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Čas vianočný

Je tu december. Najkrajšie sviatky roka
-Vianoce nám klopú na dvere a o chvíľu je za
nami opäť jeden celý rok. Priniesol mnoho
pekných chvíľ, mnoho radostí a úspechov,
ale rovnako tak aj starostí. A možno nie vždy
sa dni míňali podľa našich predstáv a zámerov. Dôležité je však to, že sme sa na konci

roka spoločne ocitli. Čo sa nám nepodarilo, máme možnosť v budúcom roku urobiť,
nedokončené dokončiť, pokazené napraviť.
Máme možnosť opäť zažiť chvíle šťastia, stretávať sa s tými, ktorých máme radi, poznávať
nové veci a nových ľudí. Jednoducho môžeme žiť a život si užívať. Vážme si tento dar
a vstúpme s elánom do nového roka.
Takto nejako má zámer aj vedenie obce
vstúpiť do nového roka 2020. Tento rok bol
dosť náročný a podarilo sa nám dokončiť rekonštrukciu a prístavbu materskej školy vrátane spevnených plôch v jej areáli, upraviť
spevnené plochy pred hasičskou zbrojnicou
a trochu ju celú zrekonštruovať, vyasfaltovať
takmer všetky cesty dotknuté budovaním kanalizácie, opraviť časť komunikácie v časti
obce Boroviny a ďalšie menšie investičné akcie. Dosť nám však toho zostalo aj na budúci
rok. Najmä ukončiť budovanie kanalizácie
a rozšírenie kapacity ČOV, rekonštrukcia
domu smútku, vybudovanie chodníka a dažďovej kanalizácie na časti ul. T. Vansovej.
Ale najväčšou výzvou bude pre nás rekonštrukcia alebo výstavba nového kultúrneho
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domu a úprava jeho okolia. Týmto zámerom
sa vedenie obce zaoberá už od leta tohto roka.
Ale keďže pôjde o veľmi náročný krok, radi
by sme poznali názor väčšiny obyvateľov
našej obce. Preto už na Slatinskom jarmoku
ste mali možnosť formou dotazníka odpovedať na niekoľko otázok, akým smerom sa pri
tomto náročnom zámere má vedenie obce
uberať. Následne bol dotazník distribuovaný do vašich schránok prostredníctvom
obecných novín. Jeho
vyhodnotenie je obsahom ďalšieho článku týchto novín. A vo
štvrtok 5. decembra
ste boli prostredníctvom MR, web stránky obce i úradnej
tabule informovaní o
tom, že sa koná v kultúrnom dome verejná diskusia na túto
tému, na ktorú ste
boli všetci srdečne pozvaní. Veľká škoda, že
účasť verejnosti na tejto diskusii bola veľmi
nízka. Okrem vedenia obce, členov komisií,
klubov a organizácií pôsobiacich v obci, do
kultúrneho domu prišlo pár obyvateľov obce,
ktorí by sa dali spočítať na prstoch dvoch
rúk. Naozaj veľká škoda, že ste neprišli vyjadriť svoj názor na to, či rekonštruovať alebo stavať, a či vôbec takáto investícia, ktorá
si vyžiada nemalé finančné prostriedky, má
byť zaradená do rozpočtu obce. Zostáva nám
len veriť, že sa spolu s poslancami obecného
zastupiteľstva rozhodneme správne. Budeme však veľmi radi, ak využijete akúkoľvek
možnosť komunikácie s vedením obce, či už
účasťou na obecnom zastupiteľstve, mailom,
písomne, aby ste vyjadrili svoj názor na
tento zámer obce. Ešte stále je na to priestor
a čas. Vopred ďakujeme za vaše podnetné návrhy a názory.
Ešte by som vás rada informovala o ďalšom dôležitom zámere obce v budúcom
roku. Vedenie obce sa aj na základe podnetov a pripomienok obyvateľov rozhodlo, že
v roku 2020 pristúpi k otvoreniu Územného
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ÚVODNÍK
plánu obce (ÚPNO), ktorý bol schválený
v roku 2010. To znamená, že sa budú pripravovať jeho zmeny a doplnky. Určite vás
o tomto zámere budeme bližšie informovať,
ale už teraz je čas na to, aby ste porozmýšľali, čo v našom územnom pláne treba zmeniť,
prípadne doplniť tak, aby vaše návrhy mohli
byť do ÚPNO po schválení dotknutými orgánmi zapracované. Súčasný územný plán
je zverejnený na webstránke obce, prípadne
môžete do neho nahliadnuť na obecnom úrade v čase úradných hodín.
Tak sa teda spoločne pripravme na slávenie sviatkov pokoja, lásky a Božieho požehnania. Pripravme sa na príchod Božieho
syna, ktorý príde len kvôli nám, aby tu mohol byť po celý nový rok s nami. Radujme sa
z jeho príchodu i z lásky, ktorú so sebou prináša. Nech medzi nami stále prekvitá, nech
nechýba v žiadnej domácnosti v tejto obci,
nech sa nikto necíti osamelý a nielen v čase
vianočnom. Želám vám všetkým spokojné
prežitie vianočných sviatkov, pohodu a lásku
v kruhu najbližších a veľa zdravia, osobných
a pracovných úspechov v novom roku.
Mária Klimentová
starostka obce
Nech všetko zlé opustí vás
ešte v tomto roku.
Nech niekto blízky je
vždy po vašom boku.
Aby zdravie stále bolo
váš kamarát.
Aby peňazí bolo tak
akurát.
Nech priateľov máte
aspoň na dve dlane.
Aby ste na Nový rok
urobili šťastný krok.
Nech z tváre vašej zmizne
každá vráska.
Nech sprevádza vás
šťastie, zdravie, láska!

