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Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha 2014
V nede¾u 18. mája 2014 sa opäť stretli predníci z rôznych kútov Slovenska i z Moravy v
našej obci na Súťaži predníkov o cenu Rinalda
Oláha. A že to boli „páni predníci“, o tom svedèili reakcie a ohlas publika. Rinaldo Oláh, na
poèesť ktorého obec toto podujatie organizuje, by mal z ich vystúpení a podaných výkonov
urèite radosť.

Siedmy roèník súťaže priniesol oproti predchádzajúcim roèníkom nieko¾ko zmien. Zmenili sa propozície súťaže, súťažné kategórie,
sprievodné hudby i zloženie odbornej poroty.
K spoluorganizátorom podujatia – MO MS v našej obci a Folklórnym slávnostiam pod Po¾anou
v Detve pribudla Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. A práve Janke Ambrózovej,
etnomuzikologièke tejto katedry, môžeme
poïakovať za nové myšlienky a nápady, ktorými toto podujatie obohatila a tak výraznou
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mierou prispela k jeho realizácii a úspešnému
priebehu. Aj vïaka propagácii na novej domovskej stránke www.cenarinaldaolaha.sk , ktorú
vytvorila pre toto podujatie, bola kinosála nášho kultúrneho domu v deò konania podujatia
preplnená. No najväèšiu zásluhu na úspešnom
priebehu podujatia mali predníci, ktorí sa do
súťaže prihlásili. Bolo ich 10 a súťažili v dvoch
súťažných kategóriách:
I. kategória – Tradièné herné štýly primášov,
II. kategória – Autorské hudobné úpravy inšpirované hernými štýlmi primášov.
Odborná porota mala veru ne¾ahkú úlohu,
no napokon urèila víťazov a udelila mimoriadne ocenenia.
Víťazom Súťaže predníkov o cenu Rinalda
Oláha 2014 v I. súťažnej kategórii sa stal ONDREJ ŠINAJ zo Seèovskej Polianky.
Víťazom Súťaže predníkov o cenu Rinalda
Oláha 2014 v II. súťažnej kategórii sa stal RICHARD BAROŠ z Detvy.
Mimoriadne ocenenia Súťaže predníkov o
cenu Rinalda Oláha 2014:
STANISLAV BALÁŽ z Raslavíc - Za tvorivé
rozvíjanie lokálneho herného štýlu repertoáru
z Raslavíc,
JAKUB LÍŠKA z Dubnice nad Váhom - Za dôslednú citáciu autentickej hudobnej predlohy,
MATÚŠ KYSE¼ z Bratislavy - Za dôslednú
transkripciu zvukového záznamu.
Ale všetci úèastníci si zaslúžia za svoje výborné výkony naše uznanie. Ïakujeme im, že
poctili naše podujatie svojou úèasťou a veríme,
že sa do Zvolenskej Slatiny opäť niekedy v budúcnosti vrátia.
Sprievodná hudba, ktorá v I. kategórii sprevádzala súťažiacich bola v zložení:
II. husle/pomocný prímáš * Jana Ambrózová,
violová/hus¾ová kontra * Michal Zelinka,
basa * Patrik Korfant.
II. súťažnú kategóriu sprevádzali èlenovia
¾udovej hudby Temperament Cimbal Orchestra.
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Podujatie poctili svojou návštevou významní
hostia: podpredsedníèka NR SR pani Jana Laššáková a poslanec NR SR a splnomocnec vlády
pre rómske komunity pán Peter Polák.
Ve¾kým oživením a spestrením bolo vystúpenie hosťa tohto roèníka – Folklórneho súboru
Hornád z Košíc. Publikum bolo z ich vystúpenia nadšené a ocenilo ho búrlivým potleskom.
Mediálnymi partnermi podujatia boli Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Regina a webový portál Folklorista.sk. Podujatie finanène
podporilo Ministerstvo kultúry SR sumou 2500
Eur.
Veríme, že každý, kto toto nede¾né popoludnie strávil vo Zvolenskej Slatine, prežil naozaj príjemné chvíle z ¾udovou hudbou a odniesol si hodnotný umelecký zážitok.
Na záver sa chcem v mene hlavného organizátora - Obce Zvolenská Slatina poïakovať
všetkým spoluorganizátorom podujatia za ich
prínos na príprave a realizácii podujatia, mediálnym partnerom za propagáciu podujatia a
Ministerstvu kultúry SR za finanènú podporu.
Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Folklórna skupina Slatina v „Kapure“
Ešte jedna dôležitá udalosť na poli kultúrnom a folklórnom sa udiala vo Zvolenskej Slatine práve poèas víkendu, kedy sa konala Súťaž
predníkov o cenu Rinalda Oláha.
Folklórna skupina Slatina pri MO MS v sobotu 17.5.2014 nahrávala vo Zvolenskej Slatine
svoj programový blok do televíznej relácie
„Kapura“. Slovenská televízia zároveò nakrútila záznam zo Súťaže predníkov o cenu Rinalda
Oláha. Tento záznam spolu s programovým
blokom našej folklórnej skupiny bude odvysie-

laný v televíznej relácii „Kapura“ v sobotu 7.
júna 2014 v riadnom vysielacom èase. Takže
folklórna skupina Slatina pod vedením pani
Zuzany Šouèíkovej nás bude reprezentovať
v tejto relácii, za èo im aj touto cestou ïakujeme a veríme, milí spoluobèania, že ich programový blok podporíte po odvysielaní svojím
hlasovaním.
Mária Klimentová

