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Máme nové multifunkèné ihrisko
Urèite si niektorí z vás všimli, že v ostatných mesiacoch prebiehali stavebné práce na školskom dvore
v areáli ZŠ s MŠ T.Vansovej a ak sa tam pozriete teraz, zistíte, že tu vznikla nová stavba - multifunkèné
alebo viacúèelové ihrisko. S jeho výstavbou obec
zaèala po realizácii verejného obstarávania v me-

siaci august a v mesiaci október boli práce ukonèené. Ihrisko s umelou trávou má rozmery 18 x 33 m
s ochrannými sieťami do výšky 5 m a môže byť využívané na rôzne druhy loptových a raketových hier
ako napr. futbal, basketbal, nohejbal, volejbal, tenis,
badminton. Po jeho kolaudácii bude ihrisko dané
do užívania. V dopoludòajších hodinách bude k dispozícii žiakom ZŠ s MŠ pod doh¾adom pedagógov
a v popoludòajších hodinách a poèas víkendov bude
slúžiť širokej verejnosti. Na jeho prevádzkovanie
bude v mesiaci november schválený obecným zastupite¾stvom prevádzkový poriadok a každý, kto bude
chcieť ihrisko využívať, bude musieť tento poriadok
dodržiavať. Doh¾ad nad jeho dodržiavaním bude
vykonávať správca, prostredníctvom ktorého bude
ihrisko sprístupnené každému, kto ho bude chcieť
využívať na športové aktivity, relax a oddych. Je to
naše spoloèné dielo a ja verím, že si ho budeme vážiť
a využívať tak, aby nám všetkým dlhé roky slúžilo.
Aby mali naše deti z neho osoh nielen poèas školské-

ho vyuèovania, ale i v èase vo¾na. Veï o to nám všetkým ide, aby deti a mládež mali možnosť zmysluplne
využívať svoj vo¾ný èas. A na svoje si prídu urèite aj
dospelí. Väèšina okolitých obcí už túto možnosť dávno má a sme radi, že ani v našej obci už nebude chýbať. Jeho výstavbu sme zatia¾ realizovali z vlastných
zdrojov v celkove výške 57 tisíc Eur. Podali sme však
žiadosť cez MAS Podpo¾anie, opatrenie 3.4.1 „Obnova a rozvoj vidieka“ a mali by sme na tento úèel získať dotáciu vo výške 30 tisíc Eur. Viacúèelové ihrisko
bude slávnostne uvedené do prevádzky 6.decembra
2013 a zmerajú si na òom sily deti základných škôl
Zvolenskej Slatiny, Víg¾aša a Oèovej na 20. roèniku
Mikulášskeho minifutbalového turnaja.
Roène obec zo svojho rozpoètu poskytuje dotácie
na èinnosť klubov a organizácií v našej obci vo výške
15-20 tisíc Eur. Okrem toho hradí všetky prevádzkové náklady v priestoroch, v ktorých tieto organizácie a kluby fungujú. Vedenie obce verí, že investícia
do viacúèelového ihriska je jednou z ïalších, ktorá
podporí ich èinnosť a aktivity. Investícia nie je síce
návratná, ale urèite prospešná.
Obec podala aj ïalší projekt prostredníctvom
Agentúry pre životné prostredie - „Program obnovy
dediny“ na vybudovanie oddychovej zóny pre matky s deťmi v areáli MŠ na ul. Budovate¾ská. Pri jeho
spracovaní nám poskytla pomoc svojimi návrhmi
pani Iveta Melicherèíková, ktorej touto cestou ïakujem. V prípade, že nám budú poskytnuté finanèné prostriedky, vznikne budúci rok v obci bezpeèný
priestor pre trávenie vo¾ného èasu pre mladé mamièky s malými deťmi v pokojnom, tichom prostredí.
Obec tiež reagovala na výzvu Ministerstva zdravotníctva SR v rámci Lokálnej stratégie komplexného
prístupu a upravila a rozšírila projekt na „Rekonštrukciu zdravotného strediska“ v našej obci, ktorý
okrem bezbariérového prístupu, výťahu, nového prístrojového vybavenia existujúcich ambulancií zahàòa
aj vytvorenie novej zubnej ambulancie. Máme vydané právoplatné stavebné povolenie a budeme veriť,

ÚVODNÍK
že tentokrát sa nám finanèné prostriedky na tento
projekt podarí získať.
Oprášili a prepracovali sme aj ïalší projekt „Revitalizácia centrálnej obecnej zóny“, ktorého súèasťou
je aj rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Športová. Vybavili sme nové právoplatné stavebné povolenie, ktoré v roku 2012 skonèilo svoju platnosť.
Chceme tak byť pripravení pre ïalšiu možnú výzvu
a hneï na òu reagovať.
Obec každoroène podáva i malé projekty na financovanie kultúrnych podujatí, organizovaných obcou.
Aj tento rok sa nám podarilo získať z Ministerstva
kultúry SR a z Banskobystrického samosprávneho
kraja dotácie vo výške 2000 Eur na financovanie
Slatinského jarmoku a Prehliadku úèastníkov Súťaže
predníkov o Cenu Rinalda Oláha.
Èas opäť pokroèil a hoci sa pekná jeseò dlho snažila v nás udržať pocit, že zima je ešte ïaleko, leto
je už nenávratne preè. Znovu sú tu krátke dni a dlhé
veèery, znak toho, že po jeseni príde zima a s òou
sa k nám blížia najkrajšie sviatky v roku „Vianoce“.
Želám nám všetkým, aby sme tento èas využili na
regeneráciu svojich síl, na oddych a pokoj v kruhu
svojich rodín. Na prežitie neopakovate¾ných chví¾ plných pohody, vzájomnej lásky a porozumenia. Želám
nám všetkým šťastné a požehnané Vianoce!
Mária Klimentová
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„Vojdite do dediny“
Pod týmto názvom bola pomenovaná jedna zo sprievodných akcií 48. roèníka
Folklórnych slávností pod Po¾anou v Detve. Tak aj vy, milí spoluobèania a èitatelia „Slatiny“, vojdite spolu so mnou cez moje spomienky a pomyselnú ma¾ovanú
bránu do amfiteátra v Detve.

