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Aj takí sme…
Milí spoluobčania!
Svet okolo nás je plný rôznych vecí, okamihov, zážitkov. Dobrých i zlých, pekných i menej pekných, ale i nádherných a nezabudnuteľných. Všetci by sme si želali, aby tých posledných bolo
čo najviac, ale môžeme si to len úprimne želať. A podobne je to aj
s ľuďmi, ktorí žijú v našom okolí. Jedni sú dobrí a milí, iní , naopak, zlí až neznesiteľní a vôbec im neprekáža, že svojim správaním
a konaním znepríjemňujú ostatným život. Ale jednoducho medzi
nami sú a musíme s nimi, a s ich skutkami žiť.
A práve o takýchto ľuďoch a dôsledkoch ich činov chcem v
dnešnom úvodníku napísať pár viet. Pretože naozaj žijú aj v našej
obci a z času na čas sa prejavia v plnej svojej kráse.
V ostatných mesiacoch sa práve takýto človek, možno z dlhej
chvíle, možno s úmyslom zbohatnúť, zameral na obecný majetok.
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ÚVODNÍK
Podarilo sa mu postupne v čase od 10. januára do 10. februára
poškodiť kamerový systém a odcudziť kamery, ktoré sme v roku
2011 a 2012 nainštalovali na ochranu obecných objektov. Ako
prvá padla za obeť kamera na budove v športovom areáli, neskôr
kamera zo strelnice v Strieborníku, z budovy domu smútku v
cintoríne a dve kamery z objektu čistiarne odpadových vôd. Celkovo tak tento dotyčný spôsobil obci škodu za cca 1000 eur. Obec
krádež oznámila orgánom činným v trestnom konaní, poskytla kamerové záznamy a veríme, že aj vďaka ním sa im podarí zistiť páchateľa týchto činov. Určite si zaslúži trest, veď tieto kamery nám
slúžili päť rokov a nebyť jeho, mohli nám slúžiť aj naďalej. Tak
ako kamera, ktorá je nainštalovaná na ochranu kultúrneho domu.
Našťastie je umiestnená dostatočne vysoko a preto zatiaľ nepadla
za obeť. A práve táto kamera nám už viackrát poslúžila pri identifikovaní neprispôsobivých občanov, ktorí nevedia, ako sa majú
na priestranstve pred kultúrnym domom správať. Vyriešili sme v
minulosti vďaka nej rozbité dvere na kultúrnom dome a dosiahli
následnú náhradu škody. A podarilo sa nám vyriešiť aj prípad znečistenia priestranstva pred kultúrnym domom, o ktorom sa dočítate v článku tohto čísla pod názvom „Hranice v nás“.
Určite sa podobným situáciám nevyhneme ani v budúcnosti,
pretože takýto ľudia jednoducho boli, sú a budú, ale práve vďaka
kamerovému systému môžeme týmto ľuďom dať konkrétne mená
a vedieť následne danú situáciu riešiť. A preto určite namiesto
ukradnutých kamier na obecné budovy umiestnime nové kamery
a zároveň uvažujeme o rozšírení kamerového systému i do ďalších
častí obce aj vďaka optickej sieti, ktorá sa v obci práve v tomto
čase buduje. Ale o tom pár slov zase nabudúce.
Mária Klimentová
starostka obce

Pozvánka na podujatia
Milí spoluobčania!
Obec Zvolenská Slatina v spolupráci so spoločenskými organizáciami, klubmi a miestnymi podnikateľmi pripravuje v druhom
štvrťroku 2016 nasledovné podujatia, na ktoré Vás srdečne pozýva:
7.5.2016 o 9.00
8.5.2016 o 15.00 – kinosála KD
15.5.2016 o 13.00 –kinosála KD
21.5.2016 o 9.00 – športový areál
4.6.2016 o 9.00 – športový areál
10.-12.6.2016 o 10.00 – stred obce
Všetci ste srdečne pozvaní!

Cyklojazda o Slatinský zlatý dukát (14. ročník)
Slávnostná akadémia ku Dňu matiek
Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha (9. ročník)
Súťaž hasičských družstiev – oblastné kolo
Deň detí
Slatinský jarmok (6. ročník)

Výsledky volieb do NR SR v obci Zvolenská Slatina dòa 5. 3. 2016
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov:
Počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:
Účasť v %
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.
20.
21.
22.
23.

Politická strana, politické hnutie
Strana TIP
Strana moderného Slovenska (SMS)
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
ŠANCA
Sme rodina – Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szovetség
VZDOR – strana práce
MOST – HÍD
Slovenská národná strana
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a akresťanská únia – Demokratická strana
SMER – sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
SIEŤ
Strana maďarskej komunity – Magyar Kozosség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA
Sloboda a Solidarita
S p o l u:

2281
1464
1447
64
Platné hlasy
16
1
151
1
1
94
16
1
3
37
153
2
21
3
460
60
12
135
80
200
1447

%
1,11
0,07
10,44
0,07
0,07
6,50
1,11
0,07
0,21
2,56
10,57
0,14
1,45
0,21
31,79
4,15
0,83
9,33
5,53
13,82
100

