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Keï Vianoce sú predo dvermi
Vážení spoluobčania,
neúprosne plynúci čas nás opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka – Vianoc.
Pre každého z nás iná predstava, iný pocit, iná forma a spôsob ich sprítomnenia.
Ale v každom z nás spomienka, vinš či predsavzatie. Je prirodzené, že čas Vianoc nás vracia do minulosti, do rokov mladosti a detských čias. Do domova,
v ktorom vládol pocit bezpečia, atmosféra pokoja
v prostredí plnom lásky. To všetko sú hodnoty, ktoré
znamenajú veľa pre každú rodinu. Pre každého z nás
je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou
spolupatričnosťou. Veď každý z nás s vďakou prijíma
teplé ľudské slovo, pohladenie a pohľad na svet sa stáva zrazu krajším. Prenesme preto túto atmosféru aj do
našich ulíc. Človek by sa mal vedieť tešiť aj zo šťastia
toho druhého, svojim postojom a činmi vyjadriť svoj
úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať, že je
naozaj človekom.
Vianoce sú pre nás aj kratučkou zastávkou
v dnešnom uponáhľanom svete. Akousi zaslúženou
odmenou za dobre vykonanú prácu. Všetci sa sna-

žíme, aby sme si tieto krátke chvíle pokoja, radosti,
šťastia a oddychu spríjemnili čo najviac, aby sme mali
potom počas roka na čo spomínať. Bolo by krásne,
keby čaro Vianoc trvalo celý rok. Vieme, že to nie je
možné. Môžeme si ale zachovať posvätnú úctu k týmto sviatkom. Sľúbiť si, že nebudeme šetriť na dotykoch,
úprimných slovách a stiskoch rúk, teplých pohľadoch
a milých gestách v bežnom a každodennom živote.
Vianoce sú tou najväčšou príležitosťou na to, aby
sme si uvedomili, ako sa navzájom veľmi potrebujeme
a že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života.
Vianoce a blížiaci sa koniec roka je aj časom bilancovania. A preto mi dovoľte, aby som využila túto
príležitosť na to, aby som sa poďakovala všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu
našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného
života. Pretože budúcnosť obce je v rukách všetkých
jej občanov.
Dovoľte, aby som sa Vám poďakovala aj za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách a v mene
svojom i v mene zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Vám sľúbila, že sa budeme naďalej snažiť
našu obec viesť, budovať, zveľaďovať a skrášľovať. Na

ÚVODNÍK
to je však potrebné veľa spoločného úsilia, práce, rokovaní, projektov, ale i dobrej vôle, ochoty, tolerancie
a spolupráce nás všetkých. Verím, že spoločne sa nám
podarí vytvárať podmienky pre spokojný život v našej
obci.
Milí spoluobčania, želám Vám do nastávajúcich
krásnych vianočných dní, aby boli naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú
silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí.
Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z blízkosti najbližších.
Želám Vám pokojné prežitie vianočných i novoročných sviatkov. Želám Vám, aby sa splnili všetky
Vaše priania, očakávania a predsavzatia. Želám Vám
pokoj v duši po celý budúci rok!
Mária Klimentová
starostka obce

Vianoce
Po roku opäť Vianoce prichádzajú
a v rodinách stromčeky ľudia ozdobujú.
Krajina zahalená je pod bielou prikrývkou
a na dvore deti stavajú snehuliakov.
Sánky i lyže si v zhone vyťahujú,
na kopec rýchlo utekajú.
Vôňa pečiva po dome rozvoniava,
v izbe stromček nádheru nám dáva.
Za chvíľu k štedrovečernému stolu si posadáme
a tým vianočné sviatky spolu privítame.
Pri stole niektoré voľné miesta máme
na našich blízkych si pri tom spomíname.
Už však v nebi prebývajú
a tam zhora na nás pozerajú.
Vždy v Našich srdciach miesto budú mať,
my budeme na nich s láskou spomínať.
Vianoce sú sviatky lásky a pokoja,
bolesť v srdciach rýchlejšie zahoja.
Radosť a vzájomnú nehu prinesú,
sú to chvíle keď malé deti šťastné sú
a do očí sa im iskry radosti a šťastia prenesú.
Na Nový rok si ľudia predsavzatia dávajú
cez rok sa k nim veľmi ťažko vracajú.
Želáme Vám ďalší rok aby ste ho v zdraví a šťastí prežili
a s najbližšími ho v spokojnosti strávili.
Šťastné a Veselé Vianoce
M. Rojíková

