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ÚVODNÍK
Jubileá rodáèky
My, Slatinčania vieme, a sme na to hrdí, že v našej obci sa narodili mnohí významní ľudia. Medzi nich
právom patrí aj spisovateľka Terézia Vansová, priekopníčka ženského hnutia, zberateľka ľudovej tvorivosti,
kuchárskych receptov. Žena, ktorá dvíhala slovenské ženy k vyššej duchovnej kvalite. Preto som sa rozhodla
dať priestor v dnešnom úvodníku propagácii podujatiam, venovaným tejto významnej rodáčke pri príležitosti
160. výročia narodenia a 75. výročia jej úmrtia.
Mária Klimentová

Dni ochotníckeho divadla venované Terézii Vansovej

„U nás doma“

Dni ochotníckeho divadla pod záštitou Miestneho odboru MS, obce, Podpolianskeho osvetového strediska a s prispením Inštitútu vzdelávania MS, n.o. sa uskutočnia
od 15. do 22. októbra. Tento ročník je venovaný našej rodáčke, ktorej meno nesie
aj slatinský ochotnícky súbor. V tomto roku ubehlo 160 rokov od jej narodenia a 75
rokov od jej smrti.
Vansovú si osobite pripomenieme prvý deň festivalu. Základná škola s materskou
školou totiž pripravili pri tejto príležitosti publikáciu s názvom „Ú nás doma“, ktorej
slávnostné uvedenie otvorí divadelné dni. Spomienka však začne už doobeda Slávnostnými službami Božími v Evanjelickom chráme Božom, na ktorých budú prítomní
aj hostia z Rimavskej Píly, kde Vansová žila a tvorila. Tieto Služby Božie začínajú
o 9:00. Popoludňajšia časť programu začne o 13:30 a v jej závere uvidíte prvé zo štyroch divadelných predstavení, ktoré sme pre Vás pripravili.Na celý festival si budete
môcť kúpiť abonentky v predpredaji na obecnom úrade do 11. 10.

Základná škola s materskou školou
Terézie Vansovej pozýva všetkých obyvateľov našej obce na podujatie pod názvom „ U nás doma“ . Uskutoční sa dňa
12. 10. 2017 v Zborovom cirkevnom
dome evanjelickej cirkvi, ktoré naša škola
organizuje pri príležitosti 160. výročia
narodenia a 75. výročia úmrtia patrónky
školy, spisovateľky Terézie Vansovej. Zároveň si pripomíname 20 rokov od udelenia čestného názvu školy. V tento deň
pre Vás pripravujeme výstavku a tvorivé
dielne tkania, ľudových výšiviek, starých
kuchárskych kníh a receptov. Sprievodným programom bude krátke vystúpenie
žiakov školy a ochutnávky dobrôt starých
materí, ktoré pre Vás pripravia žiaci a naše
staré mamy z evanjelického cirkevného
zboru. Pripravili sme aj prekvapenie pre
našich obyvateľov v podobe knihy s rovnomenným názvom „ U nás doma“, ktorú si
v tento deň môžete zakúpiť v predpredaji.
Nájdete tu zozbierané starodávne recepty
našich starých mám pod názvom „Mňamky od slatinskej mamky“. Veľmi pekné sú
aj spomienky Slatinčanov na detstvo a mladosť, ktoré prežili v našej obci, pod názvom
„Slatinským chotárom.“ Toto podujatie
bude prebiehať v blokoch, ktoré začínajú
o 15,00 hod., ďalší bude o 16,00 hod. a posledný o 17,00 hod. . V tomto čase budete
môcť nahliadnuť aj do pamätnej izby Terézie Vansovej.
V nedeľu 15.10.2017 Vás zároveň pozývame na slávnostné uvedenie našej knihy
„U nás doma“, ktoré je súčasťou kultúrneho
podujatia obce.
pedag. zbor ZŠ s MŠ T. Vansovej
vo Zvolenskej Slatine

Program:


15.10. nedeľa 13:30 – Slávnostná akadémia pri príležitosti výročia narodenia
a úmrtia Terézie Vansovej s uvedením knihy „U nás doma“



15.10. nedeľa 14:30 – Prekvapenie, na motívy Otta Zelenaku - Košieľka, DOS
Terézie Vansovej Rimavská Píla. (vstup voľný)



16.10. pondelok 18:30 – Silvestrovský kabaret, autor: Štefan Jombík, autorské
humorné scénky, popretkávané poučnými bájkami. Videozáznam z roku 2003,
DOS T. Vansovej pri MO MS Zvolenská Slatina. (vstup voľný)



18.10. streda 18:30 – Stará história, autor: Július Zeyer, DOS Pilindoš Očová.
(vstupné 1,5 €)



19.10. štvrtok 19:00 – Žobráci, na motívy novely Stanislava Rakúsa; o 20:00
Láska v studni, na motívy poviedky Luigiho Malerbu, Divadlo Havran Rimavská
Sobota. (vstupné 1,5 €)



20.10. piatok o 19.00 – Verejné čítanie z diela Terézie Vansovej, čítajúci Mgr.
Branislav Kováč, farár ECAV vo Zvolenskej Slatine (vstup voľný)



22.10. nedeľa 15:00 – Ochotnícke divadlo, autor: Michal Balucki, DOS
T. Vansovej pri MO MS Zvolenská Slatina. (vstupné 2,5 €)

