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Keby bolo keby…
December – ostatný mesiac v roku, je opäť tu.
Ani sa nám veriť nechce, že, hoci neradi, budeme sa musieť o pár dní rozlúčiť s rokom 2016,
aby sme mohli privítať nový rok 2017. Neustále
sa opakujúci kolobeh, ktorý všetci prežívame.
A čím je človek starší, tým viac sa zdá, že aj
keď má deň stále 24 hodín, týždeň sedem dní,
rok 12 mesiacov, akosi rýchlejšie sa strieda rok
s rokom.
Rok 2016 je teda o chvíľu nenávratne za nami
a hoci som sa v predchádzajúcom čísle našich
novín dosť podrobne snažila vyhodnotiť investičné akcie, ktoré sa vedeniu obce podarilo
v tomto roku zrealizovať, rada by som sa ešte
v krátkosti k nim vrátila. Niektoré ešte v mesiaci september neboli ukončené, dnes však už
môžeme skonštatovať, že sa nám ich podarilo
úspešne dokončiť. Napríklad Park Jána Bahýľa,
ktorý bol slávnostne otvorený koncom mesiaca
októbra, alebo rekonštrukcia telocvične, ktorá
tiežuž teraz slúži žiakom našej školy i členom
športových klubov. Podľa ich vyjadrenia je to
výrazná zmena oproti pôvodnému stavu a športovanie v nej neporovnateľne lepšie. Ako jedna
z mála obcí okresu, ale i kraja sa môžeme pochváliť takouto modernou, kvalitnou podlahou
podľa najnovších technológií.
No možno nie všetci obyvatelia obce sú presvedčení, že sme mali realizovať práve tie investičné akcie, ktoré sme v tomto roku zrealizovali.
Možno mnohí si dokonca myslia, že niektoré
investície boli zbytočné, alebo že vynaložené
finančné prostriedky na niektoré akcie sú neúmerne vysoké. Pravdou však je, že park v strede obce, telocvičňa, tribúna na ihrisku, detské
ihrisko, autobusové zastávky, či cesta v Borovinách boli v havaríjnom stave a investície do
týchto objektov, ak majú bezpečne slúžiť, už
boli nevyhnutné. Čo sa týka výšky investícií,
chcem len podotknúť, že pri ich realizácii obec
uplatňuje zákon o verejnom obstarávaní a zmluvy a faktúry sú zverejnené v súlade so zákonom
o slobodnom prístupe k informáciám, a teda sú
verejnosti prístupné. Pravdou je však aj to, že
máme v obci ďalšie objekty, ktoré tiež nevyhnutne potrebujú rekonštrukciu, či už je to materská
škola, dom smútku a jeho okolie, kultúrny dom,
hasičská zbrojnica, park na ul. Školská, niektoré
miestne komunikácie a chodníky. Vedenie obce
o nich vie a intenzívne sa zaoberá prípravou
na ich postupnú rekonštrukciu. Je spracovaná
nová projektová dokumentácia na rekonštrukciu a prístavbu MŠ v súlade s výzvou, ktorá
bola vyhlásená, a na ktorú obec bude reagovať.
Chceli by sme na tieto nákladnejšie investície
využiť aj cudzie zdroje. Podobne sa pripravuje
projektová dokumentácia na rekonštrukciu kultúrneho domu a na rekonštrukciu domu smútku a okolia. Z vlastných zdrojov určite v roku

