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Klub dôchodcov sa rozbehol zhurta
Opodstatnenosť existencie miestneho klubu dôchodcov v našej obci preukázala
jeho činnosť za posledný rok.
Podľa absolvovaných akcií je
zrejmé, že slaštianski dôchodcovia do starého železa teda
vôbec nepatria a aktivitami
zahanbia aj nás mladších. Aj
preto v decembri minulého
roku obecné zastupiteľstvo
seniorov podporilo a schválilo im na činnosť dotáciu podľa ich požiadaviek aj pre rok
2014.
Ak sa niekomu zdá, že
rok sa ešte len rozbieha, tak
aktivity klubu dôchodcov nasvedčujú tomu, že rok je už
v plnom prúde. Naša staršia
generácia už stihla absolvovať
výročné zasadnutie, bilancovala rok minulý a plánovala
podujatie na ďalšie obdobie.
Samozrejme nezabudli ani na
oslavu MDŽ a príjemné posedenie, ktorého sa zúčastnil

aj starosta obce. A práve na
marcovom stretnutí sa okrem
debaty, spevu a tanca, rozhodovalo aj o tom, kam povedú
ich kroky. Plán je ambiciózny
a odhodlanie ešte väčšie a tak
veríme, že seniori zaháľať určite nebudú.

sadili, aby oddychová zóna
bola príjemnejšou ako doteraz. Takže klub dôchodcov sa
tento rok rozbehol zhurta a my

Okrem plánov na cestovanie a kultúrny život, prisľúbili pomoc obci pri zveľaďovaní verejných priestranstiev,
ktorú poskytli už minulý rok
starostlivosťou o miestny parčík, či záhony v oddychovej
zóne. Tento rok už prešli od
sľubov ku skutkom a pustili sa
do kompletného čistenia centrálnej skalky v oddychovej
zóne, ktorá zostala zanedbaná. Zobrali motyky, vysúkali
rukávy a na čas nechali domáce povinnosti bokom, aby
vypleli a odburinili skalku. Do
budúcna chceme ich činnosť
podporiť zakúpením nových
rastlín, ktoré by následne vy-

Takzvaný dlhý deň pre občanov
Od 1.1.2014 starosta
obce rozhodol o zmene prevádzkových hodín obecného

ich záujem všemožne podporíme, lebo aj jeseň života sa
dá prežiť aktívne, keď je chuť
a motivácia.

úradu. Novinkou je takzvaný dlhý deň, ktorým je každá
streda, kedy je obecný úrad

občanom k dispozícii do 16,30
hod. Obecný úrad tak kopíruje úradne hodiny mnohých
štátnych orgánov, ktoré práve
v stredu ponúkajú verejnosti
možnosť zastihnúť úradníkov
aj v popoludňajších hodinách.
Obecný úrad tak vychádza
v ústrety občanom, ktorí sú
zamestnaní a nie je pre nich
možné úrad navštíviť v dopoludňajších hodinách a vybaviť
si tak potrebné záležitosti. V
iné pracovné dni je obecný
úrad k dispozícii občanom
vždy do 15,30 hod. Obecný rad nemá ani obedňajšiu
prestávku a je k dispozícii
počas celej pracovnej doby.

V prípade, že občanom pracovné povinnosti nedovolia
stihnúť navštíviť obecný úrad
ani v predĺžený deň, existuje
možnosť dohodnúť si osobne
stretnutie mimo prevádzkovú
dobu úradu a to i v priebehu
víkendu. Podobná možnosť
existuje aj v prípade potreby
stretnutia so starostom obce,
ktorý na základe osobného
dohovoru prijme občanov aj
mimo pracovnú dobu, resp.
počas víkendu. Takáto prax
neoficiálne funguje aj v súčasnosti a tak úrad, ako aj starosta obce vedia adekvátne reagovať na pracovnú vyťaženosť
občanov a dokážu stránky
vybavovať aj mimo pracovnú
dobu v iný dohodnutý termín.
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dvor k dispozícii aj v sobotu
História obce Zberný
dvoch hodín na hodinu kvôli
túto službu využili a ocenili,
Verejnosť už bola inforRok 1970

Kolaudácia novej školy
Preberacie konanie bolo prevedené
dňa 31. augusta 1970 za prítomnosti nasledovných zástupcov: za
investora ONV-OŠ A. Prokain a p.
Kováč, za prevadzkáreň pri MNV J.
Lalo a R. Černáková, za ONV-OV V.
Mikula, za OHS p. Kúšová, za OPO
Žiar nad Hronom p. Benč, za OSP
Žiar nad Hronom L. Švec, J. Prôčka a Ľ. Lietava a za ZDŠ Slaská E.
Hudecová. Pri kolaudácii boli zistené
mnohé nedostatky, ktoré sa majú
odstrániť v priebehu dvoch týždňov.
Škola bola svojou kvalitou zaradená
do II. triedy. Hodnota školskej budovy
činí 972 378 Kčs. Zápis o odovzdaní
a prevzatí dokončenej stavby, ako aj
o zistených nedostatkoch bol vykonaný v zápisnici zo dňa 31.8.1970.
Otvorenie novej školy
Slávnostné otvorenie novej školy
bolo dňa 6.9.1970 o 10,00 hod. za
prítomnosti p. J. Libu, p. M. Janču, p.
K. Benického a T. Ihringa. Občania,
učitelia a žiaci sa zišli pred kultúrnym domom, odkiaľ išiel sprievod za
doprovodu dychovej hudby k novej
škole, kde sa uskutočnilo slávnostné
otvorenie. Úvodné slovo mal predseda MNV p. Ján Lalo a slávnostný
príhovor predniesol aj p. Koloman
Benický. Riaditeľka školy p. Emília
Hudecová poďakovala všetkým,
ktorí sa aktívnou prácou zapojili do
výstavby ZDŠ. Slávnostné prestrihnutie pásky previedol tajomník ONV
p. Tibor Ihring, čím sa brána školy
otvorila a nasledovala prehliadka
celej budovy. Potom v kultúrnom
dome pokračoval program, ktorý
pripravili žiaci 1. až 5. ročníka. Po
kultúrnom programe nasledoval
spoločný obed a v popoludňajších
hodinách bola tanečná zábava. Do
tanca hrala miestna dychovka pod
vedením p. Kořinu.
Vykurovanie školy
Pretože v novej škole i v školskej bytovke je zavedené ústredné kúrenie,
bolo potrebné nájsť sezónneho kuriča. Z miestnych občanov sa nikto
neprihlásil pre nízku mesačnú mzdu
(900 Kčs) a tak si to vzal na starosť
manžel pani učiteľky p. Ján Halgaš,
ktorý vykuroval školu počas celého
vykurovacieho obdobia.
(Uverejnené bez redakčných úprav.)

movaná, že zberný dvor obce
je možné navštíviť počas pracovných dní vždy od 7,00
hod. do 15,00 hod. a odovzdať tam separovateľný odpad, resp. nadrozmerný odpad. Stačí sa vždy ohlásiť na
obecnom úrade, kde bude s
vami dohodnuté prevzatie odpadu. Iný komunálny odpad
patrí do zbernej nádoby, ktorú vlastní každá domácnosť.
Aby sme služby občanom
rozšírili, prišli sme s ponukou
prevádzky zberného dvora aj
v sobotu v čase od 10,00 hod.
do 12,00 hod. Mnohí z vás už

lebo väčšina práve v sobotu
upratuje pri svojich domoch
a má čas separovateľný odpad hneď odovzdať na zberný
dvor. Okrem toho, že si urobíte poriadok doma, legálne
sa zbavíte separovateľného
odpadu a nemusíte ho doma
držať do termínov, kedy sa
napríklad zbierajú plasty, papier, a podobne. Zberný dvor
bude takto k dispozícii každú sobotu okrem prípadného
štátneho sviatku a vždy v čase
od 10,00 hod. do 12,00 hod.
V zimnom období sa sobota
zachová tiež, ale skráti sa z

zimnému počasiu, aj keď posledná zima teplotne pod bod
mrazu neklesla. Za účelom
skvalitnenia separácie odpadov boli do každej domácnosti na protipodpis doručené
pravidlá separácie odpadov.
Ak by niekomu nebolo niečo v tejto oblasti jasné, stačí
kontaktovať obecný úrad a
radi vás usmerníme. Len pripomíname, že v prípade bioodpadu už nie je dovolené kedykoľvek takýto odpad vyložiť
pred rodinné domy, ale len v
termínoch, ktoré sú hlásené v
miestnom rozhlase.

