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Stred obce v novom šate
Určite väčšina obyvateľov našej obce postrehla, že priamo v jej centre
sa v ostatnom čase realizovali a ešte stále realizujú stavebné práce na viacerých objektoch.
Úplne nový šat z vonku i z vnútra získala predajňa COOP Jednoty vďaka vedeniu, ktoré sa rozhodlo pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii tejto predajne. Nebolo to
jednoduché, ale 25. júna bola predajňa slávnostne otvorená. Budova je kompletne zateplená, sú
vymenené okná i podlahy, vnútorné priestory sa
zväčšili takmer o polovicu, čo umožňuje pre nás,
kupujúcich oveľa väčší komfort pri nakupovaní.
Väčšie priestory znamenajú lepšiu orientáciu
i pohyb po predajni s nákupným vozíkom, rozšíril sa sortiment zeleniny, ovocia i mäsových výrobkov, čo zase umožňuje lepší a pestrejší výber
jednotlivých druhov tovaru.
Jednoducho je to niečo, čo sme v takej veľkej
obci, ako je Zvolenská Slatina, už dávno potrebovali a tešíme sa, že sme sa konečne dočkali.
Zároveň sa tešíme z nového parkoviska, ktoré
umožňuje parkovanie pre ďalších skoro tridsať
motorových vozidiel a celý priestor, ktorý pred
predajňou vznikol, dal tomuto miestu úplne nový
vzhľad a zmenil k lepšiemu stred našej obce.
Aj o niekoľko metrov ďalej sa v ostatnom čase
finišuje so stavebnými prácami na Galérii Jána
Kulicha. Postupne sme už asi tri roky mohli sledovať, ako práce prebiehajú, ale ostatné mesiace
výstavba prešla do záverečnej fázy a budova i jej
okolie začali dostávať konečnú podobu. Galéria,
v ktorej budú umiestnené diela nášho nedávno
zosnulého rodáka akademického sochára profesora Jána Kulicha, bude slávnostne otvorená
10. júla t.r.. Všetci veríme, že rodná Zvolenská
Slatina bude tým najlepším miestom pre diela majstra Kulicha, ktoré nám
ho budú dlho pripomínať a vzbudzovať v nás, Slatinčanoch, hrdosť na významného rodáka.
A nový vzhľad získa o niekoľko mesiacov aj budova zdravotného stre-
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diska a obecného úradu. Práve prebiehajú práce na zateplení budovy,
bude vymenená strecha a zrekonštruované vnútorné priestory jednotlivých zdravotných ambulancií a pribudne nový výťah pre imobilných.
Všetky stavebné práce by mali byť ukončené najneskôr do konca októbra

tohto roku a po tejto rekonštrukcii by sa malo skvalitniť poskytovanie
zdravotnej starostlivosti našim občanom.
Všetky tieto stavebné úpravy na rôznych objektoch majú jediný cieľ
– zmeniť k lepšiemu život obyvateľov našej obce, vylepšiť vzhľad obce
a skvalitniť poskytovanie služieb občanom i návštevníkom obce.
Mária Klimentová
starostka obce
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Cena Rinalda Oláha
Cena Rinalda Oláha tentokrát zostala doma – vo Zvolenskej Slatine.
Získal ju náš spoluobčan predník Ján Čipčala, ktorý sa prihlásil do ôsmeho ročníka Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha. Táto súťaž sa konala
v našom kultúrnom dome v nedeľu
17. mája. Podujatie organizovala
obec Zvolenská Slatina v spolupráci s MO MS, Katedrou etnológie
a folkloristiky Filozofickej fakulty
Konštantína Filozofa v Nitre a Podpolianskym osvetovým strediskom
vo Zvolene. Podujatie bolo organizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.
Cenu Jánovi Čipčalovi udelila
odborná porota v zložení Róbert
Puškár, Zuzana Pokorná, Roman
Berky, Bernard Garaj. Autorom
medaily, ktorá sa ako hlavná cena
udeľuje víťazovi, je toho času,
žiaľ, už zosnulý prof. Ján Kulich,
akademický sochár, náš rodák, rovesník a priateľ Rinalda Oláha.
Do súťaže sa prihlásilo celkom
šesť súťažiacich z rôznych častí Slovenska a najmladší účastník súťaže bol až z ČR. Sprievodnou hudbou pre
všetkých súťažiacich bola ľudová hudba Temperament cimbal orchestra.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách a porota okrem hlavnej ceny v I. kategórii
udelila ešte ďalšie mimoriadne ocenenia nasledovne:
Ján Berky za individuálny prístup k štýlovej interpretácii podpolianskeho folklóru – I.kat.
Ján Kružliak za invenčný a nekonformný prístup k spracovaniu tradičného hudobného materiálu – II.kat.
Štefan Galík za presvedčivé vedenie ĹH – II. kat.
Stanislava Vozárová za technicky zvládnutú interpretáciu rómskych
čardášov – II. kat.
V tomto ročníku organizátori udeľovali aj Cenu diváka a diváci hlasovaním rozhodli, že ju získal Štefan Galík.
Hosťom programu bol folklórny súbor Podpoľanec z Detvy, ktorý roztancoval naše pódium a určite svojim vystúpením potešil aj divákov.
Podujatie poctili svojou návštevou aj vzácni hostia – podpredsedníčka
NR SR Jana Laššáková a predseda NKU Ján Jasovský. Veríme, že im,
ako aj všetkým ostatným návštevníkom, sa podujatie páčilo a vychutnali
si výkony našich súťažiacich i folklórneho súboru Podpoľanec.
Vo vestibule kultúrneho domu bola pri tejto príležitosti nainštalovaná výstava fotografií muzikantov a primášov umeleckého fotografa Petra
Berčíka a návštevníci si ju pri vstupe na podujatie i počas prestávky mohli
prezrieť.
Nedeľnému podujatiu však predchádzalo aj Muzikantsko-tanečné
stretnutie, ktoré sa konalo v záhrade Penziónu Zlatý dukát v sobotu popoludní 16. mája. A veruže tu bolo čo vidieť i počuť. Predstavili sa známe ľudové hudby - ĽH Bála Berkyho z Gemera, ĽH Štefana Žoltáka
z Raslavíc, ĽH Michala Nogu, rómski tanečníci pod vedením Jozefa
Bastyura z Moldavy nad Bodvou a Atila Oláh s tanečnou partnerkou,