Silvester 2019

Ostatné roky sa vedenie obce spolu s občanmi lúčilo so starým rokom a vítalo nový rok na
priestranstve pred kultúrnym domom pri varenom vínku a ohňostroji. Tento rok poslanci obecného
zastupiteľstva rozhodli, že obec toto spoločné stretnutie organizovať nebude. Znamená to teda, že
pri kultúrnom dome sa varené vínko 31. decembra v nočných hodinách podávať nebude. Nový rok však obec privíta obecným ohňostrojom
o 24.00 hod. v strede obce a tento nám všetkým pripomenie, že starý rok 2019 definitívne skončí svoju vládu a odovzdá žezlo novému roku 2020.
Všetkým vám želáme radostné a príjemné prežitie silvestrovskej noci a šťastný vstup do nového roku!
vedenie obce

Vyhodnotenie dotazníkov ohľadom budúcnosti kultúrneho do
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Spoluúčasť na procese prípravy nového kultúrneho domu pokračuje
Na jar tohto roku sme začali veľký participatívny proces ohľadom budúcnosti bývalého Kina Pokrok Zvolenská Slatina. Vzhľadom k tomu, že ide o významnú a rozsiahlu investíciu, ktorá bude
využívaná najbližšie desaťročia, pristupujeme k celému procesu so
snahou zapojiť do procesu prípravy v čo najväčšej možnej miere
obyvateľov našej dediny.

Prečo?
Bývalé Kino Pokrok Zvolenská Slatina, v súčasnosti volané
najmä kultúrny dom, bolo v našej dedine postavené ako jeden z
prvých moderných kultúrnych domov v regióne Podpoľanie na
začiatku 50. rokov 20. storočia. Po takmer 70 rokoch používania
tento objekt už, žiaľ, nespĺňa atribúty, ktoré sú očakávané od moderných kultúrnych stánkov.
Objekt už neposkytuje dostatočné kapacitné možnosti a taktiež
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nočasové aktivity. Zároveň chceme zhodnotiť najcennejší verejný modernejšou a funkčnejšou budovou.
priestor v centre obce, ktorý je rozdrobený na viacero zón.
Ako na to?
V máji tohto roku sme začali veľký participatívny proces ohľadom budúcnosti objektu bývalého Kina Pokrok Zvolenská Slatina
a centra obce. Proces sa skladá z nasledovných postupne za sebou
idúcich etáp:
1.) dotazníky na Slatinskom jarmoku
V júni 2019 počas Slatinského jarmoku sa nám podarilo vďaka
infostánku získať vyplnené dotazníky od 120 obyvateľov našej dediny.