Vyrovnané hospodárenie s odpadmi
Každý rok je predmetom
rokovania obecného zastupiteľstva aj informácia o výsledkoch hospodárenia s odpadmi
na území obce za predchádzajúci rok. Rokovanie v tejto
veci má už zastupiteľstvo za
sebou a už sú tak známe výsledky hospodárenia obce s
odpadmi za rok 2013. Minulý
rok opäť preukázal, že pri maximalizácii separácie odpadov
sa dajú dosiahnuť veľmi zaujímavé výsledky. Právna úprava
na úseku odpadov jednoznačne uvádza, že náklady na odpady musia byť kryté poplatkami a obce by zber, prepravu
a likvidáciu odpadov nemali
dotovať z vlastného rozpočtu.
Všetko je to o nastavení systému a o tom, aby občania
pochopili, že ak sa zapájajú
do separácie, šetria vlastné
financie, ktoré potom nemusia platiť formou privysokých
poplatkov za odpady.

Výsledky za rok 2013
preukázali, že obec na úseku
odpadového
hospodárstva
hospodárila vyrovnane, čiže
náklady boli vykryté príjmami
v tejto oblasti. Okrem toho
okrem bežných nákladov
na likvidáciu odpadov, na
zvoz bioodpadu, či na zálohy
elektrickej energie zberného
dvora, bolo možné z príjmov
uhradiť nákup separačného
koša na obecný úrad, nákup
smetných košov do obce a
náklady na vybudovanie stojiska na kontajner so sklom.
Medzi príjmy okrem poplatkov
od občanov treba započítať
aj výnos z predaja vyseparovaných komodít (kovy, papier)
a odmeny za separáciu pre
obec z recyklačného fondu, či
z partnerskej organizácie venujúcej sa odpadom.
Výsledky
hospodárenia
priniesli pre rok 2014 aj po-

Pomohli sme vysporiadať
viac ako 22 hektárov pôdy
Pred niekoľkými rokmi
obec ponúkla pomoc všetkým,
ktorí prejavia záujem vysporiadať si vlastníctvo k pozemkom,
ktoré kataster nehnuteľností
eviduje na mŕtvych vlastníkov.
Obec vtedy podala pomocnú
ruku a ponúkla komplet bez-

platnú službu pri predeďovaní
pozemkov s tým, že budúci
dediči uhradia náklady na notárske a súdne poplatky. Ostatný administratívny servis
vrátane zastupovania bol zo
strany obce poskytnutý bezplatne, lebo obec
»

zitívnu správu pre občanov.
Vďaka dosiahnutým výsledkom došlo k zrušeniu povinného ročného poplatku na
osobu v sume 6,50 eur a zaviedla sa povinnosť jedného
povinného žetónu na osobu
ročne v sume 3,00 eur za žetón, čo znamená pokles ročného poplatku na občana o
3,50 eur. Tento trend bude
možné udržať len v prípade
spolupráce obec – občan a
vďaka nastavenému systému, ktorý umožňuje občanom
separovať maximálny možný
počet druhov odpadov. Konkrétne výsledky odpadového
hospodárenia za rok 2013 nájdete na www.slaska.sk, v pravej lište pod registrom Odvoz
odpadu, podstránka Bilancia
príjmov a výdavkov a podpodstránka Odpady rok 2013
– príjmy a výdavky všeobecne.
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mala záujem, aby pozemky v
jej katastri mali konkrétnych
žijúcich vlastníkov. No a aké
sú výsledky posledných dvoch
rokov? Spolu s ochotou dedičov sa nám takýmto spôsobom podarilo majetkovo vysporiadať viac ako 22 hektárov
pôdy, čo predstavuje výmeru
väčšiu ako 220 000 m2.
V súčasnosti sa dostávame do druhej etapy vysporiadania pôdy po neznámych
vlastníkov. V rámci druhej
etapy sama obec hľadá údaje
o neznámych vlastníkoch, následne k nim vyhľadáva možných dedičov, ktorých oslovuje
a opäť ponúka pomoc vo forme administratívneho servisu
spojeného aj so samotným
zastupovaním na dedičských
konaniach. Dediči obci neuhrádzajú žiadnu platbu a ani
odmenu, uhrádzajú len priame
náklady spojené so súdnymi a
notárskymi poplatkami.
Ak niekto má vedomosť,
že kataster nehnuteľností eviduje vlastníctvo na jeho predkov a má záujem si pozemky
predediť, stačí sa obrátiť na
obecný úrad, ktorý vám zabezpečí kompletný servis. Ak si
niekto nie je istý, či ešte sú pozemky písané na jeho predkov,
rovnako stačí osloviť obecný
úrad a nahlásiť mená predkov.
Obecný úrad preverí, či v rámci katastrálneho územia Slaská
kataster nehnuteľností eviduje
vlastníctvo k právnym predchodcom. Veríme, že v rámci
druhej etapy budeme rovnako
úspešní a vďaka spolupráci s
dedičmi postupne vysporiadame prevažnú časť vlastníctva
k pozemkom, ktorá je ešte písaná na už mŕtvych vlastníkov.
Obecný úrad je v tejto veci pripravený opäť pomôcť.
O uvedenej aktivite obce
bola odvysielaná aj reportáž televízie TA3, regionálnej televízie
ATV a našu obec kontaktovalo
viacero iných obcí, kde majú
rovnako problém s neznámymi
vlastníkmi a majú záujem tento
stav riešiť práve formou, aká sa
v Slaskej ukázala ako efektívna.
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Rok 2013 zakončený pinpongom
Ku koncu roka 2013 sa
konal ďalší ročník v stolnom
tenise. S nápadom prišli už
v minulosti občania, aby sa
spestrilo obdobie medzi Vianocami a Silvestrom a aby bol
nejaký pohyb po vianočnom
hodovaní. Záujem niečo takéto
organizovať prejavili teda aj na
konci minulého roka a bolo im
vyhovené. Preto 28. decembra nič nebránilo tomu, aby
sa priaznivci stolného tenisu
stretli a zmerali si sily v sále
kultúrneho domu v Slaskej.
Štartovalo viac ako 20
účastníkov, ktorí boli rozdelení
do kategórii dospelých a detí.
Symbolické štartovné určite
prekážkou nebolo, naviac deti
mali štart úplne zdarma. Niektorí prechádzali súbojmi ľahko, iní sa zase dokázali potrápiť vďaka vyrovnanosti kvality
súperov. Cieľom však nebolo
podať nezvyčajný výkon, ale
spestriť si povianočnú sobotu
nejakým pohybom. V kategórii

dospelých tretie miesto získal
p. Ňuňuk, druhé miesto obsadil p. Jakubeje a víťazstvom
sa mohol pochváliť p. Čech.
Medzi deťmi tretia priečka
patrila Pacherovi, druhú si vybojoval Friebert a prvú priečku

la zaujímavú akciu a pre ľudí
možnosť športovo sa vyžiť aj
v zimnom období bez snehu. Akciu finančne podporili
– Ing. Ján Marko, Daniel Gelien, Peter Jakubeje a Tomáš
Hurtík. Víťazné poháre zakúpilo OZ Pro Slaská a detské
maškrty zase OZ Športový

vyhral Kostelník. Úspešní dospelí obdržali víťazné poháre
a každý fľašu šampanského,
v detskej kategórii boli odmenou balíčky rôznych dobrôt.
Spolupráca obce, občianskeho združenia Pro Slaská a
občianskeho združenia Športový klub Slaská tak prinies-

klub Slaská. Každého účastníka čakal po skončení turnaja
guľáš, pre dospelých aj pohár
piva a pre deti zase čapovaná
kofola. Takže stačí len trénovať a o rok nabrať odvahu a
prihlásiť sa. O dobrú náladu a
občerstvenie bude určite postarané.

Výsledky hlasovania z voľby
prezidenta Slovenskej Republiky
v roku 2014 – volebný okrsok Slaská
Výsledky hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky konaných dňa 15.03.2014 a 29.03.2014
vo volebnom okrsku Slaská
I. kolo:
Počet oprávnených voličov zapísaných
do zoznamu oprávnených voličov: 405.
Počet oprávnených voličov, ktorým
boli vydané obálky: 188. Počet odovzdaných obálok: 188. Počet platných
hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 185
Počet platných hlasov odovzdaných
pre kandidátov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bárdos Gyula: 0
Behýl Jozef, Mgr.: 0
Čarnogurský Ján, JUDr.: 4
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.: 54
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc.,
FICS: 0
Hrušovský Pavol, JUDr.: 9
Jurišta Ján, PhDr.: 1
Kiska Andrej, Ing.: 24
Kňažko Milan: 6
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10. Martinčko Stanislav: 0
11. Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.:
0
12. Mezenská Helena, Mgr.: 7
13. Procházka Radoslav, doc. JUDr.,
PhD.: 79
14. Šimko Jozef, JUDr.: 1
II. kolo:
Počet oprávnených voličov zapísaných
do zoznamu oprávnených voličov: 399.
Počet oprávnených voličov, ktorým
boli vydané obálky: 204. Počet odovzdaných obálok: 204. Počet platných
hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 201
Počet platných hlasov odovzdaných
pre kandidátov:
1.
2.

