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Dôstojný záver starého roka
Pomaly máme za sebou už druhý mesiac nového roka 2014. Èas totiž neúprosne beží vpred a my
bežíme s ním. Skúsme sa ale na chví¾oèku zastaviť
a v myšlienkach sa vrátiť späť. Pripomenúť si niektoré nezabudnute¾né okamihy posledných dní starého
roka 2013.

Každý, komu sa dòa 29. decembra podarilo dostať
do preplnenej sály nášho kultúrneho domu na premiéru hry „Èas smutný, prežalostný“, mi urèite dá za
pravdu. Naozaj o dôstojný záver starého roka sa postarali naši „ochotníci“, èlenovia Divadelného ochot-

níckeho súboru T.Vansovej pri MO MS, ktorí túto
hru autora, nášho spoluobèana pána Štefana Jombíka, naštudovali pod réžijným vedením Pavla Ma¾u.
Dej sa odohráva v medzivojnovom období a krúti
sa okolo príprav a samotného pohrebu starej ženy,
ktorá na tomto svete zanecháva „sirôtky“ – dvoch
dospelých synov, dve nevesty – „xantipy“ a vnuèku.
A hoci sa poèas pohrebu stanú neuverite¾né veci, nejedná sa o výmysly. Ide o udalosti, ktoré sa skutoène
stali. Najlepšie to vystihujú slová, ktorými sa sám au-

tor hry pán Jombík prihovára divákovi: „ Milý divák,
niè, èo uvidíš nie je vymyslené, všetko sa stalo a ja
som len pospájal do jedného predstavenia èo som
sám zažil a èo som poèul, že sa udialo na niektorej dedine. Veï naèo by som mal fantazírovať, keï
ten náš život sám píše príbehy, ktoré prekonajú aj tú
najdivokejšiu predstavivosť...“. A z reakcie divákov a
vysokej úèasti tak na premiére, ako aj na repríze tejto hry, je zrejmé, že práve príbehy, ktoré píše život
sám, sú blízke srdcu diváka.
V hre sa predstavili naši ochotníci – Pavel Ma¾a
a Milan Beòo v úlohe osirelých synov Pa¾a a Ïura,
Judita Magdièová a Zuzana Kokavcová v úlohe pozostalých neviest Mary a Uli.
Tetky Matrtajku, ¼udvovenku a Ïaïíèku – nariekaèky a vykladaèky na pohrebe si zahrali Zuzana
Šovèíková, Monika Žubritovská a Viera Smutná.
V úlohe Matúša a Petra, hrobárov s istou existenciou
sa predstavili ¼ubomír Žubritovský a Ján Kurnas ml.
Krèmárku, lieèite¾ku ¾udských duší si zahrala pani ¼ubica Sucháòová a v úlohe vnuèky sa predstavila Kristínka Libiaková. K úspešnému priebehu deja prispeli
piesne, ktoré boli sprevádzané premietaním kresieb.
Tieto na motívy pesnièiek nakreslil Ivan Berky Dušík.
Že sa premiéra divadelnej hry konala práve v tomto èase, nebola žiadna náhoda.
Ochotníci òou chceli vzdať poctu autorovi, pánovi Štefanovi Jombíkovi, ktorý sa 30. decembra dožil
osemdesiatych rokov. Na záver premiéry mu všetci
ochotníci k jeho peknému životnému jubileu zaželali hlavne ve¾a zdravia, ale tiež ve¾a tvorivých
námetov na ïalšie vydarené hry a predstavenia. Ku
gratuláciám sa pripojil aj vedúci Divadelného odboru
Matice slovenskej pán Mgr. Marián Lacko.
Pri príležitosti životného jubilea pána Jombíka,
i ako poïakovanie za jeho celoživotný prínos na
rozvoji kultúry a divadelníctva v našej obci, mu bola
vedením obce udelená Pamätná medaila obce. Bolo
pre mòa cťou pánovi Jombíkovi po skonèení premiéry túto medailu v mene obce odovzdať a poïakovať mu za jeho doterajšiu záslužnú prácu pre obec
a jej obyvate¾ov. Zároveò som ve¾mi rada v mene
svojom, v mene obce, ale i v mene všetkých divákov prítomných na predstavení, poïakovala èlenom
ochotníckeho divadla za naštudovanie a prevedenie

A ko¾ko nás bolo na konci roka 2013
Poèet obyvate¾ov k 31.12.2012
Poèet narodených obèanov
Poèet zomretých obèanov
Poèet prihlásených obèanov
Poèet odhlásených obèanov
Poèet obyvate¾ov k 31.12.2013
Prírastok obyvate¾ov