S myšlienkou zúèastniť sa na tomto peknom podujatí sme sa zaèali zaoberať
niekedy na jar po doruèení oficiálnej pozvánky od usporiadate¾ov. Rozhodovanie bolo o to nároènejšie, že práve v tom èase prebiehali prípravy „Slatinského
jarmoka“, ktorého súèasťou bolo tohto roku aj „Stretnutie rodákov“. Verte mi,
zabezpeèenie – organizaèné i finanèné- takéhoto podujatia v obci nie je vôbec
jednoduché. Pravdupovediac po dlhom zvažovaní p. starostky, èlenov kultúrnej
komisie a poslancov obecného zastupite¾stva sme spolu s folklórnou skupinu
Slatina pri MO MS toto pozvanie prijali.
Okrem Zvolenskej Slatiny pozvanie do „gazdovského dvora“ a možnosť
prezentácie dostali tiež obce Èierny Balog a Dedina roka – Klenovec, a tým aj
priestor na ukážky nielen svojho folklóru, ale aj remesiel a podávanie tradièných
jedál. Súperov sme mali ťažkých už len v tom, že v týchto obciach nemajú folklórne skupiny problém s vlastnou muzikou. V Klenovci i Èiernom Balogu sa už
asi deti rodia s heligónkou, alebo si tento talent prinášajú s príchodom na tento
svet a je im sudièkou daný do vienka (ako sa hovorí). Naša obec a aj FSk „Slatina“
sa s týmto problémom trápi už roky a zatia¾ neúspešne. No nevzdávali sme sa....
Každej dedine bol pridelený malý domèek, ktorý sme si mali premeniť na akési
¾udové múzeum – dedinskú izbu.
Magický dátum 13.júl nám prial šťastím – ráno „na Detve“ zaliate slnkom
prialo inšpiráciám a fantázii nadšencom slatinského dedièstva. Dodávalo chuť
a radosť do príprav – na priedomí v mužskom kroji, s kabanièkou cez plece
a imaginárnou fajoèkou sa usadili starý „òaòo“ pokojne sledujúc okoloidúcich
zvedavcov. No ak by mu prišla dlhá chví¾a z posedávania, gazdina mu na lavicu priložila slamienku s cibu¾ou, cesnakom. Pribudol i fi¾fások s „krumplíkami“
a kukurièkou, na ma¾ovanom tanieri krásne, ako vyma¾ované jabåèka, v hrnèíèku
fazu¾a – všetko, èo si gazdovia doma dopestovali. Nechýbal mlieènik na mlieèko
èi smotanu, drevený vahanèek, z ktorého sa ešte nedávno bryndzové halušky
s drevenou lyžicou vyjedali. Na stolièke sa vysúšal vyšívaný vankúš, na drevenom
plote zase periny èi tkané pokrovce...všetko od zruèných remeselných Slatinèanov. Okná domèeka zakvitli krásnymi /nefalšovanými/ èervenými muškátmi a za
dverami skromného príbytku vyrástla malá fotogaléria. Odborný výklad k fo-

tografiám od histórie až po súèasnosť a významných rodákoch návštevníkom
domèeka porozprávala pamätníèka obce p. Zuzana Pavlíková. Zvedavcov nášho
domèeka tiež vítala hrdá „Slatinèianka“ v starom kroji pripravená dokonèiť tradiènú slatinskú výšivku „krivou ihlou“ v starom drevenom ráme. Steny domèeka
vkusne zdobili staré uteráky, tzv. klinovníky, vyšívané èi tkané obrusy a novšie
súèiastky ženského kroja. Stôl prestretý bielym tkaným obrusom s tanierom
s chlebom a tzv. šmirkasom, tvarožníkmi èi štrúd¾ami a pijaèkami s f¾aštièkou na
privítanie vzácnej návštevy. Tradièné jedlá Slatinèanov boli ponúkané návštevníkom slatinského dvora prostredníctvom Penziónu Zlatý dukát a pravé ťahané
štrúdle, škvarkové pagáèiky a iné dobrôtky ako aj zemiakové lokše mohli zase
ochutnať v „Babièkinej cukrárni“. Ako sa kedysi vyrábali hlinené hrnèeky a misky
predviedol na hrnèiarskom kruhu mladý hrnèiar p. Petrinec. V sobotu popoludní
nás svojou návštevou poctil aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparoviè,
ktorého sme privítali po slatinsky – s geletkou bryndze a pálenkou. Do nálady zaspievali a zahrali èlenovia folklórnej skupiny „Slatina“, ktorí sa predstavili
¾udovým pásmom „Na senách....“ aj v popoludòajšom programe na hlavnom
amfiteátri.
Prezentácia obce Zvolenská Slatina s jej pozoruhodnosťami a tradiènou
kuchyòou trvala do nedele 14. júla, a ja môžem s odstupom èasu konštatovať,
že to boli dva nároèné, ale krásne, na spomienky bohaté dni.
Ako milovníèke folklóru a tradiènej ¾udovej kultúry sa mi páèili slová istých
mladých ¾udí – folkloristov, a ja by som ich myšlienku na záver mojej spomienky
citovala aj pre vás:
„Tak ako jesenné lístie ihrá pestrými farbami, nech ¾udová pieseò zneje vašimi
srdciami.“
Aneta Konôpková

Z denníka starostky
4. júl
8. júl
13. júl
3. august
6.-8. september
10. september
26. september
7. október
11. október
11. október
19. október
26. október