Naša jubilantka
Naša škola zaèala svoje pôsobenie v období 2.
svetovej vojny, presne 18. januára 1944. Myšlienkou
stavby školy vo Zvolenskej Slatine sa ako prvý zaoberal pán riadite¾ Pavol Poliak, a tak sa v roku 1942
zaèalo so stavebnými prácami. Jej budovatelia a zakladatelia aj vïaka hrôzam a zlobe vojnovej doby
verili, že dobrá škola urobí èloveka lepším. A tak dali
deťom vzácny dar - novú, modernú budovu školy.
Navštevovali ju deti zo Zvolenskej Slatiny, Víg¾aša, Pstruše, Hájnikovej, Slatinky, Slatinských Lazov,
Kalinky, Klokoèa a Stožku. Škola sa stala centrom
vzdelania, šírite¾kou kultúry a udržiavate¾kou ¾udových tradícií. Vzdelaní a múdri ¾udia boli a dodnes sú
v našej obci cenení ako najväèšie bohatstvo národa.
Naša jubilantka pri svojom zrode dostala do vienka
mnoho vzácnych darov. Prvým bol dar múdrych a starostlivých spravovate¾ov školy - starostov, poslancov
a riadite¾ov. Vïaka nim je škola vynovená zvonku a aj
zvnútra. Druhým ve¾kým darom boli a sú rodièia a starí rodièia našich detí. Práve ich pomoc a podpora sa
stali významnou súèasťou práce školy. Tretím darom
- z rozprávok vieme, že rozhodujúcim - sú naši uèitelia. Sú to nadšenci, ktorí, tak ako Gu¾ko Bombu¾ko našej rodáèky Márie Ïuríèkovej, vždy obetavo pomôžu
a v deťoch zanechajú aj kúsok seba.

Naša škola má aj svoju patrónku - Teréziu
Vansovú. Bola to žena
rozh¾adená,
moderne
zmýš¾ajúca a ve¾mi praktická. A taká je aj naša
škola a takí sú aj ¾udia
v nej. Sú to uèitelia pracujúci v mnohých národných a medzinárodných
projektoch, využívajúci
na vyuèovaní interaktívne tabule, poèítaèe èi
tablety.
Každodennou
súèasťou
vyuèovania
sa stala aj komunikácia
v cudzích jazykoch na
mnohých
vyuèovacích
predmetoch.
Jednou z prvoradých
úloh našej školy je vytvorenie takých podmienok,
aby sa v nej mohli vzdelávať všetky deti z obce. Rôznorodosť potrieb našich žiakov vnímame ako výzvu
a obohatenie pre nás všetkých. Veríme, že inkluzívnym vzdelávaním nauèíme naše deti prirodzene vní-

mať rozdiely medzi ¾uïmi, poskytneme im skutoèný
obraz o odlišnostiach v spoloènosti, v ktorej budú
existovať a lepšie ich tak pripravíme na budúcnosť.
Darina Purdeková, riadite¾ka školy

Oslavy jubilea školy
1. Ako to celé zaèalo
Naposledy škola vo Zvolenskej Slatine oslavovala 50-te výroèie svojho založenia a to v roku 1994. Prešlo dvadsať rokov a škola sa zmenila zvonku a aj zvnútra.
A tak sme sa zaèali zaoberať myšlienkou uskutoèniť oslavy sedemdesiateho výroèia založenia školy. Cie¾ bol jasný – poïakovať všetkým, ktorí sa prièinili o jej
rozvoj a ukázať širokej verejnosti, ako to v našej škole vyzerá dnes.
2. Všetci sme sa pustili do práce
Spolu so žiakmi, ich rodièmi a starými rodièmi sme vyh¾adávali materiály z histórie školy. Zozbierali sme množstvo fotografií, zápisov a dozvedeli sme sa ve¾a
zaujímavých vecí, ktoré sa v škole poèas jej
existencie udiali.
Ve¾kou
úlohou
bolo oslovenie bývalých zamestnancov
školy, veï za tých sedemdesiat rokov ich
bolo naozaj dosť. Pozvánky sme rozosielali takmer po celom
Slovensku a jedna
putovala až do vzdialenej Kanady.
Èo by to však bola za oslava bez programu našich detí. No musel to byť program,
aký si takéto významné jubileum zaslúži. Ve¾a hodín prešlo, kým bolo nielen všetko vymyslené, no aj zhotovené a nacvièené - obleèenie, texty, tanèeky a piesne.
Aby program zodpovedal požiadavkám dnešnej doby, doplnili sme ho virtuálnym prenesením sa
do priestorov školy,
premietaním
pútavých prezentácií a zaujímavých fotografií.
Ve¾kú pozornosť sme
venovali aj správnemu ozvuèeniu, aby si
všetci mohli vystúpenie vychutnať.
Vyzdobiť bolo treba celuèièkú školu a
kultúrny dom. Príprava ozdôb trvala celé mesiace. Pozvaným hosťom pani uèite¾ky poèas celého školského roku spolu s deťmi pripravovali darèeky. Naše šikovné kuchárky pripravili
pohostenie a rodièia našich žiakov napiekli výborné koláèiky.
Plní oèakávania, no aj obáv sme sa vo štvrtok 20. marca rozchádzali veèer
domov.