Fico Robert, doc. JUDr., CSc.: 90
Kiska Andrej, Ing.: 111

Za prezidenta Slovenskej republiky
bol zvolený Ing. Andrej Kiska, ktorý
zloží sľub prezidenta dňa 15. júna
2014.

UPOZORNENIE
PRE CHODCOV
Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru
v Banskej Bystrici
Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Novela zákona rozširuje povinnosť
chodcov idúcich po krajnici alebo po
okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne
umiestnené reﬂexné prvky alebo
oblečený reﬂexný bezpečnostný
odev.
V tejto súvislosti si dovoľujeme
chodcom odporučiť umiestnenie
reﬂexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na
horných alebo dolných končatinách,
bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.
Ďakujeme, že svojim zodpovedným
správaním si chránite život a zdravie
pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.
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Bičovanie a ukrižovanie Krista
Drahí Slašťania! Obraz
odsúdenca nesúceho kríž
bol taký známy, že ho použil
aj samotný Ježiš, keď vyzval
svojich učeníkov. ,,Kto chce
ísť za mnou, nech zaprie
sám seba, vezme svoj kríž a
nasleduje ma.“
Židia považovali ukrižovanie za prekliatie. Rimania používali kríž ako nástroj popravy
a hanby určený pre spodinu
spoločnosti. V priebehu stáročí sa stal náboženským
symbolom všetkých kresťanov, katolíkov, pravoslávnych
i protestantov a identifikáciou
kresťanov po celom svete na
vežiach chrámov, retiazkach a
príveskoch alebo na stenách
interiérov. Ježišovo bičovanie
a ukrižovanie sa stalo predmetom rozjímania modlitby
posvätného ruženca. Akým
spôsobom však prebiehalo v
historických reáliách?
Bičovanie v Rímskej ríši často
predchádzalo
ukrižovaniu.
Odsúdenec bol zvyčajne priviazaný k nízkemu stĺpu, na
ktorý sa zohol, alebo k vysokému stĺpu, ku ktorému bol
priviazaný. To malo umožniť
mučiteľom, ktorých počet
sa pohyboval od dvoch do
šiestich, striedavo bičovať
odsúdenca od pľúc až po
päty. Bičovanie mohli aj obrátiť a pokračovať v úderoch
po hrudníku. Rímske úrady
nepredpisovali počet úderov. Zvyčajne nemali človeka
priamo zabiť. Neraz sa však
stávalo, že obeť na následky
bičovania zomrela.
Mojžišov zákon za vášne
previnenia nesmel prekročiť
40 úderov. Trest sa vykonával

sériou 3 x 13 úderov. Apoštol
Pavol vydáva toto svedectvo.
Od židov som päť ráz dostal
štyridsať bez jednej. Pred bičovaním na rímsky spôsob
Pavla chránilo jeho rímske občianstvo. Nevieme, či rímsky
vojaci pri Ježišovom bičovaní dodržali židovskú zásadu
obmedzeného počtu úderov.
Kým židia používali na po-

slúžili na výstrahu pred prípadnými pokusmi o vzbury a
nepokoje.
Spôsob ukrižovania sa v
častiach Rímskej ríše odlišoval.
Niekedy sa používalo len jedno
zvislé brvno, tzv. crux simlex,
na ktorý odsúdenému priviazali nohy a ruky. Často sa však
k zvislému brvnu pripevňovalo

kríž pribitý klincami. Dodnes sa
diskutuje o tom, či klince viedli
cez dlaň alebo zápästie. Grécky výraz CHEIR znamená ruku,
nie dlaň, čo hovorí v prospech
zápästia. Výskumy však ukázali, že odsúdeného mohli udržať na kríži aj klince cez dlane,
zvlášť keď sa použili opory na
sedenie na nohy. Dôvody smrti
mohli byť rôzne. Ježiš už predtým podstúpil bičovanie. Celková vyčerpanosť mohla viesť
k postupnému uduseniu alebo
k pľúcnej embólii s následným
zlyhaním srdca.
V starozákonných časoch
sa ukrižovanie nepoužívalo.
Popravy sa vykonávali ukameňovaním. Mŕtve telo na
výstrahu zavesili na drevený
kôl. Preto novozákonné spisy
označujú Kristov kríž výrazom
,,DREVO,, a keď splnili všetko,
čo bolo o ňom napísané, sňali
ho z dreva a uložili do hrobu.

trestanie palicu, Rimania pri
bičovaní používali bič, ktorý
mal rôzne podoby. Na rúčke
bolo zvyčajne uchytených niekoľko kožených strapcov, na
ktorých boli pripevnené kúsky
kostí alebo olova s háčikmi,
aby pri bičovaní trhali mäso z
tela odsúdenca.
Neboli to Rimania, ktorí
vymysleli ukrižovanie. Rimania ho len prevzali a rozšírili.
Ukrižovanie spôsobovalo veľkú fyzickú bolesť, ale nemenej
bolestivé bolo aj ponižovanie
ľudskej dôstojnosti odsúdencov, lebo boli často na kríži
nahí. Odsúdenci trpeli na kríži
niekoľko hodín alebo niekoľko
dní. Telá mŕtvych sa ponechávali na krížoch aj po smrti, aby

Sväté omše a obrady počas veľkonočných sviatkov v Slaskej
deň
liturgický kalendár
čas
17.4.2014 zelený štvrtok
17.00
18.4.2014 veľký piatok
17.00
19.4.2014 biela sobota
19.00
			
20.4.2014 veľkonočná nedeľa
09.30
21.4.2014 veľkonočný pondelok
09.30
			
			

úmysel
† Maximilián Feranec
obrady bez sv. omše
za zdravie a Božie
požehnanie pre rodičov
† Rudolf Jelža a rodičia
za zdravie a Božiu pomoc
v rodine poďakovanie
za 55 rokov manželstva

aj vodorovné rameno. Umiestňovalo sa na samotný vrchol
kríža, čím vznikol tzv. crux
commissa a vytváral podobu
písmena T. Používali sa aj kríže v tvare písmena X a Y. Trest
smrti ukrižovaním zrušil až cisár
Konštantín I. na znak úcty k Ježišovi Kristovi, ktorý bol týmto
spôsobom umučený.
Evanjeliové texty hovoria,
že Ježiš si niesol kríž. Išlo o vodorovné rameno, ktoré mohlo
vážiť približne 35 -60 kg. Znamená to, že Kristov kríž mal
tvar CRUX COMMISSA alebo
CRUX IMMISSA. V roku 1968
archeológovia objavili v severnej časti Jeruzalema židovský
hrob z 1. storočia po Kristovi,
v ktorom našli niekoľko kostí
ukrižovaného mladého muža
menom YEHOCHANAN. Našiel sa aj zvyšok kostí jeho päty
s klincom a kúskami olivového
dreva. Nie je vylúčené, že olivové drevo sa používalo aj na
kríž Pána Ježiša, keďže olivovník bol v tom čase vo Svätej
zemi veľmi rozšírený. Tomášova námietka v Jánovom evanjeliu naznačuje, že Ježiš bol na

Keď čítame evanjeliový
opis Ježišovho umučenia, zisťujeme, že vôbec neobsahuje
podrobný opis ukrižovania,
ale len jednoduchú zmienku
,,UKRIŽOVALI HO“. Záujem
evanjelistov o kríž nie je ani historický, ani archeologický, ale
teologický a kristologický. Zameriavajú sa na duchovný význam toho, čo všetko sa odohralo na Ježišovom kríži za nás
a za naše hriechy. Pavlove listy,
ktoré sú staršie ako samotné
evanjeliá predstavujú Kristov
kríž ako radostnú zvesť kresťanstva. ,,Ale ja sa nechcem
chváliť ničím iným, iba krížom
nášho Pána Ježiša Krista, cez
ktorý je svet ukrižovaný pre
mňa a ja pre svet.“ (Gal. 6,14)
Drahí Slašťania – tešme
sa, že aj počas týchto veľkonočných dní sa stretneme
v našom chráme s trpiacim,
ukrižovaným a osláveným
zmŕtvychvstalým
Ježišom
Kristom. Prajem všetkým najmä chorým radostné a požehnané veľkonočné sviatky.


