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Hoci sme ešte pred nedávnom odpratávali pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splz našich chodníkov a ciest sneh, ostatné dni nás ne mesiaca - po 21. marci. Veľkonočný - tichý
lúče slniečka intenzívnejšie zohrievajú a sú ne- týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu,
sporným znakom toho, že jar berie žezlo zime počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne pripoa onedlho začne, pre radosť nás všetkých, na- mína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista.
Každý rok na jar sa odohráplno vládnuť. Aj keď
va zápas života so smrťou. Zo
v nás ešte doznievazamrznutej zeme vyrastá tráva,
jú radostné zážitky
rozkvitá zasnežená lúka, na zaa okamihy vianočných
mrznutom strome vypučia lissviatkov, už každú
ty... Raz na jar, pred 2000 rokchvíľu oslávime najNie je to klam, ani čary
mi, na Veľkú noc sa však odokrajšie sviatky jari –
sú tu krásne sviatky jari.
hral aj iný zápas so smrťou. Veľveľkonočné sviatky.
Naplň sa láskou, pokojom
ká noc nie je len sviatkom jari.
Ešte predtým, ako ich
každučké srdce, každý dom!
Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy,
však spoločne osláviprekonal smrť a vstal k novému
me, prežívame obdoBuďte verní starým zvykom
životu. Neostal v hrobe, pretobie pôstu, odriekania
nech šibe len korbáčikom.
a akejsi vnútornej
že Ho Boh vzkriesil. Po Jeho
By jemný dotyk korbáča
očisty a prípravy na
smrti Ho stovky ľudí opäť videli
Vám líce slzou nezmáčal.
tieto sviatky jari.
živého. Mnohí s Ním hovorili,
Veľká noc je najdotýkali sa Ho a dokonca s Ním
Preveselé sviatky jari,
starším a najvýznamjedli a pili. Ježiš Kristus nebol
slnko v každej jednej tvári.
nejším kresťanským
obyčajným človekom, ale bol
Bystré nohy, svižný korbáč,
sviatkom, počas ktoBožím Synom. “Pán sa rozhošunku, chlebík ba aj koláč.
rého si kresťania pridol, že z lásky k nám sám pôjTrošku kriku, šťastia moc,
pomínajú umučenie,
de našou cestou“- povedal sv.
smrť a vzkriesenie JeAugustín. Ježišove vzkriesenie
skrátka krásnu Veľkú noc.
žiša Krista. Veľká noc
dáva jedinečnú nádej na večný

marec 2015

ÚVODNÍK

Sviatky jari

život každému, kto v Neho uverí. Nádej na život, proti ktorému je smrť už navždy bezmocná.
Preto sú veľkonočné sviatky najvýznamnejším
kresťanským sviatkom.
Želám Vám všetkým, aby Vás láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej
soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, posilnila a naplnila pokojom a dôverou. Želám Vám
šťastné a požehnané veľkonočné sviatky.

Èo nám ešte prináša jar
S jarou ale neprichádzajú len veľkonočné sviatky, ale prichádza aj
obdobie jarného upratovania, jarných prác na záhrade a okolo domu.
Aj v obci so začínajúcou jarou prichádzajú práce, ktoré súvisia s údržbou verejných priestranstiev, rigolov, cintorína, chodníkov, obecných
budov. Tieto práce zvládneme vo vlastnej réžii. Tohto roku nás však
čakajú aj náročné stavebné práce, ktoré budeme musieť zabezpečovať
dodávateľským spôsobom. Jednou z nich je dokončenie rekonštrukcie
ulice Športová, ktorú by sme mali v mesiacoch apríl-máj skolaudovať.
Rekonštrukciu obec realizuje z vlastných zdrojov.
Zo zdrojov európskej únie by sme mali v mesiaci apríl začať s rekonštrukciou zdravotného strediska. Predmetom rekonštrukcie bude
zateplenie celej budovy, v ktorej sa nachádza zdravotné stredisko, ale
i obecný úrad vrátane rekonštrukcie strechy a prístavby výťahu. Do ambulancií pribudne aj prístrojové vybavenie, nábytok a budú zrealizované menšie vnútorné stavebné úpravy. Stavebné práce by mali byť
ukončené najneskôr v mesiaci október.
Takmer súbežne budeme realizovať prístavbu materskej školy na ul.
Budovateľská, na ktorú sa nám podarilo tiež získať príspevok zo zdrojov EU. Prístavbou vznikne samostatný blok, ktorý bude s pôvodnou
budovou MŠ spojený spojovacou chodbou a bude pozostávať z niekoľkých miestností – herňa, spálňa, kuchyňa, sociálne zariadenie, šatne.
Celková úžitková plocha bude mať výmeru 288 m2. Výška schváleného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, ako riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program,
je 225 759,90 Eur. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo tento príspevok
získať, pretože kapacitne stará budova MŠ nepostačovala.
Keďže na obidve stavby budeme čerpať príspevky z predchádzajúceho programovacieho obdobia, všetky práce musia byť zrealizované
a ukončené do konca roka 2015.
Samozrejme, nové programovacie obdobie prináša zo sebou aj nové
výzvy, na ktoré budeme reagovať. Prioritou je rozšírenie kanalizácie

