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Tri oriešky pre Popolušku
Rozprávka „Tri oriešky pre Popolušku“ mala
svoju premiéru v novom naštudovaní s krásnou piesňou Karla Gotta v roku 1974 a odvtedy
býva v televízii každý rok v čarovnom vianočnom čase. Popoluška vždy našla v lieskovom
oriešku to, čo práve najviac potrebovala. Našla
tam poľovnícku výstroj, krásne šaty na ples, ale
aj osudové svadobné šaty.
Chcel by som dnes pred Vami otvoriť také
tri zázračné oriešky novoročných želaní, ktoré sú trochu netradičné pre tento svet, no sú
úprimné a vychádzajú
z môjho vnútra.
Prvé želanie je želanie súkromia – vo Vašom živote a v živote
Vašich rodín. Všimli ste
si, ako sa naše súkromie veľmi a hrozivo vykráda z nášho života?
Ako nás všade nájdu
cez mobil, kreditnú
kartu či internet? Ako
Vám doma zazvoní Váš
súkromný telefón a cvičený hlas Vám ponúka
rôzne tovary, služby,
zaručený zisk o ktorý ste nikoho nežiadali?
Ako sa Vás reklamný priemysel snaží naučiť čo
vlastne potrebujete? Ako zábavný priemysel
Vám chce nanútiť, na čom sa vlastne máte zabávať? Človek by chcel niekedy utiecť, vypnúť,
ale to sa nedá. Odkazy, odkazové schránky,
mailové boxy, rôzne letáky v poštovej schránke.
Tak veľmi by sme potrebovali trochu súkromia.
Intimity vlastnej rodiny. Teplo domova. Takéto
súkromie, pocit blízkosti Vami milovaných ľudí
Vám všetkým do nového roka želám.
Druhé želanie je želanie istoty v živote. Pocit istoty hlavne od nástupu do trhovej či liberálnej ekonomiky u nás zoslabol. Len málokto
z nás je si istý svojou prácou, svojim zamestnaním. To, že táto istota chýba znásobuje ďalšie

neistoty v našom živote: strach z budúcnosti,
strach z toho, či sa dokážeme postarať o svoju
rodinu. Keď k tomu pripočítame ďalšie obavy –
o zdravie, o život, o pokoj v rodine – prídeme
k tomu, že žijeme vo veľkej neistote. Aj bohatí ľudia žijú v neistote – boja sa o svoje zdravie, rodinu aj o svoj život. Jedinou skutočnou
istotou je pre veriaceho človeka Boh a viera
v neho. Je to však istota úplne iného charakteru než akú by sme čakali. No je to istota v neistote. Podľa slov jedného českého teológa: „Co
je beze chvění – není
pevné“. Teda istota,
ktorú denne znovu
hľadáme a nachádzame, niekedy viac, inokedy menej. Dynamická istota zakotvenia
nášho každodenného
života v Bohu. Takúto
istotu Vám všetkým do
nového roka želám.
Do tretice – aby
každý z nás mal svojho blížneho. Aby nikto
z nás neostal v tomto
roku sám. A kto je môj
blížny? Je to každý, kto potrebuje moju pomoc,
uznanie a priateľstvo. Každý, kto čaká na priateľský pohľad, dobré slovo či pomocnú ruku.
Nebýva za horami, nežije za morom. Môj blížny
je tu. Môj blížny to je manžel, manželka, ľudia
s ktorými bývam, ktorí patria ku mne, k môjmu
domovu, k môjmu pracovisku. To sú moje deti
a všetky deti, ktoré hľadajú teplo môjho srdca. To sú otcovia a matky, ktorí stoja o moju
náklonnosť. Môj blížny, to je chorý od vedľa,
ktorý už dlho leží v posteli. Opustení, osamelí,
ktorí sú celkom sami so svojimi starosťami. Ľudia, ktorí trpia a potrebujú súcitné srdce. Títo
všetci sú moji blížni! Najväčším poslaním človeka na tejto zemi je – lásku, ktorú dostávame
z hora rozdať a rozdávať medzi tých, s ktorými

ÚVODNÍK

POZVÁNKA
Vedenie obce Zvolenská Slatina a Základná
organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Vás pozýva na slávnostnú
akadémiu venovanú 65.výročiu oslobodenia
obce, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28.februára 2010 o 15.00 hod. v kinosále kultúrneho
domu, za účasti predsedu NR SR Pavla Pašku,
ministra zdravotníctva Richarda Rašiho, pred-

sedu Najvyššieho kontrolného úradu Jána
Jasovského a predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja Vladimíra Maňku.
V programe slávnosti bude i udelenie čestného občianstva predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi, ktorého predkovia pochádzajú
z našej obce a ocenenie priamych účastníkov
odboja.