Váš kňaz Štefan Bieľak.
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Na veľkonočný stôl
kryjeme potravinárskou fóliou
a najmenej 3 hodiny necháme tuhnúť v chladničke. Pred
servírovaním formu nakrátko
vložíme do teplej vody, aspik
vyklopíme, nakrájame a ozdobíme zvyšnou pažítkou.

•Pestrý aspik

Suroviny: 150 g mrkva, 200 g
hrášok, 1ks chili paprička, 200
g biela špargľa, 300 ml zeleninový vývar, 2 ks uvarené vajce
natvrdo, 12 plátkov želatína, 1
zväzok pažitka, 4 PL vínny ocot
biely, mleté čierne korenie.
Postup: Mrkvu umyjeme,
očistíme a na hrubom strúhadle nastrúhame. Nastrúhanú mrkvu minútu povaríme
v osolenej vode, scedíme a
necháme odkvapkať. Mrazený hrášok vsypeme do vriacej
osolenej vody, 3 minúty povaríme, scedíme a necháme
odkvapkať. Čili papričku zbavíme semienok a nakrájame
na tenké kolieska. Špargľu
scedíme z nálevu, ale nálev
nevylievame. Scedenú špargľu prekrojíme na polovice.
Uvarené vajcia olúpeme a nakrájame na kolieska. Želatínu
namočíme do studenej vody.
Pažítku umyjeme a osušíme,
polovicu nakrájame nadrobno. Zmäknutú želatínu vyžmýkame a v hrnčeku pri miernej
teplote rozpustíme. Tekutú
želatínu zmiešame s nálevom
zo špargle, so zeleninovým
vývarom a dochutíme soľou,
octom, korením a koriandrom.
Pripravíme si okrúhlu formu
s vyššími okrajmi s priemerom 24 cm a vypláchneme ju
studenou vodou. Na dno nalejeme trocha pripraveného
tekutého aspiku a 20 minút
necháme tuhnúť v chladničke. Do stuhnutého aspiku ne
ukladáme malé kolieska čili,
najväčšie plátky vajec a nastrúhanú mrkvu. Opäť nalejeme časť aspiku tak, aby pokryl
zeleninu, a necháme stuhnúť
v chladničke. Do poslednej
vrstvy poukladáme špargľu,
zasypeme hráškom a nalejeme zvyšný aspik. Formu pri-

•Farebná roláda
z mletého mäsa

Suroviny: 1 kg mleté bravčové mäso, 2 Pl oleja, 2PL
mletá červená paprika, 2KL
soľ, 1 KL sušený cesnak, ½
KL čierne mleté korenie, 1,5
dl sójové mlieko. Plnka: 250 g
mrazený špenát, 5 ks vajce, 1
KL soľ, 2ks pažítka, ¼ ks červená paprika, 2 PL kremžská
horčica.
Postup: V miske si zmiešame mleté mäso, korenie, olej
a mlieko. Zľahka spracujeme
a odložíme najlepšie na celú
noc do chladničky. Z vajec a
soli pripravíme redšiu praženicu. Mrazený špenát dáme
dusiť do hrnca, pridáme 1/2
soli a po 15 min. vypneme.
Keď špenát vychladne, rukami z neho vytlačíme prebytočnú vodu. Pripravíme si alobal,
na ktorý rozotrieme mäso (do
tvaru obdĺžnika s rozmermi
cca 30x40 cm). Do stredu
mäsa rozotrieme špenát a na
neho praženicu. Navrch uložíme 2 stonky pažítky a červenú papriku nakrájanú na širšie
rezance. Roládu skrútime najskôr z jednej strany (zdvihneme alobal a jednu časť preložíme do stredu), potom to isté
opakujeme s druhou stranou
(s mäsom nerolujeme a nekrútime, potrhalo by sa nám).
Nakoniec vrch rolády potrieme horčicou. Opatrne roládu
preložíme na pekáč (môžeme
jemne potrieť olejom alebo
vodou) a pečieme 70 min. pri

teplote 180 stupňov. Potom
alobal dáme dole a roládu
dopečieme ešte 20 min. pri
teplote 220 stupňov, aby sa
nám vytvorila chrumkavá kôrka. Podávame so zemiakovou
kašou.

•Králičie medailónky
s caprese

Suroviny na 2 porcie: 2ks
králičie karé, soľ, sušený cesnak, mleté čierne korenie, 2 ks
paradajky, mozzarella, extra
panenský olivový olej, bazalka.
Postup: Kúsok mäsa narežeme na 4 časti. Naklepeme. Posypeme koreninami,
pokvapkáme olivovým olejom
a necháme odležať 2 hodiny.
Krátko smažíme na tuku . Paradajku o syr nakrájame na
kolieska, posypeme bazalkou,
najlepšie čerstvou, pokvapkáme olivovým olejom. Zamiešame s opraženým mäskom o
môžeme podávať.

•Mandarínkové rezy
s pudingom na
orechovej piškóte

Suroviny: 5 vajec, 200 g kryštálového cukru, 200 g polohrubej múky, 100 g mletých
orechov, 2 KL prášku do pečiva, 200 ml vlažnej vody, štipka
soli, 2 vanilkové pudingy 600650 ml mlieka, 500 g mäkkého tvarohu, 150 g práškového
cukru, 100 g masla, 2 malé
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mandarínkové kompóty, 2
práškové šľahačky, čokoláda
na postrúhanie.
Postup: Bielka šľaháme so
štipkou soli, kým nezačnú belieť. Pridáme cukor a šľaháme,
kým sú bielka pekne biele, lesklé a metličky zanechávajú
stopu. Pridáme žĺtka, zašľaháme ich na najnižšom stupni šľahača. Potom pridáme
orechy, vodu a nakoniec už
len ručne vmiešame preosiatu múku zmiešanú s práškom
do pečiva. Cesto vylejeme na
plech (30cm x 40cm) vyložený
papierom na pečenie. Pečieme pri 180 stupňoch 15 - 20
minút. Keď piškóta vychladne, stiahneme z nej papier
a vrátime naspäť do plechu.
Mandarínky zlejeme a necháme odkvapkať. Do mandarínkovej šťavy dolejeme mlieko
do celkového množstva 500
ml. Dobre premiešame, aby
sa šťava spojila s mliekom,
pridáme pudingový prášok a
uvaríme. Opatrne za stáleho
miešania, aby sa puding nezrazil. Do teplého hustého pudingu zamiešame maslo a za
občasného premiešania necháme vychladnúť. Medzitým
vymiešame tvaroh s práškovým cukrom. Do vymiešaného
tvarohu v malých množstvách
zašľaháme vychladnutý puding. Pridáme dobre scedené
mandarínky a ručne zamiešame. Hotový krém nanesieme
na upečený, vychladnutý korpus a rozotrieme. Odložíme
do chladničky zachladiť. Vyšľaháme práškovú šľahačku
podľa návodu a potrieme ňou
vrch zákusku. Poprášime jemne nastrúhanou čokoládou a
dáme znovu aspoň na 3 hod
do chladničky.
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UZNESENIA

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 13. marca 2014 vo volebnom období 2010 - 2014
Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s obsahom, ktorý je
uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo volí:
- Ing. Miriam Ťahúňovú a Ing.
Petra Hrica za overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.3.2014.
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Informáciu hlavného kontrolóra
obce o plnení uznesení č. 55/2013
až 76/2013.
Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu obce k
28.2.2014.
Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
- S uzatvorením Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve medzi obcou Slaská a
Ing. Danou Lavircovou Lalovou s manželom podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie:
- Žiadosť p. Emílie Marečekovej o
odkúpenie obecného pozemku.
b) ukladá:
- Obecnému úradu preveriť
uloženie inžinierskych sietí v predmetnom pozemku a zistiť užívanie
predmetného pozemku zo strany
vlastníkov susednej nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
- S udelením splnomocnenia zo
strany obce Slaská na zastupovanie
vo všetkých veciach súvisiacich so
zriadením poľovného revíru Kunešov-Kopernica podľa predloženého
návrhu od OZ Poľovnícka spoločnosť
JÄGER na pozemkoch vo vlastníctve
obce v k.ú. Kopernica.
Uznesenie č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Poskytnutie finančných pro-

