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Vedenie obce zložilo sľub

V stredu 8. decembra
2010 sa konalo ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva po komunálnych
voľbách. Sľub zložil staronový
starosta obce Daniel Gelien.
Do jeho rúk zase zložili sľub
zvolení poslanci Zdeno Fronc,
Ing. Arnošt Göth, Ing. Miroslav
Hric a poslaneckí nováčikovia
Ing. Miriam Ťahúňová a Ing.
Peter Hric. Zároveň poslanci
prerokovali nevyhnutné body
programu
ustanovujúceho
zasadania a prijali uznesenia
v rámci metodického návodu
Ministerstva vnútra SR č.
SVS-OKMVS2-2010/025897
zo 16. novembra 2010. Konkrétne informácie je možné
získať vo zverejnených uzne-

seniach a zápisnici. Tohto
slávnostného zasadnutia sa
zúčastnili aj odchádzajúci
poslanci Ľudmila Mojžišová
a Jozef Tölgyesi, predsedníčka miestnej volebnej komisie
Jana Tomková, dôstojný pán
farár Mgr. Štefan Bieľak, riaditeľka SČK Alica Jasenáková,
predseda JDS v Slaskej Mgr.
Vladislav Mikula, hlavný kontrolór obce JUDr. Ján Belička
a samozrejme administratívna pracovníčka OcÚ Zuzana
Mojžišová. Od zloženia sľubu
čaká starostu obce a poslancov práca v prospech obce na
ďalšie volebné obdobie 2010
– 2014.
(Výsledky komunálnych
volieb nájdete na 2. strane.)

Miestne dane
za rodinné domy
zostávajú nezmenené
Miestne dane z nehnuteľnosti za rodinné domy,
zastavanú plochu a záhrady
zostávajú už štvrtý rok nezmenené a nebudú sa v roku 2011
zvyšovať. Naviac bola zrušená daň za skleníky, keďže
väčšina z nich bola zničená ľadovcom v auguste tohto roku.
Taktiež sa nezvyšuje miestny
ročný poplatok za likvidáciu
odpadov a zostáva v sume
6,50 eur ročne na jednu osobu. Nezmení sa ani cena žetónu za vývoz zbernej nádoby
po uhradení celoročného poplatku a žetón si bude možné

i naďalej zakúpiť v cene 2,50
eur za kus. O zachovaní výšky daní a poplatkov rozhodlo
obecné zastupiteľstvo. V roku
2011 sa pripravuje zavedenie
poplatku za nájom hrobového
miesta na miestnom cintoríne.
Ide o poplatok, ktorý mal byť
vyberaný v zmysle zákona už
niekoľko rokov, avšak obec
k jeho vyberaniu pristúpi až
v roku 2011. O konkrétnej
výške poplatku za nájom
hrobového miesta rozhodne
obecné zastupiteľstvo v prvom
štvrťroku 2011.
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História obce
Rok 1964
Kultúrna činnosť.
Kultúrno – výchovná
činnosť v tomto roku nebola
na žiadúcej úrovni. Československý červený kríž, ktorý
tvoria väčšinou členky únie
žien usporiadal v priebehu
roka 4 zdravotné prednášky.
Práca s občanmi rómskeho
pôvodu nebola potrebná,
pretože v obci žijú dve rodiny
občanov rómskeho pôvodu,
ktoré sú na úrovni ostatných
obyvateľov. Členky únie
žien a ostatné ženy v obci je
potrebné pochváliť, pretože
ich zásluhou záhumienkári
prekročili plán dodávky vajec. Mali odovzdať 9000 ks
a odovzdali 12260 ks a 500
l mlieka. Hoci únia žien pracovala v tomto roku slabšie,
predsa pomoc našich žien
poľnohospodárstvu bola dobrá, pretože všetky práce, ktoré mohli ženy previesť podľa
svojich síl a schopností, urobili kvalitne a včas. Škoda, že
ženy, ktoré pracujú v živočíšnej výrobe, nie sú členkami
únie žien, pretože takto sa
len ťažko mohla organizovať
súťaž medzi jednotlivými
skupinami pracovníčok JRD.
V priebehu roku 1964 bola
vo voľbách zvolená nová
predsedníčka únie žien a to
p. Anna Šusterová. Keďže
je ešte mladá a v práci únie
žien nemá veľké skúsenosti,
ONV pridelil do obce aktivistku, ktorá usmerňovala prácu
únie žien. Pod vedením Anny
Šusterovej si dali členky únie
hodnotný záväzok v akcii „Z“.
Pri ukončení MŠ chcú odpracovať 140 hodín zdarma.
Svoj záväzok splnili.

POĎAKOVANIE
Prostredníctvom obecných
novín Hlásnik by som sa chcela
poďakovať všetkým, ktorí sa dňa
10. novembra 2010 prišli rozlúčiť
s našou mamičkou Annou Puskeilerovou. Zároveň sa chcem poďakovať Obecnému úradu v Slaskej
a Slovenskému červenému krížu
za prípravu smútočného posedenia po obrade pohrebu.
Anna Kutašová
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Výsledky komunálnych volieb
konaných 27. novembra 2010 v obci Slaská

Celkový počet voličov zapísaných do zoznamu....................
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky..............................
Počet odovzdaných obálok...................................................
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby OZ..................
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu..........

