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ÚVODNÍK
Starý rok sa vymenil s novým, novoročné priania dozneli, vianočná atmosféra vyprchala. Prežili sme spoločne mrazivý január, vychutnali sme si zimné športy a užili
sme si tohtoročnú zimu, ktorá k nám bola naozaj štedrá.
Ale väčšina z nás už túžobne očakáva príchod nového
ročného obdobia – jari. Prvé lúče jarného slniečka prebúdzajú prírodu k životu a aj nám ľuďom vlievajú do žíl
nové sily. Budeme ich potrebovať. Veď čochvíľa začnú
práce v našich záhradkách. Zazelenajú sa naše lúky, rozozvučia sa kosačky, všetko okolo nás bude potrebovať
naše šikovné ruky. Aj napriek tomu, že jarou končí zimné leňošenie a musíme sa začať viacej obracať, jar je pre
nás výzvou, očakávaním nových aktivít a prebúdza v nás
chuť žiť. Možno aj preto je jar označovaná za najkrajšie
ročné obdobie a všetci sa tešíme, že prichádza. Nedá sa
prehliadnuť. Hlási sa, kričí, čviriká. Už je proste tu, už ju
zima nezatlačí späť.
A tešíme sa aj na ďalšie krásne sviatky, ktoré so sebou
prináša – Veľkú noc. Je pre nás symbolom lásky, odpúšťania a obetovania sa pre iných. Po štyridsaťdňovom období pôstu, ktorý práve prežívame, príde opäť čas radosti, veselosti a nádeje. Koľkokrát sme už, hlavne my, skôr narodení, prežili toto obdobie? A stále nás fascinuje a vyvoláva v nás pocit úcty a pokory.
A tak to má byť. Neopakovateľné sa znova zopakuje, srdcia sa otvoria pre tých druhých, naplnia sa láskou a porozumením.
Želám Vám, aby ste prežili Veľkú noc s otvorenými srdciami pre svojich blízkych. Želám Vám, aby ste boli všetci spokojní,
veselí a šťastní. Aby Vám nová jar priniesla toľko nových síl, koľko potrebujete, aby ste mohli spokojne žiť, pracovať a tešiť sa zo
života.
Želám Vám krásne veľkonočné sviatky!
Mária Klimentová

Jubilejný roèník súťaže
o Cenu Rinalda Oláha
Už desať rokov obec organizuje podujatie celoslovenského významu – Súťaž
predníkov o cenu Rinalda Oláha. Spoluorganizátormi podujatia sú Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
a MO MS.
Súťažiaci z celého Slovenska i z ČR sa pravidelne hlásia do súťaže a merajú si
sily v hre na husle za sprievodu ľudovej hudby. Toto podujatie si získalo dobré
meno odbornej, ale i laickej verejnosti. Tohtoročný jubilejný desiaty ročník sa
uskutoční 14. mája 2017 o 13.30 hod. v kultúrnom dome. Ako hosť vystúpi
Folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Aj tento rok bude projekt finančne
podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Všetkých Vás srdečne pozývame.
Organizátori podujatia
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ZŠ s MŠ T. Vansovej – Zaži vedu naživo
Veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou
života každého z nás. Ich napredovanie ide
neuveriteľnou rýchlosťou. Správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny, preto
je dôležité vzbudiť o ne záujem už od útleho
veku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne organizuje Týždeň vedy a techniky,
v ktorom sa majú študenti intenzívnejšie
stretnúť s rôznymi technickými a vedeckými aktivitami, prednáškami, súťažami
a workshopmi. V duchu tohtoročného motta
„Zaži vedu naživo“ sme aj my v našej základnej škole umožnili žiakom dotknúť sa vedy
prostredníctvom rôznych podujatí. Žiaci spolu s pani učiteľkami odštartovali tieto dni tvorbou projektov, prezentácií a násteniek zameraných na významné osobnosti a vynálezy,
ktoré menia svet. Neodmysliteľnou súčasťou

aktivít bol aj náš rodák Ján Bahýľ, tvorca rôznych vynálezov a patentov, ktorého okrúhle
160. výročie od narodenia sme si pripomenuli aj takouto formou. Žiaci druhého stupňa
vymýšľali a tvorili rôzne chemické a fyzikálne vynálezy, pokusy, technické hračky a výtvarné práce, ktoré potom prezentovali spolu s pani učiteľkami mladším žiakom. Naše
pozvanie prijal RNDr. Vladimír Bahýľ, ktorý
deťom interaktívnou prednáškou priblížil tajomstvá vesmíru. Najväčším zážitkom bolo,
keď sa s ním žiaci stretli priamo v jeho hvezdárničke Júlia. Vyvrcholením týchto dní bola
vianočná akadémia, na ktorej žiaci prezentovali svoje výtvory širokej slatinskej verejnosti. V programe pod názvom „My sme malí
výmyselníci“ sprievodné postavy Uja Elektróna a jeho študentov poukázali na to, aké je
dôležité vzdelávať sa, akých významných rodákov mala a aj má naša obec. Veríme, že vtipne podané rozprávky a veselé pesničky pobavili
všetkých divákov. Ďakujeme
všetkým, ktorí prišli podporiť
naše deti na spomínané vystúpenie a finančne prispeli na
ďalší rozvoj tvorivosti žiakov
našej školy, prípadne pomohli
pri tvorbe kostýmov. Ďakujeme aj za dlhoročnú spoluprácu
a ústretovosť pri organizovaní
tohto podujatia obecnému úradu, páni Ľubomírovi Kmeťovi
a chlapcom z hasičského zboru.