Z detského ¾udového vinšovania
Ľudová slovesnosť patrí k najväčším bohatstvám každého národa. Je veľmi rozmanitá, tak ako je rozmanitý aj život človeka. Nájdeme v nej niečo na každú životnú príležitosť, v každej smutnej či veselej chvíli sa môžeme o ňu oprieť, zaspievať si, povedať si
príbeh či trefne zareagovať nejakou poznámkou.
K blížiacemu sa vianočnému a novoročnému času nepochybne patria vinšovania.
Kedysi bolo na vidieku samozrejmosťou, že sa chodilo vinšovať či spievať. V súčasnosti
sa už v našej obci tieto tradície takmer vôbec nevyskytujú a ich znalosť upadá. Aj keď
vo folklórnej činnosti sú zachované, bežne o ne obyvatelia už takmer nemajú záujem.
Mení sa doba, postupuje dopredu, orientujeme sa viac na budúcnosť a dnešok, vidíme
nové trendy, ktoré neustále prichádzajú a menia sa aj v oblasti vianočných a novoročných sviatkov. I keď si mnohé tradície udržujeme, tie slovesné medzi ne často nepatria,
a tak sa dostávajú do zabudnutia.
Preto si aspoň úchytkom pripomeňme časť kultúrneho dedičstva a aspoň trochu sa
inšpirujme niekoľkými kratučkými detskými vinšovačkami.
A ja malá pána
vítam Krista Pána.
Vítam, že ho vítam,
peniažťok si pýtam.
Peniažťok mi dajte,
zbohom ostávajte.

A ja malý polazujem,
každú noc sa zasikujem.
Keď mi manka búši,
hneď sa mi usúši.

A ja malý žiačik
spievam ako vtáčik.
Spievam si veselo,
aby sa vám ľúbilo.
Ivan Hraško

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2014
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Mikulášske a predvianoèné podujatia 2014
Počas tohtoročného Mikuláša pripravila naša
obec v spolupráci s Miestnym odborom Matice
slovenskej vo Zvolenskej Slatine dve podujatia
pod názvami Vianočné opekance a Mikulášsky
večierok, ktoré sa konali v priestoroch nášho

kultúrneho domu. Obidve boli navzájom prepojené, aby si deti, rodičia aj ostatní občania mohli
vychutnať predvianočnú atmosféru čo možno
najviac.
Na pravé poludnie sa začínalo podujatie Vianočné opekance. Určené bolo všetkým obyvateľom obce, ktorí si mohli vychutnať predsviatočnú atmosféru pri tradičných vianočných jedlách.
Podávali sa tradičné slatinské opekance, pripravené na sladko s makom a na slano s kyslou kapustou a škvarkami,
ktoré pripravili členky miestneho klubu
dôchodcov, okrem
nich si návštevníci mohli pochutnať
na kapustnici, ktorú
pripravili pani Judita Magdičová a pani
Zuzana Kokavcová.
Na zapitie dobrého
jedla bol určený čaj
a vianočný punč.