takže návštevníci si mohli zatancovať aj v školách tanca. Je škoda, že aj
napriek propagácii sa tohto podujatia zúčastnilo málo našich spoluobčanov. Prepásli príležitosť vidieť na domácej pôde také kapacity folklórneho
a hudobného sveta, za ktorými mnohí priaznivci folklóru cestujú celé kilometre na známe folklórne festivaly. Ale tí, ktorí do záhrady penziónu
prišli, určite neoľutovali. Toto podujatie bolo organizované s finančnou
podporou Úradu vlády SR.
Len málokto vie, koľko času a námahy stojí zorganizovanie takýchto
náročných podujatí, aké sa konali v našej obci. A preto moje úprimné
poďakovanie patrí hlavnej garantke oboch týchto podujatí Jane Ambrózovej z Katedry etnológie a folkloristiky UKF v Nitre, pracovníkom obecného úradu, členom kultúrnej komisie a poslancom OZ, Penziónu Zlatý
dukát, ale aj všetkým ostatným spoluorganizátorom a každému, kto sa
pričinil o úspešný priebeh týchto podujatia, ktorých úspech ocenili hlavne osobnosti folklórneho sveta.
Verím, že sa nám aj tento rok dôstojne podarilo pripomenúť si pamiatku
nášho známeho rodáka, husľového virtuóza – Rinalda Oláha.
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Mária Klimentová, starostka obce

Na Slatinskú nôtu
Vo štvrtok popoludní 19. marca patril Kultúrny dom vo Zvolenskej
Slatine deťom, ktoré sa prihlásili na súťažnú prehliadku v speve ľudových
piesní z Podpoľania.
V troch kategóriách sa predstavilo 22 detí zo Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine. Speváčikovia oblečení v krásnych krojoch sa prezentovali jednou ľudovou piesňou podľa
vlastného výberu. Na akordeóne ich sprevádzal hudobník Slavomír Melicherčík.
Ako sa vyjadrila predsedníčka poroty PhDr. Andrea Jágerová, vyhrali
všetky deťúrence už len tým, že si zaspievali krásne slovenské ľudové piesne.
Porotkyne však vybrali z každej kategórie 3 deti, ktoré sa im páčili najviac
svojím spevom a celkovým prejavom. V 1.kategórii medzi 3-4 ročnými
detičkami zvíťazila Kristínka Hanulíková. V 2.kategórii medzi 5-6 očnými
deťmi bola najlepšia Terezka Sedliaková. Obe spievali pieseň Po nábreží
koník beží. 7-9 roční školáci boli zaradení do 3.kategórie, ktorú vyhrala
Zuzka Hrašková s piesňou Keď izbičku zametala. Speváčky a speváci, ktorí
sa umiestnili na prvých troch miestach si odniesli krásne ceny – bábiky zo
šúpolia, vyzdobené medovníky a hlinené krčiažky - vyrobené špeciálne
pre 1.ročník speváckej súťaže Na slatinskú nôtu. Každé dieťatko, ktoré sa
odvážilo postaviť sa na pódium pred mikrofón a zaspievať porote a obecenstvu, získalo na pamiatku malé darčeky od sponzorov.

Všetkých účastníkov tohto milého podujatia zaujali svojím programom
deti z Detského folklórneho súboru Podpoľanček, ktorých sprevádzala
Detská ľudová hudba Detvanček.
Malá výstavka predmetov z detstva našich predkov potešila nielen deti,
ale aj ich rodičov a starých rodičov, ktorí si zaspomínali na svoje mladé
časy. Vzácne predmety zo svojej súkromnej zbierky poskytla Ing. Anna
Halajová zo Zvolena.
Hlavnou organizátorkou a dušou podujatia bola Mgr. Michaela Matúšková zo Súkromnej základnej umeleckej školy HEURÉKA. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sme spoločne prežili
krásne chvíľky plné lásky k ľudovej hudbe a k tradíciám našich predkov.
Ďakujeme Obecnému úradu vo Zvolenskej Slatine, ktorý poskytol na
súťaž a výstavu priestory kultúrneho domu. Veľká vďaka patrí i rodičom, ktorí podporujú svoje ratolesti.
Záverečnú pesničku Červené jabĺčko si na pódiu zaspievali všetci spolu – súťažiaci, porota, organizátori a dokonca i obecenstvo.
Mgr. Alena Ostrihoňová,
SCVČ a SZUŠ Heuréka

U richtárov bola svadba
Čo je to za titulok? Vari sa u našej pani starostky
konalo veselie? Nie, to po niekoľkomesačnej
príprave uviedol náš Divadelný ochotnícky súbor
Terézie Vansovej pri MO MS 26. apríla pre milovníkov divadla predstavenie U richtárov bude
svadba, ktorého autorom je náš rodák, dlhoročný
režisér pán Štefan Jombík. Jej premiéry sa však
už nedočkal. Po dlhom boji podľahol ťažkej cho-

robe, a tak malo predstavenie aj pietny nádych
spomienky na dlhoročného kultúrneho činovníka, ktorý bol minulý rok pri okrúhlom životnom
jubileu ocenený pamätnou medailou obce za rozvoj kultúrneho života. Divadelné predstavenie
vzniklo zo staršej scénky uvedenej v rámci predstavenia Kabaret, ktorá bola rozšírená do podoby
samostatnej hry. Režijného prevedenia sa zhostil
Pavel Maľa, ktorý povolal skúsenejších ochotníkov i divadelných nováčikov. Tak sa v hre popri
Judite Magdičovej, Zuzane Kokavcovej, Viere

