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Rodáci po piatich rokoch opäť v Slatine
prihovorila, poďakovala im za to, že nezabúdajú
na svoju rodnú obec, ale i za to, že svojim životom, svojou prácou v miestach kde žijú, robia
dobré meno našej obci a zviditeľňujú ju. V krátkosti ich informovala o tom, čo sa za ostatných päť
rokov v obci podarilo vybudovať a čo má vedenie
obce v pláne na najbližšie obdobie. Zároveň vyjadrila želanie, aby i v budúcnosti vedenie obce
na svojich rodákov nezabudlo, aby pokračovalo
v tradícii organizovania Stretnutia rodákov, aby
sa v dobrom zdraví mohli všetci stretnúť i o päť
rokov. Za rodákov sa obci úprimne poďakovala p.
Zuzana Kosecová, rod. Pavlíková. Vyjadrila vedeniu obce uznanie za to, že na svojich rodákov
nezabúda. Pôsobí im tým veľkú radosť a potešenie, že sa môžu do rodnej obce vracať a spomínať na chvíle, ktoré tu kedysi prežili. A krásne sa
všetkým prihovoril rodák pán Jozef Maľa slovami vlastnej básne, ktorú zložil svojej rodnej obci
a všetkým rodákom.
Popoludní rodáci pokračovali prehliadkou obce
– novovybudovaného Parku Jána Bahýľa, Galérie
Jána Kulicha a Pamätnej izby T. Vansovej, kde im
odborný výklad poskytol evanjelický farár Mgr.
Branislav Kováč. Po prehliadke sa zúčastnili na
slávnostnom programe pozvaných folklórnych

Rodákovo poznanie

2. jún 2018 bol pre Slatinu opäť dňom jarmočným. Konal sa už ôsmy ročník Slatinského jarmoku. No tento ročník bol spojený s ďalším tradičným podujatím, ktoré obec Zvolenská Slatina
organizuje od roku 1993 pravidelne každých päť
rokov – so Stretnutím rodákov.
Sme veľmi radi, že takmer sto slatinských rodákov prijalo naše pozvanie a po piatich rokoch
opäť do rodnej obce zavítali, aby si oživili svoje
spomienky na detstvo, školské roky, prvé lásky,
na rodičov a priateľov, na návraty a stretnutia, na
chvíle, hlboko zakorenené v ich srdciach.
Stretnutie začalo slávnostným prijatím rodákov v obradnej sieni, spojeným so zápisom do
pamätnej knihy ZPOZ a odovzdaním upomienkových darčekov. Pokračovalo položením kytice
k pamätníku padlých a slávnostným otvorením
Slatinského jarmoku v strede obce. Potom mali
rodáci možnosť sledovať program tohtoročných
pozvaných folklórnych súborov a skupín – FS
Vreteno z Kysača, FS Zobor z Nitry, FS Rakonca
z Fiľakova, domácej folklórnej skupiny Slatina,
vystúpenie detí ZUŠ Očová a ľudového speváka
Jožka Svinteka. Mali priestor na vzájomné rozhovory, ale i stretnutia so Slatinčanmi, ktorí prechádzali jarmočnisko a mnohí im boli veľmi dobre
známi. Po rušnom dopoludní im dobre padlo posedenie v reštaurácii Hokejka spojené s obedom
a popoludňajšou kávou. Tu sa im starostka obce

Vo svete šírom každá cesta
vedie ťa naspäť k tomu bodu,
kde nájdeš mnohé milé miesta,
k tej hrude rodnej, k miestu zrodu.
Trištvrte storočia poznávam svet,
za sebou cestu, a nie krátku,
spomienky krajšej v mysli však niet,
než na čas prvý, na počiatku.
Bola to doba hier a smiechu,
keď človek nemal chvíľku stánia,
len myseľ čistú, prostú hriechu
a veľkú radosť z poznávania.
Čas si svoj podiel každým dňom
z koláča žitia odhryzne,
spomienka na ten, čo je snom,
zo srdca môjho nikdy nezmizne.
V zrelosti svojej som tej mienky,
že nie je treba zabúdať,
nechať si priestor pre spomienky
a zvlášť tie pekné treba mať aj rád.
Tým čriepkom žitia skrytým v hlave,
na svetlo pozrieť možnosť daj,
zamestnať myseľ je vraj zdravé,
tak vždy keď môžeš – spomínaj.
Maličké zamyslenie pre Stretnutie rodákov
Zvolenskej Slatiny konané 2. júna 2018
napísal Ing. Jozef Maľa, Tábor, Česká republika
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ÚVODNÍK
Vyznanie Slatine
Tá kopa rokov za krkom
k zemi ma trochu tlačí,
brániť sa času ústrkom
k prežitiu ešte stačí.
Čas je však predsa na vine,
možno si na mňa zuby brúsi,
vyznanie vrúcne našej Slatine
vyrieknuť preto, a rád, skúsim:
Dedina rodná pod Poľanou,
bola si svedkom mladosti,
spomienkou si mi milovanou
i zdrojom šťastia, radosti.
V tebe som, vieska milená,
poznávať začal krásy sveta,
učil sa vravieť, čítať písmená
a prežil svoje šťastné letá.
Bola si mojím zázemím,
videla si ma plakať, smiať,
si pre mňa miestom na zemi,
čo bude navždy srdce hriať.
Prajem ti, v duchu rovnakom,
nech ďalej rastieš, prekvitáš
a všetkým svojim rodákom
tak krásny pocit zažiť dáš!
Z vďaky a úcty k chvíľam prežitým
vo Zvolenskej Slatine
napísal sebechovský rodák Jozef Maľa (1943).

súborov a skupín, ktorý sa z dôvodu nepriaznivého počasia konal v kinosále kultúrneho domu. Ani
táto skutočnosť však nijako nenarušila slávnostnú
atmosféru jarmočného dňa, ktorý Slatinčania prežili spolu so svojimi rodákmi.
Dovoľte mi na záver poďakovať všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na organizovaní týchto náročných podujatí a tak zabezpečili ich
dôstojný priebeh. Verím, že si tohtoročný Slatinský jarmok užili nielen Slatinčania, ale i pozvaní
rodáci a všetci návštevníci.
Ďakujem i tým rodákom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli Stretnutia rodákov zúčastniť, ale
krásnymi slovami sa obci za pozvanie poďakovali
a popriali jeho úspešný priebeh. A moje poďakovanie patrí aj tým rodákom, ktorí po skončení
podujatia zaslali ďakovné listy a popriali svojej
rodne obci do ďalších rokov len to najlepšie. Jedným z nich je aj pán Jozef Maľa z Tábora (ČR),
ktorý obci poslal ešte jednu báseň a ja si dovolím
obidve tieto básne s jeho súhlasom uverejniť. Sú
plné citu a naozaj veľmi krásne a bola by veľká
škoda, keby ste nemali možnosť si ich prečítať.
Ešte raz všetkým ďakujem!
Mária Klimentová, starostka obce