3. Oslavy zaèali v piatok
21. marca 2014 zaèali oficiálne oslavy výroèia školy prijatím pozvaných hostí
v obradnej sieni obecného úradu. Po privítaní pani starostkou obce Máriou Klimentovou program pokraèoval prehliadkou vystavených prác žiakov školy a slávnostnou akadémiou v kultúrnom dome. Programom akadémie nás sprevádzali
Dianka Dobiásová ako Lienka Školienka a Matúš Michna ako Gu¾ko Bombu¾ko.
Prostredníctvom ich veselých dialógov sme sa postupne dozvedeli, èo sa v škole
za tých sedemdesiat rokov udialo, virtuálne sme sa poprechádzali po budove
školy a dozvedeli sme sa, ako v nej deti pracujú dnes. Celý program bol doplnený
premietanými obrázkami a vynikajúcim hudobným sprievodom. Nápaditá choreografia, skvelé scénky, tance rôzneho druhu, výborne zvolené piesne a najmä
talent našich detí vytvorili pôsobivý a nezabudnute¾ný zážitok. Program osláv
pokraèoval recepciou a prehliadkou priestorov školy. Hostia si mohli prezrieť galériu významných osobností školy, dozvedeli sa nieèo z histórie školy a regiónu,
v uèebniach videli, ako sa uèilo kedysi a ako sa uèia naše deti dnes. Mnohí nám
zapísali svoje dojmy aj do pamätnej knihy školy.
4. Návšteva vzácnych hostí
Na oslavách výroèia školy sa zúèastnilo aj nieko¾ko vzácnych hostí. Zavítal k nám
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pán Dušan Èaploviè,
predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pán Ján Jasovský,
prednostka OÚ v Banskej Bystrici pani ¼ubica Lašáková, vedúca Odboru školstva pri
OÚ v Banskej Bystrici pani Ingrid Haringová, vedúci Odboru školstva spoloèného
školského úradu vo Zvolene pán Miroslav Marcinko. Medzi pozvanými hosťami
boli aj mnohí ïalší, ktorí so školou spolupracujú a pomáhajú jej.
Medzi nemenej dôležitých hostí patrili tiež bývalí zamestnanci školy, veï práve im sme sa chceli takýmto spôsobom poïakovať za ich prácu.
5. Nede¾a patrila najmä rodièom a starým rodièom
Sála kultúrneho domu vo Zvolenskej Slatine bola v nede¾u 23. marca opäť plná
a program sa deťom vydaril na výbornú. V priestoroch školy sme po skonèení akadémie privítali a pohostili ve¾a ¾udí. Aj takýmto spôsobom sme chceli podporiť
našu spoluprácu a poïakovať za pomoc a podporu.
6. V pondelok oslavovali naše deti
Posledný deò osláv patril našim deťom. Tie mali možnosť pozrieť si, èo ich
spolužiaci nacvièili a povzbudiť ich pri poslednom vystúpení. Na záver programu
slávnostnej akadémie sme spoloène škole zapriali ve¾a dobrého do ïalších rokov.
To už na nás v jedálni èakali stoly prehýbajúce sa pod množstvom tortièiek a koláèikov, ktoré pripravili šikovné mamièky. Deti si užili sladkú recepciu a vytancovali
sa na diskotéke v telocvièni.
7. Pár viet na záver
Oslavy výroèia školy priniesli do nášho života síce ve¾a práce, no námaha stála
zato. Podarilo sa nám dôstojne poïakovať našim predchodcom za prácu, ktorú
v škole odviedli a tiež ukázať všetkým, akou modernou a peknou je naša škola
dnes.
Darina Purdeková, riadite¾ka školy

Naše speváèky v Bratislave
Každoroène sú pri príležitosti Dòa uèite¾ov
ocenení najlepší pedagógovia Slovenska ve¾kou a malou Medailou sv. Gorazda. Slávnostný
ceremoniál odovzdávania týchto ocenení sa
uskutoènil dòa 28. marca v priestoroch hotela
Bôrik v Bratislave. Ocenených bolo 80 pedagógov. Slávnostného aktu sa zúèastnilo množstvo
významných osobností z oblasti školstva, kultúry, športu a vedy.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pán Dušan Èaploviè pozval naše speváèky vystupovať do Bratislavy. Na
úvod ich vystúpenia sa všetci v sále dozvedeli,
že škola vo Zvolenskej Slatine oslávila v tomto roku významné sedemdesiatroèné jubile-

um a žiaci školy krásnym programom ve¾mi
dôstojne vzdali úctu práci uèite¾ov. Dievèatká
pod vedením pána uèite¾a Pavla Martinku zaspievali pieseò „Náš uèite¾“. Svojim milým, citlivým a emotívnym vystúpením si získali obdiv
prítomných.
Na pozvanie hostite¾a podujatia sme sa zúèastnili aj na slávnostnej recepcii. Pán minister
osobne ve¾mi ocenil výkon dievèat a poïakoval
za milé prijatie na oslavách našej školy.
Naše speváèky – Janka Kurnasová, Danielka
Micháliková, Majka Chrapanová, Veronika Ponièanová, Ivetka Klimentová, Gabika Tuèeková, Katka Hronèiaková, Julka Pastierovièová,
a Radka Havlíková svojim kultivovaným a mi-

lým správaním ve¾mi dôstojne reprezentovali
našu školu a aj našu obec.
Darina Purdeková, riadite¾ka školy

Dobrá vec sa podarila
Dòa 11. apríla
bol Deò narcisov.
Pretože boj s rakovinou neustáva ani
v dnešných èasoch,
aj naša škola ZŠ
s MŠ T. Vansovej sa
tohto roku zapojila
do verejnej celoslovenskej finanènej zbierky „ DEÒ
NARCISOV.“
Žiaci
pod vedením svojich pedagógov vykroèili do ulíc a verejných priestranstiev našej obce, aby ponúkli krehký narcis ¾uïom, ktorí súcitia s týmto ťažkým
ochorením. Tejto akcii sa naša škola úspešne venuje už 15 rokov a dosahuje pekné
výsledky. ¼udia si už zvykli, že ich žiaci oslovujú a radi prispejú na dobrú vec.
Tohto roku prebehol už osemnásty roèník a v našej obci sa vyzbieralo 473,40 eur,
ktoré boli zaslané v plnej výške na úèet Ligy proti rakovine.
Za všetko a všetkým prispievate¾om jedno ve¾ké „ïakujeme.“
Koordinátorka projektu Janka Václaviková