Cena abonentky v predpredaji na všetky programy s rezerváciou konkrétneho sedadla
je len 3,00 €. Abonentka je prenosná. Hodinu pred predstavením sa predávajú už len
miesta neobsadené abonentmi. Zmena programu vyhradená.
Marek Hanuska

Slatina má majstra Európy
Dňa 3.-10. septembra sa
konali XVII. Majstrovstvá
Európy v streľbe z historických zbraní , na ktorých sa
zúčastnili aj členovia nášho
Športovo-streleckého klubu
Strieborník - Eduard Zsiga a náš spoluobčan
Marcel Hanulík. Majstrovstvá sa konali na
strelnici v ďalekej španielskej Granade, ktorá je vzdialená 3000 km. Po náročnej ceste
(ktorú museli strelci absolvovať autom, a ktorá trvala viac ako 30 hodín) sa strieľalo vo
viacerých disciplínach. V nedeľu sa vykonávala prebierka zbraní a v pondelok a utorok
boli tréningy. V stredu sa začínalo na ostro.
Začínalo sa disciplínou Donald Malson (revolver na 50m) a pokračovalo sa Mariette
(25m). Nešlo to tak ako by si predstavovali, ale stačilo to na prvé miesto v družstvách.
Druhý deň sa strieľal originálny revolver
Colt a pokračovalo sa disciplínou Cominazzo (Kresadlová pištoľ).Po nevydarenom
„Originály“ sa Marcel Hanulík úplne sústre-

dil a vyhral Kresadlovú pištoľ s prehľadným
náskokom 3 bodov. Získal tým titul Majstra
Európy. V družstvách sa im podarilo získať
druhú zlatú medailu. Posledný deň šampionátu sa strieľala disciplína Kuchenreuter (perkusná pištoľ) a po nej nasledovala disciplína
Tanzutsu (knôtová pištoľ). V družstvách
perkusnej pištole pridali do tretice bronzovú
medailu. Celková bilancia je tri zlaté a jedna bronzová medaila pre Marcela Hanulíka
a jedna zlatá pre Eduarda Zsigu. A nasledovala neskutočne dlhá cesta domov. Celkové
výsledky nájdete na www.shooting.sk.
Určite uznáte, že za tento úžasný výkon si
členovia nášho Športovo-streleckého klubu
“Strieborník“ zaslúžia náš obdiv a poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu a propagáciu
obce Zvolenská Slatina na Majstrovstvách
Európy. K získaným titulom im srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších streleckých
úspechov.
Mária Klimentová, starostka obce

Slávnosti zvrchovanosti miestneho charakteru, ale na krajskej úrovni
Slávnosti zvrchovanosti vo Zvolenskej Slatine
organizovali 21. 07. 2017 už zabehnutí partneri –
Miestny odbor Matice slovenskej vo Zvolenskej Slatine, obec a MO Slovenskej národnej strany. Tentokrát sa im podarilo postaviť úhľadnú vatru zo suchého
dreva, takže plamene na počesť 25. výročia deklarácie siahali približne do päťmetrovej výšky. Slávnostný príhovor predniesla starostka obce, ktorá vatru aj
zapálila. V závere oficiálnej časti bolo konštatované,
že vatry na počesť tohto výročia horia na celom Slovenku a v tento deň sú plánované i v Nitre a Galante.
Pripomenuli sme si, že jeden z exemplárov Deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky podpísaný
Ivanom Gašparovičom a Vladimírom Mečiarom bol
odovzdaný Matici slovenskej. Po zaspievaní hymny
MS na pódiu zabávala hudobná skupina Krpci z Prievidze. Slávnosť sa končila až v neskorých večerných
hodinách, nakoľko v príjemnom letnom počasí sa
nikomu nechcelo odísť. Celú slávnosť zabezpečovali
členovia MO, Kinoklubu Mladej Matice a pracovníci
obecného úradu, za čo im patrí uznanie.
Marek Hanuska

Z denníka starostky
23. jún

Odovzdanie pamätnej medaily obce p. Drobovej, dlhoročnej vedúcej cirkevného a ženského spevokolu

21. júl

Vatra zvrchovanosti na Čertovom vršku

22. júl

Valné zhromaždenie Urbariátu obce Zvolenská Slatina

28. júl

Festival Guča umenia

8. august

Územné konanie – verejné prerokovanie – budovanie optickej siete v obci

24.august

Zasadutie Obecného zastupiteľstva

24. august

Pietny akt pri príležitosti 73. výročia SNP v obci

18. september Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
23. september Majstrovstvá Slovenska v streľbe
26. september Zasadnutie Rady ZMO regiónov Zvolen, Detva, Krupina v Senohrade