striedkov z výnosu dane z príjmov
FO na 1 dieťa navštevujúce záujmové
činnosti v sume 65,00 eur/rok/dieťa.
- Poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa s trvalým pobytom
v obci Slaská (1 dieťa) navštevujúce
záujmové vzdelávanie v Centre voľného času, IČO – 37 831 411, M.R.
Štefánika 17, Žiar nad Hronom na
obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
jednorázovou splátkou v sume 65,00
eur v termíne najneskôr do 30.4.2014.
- Poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa s trvalým pobytom v obci
Slaská (1 dieťa) navštevujúce záujmové činnosti v Centre voľného času pri
Základnej škole s materskou školou
Štefana Moysesa, IČO – 00 622 605,
A. Kmeťa č. 1, Žiar nad Hronom na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 jednorázovou splátkou v sume 65,00 eur v
termíne najneskôr do 30.4.2014.
Uznesenie č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Správu hlavného kontrolóra
obce o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 1/2014.
- Záznam hlavného kontrolóra
obce o následnej finančnej kontrole
č. 2/2014.
- Záznam hlavného kontrolóra
obce o následnej finančnej kontrole
č. 3/2014.
Uznesenie č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Prijatie úveru vo výške 50.000
EUR poskytnutého zo strany Prima
Banky Slovensko, a.s., IČO – 31 575
951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičného zámeru: nákup
nehnuteľností – pozemkov a stavieb.
- Vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z
prijatého úveru.
Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Informáciu, že obec Slaská už
disponuje právoplatným rozhodnutím, ktorým sa povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „Protipovodňové

opatrenia v obci Slaská“.
- Informáciu, že obec Slaská už
disponuje právoplatným stavebným
povolením, ktorým sa povoľuje stavba „Úprava miestnych komunikácií
v obci Slaská“ v rozsahu: Úprava miestnej komunikácie – ulica
„Dielničky“, rekonštrukcia miestnej
komunikácie – ulica „Na pílu“, rozšírenie miestnej komunikácie – ulica
„Rihavice“ a úprava miestnej komunikácie – ulica „Dolina“.
- Informáciu o výsledkoch odpadového hospodárstva obce za rok 2013.
Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Rozpočtové opatrenie obce č.
1/2014 podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Správu z inventarizácie majetku obce Slaská k 31.12.2013 podľa
predloženého návrhu.
- Vyradenie majetku na základe
výsledkov inventarizácie majetku za
rok 2013 podľa predloženého návrhu v celkovej hodnote 641,84 € v
členení hmotný investičný majetok v
hodnote 121,16 € a drobný hmotný
majetok v hodnote 520,68 €.
Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Za prebytočný majetok obce
Slaská: pozemok parcela č. C-KN
243/2, vedená ako záhrada o výmere 70 m2; pozemok parcela č. C-KN
820/4, vedená ako TTP o výmere
99 m2 a pozemok parcela č. C-KN
820/9, vedená ako TTP o výmere
171 m2, všetky tri vytvorené geometrickým plánom č. 44562578002/2014 v k.ú. Slaská, obec Slaská,
okres Žiar nad Hronom.
- Prevod nehnuteľného majetku
obce Slaská: pozemok parcela č.
C-KN 243/2, vedená ako záhrada
o výmere 70 m2; pozemok parcela
č. C-KN 820/4, vedená ako TTP o
výmere 99 m2 a pozemok parcela č. C-KN 820/9, vedená ako TTP
o výmere 171 m2, všetky tri vytvorené geometrickým plánom č.
44562578-002/2014 v k.ú. Slaská,
obec Slaská, okres Žiar nad Hronom,
na základe uskutočnenia obchodnej
verejnej súťaže v zmysle § 9a ods.

1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre úspešného uchádzača obchodnej verejnej súťaže.
- Podmienky obchodnej verejnej
súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm.
b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
predpisov na prevod nehnuteľného
majetku obce Slaská:
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia
na úradných tabuliach obce Slaská,
na webovom sídle obce Slaská a v
regionálnej tlači. Písomné cenové
ponuky je treba doručiť Obecnému
úradu v Slaskej v zalepenej obálke
s označením OVS – 01/2014 s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 1. apríla
2014, vrátane dňa 1. apríla 2014 do
15,30 hod. Ponuky sa môžu predkladať len v slovenskom jazyku.
Písomný návrh musí obsahovať –
obchodné meno, resp. meno a priezvisko navrhovateľa; IČO, resp. dátum
narodenia navrhovateľa; sídlo, resp.
bydlisko navrhovateľa; parcelné číslo pozemku a jeho výmeru; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu a jemu
zodpovedajúca výmera; návrh ceny
za jeden m2 pozemku; termín a spôsob platby kúpnej ceny. Ak predmetný návrh nebude obsahovať uvedené
údaje, nebude zaradený do súťaže,
aj keď bude podaný v určenej lehote. Navrhovatelia nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Po doručení nemožno
návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať.
Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote
do 10 pracovných dní od schválenia
víťazného návrhu obecným zastupiteľstvom oznámiť vybraný návrh
prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom sídle vyhlasovateľa. V tej istej lehote sa vyhlasovateľ
zaväzuje oznámiť prijatie vybraného
návrhu úspešnému navrhovateľovi a
upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí
v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa
odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené
návrhy. Písomné návrhy je možné
doručiť osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu: Obecný
úrad Slaská, súp. č. 17, 966 22 Lutila.
Vyhlasovateľ oznamuje, že najnižšia
ponuka ceny nemôže klesnúť pod
3,00 €/m2. Víťazný návrh musí byť
schválený obecným zastupiteľstvom.

Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Za prebytočný majetok obce
Slaská: pozemok parcela č. C-KN 617,
vedená ako záhrada o výmere 365
m2, zapísaná na LV č. 1 v k.ú. Slaská,
obec Slaská, okres Žiar nad Hronom.
- Prevod nehnuteľného majetku
obce Slaská: pozemok parcela č. C-KN
617, vedená ako záhrada o výmere
365 m2, zapísaná na LV č. 1 v k.ú.
Slaská, obec Slaská, okres Žiar nad
Hronom, na základe uskutočnenia
obchodnej verejnej súťaže v zmysle
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, pre úspešného
uchádzača obchodnej verejnej súťaže.
- Podmienky obchodnej verejnej
súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm.
b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
predpisov na prevod nehnuteľného
majetku obce Slaská:
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia
na úradných tabuliach obce Slaská, na
webovom sídle obce Slaská a v regionálnej tlači. Písomné cenové ponuky
je treba doručiť Obecnému úradu v
Slaskej v zalepenej obálke s označením OVS – 02/2014 s poznámkou
„NEOTVÁRAŤ“ do 1. apríla 2014, vrátane dňa 1. apríla 2014 do 15,30 hod.
Ponuky sa môžu predkladať len v slovenskom jazyku. Písomný návrh musí
obsahovať – obchodné meno, resp.
meno a priezvisko navrhovateľa; IČO,
resp. dátum narodenia navrhovateľa; sídlo, resp. bydlisko navrhovateľa;
parcelné číslo pozemku a jeho výmeru; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
a jemu zodpovedajúca výmera; návrh ceny za jeden m2 pozemku; termín a spôsob platby kúpnej ceny. Ak
predmetný návrh nebude obsahovať
uvedené údaje, nebude zaradený do
súťaže, aj keď bude podaný v určenej
lehote. Navrhovatelia nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Po doručení nemožno
návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať.
Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote
do 10 pracovných dní od schválenia
víťazného návrhu obecným zastupiteľstvom oznámiť vybraný návrh prostredníctvom informácie zverejnenej
na webovom sídle vyhlasovateľa. V tej