Pripomenuli si vznik štátu a hodnotili predchádzajúci rok
V doznievajúcej novoročnej atmosfére slatinskí matičiari zvolali svoju
výročnú schôdzu. 23. výročie štátnosti si pripomenuli v jej úvode, keď
sa prítomným prihovorila starostka obce. Kultúrny program zabezpečili
divadelníci z Kriváňa s hrou Starostove kuchárky. Je potešiteľné, že pred-

stavenie sa stretlo s pomerne slušnou účasťou divákov. Po jeho skončení
členovia miestneho odboru hodnotili rok 2015. Matičiari nezaháľali ani v
minulom roku. Uskutočnili tradičné podujatia ako Vatra zvrchovanosti,
či premiéru novonacvičenej divadelnej hry. Z videoarchívu bol premietnutý záznam Váľania májov a na jeseň si pripomenuli slatinského rodáka,
ktorý bol v 60tich rokoch minulého storočia správcom Matice slovenskej,
Juraja Pašku. 11. októbra mu bola odhalená pamätná tabuľa na kultúrnom
dome. Úrodný rok zaznamenal aj Divadelný ochotnícky súbor T. Vansovej. Niekoľkokrát reprízovali svoje predstavenia v obciach v rámci nášho

kraja, ale zúčastnili sa aj súťaže v Trebišove a vrcholom sezóny bola cesta
za zahraničnými Slovákmi, počas ktorej odohrali dve predstavenia. V srbskej Báčskej Palanke a v Čiernej Hore v meste Herceg Novi. Nezabudli
ani na hlavné výročie minulého roka, podľa ktorého bol aj rok 2015 pomenovaný. Ľudovíta Štúra si pripomenuli dvakrát vo Zvolene. V jarných
mesiacoch sa zapojili do organizácie osláv, ktoré boli na námestí SNP
a v deň jeho narodenia, spolu s ostanými MO MS z okolia Zvolena, sa
zúčastnili pietnej spomienky pri Štúrovom pamätníku v parku pred divadlom J. G. Tajovského. Tento rok Matica slovenská nazvala po ďalšom
významnom národovcovi Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. Zasadnutia
sa zúčastnila ja pani Danka Strhárová predsedníčka z partnerského MO
MS Bušince.
Marek Hanuska

Významní rodáci – Viliam Figuš-Bystrý

Viacerí naši známi rodáci sa venovali ľudovej
hudobnej tvorbe, mohli sme sa o tom presvedčiť
v príspevkoch o živote a diele Vladimíra Slujku
i Vojtecha Tátoša. Je tu však ďalšia osobnosť,
hoci nie rodená z našej obce, ktorá sa zaslúžila
o popularizáciu nielen slovenskej ľudovej piesne všeobecne, ale aj konkrétne slatinskej ľudovej piesne. Je ňou hudobný skladateľ, zbormajster a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý.
Svoju životnú púť začal ako Viliam Figuš
v Banskej Bystrici v posledný februárový deň
nepriestupného roku 1875 v rodine, v ktorej
bola hudba na dennom poriadku. Vzdelával sa
už od útleho veku, v rokoch 1885 – 1889 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Pre svoj
život si zvolil kariéru učiteľa, na ktorú sa pripravoval v učiteľskej preparandii
(prípravke) v Banskej Štiavnici
v rokoch 1889 – 1893. Tu plne
prejavil hudobné nadanie, vystupoval na koncertoch, hral na
organe, viedol študentský zbor.
Po ukončení štúdia roku 1893
našiel svoje prvé pôsobisko
v Piliši v dnešnom Maďarsku,
kde však zotrval len tri mesiace.
Potom prešiel do blízkosti svojho rodného kraja a stal sa učiteľom v Ostrej Lúke. Tu pobudol
len necelé dva roky a prešiel
k nám, do Zvolenskej Slatiny
na evanjelickú ľudovú školu.
Vzhľadom k predchádzajúcim rýchlym zmenám pobudol
v našej obci dlhší čas, a to osem
rokov – 1895 – 1903. Počas nich

došlo v jeho živote aj k významnej zmene, oženil sa s dcérou dobronivského učiteľa Elenou
Bernáthovou, a tak si začal v Slatine budovať
rodinný život. Tu sa mu narodila aj prvá dcéra
pomenovaná po matke, Elena. Po ôsmich rokoch však znova prišiel čas na zmenu, opustil
„Hornú zem“ a vydal sa na „Dolnú zem“, kde
sa stal učiteľom v slovenskej dedine Padina
v dnešnom Srbsku. Ani s týmto prostredím sa
však nerozhodol trvalo zžiť a po štyroch rokoch,
roku 1907, sa vrátil do rodného mesta, ktoré mu
ponúklo kariérny rast. V Bystrici totiž pôsobil
ako profesor hudby na učiteľskom ústave. Roku
1921 prešiel do Zvolena, kde vyučoval na hudobnej škole. Svoj plodný život dožil vo veku
len 62 rokov 11. 5. 1937.
Bohatstvo svojej tvorivej práce rozvinul
V. Figuš-Bystrý už počas učiteľského pôsobenia, keď zbieral slovenské ľudové piesne, ktoré
upravoval pre spev a klavír. Vyšli zbierky Slovenské ľudové piesne z Veľkej Slatiny, Zbojnícke piesne a púchovské piesne, Tisíc slovenských
ľudových piesní. Upravil aj viacero maďarských
ľudových piesní a balád.
V rodnom meste naplno využil svoje hudobné nadanie a popri učiteľskej práci rozvíjal aj
hudobný život. Založil spevokol evanjelického
spolku, hudobný krúžok, bol dirigentom i organistom. Popri tom sa ďalej venoval aj hudobnému vzdelávaniu a roku 1914 zložil skúšku učiteľa spevu na stredných školách na Hudobnej akadémii v Budapešti. Roku 1919 stál pri založení
Spolku slovenských umelcov, ktorého bol od
roku 1925 predsedom. Svoje aktivity zameral aj