GUÈA plná umenia
Posledný júlový víkend sa u nás vo Zvolenskej Slatine konal už piaty ročník festivalu GUČA umenia. Počas týchto dvoch
víkendových dní ožilo bohatým kultúrnym
programom bývalé kino Pokrok, o čo sa
organizačne postarali o. z. GUČA umenia
v spolupráci s o. z. Slovenský skauting,
21. zbor Korčín Zvolenská Slatina. Festival je projektom mladých ľudí a v roku
2013 ho založili Martin Cerovský, Martin
Maľa a Matej Fekiač, ako snahu priniesť
do prostredia dediny netradičné kultúrne
podujatia a nový pohľad na umenie.
Ani tento rok nechýbala poriadne veľká
guča umenia. Kto už čo i len raz za päť
rokov navštívil tento festival, vie, že to nie
je len o hudbe, ale program tvoria aj zaujímavé debaty o rôznych témach, cestopisy,
divadelné predstavenia a v neposlednej
rade sú na zhliadnutie aj pozoruhodné výstavy nadaných umelcov. Festival aj tento
rok ponúkol nie jednu, ale rovno dve samostatné scény, ktorými boli Kino stage,
na ktorom prebiehali počas festivalu hudobné koncerty, a vedľajší Clubstage, na
ktorom si mohli návštevníci festivalu vypočuť rôzne prednášky, cestopisy a mnoho
iného.
Piatkový večer a zároveň začiatok festivalu otvorila príhovorom naša pani starostka Ing. Mária Klimentová spolu s
poslancom za BBSK Ing. Miroslavom
Kuseinom a hlavným organizátorom
festivalu Martinom Cerovským. Do
tanca mali návštevníci festivalu na výber z viacerých hudobných koncertov.
Svojím prejavom prekvapil v piatok
večer pesničkár Nany Hudák, Jano
Hurtík a Bufet, ako aj divadelné predstavenie monodráma Metamorfózy
ženy a prednáška o prírodnom cintoríne, ktorý sa bude nachádzať v meste

Zvolen. Headlinerom piatkového večera
bolo jednoznačne zoskupenie Vec a Škrupo, ktoré prinieslo skvelú zábavu. Počas
večera sa premietal aj film Skauti spod
Korčína a o polnočnú zábavu sa postarala
DJ Sionni.
V rámci sobotňajšieho programu si návštevníci užili koncerty skupín Kazítko,
SAYS či veľmi známej skupiny TheIlls.
Hlavným ťahúňom celého festivalu bol
sobotňajší koncert skupiny Slobodná Európa, ktorý si návštevníci nenechali ujsť,
a tak zaplnili sálu až do posledného miesta. V rámci prednášok pútavým spôsobom
vyrozprávala svoju strastiplnú cestu na
brigádu na olympiádu do Ria Michaela
Koščová a počas večera prebehla aj zaujímavá debata o živote a dianí vo Zvolenskej Slatine, ktorá vzbudila veľký záujem.
Súčasťou festivalového areálu bol aj tento rok kreatívny trh, na ktorom mladí dizajnéri prezentovali šikovnosť svojich rúk.
Novinkou trhového mestečka bola kočovná čajovňa a grilované dobroty od Maňa.
Toto bol len zlomok programu, v ktorom
si každý návštevník našiel určite to svoje.
Veríme, že aj tento rok sa nám podarilo
priniesť do Zvolenskej Slatiny kúsok dobrej nálady, umenia a nezabudnuteľných
zážitkov, za čo ďakujeme všetkým partne-

rom a sponzorom, bez ktorých by sme to
nedokázali zrealizovať. Už teraz sa tešíme,
čo prinesie GUČA umenia 2018!
Text: Michaela Šurinová
Foto: Matej Fekiač

Divadelné okienko
Po programovo bohatých jarných mesiacoch sa v našom ochotníckom súbore letné prázdniny rozhodne nekonali. Členovia absolvovali viacero aktivít, ktorými rozšírili svoje vedomosti a zručnosti, šírili dobré meno slatinského ochotníckeho divadla a ku
koncu leta aj zahodili všetky domáce starosti a okúsili šíri svet.
Ešte 23. júna sa naša režisérka Zuzana Kokavcová a nádejný
debutant Filip Smutný zúčastnili tvorivých divadelných dielní
v Podzámčoku. Naučili sa množstvo nových hravých foriem práce
s hlasom, prípravy na výstup, odstránenia trémy, s ktorými nás,
ostatných členov pred predstaveniami i na skúškach zabavili,
pozbavili napätia a umožnili nám podať lepší výkon.
V utorok 8. augusta sme boli pozvaní na podujatie Divadelné
stredy (hrali sme v utorok kvôli stredajšiemu futbalovému podujatiu), ktoré
organizuje Evanjelický cirkevný zbor
Dobrá Niva. Hrali sme v milom a príjemnom prostredí farskej stodoly a dvora, ktoré sú veľmi pekne upravené do
podoby javiska a hľadiska, a ktoré tak
poskytli jedinečný zážitok nielen divákom, ale i nám ochotníkom. Keďže sme
hrali vo večerných hodinách, mali sme
peknú atmosféru súmraku a teplej letnej
noci. Svojou prítomnosťou podujatie

poctila i redaktorka Rádia Regina, štúdia Banská Bystrica, ktorá
s režisérkou, niektorými hercami i organizátormi urobila rozhovory, ktoré boli následne odvysielané v rozhlase. Veľmi nás teší, že
sa meno slatinského divadla šíri i mediálnym priestorom.
V sobotu 12. augusta sme vystúpili na podujatí Deň obce Vígľaš,
ktoré sa konalo v areáli Masarykovho dvora na Pstruši. Náš výstup
i celé podujatie uvádzal známy a obľúbený moderátor Martin Kopor. I tu sme sa stretli so zaujímavým priestorom, s ktorým sa herci
musia často popasovať. Na vonkajšom otvorenom pódiu nám dosť
neprialo veterné počasie, ktoré dalo zabrať našim hlasom i stabilite
rekvizít, no zato sme získali ďalšie skúsenosti aj v oblasti improvizácie, ku ktorej veru vietor vie donútiť.
No a napokon prišli aj tie divadelné
prázdniny. Časť členov súboru sa koncom
augusta zúčastnila dovolenkového zájazdu
organizovaného osvetovým strediskom.
Miestom rekreácie a chvíľ oddychu bolo
mesto Biograd u Moru pri slovenskom
mori, čiže v Chorvátsku. Tak si divadelníci
stihli užiť aj oddych, spoznali nové
prostredie i ľudí a načerpali energiu nielen
pre súkromný a pracovný život, ale aj pre
ten záujmový – divadelný.
Ivan Hraško

