ktorým sa skončilo 10
mesiacov tvrdej práce, si zaslúžia prázdniny. Všetci
potrebujeme na chvíľu vypnúť od každodennej práce,
venovať sa viac rodine, svojim záľubám, jednoducho,
trochu si oddýchnuť a načerpať nové sily.
Tak nech sa Vám všetkým leto vydarí!
Mária Klimentová
starostka obce

Matičný deň
20. apríl 2013. Názov klame. Oblastné oslavy 150-ročnice spojené s oslavami 10.
výročia obnovenia činnosti MO a 5. výročia obnovenia Folklórnej skupiny Slatina pri
MO MS boli totiž rozložené na viacero dní. V nedeľu 14. apríla sa uskutočnila premiéra nového programu FSk. V dňoch 18. a 19. 4. si žiaci základných škôl zo Slatiny
a Vígľaša mohli pozrieť výstavu vedeckého
tajomníka MS „Národ v Matici / Matica v
národe.“ Napokon v sobotu vyvrcholilo
matičné dianie slávnostným program za
účasti oboch najvyšších predstaviteľov Matice slovenskej predsedu Mariána Tkáča a
podpredsedu Igora Kovačoviča. Význam
osláv zdôraznili aj prítomní predstavitelia štátu poslanci NR SR Ján Senko a Jozef
Mikuš, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka a predseda NKÚ SR Ján Jasovský. Na podujatí sa
zúčastnili aj predsedovia MO MS z oblasti
- Eva Kempová, Ján Jackuliak, Anna Babiaková a Branislav Husár. Miestnemu odboru
Matice slovenskej bola udelená cena predsedu Matice slovenskej a pocty sa dostalo
aj dvom podpredsedom. Slatinčania nezabudli na podpredsedu MS Igora Kova-

čoviča, zablahoželali mu k jeho významnému životnému jubileu a predseda Matice
slovenskej Marián Tkáč udelil svoje ocenenie aj podpredsedníčke MO MS za prínosnú
prácu pre MO. Predseda MO MS vo Zvolenskej Slatine na záver poďakoval za dobrú
spoluprácu a pomoc pri
príprave osláv starostke
obce Márii Klimentovej.
V programe účinkovali
matičné umelecké ko• Matičný deň
lektívy. Spevokol Lipka z
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divákov prevýšil 500.
štvrťroku 2013
Marek Hanuska
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Slatinský jarmok 2013
V sobotu 15. júna a v nedeľu 16. júna sa obyvatelia Zvolenskej Slatiny,
ale aj širokého okolia mohli zúčastniť na treťom ročníku Slatinského
jarmoku. Všetkých návštevníkov čakal bohatý program, ponúkajúci rôzne možnosti zábavy a oddychu. Na jarmok boli, tak ako aj v minulých
rokoch, pozvaní zahraniční aj domáci hostia. Tento rok prijali pozvanie
Vysokoškolský súbor ľudových piesní a tancov Poľana z Brna, Národopisní kroužek Dolněmčan z Dolního Němčí na Morave a Folklórny súbor Rosička, rosa z Dolného Kubína. Samozrejme, nesmela chýbať ani
domáca Folklórna skupina Slatina pri
Miestnom odbore Matice slovenskej.
Potešiť sme sa mohli jednak z ich
nádherných ľudových vystúpení, ale
aj kulinárskeho umenia. Pre návštevníkov jarmoku si pripravili rôzne domáce špeciality, na ktorých si pochutil nejeden mlsný jazýček.
Jarmok sa tradične otváral o desiatej na priestranstve pred lekárňou.
V krátkom kultúrnom programe boli
návštevníkom predstavené jednotlivé
súbory, ktoré nás oboznámili so svojou históriou a činnosťou a predviedli
nám ukážky svojho tanečného, hudobného i speváckeho umenia. V obci
sme tiež mohli stretnúť sprievody
zložené z vystupujúcich kolektívov,
ktoré obyvateľov pozývali na jarmok.
Po otvorení sa už jarmok rozbehol v plnom prúde. Ľudia mali možnosť
nakúpiť si najrôznejšie veci, ktoré im ponúkali predajcovia v stánkoch,
deti iste potešili balóniky, hračky a sladkosti či skákací hrad, na ktorom
sa mohli dochuti vyšantiť. Hlavne však mali možnosť ochutnať gastronomické špeciality, ktoré im ponúkali hostia, ale aj slatinskí poľovníci,
hasiči, ženy z Klubu dôchodcov a prevádzkovatelia reštauračných a pohostinských služieb z našej obce. Nechýbalo tak pečené prasa, domáce
koláče, varená kukurica, klobásy, guľáš, ale ani kofola či pivo. Užívať si
atmosféru mohli na pripravenom sedení v parku v strede obce. Atmosféru vylepšili aj ďalšie folklórne vystúpenia v podaní Detského folklórneho
súboru Ratolesť z Detvy a žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy
Heuréka zo Zvolenskej Slatiny.
Rovnako bohatá ponuka čakala návštevníkov aj v galaprograme, ktorý
sa uskutočnil o sedemnástej hodine na školskom dvore. Že sa bolo na čo
pozerať, o tom svedčí aj vysoká účasť ľudí, ba aj niektorí z predávajúcich
sa po zbalení stánkov prišli na galaprogram pozrieť. Mohli sme v ňom

vidieť všetky pozvané súbory aj domácu folklórnu skupinu, ktoré sa
nám predstavili so svojimi programami. Nesmelo chýbať ani vystúpenie
detskej zložky našej folklórnej skupiny. Na záver galaprogramu členovia
všetkých vystupujúcich kolektívov zaspievali „hymnu“ Slatinského jarmoku, pieseň Borovka, borovka. Vyvrcholením prvého jarmočného dňa
bola ľudová zábava, ktorá sa konala v priestore záhrady Penziónu Zlatý
Dukát.