žijeme. Rozdať ju medzi svojich blížnych. Takúto lásku Vám všetkým z úprimného srdca do
nového roka želám.
Popoluške tri zázračné oriešky vždy pomohli,
keď to potrebovala a úplne jej zmenili život.
Verím, že splnenie týchto troch novoročných
želaní nám pomôže v každej situácii, ktorú
nám nový rok prinesie a zmení náš život.
Ján Beňo, starosta obce

Rok má dosť svojho trápenia,
načo mu z vlaňajška sú veci.
Čo urobí, nech ocenia
zajtrajší písmaci a žreci.
Koľko bude zas prosenia
a koľko nebezpečných rečí.
Rok má dosť svojho trápenia,
načo mu hádzať staré veci?
Zahorkol svet do úpenia –
no múdrosť sladká je tu predsi
a tej som večný učeň ja:
Rok má dosť svojho trápenia,
načo mu z vlaňajška sú veci.
Valentín Beniak
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Aké zmeny nás čakajú v daniach
a poplatkoch obce v roku 2010
1. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2010

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a
zárobkovou činnosťou
g)	0,250 €/m2 – ostatné stavby

Daň zo stavieb

a)	0,050 €/m2 – stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b)	0,050 €/m2 – stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c)	0,150 €/m2 – stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d)	0,190 €/m2 – samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely
postavené mimo bytových domov
e)	0,270 €/m2 – priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f)	0,930 €/m2 – stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy
stavieb príplatok za podlažie 0,036 € za každé ďalšie podlažie okrem
prvého podlažia.

Daň z bytov

Ročná sadzba dane z bytov na území obce Zvolenská Slatina je za každý, aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a)	0,050 € za byty
b)	0,050 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú
zárobkovú činnosť
c)	0,829 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a
inú zárobkovú činnosť
d)	0,220 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž.

Daň z pozemkov
Katastrálne
územie

Orná pôda, vinice, ovocné sady

Trvalé trávne porasty

Stavebné pozemky

Záhrady, nádvoria, ostatné
plochy
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Splatnosť daní z nehnuteľností je 31.5.2010. Poplatok v hotovosti bude inkasovaný v pokladni obce pracovníčkou pokladne p. Ingrid Ostroluckou.

2.	Sadzby dane za vývoz a likvidáciu
komunálneho odpadu pre rok 2010
a) ročná sadzba za osobu je 12,77 €,
b)	ročná sadzba za neobývané domy, rekreačné chaty, záhradné chatky a podobne je 7,30 €,
c)	právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia a živnostníci v obci
– ročná sadzba na zamestnanca je 39,97 €.

3. Sadzby dane za psa
a) 5 € Sk za psa chovaného v rodinnom dome
b) 10 € Sk za psa chovaného v bytovom dome
Splatnosť dane za psa je 31.1.2010.

4. Poplatok za stočné pre rok 2010

Oslobodenia
a)	zníženie poplatku o 7,78 € osobám, ktoré z dôvodu štúdia alebo
výkonu zamestnania sú ubytované mimo miesta trvalého pobytu (k
žiadosti je potrebné doložiť doklad preukazujúci danú skutočnosťnajneskôr do 28.2.2010),
b)	ak sa dlhodobo zdržuje osoba v zahraničí, znižujú sa poplatky o
100% na základe overeného čestného prehlásenia (do 28.2.2010).

Splatnosť poplatku v zmysle platného VZN je 31.7.2010.
Občania, ktorí bývajú v domoch nenapojených na verejnú kanalizáciu musia doručiť na obecný úrad doklad o vývoze žumpy najmenej 1x ročne.

Splatnosť daní za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu je
31.5.2010. Poplatok v hotovosti bude inkasovaný v pokladni obce
pracovníčkou pokladne p. Ingrid Ostroluckou.

Ostatné poplatky obce sa nemenili a platia v takej výške ako v roku
2009.
Zdroj: VZN obce Zvolenská Slatina

a) domácnosti – 0,33 €/ m3
b) drobní podnikatelia, živnostníci, lekári, obchodníci – 0,50 €/m3
c) reštaurácie, pohostinstvá – 0,57 €/ m3

Z denníka starostu
8.11.
12.11.