Zasadnutie Rady ZMO v Kováèovej
Zasadnutie Mikroregiónu Huèava v Lieskovci
Folklórne slávnosti v Detve – úèinkovanie našej obce v programe „Vojdite do dediny“
Memoriál L.Doskoèila – XI. roèník streleckej súťaže v stre¾be
z historických zbraní – strelnica Strieborník
Návšteva družobného mesta Albertirša v Maïarsku
Stretnutie starostov KZ Podpo¾anie v Dúbravách
Zasadnutie OZ
Porada starostov okresov Zvolen, Detva, Krupina
Stretnutie starostov KZ Podpo¾anie vo Zvolenskej Slatine
Zasadnutie Regionálneho združenia ZPOZ regiónu Zvolen, Detva, Krupina v Sliaèi
Hromadné uvítanie detí do života
Slávnostný obrad pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Slatina (ne)má výroèie alebo o poèiatkoch našej obce
Rok 1263 sa nám neodmyslite¾ne spája s našou obcou. Aj v škole sme
sa ho uèili ako rok prvej písomnej zmienky o našej obci. Preto by iste
bola namieste otázka, preèo sme si tohto roku nepripomenuli v našej
obci 750. výroèie prvej písomnej zmienky. Veï príležitostí na to bolo
dosť, prebiehali rôzne kultúrne podujatia, bol Slatinský jarmok, zúèastnili sme sa slávností v Detve alebo sa mohlo prichystať osobitné podujatie. Nikde však táto udalosť nerezonovala. Nájsť odpoveï je ve¾mi
jednoduché. Naša obec zatia¾ nemala èo oslavovať.
Historický výskum totiž zistil, že údaj z roku 1263 nie je správny.
V tomto roku sa v historickom dokumente naozaj spomína Slatina, ale
nie obec, ako sa predpokladalo, ale rieka. Ako „fluvius Zlathna“ sa spomína v rámci vymedzenia hraníc medzi územím mesta Zvolen a krá¾ovským župným územím.
Prvým písomným dokumentom, ktorý odkazuje na našu obec, sú pápežské registre z rokov 1332 – 1337. V nich sa spomína „Petrus de Sancta Crux de Solio“, èo sa môže preložiť ako „Peter zo Svätého Kríža pri
Zvolene“ alebo „Peter z (fary) Svätého Kríža zo (župy) Zvolen“. Keïže
v Slatine bol a dodnes je rímskokatolícky kostol zasvätený Povýšeniu sv.
Kríža, ide nepochybne o našu obec. Neznamená to však, že by Slatina
patrila medzi „mladice“. Aj napriek tomu, že zmienka pochádza až zo
14. storoèia, môžeme povedať, že obec existovala už omnoho skôr. Prvé
známe osídlenie vzniklo už v dobe bronzovej, keï na území našej obce
sídlil ¾ud lužickej kultúry. Stopy osídlenia sa zachovali v Borovinách. Aj
samotná existencia fary svedèí o tom, že išlo už o vyvinutejší typ sídla.
Dôvod, preèo sa obec nespomína už skôr, možno h¾adať aj v tom, že
bola krá¾ovským majetkom. Iné obce boli v rukách zemepánov a spomí-

najú sa v súvislosti s vymedzením zemepanského územia alebo zmenami majite¾ov. Pri Slatine však na takéto zápisy nebol dôvod.
Síce ide o prvú písomnú zmienku, predsa len je nepriama, lebo nepoukazuje na obec, ale na farnosť. Prvou priamou zmienkou je listina,
ktorá pochádza zrejme z roku 1372 (presný rok nie je uvedený) a ktorá
sa zachovala v potvrdení zo 17. storoèia. Vydal ju krá¾ ¼udovít I. Ve¾ký
(1342 – 1382). Obsah sa síce týka dnešného Sliaèa, ale ako miesto vzniku
listiny je uvedená obec Zalathna. Pre obyvate¾ov Slatiny, Oèovej a Zolnej
vydal tento panovník aj inú listinu, ktorá urèovala slobody obyvate¾ov
a ich povinnosti a služby, ktoré musia vykonávať pre víg¾ašské panstvo.
Ani táto listina sa však nezachovala, ale panovník Žigmund Luxemburský
tieto slobody a povinnosti pre obyvate¾ov obcí potvrdil v roku 1410.
Pod¾a tejto listiny mali Slatinèania každoroène od jednej sedliackej
usadlosti dávať štyri vozy dreva, štyri vozy sena a mericu (asi 54 – 62
litrov) chlebového obilia a ovsa.
Samotný pôvod názvu Slatina je rýdzo slovanský. Má nieko¾ko významov, no obsahovo sú podobné – minerálna voda, medokýš, moèaristé
miesto, rašelinisko. Pôvod obce je teda slovanský a pravdepodobne
vznikla na základe staršieho slovanského osídlenia niekedy v 12. – 13.
storoèí. Jej obyvate¾mi boli zrejme strážcovia krá¾ovských lesov.
Nech už je to s vekom našej obce, ako chce, jednoznaène môžeme
povedať, že Slatina už v 14. storoèí bola významným sídlom, na území
ktorého bol vytvorený hrad Víg¾aš a ktoré sa ïalej rozvíjalo. Ale o tom
snáï niekedy nabudúce. (Spracované na základe dostupných štúdií M.
Majtána, M. Ïurkovej a P. Maliniaka.)
Ivan Hraško

Turistický pochod do Žeravíc
Krásne slneèné poèasie bolo objednané na 28.
septembra 2013 a tak zorganizovala Rodièovská
rada pri ZŠ s MŠ T.Vansovej turistický pochod pre
deti a rodièov. Štartovalo sa spred základnej školy
okolo 10.00 hod.. Trasa oznaèená èervenými stuhami viedla smer Boroviny cez horu na lúku do Žeravíc. Deti, ktorých sa po ceste nazbieralo okolo 45,
túto nároènú trasu zvládli bez problémov. Rodièia
za nimi málièko zaostávali, ale pripojilo sa k nám
38 dospelých. Po príchode k chatke sa deti rozutekali do hory h¾adať zlodeja, ktorý ukradol výhry
a sladkosti pre súťažiacich. Po nájdení indícií deti
rýchlo našli zlodeja a hry sa mohli zaèať. Tri súťažné družstvá boli športovo ve¾mi zdatné a tak si
deti aspoò oddýchli pri opekaní špekaèiek. Potešila
nás svojim príchodom aj pani Gocníková, ktorá zo
sebou priviedla „tri gaštanové kone“. Okolo 16.00
hod. sa plní sladkostí a športových zážitkov všetci
rozišli domov.
Týmto sa chcem všetkým zúèastneným poïakovať za celkom vydarené spoloèné podujatie.
Monika Tuèeková

Blahoželáme

Blahoželáme všetkým spoluobèanom, ktorí v mesiaci august, september a október 2013
oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Kladieme Vám kvety na stôl so želaním, aby rástol rokov rad Vám ako stuha
a žiarila šťastia dúha!

Narodili sa

Natália Abrahámová
Kristína Výbohová
Denis Berger
Marcel Lakatoš
Jakub Chovanec
Adam Krokoš
Martin Gallo

Peter Pokorádi
Martin Paprèka
Michal Šimo
Martin Šípka
Karin Straková
Isabell Karalo
Ján Kliment

Z uzlíèka skutkov sudièka nech Vám osud nadelí,
žite svoj život v šťastí mnoho všedných dní a nedelí!