a čističky odpadových vôd. Budeme robiť všetko pre to, aby sme tentokrát boli úspešní.
Máme pred sebou naozaj náročný rok. Veríme však, že sa nám spoločnými silami podarí všetky projekty úspešne zrealizovať a ukončiť.
Pre plnenie náročných úloh, ktoré sú pred nami je dôležité, aby sme
z prichádzajúcej jari, z čerstvo rozkvitnutých lúk a z jarného slniečka
načerpali nové sily a energiu tak, aby nám vydržala po celý rok. Využime preto aj prichádzajúce veľkonočné sviatky na obnovu síl a energie.
Prežime ich v pokoji, bez stresu v príjemnej rodinnej atmosfére, v kruhu svojich blízkych a priateľov. Aby tak, ako na jar rozkvitá predtým
zasnežená lúka, ako zo zamrznutých stromov pučia nové kvety a listy,
aj naša duša a telo rozkvitla a nanovo vypučali čerstvé sily a energia.
Mária Klimentová
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Nezabudnuteľné stretnutie so spisovateľom Jánom Beňom
Matica slovenská prežila zemetrasenie v roku 2014
70 rokov od oslobodenia obce
Zima v MŠ
Detský karneval
21. to bude 21 rokov
Slatinským chodníčkom
Významní rodáci – Mikuláš Moyzes
Aktivity mladších i starších strelcov
Deti v ľudovej kráse odeté

Vianoce a Nový rok v duchu náboženského spevu, osláv a tradícií
Prelom rokov patrí k najkrajším obdobiam pre všetkých, sviatky sú preniknuté
neopakovateľnou atmosférou, detské oči
žiaria nad darčekmi a oči rodičov a starých
rodičov zas nad radosťou ich ratolestí. Počas sviatkov sme mali možnosť tráviť čas
v pohodlí domova, naplno si vychutnať
sviatočnú atmosféru v kruhu rodiny, ale
aj na kultúrnych podujatiach v spoločnosti
našich priateľov a známych.
V povianočnú nedeľu sa v evanjelickom
kostole konal vianočný koncert, na ktorom sa predstavil ženský spevácky zbor
Belius z Očovej. Pod vedením dirigentky
Oľgy Budinskej nám speváčky predstavili
pásmo vianočných piesní spievaných
v niekoľkých jazykoch (medzi nimi aj
v angličtine či latinčine), obohatené krásnou
choreografiou nástupu so sviečkami

v prítmí kostola. Duchovné posolstvo
Vianoc zaznelo aj zo sprievodného slova, v
ktorom nám bolo pripomenuté, že Vianoce
spočívajú hlavne v láske, v spoločnosti
najbližších a nie v sume vyjadrujúcej
hodnotu kúpených darčekov.
Na Silvestra sa konalo už tradičné
zhromaždenie občanov pri polnočnom
ohňostroji pred kultúrnym domom pri varenom víne a čaji. Spoločne sme si mohli
vychutnať atmosféru prvých minút nastávajúceho roka a popriať si šťastie a zdravie
s rodinou, priateľmi i známymi.
Vianočný a novoročný čas so sebou prináša aj rôzne tradície zdedené po našich
predkoch, ktoré v našich domácnostiach
stále dodržiavame. Náš spôsob života už
ale neumožňuje zachovávanie všetkých
zvyklostí, veď málokto dnes chová do-

bytok a pracovná doba spôsobuje, že štefanské zábavy bývajú už na Prvý sviatok
vianočný. 4. januára sme však dostali jedinečnú možnosť pripomenúť si či spoznať
vianočné a novoročné tradície minulosti
v plnom rozsahu vďaka programu našej
Folklórnej skupiny Slatina. Pod vedením
manželov Šovčíkovcov folkloristi ukázali
tradície evanjelických a katolíckych rodín,
ktoré sa dodnes sčasti odlišujú. Sviatočným časom nás sprevádzali od Štedrého
večera do Troch kráľov, ukázali všetky
zvyklosti, ktoré v minulosti ľudia na dedine
zachovávali, a zároveň nás inšpirovali, aby
sme zachovávali aspoň to, čo je v dnešnej
modernej dobe možné, aby sme sa nerozplynuli v sieti modernosti, ale boli hrdí na
našu národnú kultúru.
Ivan Hraško