2807
33
18
60
43
2839
32

ÚVODNÍK
hry. Naozaj si toto poïakovanie za ich herecké výkony zaslúžili.
Nedá mi ešte nezaspomínať si na jeden deò starého roka 2013 – a to na ten posledný, silvestrovský.
Obec pripravila pre svojich obèanov rozlúèku so starým rokom a vítanie nového roka pri varenom vín-

ku a ohòostroji. Sme ve¾mi radi, že obèania v takom
hojnom poète toto pozvanie na spoloèné prežitie silvestrovskej noci prijali. Chcem sa im všetkým za ich
úèasť i za ich úprimné priania všetkého dobrého do
nového roku poïakovať. Zároveò ïakujem všetkým,
ktorí toto spoloèné stretnutie pripravili a prispeli k jeho
realizácii. Verím, že rok 2014 prežijeme tak, ako sme si
priali, teda v zdraví, v šťastí, v láske a vzájomnom porozumení. To nám všetkým z úprimného srdca želám.
Mária Klimentová
starostka obce
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Ako sme hospodárili v roku 2013
Príjmy obce + ZŠ s MŠ rok 2013 v Euro:

Názov:
Dotácie, granty-obec

Schválený rozpočet:

Upravený rozpočet:

Skutočnosť:

26 866

60 663

58 651,97

Daňové-obec

421 418

403 766

455 053,84

Nedaňové-obec

322 721

323 088

355 459,47

62 824

62 824

62 824,00

343 803

347 033

347 033,00

Daňové ZUŠ-CVČ-obec
Dotácie – MV SR - ZŠ
Dotácie – ŠR - ZŠ
Daňové - ZŠ
Nedaňové ZŠ
Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy:
FO – obec:
FO-predch.rok-ZŠ:
Nerozpočt.bež.príjmy ZŠ
Celkové príjmy:

0

48 931

48 930,87

195 930

213 582

213 582,10

24 460
1 398 022
0
0
0
0
1 398 022

27 577
1 487 464
13 950
20 000
0
0
1 521 414

27 576,48
1 569 111,73
13 950,00
20 000,00
0
63 732,55
1 666 794.28

Výdavky obce + ZŠ s MŠ r. 2013 v Euro:
Názov:

Schválený rozpočet:

Upravený rozpočet:

Skutočnosť:

Bežné výdavky-obec

703 125

706 208

658 335.90

Kapit.výdavky-obec

85 696

85 696

66 928.09

FO - obec

45 008

46 248

46 247.26

564 193

637 086

637 085.97

1 398 022

1 475 238

1 408 597.22

0

0

64 910.99

1 398 022

1 475 238

1 473 508.21

Bežné výdavky-ZŠ
Výdavky spolu:
Nerozpočt.výdavky-ZŠ
Celkové výdavky:

Matièiari pod záštitou Jozefa Šimonovièa
Slávnostný charakter Výroènej èlenskej schôdze MO MS vo Zvolenskej Slatine (19.1.2014)
dala repríza divadelnej hry „Èas smutný, prežalostný“ v podaní DOS T. Vansovej pri MO MS.
V jej závere sa plnej sále kultúrneho domu prihovoril 1. podpredseda Matice slovenskej
Jozef Šimonoviè. V pracovnej èasti rokovania skromnejšia skupina tridsiatich slatinských
matièiarov hodnotila rok 2013. Výbor MO sa rozhodol každoroène ude¾ovať ocenenie vo
forme roèného predplatného Slovenských národných novín. Toto je myšlienka Jozefa Šimonovièa: „Èo matièiar to predplatite¾“. Tento rok bola udelená dvom èlenkám Anne Výbohovej a Anne Košťálovej, ktoré sú v MO od obnovenia èinnosti v roku 2003 a sú aktívne
v FSk Slatina pri MO MS. V správe o èinnosti kriticky vyznela výška dotácie zo strany MS
(150 Euro). Tvorila len 13 % z dotácie, ktorú MO poskytla obec Zvolenská Slatina. Bilanciu
MS vylepšila dotácia z rezervy predsedu MS Mariána Tkáèa (200 Euro). V závere odznelo
poïakovanie aj starostke obce Márii Klimentovej a poslancom obecného zastupite¾stva, za
dobrú spoluprácu v minulom období.
Marek Hanuska, predseda MO MS