Rozlúèili sme sa
Ondrej Žlnka
Mária Lietavová
Juraj Nosá¾

Anna Mlynárová
Demeter Šajbovský

Už spíte spánkom veèným, už Vás niè nebolí.
Nevrátia sa viac dni spoloèného šťastia,
v tmavej hrude Vaša pieseò navždy zhasla....

Významní rodáci

Aj Slatinka rodí spisovate¾ov
Èasto si v Slatine pripomíname naše spisovate¾ky
Máriu Ïuríèkovú a Teréziu
Vansovú. Našu pozornosť si
zaslúži i spisovate¾, rodák
z èasti našej obce, zo Slatinky – Ján Beòo.
Narodil sa 3. októbra
1933 v Slatinke. Vtedy ešte
nikto netušil, èo z malého
chlapca vyrastie. Asi len
málokto by bol uhádol,
že chlapec pochádzajúci z chudobnej rodiny to
môže dotiahnuť tak ïaleko. Ale stalo sa a my za to
môžeme byť len vïaèní. Ján
Beòo sa narodil do tradièného dedinského prostredia tej doby. Malá dedinka
medzi kopcami, po¾nohospodárske práce, blízke rodinné zväzky. Takto sa zaèal aj jeho život a tento zaèiatok jeho aj
jeho tvorbu sprevádza až doposia¾. Vo svojich knihách spracoval
ve¾a spomienok na detstvo strávené v Slatinke. Vyrastal v dome,
v ktorom bývala širšia rodina (starí rodièia, strýkova rodina a oni)
a súkromie sa len ťažko dalo ustrážiť. Žili tu pod pevnou rukou
starej matky z otcovej strany, ktorá viedla celú domácnosť. Ve¾mi
úzky vzťah si chlapec vytvoril najmä so svojou matkou. Tá sa mu
stala prvou spriaznenou dušou a táto spriaznenosť ho sprevádzala aj v ïalšom živote, keï už matky nebolo, ale spomienky na òu
stále žili a žijú.
Keï malý chlapec trochu podrástol, zaèali sa u neho prejavovať
trochu iné sny než u väèšiny dedinských chlapcov tej doby. Zaèal túžiť po vzdelaní. Finanèná situácia rodiny však nebola ¾ahká,
štúdium si vyžadovalo ve¾a prostriedkov aj èasu, èo sa nie vždy
stretávalo s pochopením. Svoje štúdium zaèal na zvolenskom
gymnáziu. Neboli to ¾ahké roky. Nešlo len o peniaze a èas. Uèivo
bolo nároèné, ve¾a èasu sa strávilo cestovaním, doma bolo treba
pomáhať a navyše vidiecke deti boli èasto v školách odstrkované.
Spisovate¾ sám spomína, že mal v škole ťažkú pozíciu. Na uèite¾ov
lepšie pôsobili vyobliekané mestské sleèinky než nejaký dedinský
chlapec. V jeho snahách ho podporovala hlavne milovaná matka,
ktorá vždy so žia¾om niesla synove školské neúspechy. Napriek
všetkým príkoriam štúdium absolvoval. Pokraèovať sa rozhodol
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde sa prihlásil
na kombináciu slovenský jazyk – ruský jazyk. V živote ho však
mali postihnúť ïalšie nešťastia. Prvým z nich bolo zranenie otca,
ktorého pritislo medzi vagóny a neskôr tragická smrť milovanej
matky. Strata matky, osoby, ktorú tak ve¾mi miloval, ho ve¾mi poznaèila a ťažko sa s òou vyrovnával. Život však musel plynúť ïalej.
Po skonèení štúdia pracoval Ján Beòo na rôznych miestach, na
Vyššej pedagogickej škole v Banskej Bystrici, v Èeskoslovenskom
rozhlase, bol redaktorom v denníku Smena a neskôr v èasopise
Romboid. Dlhé roky pracoval ako zástupca šéfredaktora a šéfredaktor vo vydavate¾stve Slovenský spisovate¾. V rokoch 1993 –
1995 pracoval na Ministerstve kultúry SR.
Postupom èasu si zaèal budovať svoj vlastný rodinný život. Oženil sa a narodil sa mu syn. Otec syna zbožòoval. Koneène sa zdalo, že život sa zaèína vyvíjať tým správnym smerom. No, bohužia¾,
opak sa stal pravdou. Autor mal podstúpiť ïalšie príkorie, asi to
najťažšie na svete, stratu dieťaťa.
Osud ¾udí je skutoène ťažký. Taký je aj rodinný osud spisovate¾a Jána Beòa. No nielen smutné rodinné udalosti zasiahli jeho
život. Boli to aj ťaživé spoloèenské udalosti. Tak ako všetci obyvatelia Slatinky, aj on bol sklamaný rozhodnutím úradov o výstavbe vodného diela a likvidácii rodnej obce. Keïže, ako sme
už naznaèili, svoj rodný kraj zbožòoval, rozhodol sa proti týmto
rozhodnutiam bojovať. Stal sa jedným z najväèších bojovníkov za
zachovanie Slatinky, za èo bol aj potrestaný. Jeho rodný dom bol