Festival GUÈA umenia bude vo Zvolenskej Slatine už po 6-tykrát!
Precízne namiešaný kokteil koncertov kvalitných hudobných kapiel, divadelné predstavenie,
diskusie na aktuálne spoločenské témy, cestopis
aj prednášky spojené s diskusiami. Potulná čajovňa v parku, trh mladých slovenských dizajnérov, výstavy a mnoho iného prinesie počas
víkendu 27. – 28. júla do bývalého Kina Pokrok
Zvolenská Slatina už 6-ty ročník multižánrového
festivalu súčasného umenia
na slovenskej dedine s príznačným názvom GUČA
umenia.
Piatok?
Festival otvorí v piatok 27.
júla o 19:00 hod. sólo koncertom Juraj Hnilica, ktorý sa so
svojou muzikou stal v roku
2015 finalistom súťaže Česko
Slovensko má talent. Po ňom
banskoštiavnické
divadlo
Concordia odohrá divadelnú drámu Faust. Večer bude
pokračovať koncertom shoegazovej kapely Manon Meurt
z Českej republiky. Po tomto koncerte sa budete môcť
zapojiť do diskusie o stave
slovenskej spoločnosti s bývalým šéfredaktorom týždenníka Domino-fórum a denníka SME
- Martinom M. Šimečkom o jeho novej knihe
Medzi Slovákmi. Na záver večera sa môžete tešiť
na Hudbu z Marsu - vrcholných predstaviteľov
intergalaktického disco-electro-popu, ktorý spoločne odohrajú veselý koncert.
Sobota?
Sobotný program začne už o 16:00 hod. cestopisom, počas ktorého precestujete Mongolsko
–Kirgizsko - Kazachstan. Po cestopise hudobný
program otvorí koncert zvolenskej legendárnej
kapely ZVA 12-28 BAND, ktorá pravidelne vyhráva prvé miesta v ankete portálu Bluesmusic
v kategórii najobľúbenejšia skupina. Následne
koncert vystrieda prednáška Michala Žibrina,
ktorý študoval geológiu a teológiu, ale nakoniec
sa rozhodol stavať zdravé a lokálne domy z dreva, hliny a slamy. Spoločne s ním budete môcť
hľadať odpoveď na otázku: „Prečo stavať z prírodných materiálov?“

Ak ste si mysleli, že punk je na Slovensku
mŕtvy, koncert trnavskej kapely The Wilderness
vás pokúsi vyviesť z omylu. Koncert následne
vystrieda prednáška autorov projektu Ruiny, ktorí už 3-tí rok organizujú koncerty a intervencie
súčasného umenia na schátraných a opustených
miestach po južnom Slovensku v okolí Lučenca.
Po prednáške bude nasledovať z umeleckého hľadiska jeden z najhodnotnejších koncertov festivalu - kapela Autumnist. Vystúpenie
bude doplnené o zaujímavú
svetelnú projekciu. V podobnom melancholickom štýle
bude nasledovať aj live dj set
slovenského hudobníka Tomáša Šebestu pod názvom
MacroNoise.
Celý festival veľkolepo zakončí tanečný koncert kapely
Chiki Liki Tu-a, ktorá odohrala viac ako 1200 koncertov
v 15 krajinách. Môžete sa tešiť na skvelú muziku spojenú
s výdatnou dávkou recesie.
A čo viac?
Okrem tohto všetkého sme
pri príležitosti 50. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa v spolupráci s Ústavom pamäti národa pripravili výstavu historických fotografií „August 1968“.
Pomedzi program si budete môcť aj posedieť
a načerpať nové sily. Potulná čajovňa z Banskej
Štiavnice vás privíta vo veľkom stane uprostred
parku. Ak budete mať hladné brucho a smädný
krk, určite vás radi privítajú v stánku U Maňa.

Nebude chýbať ani mladá, bystrá, poctivá,
slovenská tvorba v stánku Miestni – predajnej
galérii s miestnym dizajnom. Milovníci kníh si
už tradične budú môcť prísť na svoje v stánku
kníhkupectva Artfórum z Banskej Bystrice. A to
nie je všetko, zopár prekvapení objavíte až po
príchode na festival.
Ešte váhate?
Ak si ešte stále nie ste istí, či máte víkend 27.
– 28. júla stráviť v bývalom Kine Pokrok Zvolenská Slatina a jeho okolí, môžeme vám dať len
jednu radu: „Vyskúšajte festival GUČA umenia
na vlastnej koži!“
Vstupenky?
Vstupenky nebudú v predpredaji, budú sa dať
zakúpiť priamo na mieste:
9 Eur / 1 deň
14 Eur / permanentka
Deti do 12 rokov v sprievode rodiča zadarmo.
PIATOK 27.7.2018 /kino stage/
19:00 – 20:00 koncert Juraj Hnilica /folk/
21:00 – 22:00 koncert Manon meurt /shoegaze/
23:00 – 0:00 koncert Hudba z Marsu /ethno-ska/
PIATOK 27.7.2018 /club stage/
20:00 – 21:00 divadelná dráma Faust
22:00 – 23:00 diskusia s Martinom M. Šimečkom o knihe Medzi Slovákmi
SOBOTA 28.7.2018 /kino stage/
17:00 – 18:00 koncert ZVA 12-28 BAND /blues/
19:00 – 20:00 koncert The Wilderness /punk/
21:00 – 22:00 koncert Autumnist /electronic
triphop psychedelic/
23:00 – 0:00 koncert Chiki liki tu-a /art rock/
SOBOTA 28.7.2018 /club stage/
16:00 – 17:00 cestopis Mongolsko - Kirgizsko Kazachstan
18:00 – 19:00 prednáška s diskusiou Prečo stavať
z prírodných materiálov?
20:00 – 21:00 prednáška s diskusiou Projekt Ruiny
22:00 – 23:00 live dj set MacroNoise
Text: Martin Cerovský
Foto: Matej Fekiač