2.) dotazníky v novinách
V júli 2019 bol do novín Slatina – prameň informácií vložený
dotazník, ktorý bol obyvateľmi našej dediny vypĺňaný aj počas
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3.) verejné stretnutie s organizáciami a občanmi
priestore, čo je pomerne zaujímavý signál od občanov ohľadom
verejnej zel
Organizácie pôsobiace v našej dedine dostali začiatkom novem- verejnej zelene.
bra 2019 zadanie zhrnúť ich požiadavky na nové kultúrne centrum. Predstavenie požiadaviek jednotlivých organizácií spojených s diskusiou sa uskutočnilo 5. decembra. Bolo veľmi podnetné
a pomohlo nám posunúť plánovaciu etapu ešte ďalej.
4.) zhrnutie požiadaviek a vytvorenie lokalitného programu
Na základe spracovaných výsledkov z dotazníka a verejného
stretnutia s organizáciami a občanmi, vypracujeme v zimných mesiacoch roku 2020 lokalitný program, ktorý bude tvoriť podklad
pre ďalšie kroky prípravy a realizácie tohto zámeru.
Vyhodnotenie dotazníkov ohľadom budúcnosti kultúrneho
domu
Na prvú otázku „Ako často navštevujete kultúrny dom?“ viac
ako polovica opýtaných odpovedala príležitostne, čo predstavuje
pomerne veľký priestor na zlepšenie.
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pre deti, čo reflektuje mladé rodiny, ktoré sa do našej dediny sťahujú. Naopak, pomerne na konci rebríčka sa ocitli diskotéky, ktoré
sa zdajú byť v dedinskom prostredí vnímané už ako istý prežitok.
V tejto otázke bolo možné označiť všetky možnosti.
Na siedmu otázku „Aké ďalšie priestory by ste si vedeli predstaviť v areáli kultúrneho domu?“ až 94 ľudí uviedlo „amfiteáter –
letné kino“. Ak by sa pristúpilo na realizáciu tohto objektu v rámci
areálu nového kultúrneho domu, bude potrebné veľmi citlivo zvážiť pomernú monofunkčnosť objektu amfiteátra. V rebríčku odpovedí sa vysoko umiestnil aj park, čo opäť reflektuje pozitívny vzťah
verejnosti k verejnej zeleni.
V tejto otázke bolo možné označiť všetky možnosti.
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Na šiestu otázku „Aké akcie, kultúrne a spoločenské podujatia vám v našej dedine chýbajú?“
ž 88 ľudí odpovedalo: „koncerty modernej hudby“. Táto otázka dáva čiastočne odpoveď na predošlú
ázku, prečo aj keď sú podujatia pre verejnosť v našej dedine organizované v pravidelných intervaloch,
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Na siedmu otázku „Aké ďalšie priestory by ste si vedeli predstaviť v areáli kultúrneho domu?“
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Významní rodáci – Ján Svetlík
V našich novinách ste sa, vážení čitatelia, mohli zoznámiť
(zástupcom
a v rokoch
1971 – mravným
1977
Hovoríužsa, žedekanom
keď človek
chce, dokáževedúceho
všetko. Akfakulty)
pritom ostáva
dobrosrdečným,
s mnohými významnými Slatinčanmi, ktorí mali
pôvod
mimo
bol
vedúcim
katedry
ruštiny.
Okrem
toho
pôsobil
aj
v
rôznych
a nápomocným iným ľuďom, je osobnosťou skutočne hodnou úcty a vzorom pre všetkých svojich
obce, ale aj s tými, ktorí pochádzajú zo starých slatinských
rodín.
vysokoškolských
komisiách
a aj mimo vysokej školy v rôznych
nasledovníkov.
Náš rodák
Ján Svetlík je toho
rozhodne príkladom.
Boli tu už zástupcovia Paškovcov, Pavlíkovcov, Kulichovcov či výboroch a komisiách zameraných na popularizáciu a vyučovanie
Ivan Hraško
Bahýľovcov. Medzi staré slatinské rodiny však
ruštiny. Ani v dôchodkovom veku svoj pracovpatria aj Svetlíkovci, ktorých zástupcu si priblíný zápal nestratil. Hneď roku 1992 nastúpil na
žime v tomto čísle. Je ním Ján Svetlík, profeUniverzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde
sor ruského jazyka na Univerzite Komenského
takisto vyučoval ruský jazyk. Tu pôsobil do roku
v Bratislave.
1999, keď sa vrátil do Bratislavy, kde pokračoval
Narodil sa v štrnásty májový deň roku 1927
vo výskume a vyučovaní. Za zásluhy na rozvoji
v našej obci. Detstvo prežil v Slatine, navštevovýskumu a vyučovania ruského jazyka mu bol
val tu ľudovú školu, po ktorej nastúpil na zvoroku 2001 udelený titul profesor. Jeho činorodá
lenské gymnázium. V plnom študijnom nasadení
práca sa skončila 4. 12. 2006, keď v Bratislave
ho zastihli dejiny – Slovenské národné povstanie
naposledy vydýchol.
a prechod frontu druhej svetovej vojny. Oddaný
Vo vedeckej práci sa zameral na výskum ruskej
myšlienke oslobodenia a spoločenskej zmeny sa
syntaxe – je to časť jazykovedy, ktorá sa zaoberá
pridal k partizánom a riskoval život za splnenie
spájaním slov do viet, štruktúrou viet a textov.
svojich ideálov. Už v mladom veku si teda osvoV prácach porovnával svoje názory s názormi
jil vysoké mravné hodnoty a úctu k človeku, čo
iných odborníkov a mnoho diel je založených na
ho sprevádzalo celý život. Maturita na zvolenporovnávaní ruštiny a slovenčiny. Jeho vysokoskom gymnáziu ho zastihla tesne po skončení druhej svetovej voj- školské učebnice sú dodnes používané a považované za najlepšie,
ny. Rozhodol sa pre štúdium jazykov, vybral si ruštinu a francúz- čo bolo v oblasti ruštiny napísané. I v súčasnosti je oceňovaný jeho
štinu, a to na Filozofickej fakulte vtedajšej Slovenskej univerzity moderný a ucelený pohľad na vec. Je tiež spoluautorom viacerých
(neskôr Univerzita Komenského). Po ukončení štúdia sa rozhodol učebníc pre stredné školy a pre dospelých. Veľmi pekne sa o ňom
ďalej sa venovať ruskému jazyku. Dva roky pracoval v Zväze čes- vyjadrujú i jeho študenti, pretože Ján Svetlík nebol typom človeka,
koslovensko-sovietskeho priateľstva ako vedúci kultúrno-propa- ktorý ukazuje svoju vedomostnú prevahu a neváži si študentov.
gačného oddelenia a potom si začal plniť sen. V roku 1952 na- Bol to človek, ktorý sa študentom venoval s radosťou, počúval ich
stúpil na Katedru ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty názory, vysvetľoval im chyby, a tak im dával príklad človeka nieUniverzity Komenského v Bratislave. Bol ašpirantom (vedeckým len vzdelaného, ale aj citlivého, mravného a vnímavého k iným
študentom) profesora A. V. Isačenka, ktorého myšlienky a princí- ľuďom. Ideály, ktorým veril v mladosti, nikdy neopustil.
py potom ďalej rozvíjal aj vo svojej práci. Po dokončení vzdelávaZa svoju prácu získal viacero ocenení a pamätných medailí, a to
nia sa zaradil do práce ako vysokoškolský učiteľ. Svoje pracovné napr. bronzovú, striebornú a zlatú medailu Univerzity Komenskémiesto už nezmenil a v činorodej práci tu strávil dokopy 40 rokov, ho či pamätnú medailu k 25. výročiu Ľudových kurzov ruštiny.
až kým roku 1992 nenastúpil na dôchodok.
Mnoho vyznamenaní získal aj za účasť v SNP, a to napr. Rad SloJeho vytrvalosť v práci je skutočne obdivuhodná a svedčí aj venského národného povstania III. triedy, československú medaio obrovskom zaujatí, ktoré sa, bohužiaľ, dnes vidí čoraz menej. lu Za chrabrosť či viacero pamätných medailí k výročiam SNP.
Počas tých 40 rokov strávených v Bratislave prešiel pracovným
Hovorí sa, že keď človek chce, dokáže všetko. Ak pritom ostáva
vývojom, pracoval na sebe, tvoril, skúmal, a tak postupne získal dobrosrdečným, mravným a nápomocným iným ľuďom, je osobtituly PhDr., CSc. a docent, ktoré boli odmenou za jeho prínos nosťou skutočne hodnou úcty a vzorom pre všetkých svojich nado výskumu a popularizácie ruského jazyka. Istý čas zastával aj sledovníkov. Náš rodák Ján Svetlík je toho rozhodne príkladom.
vedúce funkcie, v rokoch 1959 – 1960 a 1969 – 1970 bol proIvan Hraško