Na druhý deň jarmok pokračoval slávnostnou pobožnosťou v rímskokatolíckom kostole. V rámci nej sa domáci aj hostia predstavili spevom
duchovných piesní.
Program a ponuka Slatinského jarmoku boli i tento rok bohaté a vzhľadom na to, že počasie podujatiu prialo, si iste každý našiel to svoje. Na
záver sa ešte patrí poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave Slatinského
jarmoku podieľali. Vďaka patrí všetkým domácim i zahraničným hosťom
a domácej folklórnej skupine, ktorí oblažili nielen naše srdcia, ale aj
naše žalúdky. Rovnako patrí vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na technickom zabezpečení podujatia a konkrétne členom Slovenského skautingu
21. zboru Korčín Zvolenská Slatina, členom Dobrovoľného hasičského
zboru Zvolenská Slatina, Miestnemu odboru Matice slovenskej vo Zvolenskej Slatine, členom Futbalového klubu Zvolenská Slatina, Základnej
škole s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine, Penziónu Zlatý Dukát, všetkým sponzorom, ktorí podujatie ﬁnančne či materiálne podporili, a všetkým ostatným organizátorom, ktorí sa podieľali
na zabezpečení Slatinského jarmoku.
Ivan Hraško

Z denníka starostky
20. apríl
24. apríl
26. apríl
4. máj
11. máj
14. máj
15. máj
17. máj
19. máj
21. máj
1. jún
1. jún
5. jún
15. jún
22. jún
25. jún
26. jún
28. jún
28. jún

Matičné dni
Stretnutie Regionálneho ZMO okresov Zvolen, Detva,Krupina v Lešti
Zasadnutie OZ
Cyklojazda o Slatinský zlatý dukát – 11. ročník
Deň matiek – obrad v obradnej sieni a slávnostná akadémia
Stretnutie starostov Podpoľania v Detve
Zasadnutie kultúrnej komisie
Krst CD ľudovej hudby Temperament cimbal orchestra
Prehliadka účastníkov a koncert víťazov Súťaže predníkov o Cenu Rinalda Oláha
15. výročie otvorenia DD a DSS Slatinka
Rozprávkový les
Váľanie májov
Zasadnutie kultúrnej komisie
Slatinský jarmok, Stretnutie rodákov
Slovensko-rómske spievanky
Stretnutie starostov Podpoľania v Hornom Tisovníku
Valné zhromaždenie Poľovného združenia
Rozlúčka so základnou školou
Záver školského roka 2012/2013, Prijatie deviatakov v obradnej sieni
Zasadnutie OZ

Slatinskí mládenci rúcali máje
„Za to, že v dome peknú diovku máte, mája sme jej postavili a podľa slatinských zvyklostí jej ho zrútiť prídeme a vašu diovku vykrútime...“
Tak takéto oznámenia sa tento rok objavili v poštových schránkach slatinských dievčat, ktoré mali postavený máj, aby vedeli, kedy a zhruba
o koľkej príde májový sprievod pred ich dom. Nuž aj takto to dnes beží, ale poďme pekne po poriadku. Neviem, či ste si všimli, ale už asi
šiesty rok sa partia niekoľkých mladých ľudí snaží v Slatine akosi „obnoviť“ niekdajšiu tradíciu stavania a váľania májov. Ako vravím, tradíciu, ktorá je v mnohých okolitých obciach Podpoľania braná ako samozrejmosť. V našej obci sa však na prelome tisícročí dajako od tejto
samozrejmej tradície upustilo. To, prečo sa tak stalo a prečo sme po pár rokov
dokonca nemali ani hlavný máj v strede dediny, už ale nie je naša starosť. Spomínam si, ako sme pred tými šiestimi rokmi sedeli na skúške v našom malom
slatinskom súbore a rozhodli sa, že postavíme máj našim dievčatám zo súboru.
Takto sme začínali s obnovou tradície. Prvý rok bolo briezok 11, o rok na to
17, neskôr, keď už po dedine ľudia zbadali, že staviame máje, chceli máj aj pre
svoju dcéru či vnučku, aj na napriek tomu, že nie je súboristka. Samozrejme,
veď prečo nie, práve o to sme sa predsa snažili, dostať do povedomia ľudí,
že máje sa stále stavajú, aj keď ich už nie je 100, 120... Nuž doba sa zmenila,
a to po viacerých stránkach. Aj keď treba povedať, že na tom zozname je aj
dnes takmer stovka dievčat, z nich však dve tretiny o postavenie mája nestoja.
Ťažko povedať, v čom sú naše „baby“ iné ako tie z Očovej či Dobrej Nivy, kde
aj v týchto časoch stavajú mládenci máje dievčatám naozaj po celej dedine.
My sme však radi, že môžeme aspoň tej hŕstke Slatinčaniek urobiť radosť, veď
ide v prvom rade o zábavu. Postupne sa tak počet briezok po dedine zvyšoval
na 31, 36, 42 a toho roku už 48. Tradíciu, na ktorú sa kedysi tešila celá dedina a od rána ľudia očakávali v oknách svojich domov, kedy sa
„májoši“ objavia v ich ulici, sa tak čiastočne podarilo obnoviť. Aj keď už dnes sa ten májový sprievod od rána tak neočakáva, dievčatá dostali do schránok lístky, aby nás čakali a zhruba o koľkej. Nuž, aj zvyky sa rokmi menia, námaha sa však vyplatila. Za každoročnej podpory
slatinského Urbariátu, Obecného úradu a ﬁrmy Stavstroj, ktorá nám zatiaľ vždy ochotne zapožičala žeriav na stavanie hlavného mája, sa tak
postupne do slatinských ulíc vracia spev a tanec. Skutočne je to krajšie ako vandalizmus či devastovanie dopravných značení v obci. A veruže, nášho hlavného mája nám susedné obce skutočne závidia, ľudia sa vyzvedajú: „Fíha, vy musíte mať v tej Slatine šikovných chlapcov,
každý rok je radosť sa pozerať na ten váš hlavný máj.“ Veru, veru, ale koľko je s tým starostí. Potom ale človeku dobre padne, keď sa dozvie,
že ich robotu niekto ocení, len večná škoda, že ju oceňujú viac cezpoľní ako domáci občania. Veď to všetko robíme pre nás, pre našu Slatinu.
Najväčšej podpolianskej obci sa tak veru patrí!
Na záver by som chcel ešte raz poďakovať Urbariátu obce Zvolenská Slatina za poskytnutie hlavného mája a malých briezok, Obecnému
úradu Zvolenská Slatina za spoluprácu a poskytnutie obecného traktora, ﬁrme Stavstroj za zapožičanie žeriavu, rodinám, ktoré si v sobotu
počas váľania mohli naplánovať iný program, ale napriek tomu nás netrpezlivo čakali, kedy im prídeme máj zvaliť, Folklórnej skupine Slatina, ktorá nám pri váľaní hlavného mája pripravila pekný program a „poskytla“ zo svojich radov aj tých niekoľko mládencov a dievčat, čo sa
stavania a váľania májov zúčastnili, Penziónu Zlatý Dukát za poskytnutie priestorov pre majáles, ktorý bol akýmsi vyvrcholením celého dňa
a myslím, že sa skutočne vydaril, všetkým sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly, a v neposlednom rade chlapcom a chlapom, ktorí
akokoľvek čo i len máličko priložili ruku k dielu a aj na úkor svojho voľného času a peňaženiek pomohli tohtoročné stavanie a váľanie májov
doviesť do úspešného konca. Menovať ich nejdem, je ich veľmi veľa, určite sa každý jeden z nich v tomto zozname nájde aj sám, ale ako ma
poznajú, vedia, že si ich pomoc neskutočne cením a vážim. Dúfam teda, že námaha obnoviť túto tradíciu nevyjde nazmar a že to po nás, keď
už budeme „starí chlapi“, bude mať kto prevziať, aby opäť nevznikla prázdna diera. Ešte raz všetkým ďakujem.
Matej Žubritovský