Z denníka starostky
29. apríl
2. máj
5. máj
5. máj
10. máj
13. máj
17. máj
22. máj
23.-24. máj
29. máj
1. jún
2. jún
12. jún
18. jún
19. jún
21. jún
22. jún

Prehliadka detí v speve ľudových piesní z Podpoľania – Na slatinskú nôtu
Stretnutie spoločného stavebného úradu vo Zvolene
Cyklojazda o slatinský zlatý dukát
Slávnostné privítanie biskupa Mariana Chovanca v rím. kat. kostole pri príležitosti sviatosti birmovania
Zasadnutie výboru ZO OH Sloves pri OcÚ Zvolenská Slatina
Prijatie matiek pri príležitosti Dňa matiek v obradnej sieni obce
Zasadnutie Rady ZMOS regiónov Zvolen, Detva, Krupina v Hriňovej
Stretnutie Koordinačného združenia obcí Podpoľania vo Zvol. Slatine
Celoslovenský snem ZMOS v Bratislave
Stretnutie obyvateľov obce s investorom stavby rozšírenia kanalizácie a ČOV
v obci Zvolenská Slatina – Kultúrny dom
Vystúpenie detí ZUŠ – Na slatinskom jarmoku – záhrada penziónu Zlatý dukát
Slatinský jarmok spojený so Stretnutím rodákov
Stretnutie členov krízového štábu v Hriňovej
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Rady ZMOS regiónov Zvolen, Detva, Krupina v Dudinciach
Stretnutie Koordinačného združenia obcí Podpoľania v Hrochoti
Oslavy 20. výročia vzniku DD a DSS Slatinka vo Zvol.Slatine

FSk Slatina sa pripravuje na letnú sezónu
Každoročne sa folkloristi najviac tešia na letné mesiace. Práve počas týchto horúcich letných dní sa totiž koná a usporadúva najviac
folklórnych festivalov či podujatí, na ktorých sa môžu súboristi predstaviť divákom. Aj v našej skupine sa už poctivo pripravujeme, aby
sme toto náročné
obdobie
vystúpení zvládli so cťou
a dôstojne reprezentovali nielen seba,
ale aj našu obec.
Mohli ste nás zahliadnuť na Podzámčoku, kde sme boli
pozvaní na Folklórne slávnosti na svätého Jána, ktoré sa
konali v sobotu 23.
júna 2018.
Aj ostatné obdobie však mala folklórna skupina čo robiť. Nie je
to tak dávno, čo sa v Slatine konal tradičný Slatinský jarmok, kde
sme sa ako skupina okrem krátkych vstupov počas dňa prezentovali
ukážkou ženských svadobných krojov a krátkym pohľadom do minulosti, ako dakedy vyzeralo tradičné svadobné veselie. V apríli sme sa
zúčastnili regionálnej prehliadky pod názvom Nositelia tradícií, kde
sme získali strieborné pásmo. Naši dvaja členovia – Anka Farbiaková a Janko Svetlík – sa nesúťažne predstavili na tanečnej prehliadke
Šaffova ostroha, kde predviedli
divákom dnes veľmi cenený a vo
folklórnych kruhoch vyhľadávaný
slatinský čardáš.
A teraz troška smutnejšia téma.
My vo folklórnej skupine nie sme
len folkloristi, ktorí „z povinnosti“ chodia na skúšky. V prvom
rade sme jedna veľká rodina. Na
skúškach si veľakrát aj pokričíme,
no skôr sa smejeme a radujeme
z toho, čo nám robí azda najväčšiu
radosť a to je udržiavať zvyky a tradície. Dňa 8. 6. 2018 nás navždy
opustila teta Zuzka Babicová v požehnanom veku 87 rokov. Táto
správa nás nesmierne zasiahla. Aj
keď teta s nami bola len krátko,
plnohodnotne zapadla do nášho
kolektívu, do našej folklórnej rodiny. Pomáhala nám jej bohatými
spomienkami, ako sa kedysi žilo,

krásnymi piesňami, jej teplým a hrejivým úprimným slovom. Teta
Zuzka, vari každý z nás si vás zapamätá s nezameniteľným úsmevom
na tvári. Dúfam, že sa na nás z nebíčka budete usmievať aj naďalej,
my budeme na Vás s láskou spomínať. V mene celej skupiny chceme
pozostalej rodine vyjadriť úprimnú sústrasť.
Nezabúdame dodržiavať tradície
26. mája sa opäť po roku ozýval v uliciach Slatiny spev. Tí, ktorí sledujete pravidelne dianie v obci, ste zrejme nezostali zaskočení,
niektorí však áno. Nedialo sa ale nič špeciálne, len slatinskí mládenci
rúcali máje.
Tak ako každý rok, aj teraz si mládenci dali tú námahu a postavili
dievčatám pred dom máje. Teší nás, že rok čo rok sa stretávame s pozitívnejšími ohlasmi, že tento krásny zvyk sa snažíme udržať. Môžem
len povedať, že nasledovníkov máme, zvlášť tohto roku som na našich „mlaďasov“ skutočne hrdý. Môžeme tak smelo konštatovať, že sa
azda tento zvyk ešte nejaký ten rôčik zachová. Chcem opäť, ako to už
mám vo zvyku, poďakovať všetkým, ktorí sa na stavaní a váľaní májov
podieľali svojou troškou a pomohli nám tento krásny zvyk zachovať.
Špeciálne by sme sa ale my „májoši“ chceli ešte raz aspoň takouto
formou poďakovať Jankovi Klimentovi, ktorý nám skutočne v deň váľania vytrhol, ako sa vraví, tŕň z päty. Janko, ďakujeme. Takže opäť
o rok, páni muzikanti: „Ej máje, máje!“
Matej Žubritovský