na hudobnú kompozíciu – skladal komornú aj
zborovú tvorbu, v ktorej spracoval básne mnohých slovenských velikánov, medzi najvýznamnejšie v tejto oblasti patria diela Po poliach
a lúkach, Mati moja! (na texty P. O. Hviezdoslava a F. Ruppeldta), Jesenné piesne (na texty
A. Klasa, I. Kraska, V. Roya) a Žiale a radosti
(na motívy textov V. Roya). Zložil alebo upravil
mnoho skladieb pre organ, ktoré vyšli pod názvami Náboženské piesne, Náboženské zbory,
Offertóriá. Mnoho skladieb zložil tiež pre klavír
(Hudobné miniatúry, Lístky do pamätníka, Poľné kvietky), pre veľký orchester je určené dielo
Z mojej mladosti. Medzi jeho vrcholné diela
patrí opera Detvan na motívy básne Andreja
Sládkoviča.
Pre nás Slatinčanov je najvýznamnejšie práve
jeho zberateľské dielo, konkrétne zbierka Slovenské ľudové piesne. Vo Veľkej Slatine sosbieral a klavírnym sprievodom opatril V. Figuss.
Počas tunajšieho pôsobenia sa Viliam Figuš
venoval zbieraniu ľudových piesní, okolo dvesto ich načerpal od susedovej dcéry Zuzany
Bahýľovej, ktorá bola dobrou speváčkou a ktorá
sa aj vďaka tomu dostala do Bibliografického
slovníka ako jedna z osobností slovenskej kultúry. Vydával ich od roku 1906 v Prahe v Cyrilo-Metodejskej tlačiarni, a tak priblížil slatinskú
ľudovú kultúru širokej verejnosti. Tieto piesne
nezapadli prachom histórie, roku 1998 vydalo
Literárne a hudobné múzeum pri Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici publikáciu Piesne zo Zvolenskej Slatiny. Súčasná podoba piesní zo zbierky Viliama Figuša-Bystrého, v ktorej
staré slatinské melódie ožívajú.
Boli predstavené publiku na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v roku 1997 našimi
spevákmi ľudových piesní. Okrem
zberateľskej činnosti Fibuš-Bystrý založil a viedol v Slatine spevokol, ktorý v roku 1925 získal
ocenenie na „Súbehu slovenských
národných piesní“ v Bratislave.
V. Figuš-Bystrý sa tak navždy
zapísal do pomyselnej knihy slatinskej kultúry. Jeho dielo a odkaz
jeho práce nezapadli v Slatine prachom histórie a nadväzuje sa na
ne aj dnes, výsledkom je zbierka
ľudových piesní Slaťina, Slaťina...
od zostavovateľov Z. Pavlíkovej
a A. Králika.
Ivan Hraško

Z denníka starostky
1. január
8. január
14. január
21. január
29. január
6. február
7. február
11. február
22. – 23. február
26. február
28. február
2. marec
11. marec
13. marec
14. marec
15. marec
18. marec

Vítanie nového roka 2016
Divadelné predstavenie „Starostove kuchárky“ ochotníckeho divadelného súboru Kriváň
Výročná členská schôdza ZO OH v Pstruši
Zasadnutie Rady ZMO regiónov Zvolen, Detva, Krupina v Sielnici
Koordinačné združenie OZ Podpoľanie v Pstruši
Ples rodičov a priateľov školy
Fašiangový karneval detí
Zasadnutie Rady ZMO regiónov Zvolen, Detva, Krupina v Hontianskych Tesároch
Snem ZMO regiónov Zvolen, Detva, Krupina v Dudinciach
Výročná členská schôdza DHZO
Výročná členská schôdza ZO SZPB, pietna spomienka pri príležitosti 71. výročia oslobodenia obce
Protipovodňová prehliadka toku rieky Slatina za účasti Povodia Hrona a Obvodného úradu ŽP Zvolen
Premietanie divadelného predstavenia T.Vansovej „Svedomie“
Výročná členská schôdza COOP Jednota SD Zvolenská Slatina
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Stretnutie obcí Spoločného úradu vo Zvolene
Zasadnutie KZ obcí Podpoľania v Hrochoti