Z denníka starostky
13. február
22. február
23. február
25. február
1. marec
6. marec
11. marec
14. marec
15. marec
16. marec
19. marec
20. marec
21. marec
29. marec
31. marec
10. apríl
24. apríl
3. máj
6. máj
8. máj
10. máj
11. máj
18. máj
21. máj
28.-29. máj
31. máj
31. máj
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Významní rodáci
Neznámy brat známej sestry
V našej obci sa mnoho vie o spisovate¾ke Terézii Vansovej, ktorá patrí medzi najvýznamnejších rodákov našej obce. Vie sa, že
jej otcom bol miestny evanjelický farár Samuel Medvecký, máme
informácie o jej živote, literárnom diele, poznáme jej pamätnú
izbu... O èom však už poznatky väèšinou nemáme, to sú jej súrodenci. O nich sa toho ve¾a nevie, hoci by si poniektorí našu pozornosť zaslúžili. Práve preto si v tomto èísle Slatiny pripomenieme
brata slávnej sestry Samuela Štefana Medveckého.
Narodil sa ako druhé dieťa, no zároveò ako najstarší syn pána
farára Samuela Medveckého 30. júla 1845 a bol teda o dvanásť
rokov starší ako jeho sestra Terézia (prvým dieťaťom bola dcéra
Adela). Po svojom otcovi zdedil meno, a ako Vansová spomína,
bol miláèikom ich matky. Jeho osudy boli znaène odlišné od osudov jeho sestry. Bol chlapec a to bola nesporná výhoda, ktorú mal
oproti svojej sestre. Narozdiel od nej mu bolo dopriate vzdelávať
sa a vytvoriť si kariéru. Základné vzdelanie získal u svojho otca na
slatinskej fare a v roku 1855 zaèal navštevovať gymnázium v Luèenci. Od roku 1857 pokraèoval na štúdiách v Banskej Štiavnici,
tu aj zmaturoval. S Banskou Štiavnicou sú spojené aj zaèiatky jeho
literárnej tvorby, aj národnej aktivity. Na gymnáziu sa totiž aktívne organizovala slovenská mládež.
Samko sa ale spoèiatku nestaval k národným aktivitám otvorene. Nepriaznivo na neho vplývali niektorí spolužiaci, ktorí považovali slovenské národné aktivity za protištátne. Napokon pod
vplyvom spolužiaka a chovanca jeho rodièov Pa¾ka Šušku a profesorov Dobšinského a Dolánskeho pochopil zmysel národných
aktivít a pridal sa k národne uvedomelej slovenskej mládeži. Koniec koncov základ a príklad mal aj doma vo svojom otcovi, ktorý bol slovenským národovcom a u ktorého boli èastými hosťami
významní predstavitelia slovenského národného hnutia. Samko sa
tak v Štiavnici stal èlenom študentského spolku Slovenské kolo
a zaèal prispievať do miestneho èasopisu Sitno.
Ako spomína jeho sestra, Samko bol citlivej povahy. Chladná atmosféra štiavnickej školy a uèenie sa naspamäť jeho
vzťahu k vzdelávaniu neprospeli a v uèení spoèiatku trocha zaostával. To sa však èasom zmenilo a stal sa z neho svedomitý a usilovný žiak. Mohli by sme mu síce vytknúť prestupy medzi školami, to však bolo v minulosti bežné.
V rodine sa dlhšie rozhodovalo, kam sa budú uberať jeho kroky po maturite. Matka si ve¾mi priala teológiu, ale
posledné slovo mal otec, ktorý synovi vybral právnickú cestu, pretože sám sa kedysi chcel stať právnikom a jeho sen sa
mu mal splniť v synovi. Študovať zaèal v Budapešti a pokraèoval na univerzite vo Viedni. Po úspešnom absolvovaní štúdia
nastúpil na absolventskú prax u slovenského národovca a zakladajúceho èlena Matice slovenskej ¼udovíta Thurzu-Nosického v Banskej Bystrici, teda blízko rodnému kraju aj národnému hnutiu. Po ukonèení praxe zložil advokátske skúšky
a od roku 1872 pôsobil ako advokát vo Zvolene. Ani poèas praxe nezabudol na Slovákov a ich záujmy, nebál sa zotrvávať
vo svojich postojoch. Patril medzi aktívnych organizátorov slovenského kultúrneho života vo Zvolene a okolí a aktívne
podporoval aj politickú èinnosť Slovenskej národnej strany, ktorej bol èlenom. Okrem týchto aktivít prispel aj k rozvoju
slovenského finanèníctva, keï roku 1873 stál pri zrode zvolenskej sporite¾ne a bol aj jej správcom. Jeho èinorodý život
však ukonèila predèasná smrť. Umrel len v 50. roku života 1. júla 1896 vo Zvolene.
Okrem politických a národných aktivít sa venoval aj spisovate¾skej èinnosti, hoci tá je v porovnaní s predošlými skromnejšia. Literárne sa zaèal prejavovať poèas štúdia v Banskej Štiavnici. Písal básne, väèšinou príležitostné a rodinné, no
postupne sa objavila aj národná tematika. Básne uverejòoval v dobových èasopisoch Junoš a Orol a v almanachu Napred,
ktorý bol nástupným projektom novej generácie slovenských realistov na èele s Kolomanom Banšellom a Pavlom Országhom-Hviezdoslavom. Okrem toho sa zaoberal aj zbieraním a zapisovaním ¾udových piesní. Vo väèšej miere sa venoval
tiež novinárskej èinnosti. Jeho najvýznamnejšie dielo pochádza z oblasti literárnej histórie a sú ním Rozpomienky na Sama
Chalupku, uverejnené v èasopise Slovenské poh¾ady.
Samuel Štefan Medvecký bol síce len jedným z mnohých, ktorí prispeli k zachovaniu a rozvoju slovenských národných
aktivít, no pre nás je o to vzácnejší, že svoje aktivity rozvíjal vo svojom rodnom regióne, blízko svojho rodiska. Nezabudnime na neho, pamätajme si ho ako osobu, ktorú zrodila naša obec a ktorá ju má reprezentovať.
Ivan Hraško