Z denníka starostky
1. november
9. november
23. november
14. november
15. november
21. november
25. november
26.-27. november
6. december
7. december
11. december
13. december
19. december
28. december
28. december
29. december
31. december
1. január
19. január
25. január
28. január

Pietna spomienka „Pamiatky zosnulých“ v dome smútku
1. kolo volieb do VÚC
2. kolo volieb do VÚC
Zasadnutie Rady ZMO v Dúbravách
Stretnutie starostov KZ Podpo¾anie v Oèovej
Zasadnutie Obecného zastupite¾stva
Otvorenie R2 èasť Pstruša – Kriváò
Konferencia ZMO v Bratislave
Slávnostná kolaudácia multifunkèného ihriska spojená
s Mikulášskym turnajom detí základných škôl Zvolenská Slatina, Víg¾aš, Oèová
Mikulášske popoludnie v kultúrnom dome
Ocenenie najúspešnejších žiakov (osobnosti školy) škôl okresu
Zvolen na Zvolenskom zámku
Zasadnutie Obecného zastupite¾stva
Výroèná schôdza odborového zväzu SLOVES vo Zvol.Slatine
Vianoèné posedenie v klube dôchodcov
Stolnotenisový turnaj o pohár starostky v telocvièni ZŠ s MŠ
Premiéra divadla „Èas smutný, prežalostný“ spojený s udelením
Pamätnej medaily obce autorovi pánovi Štefanovi Jombíkovi
Spoloèná rozlúèka so starým rokom a vítanie nového roka pred kultúrnym domom
Novoroèný príhovor v miestnom rozhlase
Repríza divadelného predstavenia a výroèná schôdza MO MS.
Vedomostná súťaž „ Ja som múdry Slatinèan“ v kultúrnom dome
Stretnutie starostov KZ Podpo¾anie v Slatinských Lazoch

Významní rodáci

Ján Pavlík-Gajdošík
Literatúra je ve¾mi zložitým systémom,
ktorý má svoj vývin, žánre, postupy, kompozície, jazykové prostriedky. Rovnako je komplikovanou a nároènou aj samotná tvorba
literárnych diel. Mnohí spisovatelia ich vytvorili ve¾mi mnoho a vyslúžili si nimi slávu
doma aj za hranicami. Okrem nich existuje
množstvo spisovate¾ov, ktorí nevytvorili výkladné diela niektorého literárneho smeru
ani nenapísali obsiahle zväzky románov
èi básní. To však niè nemení na tom, že by
svojou tvorbou neobohatili literatúru a ¾udského ducha. Aj oni pretavili do svojich diel,
hoci málo poèetných, svoje city, myšlienky,
názory, zobrazili postrehy zo života ¾udí vôkol nich a svojím kúskom sa tak zapísali do
regionálnych dejín literatúry.
Medzi takýchto patrí aj náš rodák Ján Pavlík-Gajdošík, spisovate¾ - samouk. Narodil sa
13. januára 1909, a teda sme si pripomenuli 105. výroèie jeho narodenia.
Narodil sa vo ve¾mi zložitom a ťažkom období posledných rokov existencie Rakúsko-Uhorska. Rovnako ako väèšina obyvate¾ov krajiny, aj jeho
rodina sa venovala po¾nohospodárstvu. Po skonèení Prvej svetovej vojny
a vzniku Èeskoslovenska sa kultúrna a spoloèenská situácia síce zmenila,
dochádzalo k rozvoju a modernizácii myslenia, no vidiecke po¾nohospodárske prostredie naïalej trvalo na svojom konzervatívnom živote. Najviac sa cenil majetok, zdedený po predkoch, a pokraèovanie v ich stároèných prácach a spôsobe života. Mnoho mladých ¾udí si preto nemohlo
splniť vyššie ciele. Tak bol na tom aj mladý Ján, ktorý sa po skonèení
meštianskej školy prihlásil na Uèite¾ský ústav v Luèenci. Otec s tým však
nesúhlasil a osobne ho zo školy odhlásil. Syn sa teda musel prispôsobiť
a zariadiť si život inak. Postupom èasu si založil rodinu a spolu s manželkou Zuzanou vychovával dve dcéry.
Ťažké èasy rodina prežila v období Druhej svetovej vojny. Ján odišiel bojovať na front Slovenského národného povstania, neskôr bol zajatý v koncentraènom tábore v Kanianke. Aj manželka s deťmi boli v ťažkej situácii.
Poèas prechodu frontu bola v ich dome po¾ná nemocnica. Po skonèení
vojny sa rodine len ťažko zaèínalo. Boli v podobnej situácii ako ostatní
obyvatelia, ktorých domy boli vyrabované a poškodené. Najprv však bolo
treba zabezpeèiť potreby pre hospodárstvo, od ktorého závisel holý život,
až potom pre domácnosť.
V spoloènosti ale postupne dochádzalo k zmenám, menila sa politická,
spoloèenská a postupne aj hospodárska situácia v krajine. Mimo zmien
neostala ani naša obec, ani Ján Pavlík-Gajdošík. Aktívne sa zapojil do budovania ro¾níckeho družstva. Nebol však budovate¾ským fanatikom ako
mnohí iní v tej dobe, ale snažil sa s ¾uïmi vychádzať èo najlepšie. Vo