Potreba vzbudenia záujmu o vedu, kultúru
a región je prioritou našej školy. Veríme, že
v spolupráci s rodičmi a širokou slatinskou
verejnosťou sa nám to bude aj v budúcnosti
úspešne dariť.
Mgr. Marcela Melicherčíková

Ochotnícka jar
Mesiac marec je tento rok v Slatine venovaný ochotníckemu divadlu. Miestny odbor Matice slovenskej pozval na 5. 3. ochotníckych divadelníkov z Kriváňa, ktorí sa predstavili hrou „Žobrácke
dobrodružstvo alebo Vrecká plné peňazí“ z autorského pera Jána
Soloviča. Tragikomický príbeh nám rozprával stále aktuálny príbeh honby za peniazmi, ktoré treba získať bez ohľadu na to, od
koho a akým spôsobom. Hoci bola sála plná smiechu, hlboká myšlienka, ktorú nám hra ponúkla, neostala bokom. Zaujalo tiež nevšedné poňatie vrecka „plného peňazí“ a myšlienka utopiť peniaze
ako príčinu mnohého zla.

Okrem hostí sa nám v tomto mesiaci predstavia aj naši ochotníci, ktorí si pripravili novú hru pod režijným vedením pani Zuzany Kokavcovej. Premiéra hry Ochotnícke divadlo od českého
autora Michala Baluckého sa bude konať v nedeľu 26. 3. 2017
a repríza o týždeň neskôr 2. 4. 2017. Fanúšikovia divadla sa
môžu tešiť na ľúbostnú zápletku, lásku takmer stratenú pre peniaze, sklamaného starého mládenca či na rozhnevanú, no nakoniec
rozradostenú pani matku. Okrem toho sa v hre predstaví aj trojica
nových členov ochotníckeho súboru, na ktorých účinkovanie sa už
všetci tešíme. Teda neváhajte a predstavenia sa určite zúčastnite.
Ivan Hraško

Z denníka starostky
1. január
19. január
27. január
2.február
16. február
19. február
5. marec
7. marec
9. marec
11. marec
12. marec
16.-17.marec
20. marec
26. marec

Rozlúčka so starým rokom a vítanie nového roka
Výročná členská schôdza ZOOH vo Zvolenskej Slatine
Výročná členská schôdza DHZO
Zasadnutie KZ Podpoľanie v Korytárkach
Zasadnutie Rady ZMO okresov Zvolen, Detva, Krupina v Hontianskych Nemciach
Detský karneval
Divadelné predstavenie ODS Kriváň – „Žobrácke dobrodružstvo“
Pracovné rokovanie – Rýchlostná cesta R2
Zasadnutie Rady ZMO okresov Zvolen, Detva, Krupina v Detve
Strelecká súťaž „O geletku bryndze“
Zhromaždenie Urbariátu obce Zvolenská Slatina
Snem ZMO okresov Zvolen, Detva, Krupina v Dudinciach
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Premiéra divadelného predstavenia ODS T.Vansovej „Ochotnícke divadlo“

Šieste valné zhromaždenie od obnovenia èinnosti
Prvýkrát bol zaregistrovaný MO vo Zvolenskej Slatine v roku
1934. Činnosť bola obnovená v roku 2003. Odvtedy sa konalo už
6 valných zhromaždení. Tohtoročné v piatok 13. januára. Výročná schôdza členov, samozrejme, býva každý rok. Tentokrát toto
zasadnutie poctil predseda Dozorného výboru MS JUDr. Štefan
Martinkovič.

