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Naša dedina – naša spoloèná radosť aj starosť
Určite si väčšina z Vás všíma, ako vyzerá
naša obec. Ja po nej neviem prejsť bez toho,
aby som si nevšimla odhodený papier,
preplnený smetný kôš či „vyhúknutú trávu“. A hoci sa na obecnom úradu snažíme
o pravidelnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov, cintorína, autobusových
zastávok, parkov, stále je čo zbierať, kosiť,
zametať, vynášať smeti. Najväčší neporiadok sa však robí okolo veľkoobjemových
kontajnerov, umiestnených v našom cintoríne a vo dvore obecného úradu. Hlavne
cez víkend, keď ste v nedeľu popoludní zašli do cintorína upratať si hroby a vyhodiť
staré kytice či kahance do kontajnera, okolo neho bol vždy nehorázny neporiadok,
hoci bol v piatok vyvezený a okolie upratané. Donekonečna sme upratovali a stále bolo toto miesto nedôstojné cintorína.
Z uvedeného dôvodu sme veľkoobjemový
kontajner z miestneho cintorína odpratali
a pri vchodoch do cintorína sme umiestnili
1100 l plastové kontajnery, ktoré by mali
na odpad z cintorína, na ktorý by mali výlučne slúžiť, v každom prípade postačovať.
Dôrazne chceme upozorniť občanov na to,
že nosiť do týchto kontajnerov komunálny
odpad či bioodpad z domácností je zakázané. Každý má predsa možnosť vývozu komunálneho odpadu v nádobách na to určených (110 l nádoba) priamo spred svojich
rodinných domov. Množstvo smetných
nádob nie je obmedzené. Preto nevidíme
dôvod, aby niekto nosil komunálny od-

pad do kontajnerov v miestnom cintoríne.
Je nedôstojné takto sa správať k pietnemu miestu, kde odpočívajú naši najbližší.
Oplotenú časť, v ktorej bol umiestnený
veľkoobjemový kontajner sme uzatvorili
a označili tabuľkami s tým, že naďalej bude
slúžiť na uloženie väčšieho množstva bioodpadu z domácností (konáre, burina, tráva), avšak o jeho sprístupnenie treba požiadať na obecnom úrade. Kľúč bude každému
na vyžiadanie poskytnutý a po uložení bioodpadu musí byť opäť vrátený na obecný
úrad. Nemuseli by sme takéto miesto pre
občanov poskytnúť, pretože pravidelne
zabezpečujeme vývoz bioodpadu formou
plastových 220 l nádob, avšak vychádzame
týmto spôsobom v ústrety občanom, ktorí
majú jednorázovo väčšie množstvo bioodpadu. Podobné miesto je zriadené aj v časti
Kobeľovec pod záhradnými chatkami. Bioodpad sem dovezený je potom odvážaný
obecným traktorom na skládku Spoločnosti Pohronie.
Aj vo dvore obecného úradu je umiestnený kontajner, ktorý je pravidelne napĺňaný komunálnym odpadom z domácností,
hoci je určený len na odpad z verejných
priestranstiev a budovy obecného úradu. Aj
tento kontajner obec v blízkej budúcnosti
vymení za 1100 l nádoby, ktoré na odpad,
na ktorý sú určené, budú určite postačovať.
Veľkoobjemové kontajnery sú v obci rozmiestňované len dvakrát v roku – v jarných
a v jesenných mesiacoch. O mimoriadny

Uznanie za pamätník rodákovi
Minulý rok sme si v obci pripomínali 160. výročie narodenia
a 100. výročie úmrtia nášho rodáka Jána Bahýľa, konštruktéra vrtuľníka. Pri tejto príležitosti bol v centre obce vytvorený jemu venovaný park. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj členovia
Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika, ktorí
veľmi ocenili aktivitu našich občanov a rozhodli sa pani starostke
Márii Klimentovej, autorovi projektu Matejovi Fekiačovi a iniciátorom Zuzane Pavlíkovej a Ivanovi Hraškovi udeliť ďakovný
list. Všetci si veľmi vážime, že i cez takéto projekty sa Slatina
stáva nielen krajšou, ale aj známou a oceňovanou.
kultúrna komisia

vývoz veľkoobjemového alebo stavebného odpadu veľkoobjemovým kontajnerom
môžu občania obec požiadať, avšak jeho
uloženie na skládke Spoločnosti Pohronie
si musia zaplatiť. Nie je povinnosťou obce
mať v obci rozmiestnené veľkoobjemové
kontajnery celoročne. To by sme potom
paušálny poplatok za vývoz odpadu nemohli vyberať vo výške 16,43 Eur/osobu,
ale minimálne raz toľko. A to by sa určite väčšine obyvateľov tejto obce nepáčilo.
Uloženie odpadu na skládku je najväčšia
položka, ktorú musíme zaplatiť my všetci.
Keď niekomu stačí vyvážať odpad formou
110 l nádob každé dva týždne, prečo by
táto forma vývozu nemohla postačovať
všetkým. Aj tak je pravdou, že veľkoobjemové kontajnery v cintoríne a vo dvore obecného úradu využívajú pravidelne
jedni a tí istí ľudia. Naučme ich poriadok!
Upozorňujem ešte, že obidve miesta budú
monitorované kamerovými systémami a ja
verím, že nové 1100 l nádoby budú slúžiť
len na to, na čo majú. Ďakujem všetkým za
pochopenie.
Mária Klimentová
starostka obce
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Májové a júnové podujatia organizované obcou
Jubilejný desiaty ročník Súťaže predníkov o Cenu Rinalda Oláha
prebiehal v dňoch 13. – 14. mája v našom kultúrnom dome. Tohto roku sa prihlásilo sedem predníkov, šiesti zo Slovenska a jeden
z Česka. Oficiálne o Cenu Rinalda Oláha súťažili len šiesti predníci,
Michal Bittó sa pre nízky vek zúčastnil nesúťažne. Sprievodnou kapelou im aj tento rok bol Temperament Cimbal Orchestra pod vedením
Michala Oťapku. Pozvanie do poroty prijali Andrej Baran, Stanislav