Èaro zimy v základnej škole
Zimné obdobie má čaro, ktoré vynikne najmä v sviatočných radovánkach. Tešia sa im
najmä deti, ktoré počítajú dni a noci, kedy príde Mikuláš a vytúžené chvíle pod jagajúcim sa

vianočným stromčekom. Mráz štípajúci líčka,
krajina pokrytá bielou perinou rozihrajú každé
detské srdiečko. Pani zima bola tohto roku na
sneh skúpa, no radosť z prichádzajúcich Vianoc prežívali deti veľmi intenzívne.
Vôňa medovníkov, pečenie opekancov, vyrábanie vianočných ozdôb, spievanie vianočných kolied a sviatočné posedenia v triedach
pri stromčeku upevňujú zvyky našich predkov a dotvárajú príjemnú atmosféru adventného obdobia v našej základnej škole. Prišiel
aj Mikuláš, ktorého deti vítali básničkami a
piesňami.
V tomto období je najväčšou udalosťou príprava vianočnej akadémie. Názov Vianočná
pošta bol symbolický, lebo prostredníctvom
poštových zásielok, listov a pohľadníc sa ľudia môžu spojiť s celým svetom. Sprievodné
postavy programu pani poštárka a deti, ktoré
boli zvedavé na vianočné zásielky, preniesli
divákov do rôznych kútov Európy. Pripomenuli si rôzne zvyky, jazyk a rozprávky z týchto
krajín. Ocitli sa tak v nemeckej rozprávke od
bratov Grimovcov Kocúr v čižmách, vo švédskej od Astrid Lindgrenovej Pipi Dlhá Pančucha, no a kto by nepoznal ruskú rozprávku
Mrázik, ktorá nesmie chýbať na Vianoce v
žiadnej rodine. Slovenská ľudová rozprávka
od Pavla Dobšinského Janko a Marienka, ale
aj koledníci, ktorí prišli na záver programu
zavinšovať požehnané sviatky a šťastlivý nový
rok, navodili atmosféru domova. Veď nie nadarmo sa hovorí, že všade dobre, doma najlepšie. Veľmi nás teší, že nás prišlo podporiť veľa
divákov a svojím potleskom ocenili herecké

i tanečné výkony detí. Tie tohto roku neostali
bez povšimnutia ani na našej škole. Zaviedli
sme novú tradíciu, a to udeľovanie „Detského Oscara“. Určite nám dajú za pravdu všetci tí, ktorí boli na vystúpení, že malý Janko
a Marienka či Pipi Dlhá Pančucha, Kocúr v
čižmách, ježibaby, Ivan i Marfa z Mrázika aj
pani poštárka podali úžasné herecké výkony,
ale nielen oni. Všetci účinkujúci a tanečníci si
zaslúžia obdiv za odvahu postaviť sa na javisko
pred tak veľké publikum. Poďakovanie patrí aj
rodičom, starým rodičom, ktorí pomáhali pri
príprave kostýmov, ktoré dotvárali atmosféru
vystúpenia. Veríme, že medovníky, vianočný
punč a výstavka detských prác príjemne navodili tú správnu predvianočnú atmosféru.
Po zimných radovánkach sme v novom roku
opäť pokračovali vo vzdelávaní v cudzích jazykoch. Privítali sme zahraničných študentov

z projektu Educate Slovakia. Tento rok k nám
pricestovali až z Taiwanu, Malajzie, Indonézie, Brazílie a Gruzínska. Študenti prostredníctvom anglického jazyka oboznámili deti s
ich krajinami, kultúrou a zvykmi. Umožnili im
spoznať aj ich materinský jazyk a písmo, čo
bolo pre deti veľmi pôsobivé. Zároveň si mnohé uvedomili, aký potrebný je jazyk na medzinárodnej úrovni, s ktorým sa môžu dohovoriť
aj vo vzdialených kútoch sveta.
Posledný deň prvého polroka je už druhý
rok venovaný finančnému vzdelávaniu žiakov.
Minulý ročník mal názov Bez práce nie sú koláče a v tomto školskom roku sa aktivity niesli
v duchu príslovia „Dvakrát meraj a raz rež.“
Žiaci najprv dostali hodnotenie svojej polročnej práce, vysvedčenie a „šek“, ktorý v školskej mene „euríčkach“ odrážal ich školské výsledky počas polroka. Potom už na nich čakali

stanovištia – školská pošta a bankomat, kde si
vybrali svoju polročnú výplatu a zároveň museli ísť „zaplatiť“ životné náklady na bývanie,
stravu či dopravu do zamestnania. Veru, zostali prekvapení, keď im z výplaty ostalo len
pár „euríčok“. Minuté peniažky si ešte v tento
deň mohli ísť „zarobiť“ splnením úloh na rôzne
stanovištia, na ktorých vyhľadávali a porovnávali ceny tovarov, ba navštívili aj „aquapark“,
kde prepočítavali ceny vstupeniek. Zaujímavým spestrením bola aktivita so zahraničnými
študentmi, ktorí im predstavili ich národné
meny a ceny niektorých základných potravín,
jedla a bývania. Deti, samozrejme, najviac zaujímala cena čokolády, kokakoly a hamburgerov. Odmenou za zarobené peniaze bol nákup
v školskom obchodnom centre.
Na rozlúčku so zahraničnými študentmi pripravili žiaci krátky ľudový program, pohostili
ich chlebom, soľou aj slatinskou bryndzou a
poriadne ich vykrútili na rezké ľudové piesne. Veľkým zážitkom pre nich bolo stavanie
snehuliakov, ktoré síce vydržali len zopár dní,
no pre študentov z Taiwanu to bol úplne nový
zážitok.
Obdobie Fašiangov sme uzavreli tradičným
karnevalom, na ktorom sa mohli deti dosýta
vyšantiť v rôznych maskách. Zima, zimička
končí tradične vynášaním Moreny, kedy sa
deti spevom lúčia s bohyňou zimy a vítajú príchod jari. Veríme, že toto obdobie posilní naše
deti v zdraví a v chuti do učenia, aby mohli
prežiť ďalšie zaujímavé podujatia a získať
nové vedomosti.
Prichádzajúca jar nech prinesie aj vám do
domovov slnko, vôňu prebúdzajúcej sa prírody, pokoj, porozumenie a lásku.
Mgr. Marcela Melicherčíková
Mgr. Andrea Ťavodová