Za predsedu MO bol znovuzvolený Marek Hanuska. Členmi výboru sa stali Judita Magdičová, Ján Špringeľ, Janka Beňová a Pavel Maľa.
V diskusii predseda DV MS podrobne informoval o súčasnej
matičnej situácii ako aj o jej problémoch pretrvávajúcich z nedávnej minulosti. Novým spôsobom definoval pojem vlastenec. Mal
by ním byť každý občan, ktorý sa tu narodí slovenským rodičom.
Prečo to tak nie je, by bolo na ďalšiu úvahu. Za pozitívne označil,
že v MO sú aj mladí, organizovaní v odbore Mladej Matice. Tí
nechýbali ani na tomto VZ a prišli ich podporiť aj kamaráti zo
Zvolena. Brat evanjelický farár Branislav Kováč v príhovore vyzdvihol, že v programe MO je spolupráca s tradičnými cirkvami.
Napriek nepriaznivému počasiu neodmietla pozvanie spevácka
skupina Prameň zo Žarnovice, ktorá obveselila prítomných ľudovými piesňami. Prišli pod vedením predsedníčky MO MS Žarnovica Anny Benčaťovej.
Marek Hanuska

Matičiari hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok i za štvorročné
obdobie. Ťažisko činnosti je v organizácii ochotníckeho divadla,
ktoré nesie názov rodáčky Terézie Vansovej. V tomto roku si budeme pripomínať jej okrúhle výročia – 160 rokov od jej narodenia
a 75 rokov od úmrtia. Miestni matičiari si však nezabúdajú pripomínať ani významné udalosti z dejín vlasti, Matice a rodákov.
Medzi takéto podujatia patria vatry zvrchovanosti, spomienka na
nedožitú storočnicu Juraja Pašku, bývalého správcu MS, alebo
v roku 2013 oslavy stopäťdesiatín MS. Všetky aktivity sa daria
vďaka významnej podpore obce.

Detský karneval
Obdobie fašiangov sa tradične
spája s plesmi, ktoré sú určené
hlavne dospelým. Pre deti sa zase
organizujú karnevaly a inak to
nebolo ani v nedeľu 19. 2. v našej
obci. Kultúrna komisia pripravila
karneval v reštaurácii Hokejka,
bohužiaľ, i tento rok sa na účasti prejavila chrípková sezóna, no
napokon sa zábavy zúčastnilo
takmer 40 detí. I tento rok boli
pre ne pripravené zaujímavé
ceny, ktoré si odniesli viaceré originálne masky. Pochvala a uznanie však patrili všetkým deťom
i rodičom, ktorí si dali s kostýmami množstvo práce. Program
otvoril predseda komisie pán Marián Kučera a karnevalom sprevádzal deti šašo, ktorý spolu s nimi
zobral do karnevalového kola
i pani starostku. Po vyjašení sa
na parkete si deti pochutili na občerstvení v podobe párkov a sladkých pampúšikov a krapňov, ktoré pre deti pripravili členky klubu
dôchodcov. Všetkým zúčastneným i organizátorom patrí vďaka
za účasť na tejto milej akcii.
Ivan Hraško

Významní rodáci – Karol Badáni
Medzi významnými slatinskými rodákmi a osobnosťami, ktoré
tu pôsobili, nájdeme skutočne pestrú paletu zamestnaní – výtvarní
umelci, hudobní skladatelia a interpreti, vedci či spisovatelia. Bohatá je zvlášť oblasť umenia, máme zastúpené slovesné, hudobné
i výtvarné. No ešte jeden druh umenia nám chýba. Je to v podstate
umenie tradičné, zakotvené v hĺbkach histórie, vyvíjajúce sa storočia, ba tisícročia. Je to však aj umenie, ktorého prudký rozvoj u
nás možno ohraničiť ostatným storočím. Je to divadlo.
Hoci sa niekomu môže zdať, že práca v ňom je ľahká, v jeho
pozadí sa nachádza množstvo tvorivej práce veľkého počtu ľudí.
Scenáristi, dramaturgovia, režiséri, herci, maskéri, osvetľovači...
V minulosti, najmä v našom prostredí, nebol v tejto oblasti dostatok ľudí, nieto ešte s odborným vzdelaním. A tak si mnoho starších
osobností divadelnej tvorby postupom života vyskúšalo viacero
divadelných činností – herectvo, réžiu, vedúce aj ekonomické
funkcie... No a medzi takýchto „viacfunkčných“ ľudí patril aj náš
rodák Karol Badáni, ktorého si v tomto čísle predstavíme.
Dvadsiaty deviaty deň v mesiaci býva výnimočným len vo februári, inak je to deň ako každý iný. Ale predsa sa môže stať iným,
zvláštnym. Dvadsiaty deviaty marcový deň roku 1910 bol vo Zvolenskej Slatine zvláštnym pre úradníka Alexandra Badániho a jeho
ženu Annu, rodenú Beňovú, pretože to bol deň, kedy sa prvýkrát
prihlásil o slovo ich syn Karol. Ako malé dieťa a chlapec, samozrejme, veľmi nevnímal, čo sa vôkol neho deje, no boli tu rodina
a spoločnosť, ktoré začali formovať narodené a vyrastajúce dieťa.
Jeho život sprevádzalo mnoho zmien, mnoho spoločenských prúdov, ktoré ovplyvňovali vtedajšie generácie. Tak i mladý Karol
prežil vojny, zmeny politických režimov a medzi tým všetkým si
ukrojil kus času a priestoru pre seba a svoj prínos ľudstvu.
Ako začal dospievať, začal rozvíjať aj svoje záujmy, medzi ktorými bolo prvoradé divadlo. Už štrnásťročný začínal ako ochotnícky herec v Združení československých ochotníkov vo Zvolene.
Pomedzi prvé herecké úlohy dospel a zvolil si povolanie poštového úradníka. Divadlo sa však rozhodne nedostalo na druhú koľaj,
naopak, svoj herecký talent ďalej rozvíjal. V roku 1933 stál pri
založení Ochotníckeho združenia Detvan vo Zvolene. Práve tento
súbor sa stal štartovacím miestom aj jeho ostatných aktivít. Nebol
tu len ochotníckym hercom, ale pôsobil aj ako režisér a tajomník.
So súborom sa, prirodzene, zúčastňovali rôznych súťaží, na ktorých získal viacero ocenení. Nezabudol ale ani na rodinný život,
oženil sa a postupne pribudli do rodiny tri dcéry.
Obdobie po roku 1945 bolo pre divadlo obdobím formovania
profesionálnych scén. Tých bolo na Slovensku málo a až po druhej
svetovej vojne dochádza k rozvoju ich zakladania aj v menších

