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Futbal v obci Slaská má dlhoročnú
tradíciu. Družstvo dospelých stabilne
hráva najvyššiu okresnú súťaž. Pri aktuálnom stave futbalu v regióne, je to
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Protipovodňové opatrenia
Projekt, ktorý zmenil našu obec na veľké stavenisko prináša bezpečie do našich domov.
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Úvodné slová:

Vydávanie Hlásnika
Po viac ako ročnej prestávke sa vám dostáva do rúk ďalšie vydanie novín
obce Slaská. Ospravedlňujeme sa za tento výpadok, ale žiaľ máme problém to kapacitne zastrešiť tak, aby sa spracovali články, fotky a iný materiál. Niekoľkokrát sme práve cez noviny Hlásnik žiadali verejnosť, aby sa
do tvorby novín zapojila. S vďačnosťou uvítame vašu iniciatívu, váš článok,
postreh, návrh. Môžete sa stať členom redakčnej rady, môžete sa stať
dopisovateľom a ak si trúfate, tak z vás môže byť tvorca našich novín od A až
po Z. Postrádame osoby, ktoré by príprava obecných novín bavila, vedeli by
zmapovať a následne spracovať udalosti z obce a chceli by pridať ruku k dielu. Našim cieľom je pravidelné vydávanie Hlásnika, v ktorom si čitateľ prečíta
všetko podstatné za dané obdobie. Priestor dáme aj všetkým občianskym
združeniam a organizáciám, ktoré v obci pôsobia a túto možnosť majú tiež
poslanci obecného zastupiteľstva, miestna cirkev a iné právnické alebo fyzické osoby. Stačí sa ohlásiť na obecnom úrade alebo poslať email a radi s
vami prípadnú spoluprácu prediskutujeme.
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Projekt protipovodňových opatrení
Posledné tri mesiace roka 2015 boli v našej obci viac ako hektické. Realizovali sme totiž projekt „Protipovodňové opatrenia v obci Slaská“. Išlo
o rozsiahle dielo skoro za milión eur a dedina sa premenila na jedno veľké stavenisko. Pracovalo sa na troch úsekoch súčasne a tak bol značný
pohyb materiálu, pracovníkov i ťažkej techniky.

Boli to náročné časy s
vypätou
atmoférou,
ktorá skoro každý deň
prinášala problémy a tie
bolo treba
riešiť.

Boli to náročné časy s vypätou atmosférou, ktorá skoro každý deň prinášala problémy a tie bolo treba riešiť. Samozrejme, že takáto hektika so sebou priniesla aj emočné výkyvy a nie raz došlo k výmene názorov. Ale to už prináša život a konkrétne situácie. Netreba sa k
tomu vracať, lebo podstatné je, že dielo sa ukončilo a slúži svojmu účelu. A asi všetci uznajú, že pocit ochrany pred storočnou vodou je
nadovšetko. Roztápajúci sneh, či prívalové dažde už mali možnosť ukázať svoju silu aj v Slaskej, ale našťastie sme mohli spávať spokojne.
Koryto potoka je nadimenzované dostatočne, aby takýto objem vody zvládlo. A o to nám išlo. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorým sme
akokoľvek realizáciou diela znepríjemnili život a ďakujeme všetkým, ktorí pomohli napr. aj varením čaju pre robotníkov. Dielo sme zrealizovali vďaka financovaniu z fondov EÚ, vďaka rozpočtu SR a vďaka rozpočtu obce Slaská. Dielo bolo riadne odovzdané a prevzaté, bolo
riadne uhradené a odo dňa právoplatnosti kolaudácie je na dielo poskytnutá záruka po dobu 60 mesiacov.
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Územný plán obce
Územný plán obce je jeden z najzákladnejších dokumentov, ktorý by obec mala mať, lebo definuje záväzne využitie územia tak v intraviláne, ako aj v extraviláne. Slaská doteraz nemala samostatný územný plán a bola súčasťou veľkého územného plánu Mikroregiónu Žiarske
Podhorie. Nový územný plán obec realizovala v dvoch etapách. Prvou bolo vypracovanie tzv. Zadania územného plánu, kde sa spracovali základné časti. Náklady na vypracovanie zadania boli v sume 5 996 eur, z toho 5 000 eur financovalo ministerstvo financií formou
dotácie a 996 eur financovala obec z jej rozpočtu. Druhú etapu – samotný územný plán sme tvorili v roku 2016, kedy bolo možné ho aj
pripomienkovať. Náklady na druhú etapu boli v sume 10 500 eur, z toho 7 350 eur financovali ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a 3 150 eur financovala obec. V súčasnosti sa zapracovávajú včas podané pripomienky a po ich zapracovaní sa rozhodne,
či územný plán pôjde opätovne na pripomienkovanie, resp. či bude predložený na schválenie. Schválený územný plán bude následne
zverejnený a bude k dispozícii aj na obecnom úrade.
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Kamery odhalili zlodejov
Začiatkom februára tohto roku
kamerový systém obce v ranných hodinách zachytil dvojicu
zlodejov, ako pod rúškom prítmia vynášajú zo skúšobne miestnej kapely aparatúru a nakladajú si ju do pristaveného auta.
V tom istom čase už na úrade
sedel aj starosta obce, ktorý
zábery z kamier zaregistroval
a utekal páchateľov zadržať. To
sa mu síce nepodarilo, ale stihol
si zapamätať evidenčné číslo
auta a včas informovať políciu.

Treba uviesť, že aj polícia konala
obratom a vďaka získaným informáciám páchateľov zadržala
na neudržiavanej komunikácii
smerom do Kopernice. Páchatelia tejto krádeže sú stíhaní
na slobode. Obidvaja po prepustení z väzby telefonicky kontaktovali starostu obce, za ich
konanie sa ospravedlnili a vyjadrili ochotu spôsobenú škodu
(poškodené vchodové dvere)
obci nahradiť. Súdne konanie
v tejto veci ich ešte len čaká.