393
305
305
293
299

Počet platných hlasov jednotlivých kandidátov na poslancov OZ:
Zdeno Fronc.......................................................................... 206
Ing. Arnošt Göth.................................................................... 186
Ing. Miroslav Hric................................................................... 148
Ing. Peter Hric....................................................................... 159
Ľudmila Mojžišová................................................................. 120
Ing. Miriam Ťahúňová............................................................ 202
Martin Vanka........................................................................... 98
Slavomír Vanka....................................................................... 85
Juraj Vanko............................................................................. 74
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Zdeno Fronc, Ing. Miriam Ťahúňová, Ing. Arnošt Göth, Ing. Peter
Hric a Ing. Miroslav Hric.
Počet platných hlasov jednotlivých kandidátov na starostu obce:
Daniel Gelien......................................................................... 211
Slavomír Vanka...................................................................... 88
Za starostu obce bol zvolený:
Daniel Gelien
Volebná účasť voličov v %: 77,61
V Slaskej, 27.novembra 2010 o 21,17 hod.

Pošta od čestnej občianky

Vážený pán starosta, vážené obecné zastupiteľstvo,
dovoľte, aby som Vám pri
príležitosti prvého pracovného
zasadania Vášho zastupiteľstva zablahoželala k zvoleniu
do nového volebného obdobia
a vyjadrila potešenie nad tým,
že občania Slaskej Vám prejavili dôveru v tohtoročných
komunálnych voľbách. Vybrali si
Vás preto, že svojou doterajšou
prácou ste ich presvedčili, že
Vašou úprimnou snahou je zveľaďovať obec a zlepšiť každo-

denný život ľudí vo Vašej obci.
Z vlastných skúseností viem,
že práca v prospech občanov
nie je prechádzka ružovou záhradou, ale keď človek nájde
v tejto práci určitý zmysel svojho
poslania, teší ho, že práve on
má možnosť pomôcť svojím
rozhodnutím prispieť k novým
možnostiam svojej obce. Práve
Vy máte v súčasnosti v rukách
osud obce na ďalšie štyri roky
a som presvedčená, že svoj
mandát naplníte podľa predstáv
občanov a nadviažete na pozitívne kroky predchádzajúceho
obdobia v rozvoji Slaskej.
Želám Vám, aby ste vytvorili spolu so starostom kvalitný
tím ľudí, ktorý dokáže naplniť
svoje volebné sľuby a mali ste
dostatok energie a odhodlania
prekonávať prekážky, ale aj
tešiť sa z radostí a úspechov.
Veď život je vždy krásny. Len tú
krásu treba vedieť nájsť.
S úctou
Zdenka Kramplová, v.r.
V Bratislave 10.12.2010

Informácia
o kvalite
ovzdušia
Zákonom č. 137/2010
Z.z. o ovzduší bola krajským
úradom životného prostredia
v § 25 odseku 1 ustanovená
povinnosť sprístupňovať informácie verejnosti a najmenej
raz za rok zverejniť informáciu o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na
jeho znečisťovaní. V súlade
s uvedeným Krajský úrad životného prostredia v Banskej
Bystrici vypracoval materiál
„Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých
zdrojov na jeho znečisťovaní
v Banskobystrickom kraji za
rok 2009“. Uvedená informácia je zverejnená na stránke
Krajského úradu životného
prostredia v Banskej Bystrici
(www.bb.kuzp.sk) v časti
„Aktuálne informácie“. Verejnosť má možnosť nahliadnuť
do uvedeného materiálu na
Krajskom úrade životného
prostredia v Banskej Bystrici, resp. aj na Obvodnom
úrade životného prostredia
v Banskej Štiavnici, resp. na
stálych pracoviskách v Žarnovici a v Žiari nad Hronom (Ul.
SNP 124, I. poschodie).
Veľa krásnych chvíľ
v príjemnej atmosfére
Vianoc, pevné zdravie, veľa
šťastia a pohody v novom
roku zo srdca prajeme
všetkým našim čitateľom.
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Vážení Slašťania,

prihováram sa Vám ako
staronový starosta, ktorý po
štyroch rokoch účtoval svoju
prácu. Niekomu sa môže zdať,
že štvorročné obdobie je dlhý
čas, ale môžete mi veriť, že
vždy to ubehne ako voda. Nikdy
to nie je ľahké a nikdy to nie je
jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. Je to práca, ktorá prináša povinnosti, ale aj radosť.
Je to práca s ľuďmi a tá vie byť
výnimočná v pozitívnom, ale aj
v negatívnom zmysle.
Chcem sa poďakovať každému jednému voličovi bez rozdielu
koho volil, že k volebnej urne prišiel vyjadriť svoj názor. Bolo vás
skoro 80 % tak ako pred štyrmi
rokmi a to je dôkaz, že veci verejné v našej obci nie sú občanom
ľahostajné a keď majú možnosť,
prídu voľbou vyjadriť svoj názor.
Je to dôkaz vyspelosti občanov
a dôkaz, že na Slaskej ľuďom
záleží. Samozrejme ďakujem
za prejavenú dôveru a podporu,
ktorú ste vyjadrili mojej osobe.
Beriem to ako záväzok a budem
sa snažiť nesklamať. Zároveň chcem poďakovať odchádzajúcim
poslancom Jožkovi Tölgyesimu
a Milke Mojžišovej za pomoc,
ktorú mi počas výkonu mandátu
poskytli. No a novozvoleným poslancom želám hlavne veľa trpezlivosti v práci pre obec a teším sa
na vzájomnú spoluprácu.