Krivánski ochotníci na slatinských doskách
16. marca 2014 sa v našom kultúrnom dome konalo divadelné predstavenie „Buky podpolianske“ z autorského pera Štefana Králika v podaní
Divadelného ochotníckeho súboru z Kriváòa. Krivánski divadelníci nás
navštívili po tom, ako sa naši ochotníci predstavili so svojou hrou „Èas
smutný, prežalostný“ v Kriváni.
Hru napísal autor v èase, keï jedinou oficiálnou tvorivou metódou v literatúre bol socialistický realizmus. Autori museli v dielach spracovávať
kolektivizáciu, budovanie priemyselných podnikov a poukazovať na ich
pozitívny vplyv na spoloènosť. Hoci je divadelná hra týmto smerovaním
poznaèená, autorovi sa v nej podarilo vytvoriť zaujímavú zápletku a rôzne humorné situácie, ktoré nenechajú chladným ani jedného diváka.
Na zaèiatok predstavenia sa divákom prihovorila naša rodáèka a krivánska ochotnícka hereèka pani Mária ¼uptáková, rod. Petrincová, ktorá
nám predstavila život a dielo Štefana Králika a priblížila obsah hry. Potom sme sa už mohli oddať nefalšovanému divadelnému zážitku. Sluha
Vinco je zamilovaný do chovanice gazdu Babica - Milky. Jeho brat Štefan
miluje Julu, na ktorú si
však brúsi zuby Milkin
otèim. Aby toho nebolo dosť, Štefanov otec a Julin otec sa nenávidia pre staré spory o majetok. Vzťahy sa postupne
komplikujú, no nakoniec si mladí nájdu cestu k svojmu šťastiu. Predstaveniu nechýbal poriadny
dedinský šmrnc, padli aj ostré slová a boli sme tiež svedkami bitky, ako sa na detvianske lazy patrí.
Herci nás èasto rozosmiali, no niekedy sme len so zatajeným dychom sledovali, ako sa vyvinie
napätá situácia. Napokon sa všetko dobre skonèilo a herci si mohli vychutnať slatinský potlesk.
Po predstavení sa divákom prihovorila pani režisérka Jana Vajsová, ktorá predstavila hercov,
medzi ktorými bol aj starosta Kriváòa pán Imrich Pa¾ko. Na záver sa hercom a divákom prihovorila
aj pani starostka, ktorá hosťom poïakovala za predstavenie a zaželala mnoho úspechov. K tomuto želaniu nám neostáva niè iné, len sa pridať a zaželať hercom, aby nás aj v budúcnosti potešili
pekným predstavením.
Ivan Hraško

Detský karneval

Na sobotu 22. februára 2014 pripravili naše mladé aktívne mamièky
v spolupráci s kultúrnou komisiou a obcou detský karneval, ktorý sa konal
v zasadaèke kultúrneho domu. Zúèastnili sa ho deti vo veku 1 – 9 rokov,
ktoré sa za prispenia svojich rodièov èi starých rodièov zmenili na všetky
možné stvorenia nielen tohto, ale aj fantastického sveta, èo len potvrdilo, že vo vynaliezavosti sa medze nekladú. Pre vyobliekané a vyma¾ované stvorenia bol pripravený bohatý program, pozostávajúci z prehliadky
v kostýmoch, kultúrneho programu, vo¾nej zábavy, obèerstvenia a tomboly. Samozrejme, nesmeli chýbať ani ceny za najlepšie masky, ktorými boli
deti odmenené. Odovzdávala sa aj tombola, ktorá bola zaujímavá v tom,
že sa ceny ušli všetkým úèastníkom, z èoho mali deti ve¾kú radosť.
Priebeh podujatia spestrilo vystúpenie detského folklórneho zoskupenia Tancu¾kovia pod vedením Michaely Matuškovej, ktoré sa predviedlo programom detských piesní a riekaniek. K dobrej atmosfére prispeli
tiež osvedèené detské hity, ktoré medzi maskami rozprúdili nefalšovanú
zábavu. Radosť si užili aj rodièia, ktorí sa mohli pokochať na svojich vyparádených deťoch a možno si aspoò na chví¾oèku od svojich ratolestí
oddýchnuť.

Blahoželáme

Blahoželáme všetkým spoluobèanom, ktorí v mesiacoch február, marec,
apríl a máj 2014 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Všetkým Vám želáme pokoj, lásku, šťastie, dlhý rad rokov v zdraví nech Vám rastie!

Narodili sa
Michael Kyse¾
Mário Kuchár
Samuel Štellmach
Martin Blahút

Martin Radiè
Filip Brucháè
Vladimíra Radièová
Michaela Bergerová

Každý nový život je vzácny dar, pre mamku,
pre ocka ste nový slnka žiar!