Kosenie v obci po novom
Bolo pravidlom, že obecný úrad kosil všetky verejné
priestranstvá v obci 4-krát ročne bez ohľadu nato, či išlo o
obecný majetok alebo nie. V tejto súvislosti však nastane
zmena. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy môže obec finančné prostriedky použiť len na
výdavky spojené so správou a údržbou majetku obce. Niektoré verejné priestranstvá obec udržiavala v rozpore s týmto
zákonom, lebo ich vlastníctvo patrí buď fyzickým osobám
alebo štátu (cez SPF). Obec nesmie finančné prostriedky
vynakladať na správu a údržbu cudzieho majetku. To znamená, že v roku 2017 bude obec vykonávať správu a údržbu
tých verejných priestranstiev, ktorých je vlastníkom. Pri ostatných obec vyzve vlastníkov, aby vykonávali údržbu na
vlastné náklady, keďže pôjde o ich majetok.
V minulosti obec vôbec nekosila pozemky priľahlé k rodinným domom, nakoľko si okolie domu skrášľovali občania. V
súčasnosti nie je problém spočítať domácnosti, ktoré okrem
vlastného dvora, zabezpečujú starostlivosť aj o pozemok
za plotom. V roku 2017 dôjde zrejme k spracovaniu pasportizácie pozemkov, ktoré obec kosí a udržuje a budú vytvorené zóny, v ktorých budú určené časové intervaly kosenia.
Obci každým rokom narastajú náklady, pričom sa starala aj
o cudzie pozemky, čo bolo na úkor iných aktivít. Vzhľadom
k tomu, že hospodárenie obce podlieha kontrole viacerých
inštitúcií, obec pristúpi k uvedeným opatreniam a v prípade
kosenia vynaloží finančné prostriedky len na plochy v jej
vlastníctve.
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Nová obytná zóna

Príroda všade naokolo, pokojné prostredie, ideálne pre život
s rodinou. Čo poviete na takéto bývanie? Nové pozemky v
Slaskej sú už k dispozícii.

inžinierske siete (voda, plyn, elektrina, optický internet, asfaltová cesta, verejné osvetlenie i obecný rozhlas). Predpokladaný termín dokončenia celej stavby je jún 2017.

Reč je o projekte Slaská-Diely, ktorý ponúka stavebné
pozemky s nádherným výhľadom. A to všetko len 7 km od
okresného mesta Žiar nad Hronom.

K dnešnému dňu sú už úplne ukončené práce na dažďovej
kanalizácii, rozvádzacom vodovode, plynovode a prekládke
optických káblov.

V ponuke je 38 stavebných pozemkov určených na výstavbu
rodinných domov s kompletnou infraštruktúrou. Realizuje
ho súkromný investor, ktorý už má v tejto oblasti nemalé
skúsenosti. Za zmienku stojí napríklad úspešný projekt Nová
Lutila v susednej obci Lutila.

V týchto dňoch sa budujú prípojky elektriny pre jednotlivé
rodinné domy, verejné osvetlenie a vlastný privádzací vodovod pre novú lokalitu, ktorý by mal po dobudovaní a prepojení s existujúcim vodovodom zlepšiť dostupnosť pitnej
vody v rámci celej obce.

Projektová dokumentácia na predmetnú lokalitu je spracovaná tak, aby bolo všetkých 38 novobudovaných stavebných
pozemkov napojených na všetky v obci Slaská dostupné

Viac informácií nájdete na www.slaska-diely.sk alebo na
0905 369 296, info@reality-service.sk.
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Jubilanti našej obce
50 rokov
Vladislav Gӧth
Jaroslav Gašpar
Vladimír Mikula
Jaroslav Tesák
Miroslav Tomko
Ľubomír Janov
Ľubomír Páleník
Zdeno Michalka
MUDr. Erika Malá
Táňa Baranová
Silvia Strihovská
Igor Vanka
Vladimír Košťan

Zber triedeného odpadu v obci funguje už niekoľko rokov,
ale stále sa ešte nájdu občania, ktorí tento systém neovládajú. Takže opäť len upozorňujeme, že harmonogram
odvozu komunálneho odpadu (zberné nádoby pri rodinných
domoch) a harmonogram odvozu plastov boli každej domácnosti doručené. Ak tieto harmonogramy niektorá domácnosť
nemá, stačí si ho prevziať osobne na obecnom úrade alebo
stiahnuť v elektronickej podobe z webovej stránky obce.
Zároveň sú v obci stanovištia (pri bývalej MŠ, pri Konzume,
v časti obce Hlboká, v časti obce Hrabie), kde sú odstavené
väčšie zberné nádoby, do ktorých je možné odkladať obal z
kovov a tzv. tetrapaky. Pri zbernom dvore je celoročne k dispozícii veľkokapacitný kontajner na sklo.

55 rokov
Ing. Jozef Fekiač
Kamil Futák
Milan Multán
Ľubica Vanková
Janka Fekiačová
Margita Tóthová
Ľudmila Lalová
Dušan Poliak
Zdena Staniaková
Michal Hlaváčik

A ešte niečo k zbernému dvoru. Zberný dvor je k dispozícii
v pracovné dni od 7,00 hod. do 15,00 hod. s tým, že sa treba
ohlásiť na obecnom úrade a jeho pracovníci vám zberný dvor
otvoria a vytriedený odpad uložia. Zároveň je zberný dvor k
dispozícii aj každú sobotu od 11,00 hod. do 12,00 hod. okrem
sviatkov. Chceme len opäť upozorniť, že zberný dvor slúži na
odovzdanie vytriedeného odpadu, ktorý sa separuje. Bežný
komunálny odpad patriaci do tzv. kukačky nemá čo hľadať na
zbernom dvore. Zberný dvor nenahrádza povinnosť občanov
riadne si nechať odvážať komunálny odpad z domu. Zároveň
zberný dvor nie je triedička a odpad tam privezený má už byť
vytriedený (plasty, železo, kovy, sklo, handry a pod.).

60 rokov
Ján Bahno
Ján Windisch
Miroslav Šuster
Milan Páleník
Jozef Hurtík
Jarmila Burclová
Emília Bahnová
Mária Kadlecová
Jolana Procházková
Jozef Čamaj
Jarmila Varsová

Dávame do pozornosti, že zberný dvor je rovnako pod
dohľadom kamerového systému a pokiaľ sa k nemu odloží
odpad mimo otváracích hodín, resp. nevytriedený odpad,
budeme to považovať za tvorbu čiernej skládky. Obec Slaská
ma jeden z najnižších poplatkov za likvidáciu odpadov, snaží
občanom vytvárať skutočne prijateľné podmienky a preto
tak trochu očakávame, že aj prístup občanov v tejto veci
bude ústretový. Za pochopenie ďakujeme.