O dvanástej sa začínali aj tvorivé dielne. Pre
deti boli pripravené medovníkové srdiečka,
ktoré si podľa svojich predstáv mohli vyzdobiť pripravenou bielkovou penou a cukrovými
ozdobami, čo sa u detí stretlo s mimoriadnou
odozvou, a ich záujem pretrval aj vtedy, keď sa
už farebné ozdôbky minuli. Samozrejme, deti
mali veľkú radosť aj z následnej degustácie svojich výtvorov. Za napečenie medovníčkov patrí
poďakovanie Babičkinej cukrárni. Pre deti aj
všetkých ostatných účastníkov boli pripravené
aj ďalšie tvorivé aktivity. Pani Zuzana Parobková predvádzala tkanie, do ktorého sa deti, ale
i dospelí zapojili naozaj s veľkou chuťou a záujmom, pričom si mnohí vyrobili krásne tkanice na ozdobu, ako darček alebo ako záložku
do knihy. Pani Jana Beňová zaujala pozornosť
výrobou vianočných ozdôb pomocou stužiek
a rôznych ďalších materiálov. Vianočné ozdoby vytvárala aj pani Výbohová, ktorá predviedla výrobu vianočných stromčekov a venčekov
technikou pletenia z papierových trúbok, ako aj
výrobu rôznych menších vianočných ozdôb.
Deti však najviac potešilo nadväzujúce podujatie, kedy medzi ne prišiel Mikuláš. Začalo
sa vystúpením detských zoskupení FS Kúdeľka
a Tancuľkovia, po ktorom sa medzi deťmi objavili Snehulienka a čert. Hoci sa čertisko snažilo deti čo najviac vyľakať, objavil sa Mikuláš
a medzi deťmi sa rozhostila veľká radosť. I keď
sa deti snažili v Mikulášovi, čertovi aj Snehulienke spoznať najrôznejších ľudí, môžeme ich
ubezpečiť, že to boli tí nefalšovaní a praví. Po
obdarovaní sa deti ďalej venovali tvorivým dielňam a vyšantiť sa mohli aj na diskotéke. Dokopy
sa podujatia zúčastnilo okolo 80 detí, čo bolo
krásne číslo.
Na záver mikulášskeho dňa sa konal koncert
pani Zuzany Suchánkovej. V príjemnej atmosfére si hostia mohli vychutnať krásne piesne
a navodiť si pokojnú predvianočnú atmosféru,
oslobodiť sa aspoň na chvíľu od predvianočného
stresu.
Hoci sa k nám počasie
nesprávalo práve najprívetivejšie, všetko dopadlo
dobre a zostáva nám len
dúfať, že v budúcich rokoch
sa počasie trochu spamätá,
obdarí nás trochou bieleho
čara a my sa budeme môcť
kochať nielen pohľadom
vnútri, ale aj vonku, na
krásnu zasneženú Slatinu.

Na záver patrí poďakovanie všetkým organizátorom, kuchárkam i prezentujúcim sa v tvorivých dielňach za to, že prispeli k skvelej nálade.
Zároveň ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí
toto podujatie podporili.
A ešte jeden výborný recept na vianočné opekance, ktoré tak chutili návštevníkom podujatia:
1 kg polohrubej múky, malá lyžička soli,
1 polievková lyžica cukru, „balíčka vanilkového cukru, 1 vajíčko, trochu Palmarínu, kvások
(1 droždie, cukor, mlieko). Vypracovať cesto
a mlieko pridávať podľa potreby).
Ivan Hraško

Z denníka starostky
2. október
4. október
18. október
22. október
24. október
27.-28. október
1. november
6. november
16. november
4. december
5. december
6. december
9. december
12. december
14. december
18. december

Odovzdávanie Ceny Jána Bahýla Banská Bystrica
Hromadné uvítanie detí do života
Úcta k starším – slávnostný obrad ZPOZ a divadelné predstavenie „Svet podľa Urbana“
Úcta k starším JDS – Klub dôchodcov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Regionálny snem ZMOS regiónov Zvolen, Detva, Krupina
Pamiatka na zosnulých
Výročná členská schôdza odborového hnutia vo Vígľaši
Výročná členská schôdza ZO SZPB
Zasadnutie Rady ZMOS v Hriňovej
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Kultúrne podujatie „Vianočné opekance“
Integrovaná stratégia rozvoja Podpoľania v Detve
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Vianočná akadémia ZŠ s MŠ T.Vansovej
Koordinačné združenie OZ Podpoľanie v Detve