Slatinèan nominovaný na Otca roka
Určite nie všetci obyvatelia našej obce čítajú časopis Slovenka a preto mi nedá, aby som
v našich obecných novinách neinformovala o tom, že náš spoluobčan pán Róbert Kučera bol
ako jeden z piatich otcov Slovenska nominovaný na „Otca roka 2018“.
Sám sa stará o svoju dcérku Sárku od jej 11 mesiacov, kedy partnerka opustila jeho i dieťa.
Súd mu dcérku zveril do starostlivosti a jeho život sa od základov zmenil. Žil síce so svojom
matkou, invalidnou dôchodkyňou, ktorá sa mu snažila pomáhať, pokiaľ jej to zdravotný stav
dovoľoval. Keďže ju však chcel čo najmenej zaťažovať, vozil malú Sárku do jaslí vo Zvolene
cestou do zamestnania a cestou z práce si ju zasa vyzdvihol. Do škôlky už chodila v našej
obci. Dnes má Sárka 7 rokov a navštevuje našu Základnú školu s Materskou školou T. Vansovej. Minulý rok však pánovi Kučerovi zomrela mama a na všetko ostal sám. Má šťastie, že
má dobrých príbuzných, priateľov i susedov, ktorí mu pomáhajú, aby zvládal zamestnanie,
domácnosť i starostlivosť o malú dcéru. Sárka je však šikovné dievčatko, dobre sa učí, rada
spieva a robí otcovi radosť. On jej za to venuje všetok svoj voľný čas a snaží sa jej nahradiť
aj matku, ktorá jej, ako každému dieťaťu chýba.
Aj takýto muž žije v našej obci – skromný, pracovitý, obetavý, jednoducho chlap s dobrým srdcom, ako o ňom hovorí jeho krstná mama, ktorá ho na titul Otec roka navrhla.
A vôbec nie je dôležité, že titul otca roka nezískal. On už svoje ocenenie dávno má – krásne,
usmievavé dievčatko, ktoré ho nadovšetko ľúbi. To je to najkrajšie ocenenie na svete.
Mária Klimentová

Významní rodáci – Martin Kulich
Život človeka je od detstva do staroby spätý s prírodou. Všetko,
čo nás živí, pochádza z nej a i my sami sme jej súčasťou. Mnoho ľudí vníma prírodu aj ako oddych, turistiku, miesto, kde môžu
načerpať nové sily, priestor, v ktorom sa môžu oslobodiť od bežných starostí. To je len niekoľko z prejavov lásky k prírode, ktorá
premkýna mnoho ľudí. U niekoho sa tento vzťah pretaví aj do celoživotnej vášne a prírode zasvätí aj svoj profesionálny život. Tak
to bolo aj u ďalšieho z našich významných rodákov – u Martina
Kulicha. Pôda, no hlavne les a jeho obyvatelia sa mu stali osudom.
Rok 1906 sa tak stal pre Slatinu opäť významným, narodil sa milovník prírody Martin Kulich. Bolo to konkrétne 13. januára, keď sa
prihlásil svojim rodičom Jánovi Kulichovi a Márii, rodenej Husárikovej. Od detstva žil obklopený prírodným a poľnohospodárskym
prostredím, žil pri možno nie hlbokých a vysokých, no predsa krásnych slatinských lesoch, ktoré učarovali jeho detskej duši. Cesta
za splnením túžob nebýva zvyčajne ľahká a potvrdilo sa to aj u
mladého Martina. Po základnom vzdelávaní v rokoch 1912 – 1917
v Slatine si ako dieťa z chudobného prostredia, a navyše v čase
vojny, musel zabezpečiť živobytie, preto nastúpil ako učeň do známej zvolenskej továrne Union. Zámočnícka robota však mala len
pramálo spoločné s jeho snami. Kto je však vytrvalý, tomu sa sny
skôr či neskôr splnia, stačí len vydržať. Zmena nastala dva roky po
vojne, keď nastúpil na meštiansku školu vo Zvolene, ktorú navštevoval v rokoch 1920 – 1924. Po jej absolvovaní vymenil uzavretý
priestor továrenskej roboty za prírodu, nastúpil ako pomocník pri
parcelácii pôdy. Škôl mu však nebolo dosť, chcel si rozšíriť vedomosti o práci s pôdou a roku 1926 nastúpil na dvojročné štúdium do
Košíc na melioračnú školu.
Okrem praktickej pracovnej činnosti sa rozhodol podieľať sa aj na
politickej organizácii poľno- a lesohospodárskej činnosti, čo práve
ponúkala jedna z vtedajších politických strán. Tak sa stal členom
Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu (bola
to jedna z najsilnejších strán v medzivojnovom Česko-Slovensku),
inak nazývanej aj agrárna strana. Aktívne sa v nej venoval práci
s mládežou, bol tajomníkom Slovenského roľníckeho dorastu najprv vo Zvolene, potom v Bratislave, čo bola mládežnícka organizácia tejto politickej strany.
Západné Slovensko sa mu postupne stalo domovom, našiel si
tu pracovné zázemie. V rokoch 1940 – 44 pracoval ako skladník
družstva Ľankonop v Ivanke pri Dunaji. V tomto životnom bode ho
znovu ovplyvnila vojna, tentokrát však už nie vo sfére pracovnej,
ale politickej. Ako nejedna z našich osobností, aj on sa zapojil do
odboja počas druhej svetovej vojny. Patril do občiansko-demokratického odboja, teda do nekomunistického, a v roku 1944 stál pri
zrode Demokratickej strany, ktorá spolu s komunistami politicky
viedla SNP. 17. septembra toho roku sa stal aj jej generálnym tajomníkom, patril teda k najvyššie postaveným predstaviteľom slovenského protifašistického odboja, bol tiež tajomníkom Demokra-

Blahoželáme
Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch apríl, máj a jún
2018 oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Prajeme Vám všetkým, aby ste mali odvahu zmeniť všetko to, čo sa zmeniť dá, silu bojovať s tým,
čo sa zmeniť nedá a najmä múdrosť, aby ste dokázali rozlíšiť jedno od druhého. Veľa zdravia a
všetko najlepšie!

Narodili sa
Hana Daridová

Natália Čipčalová

Tak spočítajte šťastie, čo s pozdravom letí od nás k vám, nech uviazne v sieti
šťastia, zdravia a všetkých túžob a snov, čo vložili sme s láskou do týchto slov.