Palúch, Barbora Botošová, Viliam Didiáš a Ján Hronček. I tento ročník bol naplnený krásou hudby a majstrovstvom virtuózov. Porota
preto musela riešiť ťažkú dilemu, lebo vybrať z takej kvality, aká sa
zišla tento rok, bolo naozaj veľmi ťažké. Napokon sa však rozhodli
a v 1. kategórii sa laureátom Ceny Rinalda Oláha stal Miroslav Kapec
a v 2. kategórii Marek Konček. Avšak naprázdno neodišli ani ostatní.
Keďže každý vynikal v niektorej hodnotenej oblasti, porota rozhodla
o udelení mimoriadnych cien Jánovi Čipčalovi a Jánovi Berkymu
z prvej, Tomášovi Luptákovi a Pavlovi Popelkovi z druhej kategórie
a aj nesúťažne sa predstavujúcemu Michalovi Bittóovi. Miroslav Kapec získal aj cenu diváka. Ani tento rok sa podujatie nezaobišlo bez
výtvarného umenia. Vo vstupnej hale kultúrneho domu prezentoval
svoje diela mladý maliar Gabriel Kurák, vytvárajúci svoje diela s folklórnou tematikou pomocou zeme, čo všetkým zúčastneným prinieslo jedinečný zážitok. Prestávku medzi súťažnou časťou a vyhodnotením tento rok vyplnil súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Všetkých
usporiadateľov potešila aj preplnená kinosála, ktorá bola krásnym
a povzbudivým zážitkom i pre súťažiacich.
Keďže prvý júnový deň patriaci všetkým deťom vyšiel na štvrtok,
my sme ho oslavovali s dvojdňovým odstupom v sobotu tretieho júna.
Už v poradí druhýkrát sa konal v športovom areáli plnom atrakcií pre
menšie i väčšie deti. Členovia našich športových klubov pripravili pre
deti jednoduché hry, sprístupnili im i rodičom zákulisie slatinského
športu, a tak možno i pomohli zrodiť ďalšiu generáciu slatinských

športovcov. Rôzne hry a aktivity pripravili aj členova ostatných organizácií, nechýbalo ani rozprávkové divadlo a potešiť deti prišli so zaujímavým programom aj sokoliari. Za prechod každým stanovišťom
získali deti sladkú odmenu, nechýbalo ani občerstvenie na doplnenie
síl pred ďalšími hrami a športmi. I tento rok sa podujatia zúčastnili desiatky detí, čo svedčí o veľkej popularite tohto podujatia medzi našimi
občanmi i tými z okolitých obcí či miest.
Druhá júnová nedeľa v Slatine patrila siedmemu ročníku Slatinského jarmoku. V centre obce sa zhromaždilo množstvo predajcov so
svojimi stánkami a priestor pred kultúrnym domom zaplnili ľudoví
výrobcovia aj členovia obecných organizácií so svojím umeleckým
i prezentačným tovarom. Priestor pred Jednotou patril folkloristom.
Svojimi domácimi pochúťkami, prezentačnými materiálmi i tanečno-speváckym umením sa predstavili Pazovský ľudový orchester – Pazovskí kocúri a Združenie pazovských žien zo Starej Pazovy v Srbsku,
Ečerská folklórna skupina Zelený veniec z Ečeru v Maďarsku,
Folklórny súbor Starišan z Prešova a naša Folklórna skupina Slatina.
Pochúťky pre návštevníkov pripravili i naše dôchodkyne, poľovníci,
hasiči i podnikatelia. Hostia a naša skupina nás potešili vystúpením
i na galaprograme v záhrade Penziónu Zlatý dukát. V rámci doobedňajšieho programu sa predstavili aj deti zo Základnej umeleckej školy
Heuréka. Bohužiaľ, priaznivo vyzerajúce počasie sa poobede zmenilo
a pre silný vietor a následný dážď sa jarmočnisko predčasne vyprázdnilo. Počasie je však už také, no i napriek jeho nepriazni môžeme
skonštatovať, že i siedmy Slatinský jarmok sa vydaril a priniesol krásne chvíle začínajúceho leta. Treba i spomenúť, že tento jarmok nesie
jedno NAJ – najvyšší počet stánkov. Trochu však mrzí, že mnohí
obyvatelia obce o jarmok neprejavili záujem a možno už i opakovane
naň neprišli. Preto vyzývame: PRÍĎME! Príďme popozerať, zabaviť
sa, poprechádzať, postretávať sa s priateľmi, susedmi i známymi, veď
je to pre nás! Nemusíme míňať vysoké sumy, len podporiť to naše
slatinské, vďaku čomu sme i my Slatinčanmi.
Ivan Hraško

Z denníka starostky
31. marec
20. apríl
22. apríl
27. apríl
28. apríl
29. apríl
30. apríl
6. máj
14. máj
16. máj
17.-18. máj
27. máj
2. jún
3. jún
10. jún
19. jún

Slávnostné prijatie učiteľov ZŠ s MŠ T.Vansovej pri príležitosti Dňa učiteľov v obradnej sieni
Regionálna prehliadka seniorských speváckych súborov Jednoty dôchodcov Slovenska vo Zvolenskej Slatine
80. výročie založenia skautingu v našej obci
Zasadnutie Rady ZMO okresov Zvolen, Detva, Krupina v Budči
Stretnutie starostov okresu Zvolen s podpredsedom NR SR Petrom Pelegrínym, poslancom NR SR
Jánom Senkom a prednostom Okresného úradu vo Zvolene Samirom Moumanym vo Zvolene
Beh Slatinou a májový guľáš DHZO pri hasičskej zbrojnici
Na Slatinskú nôtu – prehliadka v speve ľudových piesní z Podpoľania detí základných a materských škôl
Cyklojazda o slatinský zlatý dukát
Súťaž predníkov o Cenu Rinalda Oláha
Slávnostné otvorenie rýchlostnej cesty R2 – Masarykov dvor
28. snem ZMOS v Bratislave
Slávnostné prijatie matiek v obradnej sieni pri príležitosti Dňa matiek
Zasadnutie Koordinačného združenia Podpoľanie v Starej Hute
Deň detí v športovom areáli
Slatinský jarmok
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Na slatinskú nôtu – netradièný darèek ku Dòu matiek
V nedeľu popoludní 30. apríla patril Kultúrny dom vo Zvolenskej Slatine deťom,
ktoré sa prihlásili na prehliadku v speve
ľudových piesní z Podpoľania.