„Z rozprávky do rozprávky“
Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa celý rok teší každý z nás. Znejú
koledy, na domoch žiaria farebné svetielka, rozlieha sa vôňa medovníkov
a každý postupne podľahne vianočnej nálade. Najväčšiu radosť z tohto
obdobia majú deti. Pri pohľade na ich rozžiarené očká a srdiečka plné
očakávaní, sa nejednému z nás vyčarí úsmev na tvári. Tešia sa na darčeky,
na spoločné posedenie s rodinou, dni voľna a maratón rozprávok, ktorými ich zahltí televízia. Ale priznajme si, kto z nás dospelých nemá tiež
rád rozprávky? Vrátia nás späť do detských bezstarostných čias, zohrejú
srdiečko, vyčaria úsmev a zavedú do sveta, v ktorom dobro zvíťazí nad
zlom a láska porazí nenávisť.
Pre deti je predvianočné obdobie celé rozprávkové. Tešia sa na Mikuláša a darčeky, ktoré prinesie Ježiško. Počas tohto adventného obdobia sa
s deťmi v našej základnej škole rozprávame o symboloch Vianoc, ľudo-

vých zvykoch od Ondreja do Troch kráľov, rozprávame a čítame si rôzne
príbehy, pranostiky, vyrábame ozdoby, pečieme medovníky. Každoročne
k nám zavíta Mikuláš spolu s anjelom a čertom, na ktorých sa tešia nielen
najmenší žiaci. Dlhoročnou tradíciou sú vianočné posedenia v triedach.
Stretávame sa pri sviatočne vyzdobenom stole ako jedna spoločná rodina a rozprávame sa o zvykoch, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každej
rodiny.
A čo rozprávky, ktoré patria k Vianociam? Práve tie nás tento rok inšpirovali k príprave našej dlhoročnej vianočnej akadémii. V tomto uponáhľanom svete, plnom stresu práve ony sú symbolom pokoja a lásky.
Výzdoba javiska, kostýmy detí, príprava hudby, programu a samotný nácvik stál veľa úsilia učiteľov ale aj samotných detí. Vzájomná spolupráca,
tolerancia a pomoc doviedli naše úsilie do vydareného konca. Posúdiť to

ale môžu len tí, ktorí sa na našom programe zúčastnili. Vôňa medovníkov a vianočného punču, ktoré pre rodičov pripravili panie učiteľky, mala
navodiť predvianočnú atmosféru. Asi sa to aj podarilo, lebo po vystúpení
bola radosť počúvať pochvaly a poďakovania rodičov. Veľmi nás teší,
keď spätne počujeme, že naša práca má zmysel nielen pre deti ale aj pre
Vás rodičov. Obdivuhodné výkony podali aj naše deti. Veď priznajme si,
dokázali by sme vystúpiť tak suverénne pred toľkých divákov a podať také
herecké výkony? Zaslúžia si od nás veľkú pochvalu. Poďakovanie patrí
aj mnohým rodičom, ktorí pomáhali s prípravou alebo zakúpením kostýmov, ktoré dotvárali krásu programu. A o čom bol náš program Z rozprávky do rozprávky? O snoch a o rozprávkach. Každý z nás sníva. Aj
dievčatko, ktoré bolo ústrednou postavou nášho programu chcelo snívať
krásne sny. Jej sa však snívali len zlé, čierne sny. Pomohli jej trblietavé
hviezdičky a škriatkovia. Zaviedli ju ku kráľovnej, ktorá jej čítala z knihy
Z rozprávky do rozprávky. Dievčatko zistilo, že aj keď síce pozná veľa
príbehov, nesmie zabúdať na fantáziu, ktorá robí dni krajšími. Kráľovná
ju naučila vnímať svet okolo seba, hľadať dobro, otvoriť oči a srdiečko,
lebo krásy okolo nás je všade navôkol veľa, len ju treba nájsť. Je nádherné, keď kvitnú stromy, voňajú jahody v lese, hreje žiarivé slnko, lietajú
motýle na lúke, padajú listy, ako zlato zo stromov, ale krásne čaro má aj
sneh keď tíško, pomaly, pomaličky prikrýva zem, aby si oddýchla príroda
aj zvieratká. Je nádherné mať priateľov okolo seba a dobrých starostlivých rodičov. A o tom boli aj naše rozprávky. Vajíčko, ktoré sa vydalo
na vandrovku a cestou stretlo veľa nových kamarátov motýle, hríbiky,
veveričky, krtkov, strašidielka a ukázalo všetkým, že priatelia sú v živote
veľmi potrební. Neposlušné kozliatka, ktoré chcel prekabátiť zlý vlk mali
starostlivú mamičku, ktorá symbolizovala
rodinu, ktorá je pre deti veľmi dôležitá. Maruška a dvanásť mesiačikov, je rozprávkou,
kde sa zlo zničí samo a dievča našlo pomoc
tam, kde ju najmenej očakávalo. No a v rozprávke o Snehovej kráľovnej láska porazila
nenávisť a roztopila srdce, ktoré sa menilo na
ľad. Ani v ťažkej chvíli dievčatko neopustilo
svojho kamaráta a vrátili sa spolu do kruhu
svojej rodiny a ku svojej babičke. Priateľstvo
a láska sú mierou dobra v nás. Otvorme aj
my naše srdcia práve v túto predvianočnú
chvíľu. Spomeňme si na svojich priateľov,
známych a blízkych, či aj oni nepotrebujú
pomoc, alebo len tak si s nimi pohovorme,
aby aj v našom živote zvíťazilo dobro a láska tak, ako v našich vianočných rozprávkach
a príbehoch.
Rozprávka vianočná nech vás hreje na
duši a anjelik vám láskou srdce naplní. Posielame pozdravy do každej rodiny, aby ste
boli všetci šťastní v kruhu vašej rodiny.
Pokojné sviatky Vám želá Mgr. Marcela
Melicherčíková a kolektív pedagógov ZŠ
s MŠ T. Vansovej vo Zvolenskej Slatine.