mestách. Jedným z týchto miest bol aj Zvolen. Keď bolo roku 1949
rozhodnuté, že vo Zvolene zriadia divadlo, začal sa nábor prvých
pracovníkov práve v radoch ochotníkov a jedným z nich bol aj
Karol Badáni. Aktívne sa zúčastnil nielen formovania vtedy Stredoslovenského divadla, ale stal sa aj jeho prvým riaditeľom. V tejto funkcii pôsobil do roku 1953. Okrem toho sa v divadle od začiatku venoval aj režisérskej práci (do roku 1955). Základom jeho
dvadsaťjedenročného pôsobenia však boli herecké úlohy, ktorým
sa naplno začal venovať od roku 1952 a stvárnil ich približne 100.
Medzi jeho režisérske počiny patria napr. Tajovského hry Statky-zmätky a Ženský zákon. Herecké roly stvárnil napr. v známych
hrách ako Geľo Sebechlebský, Višňový sad, Surovô drevo, Večer
trojkráľový, Čaj u pána senátora či Kým kohút nezaspieva. Stvárnil aj gazdu Brezovského v divadelnej hre Záveje od Vladimíra
Hurbana Vladimírova. Túto hru stvárnili aj naši slatinskí ochotníci
pod režijným vedením pána Igora Kuzmu v roku 2012. Postavu
Brezovského si zahral Pavel Maľa.
Neostal však len na divadelných doskách, ale „zabŕdol“ aj do
sféry filmu, kde získal niekoľko menších rolí. Prvým filmom bolo
Pole neorané roku 1953, kde stvárnil postavu okresného náčelníka. V roku 1955 nasledoval film Drevená dedina a dva roky nato
stvárnil postavu biskupa v známom filme Posledná bosorka. Poslednou filmovou rolou bol četník vo filme Jerguš Lapin z roku
1960. Do prostredia filmu sa dostal ešte roku 1965, tentokrát
v dokumentárnej snímke Jozef Gregor-Tajovský, ktorá rozoberala autora a jeho tvorbu na základe skúseností divadelných hercov
a režisérov.
Okrem divadla a filmu bol činný aj v rozhlase, účinkoval vo
viacerých rozhlasových hrách, medzi najznámejšie patrí americká
klasika Vražda v ulici Morgue od Edgara Allena Poea. Posledná
pracovná premena Karola Bádaniho prišla roku 1969, keď sa vo
zvolenskom divadle stal aj hospodárskym správcom. Ďalšej jeho
práci zabránila nemilosrdná smrť. Prišla 30. septembra 1970 len vo
veku 60 rokov. Pochovaný je vo Zvolene.
Za svoju prácu získal aj ocenenia, roku 1947 mu bolo udelené vyznamenanie Zlatý odznak ÚSOD-u (Ústredie slovenských
ochotníckych divadiel) a roku 1970 to bolo ocenenie Za vynikajúcu prácu.
Náš rodák si vo svete divadla prešiel naozaj mnohými pozíciami. Bol ochotníkom, profesionálnym hercom, režisérom, hospodárom, riaditeľom, zabŕdol aj do sveta filmu. Tak ukázal, že svet je
človeku otvorený a netreba sa báť hľadať si v ňom miesto.
Ivan Hraško

Beh Slatinou a Prvomájový guláš
Občianske združenie Slatina spoločne s DHZ Zvolenská Slatina Vás
pozýva na prvomájový guláš spojený s Behom Slatinou, a to 29. apríla
2017. Informácie o registrácii, presnom mieste štartu, trati, začiatku podujatia a sprievodného programu budú
spresnené na FB profiloch občianskeho združenia a DHZ Zvolenská Slatina, letákoch, plagátoch a prostredníctvom obecného rozhlasu.
Bc. Peter Jandura