2017 plánujeme zrekonštruovať ďalšie úseky
ciest a chodníkov. Medzi plánované akcie som
nezaradila dobudovanie kanalizácie a rozšírenie
kapacity čističky odpadových vôd, pretože túto
akciu bude realizovať Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorej bol na spoločný
projekt kanalizácie Zvolenská Slatina – Očová poskytnutý nenávratný finančný príspevok
z fondov EÚ.
Všetci by sme boli radi, keby situácia v budúcom roku bola priaznivá, keby všetko išlo
tak, ako sme si to naplánovali, alebo ako si to
predstavujeme. Žiaľ, nie vždy sa všetky naše želania splnia a všetky naše plány zrealizujú. Či
už v pracovnom, alebo v osobnom živote. Keby
sme sa však namiesto kritiky a súdenia snažili
najskôr získať dostatok informácií a mať prehľad
o situácii, keby sme objektívne a nie zaujato
hodnotili, určite by sme sa vyhli mnohým nedorozumeniam a problémom.
Je advent, predvianočný čas, ktorý by sme
mali prežiť plní nádeje a očakávania najkrajších dní v roku – Vianoc. Už o pár dní príde
Ten, ktorý svojou láskou všetkých spája. „Keby
sme sa ponorili všetci do lásky Kristovej, bol
by celkom inakší svet a všetky naše bôle by sa
dali ľahšie zniesť“. Dovolila som si citovať slová
piesne, ktorú naši malí speváci cirkevného zboru často spievajú v rímskokatolíckom kostole,
pretože sú veľmi krásne , výstižné a silné. Ešte
dlho po tom, ako odídem z kostola mi znejú
v ušiach a verím, že takto nepôsobia len na mňa.
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Chcela by som nám všetkým zaželať, aby sme
tento predvianočný čas (ale nielen ten) prežili
naozaj ponorení do tejto lásky, boli k sebe lepší,
láskavejší a ohľaduplnejší. Aby sme tým, ktorí majú naozaj „bôle“, pomohli svojim prístupom, správaním a toleranciou tieto bôle ľahšie
znášať. Želám všetkým krásne, šťastné a veselé,
ale hlavne požehnané vianočné sviatky a všetko
dobré v novom roku 2017.
Mária Klimentová
starostka obce
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Park Jána Bahý¾a
Rodák zo Zvolenskej Slatiny, Ján Bahýľ bol vynálezca vrtuľníka a ďalších zaujímavých vynálezov. Túto významnú osobnosť nám od októbra
pripomína už aj pamätný park uprostred dediny. Bol vybudovaný pri príležitosti 160. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia tohto vynálezcu.
Na slávnostnom otvorení parku, ktoré sa konalo v nedeľu 23. októbra sa
zúčastnili príbuzní Jána Bahýľa - Mária Kulichová, Želmíra Osifová, Mjr.
v. v. Július Višňovský, ako aj zástupcovia Slovenského leteckého zväzu
generála Dr. Milana Rastislava Štefánika pod vedením Ing. Petra Matej-

rou Osifovou sa prítomným prihovoril jeho prasynovec Mjr. v. v. Július
Višňovský.
Predstavenie osobnosti Jána Bahýľa priamo v parku pripravila dlhoročná kronikárka obce pani Zuzana Pavlíková. Potom nasledoval kultúrny
program folklórnej skupiny Slatina v kultúrnom dome. Na záver pre všetkých pozvaných hostí bola pripravená recepcia.
Autormi myšlienky vybudovania tohto pamätného parku boli Zuzana
Pavlíková a Mgr. Ivan Hraško. Navrhol ho náš rodák Bc. Matej Fekiač,
študent Fakulty architektúry STU v Bratislave.Projekt bol financovaný z rozpočtu obce Zvolenská Slatina a zrealizovaný stavebnou firmou
ASTA s.r.o.
Text a foto: Martin Cerovský

číka, CSc., náčelník odboru plánovania použitia a rozvoja vzdušných síl
plukovník Ing. Slavomír Milde a za stredisko kultúrno-osvetových činností posádky Zvolen - náčelník strediska major Mgr. Zdenko Baranec.
Po slávnostnom prestrihnutí červenej pásky pani starostkou a odhalení
pamätnej tabule praneterami Jána Bahýľa - Máriou Kulichovou a Želmí-

Obèianske združenie GUÈA umenia
Festival GUČA umenia sme založili v roku 2013 ako snahu priniesť
do prostredia našej dediny Zvolenská Slatina pre tento vidiecky región netradičné kultúrne podujatia
a nový pohľad na umenie. Bol to
odvážny krok, ale záujem verejnosti nás milo prekvapil. Od januára
tohto roku sa snažíme aj o vytvorenie kultúrneho centra s celoročnou
činnosťou z bývalého kina Pokrok
Zvolenská Slatina, ktoré fungovalo
v našej dedine od roku 1954 do nedávnej minulosti.
V rokoch 2013 – 2016 naše kultúrne a umelecké aktivity vo Zvolenskej Slatine zastrešovalo Občianske združenie Slovenský skauting, 21.zbor Korčín Zv. Slatina,
za čo veľmi pekne ďakujeme. Malo
to svoje výhody, ale aj nevýhody,
a preto sme sa v októbri tohto roku
rozhodli založiť samostatné Občianske združenie GUČA umenia.
Veríme, že tento krok prinesie ešte
viac súčasného umenia a kultúry do
Zvolenskej Slatiny. Rovnako radi
v našom tíme privítame nové tvorivé sily, ktorým je táto téma blízka.
Máme skvelú správu, v januári
2017 sa filmové GUČA večery presúvajú späť do veľkej sály. Vďaka