zbúraný chví¾u pred tým, než bolo búracie povolenie oznaèené za
neplatné. Napriek všetkému však svoj životný boj nevzdal a s nástrahami tohto sveta bojuje naïalej. Významným frontom sa pre
neho stala literatúra. Píše pre deti aj pre dospelých.
Jeho knižným debutom bola zbierka poviedok Každý deò narodeniny. Jeho poviedky vyšli tiež v zbierkach Nad modrým svetom,
Alej lásky a Vyberanie hniezda. Je tiež autorom mnohých románov
Druhý semester, So synom, Predposledný odpoèinok, Kým príde ve¾ryba, Výkrik, Žena v snehu, Posledný svedok.
Rovnako bohatá ako jeho tvorba pre dospelých je aj tvorba pre
deti a mládež. Prvou knihou pre detského èitate¾a bola kniha Jeden granát pre psa. Neskôr vyšlo aj jej pokraèovanie Škola sa zaèína
v máji a obe vyšli pod súborným názvom Tisíc vymeškaných hodín.
Okrem nich napísal množstvo ïalších – Ondrej Ondrejko a Zeleò
krá¾, Sneh je môj kamarát, Letná fujavica, Maèací krá¾, Ako sa zajac nestal starostom, O Kubovi najkubovskejšom na svete. Medzi najnovšie knihy pre deti patrí Záhada vtáèej záhrady.
Hoci Ján Beòo väèšinu života prežil mimo svojho rodného prostredia, trvalo žije v Bratislave, z jeho tvorby je badate¾né, že èasť
z neho v rodisku natrvalo ostala a k nej sa neustále vracia. Vracia
sa k rodisku, k spomienkam na mladosť, rodièov, zážitky a stále
ostáva spätý s podpolianskym krajom. Viacero z diel má výrazné životopisné znaky. V knihách nájdeme obrazy malej dedinky
vzdialenej dva kilometre od železniènej stanice a hlavnej cesty,
osem kilometrov od mesta, toto všetko urèuje práve Slatinku.
Tému rodného prostredia spracoval v románe Kým príde ve¾ryba. Týmto dielom reaguje na správy o budúcom zániku Slatinky
v dôsledku výstavby vodnej nádrže. Rodnú obec tu nazýva Kotlinka. Román je vlastne rozprávaním o ¾uïoch, s ktorými sa hlavný
hrdina stretáva, o ich problémoch, starostiach, ale aj radostiach,
ktorými naïalej žijú. Poukazuje na to, že napriek hrozbám ¾udia žijú ïalej. Starajú sa o seba, o rodnú dedinu, nedokážu len
tak opustiť to, èím žili celý život. Medzi najvýznamnejšie knihy
venované rodisku a zároveò matke patrí román Výkrik. Autor tu
vedie rozhovor so svojou màtvou matkou, ktorá sa mu zjavuje
poèas cesty lietadlom. Prostredníctvom rozhovoru s òou spomína na detstvo prežité v rodnej obci, na rôzne zážitky, obdobie
prechodu frontu poèas druhej svetovej vojny, študentské èasy na
gymnáziu, vysokej škole. Spomína na matku, na otca a ich spoloèný život, na rôzne úskalia, ktoré museli prekonávať. Román
je vyjadrením lásky k matke, je žia¾nou spomienkou, ktorou sa
zatvára jedna kapitola ¾udského života. Ve¾mi osobným je román
Posledný svedok. Tento román je opäť venovaný rodnej obci, no je
aj vlastným svedectvom autora o svojom živote. Okrem starších
zážitkov rozpráva o èase, keï sa musel vyrovnať najprv s nešťastným životom svojho syna, jeho chorobou a napokon aj jeho smrťou. Celý román je vyrozprávaním života èloveka, ktorý sa musel
vyrovnať so stratou svojich rodièov, svojho domova a napokon aj
svojho syna. Môžeme ho vnímať aj ako obžalobu voèi spoloènosti
a ¾uïom, u ktorej a u ktorých èlovek nie je na prvom mieste.
Ivan Hraško

Mikulášske popoludnie pre verejnosť
„Keï tíško bude padať sneh a nebo bude
plné hviezd a ku šťastiu bude iba krok, ja budem túžiť vianoèný pokoj v duši mať a všetkým
ho rozdávať“.
Každý deò máme šancu zmeniť svoj život,
svoje hodnoty a presvedèenia, len potrebujeme k tomu príležitosť, aby sme si to uvedomili
a urobili. Obecný úrad v spolupráci s MO MS
po prvýkrát organizuje vyzdobovanie vianoèného stromèeka, ktoré bude spojené spoloèným zažatím jeho osvetlenia a Mikulášskym
veèierkom pre deti. Každý obèan našej dediny
môže doniesť doma vyrobenú vianoènú ozdobu a zavesiť ju na spoloèný vianoèný stromèek.
Rodièia, ale aj starí rodièia tak majú príležitosť
vytvoriť so svojimi deťmi alebo vnúèatami vianoènú ozdobu a prísť òou ozdobiť stromèek.
A nielen to. Každý obèan môže napísať svoje
želanie, prísť a vložiť ho do spoloènej archy želaní a prianí. Myslím, že aj uèite¾ky a vychová-

vate¾ky v škôlke a škole nájdu priestor pre detskú tvorbu, aby si deti mohli vytvoriť vianoèné
ozdoby a želania. Preèo to robiť? Preto, že 7.
decembra budeme stáť na prahu najkrajších
sviatkov v roku, a možno aj preto, aby sme prišli a pobudli pár hodín spolu, rozdávali šťastie,
spokojnosť a spolupatriènosť a neostávali zatvorení za dverami svojich domov a bytov. Veï
príprava na Vianoce má byť o šťastí, láske a
rozdávaní dobrej nálady a pohody.
Odpovedzme si teda na základné otázky.
Kedy? 7. decembra 2013 o 15.00 hod. Kde?
Pred kultúrnym domom budeme všetci ¾udia
dobrej vôle spoloène vyzdobovať vianoèný
stromèek pre všetkých obèanov Zvolenskej Slatiny. A èo ïalej? O 16. 00 sa nám predstavia
deti z folklórneho krúžku so svojím predstavením a zaspievajú koledy. O 16.30 bude nasledovať rozsvietenie vianoènej výzdoby a svieèok na stromèeku a vypustenie balónov šťastia.
Balóny si, prosím, doneste so sebou. O 16.45
bude pre deti od 1 do 8 rokov pripravený Mikulášsky veèierok, budú sa rozdávať balíèky
a nasledovať bude detská diskotéka s rodièmi.
Poèas tejto akcie bude pripravené obèerstvenie pre deti aj pre dospelých prostredníctvom Magnus Caffe a Babièkina cukráreò bude
prezentovať svoje vianoèné peèivo a zákusky,
ktoré si budete môcť zakúpiť alebo objednať
na vianoèné sviatky. Dôležité upozornenie
oh¾adom Mikulášskeho veèierka – aby balíèkov
nebolo ve¾a, ale hlavne ani málo, treba deti nahlásiť najneskôr do 5.12.2013 na tieto telefónne èísla: 0903 811 475 alebo 0903 784 443 a
uviesť vek a poèet detí. Na záver len to¾ko, že
sa tešíme na vaše ozdoby a tešíme sa na vás.
Príïte, budete vítaní. A na záver krátky veršík:
„Krásne Vianoce chcem Vám priať,
aby mal èlovek èloveka rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby ten èas vianoèný za to stál.“
Zuzana Kokavcová