Karneval slatinských detí
Už tradičným fašiangovým podujatím sa v našej obci stal detský karneval,
ktorý sa tohto roku konal v nedeľu siedmeho februára v priestoroch reštaurácie Hokejka. Zúčastnilo sa ho 44 detí vo veku od dvoch do desiatich rokov,
ktoré boli oblečené do najrôznejších masiek, od tradičných, cez postavy moderných rozprávok, až po remeselníkov. Mnohí rodičia si na maskách svojich
detí dali veľa práce, čo ocenila aj porota, ktorá odmenila najkrajšie a najoriginálnejšie masky peknými cenami. Okrem toho všetky deti dostali za svoje
masky sladké odmeny. Aby deti pri tancovaní a šantení neodpadli nedostatkom energie, bolo pre ne pripravené občerstvenie a členky klubu dôchodcov
pre ne narobili aj chutné pampúchy a krapne. Potom mohli deti zase šantiť
na parkete a zahrať si pripravené hry s loptičkami a kruhmi. Dozor nad nimi
okrem rodičov, vykonával aj šašo Ňoma, ktorý úspešne zvládol aj predstavenie všetkých maskovaných detí a zablahoželal aj maskovanej oslávenkyni. Po
pekne strávenom popoludní sa deti odmaskovali a pobrali domov, dúfajme,
že v očakávaní budúcoročného karnevalu.
Ivan Hraško

Slatinský ¾udový ples
Prvý ľudový ples sa uskutočnil v Hostinci Hokejka dňa 30. 1. 2016.
Organizátorom podujatia bolo reštauračné zariadenie, ktoré oslovilo FSk
Slatina k zorganizovaniu kultúrneho programu. S výberom témy „V Slaťine na svadbe“ súhlasili všetci členovia FSk Slatina. Veď nič nie je radostnejšie a krajšie ako naplnenie vzájomnej lásky a úcty dvoch mladých
ľudí. A tá naša slatinská svadba je plná nádherných piesní a múdrosti slov
našich predkov, ktoré potvrdzujú hodnoty aj pre dnešný čas. Nádherné
slatinské kroje obdarené pestrosťou rozkvitnutých lúk, gracióznosť mužov a čistota slatinskej nevesty vytvorili priestor minulosti. Podjavorská
muzika doladila atmosféru a vo víroch tancov ste sa prenášali do čias,

o ktorých ste počúvali. Venčekový tanec zodvihol všetkých prítomných
do tanca a mali ste skutočný pocit, že ste na svadbe. Tej dávnej, minulej.
Nechýbali svadobné koláče, vynikajúce jedlo, radostník a tá naša pálenka.
Srdečne ste všetci aj o rok pozvaní na stretnutie s časom našich predkov, na druhý ročník Ľudového plesu vo Zvolenskej Slatine. Zároveň Vás
naša nová pani riaditeľka Mgr. Janka Szúdorová pozýva, aby ste sa stali
nositeľmi tradícií Zvolenskej Slatiny aj formou účinkovania vo FSk Slatina. Všetci sa na Vás tešíme.

Folklórna skupina zo Zvolenskej Slatiny účinkovala na mnohých vystúpeniach

V minulom roku bolo hlavným cieľom nahratie CD, čo sa aj podarilo,
a jeho krst pripravujeme v mesiaci apríl 2016.
Nový rok 2016 FSk Slatina otvorila vystúpením v Dubovom a zároveň
pokračovala vystúpením na prvom ľudovom plese vo Zvolenskej Slatine.
Nezabúdame ani na našich najmenších, ich milé vystúpenia na folklórnych podujatiach či rodičovskom plese.
V závere veľké poďakovanie patrí všetkým členom FSk Slatina, ktorí
rozvíjajú tradície Zvolenskej Slatiny.
Mgr. Janka Szúdorová

Zachovanie tradícií vo Zvolenskej Slatine prezentovala Folklórna skupina (FSk) Slatina po celý rok 2015. FSk Slatina sa zúčastnila vystúpení
na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, Očovskej hrude, vo
Zvolenskej Slatine, Podzámčoku, Vígľašskom zámku, Korytárkach, Sebechleboch a podobne. Veľkým potešením pre nás bola účasť na súťažnej
prehliadke folklórnych skupín Banskobystrického kraja „Nositelia tradícií“, kde nám bolo udelené strieborné pásmo.