tického klubu a členom povstaleckej Slovenskej národnej rady. Po
ústupe povstaleckej armády do hôr sa zapojil aj do partizánskych
bojov. Za zásluhy v odboji získal roku 1945 Rád SNP a roku 1947
Československý vojnový kríž. Bolo mu udelených aj viacero pamätných vyznamenaní.
Po skončení vojny sa ďalej angažoval v politike Demokratickej
strany, bol poslancom Dočasného Národného zhromaždenia a po
voľbách roku 1946, v ktorých Demokratická strana získala na Slovensku 62 % hlasov, sa stal poslancom Slovenskej národnej rady,
čo bol samostatný slovenský povojnový parlament. Medzinárodné i domáce politické karty však boli rozdané inak. K plnej moci
sa postupne dostávali komunisti. Po ich prevrate roku 1948 bola
Demokratická strana zmenená na Stranu slovenskej obrody, ktorá
bola už závislou na KSČ. Kulich ostal jej funkcionárom i v tomto
období, hoci na politiku už nemala žiadny vplyv.
V novom režime sa už politicky výraznejšie neangažoval a naplno sa venoval svojej veľkej láske – prírode. Definitívne zakotvil na
západe našej krajiny. V rokoch 1949 – 1951 pracoval ako referent
Štátnych lesov v Bratislave a v rokoch 1952 – 58 na Krajských
správach lesov v Malackách a Pezinku. Potom do roku 1962 pracoval ako ochranca lesného parku a napokon zakotvil v Ústrednom
výbore Slovenského poľovníckeho zväzu, kde pôsobil až do odchodu na dôchodok v roku 1971. Umrel v lone prírody, ktorú tak
miloval, 2. decembra 1979 v rodnom kraji na Poľane.
Najväčšiu záľubu aj pracovné naplnenie mal v poľovníctve. Už
do roku 1939 pôsobil ako strelecký referent Loveckého ochranného
spolku na Slovensku, v ktorom pracoval 30 rokov. Keď sa formovalo poľovníctvo ako vedecká disciplína, nechýbal pri tom, podieľal
sa na organizovaní poľovníckeho života. Bol nielen praktikom, ale
aj teoretikom. Stal sa členom komisie Slovenskej akadémie vied
pre poľovnícku terminológiu, roku 1969 stál pri zrode Slovenského
poľovníckeho zväzu a stal sa tajomníkom jeho streleckej sekcie.
Výrazne sa zaslúžil o rozvoj poľovníckeho a športového strelectva,
napísal vyše 180 článkov, ktoré uverejňoval v časopisoch Folia venatoria, Les, Myslivost, Poľovníctvo a rybárstvo. Zdokonalil tiež
viaceré poľovníkmi používané zariadenia a venoval sa aj písaniu
odborných kníh, je autorom alebo spoluautorom viacerých titulov –
Základy strelectva v poľovníctve, Poľovnícke a športové strelectvo,
Srnčia zver či Praktický poľovník. Okrem tejto hlavnej oblasti sa
venoval aj včelárstvu a ornitológii (vede o vtákoch).
Rodný kraj a jeho krásne zákutia prebudili v živote Martina Kulicha lásku k prírode. Bol jej obdivovateľom, ochrancom, udržiavateľom, výskumníkom. Vždy si uvedomoval, že využívanie prírody
musí ísť ruka v ruke s jej ochranou i tvorbou. To je posolstvo jeho
života, dúfajme, že pretrvá pre našu dobu i pre časy nastupujúcich
generácií.
Ivan Hraško

Rozlúèili sme sa
Anna Brachnová
Terézia Mikulášiová
Anna Kulichová
Anna Slováková

Anna Bahýľová
Lenka Čierna
Zuzana Babicová

Neutícha spomienka. Stále znie ako skrinka hracia.
Jej strojček naťahuje čas.
Čo bolo, to sa nenavracia, A predsa je to kdesi v nás!

Na slatinskú nôtu
V nedeľu 29. apríla 2018 popoludní sa konal už 4. ročník prehliadky v speve ľudových
piesní z Podpoľania. Tento rok si prišli zaspievať nielen deti zo Zvolenskej Slatiny, ale
aj z Očovej, Stožku, Klokoča, Starej Huty,
Vígľaša a Podzámčoka.
Ako každý rok, tak aj teraz podujatie otvorila pani starostka Ing. Mária Klimentová.
Všetkých srdečne privítala a malých učinkujúcich podporila a povzbudila k úžasným
výkonom a vystúpeniam.
V dvoch kategóriách sa predstavilo 40
účinkujúcich. Speváčikovia oblečení v krásnych krojoch sa prezentovali jednou ľudovou piesňou podľa vlastného výberu. Už po
druhýkrát ich doprevádzal skvelý Temperament cimbal orchestra pod vedením Mgr.
Art. Michala Oťapku.
Hosťom programu bola Mgr. Monika Holíková, členka ženského speváckeho zboru
Belius, pani učiteľka v ZUŠ Očová – Vígľaš
a ZUŠ Stožok, členka FS Očovan. Zaspievala piesne z nového CD ZUŠ Stožok - Z pokolenia na pokolenie. Spevácke čísla spestrili
hudobné vstupy našich najmenších hudobníkov DĽH Malí slatinskí muzikanti zo Zvolenskej Slatiny a DĽH Stožkárik zo Stožku.
Na záver bol každý účinkujúci obdarovaný
malou pozornosťou od organizátora.
Plynulý priebeh programu mal pod absolútnou kontrolou skvelý moderátor Peťo
Šichta, ktorý celý program patrične oživil.
Svojim vystupovaním a citom s deťmi úplne

ladil, dodával im odvahu a štartoval ich sebavedomie.
Hlavným organizátorom podujatia bola
Súkromná základná umelecká škola Zvolenská Slatina v spolupráci s Obecným úradom
vo Zvolenskej Slatine.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sme spoločne prežili krásne
chvíľky plné lásky k ľudovej hudbe i tradíciám našich predkov. Ďakujeme Obecnému
úradu vo Zvolenskej Slatine za spoluorganizáciu a podporu podujatia. Veľká vďaka patrí

rodičom za podporu svojich ratolestí a zároveň všetkým pedagógom, ktorí deti s trpezlivosťou a vysokou odbornosťou pripravujú.
Záver programu nás previedol skoro celým
Podpoľaním. Všetci učinkujúci si spoločne
zanôtili piesne zo svojich domácich obcí, zo
Zvolenskej Slatiny, z Očovej aj zo Stožku.
Tešíme sa veľkému záujmu a dovidenia na
ďalšom ročníku.
Mgr. Michaela Matúšková
SZUŠ Zvolenská Slatina