Nezabudnute¾né stretnutie
Dňa 25. februára 2015 v deň 70. výročia oslobodenia našej obce sa
popoludní v sobášnej sieni uskutočnilo významné kultúrne podujatie.
Veď medzi nás prišiel vzácny hosť – spisovateľ Ján Beňo – náš rodák,
ktorý sa narodil v Malej Slatinke 3.10.1933.
Ján Beňo patrí medzi slovenských spisovateľov, ktorí zaujmú čitateľov nielen kvalitou diela, ale aj tematickou a žánrovou rozmanitosťou.
Je to spisovateľ rozdeľujúci svoje tvorivé aktivity medzi dospelých,
detí a mládež. Okrem prozaických či dramatických diel sa venuje aj
kultúrnej publicistike, napísal mnohé televízne a rozhlasové hry a recenzie.
V roku 2013 mu vyšiel výber z poviedok: Snehom voňajú oblaky
a práve k tejto ostatnej knihe bolo zamerané aj naše stretnutie. Zuzana
Pavlíková, ktorá pripravila a moderovala celý program, ospravedlnila
chorú pani starostku a všetkých srdečne privítala. Potom pokračovala
PhDr. A. Necpálová, ktorá veľmi podrobne oboznámila prítomných
s tvorbou spisovateľa. Úvodnú báseň recitovala členka Klubu dôchodcov O. Pavlíková. Potom sa slova ujal spisovateľ Ján Beňo, ktorý
okrem iného čítal aj z knihy Tisíc vymeškaných hodín, kde opisuje
udalosti vojnových rokov: Chlapi zo Slatinky sa ukrývali v horách
nad Slatinkou na Geberanici a medzi nimi boli aj dvaja mládenci zo
Slatiny, z ktorých Pavla Pavlíka Nemci zastrelili a jeho brata Jána
Pavlíka veľmi ťažko zranili, ten ale zranenia prežil. V ďalšom programe účinkovali žiaci ZŠ s MŠ T.Vansovej – Diana Dobiásová a Matúš
Michna čítaním z poviedky Bambula. Program spestrili aj členky KD
M.Šoucová, O.Pavlíková, A.Pašková, Z.Babicová, A.Chudá ľudovými pesničkami a recitátorka ZPOZ A.Svoreňová. Zuzana Pavlíková
čítala recenziu o autorovej knihe-románe Posledný svedok a úryvok
z poviedky Spievajú mládenci, ako si tetka Eva, ktorá býva sama
a keď nemôže spať, spomína na časy, ktoré prežila, keď po dedine išli
z nohy na nohu mládenci, držali sa okolo hrdiel a spievali pesničky.
Spieval s nimi aj jej syn a boli to veru pekné pesničky a medzi nimi
aj túto: Spievajú mládenci po dedine v noci. A túto pieseň zaspievali
aj speváčky z KD.
Po besede so spisovateľom, do ktorej sa zapojili prítomní, bola autogramiáda. Škoda len, že okrem členov KD Slatinčania prejavili len
minimálny záujem o stretnutie s významnou osobnosťou našej obce.

Na záver kultúrneho podujatia náš rodák Ján Beňo poďakoval
Zuzane Pavlíkovej za krásne pripravený program, poďakoval účinkujúcim a aj všetkým prítomným.
Zástupca starostky Ján Beňo potom odovzdal hosťovi upomienkový
darček. Moderátorka poďakovala vzácnej návšteve, že si našiel čas
a prišiel medzi nás a vyslovila želanie, aby, ak mu to čas dovolí, znova
prišiel medzi nás. Už sa teraz tešíme na ďalšie stretnutie.
Anna Chudá

Matica slovenská prežila zemetrasenia v roku 2014
Matica slovenská v roku 2014 trpela finančnými suchotami.
Boli dôsledkom nevyplatenia dividend od tlačiarne Neografia a.s.,
ktorej je MS takmer 90% vlastníkom. Ťažkú situáciu ustála Matica
pod vedením nového správcu Maroša Smolca, nebolo to však bez
obetí.
Malé zemetrasenie sa v matičnom živote prehnalo aj na pôde
Miestneho odboru MS v našej obci. V polovici roku 2014 sa rozhodla Folklórna skupina Slatina, že odíde spod zriaďovacej pôsobnosti MO. Tejto udalosti sa v značnej časti výročnej správy
venoval aj predseda MO na výročnej členskej schôdzi slatinských
matičiarov. Matičiari hodnotia predchádzajúci rok, vždy ako prvá
z organizácií. Nebolo to inak ani v tomto roku keď sa stretli na
hodnotiacom zhromaždení už 16. januára. Spomínaný odchod
napokon MO ustál. Jeho výsledkom bol odchod dvoch členov.

Miestny odbor je ochudobnený o jednu zložku, ale aj tak má na
rok 2015 smelé plány. Divadelný ochotnícky súbor Terézie Vansovej pripravuje premiéru novej divadelnej hry, v letnom období si
budeme pripomínať zvrchovanosť SR zapálením vatry a novinkou
by mala byť spolupráca s matičiarmi na jazykovo zmiešanom území na juhu Slovenka a cesta za zahraničnými Slovákmi.
Keďže matičné voľby sa konajú len raz za štyri roky, schôdza
mala slávnostný charakter. V úvode vystúpila ženská spevácka
skupina Matičiarky z Očovej, prítomných pozdravili starostka
obce a nový predseda komisie kultúry Marián Kučera. Pozvanie
prijali aj predsedovia MO so sedného Zvolena a Očovej. Cenu
MO, ročné predplatné Slovenských národných novín, výbor MO
udelil podpredsedníčke Judite Magdičovej.
Marek Hanuska