istej lehote sa vyhlasovateľ zaväzuje
oznámiť prijatie vybraného návrhu
úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži
neuspejú, že ich návrhy sa odmietli.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Písomné návrhy je možné doručiť
osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu: Obecný úrad Slaská,
súp. č. 17, 966 22 Lutila. Vyhlasovateľ
oznamuje, že najnižšia ponuka ceny
nemôže klesnúť pod 3,00 €/m2. Víťazný návrh musí byť schválený obecným
zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 120/1080 (zodpovedajúca výmera podielu – 124 m2) na
pozemku parcela č. E-KN 548, vedená
ako trvalé trávne porasty o výmere
1115 m2, zapísaná na LV č. 366 v
k.ú. Slaská a spoluvlastnícky podiel o
veľkosti 51/540 (zodpovedajúca výmera podielu – 162 m2) na pozemku
parcela č. E-KN 601/1, vedená ako
orná pôda o výmere 1713 m2, zapísaná na LV č. 948 v k.ú. Slaská od
predávajúcej - Anna Lehotkaiová, nar.
27.3.1952, bytom Morovnianska cesta
č. 1792/27, 972 51 Handlová, za kúpnu cenu spolu v sume 77,22 eur.
Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 (zodpovedajúca výmera podielu – 10 m2) na pozemku
parcela č. E-KN 82/1, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere
20 m2, zapísaná na LV č. 333 v k.ú.
Slaská a spoluvlastnícky podiel o
veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera
podielu – 1 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 82/3, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3 m2,
zapísaná na LV č. 993 v k.ú. Slaská
od predávajúcej – Anna Vrbovská,
nar. 23.7.1937, bytom Š. Moysesa
č. 36/5, 965 01 Žiar nad Hronom, za
kúpnu cenu spolu v sume 16,50 eur.
Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 12 m2) na pozemku parcela č. E-KN 53/3, vedená
ako zastavané plochy a nádvoria o
výmere 47 m2, zapísaná na LV č. 985
v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o
veľkosti 1/32 (zodpovedajúca výmera
podielu – 3 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 78, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 80 m2,
zapísaná na LV č. 57 v k.ú. Slaská a
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/16
(zodpovedajúca výmera podielu – 66
m2) na pozemku parcela č. E-KN
554, vedená ako trvalé trávne porasty
o výmere 1050 m2, zapísaná na LV
č. 913 v k.ú. Slaská od predávajúcej
– Mária Zavažanová, nar. 5.8.1952,
bytom J. Poničana 2413/61, 960 01
Zvolen, za kúpnu cenu spolu v sume
40,32 eur.
Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 (zodpovedajúca
výmera podielu – 58 m2) na pozemku parcela č. E-KN 415, vedená
ako orná pôda o výmere 696 m2,
zapísaná na LV č. 918 v k.ú. Slaská
a spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/6 (zodpovedajúca výmera podielu
– 97,5 m2) na pozemku parcela č.
E-KN 594, vedená ako orná pôda o
výmere 585 m2, zapísaná na LV č.
404 v k.ú. Slaská od predávajúcej
– Naďa Hricová, nar. 22.11.1979,
bytom Slaská č. 8, 966 22 Lutila, za
kúpnu cenu spolu v sume 41,99 eur.
Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5/16 (zodpovedajúca
výmera podielu – 422 m2) na pozemku parcela č. E-KN 257/30, vedená
ako orná pôda o výmere 1351 m2,
zapísaná na LV č. 1002 v k.ú. Slaská
a spoluvlastnícky podiel o veľkosti
5/64 (zodpovedajúca výmera podielu
– 3 m2) na pozemku parcela č. E-KN
451, vedená ako orná pôda o výmere 42 m2, zapísaná na LV č. 1007 v
k.ú. Slaská od predávajúcej – Jolana

Procházková, nar. 5.11.1956, bytom
Slaská č. 158, 966 22 Lutila, za kúpnu
cenu spolu v sume 114,75 eur.
Uznesenie č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľnosti v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 (zodpovedajúca
výmera podielu – 60 m2) na pozemku parcela č. C-KN 193/2, vedená
ako zastavané plochy a nádvoria o
výmere 120 m2, zapísaná na LV č.
842 v k.ú. Slaská od predávajúceho
– Ľubomír Hlaváčik, nar. 3.8.1956,
bytom Svitavská č. 903/14, 965 01
Žiar nad Hronom, za kúpnu cenu
spolu v sume 180,00 eur.
Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľnosti v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 (zodpovedajúca
výmera podielu – 60 m2) na pozemku parcela č. C-KN 193/2, vedená
ako zastavané plochy a nádvoria o
výmere 120 m2, zapísaná na LV č.
842 v k.ú. Slaská od predávajúcej
– Marta Hlaváčová, nar. 10.5.1951,
bytom Kosorín č. 92, 966 24 Janova
Lehota, za kúpnu cenu spolu v sume
180,00 eur.
Uznesenie č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to pozemok parcela č.
C-KN 541/1, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 73 m2;
pozemok parcela č. C-KN 541/2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria
o výmere 50 m2; pozemok parcela č.
C-KN 541/3, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 66 m2;
pozemok parcela č. C-KN 542, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o
výmere 38 m2 a rodinný dom súp. č.
169 postavený na pozemku parcela č.
C-KN 541/1, všetky nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1044 v k.ú. Slaská od
predávajúceho – spol. Hypo Collector,
s.r.o., IČO – 46 526 382, so sídlom
Jablonové č. 116, 900 54, za kúpnu
cenu spolu v sume 11.000,00 eur.
Za správnosť: Zuzana Mojžišová,
v.r., Daniel Gelien, v.r., starosta obce

Informovanosť občanov cez SMS. Aby sa informácie dostali do každej domácnosti včas, rozhodli sme sa poskytnúť aj systém zasielania hromadných
SMS. To znamená, že zo strany obce príde na mobil do vašej domácnosti správa s oznamom, ktorý budeme považovať za dôležitý. Preto sme dali občanom
možnosť, aby nám doručili jedno číslo mobilného telefónu za domácnosť, na ktoré posielame dôležité oznamy obce prostredníctvom krátkych správ.
Našu ponuku využilo viac ako 30 domácností, ktoré dnes už informácie dostávajú na mobil cez SMS a nemusia sa obávať, že dôležitý oznam v miestnom
rozhlase prepočuli, alebo neboli doma, keď bol oznam vyhlasovaný. Veríme, že aj takáto služba zlepšila vašu informovanosť a dôležité oznamy sa k vám
dostávajú rýchlo, bezplatne a včas. Ak o túto službu prejavia záujem aj ďalšie domácnosti, stačí kontaktovať obecný úrad, kde nahlásite domácnosť, číslo
mobilu a podpíšete prehlásenie, že vám obecný úrad môže doručovať oznamy na váš telefón.
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Jarné upratovanie v Slaskej Kontajner na šatstvo
Občianske združenie Pro
Slaská každoročne na jar organizuje jarné upratovanie v
katastri obce v spolupráci s
obecným úradom. Tento rok
jar prišla akosi skôr a prerastajúca tráva si vynútila skorší
termín jarného upratovania
ako po minulé roky. A tak sa
skupinka dobrovoľníkov zhromaždila na dvore obecného
úradu v poslednú marcovú
nedeľu, aby sme prírodu odbremenili od záťaží odpadkov.
Extravilán obce sa rozdelil na
tri skupiny, z ktorých každá
obdržala plastové vrecia a
upratovanie mohlo začať.
Treba uviesť, že každý rok
sa situácia v okolí obce mení
k lepšiemu a to zrejme dobre
fungujúcou separáciou odpadov. Korektným prístupom
občanov sa tak odpad vyprodukovaný v obci dostáva
cez separáciu na zberný dvor
a odtiaľ vo vyseparovaných
zložkách putuje na zhodnotenie alebo na likvidáciu. Staré
environmentálne záťaže z minulých období sa však ešte z

času na čas objavia a tak sú
predmetom jarného upratovania. Aj tento rok sme riešili
niektoré lokality takéhoto typu
a máme v pláne v tom pokračovať, aby náš kataster bol
atraktívny nielen prírodou, ale
aj čistotou.
Ďakujeme všetkým, ktorí
sa jarného upratovania osobne
zúčastnili, ale ďakujeme aj občanom, ktorí v rámci súkromných prechádzok odpad vyzbierajú a následne nám jeho
sústredenie oznámia. No a
chceme sa poďakovať aj vám
všetkým, ktorí sa pravidelne
zapájate do separácie odpadov v obci a chránite tak tento
kúsok zeme, aby bol nezničený zachovaný aj pre vaše deti
a vnúčatá. Upratovanie v rámci katastra môže vykonať ktokoľvek a kedykoľvek pri prechádzke do lesa a podobne.
Vyzbieraný odpad stačí potom
ponechať pri zbernom dvore,
resp. nahlásiť obecnému úradu, kde ste vyzbieraný odpad
sústredili a my zabezpečíme
jeho odvoz a dotriedenie.