Ak mám urobiť sebareflexiu,
tak nemám problém napísať, že
vždy sa dá urobiť viac a vždy je
možné niektoré problémy riešiť
lepšie. Keby sa dal vrátiť čas,
tak aj ja by som presne vedel,
ktoré záležitosti by som riešil
inak. Ale človek sa vždy musí
rozhodnúť v istý čas a vždy až
ten čas ukáže, či sa rozhodol
správne. Netvrdím o sebe, že
som ten najlepší kandidát na
funkciu starostu obce a rozumiem aj názorom, že po10 rokoch bol možno čas na zmenu.
Ale ponúkol som výsledky práce
a predstavil vízie do budúcnosti
a uspel som. Rozhodli ste vy
občania a vaše hlasovanie je
najspravodlivejším
meradlom
ohodnotenia doterajšej práce.
Posledná kampaň mi priniesla
veľa nového a viem si z nej
vybrať to, čo ma v práci môže
posunúť smerom vpred.

Voľby sú za nami, utíchli
emócie a čaká nás reálny život
s riešením problémov, ktoré
nám prídu do cesty. Myslím
si, že aj Slaská si teraz zaslúži
pokoj, súdržnosť a samozrejme
hľadanie možností, ako život
v nej urobiť kvalitnejším. Preto
uvítam akúkoľvek komunikáciu
s kýmkoľvek, kto sa chce pridať
a svojim názorom, nápadom,
či myšlienkou pomôcť v rozvoji
tejto malebnej dedinky. Ak skutočne všetkým záleží na tom,
aby sme si tu žili lepšie, tak sa
pokojne pridajte do verejného
života v našej obci a ponúkajte
návrhy počas ďalšieho obdobia.
Možnosť komunikovať s nami
je dnes otvorená pre všetkých
a žiadny hlas, ani ten kritický
nebudem považovať za zbytočný. Takže dajme „zbohom
zbraniam“ a poďme venovať
čas a energiu malému územiu
na Slovensku, ktoré nám zanechali naši predkovia. Mne sa
tento kúsok zeme neskutočne
páči a verím, že vám tiež, tak
dajme hlavy dokopy a urobme
si ho spolu ešte krajším.
Nech vás posolstvo Vianoc
v týchto dňoch naplní, nech
žiara vianočných hviezd vám
na cestu k srdciam iných zažiari
a nech budúce dni vám dajú
viac, než sľubujú. Želám vám
pokoj v duši, obyčajné ľudské
šťastie a na každý deň v novom
roku za priehrštie porozumenia.
Daniel Gelien,
staronový starosta obce

Odkiaľ pochádza stromček?
História vianočného stromčeka, obľúbeného na celom svete,
sa začala písať v nemeckom
protestantskom prostredí.
Prvá písomná zmienka o
stavaní ozdobeného stromčeka
pochádza z roku 1507 od kazateľa Geislera z Alsaska. Johann
Wolfgang Goethe opisuje stromček u strýka v roku 1765. V roku
1815 sa spomína prvý stromček
v Gdaňsku, v roku 1817 vo Viedni, v roku 1819 v Budíne, v roku
1837 v Paríži, v roku 1828 vo
Westminsterskom paláci v Londýne a v roku 1833 v Ríme.
Na naše územie sa tradícia
zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z
Nemecka. Najprv sa udomácnil
v mestskom prostredí a až koncom 19. storočia začal prenikať
na vidiek. Na východné Slovensko sa dostal dokonca až medzi
vojnami. Dovtedy sa v izbách
vešali rôzne slamené predmety,
snopy obilia a zelené vetvičky. Aj
stromček býval spočiatku zavesený v kúte alebo v strede izby
vrcholcom k zemi. Jednoznačnú
príčinu, prečo sa práve ihličnatý
stromček stal symbolom Vianoc,
nepoznáme. Isté však je, že je s
nimi spätý veľmi pevne. Zdobia
ho aj ateisti, výnimku tvoria iba

Svedkovia Jehovovi, ktorí neuznávajú žiadne sviatky.
V ľudových obradoch symbolizovala zeleň zrod nového života.
Stromy požívali veľkú úctu. Pripisovala sa im schopnosť zaháňať
zlých duchov, až do stredoveku
sa pod stromy pochovávalo,
zelenými vetvičkami sa hľadali
poklady a zaháňali bosorky. To
však súviselo skôr s poverami vo
vidieckom prostredí, kam vianočný stromček prenikol až neskôr.
Jeho tradíciu založilo mesto ako
výsledok estetizácie sviatočného obradu. Dedina obohatila
estetickú funkciu stromčeka stotožnením so svojimi magickými
úkonmi. V ľudovom prostredí
sa zdobil najrôznejšími plodmi:
jabĺčkami, orechmi, venčekmi
zo strukovín, obilnými snopmi
alebo koláčikmi. Vo východných
lokalitách vyjadroval blížiacu
sa jar, a preto naň pripevňovali
vtáčiky zo slamy alebo cesta a
výdušky vajíčok. Symboliku bohatstva a hospodárskeho zdaru
prekryla v niektorých oblastiach
liečebná funkcia. Na východnom
Slovensku chránil prút z vianočného stromčeka dobytok pred
vorožilami - strigami a zvieratá
sa ním vyháňali na prvú pašu.
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Vianočné zvyky a tradície na Slovensku
Vianoce. Tieto najväčšie a
najkrajšie kresťanské sviatky
v roku sa slávia v mnohých
krajinách po celom svete.
Ľudové zvyky a tradície, ktoré
sú s nimi spojené, sa líšia od
národa k národu a sú veľmi
rozmanité.
Na Slovensku sa na Vianoce,
sviatky narodenia Ježiša Krista,
pripravujeme už štyri týždne
dopredu. Počas tohto obdobia
nazývaného Advent, ktoré nám
v sebe nesie posolstvo očakávania príchodu malého Ježiška,
ľudia chodia do kostola, kupujú
či pripravujú darčeky pre svojich
blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami. Svoje nezastupiteľné miesto má adventný
veniec, častokrát z čečiny, ktorý
je ozdobený štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných
nedieľ. Umocňuje vianočnú
atmosféru v období pred Štedrým dňom, či už je umiestnený v
byte na stole alebo zavesený na
dverách. Je znamením nádeje a
holdom tomu, ktorý prichádza.
U detí je veľmi obľúbený adventný kalendár, ktorý prináša