70 rokov

Sedemdesiat rokov v živote dnešného človeka nie je nič neobvyklé. Pokiaľ ho nekvári nejaká choroba, je stále aktívny, zapája sa
do rôznych prác, pomáha príbuzným, žije stále celkom plnohodnotným životom. V „živote“ historických udalostí je to už trochu
horšie. Ich život upadá, často pomaly zapadajú do zabudnutia.
My Slatinčania si v ostatných februárových dňoch pripomíname výročie oslobodenia obce od nemeckých vojsk, ktoré prebehlo
v záverečnej fáze druhej svetovej vojny v Európe. Tento rok je táto
udalosť o to pamätnejšia, že ide o výročie sedemdesiate. V mnohých obciach, ale i menších či väčších mestách pripomenutia tejto
udalosti chýbajú, jej vedomie sa vytratilo z pamäti ľudí. U nás to
však tak nie je. My sme si výročie oslobodenia uctili a veru bolo
čo oslavovať. Veď udalosti rokov 1944 a 1945 znamenajú pre našu
modernú históriu veľa.
Pripomínanie týchto udalostí len zdôrazňuje ich pôvodné princípy a obete, ktoré ľudia za svoje činy museli priniesť. A práve
tieto obete sme si uctili dvomi spomienkovými akciami. V stredu
25. februára si výročie oslobodenia obce pripomenuli spolu s vedením obce a členmi ZO SZPB aj žiaci našej základnej školy
s materskou školou, ktorí sa zišli pri pamätníku padlých „Plačúca
matka“ a položili naň kytice. V programe zaznela báseň v podaní
Dianky Dobiasovej a žiakov s históriou oslobodenia oboznámil
pán učiteľ a podpredseda Základnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov vo Zvolenskej Slatine Miroslav Sokáč.
Slávnosť pokračovala v nedeľu 1. marca
programom pre všetkých občanov v kultúrnom dome. Plnému
hľadisku našej kinosály
i stojacim divákom sa
prihovorila pani starostka a po básni v podaní
Ivana Hraška priebeh
oslobodenia obyvateľom obce priblížil pán
Sokáč. Potom nasledoval slávnostný program
v podaní Folklórneho
súboru železničiarov
Marína zo Zvolena,
ktorým patrí vďaka
za nádherný kultúrny
program.
Okrem toho si rodina
Pavlíková-Fugastrová
každoročne pripomína
„pochodom“ popravu bratov Pavlíkovcov Pavla a Jána v hore na
Geberanici. 1.3.1945 Nemci Pavla na mieste zastrelili, Jána ťažko
zranili. Podarilo sa mu po prežitých útrapách dostať do dediny a po
ošetrení informovať veliteľa červenej armády o pohybe a stanovišti
fašistov. Na mieste popravy rodina vybudovala pamätník na
znak úcty a piety. V tomto roku sa „pochodu“ zúčastnili aj dvaja

zástupcovia ZO SZPB a položením spomienkového venca si uctili
pamiatku tragickej udalosti.
Ostáva nám už len veriť, že tieto udalosti ostanú v našej pamäti
i v pamäti tých, ktorí prídu po nás.
Zuzana Pavlíková

Zima v materskej škole
Jarné slniečko nakuklo do okien našej materskej školy a opýtalo sa: ,,Deti, čo ste robili cez
zimu v materskej škole?“
Deti sa rozhovorili: ,,To bolo veselosti. Najprv k nám zavítal Mikuláš, ktorého sme sa nevedeli dočkať. Priniesol nám plné vrece hračiek
do každej triedy a každému ešte maškrtku. Potom sme sa tešili na Vianoce. S prípravou nám
pomohli naši milí rodičia, ktorí na tvorivých
dielňach spolu s pani učiteľkami porobili krásne
ikebany, vianočné obrázky, ozdoby, svietniky
a napiekli vianočné oblátky. Spoločne sme si
vyzdobili stromčeky, napiekli koláčiky a pripravili rôzne pozdravy. Túžobne sme očakávali
príchod rodičov a starých rodičov, aby sme sa
spolu zabavili na vianočnej besiedke. Bolo nám
veselo. Z tried sa ozýval spev vianočných piesní, básní, hier a tanca. Pripravili sme si aj vianočnú večeru a všetci sme sa tešili darčekom,
ktoré na nás pozerali spod vianočného stromčeka. Po vianočných prázdninách sme sa už nevedeli dočkať, kedy sa opäť stretneme. Keď vonku
primrzlo a začali padať chladné vločky snehu,
veľmi sme sa tešili. Guľovali sme sa, kĺzali sa
na klzákoch a stavali kamarátov - snehuliakov.
Niekedy ich bola plná záhrada. Bolo nám smutno, keď sa rozpustili. Keď bola zima vrtošivá,
mnohí sme ochoreli. Za pomoci pani učiteliek

sme sa dozvedeli, ako sa máme starať o svoje
zdravie. O zdravom stravovaní a predchádzaní
chorobám, nám prišla porozprávať aj naša teta
lekárka – MUDr. Mahútová.
Naučili sme sa, že starať sa treba aj o zvieratká
a vtáčiky. Za pomoci šikovných oteckov sme im
pripravili domčeky, do ktorých sme im každý
deň sypali zrniečka, aby nezahynuli. Nezabudli
sme osláviť fašiangové zvyky podľa toho, ako
sa tradovali v našej obci v minulosti. Dozvedeli
sme sa o páračkách, zabíjačkách, pripomenuli
si ľudové piesne a vinšovačky. Najviac sme sa
potešili fašiangovému dopoludniu, kde si každý
vybral masku a veselil sa so svojimi kamarátmi. Tradície si treba pripomínať. Nezabudli sme
ani na ľudové piesne, tance a krásne slatinské
výšivky a kroje. Zoznámili sme sa s literárnymi
dielami slatinskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej - Danka a Janka a Guľko