poslancom obecného zastupiteľstva,
ktorí schválili finančné prostriedky
na nákup nového veľkoformátového plátna do veľkej sály bývalého
Kina Pokrok Zvolenská Slatina.
Od mája, kedy bolo pôvodné plátno
z technických príčin demontované,
premietame dočasne v obecnej zasadačke a počas letných mesiacov
sme premietali v skautskej záhrade.
Okrem pravidelných filmových
predstavení plánujeme v prvej polovici roku 2017 aj uvedenie „inscenácie súčasného tanca - Jadro
banskobystrického Divadla“ Štúdia
tanca a pre dobrodružné povahy pripravujeme GUČA deň plný cestopisov z celého sveta.
V júli 2017 sa bude konať opäť
festival GUČA umenia, ktorý už
po piatykrát prinesie do Zvolenskej
Slatiny kvalitne namiešaný koktail
koncertov, divadelných predstavení, výstav, diskusií, cestopisov...
Program najbližších podujatí
v bývalom Kine Pokrok Zvolenská
Slatina nájdete na: www.gucaumenia.sk a www.facebook.com/FestivalGuca
Tešíme sa na vašu návštevu!
Text: Martin Cerovský
Foto: Matej Fekiač

Regionálna výchova ako súèasť vzdelávania v našej škole
Aby heslo našej školy: Z regiónu úspešne do
sveta nabralo správne tendencie, musíme sa primárne snažiť vzbudzovať záujem žiakov o náš
región. Snažíme sa už o to niekoľko rokov prostredníctvom vianočných akadémií, spoluprácou
s obcou a aktivitami cielenými na poznanie regiónu. Jednou z týchto snáh je i začlenenie
sa do Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej
Slatine bola dňa 21.10.2016 prijatá do tohto
združenia. Podmienka k získaniu certifikátu
bola i propagácia regiónu prostredníctvom
verejného podujatia. Jedným z nich bol i Slatinský jarmok, kde bolo prezentované, aké
aktivity realizujeme v našej škole. Obyvatelia obce, návštevníci, či členovia Združenia
boli nadšení aktivitami a prezentáciou školy
na miestnom jarmoku. Mohli si prezrieť fotografie miestnych častí, prierez histórie Zvolenskej Slatiny, či originálne kúsky prezentujúce ľudové umenie. Cieľom bolo ukázať, ako
sa venujeme regionálnej výchove. Návštevníci
jarmoku si mohli prezrieť, ako deti v škole pracujú, aké projekty sa u nás realizujú a videli aj
milé výrobky našich šikovných žiačikov.
Naša škola sa snaží o vytvorenie podmienok,
aby sa v nej mohli vzdelávať všetky deti z obce.

Zároveň máme snahu žiakom ukazovať, že sú
veľmi dôležitými obyvateľmi Zvolenskej Slatiny. Pre každého človeka je dôležité, aby mal
domov a mal rád miesto, kde žije. Rôznorodosť
potrieb našich žiakov a snaha, aby naši žiaci
boli rozhľadení a moderne zmýšľajúci ľudia,

nás priviedli k poznaniu, že znalosť o regióne,
v ktorom žijú sa má stať významnou súčasťou
vzdelávania. Veríme, že vzdelávaním obohateným o prvky regionálnej výchovy naučíme
naše deti ľúbiť svoju obec, ctiť si jej obyvateľov
a starať sa o jej vzhľad. Chceme deti naučiť prirodzene vnímať rozdiely medzi ľuďmi, poskyt-

neme im skutočný obraz o odlišnostiach v spoločnosti, v ktorej budú existovať a lepšie ich tak
pripravíme na budúcnosť. Škola ako centrum
vzdelania, šíriteľka kultúry a udržiavateľka
ľudových tradícií, bude prispievať k tomu, aby
vzdelaní a múdri ľudia boli v našej obci cenení
ako najväčšie bohatstvo. K tomu má slúžiť
znalosť miestnych zvykov, piesní a najmä
dostatok informácií o ľuďoch, ktorí našu obec
vybudovali a žili v nej. Vzhľadom k tomu, že
v našej škole máme už veľký počet detí, ktoré
nepoznajú okolie obce, súčasťou vyučovania
bude aj znalosť miestopisu. Začali sme zbierať pôvodné slatinské recepty a dúfame, že sa
nám podarí niektoré z nich v škole odskúšať.
Výsledkom by mala byť zbierka receptov
obohatená o zaujímavé spomienky a zvyky
z našej obce.
Hlavným zámerom zaradenia regionálnej
výchovy do vyučovania našej školy je vytvoriť silný vzťah detí k našej obci, udržiavať
a rozvíjať slatinské tradície a podporovať spoluprácu školy s miestnou komunitou. Budeme
veľmi radi ak nás podporia a pomôžu dobrej
veci nielen rodičia a starí rodičia, ale aj ostatní
obyvatelia našej obce.
RNDr. Darina Purdeková, riaditeľka školy