Z denníka starostky
3. október
10. október
10. október
13. október
13.-20. október
27. október
1. november
11.november
18. november
19. november
21.-22.november
26. november
1. december
5. december
6. december
10. december
11. december
12. december
13. december
14. december
15. december

Zasadnutie Koordinačného združenia obcí Podpoľania v Kriváni
Zasadnutie Rady ZMOS okresov Zvolen, Detva, Krupina v Čekovciach
Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia
Spomienková slávnosť pri príležitosti 100.výročia narodenia Márie Ďuríčkovej
Dni ochotníckeho divadla
Úcta k starším, obrad ZPOZ a vystúpenie FSk Slatina
Pamiatka zosnulých – ekumenická spomienková slávnosť
Pietna spomienka „Červené maky“, položenie kytice k Pamätníku padlých so ZO SZPB
Zasadnutie komisie kultúry a športu
Zasadnutie komisie finančnej
Konferencia ZMOZ okresov Zvolen, Detva Krupina v Látkach
Otvorenie výstavy „Tvorivé ruky občanov“ so ZO JDS-KD v obradnej sieni OcÚ
Adventný koncert učiteľov a žiakov ZUŠ Sliač
Verejná diskusia na tému „Kultúrny dom“ s členmi organizácií a obyvateľmi obce v kinosále kultúrneho domu
Mikuláš pre deti v kultúrnom dome
Rokovanie s Regionálnou správou ciest v Banskej Bystrici – oprava cesty II. triedy
Verejné prerokovanie zámeru „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ v kultúrnom dome
Porada starostov na Okresnom úrade vo Zvolene – Parlamentné voľby 2020
Podujatie „Čítame deťom“ v kinosále kultúrneho domu
Vianočný opekanec
Vianočná akadémia detí ZŠ s MŠ T.Vansovej venovaná M.Ďuríčkovej

Sté výročie narodenia Márie Ďuríčkovej

Nakoniec sa viedla v duchu odobrali pred jej rodný dom na Malej strane,
Mária Ďuríčková sa
rozhovorov samotnej spisova- k pamätnej tabuli položili venček a chvíľou
narodila vo Zvolenskej
Slatine 29. 9. 1919.
teľky zo získaných nahrávok. ticha jej vzdali hold. Celé podujatie sledoBola zberateľkou ľudoSpomienky na rodnú dedinu, val aj televízny filmový štáb, ktorý urobil
mladosť, prácu a život v Bra- rozhovory, ktoré boli použité vo vysielaní
vej slovesnosti, prekladateľkou, scenáristkou
tislave boli popretkávané vy- v televízii aj rozhlase.
Veľké poďakovanie patrí ZŠ s MŠ T. Vana autorkou literatúry pre
stúpeniami detí zo základnej
deti a mládež. Tak toto
školy, folklórnej skupiny Sla- sovej, FSk Slatina, členom kultúrnej komisa môžete dozvedieť
tina a detského divadelného sie, detskému divadelnému súboru Jasietka
z internetu. Ale čo sa
súboru Jasietka. Jej životopis a správcovi kultúrneho domu Ľubomírovi
tam nepíše, je aj to, že
predniesla pani Zuzana Pav- Kmeťovi.
veľakrát navštívila ZvoPre mňa najkrajší moment bol, keď sa za
líková a báseň zarecitovala
Natália Kulichová. Na premie- spevu samotnej spisovateľky konalo čepčelenskú Slatinu a viedla
s niektorými obyvateľmi
tacom plátne sa objavili aj ob- nie troch neviest. Bolo to veľmi dojemné, až
osobnú korešpondenciu.
rázky zo života spisovateľky, behal mráz po chrbte. Veľmi ma mrzí, že to
Aj ja si ju pamätám, ako
ktoré boli pekným spestrením nevidelo viac obyvateľov našej dediny.
veľakrát navštívila náš
celej akadémie. Obohatené
dom u Kurnasov a priboli aj o staré obrázky dediny,
Kokavcová
DerniéraZuzana
Slovenskej
siroty
Derniéra Slovenskej siroty
a tak sa mohli návštevníci došla za starkou. Veľa sa
rozprávali a spomínali. Však boli sesternice. zvedieť aj o minulosti
DOS T. Vansovej pri MO MS ukončil posledným vystúpen
13. 11. 2019
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dome
našejposledným
obce.
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slávnostná akadémia venovaná 100. výroNávštevníkov aka- divadelný život inscenácie Slovenská sirota. Túto inscenáciu sme nacvi
divadelný život inscenácie Slovenská sirota. Túto inscenáciu sme nacvičili pri príležitosti oslavy stého
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Derniéra Slovenskej siroty

DOS T. Vansovej pri MO MS ukončil posledným vystúpením
17. novembra v Lieskovci divadelný život inscenácie Slovenská
sirota. Túto inscenáciu sme nacvičili pri príležitosti oslavy stého
výročia prvého ochotníckeho divadelného predstavenia v slovenčine v našej obci. Premiéra bola v Dňoch ochotníckeho divadla
14. 10. 2018. Vystupovali sme aj v iných dedinách a mestách. Všade, kde sme boli, sme sa stretli s pozitívnym hodnotením. Uznanie
sme mali hlavne medzi staršími divákmi. Veľmi ma teší, že sme
nielen oživili vyše sto rokov starú inscenáciu, ale že sme dostali do
povedomia aj jej autorku – Marínu Oľgu Horváthovú, ktorá do tej
doby bola aj pre nás neznáma. A pritom patrí k významným predstaviteľom ochotníckeho divadla. Zúčastnili sme sa aj na regionálnej
prehliadke, kde som síce získala ocenenie za ženský herecký výkon,
ale veľmi ma to neteší. Presvedčili sme sa, že aj keď nastali zmeny
v hodnotení ochotníckych divadiel, vždy bude rozhodovať subjektívny názor. Chcem poďakovať všetkým členom súboru a popriať
mladým začínajúcim ochotníckym hercom vytrvalosť. Verím, že sa
znovu, a aj vo väčšom počte, zídeme v novom roku 2020 pri nacvičovaní divadelnej hry od nášho rodáka Štefana Martina Sokola
„Keď komára ženili“. Ešte ma čaká prepracovať scenár a porozmýšľať o jednotlivých osobách a obsadeniach. Kedy bude premiéra, to
ešte neviem, ale viem, že po premiére bude zase posedenie hercov
a divákov. Tak dúfam, že nás prídete podporiť. Veď hráme pre vás,
milí občania. Keď vás v hľadisku vidíme usmiatych a spokojných, je
to pre nás tá najkrajšia odmena.
Zuzana Kokavcová