Základná škola s materskou školou
Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

vzniknutom družstve potom pôsobil na viacerých pozíciách, bol jeho
predsedom, neskôr agronómom, skupinárom a nakoniec robotníkom.
V roku 1972 sa presťahoval do Banskej Bystrice, kde žili jeho dcéry. Tu
našiel nové šťastie a pomáhal pri výchove vnukov. V Banskej Bystrici napokon aj dožil svoj život, umrel 22. augusta 1993.
Napriek ťažkej po¾nohospodárskej práci, ktorú vykonával väèšinu života, a mnohým príkoriam, ktoré musel podstúpiť, nikdy nezanevrel na
rodnú hrudu, mal rád ro¾nícku prácu, miloval prírodu a tento cit pretavil
aj do svojej literárnej tvorby.
Písať zaèal ešte v rokoch pred druhou svetovou vojnou, no publikoval
až v 50. rokoch. Ako autor sa Ján Pavlík-Gajdošík zameral na kratšie texty
a príležitostné básne. Svoje prvé poviedky a fejtóny uverejòoval hlavne
èasopisecky v Ro¾níckych novinách a Pravde. Inšpiráciou, ako sme už povedali, mu bolo jeho rodné prostredie, každodenná skutoènosť, s ktorou
sa stretával, ale boli to i zážitky zo Slovenského národného povstania. Vo
svojej tvorbe využil prvky literárneho smeru realizmus, ktorý sa zameriaval na zobrazenie skutoèných ¾udských osudov, problémov èi starostí,
zobrazoval typických ¾udí v ich typickom prostredí. Tak sa aj autor zameral na jednoduchého dedinského èloveka, ro¾níka. Ovplyvnený bol však aj
socialistickým realizmom, ktorý sa zaèal výraznejšie rozvíjať od 50. rokov.
Pod jeho vplyvom sa sústredil na problém kolektivizácie, èiže združstevòovania na slovenskej dedine. Z tohto okruhu pochádza aj jeho jediná
samostatná zbierka poviedok Prvé brázdy.
Zameral sa v nej na problematiku premeny slovenského po¾nohospodárstva v zaèiatkoch socialistického riadenia hospodárstva a spoloènosti.
Keïže sám bol v tejto oblasti priekopníkom a zaslúžil sa o vznik družstva,
bola mu táto téma ve¾mi blízka. Nešlo mu však len o obhajobu spoloèného hospodárenia a o ukázanie jeho výhod pre všetkých. Všímal si aj dušu
jednoduchého èloveka a vnímal pohnútky jeho konania. Hoci sú konflikty
len slabé, poviedky sa konèia harmonicky a vychádza z nich potreba pripojenia k družstvu. Autor dokázal zachytiť lásku ro¾níkov k zemi, k rodnej
hrude, na ktorej celý život hospodárili a ktorá bola súèasťou ich života. Na
motívy poviedok z tejto zbierky bol v roku 1961 nakrútený film Tri razy
svitá ráno. Autorom scenára bol ïalší náš rodák Štefan Martin Sokol.
Okrem tejto tvorby sa autor zameral aj na ïalšiu jemu blízku tému, ktorou bola ¾udová kultúra. Vzh¾adom na to, že žil ešte v prvej polovici dvadsiateho storoèia, ve¾mi dobre poznal ¾udové zvyky a tieto svoje znalosti
aj aktívne zúroèil pri príprave sprievodných textov k pásmam ¾udových
piesní a tancov pre potreby folklórnych slávností v Detve aj vo Východnej.
Aj keï jeho tvorba nie je rozsiahla a môže na súèasného èitate¾a pôsobiť rozporne, je svedectvom doby, v ktorej vznikla, a myslenia vtedajších
¾udí a takto ju treba aj vnímať. Ján Pavlík-Gajdošík prispel svojím dielom
do pokladnice literatúry a obohatil zoznam významných rodákov našej
obce, preto sme sa pri príležitosti jeho výroèia rozhodli aspoò takto si ho
pripomenúť a priblížiť jeho život a tvorbu všetkým obèanom našej obce.
Ivan Hraško

Program :
14,00 hod. Slávnostná akadémia žiakov školy
v kultúrnom dome spojená s výstavkou prác

Vás srdeĀne pozýva

žiakov školy, po ukonĀení akadémie Vás
pozývame na prehliadku priestorov základnej

na oslavu

školy.