Ing. Mária Michnová, členka FSk Slatina

Hokejisti HKM Zvolen na našej základnej škole
27. januára zavítali hokejisti spod Pustého
hradu do našej obce na besedu so žiakmi základnej školy. Po dopoludňajšom tréningu sa
kvarteto hráčov Kamil Brabenec, Juraj Jurík,
Jakub Žilka a Samuel Baroš presunulo spolu s
marketingovým riaditeľom HKM Miroslavom
Brumerčíkom na miesto akcie, ktorú zvolenský
hokejový klub zorganizoval spolu s Občianskym združením Slatina. Nedočkaví žiaci privítali hostí v telocvični školy a hneď ich začali
spovedať. Ale nezostalo len pri slovách, šport sa
z verbálnej roviny dostal aj do praxe. To vtedy,
keď sa do bránky postavil Samuel Baroš a žiaci
sa ho snažili prekonať.
Keďže hokejisti nepricestovali s prázdnymi

rukami, súťažilo sa o vecné ceny a rozdávali sa
aj vstupenky na nedeľňajší domáci duel HKM
proti Martinu. Na svoje si prišli, ako je to na
akciách HKM pravidlom, aj zberatelia autogramov a samozrejmosťou bolo aj spoločné fotografovanie mladých fanúšikov s hráčmi. Taktovku stretnutia držal po celý čas pevne v rukách
skalný priaznivec zvolenského hokeja a jeden z
významných partnerov klubu pán Jandura, no
záverečné slovo mali zvolenskí „rytieri“ a skvelé publikum pozvali na blížiace sa vyvrcholenie
sezóny. Aplauz, ktorý zožali, by dobre znel aj
v priestoroch zvolenského „zimáku“. Stretnutie
zabezpečilo Občianske združenie Slatina.
Bc. Peter Jandura

Nové obèianske
združenie - Slatina

Občianske združenie Slatina bolo založené v decembri minulého roka. Činnosti komunitného centra, organizovanie
kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí, spolupráca
so základnou školou, obecným úradom
a ostatnými združeniami v obci sú hlavné
aktivity tohto združenia. Dôvody založenia sú zatraktívniť život v obci a pomôcť
k súdržnosti a vzájomnej pomoci medzi jej
obyvateľmi. Predsedom združenie je Bc.
Peter Jandura.
Plánované akcie OZ Slatina do 30.6.2016:
23.4 – Beh Slatinou
Deň bryndze – termín bude upresnený
Bc. Peter Jandura

Hranice v nás
Keď sa povie hranica, každý z nás si predstaví niečo iné. Záleží aj na tom, v akom kontexte vety to povieme. Vo všeobecnosti
hranica znamená čiaru oddeľujúcu nejaké oblasti. Som presvedčená, že každý z nás má nejaké hranice vo svojom živote. Niekedy

sme ochotní túto hranicu prekročiť, ba dokonca sme radi, že sme
zdolali svoje hranice, ale niekedy nie, a povieme si dosť, všetko
má svoje medze. Ale o čo mi ide. 18.1. 2016 (pondelok) som išla
poupratovať divadelné veci, ktoré sme v nedeľu po divadelnom
predstavení v Divíne zložili do malej zasadačky, nakoľko v kinosále prebiehal koncert. Pri vstupe do kultúrneho domu sa mi naskytol pohľad, kedy som ostala stáť v nemom úžase, a nahlas som
musela povedať: „To čo je?“ Bola som z toho taká rozčúlená,
rozčarovaná a pobúrená, že som išla domov po fotoaparát a odfotila som to. Snímku máte možnosť vidieť, aby ste si urobili vlastný
názor. Neviem kto to bol/ boli, ale myslím si, že tu boli prekročené
všetky hranice, hlavne hranica slušného správania, ohľaduplnosti
a morálky. Nielenže sa popíjalo na verejnom priestranstve, ale
vykonávať malú potrebu na schody, to snáď robia len psy, a nie
slušne vychovaní ľudia. Dúfam, že sa tento článok dostane aj do
rúk tíchto ľudí, aby vedeli, že všetci vieme o ich neslušnom a
arogantnom správaní a vezmú si patričné ponaučene z tohto. Nech
sme kdekoľvek a robíme čokoľvek, vždy musíme mať na myslí, že
musíme konať tak, aby sme sa za svoje činy nemuseli hanbiť. Toto
mi vždy zdôrazňovala moja stará mama a ja to dávam do pozornosti všetkým Vám, ale hlavne občanom, ktorí prekračujú hranice
- hranice slušného správania.
Zuzana Kokavcová

Mariášový turnaj
Penzión Zlatý dukát vo svojich priestoroch usporiadal v sobotu 13.2.2016 pre všetkých mariášových
nadšencov už 3. ročník mariášového turnaja. Zúčastnil sa ho zatiaľ rekordný počet až 48 hráčov z 28
miest a obcí Slovenska. Medzi nimi boli aj mnohí
známi hráči okresnej, krajskej aj celoštátnej ligy mariášu. Hralo sa na päť kôl systémom nad 100 pod 100
a hlavným rozhodcom turnaja bol pán Ján Brada zo
Zvolena.
Víťazom turnaja sa stal tesným rozdielom pán Ján
Jamriško z Martina, druhé miesto obsadil Ján Baláž
z Detvy a tretie miesto Peter Švec zo Zvolena. Zvolenskú Slatinu reprezentovali dvaja hráči, páni Milan Mlynár a Ondrej Maľa. Lepšie sa darilo Milanovi
Mlynárovi, ktorý vo veľmi silnej konkurencii ligistov
skončil na veľmi peknom oceňovanom 15. mieste.
Srdečne blahoželáme.
Na turnaji vládla správna chlapská súťaživá atmosféra a jednotlivé kolá prebehli korektne. Veľký
úspech 3.ročníka je povzbudením aj pre organizátorov, pokračovať v organizovaní mariášových turnajov
aj v budúcnosti. O všetkých akciách organizovaných
penziónom Zlatý dukát sa môžete dozvedieť na www.
penzionzlatydukat.sk.

