Každý s dobrým srdcom bol vítaný (čitajte na str. 8 a 9)
Napriek úveru sa
obec nezadlžuje
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Hubársky úlovok Zdenky Kramplovej
Počas letných mesiacov sa
do Slaskej podarilo zavítať aj
Zdenke Kramplovej, čestnej občianke obce, ktorá je známa tým,
že si nikdy nedá ujsť sezónu na
hríby alebo bylinky. Dá sa vlastne konštatovať, že Kramplová
pozná slaštiansky chotár niekedy
lepšie ako niektorí občania a jej
spomienky z detstva ju vždy prilákajú späť. Ako tvrdí ona sama,
na okolitých lúkach a v okolitých
horách sa dá načerpať mnoho
pozitívnej energie. Preto sa vždy
snaží návštevu regiónu spojiť aj
so zbieraním byliniek, či hríbov.
So zbieraním byliniek sa musela
tento rok vraj opäť poponáhľať,
lebo obhospodarovanie katastra

a príprava sena na lúkach nasvedčovali, že pokosením by
sa jej šance na úspech minimalizovali. Ale nakoniec aj tento rok
všetko stihla a už dnes má doma
nasušené bylinky, ktoré využije
hlavne v zimnom období. Okrem
byliniek má dvojnásobná ministerka aj svoje tajné lokality, kde
vždy hríby nájde. A asi niečo na
tom pravdy bude, lebo vždy odchádza zo Slaskej s plnými košíkmi. Hríby potom suší, zavára,
mrazí a samozrejme konzumuje
ich celá rodinka. Ako dôkaz nám
pani Zdenka poslala aj fotku, na
ktorej sú hubárske „trofeje“. Takže tí, čo občas v slaštianskom
chotári stretnete hubárku, ktorá

sa na Zdenku Kramplovú podobá, vedzte, že to nie je len podoba, ale naša čestná občianka.

Tí pozornejší si pri čítaní jednotlivých uznesení obecného zastupiteľstva určite všimli, že obec
schválila prijatie úveru vo výške
130.000,00 Eur. U niektorých to
môže vyvolať otázku, prečo sa
obec tak zadlžuje a prečo berie
tak vysoký úver práve v čase
dopadov hospodárskej krízy
a v čase, keď obce dostávajú
nižší výnos z podielových daní.
Odpoveď je jednoduchá. V skutočnosti sa nejedná o dlhodobé
zadĺženie. Uvedený úver bol prijatý ako prekleňovací na predfinancovanie projektu asfaltovania.
Obec získala finančné prostriedky
v rámci Programu rozvoja vidieka
v maximálnej výške 142.434,00
€, ale v praxi to funguje tak, že
najskôr sa musí zrealizovať
projekt, uhradiť náklady a potom
sa požiada o refundáciu financií.
Preto aj naša obec musela po
realizácii riešiť úhradu nákladov
na projekt úverom, lebo takou
finančnou čiastkou jednoducho
nedisponuje. Po uhradení faktúr
z úveru následne obec požiada
o refundáciu a teda o poskytnutie
získanej finančnej dotácie, ktorú
už má schválenú. V okamihu,
keď nám štát dotáciu poskytne
(odhaduje sa to v lehote 3 mesiacov), obec jednorázovo splatí zo
získaných financií uvedený úver.
Takže nejde o neprimerané zadĺženie obce, ale o riešenie predfinancovania projektu, na ktorý
sme finančné prostriedky získali.
Z celkových nákladov na projekt
obec uhrádza len 5 % a k tomu
daň z pridanej hodnoty (DPH).
A na to má obec financie uložené
na účte rezervného fondu. Keď
nerátame tento úver, ktorý sa
splatí jednorázovo okamihom prijatia schválenej dotácie zo štátu,
tak úverová zaťaženosť obce je
k 31.7.2010 v sume 4.040,84 €.
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História obce