Nezabúdame
November. Preniká nami nostalgia za blízkymi, ktorí odišli z tohto
pozemského sveta. Rok èo rok mieria naše kroky na cintoríny, ktoré
v tomto období rozkvitajú záplavami kvetov a oèistným svetlom tisícok
svieèok. Je zaujímavé pozrieť sa práve v tieto dni na naše cintoríny. Ako
dokážeme vyzdobiť hroby svojich blízkych, ako brat ved¾a brata, èlovek
ved¾a èloveka, vzdávame úctu tým, èo nás vychovali, žia¾ aj tým, ktorých
sme vychovali my, tým všetkým, ktorí nám budú navždy chýbať.
Nezabúdame práve v tieto dni na hroby a pomníky, s úctou a vïakou
si spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, partizánov i ilegálnych
pracovníkov, ktorí odolávali presile, napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu dnešnému životu.
Nezabúdame ani na padlých v 1. svetovej vojne, ktorej 95. výroèie
ukonèenia pripadne 11.11. o 11. hodine, 11. minúte a 11. sekunde. Bolo
to v roku 1918.
1. svetová vojna zostáva tak trochu v úzadí 2. svetovej vojny, a pritom
to bol prvý konflikt, ktorý zasiahol celý svet. Išlo v òom o vojnu, v ktorej sa už bojovalo s modernou vojenskou technikou a zároveò ve¾mi
krvavo. Táto vojna zasiahla aj Slovensko, pamätníky padlým sú v takmer
každej obci, èi meste. Aj v našej obci Zvolenskej Slatine. Je potrebné pri-

pomenúť, že okrem Pamätníka padlým v 1. a 2. svetovej vojne „Plaèúca
matka“, sa v našom cintoríne zachovali tri hroby z 1. svetovej vojny. Treba priznať, že dva z nich dlho chátrali. Obnovené boli z iniciatívy výboru
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
vo Zvolenskej Slatine za spolupráce obce (starostlivosť o vojnové hroby,
pamätníky, pamätné tabule a pamätné miesta prislúcha obciam a mestám zo zákona) v tomto roku. Zásluhou obetavých èlenov organizácie
pánov Miroslava Sokáèa a Jozefa Pavlíka, sú dnes hroby dôstojnou spomienkou na všetky obete 1. svetovej vojny.
Okrem týchto hrobov sa menovaní páni spolu s Pavlom Melicherèíkom a Pavlom Pavlíkom (brat Jozefa Pavlíka) pravidelne starajú o hrob
rumunského vojaka v Hanulíkoje jarku, ktorý padol pri oslobodzovaní
našej obce v 2. svetovej vojne. Týmto aktívnym èlenom ZO SZPB i klubu
dôchodcov, ale aj všetkým spoluobèanom, ktorí v piete postoja pri hroboch, položia kvietok, zapália svieèku, patrí naše poïakovanie. Poïakovanie za prejavenú úctu a vïaku za to, že my môžeme žiť.
Všetky vojenské cintoríny, vojnové hroby u nás vyvolávajú hlasné posolstvo: že je nesmierne dôležité žiť v mieri a slobode.
Zuzana Pavlíková

Letný denný evanjelický tábor 2013
29. júla až 2. augusta sa v evanjelickom cirkevnom zbore konal 1. roèník denného tábora.
Bol to taký skúšobný tábor, ale pod¾a mòa vydarený. Ešte pred táborom sme mali obavy, že
sa nikto neprihlási, ale ani som sa nenazdala
a detí bolo 30 a nakoniec sme museli niektorých odmietať, èo nás mrzí.

Prvý deò ráno sme sa všetci stretli v cirkevno-zborovom dome. Rodièom sa povedali základné informácie a tábor mohol zaèať. Ve¾a detí
sa medzi sebou nepoznalo, preto sme zaèali
zoznamovacími hrami. Boli tu deti od 4 až do
14 rokov. Bolo to naozaj rôznorodé a nielen vekovo. Niektoré deťúrence boli z rôznych kútov
sveta. Zavítali k nám dokonca aj zo Švajèiarska,
Ameriky èi Prahy, alebo okolitých obcí ako je
Divín, Víg¾aš a Zvolen. Spoèiatku sme si mysleli, že to bude len dievèenský tábor, keïže sa
chlapci nejako nehlásili, ale napokon to bolo
celkom vyrovnané.
Keï sme sa už spoznali a osmelili, nasledujúci program pokraèoval v skautskej záhrade.
Liezli sme po lezeckej stene, skákali na trampolíne, hrali pingpong, skúmali život v jazierku
èi vyrábali náramky z korálikov. Na obed sme si
upiekli pizzu v skautskej peci.
Druhý táborový deò prišli všetci ešte aj
s úsmevom. Naše kroky smerovali na ihrisko.
Tam sme sa mohli celý deò hrať a vyblázniť sa.

Streda bola špeciálna, pretože sa išlo na výlet do Harmaneckej jaskyne. Cestou naspäť sme
sa zastavili v Hronseku, aby sme
mohli navštíviť drevený artikulárny evanjelický kostol.
Vo štvrtok bola pre deti pripravená ve¾ká hra, keï po celej
dedine museli h¾adať stratené
zvieratá, aby ich zachránili ako
v príbehu o Noemovej arche.
Poobede nás prišiel navštíviť
p. farár Peter Kevický z Poník.
Zahral nám na gitare, zaspievali
sme si a nauèili sa nové pesnièky.
A bolo to tu ! Posledný deò.
Niektorí sa možno tešili, ale
musím povedať, že väèšina
z nich bola smutná. Veï predsa sme vytvorili
taký dobrý kolektív, zažili sme spolu ve¾a zážitkov a spomienky nám ostanú ešte ve¾mi dlho.
Tento deò sme si užili v prírode a nakoniec sme
si spravili rozlúèkovú oslavu.
Pod¾a ohlasov rodièov, pod¾a výrazov na
tvárach detí i pod¾a svojho vlastného pocitu si
myslím, že tento tábor sa nesmierne vydaril.
Vïaka tomu, že každý, kto chcel a mohol, priložil ruku k dielu, sa tento tábor deťom páèil.
Pani kuchárky odviedli skvelú prácu, keï každý
deò chodili nakupovať potraviny, aby boli èerstvé a celý deò sa starali o naše brušká. Dokonca tak dobre varili, že niektoré deti jedli aj
svoje neob¾úbené jedlá. Za to, že sa kvôli nám
takto obetovali, im patrí ve¾ká vïaka. Za kaž-

dodenné slovo z Biblie, modlitbu, èi pesnièku
ïakujeme p. kantorke, ktorá prišla aj s celým
nápadom spraviť tábor. Takisto aj p. farárovi za
pomoc, za modlitby èi biblické príbehy. Ïakujem aj skautom zo Zvolenskej Slatiny, ktorí pomohli mne i mojim kamarátkam, ale i všetkým,
ktorí akoko¾vek pomohli, a tým sa zaslúžili
o to, aby bol tento tábor lepší. V prvom rade
však patrí vïaka Pánu Bohu za pomoc a ochranu, za to, že sa poèas tábora nikomu niè vážne
nestalo, za dobré nápady, ktoré nám vnukol,
aby sme mohli deti, èo najviac zaujať. Dúfam,
že sa stretneme o rok, ale dúfam aj v to, že sa
stretneme aj cez školský rok, o èo sa tento rok
budeme snažiť.
Martina Urbanová