Mladé Slatinčianky v reprezetácii Slovenska
V dňoch 20. až 26. októbra 2019 sa v Národnom tréningovom
centre v Senci uskutočnila 1. fáza kvalifikácie Majstrovstiev Európy vo futbale žien do 17 rokov. Slovenskú republiku reprezentovali až dve mladé futbalistky zo Zvolenskej Slatiny - Patrícia Mudráková (15 r.) a Lenka Mazúchová (14 r.). Dievčatám sa darilo
veľmi dobre a z druhého miesta v skupine postúpili do druhej fázy
kvalifikácie, ktorá bude začiatkom budúceho roka. Ak by uspeli aj
v druhej fáze, postúpili by do Švédska na Euro 2020.
Výsledky zápasov 1. fázy: Slovensko - Rakúsko 1:3
Slovensko - Fínsko 5:1
Slovensko - Estónsko 9:2
Výsledky sú pekné, ale najkrajšia bola hra samotná, keď svojimi
výkonmi dvíhali divákov zo stoličiek. Krásne kombinovali, prenášali hru z jednej strany ihriska na druhú, dobre bránili a často
strieľali na bránu súpera. Zápasy prebiehali vo vysokom tempe
a plnom nasadení.
Z obecného ihriska až do reprezentácie
Prečo tieto dievčatá hrajú futbal a prečo sa vypracovali až tak
vysoko? Za všetko môže vrodený pohybový talent, láska k športu,
vášeň pre futbal, tvrdá práca počas tréningov a veľká túžba byť
súčasťou víťazného tímu. Taktiež patrí poďakovanie rodičom, ktorí
podporujú svoje dcéry a vytvárajú im podmienky.
U oboch to začalo už v 3 rokoch. Na rozdiel od iných mladých
dievčat, ktoré sa s loptou hrajú, berú ju do rúk, ony si prihrávali
nohami. Vo veku 6 rokov hrali zápasy na veľkom obecnom futba-

lovom ihrisku spolu
s chlapcami, v zmiešanom
družstve.
V 11-tich hrali za
Zvolen a v 12-tich
za Banskú Bystricu. Slovensko reprezentovali už aj
v medzištátnych zápasoch dievčat do
15 rokov. Momentálne
reprezentujú
SR v kategórii junioriek do 17 rokov. Ich
materským klubom
je Dukla Banská
Bystrica, ktorá vedie
dievčenskú ligu v rámci Stredného Slovenska.
Lenka hráva v útoku a v klube je najlepšou strelkyňou. Paťka sa
vypracovala na najlepšiu obrankyňu a stará sa o to, aby dostali čo
najmenej gólov.
Držme dievčatám palce, aby sa im i naďalej darilo získavať víťazstvá, aby mali radosť zo športovania a aby boli svojou húževnatosťou a vášňou pre futbal inšpiráciou pre mnohých mladých ľudí
v našej obci.
Július Mazúch

Tvorivé ruky našich občanov
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska - klub dôchodcov vo Zvolenskej Slatine pripravila výstavu ručných prác rôzneho charakteru. Konala sa
v dňoch od 26.11. do 1.12.2019 v obradnej
sieni obecného úradu.
Vystavované práce zapožičali naši občania
rôzneho veku, ktorí sa venujú svojim tvorivým záľubám. Návštevníci mali možnosť
vidieť práce amatérske i profesionálne, ocenené certifikátom
„Regionálny produkt Podpoľania“ od Zuzany Parobkovej,
r. Maľovej (rôzne tkanice, šujtášky, zápästky) a Jany Beňovej
(krojové súčasti vyšívané krivou
ihlou). Okrem nich, svoje výšivky pravou i krivou ihlou na
súčastiach krojov (opleckách,
prusliakoch, kápkach, šatkách,
detských sukničkách a „šatách“= zásterách) prezentovala
Mária Maľová, r. Chovancová
(aj korálkami vyzdobené a vyšívané kápky so šnúrkami) a Monika Balážová.
Ďalšie výšivky rôzneho štýlu venovali
Ilona Konôpková, Viera Kubačková, Mária Lehotzká, Zuzana Hroncová, Ružena
Fazekašová, Mária Janespálová, Mária
Gútová, Oľga Pavlíková a Zuzana Pavlíková. Vyšívané sukne na zamate, kroj na
bábiku, obrusy a servítkovou technikou
vyzdobené veľkonočné vajíčka priniesla
Valika Ďurečková, rôzne vianočné ozdoby
Eva Mudráková. Patchvorkovou technikou
šitia sa pochválila Elena Babicová (bola

to eko deka a vankúšiky z recyklovaných
flaušových kabátov) a eko nákupné tašky
zo starej záclony.
Niektorým seniorkám učaroval háčik,
tak sa so svojimi výtvarnými dielami tiež
pochválili návštevníkom: Margita Hroncová, Monika Leitnerová, Milota Pohanková,
Monika Balážová a jej dcéra Martina Sujová.