–	VI. ročník „Slatinské spievanky – vždy zelené“
–	Stretnutie primátorov a starostov okresov Zvolen a Detva s vedením firmy Marius Pedersen – starostlivosť
o životné prostredie
18.-19.11. –	Konferencia primátorov a starostov regionálneho združenia miest a obcí v Dudinciach
4.12.
–	Cech podnikateľov obce Zvolenská Slatina – priateľské posedenie pri príležitosti ukončenia roka 2009
13.12.
–	Slávnostná akadémia k 90.výročiu narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej a odhalenie pamätnej tabule
18.12.
–	stretnutie s Radou školy, s novozvolenou riaditeľkou, učiteľmi a pracovníkmi ZŠ s MŠ T. Vansovej
31.12.
– Spoločné vítanie nového roka 2010 s ohňostrojom s našimi občanmi

Moderná a úspešná škola,
do ktorej chodia deti rady
Zvolenská Slatina - veľmi pekná obec s výhodnou geografickou polohou medzi mestami
Zvolen a Detva, ktorá sa v posledných rokoch
začala výraznejšie meniť. Takto som ešte pred
rokom vnímala Zvolenskú Slatinu ja. Teraz ako
riaditeľka školy pomaly dôkladnejšie spoznávam obec a najmä jej malých obyvateľov. Stretla
som tu za prvý mesiac môjho pôsobenia veľa
milých, zaujímavých a hlavne ochotných ľudí.
V týchto pár riadkoch, by som rada predstavila zámery rozvoja školy na najbližšie roky,
s cieľom získať pre ich realizáciu čo najväčšiu
podporu všetkých obyvateľov Zvolenskej Slatiny.
Hlavným zámerom zmien v škole sa stáva
zmena klímy. Klíma školy, ktorú budeme budovať dlhodobo, sa stane výsledkom viacročnej
spolupráce učiteľov, rodičov, žiakov a ostatných zamestnancov školy. Veríme, že bude
neopakovateľná a svojská a bude práve tým,
čo najdlhšie zostane v pamäti všetkých našich
žiakov, ich rodičov a aj ostatných návštevníkov
školy. Chceme, aby jej základom boli vzťahy
založené na princípoch vzájomnej úcty, tolerancie, empatie a podpory pri riešení problémov. Našim cieľom je vytvoriť spoločenstvo
ľudí, ktorí sa tešia z úspechu každého jednotlivca a nesú spoločnú zodpovednosť za všetky
prípadné neúspechy.
Najväčší vplyv na formovanie vzťahov v škole
má vedenie školy, ktoré má aj najväčšiu zodpovednosť zato, aby vzťahy v rámci školy neboli
vytvárané na princípoch nadradenosti, povýšenectva či naopak podriadenosti a rezignácie. Musia ho preto tvoriť ľudia, ktorí sú pre
ostatných prirodzenými autoritami v odbornej,
pedagogickej, ale najmä ľudskej rovine. Každý
zodpovedne pracujúci zamestnanec školy musí
vedieť, že vo vedení školy má podporu pri svojej neľahkej práci a v prípade riešenia problému sa hľadá také riešenie, ktoré je v prospech
všetkých zainteresovaných strán.
Najmä pri vzťahu učiteľ – žiak nesmie ísť
o nadvládu učiteľa nad žiakom či naopak
o nadvládu žiaka (či rodiča) nad učiteľom, ale
o vzťah, pri ktorom je pre žiaka (následne aj
pre jeho rodiča) učiteľ prirodzenou autoritou.
Učiteľ musí naopak vnímať žiaka ako dôležitú
ľudskú bytosť a jeho rodiča ako kompetentného vychovávateľa svojho dieťaťa.
Cieľom vzdelávania v 21. storočí už nie je
pamäťové osvojovanie si veľkého množstva poznatkov v hotovej podobe, ale všestranná kultivácia osobnosti žiaka. Žiak má získavať nie-