Úspech mladších žiakov
Neoddelite¾nou súèasťou diania v našej obci sú športy, ktorým venujeme pozornosť aj v našich novinách. Nebude to inak ani tento raz, keï
sa s vami chceme podeliť o futbalový triumf, ktorý zaznamenali naši
mladší žiaci pod vedením svojho trénera Martina Pašku. Ťažká drina
na tréningoch aj na zápasoch sa im vyplatila a v minulej sezóne sa im
podarilo obstáť v konkurencii futbalových družstiev nášho okresu, keï v
Okresnej súťaži mladších žiakov U13 obsadili prvé miesto. Právom
sme na ich reprezentáciu obce hrdí a želáme im ve¾a ïalších úspechov
v nadchádzajúcich sezónach.
Ivan Hraško

Vo Zvolenskej Slatine skonèil roèník festivalu GUÈA – guèa umenia
V mesiacoch júl až september 2013 vïaka iniciatíve mladých ¾udí
z neformálnej skupiny ŠUPAK /šokujúce_undergroundové_
predstavenie_aktuálnej_kultúry/ záhrada „Skautského centra Zv.
Slatina“ ožila festivalom „GUÈA – guèa umenia“. Prvý roèník tohto
festivalu priniesol do vidieckeho prostredia regiónu Podpo¾ania veèery
plné nekomerèných filmov, výstavu fotografií, koncert, ale aj tvorivé
workshopy vo verejnom priestore.
GUÈA – guèa umenia
„Tento názov presne vystihuje podstatu festivalu, ktorý chce ponúknuť
multižánrový program v rôznych oblastiach umenia.“ – hovorí
Matej Fekiaè, jeden z organizátorov, ktorý tento názov vymyslel
a taktiež navrhol logo festivalu.
g_ART_en
Záhrada „Skautského centra Zv. Slatina“ sa premieòala pravidelne
každý týždeò na letné kino, v ktorom si našli svoje miesto
staršie slovenské filmy, priestor dostali aj mladí slovenskí
dokumentaristi, ale aj zahranièné nekomerèné filmy. Miesto na
festivale dostala aj výstava fotografií „DEDINA a MESTO,“ ktorá
tematicky zapadla do idey festivalu, že umenie má rovnaké
miesto tak ako vo ve¾kých mestách aj na dedine.
Kunstdorf Zvolenská Slatina
To, že na tvorbu umeleckých diel nie sú potrebné kunsthalle si mohli zažiť návštevníci tvorivých workshopov „Stopy v krajine“ a „Èierna Biela.“ Poèas
týchto workshopov sme ako tvorivý priestor využívali rovno celú dedinu aj s jej perifériami.
GUÈA – guèa umenia 2014
„Prvý roèník máme úspešne za sebou, ale už teraz rozmýš¾ame nad ïalšími aktivitami do budúcna. Po poslednom podujatí sme sa rozhodli, že s projektom chceme
pokraèovať aj v nasledujúcom roku. Namiesto podujatí prebiehajúcich poèas celého leta, chceme program skoncentrovať do jedného víkendu a zamerať sa na
ïalšie formy umenia nie len film a hudbu. Program bude prebiehať súèasne na viacerých miestach a úèastníci si budú môcť vybrať to, na èo budú mať práve chuť,
pod¾a vzoru väèších a úspešnejších podujatí.“ - dodáva Martin Ma¾a, jeden z organizátorov.
www.guca2013.webnode.sk
Projekt bol zrealizovaný vïaka podpore Nadácie INTENDA a Obce Zv. Slatina.
Text: Martin Cerovský
Foto: Matej Fekiaè

Zvolenská Slatina má prvú
exteriérovú horolezeckú vežu v regióne Podpo¾anie
V skautskej záhrade dobrovo¾níci z obèianskeho združenia Slovenský skauting, 21.zbor Korèín Zv. Slatina ukonèili stavebné práce na horolezeckej veži, tvoriacej
súèasť vznikajúceho „Skautského centra Zv. Slatina,“ ktoré by malo byť hotové do konca tohto roka.
Jedineèný športový objekt na Podpo¾aní
Na päť metrov vysokej horolezeckej veži sú postavené lezecké cesty urèené predovšetkým pre deti a úplných zaèiatoèníkov. Na svoje si prídu aj
nároènejší lezci, ktorí môžu využiť boulder s 2,5 m dlhým previsom. Nechýba záves pre kolmé lano, na ktorom sa dá bezpeène cvièiť zlaòovanie
do priepasti.
Dobrovo¾níci z O2 opustili kancelárie a pomohli dokonèiť stavbu
Horolezecká veža vznikala takmer tri roky, vïaka nadšeniu malej skupinky mladých
¾udí. Odpracovali tu desiatky hodín úplne zadarmo, do prác sa zapojili aj zamestnanci
spoloènosti O2 Telefónica Slovensko, ktorí prišli pomáhať do Zvolenskej Slatiny v rámci
firemného dòa dobrovo¾níctva.
Celkové náklady na stavbu dosiahli 5200 EUR. Skauti ich získavali postupne z rôznych
nadácií, èo bolo nároèné predovšetkým z administratívneho h¾adiska, lebo museli
spracovať pre každú nadáciu dokumentáciu v rozsahu 30-45 strán, aj preto stavebné práce
trvali pomerne dlhý èas. Žiadosť o finanèný príspevok poslali až do trinástich grantových
kôl rôznych nadácií. Podporu získali z piatich.
Najviac finanèných prostriedkov poskytla Nadácia Ekopolis v rámci programu O2 Think big.
Náklady na stavbu by boli pravdepodobne viac ako dvojnásobné, ak by stavbu realizovali
stavebné firmy. Skauti chceli týmto projektom dokázať, že je možné aj v dnešnej dobe
realizovať funkèné komunitné objekty vlastnými silami.
Poïte von a polezte vyššie
Horolezecká veža je hotová, ale keïže je umiestnená v exteriéri na skautskej záhrade,
pre verejnosť bude otvorená od jari 2014, predovšetkým poèas víkendov. Za symbolický
poplatok si tu budete môcť požièať celú horolezeckú výbavu a na neskúsených lezcov
budú èakať vyškolení inštruktori.
Horolezeckú vežu nájdete na adrese SNP 26, Zvolenská Slatina. Je postavená v záhrade
„Skautského centra Zvolenská Slatina,“ ktoré je situované v centre dediny ved¾a penziónu
Zlatý dukát.
www.lezecka-stena.webnode.sk
Text a foto: Martin Cerovský – koordinátor projektu