radosť a iskričky v očkách každý
deň od 1. decembra, kedy si otvoria prvé okienko a nájdu v ňom
nejakú tú dobrôtku.
Sviatok sv. Mikuláša (6.
decembra) majú radi najmä deti,
ktoré počítajú dni a noci, kedy
od neho do svojich vyleštených
čižmičiek dostanú množstvo
sladkých darčekov. Tie si však
musia pripraviť už v podvečer
predchádzajúceho dňa a dať si
ich vyčistené do obloka, aby si v
nich ráno našli očakávané dobroty či iné milé prekvapenie. U nás
je Mikuláš známy ako bielovlasý
deduško s veľkou bradou v červenom kabáte a zvykne chodiť
spolu s anjelom a čertom, ktorí
mu pomáhajú rozdávať darčeky
či „čertovské“ odmeny.
13. december je ďalším
zaujímavým dňom v predvianočnom období. Sviatok Lucie
patrí do série tzv. stridžích dní,
ktoré predchádzajú Vianociam.
Trvali od Kataríny (25. novembra) do Tomáša (21. decembra).
Viazali sa tiež na Ondreja (30.
novembra), Barboru (4. decem-

bra), Mikuláša (6. decembra)
a Luciu (13. decembra). Ľudia
verili, že v tento deň môžu strigy
aj uvidieť. Podľa najznámejšej
ľúbostnej veštby si na Luciu dievčatá pripravili trinásť lístočkov.
Na dvanásť z nich napísali rôzne
mužské mená, pričom posledný
trinásty zostal prázdny. Lístočky
poskrúcali a postupne, počas
nasledujúcich dní ich po jednom
zničili (pálili). Predposledný lístok
spálili na Štedrý deň ráno, a posledný otvorili večer. Meno, ktoré
na ňom bolo napísané, malo byť
menom budúceho manžela. Ak
zostal posledný lístok prázdny,
budúci rok sa dievčina ešte vydať nemala.
24. decembra, na Štedrý
deň, na Slovensku začíname
sláviť Vianoce. Na východnom
a čiastočne aj na strednom Slovensku sa tento deň nazýva aj
“vilija” alebo “vigilija”, odvodený
od latinského “vigília”, čo znamená predvečer sviatku. Najväčším
sviatkom Vianoc je 1. sviatok
vianočný (25. decembra) – deň
Kristovho narodenia, i keď história nevie presne určiť, kedy sa

naozaj narodil. Na Štedrý deň sa
zvykne držať pôst, ktorý končí východom prvej hviezdy. Deťom sa
vravelo, že ak vydržia do večere
nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu
alebo zlaté prasiatko. Kým deti
chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, varia a chystajú rôzne dobroty na štedrovečerný stôl.
Medovníčky či iné koláče majú už
napečené niekoľko dní dopredu.
Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia
podľa zvykov a tradícií v rôznych
regiónoch Slovenska. Spravidla
však na bohato prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať
chlieb, cesnak, med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát,
opekance (pupáky, bobaľky),
koláče, ovocie. Po večeri sa
spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen
deti veľmi tešia. Mnoho ľudí sa
zúčastňuje polnočnej omše, aby
oslávili narodenie Ježiša Krista a
zaspievali si najkrajšiu vianočnú
pieseň „Tichá noc, svätá noc“.
25. decembra a 26. decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do
kostola alebo navštevujú svojich
príbuzných a priateľov.
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Drahí Slašťania !
Na Vianoce prežívame osobitným spôsobom zážitok lásky,
ktorý je vytvorený aj našou vzájomnou snahou mať sa radi a dať
si dary. Pre veriacich však ide
najmä o prežívanie Božej lásky,
lebo Boh sa nám dáva, prichádza
k nám prekvapujúcim spôsobom,
veľmi krehko, jemne , nežne. Božia láska, Boží dar je vyjadrený
v Božom príchode v Dieťati.
Boh mal istotne aj iné možnosti,
ktoré nepoznáme. Rozhodol sa
však pre túto cestu. Vianoce sú
veľkým a nenahraditeľným sviatkom, ktorému rozumejú všetci
ľudia, lebo všetci v hĺbke srdca
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žej lásky a ustavične sa v tom
obnovovali, lebo v behu života
na to zabúdame. Naša slabosť
nás totiž niekedy vedie k tomu,
že neuvládzeme prežívať tajomstvo Božej lásky. Cítime sa
ďaleko od Boha, skrývame sa
pred zodpovednosťou, lebo si
myslíme, že Boh by nám niečo
vyčítal, žiadal by od nás niečo, čo
by sme nechceli splniť. A tak sa
od Boha niekedy vzďaľujeme.
Keďže čitatelia novín obce
Slaská Hlásnik, sú iste ľudia,
ktorí hľadajú na stránkach Hlásnika aj dobré a povzbudzujúce
slovo, chcem im zaželať, aby aj
cez tohtoročné Vianoce znovu