65 rokov
Ivan Rozenberg
Milan Hric
Ján Petor
Ľubomír Kotes
Rozália Krausová
Emília Hricová
Ľudmila Šusterová
Alžbeta Grolmusová
Emília Lalová
Jarmila Jančová
Mária Sklenková
Božena Jakubejová
Peter Lalo
Petr Procházka
Vladimír Melišek
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70 rokov
Emil Zavažan
Ján Lalo
Jozef Tӧlgyesi
Peter Gelien
Valéria Zavažanová
Jozef Vittek
František Ťahúň
Peter Páleník
75 rokov
Ján Baránik
Elena Poljaková
Emília Staniaková
Mária Zacharová
Viera Hlaváčová
Mgr. Vladislav Mikula
Vincent Fríbert

80 rokov
Anna Páleníková
Anna Hlaváčiková
85 rokov
Pavel Futák
Ondrej Janov
Ján Mikula
Anna Lalová
90 rokov
Júlia Golhová
Emília Koková
Ľudmila Filúsová

OBEC

PREDAJ NEHNUTEĹNOSTÍ

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov: – 471
Deti do 15 rokov – 57
Občania nad 15 rokov – 414
Chlapcov- 31
Dievčat- 26
Mužov- 205
Žien - 209
Priemerný vek - 44

Odhlásení občania:
Marián Záslav
Ružena Záslavová
Martina Záslavová
Kristián Mrenica
Barbora Nina Baranová
Anastázia Sklenková
Tibor Stolár
Nadežda Stolárová
Jana Vajsová

Prihlásení občania:
Peter Pacher
Milan Konoradský
Daniela Konoradská
Ivan Gelien
Zuzana Pohlodková
Dana Engelová
Štefan Engel

Hlásnik

Jana Šútorová
Tomáš Šútor
Filip Šipikal
Darina Varsová
Karolína Varsová
Natália Varsová
Katarína Dúbravská
Petra Schmidtová
Ľudovít Meszároš
Cecília Pavlová
Martin Sklenka
Gabriela Sklenková
Samuel Sklenka
Matúš Sklenka
Hana Ostrihoňová
Alex Starec

Obec Slaská ponúka v obchodnej verejnej súťaži na predaj
dva rodinné domy (súp. č. 169-170) a pivnicu. K týmto
stavbám patrí ďalších 8 pozemkov, ktoré sú vysporiadané
a rovnako ako stavby sú vo výlučnom vlastníctve obce.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné nájsť na
úradných tabuliach obce, priamo na obecnom úrade alebo
na webovom sídle obce www.slaska.sk. Písomné cenové
ponuky je možné doručiť do 15. júna 2017 do 15,00 hod.
Nehnuteľnosti sú určené na predaj všetky ako celok bez
možnosti odkupovania samostatne. Najnižšia ponuka ceny
za všetky nehnuteľnosti nemôže klesnúť pod 22 000 eur.

Narodení občania:
Marek Maruniak
Ján Koka
Teo Silný
Jakub Engel

Navždy nás opustili:
Darina Pulišová (občianka)
Veronika Žáková (rodáčka)
Ľudevít Bahno (rodák)
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Kampaň „VYZVI SRDCE
K POHYBU „ JE TU OPÄŤ !
Od 20.3.2017 – 11.6.2017 bude prebiehať už 7. ročník celoslovenskej medzinárodne koordinovanej kampane na zvýšenie
pohybovej aktivity dospelej populácie pod názvom „Vyzvi srdce k pohybu“.
Zo skúseností z predchádzajúcich ročníkov u účastníkov boli zaznamenané pozitívne zmeny, zhodenie nadbytočných kilogramov a u mnohých z nich sa pohybová aktivita stala súčasťou životného štýlu, ktorá prispela k zlepšeniu zdravia.
Vieme určite, že nedostatok pohybovej aktivity sa významne podieľa na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické
ochorenia a zhoršovaní kvality nášho života. A na to, aby sme tomu predišli, stačí aspoň ten minimálny objem aktivity –
polhodina denne.
V detstve bol pohyb našou prirodzenou súčasťou prinášajúcou radosť, na ktorú sme v procese dospievania a dospelosti
postupne zabúdali. Zabudli sme na to, ako príjemné bolo behať, skákať, hrať sa s loptou, bicyklovať sa, plávať, lyžovať,
tancovať. Alebo aspoň ísť na prechádzku. V súčasnom hektickom tempe povinností si myslíme, že lepšie je si oddýchnuť v
kresle pred televízorom alebo pri počítači.
Cieľom tejto kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň
30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.
My dospelí, zapojme sa do súťaže o hodnotné ceny od našich sponzorov. Prekonajme pohodlnosť a vyhrajme tu
najvzácnejšiu cenu – svoje zdravie!
Čo k tomu treba?
Tí, čo sa aktívne pohybujú, zapojiť
sa, tí čo si na pohyb ešte nenašli čas
a chuť, začať.
Aké sú podmienky, aby bol
účastnícky list platný a zaradený
do žrebovania?
Podmienky a postup vypĺňania
sú
podrobne
uvedené
na
účastníckych listoch. Je potrebné
venovať sa pohybovej aktivite
minimálne 4 týždne. Tí, čo sa pohybovej aktivite budú venovať 6 a
viac týždňov, budú zaradení aj do
prémiového žrebovania. Potrebné
je viesť záznam pravidelne, mať
pohybovú aktivitu aspoň štyri dni v
týždni a venovať pohybu najmenej
210 minút týždenne.
Kde nájdete účastnícke listy?
Na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, vybraných
miestach v meste (lekárne, mestské
alebo obvodné úrady), na webovej
stránke www.ruvzzh.sk www.vzbb.
sk.
Kde a ako odovzdáte vyplnený
účastnícky list po skončení Vašej
účasti v súťaži?
Prineste ho na Regionálny úrad
verejného zdravotníctva vo vašom

okresnom meste, pre okres Banská Štiavnica a
Žarnovica je to Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Oddelenie výchovy k zdraviu, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom, alebo pošlite
poštou na Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
Odbor výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975
56 Banská Bystrica, alebo preskenovaný, e-mailom
na adresu uvedenú na www.vzbb.sk alebo malatin-
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cova@ruvzzh.sk.
t po skončení Vašej účasti v súťaži?
Zapojte sa aj vy a vyhrajte v súťaži detských
podporovateľov kampane. Nahovorte jedného dospelého človeka na účasť v súťaži
„Vyzvi srdce k pohybu“. Dohliadnite, aby splnil všetky podmienky a vymyslite pre neho
aspoň 4 podujatia, na ktorých spoločne

OBEC a KULTÚRA
strávite čas v pohybovej radosti. Záznam
o vašich aktivitách – pár riadkov, priložte
k jeho vyplnenému účastníckemu listu.
Jedno dieťa môže podporovať viacerých
účastníkov, ale každý dospelý môže mať
len jedného podporovateľa. Môžete
zorganizovať aj spoločné akcie pre všetkých
účastníkov, ktorých podporujete. Čím viac
dospelých členov rodiny alebo priateľov
získate pre účasť v súťaži, tým väčšie šance
máte vyhrať v žrebovaní. Ako podporovateľ
súťaže sa dostanete do žrebovania
toľkokrát, koľko získate účastníkov.