V troch kategóriách sa predstavilo 29
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. Sprevádzal ich
Temperament cimbal orchestra, jeho primáš pochválil všetky deťúrence, že si vybrali a zaspievali krásne slovenské ľudové
piesne. Speváčky a speváci si odniesli ceny
vyrobené špeciálne pre 3.ročník speváckej
prehliadky Na slatinskú nôtu. Každé dieťatko, ktoré sa odvážilo postaviť sa na pódium
pred mikrofón a zaspievať obecenstvu, zís-

kalo na pamiatku i malé darčeky od sponzorov.
Všetkých účastníkov tohto milého podujatia zaujali svojím programom malí
slatinskí muzikanti i tanečný kolektív
Borovka zo Zvolenskej Slatiny a Detská
ľudová hudba Stožkárik zo Stožku. Vo vestibule boli pripravené stánky, v ktorých si
mohli všetci zakúpiť suveníry vyrobené
deťmi, ale i krásne šperky pre malé i veľké
parádnice.
Program bol venovaný všetkým mamám
a starým mamám. Moderátorom tejto krásnej akcie bol Martin Kopor, ktorého poznáme z Rádia Regina. Svojimi vtipnými
poznámkami, improvizáciou a moderovaním vo veršoch dodal tomuto dojímavému
podujatiu i humorný nádych. A tak sa na
tvárach mamičiek a starých mám kotúľali
slzy nielen od dojatia, ale i od smiechu. Pri
jeho príhovore ku Dňu matiek nezostalo
v sále suché ani jedno oko: „V mene vašich detí vám chcem poďakovať za každú
rozprávku, ktorou ste obohatili detskú
dušu. Za každú pieseň zaspievanú s láskou
nad kolískou. Za každý bozk na dobrú noc
a za každé ráno a každý deň s mamou. Za
strach o dieťa, keď sa zmietalo v horúčke,
za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti učíte viere a láske,
že každý deň im odovzdávate kus seba. Za

Beh Slatinou 2017

to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď
kráčajú životom. Tiež za to, že stojíte pri
nich v dobrom aj v zlom a že vaše láskavé
oči neochvejne sledujú každý ich krok.“
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 i tradíciám našich predkov. Ďakujeme Obecnému úradu vo
Zvolenskej Slatine za spoluorgnizáciu
podujatia. Veľká vďaka patrí i rodičom,
ktorí podporujú svoje ratolesti.
Záverečnú pieseň Borovka, borovka si
zaspievali všetci spolu – deti, organizátori
i obecenstvo.
Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová
SZUŠ Heuréka

A máme po druhom ročníku. Touto cestou by sme sa chceli všetkým poďakovať za skvelú účasť (91 bežcov v 2 kategóriach). Ďakujeme aj DHZ Zvolenská Slatina a všetkým ich
členom za skvelú spoluprácu a perfektný guláš, ako aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám
pomohli túto akciu zorganizovať a pripraviť. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

Výsledky:
DETI: DOSPELÍ:
1. miesto – Samuel Barcík 1. miesto – Martin Schieber
2. miesto – Adam Barcík 2. miesto – Mário Pavlík
3. miesto – Šimon Fiľo
3. miesto – Lukáš Koncz
Špeciálna cena pre naj bežkyňu – Katka Guzmová

Bc. Peter Jandura

Slovensko uprostred Európy – už 25 rokov
V júli ubehne už štvrťstoročie odvtedy ako sa začal proces osamostatnenia Slovenska. Pred 25 rokmi sme žili ešte v spoločnom štáte Čechov
a Slovákov. Vyhlásením zvrchovanosti Slovenska 17. júla 1992 sa začal
proces osamostatnenia. Prvého septembra bola prijatá ústava a 25. novembra federálne zhromaždenie prijalo zákon o rozdelení Československa. Proces sa zavŕšil na Nový rok 1993 vznikom dvoch samostatných
štátov. V Európe to v tom
čase nebolo ojedinelé. Štáty sa delili a spájali. No
len málokde sa to podarilo
pokojnou cestou ako u nás.
Čas ukázal, že predpovede
niektorých skeptikov sa nenaplnili a Slovenská republika sa etablovala v Európe
a smelo sa môžeme porovnávať s našimi susedmi.

Samostatný štát bol aj novodobým cieľom Matice slovenskej. Matičiari
si preto vyhlásenie zvrchovanosti spolu so samosprávami pripomínajú na
mnohých miestach Slovenska. Tento rok bude zapálená vatra zvrchovanosti po určitej prestávke na symbolickom mieste v geografickom strede
Európy blízko obce Kremnické Bane. Bude to 15.7. Kultúrny program
s vystúpením prevažne folklórnych kolektívov začne o 17:00 a vatru zapáli predseda Matice o 20:00.
Takmer každoročne sa aj v našej obci podarí zorganizovať spomienku na túto udalosť. Pri tomto jubileu Miestny odbor MS spolu s obcou
a Miestnou organizáciu SNS pripravujú slávnosť 21. júla vo večerných
hodinách. Vatra bude tradične na Čertovom vŕšku a nebude chýbať ani
občerstvenie a kultúrny program. Všetkých srdečne pozývame a veríme,
že sa počasie vydarí lepšie ako vlani.
Marek Hanuska
Na fotografii: Vatra z pred 10 rokov. Vatru zapaľuje vtedajší starosta
Ján Beňo.

Divadelné okienko DOS T. Vansovej
– Ochotnícke divadlo hrá Ochotnícke divadlo
26. marca 2017 sa Vám divadelný ochotnícky súbor T. Vansovej predstavil novou
hrou od poľského autora Michala Baluckiho
– Ochotnícke divadlo. Po dvoch rokoch hľadania vhodného divadelného scenára sa mi
zapáčil najskôr názov hry a po prečítaní aj námet. Tak a ideme do toho! Ale kto bude režisér a kto herci? Ako vedúcej divadelného sú-

boru všetky rozhodnutia ostali na mne. A ako
zodpovedná vedúca som sa teda obetovala
a zobrala som rolu režiséra. Môžem povedať,
že byť režisérom je veľmi ťažká a zodpovedná
práca. Do súboru sme privítali aj 3 nových
členov a len čas ukáže, či ostanú verní divadelným doskám. Ukázalo sa, že dať si presný
dátum premiéry bol veľmi dobrý nápad, hnalo
nás to dopredu a každým novým nácvikom
sme sa posúvali vpred. K dátumu premiéry
vznikli v dedine aj reči, a tak na vysvetlenie
uvádzam nasledovné: divadelnou hrou sme
sa chceli zúčastniť oblastnej prehliadky a tá sa
konala 01. 04. 2017 v Kriváni, a keďže sme
chceli prvýkrát hrať pred domácim publikom,
tak tento dátum bol najvhodnejší. Na oblastnej prehliadke sme obstáli veľmi dobre, bolo
len pár kritickým postrehov od porotcov, kto-