Už čoskoro začne v skautskej záhrade letný festival GUČA – guča umenia
V júni začne v záhrade „Skautského centre Zvolenská Slatina“ letný
cyklus večerov plných ﬁlmov, divadla, výstav, diskusií...
Šesť večerov plných umenia
Skauti pripravili na mesiace jún – september sériu šiestich večerov plných
umenia, na ktorých nebudú chýbať premietania mladších i starších
kvalitných slovenských ﬁlmov, diskusie so zaujímavými hosťami, výstavy,
divadelné a hudobné predstavenia.
Podujatia sa budú konať v exteriéri v skautskej záhrade, ktorú už dva
roky skautskí dobrovoľníci svojpomocne upravujú na miesto, kde sa
bude spájať nadšenie pre pohyb, tvorivosť a umenie.
Dva tvorivé workshopy
Okrem cyklu večerov plných umenia prebehnú počas leta dva tvorivé
workshopy otvorené pre širokú verejnosť. Prvý tvorivý workshop bude
zameraný na fotografovanie a manuálne vyvolávanie čiernobielych
fotograﬁí. Druhý workshop bude zameraný na umenie v krajine – land
art. Skauti chcú vytvoriť príležitosť a priestor na neformálne stretávanie
mladých ľudí v letných mesiacoch a podporiť ich individuálny prejav a

výmenu skúseností na tvorivých workshopoch vo verejnom priestore.
Netradičný festival vo vidieckom prostredí
V regióne Podpoľanie je dlhodobo veľmi zlá situácia v kultúrnom dianí.
Jednostranne sa podporujú len rôzne folklórne podujatia, a preto sa
skauti rozhodli do prostredia dediny Zvolenská Slatina, preniesť pre
tento región netradičné kultúrne podujatia.
Regenerácia spoločnosti, v ktorej žijeme môže začať len cez regeneráciu
medziľudských vzťahov, ku ktorej dochádza pri zdieľaní verejného
priestoru. Skauti dúfajú, že ich projekt k tomuto procesu obrody
prispeje.
Vstup zdarma
Vďaka ﬁnančnej podpore Nadácie Intenda a obce Zvolenská Slatina bude
vstup na všetky akcie zadarmo. Tešíme sa na vašu účasť!
Viac informácii o projekte a program festivalu nájdete na:
www.guca2013.webnode.sk
Martin Cerovský