Želáme Vám veľa energie ale aj zábavy.
Prekonajte pohodlnosť – vyhráte zdravie!
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Žiar nad Hronom
Oddelenie výchovy k zdraviu

Hlásnik

Roky trvajúce reštitúcie
Pred viac ako desiatimi rokmi sa obec rozhodla pomôcť právnym nástupcom mŕtvych
vlastníkov pôdy a oslovila ich s možnosťou získania pôdy formou reštitúcie v zmysle
zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom. Obec ponúkla právnym
nástupcom bezplatný administratívny servis spojený so zhromažďovaním potrebných
dokladov a zastupovaním v samotnom konaní.
V roku 2004 sme v mene právnych nástupcov uplatnili nárok na navrátenie pozemkov
v zmysle uvedeného zákona doručením príslušných žiadostí a príloh na príslušný štátny
orgán (v tom čase obvodný pozemkový úrad). Uvedený štátny orgán v roku 2007 vydal
rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom. V trojročnej lehote určenej rozhodnutím sme za právnych nástupcov vypracovali žiadosti o poskytnutie náhrady vo forme
bezodplatného prevodu pozemkov, ktoré sme doručili Slovenskému pozemkovému
fondu (SPF) v roku 2010. Pozvánka na prerokovanie ponuky náhradných pozemkov
bola právnym nástupcom doručená zo strany SPF v mesiaci marec 2016. A tak sme opäť
ponúkli právnym nástupcom bezplatné zastúpenie na týchto prerokovaniach, ktoré sa
uskutočnili v mesiaci apríl 2016. Následne starosta obce ako splnomocnený zástupca
dňa 25.7.2016 podpísal so Slovenským pozemkovým fondom Zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom v mene 26 nadobúdateľov. Štatutárni zástupcovia SPF tú istú zmluvu podpísali dňa 17.2.2017 a zverejnená bola dňa 20.2.2017.
Po nadobudnutí účinnosti (10 dní po podpise) putovali tieto zmluvy z generálneho
riaditeľstva SPF na príslušný kataster. Výsledkom bude zápis vlastníckeho práva v
prospech nadobúdateľov.
Trvalo teda 13 rokov, aby sa právni nástupcovia domohli navráteniu majetku po ich
predkoch. Nejdeme hľadať vinníka, lebo to mohlo zlyhávať na viacerých úrovniach od
legislatívnej úpravy, cez zbytočnú administratívu až po nadmerný počet konaní, ktoré
vybavoval stále ten istý počet úradníkov bez posilnenia kapacít. My sme sa behom tých
13 rokov nestretli s neochotou alebo s nezáujmom vec riešiť zo strany štátu, len ten
proces trval nejako dlho. Aj tento prípad je príkladom stavu vymožiteľnosti práva v podmienkach Slovenskej republiky.

Rok 2016 v Slašťanskej kapele.
Po ročnom úsilí sa Slašťanskej kapele podarilo uviesť do života v zaplnenej sále svoje prvé CD s názvom „Slašťanskou dolinou“. Krst CD
bol spojený s novoročným koncertom, ktorý úspešne odmoderoval, vtipnými hláškami okorenil moderátor TV Šláger Peter Paulík. Ináč,
Peter Paulík s nami v minulosti odohral jeden zájazd vo Francúzsku, boli sme veľmi radi, že si našiel čas. Vo februári sme odohrali fašiangovú
veselicu v Pitelovej, v apríli stavanie mája v Slaskej, v júni koncert na Deň rodiny v DD DDS v Janovej Lehote. Prijali sme pozvanie zahrať pri
príležitosti 90.výročia miestnej kapely v Podkriváni. Ďalším vrcholom v roku po krste CD bolo účinkovanie na medzinárodnom súťažnom
festivale „Dychovky v preši“ v Pezinku, kde sme v konkurencii siedmych kapiel obsadili piate miesto s cenou primátora mesta. Koncom
augusta sme si zahrali na festivale v Hodruši.
V októbri tradičné hranie na hodoch pri kostole. Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme odohrali pre hŕstku seniorov, ktorých
bolo menej ako nás muzikantov, opäť raz papučová kultúra zvíťazila. Klobúk dolu pred tými čo prišli. Začiatkom decembra sme odohrali
akciu Obecného úradu v Starej Kremničke pre jubilantov s okrúhlymi narodeninami. No a rok sme zakončili už tradične Mikulášom a deň
pred štedrým dňom koledami nielen doma, ale aj pre záujemcov zo širokého okolia.
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HISTÓRIA A TRADÍCIA BOŽÍCH HROBOV

Apríl 2017

História a tradícia božích hrobov.
Drahí Slašťania! V tomto sviatočnom čase
upriamujeme pozornosť aj na historický
fenomén, ktorý sa v našich zemepisných
šírkach už dávno ujal. Stavanie takzvaných
Božích hrobov. Je to historicky i liturgicky
zaujímavá skúsenosť, ktorou si veriaci aktívne sprítomňujú udalosti posledných dní
Ježišovho života na tejto zemi. Pozrime sa
aspoň stručne na dejiny tohto fenoménu
z biblického, historického a praktického
hľadiska.
Kresťania si od prapočiatku uctievali miesta
vo svätej zemi, ktoré boli istým spôsobom
spojené zo životom, umučením a pochovávaním Pána Ježiša. O tejto úcte svedčí už v
4. storočí galská mníška Silvia Egéria vo svojom diele Peregrinatio. Egéria putovala po
celom svete a putovala i do Jeruzalema. Vo
svojom diele nám zanechala veľmi vzácne
svedectvá o slávení tamojšej Veľkej noci
pri Božom hrobe. Píše, že počas celej noci z
piatka na sobotu slávil klérus pri Pánovom
hrobe vigíliu.
Počas dvoch tisícročí mnoho ďalších pútnikov nasledovalo Kristovu cestu bolesti – VIA DOLOROSA, ktorá znázorňuje a
zároveň symbolizuje cestu utrpenia Krista
od miest jeho obžaloby a odsúdenia, až po
miesto ukrižovania. Bola to cesta z pevnosti
Antónia na Kalváriu, ktorá bola posvätená
jeho utrpením a smrťou a vyvrcholením
tajomstva Ježišovho života. Miesto kde
bol Kristov hrob, ležalo približne asi kilometer za hradbami Jeruzalema. Pôvodne
tam bol kameňolom. Boli tam aj početné
skalné hroby a v jednom z nich pochovali
Kristovo telo. Jeho miesto pochovania sa
malo nachádzať neďaleko úpätia skalného
brala, kde vytesali skalný hrob pre rodinu
Jozefa Arimatejského. Tento bohatý muž a
člen SYMEDRIA, najvyššej židovskej súdnej
rady, bol podľa evanjeliových správ s veľkou
pravdepodobnosťou tajným Ježišovým
učeníkom. Pôvodne sa teda miesto
Ježišovho hrobu nachádzalo za hradbami
Jeruzalema, ktoré však Herodes Agrippa
I. dal v rokoch 41 – 44 rozšíriť, čím sa Golgota začlenila už do samotného mesta Jeruzalem.
Dnes na mieste Kristovho umučenia stojí
Bazilika Božieho hrobu, ktorá sa nachádza
vnútri jeruzalemských hradieb v kresťanskej
štvrti Starého mesta na ulici Christian quarter road a dyer’s street.
Historicky by lokality Kristovho ukrižovania
a pochovania mali byť od seba vzdialené
približne štyridsať metrov. Bazilika je