Zvýšenie ceny
pitnej vody

Rok 1963
Hráme našej dedine.
Dňa 13. augusta 1963
písomne požiadal Miestny
národný výbor v Slaskej Československý rozhlas v Bratislave
o zahratie piesne v relácii „Hráme našej dedine“ za vykonanie
žatvy v rekordnom čase – za 11
dní, tiež za splnenie nákupných
úloh celoročného plánu vajec,
ktoré boli odovzdané do 28.
apríla 1963.
Škola
Pre znížený počet žiakov
bola od 1. septembra 1963
zrušená jedna trieda. Ostala
iba dvojtriedna škola, v ktorej
vyučoval p. Zdeno Mázor s manželkou. Riaditeľ býval so svojou
rodinou v nevyhovujúcom byte.
Obýval kuchyňu a jednu izbu,
prerobenú zo skladov obchodu.
Nebol tam dvor, pivnica, ani
dreváreň. V tesnej blízkosti
bytu sa nachádzali verejné WC,
okolo plno špiny a zápachu.
Z týchto dôvodov si riaditeľ školy
po 1 roku pôsobenia na škole
v Slaskej podal žiadosť o preloženie na inú školu s lepšími
životnými podmienkami.

Dostaneme peniaze
na kompostáreň?
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky zaregistrovalo žiadosť
obce o nenávratný finančný
príspevok, ktorá bola predložená
v rámci výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci operačného
programu životné prostredie pod
prioritnou osou Odpadové hospodárstvo. Projekt obce „Zlepšenie
systému separovaného zberu
v obci Slaská“ má za cieľ zlepšiť
existujúci systém separovaného zberu a to predovšetkým
skvalitnením služieb miestnej
kompostárne a technickým dovybavením. Celkové výdavky na
realizáciu projektu predstavujú
sumu 133.112,32 €. V prípade
úspešnosti bude obec znášať len
5 % a zvyšných 95 % výdavkov
by bolo hradených z prostriedkov
Európskej únie, resp. štátneho
rozpočtu. Posudzovacie konanie
projektov k dnešnému dňu ukončené nebolo.

ROK 2010

Asfaltovania sme zvládli,
máme lepšie cesty
Po dlhých rokoch sa šťastie
usmialo aj na Slaskú a tá získala finančné prostriedky na
rekonštrukciu troch veľkých ulíc
(Tomášková, Hrabie a Priehrada). Išlo o náročný projekt
nielen z hľadiska financií, ale aj
riešenia technických nezrovnalostí, ktoré sa počas realizácie
vyskytli. Samotnému asfaltovaniu predchádzali roky prípravy
v podobe zamerania ciest
geometrickými plánmi, vysporiadania vlastníctva v prospech
obce, vypracovaním technických projektov až po stavebné
povolenia. Chceme upriamiť pozornosť na to, že obec vybrala 3
veľké ulice s najväčším počtom
obyvateľov a cesty v najhoršom technickom stave. Nebolo
možné riešiť komplexne celú
dedinu, nakoľko spolufinancovanie zo strany obce a úhrada
dane z pridanej hodnoty nie sú
lacná záležitosť. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu
168.517,41 €, z toho verejné
obstarávanie v sume 1,250 €,
externý menežment v sume
4.237,41 € a samotná rekonštrukcia ciest v sume 163.030
€. Z celkových nákladov obec
z vlastných zdrojov uhrádzala
sumu 38.517,41 €. Samozrejme, že ešte treba brať do úvahy
náklady minulých rokov ako sú
platby za geometrické plány,