Bombuľko. Pripomenuli sme si aj spisovateľku
Teréziu Vansovú, podľa ktorej dostala čestný
názov naša škola. Na vychádzkach sme pozorovali významné budovy našej obce a zoznámili sme sa aj s názvami častí obce v minulosti.
V materskej škole sme prijali aj vzácnu návštevu-zahraničných študentov, ktorí v rámci projektu Edukate Slovakia zavítali aj k nám.
Ako všade, tak aj v našej materskej škole čas
rýchlo letí. Mnohé deti už vyrastajú zo škôlkárskych tried, stoličiek a postieľok, a preto sa už
zapísali do základnej školy, ktorej žiakmi sa
stanú od septembra. Pre ne sa zatvoria brány
materskej školy. Hoci nám budú chýbať, ich
miesta neostanú prázdne. Už nám do materskej
školy klopú nové deti, na ktoré sa už všetci veľmi tešíme.“
Eva Hronská

Detský karneval
V ostatnú fašiangovú nedeľu 15. februára bola pre našich najmenších
pripravená „fašiangová veselica“ v podobe karnevalu, ktorý sa konal
v priestoroch vynovenej reštaurácie Hokejka pod patronátom miestnej
kultúrnej komisie.
Podujatie sa začalo približne o 14. hodine a deti sa zabávali až do 17.
hodiny. Tentokrát prebiehal karneval bez platenia vstupného a prišlo sa
naň zabávať takmer 50 detí v najrozličnejších maskách. Bolo vidieť všetky možné bytosti od bosoriek, cez princezné, kvietky a princov, po pirátov či kovbojov. Všetky deti a ich rodičov privítal predseda kultúrnej
komisie Marián Kučera. Deti sa mohli vyšantiť pod
dohľadom šašov Maňa a Ňomu, ktorí si spolu s nimi
zatancovali na osvedčené detské hity aj modernú
hudbu. Program obohatili aj žiaci našej základnej
školy s tanečným programom a členky miestneho
skautského zboru, ktoré pre deti pripravili zábavné
hry.
V rámci karnevalu nemohla chýbať tradičná prehliadka a predstavenie všetkých masiek. Porota,
zložená z usporiadateľov, pripravila vyhodnotenie
najkrajších masiek v dvoch vekových kategóriách.

Ceny získali tri deti v každej, a odovzdaná bola aj špeciálna cena. Ceny
v podobe hračiek odovzdala deťom pani starostka Mária Klimentová.
Okrem toho všetky deti získali sladkú odmenu, na ktorú okrem obce
prispela aj Hokejka. Nemyslelo sa len na zábavu, ale aj na detské brušká,
ktoré sa počas prestávky v zábave naplnili malým občerstvením.
Deti sa dosýta vyšantili a vybehali, rodičia si trochu oddýchli, možno
dúfajúc, že deti vybitá energia uspokojí až do ďalších fašiangov, na ktoré
sa spolu s nimi všetci tešíme.
Ivan Hraško

Z denníka starostky
1. január
16. január
26.január
29. január
7. február
10. február
11. február
14. február
21. február
26. február
27. február
1. marec
5.-6. marec
8. marec
13. marec
23. marec
27. marec

Vítanie Nového roka
Výročná členská schôdza MOMS
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Rady ZMO regiónov Zvolen, Detva, Krupina v Detve
Rodičovský ples
Zasadnutie Rady ZMO regiónov Zvolen, Detva, Krupina vo Zvol.Slatine
Fašiangy v Klube dôchodcov
Detský karneval
Deň otvorených dverí v Masarykovom dvore Vígľaš-Pstruša
Koordinačné združenie OZ Podpoľanie vo Vígľaši
Výročná členská schôdza ŠSK Strieborník
Spomienková slávnosť k 70. výročiu oslobodenia obce
Regionálny snem ZMO regiónov Zvolen, Detva, Krupina v Hriňovej
MDŽ 20 SZPB a KD-JDS
Výročná členská schôdza DHZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Prijatie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov

21. to bude 21 rokov
Slatinskí mládenci, ktorí sú dnes už otcami a dievčence, ktoré sú mamami boli v roku
1994 vo veku, keď boli nositeľmi tradície stavania májov. Iní „účinkujúci“ boli zas malými
deťmi a mnohí už nie sú medzi nami. Iná bola aj naša dedina. Videozáznam z tejto, dnes
už skoro historickej udalosti, urobil poslanec obecného zastupiteľstva Slavomír Hanuska.
Samozrejme bolo to na pásku v kvalite VHS. Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s obcou Vás pozývajú do kina zaspomínať si na prvú polovicu deväťdesiatych rokov.
Video „Ej máje, máje“ natočené 21. mája 1994 sa bude premietať v premiére 21. mája
2015 /štvrtok/ o 19:30 a v repríze 24. mája /nedeľa/ o 17:00. Vstup voľný. Na fotografii je
záber z videozáznamu a na ňom predník ľudovej hudby, ktorá májošov sprevádzala, Ján
Belaj.
Marek Hanuska



Blahoželáme

Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch január, február
a marec 2015 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Každému rôčky pribúdajú, no preto sa svet nerúca.
Nech ale v šťastí ubiehajú, to želáme Vám zo srdca!

Narodili sa
Lukáš Bendík
Adam Belov
Tomáš Korístek

Karolína Kurčíková
Alžbeta Fekiačová

Prišli ste na svet a s Vami veľa lásky,
Váš nežný úsmev a jemné vlásky
priniesli radosť Vašim rodičom
a rozžiarili celučičký dom.
Tak užite si tento svet,
Čo sa Vám núka ako krásny kvet!