Z denníka starostky
2. október
Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej tribúny v športovom areáli obce
19. október
Stretnutie starostov okresu Zvolen s prednostom Okresného úradu vo Zvolene
21. október
Zasadnutie Rady ZMOS Zvolen, Detva, Krupina v Slatinských Lazoch
22. október
Stretnutie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v obradnej sieni
23. október
Slávnostné otvorenie Parku Jána Bahýľa v strede obce
28. október
Vystúpenie Zlatých huslí Lúčnica a malých Slatinských muzikantov v kinosále kultúrneho domu
1. november
Ekumenická slávnosť pri príležitosti „Pamiatky zosnulých“
8. november
Divadelné predstavenie ochotníckeho divadelného súboru z Podzámčoka „Strašidlo“
10. november
Zasadnutie KZ Podpoľanie v Masarykovom dvore Pstruša
11. november
Divadelné predstavenie ODS Pilindoš z Očovej – „Nie je Adam ako Adam
13. november
Divadelné predstavenie DOS T.Vansovej – „Čas smutný prežalostný“
19. november
Koncert Nedvěďovcov v kinosále kultúrneho domu
24.-25. november Konferencia ZMOS okresov Zvolen, Detva, Krupina v Látkach
30.november
Stretnutie výboru ZO OZ SLOVES vo Zvolenskej Slatine
4. december
Vystúpenie FSk Slatina – „Slatinskie Dereľe“
6. december
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša – čítanie v kultúrnom dome v našej obci pre deti ZŠ s MŠ T.Vansovej
10. december
Stretnutie s Mikulášom v našej obci
14. december
Pracovné stretnutie zamestnancov štátnej správy s predstaviteľmi samosprávy na Okresnom úrade v Banskej Bystrici
18. december
Vianočná akadémia ZŠ s MŠ T.Vansovej v kultúrnom dome

Aktivity evanjelického cirkevného zboru
V prvú októbrovú nedeľu sme prišli do nášho chrámu so srdcom plným radosti a spoločne sme poďakovali Pánovi za všetko, čo nám dáva, že bohato požehnáva zem, vydáva úrodu a nasycuje všetko tvorstvo. Všetci prítomní,
v zaplnenom kostole, vnímali, že tieto bohoslužby sú slávnostné, lebo sú poďakovaním za úrody zeme. Tento pocit
prehĺbila aj výzdoba chrámu, keď sme na podnet nášho pána farára po prvýkrát priniesli a aranžovali plody našich
záhrad, ktoré sa urodili len vďaka Božej láske k nám. Večera Pánova, kde sme si otvorili srdcia pre Pána, ale aj pre
našich blížnych, nás posilnila a umocnila slávnostné chvíle tej nedele.
Božena Svetlíková

Dedinská sauna Zvolenská Slatina
Dedinský saunový domček v záhrade Skautského centra Zv. Slatine vznikal od apríla do októbra roku 2015. Do prác sa zapojilo viac ako 30 mladých
ľudí, ktorí na stavbe spoločne odrobili 1000 dobrovoľníckych hodín ako dar
na rozvoj dobra v mieste, kde žijú. Cieľom bolo vytvoriť príjemné, komfortné a vizuálne príťažlivé miesto určené na duševnú aj fyzickú regeneráciu
ľudí, a tým aj celej spoločnosti.
Dedinskú saunu je možné využívať každý deň (aj cez víkendy a sviatky)
po zotmení do 22:00 hod. Priestor je prispôsobený na pohodlné saunovanie
pre 2 - 4 osoby a maximálna kapacita je 6 osôb.
Záujemci o zapožičanie kľúčov, nech sa hlásia na
telefónnych číslach, ktoré nájdu na našej webstránke:
www.facebook.com/dedinskasauna.
Je potrebné zavolať v dostatočnom predstihu (aspoň
2-3 dni vopred), aby sa vám nestalo, že nájdete saunu
obsadenú. Vždy rezervujeme celú saunu bez ohľadu
na počet prihlásených návštevníkov, aby bola maximálne zabezpečená intimita saunujúcich.
V saune kúrime pieckou na drevo a jej vyhriatie na
dostatočnú teplotu trvá približne 60 minút. Tento čas
je darovaný návštevníkom na utriedenie si vlastných
myšlienok a preladenie sa na saunový rituál. Ochladzovanie zabezpečuje drevený kúpací sud na terase
saunového domčeka, z ktorého je pekný výhľad na
nočnú oblohu.
Je potrebné si priniesť vlastnú bielu bavlnenú plachtu (napr. posteľnú), ktorú si položíte pod seba na lavicu počas saunovania a tiež uterák na vysušenie tela
po procedúre.
Optimálny čas na saunovanie je večer, aby po saunovom kúpeli mohol nasledovať spánok. Na celú pro-