Vianočné a novoročné zamyslenie nad Božou láskou
objavujeme základné schopnosti porozumieť tomu, čo je láska,
schopnosť milovať a aj túžbu byť
milovaný.
V našom živote sme často
rozrušení, zneistení, znervóznení, bojíme sa a sme naplnení
rozličným vnútorným kolísaním.
Áno, aj to je naša životná situácia, ktorá vyplýva z osobných
slabostí každého z nás aj zo
slabostí iných farníkov a ľudí,
keď ich musíme znášať. No
vedomie, že Boh je láskavý
a každého z nás miluje, prináša napriek akejkoľvek slabosti
upokojenie. Človek,
ktorý je milovaný,
nachádza pokoj. To,
že nás Boh miluje,
je však pravda vždy,
nielen počas Vianoc.
Boh je Bohom všetkých ľudí, zo svojej
lásky
nevyradil
žiadneho človeka
z našej farnosti, ani
toho, ktorý by o sebe
hovoril, že je neveriaci. Rozmýšľať
nad tajomstvom
vlastného jestvovania pri jasličkách je
pozvaný každý, aj
ten, ktorý nechodí
do kostola. Keď človek o sebe uvažuje,
zistí, že nikto z nás
nepozná väčšiu
hodnotu ako je láska. A že táto láska
jestvuje, jestvuje aj
ako osoba, túto osobu veriaci nazývajú
Bohom. Táto láska

by mohla osloviť aj ľudí menej
praktizujúcich vieru k Bohu.
V jasličkách nám Boh pripravil
veľké prekvapenie. Stal sa
bezbranným krehkým Dieťaťom
a pozýva k sebe aj neveriaceho.
Boh nechce nad nami zvíťaziť
silou. Boh sa nám ponúka ako
Dieťa, pozýva nás, aby sme ho
prijali, opatrovali, aby sme si ho
vzali so sebou ako svojho Boha,
aby sme ho mali radi.
Z kňazského poslania vyplýva pozývať ľudí na duchovné
prežívanie Vianoc a Nového
roka. Základnou prípravou, ktorú

odporúčam a ktorú považujem za
dôležitú pre seba samého aj pre
vás , je uvedomiť si zodpovednosť za svoj život, snahu o návrat
k Bohu s prosbou, Otče, odpusť
mi, zhrešil som.
Nádherne je to povedané
v podobenstve o márnotratnom
synovi. Boh je dobrý Otec, ktorý
stále čaká a pozerá do diaľky, či
sa k nemu syn alebo dcéra vracia. Prosiť o zmierenie s Bohom
možno v ktoromkoľvek období.
Možno by bolo dobre, ak by
sme sa v rámci novoročného
predsavzatia iba zverili do Bo-

prežili radosť z tohto, že Boh
k nám prehovoril v nádhernom
Slove, ktoré sa stalo telom a prišlo k nám v Ježišovi Kristovi
a že je to slovo lásky, ktoré nám
potvrdzuje, že Boh nás má rád.
Boh k nám hovorí obdivuhodným
a jediným spôsobom, keď k nám
prichádza v Ježišovi Kristovi.
Do nového roka ako nového
obdobia v našom živote čitateľom
novín Hlásnik prajem, aby ho vnímali ako dar Božej lásky a novú
šancu odpovedať na Božiu lásku,
ktorú zažívame cez Vianoce.
Štefan Bieľak, farár
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UZNESENIA Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie z riadneho
rokovania Obecného
zastupiteľstva v Slaskej
zo dňa 28. októbra 2010
Uznesenie č. 64/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom,
ktorý je uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 65/2010
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- p. Ing. Arnošta Götha a p.
Ľudmilu Mojžišovú za overovateľov zápisnice a uznesení
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.10.2010.
Uznesenie č. 66/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Predaj nehnuteľností a to
spoluvlastnícky podiel o veľkosti
3/28
(zodpovedajúca
výmera podielu – 14,7857 m2)
na pozemku parcela č. E-KN 4,
vedená ako zastavané plochy
a nádvoria o výmere 138 m2,
zapísaná na LV č. 201 v k.ú.
Slaská a spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/28 (zodpovedajúca
výmera podielu – 11,8214 m2)
na pozemku parcela č. E-KN
5/3, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere
331 m2, zapísaná na LV č. 955
v k.ú. Slaská, za kúpnu cenu
2,00 €/m2 spolu v sume 53,20 €
v prospech kupujúcich: Ing. Marián Futák, nar. 8.9.1951 a manželka Mgr. Lýdia Futáková,
rod. Froncová, nar. 7.8.1954,
obidvaja bytom Hviezdoslavova
44/8, 965 01 Žiar nad Hronom.
Predaj uvedených nehnuteľností je v súlade s § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obec schválila
prevod vlastníctva k uvedeným
nehnuteľnostiam na základe
vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
Uznesenie č. 67/2010
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Prenájom nehnuteľného
majetku – časť nebytového
priestoru o výmere 50 m2 nachádzajúceho sa v dome súp.