FSk Slatina
Prvý „Ľudový ples“ v našej obci organizovali FSk Slatina a hostinec Hokejka
a uskutočnil sa 28. januára 2017.
V hlavnej úlohe sa predstavila samotná
Folklórna skupina Slatina s programom

„Fašiangy“, ktorá roztancovala
všetkých prítomných hostí... Do
tanca hrala ľudová hudba „Vrchovská ruža“ pod vedením Pavla Martinku a populárne pesničky
v sprievode gitary zneli od
výborného muzikanta „Ivan
Ivan“. V neskorších hodinách nechýbalo ani „Labutie
jazero“ v podaní mužských
sólistov skupiny. V tombole
čakalo na plesajúcich hostí
50 cien. Zároveň sa touto
cestou chceme poďakovať
všetkým sponzorom.
„Už sa fašiang kráti, už
sa nenavráti...“
Už po 22.krát sa v obci
Čierny Balog uskutočnil
festival, ktorý je oslavou odchodu Fašiangu a príchodu
jari. FSk Slatina sa počas dňa
predstavila rôznymi piesňami zo Zvolenskej Slatiny,
členovia absolvovali bursovanie po domoch, v ktorých
rozospievali a roztancovali všetkých
domácich. Večer sa skupina prezentovala v troch blokoch na programe
„Ide pieseň okolo, okolo stola...“, kde
ju sprevádzala ľudová hudba Poľana
z Brna. V dvojhodinovom programe

sme sa predstavovali spolu s FS Poľana
z Brna, FSk Bacúšan, FSk Kýčera a ĽH
Dribna.
„Veru, bolo sa na čo pozerať...“
Janka Szúdorová

Dobrovo¾ní hasièi
V piatok 27. 01. 2017 sa konala v hasičskej zbrojnici výročná
členská schôdza DHZ. Náš dobrovoľný hasičský zbor má 40 členov, z toho 10 žien. Okrem členov DHZ boli medzi nás pozvaní aj
vzácni hostia – pani starostka obce Ing. Mária Klimentová a delegát z územného výboru pán Dušan Hancko st.
Pred začatím výročnej členskej schôdze sme si chvíľou ticha
uctili pamiatku nášho zosnulého kamaráta a člena DHZ Martina
Pašku ml.
Po otvorení rokovania sme zhodnotili našu činnosť, hospodárenie za rok 2016, všetky brigády, súťaže či našu pomoc obci.
Počas schôdze sa hlasovalo za nový výbor DHZ. Predsedom sa
stal Ivan Fiľo a delegátom za náš DHZ sa stal Martin Ostroluc-

ký. Taktiež sa volili referenti mládeže a tými sa stali Peter Košťál
a Martin Michálik.
Po diskusii a odhlasovaní členov výboru, nasledovalo schválenie plánu hlavných úloh na rok 2017 a rozpočet. V roku 2017 budeme organizovať náš tradičný hasičský guáš. Budeme pomáhať
na Slatinskom jarmoku a na podujatí „Beh Slatinou“. Taktiež budeme zabezpečovať požiarnu hliadku na Súťaži predníkov o cenu
Rinalda Oláha, na festivale More Than Fest a ďalších.
Na záver by som sa chcela v mene výboru poďakovať členom za
aktívnu prácu na zveľaďovaní požiarnej zbrojnice a obci Zvolenská Slatina za ﬁnančnú a materiálnu pomoc.
Dadka Micháliková, členka DHZ Zvol.Slatina