dôležitým pútnickým miestom kresťanov
už od 4. storočia, keď sv. Helena objavila
Boží hrob a cisár Konštantín Veľký 272-337
dal pri ňom vybudovať kostol.
Samotný Kristov hrob sa skladá z dvoch
častí. Prvá časť hrobu sa nazýva Anjelská
kaplnka a pôvodne slúžila ba prípravu tela
zosnulého a pre smútočné zhromaždenie.
Je to malá tmavá miestnosť, obložená
svetlým mramorom, pre maximálne 5 – 7
návštevníkov. V jej strede sa nachádza biela
socha, kde je pod sklom umiestnený pôvodný kameň uzatvárajúci hrob. Je možné, že
na tomto kameni mohol sedieť anjel oznamujúci Ježišovo zmŕtvychvstanie. Do druhej
časti – do samotnej hrobovej miestnosti
sa vchádza ešte užším vchodom z bieleho
mramoru s výškou iba 1,33 metra. Výzdoba
je z 19. storočia. Vpravo sa nachádza samotný hrobový výklenok arcosolium s mramorovou doskou dlhou 2 metre, na ktorej s
vysokou pravdepodobnosťou mohlo ležať
Kristovo telo. Nad hrobom visí viacero horiacich lámp, podľa zvyku východných ortodoxných cirkví.
Stavba liturgie Veľkého piatku, ku ktorej
sa pričleňuje i tradícia Božieho hrobu, je
pamiatkou na umučenie Krista, je to deň
Kristovej smrti, deň smútku i prísneho
pôstu. Liturgia tohto dňa sa koná zvyčajne
v popoludňajších hodinách okolo 15.00,
čo je hodina Pánovej smrti a obsahuje tri
časti. Prvou je bohoslužba slova, ďalej je
to poklona svätému krížu a následne sväté
prijímanie. V závere veľkopiatkovej liturgie sa po prijímaní prenáša Najsvätejšia
sviatosť na osobne pripravené miesto
mimo tradičného uchovávania v kostole.
Môže to byť osobitná kaplnka, bočný oltár.
Treba, aby tam horelo večné svetlo. V našich
zemepisných šírkach býva často toto miesto pomenované ako Boží hrob. Je to preto,
že v blízkosti miesta vystavenia Eucharistie
je umiestnená aj socha zomrelého Krista v
hrobe. Zvyk ukladať sochu zomrelého Krista
do hrobu k nám prišiel z Východu – pravdepodobne z Jeruzalema a udomácnil sa aj
v našej západnej liturgii. Dodnes sa však
uchoval len v krajinách strednej Európy
na územie bývalého Rakúsko – Uhorska a
Ostrihomskej arcidiecézy. V niektorých krajinách je veľmi živá úcta k Božiemu hrobu.
Lepšie povedané ku Kristovi v Eucharistii na
pamiatku jeho smrti, napríklad v Štajersku,
Tirolsku, ale aj u nás na Slovensku. Existujú
i rytieri Božieho hrobu- Graben stritter, ktorí
v rytierskych habitoch neprestajne strážia
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Boží hrob od skončenia veľkopiatkovej liturgie, až do začiatku Veľkonočnej vigílie.
Smernice o Božom hrobe na území Slovenska boli upravené po Druhom vatikánskom koncile a z väčšej časti preberajú
tradičné obrady a spevy, ktoré obsahovali
predchádzajúce rituály. Celá pozornosť v
Božom hrobe sa sústreďuje na Najsvätejšiu
sviatosť, vyloženú v monštrancii, a nie na
sochu Krista alebo výzdobu. Eucharistia sa
tak stala centrom samotného hrobu a ide tu
vlastne o slávnostné eucharistickú adoráciu,
ktorá sa koná na mieste Božieho hrobu. Jediná väčšia zmena počas histórie nastala v
tom, že obrad už nehovorí o prenesení kríža
do hrobu, ako to bolo kedysi, ale odporúča
sa, aby sa pripravilo vhodné miesto, kde sa
umiestni Pánov kríž po skončení liturgie
Veľkého piatka, aby sa mu mohli veriaci
pokloniť a uctiť si ho bozkom. Prenesenie
Najsvätejšej sviatosti do Božieho hrobu je
určené hlavne na poklonu. Pri Božom hrobe
je pokladnička na milodary pre Jeruzalem.
Chcem povzbudiť rodičov, aby ste nezabudli ísť s deťmi na Bielu sobotu k Božiemu
hrobu na poklonu.
Milí slašťania! Pred touto Veľkou nocou som
vám chcel priblížiť históriu a tradíciu Božích
hrobov, aby ste si vedeli živšie predstaviť
Boží hrob v Jeruzaleme a prečo máme Boží
hrob aj v našej farnosti.
Zo srdca Vám prajem požehnané a radostné
veľkonočné sviatky. Zo srdca Vám želám,
aby nádej veľkonočného rána bola vašou
každodennou posilou, aby sme spoločne
o nej vydávali svedectvo iným v našej farnosti a splnili si tak úlohu, ktorú nám zveril
zmŕtvychvstalý Ježiš.
Váš kňaz Štefan Bieľak.