ré mali svoje opodstatnenie. Dokonca Ivan
Hraško dostal diplom za hlavnú mužskú rolu.
Výsledkom bol úspech, a zaslúžený, a odporučenie zúčastniť sa krajskej divadelnej prehliadky – Zochova Revúca.
Na Zochovu Revúcu som sa vybrala na
všetky 3 dni, nabrať skúsenosti a pozrieť ako
hrajú ostatné divadelné súbory z iných regiónov. Ale obstáť medzi poloprofesionálnymi
divadelnými súbormi, kde režisér alebo aj
herci sú profesionálne vzdelaní, sme nemali
veľkú šancu. Tu som si položila pár otázok.
Kam kráčaš ochotnícke divadlo, čo je to
ochotnícke divadlo a pre koho hráš ochotnícke divadlo? Nadobudla som dojem, že niektoré predstavenia boli určené len pre porotu.
Naše divadelné predstavenie uvideli i hostia kúpeľov Sliač a aj občania Lieskovca. Kde
nás ešte pozvú, neviem, ale určite nás budete
môcť vidieť na dedinskej akcii – Divadelný
týždeň, ktorý pripravuje miestny odbor MS
v dňoch – 15. – 22. 10. 2017. Chcela by som
na toto podujatie pozvať divadelné súbory,
ktorých predstavenia som videla v Revúcej
a veľmi sa mi páčili. Tak budete mať možnosť vidieť niečo aj z „iného súdka“. Už teraz
Vás prosím, aby ste si pre toto podujatie našli čas a zúčastnili sa na predstaveniach, lebo
potlesk je pre každého divadelného herca tá
najkrajšia a najlepšia odmena.
Divadelné okienko – Výzva
Na budúci rok si divadelný súbor pripomenie 100. výročie založenia ochotníckeho
divadla v dedine, a tak sa patrí to aj poriadne
osláviť nejakým divadelným predstavením.
Preto by som Vás chcela požiadať, milí priatelia ochotníckeho divadla, ak máte nejaké
nápady, básničky, zabudnuté príbehy, kto-

ré by bolo možno spomenúť v divadelných
predstaveniach alebo nebodaj aj scenár hry,
nenechávajte si to pre seba. Môžete ma osloviť na ulici, prísť za mnou domov, napísať mi
na zkokavcova@gmail.com. Tiež potrebujeme aj nových členov do súboru, a to nielen
hercov, ale aj ľudí, ktorí zabezpečujú potrebné práce ohľadom divadla a akcií, ktoré pripravujeme. Na veku nezáleží, čo je rozhodujúce, je ochota a chuť pracovať a obetovať svoj
voľný čas. Príďte medzi nás. Divadelný súbor
nemá pravidelné stretnutia, preto bude vhodné, ak oslovíte mňa alebo niekoho z členov
nášho súboru.
Zuzana Kokavcová

Slatinskí mládenci opäť rúcali máje
Rok utiekol ako voda, opäť prišiel mesiac
máj. Čo bývalo v minulosti samozrejmosťou,
je už dnes skôr raritou. Na mnohých miestach
po Slovensku sa dnes ľudové tradície poväčšine
obnovujú, nás však môže tešiť, že u nás v Slatine sa stále zachovávajú.
Partia mladých ľudí, kamarátov sa aj tohto
roku zišla, aby tradícia stavania a váľania májov v Slatine nezanikla. Opäť sa nám s pomocou mnohých zainteresovaných ľudí podarilo
máje postaviť. Nielen hlavného mája, ale aj
malé máje, čím sa veru môžeme pochváliť, lebo
stavať máje po celej dedine, to už veru nie je
na Slovensku bežná vec. Obzvlášť nie v takej
veľkej dedine, akou Slatina je. Samozrejme,
čo sme postavili, bolo treba aj zvaliť. Aj keď
tohto roku netradične, o týždeň skôr ako býva
zvykom. Jednoducho sme sa museli prispôsobiť viacerým faktorom, nebolo to len tak bezdôvodne. To však nie je všetko, čo bolo tohto
roku inak. Takmer 6 týždňov sme sa schádzali
po večeroch v kultúrnom dome a snažili sme sa
nacvičiť pekný program pod hlavný máj. Žiaľ,
počasie nám teraz pripravilo nemilé prekvapenie. Akurát, keď bolo treba váľať hlavný máj,
prišla búrka. Program tak napokon prebehol
v kultúrnom dome. Chceli by sme sa osprave-

dlniť všetkým vám, ktorí ste sa prišli pozrieť
na váľanie mája neskôr. Za normálnych okolností by sa, samozrejme, počkalo, kým dážď
neprejde, lenže ľudová hudba, ktorá nás celý
deň sprevádzala, musela byť už o 19. hodine

v Detve a plniť si tam ďalšie muzikantské povinnosti. Mrzí nás, ak ste program nevideli.
Tých odvážlivcov, ktorí aj napriek nečasu prišli
presne na 18. hodinu, sme sa ale snažili vyrozumieť, že program prebehne v kultúrnom dome.
Mrzí nás to o to viac, že tento rok sme to chceli
posunúť opäť o stupienok vyššie, prichystalo sa
ozvučenie pod hlavným májom, pre všetkých
bol prichystaný guľáš. Nič sa nedá robiť, o rok
si to snáď spolu s vami vynahradíme. Aj keď

my postarší sa už niekoľko rokov poberáme do
„májového dôchodku“, láska k folklóru a vzťah
k rodnej obci však nepustia. Ako ste však mali
možnosť aj na vlastné oči vidieť, pribudlo medzi
nás množstvo mladých ľudí, ktorým postupne
môžeme odovzdávať povestné žezlo. A čo je
snáď najdôležitejšie, vznikla v tejto obci jedna
super partia! No a samozrejme, zachovali sme
tradíciu, aj keď hlavný máj nemal 33 metrov.
Bol však bez debaty v širokom okolí najkrajší,
baby ďakujeme.
Na záver by sme sa ešte raz chceli všetci
„májoši“ poďakovať. Hlavne, samozrejme,
nášmu „vrchnému“ Matúšovi, bez ktorého by
sme to nedali, pani starostke, Jarovi Dobiasovi,
Maťovi Mičianikovi, Milutovi Beňovi, Ivkovi
Pavlíkovi, Peťovi Urdovi, Ľubovi Žubritovskému, Ľubovi Kmeťovi, Ľudovej hudbe Milana
Plavuchu, všetkým rodinám, ktorým sme váľali máje, že nás čakali a našli si pre nás chvíľku
času, a všetkým vám, ktorí nám fandíte a držíte
palce. Špeciálne ďakujeme Monike Žubritovskej, ktorá chodila medzi nás a nacvičila s nami
krásny program. Ak sme na niekoho zabudli,
prosíme, prepáčte. Takže o rok vybavíme počasie a... ...slatinskí mládenci stavajú máje!
Matej Žubritovský