Smutnej, Ľubomírovi Žubritovskom, Milanovi
Beňovi a Ivanovi Hraškovi objavili aj Ján Kurnas, Matej Žubritovský, Pavel Orság a Martina
Urbanová. A o čo vlastne išlo? Veselá hra plná
humorných scén, s jemne „erotickým“ nádychom
a nečakaným zvratom na konci, vysmievajúca
sa ľudskej chamtivosti a hrabivosti, ochote
pre peniaze obetovať šťastie vlastného dieťaťa.
Predstavenie si získalo veľký ohlas, vstupenky sa
takmer beznádejne vypredali, plná kinosála divákov čakala na zážitok a na záver odmenila hercov
i režiséra potleskom. Nechýbalo ani poďakovanie
pani starostky, v ktorom popriala našim hercom
mnoho ďalších rovnako úspešných predstavení.
Dobré meno slatinského divadla rozširovali naši ochotníci 31. mája v Hontianskych
Nemciach časti Pod vŕšok na podujatí Divadlo
v prírode, ktoré je organizované obcou Hontianske Nemce a Podpolianskym osvetovým
strediskom vo Zvolene. Tu spolu s ochotníkmi
z Kriváňa a domácim detským divadelným súborom súťažili o putovnú cenu Divadelné drevo,

udeľovanú obcou Hontianske Nemce. Celé podujatie sa konalo na voľnom priestranstve pred
tradičným vinohradníckym domčekom, kam
síce viedla trochu strastiplná cesta, no zároveň
to dodalo predstaveniu jedinečný „šmrnc“. Cenu
naši ochotníci síce nezískali, no medzi divákmi
vytvorili vynikajúcu atmosféru a salvy neutíchajúceho smiechu od prvého po posledné slovo.
Domáci úspech podujatia sa zopakoval reprízou v sobotu 12. júna v rámci podujatia Slatinský
jarmok. Na predstavenie, konajúce sa na otvorenom priestranstve v záhrade penziónu Zlatý
dukát, sa prišli pozrieť nielen domáci Slatinčania
(mnohí už druhýkrát), ale aj zahraniční hostia
jarmoku, u ktorých sa predstavenie, rovnako
ako u našich domácich divákov, stretlo s veľkým
ohlasom a naši divadelníci dostali aj ponuku prísť
si zahrať do Tótkomlósa v Maďarsku, kde žijú
príslušníci slovenskej národnostnej menšiny. Čo
dodať, divadelná múza si v Slatine našla svoje
pôsobisko.
Ivan Hraško

Zaujímavosti z materskej školy od jari do prázdnin
Lúče teplého slnka vylákali von aj deti našej
materskej školy. Definitívne sa rozlúčili so zimou Vynášaním Moreny. Pripomenuli si zvyky
našich predkov, ktoré ich zaujali.
Ľudové tradície si pripomenuli Dňom ľudových tradícií, kde sa dozvedeli o zvykoch našej
obce v minulosti, o práci a tvorbe jej obyvateľov.
Deťom sme pripravili výstavku nádherných slatinských výšiviek.

Deti si zatancovali a zaspievali slatinské ľudové
piesne. Postavili si ,,Máj“ a pri jeho váľaní sa zabavili.
Nezabudli sme ani na rozprávky. Veď práve tie sú
súčasťou každého dieťaťa. Práve bábkovým divadielkom Janko Hraško a marionetovým divadielkom
Loktibrada sa deti dostali do sveta fantázie, snov
a spoznali hrdinov v krásnych ľudových rozprávkach.

K správnym postojom k životnému prostrediu a k spoznávaniu prírody vedieme deti po
celý rok. Umožňujeme im, aby mohli prírodu pozorovať a dozvedieť sa čo najviac nových
informácií. Predškoláci sa zúčastnili Lesníckych dní vo Zvolene, výletu do ZOO v Bojniciach
a všetky deti pozorovali starostlivosť a chov domácich zvierat v našej obci.

Naši najmenší oslávili svoj najkrajší sviatok v roku
MDD karnevalom. Práve v tento veľký deň sa všetky deti zmenili na rozprávkové postavy od výmyslu
sveta. V maskách vytvorili karnevalový sprievod po
našej obci, potom sa v triedach zabávali a oslavovali.
V mesiaci jún sme pripravili Deň rodiny. Veď rodina je základom našej spoločnosti
- našich najmenších. Rodičia si spolu s deťmi vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti
v súťažiach. Na súťažiacich čakali
rôzne úlohy, dobroty a prekvapenia.
Pri tejto akcii sme zistili, že spolu
s rodičmi, aj starými rodičmi našich
zverencov tvoríme naozaj jednu
krásnu rodinu. Úžasní boli všetci
– deti, rodičia, aj starí rodičia,
ktorí nám s touto akciou pomohli
a zúčastnili sa jej. Spolu sme prežili
krásne popoludnie, na ktoré sa nedá
zabudnúť.
Deti 3. a 4. triedy prežili noc bez
mamy v materskej škole, na ktorú
sa veľmi tešili. Ako veľká bodka
za týmto školským rokom bude
rozlúčka našich predškolákov s materskou školou. Všetkým, ktorí sú
nápomocní našej materskej škole
ďakujeme a tešíme sa na nové akcie, ktoré prežijeme spolu s Vašimi
deťmi.
Eva Hronská

Prierez kultúrnymi podujatiami druhého štvrśroka
V druhý májový deň sa už po trinástykrát konal
sviatok všetkých podpolianskych cyklistov Cyklojazda o slatinský zlatý dukát, ktorú pripravuje
penzión Zlatý dukát v spolupráci s našou obcou.
Hoci je trinástka všeobecne považovaná za
nešťastné číslo a počasie na začiatku dňa naozaj
vyzeralo nešťastne, podujatie prebehlo bez