ZAUJÍMAVOSŤ

Hlásnik

Svätý Gál
V mesiaci október si uctievame patróna kostola – sv. Gála. Nebolo tomu ináč ani na jeseň v roku 2016, ale táto oslava bola výnimočná.
Na sv. omši sa stretli slašťanskí kňazi Mirko, Vladko a Oliver.
Oliver Černák vo svojom príhovore veriacim porozprával, ako od dieťaťa rozmýšľal, prečo v kostole oslavujeme prezidenta Havla (Václav Havel), ako sa tiež hovorí sv. Gálovi. Keď bol starší a chodil do seminára mal možnosť dozvedieť sa viac o tomto mužovi a podarilo
sa mu navštíviť i miesta vo Švajčiarsku, kde sv. Gál pôsobil. Na základe týchto poznatkov sa rozhodol napísať knihu. To sa mu po troch
rokoch práce podarilo a svoju knihu ,,Svätý Gál Kristov pútnik“ odprezentoval práve na spomínanej omši. Na svojom putovaní po
stopách sv. Gála sa mu podarilo získať aj relikvie tohto sv. muža a pri svätej omši boli relikvie posvätené a sú uložené v chráme.
Kniha ,,Svätý Gál Kristov pútnik“ bola vydaná vydavateľstvom Lúč. Z nemčiny do slovenčiny preložil a reálie spracoval Oliver Černák,
jazykovo ju upravila Magdaléna Richterová, ktorá sa tiež spolu so zástupkyňou vydavateľstva Lúč s pani Annou Kolkovou zúčastnila
na hodovej svätej omši.
Kniha je bohato ilustrovaná, sú v nej aj mapky a foto na obálke tvorí socha sv. Gála z nášho kostola.
Sme hrdí na nášho Olivera, že našiel odvahu, obetoval čas a našiel si i priateľov, ktorí mu pomohli s napísaním a vydaním knihy a tak
dopomohol i nám rozšíriť si vedomosti o našom patrónovi.

Zoznam vecí k zberu šatstva
Letné a zimné oblečenie ( dámske, pánske, detské):
Použiteľný i poškodené: Tričká, mikiny, tepláky, šaty, nohavice, rifle, košele,
svetre, nočné košele, tielka, pyžamá
Len nepoškodené( funkčný zips, neroztrhnuté ): Zimné bundy, kabáty, spodné prádlo, ponožky, blúzky, čiapky, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky
Textil:
Použiteľný i poškodený: Lôžkoviny, prestieradlá, uteráky, utierky, látky ( min
1m2 nie odrezky) , obrusy
Len nepoškodený: Záclony, závesy
Drobné elektrické spotrebiče:
Použiteľný i poškodený: Rádiá, žehličky, mixéry, toustovače, fény....
Perie, páperové a vatované prikrývky, vankúše a deky:
Použiteľný i poškodený – okrem spacákov, tie len s funkčným zipsom a čisté
Obuv:
Len nepoškodená: páry zviazané alebo zabalené v igelitovej taške, aby sa
nestratili pri manipulácií
Hračky – plastové , plyšové:
Len nepoškodené a čisté: pokiaľ má hračka viac častí ( stavebnice, lego...),tak
ju treba dobre zabaliť.
Veci, ktoré sa nemôžu zobrať:
Chladničky, televízory, počítače, matrace, koberce, stany – z ekologických
dôvodov
Nábytok, bicykle, detské kočiare – tie sa transportom znehodnotia
Veľmi znečistený, plesnivý, vlhký textil- znehodnotí sa tým ostatný textilný
materiál, Poháre, porcelán, riady, Lyže a lyžiarky
Vo vašej obci bude prebiehať zber šatstva v mesiaci jún.
Našim cieľom je ukázať občanom a budúcim darcom, že i v dnešnej dobe sa
nájdu ľudia na pravom mieste.
Diakonia Broumov, sociálne stredisko, Praha

Zber šatstva
Vážení priatelia!
V tomto roku j to už 24 rokov, čo Diakonie Broumov, sociálne družstvo realizuje
myšlienku pomoci sociálne odkázaným ľuďom. Hlavným prostriedkom k uskutočneniu
tohoto cieľa sú dnes už tradične organizované zbierky použitého ošatenia. Sme hrdí,
že každým rokom sa do nich zapája viac ako 2 000 miest a obcí v Českej republike a na
Slovensku. Naši darcovia tiež môžu využívať kontajnery na textil pieskovožltej farby,
ktorých počet prekračuje hranicu 800. Nájdete ich v dvoch veľkostiach a sú rozmiestnené po celej republike.
Dovoľte nám touto cestou vyjadriť naše úprimné poďakovanie za Vami darovaný materiál, či usporiadanú zbierku. Podaním pomocnej ruky môžeme naopak my pomôcť
ľuďom v sociálnej núdzi, v ktorej sa nachádzajú. Vytriedený textil je rozposielaný ako
materiálna pomoc ľuďom v Ćeskej republike, východnej Európe a do zemí tretieho
sveta, najviac v Afrike. Dôležitým aspektom činnosti Diakonia Broumov je tiež ochrana životného prostredia. 95 % Vami darovaného textilu zmysluplne využijeme, ako v
spomínanej materiálnej pomoci, tak aj v ďalšej recyklácií. Sme vďační za Vaše úsilie a
čas, ktorý nám venujete. Ste dôležitou súčasťou nášho tímu ľudí, pretože práve vďaka
Vám môžeme realizovať naše poslanie:,, Nepotrebné veci potrebným.“
Radi by sme Vás týmto poprosili, pokiaľ to bude možné, či by ste textil pred darovaním prehliadli a vyradili niektoré veci, ktoré my nemôžeme ďalej využiť a musíme
ich likvidovať na skládke, čo je pre nás naozaj veľmi finančne náročné. Jedná sa najviac
o bundy či kabáty s pokazeným zipsom, dierou, poškodené od molí. U niektorých vecí
poškodených či roztrhaných nevadí. Predovšetkým sa jedná o bavlnené veci ( mikiny,
posteľné prádlo, uteráky,...)
Záverom by sme sa Vám ešte raz chceli čo najsrdečnejšie poďakovať za Vašu doterajšiu
pomoc. Pevne veríme, že sa Vám podarí vytriediť určité druhy šatstva podľa našich
požiadaviek. Budeme veľmi radi a potešení, keď aj naďalej zostanete darcami a
zároveň priatelia Diakonie Broumov a budete spoločne s nami pomáhať potrebným.
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ŠPORTOVEC ROKA V KARATE