Rozlúèili sme sa
Ján Čiliak
Gejza Gunár
Ivan Šucha
Zuzana Ostrolucká
Ján Borguľa
Mária Lukáčeková

Ján Mikuš
Ján Škriniar
Štefan Jombík
Mária Beňová
Samuel Berky

Vy odišli ste navždy
a s Vami kúsky našich sŕdc,
svet zostal zrazu prázdny
a tiekli toky sĺz.

Významní rodáci
Mikuláš Moyzes
V ostatných číslach Slatiny sme vám priniesli články o našich významných osobnostiach – spisovateľoch. Mohli sme sa dozvedieť o živote a tvorbe T. Vansovej,
S. Š. Medveckého, J. Beňa,
J. Pavlíka-Gajdošíka, J. A.
Fábryho, J. Ďateľa a krátko
predtým v článku pani Pavlíkovej o M. Ďuríčkovej.
Okrem literárneho umenia
však naši rodáci či ľudia tu
pôsobiaci vynikali aj v umení hudobnom a stali sa súčasťou histórie i učebníc.
K najvýznamnejším „slatinským“ hudobníkom patrí
Mikuláš Moyzes, ktorý sa
stal poprednou osobnosťou
medzivojnovej slovenskej
hudby. Jeho otec František
bol povolaním učiteľ a kantor a pôsobil na miestnej
rímskokatolíckej
ľudovej
škole. Počas jeho tunajšieho
pôsobenia sa mu roku 1872
na sviatok svätého Mikuláša
narodil syn Mikuláš. V Slatine však chlapec dlho nepobudol, lebo už o tri roky sa rodina presťahovala do Divína v dnešnom okrese Lučenec. V Divíne navštevoval hodiny
hudby u učiteľa Frimmela, a tak sa oboznámil so základmi umenia, ktoré
ovplyvnilo jeho ďalšiu životnú púť. Bol veľmi pilným žiakom a už ako
osemročný hrával na organe verejne.
Stredoškolské štúdiá začal ako jedenásťročný na gymnáziu v Banskej
Bystrici v roku 1883, potom prešiel do Revúcej. Roku 1889 sa rozhodol
pre učiteľskú dráhu a začal študovať na učiteľskom ústave v Kláštore pod
Znievom, kde získal aj hudobné vzdelanie. Tu roku 1892 zložil skúšku
z hry na organe. Štúdium ukončil v nasledujúcom roku. V pracovnom
živote sa stal učiteľom hudby. V rokoch 1893 – 1904 pôsobil na rôznych
školách po celom Uhorsku, krátke obdobie bol učiteľom v Berehove
a Szentesi, v meste Eger pôsobil ako organista, a tu sa zároveň venoval
štúdiu hudobnej kompozície. Neskôr prešiel ako učiteľ hudby a organista
do Oradey v dnešnom Rumunsku a potom do mesta Csurgó, kde pôsobil
na učiteľskom ústave. V roku 1904 ho životné cesty zaviedli späť na územie dnešného Slovenska a štyri roky pôsobil ako pedagóg v Kláštore pod
Znievom. Napokon zakotvil v Prešove, kde pôsobil ako učiteľ v rokoch
1908 – 1932 a kde ostal do konca života.
Popri práci však nezaháľal a v hudobnom vzdelávaní pokračoval ďalej,
jeho cieľom bolo získať čo najvyššie vzdelanie. Navštevoval súkromné
hodiny hry na klavír a kompozície u skladateľa E. Lányiho a roku 1897
zložil prvú časť štátnej skúšky z hudby, čo ho oprávňovalo učiť hudbu
na stredných školách. Hudobné vzdelávanie zavŕšil v Budapešti, kde na
Maďarskej kráľovskej akadémii zložil štátne skúšky z hudby, a tak sa stal
riadnym profesorom hudby a spevu.

Z múzejnej expozície (Zdroj: internet)