Nielen rodáci sú miestnymi osobnosśami
Ján Alexander Fábry
V minulom čísle Slatiny sme vám ponúkli
prvý z dvojice článkov o našich kňazoch – literátoch, ktorí sa síce v našej obci nenarodili, no
ich život bol s ňou silno previazaný. V tomto
čísle vám, vážení čitatelia, ponúkame článok
o evanjelickom farárovi a spisovateľovi Jánovi
Alexandrovi Fábrym.
15. februára revolučného roku 1848 sa do rodiny Samuela Fábryho vo Vavrišove (pri Liptovskom Mikuláši) narodil syn Ján Alexander.
Jeho otec bol notárom a učiteľom, a tak mal
mladý chlapec bezprostredný kontakt so školou v podstate každý deň od svojho narodenia.
Z Vavrišova sa rodina neskôr presťahovala do
Batizoviec, kde v prostredí krásnej podtatranskej prírody postupne vyrastal nielen budúci
kňaz, ale aj spisovateľ a národovec. Základné
vzdelanie získal u otca na škole v Batizovciach
a potom pokračoval na gymnáziu. Štúdium začal v Kežmarku, pokračoval v Revúcej, neskôr
prešiel do Debrecína a štúdiá ukončil opäť v Revúcej.
Po maturite sa rozhodol nepokračovať
v otcovskom povolaní, ale zvolil si kariéru
kňaza. V roku 1869 nastúpil na štúdium teológie v Prešove, štúdium síce na čas prerušil, no
potom v ňom opäť pokračoval. Už tu sa zapojil
do národných aktivít a bol členom spoločnosti
slovenských študentov Kolo a do tohto obdobia
spadajú aj začiatky jeho literárnej tvorby. Ako
to bolo pre budúcich evanjelických kňazov typické, časť štúdia absolvoval v Nemecku, najskôr na misijnom ústave v Neuendettelsau a potom na univerzite v Lipsku. Štúdium ukončil
v Prešove v roku 1874.
Jeho pracovná kariéra sa začala už po maturite. Mladý Ján Alexander nelenil, a keď neštudoval, nezaháľal a pracoval. Po maturite a počas
prestávky v teologickom štúdiu bol výpomocným učiteľom u otca v Batizovciach a po ukončení štúdia pracoval ako vychovávateľ v Miskolci. V rokoch 1875 – 1876 pôsobil krátko ako
profesor na gymnáziu v Gemeri, v roku 1876
sa stal farárom vo Zvolenskej Slatine a od roku
1879 bol dekanom Zvolenského seniorátu evanjelickej cirkvi a. v.
Počas kňazského pôsobenia v našej obci sa
zaslúžil o všestranný rozvoj celého cirkevného
zboru po duchovnej i hmotnej stránke. Zaslúžil
sa o prestavbu a rozšírenie kostola, jeho zásluhou boli vybudované nové cirkevné školy v Slatinke, Slatinských Lazoch a Kalinke. Vnútorný
cirkevný život sa prehĺbil aj
založením ženského spolku.
V celocirkevnej oblasti sa
venoval hlavne vnútornej
misii v cirkvi. Pre tieto svoje
aktivity sa stal aj predsedom
evanjelických pastorálnych
konferencií. Zaslúžil sa aj
o rozvoj sociálnej činnosti
v cirkvi, založil sirotinec
v Modre.
Ako kňaz sa aktívne zapájal nielen do cirkevného, ale
aj do kultúrneho a spoločenského diania a podporoval
aktivity slovenského národného hnutia. V spoločenskej
a kultúrnej oblasti sa venoval literatúre, písal nielen