č. 184, postavený na pozemku
parcela č. C-KN 559, zapísaný na LV č. 1 pre k.ú. Slaská
v prospech nájomcu: Ivan
Rozenberg, IČO – 44 483 694,
s miestom podnikania Slaská č.
22 za nájomné vo výške 1,50 €/
m2/mesiac od 1.1.2011 na dobu
neurčitú. Prenájom uvedenej
nehnuteľnosti je v súlade s § 9a
ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obec schválila
prenájom k uvedenej nehnuteľnosti na základe vyhodnotenia
obchodnej verejnej súťaže.
Uznesenie č. 68/2010
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí:
- V mene obce Slaská s vyjadrením podľa § 63 písm. a)
ods. 1 a 2 zákona č. 323/1992
Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov, že obec nemá výhrady
k vzniku vlastníckeho práva
vydržaním k nehnuteľnostiam
zameraným geometrickým plánom č. 208-233/2010 a to konkrétne k dielu č. 3 o výmere 61
m2, k dielu č. 4 o výmere 25 m2,
k dielu č. 5 o výmere 3 m2, k dielu č. 6 o výmere 78 m2, k dielu
č. 7 o výmere 1 m2 a k dielu č.
8 o výmere 19 m2 v prospech:
Branislav Hric, rod. Hric, nar.
13.12.1977, bytom Tomášikova
č. 23/C, 821 01 Bratislava.
Uznesenie č. 69/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľnosti v prospech obce Slaská a to vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 743
m2) na pozemku parcela č. E-KN
43/2, vedená ako záhrady o výmere 743 m2, zapísaná na LV
č. 311 v k.ú. Slaská, za kúpnu
cenu 1,10 €/m2 spolu v sume
817,30 € od predávajúcej: Marcela Hricová, rod. Hricová, nar.
26.7.1975, bytom
Šoltésovej
16/9, 960 01 Zvolen.
Uznesenie č. 70/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu o priebehu
súdneho konania medzi obcou
Slaská a spol. AZEX, s.r.o..
- Informáciu o podaní odvo-

lania obce Slaská voči rozsudku
Okresného súdu Žiar nad Hronom č.k. 4C/17/2008.
Uznesenie č. 71/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu o priebehu
odvozu nebezpečného odpadu
(eternitu) z k.ú. Slaská.
Za správnosť:
Zuzana Mojžišová
Uznesenie
z ustanovujúceho
rokovania Obecného
zastupiteľstva v Slaskej
zo dňa 8. decembra 2010
vo volebnom období
2010 - 2014
Uznesenie č. 1/2010
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie:
- Výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce Slaská.
- Vystúpenie zvoleného starostu obce.
B. konštatuje, že:
- Zvolený starosta obce Daniel Gelien zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
- Zvolení poslanci Obecného
zastupiteľstva v Slaskej – Zedno
Fronc, Ing. Arnošt Göth, Ing. Miroslav Hric, Ing. Peter Hric a Ing.
Miriam Ťahúňová, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom,
ktorý je uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 3/2010
Obecné zastupiteľstvo
poveruje:
- Poslanca Ing. Miroslava
Hrica zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6
tretia veta zákona SNR č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 4/2010
Obecné zastupiteľstvo
A. zriaďuje:
- Komisiu pre ochranu verej-

ného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov obce.
B. volí:
- Zdena Fronca za predsedu
Komisie pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.
- Ing. Arnošta Götha, Ing.
Miroslava Hrica, Ing. Petra
Hrica a Ing. Miriam Ťahúňovú
za členov Komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov obce.
Uznesenie č. 5/2010
Obecné zastupiteľstvo
určuje:
- Plat starostu obce v zmysle
§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, zvýšený
o 25 % v zmysle § 4 ods. 2
predmetného zákona.
Za správnosť:
Zuzana Mojžišová
Uznesenie z riadneho
rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo
dňa 14. decembra 2010
vo volebnom období
2010 - 2014
Uznesenie č. 6/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom,
ktorý je uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 7/2010
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- Ing. Petra Hrica a Ing.
Miriam Ťahúňovú za overovateľov zápisnice obecného
zastupiteľstva, konaného dňa
14.12.2010.
Uznesenie č. 8/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu o základných
právnych predpisoch samosprávy.
Uznesenie č. 9/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- VZN č. 1/2011 o dani
z nehnuteľnosti na území obce
Slaská.
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Uznesenie č. 10/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2011 v sume
3.320,00 € pre žiadateľa: Športový klub Slaská, IČO – 45 017 638,
Slaská č. 17, 966 22 Lutila.
Uznesenie č. 11/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska v Slaskej o poskytnutie dotácie na rok 2011.
Uznesenie č. 12/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Finančný rozpočet obce na
rok 2011 podľa predloženého
návrhu.
- Programový rozpočet obce
na rok 2011 podľa predloženého
návrhu.
Uznesenie č. 13/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Návrh rozpočtu obce na
rok 2012 a 2013 podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 14/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Slaskej
podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 15/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Vyhodnotenie verejného
obstarávania „Výmena vchodových dverí MŠ súp. č. 225“.
- Vyhodnotenie verejného
obstarávania „Audit účtovnej
závierky za rok 2010“.
Uznesenie č. 16/2010
Obecné zastupiteľstvo
menuje:
- Členov inventarizačnej
komisie na vykonanie riadnej
inventarizácie majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2010 podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 17/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Rozpočtové opatrenie č.
4/2010 podľa predloženého
návrhu.
Za správnosť:
Zuzana Mojžišová
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Vianočné dobroty na váš stôl
Losos v alobale
1,1 – 1,3 kg lososa, 4 kyslé
jablká, šťavnaté mandarinky, 4
strúčiky cesnaku, 4 ks cibuľky, 5
PL olivového oleja, 1,5 PL soli, 1
vetvička rozmarínu, 1KL mletého
čierneho korenia, maslo na pomazanie alobalu.
Postup: Lososa očistíme od šupín, a v prípade, že máte malý plech
oddelíme hlavu, alebo ho
prerežeme napoly. Alobal natrieme maslom, tam kde položíme
lososa. Pripravíme si marinádu
z olivového oleja soli, najemno
nakrájanej cibuľky a pretlačeného
cesnaku, ktorou dobre vytrieme lososa zvnútra aj zvonka a necháme
ho odpočívať asi 1 hodinu.
Jablká umyjeme, nakrájame na
mesiačiky, mandarínky ošúpeme a
oddelíme dieliky. Do lososa napcháme striedavo jabĺčka a mandarínky
a tiež ich pozdĺž naukladáme na
vrch ryby. Polejeme zvyškom marinády, jemne naukladáme rozmarín
a alobal nad lososom aj na jeho
bokoch zatočíme, aby sa mohol zo
začiatku podusiť. Šťava by nemala
vytiecť na plech. Lososa pečieme
asi 1/2 hod na 220 °C, potom ho
vyberieme z rúry, otvoríme alobal a
ešte dopekáme asi 20 min na 180
°C. Je vynikajúci a úžasne chutný
okamžite, ale dá sa jesť a podávať
aj na studeno s kôprovo-smotanovou omáčkou. Tú vyrobíte rýchlo z
pochúťkovej kyslej smotany, soli a
hrste nakrájaného kôpru.