V
Prešove pôsobil na
Štátnom dievčenskom učiteľskom ústave,
na ktorom bol
od roku 1919
prvým slovenským
správcom.
Pôsobil
tiež ako správca
a profesor hudobnej
teórie
a skladby na
Mestskej
hudobnej škole.
V centre Šariša Pamätná tabuľa na rodnom dome (Zdroj: internet)
sa venoval koncertnej činnosti, vystupoval
spolu so svojou manželkou
Máriou Annou,
ktorá sa venovala spevu.
Spoločne podnikli
viacero
koncertov po
celom východnom Slovensku.
Vyučoval tiež
hru na organe,
harmóniu a klavíri, pôsobil ako
organista, spevácky zbormaj- Pamätná tabuľa v Prešove na budove ZUŠ (Zdroj: internet)
ster a organizátor kultúrneho života. Po vzniku Česko-Slovenska sa zapojil do obnovy
národného života, už roku 1919 sa stal predsedom administratívneho výboru Šarišskej župy a mesta Prešov a roku 1920 bol spoluzakladateľom
miestneho odboru obnovenej Matice slovenskej, neskôr sa stal členom jej
umeleckého odboru. Svojou pedagogickou činnosťou prispel aj k rozvoju
slovenského školstva, je autorom učebníc nielen hudby, ale aj zemepisu,
slovenského jazyka a matematiky.
Veľkú radosť jeho životu priniesli deti, obzvlášť syn Alexander, ktorý
nastúpil cestu životom v otcových šľapajach a stal sa tiež hudobným skladateľom. Práve na jeho počesť je pomenovaná aj koncertná Moyzesova
sieň v Bratislave.
Svoj plodný život dokonal 2. apríla roku 1944 v Prešove, kde je aj
pochovaný. Jeho osobnosť pripomína hrob na prešovskom cintoríne
a v Krajskom múzeu v Prešove je mu venovaná stála expozícia. Od roku
1972 má pomník v Sade Janka Kráľa v Bratislave a bola vyhotovená aj
medaila s jeho podobizňou. Jeho meno nesie aj Základná umelecká škola
M. Moyzesa v Prešove. V rodnej obci ho pripomína pamätná tabuľa na
rodnom dome.
Rozmach jeho hudobnej tvorby je spojený s Prešovom. Pred prvou svetovou vojnou sa venoval hlavne duchovnej hudbe a bol považovaný za
jedného z najuznávanejších autorov katolíckej duchovnej hudby. Skladal
tiež piesne na maďarské a nemecké texty, ale nezaprel ani lásku k slovenskej ľudovej piesni, upravoval šarišské i zvolenské piesne.
Po ukončení vojny sa otvorili nové možnosti rozvoja hudby, do ktorých
sa aktívne zapojil. Aj v tvorbe z tohto obdobia sa u neho prejavuje vplyv
ľudovej piesne.
Výraznú časť jeho tvorby tvoria diela určené pre hru a spev. Sólový
spev s klavírnym sprievodom predstavujú diela Balada Ctibor, Na stráži,
A dze ty bula. Pre mužský zbor vytvoril napr. Deväť šarišských ľudových
piesní či dielo Spomienka. Pre miešaný zbor sú určené Sokol, Korunovanie či Národné spievanky. Na oslavu narodenia svojho syna Alexandra
zložil omšu pod názvom Missa solemnis in C pre miešaný zbor a orchester.
Je tiež autorom melodrám (hudobne sprevádzané hovorené slovo) Siroty, Lesná panna, Čertova rieka. Podstatnú časť tvorby tvoria inštrumen-

tálne skladby (písané len pre hudobné nástroje). Pre klavír zložil napr.
diela Prelúdium a fúga a Arabeska, pre organ Elégia, Intermezzo a Rozpomienka. Medzi komorné skladby (určené pre menší počet hudobných
nástrojov) patria sláčikové kvartetá I. – IV. Dôležitou zložkou tvorby sú
skladby pre orchester. Sú to I. a II. zmes šarišských ľudových piesní pre
malý orchester, Malá vrchovská symfónia, Slovenský pochod či slávnostná predohra Naše Slovensko, ktorú upravil jeho syn Alexander. Je aj au-

torom knižných titulov s hudobným obsahom pre deti Malá škola spevu,
Klavírna škola, Našim deťom a Našej mládeži.
Svojou tvorbou a prácou sa Mikuláš Moyzes zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského hudobného života v období prvej Československej republiky. Bol priekopníkom slovenského hudobného realizmu
a stal sa osobnosťou, na ktorej mohla stavať nasledujúca generácia.
Ivan Hraško

Aktivity mladších i starších strelcov
Športový strelecký klub Vígľaš a Športový
strelecký klub Zvolenská Slatina v spolupráci
so ZŠ J.Drdoša vo Vígľaši usporiadali majstrovstvá okresov Zvolen, Detva, Krupina
v disciplíne vzduchová puška a mladí strelci
zo Zvolenskej Slatiny tu dosiahli veľmi dobré
výsledky.
V kategórii mladších žiačok sa na 1. mieste
umiestnila Nina Mičianiková a na 2. mieste sa
umiestnila Petra Chovancová.
V kategórii mladších žiakov 1. miesto získal
Tomáš Michna a 2. miesto Adrián Pavlík.
V kategórii starších žiačok sa na 1. mieste

umiestnila Dominika Figová a v kategórii starších žiakov sa na 1. mieste umiestnil Jakub Iždinský, na 3. mieste sa umiestnil Patrik Krišák.
V kategórii družstvá-mladší žiaci sa družstvo
Zvolenskej Slatiny v zložení Matúš Michna,
Adrián Pavlík, Martin Michalec umiestnilo na
1. mieste.

V kategórii družstvá-starší žiaci sa
družstvo v zložení Patrik Krišák, Jakub
Iždinský a Martin Kaštier tiež umiestnilo na 1. mieste, tretie miesto získalo
družstvo v zložení Miroslav Lauko, Peter Ostrolucký a Dominika Figová.
V breznianskej telocvični základnej
školy Mazorník sa konali Majstrovstvá kraja Banská Bystrica v streľbe zo
vzduchovej pušky. Postupovej súťaže
žiakov základných škôl, stredných škôl
a 8-ročných gymnázií sa zúčastnilo
57 športovcov a 15 družstiev. Víťazné
družstvá a víťazní jednotlivci sa
tešili z postupu na Majstrovstvá SR, ktoré sa
uskutočnia v Svätom Jure
v mesiaci apríl. V kategórii mladších žiakov
2. miesto obsadil Andrej
Pavlík a 3. miesto Matúš Michna. V kategórii
starších žiakov obsadil 1.
miesto Patrik Krišák a 3.
miesto Jakub Iždinský.
V kategórii družstvá-mladší žiaci obsadilo 1.
miesto družstvo zo Zvolenskej Slatiny v zložení
Pavlík, Michna, Michalec. V kategórii družstvá-starší žiaci naše družstvo
v zložení Iždinský, Krišák, Kaštier obsadilo 2.
miesto. Naši reprezentanti dosiahli naozaj pekné výsledky.
V tej istej telocvični sa konali aj majstrovstvá Banskobystrického kraja v streľbe, na ktorých štartovali aj reprezentanti ŠSK Zvolenská
Slatina. Aj toto podujatie potvrdilo, že streľba