Šiesty ročník „Rinalda“
V nedeľu 19. mája 2013 sa v našom kultúrnom dome konala Prehliadka účastníkov a koncert víťazov Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha.
Pripravila ju Obec Zvolenská Slatina v spolupráci s Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve a Miestnym odborom Matice slovenskej. Finančnú
podporu podujatiu poskytol aj Banskobystrický samosprávny kraj sumou 1000 eur. Prvých päť ročníkov bolo súťažných, no tohtoročné podujatie sa nieslo v nesúťažnom duchu. Jeho cieľom bola prehliadka účastníkov, víťazov a držiteľov ocenení z predchádzajúcich ročníkov. Návštevníci
podujatia si teda mohli vypočuť tých najlepších z najlepších.
Celé podujatie sa nieslo v duchu nádhernej ľudovej hudby a jej
neopakovateľnej prezentácie.
Divákom sa predstavili huslisti s repertoárom Podpoľania:
Ján Čipčala zo Zvolenskej Slatiny, Ján Vilhan z Detvy, Tomáš
Borák z Detvy, Milan Berky z Poník, Tomáš Lupták z Detvy, Pavel Martinka zo Zvolena a Michal Oťapka z Vígľaša. Ľudovou
hudbou iných regiónov, sa predstavil Tomáš Lupták a rómske
piesne zahrali Ján Čipčala, Milan Berky a Ján Vilhan. Predníkov
počas prehliadky sprevádzala ľudová hudba Viliama Didiáša.
Celým podujatím sprevádzala moderátorka Jana Záchenská
a divákom sa prihovorila aj naša pani starostka Ing. Mária Klimentová. Podujatie ukončil krásny spev moderátorky sprevádzanej ľudovou hudbou „4-ka“ z Očovej. Zaspievali a zahrali
nám slovenské, rómske aj rusínske ľudové piesne a pieseň „Čerešne“ od Hany Hegerovej.
U divákov sa podujatie stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom.
Interpreti znovu ukázali čaro a nádheru ľudovej hudby, ktoré
šíria pomocou svojich nástrojov medzi ľuďmi na rôznych podujatiach. Sme veľmi radi, že prišli svojou hudbou potešiť aj nás
obyvateľov Zvolenskej Slatiny, hoci tento rok za trochu menšej
účasti slatinskej verejnosti. Zážitok bol však jedinečný a už teraz sa môžeme tešiť na budúci rok, kedy si opäť budeme môcť
tento zážitok zopakovať.
Na prehliadke predníkov sme vyspovedali jedného z jej účastníkov. Je ním Pavel Martinka, ktorý v rámci doktorandského štúdia pôsobí na Katedre
hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela a ktorého môžete poznať aj z rôznych slatinských kultúrnych akcií, ktoré obohatil
hrou na husliach.
1. Čo ťa priviedlo k ľudovej hudbe?
Ľudová hudba sama. Od malička som vyrastal v prostredí, kde pieseň bola bežnou súčasťou života a okrem rodinných osláv, ktoré boli prerastené spevom a muzikou, som sa ako malý chlapec zúčastnil aj niekoľkých svadieb, na ktorých „ľudovka“ nesmela chýbať. Tak už v detstve sa vo
mne začal pestovať vzťah, ktorý sa časom obohatil aj o odborné poznanie.
2. Nechcel si sa ako mladý človek prikloniť skôr k moderným hudobným smerom?
Otázka módnosti nespočíva v prvom rade vo veku, aj keď najmladšia generácia je spravidla nositeľkou zmien a novostí. Počas môjho hudobného života
som sa stretol s viacerými hudobnými žánrami, z ktorých každý má svoje
čaro a svoju jedinečnosť, avšak východiskom i miestom návratu pre mňa zostala ľudová muzika. Modernosť sa však prejavuje aj v nej. Je tá istá ako v minulosti, ale nie je taká istá.
3. Hrať. Čo to pre teba znamená?
Radosť. Predovšetkým ide o radosť. Na jednej strane radosť z hry samotnej,
na druhej strane odovzdávanie radosti ľuďom, ktorí počúvajú, alebo si pri
muzike zaspievajú, alebo zatancujú. Aj keď hudba nenesie v sebe vždy len
pozitívne emócie, aj ich úprimné vyjadrenie sa zmení v radosť, keď sa vydarí
a očistí človeka od každodennosti.
Je to radosť z kontaktu s drevom a kovom, s dušou človeka, s myšlienkami,
citmi a hudbou tých, ktorí na mojom nástroji hrali predo mnou a budú hrať
po mne, vedomie spolupatričnosti s týmito ľuďmi a s úctou voči nim. Je to
vec vzťahu medzi mnou, huslistom a poslucháčmi, ktorým som s potešením
zaviazaný ponúknuť a dať im to najlepšie zo svojej hudby, zo seba.
4. Kam podľa teba smerujú kroky ľudovej hudby a kultúry? V čom vidíš jej
budúcnosť?
Jej budúcnosť spočíva práve v jej ľudovosti. V tom, že je naša. Zrodila sa
medzi našimi rodičmi a prarodičmi, vlastne oni ju priviedli na svet, nechali
nám ju ako osobnú výpoveď, odkaz. Otázka spočíva v tom, ako sa k nej postavíme my – súčasníci. Ľudová pieseň sa stále vyvíja, každým dňom vznikajú
nové piesne, ktoré sú obrazom súčasnosti. Pieseň, ako fenomén, nemôžeme
chápať ako niečo uzavreté, nemenné, ale je to stále sa meniaci a rozvíjajúci
sa produkt. I ten však treba chrániť pred nepriaznivými vplyvmi. Ponúka sa mi
prirovnanie k problému výchovy dieťaťa. Niečo mu dovolíš urobiť, niečo nie
a presne vieš prečo. Tak je to aj s pesničkou. Je ako naše dieťa, hoci trošku
staršie od nás, no bez nás by nežilo.
Kam však tradičná ľudová kultúra smeruje v súčasnosti? Hoci som pozitívne
mysliaci človek a chránim a pestujem prejavy našej kultúry, vidím že v tomto úsilí nás zostáva čoraz menej. Problémom je to, že súčasníci už nepoznajú pôvodnú ľudovú kultúru z bežného života, dedinských zábav, svadieb
a množstva ďalších tradícií, ale zo „vzdialených“ pódií, ﬁlmov a najmä CD,
ktorým chýba bezprostredný kontakt diváka alebo poslucháča s hudbou.
Nemá možnosť sa jej dotknúť, ovplyvniť jej priebeh, ba ani sa ho zúčastniť.
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6.
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Súčasníkom chýba vedomie „vlastníctva“ nášho národného dedičstva, pričom s beneﬁtmi vyplývajúcimi z tohto vzťahu súvisia aj „povinnosti“starostlivosti a ochrany.
Myslíš teda, že by mohla osloviť aj budúce generácie?
Naša ľudová kultúra oslovuje v súčasnosti všetky národy sveta a hoci sú
na rôznom stupni spoločensko-ekonomického vývoja, našu kultúru vnímajú veľmi intenzívne, čoho dôkazom sú nespočetné účasti slovenských
folklórnych súborov na medzinárodných festivaloch na všetkých kontinentoch. Preto nevidím prekážku, aby neoslovila aj budúce generácie.
Avšak musia pochopiť, že „to slovenské“ nie je blízke len nejakej starkej
z dediny, ale že je to životom prekypujúci prejav človeka, i toho súčasného. V ľudovej piesni sú ukryté príbehy, vzťahy, túžby, želania, ale i smútok
a žiaľ, skrátka všetky emócie, ktoré zostávajú v ľuďoch všetkých generácií
rovnaké.
Vyštudoval si učiteľstvo, si budúci vedecký pracovník. Akú úlohu by
malo zohrávať školské prostredie na ceste mladých k dedičstvu našich
predkov?
V prvom rade chcem upozorniť na to, že škola a školstvo nie sú všemocné, ako sa to neraz snažia médiá nanútiť. Na prvom mieste pri budovaní
vzťahu musí stáť rodina. Vzťah k dedičstvu úzko súvisí s budovaním identity, vedomia kto som, odkiaľ idem, kam patrím a prečo. Nie všetko z
toho dokáže vyformovať výchovné pôsobenie v škole. Hoci práve škola môže otvárať brány rôznym oblastiam ľudskej kultúry. Človek nemôže
mať rád niečo, čo nepozná. To platí aj o ľudovej hudbe. Často sa stretávam s negatívnymi názormi na ľudovú hudbu, ktoré však vyplývajú z jej
neznalosti. Keď poukážem na hodnoty, aké v sebe ľudovka ukrýva, výnimočné výkony interpretov, prípadne jej vnímanie a oceňovanie zahraničnou odbornou verejnosťou, ľudia (nielen žiaci) sú často prekvapení a začnú sa na folklór pozerať inými očami. Nehovoriac o vplyve živej
hudobnej produkcie. Osobná skúsenosť jedinečne formuje človeka a práve bezprostredný kontakt so živou hudbou, ktorá človeka vrelo objíme,
mu vlastne ani nedá na výber.
Akým smerom by sa mali podujatia ako Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha uberať?
Takéto podujatia by mali byť predovšetkým vyvrcholením a odmenou dlhodobého snaženia muzikantov i celého folklórneho hnutia. Ale samozrejme, že odmena motivuje. V prvom rade by však mali plniť inú ako motivačnú funkciu. Práve podujatia takého charakteru, ako sa koná
vo Zvolenskej Slatine, spojené s menom osobnosti, akou bol Rinaldo Oláh, by si malo budovať imidž prestížneho podujatia s nadregionálnou
pôsobnosťou, prezentujúceho a oceňujúceho výnimočné interpretačné výkony huslistov s nosnou ideou vzdania pocty a zachovania pamiatky
na významné osobnosti a ich myšlienkové posolstvo.
Čo by nám dnes, v deň konania prehliadky, odkázal Rinaldo Oláh.
Jeho odkaz je prítomný predovšetkým v jeho hudbe. A kto pozná malú knižočku s veľkými myšlienkami – Rinaldo a videl dokumentárne ﬁlmy
o tomto husľovom virtuózovi, nepotrebuje moje skromné interpretácie jeho myšlienok. Rinaldo povedal veľa slovami, ale ešte viac svojou
hudbou. V nej nám dal to, čo nám chcel dať a čo potrebujeme. O hudbe však netreba hovoriť, treba ju vnímať a prežívať.
Ivan Hraško