70. výroĀia založenia školy,
ktorá sa uskutoĀní děa 23. marca 2014.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Riaditeĕka školy a organizaĀný výbor

Zo zimných prác a zvykov
V minulosti sa vidiecke obyvate¾stvo zaoberalo skoro výluène po¾nohospodárstvom. Práce na poli boli základom obživy našich predkov a vykonávali sa od jari do jesene. Ani v zime však ¾udia nemali oddychu. Bolo treba poopravovať nástroje, pochystať si všetko na práce ïalšieho roka a bolo
treba aj spracovať suroviny, na ktoré dovtedy neostával èas. Tieto práce boli v réžii žien a dievèeniec. Medzi najznámejšie patria priadky a páraèky.
Okrem práce boli urèené aj na zábavu a spája sa s nimi aj mnoho tradícií.
V období do Nového roka sa konali priadky. Vo vybraných domoch, èasto aj viacerých naraz, sa usporadúvalo pradenie konope a ¾anu. Z napradených nití sa potom tkali látky na všetko potrebné, od vriec po obleèenie. Ženy aj dievèatá sa poschádzali v domoch, kam boli pozvané, a spriadali.
Pri pradení sa spievali rôzne piesne, ¾udové alebo aj nábožné. Priadky však neboli vymedzené len pre ženy a dospievajúce dievèatá. Na priadky
chodili aj mládenci, ktorí si èasto aj takýmto spôsobom h¾adali nevesty. Mládenci chodili po skupinách a v jeden veèer navštívili aj viacero domov,
v ktorých sa priadlo. So sebou vodili aj muzikantov. Mládenci sa na priadky pozývali aj prostredníctvom piesní napr.:
„Mládenci nám prišli a chleba nemáme,
budeme im piecti na ráno mrváne.
Na ráno mrváne, na veèer sladkáne,
mládenci nám prišli a chleba nemáme.“
Okrem toho sa konali rôzne hry a zábavky. Jednou z nich bolo lopatkovanie. Vzal sa piest, ktorý si mládenci a dievèatá medzi sebou podávali, a búchali sa ním po podošvách. Raz buchol mládenec dievèa, raz
dievèa buchlo mládenca. Pokia¾ niekomu piest vypadol z ruky, museli
si ten a tá, ktorí sa vtedy buchli, k¾aknúť a pobozkať sa. Inou hrou bolo
chodenie so smiešikom. Smiešik sa robil tak, že sa odtrhol kus z konopnej kúdele, ktorý sa namoèil do vody. Mládenci chytili smiešik do
rúk a natriasali ho dievèaťu pred tvárou. Pri tom sa vravela povedaèka:
„Èindžurka, mindžurka,
ako pekne èurká!“
Ak sa dievèa zasmialo, tak jej smiešik buchli do tváre.
Inou hrou bolo chodenie s parádou. Mládenci a dievèatá sa poobliekali do rôznych starých handier a hocijakého obleèenia „za mátohy“.
Takto poobliekaní chodili po ostatných domoch, v ktorých sa konali
priadky, a strašili ostatných. Potom vchádzali aj dnu do domov a spolu
s tými mládencami a dievèatami, èo boli tam, sa zabávali, spievali, tancovali. Po skonèení priadok sa „chodievalo s mladuchou“. Mladé dievèa(Zdroj: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5826)
tá sa poobliekali ako mladuchy a tiež chodili po domoch. Chodilo sa aj
„s Cigánkou“. To už mladí ¾udia vyberali aj peniaze alebo dostávali rôzne veci, ktoré sa potom predali, a za získané peniaze organizovali zábavu. Tieto zábavy sa volali „derele“. Na derele sa schádzali už všetci mládenci
a dievèatá. Bola to tradièná zábava, na ktorej hrala muzika, tancovalo sa a spievalo. Na ukonèenie priadok a na rozlúèku sa spievali aj rôzne piesne:
„Praïmeže my, pradulienke, pôjdeme domov,
kerá najviac napradieme, bude gazdinou.
A tá Anièka Kuboje najviac napriadla,
chojte že jej pre Janíka, nak sa ponáh¾a.“
V období po Novom roku sa zvyèajne konali páraèky. Na páraèkách sa trhalo husacie perie tak, že sa pierko chytilo za vrch a potom sa sťahovalo od
brka. Takto nazhromaždené perie sa používalo ako výplò do vankúšov a perín. Perie bolo väèšinou urèené pre budúce mladuchy, pre ktoré sa z neho
plnili vankúše a periny. Bolo v podstate jednou zo základných surovín pre výrobu vena. Na páraèkách sa tiež schádzali staršie ženy aj mladé dievèatá.
Popri práci sa zabávalo a spievalo. Žena, v dome ktorej prebiehali páraèky, zároveò nachystala pre pomocníèky aj pohostenie. Aj na páraèky chodievali
mládenci. Zhromažïovali sa ale pred domami, kde sa páralo perie, a nazerali cez obloky dnu, èo sa tam robí. Niekde chodili mládenci aj dnu do domov
a rozfukovali dievèatám perie. Na páraèkách sa bývalo do polnoci aj do ešte neskorších hodín, lebo
keï sa dalo perie na stôl, muselo sa všetko popárať. Hovorilo sa, že popárať sa musí preto, aby sa
„pytaèi nevrátili“. To znamenalo, aby sa mládenec nevrátil odrieknuť už dohodnutý sobáš. Na páraèkách sa spievali aj rôzne žartovné piesne, ktoré boli urèené pre jednotlivé dievèatá, ktoré sa ich
zúèastnili. Týkali sa hlavne budúcich ženíchov:
„Po¾a tých Paškov na Rovni,
krúti sa kemeò strieborný.
Nie je to kemeò strieborný,
ale je Jano na koni.
Keï sa on s koòom obracau,
za kilo jabåk rozhádzau.
Za kilo jabåk s hruškámi,
preberaj Anka nôžkami.
Preberaj Anka nadrobnô,
aby nebolo daromnô.“
Život našich predkov teda nebol naplnený len ťažkou, namáhavou prácou. Vedeli si ho aj spríjemniť
rôznymi žartmi a rozmarmi. Ba môžeme povedať, že sa pri svojich skromných podmienkach vedeli
zabávať lepšie než my v súèasnosti. Dnes už môžeme len ¾utovať, že takéto a podobné práce
a zvyky už takmer úplne vymyzli a žijú len v pamäti starších ¾udí alebo v programoch folklórnych
súborov a skupín.
Ivan Hraško