cedúru spojenú aj so zakúrením si a vyhriatím sauny budete potrebovať
približne 3 hodiny.
Spokojným užívateľom sauny vopred ďakujeme za dobrovoľné príspevky, ktoré budú využité na údržbu, opravy a vylepšenia saunového domčeka. Budeme preto radi, ak sami zvážite výšku daru. Rozvíjate tak štedrosť
a oceňujete na základe vašej osobnej skúsenosti.
Tešíme sa na vašu návštevu!
Text a foto: Martin Cerovský

Zlaté husle Lúènica a Slatinskí muzikanti
V piatok 28. 10. 2016 o 18.00 hod. sa konal v KD v našej obci koncert vynikajúceho orchestra Zlaté Husle Lúčnica. Vystúpenie otvorila začínajúca Detská cimbalová hudba „Slatinskí muzikanti“ v zložení: Adam Dubovský (cimbal), Michal Výboh (kontrabas), Šimon Fiľo (flauta), Ivanka
Fiľová (flauta), Filip Matuška (husle), Tatianka Tučeková (husle), Viktória Gregáňová (husle); a spev: Magdalénka Koristeková, Janka Péteryová,
Hanka Budinská, Barborka Vilhančeková, Dávid Vilhanček, Ninka Drugdová. To všetko pod vedením p. Antona Budinského a p. Pavla Martinku.
55-členný orchester najlepších muzikantov Slovenska ZLATÉ HUSLE tvoria bývalí muzikanti Lúčnice, ktorí dnes hrajú v špičkových telesách ako
Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Lúčnica, SĽUK .
Nám sa predstavili v 6-člennom zložení: sólista a umelecký vedúci Martin Sleziak (husle a spev), Peter Párničan
(husle, fujara, píšťalka, spev), Martin Budinský (cimbal),
Erik Bartoš (kontrabas), Milan Hronček (viola).
Myšlienka vzniku tohto unikátneho orchestra vznikla
na 55. výročí Lúčnice v roku 2003. Zišlo sa tu množstvo
bývalých lúčničiarov – muzikantov a okamžite vytvorili zohratý orchester, precítene interpretujúci náročné
a krásne kompozície Svetozára Stračinu a Tibora Andrašovana. Husľový virtuóz Martin Sleziak bol taký nadšený, že okamžite začal so šírením projektu, aby podobný
orchester hrával pravidelnejšie a interpretoval aj žánrovo
širší repertoár. Odozva bola skvelá – všetci boli potešení
a spoluprácu neodmietol takmer nik. Orchester v zložení
24 huslistov, 8 violistov, 5 cimbalistov, 8 kontrabasistov,
6 violončelistov, flauta, klarinet, tympany, bicie – presvedčil o svojej kvalite okrem tisícov divákov aj hviezdy
svetového mena, ktoré prijali ponuku účinkovať s ním.
Speváci: Dalibor Jenis, Ľubica Vargicová, Miroslav
Dvorský, Otokar Klein, Jaroslav Dvorský, Ján Babjak,
Pavol Habera, Dara Rolins, Anita Soul, Martina Schindlerová, Ľubomír Virág Inštrumentalisti: Dalibor Karvay, Jiří Stivín.
Sme radi, že sme mohli na „vlastnej koži“ pocítiť silu
dobrej hudby priamo v našej obci, ktorá potešila dušu
každého, kto si našiel čas.
Za organizátora – Občianske združenie Cimbal Anton Budinský Holcov Majer v spolupráci s Občianskym
združením Slatinskí muzikanti sa chceme poďakovať
sponzorom podujatia: Banskobystrický samosprávny
kraj, Obecný úrad Zvol. Slatina, Gazdovské špeciality
Bystriansky, Asta s.r.o., Miestna akčná skupina Naša lieska, EKO-družstvo Kalinka, Agrosev s.r.o., Kvetinárstvo
p. Hriňová Zv. Slatina. Vďaka za pomoc pri organizovaní
patrí: reštaurácii Hokejka – p. Janke Brhlíkovej, p. Dorotovičovej, Dadke Mihálikovej, Petrovi Košťálovi, Martinovi Ostroluckému a iným, tu nespomenutým skvelým
a ochotným ľuďom.
Ďakujeme.
Text: Alena Fiľová
Občianske združenie Slatinskí muzikanti
Foto: Ján Drugda