komplikácií a všetci nadšenci dvojkolesových
tátošov, ktorých bolo tento rok 97, si prišli na
svoje. V tomto ročníku podujatia sa štartovalo
v dvoch časoch, o 9.30 štartovali rodiny s deťmi
a menej skúsení cyklisti, o 10.00 štartovali tí skúsenejší. Počas jazdy sa počasie rozhodlo prestať robiť problémy a cyklisti sa mohli oddať jedinečnému
pôžitku z jazdy podpolianskym krajom. Po dosiahnutí cieľa bolo pre všetkých účastníkov pripravené
ocenenie v podobe pamätnej medaily, občerstvenie i kultúrny program, ktorý zavŕšil športovo strávený deň.
Pred štartom Cyklojazdy sa uskutočnil ako
každý rok pietny akt pri príležitosti oslobodenia
a skončenia II. svetovej vojny. V tomto jubilejnom
roku (70. výr.) boli našim dvom priamym účastníkom odboja a členom SZPB odovzdané medaily
ministra obrany SR: Ondrejovi Brachnovi a Jánovi
Mikušovi (in memoriam). Ocenenie im odovzdal
predseda Oblastného výboru SZPB vo Zvolene
Dušan Šablatúra. Pánovi Jánovi Mikušovi bolo
udelené aj vyznamenanie ruského prezidenta Putina. Za zosnulého otca prevzal medailu jeho syn
Vladimír Mikuš z rúk ruského veľvyslanca Fedotova vo Zvolene 7. mája 2015.
Súbežne s Cyklojazdou o slatinský zlatý dukát
sa tohto roku na futbalovom ihrisku konalo aj
celoslovensky známe a populárne cyklistické
podujatie pre deti Detská tour Petra Sagana. Je to
akcia, ktorú vytvoril náš známy cyklista za účelom
popularizácie cyklistického športu medzi deťmi
a mládežou. Pre našu obec bola akcia veľkou poctou jednako tým, že sa na nej pravidelne zúčastňujú deti z celého Slovenska, pričom pre mnohé je

to možno i odrazový mostík do budúcej športovej
kariéry, ale i tým, že našu obec spopularizovala
v celoslovenskom meradle. Pretekov sa celkovo
zúčastnilo 240 detí z celého Slovenska, počnúc
západom, prechádzajúc severom a juhom až po
východ. Súťažilo sa v šiestich vekových kategóriách, z ktorých každá mala presne určenú dĺžku
trate zodpovedajúcu veku detí. Okrem samotného
športu organizátori pripravili aj ďalšie aktivity,
a tak si deti mohli prísť na svoje. Na tomto mieste
však musíme aj smutne skonštatovať, že možnosť
zúčastniť sa tohto podujatia využilo z našej obce
len 7 detí, čo je naozaj pre podujatie takéhoto mena
a popularity veľmi malé množstvo.
Mimoriadne hodnotným podujatím bol tohto
roku Rozprávkový les, ktorý bol pripravený pri
príležitosti Dňa detí. 30. mája čakal na deti bohatý
program. Pri registrácii v priestoroch dvora penziónu Zlatý dukát dostali deti základné informácie
a mapku, označujúcu trasu, po ktorej sa majú uberať na ceste za dobrodružstvami. Úlohou detí bolo
na jednotlivých stanovištiach pozbierať pečiatky,

z ktorých mal vzniknúť názov detského divadelného predstavenia hraného v cieli. Počas cesty sa
museli zastaviť na siedmich stanovištiach, kde sa
mohli deti stretnúť s najrôznejšími rozprávkovými
bytosťami, vyskúšať si rôzne úlohy, zažiť veľa dobrodružstiev a užiť si atmosféru krásneho slnečného
dňa. Po absolvovaní trasy čakali na deti ešte ďalšie
aktivity v cieli, teda na strelnici. Tu si mohli užiť
ďalšiu zábavu, boli tu hasičská striekačka, jazda na
koni, strieľanie a, prirodzene, nezabudlo sa ani na
občerstvenie v podobe opekania a poľovníckeho
guľáša, no a napokon sa podarilo aj detské divadelné predstavenie. Že zábava na slatinskom Dni detí
stojí zato, svedčí aj vysoká účasť a popularita tohto
podujatia v širokom okolí, veď i tento rok sa ho zúčastnilo takmer 190 detí z rôznych kútov okresov
Zvolen a Detva, ba aj zo vzdialenejších obcí, ktorí nešetrili uznaním a pochvalným slovom a naše
podujatie vrelo odporúčali aj svojim známym.

Blahoželáme

Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch apríl, máj a jún
2015 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Všetko dobré, veľa sily, aby ste si dobre žili,
ešte rokov dlhý rad, aby Vás mal každý rád!

Narodili sa
Teo Brachna
Lucia Liptáková
Sofia Radičová

Alex Lupták
Martin Čipčala

Narodili ste sa, aby ste potešili všetkých okolo,
s Vami je život krajší, akoby už viac strastí nebolo.
Tak užívajte plným priehrštím sveta tohto krásy,
nech zdraví a šťastní ste na večné časy!

Už piaty rok je súčasťou kultúrneho diania v našej obci Slatinský jarmok. Nadväzuje na tradície
starších jarmokov, ktoré sa v našej obci konali
stovky rokov. I tento rok bol pre návštevníkov
pripravený bohatý program. Ten sa začal oficiálnym otvorením v piatok 12. júna o 21.00 v záhrade
Penziónu Zlatý dukát, po ktorom nasledovala repríza divadelného predstavenia U richtárov bude
svadba. Na druhý deň sa pokračovalo samotným
jarmokom, ktorý sa začal, ako inak, slávnostným
vybubnovaním na novom parkovisku pred Jednotou. Hneď na začiatku boli predstavení hostia, tento
rok prijali pozvanie vysokoškolský folklórny súbor Poľana z Brna, folklórny súbor Komlós z Tótkomlósa v Maďarsku a folklórny súbor Skorušina
z Lieseka na Orave. Samozrejme, nechýbala ani
domáca folklórna skupina Slatina, folklórny súbor
Gorovec, deti z krúžkov Kúdeľka a Tancuľkovia,
hovoreným slovom prispeli kmotra s kmotrom
z Príbeliec pri Veľkom Krtíši. V priebehu celého
dňa mali návštevníci možnosť nakúpiť si v stánkoch, občerstviť sa v ponuke špecialít, ktoré pripravili pozvaní hostia, naše dôchodkyne, poľovníci, hasiči a domáci podnikatelia. Popoludní o piatej
sa v záhrade Zlatého dukátu konal galaprogram, na
ktorom vystúpili hostia, domáca folklórna skupina
i deti. Program našich divákov veľmi zaujal, ba niektorí účinkujúci museli pre veľký potlesk aj nejakú tú pieseň pridať. Program Slatinského jarmoku
trval až do neskorých nočných hodín a skončil sa
ľudovou veselicou. Na samý koniec ostali len slová
rozlúčky a vzájomné priania ďalších úspechov. Aj
tu však platí, že bez Slatinčanov niet Slatinského
jarmoku, a preto dúfame, že v ďalších rokoch si
cestu na Jarmok nájde viac našich občanov, než to
bolo tento rok.
Pri všetkých týchto podujatiach treba poďakovať
všetkým organizátorom a občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu
podujatí a tým prispeli k rozvoju našej obce i k šíreniu jej dobrého mena v bližšom i širšom okolí.
Ivan Hraško

Rozlúèili sme sa
Janka Lipianska
Ján Pavlík

Oľga Beňová
Pavel Holík
Juraj Maľa

Smútok a súženie Váš odchod sprevádzali,
potoky sĺz sme za Vami vyplakali.
Spomienky zostali na krásne chvíle s Vami,
tie sú nám útechou, keď zostali sme sami!