(Zdroj: KRÁLIK, A. – PAVLÍKOVÁ, Z. Slatina, Slatina...)

Spevom chvá¾me Božie meno
Zo školského dejepisu, historických filmov alebo rôznych
èlánkov v èasopisoch vieme, že svetová i naša história bola plná
duchovných i vojenských konfliktov nielen medzi rôznymi náboženstvami, ale aj vnútri nich. Tak zápasili medzi sebou aj rôzne
kresťanské cirkvi, katolícka, pravoslávna, evanjelická, reformovaná... V súèasnom svete sa však poh¾ad obracia do úplne opaènej
polohy než bola tá v minulosti. Presadzuje sa spolupráca jednotlivých kresťanských cirkví, ekuména.
Mimo, týchto snažení, neostáva ani spevokol pri zvolenskoslatinskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore pod vedením pani
kantorky O¾gy Drobovej. Jeho èlenovia sa už mnohokrát zúèastnili rôznych slávnostných príležitostí, evanjelických i ekumenických, nielen v našom cirkevnom zbore, ale aj v celom Zvolenskom senioráte a v rámci celého Slovenska. Posledná príležitosť
bola mimoriadne vzácna. Spevokol vystupoval na novoroènom
koncerte, ktorý sa konal v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v Sampore 4. januára tohto roku. Koncert bol urèený
pre obyvate¾ov obce obidvoch vierovyznaní, a samozrejme, aj
pre bratov z kláštora. Po uvítaní priorom a bratmi mníchmi sa
úèinkujúci presunuli do kláštorného kostola, v ktorom prebiehal

Blahoželáme

Blahoželáme všetkým spoluobèanom, ktorí v mesiaci november, december 2013
a január 2014 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Želáme Vám, aby ste dlhé roky v láske žili a starosti života niky necítili!