ODPAD ZA ROKY 2011 – 2013

množstvo v tonách

KOMODITA:
rok 2011
rok 2012 rok 2013
SKLO
15,05
12,76
14,55
PLASTY
7,30
9,63
9,75
TEXTÍLIE
3,30
1,5
0,9
VYRAD. ELEKTR. ZARIADENIA
2,12
1,05
0,7
ETERNIT
0,96		
ZMESOVÝ KO - kuka nádoby
20,92
20,21
22,53
OBJEMOVÝ ODPAD - kontajnery
17,26
9,94
13,32
AKUMULÁTORY			
PAPIER
5,11
3,16
2,63
KARTÓN
0,45
1,06
0,92
Fe MIX
1,46		
3,91
Al MIX
0,06		
0,06
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY		
0,82
OBALY Z KOVU		
1,42
0,18
ODPAD OBSAHUJÚCI NL		
2,49
1,19

Minimálne 2-krát ročne
majú obyvatelia možnosť odovzdať obnosené oblečenie na
charitu vo vopred určený termín zberu na obecnom úrade.
Toto nechcené oblečenie putuje následne pre iných, ktorí
ho ešte využijú alebo na likvidáciu, ak už nie je použiteľné.
V rámci skvalitnenia služieb
občanom počnúc mesiacom
marec bude takáto služba
časovo neobmedzená. To
znamená, že bude možné oblečenie odovzdať po celý rok
do špeciálneho zeleného kontajnera, ktorý je umiestnený
pri zbernom dvore. Tento kontajner je viditeľne označený a
je na ňom zobrazený spôsob
vkladania šatstva. Samozrejme, že je zakázané vhadzovať
iné komodity, ktoré nie sú na
kontajneri zobrazené. Okrem

šatstva, obuvi a textílii je možné odložiť v ňom aj nepotrebné hračky pre deti. Sme presvedčení, že táto služba bude
pre občanov prínosom a zbavia sa staršieho oblečenia kedykoľvek bez nutnosti čakania
na vyhlásené termíny zberu.

Najvyšší súd ponechal cestu obci
A je to čierne na bielom.
Najvyšší súd Slovenskej
republiky dňa 18. februára
2014 verejne vyhlásil rozsudok, ktorým potvrdil doterajšie rozhodnutia súdov, že
cesta v slaštianskej doline
zostáva vo vlastníctve obce.
Ale pekne od začiatku. V
rámci projektu pozemkových
úprav (komasácia) boli vlastníkmi schválené zásady pre
umiestnenie nových pozemkov. S týmito zásadami vyjadrilo súhlas 77,80 % z celkovej
výmery vlastníkov a podľa
týchto zásad medzi opatrenia
spoločného zariadenia patrila
aj hlavná cesta v doline ako
prístupová komunikácia k ďalším pozemkom. Viac ako 2/3
vlastníkov teda odsúhlasilo, že
táto cesta zostane vo vlastníctve obce ako prístupová komunikácia, čo bolo aj logické.
Nevieme prečo a z akého
dôvodu štát prostredníctvom
príslušného obvodného pozemkového úradu urobil zmenu a to tak, že túto cestu chcel
zapísať do vlastníctva súkromnej obchodnej spoločnosti bez

toho, aby to bolo odsúhlasené
minimálne 2/3 vlastníkov výmery pozemkov. Proti takémuto
postupu sa vzoprelo miestne
pozemkové spoločenstvo, ktorému postupne dali za pravdu
krajský pozemkový úrad, ministerstvo pôdohospodárstva,
ale aj Krajský súd v Bratislave.
Práve voči rozsudku bratislavského krajského súdu sa obchodná spoločnosť odvolala a
tak celú vec riešil nakoniec Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Ten nakoniec rozsudok krajského súdu potvrdil a v odôvodnení uviedol, že zásady pre
umiestnenie nových pozemkov, vrátane prístupových komunikácií ako spoločných zariadení, boli riadne schválené
a pre všetkých záväzné. Spoločné zariadenia (teda aj lesné
cesty) tak boli právom prevedené do vlastníctva obce.
Lesná cesta v slaštianskej doline tak zostáva vlastníctvom
obce ako spoločné zariadenie
a teda prístupová komunikácia slúžiaca všetkým osobám
s vlastníctvom nehnuteľností
nachádzajúcich sa v danej oblasti pozemkových úprav
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Suché jarné počasie a nebezpečenstvo vzniku požiarov
Vzhľadom k tomu, že prichádzajú krásne slnečné dni
chceme upozorniť na všeobecne známy a medializovaný zákaz vypaľovania porastov bylín,
kríkov a stromov. Občania túto
činnosť a riziko s ňou spojené
aj napriek tomu často podceňujú a porušujú. Ak sa pozrieme na štatistiku požiarovosti
za rok 2013 na území okresov
Žiar nad Hronom, Žarnovica a
Banská Štiavnica vzniklo spolu 152 požiarov a priame škody boli 321 660,- €. Pri týchto
požiaroch nedošlo k usmrteniu
osôb, zranená bola jedna osoba. Vychádzajúc z tejto štatistiky bolo najčastejšou príčinou
vzniku požiaru vypaľovanie
suchých trávnatých porastov
a to až 49 prípadov s priamou
škodou 3 980,- €. O lesných
požiaroch môžeme hovoriť iba
v dvoch prípadoch, ale finančná škoda je oveľa väčšia ako v
prípade vypaľovania trávnatých
porastov a to až 6 035,- €. Na

prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej
ploche alebo spaľovanie zhrabaných porastov, môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov.
Oheň v otvorenom priestore
sa za vhodných klimatických
podmienok šíri veľmi rýchlo a
svojimi rozmermi neraz spôsobí škody nielen na majetku,
životnom prostredí, ale i na
životoch a tiež môže spôsobiť
veľké ekologické straty a to
napr. stratu veľkej časti lesa,
chránených porastov a bylín a
taktiež úhyn chránených živočíchov.
V prípadoch dlhotrvajúceho
sucha, zvýšeného výskytu požiarov a vysokého požiarneho
nebezpečenstva v lesoch, vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Žiari nad Hronom čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru. Veľmi dôležité je tiež
pripomenúť, že vypaľovanie po-

rastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi prísne zakázané v každom ročnom období a
to nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru! V
prípade porušenia tohto zákazu
hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,- €
, resp. v blokovom konaní do
výšky 100,- € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu
až do výšky 16 596,- € .
Občania by sa mali oboznámiť aj s všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré
upravujú aj spôsob spaľovania
odpadov na voľnom priestranstve a v niektorých prípadoch
ho aj zakazujú!
Spaľovanie nie je jediný
spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu. Je možné
zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov, ktorých od-

voz zabezpečuje obec alebo
ho priamo vyvážať do zberných dvorov.
Aj touto cestou chceme
ľudí upozorniť na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba pri
spaľovaní horľavých látok na
voľnom priestranstve povinná
dodržiavať: oznámiť pred začatím spaľovania miesto a čas
spaľovania na Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiari nad Hronom
(t.č.150), sledovať klimatické
podmienky, kontrolovať miesto
spaľovania, ukladať horľavé látky do upravených hromád tak,
aby neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi
časticami okolie, zabezpečiť
potrebné množstvo hasiacich
prostriedkov na zabránenie
rozšírenia ohňa, vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania, po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a
preventívne kontrolovať okolie
po určitý čas.

pplk. Ing. Slavomír Búci

Vyhodnotenie ankety z roku 2013
Obec Slaská v roku 2013 organizovala anonymnú anketu z
dôvodu získania návrhov, pripomienok a podnetov pre prípravu
projektov na čerpanie finančných prostriedkov z európskych
fondov v novom programovacom období 2014-2020. Každá
domácnosť dostala možnosť
zúčastniť sa tejto ankety prostredníctvom vyplnenia formulára, ktorý mohla odovzdať. Zverejňujeme vám výsledky názorov
na veci verejné, ktoré sme získali
od vás. Tu sú vaše odpovede na
nasledovné otázky:
Čo by ste vy ako starosta/tka
v obci zmenili ako prvé?
» oživiť dobrovoľný požiarny zbor
» vyznačiť turistickú trať Slaská
- Kremnica spolu s informačnými tabuľami
» upraviť svah v časti obce Hlboká
» odstrániť nefunkčné stavby na
JRD a upraviť jeho areál
» opraviť výtlky na miestnych
komunikáciách
» renovovať schody v cintoríne
» osadiť lavičku v dolnej časti
cintorína
» vytvoriť parkovisko pri hornej
časti cintorína

» rekonštruovať interiér domu
smútku
» vytvoriť prestrešenie pre
domom smútku
» prinútiť vlastníkov domov
k osadeniu dažďových žľabov
a zvodov
» vytvoriť viac priestoru pre hry
s deťmi
» umiestniť separačné nádoby
v obci
» vytvoriť viacúčelové športové
ihrisko
» vyčistiť koryto miestneho
potoka
» vybudovať chodník od bývalej
pivárne po Konzum
» upraviť povrchy existujúcich
chodníkov