je šport, ktorému sa dá venovať v akomkoľvek
veku. V rámci súťaže sa strieľalo v disciplíne
VzPu 40, kde sa majstrom kraja v kategórii senior stal Milan Terem z nášho ŠSK.
V disciplíne VzPi 65 obsadil Marcel Hanulík
2. miesto a Pavel Záchenský 4. miesto.
V kategórii VzPi 40 seniori Eduard Ziga
skončil na 2. mieste a Jozef Pavlík st. obsadil
6. miesto.
Konal sa aj tretí ročník súťaže o Cenu starostu obce Vígľaš, ktorý bol zároveň aj 1. kolom
Oblastnej ligy okresov Zvolen, Detva, Krupina a Žiar nad Hronom v streľbe zo vzduchovej
pušky. Na dobre zorganizovanom podujatí sa
predstavilo rekordných 56 športovcov zo 7 základných škôl spomínaných okresov. V kategórii st. žiaci Patrik Krišák zo Zvolenskej Slatiny
obsadil 1. miesto. V kategórii mladší žiaci zas
prvé miesto získal Peter Ostrolucký. V kategórii mladší žiaci-družstvá získalo tretie miesto
družstvo v zložení Pavlík, Michna, Ostrolucký,
v kategórii starší žiaci-družstvá získalo druhé
miesto družstvo v zložení Lauko, Iždinský,
Krišák.
Miroslav Sokáč

Na dvanástom roèníku obhájil titul
O titul majster priľahlých galaxií v piškôrkach
už dvanástykrát bojovali Slatinčania rôznych
vekových kategórií v klube Miestneho odboru
MS. Na tomto ročníku sa zúčastnilo 10 hráčov.
Minuloročný majster Ondrej Smutný konštatoval, že turnaj má vysokú úroveň nakoľko sa
tohto ročníka zúčastnilo viacero hráčov, ktorí
v minulých rokoch skončili na prvej pozícii. Aj
nováčikovia sa však relevantne zapojili do bojov
o pekné ceny, ktoré venoval organizátor. Titul
tento rok získal po druhýkrát Marek Hanuska.
Získal ho opäť po dlhých 14tich rokoch. Vyhral prvý ročník turnaja v roku 2001. Z týchto
čísel vyplýva, že turnaj sa nehral každý rok.
Na fotografii je tohtoročný víťaz s Ondrejom
Smutným, ktorý ho ako jediný v turnaji dokázal
poraziť.
Jozef Paška

Pozvánka na podujatia
Radi by sme Vás, milí spoluobčania, pozvali na podujatia, ktoré
obec v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi pripravuje na najbližšie obdobie:
- 26. apríla 2015 o 15.00 hod. sa v našom kultúrnom dome Divadelný ochotnícky súbor T.Vansovej pri MO MS predstaví s premiérou divadelnej hry z pera Štefana Jombíka „U richtárov bude
svadba“.
- 2. mája 2015 penzión Zlatý dukát spolu s obcou organizuje už
13. ročník Cyklojazdy o slatinský zlatý dukát, tohto roku rozšírený o Detskú tour Petra Sagana 2015 – miesto konania podujatia je stred obce a športový areál, začiatok podujatia je o 9.00
hod.
- 8. mája 2015 Vás naši dobrovoľní hasiči pozývajú na „Májový
guľáš“.
- 9. mája 2015 obec v spolupráci so ZŠ s MŠ T.Vansovej pripravuje slávnostnú Akadémiu ku Dňu matiek v kinosále kultúrneho
domu so začiatkom o 16.00 hod.

- 17. mája 2015 obec v spolupráci s Fakultou etnológie a folkloristiky FF Univerzity Konštantína Filozova v Nitre, MO MS
a Okresným osvetovým strediskom Zvolen organizuje už VII.
ročník Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha v kinosále kultúrneho domu so začiatkom o 13.30 hod.
- 30. mája 2015 sa bude konať podujatie pre deti Rozprávkový
les so začiatkom o 9.00 hod. v penzióne Zlatý dukát. Hlavným
organizátorom podujatia je obec spolu s Rodičovskou radou ZŠ
s MŠ T.Vansovej a miestnymi organizáciami a klubmi
- 6. júna 2015 o 19.00 hod. už tradične budú slatinskí mládenci
pred kultúrnym domom váľať slatinský máj. Večer všetkých pozývajú na ľudovú veselicu.
- 13. júna 2015 sa bude konať už piaty ročník Slatinského jarmoku so začiatkom o 10.00 hod. v strede obce , ktorý organizuje
obec spolu s organizáciami a klubmi v obci.
Všetkých Vás na tieto podujatia srdečne pozývame a tešíme sa na
Vašu účasť!
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