len kvalitné vedomosti a zručnosti, ale aj chuť
a spôsobilosť učiť sa po celý život. Chceme
ho naučiť poznávať svet v jeho súvislostiach,
využívať matematiku, základy vedy a techniky
tvorivo a kriticky pri riešení problémov bežného súčasného i budúceho života, tak aby bol
dobre jazykovo pripravený do života a práce
v súčasnom prepojenom svete, vedel sa dorozumievať v materinskom a v cudzích jazykoch, prirodzene využíval informačno-komunikačné technológie a rôzne zdroje informácií.
Dôležité je naučiť žiaka žiť a jednať s ostatnými
ľuďmi, samostatne konať, zodpovedne sa rozhodovať, aby dokázal uskutočňovať svoje myšlienky a vedel si plánovať život. Radi by sme,
aby sa vedel starať o svoje zdravie a zdravie
ostatných, zapájal sa do občianskeho života,
poznal a podporoval kultúrne hodnoty.
Želáme si, aby žiaci školy pochopili, že vedieť je záruka úspechu v živote, preto je potrebné vedieť čo najviac, a ich rodičia, aby
pamätali nato, že ak dáme ich deťom kvalitné
vzdelanie, netreba sa o nich starať – postarajú
sa o seba sami.
V súčasnosti sa snažíme o vytvorenie takých
podmienok vo vnútri školy, ktoré posilňujú
profesijnú autonómiu učiteľa, podporujú ho
v ochote realizovať zmeny v učení, menia jeho
postoje. Učitelia školy začali spolu viac hovo-

riť, spoločne premýšľajú o svojej výučbe a jej
dopadoch na žiaka, spoločne hľadajú nové
spôsoby hodnotenia, pracujú tímovo a aktívne
sa tak podieľajú na vnútornej premene našej
školy.
Požiadavky novej výučby útočia na známe,
osvedčené a tradičné postupy, čo samozrejme
vyvoláva u niektorých učiteľov obranný postoj.
Tradičná škola bola zameraná predovšetkým na
vedomosti pre skúšky a bola centrálne riadená.
Mnohí učitelia si zvykli vyučovať tak, že žiakom odovzdali určitý súhrn poznatkov, ktoré
v reprodukčnej forme vyžadovali ako dôkaz
zvládnutia učiva. Snažíme sa využiť doterajšie
skúsenosti a mnohoročnú prax týchto učiteľov
v prospech školy a žiakov a získať ich pre naplánované zmeny vyučovania. Na tomto mieste
si dovolím uviesť, že podľa mojich doterajších
zistení na našej škole pracujú prevažne šikovní a moderne zmýšľajúci učitelia, pre ktorých
bude prínosom učiť zvedavých, tvorivých a komunikačne dobre vybavených žiakov.
Zvýšenú pozornosť chceme venovať deťom
prijímaným do tried materskej školy a do prvého ročníka základnej školy. Budeme sa snažiť
spoznať čo najlepšie požiadavky ich rodičov
v snahe získať ich pre dlhodobú spoluprácu
so školou. V budúcnosti budeme ponúkať ako
nadštandard moderné vyučovanie cudzích jazykov, umelecké aktivity, športové aktivity, rozvoj
zručností pri práci s PC. Školu chceme aktívnejšie propagovať, napríklad prostredníctvom
aktualizovanej webovej stránky, na ktorej sa
žiaci, rodičia a aj iní záujemcovia denne dozvedia veľa zaujímavého zo života školy. Výsledky
našich žiakov chceme prezentovať prostredníctvom médií aj v širšom regióne. Najlepšou
propagáciou školy ale je a aj ostane spokojný
rodič a úspešný žiak.
Akú školu sa teda budeme snažiť vybudovať?
Školu, ktorá je bezpečným miestom, kde je
o  žiakov veľmi dobre postarané, aby ich rodičia vedeli, že sa ich deťom s láskou a porozumením venujú kvalifikovaní učitelia. Modernú
a tvorivú školu na celý deň, ktorá poskytuje
kvalitné vzdelanie, vedie svojich žiakov k úcte,
tolerancii, k pozitívnemu vzťahu k regiónu.
Školu, ktorá pripravuje žiakov na zvládnutie
ich ďalšieho štúdia, na úspešný a napĺňajúci
život, aby v budúcnosti na našich absolventov
mohli byť hrdí ich rodičia, škola a obec.
RNDr. Darina Purdeková, riaditeľka školy

Plán pracovných porád poslancov na rok 2010
Pracovné porady poslancov sa konajú každý druhý pondelok v mesiaci o 16.00 hod. v kancelárii starostu obce:
11.1.2010
8.2.2010
8.3.2010
12.4.2010
10.5.2010
12.7.2010
9.8.2010
13.9.2010
11.10.2010
8.11.2010

14.6.2010
6.12.2010

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2010
Zasadnutie OZ podľa schváleného uznesenia sa koná každý štvrtý pondelok v párne mesiace so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu:
22.2.2010
26.4.2010
28.6.2010
23.8.2010
25.10.2010
13.12.2010

Vývoz komunálneho odpadu
a separovaného zberu v roku 2010
V obci Zvolenská Slatina bude v roku 2010 vykonávať vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu spoločnosť Marius Pedersen, a.s.
nasledovne:

Zmesový komunálny odpad

Je odpad z domácností, vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Pôvodcovia
(občania a organizácie) ukladajú KO do príslušných nádob (kuka 110 l,
plastové nádoby 120 l, 240 l) alebo kontajnerov 1100 l plastových, či
kovových. Nádoby na komunálny odpad si občania môžu zakúpiť na
obecnom úrade, alebo v spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Pôvodca je
povinný zabezpečiť si na vlastné náklady potrebný počet nádob, vzhľadom na objem ním vyprodukovaného komunálneho odpadu a frekvenciu vývozu. Komunálny odpad mimo nádob (vo vreciach, taškách
a pod.) sa z hygienických dôvodov nemá zhromažďovať mimo nádob
a nebude vyvážaný počas zberu KO v obci. Zvýšený počet naplnených
vyvezených nádob nebude mať vplyv na výšku poplatku občana za komunálny odpad.
Do zmesového komunálneho odpadu nepatrí: horúci popol, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), kamene, zemina, stavebný materiál, tekutý nebezpečný odpad, papier, plasty, sklo a iné
prímesy. V prípade, že v nádobe na KO bude umiestnený odpad, ktorý
tam nepatrí, alebo nádoba resp. stanovište nebudú prístupné, nebude
nádoba vyprázdnená!

Zbierané separované zložky komunálneho odpadu

1. Tetrapaky
	Od 1.1.2010 v obci rozširujeme separovaný zber o tetrapaky a kovové obaly. Na zber tetrapakov a kovových obalov budú na obecnom úrade občanom poskytnuté plastové červené vrecia.
	Tetrapaky sú vyprázdnené viacvrstvové kombinované obaly, ktoré
sú z viacerých vrstiev kartónu a hliníkovej fólie. Kovové obaly sú
najmä vyprázdnené plechovky z ľahkých zliatin z alkoholických
a nealkoholických nápojov.
	Čo do červených vriec patrí: viacvrstvové obaly z džúsov a iných nápojov, hliníkové obaly od alkoholických a nealkoholických nápojov
	Čo do červených vriec nepatrí: ostatné druhy obalov (znečistené
obaly) a iné zložky KO.
2. Papier, kartón - viazané do balíka
3. Plasty – žlté vrece
4. Sklo – zelené vrece
5. Biologicky rozložiteľný odpad (zelený) – hnedá plastová nádoba
6. Nebezpečné odpady
Bližšie informácie o jednotlivých druhoch separovaného komunálneho odpadu vám boli poskytnuté v brožúrke „Pravidlá a podmienky vývozu KO a separovaného zberu v obci Zvolenská Slatina v roku 2009“,
ktorá bola distribuovaná do všetkých domácností spolu s prvým číslom
našich novín v januári 2009.
Vývoz zmesového komunálneho odpadu v obci v roku 2010 bude vykonávaný podľa nasledovného harmonogramu: q

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2010
Štvrťrok

I. štvrťrok

II. štvrťrok

III. štvrťrok

IV. štvrťrok

Mesiac

Komunálny odpad

Separovaný
zber

Január

01.01.2010
15.01.2010
29.01.2010

15.01.2010

Február

12.02.2010
26.02.2010

12.02.2010

Marec

12.03.2010
26.03.2010

Apríl

Bioodpad

Nebezpečný odpad

12.03.2010

26.03.2010

22.03.2010

09.04.2010
23.04.2010

09.04.2010

09.04.2010
23.04.2010

Máj

07.05.2010
21.05.2010

14.05.2010

07.05.2010
21.05.2010

Jún

04.06.2010
18.06.2010

11.06.2010

04.06.2010
18.06.2010

Júl

02.07.2010
16.07.2010
30.07.2010

09.07.2010

02.07.2010
16.07.2010
30.07.2010

August

13.08.2010
27.08.2010

13.08.2010

13.08.2010
27.08.2010

September

10.09.2010
24.09.2010

10.09.2010

10.09.2010
24.09.2010

Október

08.10.2010
22.10.2010

08.10.2010

08.10.2010
22.10.2010

November

05.11.2010
19.11.2010

12.11.2010

05.11.2010
19.11.2010

December

03.12.2010
17.12.2010
31.12.2010

17.12.2010

V prípade, že vývoz zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci
v roku 2010 pripadne na sviatok, vývoz bude realizovaný podľa stanoveného harmonogramu, s výnimkou sviatočných dní 1.1., 24.12., 25.12.