Blahoželáme
Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch január,
február a marec 2016 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Všetci Vám želáme šťastia plný dom, aby vždy pokoj a láska bola v ňom!

Narodili sa
Berky Alex
Dušan Jombík
Daridová Kristína

Grulichová Zuzana
Jakub Lališ
Neubauer Sebastián

Majte srdcia čisté, ako jarná lúka, dažďom zrosená.
Rozdávajte iba úsmev a lásku.
Ona sa potom vráti k vám späť ako ozvena!

Rozlúèili sme sa
Holíková Anna
Marcineková Zuzana
Radič Ján

Slosiariková Mária
Chabadová Anna
Hraško Pavel
Prituľová Zuzana

Neplačte za mnou, prosím.
Spomínajte na to pekné, veselé, milé
a ja tak budem s vami navždy
cez tieto vzácne chvíle.

Slatinské divadlo rezonovalo aj na východe Slovenka
Po niekoľkých rokoch sa naši divadelníci opäť rozhodli ísť s kožou na
trh. Zúčastnili sa celoštátneho festivalu ochotníckych divadiel v Trebišove.
Táto prehliadka je tematicky zameraná na hry s dedinskou tematikou.
Náš súbor vystupoval s divadelnou
hrou, ktorú naštudoval v roku 2013,
Čas smutný prežalostný, ktorej autorom je náš rodák Štefan Jombík. Porota ich vystúpenie vyhodnotila pozitívne, ale zvlášť ich zaujal herecký
výkon Moniky Žubritovskej, ktorá
napokon získala aj cenu za najlepší
ženský herecký výkon. Aj vďaka
takýmto podujatiam naši ochotníci môžu prehodnotiť svoje výkony
a hľadať tvorivé podnety pre svoje
ďalšie pôsobenie. Za zmienku stojí
aj to, že tento festival sa koná počas
pracovného týždňa a viacerí z hercov
boli ochotní kvôli tomu čerpať v práci
dovolenku.
Celá vec sa konala 8.-9. 10. 2015
a dopravu na podujatie nám uhradila
obec.
Výsledky XXIII. Celoštátneho
festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou:
1. miesto: Činoherný klub Devínska Nová Ves za inscenáciu Pokušenie
vo Svätofloriánskej doline
2. miesto: Divadlo Hubová, o. z.
Hubová za inscenáciu Dvaja muži
v šachu
3. miesto: DOS Ondavan Stropkov
za inscenáciu Kamenný chodníček
Zuzana Kokavcová

Aktivity skautského zboru
Betlehemské svetlo – 24. 12. 2015
Slatinskí skauti opäť priniesli do Zvolenskej Slatiny Betlehemské svetlo. Záujemcovia o tento plamienok pokoja a nádeje si ho mohli už po 26-krát
prebrať pred slatinským rímskokatolíckym kostolom na Štedrý deň ráno po svätej omši.
GUČA večer _ dvojkoncert Jurãj Havlík & Pa(b)lo Gajdoš – 17. 1. 2016
Tím festivalu GUČA umenia okrem letného festivalu pripravil v roku 2016 aj sériu GUČA večerov. Tento kultúrny projekt v polovici januára odštartoval v slatinskom kultúrnom dome dvojkoncert Jurãja Havlíka & Pa(b)la Gajdoša.
GUČA večer venovaný Antonovi Srholcovi – 14. 2. 2016
Na februárovom GUČA večeri bol premietnutý v slatinskom kultúrnom dome dokumentárny film o životnej ceste Antona Srholca – človeka, ktorý
nikdy neopustil svoje zásady – milovať ľudí a Boha. Tento výnimočný muž stál na čele Konfederácie politických väzňov, do konca života upozorňoval
na zločiny komunizmu a varoval pred režimami, v ktorých vládne nesloboda. Slovensko videl v Európe, spolu s ostatnými slobodnými štátmi.
Dedinská sauna Zvolenská Slatina
Tento netradičný projekt si získal priazeň už viac ako 200 návštevníkov z celého regiónu, ktorí si užili saunovanie počas prvých 4 mesiacov prevádzky. Dedinská sauna je otvorená každý deň od 17:00 do 22:00, je potrebné sa však vopred objednať. Kontakt a informácie nájdete na: www.facebook.
com/dedinskasauna
www.facebook.com/zvolenskaslatina
Od decembra je na Facebooku v prevádzke nový informačný portál „Zvolenská Slatina info“. Je určený pre všetkých Slatinčanov, ktorí chcú vedieť
o živote v dedine viac.
Martin „Cero“ Cerovský

Slatinský tenis v roku 2015
V sezóne 2015 pôsobili slatinskí tenisti v 1.triede oblastnej amatérskej
tenisovej ligy, do ktorej sa družstvu podarilo postúpiť v roku 2013. Cieľom
bolo umiestnenie v horných priečkach tabuľky, čo sa nakoniec aj podarilo.
Kľúčové boli zápasy v Pliešovciach, kde domáci potvrdili úlohu favorita a
vyhrali 5:1, a domáci zápas proti Budči, kde tesne ušla remíza po tesných
zápasoch. Na zamyslenie je ale, že za Zvolenskú Slatinu hrajú pravidelne
len dvaja Slatinčania, a to Jozef Paška a Ondrej Smutný. Ostatní hráči
dochádzajú na zápasy z blízkeho či ďalekého okolia: Branislav Balciar
(Zvolen), Stanislav Depta (Poprad), Michele Damini (Bratislava). Na posledný zápas nás prišiel našťastie podporiť aj pán Vladimír Hreňovčík,
ktorý nám pomohol vybojovať víťazstvo v Hriňovej. Kompletné výsledky
zo zápasov družstiev nájdete na stránke http://tenis.cero.sk/.
V rámci súťaže družstiev sa pravidelne hráva aj turnaj jednotlivcov vo
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TO Pliešovce
TO ROCKBUILD Budča A
TK Zvolenská Slatina
TK REMONTA OČOVÁ
VTC Vígľaš
GLOBUS Zvolen
TK HYDREX Hriňová A