Deò detí v materskej škole
To že 1.jún je Medzinárodný deň detí, vedia hádam všetci. A že
aj v každom dospelom sa ukrýva kúsok dieťaťa, to sa tiež hovorí.
Ale vidieť to naživo, to je niečo celkom iné. My sme mali možnosť
vidieť veľké a malé deti pokope a bola to naozaj paráda.
4.júna členovia Klubu dôchodcov vo Zvolenskej Slatine pripravili športový deň pre predškolákov.
Pod vedením pána Sokáča bolo toto doobedie zorganizované
do posledného detailu. Nechýbali lopty a kolky, kriedy a kreslenie, naháňačky a štafeta, darčeky a sladkosti, štipka súťaživosti
a veľa radosti. Tí starší si pospomínali na svoje detstvo a oprášili
staré hry ako škôlka o stenu. Veruže dnešné deti boli aj prekvapené ako výborne sa dá zahrať s jednou loptou. My učiteľky dúfame ,
že toto dopoludnie nebude výnimka, ale že z toho urobíme krásnu
každoročnú tradíciu.
Na záver ešte chceme veľmi pekne poďakovať všetkým členom
Klubu dôchodcov, ktorí sa akcie zúčastnili , alebo pomáhali pri
jej príprave.
Učiteľky MŠ

Kto mal väèšiu radosť?
Slnečné predpoludnie v pondelok 4. júna
sa v našej ZŠ s MŠ T.Vansovej nieslo v radostnej atmosfére. Kto mal väčšiu radosť,
či detičky materskej škôlky, alebo členovia klubu dôchodcov, ktorí pre malých
predškolákov pripravili na školskom dvore
zaujímavé podujatie, ťažko zhodnotiť, ale
veselé tváre všetkých prezrádzali, že akcia
sa mimoriadne vydarila. „Veľkí škôlkari“,
vyzdobení farebnými mašličkami, súťažili
v troch skupinách. Postupne sa vystriedali
pri zaujímavých činnostiach:
- hod krúžkami na kuželky, loptičkou
do švédskej debny a do figúriek

-

hra na škôlku (skákanie),
odrážanie lopty o stenu (hra seniorov
v detstve, tzv. škôlka s loptou),
- maľovanie kriedou na asfalt pred školou,
- štafetové behy.
Vynikajúce výkony všetkých malých súťažiacich sme v závere ocenili a odmenili
darčekmi, ktoré sme samy pre nich vyrobili alebo získali od sponzorov.
Rozchádzali sme sa s vedomím, že sme
sa navzájom obohatili a spoločne prežili
nezabudnuteľné dopoludnie.
Božena Svetlíková

Kultúrne centrum v bývalom Kine Pokrok Zvolenská Slatina
Po návšteve festivalov a centier súčasného umenia na rôznych miestach Slovenska,
sme sa rozhodli na jar v roku 2013 pripraviť
umeleckú intervenciu a priniesť nový pohľad na umenie a kultúru aj k nám domov,
do Zvolenskej Slatiny.
GUČA umenia už 6-ty rok zhmotňuje
naše predstavy a sny o súčasnom umení na
slovenskej dedine. Za toto obdobie si festival našiel pomerne stálu základňu ľudí, ktorí
sa naň každoročne tešia. Precestujú aj polku Slovenska, aby víkend na prelome júna
a júla strávili vo Zvolenskej Slatine.
Spolu s organizovaním festivalu sa nám
podarilo objaviť aj parádne genius loci bývalého Kina Pokrok, keďže tento priestor
od roku 2014 tvorí areál festivalu. Budova

z 50-tych rokov, bordové sedačky a staré kovové premietačky dávajú tomuto priestoru
jedinečnú atmosféru. Pri porovnaní s ostatnými kinami a kultúrnymi domami na Podpoľaní, patrí táto budova medzi najkrajšie.
Aj toto prispelo k tomu, že v priestore bývalého Kina Pokrok od januára roku 2016
prevádzkujeme kultúrne centrum s celoročnou prevádzkou. Najčastejšie premietame
rôzne nekomerčné klubové ﬁlmy, ale pripravili sme už aj cestopisný večer, tanečné
vystúpenie banskobystrického Štúdia tanca
a koncert.
Podujatia jednotne voláme GUČA večery
a okrem kultúrno-umeleckej funkcie majú
vytvárať miesto, na ktorom dochádza k regenerácii medziľudských vzťahov.

Našim cieľom je, aby boli podujatia naplnené rozmanitosťou, ktorá slatinskú komunitu reprezentuje a zároveň reﬂektuje to,
čo sa v nej prirodzene odohráva. Tak, aby sa
nám tu všetkým dobre bývalo.
Teraz počas letných mesiacov sa ﬁlmové
večery konajú v letnom kine v skautskej záhrade, tak ak máte chuť zažiť letnú atmosféru dedinského amﬁteátra, zoberte deku pod
pazuchu a určite sa nejakého GUČA večera
zúčastnite.
Program najbližších podujatí v bývalom
Kine Pokrok Zvolenská Slatina nájdete na:
www.gucaumenia.sk a www.facebook.com/
FestivalGuca
Tešíme sa na Vašu návštevu!
Martin Cerovský

Dobrovo¾ný hasièský zbor obce Zvolenská Slatina
Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Zvolenská Slatina
(DHZO) za uplynulé obdobie.
Okresná hasičská súťaž Babiná 2018
Dňa 26. 05. 2018 sa konala okresná hasičská súťaž v obci Babiná.
Tejto súťaže sa zúčastnili aj štyria naši členovia – Martin Michálik,
Peter Košťál, Lukáš Maľa a Šimon Peták. Spomenutí členovia pomáhali počas priebehu súťaže, a to plnením kade vodou počas požiarnych útokov hasičských družstiev. Peter Košťál pomáhal počas súťaže
aj ako rozhodca pri disciplíne štafeta.
Beh Slatinou a 1. májový hasičský guľáš
Aj tento rok sa nám podarilo v spolupráci s Občianskym združením Slatina zorganizovať 3. ročník Behu Slatinou, ktorý sa konal
28. 04. 2018. Beh Slatinou sme spojili aj s varením nášho hasičského
1. májového guľáša, ktorý varíme pre občanov každý rok. Počas behu
štyria členovia – Peter Košťál, Peter Ostrolucký, Adrián Lipiansky
a Daniela Micháliková, zabezpečovali odklon dopravy.
Slatinský jarmok 2018
Aj tento rok sme sa tradične zúčastnili Slatinského jarmoku. Od
skorých ranných hodín sme pre občanov a návštevníkov Slatinského
jarmoku varili hasičský guľáš a držky. Podarilo sa nám predať všetko, a preto veríme, že občanom a návštevníkom u nás chutilo. Touto
cestou by som sa chcela poďakovať Ivanovi Fiľovi a Erikovi Paškovi
za varenie guľáša, pánovi Pavlovi Hrončiakovi a Romanovi Hrončiakovi za varenie držiek a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a organizácii.
Daniela Micháliková – členka DHZO Zvol. Slatina