Celým podujatím sprevádzala úèastníkov Jana Korísteková. Na záver
môžeme smelo povedať, že sa podujatie vydarilo, èoho dôkazom boli
šťastné tváre detí, zabávajúcich sa na parkete, a rovnako aj poèet detí,
ktorý tohto roku dosiahol 39. Neostáva teda niè iné, len sa už teraz tešiť
na budúci roèník.
Jana Korísteková

Rozlúèili sme sa
Roman ¼udovít Eremiáš
Anna Brachnová
Amália Cerovská
Zuzana Adamkovièová

Emília Mazúchová
Pavel Poliovka
Michal Mikula
Pavel Slovák

Rozlúèka s Vami bolí a bolieť neprestane,
spomínať na Vás s láskou budeme,
nech èoko¾vek sa stane!

Obec Zvolenská Slatina
v spolupráci
s
Miestnym odborom Matice slovenskej
Vás srdeēne pozývajú na

SLATINSKÝ JARMOK

Program
13. júna
21:00 Vitajte v Slatine
21.10 Divadelné predstavenie: as smutný,
prežalostný (DOS T.Vansovej pri MO MS) – záhrada
penziónu Zlatý dukát
14. júna
•
•
•

dŸa 13.-16. júna 2014
4. roēník

Informácie:

web: www.zvolenskaslatina.sk
Email: starosta@zvolenskaslatina.sk
t.ē.: 045/5394212

Vstupné: divadlo 1 €, galaprogram 2€, űudová
zábava 1€

•
•

•

10:00 Slávnostné otvorenie - centrum obce
10:00 – 16:00 Jarmok (űudovoumelecké výrobky, gastronomické špeciality a iné) – centrum
obce
11:00 Krátky program folklórnych skupín –
centrum obce
13:00 Vystúpenie hostí – centrum obce
17:00 Veēerný galaprogram folklórnych skupín
– záhrada Penziónu Zlatý dukát
o Hustopeēská chasa – R
o Taneēná skupina Pántlika – Maěarsko
o FS Cerovina – Rumunsko
o Univerzitný FS Mladosƛ – B.Bystrica
o FSk Slatina pri MO MS – domáca FSk
20:00 @udová zábava – záhrada penziónu Zlatý
dukát

15. júna
9:00 Ekumenická pobožnosƛ – Evanjelický kostol

Spomienka na kazate¾a slova Božieho
V Evanjeliu pod¾a Matúša v 28. kapitole èítame: „Choïte teda, èiòte mi uèeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna, i Ducha Svätého a uèiac ich zachovávať všetko, èoko¾vek som vám prikázal.“ Týmito slovami vyslal náš Pán Ježiš Kristus svojich uèeníkov
do sveta, aby šírili jeho slovo. Tak sú aj v našej cirkvi vysielaní bratia farári a sestry farárky do rôznych kútov našej vlasti.
Aj do nášho zvolenskoslatinského evanjelického a. v. cirkevného zboru tak v roku 1948 prišiel dôstojný brat farár ThDr. Ondrej
Žilák, ktorého nedožité 100. narodeniny sme si pripomenuli v rámci služieb Božích v nede¾u 27. apríla 2014. Narodil sa 22. apríla
1914 a túto èasnosť opustil 9. júla 1998.
Jeho prácu spomenul v kázni slova Božieho terajší brat farár Mgr. Juraj Kevický a po kázni sa zhromaždeným veriacim so spomienkou
na zosnulého brata farára Žiláka prihovoril jeho dlhoroèný „sused“, brat farár a emeritný senior Mgr. Ján Kecer, ktorý pôsobil v susednom cirkevnom zbore Oèová. Spolu s ním si ticho zaspomínali aj èlenovia cirkevného zboru, z ktorých mnohí si pamätali pôsobenie
pána farára Žiláka od jeho nástupu až do odchodu na dôchodok. Zároveò sme naše spomienky venovali aj jeho manželke Viere, ktorá
bola dlhoroènou kantorkou, a jeho dcéram.
Pán farár pôsobil u nás od roku 1948 až do roku 1990, teda úctyhodných 42 rokov. Sprevádzal náš cirkevný zbor ne¾ahkým obdobím, v ktorom boli viera a cirkev zaznávané a mnohí aktívni kazatelia slova Božieho boli prenasledovaní. Náš pán farár sa však
nez¾akol a neochvejne pracoval na vinici Pánovej. Krstil, vyuèoval náboženstvo, konfirmoval, sobášil, pochovával. Staral sa o duchovný život nielen v matkocirkvi, ale aj vo fíliách od Slatinky po Hriòovú. Napriek mnohým prekážkam dokázal zve¾adiť aj materiálnu
stránku cirkevného zboru, jeho zásluhou bol obnovený kostol, zvonice a cirkevné budovy vo fíliách a postavená nová fara. Zároveò sa
zapájal do bežného života v obci, založil ovocinársky spolok a pomáhal radami aj skutkami pri pestovaní ovocných stromov. Okrem
práce v cirkevnom zbore sa venoval aj štúdiu, zaoberal sa cirkevnými dejinami a v rokoch 1968 – 1971 pôsobil aj na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte ako profesor cirkevnej histórie. Napísal tiež množstvo èlánkov, uverejnených v cirkevných èasopisoch a Tranovského kalendári.
Hoci sa poèas pôsobenia musel vyrovnať s mnohými úskaliami, ktoré mu spôsobovala oficiálna moc, nikdy nestratil dôveru v moc
Božiu, ktorej veril do konca života a s ktorej pomocou priviedol svojich cirkevníkov do nového obdobia slobody. Tak pre jeho život
platí slovo nábožného pevca: „Boj dobrý som bojoval do svojho skonania...“
S úctou spomínajú vïaèní cirkevníci.
Ivan Hraško

Aktivity Dobrovo¾ného hasièského zboru
„Neh¾adaj v dobrovo¾nom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale bratskú
povinnosť pomôcť v nešťastí. Ak si hasièským dobrovo¾níkom, buï ním celou
dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vô¾u, nie si dobrovo¾níkom a si dobrej
veci na obtiaž. Buï obetavý, statoèný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytoène neriskuj a dbaj na svoje zdravie. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale prièiò
sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priate¾ským spôsobom zmenil
alebo uzmieril“ (citát z Hasièského „desatora“).