Karate pochádza z Japonska. Je to systém sebaobrany, cvičenie na posilnenie
tak fyzickej zdatnosti, ako aj disciplíny.
Aj keď je to šport u nás menej známy,
máme v našej obci športovca, ktorý sa
mu venuje pomerne krátko a už vo
svojom veku 11 rokov dosahuje veľké
úspechy. Je členom karate klubu MŠK
v Žiari nad Hronom a volá sa Timko
Gašpar.
S týmto športom začal v roku 2013.
Radšej by sa bol venoval futbalu, ale
pre zdravotné problémy s obličkami
sa mu nemôže venovať. V karate ho
veľmi podporuje celá rodina, najviac
však starý otec, ktorý ho zo začiatku
sprevádzal na tréningoch. Tréningy
nie sú obyčajné. Na tréningoch sa
okrem cvičenia aj hráme a tréneri nás
zdokonaľujú nielen fyzicky, ale aj psychicky, hovorí Timo. Nie je tréning ako
tréning. Zakaždým robíme niečo iné.
Tréneri nás podporujú aj na súťažiach,
sú milí a je s nimi zábava. Väčšinou na
súťaž chodíme na piatich autách. Na
karate chodia aj spolužiačky a je s nimi
sranda, lebo celou cestou sa im nezatvoria ústa.
Timko doteraz získal 7 zlatých medailí,
5 strieborných, 4 bronzové a 6 pohárov.
Najviac ho teší víťazstvo a 1. miesto
Svetového pohára v Hradci Králové v
roku 2016 a ocenenie Športovec mesta
Žiar nad Hronom za rok 2015. Timkovi
sa darí i v škole.

							
Futbalová tabuľka
Oblastné majstrovstvá ObFZ ZH
								
Klub					Skóre Body
								
1 FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA
45:15 35
2 TJ Sokol Repište 			
55:29 35
3 OŠK Hodruša - Hámre			
34:23 32
4 TJ Inter Horná Ves			
42:26 27
5 OŠK Lutila				33:18 26
6 TJ Sokol Tekovská Breznica		
24:23 25
7 FK POHRONIE				30:36 25
8 ŠK Slaská				25:27 24
9 OŠK Brehy				34:37 24
10 MFK ŽARNOVICA B			
23:36 17
11 ŠKF Kremnica			
20:32 14
12 FK Vyhne				20:33 13
13 TJ Partizán Veľká Lehota		
20:47 13
14 TJ Tatran Bzenica			
22:45 11
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FUTBAL V OBCI SLASKÁ
Futbal v obci Slaská má dlhoročnú tradíciu. Družstvo dospelých stabilne hráva najvyššiu okresnú súťaž. Pri aktuálnom stave futbalu v
regióne, je to tak povediac malý zázrak. Dá sa povedať, že futbal v malých obciach postupne vymiera. Príkladom sú dediny ako Kosorín,
Ihráč, Krahule, Kremnické Bane a Nevoľné, ktoré už na mape oblastného futbalu nenájdete.
Aj preto by som na úvod chcel poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľajú na chode futbalového klubu v Slaskej. Vďaka patrí obecnému úradu, sponzorom, realizačnému tímu na čele s trénerom Milanom Spodniakom a samozrejme všetkým hráčom a fanúšikom.
V prebiehajúcej sezóne patrí Slašťanom pekné 6. miesto, keď v 15-tich zápasoch nazbierali 24 bodov za 7 výhier, 3 remízy a 5 prehier.
Najlepším strelcom domácich je len 17 ročný Rasťo Heško s 5 presnými zásahmi a za ním nasledujú 4 gólový Vanko a Silný. Už tradičnou
oporou je 44 ročný brankár Roman Ertl, ktorý má bilanciu 1,5 inkasovaného gólu na zápas a v priemere každý tretí zápas si dokáže
udržať čisté konto. Najmladším hráčom je ešte stále len 16 ročný Marek Šuster, naopak najstarším je 49 ročný Maroš Ferko, ktorý v
prebiehajúcej sezóne nastúpil v 14. zápasoch, strelil 1 gól a dostal 4 žlté karty. Najväčším ašpirantom na postup je Ladomerská Vieska,
ktorá na jeseň prehrala len jeden zápas a to práve so Slaskou.
Treba ešte povedať, že VI. ligu tvoria prevažne družstvá, ktoré v minulosti hrávali krajské súťaže. Kremnica, Ladomerská Vieska, Hodruša
Hámre, ale aj Repište, Lutila a Vyhne sú obce, v ktorých majú skúsenosti s krajskými súťažami. O to viac sa teším, že aj taká malá obec
ako je Slaská, dokáže konkurovať tradičným baštám futbalu v regióne.

Futbal v obci Slaská má dlhoročnú tradíciu. Družstvo dospelých
stabilne hráva najvyššiu okresnú súťaž. Pri aktuálnom stave futbalu v regióne, je to tak povediac malý zázrak. Dá sa povedať, že
futbal v malých obciach postupne vymiera. Príkladom sú dediny
ako Kosorín, Ihráč, Krahule, Kremnické Bane a Nevoľné, ktoré už
na mape oblastného futbalu nenájdete.
Aj preto by som na úvod chcel poďakovať všetkým, ktorí sa
akokoľvek podieľajú na chode futbalového klubu v Slaskej. Vďaka
patrí obecnému úradu, sponzorom, realizačnému tímu na čele s
trénerom Milanom Spodniakom a samozrejme všetkým hráčom
a fanúšikom.

V prebiehajúcej sezóne patrí Slašťanom pekné 6. Miesto, keď v
15-tich zápasoch nazbierali 24 bodov za 7 výhier, 3 remízy a 5 prehier. Najlepším strelcom domácich je len 17 ročný Rasťo Heško s
5 presnými zásahmi a za ním nasledujú 4 gólový Vanko a Silný. Už
tradičnou oporou je 44 ročný brankár Roman Ertl, ktorý má bilanciu 1,5 inkasovaného gólu na zápas a v priemere každý tretí zápas
si dokáže udržať čisté konto. Najmladším hráčom je ešte stále len
16 ročný Marek Šuster, naopak najstarším je 49 ročný Maroš Ferko,
ktorý v prebiehajúcej sezóne nastúpil v 14. zápasoch, strelil 1 gól
a dostal 4 žlté karty. Najväčším ašpirantom na postup je Ladomerská Vieska, ktorá na jeseň prehrala len jeden zápas a to práve so
Slaskou.
Treba ešte povedať, že VI. ligu tvoria prevažne družstvá, ktoré v
minulosti hrávali krajské súťaže. Kremnica, Ladomerská Vieska,
Hodruša Hámre, ale aj Repište, Lutila a Vyhne sú obce, v ktorých
majú skúsenosti s krajskými súťažami. O to viac sa teším, že aj taká
malá obec ako je Slaská, dokáže konkurovať tradičným baštám
futbalu v regióne.
Do konca aktuálneho ročníka ešte ostáva odohrať 11 zápasov a ja
pevne verím, že Slaská sa bude pohybovať v horných priečkach
tabuľky. V lete by sme chceli opäť zorganizovať turnaj o pohár starostu obce Slaská, ktorý tento rok napíše už svoju ôsmu kapitolu.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať p. Michalovi Hlaváčikovi
za jeho dlhoročnú prácu na pozícií hospodára v športovom klube
a zároveň mu zaželať všetko dobré do ďalšej rozhodcovskej kariéry.
So športovým pozdravom,
Ing. Peter Hric, predseda OZ ŠK Slaská
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RECEPTY