Posledný ve¾ký Slatinèan odišiel na veènosś
Pred očami nová budova pred dokončením a v ušiach znejúce smútočné
hlásenie: „15. marca 2015 nás navždy opustil náš rodák akademický sochár Ján Kulich.“ Svoju galériu, siene venované svojej tvorbe už neuvidí.
Opustil nás skôr, než bola dobudovaná, skôr, než bola predstavená verejnosti, skôr, než bol naplnený jeho sen – venovať celoživotné dielo rodnej
obci. Už nepríde, aby sám hovoril o svojej tvorbe či životnom osude. Posledný žijúci veľký slatinský rodák opustil tento svet.
Aký bol však začiatok
a priebeh jedinečného života a talentu? Bol vtedy
posledný deň roku 1930.
V rodine Kulichovcov
však nevládlo len potešenie z prežitého roka
a očakávanie roka nového. Bola tu i radosť, ktorá
zavŕšila iné čakanie. Práve na Silvestra sa narodil
syn Janko. Bola to úplne
obyčajná rodina, akých
boli v dedine desiatky.
No predsa len priviedla
na svet dieťa s veľkým
talentom. Odkiaľ sa vzal,
nikto nevie, no hlavné je,
že sa prejavil. Už v detstve vystrúhal množstvo
figúrok z dreva a pokračoval v tom i počas
štúdia na zvolenskom
gymnáziu. V tých časoch vstúpili do jeho života druhá svetová vojna, SNP a prechod frontu.
Osobne prišiel do kontaktu s vojnovým utrpením, jeho matka s tetou vozili mŕtvych na cintorín. Všetko, čo zažil, v ňom zanechalo stopy a prejavilo
sa aj v ďalšom živote a tvorbe.
No do jeho osudu zasiahla aj iná vec. Na gymnáziu vo Zvolene vtedy
pôsobil sochár Petrašovič, ktorého pozornosti talent Jána Kulicha neušiel.
Porozprával sa s chlapcovými rodičmi, a tak sa nádejný umelec vybral
do Prahy, kde bola výtvarná škola so zameraním na sochárstvo. V Prahe
stretol maliara profesora Maxa Švabinského, na ktorého odporúčanie sa
zúčastnil prijímacích skúšok. Tie dopadli výborne, a tak v roku 1946 šestnásťročný Janko začal štúdium na Akadémii výtvarných umení. Dedinský
chlapec sa dostal do víru umeleckého života. Študoval u profesora Otakara Španiela v medailérskej špeciálke. V kontakte ostal aj s profesorom
Švabinským, ktorého často sledoval pri práci, hoci ostatní študenti by sa
báli na jeho dvere čo len zaklopať. V rokoch 1952 – 1954 sa venoval dosiahnutiu umeleckej ašpirantúry, pričom ostal verný profesorovi Španielovi. Po získaní ašpirantúry Prahu opustil a prešiel do Bratislavy, kde sa rozvinula jeho tvorivá
i pedagogická činnosť. V rokoch 1971 – 1973 bol
prorektorom a od roku 1973 rektorom Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave. Tu pôsobil až do roku 1989. Práve jeho rektorské časy
spôsobili, že sa po roku 1989 stal nepohodlnou,
ba až nežiaducou osobnosťou. Vo funkcii totiž
pôsobil v období normalizácie, po zásahu vojsk
Varšavskej zmluvy proti reformnému procesu na
čele s Dubčekom. Vtedy sa diali zmeny na všetkých významných postoch, mnoho ľudí bolo odstránených z funkcií i verejného pôsobenia. Do
kolotoča týchto zmien sa dostal aj nový rektor
Ján Kulich, ktorý sa tomuto smerovaniu podriadil, tak ako aj mnohí ďalší vedúci pracovníci tej
doby. Náš rodák pôsobil v špecifickej dobe, a tak
to treba aj brať. Každý k tomu môže zaujať vlastný postoj, uplatniť svoj pohľad. Po odchode zo
školy sa utiahol do ústrania a až do svojej smrti
sa venoval tvorbe.
Ján Kulich bol všestranným umelcom, v jeho
rukách sa na tvary ľudských tiel pretváralo všetko od dreva, terakoty, epoxidu, bronzu a kameňa
cez zváraný plech až po dural, antikor a hydronálium. Svojou tvorbou ostal zakorenený v prostredí, v ktorom žil od detstva, v ľudovej kultúre, no
učarovala mu aj história. Podstatnú časť tvorby