Náš Dobrovo¾ný hasièský zbor (DHZ) sa 17.05.2014 zúèastnil na územnom
kole previerok pripravenosti DHZ detvianko – zvolenského okresu, v kategóriách
mužov, žien a dorastu, ktoré sa konalo v obci Oèová. Naše družstvo v zložení
Martin Ostrolucký, Peter Košťál, Pavol Jablonka, Martin Michálik, Viktor Václavík,
Jozef Rojík ml., Lukáš Lipiansky a Lukáš Kohút v kategórii mužov obsadili pekné
piate miesto.
Pri našom DHZ funguje v spolupráci so ZŠ s MŠ T.Vansovej a CVÈ Heuréka
aj požiarny krúžok mladých hasièov. Pod vedením vedúcich Petra Košťála, Ivana

Fi¾u a èlenov DHZ Martina Pašku, Erika Pašku, Martina Michálika a Martina Ostroluckého sa každoroène zúèastòujú jarných, jesenných a zimných kôl požiarnej
súťaže „Plameò“. Aj tento rok sa zúèastnili už dvoch kôl. Na zimnom kole, ktoré

sa konalo v obci Oèová sme mali tri družstvá. Obsadili sme prvé, druhé a piate
miesto. Tento rok sme sa zúèastnili aj jarného kola hry „Plameò 2014“, ktoré sa
konalo v ZŠ s MŠ v Dobrej Nive. Toto kolo bolo špecifické, nako¾ko sa z neho
postupovalo na krajské kolo. Naše dve družstvá žiakov vo ve¾mi teplom a trochu
veternom poèasí si viedli ve¾mi dobre. Obsadili prvé a piate miesto, takže sa
kvalifikovali a postúpili na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Banskej Štiavnici
21.06.2014. Držíme im palce, nech nás vzorne reprezentujú a možno sa kvalifikujú aj na Majstrovstvá Slovenska.
Zloženie našich družstiev:
vedúci: Peter Košťál, Martin Paška - Pašková Martina, Klimentová Iveta, Jakub
Schieber, Gabriela Tuèeková, Daniela Michaliková, Katarína Hronèiaková. Lukáš
Kohút, Petra Hroncová a Lukáš Lipiansky
vedúci: Ivan Fi¾o a Erik Paška - Adrián Brhlík, Filip Šulaj, Tomáš Kucej, Adam
Hronec, Michal Urda, Richard Urda, Peter Ostrolucký, Adrian Lipianský, Richard
Kiss, Martin Benedikty.
Ivan Fi¾o

Strelecké preteky o Cenu mieru
Jeden z vrcholov èinnosti streleckého krúžku pri
ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine bolo
zorganizovanie tradièného streleckého podujatia
pre žiakov základnýách škôl - „Ceny mieru“.
Niet vari krajšieho priania pre všetky deti, ako to,
aby mohli žiť v mieri, pracovať, uèiť sa a športovo
súťažiť. Pod týmto krásnym priliehavým názvom sa
zišlo 46 žiakov z okresov Zvolen, Detva, Krupina
v telocvièni ZŠ s MŠ T.Vansovej vo Zvolenskej Slatine
na streleckej súťaži zo vzduchovej pušky. Súťaž sa
konala 29.4. 2014. Organizáciou bol poverený ŠSK
Strieborník a spoluorganizátormi boli: Slovenský
strelecký zväz (SSZ), Ministerstvo školstva SR, Obec
Zvolenská Slatina, ZŠ s MŠ T.Vansovej, MO MS vo
Zvolenskej Slatine a Krajský výbor SSZ. Svojou osobnou úèasťou obohatili podujatie a odovzdali ceny víťazom dvaja viceprezidenti SSZ, zástupca starostky,

zástupkyòa MO MS, riadite¾ka ZŠ s MŠ T.Vansovej.
V koneènom hodnotení družstiev zvíťazili družstvá ZŠ s MŠ T.Vansovej zo Zvolenskej Slatiny. Na
ïalších miestach sa umiestnili družstvá Sebechlieb,
Sliaèa a Víg¾aša. V súťaži jednotlivcov získali dve
prvé miesta strelci z našej ZŠ a dve prvé miesta zo
ZŠ Sebechleby. Spoloènú radosť z dosiahnutých výsledkov a zároveò aj so sladkých odmien v podobe
vecných cien, medailí a diplomov prežívali nielen
deti samotné, ale aj poèetný organizaèný štáb, ktorý
celé podujatie pripravil.
Poïakovanie za výborne pripravenú a zorganizovanú súťaž a finanèné zabezpeèenie patrí vedeniu ZŠ
s MŠ T.Vansovej , Športovému streleckému klubu vo
Zvolenskej Slatine a Obci Zvolenská Slatina.
Víťazi jednotlivých kategórií v stre¾be zo vzduchovej pušky:

kategória starších žiaèok – Veronika Krišššáková,
ZŠ s MŠ Sebechleby
kategória starších žiakov – Patrik Krišák, ZŠ s MŠ
T.Vansovej Zvol.Slatina
kategória mladších žiaèok – Barbora Banárová, ZŠ
s MŠ Sebechleby
kategória mladších žiakov – Jakub Iždinský, ZŠ
s MŠ T.Vansovej, Zvol.Slatina
kategória starší žiaci-družstvá – Ivana Belajová,
Patrik Krišák, Adrian Brhlík – družstvo ZŠ s MŠ T.Vansovej Zvol.Slatina
kategória mladší žiaci-družstvá – Jakub Iždinský,
Peter Ostrolucký, Martin Kaštier – družstvo ZŠ s MŠ
T.Vansovej Zvol.Slatina
Jozef Pavlík, st.