Významní rodáci – Martin ¼upták-Sanitrár

M. Ľupták-Sanitrár na FS pod Poľanou v Detve

V dejinách našej obce nájdeme množstvo osobností, ktoré znamenali prínos do
slovenskej vedy, kultúry či umenia. Preslávili sa svojím talentom a schopnosťami
v regionálnom i celoštátnom meradle. Nastúpili cestu vzdelania, nových myšlienok,
túžob, svojou stopou poznačili svet, posunuli ho dopredu. Dopredu však nemusia
posúvať len nové myšlienky, obohacovanie starších poznatkov či premena spôsobov vnímania. Dopredu nás môže posunúť
aj tradícia, tá, ktorá má storočia. Ale čo?
Dopredu s minulosťou? Áno! Pretože tak
nezabudneme na svoje korene a budeme
schopní vnímať prepojenie moderného napredovania života a starej tradície. To nás
posunie vpred, takže nebudeme opovrhovať starým, ale budeme ho zachovávať.
To sa v súčasnosti stále aj deje, máme
mnoho folklórnych skupín, ktoré rozvíjajú
tradičný, technicky nedopracovaný folklór.
Bohužiaľ, originálnych nositeľov tradičnej
ľudovej kultúry je už dnes ako šafranu.
Vytrácajú sa spolu s tradičným vidieckym
spôsobom života. Každý sa zapojil do nového života, lebo doba si to nevyhnutne
vyžiadala. Preto je vhodné v tomto čase
folklórnych slávností a i nášho Slatinského

jarmoku pripomenúť si človeka, ktorého
pôvod siaha do Slatiny a ktorý bol nositeľom tradičného slovenského života. Bol
to Martin Ľupták-Sanitrár, ktorého 35. výročie smrti si tohto roku pripomíname.
Prečo bol práve on takýmto nositeľom?
Bolo to preto, lebo sa narodil do doby,
v ktorej sa tradične ešte žilo, a takého života sa nevzdal ani v období prevratných
zmien 20. storočia. Narodil sa 14. augusta
1911 v našej obci rodičom Jánovi Ľuptákovi a Márii, rodenej Ďuríčkovej. Otec bol
roľník, no okrem toho robil po dedine aj
murárske práce. Ľudovému umeniu sa venoval aj Martinov brat Ján, ktorý bol rezbárom a výrobcom hudobných nástrojov.
V Slatine žil do roku 1922, keď sa rodina presťahovala do Trebule pri Kováčovej,
dnes súčasť Kováčovej. Mladý Martin sa
začal živiť tradičným podpolianskym spôsobom, od malička pásaval ovce a neskôr
sa stal bačom najprv na súkromnom hospodárstve a neskôr na družstve. Tejto práci sa
venoval v podstate po celý život. Prerušenie prišlo v čase, keď sa narušil beh sveta,
keď do neho vstúpila vojna. Počas druhej
svetovej vojny bol stiahnutý do aktívnej
vojenskej služby v slovenskej armáde. Počas frontových bojov sa mu podarilo prebehnúť na ruskú stranu, no neskôr ho zajali
Nemci, a to už putoval do koncentračného
tábora Mauthausen, z ktorého sa mu, našťastie, podarilo vrátiť do svojho pôvodného života. Umrel 7. 12. 1982 v Kováčovej.
Jeho tradičnú prácu sprevádzali aj tradičný spev a hudba. Ľudovej piesni sa
priučil od starého otca i otca a svoj spev
sprevádzal hrou na fujare, píšťale či gajdách, zachovával pri tom tradičný spôsob hry, necifroval. Svoje umenie si nenechával len pre seba, ale ponúkal ho aj
ďalej účinkovaním vo folklórnych súboroch Očovan a Marína. S našou ľudovou
kultúrou precestoval aj cudzinu, vystupoval
v Poľsku či bývalej Juhoslávii. Nebol však

Blahoželáme
Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch apríl, máj a jún 2017
oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Zo srdca Vám želáme, aby sa aj naďalej plnili Vaše túžby, predsavzatia a životné ciele!

Narodili sa
Dávid Čipčala
Alexandra Čipčalová
Viktória Halgašová
Nina Bumberová
Sofia Handlovská
Patrícia Kováčová

Jaroslav Gašpar
Ján Berky
Nikola Pacajová
Emma Kováčová
Jakub Messerschmidt

Život je pieseň, nuž si ju spievajte, život je sen, nuž ho uskutočňujte,
život je láska, tak si ju chráňte!

len interpretom piesní, ale aj ich tvorcom.
Spieval na základe toho, čo mu život dal.
Tak ako kedysi ľudia svoje žiale, radosti
i dobové spoločenské udalosti vyspievali
v piesňach, tak robil aj on. Spieval o matke,
rodnom kraji, horách i dolinách a neobišiel
ani aktuálne udalosti 60. rokov, ani let
prvého kozmonauta. Ľudovú kultúru teda
iba nezachovával, ale aj tvoril, čiže robil
to, čo generácie pred ním, i keď nám sa to
môže zdať nevšedné. Popri hre na fujare
ich od 50. rokov aj vyrábal.
Svoje umenie posúval aj ďalej, zaúčal
mnohých mladých záujemcov o ľudovú
kultúru, medzi nimi napr. Igora Danihela.
Svojimi znalosťami prispel aj ako člen odborných porôt v súťaži výrobcov ľudových
hudobných nástrojov o Cenu dr. Ladislava
Lenga. Za umenie, ktoré predvádzal, získal roku 1973 vo Východnej prvú cenu
v sólovom vystúpení a za prínos do oblasti folklóru získal roku 1977 titul zaslúžilý
pracovník kultúry. Viackrát nahrával aj pre
rozhlas a ako typický predstaviteľ ľudového človeka – pastiera sa dostal aj do ﬁlmov
Katera; Deň, ktorý neumrie; Pacho, hybský
zbojník; Plavčík a Vratko. Do svojho ﬁlmu
Postav dom, zasaď strom ho obsadil aj Juraj Jakubisko, stvárnil tu ako inak, pastiera.
Vystupoval aj v polohranom ﬁlme o ľudovej kultúre Vystrúhaj mi koníčka o vnímaní
folklóru u rôznych generácií. Roku 1969
o ňom Ústav hudobnej vedy SAV nakrútil
dokumentárny ﬁlm.
Tradícia zachovaná i tvorená je nádherou, ktorú sa nedá neobdivovať. To bola
aj náplň práce a života Martina ĽuptákaSanitrára. Žiť tradične sa už dá len ťažko,
no žiť spätí s tradíciou sa dá, dá sa ju vložiť
do bežného života, dá sa ju zachovávať
v ľudovo-umeleckej činnosti, ako sa robí
v Slatine aj dnes, čoho dôkazom boli opäť
aj vystúpenia našej FSk Slatina. Nech nám
tento odkaz pretrvá naveky!
Ivan Hraško