Významní rodáci – Ján Husárik

Ľudové tradície našich predkov
sú hlboko zakorenené v našom kraji
i v našej obci. Slatina síce nepatrí
medzi tie najznámejšie folklórne lokality Podpoľania, v porovnaní napr.
s Očovou, Hrochoťou, Detvou či Hriňovou, zato pre svet ľudovej kultúry
priniesla množstvo osobností. Práve tie
nám vydobýjajú zaslúžené miesto na
folklórnej mape Slovenska. K významným ľuďom patria viacerí, ktorých sme
si už predstavili, ako Rinaldo Oláh,
Vladimír Slujka, Vojtech Tátoš, Martin Ľupták-Sanitrár, ale i mnohí ďalší.
V tomto čísle si priblížime ďalšieho
človeka, ktorého stopa nezmazateľne
ostane prítomná vo folklórnom svete.
Je ním Ján Husárik, zakladateľ a vedúci
pracovník banskobystrického folklórneho súboru Urpín.
Písal sa rok 1935, konkrétne
18. apríl, keď sa v našej obci narodil
tento budúci folklorista. Tak, ako i ostatné vtedajšie deti vyrastal v prostredí, keď boli ešte ľudové tradície nielen bežné, ale tvorili neodmysliteľnú
súčasť každodenného života slovenskej dediny, i Slatiny. O svet ľudovej
kultúry javili záujem i jeho rovesníci,
starší i mladší, no s postupom veku sa
od nich začal odlišovať. Nezaujímal sa
totiž o ňu len ako amatér, bežný člen
súboru či skupiny, ale pracoval aj na

tom, aby sa v tejto oblasti
stal profesionálom. Preto absolvoval trojročné diaľkové
školenie choreografov pri
Osvetovom ústave v Bratislave, čo mu umožnilo naplno rozvinúť všetky svoje
vlohy. Profesionálny život
ho viedol medzi Bratislavou
a Banskou Bystricou, presadil sa ako kultúrny a osvetový pracovník na rôznych
úrovniach. V rokoch 1953
– 1954 pôsobil v SĽUK-u a v rokoch 1956 – 1957
vo Vysokoškolskom umeleckom súbore v Bratislave.
Medzitým bol zamestnaný
v Krajskom dome pionierov
a mládeže v Banskej Bystrici.
Bystrica sa mu stala napokon aj osudnou a spojil s ňou
zvyšný pracovný aj súkromný život. V rokoch 1958
– 1963 pôsobil v kultúrnej
činnosti v Krajskom dome
osvety a následne v rozpätí
rokov 1964 – 1968 v Závodnom klube ROH Slovenka.
Zároveň bol v rokoch 1961 – 1971
pracovníkom Stredoslovenského krajského národného výboru. Všetky tieto
pozície mu umožnili nazbierať množstvo skúseností, kontaktov i podnetov
pre tvorivú prácu, čo všetko zužitkoval
aj na svojom vrcholovom poste, ktorý
získal v roku 1972, keď sa stal riaditeľom Okresného osvetového strediska
v Banskej Bystrici. Či už v zamestnaní,
či neskôr na dôchodku, podnecoval
mladých i starších k aktivite, pôsobil
ako vzor pre mnohých minulých
i súčasných folkloristov. Preto folklórny svet veľmi zosmutnel 24. novembra 2013, keď v Banskej Bystrici náš
rodák, ktorý nikdy nezabudol na svoju
rodnú slatinskú hrudu, opustil naveky
tento svet.
I keď jeho práca bola bohatá, naplno
jeho meno zviditeľnila jedna pozícia.
Po získaní teoretických i praktických
skúseností v Bratislave mohol svoju činnosť naplno rozvinúť v Bystrici.
V roku 1957 tu zakladal folklórny súbor
pomenovaný podľa najznámejšieho
vrchu a symbolu tohto mesta – Urpín.
Tomuto umeleckému telesu zasvätil aj
zvyšok života. Bol jeho vedúcim pracovníkom, 50 rokov pôsobil ako jeho
umelecký vedúci a pripravil preň okolo
30 choreografií. V práci sa venoval