Významní rodáci – Ján Bahý¾
Vzácne výročia sa tohto roku viažu k jednému z našich významných rodákov. Významných svojím dielom, ale, bohužiaľ, nie už tak
známym v širokých vrstvách či školskej praxi.
Pripomíname si mnoho úspešných vedcov a vynálezcov,
bratov Hellovcov, Štefana Baniča, Aurela Stodolu, Jozefa
Murgaša či mnohých iných.
Na toho nášho slatinského
Jána Bahýľa sa však akosi zabúda. Svojimi projektmi však
medzi tieto osobnosti rozhodne patrí. Tohto roku si pripomíname 160. výročie jeho narodenia a 100. výročie úmrtia.
Pri takýchto významných
dátumoch sa aj nám Slatinčanom patrí pripomenúť si
tohto vzácneho človeka. Už
pred dávnejším časom, v roku
1996, vyšla v Slatine publikácia o Jánovi Bahýľovi z pera
kronikára Ondreja Pašku,
a v kultúrnom dome boli patenty vynálezcu vystavené spolu s fotografiami z jeho života (pri
príležitosti 140. výročia narodenia a 80. výročia
úmrtia). V mnohých domácnostiach sa publikácia ešte nachádza, no mnohí už dávno zabudli,
že také niečo niekedy mali. Pri čerpaní informácií by sme teda mohli využiť internetové zdroje,
ktorých je dosť. Niečo však môžeme prehliadnuť, vynechať. V Slatine sa už však len ťažko
stane, že údaje o tomto našom rodákovi niekto
prehliadne. Slúži na ne novovybudovaný park
v strede obce pri Galérii Jána Kulicha, ktorým
tejto osobnosti vzdala rodná obec hold.
Čo teda opäť písať o Jánovi Bahýľovi, keď je
už toho toľko popísaného? Snáď len priblížiť to
najdôležitejšie, čo sa jeho života týka. Na svet
prišiel 25. mája 1856, v záznamoch je uvádzané

jeho priezvisko ako Bahily – je to maďarská pravopisná podoba ly = ľ. Jeho rodný dom stál vedľa evanjelického kostola, pre neskoršiu výstavbu v tej časti bol však zrútený. Základom vzdelania bola slatinská škola, po
ktorej svoje schopnosti prejavil
na Banskej akadémii v Banskej
Štiavnici. Po skončení štúdia ho
čakala vojna – počas nej prejavil
svoje schopnosti a bol zaradený
do technického štábu, v ktorom
sa venoval vojnovému staviteľstvu. Vďaka svojmu talentu sa
dostal na Vojenskú akadémiu do
Viedne, po absolvovaní ktorej sa
stal vojenským staviteľom. Pôsobil na viacerých miestach Rakúsko-Uhorska (Ľvov, Krakov,
Dubrovník, Tribenik) a v Rusku
(Charkov, Moskva, Petrohrad),
kde všade projektoval obranné
pevnostné stavby.
Už od detstva
túžil vynájsť nové
stroje a zariadenia. Popri vojenskej kariére sa mu to darilo, viacero svojich myšlienok zrealizoval a dostal na ne patenty. Patria
medzi ne parný tank, vznášacie
balóny so vzdušnou turbínou,
vodné čerpadlá, výťah na Bratislavský hrad...
Tým najvýznamnejším je však
vrtuľník, či skôr lietajúci stroj so
vztlakovými vrtuľami, ktorý by
sa dokázal vzniesť z miesta.
Pochovaný je v evanjelickom
cintoríne pri Kozej bráne v Bratislave. Rok pred smrťou si sám
navrhol náhrobný kameň, na
ktorom sú vyobrazené trojuhol-

níkové pravítko a kružidlo, teda nástroje, ktoré
sprevádzali jeho život, kariéru a vynálezy.
Mal tri deti, dcéry Fridu a Vilhelmínu a syna
Gustáva. Bohužiaľ, všetci zomreli bezdetní,
a tak priama línia nášho rodáka ďalej nepokračuje. Aj keď Ján Bahýľ a jeho rodina žili dlhodobo
mimo jeho rodného prostredia, nezabudli naň
a nepretrhli väzby s ním, ako sa to v minulosti
veľakrát stávalo. Ľudia odišli a už sa o nich vedelo len málo. U Jána Bahýľa však vrúci vzťah
k rodnému prostrediu pretrval. Spolu so svojou
rodinou sa do Slatiny vracali a zachovávali si
k nej pekný vzťah. Svedčí o tom aj skutočnosť,
že všetky originálne písomné dokumenty a patenty odkázal rodnej obci a dodnes sú v držbe
jeho tu žijúcich príbuzných- rodiny Kulichovej.
Na počesť Jána Bahýľa udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky od
roku 1999 Cenu Jána Bahýľa za mimoriadny
prínos k technickým riešeniam na Slovensku.
Ivan Hraško