Rozlúèili sme sa
Viera Mrenicová
Jozef Orság
Anna Šimiaková
Jozef Jardek

Anna Lietavová
Anna Melicherčíková
Madlena Sliacka

Nikto tu večne nebude, tak je to v našom osude.
No svetlá stopa nevybledne,
bude aj z hrobu viesť žiarivým jasom hviezd!

Skauting vo Zvolenskej Slatine má už 80 rokov
Počas víkendu 22. – 23. apríla sa konala
oslava 80. výročia založenia 1. skautského
oddielu u nás vo Zvolenskej Slatine.
Stretnutie začalo poobede slávnostným
odhalení pamätnej tabule na stene skautského domu, ktorá pripomína, že skautský oddiel napriek
zákazu klerofašistickým a neskôr
aj komunistickým
totalitným
režimom prežil až do
dnes a vždy sa našli
ľudia verní skautským myšlienkam,
ktorí jeho činnosť
v našej dedine obnovili.

Neskôr sa pokračovalo vysadením pamätnej jablone v skautskej záhrade. Najočakávanejším bodom programu bola premiéra filmu Skauti spod Korčína v kinosále
kultúrneho domu, ktorý dokumentuje históriu aj súčasnosť skautského
hnutia vo Zvolenskej Slatine.
Po filme nasledovalo pohostenie a slávnostný skautský táborový oheň v skautskej záhrade, pri ktorom si najmä starší
bývalí členovia zaspomínali na
časy, keď boli ešte mladí a chodievali na skautské tábory.
V nedeľu sa konal spoločný
výstup na Korčín, najvyšší vrch
slatinského chotára, podľa ktorého je pomenovaný náš skautský zbor.

Tešíme sa, že na spoločné stretnutie prišli mnohí súčasní aj bývalí členovia, rodičia detí, pozvaní poslanci obecného zastupiteľstva aj pani starostka.
Martin Cerovský
vedúci slatinských skautov

Vo Zvolenskej Slatine sa pripravuje opäť poriadne ve¾ká GUÈA umenia
Na konci júla Zvolenská Slatina zažije opäť poriadnu GUČU umenia. Počas víkendu 28.7. –29.7.2017 v bývalom Kine Pokrok Zvolenská Slatina o.z. GUČA umenia v spolupráci s o.z. Slovenský skauting,
21.zbor Korčín pripravujú už 5. ročník festivalu GUČA umenia, na
ktorom sa kvalitná alternatívna muzika stretáva s divadlom, diskusiami, cestopismi, vizuálnym umením, literatúrou a filmom. Dlhodobo
sa snažíme vytvárať jedinečný
priestor na stretnutie rôznych pohľadov na umenie a svet. Festival
pripravujeme ako oslavu slobody
a tolerancie.
A čo prinesie festival tento
rok?
Novinkou tohtoročného festivalu budú nočné tancovačky, ktoré sú
naplánované v piatok aj v sobotu
v noci po skončení koncertov. Nebude chýbať festivalové trhovisko,
ktoré aj tento rok opäť vyrastie pred kultúrnym domom. Medzi koncertami si budete môcť posedieť v štýlovej záhradnej čajovni alebo si dať
grilované klobásky v stánku u Maňa. Nebudú chýbať ani stánky šikovných remeselníkov a mladých slovenských dizajnérov.
Ktoré koncerty si netreba nechať ujsť?
Festival už v piatok podvečer o 18:00 hod. otvorí sólo koncertom
slovenský pesničkár Nany Hudák. Headlinerom piatkového večera je
raperské duo Vec a Škrupo.
Sobotný program začína už o štvrtej poobede. Môžete sa tešiť na výbornú postrockovú kapelu The Ills, ktorá brázdi hudobné festivaly po
celej Európe. Večer vyvrcholí koncertom legendárnej punk-rockovej
kapely Slobodná Európa a pre tých čo sa budú chcieť zabávať aj dlhšie,
bude pokračovať tancovačka s DJ Jakubom z MALALATA, ktorý hráva na festivaloch Pohoda alebo Grape. Má pre vás pripravenú jedinečnú
fúziu balkan beats, mexickej cumbie a karibského reggae.
Vstupenky:
Lístky sa nepredávajú v predpredaji, budú sa dať zakúpiť priamo na
mieste.
8 €/ 1 deň
12 € / permanentka
PIATOK 28.7.2017 /kino stage/
18:00 - 19:00
koncert Nany Hudák /folk/

20:00 - 21:00
22:00 - 23:00
0:00 - 2:00

koncert Jano Hurtík a Bufet /folk/
koncert Vec a Škrupo /rap/
DJ Sionni

PIATOK 28.7.2017 /club stage/
19:00 - 20:00
divadelná monodráma Metamorfózy ženy
21:00 - 22:00
prednáška Po smrti budem stromom
23:00 - 0:00
dokumentárny film Skauti spod Korčína
SOBOTA 29.7.2017 /kino stage/
16:00 - 17:00
koncert Kazítko /alternative-rock/
18:00 - 20:00
koncert SAYS/indie-electro-dreampop/
20:00 - 21:00
koncert The Ills /post-rock/
22:00 - 23:00
koncert Slobodná Európa /punk-rock/
0:00 – 2:00
DJ Jakub z Malalata
SOBOTA 29.7.2017 /club stage/
17:00 – 18:00 diskusia Zvolenská Slatina ako ďalej?
18:00 - 19:00 čítačka slovenských spisovateľov
20:00 - 21:00 cestoklub
22:00 - 23:00 čítačka poézie Iba Ryba a Len Lemur
+ výstava „Peter Čakovský: Fotokoláže“
+ výstava „Eva Hrušková: Ilustrácie“
Gastro zóna:
Potulná čajovňa SAMADHI
Stánok s občerstvením u Maňa /nealkoholické nápoje a grilované jedlá/
Trh:
Artforum Banská Bystrica /knihy/
Smaltovaná Babka /smaltované hrnčeky/
Miestni /designové oblečenie a doplnky/
Modrotlačové tričká
Tradičné zaváraniny z dvora
Festival GUČA umenia 2017 podporili:
Obec Zvolenská Slatina, Banskobystrický samosprávny kraj, Uniagro
s.r.o., Vodafix s.r.o., a2š architekti, Coop Jednota Krupina, Slovenská
autobusová doprava Zvolen a.s., Starožitnosti Aragon Gallery, Artforum, Literárna bašta a Suchostav
www.gucaumenia.sk
www.facebook.com/FestivalGuca
Martin Cerovský - o.z. GUČA umenia