Aktivity Občianskeho združenia Úhrady
Gadžovsko-rómska servítka
Občianske združenie organizovalo v mesiaci marec 2013 projekt
„Gadžovsko-rómska servítka“
Do tejto aktivity boli zapojené dve gadžovské a dve rómske kuchárky:
Gitka Hroncová nám navarila riadne slatinské halušky bryndzové aj
kapustové.
Silvia Petáková nám navarila dobrú Luteránsku procesiu.
Marcela Berkyová nám spravila pravý Cigánsky guláš.
Anna Berkyová nám navarila dusenú ryžu s pečienkami na červenom
víne.
Tieto naše slatinské pochúťky degustovala komisia v zložení:
starostka obce Ing.Mária Klimentová
poslanec obecného zastupiteľstva Ján Beno
štatutár Občianskeho združenia Úhrady Anna Berkyová
a zahraničný občan Christiaan Naessens
Projekt sa realizoval v priebehu piatich dní. Každý deň varila iná
kuchárka. Posledný deň bolo vyhodnotenie a ochutnávka slatinských
šišiek, pagáčov a cigánskej
bokole, ktoré tiež pripravili
naše súťažiace. Každá kuchárka
bola odmenená cenou, ktorú
vlastnoručne vyrobil z dreva
sponzorsky
pre
Občianske
združenie náš rezbár Ivan BerkyDušík.
Slovensko-Rómske Spievanky
Slatinate Gilaven
22.júna 2013 sa konalo kultúrne
podujatie, ktoré bolo tento rok

venované pamiatke Emílii
Pleškovej,
účastníčky
predchádzajúcich ročníkov.
Na tomto ročníku vystúpili
aj tri naše gadžovské
spoluobčianky,
ktorým
chcem aj touto cestou ešte
raz poďakovať, že medzi
nás Rómov prišli. Boli to
- Anna Hroncová, Mária
Janespalová a Zuzana
Babicová, členky klubu
dôchodcov.
Na podujatí vystúpili aj
rómske deti zo ZŠ s MŠ
Terézie Vansovej pod vedením rómskej asistentky Mirky Gašparovej,
tanečný súbor OZ Úhrady Slatinate roma a hosť z Budče - 11ročná
Vaneska so skupinou Medveďovci.
Moderátorkou podujatia bola učitelka ZŠ s MŠ pani Katarína
Ridzoňová.
Účinkujúcich sprevádzala ľudová hudba pod
vedením Jána Čipčalu zo Zvolenskej Slatiny.
Slovnú bodku za podujatím dala naša starostka
Ing. Mária Klimentová, ktorá nevynechala ani
jednu našu aktivitu. Pozvaní boli aj poslanci
OZ, ale podujatia sa nezúčastnili.
Obidva projekty boli podporované obcou v
rámci dotácie pre OZ Úhrady sumou po 100,eur na jeden projekt, za čo obci ďakujeme.
Ale bez nemenovaného sponzora, ktorý nás
podporil, by sme tieto podujatia zrealizovať
nemohli.
Anna Berkyová

Stretnutie rodákov 2013
Čo by si krídla mal, ako vták na hore,
čo lieta na zimu ďaleko za more
a preletel by si sto krajín odrazu –
krajšieho nad rodnú Slatinu nenájdeš obrazu...
Ten náš rodný kraj, krásny ako jagavá kvapka
rosy na stebielku trávy, plný malebných zákutí,
prekrásnych scenérií, kraj driečnych a pracovitých ľudí ospieval aj básnik Andrej Sládkovič vo
svojom Detvanovi.
Rodisko nášho detstva, prvých krokov, prvých
vstupov do školy, prvých lások, ale i našich spomienok, návratov a stretnutí. Sú v ňom hlboko
a pevne zakorenené naše osudy, naše spomienky. Také je, i ostane v našich srdciach.