hlavne oblasti svojho pôvodu, teda
Podpoľaniu, a oblasti, v ktorej pracoval, čiže okoliu Banskej Bystrice
a Horehroniu, ktoré vtedy tiež spadalo
pod bystrický okres. Medzi horehronské choreografie, ktorých je autorom,
patria napr. Valaštička – šikovnica, Veselosť krásy cnosť z prostredia
Polomky, Vydupaný na moste z oblasti
Heľpy až Telgártu a Bursa ide dedinou z Valaskej. Podpolianske korene
majú jeho choreografie Medzi dvoma
vršky z Podpoľania i Čierneho Balogu,
Ľúbosť a Podpolianske cifry. Pre našu
obec je najvýznamnejšou jeho choreografia z roku 1986 s názvom Slatinský jarmok, ktorá sa venuje slatinskému ľudovému prostrediu. A keďže ide
o Slatinu, o hudbu sa nemohol postarať nik iný ako ďalší náš rodák – Vojtech Tátoš. Kvality jeho práce ocenili aj iné folklórne súbory, pre ktoré
pripravil choreografie, napr. Čarnica
v Košiciach a Zobor v Nitre. Jeho
choreografie však neostali len doma,
ale pobrali sa aj do zahraničia, pracoval
v Békešskej Čabe v Maďarsku a v meste Banja Luka v Bosne a Hercegovine.
Od súborovej práce prirodzene prešiel
aj do práce na folklórnych festivaloch, ako režisér pracoval pre festivaly
v Strážnici, Východnej a, samozrejme,
aj v Detve a Heľpe. Nevyhol sa ani znaleckej činnosti, keď pôsobil v porotách
rôznych súťaží.
Jeho prácu si okolie veľmi vážilo,
o čom svedčia aj ocenenia, ktoré získal.
Boli mu udelené Cena P. O. Hviezdoslava za rozvoj záujmovej umeleckej
činnosti a súboru Urpín a Pocta Juraja Fándlyho za rozvíjanie osvetovej
práce. Okrem toho bola súboru Urpín
udelená Cena primátora Banskej Bystrice za rok 2012, ktorú na slávnostnom
odovzdávaní preberal. Za jeho reprezentáciu rodnej obce a zásluhy a rozvoj
kultúry mu bola pri príležitosti životného jubilea udelená Pamätná medaila
obce Zvolenská Slatina.
I keď už ani on nie je medzi nami,
jeho stopa je prítomná stále. Svedčia
o tom najmä veľké úspechy súboru Urpín, ktoré môžeme vidieť na každom
ich kroku po Slovensku i svete. Nestratili sa ani v televíznom prostredí, keď
zvíťazili v programe Zem spieva. Nech
už je teda súbor bystrický, ako chce,
vždy v ňom bude aj kúsok Slatiny.
Ivan Hraško

Leto mladých v evanjelickom cirkevnom zbore
Uplynulé leto so svojimi horúcimi dňami
je za nami. Na tieto mesiace sa ohliadame
s vďakou voči Pánu Bohu za to všetko,
čo sme mali možnosť v našom zbore
zažiť. Spolu s deviatimi mládežníkmi
zo Slatiny a Drieňova sme ku koncu júla
prežili s pánom farárom super týždeň
v letnom tábore v Jabloňovciach – malej
dedinke neďaleko Levíc. Bol to týždeň
plný hier, futbalu ale i poučenia z Biblie.
Malým „spestrením“ bolo to, že o stravu
sme sa museli postarať
my sami, pretože náš
kuchár sa kamsi stratil.
Hneď v úvode sme boli
privítaní silnou víchricou,
ktorá nám nespôsobila
žiadne škody. V ďalších
dňoch sme mali možnosť
navštíviť hrnčiara Antona,
ktorý nám ukázal prácu na
hrnčiarskom kruhu. Samozrejme, v poslednú noc
nemohla chýbať ani nočná
hra, ktorú sme všetci
šťastne absolvovali. Ak
si sa, milý dorasťák/-čka
v lete nudil/a, už dnes sa
priprav na ďalší turnus, na

ktorom sa o rok určite stretneme. Samozrejme ani najmladšia generácia detí nebola
o nič ukrátená. Počas druhého augustového týždňa mali možnosť opäť absolvovať
denný evanjelický tábor. Ako býva dobrým
zvykom, ani tentokrát o deti nebola núdza.
Takmer desiatka animátorov si podelila
takmer 40 detí. Je to odovzdávanie toho, čo
tí, ktorí kedysi boli na mieste najmladších
odovzdávajú ďalej. Pre najmladších si tím
animátorov pripravil rôzne hry a aktivity

na ihrisku, lúke, či na fare. Každý deň sme
mohli počuť nový biblický príbeh a zobrať
si z neho ponaučenie. Samozrejme,
nechýbal ani celodenný výlet do Banskej
Štiavnice, kde sme navštívili staré banské
štôlne, vystúpili sme k Novému zámku
a napokon sme navštívili aj evanjelický
kostol. Opäť sme prežili perfektný týždeň
a tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá o rok.
organizátori tábora

Majstrovstvá žiakov ZŠ s MŠ T.Vansovej v stre¾be
Na sklonku školského roka 2016/2017 Športovostrelecký klub Strieborník zorganizoval pre strelcov
našej základnej školy (na základe predchádzajúcich
streleckých pretekov) súťaž o „Majstra základnej školy“ v štyroch kategóriách. Zúčastnilo sa jej viac ako
95 % žiakov. Preteky boli výsledkom výučby v rámci
„Regionálnej výchovy“ so zameraním na streľbu pre
žiakov 5.-9. ročníka, spolu 92 chlapcov a dievčat. Pod
odborným vedením trénera Miroslava Sokáča absolvovali výcvik streľby zo vzduchovej pušky, výučbu
pravidiel bezpečnosti, správania sa na strelišti, práce
so vzduchovou puškou. Výcvik bol ukončený finálnym pretekom o „Majstra základnej školy“. A tu sú tí
najúspešnejší v jednotlivých kategóriách:

Kategória – Mladšie žiačky: 1. miesto – Petra Malatincová (193 b.),
2. miesto – K. Hanulíková (187 b.),
3. miesto – Alica Poliovková (178 b.)
Kategória – Mladší žiaci:
1. miesto – Juraj Hranický (180 b.)
2. miesto – Sebastián Gašpar (170 b.)
3. miesto – Šimon Fiľo ( 169 b.)
Kategória – Staršie žiačky: 1. miesto – Petra Chovancová (172 b.)
2. miesto – Diana Bělohoubková (155 b.)
3. miesto – Ľubica Sucháňová (151 b.)
Kategória – Starší žiaci:
1. miesto – Adrián Pavlík (184 b.)
2. miesto – Matúš Michna (181 b.)
3. miesto – Martin Michalec (160 b.)
Jozef Pavlík, st.