Diela nielen Jána Kulicha, ale aj Kolomana Sokola
a Márie Medveckej v Galérii Jána Kulicha
Od 4. mája 2017 ponúka Galéria Jána Kulicha ďalší, v poradí tretí tematický okruh diel z tvorby významného slovenského sochára, národného umelca prof. Jána Kulicha. Názov tohtoročnej inštalácie je „RODINA
- PRIATELIA“. V rámci nej môžu návštevníci nazrieť do intímnejších sfér a inšpirácií Kulichovej tvorby,
ovplyvnenej prostredím, v ktorom vyrastal a ktoré výrazne formovalo jeho tvorbu. Patria sem portréty jeho
najbližšej rodiny: rodičov, manželky, detí či vnúčat z rôznych období a etáp jeho života. Dôležitou súčasťou
výstavy sú medaily, pri ktorých tvorbe bol inšpiráciou práve svet, v ktorom sa Ján Kulich narodil a rástol.
Téma rodiny zahŕňa aj motív madony, s ktorým sa v rámci inštalácie možno stretnúť pri dielach Podpolianska
madona, Dlane a Pieta. Pri prezentácii dôležitého sveta autorovej tvorby galéria nevynechala ani portréty
jeho priateľov, s ktorými ho spájala nielen práca či láska k výtvarnému umeniu, ale aj zanietenie pre slovenskú ľudovú kultúru a jej hudobné a výtvarné prejavy.
Významnou súčasťou výstavy je výber z tvorby Márie Medveckej, predstaviteľky slovenského realistického impresionizmu, a Kolomana Sokola, zakladateľa modernej slovenskej grafiky 20. storočia.
Výstava je otvorená od štvrtka do nedele od 10.00 do 18.00 hodiny a bude sprístupnená do konca októbra 2017. Viac informácií je na webovej stránke www.galeriajanakulicha.sk alebo na Facebooku
www.facebook.com/GaleriaJanaKulicha.
Galéria Jána Kulicha
Ul. Terézie Vansovej 2, 962 01 Zvolenská Slatina
tel.: 0948 366 260, email: galeriajanakulicha@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=gbykx_Eceg4&feature=youtu.be
Mária Molčanová

Obèianske združenie Slovenský skauting, 21. zbor Korèín
Zvolenská Slatina získalo prestížne ocenenie
Počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal 18. mája 2017 bola nášmu občianskemu združeniu v bratislavskej Starej tržnici za prítomnosti Andreja Kisku
- prezidenta Slovenskej republiky, zástupcov mimovládnych organizácií, médií
a pozvaných hostí udelená Cena Nadácie Orange za rok 2016 - 3. miesto v kategórii Komunitný rozvoj.
„Za dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi, ďalej za vnášanie nových prvkov z oblasti kultúry, umenia do starostlivosti o vybrané priestory
v obci Zvolenská Slatina, ale aj za projekty a metodiky aplikovateľné do iných
komunít.“
Ocenenie si veľmi vážime a berieme to ako veľký záväzok robiť ďalšie dobré
veci, aby sa naša dedina stávala priateľskejšou k deťom, umeniu, kultúre, prírode,
historickým pamiatkam, zdravému životnému štýlu a saunovaniu.
Tešíme sa o to viac, že toto je už tretie veľké ocenenie našej dobrovoľníckej
práce za ostatné 3 roky. V roku 2015 sme boli medzinárodnou organizáciou Ashoka zaradení na mapu sociálnych inovátorov Slovenska. Organizácia Voices nás zas zaradila medzi 10 najinšpiratívnejších neziskových
projektov mladých ľudí na Slovensku v roku 2016. Príbehom nášho skautského zboru sme inšpirovali ďalších mladých ľudí na niekoľkých konferenciách a festivaloch.
Martin Cerovský - vedúci slatinských skautov

Z èinnosti kolkárskeho oddielu
Na konci apríla skončila nesúťažným turnajom v Podbrezovej 2. kolkárska liga Stred.
Po slabej jesennej časti, ktorá bola poznačená
mnohými výpadkami kľúčových hráčov, sa
jarná časť súťaže kolkárom Zvolenskej Slatiny vydarila. Vďaka štyrom víťazstvám a dvom
prehrám sa kolkársky oddiel posunul v tabuľke na konečnú štvrtú priečku. Od tretieho
miesta ho delilo len horšie skóre a od druhého jediný bod. Medzi úspechy práve skončenej sezóny sa radí účasť Patrika Ondrigu na
Majstrovstvách SR v kategórii dorastencov.
V histórii oddielu išlo o premiéru v uvedenej
kategórii a len druhú účasť hráča Zvolenskej
Slatiny na Majstrovstvách SR jednotlivcov.
Ondrej Pleva

Poradie Družstvo

Počet
zápasov

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

1.

Jelšava B

12

9

0

3

100 – 68

18

2.

Plešivec

12

6

1

5

86 – 82

13

3.

Rimavská Sobota B

12

5

2

5

80,5 – 87,5

12

4.

Zvolenská Slatina

12

6

0

6

77,5 – 90,5

12

5.

Podbrezová Z

12

6

0

6

83 – 85

12

6.

Kremnica

12

5

1

6

92 – 76

11

7.