(Zdroj: E. Matisková : Literárne osobnosti mesta a okresu
Zvolen)

duchovné, ale aj vlastenecké básne a vlastenecké články, ktoré uverejňoval aj v cirkevnej tlači. Uvedomil si tiež, že medzi ľuďmi je dôležitá
nielen práca na duchovnej stránke ich životov,
ale aj na materiálnej a sociálnej, preto sa zapojil aj do rozvoja hospodárstva. Bol pri založení
mliekarenského družstva v roku 1899, ktoré vyrábalo a predávalo mliečne výrobky a pomáhalo roľníkom predávať mlieko, a neskôr úverného
družstva (miestnej banky) v roku 1905. Patril
tiež k zakladateľom Zvolenskej ľudovej banky,
v ktorej bol aj členom správy. Nech je
však život akokoľvek plodný a človek
možno až nepostrádateľný, smrť ho musí
zasiahnuť. Tak sa Jánovi Alexandrovi
Fábrymu stalo 14. októbra 1908.
Ako sme spomenuli, do literatúry
vstúpil už ako študent na revúckom
gymnáziu. Písal básne s vlasteneckou
i duchovnou tematikou, ktoré uverejňoval v časopisoch, napr. Junoš, Sokol,
Národný hlásnik, Slovenské pohľady,
a v almanachoch, napr. Napred, Tatran
a Živena. Uverejňoval ich pod rôznymi
pseudonymami – Batizovský, Janko Batizovský, Janko Rodoľúb Podtatranský,
Filadelf... Neskôr sa vo svojej tvorbe
zameral hlavne na náboženskú a náuč-

Pamätná tabuľa v evanjelickom kostole (foto: autor)

nú literatúru, vydával Knižnicu vnútornej misie
– pre potreby konfirmandov vydal roku 1881
Vyučování konfirmandú, prepracované roku
1891 pod názvom Potvrdenie krstnej zmluvy.
Pre potreby veriacich vydal viacero brožúr vysvetľujúcich a približujúcich učenie cirkvi a biblické príbehy, napr. Lutherovo vyznanie viery,
Zo života prvých kresťanov, Mária Magdaléna,
O viere evanjelickej... Venoval sa aj skúmaniu
života významných domácich a zahraničných
osobností reformácie, je autorom životopisných
diel Katarína z Bory, manželka dr. Martina
Luthera a Matej Bahýl, verný svedok a vyznávač čistého evanjelického učenia Kristovho.
Z nemčiny preložil životopisné dielo očovského rodáka Štefana Pilárika pod názvom Currus
Jehovae mirabilis, to jest Divný povoz Boží. Životopis Štefana Pilárika, ním samým napísaný
a vydaný 1679.
Okrem práce na poli knižného vydavateľstva
sa venoval aj vydávaniu časopisov. Začal ešte
na gymnáziu v Revúcej, kde vydával rukopisný študentský časopis Zore a počas duchovnej
služby to bol časopis Stráž na Sione.
Málokto dokáže pracovať tak intenzívne
a v toľkých oblastiach ako Ján Alexander Fábry.
Jeho prínos pre rozvoj našej obce, jej obyvateľov, cirkvi i národa je nepopierateľný. V súčasnosti nám nášho dejateľa pripomínajú rodný
dom s pamätnou tabuľou vo Vavrišove, hrob
s náhrobníkom na cintoríne v našej obci a pamätná tabuľa v priestoroch veže nášho evanjelického kostola. Jeho rukopisné práce uchováva
Literárny archív Matice slovenskej.
Ivan Hraško