Víťaz Slatinský Roland
Garros 2015 Filip Dvořák
(TO Budča)
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Branislav Balciar (druhý zľava) víťaz turnaja nad 40 r.

dvojhrách. Tentoraz bola miestom konania Detva. Na turnaji uspel najmä
Branislav Balciar, keď vyhral kategóriu nad 40 rokov. V kategórii do 40
rokov sa O. Smutnému nepodarilo postúpiť zo skupiny. Tenisový klub
ďalej participuje na dvojhrovom turnaji Slatinský Roland Garros, ktorý
má pod patronátom Miestny odbor Matice slovenskej. Tento turnaj sa hrá
dlhodobo od mája až do konca septembra na slatinských dvorcoch a toho
roku to bol deviaty ročník. Finálový zápas sa musel z časových dôvodov
presunúť do haly v Lieskovci, kde triumfoval Filip Dvořák (TO Rockbuild
Budča) nad Marekom Frištákom (VTC Vígľaš) 3 : 2 po vyše štvorhodinovom boji. Budúci rok čaká turnaj jubilejný desiaty ročník, ktorý dúfajme,
prinesie po štyroch rokoch konečne víťaza zo slatinského klubu.
Čo sa týka štvorhier, TK Zvolenská Slatina pravidelne na začiatku
septembra organizuje pre verejnosť turnaj Slatina Open, ktorý sa nesie v
príjemnej rodinnej atmosfére. Tento rok bola bohatá účasť až pätnástich párov. Turnaj bol rozdelený
Skóre
Body
do dvoch skupín. Prvá bola mužské páry a druhá
25 : 11
14
zmiešané. V mužských pároch si víťazstvo vybojo23 : 13
14
vala dvojica Martin Tereň/Jakub Tereň, ktorý vo finále zdolali dvojicu Ľubo Pajerský/Michal Hraško.
20 : 16
11
V zmiešaných pároch sa najviac darilo manželom
16 : 20
8
Vladimírovi a Broni Kurčíkovcom, ktorí si v záve16 : 20
7
rečnom zápase poradili s dvojicou Ondrej Smutný/
Michaela Beňová.
15 : 21
5
Ondrej Smutný
11 : 25
3

Víťazi mužských párov na Slatina Open Jakub Tereň a Martin Tereň

Strelecké úspechy žiakov našej ZŠ s MŠ T.Vansovej

Zodpovedná práca v streleckom krúžku priniesla zaslúžené výsledky
našich talentovaných žiakov zo ZŠ s MŠ T.Vansovej. V postupovej súťaži
talentovanej mládeže ZŠ a SŠ v rámci okresu Zvolen, dokázali zvíťaziť v
súťaži jednotlivcov vo všetkých kategóriách a v trojčlenných družstvách
starších žiakov.
Výsledky súťaže Majstrovstiev okresu Zvolen, konanej 26.11.2015 v
Kriváni:
Súťaž družstiev: družstvo starších, v zložení: Viktória Záchenská, Radoslava Havlíková, Miroslav Lauko získalo prvé miesto s celkovým počtom bodov 828.
Súťaž jednotlivcov: mladší žiaci – prvé miesto získal Adrián Pavlík s
počtom bodov 276
mladšie žiačky – prvé miesto – Nina Mičianiková s počtom bodov 274
staršie žiačky – prvé miesto – Viktória Záchenská s počtom bodov 282
starší žiaci – prvé miesto – Miroslav Lauko s počtom bodov 277.
Na Majstrovstvách Banskobystrického kraja, ktoré sa konali v Brezne
12. februára 2016 sa zúčastnilo 76 strelcov z desiatich základných škôl.
Družstvo starších žiakov našej ZŠ s MŠ T.Vansovej dokázalo zvíťaziť najlepším výsledkom – 848 bodov. Vynikajúco sa tu prezentovali aj strelci v
súťaži jednotlivcov, víťazstvo získal Jakub Iždinský (290 bodov) a Adrián
Pavlík (287 bodov). Druhé miesta získali Miroslav Lauko (287 bodov) a

Nina Mičianiková (271 bodov).
Úspech žiakov našej školy je naozaj veľmi veľký, pretože boli najúspešnejší spomedzi všetkých účastníkov pretekov. Až 5 našich strelcov postupuje na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať dňa 1. apríla v Košiciach . Zostáva nám len dúfať, že dovtedy dokážeme nájsť finančné prostriedky a spôsob, aby sa naši strelci mohli týchto majstrovstiev zúčastniť
a tak zviditeľniť našu ŽŠ s MŠ T.Vansovej a obec Zvolenskú Slatinu.
Jozef Pavlík, st.
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