Aký by bol váš návrh zmeny
okolia v blízkosti Vášho bydliska?
» uložiť telefónne káble do zeme
» opraviť chodník v uličke pri
Šmikni
» čiastočne upraviť prístupové
cesty z polí do obce
» zabezpečiť reguláciu potoka
cez fondy EÚ
» osadiť záchytné siete na
futbalovom ihrisku
» umiestniť smetné koše v areáli
TJ (telovýchovná jednota)

» osadiť lampu verejného
osvetlenia pri garáži na TJ
» upraviť hornú časť cesty na
Hrabí, aby netiekla po nej voda
z poľa
» zakázať umývanie áut na
miestnych komunikáciách
» upravovať verejnú zeleň,
doplniť viac lavičiek
» upraviť cestu dole Škôlkou
a na Píle
» zakázať bezplatné parkovanie
áut na verejných
priestranstvách
» vybudovať chodník od kostola
k cintorínu
» vybudovať chodníky na
cintoríne, kde to umožní
rozmiestnenie hrobových miest
» čistiť odvodňovacie jarky
» čistiť a udržiavať celoročne
okolie domov

Čo vám v našej obci najviac
chýba?
» multifunkčné športové ihrisko

» lyžiarska zjazdovka
» plocha na korčuľovanie
» služby - kaderníčka, holičstvo,
cukráreň
» všeobecná komunikácia
a porozumenie medzi občanmi
» kultúrne podujatia pre všetky
vekové kategórie

» jeden dlhší pracovný deň na
OcÚ
» modernizácia miestnej predajni
potravín ( väčší sortiment
tovaru)
» prestrešenie autobusovej
zástavky pod Jednotou
» viac informačných tabúľ
v jednotlivých častiach obce
» viac preliezok pre deti
v oddychovej zóne
» divadlo pre deti
» smetné koše v oddychovej zóne
» kanalizácia obce
» vybudovanie nových
chodníkov
» kamerový systém

Akým spôsobom viete pomôcť
pri rozvoji obce vy ako občan/
občianka/podnikateľ?
» finančnými darmi
» dobrovoľnými brigádami
» udržiavaním poriadku v okolí
vlastného bydliska
» zapojením sa do obecných akcií
» poskytnutím občerstvenia pre
brigádnikov
» starostlivosťou o verejnú zeleň
v blízkosti bydliska
» dobrým slovom a dobrým
skutkom
» zapájaním sa do aktivít na
skrášlenie obce
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Jubilanti
našej obce
50 rokov

Viera Gajanová
Miloš Hurtík
Valentína Dubovská

55 rokov

Jozef Kukučka

60 rokov

Ladislav Michňa

70 rokov

Mária Koková

75 rokov

Anna Futáková
Anna Páleníková
Emília Hricová

Všetkým našim
jubilantom srdečne
blahoželáme!

Štatistický
prehľad obyvateľov
Počet obyvateľov v obci
k 31. 3. 2014 – 487
Deti do 15 rokov:
101
Občania nad 15 rokov:386
Chlapcov:43
Dievčat:58
Mužov:191
Žien:195
Priemerný vek:
41
Odhlásení:
Slávka Gašparová
Lucia Mikulová
Prihlásená:
Veronika Zimanová
Navždy nás opustil:
Stanislav Hric

NOVINY OBCE SLASKÁ
Štvrťročník obce Slaská.
Vydáva obec Slaská, Obecný
úrad. IČO 00320994.
Adresa redakcie: Obecný úrad
Slaská, tel./fax: 045/672 61 32.
Vyšlo: apríl 2014.
Tlač: LONFINGER s.r.o., Lutila, e-mail: info@lonfinger.com
ISSN: 1338-8452. Registrácia:
EV3156/09. Cena: nepredajné.

HLÁSNIK

Upozornenie farmy
TOBYROW, s.r.o.
Farma Tobyrow, s.r.o. upozorňuje občanov, že na pastvách v okolí obce Slaská sú
už súčasťou stáda hovädzieho dobytka aj plemenné býky.
Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné rešpektovať elektrické oplotky a nevstupovať na
pastvy. V prípade nerešpektovania tohto upozornenia môže
dôjsť k stretu s uvedeným
zvieraťom, čo môže spôsobiť
ublíženie na zdraví človeka až
s následkom smrti. Preto je
vstup na pastvy možný len na
vlastnú zodpovednosť. Toto
upozornenie platí do konca
júna 2014. Po tomto dátume
treba brať ohľad na stádo hovädzieho dobytka a zvýšiť pozornosť a opatrnosť v prípade
vstupu na pastvy. Počas celého roka však platí upozornenie, že prípadný vstup za elektrické oplotky je možný len na
vlastnú zodpovednosť každej
osoby. Farma Tobyrow, s.r.o.
ďakuje za pochopenie.

Čakajú nás eurovoľby
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.
Volebnou miestnosťou v obci
Slaská bude zasadačka obecného úradu. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13
poslancov. Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú
občania Slovenskej republiky,
ktorí najneskôr v deň volieb
dovŕšili 18 rokov veku a majú
na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt. Taktiež občania
Slovenskej republiky, ktorí
najneskôr v deň volieb dovŕšili
18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a ani na území iného členského štátu Európskej
únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej
republiky. Volieb do Európskeho parlamentu sa môžu

zúčastniť aj občania iných
členských štátov Európskej
únie, ktorí najneskôr v deň
volieb dovŕšili 18 rokov veku
a majú povolený trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky
a na základe vlastnej žiadosti
boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do
zoznamu voličov je potrebné
predložiť obci, v ktorej má
občan trvalý pobyt najneskôr
40 dní predo dňom volieb (t.j.
najneskôr 14.4.2014).

Slašťanská kapela
koncertovala
V lete minulého roku Slašťanská kapela nám spríjemnila
nedeľné popoludnie a to koncertom na miestnom futbalovom ihrisku. Koncert bol venovaný širokej verejnosti a bol
takým malým experimentom,
či o takýto žáner bude záujem.
Po úspechu z leta sa preto
chlapci zo Slašťanskej kapely
rozhodli, že opäť spríjemnia
občanom nedeľné popoludnie
a predvedú svoju záľubu. Pre-

Fotka kostolnej veže
bodovala
„Wiki miluje pamiatky“ je každoročná medzinárodná fotografická súťaž organizovaná
celosvetovou komunitou wikipedianov. Účastníci súťaže
urobia fotografie historických
pamiatok a pamiatkových
miest vo svojom regióne a
zverejnia ich na Wikimedia
Commons.
Prvá súťaž sa konala v roku
2010 v Holandsku. Ďalší rok
sa rozšírila do ďalších európskych krajín. V roku 2013 sa
tejto súťaže zúčastnila i vnučka
našej
chatárky
pani
Hrošovej,
ktorá do súťaže
zaslala fotografiu
z prostredia našej
obce, konkrétne
vežu nášho kostolíka. Z celového počtu 2 728
fotografii zo Slovenska, skončila
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to usporiadali Novoročný koncert, ktorý sa konal 2. februára
so začiatkom o 16.-tej hodine.
Toto podujatie prilákalo okolo
50 priaznivcov dychovej hudby. V sále kultúrneho domu sa
rozozneli tóny a zazneli známe skladby v podaní našich
šikovných hudobníkov. Nečudo, že nejeden návštevník si
pospevoval spolu so speváčkami. Príjemným prekvapením
bolo aj vystúpenie speváčok
zo Sebedražskej kapely, ktoré
prijali ponuku a vystúpili spolu so Slašťanskou kapelou.
Hudobníci po vedením Mirka
Mikulu majú široký repertoár
skladieb a preto zahrali všetky
možné hudobné štýly. Od moderných skladieb, cez repete
a až po klasické dychovkové
piesne. Nedeľné popoludnie
sme strávili v príjemnej atmosfére a preto im patrí naše
ďakujem. Už teraz sa tešíme
na ďalšie podobné koncerty. Veríme, že nabudúce nás
občanov príde viac. A možno
neostane len pri koncerte, ale
budeme spievať a tancovať až
do rána.
jej fotografia v prvej desiatke
a postúpila do medzinárodnej
súťaže.
Výhodou tejto súťaže je, že i
keď nevyhráte, fotografiu si
môžete pozrieť na Wikipedii a
tak i vy prispieť do,, knižnice
”, z ktorej väčšinou príspevky
berieme ako dávame.
Touto cestou by sme chceli
pogratulovať víťazke Caroline
Turazovej, študentke gymnázia a poďakovať jej mamine,
že sa s nami podelila o úspech
jej dcéry, ktorá sa postarala o
nečakanú, ale úspešnú propagáciu našej obce.