za vysporiadanie vlastníctva, či
zhotovenie technických projektov. Chceme však informovať
občanov z iných častí obce,
že máme v pláne v rekonštrukciách pokračovať a určite sa
budeme v budúcnosti uchádzať
o získanie finančných prostriedkov. Už v súčasnosti máme zamerané geometrickým plánom
a vlastnícky vysporiadané časti
obce Dielničky, Pod Kostolom,
Na Pílu a vo väčšej časti aj Dole
škôlkou. V roku 2011 chceme
financovať geometrické plány
na časti obce Hlboká, Dolina,
U Pieskov a Pri bývalej kováčskej šmykni. Samozrejme, ak to
finančné pomery obce dovolia,
v roku 2011 chceme niektoré
časti obce už riešiť technickými
projektmi, aby sme boli pripravení v prípade vyhlásenia výzvy
na predkladanie projektov.
Riešenie asfaltovania príjazdových ciest k rodinným domom
na uliciach s novým asfaltom
by sa malo uskutočniť v prvej
polovici septembra, o čom budú
občania včas informovaní. Touto
cestou chce obecný úrad poďakovať všetkým občanom za
trpezlivosť pri obmedzeniach,
ktoré kvôli rekonštrukcii vznikli
a za pochopenie, že musíme
niečo aj obetovať pre kvalitnejšie cesty.

Veolia – Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (StVPS, a.s.) poskytuje informáciu o zmene ceny
za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom, ktoré boli
pre StVPS, a.s. určené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na obdobie
od 22.7.2010 do 31.12.2010.
Rozhodnutím ÚRSO číslo
0161/2010/V zo dňa 21.7.2010
došlo k zrušeniu Rozhodnutia číslo 0063/2010/V zo dňa
18.1.2010 a boli určené tieto
maximálne ceny:
Maximálna cena za výrobu
a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom v sume 0,9639 €/m3
bez DPH, 1,1470 €/m3 s DPH.
V zmysle aktualizovaného
Výnosu č. 3/2008 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení
Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009
č. 3/2009 sa ceny určené Rozhodnutím č. 0161/2010/V pre rok
2010 použijú po mimoriadnom
odpočte vodomerov, ktorý budú
od 22.7.2010 zabezpečovať zamestnanci našej spoločnosti.
Napriek tomu, že naša
spoločnosť priebežne vykonáva
opatrenia na znižovanie nákladov, čo sa prejavuje v jednotlivých vybraných položkách kalkulácie oprávnených nákladov (
napr. spotreba energií, ostatné
služby a ostatné prevádzkové
náklady), výrazne vzrástli náklady na realizáciu nevyhnutných
a neodkladných opráv, ktorých
počet sa znásobuje v dôsledku
starnúceho
infraštruktúrneho
majetku. Snahou našej spoločnosti je v prípade porúch
zabezpečiť obnovenie dodávok
alebo služby v súlade s plnením
štandardov kvality. V dôsledku
neustáleho poklesu spotreby
vody sa nevytvárajú zdroje na
zabezpečovanie
rozsiahlejších opráv a údržby. Uvedené
zvýšenie ceny nezasiahne
neprimerane rozpočty domácností, pretože predstavuje cca 54
centov mesačne pre štvorčlennú
domácnosť s ročnou spotrebou
200 m3.
Ing. Mária Vicianová
riaditeľka
obchodného
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Rozhodnutie prezidenta
SR o vyhlásení referenda
Rozhodnutie č. 311/2010 Z.z.
prezidenta Slovenskej republiky zo
6. júla 2010 o vyhlásení referenda:
Čl. I
Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102
ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č.
192/2007 Z.z. na základe petície
občanov prijatej 9. júna 2010
vyhlasujem referendum, v ktorom
oprávnení občania rozhodnú
o otázkach:
„1. Súhlasíte stým, aby Národná rada Slovenskej republiky
zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb
platiť úhradu za služby verejnosti
poskytované Slovenskou televíziou
a Slovenským rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať
konanie poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa
zákona o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky
ústavným zákonom znížila počet
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného
obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej
moci môžu obstarávať osobné
motorové vozidlá s obstarávacou
cenou maximálne 40 tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky
ustanovila možnosť voliť poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky
a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky
zákonom vyňala osoby poverené
výkonom verejnej moci z možnosti
uplatniť právo na odpoveď podľa
tlačového zákona?“.
Čl. II
Referendum o otázkach uvedených v čl. I tohto rozhodnutia sa
vykoná v sobotu 18. septembra
2010.