Skauting vo Zvolenskej Slatine má už 80 rokov
Prvý skautský oddiel vo Zvolenskej Slatine založil v roku 1937 Jozef Jombík. Fungoval len veľmi krátko, pretože po vyhlásení autonómie Slovenska autoritatívny ľudácky režim postupne rozpustil a zakázal všetky skautské organizácie.
Po druhej svetovej vojne bol na krátku dobu opäť skautský oddiel v našej dedine obnovený. Medzi jeho členov patrilo viacero významných osobností, napríklad scenárista Štefan Martin Sokol, ale aj jazykovedec Milan Majtán.
Komunistický prevrat vo februári roku 1948 bol predzvesťou opätovného zákazu skautingu. Skauting bol označený za buržoáznu
organizáciu postavenú na demokratických princípoch. Prišlo k druhému zákazu a rozpusteniu skautingu. Slatinskí skauti boli ešte počas
leta v roku 1950 na ostatnom, už nelegálnom, skautskom tábore nad Hriňovou.
V päťdesiatych rokoch v rámci stalinistických politických procesov bolo množstvo skautských činovníkov po celom Československu
perzekvovaných vo väzniciach za skautskú činnosť a niekoľko vysokopostavených skautských činovníkov dostalo dokonca trest smrti.
Na dlhých 40 rokov bola činnosť skautov prerušená a až v novembri 1989 opäť svitla nádej na jej obnovenie v Československu.
V máji roku 1990 sa manželia Jana a Henryk Zajacovci ako bývalí členovia skautského hnutia rozhodli obnoviť skautský oddiel u nás
vo Zvolenskej Slatine. Patrí im za to nesmierna vďaka. Odvtedy slatinský skautský zbor funguje dodnes a od roku 1999 nesie názov
Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina. Za ostatných 27 rokov zažilo skautský program v slatinskom zbore viac ako
600 detí a mladých ľudí.
Pozývame všetkých bývalých členov, našich priaznivcov, rodičov detí a i ďalších na spoločné stretnutie pri príležitosti 80. výročia
založenia 1. skautského oddielu vo Zvolenskej Slatine, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. 4. – 23. 4. 2017 (so – ne).
Program 80. výročie založenia 1. skautského oddielu vo Zvolenskej Slatine – sobota 22. 4. 2017:
17:00 – 18:00 – odhalenie pamätnej tabule na skautskom dome a zasadenie pamätného stromu v skautskej záhrade – ulica SNP 26, vedľa
penziónu Zlatý Dukát
18:00 – 19:00 – premiéra a premietanie filmu „Skauti spod Korčína“ v kinosále kultúrneho domu
19:00 – 20:00 – pohostenie v skautskej záhrade (pečenie v peci, grilovanie...)
20:00 – 22:00 – skautský nástup, zapálenie slávnostného ohňa v skautskej záhrade a večerný táborák
Program 80. výročie založenia 1. skautského oddielu vo Zvolenskej Slatine – nedeľa 23. 4. 2017:
11:00 – 17:00 – spoločný výstup na Korčín – najvyšší vrch slatinského chotára, podľa ktorého je pomenovaný náš slatinský skautský
zbor
Tešíme sa na Vašu účasť!
Martin Cerovský

Majstrovstvá kraja v stre¾be zo vzduchových zbraní
Majstrovstvá kraja žiakov a mládeže v streľbe zo vzduchových
zbraní sa konali v Banskej Bystrici dňa 6.2.2017, akože ináč, aj za
účasti slatinských strelcov. Po ich úspešných víťazstvách na majstrovstvách okresu Zvolen, ich výborné umiestnenia na majstrovstvách kraja neboli žiadnym prekvapením. Súťaže sa zúčastnilo 10
družstiev (Poltár, Balog nad Ipľom, Brezno, Kalinovo, Slovenská
Ľupča, Kremnica, Fiľakovo, Hrochoť, Kriváň, Sliač), takže konkurencia nebola malá. Najlepšie výsledky dosiahli naši jednotlivci
a družstvo starších žiakov, ktorí svojimi výkonmi veľmi milo prekvapili svojich trénerov - Jozefa Pavlíka ml. a Miroslava Sokáča.
Priamy postup na Majstrovstvá Slovenskej republiky si zabez-

pečili strelci A. Pavlík (298 bodov z možných 300), M.Mičianiková (291 bodov), V. Záchenská (282 bodov), M.Michna (285
bodov). Strelci zo Zvolenskej Slatiny získali sedem ďalších pódiových umiestnení v rôznych ďalších disciplínach, na postup na
Majstrovstvá SR si však ešte musia počkať, pretože postupový
kľúč je zložitejší. Musia ešte absolvovať niekoľko ďalších súťaží,
ale hlavne dosiahnuť dobré výsledky. Držíme im všetci palce! Celkové výsledky sú uverejnené na stránke Slovenského streleckého
zväzu www.shooting.sk.
Jozef Pavlík st.

Stolný tenis vo Zvolenskej Slatine
Stolný tenis sa hrá vo Zvolenskej Slatine
takmer 60 rokov. Začiatky siahajú do miestneho JRD, kde sa na stredisku stretávali prví
priaznivci tohto športu a od začiatku 70.
rokov pod vedením Martina Pašku a Pavla Hedvigiho takmer nepretržite pokračujú
v súťažnej forme, pričom oddiel hráva majstrovské súťaže v telocvični ZŠ T. Vansovej
vo Zvolenskej Slatine dodnes. Prakticky do
konca 80. rokov mal oddiel v súťažiach vždy
dve družstvá, jedno v najvyššej okresnej súťaži a jedno v druhej najvyššej okresnej súťaži, oddiel vtedy patril pod TJ Zvolenská
Slatina.
V tom čase obec, popri už spomínaných,
reprezentovali aj napr. Ondrej Paška, Jozef
Dobák, Ján Blahút, Ján Necpal, Pavel Paška, Vladimír Kučera, Dušan Hronec, Ivan