Plnený pstruh
s prekvapením
4 ks pstruh, 12 ks sušené slivky,
12 ks mandle lúpané, soľ, korenie
biele mleté, olej, 8 plátkov anglickej
slaniny.
Postup:
Vypitvané pstruhy
opláchneme, osušíme, zvnútra
osolíme, okoreníme a naplníme
sušenými slivkami, ktoré zbavíme
kôstok a nahradíme ich olúpanými,
sparenými mandľami. Potom pstruhy zabalíme do plátkov anglickej
slaniny a položíme priamo na rošt.
Po zapečení obraciame. Podávame
s varenými zemiakmi, maslom a
zeleninovou prílohou.

Likérové košíčky
150 g čokolády na varenie, 3

žĺtky, 6 PL čokoládového likéru,
450g hladkej muky, 150g mletých
orechov, 90g práškového cukru,
300g hery.
PLNKA: 300g čokolády na
varenie, 90g masla, 3PL medu,
3 PL čokoládového likéru, čokoládová poleva.
Postup: Vo vodnom kúpeli
rozpustime čokoládu, ktorú necháme mierne vychladnúť. Pridáme k nej žĺtok, likér, múku, orechy,
cukor a margarín. Vypracujeme
cesto, ktoré necháme aspoň hodinu odpočívať v chlade - ale nie v
chladničke! Potom ho rozvaľkáme
na hrúbku asi 3mm, vykrajujeme
jazýčky/piškótky a ukladáme na
plech s papierom. Upečieme do
hneda.
PLNKA: Čokoládu rozpustime nad parou vo vodnom kúpeli,
necháme takmer vychladnúť,
potom pridáme maslo, med a
likér - vyšľaháme do peny. Plnkou
spájame vždy dva a dva jazýčky/
piškótky a namáčame v čokoládovej poleve. Dozdobíme podľa
fantázie...

Zemiakové tyčinky
250 g nastrúhaných varených
zemiakov, 250 g polohrubej múky,
40 g škrobovej múčky Solamyl,
2 tavené syry, 1 vajíčko, 70 g
margarínu Palmarin, 20 g sódy
bikarbóny.
Zemiaky uvaríme v šupke
a očistíme. Na druhý deň ich
postrúhame, osolíme, pridáme
múku premiešanú so Solamylom
a sódou bikarbónou, postrúhaný
tuk a syr. Vypracujeme tuhé
cesto, hneď ho rozvaľkáme (aby
nezredlo), nakrájame na tyčinky
a upečieme doružova.

Trubičky
z voňavého cesta
50 g masla, 1 PL medu, 50 g
kryštálového cukru, 1 ČL citrónovej šťavy, 50 g hladkej múky, 1 ČL
mletého zázvoru, ,1/2 ČL perníkového korenia, 300 ml šľahačkovej
smotany, 1ČL brandy, 2 ČL jemne
nasekaných pistácií, 2 PL rastlinného tuku.
Do hrnca vložíme maslo, med,
cukor a zahrievame na miernom
ohni. Pridáme citr. šťavu, múku,
zázvor, korenie perníkové a

dôkladne spracujeme. Plech vymažeme tukom a lyžicou kladieme
cesto. Dodržiavame dostatočnú
vzdialenosť, lebo cesto sa počas
pečenia roztečie. Plech vložíme do
predhriatej rúry a pečieme 6-8 min
pri teplote 180°C.Placičky vyberieme a hneď, ešte teplé stočíme na
rúčke od varešky alebo na kovovej
trubičke. Zosunieme a necháme
vychladnúť. Smotanu vyšľaháme
s brandy a naplníme vychladnuté
trubičky. Konce namáčame v nasekaných pistáciách.