Vedenie obce spolu so zborom pre občianske
záležitosti (ZPOZ) sa po piatich rokoch rozhodlo opäť pripraviť stretnutie slatinských rodákov. V poradí ôsme stretnutie Slatinčanov roztrúsených „po svete“ sa konalo 15. júna 2013
súbežne so Slatinským jarmokom. Finančne
akciu zabezpečila obec a samotní rodáci príspevkom 7 Eur na osobu. Zo 400 pozvaných
sa stretnutia zúčastnila štvrtina. Stretnutie rodákov sa po prvýkrát uskutočnilo v roku 1972,
teda pred 41 rokmi. Od roku 1993 sa stretnutie
rodákov koná každých päť rokov.
Tohtoročné začalo prijatím starostkou obce
Ing. Máriou Klimentovou v obradnej sieni
s programom ZPOZ, odovzdaním upomienkových darčekov a zápisom do Pamätnej knihy
ZPOZ, pokračovalo položením kytice k pamätníku padlých Slatinčanov v I. a II. sv. vojne.
Potom sa zúčastnili otvorenia Slatinského jarmoku a krátkeho vystúpenia folklórnych skupín. Podľa záujmu niektorí navštívili jarmočné
stánky, iní príbuzných a časť zrekonštruovaný
rímskokatolícky kostol, kde boli dôstojným
pánom farárom Mgr. Vladimírom Štangom
oboznámení s históriou a súčasnosťou kostola
a aktivitami r.k. cirkvi.
Po prechádzke obcou rodákom dobre padlo posedenie v reštaurácii Hokejka, kde sa
mali možnosť navzájom predstaviť, občerstviť
a chvíľu si oddýchnuť. Pri obede ich okrem
starostky sprevádzali poslanci OZ Ján Beňo –
zástupca starostky, Ing. Ján Račko - predseda
kultúrnej komisie, Mgr. Mária Huliaková - zástupkyňa riaditeľky ZŠ a riaditeľika ZŠ s MŠ
T.Vansovej RNDr. Darina Purdeková. Členka
ZPOZ zarecitovala tri básne, ktoré venovali
obci rodáci Ing. Jozef Maľa a Ing. Jaroslav Ondrušek. Vyjadrili v nich svoju lásku k rodnému
kraju. Po obede rodáci navštívili ZŠ v sprievode
riaditeľky, ktorá ich oboznámila s vyučovacím
procesom, vybavením tried a aktivitami školy
a jej žiakov.

Niektorí rodáci sa zúčastnili návštevy Pamätnej izby T.vansovej. Tu ich sprevádzala kantorka ECAV pani Oľga Drobová. Po prehliadke prešli na dvor základnej školy, kde sa v kultúrnom
programe-galaprograme predstavili členovia
hosťujúcich folklórnych skupín ako aj domáca
FSk Slatina MOMS.
Po programe boli rodáci pozvaní na večeru
opäť do reštaurácie Hokejka, kde sa s nimi
rozlúčila starostka obce. Vo svojom vystúpení
vyjadrila uznanie, úctu a vďaku všetkým, ktorí nezabudli na svoje rodisko, na našu obec,
v ktorej strávili časť svojho života. Poďakovala sa im za akúkoľvek pomoc, ktorou prispeli k zviditeľneniu Zvolenskej Slatiny mimo jej
chotára. Zároveň vyjadrila želanie, aby sme sa
v dobrom zdraví mohli ešte stretnúť. Poďakovala sa im za prijatie pozvania a zaželala šťastnú cestu domov.
Rodáci odchádzali z rodnej obce plní dojmov, spokojní a dojatí. K pekným spomienkam
prispelo i krásne slnečné počasie a stretnutia
s usmiatymi Slatinčanmi.
Poďakovanie za vydarené spoločenské podujatie patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek na jeho
uskutočnení podieľali.
(Venované básne uverejňujeme so súhlasom
autorov).

Zuzana Pavlíková
NEZABUDNEM !
Och hory! Váš šum zabudnúť nemôžem,
vás svedkov mojej rojčivej mladosti.
Či vaše putá dakedy premôžem,
čo tiahnu ma v náruč vašej voľnosti?
Veselo šelestia jedle Korčína
k výšinám čo štít svoj vypína
ponad Gorovec, Háj, svojich rodných bratov,
na vôkol zdobených stužtičkou zlatou.
Korčín šibalsky na bok sa pozeráš,
čo tam, čo vlastne ukrývaš?
Hej, tú krásku čo prírody ozdobou
ako deva Slatiny skrášlená robotou.
To Ľubica nevesta verná tvoja
zdobená dubami čo v úboč stoja.
Možno snáď nevidieť zlaté vrkoče
čo zdobia hlavu tej devy rozkoše?
V ktorých nocou si mesiac umýva tvár,
vo dne pohltia slniečka žiar?
V lone tejto krásnej prírody
ľudia sa rodia s darom dobroty!
Pod vami hory poklad sa ukrýva,
čo v mojom srdci naveky prebýva,
neveľká dedinka údolie pretína,
drahý môj poklad, Zvolenská Slatina!
Ing. Jaroslav Ondrušek, Košice

SPOMIENKY
Slovíčko v rádiu, pár riadkov v tlači
prebudiť spomienky úplne stačí,
myseľ hneď ožije, vážnost sa stratí
a ako zázrakom mladosť sa vráti.
Maličkost úplná, povieš si iba,
brať to však povrchne bola by chyba,
riadok či slovíčko má svoju váhu,
nejde ich pominúť, aj keď máš snahu.
Nejde to zabudnúť, odhodiť stranou,
na rodnej hrude si, tam pod Poľanou,
po lúkach beháváš, jarkom sa brodíš,
s priateľmi hrávaš sa, do školy chodíš.
Prežívaš odznova radosť aj smútky,
v spomienkach žijú zas bláznivé skutky,
ktorých je premnoho, až sa to nezdá,
do sveta než si šiel z rodného hniezda.
S úsmevom preberáš klady či hlúposti,
v kútiku priznáš si aj trochu ľútosti
nad tým, že ďaleko už sú tie časy,
keď si si užíval mladosti krásy.
Naozaj je to fajn, až človek žasne,
aké je v spomienkach to dávne krásne.
Len si ich užívaj, zo všetkých síl ich chráň,
mazať ich z pamati – tomu sa tvrdo bráň!
Ing. Jozef Maľa, Tábor (ČR)
POVZDYCH RODÁKA
Dosť vody stieklo Slatinou
od doby detstva, mladosti,
človek sa túlal inou krajinou,
zažíval radosť, riešil starosti,
tvoril si žitia podmienky
a v mysli choval dávne spomienky.
Na časy detských radovánok
v dedinke rodnej pod Poľanou,
na veľké čaro knižných stránok,
na taje kryté školskou bránou,
na odlesk rýb či vtáčí hlások
i pocit šťastia z prvých lások.
Ubehlo ozaj veľa rokov,
zmenil sa život i tvár dediny,
ak po nej prejdeš zopár krokov
cítiš – a veru nie si jediný,
že pôvab veľký stále to má,
že sa ti páči byť zas doma.
Života cesta je raz taká –
má svoju mladosť, rozkvet, starobu,
však v každom veku veľmi láka
pocitov pekných tvoriť zásobu.
Nech sa tá šanca dlho naskýta
a rodné hniezdo krásou prekvitá.
Ing. Jozef Maľa, Tábor (ČR)