Blahoželáme
Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch júl, august a september 2017
oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Zastaviť čas je iba prianie.
Kto chytí vietor do siete?
Žiť v čase, to je milovanie,
najkrajší darček na svete!

Narodili sa
Andrej Lukas Boháčik
Filip Kováč
Tatiana Brodnianska
Martin Berky

Nela Lakatošová
Michal Záchenský
Max Klinčok

Tak vitaj, človiečik, už šťastne medzi nami, v prvotnom priestore, v náručí svojej mamy.
Kolobeh života.... Oáza po púšti.... Prišiel si maličký nás všetkých poľudštiť...

Rozlúèili sme sa
Jozef Jardek
Ján Pavlenda
Margita Výbohová
Dana Vajsová
Verona Škultétyová
Peter Golian

Eva Svetlíková
Ján Debnár
Anna Berkyová
František Pekár
Emília Nosáľová

Žitie vaše, aké si bolo?
Ušlo si ako vlnka po vlnke čo žblnká o kameň
a ostalo v spomienkach len!

Leto vo Folklórnej skupine Slatina
Rok 2017 sa síce ešte ani zďaleka nekončí, napriek tomu ale môžeme vo Folklórnej skupine Slatina hodnotiť tú najpodstatnejšiu
časť sezóny. Ono je to už raz tak, že jednoducho folklórna sezóna
na Slovensku vrcholí práve v letných mesiacoch. Tie sú plné rôznych festivalov, menších či väčších, dediny a mestá organizujú

rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. No a práve
naša folklórna skupina zažila
azda najturbulentnejšie leto
za ostatné roky.
Letnú šnúru sme začali vystúpením na domácej pôde,
konkrétne 10. júna, kedy
sme sa predstavili na Slatinskom jarmoku, okrem iného
aj novým programom „Na
jarku“ a úspešným programom „Slatinskie Derele“.
1. júla sme boli pozvaní na
Petropavlovský jarmok do
obce Čerín, ktorý prebiehal
v miestnej časti Čačín. Prezentovali sme sa hodinovým
programom. O týždeň neskôr sme sa zúčastnili pre
nás asi najväčšieho folklórneho sviatku – Folklórnych
slávností pod Poľanou v Detve, kde bola naša skupina pôvodne zaradená do troch scénických
programov. Prvý blok nazvaný „Rodní spod Poľany“, ktorý bol
venovaný, žiaľ, medzitým už zosnulému profesorovi Štefanovi
Nosáľovi, sa nám vydaril, avšak v ďalšom bloku nazvanom „Všelijaké cigánstva a žarty“ sme sa už divákom nepredstavili, proti
bolo počasie. Škoda, na túto časť sme sa špeciálne tešili, pôvodne
sme mali stáť na javisku spoločne s Folklórnym súborom Detva a
tancovať s nimi spoločnú choreografiu. Vyskúšali sme si to teda
aspoň na priestorovom nácviku v predvečer slávností. Akousi cenou útechy pre nás bolo uznanie a pochvala od samotných autorov programu. Mohli ste nás však ešte vidieť v nedeľňajšom galaprograme Slávností, ktorého súčasťou bola aj prehliadka neviest
vo svadobných krojoch, ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 svadobných párov zo Slovenska a aj zahraničia. Našu obec zastupovali

až tri svadobné páry, z toho jedna nevesta mala na sebe vôbec najstarší svadobný kroj spomedzi všetkých mladúch, vyše 100-ročný,
z polovice 19. storočia.
15. júla sme boli pozvaní ako hostia na Veľkú Lúku, kde sme
sa zúčastnili na dňoch obce a krste cédečka domácej folklórnej
skupiny Hrabina. Aj tam sme sa prezentovali hodinovým programom. Nasledovalo
vystúpenie 5. augusta na známom festivale
Koliesko v Kokave nad Rimavicou a letnú folklórnu sezónu sme zakončili vystúpením 12. augusta na Očovskej folklórnej
Hrude. Bolo by tých vystúpení veru aj viac,
žiaľ, niektoré sme museli odmietnuť, predsa len nie sme profesionáli a chceli sme si
trošku užiť aj letné dovolenky s rodinami či
priateľmi. Už teraz však máme ponuky na
ďalšie vystúpenia, ktoré, ak sa nám, a tiež
aj našej ľudovej hudbe pod vedením Paľka
Martinku bude dať, s radosťou prijmeme.
Letnú sezónu tak v skupine môžeme hodnotiť úspešne. Milo z nás boli prekvapení
a potešení najmä na slávnostiach v Detve,
kde sme oproti minulým rokom zanechali výborný dojem. Boli sme pochválení
za výrazný pokrok dopredu. Tak isto sa
nám ušla pochvala aj na Hrude. Všetko to
boli pochvaly od ľudí, čo vo folklóre veru
niečo znamenajú, o to viac nás to teší a
dodáva energiu do ďalšej
práce. Ono totiž treba na
sebe pracovať a nezaspať na
vavrínoch, aby sme našu
obec mohli reprezentovať
v užšom i širšom okolí aspoň tak dobre ako doteraz.
Ďakujeme našim vedúcim
Erike a Janke, a tiež nášmu
novému „podvedúcemu“
Miňovi Fašangovi, ktorý
mal tiež veľkú zásluhu na
tej našej, zatiaľ teda úspešnej, sezóne. A keď sme už
pri tom, skúšky mávame
každý štvrtok od 18:00
v kultúrnom dome. Netreba si doniesť nič, len seba
a chuť tancovať a spievať.
Toľko teda z kuchyne našej
folklórnej skupiny Slatina.
Matej Žubritovský