Libiak, Vladimír Findra, Ján Sarvaš z Kriváňa, Ondrej Hraško zo Zolnej, bratia Chabadovci, Marián Lakota a iní nemenovaní
hráči. Súťažne v tom čase hrávali pod vedením J. Mikuláša aj žiaci ZŠ vo Zv. Slatine
tzv. pioniersku ligu, čo bola dlhodobá súťaž
počas šk. roka, kde mali družstvá jednotlivých škôl ideálnu možnosť konfrontácie
s družstvami ostatných ZŠ v okrese, čo samotných žiakov veľmi motivovalo v ďalšom
napredovaní. V tejto dobe bol stolný tenis
v rámci Československa popri hokeji, futbale a atletike veľmi masový a populárny
šport. V 90. rokoch však došlo k veľkým

zmenám nielen v politických udalostiach,
ale aj v športe – týkajúcich sa najmä koncepcie, financovania a udržania jednotlivých
športových odvetví a vytvárania samotných
podmienok pre šport ako taký.
Zároveň k nám preniklo veľa zaujímavých nových športov zo zahraničia a stolný
tenis, dá sa povedať celoplošne „na novom“
Slovensku zaznamenal badateľný pokles týkajúci sa masovosti a popularity. Súťažný
slatinský stolnotenisový oddiel popri futbalistoch, kolkároch a strelcoch však zotrval
dodnes vďaka Pavlovi Hedvigymu a Dušanovi Hroncovi. V sezóne 2015 – 16 sa podarilo oddielu vybojovať pre Slatinu 3. ligu
BB kraja, ktorú „A“ družstvo suverénnym
spôsobom vyhralo, a postúpilo do 2. ligy
BB-ZA kraja. V sezóne 2016 – 17 „B“ družstvo pod vedením Dušana Hronca kraľuje na
prvom mieste v 1. oblastnej súťaži okr. DT,
ZV, KA a „A“ družstvo bojuje o udržanie
sa v 2. lige aj za hráčskej podpory veľmi
talentovanej Petronely
Cerovskej.
Popri
miestnych
odchovancoch máme
v družstvách aj posily z iných miest, čo nasvedčuje, že nás tento šport spája a posúva
vpred. Základom udržania a napredovania
je však schopnosť vychovať čo najviac platných členov z vlastných radov, za čo patrí
veľké poďakovanie dvojici Peter Cerovský
a Vladimír Blažko, ktorí vedú stolnotenisový krúžok pri ZŠ v obci a ktorých zverenci sa v sezóne 2016 – 17 zúčastnili trikrát
majstrovstiev oblasti mládeže, a to vo Zvolenskej Slatine, v Hontianskych Nemciach
a v Kriváni, kde dosiahli pekné úspechy.
Najväčšia slatinská nádej – Oliver Cerovský – dokonca obsadil na majstrovstvách

Blahoželáme
Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch január, február
a marec 2017 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Nech padá Vám to šťastie z hviezd, nech splní sa Vám každá nádej,
nech nezblúdite na žiadnej z ciest, len zdravie, lásku k Vám dnes vietor zavej!

Narodili sa
Emily Oluwakemi Hammedová
Timea Štefančíková
Tereza Baculíková
Sofia Hrašková
Filip Radič

Nikola Remeselníková
Paulína Klimentová
Viktória Ľuptáková
Lea Bergerová
Daniel Kračún

Okolo lietajú už strážni anjeli, náhlia sa bábätku kus lásky nadeliť.
A drobček v perinke pestičky zatína a plačom oznámil, že vznikla rodina.

BB kraja krásne 3. miesto vo štvorhre. Slatinský stolnotenisový oddiel tiež usporiadal
29. 12. 2016 veľký turnaj o pohár starostky
obce Zv. Slatina s pripomenutím pamiatky
na Martina Pašku a Mariána Vrabca – tiež
vynikajúceho hráča a reprezentanta Zv. Slatiny v st. tenise – za účasti hráčov aj z vyšších ligových súťaží, kde 1. miesto obsadila
extraligová hráčka Nikoleta Púchovanová
zo Zvolena.
Ďalej sme dňa 25. 2. 2017 usporiadali
majstrovstvá oblasti ZV, DT, KA registrovaných hráčov, kde domáci hráči Tomáš
Žaloudek a Dušan Hronec obsadili 2. a 3.
miesto. Po skončení samotných súťaží
(v mesiaci máj – jún) plánujeme ešte zorganizovať na domácej pôde v telocvični ZŠ
turnaj neregistrovaných hráčov o „majstra
Slatiny“ dospelých aj detí, ktorého sa môžu
zúčastniť všetci priaznivci stolného tenisu
v obci, ktorých tento šport oslovuje a radi sa
zúčastnia, na čo sa veľmi tešíme. Termín konania bude oznámený včas prostredníctvom
miestneho rozhlasu. Na záver už len spomeniem, že naším najväčším cieľom je popularizácia a pritiahnutie čo najväčšieho počtu
záujemcov (vrátane detí) k stolnému tenisu
v obci, kde sú vďaka spolupráci a podpore
obecného úradu a ZŠ s MŠ T. Vansovej vo
Zv. Slatine vytvorené vynikajúce podmienky.
Ivan Libiak – predseda STO Zv. Slatina

Rozlúèili sme sa
Anna Brhlíková
Ján Kulich
Mária Pavlendová
Anna Jančová
Ján Kamenský

Anna Ištvánová
Zuzana Tereňová
Anna Konôpková
Anna Žideková

Prázdno v dome, väčšie prázdno je v duši, kto už stratil,
o bolesti už vie, aj čo to tuší.
Zhasol život, zhasol na kahanci plamienok,
ostáva ponoriť sa do krásnych spomienok!