Čl. III
(1)Okrsky na konanie referenda
sa vytvoria1) do 20 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky.
(2)Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky,
obvodné komisie pre referendum
a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria2) do 30 dní od
uverejnenia tohto rozhodnutia
v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky.
(3)Prvé zasadanie Ústrednej
komisie pre referendum Slovenskej
republiky zvolá minister vnútra
Slovenskej republiky do 37 dní,3)
prvé zasadanie obvodnej komisie
pre referendum zvolá prednosta
obvodného úradu do 37 dní4) a prvé zasadanie okrskovej komisie pre
referendum zvolá starosta do 37
dní5) od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky.
Ivan Gašparovič v.r.
1)§ 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
564/1992 Zb. o spôsobe vykonania
referenda v znení zákona č. 192/
2007 Z.z.
2)§ 12 až 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
564/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov.
3)§ 12 ods. 5 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 564/
1992 Zb.
4)§ 13 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
564/1992 Zb. v znení zákona č.
515/2003 Z.z.
5)§ 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
564/1992 Zb. v znení zákona č.
192/2007 Z.z.
Poznámka obce:
Obecný úrad upozorňuje občanov, že dôjde k zmene miestnosti
na hlasovanie. Miestnosťou na
hlasovanie v referende bude v obci
Slaská určená miestna knižnica,
teda priestory v suteréne obecného
úradu. Táto zmena bude vykonaná
z technických dôvodov, nakoľko
v zasadačke obecného úradu
a v sále kultúrneho domu bude prebiehať iná spoločenská akcia, ktorá
bola rezervovaná polroka vopred.
Za pochopenie ďakujeme.

STRANA 3

Výsledky volieb do NR SR
Dňa 12.6.2010 sa konali voľby do NR SR. V obci Slaská boli
výsledky nasledovné:
Počet oprávnených voličov zapísaných v zozname voličov: 401
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 282
Počet platných odovzdaných hlasov: 277
Počet odovzdaných platných hlasov pre jednotlivé strany
Únia – strana pre Slovensko
2 hlasy
Paliho Kapurková, veselá politická strana
6 hlasov
Sloboda a Solidarita
37 hlasov
Strana demokratickej ľavice
9 hlasov
Ľudová strana- Hnutie za demoktatické Slovensko
17 hlasov
Komunistická strana Slovenska
3 hlasy
Slovenská národná strana
20 hlasov
Združenie robotníkov Slovenska
1 hlas
Kresťanskodemokratické hnutie
20 hlasov
Ľudová strana Naše Slovensko
5 hlasov
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS
19 hlasov
AZEN – Aliancia za Európu národov
33 hlasov
SMER – sociálna demokracia
98 hlasov
MOST – HÍD
7 hlasov
Percentuálna účasť voličov v obci Slaská:
70,32 %

Vyhlásenie volieb do samospráv
Rozhodnutie č. 225/2010
Z.z. predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky z 19.
mája 2010 o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávy obcí:
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d)
Ústavy Slovenskej republiky a §
25 zákona Slovenskej národnej
rady č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do obecných (mest-

ských) zastupiteľstiev a voľby
starostov (primátorov) obcí,
určujem
deň ich konania na sobotu
27. novembra 2010.
Pavol Paška v.r.
Poznámka:
Kandidátne listiny pre voľby starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva je
možné podať do 3. októbra
2010.