Oslava Medzinárodného dòa detí v našej obci
Tradične sa začiatkom júna konala oslava Medzinárodného dňa detí
na futbalovom ihrisku. Obec v spolupráci s organizáciami pôsobiacimi
v našej dedine pripravili pestré dopoludnie plné zážitkov pre deti, ale aj
ich rodičov, ktorí prišli spolu s nimi na ihrisko.
Prví návštevníci začali prichádzať už okolo pol desiatej a hneď po registrácii sa vybrali na pripravené stanovištia. Mohli si vyskúšať streľbu na
futbalovú bránku, zahrať tenis alebo zastrieľať zo vzduchovky u poľovníkov. Najväčší záujem počas celého dopoludnia bol o jazdu na koni. Dobrodružstva chtivé deti si mohli vyskúšať preliezť rôzne lanové prekážky
u skautov a tiež stráviť chvíľu v ich táborovom stane. Program dopoludnia rozveselilo detské divadlo. Nechýbalo ani hasičské auto a možnosť
vyskúšať si hasičské striekačky. Obrovský úspech zožala pena, ktorú pripravili dobrovoľní hasiči.
Zostáva veriť, že to bolo pre všetkých príjemné dopoludnie plné detskej radosti, hravosti a smiechu.
Text: Martin Cerovský, Foto: Matej Fekiač

Cena Jána Bahý¾a v stre¾be žiakov
Slovenský strelecký zväz v spolupráci s miestnym odborom Matice
slovenskej a Základnou školou s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine koncom apríla usporiadali v telocvični základnej školy
3. ročník Ceny Jána Bahýľa v streľbe zo vzduchovej pušky žiakov
základných škôl.
Podujatie nesie meno významného rodáka zo Zvolenskej
Slatiny Jána Bahýľa, vynálezcu helikoptéry. Podujatia sa
zúčastnilo 64 žiakov z deviatich základných škôl, ktorí boli
rozdelení do šiestich kategórií: mladší žiaci, mladšie žiačky,
starší žiaci, staršie žiačky a družstvá v dvoch kategóriách. Darilo sa hlavne domácim strelcom zo Zvolenskej Slatiny, keď
dokázali zvíťaziť v piatich kategóriách zo šiestich. Kategóriu
mladších žiakov vyhral Adrián Babic, starších žiakov Adrián
Pavlík a kategóriu starších žiačok Alica Poljovková. Strelci
zo Zvolenskej Slatiny ovládli aj obe kategórie družstiev.

Vysoká účasť žiakov svedčí o veľmi dobrej kvalite tohto podujatia, ktoré snáď bude na takejto úrovni pokračovať aj v nasledujúcich
rokoch.
Ondrej Smutný

Majstrovstvá Slovenska v športovej stre¾be žiakov ZŠ 2018
Dňa 13.4.2018 sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou
Svätý Peter konali Majstrovstvá SR žiakov základných škôl v streľbe zo
vzduchových zbraní SLÁVIA. Podujatie organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci so Slovenským streleckým
zväzom a Krajským streleckým zväzom Nitra.
V rámci kvalifikačných pretekov si účasť na Majstrovstvách SR vybojovalo sedem strelcov nášho športovo streleckého klubu v disciplíne
vzduchovková puška SLÁVIA 30 rán. V kategórii družstiev madších
žiakov Adrián Babic s výkonom 281 bodov, Petra Malatincová s výkonom 273 bodov, Rebeka Iždinská s výkonom 272 bodov ( ZŠ Zvolenská
Slatina) sa umiestnili na krásnom treťom mieste. V kategórii jednotlivcov
mladších žiačok obsadila Nina Mičianiková ( V.ZŠ Hrnčiarska Zvolen)
s výkonom 281 bodov krásne priate miesto. Tiež sme mali zastúpenie aj

v kategórii družstiev starších žiakov, kde Adrián Pavlík s výkonom 288
bodov, Matúš Michna s výkonom 285 bodov a Alica Poljovková s výkonom 285 bodov ( ZŠ Zvolenská Slatina ) získali nádherné trietie miesto.
V jednotlivcoch starších žiakov si zároveň Adrián Pavlík vybojoval tretie
miesto. Cieľom našich žiakov bolo podať čo najlepší výkon a získať čo
najlepšie uniestnenie a tento zámer aj splnili.
Výkon našich mladých športovcov sa odrazil aj v bodovacej súťaži
základných škôl, kde naši žiaci obsadili výborné tretie miesto. Takýto
úspech naši strelci zaznamenali prvý raz od vzniku streleckého krúžku.
Za úspechom v celkovom umiestnení treba vidieť aj tvrdú a trpezlivú
prácu ich trénerov Mgr. Miroslava Sokáča, Jozefa Pavlíka st. a Jozefa
Pavlíka ml.
Jozef Pavlík ml.

Ve¾ká cena Talianska v stre¾be z historických zbraní
V dňoch 6. – 8.apríla sa konala Veľká cena Talianska (GRAND PRIX ITALIA - v streľbe z historických zbraní) v talianskej Verone, na
ktorej sa zúčastnil aj náš spoluobčan a strelec, člen športovo streleckého klubu STRIEBORNÍK Zvol.Slatina, Marcel Hanulík. Po dlhej 1000
km ceste sa dokázal Marcel rýchlo zotaviť a hneď v piatok 6-teho získal bronz s nástrelom 93 bodov v disciplíne COLT (originál revolver)
a dve zlaté v disciplínach DONALD MALSON (revolver na 50 metrov, ktorého je vicemajstrom Európy z roku 2013) a REMINGTON (súčet disciplín Colt a Donald Malson). Druhý deň obsadil 4.miesto s nástrelom 86 bodov v disciplíne TANZUTSU (knôtová pištoľ),5.miesto
s nástrelom 95 bodov v disciplíne Kuchenreuter (perkusná pištoľ). Posledný deň sa mu opäť darilo a potvrdil svoje kvality keď s nástrelom
95 bodov s prehľadom zvíťazil v disciplíne COMINAZZO (kresadlová pištoľ, v ktorej je majstrom Európy s minulého roka).GP ITALIA bol
pretek, ktorý sa radí medzi najväčšie v Európe a je to kvalifikačný pretek na Majstrovstvá sveta ktoré sa budú konať od 19.-26. augusta 2018
v rakúskom EISENSTADTE.
Jozef Pavlík st.