Nezabúdajme na „stratených susedov“
Jeseň je ročným obdobím, keď si spomíname na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami. Židovský cintorín na okraji Zvolenskej Slatiny pri križovatke
Borovínskej cesty a ulice Pod Dielom je miestom ostatného odpočinku Róthovcov, Kellermanovcov, Wiemanovcov, Reisovcov, Schlesingerovcov
a Haupstovcov.Cintorín bol donedávna spustnutý, pretože ich potomkovia už 70 rokov v Slatine nežijú. Keď pôjdete okolo, zastavte sa na chvíľu, prejdite potichu dnu cez kamennú bránu a sadnite si na lavičku.
Podľa európskych kresťanských zvyklostí nosíme na hroby blízkych kvety a zapaľujeme na nich sviečky. Židia si dávajú na hroby len obyčajné kamienky. Podľa židovskej tradície kvety patria do sveta živých, no pre mŕtvych, na rozdiel od kameňa, význam nemajú. Naše telá sú ako kvety, kvitnú
a miznú, ale duša je ako kameň, žije naveky. Vraví sa, že kameň je večný, aj keď sa rozpadne na prach.
Ak toto miesto navštívite, namiesto sviečok a kvetov môžete teda priložiť na náhrobné kamene drobné biele kamienky. Nájdete ich pripravené v sklenenej miske položenej na lavičke v cintoríne.
Text a foto: Martin Cerovský

Pozvánka na rozlúèku
so starým rokom
Aj tohto roku Vás vedenie obce pozýva na spoločnú
rozlúčku so starým rokom 2016 a vítanie nového roka
2017. Opäť bude pre všetkých, ktorí prídu pred polnocou
31.12. na priestranstvo pri kultúrnom dome, nachystané
varené vínko a ohňostroj, aby sme spoločne navždy dali
zbohom končiacemu sa roku 2016 a s prianím všetkého
dobrého privítali nový rok. Všetci ste srdečne pozvaní
a verím, že naše pozvanie tak, ako v uplynulých rokoch,
prijmete. Tešíme sa na spoločné stretnutie!
Vedenie obce

Deò pamiatky zosnulých
V utorok 1. novembra sme sa opäť všetci spoločne stretli na ekumenickej slávnosti pri príležitosti Pamiatky zosnulých. Tento rok sa slávnosť
začala ekumenickou pobožnosťou v rímskokatolíckom kostole, kde všetkých prítomných
privítal rímskokatolícky pán farár Mgr. Pavol
Cerovský. V kázni sa prihovoril evanjelický pán
farár Mgr. Branislav Kováč. Predstavil sa aj spevokol ev.a.v. cirkvi pod vedením p. Drobovej.
V spoločnom sprievode sme potom všetci prešli
na miestny cintorín, kde spomienková slávnosť
pokračovala v dome smútku. Okrem predstaviteľov cirkví sa prítomným prihovorila starostka
obce, ktorá v príhovore spomenula všetkých
spoluobčanov obce, zosnulých v ostatnom
roku. V programe ďalej účinkovali členky Zboru
pre občianske záležitosti a spevokolu žien.

Na záver prítomní spoločne
položili kyticu k symbolu
cintorína – krížu, zapálili
sviečku a poklonili sa všetkým
zosnulým. Kytice a kahance
s horiacimi sviečkami sme

Blahoželáme
Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch október, november
a december 2016 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Tak spočítajte šťastie, čo s pozdravom letí od nás k Vám, nech uviazne v sieti
lásky, zdravia a všetkých túžob snov, čo vložili sme s láskou do týchto slov!

Narodili sa
Tomáš Výboh
Martin Maliniak
Alžbeta Iždinská
Pavel Kukučka

Viktor Veľka
Markus Paprčka
Tereza Baculíková

Tak nech chráni vás anjel strážny navždy včas,
nech splnia sa Vaše priania všetkých čias!
Aby úsmev našiel domov večný vo vašej tvári,
lebo len tak získate žiaru, čo z duše očí žiari!

položili aj na hroby padlých
v 1. a 2. sv. vojne.
Poďakovanie patrí predstaviteľom cirkví v našej obci za
prípravu a organizovanie ekumenickej spomienky na našich

zosnulých. Spoločne s našimi
spoluobčanmi sme im venovali
pár chvíľ a dôstojne sme si uctili ich pamiatku.
Zuzana Pavlíková
združenie ZPOZ

Rozlúèili sme sa
Štefan Šulej
Jozef Karásek
Ján Lupták

Zuzana Pohanková
Martin Paška
Anna Brhlíková

Postoj, smútok a nesadaj na naše čelá,
veď i napriek slzám zostáva tu láska celá!