28.06.2010
(pneumatiky)

23.08.2010

a Veľkonočný pondelok. V tieto sviatočné dni sa vývoz KO ani separovaného zberu v obci nevykonáva.
Zdroj: Brožúrka Spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Zvolen

Pocta Márii Ďuríčkovej

13.decembra 2009 sa v kultúrnom dome
uskutočnila slávnosť venovaná spomienke na
našu rodáčku – spisovateľku Máriu Ďuríčkovú,
pri 90.výročí jej narodenia a 5.výročí úmrtia.
Slávnosti predchádzalo odhalenie pamätnej tabule na jej rodnom dome na ulici Malá strana,
ktorého vlastníkom v súčasnosti je rodina Tršťanská. Pamätnú tabuľu za prítomnosti spisovateľkiných neterí Anny Bočkayovej a JUDr. Ľubice Kulichovej s manželmi, riaditeľky ZŠ s MŠ
T.Vansovej RNDr. Dariny Purdekovej, zástupkyne starostu Mgr. Márie Huliakovej, poslankyne
OZ Zuzany Kokavcovej, prednostky OcÚ Ing.
Anny Pavlendovej a niekoľkých občanov odhalil
poslanec NR SR za stranu SMER-SD PhDr. Ján
Senko so starostom obce Jánom Beňom, ktorí
prijali pozvanie aj na kultúrny program. V úvodnom slove starosta obce priblížil prítomným

život a dielo Márie Ďuríčkovej. Po ňom vystúpil
poslanec NR SR Ján Senko s krátkym príhovorom o osobnosti spisovateľky.
V kultúrnom programe slávnosti vystúpili
deti ZŠ s MŠ T.Vansovej od predškolákov po
žiakov 9.triedy a ZUŠ pod vedením svojich
pani učiteliek: Konôpkovej, Ivanovej, Melicherčíkovej, Poliakovej, Anderovej, Kankovej,
Pavelkovej, Halajovej, Štefánikovej, Petríkovej a Trofimčíkovej. Deti recitovali ukážky
a predstavili sa i dramatizáciami so známych
i menej známych diel Márie Ďuríčkovej, spievali, tancovali. Medzi jednotlivými výstupmi
sa nám prihováral spisovateľkin hlas z autentickej nahrávky, v ktorej spomínala na rodnú
obec, detstvo, starkú, na život ľudí v tom čase,
aké mali zvyky, čo robili. Jej hlas dotváral slávnostnú atmosféru.

Podujatia  I. štvrťroka 2010
1. január
8. január
15. január
17. január
21. január
22. január
23. január
30. január
14. február
13. február
13. február
14. február
20. február
28. február
Február
Marec

Novoročný príhovor starostu obce v miestnom rozhlase
Tradičné prijatie podnikateľov v obradnej sieni
Novoročné stretnutie členov JDS – klubu dôchodcov v Očovej
Hudobne slovné pásmo k výročiu spisovateľky Maše Haľamovej (ECAV)
Návšteva pamätníka umučených v Kováčovej
Valné zhromaždenie MOMS
Piškôrkový turnaj Kinoklubu mladých matičiarov
VI. ples športovcov
Fašiagové posedenie členov klubu dôchodcov
Rodičovský ples
Valentínsky ples
Pochovávanie basy FS Slatina pri MOMS
V. poľovnícky ples
65. výročie oslobodenia obce
Pozdravenie obyvateľov DOS a DDS Slatinka
Stretnutie členiek a manželiek členov ZO SZPB k MDŽ
Zdravotná prednáška
Účasť ZPOZ na regionálnej prehliadke
Návšteva DJTG vo Zvolene

Sprievodnou akciou bola výstavka žiakov ZŠ
„Dielo Márie Ďuríčkovej vo výtvarnej tvorbe“.
Deti zaujali najmä príbehy o Danke a Janke
a Guľkovi Bombuľkovi.
Vo vestibule si návštevníci mohli pozrieť vystavené knihy spisovateľky a fragmenty vybavenia kuchyne a izby z čias jej mladosti. Aj
pri realizácii tejto výstavy pomáhali učiteľky ZŠ
s MŠ - Konôpková, Melicherčíková a Poliaková.
Poďakovanie za dôstojnú spomienku na našu
rodáčku, spisovateľku Máriu Ďuríčkovú patrí
všetkým, ktorí podujatie pripravovali a realizovali. Okrem spomenutých pani učiteliek patrí
medzi nich rodina Tršťanská, ktorá umožnila osadenie pamätnej tabule na svojom dome, správca
kina pán Kmeť a zvukár Igor Kokavec ml.
Sme radi, že spolupráca školy a obce má
dobre zapustené korene a prináša radosť jednej aj druhej strane, všetkým spoluobčanom.
Zuzana Pavlíková