Oznam o zastavení zápisov
do katastra nehnuteľností
Správa katastra Žiar nad Hronom týmto oznamuje, že z dôvodu
vykonávania projektu pozemkových úprav (komasácia) podľa § 14
ods. 2 zákona č. 330/91 Zb. v znení
neskorších zmien a dodatkov bude
v katastrálnom území Slaská od
1.9.2010 zastavený zápis listín do
katastra nehnuteľností pre parcely
v obvode pozemkových úprav
(extravilán). Nakoľko dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení
vykonania projektu pozemkových
úprav nadobudne sa vlastníctvo
k novým pozemkom (§ 14 ods. 4
zákona č. 330/91 Zb.), vlastnícke
práva k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav doteraz
evidované v súbore popisných
informácií katastra nehnuteľností
zaniknú a teda nebude možné vy-

konávať zápis listín vyhotovených
z podkladov vydaných podľa údajov platných k termínu zastavenia
zápisov do katastra nehnuteľností,
t.j. k 1.9.2010. Z uvedeného dôvodu doporučujeme urýchlene
ukončiť a dodať vyhotovené listiny
k zápisu do katastra nehnuteľností, prípadne vyhotovovať listiny
k majetkovoprávnym prevodom
až podľa nových údajov po zápise
schváleného projektu pozemkových úprav. Listiny je potrebné
dodať najneskôr v lehote 30 dní
pred zastavením zápisov, nakoľko
je potrebné vykonať ich zápis do
katastra nehnuteľností a následne
podľa nich aktualizovať údaje
v projekte pozemkových úprav.
Ing. Daniela Krivá
riaditeľka správy katastra
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Pre niekoho starosť,
pre iného radosť
Už sme spomínali, že v jarných
mesiacoch obec organizovala
dobrovoľné zbieranie
odpadu
v blízkom okolí a tiež, že odstraňovala odpadky v Dúbrave. Neskôr
došlo k vyasfaltovaniu niektorých
kritických úsekov obecných ciest
a postupne sa snažíme udržiavať
a hlavne dopĺňať existujúcu zeleň
v obci, aby oddychových a príjemných miest pribúdalo. Toto všetko
má vplyv na celkovú vizitku tejto
neveľkej dedinky.
Chcel by som pochváliť niektorých jednotlivcov, prípadne rodiny
(nebudem menovať, aby som na
niekoho nezabudol), ktorí majú
akýmkoľvek spôsobom upravené
verejné priestranstvá v blízkosti
svojich pozemkov alebo príbytkov.
Myslím tým pokosenú zeleň, kvety,
okrasné kríky a stromčeky, prípadne úžitkové ovocné stromy. Takáto
dobrovoľná činnosť je chvályhodná,
zvlášť vtedy, keď neustále „bojujeme“ s vandalmi, ktorí radi kazia to,
čo nevytvorili. Ale chcem poukázať
hlavne na skutočnosť, že upravené
priestranstvá pri domoch tiež výrazne prispievajú k celkovému obrazu
a vizitke obce. Vo dvore môžete
mať aj pozlátený záhradný nábytok,
ktokoľvek k vám príde, musí prejsť
cez Dúbravu a vždy nejakou časťou
obce. Tento prvotný dojem naladí
vašu prichádzajúcu návštevu. Ak
zbadá more odpadkov popri ceste,
trávu vyše pása a kolesom trafí zo
dve jamy na ceste, tak váš pozlátený záhradný nábytok si ani nevšimne. Zmýšľanie, že svet za mojím
plotom na nezaujíma, je nelogické
a škodlivé. Kto má len základný
prehľad o verejných financiách, vie
dobre, že mestá a obce dnes zápasia s nízkym príjmom z podielových
daní, ktorý v niektoré mesiace nepokrýva ani náklady na energie a základné funkcie obce. Takýto človek