Narodili sa
Alica Pálová
Martin Èipèala
Michal Hronec
Michaela Gállová

Tamara Šáriková
Kristína Merková
Karolína Šáriková
Henrieta Ïuraèová

Nech Vás èaká život dlhý , plný krás,
nech Vám v duši svieti láskyplný èas !

koncert. Vystúpenia sa zúèastnili aj èlenky detského spevokolu, ktoré zaspievali pieseò spoloène so spevokolom dospelých.
Program pozostával z pásma duchovných piesní a sprievodného slova. Jednotlivé texty neznamenali pre zhromaždených len
umelecký zážitok, ale umožnili im aj zamyslieť sa nad vlastným
životom, prístupom k rodine, Bohu, viere, umožnili im preniknúť
hlbšie do vlastných sàdc. Pásmo malo u zhromaždených hlboký
ohlas, o ktorom svedèal nielen potlesk, ktorý bol krásnou odmenou pre všetkých úèinkujúcich, ale aj oduševnené poh¾ady, ktoré
èasto prezradia viac než akéko¾vek množstvo slov. Po závereènej
piesni sa zhromaždeniu prihovorili aj bratia z kláštora a náš pán
farár Mgr. Juraj Kevický. Po skonèení koncertu nasledovalo príjemné posedenie, na ktoré hostí aj všetkých zúèastnených miestnych obyvate¾ov pozval prior kláštora. Napokon, obdarení aj CD
s benediktínskymi chorálmi, sa síce rozišli každý svojím smerom,
ale ostali spojení duchovným posolstvom piesní.
Ostáva len dúfať, že podobných príležitostí, ako chváliť Božie
meno, bude stále pribúdať.
Ivan Hraško

Rozlúèili sme sa
Helena Ujhelská
Milan Èipèala

Zuzana Výbohová
Marek Abrahám

Neplaète za nami prosím,
spomínajte na to pekné, veselé a milé,
a my budeme s Vami navždy, cez tieto vzácne chvíle.

Marcel Hanulík – držite¾
Osvedèenia o vyrovnaní
slovenského rekordu
Radi by sme Vás informovali, že Slatinèan, náš spoluobèan pán Marcel Hanulík je držite¾om Osvedèenia
o vyrovnaní slovenského rekordu v stre¾be z perkusnej
pištole. Nášmu spoluobèanovi k tomuto úspechu srdeène blahoželáme a želáme mu ve¾a ïalších úspechov.

Huèavská zabíjaèka
Mikroregión Huèava-Zvolensko, ktorého èlenom je
aj obec Zvolenská Slatina aj tohto roku vo fašiangovom
období organizuje podujatie „Huèavskú zabíjaèku“. Už
tradiène sa toto podujatie bude konať v obci Lieskovec
v sobotu 1. marca 2014 so zaèiatkom o 11.00 hod.
Okrem chutných klobás, jaternièiek, kapustnice, ktoré pre návštevníkov pripravia družstvá z obcí Lieskovec, Zvolenská Slatina, Oèová, Sliaè, Kováèová a Lukové, organizátori pre Vás pripravili aj zaujímavý kultúrny
program. Obec Zvolenská Slatina zabezpeèí pre našich
obèanov na toto podujatie autobus, ktorý bude mať
odchod spred kultúrneho domu v našej obci o 10.30
hod. Srdeène Vás na toto podujatie pozývame!

Kalendár kultúrnych, športových a spoloèenských podujatí
organizovaných v obci Zvolenská Slatina v 1. polroku 2014
Mesiac
Termín
Názov podujatia
Miesto podujatia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizátor

Január
19.1.2014
19.1.2014

Výroèná èlenská schôdza MO MS
1. repríza div. predstavenia
„Èas smutný, prežalostný“

kultúrny dom
kultúrny dom

MO MS
div. súbor T. Vansovej pri MO MS

1.2.2014

Turnaj v piškôrkach
o „Majstra pri¾ahlých galaxií“
Rodièovský ples

klub – kult. dom

KB OMM ZS

Reštaurácia pod
Zámkom, Víg¾aš
klub dôchodcov
kultúrny dom
kultúrny dom

ZŠ, rodiè. rada

Február
1.2.2014
12.2.2014
22.2.2014
25.2.2014

Fašiangy seniorov
Detský karneval
Spom. akadémia pri príležitosti
69. výroèia oslobodenia obce