Fiľakovo C

12

2

2

8

69 – 99

6

Turnaj o Majstra Slatiny v stolnom tenise
Dňa 28. 5. 2017 sa v našej obci v telocvični ZŠ uskutočnil turnaj pre verejnosť o „Majstra Slatiny“
v stolnom tenise. Toto podujatie sme zorganizovali po dlhých rokoch ako nultý ročník a chceme
v tom ďalej pokračovať aj v budúcich rokoch, lebo môžeme konštatovať, že záujem o stolný tenis vo
Zvolenskej Slatine je a navyše sú v ZŠ vytvorené ideálne podmienky, čo nie raz potvrdili i súťažní
hráči z iných miest.
Turnaja sa zúčastnilo 16 hráčov (dospelých aj detí). Hralo sa v skupinách najskôr spolu a potom
samostatne skupina detí a skupina dospelých, kde už boli boje o medailové umiestnenia. V kategórii
detí sa na 1. mieste umiestnil Oliver Cerovský, na 2. mieste Viliam Pavlík a na 3. mieste Daniel Dupej. V kategórii dospelých sa na 3. mieste umiestnil Jozef Paška ml., na 2. mieste Peter Babic a „Majstrom Slatiny“ pre rok 2017 sa stal Branislav Ďurian. Organizačne sa na podujatí podieľali členovia
miestneho stolnotenisového oddielu – Roman Gajdoš, Peter Cerovský, Pavol Hedvigi, Dušan Hronec a Ivan Libiak. Občerstvenie bolo zabezpečené (šmirkas, minerálka, malinovka, káva, sladkosti
pre deti) a každý z účastníkov si domov odniesol vecnú cenu a účastnícky diplom, za čo ďakujeme
všetkým, ktorí materiálne prispeli, lebo nemuseli, ale chceli!!! Ďakujeme vedeniu ZŠ s MŠ T. Vansovej za poskytnutie priestorov a obecnému úradu za rôzne upomienkové predmety pre zúčastnených.
Veríme,
že budúci
ročník bude rovnako úspešný ako tento, ale
v hojnejšom počte, na čo sa už teraz tešia
členovia stolnotenisového oddielu vo Zvolenskej Slatine, lebo naším hlavným cieľom
je rozšírenie radov o nových členov a hlavne
práca s deťmi! Toto je jediná cesta pre každý
šport a organizovanú činnosť, aby sa nestala
odsúdenou na zánik.
Ivan Libiak

Novinky Futbalového klubu Zvolenská Slatina
FK Zvolenská Slatina v tomto období ukončila jarnú časť sezóny
2016 / 2017. Dovolím si malú rekapituláciu.
Mužstvo dospelých začínalo svoj prvý zápas víťazstvom 3:1
v derby zápase s mužstvom Vígľaša – Pstruše. V nasledujúcich zápasoch sa mužstvu darilo. Striedavo štyri víťazstvá, dve remízy a sedem prehier nám v tabuľke najvyššej okresnej súťaže vyniesli celkom slušné 7. miesto. Sme radi aj streleckej forme nášho tradičného
kanoniera Michala Mlynára, ktorý v tabuľke strelcov obsadil so 17
gólmi 6. miesto. Taktiež mi nedá pripomenúť, že uvedený výsledok
na rozdiel od iných obcí sa nám podarilo realizovať až na malé výnimky, s hráčmi- obyvateľmi našej obce, čo je veľkým pozitívom aj
do budúcnosti.
Tešia nás aj výsledky družstva žiakov U13, ktoré s tromi
víťazstvami, štyrmi prehrami a jednou remízou obsadilo 5. miesto
a zároveň tabuľku strelcov vyhral zo 17 gólmi Miroslav Trnovský,
Matúš Figa s 11 gólmi skončil na 9.mieste.
Hneď po skončení súťaže sme 24.06.2017 zorganizovali druhýkrát
po sebe turnaj žiakov U13 tentoraz s názvom „Memoriál Martina
Pašku“, nášho nedávno zosnulého kamaráta, obetavého člena nášho
FK a trénera žiakov – teda našej budúcnosti. Turnaja sa zúčastnili
štyri družstvá, niesol sa v príjemnej atmosfére a v kvalitných športových výkonoch našich najmenších. Veríme, že z uvedenej akcie
vznikne tradícia.
V jarnej časti sme vďaka investícii zo strany obce otvorili aj novú
klubovňu FK, ktorá slúži pre potreby futbalového klubu, iných klubov v športovom areály a aj pre samotnú obec. Počas domácich
zápasov je otvorená pre všetkých divákov, kde je pre nich zriadené
aj občerstvenie.
Teraz nám začína krátke dovolenkové obdobie a po nej v polovici
augusta začne nový súťažný ročník 2017/2018, na ktorý sa už inten-

zívne pripravujeme a veríme že budeme dôstojne reprezentovať našu
obec a zároveň už teraz pozývame a tešíme sa na našich fanúšikov.
Hore uvedené úspechy a reprezentovanie obce Zvolenská Slatina by
nebolo bez jej podpory, za čo sa jej aj touto cestou chceme poďakovať.
Výsledky mužstva dospelých
FK ZVOLENSKÁ SLATINA – MFK Vígľaš Pstruša
FK ZVOLENSKÁ SLATINA – TJ Družstevník Podzámčok
TJ Slovan Budča - FK ZVOLENSKÁ SLATINA
FK ZVOLENSKÁ SLATINA – OŠK Stožok
TJ Detvianska Huta - FK ZVOLENSKÁ SLATINA
FK ZVOLENSKÁ SLATINA – OŠK Sása
TJ Agro Ostrá Lúka - FK ZVOLENSKÁ SLATINA
FK ZVOLENSKÁ SLATINA – TJ Slovan Dudince
TJ Družstevník Bzovík - FK ZVOLENSKÁ SLATINA
FK ZVOLENSKÁ SLATINA – TJ Kriváň
TJ Družstevník Látky - FK ZVOLENSKÁ SLATINA
FK ZVOLENSKÁ SLATINA – Slovan Kúpele Sliač
TJ Družstevník Očová - FK ZVOLENSKÁ SLATINA

3:1
1:1
2:0
0:1
2:4
1:1
0:1
0:1
2:1
4:0
3:1
1:3
2:1

Výsledky družstva žiakov
TJ Slovan Budča - FK ZVOLENSKÁ SLATINA
2:1
FK ZVOLENSKÁ SLATINA – OŠK Dobrá Niva
6:1
MFK Detva B - FK ZVOLENSKÁ SLATINA
2:1
FK ZVOLENSKÁ SLATINA – OZ OZK Sebechleby
2:0
TJ Kriváň - FK ZVOLENSKÁ SLATINA
0:1
TJ Družstevník Senohrad - FK ZVOLENSKÁ SLATINA
4:2
FK ZVOLENSKÁ SLATINA – TJ Družstevník Očová
0:0
TJ Slovan Dudince - FK ZVOLENSKÁ SLATINA
6:0
Za FK Zvolenská Slatina Ján Šulek
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