Návrat k tenisovej sezóne 2017/2018

V roku 2017 hralo družstvo tenisového klubu Zvolenská Slatina
1. triedu Podpoliansko-hontianskej tenisovej ligy. Je to súťaž družstiev, ktoré nie sú registrované pod Slovenským tenisovým zväzom,
a delí sa na 1. a 2. triedu. V súťaži sa slatinským tenistom nie veľmi
darilo. Z piatich zápasov skončil jeden remízou (Glóbus Zvolen) a ostatné štyri prehrou. Postupne Slatina prehrala s Krupinou 1:5, s Hriňovou 2:4, s Očovou 2:4 a s Vígľašom 1:5. Výsledkom bol zostup do
2. triedy. Príčiny možno hľadať v kolísavých výkonoch Ondreja Smutného a Jozefa Pašku a tiež v absenciách viacerých stabilných hráčov.
Naopak veľmi dobre sa v súťaži darilo Petrovi Babicovi, ktorý prehral
z piatich iba jeden zápas v dvojhre, bohužiaľ, na udržanie to nestačilo.
V rámci súťaže družstiev sa hrá aj turnaj v dvojhrách a štvorhrách.
V dvojhrovom turnaji sa darilo O. Smutnému, keď skončil až v semifinále a nakoniec obsadil tretie miesto. Tak isto tretie miesto obsadila
dvojica O. Smutný/J. Paška aj v štvorhrovom turnaji.
Kinoklub odboru mladých matičiarov v spolupráci s tenisovým klubom Zvolenská Slatina organizovali v roku 2017 12. ročník turnaja
Slatinský Roland Garros. Turnaj sa však prvýkrát po 11 rokoch nepodarilo hráčom dohrať, a tak, žiaľ, nemal víťaza.
Pre verejnosť organizuje TK Zvolenská Slatina dva turnaje vo
štvorhrách, jeden na jar a druhý koncom leta. Zaujímavosťou týchto
turnajov je, že hrajú najmä zmiešané páry. V týchto turnajoch ide
hlavne o stretnutie priaznivcov tenisu, ale, samozrejme, hrá sa často
aj s plným nasadením. Jarný turnaj vyhrala dvojica M. Hraško/Krnáč,

v druhom turnaji konanom koncom augusta sa darilo manželom Hreňovčíkovcom, keď tento turnaj vyhrali po prvýkrát.
Družstvo Slatiny sa po druhýkrát zapojilo taktiež do zimnej tenisovej ligy. Táto liga sa hráva v tenisovom klube Lieskovec od septembra do apríla. Slatinčanom v zložení O. Smutný, P. Babic, J. Paška
a P. Ostrihoň sa v tejto súťaži darilo nad očakávanie dobre, keď sa im
v konkurencii ôsmich družstiev podarilo postúpiť zo základnej skupiny až do finále, kde si po vyrovnanom zápase nakoniec poradili
s družstvom K4 z Novej Bane v pomere 3:1. Tento výsledok možno
považovať za pekný úspech a reparát po nevydarenej súťaži družstiev
v lete.
Ondrej Smutný – kapitán TK Zvolenská Slatina
Por.

Družstvo

1

KTK Krupina A

Hrate Vyh.

2

TK REMONTA OČOVÁ

5

3

2

3

GLOBUS Zvolen

5

1

3

4

VTC Vígľaš

5

2

0

3

16 : 14

6

5

TK HYDREX Hriňová

5

1

1

3

10 : 20

4

6

TK Zvolenská Slatina

5

0

1

4

9

2

5

Tabuľka súťaže družstiev 1. triedy z roku 2017

4

Rem.

Preh.

1

0

Skóre
21 :

Body
9

14

0

19 : 11

11

1

15 : 15

8

: 21

Stolnotenisový oddiel
Dňa 26. 5. 2018 členovia stolnotenisového oddielu vo Zv. Slatine
v spolupráci s miestnou Základnou školou s MŠ T. Vansovej a s obecným úradom zorganizovali 2. ročník turnaja v stolnom tenise pre
širokú verejnosť obce Zvolenská Slatina (priaznivcov, rodičov a deti).
Turnaja sa zúčastnilo menej hráčov ako minulý rok, ale aj tak mal
dobrú úroveň, čo sa týka športových výkonov jednotlivých súťažiacich hráčov i organizačného zabezpečenia, vrátane občerstvenia
a cien .Všetkým zúčastneným i tým, ktorí nám pomohli s organizáciou, ďakujeme a osobitné poďakovanie za vynikajúci výkon patrí i je-

dinej súťažiacej žene pani Anne Tršťanskej. V kategórii „Deti“ sa na
prvom mieste umiestnil Oliver Cerovský, na druhom mieste Marek
Pivka a na treťom Adam Blažko. V kategórii dospelých prvé miesto
vybojoval Jozef Paška ml., na druhom mieste skončil vlaňajší finalista
Peter Babic a na treťom mieste sa umiestnil Ondrej Smutný.
Stolnotenisový oddiel vo Zvolenskej Slatine chce v tejto tradícii
pokračovať a už teraz sa teší na budúci ročník so želaním, že všetci
zúčastnení prežijú vďaka športu zas jeden vydarený a hodnotný deň!
Ivan Libiak

FK Zvolenská Slatina
Blíži sa nám koniec sezóny a to znamená sumarizáciu. Začneme mužstvom dospelých. Po nevydarenej jesennej časti sezóny chlapci zabrali,
získali dôležité body a teraz plávajú v pokojných vodách tabuľky, je však čo zlepšovať. Družstvá U15 a U13 nie sú tabuľkovo najlepšie, ale
zlepšujú sa, čo nás teší. Pracujeme aj s tými najmenšími, snažíme sa vychovať čo najviac mladých futbalistov. K tomu nám pomáha veľkou
podporou obec, za čo ďakujeme. Ďakujeme za podporu aj našim priaznivcom. V letnej prestávke budú mať družstvá a mužstvo letnú prípravu,
ktorá snáď povedie k lepším výkonom a výsledkom. Prestávku využijeme aj na modernizáciu ihriska. Dňa 23.6. sa odohral aj žiacky turnaj
„Memoriál Martina Pašku“, na ktorý sme pozvali všetkých priaznivcov nášho klubu a futbalu. Všetky výsledky družstiev a mužstva a aj tabuľky
si môžete pozrieť na stránke www. futbalnet.sk.
FK Zvolenská Slatina
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