Aktívni školáci
Aj tretí štvrťrok minulého roku bol bohatý
na športové a kultúrne akcie, na ktorých naši
žiaci ukázali svoje vedomosti, schopnosti
a zručnosti a zviditeľnili svoju základnú školu.
6. októbra 2009 sa stretli žiaci – strelci prvýkrát v streleckom krúžku v telocvični ZŠ
a už 7.októbra nás naše družstvo víťazne reprezentovalo na streleckej súťaži v Brezne. Bol
to úspešný začiatok vďaka výborným strelcom
Anežke Havlíkovej, Filipovi Lipianskemu a Jánovi Líškovi. V tomto ročníku sa do 8 tréningových kôl zapojilo 15 žiakov. Prácu trénera
sťažuje hlavne nepravidelná dochádzka týchto
detí na tréningy. Ministerstvo školstva SR zorganizovalo pre školy Banskobystrického kraja
súťaž v streľbe zo vzduchovej pušky v Brezne,
Čelovciach, Zvolenskej Slatine a v Mazorníku.
Celkové výsledky družstva a aj jednotlivcov
boli veľmi dobré. Naši strelci patrili k najlepším. Družstvo skončilo na druhom mieste.
V súťaži jednotlivcov zvíťazila Anežka Havlíková. Filip Lipiansky sa umiestnil na druhom
mieste a Ján Líška skončil ako štvrtý. Priniesli
pre svoju základnú školu pekný pohár, za čo im
patrí pochvala.

Ani v mesiaci november sa na našej škole
nezaháľalo. 16.11.2009 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili turnaja vo vybíjanej – priateľské
stretnutie, ktoré organizovali študenti stredných škôl pre základné školy k Medzinárodnému dňu študentstva
pod názvom „Študenti deťom“.
1.decembra sa konalo obvodné kolo
súťaže v minifutbale
– mladší žiaci (l. a 2.
ročník). Zúčastnili sa
aj naši borci, aj keď
zatiaľ bez výborných
výsledkov. Zatiaľ len
zbierajú skúsenosti
a odvahu. Turnaj sa
odohral v Očovej.
15.decembra sa na
našej škole odohral
XII. ročník Mikulášskeho turnaja v minifutbale za účasti ZŠ
s MŠ MBF Očová, ZŠ

Vígľaš a naša základná škola. Po sčítaní výsledkov vo všetkých kategóriách si putovný pohár
predsedu RR odniesla ZŠ Vígľaš.
Dňa 17.decembra sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí spolu s Vianočnou
akadémiou. Žiaci svojim programom dokázali rodičom čo všetko dokážu pod citlivým
vedením svojich pedagógov. Pekný vianočný
program – z každého rožku trošku – rozcitlivel
všetkých prítomných. Hudba, spev, hovorené
slovo, divadielko a scénky, koledy a vianočné
želania, toto všetko bolo v programe. Okrem
toho pekná výzdoba, sladké a slané občerstvenie z rúk pedagóga a nálada ako vystrihnutá
z románu. Nakoniec si poobzerali vynovené
a oprášené priestory školy a spokojnosť sa odzrkadľovala na tvárach všetkých prítomných.
Skôr, ako sa deti odobrali na zimné prázdniny navštívili 21.decembra DD a DSS „Slatinka“
s pripraveným programom. Trošku pookriali
srdiečka našich starších spoluobčanov pri pohľade na rozžiarené a šťastné detské tváričky.
I takto sa dajú spríjemniť predvianočné chvíle
a navodiť pravá vianočná atmosféru.
Katarína Ridzoňová

Spoločenská rubrika
„Majte šťastia celé hory,
zdravia ako vody v mori
a k tomu vždy lásky veľa,
to Vám celá obec želá...“
Blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v mesiacoch október,
november, december 2009 oslávili svoje životné jubileá a meniny.

Narodili sa
„Na svet prišli trochu hlasní, z Vašej lásky vzácny kvet. Nech sú zdraví,
šťastní, krásni, to vám želá celý svet...“
Romana Michnová
Matej Mikuš
Dominika Gašparová
Michal Daniel
Martina Radičová
K narodeniu detí srdečne blahoželáme!