Turnaj o „Putovný pohár starostky obce v malom futbale“

Približne 40 vyznavaèov malého futbalu sa zišlo v sobotu 10. mája 2014 na
turnaji o „Putovný pohár starostky obce v malom futbale„. Na multifunkènom
ihrisku si zmerali svoje sily, rozdelení do 4 súťažných družstiev:
družstvo „UNIAGRO“
družstvo“Huliakovci“
družstvo „Mladí študenti“
družstvo „Èajovòa u Maja“
Turnaj prebiehal v priate¾skej atmosfére, družstva hrali s chuťou a elánom
a navzájom sa povzbudzovali. Nikto sa nezranil, zvíťazilo športové nadšenie a radosť z hry.
Víťazom turnaja sa stalo družstvo „Mladí študenti“, na druhom mieste sa
umiestnilo družstvo „Huliakovci, tretie miesto získalo družstvo „Uniagro“ a na
štvrtom mieste sa umiestnilo dužstvo „Èajovne u Maja“. Okrem putovného pohára, ktorý bol hlavnou cenou turnaja, každé družstvo získalo pohár za umiestne-

nie. Garantom podujatia bola obec Zvolenská Slatina, sponzormi podujatia firma
UNIAGRO, s.r.o. a Pekáreò Chamír.
Všetkým ïakujeme za podporu.
Miroslav Sokáè
za organizátorov turnaja

Energetická autonómia vidieckych regiónov:
medzinárodné partnerstvo na vytváranie podmienok pre inteligentnú energetiku

Región pod PoĐanou bude pripravený
využívaĢ nové eurofondy na energetické projekty
TLAýOVÁ SPRÁVA
Ponická Huta, 21.5.2014 – Priatelia Zeme–CEPA pripravujú nové energetické koncepcie pre štyri mikroregióny
okolo PoĐany. DokonþiĢ by ich mali poþas leta. Spolu 43 vidieckych obcí a dve mestá tak získajú dokumenty, ktoré
budú potrebné pri þerpaní eurofondov v novom sedemroþnom rozpoþtovom období EÚ na projekty zamerané na
úsporu energie a využívanie obnoviteĐných zdrojov.
„Chceme, aby energetické koncepcie boli kvalitné a aby sa dali Đahko a pravidelne aktualizovaĢ, pretože údaje
o spotrebe palív, energie a využívaní miestnych zdrojov sa dynamicky menia,“ tvrdí programový riaditeĐ
organizácie Juraj Zamkovský. „Dolaćujeme ešte detaily v metodike a zaþíname programovaĢ výpoþty tak, aby si
obce odteraz mohli samostatne raz za rok alebo dva roky dopĎĖaĢ východiskové údaje a maĢ tak neustále aktuálny
obraz nielen o vlastnej energetickej spotrebe a potenciáli úspor, ale aj o prioritách a vývoji vlastnej energetiky.
Lokálna energetika sa stáva kĐúþovým odvetvím, od ktorého bude závisieĢ budúca prosperita vidieka. Samosprávy,
ktoré to vþas pochopia a zaþnú vlastnú energetiku inteligentne riadiĢ, budú vo výhode. Tie ostatné þakajú problémy
a nezdravá závislosĢ od externých dodávateĐov,“ dodáva Zamkovský.
Aj prístup k podpore energetických projektov z väþšiny verejných prostriedkov bude podmienený vypracovanými
energetickými koncepciami. Štát aj EÚ sa tým snaží zabezpeþiĢ, aby boli podporené iba tie zámery, ktoré sú
v súlade s národnými prioritami a zároveĖ majú strategický význam pre obce, mestá a regióny.
O význame koncepþnej práce v oblasti lokálnej energetiky sa predstavitelia regiónu PoĐana mohli presvedþiĢ aj na
nedávnej exkurzii v rakúskom mesteþku Bruck an der Leitha, ktoré smeruje k energetickej nezávislosti v produkcii
elektriny, tepla a postupne aj pohonných hmôt. „Energetická sebestaþnosĢ je predpoklad stability miestnej
ekonomiky, a nedá sa dosiahnuĢ živelne,“ potvrdil poþas exkurzie energetický expert združenia Energiepark
Bruck/Leitha Karol Galek, ktorý úþastníkov sprevádzal pri prehliadke viacerých energetických projektov.
Príprava koncepcií, exkurzia a množstvo ćalších energetických služieb pre samosprávy pod PoĐanou sú súþasĢou
rozsiahleho energetického programu, ktorý realizujú Priatelia Zeme-CEPA aj vćaka finanþnej podpore
Medzinárodného višegrádskeho fondu a Švajþiarskej konfederácie a Slovenskej republiky prostredníctvom
Programu švajþiarsko-slovenskej spolupráce.
Kontakt: Juraj Zamkovský, tel.: 0908 902 257, e-mail: zamkovsky[zavináþ]priateliazeme.sk
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