A čo dodať na záver školského roka?
Školský rok 2012 / 2013 nám už ukázal svoje päty a všetci sa poberajú užívať zaslúžené prázdniny a dovolenky. Dovoľujem si poinformovať
širokú slatinskú verejnosť, že aj tento školský rok v našej škole bol obohatený nezištnými a dôležitými akciami, ktoré treba na záver školského roka
spomenúť. Samozrejme nedá sa to, aby som obsiahla naozaj všetko, takže niektoré akcie, ktoré stoja za povšimnutie sú tu.
Najskôr by som spomenula postupnú renováciu okolia školy, kde sa v tomto školskom roku upravovali , dláždili a betónovali priestory malého
dvora. Má to význam z dôvodu bezpečnosti našich žiakov a za povšimnutie stojí celkový vzhľad
a okolie školy.
V tomto školskom roku vo vyučovacom procese bola pozornosť predovšetkým venovaná
práci s knihou, čítavosti s porozumením. Akcie plné zábavy, ale hlavne rozširovaniu vedomostí
a zručností žiakov boli zaujímavé a mali svoje miesto vo vyučovacom procese. V rámci Mesiaca knihy si pedagógovia pripravili pre žiakov zaujímavé projekty, ktoré riešili žiaci samostatne,
ale aj v kolektívoch. Za cieľ mali upútať detskú myseľ a prehlbovať vzťah ku knihe, čím sa
vylepšuje technika čítania s porozumením čítaného textu.
„ROZPRÁVKOVÁ NOC V ŠKOLE“: túto akciu prežívali žiaci druhého ročníka pod vedením svojich pedagógov. Netradičné stretnutie v škole 15. marca 2013 o 18.00 hodine. Všetci sa pripravili na pekné zážitky. Začalo to návštevou malej hvezdárne v našej obci u p. Bahyľa a táto
návšteva sľubovala zaujímavosti z pozorovania večernej oblohy. Veľký ďalekohľad zaujal naozaj
každého, ale pre oblačnosť dobre mohli vidieť iba Mesiac. Veľa zaujímavého sa dozvedeli aj
z rozprávania pána Bahyľa o kozme, hviezdach, mliečnej dráhe......a tak ďalej. Po návrate do
priestorov školy bola spoločná večera, ktorú
si žiaci pripravili so svojimi pedagógmi. Chutila výborne, bola ich! Potom sa žiaci báli vo svojich vlastnoručne vyrobených maskách a ponorili
sa do divokých tónov hudby a tanca. O polnoci prišli skauti so svojim hľadaním „Rozprávkového
pokladu“, v napätí a v strachu hľadali žiaci poklad v tmou opradenej škole, iba baterka ich chránila. Niektorí veru aj poblúdili a vracali sa s nenaplnenou túžbou nájsť poklad. O dvanástej v noci
nechýbala rozprávočka na dobrú noc a potom ukladanie sa na spánok. Bol sladký a zaslúžený, veď
žiaci spali v škole bez rodičov a odkázaní sami na seba. To bol veru výkon ! Zaspali ako novorodenci príjemne vyčerpaní.
10.4.2013 sa žiaci vydali na výlet do Zvolena. Nie oddychovať, ale čerpať vedomosti na Zvolenskom zámku a v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Spoznávali históriu zámku z rozprávania
galerijnej pedagogičky a spoločne lúštili pracovné a vedomostné testy. V knižnici bližšie spoznali
diela a prácu našej rodáčky, spisovateľky Márie Ďuríčkovej a sa dozvedeli aj niečo z jej života.
V preplnenom autobuse a s neplánovanou prerušovanou cestou domov, sa žiaci dobre pobavili.
Neľutovali a išli by znova!
Nutnosť záchrany a ochrany prírody sa žiakom ozrejmila v návšteve „Lesníckych dní“ vo Zvolene
23.4.2013. Spoznávali život včiel, ochutnávali rôzne druhy medu, vyskúšali vábničky, spoznávali hlasy zvierat, ruju jeleňov, bohatosť rastlinnej ríše,
život koníkov a ich práca pre človeka, dokonca si vyskúšali ručnou pílkou a sekerkou píliť a kálať drevo. Nechýbali pekné súborové tance a spevy.
V zdraví a v pohode obohatení o to, čo ešte dostatočne nepoznajú sa vracali spokojní domov.
Od 20.4. – 24.4. 2013 si žiaci prvého stupňa vyskúšali „Školu v prírode“. Heľpa sa stala na krátku dobu ich domovom. Spoznávali prírodu na turistických túrach, otužovali kúpaním sa v bazéne, učili sa plávať a relaxovať. Priniesli si množstvo zážitkov a hlavne hrdí na to, že zvládli týždenný
život bez rodičov, odkázaní sami na seba. „HURÁ!“
Na poli športovom nechýbali dobré výsledky, hlavne v streľbe zo vzduchovej pušky, kolektívnych hrách ako je ﬂorbal, futbal, atletika, vybíjaná
atď.
Máloktorí žiaci majú kladný vzťah k predmetu fyzika. Je to predmet náročný, ale s fyzikálnymi
javmi sa stretávame v každodennom živote a ani si to neuvedomujeme. Žiačky ôsmeho ročníka B.
Václavíková, P. Hroncová, D. Micháliková a I. Klimentová reagovali na vyhlásenú fyzikálnu súťaž
24.5.2013 v Bratislave „Festival fyzikálnych ﬁlmov“. Z 97 ﬁlmov vytvorených žiakmi sa aj naša
škola dostala do povedomia širokej verejnosti. Na hodinách informatiky tieto žiačky vytvorili ﬁlm
„Fyzika medzi nami“. Vysvetľujú v ňom výskum jednoduchého fyzikálneho javu – závislosť času od
rýchlosti pohybu pri rovnakej dráhe. Blahoželáme im a prajeme ďalšie úspechy v ich výskumoch
a pripravovaných ﬁlmoch.
15.6. sa uskutočnil „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ v našej škole.. A tak nielen rodáci našej obce,
ktorých hosťovala obec Zvolenská Slatina, ale aj široká slatinská verejnosť mala možnosť spoznávať život a úspech našej školy, našich žiakov Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej
Zvolenská Slatina.
Za váš drahocenný čas, ktorý ste venovali čítaniu týchto noviniek zo života školy v našej obci,
vám ďakujem ako autorka týchto riadkov.
Katarína Ridzoňová.