tvoria sochárske portréty a medaily významných osobností spoločenského a kultúrneho života slovenského i svetového významu. Sochárske
umenie nášho rodáka neostalo ani bez ocenení, roku 1975 sa stal laureátom Štátnej ceny a roku 1979 získal titul národný umelec. Ocenenie jeho
práce prišlo i v modernej dobe, a to roku 2005, keď získal Cenu mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto.
Jeho sochárske diela sú súčasťou mnohých pamätníkov – spolupracoval
na sochárskej výzdobe Slavína v Bratislave, kde umelecky spracoval vlastný zážitok z obdobia druhej svetovej vojny, je autorom súsošia Žalujem na
Pamätníku duklianskych hrdinov na Dukle (odstránená), Pamätníka SNP
na Námestí SNP v Bratislave, Pamätníka V. I. Lenina v Žiline (v súčasnosti
odstránený), sochy Milicionár (pôvodne na Račianskom mýte v Bratislave, v súčasnosti odstránená), sochy Jánošík v Terchovej, sochy arm. gen.
L.Svobodu vo Svidníku. Vytvoril aj symbolický Pamätník SNP na námestí
vo Zvolene známeho ako „Valaška“. Medzi jeho posledné monumentálne
diela patrí socha Svätopluka pred Bratislavským hradom.
V portrétovej tvorbe patria medzi najvýznamnejšie diela portréty (inak
busty – hlava, príp. hlava s plecami) Ľudovíta Fullu, Alexandra Moyzesa,
Vincenta Hložníka, Petra Matejku, Ľudovíta Štúra, Milana Hodžu, Milana Rúfusa i nášho rodáka Jána Berkyho-Dušíka. Okrem nich vytvoril
aj množstvo figurálnych portrétov (celé telo) slovenských i svetových
osobností, medzi nimi Milana Rúfusa, Martina Rázusa, Milana Rastislava
Štefánika, Martina Kukučína, Luciana Pavarottiho, Jána Ámosa Komenského, Leva Nikolajeviča Tolstoja, Matku Terezu, Solúnski bratia a opäť
aj nášho rodáka Rinalda Oláha. V tvorbe medailí patril medzi svetovú
špičku, ako o tom svedčia ocenenia Medzinárodnej federácie medajlérov
- FIDEM a záujem o jeho tvorbu v Taliansku, kde mu v roku 2005 udelili cenu Medzinárodnej Akadémie Il Convivio, vo Francúzsku a v ďalších štátoch. V podobe medaily zobrazil množstvo významných dejateľov
z histórie – štúrovcov, Štefana Krčméryho, Ladislava Nádašiho-Jégého,
Janka Čajaka, Kolomana Sokola, či našu rodáčku Teréziu Vansovú. Je
aj autorom plakiet talianskeho spisovateľa Danteho, ale aj iných. Hoci
pôsobil mimo svojho rodiska, na svoje korene nezabudol a do rodnej obce
prispel viacerými dielami. Najznámejšími sú pamätník obetiam prvej
a druhej svetovej vojny „Plačúca matka“, ktorý je umiestnený pred kultúrnym domom, a súsošie „Rodičovia moji“, ktoré spodobuje jeho rodičov sediacich na lavičke pred domom a je umiestnené nad ich hrobom
na miestnom cintoríne. Medzi menšie diela patrí busta Terézie Vansovej
umiestnená v pamätnej izbe autorky.
Tieto diela však neostanú osamotené, pribudnú k nim mnohé ďalšie,
ktoré budú umiestnené v galérii, slávnostne otvorenej v rámci programu
50. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.
Hoci je osobnosť Jána Kulicha v súčasnosti rozporne vnímaná, jeho
umelecké majstrovstvo sa poprieť nedá. Je to osobnosť, ktorá sa stala súčasťou tvorivého umeleckého procesu a zanechala v ňom svoje stopy.
Ivan Hraško

Jubileum nášho kazate¾a slova Božieho
Pred časom uplynulo 25 rokov odvtedy, čo do nášho cirkevného zboru
ECAV vo Zvolenskej Slatine nastúpil nový námestný farár Mgr. Juraj
Kevický, ktorý bol do zboru jednomyseľne pozvaný. Stalo sa tak na jar
roku 1990, v čase tesne po veľkých spoločensko-politických zmenách,
a my si teraz pri peknom pracovnom jubileu spomíname na uplynulý čas.
Ani sa nezdá, že je to už toľko. Veď len prednedávnom boli jeho rukami
pokrstené prvé deti, konfirmovaní prví mládežníci, sobášené prvé páry
i na večnosť odprevadení prví zosnulí. Koľko len práce bolo za ten čas
a koľko času a obetí si vyžiadala. Začali sa rozvíjať duchovné aktivity, bol
založený cirkevnozborový spevokol, ktorý reprezentuje zbor po celom
Slovensku, boli organizované mládežnícke služby Božie i mnohé ďalšie
činnosti. Pán farár sa zaslúžil aj o rozvoj a udržanie hmotnej stránky zboru. Bola zbúraná stará evanjelická škola a podľa pôvodného vzoru postavená nová budova plniaca funkciu cirkevnozborového domu, kantorského bytu a obytnej jednotky s dvomi bytmi. Generálne bol tiež opravený
chrám Boží, boli vymenené okná, strecha a opravená bola aj celá vonkajšia fasáda. Nezaostala ani starostlivosť o vnútro chrámu, oltárna časť bola
vymaľovaná, rekonštrukciou prebehol organ a nainštalované bolo aj nové

elektrické kúrenie. Postupnou rekonštrukciou s výmenou okien, strechy
a kúrenia prechádza aj farská budova.
Popri všetkých týchto aktivitách pán farár pracoval a stále pracuje na
svedomitej príprave na každé služby Božie, špeciálne na kázne, ktoré, už
ako jeden z mála, stále hovorí spamäti, nehľadiac na počet bohoslužobných príležitostí.
Ani cesta osobným životom nebola jednoduchá, Hospodin pripravil
i chvíle žiaľu, no ani vtedy náš duchovný pastier nestratil nádej v nášho
Pána a poctivo pokračoval v práci na poli duchovného i hmotného rozvoja
cirkevného zboru.
Pri pracovnom jubileu tak vyslovujeme nášmu pánovi farárovi veľké
poďakovanie za jeho dlhoročné pôsobenie v našom zbore a želáme mnoho Božieho požehnania v ďalšej práci. Hospodine, sprevádzaj jeho kroky
i naďalej, veď vždy verne vyznával vieru v Teba tak, ako to spievame
i v nábožnej piesni: „Boh mi je hradom, On je moja skala, ochrana verná,
pomoc neustála...“
Ivan Hraško