1.3.2014

Huèavské Fašiangy

Lieskovec

8.3.2014

Strelecká súťaž o „Geletku
Bryndze“ – 33. roèník
2. repríza div. predstavenia
„Èas smutný, prežalostný“
MDŽ
Slávnostná akadémia pri
príležitosti 70. výroèia založenia
miestnej základnej školy
Strelecká súťaž žiakov ZŠ v stre¾be

telocvièòa ZŠ

JDS-Klub dôchodcov
KK, obec ZS
ZO SZPB, obec

Marec

16.3.2014
19.3.2014
23.3.2014
25.3.2014

kultúrny dom
kultúrny dom

obce: Lieskovec, Zv.
Slatina, Oèová
šport.-strelecký
klub Strieborník
div. súbor T. Vansovej
pri MO MS
JDS-KD, ZO SZPB
ZŠ

telocvièòa ZŠ

šport.-strelecký klub

kultúrny dom

Apríl
29.4.2014

Strelecká súťaž žiakov ZŠ v stre¾be
majstrovstvá okresu

telocvièòa ZŠ

šport.-strelecký klub

1.5.2014
3.5.2014

Hasièský gu¾áš
Cyklojazda o Slatinský zlatý dukát

hasièská zbrojnica
Penzión Zlatý Dukát

11.5.2014
18.5.2014

Strelecká súťaž „Cena oslobodenia“ - 34. roèník strelnica
Súťažná prehliadka predníkov
kinosála KD
o cenu Rinalda Oláha
MDD – rozprávkový les
reštaurácia Zlatý
Dukát + strelnica

Dobr. hasièský zbor
Penzión Zlatý Dukát,
obec Zvol.Slatina
šport.-strelecký, klub Strieborník
obec Zvol. Slatina, MO MS

Máj

31.5.2014

obec Zvol. Slatina + spoluorganizátori

Jún
13.6.2014

3. repríza div. predstavenia
„Èas smutný, prežalostný“
14.-15.6.2014 kultúrno-spol. podujatie Slatinský jarmok
4-jún. týždeò Rómske spievanky
27.6.2014
Slávnostné ukonèenie
školského roka 2013/2014

kultúrny dom

div. súbor T. Vansovej pri MO MS

stred obce
+ kultúrny dom
kultúrny dom
areál ZŠ

obec Zvol. Slatina
+ Fsk Slatina pri MO MS
obec ZS + OZ Úhrady
ZŠ s MŠ T. Vansovej

Stolní tenisti sa opäť stretli na turnaji „O pohár starostky obce“
Aj tohto roku sa stolní tenisti – èlenovia stolnotenisového oddielu Zvolenská Slatina, stretli na sklonku roka v sobotu 28.decembra 2013, aby
si zmerali sily v turnaji „O putovný pohár starostky obce Zvolenská Slatina“. Tentokrát sa turnaj konal v priestoroch telocviène ZŠ s MŠ T.Vansovej
v našej obci. Okrem domácich hráèov turnaj poctili svojou úèasťou aj hráèi
z obcí Kriváò, Budèa, Lukové, Zvolen a Detva. Opäť sa však podarilo pohár
získať Slatinèanovi p. Petrovi Cerovskému, ktorému sa na tomto turnaji
najviac darilo. Starostka obce pohár víťazovi osobne odovzdala a k jeho
úspechu mu srdeène zablahoželala. Dôležitá je však aj skutoènosť, že všetci
úèastníci turnaja si zdravo zasúťažili, výborne sa na turnaji vo Zvolenskej
Slatine cítili a prežili spolu príjemný sobotòajší deò.
Pavol Hedvigi

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU 2014

DÁTUM VÝVOZU
MESIAC

ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY
ODPAD

TRIEDENÝ
ZBER

BIOODPAD

Január

10

24

10

Február

7

21

7

Marec

7

21

7

21

Apríl

4

18

4

18

Máj

2

16

16

2

16

Jún

13

27

13

13

27

Júl

11

25

11

11

25

August

8

22

8

8

22

September

5

19

5

5

19

Október

3

17

17

3

17

November

14

28

14

14

December

12

26

12

30

31

NEBEZPENÝ
ODPAD

17

30
23

4
31

Marius Pedersen, a.s., Prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, Lieskovec 960 01 ZVOLEN
Tel.: (045) 532 17 64 – 44, Fax: (045) 547 93 66, e-mail: zvolen@mariuspedersen.sk, Mob.:0902 947 981

OZNAM
Oznamujeme obèanom, že od 01.03.2014 obec zabezpeèuje aj zber kuchynského odpadu a jedlých olejov z domácností. Kuchynský
odpad je možné priniesť a uložiť do nádoby, umiestnenej v garáži obecného úradu v èase otváracích hodín obecného úradu. Použité jedlé
oleje je potrebné priniesť v tom istom èase na obecný úrad v uzavretých plastových f¾ašiach.
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