Borovina FEST
Dòa 7. septembra sa v Borovinách konal Borovina FEST- posedenie obyvate¾ov Borovín a Krvavníka pri
gu¾áši. Podujatie sa konalo v priestoroch Koniarne u p. Húšťavu a jeho zámerom bolo zoznámenie a spoznanie
nových obyvate¾ov Borovín a Krvavníka. Iniciátormi a organizátormi boli práve noví obyvatelia, ktorí akciu
zorganizovali a celú ju aj pripravili. Zúèastnilo sa jej 48 dospelých ¾udí a 22 detièiek. Uvarili dva druhy gu¾ášu,
èapovalo sa pivo a kofola. Každý úèastník prispel na výdavky peòažnou èiastkou a tiež koláèmi, zákuskami èi
alkoholom a ovocím. Poèasie bolo slneèné, èo prispelo k celkovej dobrej nálade medzi ¾uïmi. O zábavu sa
postarala živá muzièka a veselo bolo aj pri losovaní tomboly, pretože bolo sprevádzané vtipnými poznámkami a vtipnými cenami. Zabávali sme sa až do druhej hodiny
ráno. Všetci sme sa zhodli na tom, že takéto akcie treba organizovať, aby sa ešte viac utužili vzťahy medzi ¾uïmi a aby sme si vedeli v tejto zlej dobe navzájom pomôcť.
Chcem sa v mene všetkých zúèastnených poïakovať organizátorom za ich snahu, úsilie a myšlienku zorganizovať takéto podujatie. Nebudem ich menovať, aby som
niekoho nevynechala. Všetkým, ktorí ste nám pripravili vynikajúce stretnutie a zábavu, patrí jedno ve¾ké „ÏAKUJEM“.
Anna Výbohová

Všetci žiaci strelcami
Už mnohokrát poèas štyridsaťroènej histórii streleckého krúžku pod odborným vedením trénerov zo Športového streleckého klubu Strieborník sa podarilo zorganizovať streleckú súťaž v stre¾be zo vzduchovej pušky pre všetkých
žiakov ZŠ s MŠ T.Vansovej vo Zvolenskej Slatine.
S finanènou pomocou obecného úradu a vïaka aktívnej spolupráce vedenia základnej školy bolo zaradené
do „Regionálnej výchovy“ rozšírené
vyuèovanie telesnej výchovy so zameraním na stre¾bu a volejbal pre
žiakov 5. až 9. roèníka, spolu 101
chlapcov a dievèat. Výcvik stre¾by
zo vzduchovej pušky pozostával
z vyuèovania pravidiel bezpeènosti, správania na strelišti, práce zo
vzduchovou puškou, zamierovania
zo stojanov a v koneènej fáze cvièná a ostrá súťažná stre¾ba pod názvom „O majstra triedy“.
Ku koncu školského roka 2012/2013 v rámci „Olympíjskeho dòa“ sa 42 najlepších strelcov stretlo v súťaži „O majstra základnej školy“. A tu sú tí najlepší
strelci v jednotlivých kategóriách:

Kategória: 2.-3. roèník
1. miesto – Gerhard Muller
2. miesto – Viliam Pavlík
3. miesto – Daniel Melicherèík
Kategória: 4.-6. roèník (chlapci)
1. miesto – Jakub Iždinský
2. miesto – Matúš Michna
3. miesto – Peter Ostrolucký
Kategória: 4.-6. roèník (dievèatá)
1. miesto – Alica Záchenská
2. miesto – Barbara Hovorková
3. miesto – Radka Havlíková
Kategória: 7.-9. roèník (chlapci)
1. miesto – Patrik Krišák
2. miesto – Vladimír Malinovský
3. miesto – Andrej Konôpka
Kategória: 7.-9. roèník (dievèatá)
1. miesto – Petra Bartková
2. miesto – Ivona Krokošová
3. miesto – Gabriela Tuèeková
Jozef Pavlík, st.

Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
organizovaných v obci Zvolenská Slatina v 4. štvrťroku 2013
Mesiac Termín
Názov podujatia
Miesto podujatia
Organizátor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Október
26.10.2013
Mesiac úcty k starším
obradná sieň
ZPOZ
29.10.2013
Halloweenská párty
telocvičňa ZŠ
ZŠ + rodič. rada
November
1.11.2013
Pamiatka zosnulých
Dom smútku
ZPOZ
23.11.2013
mini futbalový turnaj
telocvičňa ZŠ
KB OMM ZS
„Svetlo okolo seba“
December
6.12.2013
20. ročník Mikuláš. minifutbalového
telocvičňa ZŠ
ZŠ
turnaja v ZŠ (Slatina – Očová - Vígľaš)
7.12.2013
Do Slatiny prišiel Mikuláš
kultúrny dom
obec Zvol. Slatina
stred obce
7.12.2013
Mikulášske popoludnie pre verejnosť
kultúrny dom
obec Zvol. Slatina
stred obce
4.dec. týždeň Silvestrovský futbalový
futbalové ihrisko
OZ - futbalový klub
zápas „Ženatí - Slobodní“
v šport. areáli
29.12.2013
Premiéra divadelnej hry
kultúrny dom
Divadelný súbor
“Čas smutný, prežalostný“
T. Vansovej pri MOMS
Autor: Štefan Jombík
31.12.2013
Ukončenie starého a vítanie
stred obce
obec Zvol. Slatina
nového roka - príhovor starostky
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