Správa o èinnosti
Stolnotenisového oddielu Zvolenská Slatina
za prvý polrok 2017
Do nového roku 2017 oddiel vstúpil tak ako vždy počas rozbehnutých súťaží – (odvetná časť), kde „A“ družstvo pôsobilo v 2. lige ZA-BB kraja a „B“ družstvo v oblastnej súťaži okresov DT, KA, ZV. Mimo povinných
zápasov v jednotlivých súťažiach sa členovia STO, ako aj mládež z krúžku st. tenisu pod vedením P. Cerovského
zúčastňovali rôznych turnajov v rámci spomínaných regiónov, a to nasledovne:
- dňa 6. 1. 2017 – Turnaj o pohár starostky obce Sielnica, kde náš hráč Dušan Hronec vybojoval úspešne
1. miesto v kategórii mužov
- dňa 8. 1. 2017 sme sa zúčastnili Trojkráľového turnaja o pohár starostu obce Pliešovce, kde Peter Cerovský
skončil na 2. mieste a Ivan Libiak na 3. mieste
- dňa 25. 2. 2017 stolnotenisový oddiel Zv. Slatina v spolupráci s oblastným stolnotenisovým zväzom Zvolen usporiadal v telocvični ZŠ s MŠ T. Vansovej vo Zv. Slatine Majstrovstvá oblasti okresov DT, KA , ZV
dospelých, kde naši hráči vybojovali – 2. miesto Tomáš Žaloudek ml. a 3. miesto Dušan Hronec
- dňa 26. 2. 2017 sa naši mladí stolní tenisti pod vedením P. Cerovského zúčastnili oblastného turnaja mládeže v obci Kriváň, kde Oliver Cerovský vybojoval skvelé 2. miesto, Viliam Pavlík 7. miesto a Daniel Dupej
9. miesto
- dňa 1. 4. 2017 sa naša mládež zúčastnila ďalšieho oblastného turnaja a to v obci Sliač, kde Oliver Cerovský
obsadil 1. miesto, Viliam Pavlík 8. miesto, Daniel Dupej 16. miesto a Matúš Figa 20. miesto
Dňa 8. 4. 2017 naše „A“ družstvo odohralo svoje posledné zápasy 2. ligy v domácom prostredí, keď dopoludnia
prehralo s Tvrdošínom 5 : 13 a popoludní podľahlo Nižnej na Orave 3 : 15. Na základe dosiahnutých výsledkov
ovplyvnených hlavne zraneniami a zároveň kvalitnejším herným potenciálom súperov, ktorí túto súťaž hrajú dlhodobo, kde prioritou je metodická výchova vlastných odchovancov, sa „A“ družstvu nepodarilo v tejto súťaži udržať
aj napriek mnohým skvelým výkonom a následne vypadáva do 3. ligy BB kraja na súť. ročník 2017/18.
Naopak „B“ družstvo po stabilných výkonoch počas celej súťaže v oblastnej lige ZV, KA, DT skončilo na
1. mieste a tým si vybojovalo účasť v predkvalifikácii o postup do 4. ligy BB kraja, kde dňa 22. 4. 2017 v Podlaviciach vyhralo 13 : 5 a v odvetnom zápase doma dňa 29. 4. 2017 remizovalo 9 : 9, čím si zabezpečilo účasť na
kvalifikácii v Rimavskej Sobote o priamy postup do spomínanej súťaže, ktorá sa uskutočnila 16. 5. 2017.
Po víťazných zápasoch s Fiľakovom „B“ a Lutilou naše družstvo skončilo v kvalifikácii na 1. mieste a tým získalo právo štartu v menovanej 4. lige BB kraja v súť. roč. 2017/18. Kvalifikačných bojov sa zúčastnili nasledovní
hráči: Martina Golejová, Oliver Cerovský, Dušan Hronec, Tomáš Žaloudek ml. a Martin Kalamár. Po zvážení viacerých aspektov, týkajúcich sa priorít výkonnostného rastu mladých odchovancov, ktorí sú ešte v žiackom veku,
sme sa práva účasti v 4. lige nakoniec oficiálne vzdali a „B“ družstvo bude naďalej hrať oblastnú súťaž dospelých,
kde pod vedením trénera Petra Cerovského budú zapájaní spomínaní mladí hráči, aby získavali postupne herné
a taktické skúsenosti hlavne po metodickej stránke!
Poslednou akciou stolnotenisového oddielu vo Zv. Slatine v prvom polroku 2017 bolo zorganizovanie turnaja
pre neregistrovanú verejnosť obce vrátane detí, ktorý niesol názov „Turnaj o majstra Slatiny“. Na podujatí bolo
zabezpečené aj občerstvenie a každý účastník si odniesol vecnú cenu a upomienkové predmety s tematikou obce
Zvolenská Slatina. 1. miesto v kategórii mládeže vybojoval Oliver Cerovský, na 2. mieste skončil Viliam Pavlík
a na 3. mieste bol Daniel Dupej. V kategórii dospelých skončil na 1. mieste Branislav Ďurian, na 2. mieste Peter
Babic a na 3. mieste skončil Jozef Paška ml. Keďže turnaj mal výbornú úroveň a všetci zúčastnení boli spokojní,
chceme v tejto tradícii pokračovať aj v budúcich rokoch.
V súčasnosti sa všetci členovia oddielu pripravujú na novú sezónu 2017/18 so začiatkom v mesiaci október, kde
sme odhodlaní dosiahnuť čo najlepšie výsledky v obidvoch ligách a dúfame, že naše rozhodnutie týkajúce sa mladých hráčov bolo správne. Bude to však stáť veľa úsilia a práce, no metodická výchova je jediná cesta ako dosiahnuť úspech v každom športe. V závere chceme poďakovať Obecnému úradu vo Zvolenskej Slatine, ako aj vedeniu
ZŠ s MŠ T. Vansovej vo Zv. Slatine za ústretovosť a dobrú spoluprácu s naším oddielom po všetkých stránkach.
Za STO Zv. Slatina Ivan Libiak