Rozlúčili sme sa
Anna Beňová
Martin Belaj
Ján Blahút
Anna Gažková
Juraj Lakatoš
Anna Pavlíková
Mária Chylová
Anton Poduška
Anna Brhlíková
Jozef Fekiač
Ján Paška

Česť ich svetlej pamiatke!

Penzión Z l a t ý d u k á t, Zvolenská Slatina
www.penzionzlatydukat.sk

Pozvánka
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Vážení hostia!

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na dva plesy v penzióne Zlatý dukát.
V sobotu 13. februára 2010 Vás pozývame na Valentínsky ples s dvomi hudbami, programom a kompletným valentínskym menu /aperitív, minerálka, slané pečivo, hlavné jedlo, víno, zákusok, káva, polnočné jedlo/, hrá a spieva obľúbená ľudová hudba pod vedením
Štefana Babjaka z Banskej Bystrice s programom a DJ Dali.
20. februára Vás pozývame na tradičný V. poľovnícky ples s dvomi hudbami a chutným poľovníckym menu. Budete môcť ochutnať
pravý poľovnícky jágerek, jelenie medajlónky na brusniciach, štrúdľu horárovej ženy, ale aj škvarkové pagáče a dobré nápoje. Do tanca
Vám bude hrať a spievať ľudová hudba Štefana Babjaka z Banskej Bystrice s programom a DJ Dali.

0
1
20

Začiatok oboch plesov je o 19,00 hodine. Vstupné 25 €.

Každoroční návštevníci našich plesov si iste nenechajú ujsť príležitosť na dobrú zábavu a ostatných to pozývame zažiť spolu s nami.

Vstupenky sú v predaji od 15. 1. 2010

Na obidva plesy bude ráno cca o 4,00 zabezpečený odvoz autobusom do Zvolena a blízkeho okolia.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Rezervácie na telefónnych číslach: Tel.: 045/539 47 46, 0908 900 484
e-mail: penzionzlatydukat@mail.t-com.sk

Kino Pokrok – Zvolenská Slatina
Január 2010
Sobota: 2.1.2010 USA film, titulky		
o 19.00 hod.

ŠTVRTÉ PROROTSTVO

Vstupné: 2,- €
MN

		
(misteriózny thriller)
John sa púšťa do zúfalého preteku s časom v snahe zabrániť predpovedaným udalostiam ...

Sobota: 16.1.2010 USA film, titulky		
o 19.00 hod.

NEZVRATNÝ OSUD 4

Vstupné: 2,- €
MN

		
(horor)
Má to byť len obyčajný deň plný zábavy na automobilových pretekoch…

Február 2010
Sobota: 6.2.2010 USA film, titulky		
o 19.00 hod.

TWILIGHT-SAGA „NOW“

		
Fenomén, ktorý zachvátil celý svet pokračuje ....

(romantický horor)

Nedeľa: 14.2.2010 USA film, titulky		
o 19.00 hod.
		
Ako zastaviť vraha, ktorý je už za mrežami?

CTIHODNÝ OBČAN

Vstupné: 2,- €
MN

(thriller)

Sobota: 20.2.2010 USA film, titulky		
o l9.00 hod.
		
Šieste pokračovanie kultovej hororovej série SAW …

Vstupné: 2,- €
MP od 12 r.

SAW VI

Vstupné: 2,- €
MN

(thriller - horor)

Marec 2010
Nedeľa: 7.3.2010 USA film, titulky		
o 19.00 hod.

KLONY

Vstupné: 2,- €
MN

		
(thriller)
Mať svoju dokonalú kópiu! Čo by sa mohlo stať? Bruce Willis v akčnom thrilleri …

Sobota: 20.3.2010 Český film		
o l9.00 hod.

VENI, VICI, VIDI

Vstupné: 2,- €
MP

		
(romantická komédia)
Romantická komédia z golfového prostredia, príbeh o láske, sláve a peniazoch …

Nedeľa: 28.3.2010 USA film, titulky		
o 19.00 hod.

CESTA ZA SLÁVOU

		

Vstupné: 2,- €
MP

(tanečno-hudobný film)

Na filmy mládeži prístupné platí pre deti v sprievode rodiča 50% zľava.

Štatistika obyvateľov obce k 31.12.2009
Prírastky
Narodení
Prihlásení

27
51

Úbytky
Zomretí
Odhlásení

47
41

Počet obyvateľov obce Zvolenská Slatina k 31.12.2009 bol 2765.
Prvýkrát od roku 1997 evidujeme v obci úbytok obyvateľov celkom
o 10 ľudí.
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