Hrob na cintoríne (foto: autor)

Privítajte s nami Nový rok
Vážení občania
Vedenie obce Vás srdečne pozýva na spoločnú rozlúčku so Starým rokom a vítanie Nového roku 2015
dňa 31.decembra o 23.30 hod. na priestranstve pred kultúrnym domom. Príďte medzi nás, aby sme tak,
ako v predchádzajúce roky mohli spoločne privítať ohňostrojom prichádzajúci nový rok a pri varenom vínku
pospomínali na práve sa končiaci starý rok 2014.
Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.
Mária Klimentová

Veselo na strelnici „Strieborník“
V nedeľu 9. novembra 2014 sa jadro najlepších, najúspešnejších a najaktívnejších členov-strelcov zo športovo-streleckého klubu vo Zvolenskej
Slatine stretli poslednýkrát v tomto úspešnom roku 2014 na poslednej plánovanej akcii pod názvom „Jesenná guľa“.

až na Výročnej členskej schôdzi vo februári 2014, pretože sezóna ešte
dnes nie je ukončená. Čakajú nás ešte Majstrovstvá kraja v Banskej
Bystrici v streľbe zo vzduchových zbraní a Majstrovstvá Slovenska zo
vzduchových pušiek, kde si postup vybojoval člen streleckého krúžku,
žiak ZŠ s MŠ T.Vansovej Patrik Krišák pod vedením trénera Miroslava
Sokáča.
Jozef Pavlík st.
Symbolická streľba - 10 rán z ľubovoľných pištolí a revolverov bola
len bonbónikom na spoločnom a bohato prestretom stole. Veselá nálada
a spomienky na spoločne prežitú streleckú sezónu sprevádzali všetkých
zúčastnených. Veď úspechov, ktoré náš strelecký klub dosiahol bolo
veľmi veľa.
Najväčšiu gratuláciu si zaslúžil náš predseda klubu, ktorý na Majstrovstvách sveta z historických zbraní v Portugalsku získal titul „majster sveta“ v streľbe z perkusného revolvera.
Náš spoluobčan Marcel Hanulík na tých istých majstrovstvách získal
dve bronzové medaile v súťaži družstiev v streľbe z perkusnej a knôtovej
pištole.
Pódiových vystúpení ďalších našich strelcov v tomto roku na rôznych
súťažiach a majstrovstvách bolo veľmi veľa a podrobne budú zhodnotené

Blahoželáme

Srdečne blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch október,
november a december oslávili svoje životné jubileá a meniny.
Nech Vám slnko šťastia svieti,
nech Vám láska srdcia hreje,
dobré slovo nech k Vám letí,
nech Vám nikdy smutno nie je!

Narodili sa

Šimon Račko
Sebastián Dorotovič
Adam Kohút

Ema Krnáčová
Kevin Bízik

S láskou Vás všetci vítame a šťastný život želáme!
Rodičia Vaši nech sú zdraví
a nech sa Vám vždy dobre darí!

Rozlúèili sme sa
Ján Čipčala
Jolana Kmeťová
Mária Maľová
Zdenko Kálaj
Zuzana Ostrolucká

Tatiana Tomková
Milan Tuhársky
Mária Boháčová
Milena Kučerová

Srdce topí sa v mori horkých sĺz,
dušu zviera bolesť blízkych sŕdc
a myseľ hodnotí chvíle s Vami strávené,
čo nevrátia sa nikdy, navždy sú vzdialené!
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