Zaèiatok jarnej èasti 2. kolkárskej ligy
Úvodným nesúťažným turnajom odštartovala 2. kolkárska liga Stred svoju jarnú časť. Kolkárov Zvolenskej Slatiny však nezastihol
turnaj v optimálnej forme. Víťazom sa stalo družstvo MKK Jelšava „B“, ktoré v hre 4x120 hodov združených dosiahlo celkový súčet
zvalených kolkov 2102. Druhé miesto si vybojovali kolkári KK Rimavská Sobota „B“ (2059 kolkov) a tretím bol KK Plešivec (2041).
Štvrtí skončili hráči TJ Zvolenská Slatina (1877), pričom ďalšie miesta obsadili FTC Fiľakovo „C“ (1871) a TJ Kremnica (1790).
V súťaži jednotlivcov sa z TJ presadil len Ondrej Pleva, ktorý s výkonom 530 zvalených kolkov obsadil šieste miesto.
Aj napriek slabšiemu vstupu do jarnej časti súťaže verí kolkársky oddiel Zvolenskej Slatiny v lepšie výsledky, ako to bolo na jeseň.
K tomu prispievajú aj úspechy, ktoré dosiahli Patrik Ondriga a Ondrej Pleva na Majstrovstvách kraja dorastu a Majstrovstvách kraja
v šprinte. Patrik Ondriga na MK dorastencov obsadil štvrtú pozíciu, čím sa kvalifikoval na majstrovstvá Slovenska. Na MK v šprinte sa
presadil z kolkárov TJ Ondrej Pleva. Na troch turnajoch získal celkovo 72 bodov a po piatom a dvoch druhých miestach obsadil v celkovom hodnotení výborné druhé miesto.
Výsledky turnaja TJ Zvolenská Slatina: Ondrej Pleva 530, Patrik Ondriga 503, Milan Gombašan 429, Jozef Ondriga 415.
Ondrej Pleva

Kalendár podujatí pre verejnosť organizovaných
v obci Zvolenská Slatina v roku 2017
22.1.2017 (ne)

– cestovateľský GUČA deň

19.2.2017 (ne)

– Detský karneval

19.2.2017 (ne)

– GUČA večer: dokumentárny film Richard Müller: Nespoznaný

26.2.2017 (ne)

– Výročie oslobodenia obce

5.3.2017 (ne)

– divadelné predstavenie ochotníckeho divadelného súboru z Kriváňa „Žobrácke dobrodružstvo“

11.3.2017 (so)

– Strelecká súťaž „O geletku bryndze“

17.3.2017 (pia) – GUČA večer: tanečná inscenácia „Jadro“ Divadla Štúdia tanca
26.3.2017 (ne)

– premiéra divadelnej hry ochotníckeho divadelného súboru T.Vansovej „Ochotnícke divadlo“

2.4.2017 (ne)

– repríza divadelnej hry Ochotníckeho divadelného súboru T.Vansovej „Ochotnícke divadlo“

9.4.2017 (ne)

– Pôstne koncertné pásmo slova a hudby v evanjelickom kostole

20.4.2017 (štv)

– prehliadka speváckych súborov Jednoty dôchodcov Slovenska

22.4. - 23.4.2017 (so - ne) – 80. výročie založenia 1. skautského oddielu vo Zvolenskej Slatine
29.4.2017 (so)

– Beh Slatinou a Hasičský guláš

30.4.2017 (ne)

– „Na slatinskú nôtu“ – prehliadka spevu podpolianskych ľudových piesní detí materských a základných škôl

6.5.2017 (so)

– Cyklojazda o Slatinský Zlatý dukát a 72. výr. skončenia 2. sv. vojny

14.5.2017 (ne)

– Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha

3.6.2017 (so)

– Deň detí na ihrisku

10.6.2017 (so)

– Slatinský jarmok

21.7.2017 (pia) – 25 rokov zvrchovanosti Slovenskej republiky - vatra na Čertovom vršku
28.7. - 29.7. (pia – so) – festival GUČA umenia
október 2017

– Dni ochotníckeho divadla

december 2017 – Mikuláš
december 2017 – Betlehemské svetlo
december 2017 – Vianočná akadémia žiakov základnej školy
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