Apríl 2017

Pre veľkonočných návštevníkov
Vajíčka plnené wasabi
Suroviny: 4 ks vajcia uvarené natvrdo, 1 ks topený syr, 2PL nátierkové
maslo, 1 strúčik cesnaku, 1 KL wasabi, 200 g údeného lososa, čerstvý
kôpor
Postup:
Vajíčka uvarené natvrdo necháme vychladnúť. Opatrne ich ošúpeme
a prekrojíme pozdĺžne na polovicu. Žĺtky vyberieme, v miske ich
zmiešame so syrom, maslom, wasabi a prelisovaným cesnakom.
Vajíčka naplníme pomocou cukrárenského vrecka pripravenou plnkou, na vrch uložíme zvinuté plátky lososa a na bok trošku kôpru.

Jarná veľkonočná plnka

Veľkonočný srnčí chrbát s orechmi
Suroviny: 3 vajcia, 150 g kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, 100
g polohrubej múky, 3 PL oleja, ½ KL prášku do pečiva, 2PL rumu,
50 g hrozienok, 50 g posekanej čokolády, 50 g posekaných orechov,
štipka soli
Poleva: 100 g horkej čokolády, 1 KL oleja
Na zajačikov: cca 100 g marcipánu, 22 mandľových lupienkov, farebný peľ ( na oči , ústa, nos)
Postup:
Žĺtka vyšľaháme s cukrami. Pridáme olej a rum, prešľaháme.
Pridáme nasekané orechy, čokoládu a hrozienka. Prešľaháme. Ručne
vmiešame preosiatu múku zmiešanú s práškom do pečiva. Mieša sa
trochu ťažšie, lebo cesto je husté, ale od pridaného snehu z bielkov
bude masa redšia a bude sa aj ľahšie miešať. Bielka vyšľaháme so
štipkou soli do tuha. Ručne, jemne vmiešame do masy. Dávame pozor, aby sme penu nerozbili, lebo múčnik bude tuhý. Formu na srnčí
chrbát vyložíme papierom na pečenie ( možno aj vymazať a vysypať
múkou) a celú masu vylejeme do formy. Pečieme vo vyhriatej rúre
na 160 stupňov (teplovzdušná rúra) 45 minút. Kontrolujeme špajlou.
Vyberieme z rúry a necháme múčnik vychladnúť.
Pripravíme si z marcipánu ozdoby a necháme ich na tácke preschnúť.
Prírodný marcipán je použitý na hlavičky, mandľové lupienky na
ušká a z farebného peľu sú oči, nos a ústa. Roztopíme čokoládu nad
parou za stáleho miešania, pridáme olej. Keď rozpustená čokoláda
mierne ochladne, polejeme ňou zákusok. Ozdoby uložíme ešte pred
stuhnutím čokolády.

Suroviny: 250 g údeného mäsa, 250 g údeného jazyka, 250g vareného hovädzieho mäsa,
5 surových vajec, 5 vajec uvarených natvrdo, sendvič, 500 ml mlieka,
100 ml vývaru z údeného mäsa, petržlenová vňať, muškátový orech,
soľ, čierne korenie, 100 g masla, medvedí cesnak, mladý špenát,
šalvia
Postup:
Sendvič nakrájame na kocky, opečieme na masle, potom zalejeme
mliekom, pridáme žĺtky, osolíme, okoreníme a pridáme nastrúhaný
muškátový orech. Mäso nakrájame na drobné kocky a primiešame.
Podľa potreby pridáme vývar a sneh z bielkov. Nakoniec pridáme
bylinky a špenát udusený na masle. Polovicu zmesi dáme do formy,
uložíme na ňu vajcia uvarené natvrdo a dáme druhú polovicu. Vrch
pokvapkáme maslom a pečieme cca 40 min na 180 stupňoch.

Šľahané kuriatka
Suroviny: guľaté detské piškóty, bielky z 3 vajec, 200 g
kryštálového cukru, biela čokoláda, stužený tuk, marmeláda
Postup:
Z bielkov a cukru vyšľaháme nad parou tuhý sneh. Rozložíme si
guľaté piškóty, na ktoré pomocou zdobiacej trubičky urobíme 3
kopčeky, ktoré by sa tvarom mali podobať na kuriatka. Necháme
stuhnúť 1 až 2 hodiny. Medzitým si nad parou rozpustíme bielu
čokoládu so stuženým tukom v pomere 1:1, pridáme kvapku
potravinárskej farby. Kuriatka poukladáme na mriežku a polejeme sfarbenou chladnou čokoládou. Ozdobíme marmeládou a
čokoládou.
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Sudoku je logická hra európskeho pôvodu pre jedného hráča. Cieľom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9
podľa nasledujúcich pravidiel:
Na začiatku riešenia sú niektoré políčka vyplnené číslicami. Vyplnené číslice sú rozmiestnené tak, aby pre
dané rozmiestnenie existovalo iba jediné riešenie.
Hrací plán sa skladá z 9x9 políčok rozdelených na 9 podoblastí s 3x3 políčkami. V každej podoblasti sa každá číslica má vyskytnúť práve raz (podoblasti su vyznačené hrubou čiarou).
V každom stĺpci a v každom riadku sa má každá číslica vyskytnúť práve raz. Zdroj: Wikipédia
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HARMONOGRAM SV. OMŠÍ

Apríl 2017

Rozpis sv. omší a obradov počas veľkonočných sviatkov

Štvrtok
13.04.2017
Piatok
14.04.2017
Sobota
15.04.2017
Nedeľa
16.04.2017
Pondelok
17.04.2017

Štvrtok veľkého
týždňa
Zelený štvrtok
Pánovej večere
Veľký piatok
slávenie utrpenia
a smrti Pána
Biela sobota
slávnosť s oktávou
Veľkonočná nedeľa
Pánovho
zmŕtvychvstania
slávnosť
Veľkonočný
pondelok
slávnosť s oktávou

Slaská 17.00

† Rudolf Jelža a rodičia

Slaská 17.00

obrady bez sv. omše

Slaská 19.30

† Johana Moravčíková

Slaská 09.30

† Peter Páleník a rodičia

Slaská 09.30

Za zdravie, Božiu pomoc , pokoj
v rodine a poďakovanie za 50 r.
života
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