si vie uvedomiť, že obec nemôže
korektne stíhať udržiavať okrem
veľkých verejných priestranstiev
(oddychové zóny, cintorín, parčík
a pod.) aj priľahlé priestranstvá ku
každému obyvateľovi. Kým sa kosením príde na koniec obce, môže
sa ísť od začiatku a kde sú potom
ešte iné povinnosti. A k tomu ešte
niektorí nedisciplinovaní obyvatelia
vyhodia odpad kde nemajú, alebo
radi poškodia nejaký ten obecný
majetok. Verejné priestranstvo
neznamená, že ide o priestranstvo
nikoho a že starať sa má o takú
lokalitu iba obec. Lebo potom je namieste otázka, že keď nám verejné
priestranstvo vyhovuje na bezplatné
uloženie metrovice dreva, na nedovolenú výsadbu stromov, z ktorých
požívame plody alebo na bezplatné
parkovanie našich áut, tak by nám
malo vyhovovať aj pri jeho údržbe.
Keby obec aj finančne zvládala
údržbu všetkých priestranstiev, nie
je možné vyhovieť všetkým. Jeden
má väčší pozemok, iný má viac
kvetov, ďalší väčšiu trávu a pod.
Veď to poznáte, ľudská závisť nemá
hranice. A to už asi nemá význam
písať o tom, ako z obecnej zelene
z večera do rána v prvú noc zmizli
kvety a kríky.
Keď sa človek o niečo stará
sám, tak to má pre neho väčšiu
hodnotu. Týmto nechcem ubližovať
ľuďom, ktorí sú nevládni a nemajú
už toľko síl, aby okrem svojho
pozemku upravili a udržiavali ten
obecný. To vôbec nie. Týmto sme
chceli vyzvať práveže všetkých
mobilných a pohybovo zdatných
občanov, nech si zoberú príklad
z dôstojného pána farára, ktorý
nezaháľa a neprosí o pomoc, ale
koná sám. Niekedy netreba veľa,
aby pozemok vyzeral lepšie. Stačí
pokosiť, vyhrabať a upratať
MS

ROK 2010

Na jar sa všetko zelená,
iba odpad sa belie
Jar je jedno z najkrajších ročných období. Všetko pučí, začína sa
zelenať. Inak to nie je ani pri vstupnej „bráne“ do našej obce – tzv.
Dúbrave. Ňou musí prejsť každý
návštevník prichádzajúci v smere
od Žiaru nad Hronom. Všetko by
bolo v poriadku, keby cestu po
oboch stranách nelemovali kopy
odpadkov.
Keď zliezol sneh, bolo vidno koľko odpadu sa nachádza popri tejto
ceste až do Lutily. Aj keď ide o katastrálne územie obce Lutila až po
vstupný most pred Slaskou, nemyslím si, že práve Lutilčania chodia až
k nám vyhadzovať odpadky. Starostovia oboch obcí urobili kompromis
a rozdelili si na vyčistenie znečistený úsek. Od Slaskej ku kopernickej
odbočke zbierali Slašťania a od
kopernickej odbočky po Lutilu zase
Lutilčania. Kopernická križovatka sa
však stala skoro nedosiahnuteľnou
métou vďaka znečisteniu, ktoré bolo
uložené pozdĺž obidvoch ciest. My
sme od Slaskej celou Dúbravou až
po spomínanú križovatku vyzbierali
5 plných prívesných vozíkov, čo
predstavuje cca 3,5 m3 odpadu. Prívesný vozík má dĺžku 2,1 m a každý
jeden bol plný kopcom. Z toho sa
nám podarilo vyseparovať 11 vriec
plastov, dve vrecia plechoviek, dva
fúriky skla a nejaké pneumatiky
a duše. Zvyšok musel skončiť vo
veľkokapacitnom kontajneri a následne na skládke. Mimochodom
na odvoz kontajnera sme sa poskladali všetci z našich daní. Takže
tí ľahostajní, čo si hovoria, že sa ich
to netýka, lebo nič nikam nevyhodili,
nemôžu byť spokojní, lebo na likvidáciu odpadov prispeli aj oni.
Len pár dní po tejto akcii sme
v Slaskej vyhlásili verejnú brigádu
v rámci Dní jarnej čistoty a v jednu