Zaujímavé techniky skrášľovania rôznych predmetov ( žehlička, plastové, plechové a sklené nádoby, dámska lodička,
flaše) predstavila Zuzana Golianová, r.
Pavlíková.
Výstavu spestrili sakrálne predmety, drevorezby od Ivana Berkyho, výrobky z dreva od Alexandra Gondeca, krojové súčasti,
obrusy, periny oblečené v „činovati“( druh
tkaniny), pletené kapce z ovčej vlny a rôzne pracovné náradie.

Počas návštevných hodín naše členky mali služby, aby sa vystavené predmety
nepoškodili. Vôbec sa nenudili, lebo návštevníkov bolo dosť. Môžeme sa pochváliť,
že nás prišiel podporiť vedúci výskumu na
Pustom hrade a poslanec BBSK Ján Beljak, členovia JDS zo Zvolena a hostia zo
ZUŠ Sliač. Celkom bolo návštevníkov
394, z toho 181 žiakov našej školy so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami a 213 občanov a hostí. Naša
iniciatíva a námaha nevyšla nazmar, lebo náš počin bol pozitívne
hodnotený. Naši žiaci mali záujem
o mnohé predmety a ich vyhotovenie. Snažili sme sa im v rámci
možností odpovedať na ich otázky
a techniku vyšívania krivou ihlou
aj prakticky ukázať. Ich záujem nás
veľmi tešil.
Chcem sa poďakovať členkám
a členom ZO JDS za prípravu
a rozoberanie výstavy, za služby počas jej konania. Starostke
obce za pochopenie a poskytnuté
priestory a pracovníčke OcÚ Ivone Pavlíkovej za trpezlivosť a ochotu pri
každodennom otváraní a zatváraní budovy
mimo úradných hodín. Poďakovanie patrí
aj občanom, ktorí zapožičali svoju záujmovú tvorivosť pre potešenie oka a ducha návštevníkov i všetkým vám, ktorí ste svojou
účasťou prišli podporiť našu aktivitu. Mrzí
nás, že nie všetci, ktorých sme očakávali,
prišli. Možno nabudúce.
Vedúca ZO JDS - Klubu dôchodcov
Zuzana Pavlíková.

100 rokov včelárenia v chotári Veľkej Slatiny 1919 – 2019

21. to bude 21 rokov

Dnešná Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov vo Vígľaši, ložené včelárske krúžky a to v ZŠ
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA
SLOVENSKÉHO ZVÄZU VČELÁROV
VÍGĽAŠ
ktorá združuje včelárov z obcí Zvolenská Slatina, Vígľaš, Slatinské Lazy, Zvolenská Slatina pod vedením JúSlatinskí
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Belaj.
25.
mája 1919 ako v poradí 11. včelársky spolok na Slovensku. ZakladajúNajväčší počet členov mala včelárska organizácia v roku 1991, a to 119
Hanuska
ci 10 členovia novovzniknutého včelárskeho spolku pochádzali z Očovej, Marek
s počtom
1350 včelstiev. Dnes je ich 86 a včelstiev približne 1500.
Detvy, Veľkej Slatiny, Vígľaša-Pstruše a Želobudze. Prvým predsedom,
Samotná oficiálna oslava sa konala v nedeľu 25.8.2019 v reštaurácii Pod
ktorý spolok viedol viac ako štvrťstoročie, až do 1946, bol Július Slujka zámkom vo Vígľaši za účasti vzácnych hostí, ako aj predsedu Slovenského zväzu včelárov Ing. Milana Rusnáka.
zo Zvolenskej Slatiny.
Pri príležitosti osláv 100 - ého výročia boli odovzdávané aj ocenenia
Ďalší predsedovia boli v poradí:
našim včelárom, ktorí sa dlhoročne starajú nielen o svoje včielky, našu
Od roku 1946 – 1953 Pavel Poliak zo Zvolenskej Slatiny
úrodu v záhradách, ale aj dobrou radou a pomocnou rukou aj o výchovu
Od roku 1953 – 1956 Július Mikuláš zo Zvolenskej Slatiny
a vzdelávanie mladších včelárov.
Od roku 1957 – 1960 Martin Mudrák zo Zvolenskej Slatiny
Najvyššie vyznamenanie, Medailu Štefana Závodníka, si z rúk predOd roku 1960 – 1962 znova Július Mikuláš
sedu SZV Ing. Rusnáka prevzali p. Borivoj Melicherčík zo Zvolenskej
Od roku 1962 – 1964 Juraj Matuška zo Zvolenskej Slatiny
Slatiny a p. Ján Murín z Vígľašskej Huty – Kalinky.
Od roku 1964 – 1969 po tretí raz Július Mikuláš
Medzi najmladšími
Od roku 1969 – 1987 Ján Daniš z Vígľaša
Spolok pripravil pri príležitosti jubilea niekoľko aktivít, niektoré ešte na
Od roku 1987 - 1993 Ján Mudrák zo Zvolenskej Slatiny
konci júna, pre školákov vo Zvolenskej Slatine, Vígľaši a v Slatinských
Od roku 1993 – 2005 Ján Jombík zo Slatinských Lazov
Lazoch a opakovane aj pre malých pacientov na onkologickom oddelení
Od roku 2005 – 2019 Ing. Jozef Michálik z Vígľaša
detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
Od roku 2019 – Ján Bartko, DiS zo Slatinských Lazov
Bol to konkrétne Včelársky deň, keď deťom priniesli na ukážku rôzne
V roku 1923 začal vychádzať časopis Slovenský včelár, ktorý šíril nové
poznatky a vedomosti vyspelých včelárov. V tom istom roku vyšla aj úle, nástroje, medové plásty, odvíčkovacie stoly, vosk na výrobu sviečok,
medomety, ale aj živý sklenený úľ.
knižka Včelár začiatočník.
Deti tak mohli pozorovať život v úli, vidieť matku, trúdy, robotnice, ploPrvé členské príspevky predstavovali 12 korún, z toho išlo na ústredie
dové a medové plásty, okrem toho si mohli
10 korún a dve koruny ostávali v miestnom spolku. Pre obyčajných ľudí to bola
vyrobiť sviečku z včelieho vosku, vytáčali
dosť veľká suma, preto z veľkého počtu
med, vyrábali rámiky a mohli ochutnávať
včelárov v okrese Veľkej Slatiny bolo orrôzne druhy medu. Tiež sa im premietali filganizovaných v spolku len 10 členov z
my.
vyššej vrstvy a remeselníci.
Tieto akcie si vyžadovali mnoho práce aj
Naši predkovia v našej organizácii boli
na prípravu a bez takých správnych včelárov,
aj priekopníci kočovania a začali kočovať
akým je Jozef Bartko, Ján Murín, Borivoj
od roku 1959. Neboli ešte kočovné vozy
Melcherčík, Miroslav Ďurica, Jozef Pivka,
ani nejaké odľahčené úle, ale včelári naklaktorí venovali týmto akciám nielen svoj čas,
dali svoje ťažké ležany, zadováky a podobale aj celú materiálnu a technickú podporu
né úle na traktorové vlečky, nákladné autá
v podobe medu či vosku, by sme takúto prezentáciu včelárenia nemohli vidieť. S príprapožičané z JRD a pod. Nakladanie a vykladanie úľov za znáškou medu sa opakovalo
vou im pomáhali Martin Kulich, Ivanka Bartková, Marián Blahút, Braňo Ďurian, Paľo
častejšie, keďže sa kočovalo 2- 3 x na agát,
Machalík, Braňo Uhliar, Matej Boťanský,
a potom na malinu, smrek, jedľu a späť na
Pavel Fekiač, Ján Bartko ml. a Jozef Orság.
ďatelinu, ktorú naši družstevníci pestovali
Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k spoločnému dielu a tak prispena našich poliach a lúkach. Medzi prvými priekopníkmi v kočovaní boli
zo Zvolenskej Slatiny Ondrej Melicherčík, Ján Urban, Martin Mudrák, li k dôstojným oslavám 100-ročnice včelárenia v chotári Veľkej Slatiny.
Naše poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí oslavu tohto jubilea fiMartin Fabo, Ľudovít Rajčáni, Ján Poliovka, Martin Ostrolucký a z Vígľaša Ján Daniš a Tomáš Výboh.
nančne podporili.
Včelárilo sa aj na včelárskych farmách a aj v školách !!
Najväčšiu podporu včelári získali práve od obce Zvolenská Slatina,
Včelárilo sa aj na včelárskych farmách a to v JRD Zvolenská Slatina, Banskobystrického samosprávneho kraja, obcí Vígľaš a Slatinské Lazy,
kde bol prvý správca Ondrej Podkonický a po ňom Jozef Engler a po- ale aj mnohých ďalších obcí či sponzorov.