Slatina na ¾ade
Občianske združenie Slatina v spolupráci s hokejovým klubom HKM Zvolen dali k dispozícii ľadovú plochu pre všetkých občanov našej obce. Ide
o šesť termínov, pričom dva z nich sme už spoločne vykorčuľovali a aj zahrali hokej. Nasledujúce termíny sú: 18.12.2016, 29.01.2017, 26.02.2017
a 19.03.2017 so začiatkom o 12:30 na ploche „B“. Pri príležitosti nadchádzajúcich vianočných sviatkov by sme vám chceli všetkým popriať ich príjemné prežitie v kruhu rodiny, veľa zdravia a šťastia do nového roku 2017.
Bc. Peter Jandura

Jesenné kolo slatinských futbalistov
Mužstvám nášho futbalového klubu sa skončila jesenná časť sezóny 2016/2017.
Môžeme konštatovať, že táto časť bola úspešná. Družstvo našich žiakov v kategórii U 13 zimuje v konkurencii ďalších deviatich tímov na peknom 4. mieste.
Odohrali 9 zápasov, z ktorých vyhrali 4, remizovali 3 a prehrali 2. Vo všetkých
zápasoch dali dokopy 27 gólov a dostali ich 13. Na konto si pripísali 15 bodov.
Muži, v konkurencii ďalších trinástich tímov, zimujú rovnako na 4. mieste. Z trinástich odohraných zápasov vyhrali 7, remizovali 2 a prehrali 4 zápasy. Celkovo
dali 27 gólov a dostali ich 24. Týmito výsledkami si pripísali 23 bodov. Mužstvá
čaká zimná príprava, po ktorej snáď udržia fazónu a dobré výsledky. Prikladáme
kompletné tabuľky súťaží pred zimnou prestávkou.
Martin Malatinec

MO U 13 ZVOLEN
= 9 R P 6NyUH B -

FP

1. trieda Zvolen
= 9 R P 6NyUH

B -

FP



OŠK SÁSA

1 
3 

 



3

5





2â.6WRåRN

1
3



4 



2

5





7-'UXåVWHYQtN
%]RYtN

1
3



4 



2
4
5



4

FK Zvolenská
Slatina

1
3



 4



2

3



2

5





7-'UXåVWHYQtN
Látky

1
3



 4



2

1



9    

2
0







TJ Slovan Dudince

1
3



 



2
-
0



7-.ULYiĖ

9    

1
7







7-'UXåVWHYQtN
3RG]iPþRN

1
3



 



1

8



4

FK Zvolenská
Slatina

9 4   

1
5







FK Slovan Kúpele 1
6OLDþ
3



 



1
-4
7





MFK Detva B

8 4   

1
4







TJ Slovan AX
%XGþD

1
3



 



1
-
6





OZ OFK
Sebechleby

1
9    
2








7-.ULYiĖ

1
3

4

 



1
-
5





OŠK Dobrá Niva

9   4  9 -






TJ Detvianska
Huta

1
3

4

 



1
-4
4





TJ Slovan AX
%XGþD

9     8 -4






7-'UXåVWHYQtN
2þRYi

1
3



 



1
-
1





7-'UXåVWHYQtN
Slatinské Lazy

8   



3 -






0).9tJĐDã3VWUXãD

1
3



 



1
-
1






7-'UXåVWHYQtN
2þRYi

9   



0 -




4

7-$JUR2VWUi
Lúka

1
3










2 -





TJ Slovan Dudince

9   



7-'UXåVWHYQtN
Senohrad





Slatina prameň informácií, štvrťročný informátor obce Zvolenská Slatina. Vlastník a vydavateľ novín: Obec Zvolenská Slatina. IČO 320447
Redakčná rada: Ing. Mária Klimentová, Ing. Anna Pavlendová, Zuzana Pavlíková, Mgr. Ivan Hraško. Grafická úprava a tlač: WGA s.r.o., Majerská
cesta 73, Banská Bystrica. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obecný úrad Zvolenská Slatina, ul. SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina,
tel.: 045/5394212, Fax 045/5394237, e-mail: obuzvslat@mail.t-com.sk. Evidenčné číslo MK SR: EV 3164/09. ISSN 1338-9300