Futbalový klub
FK Zvolenská Slatina začal prvým zápasom 20. 08. 2017 na ihrisku Dudiniec nový súťažný ročník 2017/2018. V novom ročníku budú
našu obec reprezentovať mužstvo dospelých a dve mužstvá žiakov. K už tradičnému mužstvu dospelých a družstvu žiakov U 13 sme sa
rozhodli do tejto sezóny vďaka dostatočnému počtu futbalistov zo strany mládeže prihlásiť aj družstvo žiakov U 15. Veríme, že uvedený
trend záujmu mladých ľudí o šport bude pokračovať aj v budúcnosti a tým sa nám podarí vychovávať vlastných domácich futbalistov
aj pre vyššie kategórie. Program jednotlivých kolektívov, aj už so známymi výsledkami, Vám predkladáme v tabuľke a Vás fanúšikov
a občanov srdečne pozývame fandiť na naše zápasy.
Ján Šulek
ROZPIS DOSPELÍ JESEŇ 2017/2018
20.08.2017

16:00

TJ Slovan Dudince – FK Zvol.Slatina

2:0

27.08.2017

16:00

OZ OFK Sebechleby – FK Zvol.Slatina

1:2

03.09.2017

15:30

FK Zvol.Slatina – FK Slovan Kúpele Sliač

1:1

10.09.2017

15:30

OŠK Stožok - FK Zvol.Slatina

Odchod 14:15

15.09.2017

15:30

FK Zvol.Slatina – TJ Slovan AX Budča

17.09.2017

15:00

FK Zvol.Slatina – MFK Vígľaš Pstruša

24.09.2017

15:00

TJ Detvianska Huta - FK Zvol.Slatina

01.10.2017

14:30

FK Zvol.Slatina – TJ Družstevník Podzámčok

08.10.2017

14:30

TJ Družstevník Bzovík - FK Zvol.Slatina

15.10.2017

14:30

FK Zvol.Slatina – TJ Kriváň

22.10.2017

14:00

TJ Družstevník Očová - FK Zvol.Slatina

Odchod 13:00

29.10.2017

14:00

TJ Družstevník Látky - FK Zvol.Slatina

Odchod 12:30

05.11.2017

13:30

FK Zvol.Slatina – OTJ Hontianske Nemce

Odchod 13:30
Odchod 12:45

ROZPIS U15 JESEŇ 2017/2018
10.09.2017

12:30

OZ OFK Sebechleby - FK Zvol.Slatina

Odchod 11:00

17.09.2017

11:00

TJ Družstevník Senohrad - FK Zvol.Slatina

Odchod 09:30

24.09.2017

11:00

FK Zvol.Slatina - TJ Družstevník Bzovík

08.10.2017

10:30

FK Zvol.Slatina - TJ Družstevník Látky

15.10.2017

11:30

FK Zvol.Slatina - OZ OFK Sebechleby

22.10.2017

11:00

FK Zvol.Slatina - TJ Družstevník Senohrad

28.10.2017

11:00

TJ Družstevník Bzovík - FK Zvol.Slatina

Odchod 09:30

5.11.2017

10:30

TJ Družstevník Látky - FK Zvol.Slatina

Odchod 09:00

ROZPIS U13 JESEŇ 2017/2018
09.09.2017

10:00

FK Zvol.Slatina – TJ Družstevník Očová

17.09.2017

12:30

OSK Dobrá Niva- FK Zvol.Slatina

Odchod 11:15

23.09.2017

10:00

TJ Slovan AX Budča - FK Zvol.Slatina

Odchod 08:45

30.09.2017

10:00

FK Zvol.Slatina - TJ Družstevník Podzámčok

07.10.2017

10:00

OZ OFK Sebechleby - FK Zvol.Slatina

14.10.2017

10:00

FK Zvol.Slatina - TJ Družstevník Senohrad

21.10.2017

10:00

TJ Tatran VLM Pliešovce - FK Zvol.Slatina

Odchod 08:30
Odchod 08:30
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