Blahoželáme
Blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiaci máj, jún, júl 2013
oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Želáme Vám, aby ste milovali a boli milovaní, aby ste nikdy nemali dôvod pre slzy,
ale len pre úsmev, aby Vás vždy obklopoval len pokoj a mier!

Narodili sa

Veronika Kuchárová
Tomáš Vachula
Andrea Škorňová
Kristína Hruščová
Nikola Kuchárová
Nikola Mičianová
Ema Valigurská
Miroslav Vacha
Čo všetko deťom k šťastiu stačí? Hrozienka sladké na koláči, každý deň jedna
hodinka v náručí svojho ocinka. Maminu dlaň a popri tom mať vždycky lásky
plný dom!.

Rozlúčili sme sa
Pavel Kubiš
Gizela Babicová

František Mrenica
Anna Hrašková

Vaše oči raz navždy zhasli, nastal smútok, veľký žiaľ. V spomienkach sme
útechu našli, keď vás si vzal neúprosný čas!

Úspechy Slatinských tenistov
Tenistom Tenisového klubu Zvolenská Slatina sa opäť po roku 2009 podarilo vyhrať 2. triedu družstiev oblastného tenisového zväzu. V tejto súťaži
štartujú družstvá z okresov Zvolen, Detva a Krupina. Momentálne má názov Podpoliansko-Hontianska tenisová liga a skladá sa z prvej a druhej
triedy. Hrá sa systémom jednokolovo 4 dvojhry a 2 štvorhry. Treba povedať, že táto súťaž nie je pod vedením Slovenského tenisového zväzu, aj
keď kvalitou sa dá porovnávať povedzme s 2. triedou Stredoslovenského tenisového zväzu. Dôvodom, prečo viaceré tími neštartujú oﬁciálne pod
patronátom STZ, je hlavne nízky počet dvorcov, klub nemá vlastné dvorce alebo majú dvorce s povrchmi, ktoré nie sú schválené stanovami STZ
(dvorce s umelou trávou, betónové ). Prekážkami sú samozrejme aj ﬁnancie spojené s registráciou klubov a hráčov do zväzu a väčšie nároky na
cestovanie. Tenisový klub Zvolenská Slatina vyhral súťaž bez straty bodu v konkurencii šiestich tímov. O víťazstvo sa postaralo družstvo v zložení :
Branislav Balciar, Ondrej Kocur, Jozef Paška, Ondrej Smutný, Michele Damini, Vladimír Hreňovčík a Dušan Hronec. V rámci súťaže sa ešte hrá aj turnaj jednotlivcov vo dvojhrách v máji a turnaj štvorhier v septembri. Na dvojhrovom turnaji sa darilo najmä nášmu hráčovi Branislavovi Balciarovi,
ktorý vyhral kategóriu nad 40 rokov. Cieľom do budúcej sezóny je udržanie sa v prvej triede. Kompletné výsledky zo zápasov a turnajov nájdete na
internetovej stránke http://tenis.cero.sk/.
Por.
1
2
3
4
5
6
7

Družstvo
TK Zvolenská Slatina
Globus ZV
TK HYDREX Hriňová B
KTK Krupina B
TO ROCKBUILD Budča B
NO FEAR Zvolen
Tenisoví labužníci TKLK Lieskovec

Hrate
6
6
6
6
6
6
6

Vyh.
6
5
4
3
2
1
0

Rem.
0
0
0
0
0
0
0

Preh.
0
1
2
3
4
5
6

Skóre
30 : 6
29 : 7
20 : 16
18 : 18
13 : 23
10 : 26
6 : 30

Body
18
15
12
9
6
3
0

Ondrej Smutný – kapitán TK Zvolenská Slatina
Zľava : Ondrej Smutný, Branislav Balciar, Jozef Paška a Michele Damini

Branisla Balciar s trofejou za víťazstvo v turnaji jednotlivcov vo dvojhrách

Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
organizovaných v obci Zvolenská Slatina v 3. štvrťroku 2013
Mesiac Termín
Názov podujatia
Miesto podujatia
Organizátor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Júl
1.-14.7.2013 Skautský tábor
Dúbravica
21. Skautský Zbor Korčín
17.7.2013
Šport.-spoloč. podujatie
záhrada „Zlatý Dukát“ ZO SZPB
ZO SZPB a Jednoty dôchodcov
Jednota dôchodcov
19.7.2013
Vatra zvrchovanosti
„Čertov vršok“
MO MS
August
3.-4.8.2013 strelecká súťaž Memoriál L. Doskočila
strelnica
šport.-strelecký klub Strieborník
21.8.2013
Pietna spomienka pri hrobe
„Hanulíkoje jarok“
Obec Zvol. Slatina, ZO SZPB Z. Slatina
Rumunského vojaka 69. výročie SNP
Jednota dôchodcov
24.8.2013
otvorený tenisový turnaj
tenisové kurty
tenisový klub ZS v šport. areáli
v štvorhrách (vr. zmiešaných)
September
2.9.2013
Slávnostné otvorenie škol. roka 2013/2014
telocvičňa
ZŠ s MŠ T.Vansovej
14.9.2013
strelecká súťaž Memoriál S. Toporku
strelnica
šport.-strelecký klub Strieborník
14.9.2013
„Deň bryndze“
šport. areál
MO MS Z. Slatina Obec Z. Slatina
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