Poïakovanie
„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom… Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť…” (Kaz 3, 1.7)
Naozaj ten čas neúprosne letí. Bol čas, keď sme po prvýkrát v júli roku 2004 v našej obci privítali dôstojného pána farára rímskokatolíckej cirkvi
Mgr. Vladimíra Štanga. Bol čas, keď sme sa s ním spoločne denne stretávali. A zrazu je tu čas, keď sa s ním takmer po 11 rokoch musíme rozlúčiť,
aby mohol od júla 2015 plniť svoje kňazské poslanie na novom pôsobisku tak, ako to doposiaľ robil u nás.
V mene vedenia obce i všetkých jej obyvateľov sa chcem poďakovať dôstojnému pánovi farárovi za jeho pôsobenie v našej obci, za jeho obetavú
službu ľuďom, za jeho rady a usmernenia i za jeho vynaložené úsilie pri rekonštrukcii nášho rímskokatolíckeho kostola a ostatných cirkevných
objektov.
Úprimne mu ďakujeme a na novom pôsobisku mu želáme hlavne veľa Božieho požehnania a pevného zdravia, aby mohol i naďalej vykonávať
kňazské poslanie k spokojnosti svojich farníkov.
Mária Klimentová
starostka obce

Vo Zvolenskej Slatine sa už po 3.krát pripravuje poriadne ve¾ká guèa umenia
Zvolenská Slatina počas víkendu 31.7. –
2.8.2015 zažije opäť poriadnu guču umenia.
Počas tohto víkendu
totiž mladí ľudia z o.z.
Slovenský
skauting,
21.zbor Korčín pripravujú už 3.ročník festivalu GUČA – guča umenia. Tento netradičný
festival aspoň na tri dni
oživí málo využívaný
kultúrny dom a centrum
obce, aby sa originálny
kultúrny potenciál mladých ľudí presunul z periférie komunity priamo do jej centra.
Piatok podvečer už o 16:00 hod. festival otvorí dvojhodinovým koncertom známy slovenský
hudobník Martin Geišberg. Po ňom bude nasledovať mladá bratislavská formácia Queer Jane
hrajúca indie pop.
O 20:30 hod. rozpovie svoj príbeh mladý dobrodruh Lukáš „Kuko“ Podolský, ktorý už stihol
precestovať rôzne krajiny sveta a posledných 8
mesiacov strávil v krajine hobitov na Novom
Zélande.
Pre všetkých návštevníkov festivalu, ktorým
sa nebude chcieť ísť ešte spať, premietneme kanadský film Mami! – príbeh dospievajúceho Steva s diagnózou ADHD, ktorý dojíma a nadchýna
široké publikum po celom svete.
Sobotný poobedný programový blok otvorí už
o 15:00 hod. momentálne jeden z najlepších súčasných slovenských architektov Števo Polako-

vič, držiteľ ceny CE∙ZA∙AR 2014 a Krištáľového
krídla za architektúru. Števo je súčasťou architektonického ateliéru GutGut, organizátorom festivalu Dni architektúry a dizajnu a pedagógom na
fakulte architektúry v Bratislave. Do diskusného
programu, kde budeme spoločne hľadať cesty
ako upravovať a rozvíjať dedinské prostredie bez
straty jeho prirodzenej identity sa zapojí aj jeho
kolegyňa a pravá ruka Jana Benková.
Po ňom bude nasledovať diskusný program o
písaní „Moje malé modré z neba“ Sama Marca,
načítanejšieho slovenského blogera aktuálne pôsobiaceho v Denníku N.
Diskusie následne vystrieda hudobno-filmová časť sobotného programu, ktorú otvorí mladá
podpolianska metálová kapela Follow The Goat.
Za ňou bude hneď nasledovať skvelá indie rocková kapela Elections In The Deaftown z Považskej Bystrice, ktorá bola nominovaná aj na cenu
Radio_Head Awards 2014.
Vrcholom večera bude trio vynikajúcich muzikantov hrajúcich pod názvom Talent Transport,
nadžánrové fusion presahujúce hranice medzi
jazzom, art rockom, popom ale aj súčasnou vážnou hudbou, ktoré je inšpirované Marekom Brezovským.
Sobotné nočné kino premietne film „Nick
Cave: 20 tisíc dní na Zemi“ - príďte sa pozrieť
ako charizmatický Nick Cave, austrálsky spevák,
textár, básnik a herec, strávil svoj 20-tisíci deň
na Zemi.
Nedeľné poobedie na GUČI bude patriť deťom, pre ktoré Hriňovské divadlo zahrá autorský
rozprávkový príbeh Janky Sekerešovej „Nebo a

iné ulice“ o deťoch, ktoré sa neboja plniť si sny
a rozprávku pre najmenšie deti „Pipi dlhá pančucha“. Okrem toho si budeme maľovať na tváre
a veľa sa spontánne hrať v parku hry intuitívnej
pedagogiky.
Vstupenky sa budú predávať na mieste. Celovíkendová vstupenka stojí 5 Eur a vstup na jeden
deň 3 Eur.
Hlavní partneri festivalu GUČA – guča
umenia 2015:
Obce Zvolenská Slatina, UNIAGRO s.r.o.,
MIKROMAT, spol. s.r.o. a Remonta, spol. s r.o.
Partneri festivalu GUČA – guča umenia
2015:
PROMO DESING s.r.o., COOP Jednota Krupina, Zvolenský, ReklaMag.sk, Hriňovské divadlo, Asociácia slovenských filmových klubov,
Slovenský skauting, 21.zbor Korčín Zv. Slatina,
Zvolensko-Detviansko-Krupinsko, www.interez.sk, www.zvolen.dnes24.sk, www.zv-podujatia.com, www.zvonline.sk a Rádio_FM
Text: Martin Cerovský
Foto: Matej Fekiač

Súhrn futbalového diania FK Zvolenská Slatina v sezóne 2014/2015
Skončila nám futbalová sezóna, ročník
2014/2015. Je pred nami krátky čas na oddych
a letnú prípravu pred novou sezónou a preto by
som rád zhrnul čo sa počas nej udialo. FK Zvolenská Slatina má dve družstvá. Žiakov, hrajúcich v kategórii MO U13 a mužstvo dospelých,
ktoré hrá v 1. triede Zvolen.
Naši žiaci, pod vedením pána Martina Pašku,
v tejto sezóne odohrali 20 zápasov. Deväť z nich
vyhrali, 2 remizovali a 9 prehrali, čo im zabezpečilo pekné 4. miesto pri počte bodov 29, so
skóre 43:47, z celkovo 11-tich družstiev. Je to
naozaj pekné umiestnenie vzhľadom na fakt, že
detí v našom FK je žalostne málo a tie, ktoré
hrali a bojovali, neraz pocítili, že futbal bolí a je
náročný nie len fyzicky, ale aj psychicky. Snáď
im ich energia a chuť vydrží naďalej.