sledným správcom Ján Urban s manželkou. Následne vznikla farma aj
Jozef Pivka
v Pstruši kde farmu viedol Vojtech Fejfár. V základných školách boli za-

Blahoželáme
Blahoželáme

Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch január, február
a marec 2015 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Srdečne blahoželáme
všetkým
spoluobčanom,
v mesiacoch
Každému rôčky
pribúdajú,
no pretoktorí
sa svet
nerúca. október,
Nech
ale v šťastí
ubiehajú,
želáme
Vámjubileá
zo srdca!
november
a december
2019
oslávilitosvoje
životné
a meniny.

Narodili sa

Prajeme vám pevné zdravie, od ktorého sa odvíja každé naše snaženie,
prajeme vám pohodu vo vašich rodinách, prajeme vám len dobrých ľudí navôkol,
prajeme vám pokoj v duši a úsmev na tvári. Všetko najlepšie!

Lukáš Bendík
Adam Belov
Tomáš Korístek

Karolína Kurčíková
Alžbeta Fekiačová

Narodili sa

Matej Štátnik
Matiáš Jablonka
Prišli ste na svet a s Vami veľa lásky,
Emma Putnokyová
Peter Berky
Váš nežný úsmev a jemné vlásky
Viktória Bergerová

priniesli radosť Vašim rodičom

a rozžiarili
dom.sa na svet milo.
Dieťatko sa narodilo,
otvorilocelučičký
očká. Usmialo
užitekaždým
si tentodníčkom
svet, ľudské šťastie!
Vitaj nám a nech Tak
Ti rastie
Čo sa Vám núka ako krásny kvet!

Rozlúèili
smesasa
Rozlúčili sme

Ján Čiliak
Ján Mikuš
Gejza Gunár
Ján Škriniar
Ivan Šucha
Štefan Jombík
Zuzana Ostrolucká Mária Sliacka
Mária Beňová
Ján Borguľa Magdaléna PavlendováSamuel Berky
Mária Lukáčeková Anna Tereňova
Vyzostanú,
odišli stekeď
navždy
Keď vyschnú rieky, riečištia
zvädnú kvety, korene zostanú,
a s Vami
kúskyAnašich
sŕdc,milovaný človek,
keď odletí vták, hniezdo
ostane.
keď odíde
svet zostal zrazu prázdny
zostanú
spomienky
a láska!
a tiekli
toky sĺz.

obce“ s pripomenutím pamiatky jedného zo zakladateľov oddielu Martina Pašku a dlhoročného člena
Mariána Vrabca. Na turnaji sa zúčastnia poprední hráči z rôznych okresov BB kraja. Všetci fanúšikovia
sú vítaní.
Ivan Libiak – predseda stolnotenisového oddielu