Štedrák
trochu inak
500 g polohrubá múka, 100
g maslo, 2 žĺtky, droždie 1 kocka, 180 g práškový cukor,230
ml mlieka, 1 vanilka, 2 hrnčeky
mletých vlašských orechov, 2
hrnčeky pomletého maku, 2
hrnčeky džemu, 1 hrnček kryštálového cukru, 2 dc mlieka, 1
vajíčko.
Cesto: Polovicu mlieka
mierne ohrejeme, aby bolo
vlažné. Rozmiešame v ňom lyžicu cukru a nadrobíme droždie.
Ľahko premiešame, odložíme
na teplé miesto a necháme
vykysnúť. Do misky nakrájame
maslo, pridáme 2 žĺtky, práškový a vanilkový cukor a všetko
dobre vymiešame. K vajíčkovej
zmesi pridáme preosiatu múku,
nastrúhanú kôru z 1/2 citróna,
kvások, zamiešame, pridáme
štipku soli, prilejeme mlieko
a dobre vypracujeme tuhšie
cesto, aby sa nelepilo na steny misy ani na varechu. Misu
potom prikryjeme utierkou a
dáme na teplé miesto vykysnúť
cca na 1 hod. Vykysnuté cesto
opäť premiešame, vyvaľkáme
a dáme na vymastený plech.
Potrieme ho vyšľahaným vajíčkom. Pripravíme si plnky: 2
hrnčeky postrúhaných orechov
zmiešame s 1/2 hrnčekom cukru a zaparíme 1 dcl vrelým mliekom. Rovnako pripravíme plnku
makovú. Potom nakladáme na
cesto, ktoré je na plechu, striedavo pásy plniek uhlopriečne.
Postupne pás asi 1 cm široký
makový, 1 cm orechový, 1 cm
džemový až vystelieme celý
plech. Dáme upiecť na 200 C
asi 15 - 20 min.
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ŠTATISTICKÝ
PREHĽAD
OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov v obci
k 31.12.2010 – 475
Deti do 15 rokov: 83
Občania nad 15 rokov : 392
Chlapcov : 37
Dievčat: 46
Žien: 199
Mužov: 193
Priemerný vek : 41
Odhlásení:
Dušana Poljaková
Kristína Poljaková
Lucia Lalová
Radoslav Lalo
Zuzana Marková
Prihlásení:
Jozef Kukučka
Zdenka Kukučková
Marta Kukučková
Radovan Kukučka
Pavol Mácel
Navždy nás opustili:
Drahoslav Moravčík
Štefan Köszegy
Jubilanti našej obce
50 rokov
Jozef Koka
55 rokov
Peter Pacher
Anna Marková
Oľga Čeryová
Pavel Gordulič
60 rokov
Dušan Topoľan
Michal Sklenka
65 rokov
Ján Šuster
Ing. Ján Marko
70 rokov
Mária Gašparíková

Nový prístroj v minifitnes
Na obecnej webovej stránke sa
nedávno objavil postreh jednej občianky, ktorá poskytuje
2 % z dane z príjmu fyzickej osoby
Športovému klubu
Slaská a zaujímalo
ju, prečo sa tento
klub venuje len futbalu a nepodporuje
aj iné športy v obci.
Zároveň dala návrh,
aby sa do miestneho
minifitness
zakúpil cvičiaci stroj
vhodný aj pre ženy
na udržiavanie si
kondičky. S názorom uvedenej čitateľky našej webovej
stránky sa dá súhlasiť a občianske
združenie Športový
klub Slaská vzniklo
za účelom podpory športu v obci,
čiže nielen futbalu.
Tieto
argumenty
obec prerokuje zo
zástupcami uvedeného občianskeho združenia a budeme sa snažiť hľadať riešenia aj
pre iné športy. No a zamysleli sme sa aj nad vybavením minifitness
a uznali sme, že zástupkyne nežného pohlavia by tam mali mať predsa len aj prístroj, ktorý by viac vyhovoval dámam ako pánom. A tak
sme sa rozhodli, že pre naše minifitness zakúpime ORBITREK, teda
stroj na cvičenie nahradzujúci lyžovanie na bežkách. Okrem kondície
cvičenie na tomto zariadení pomáha tvarovať viaceré časti tela, s čím
bude hádam ženská verejnosť spokojná. Uvedený stroj už obec zakúpila, zmontovala a už je k dispozícii cvičiacej verejnosti. Takže
pozývame dámy do minifitness, aby urobili niečo pre svoje zdravie
a cvičenie si môžu vyskúšať aj páni s dobrou kondičkou. Za zaujímavý podnet ďakujeme a očakávame aj ďalšie návrhy, ktoré v rámci
možností radi zrealizujeme.

Neučesané myšlienky
Život zaberá ľuďom priveľa času.
Keď rúcate pomníky, neničte ich podstavce. Vždy sa môžu zísť.

75 rokov
Anna Mikulová
Všetkým našim jubilantom
srdečne blahoželáme!

Inak vonia seno koňom, inak milencom.
Ak ľudožrút používa vidličku a nôž – znamená to pokrok?
(S.J.Lee)

Hlásnik
NOVINY OBCE SLASKÁ

ROK 2010

HUMOR
· Babička hovorí vnúčatám: „Skleróza je super vec!
Každý deň sa dozvedám
nové a nové veci!“
· Viete, prečo sme najnezávislejšia krajina v Európe?
Lebo od nás nič nezávisí.
· Viete, aký je matematický vzorec nevery? Hop na
druhú.
· Nové slovenské príslovie: Komu sa nelení, tomu sa
čudujem.
· Zhovárajú sa dve priateľky:
„Nech robím, čo robím,
no nikdy nevyjdem s peniazmi,“ vraví jedna.
„Ja s nimi aj vyjdem,“ vraví druhá, „ale domov sa vždy
vrátim bez nich.“
· V cukrárni zazvoní telefón:
„Chcem si objednať sto
indiánok.“
„Na aké meno to mám
napísať?“
„Winnetow.“
· Chlap nájde na ulici podkovu. Obráti ju a čo nevidí?
Na druhej strane je kôň...
· Viete, čo robí blondínka v kúpeľni, keď kričí haló,
haló? Vyvoláva film.
· Viete, prečo blondínky
olizujú hodinky? Lebo tik
– tak osviežuje dych.
· “Ukradli mi bicykel!“ kričí
muž na policajnej stanici.
„Mali ste na ňom zvonček?“ pýtajú sa ho.
„Nie“, odvetí.
„A odrazky?“ Muž opäť
pokrúti hlavou.
„Tak zaplatíte pokutu.“
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