Naše mužstvo dospelých odohralo 26 zápasov, 14 vyhralo, 2 remizovalo a 10 bohužiaľ
prehralo a veľakrát veľmi tesne až nešťastne –
taký je však futbal. Obsadili sme 6. miesto z
celkom 14 mužstiev so skóre 52:34 a získali
sme slušných 44 bodov. Aj naši dospelí odohrali úspešnú sezónu sprevádzanú tradičnými
trampotami so zraneniami, ktoré nás veľmi
oslabovali, nakoľko aj mužstvo dospelých trpí
nedostatkom hráčov. Chlapci to ale mnohokrát
nahradili bojovnosťou a tímovosťou a dokázali
vyhrať aj na Látkach, kde by asi nevyhrala ani
Barcelovna :) a zápasy s papierovo slabšími
súpermi sme zvládli a nie raz sme potrápili aj
mužstvá bojujúce o postup.
Počas tejto sezóny, ako počas každej, nás výdatne podporovala obec Zvolenská Slatina.

Okrem bežných, ale nie lacných výdavkov
na futbal nám zrekonštruovala elekt. rozvody
v budove, vymenili dvere, obnovili a natreli
šatne a snáď sa splní aj naše spoločné prianie
zrekonštruovať tribúny a striedačky v blízkej
budúcnosti. Za všetku pomoc a spoluprácu ďakujeme našej obci na čele s pani starostkou a
zastupiteľstvom. Ďakujeme aj našim sponzorom
za podporu.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým hráčom a hráčke za prístup, bojovnosť a nasadenie
a želám im do ďalších sezón veľa víťazstiev a
žiadne zranenia. Snáď sa nám podarí priviesť
viac detí od tabletov k futbalu a dospelým sa
budú vyhýbať tie časté zranenia....
Martin MALATINEC
podpredseda FK

V skautskej záhrade poèas leta pribudne dedinská sauna
Po úspešnej rekonštrukcii skautského domu a výstavbe skautskej záhrady sa projekt Skautské centrum Zvolenská Slatina po štyroch rokoch
neúnavnej dobrovoľníckej práce mladých ľudí z o.z. Slovenský skauting,
21.zbor Korčín Zv. Slatina blíži do finálnej podoby. Ako poslednú v areáli už toto leto postavia skauti dedinskú saunu.
Projekt „Dedinská sauna“ uspel medzi 321 prihlásenými a získal finančnú podporu spolu s ďalšími 19-timi slovenskými projektmi v rámci grantového programu Zelené oázy. Tento program vyhlásila na jeseň
2014 Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft a.s.
Impulzom k realizácii tohto projektu bol fakt, že priestor skautskej záhrady nebol počas zimných mesiacov pravidelne využívaný, a preto sa ho
skauti rozhodli funkčne doplniť o dedinskú saunu, ktorá zatraktívni tento
priestor počas zimy a zároveň bude slúžiť miestnej komunite na príjemné
voľnočasové vyžitie. Cieľom projektu je vytvoriť príležitosti a priestor na
neformálne stretávanie ľudí vo verejnom priestore, budovať u nich pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu a otužovať ich zdravie prirodzeným spôsobom.
V domčeku okrem samotnej sauny nebude chýbať ani vstupná predsieň
na odloženie si vecí a terasa s kaďou na ochladzovanie. Vykurovanie bude
zabezpečené malou fínskou pieckou na drevo, tým celý saunový rituál
naberie ešte viac na sile, pretože návštevníci si budú musieť zakúriť a počkať asi hodinu pokiaľ sa sauna vyhreje. Tento čas im bude darovaný na
utriedenie si vlastných myšlienok a preladenie sa.
Saunový domček v skautskej záhrade, by mal byť dokončený a otvorený už v októbri. Kľúče si bude možné bezplatne zapožičať na viacerých
miestach v dedine.
Na realizáciu projektu získali skauti 2000 Eur, avšak náklady budú min.
2500 Eur. Ak by ste chceli pomôcť finančne, stavebným materiálom alebo

vlastnou prácou na stavbe, určite sa ozvite na cerovsky.mato@gmail.com.
Ďakujeme!
Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a
spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy.
Text: Martin Cerovský
Vizualizácia: Matej Fekiač

Mierový beh Slovenská republika 2015
V sobotu 6.6.2015 sa aj obec Zvolenská Slatina zapojila do neobyčajného štafetového behu s horiacou pochodňou PEACE RUN.
Mierovú pochodeň nesú státisíce dobrovoľných bežcov cez viac ako
140 krajín sveta.
Pochodeň symbolizuje všetko, čo nás spája, bez ohľadu na našu národnosť, kultúru a vieru – symbolizuje priateľstvo, porozumenie, mier a
harmóniu.
Mierový beh „SRI CHINMOY ONENESS – HOME PEACE RUN“
vznikol v roku 1987. Založil ho športovec, umelec a mierový filozof Sri
Chinmoy, ktorý službe ideálom svetovej harmónie venoval väčšiu časť
života. Svojou životnou filozofiou a dielom inšpiroval ľudí najrozmanitejších národov a kultúr k tolerancii, porozumeniu a spolupráci. Za svoje
neúnavné úsilie dostal mnoho medzinárodných ocenení.

Bežci pribehli do našej obce približne o 13:00. Po stručnom predstavení
prítomným zaspievali znelku behu. Deti zo ZŠ s MŠ Terézie Vansovej sa
predstavili s ukážkou ľudovej piesne.
Po asi 30-minútovej zastávke, počas ktorej sa bežci občerstvili, štafetový beh pokračoval do Očovej.
„Mier neznamená neprítomnosť vojny.
Mier znamená prítomnosť harmónie,
lásky, spokojnosti a jednoty.“
Sri Chinmoy
Mgr. Alena Kubovská, poslankyňa OZ
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