Stolnotenisový oddiel vo Zvolenskej Slatine saMOBILNÁ
rozrastá
APLIKÁCIA - V OBR

Stolnotenisový oddiel vo Zvolenskej Slatine začal novú sezónu 2019/20 v posledný septembrový
víkend zápasom „A“ družstva (3. liga) v Hliníku nad Hronom víťazstvom 11:3 a „B“ družstva
(4. liga) 4.10.2019 po veľkom boji v Revúcej
víťazstvom 10:8. Po zvážení viacerých okolností
týkajúcich sa ďalšieho smerovania oddielu sme sa
rozhodli, vzhľadom na čoraz väčší záujem o stolný
tenis v obci a pribúdajúcich členov, založiť tretie
(„C“) družstvo, ktoré začalo hrať 2. oblastnú ligu
dospelých regiónov ZV, KA a DT, s cieľom zapájať do súťaže dospelých popri starších členoch aj
MOBILNÁ APLIKÁCIA - V OBRAZE
mladých talentovaných hráčov – žiakov miestnej
šiu motiváciu , aj keď sa im nepodarilo umiestniť na popredných priečZŠ.
Svoje prvé majstrovské dvojhry a štvorhry za Zvolenskú Slatinu odo- kach.
V doterajšom priebehu krajských súťaží sa naše „A“ i „B“ družstvá
hrali: Tadeáš Štepiga, Damián Nosáľ, Matúš Konôpka (žiak ZŠ Zvolen)
„béčko“ má našu
veľkénovú
ambí-službu pr
Predstavujeme
+ spomínané staršie ročníky Vladimír Košťál a Martin Mlynárčik, ktorý úspešne držia na popredných priečkach, pričom
vyhrať.
Čo sa týka hracích
Chcete
byť informovaný
o aktualitách z ná
je zároveň spoluvedúcim družstva pod patronátom najstaršieho člena od- cie vzhľadom na hráčske kvality túto súťaž aj
musím podotknúť
vo vašomtusmartfóne?
Práve pre vás je ur
dielu Pavla Hedvigiho. Ďalšími novými členmi „céčka“ sa stali Kristínka podmienok pre stolný tenis vo Zvolenskej Slatine,
oddielov
vy- našej ob
prináša
prehľadpochvalne
aktualít z webu
Blažková, Adam Blažko, Viliam Pavlík, Matúš Sluka, Branislav Ďurián, skutočnosť, že všetci zástupcovia hosťujúcich
ZŠ (osvetlenie,
teplota,
o organizovaných
akciách,
môžete si pozr
Bystrík Straka a Ľubomír Pajerský. Každý nový začiatok je ťažký, ale po zdvihli úroveň hracích priestorov v telocvični
sérii úvodných prehratých zápasov družstvo už vybojovalo aj prvé víťaz- šatne, okenné rolety), poukazujúc na fakt , že takéto podmienky sú pre
Čo možno sledovať?
stvo s Veľkou Lúkou v pomere 11:7. Aj keď zatiaľ figuruje s rovnakým mnohé oddiely v BB kraji zatiaľ iba snom. Preto opätovne ďakujeme
• Kultúrne
športové
podujatia
tenisu aajeho
rozvoja
počtom bodov s predposledným družstvom Veľkej Lúky na poslednom Obecnému úradu a vedeniu ZŠ za podporu stolného
•
Fotogalériu
mieste, pevne veríme, že v odvetnej časti súťaže bude viac víťazstiev na vo Zvolenskej Slatine.
• Aktuality
Dňa 28. 12. 2019 bude stolnotenisový oddiel tradične
organizovať Turnašej strane a umiestnime sa ako nováčik v súťaži aspoň do celkového
• Úradnú
tabuľuzo zaklajedného
piateho miesta v tabuľke. Držme im preto palce a ,samozrejme, budeme naj o pohár „Starostky obce“ s pripomenutím pamiatky
dateľov oddieluAPLIKÁCIA
Martina Pašku-aVdlhoročného
člena Mariána Vrabca. Na
radi, keď sa budú naše rady naďalej rozširovať.
MOBILNÁ
OBRAZE
Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
BB kraja. Všetci
Naši žiaci sa v mesiaci október pod vedením Vladimíra Blažka zúčast- turnaji sa zúčastnia poprední hráči z rôznych okresov
• Mať
chytrý
telefón s operačným s
Predstavujeme
našu
novú
službu
pre
občanov
a
návštevníkov
našej
obce.
nili na pôde Slávie TU vo Zvolene aj na krajskom bodovacom turnaji fanúšikovia sú vítaní.
•dispozícii
Prístupdôležité
na internet
Chcete byť informovaný o aktualitách z Ivan
nášhoLibiak
webu?–Chcete
mať kstolnotenisového
informácie
predseda
oddielu z obce
mládeže (krajov ZA a BB), kde zas zbierali nové skúsenosti a hlavne ďal-

MOBILNÁ
V OBRAZE
OBRAZE
MOBILNÁ APLIKÁCIA
APLIKÁCIA -- V

Miesto
úložisku telefóne
13
vo vašom smartfóne? Práve pre vás je určená naša nová mobilná •aplikácia
- Vv OBRAZE.
Aplikáciacca
vám
prináša prehľad aktualít z webu našej obce, upozorní vás na novo vložené správy, dozviete sa včas
o organizovaných akciách, môžete si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.
ANDROID

Čo možno sledovať?
•
•
•
•

Kultúrne a športové podujatia
Fotogalériu
Aktuality
Úradnú tabuľu

Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
•
•
•

Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
Prístup na internet
Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB

ANDROID

Predstavujeme našu novú službu pre občanov
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