peknú nedeľu sme pozvali občanov
na prechádzku našim katastrom
spojenú so zbieraním odpadov
v okolí obce. Neprišlo ich veľa, ale
ani málo. Niektorí zbierali sólo a nahlásili obecnému úradu lokalitu, kde
zanechali vrecia plné odpadu a tí
druhí zbierali spolu s nami. Dedinku
sme si rozdelili na jednotlivé lokality
a rozdelili sme sa potom po skupinách. Odpadu sa vyzbieralo neúrekom a pracovníci úradu mali čo zvážať nasledujúce dni. Do projektu sa
na čele so starostom zapojili aj traja
poslanci obecného zastupiteľstva
(Ľ. Mojžišová, A. Göth a Z. Fronc)
a tiež všetci pracovníci obecného
úradu. Nikomu sa nehnusilo zbierať
odpad, lebo každý rozumný človek
vie, že ak si obec nevyčistíme my,
neurobí to nikto za nás. Boli aj takí
občania, ktorí sa v diaľke smiali,
ale zrejme si neuvedomujú, že raz
v tejto dedine budú žiť ich vnúčatá
a ak teda niekto vozí odpad za
svoju záhradu, pripravuje časovanú
bombu pre vlastných potomkov. Tí,
čo sa znechutiť nedali, urobili kus
dobrovoľnej práce a aj vďaka nim je
Slaská počas leta atraktívnejšia.
Každý človek údajne v niečo
verí. Niekto v Pána Boha, iný zase
v Budhu, či Alaha, ja však verím,
že v prírode existuje rovnováha
a všetko, čo spravíme (dobré alebo
zlé), sa nám raz vráti. Preto verím,
že aj previnilcom, čo znečisťujú náš
kataster, sa to raz od prírody vráti.
Kto vie, možno po skončení komasácie sa práve na ich pozemkoch
bude nachádzať nelegálna skládka
odpadu, ktorej likvidácia ako vlastníka pozemku, ich bude stáť nemalé
peniaze vrátane uloženej pokuty...
Veď nadarmo sa nehovorí, že Božie
mlyny melú pomaly, ale isto...
MS
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Hľadáme garantov

Keďže sa opäť verejne klebetí
o veciach, na ktoré sa nikto priamo
neopýta a obecný úrad obdržal
aj anonymné otázky cez email,
rozhodli sme sa ich adresovať
priamo starostovi obce, Danielovi
Gelienovi, keďže sa týkajú jeho
osoby, resp. jeho funkcie.
Už dlhšie sa v obci klebetí,
že na vaše meno a adresu chodí
pošta rôznych firiem a teda, že
vlastníte niekoľko obchodných
spoločností?
Nie som konateľom a ani iným
štatutárom žiadnej obchodnej spoločnosti, nie som ani spoločníkom
žiadnej obchodnej spoločnosti
a nie som ani akcionárom nejakej

„Šteklivé“ otázky starostovi
firmy. Na moju adresu a na moje
meno neprichádza žiadna taká
pošta. Uvedené údaje si môže
ktokoľvek preveriť na obchodných
registroch. Ak niekto preukáže,
že som majetkovo alebo osobne
prepojený na akúkoľvek obchodnú
spoločnosť, tak dávam verejný
prísľub, že sa okamžite vzdám
funkcie starostu obce. Zverejňujem všetky moje príjmy a aktivity.
A tiež mám uhradené dane z týchto príjmov. Nič iné, okrem toho, čo
zverejňujem, nevykonávam a teda
ani nepodnikám v inej oblasti. Preto dúfam, že podobné ohováranie
prestane a nebudem musieť brániť
moje meno inou cestou.
Hovorí sa tiež, že pracovníci
obecného úradu počas pracovnej doby vykonávajú práce pre
farmu Tobyrow s.r.o., že niektorí
chodia pravidelne pripravovať
palivové drevo pre poslanca p.
Hrica a že občas pracujú aj na
stavbe vášho rodinného domu?
Budem úplne konkrétny. Pre
spoločnosť Tobyrow s.r.o. vykonáva práce len Peťo Mácel a to
v rámci svojho súkromného voľna, alebo počas čerpania dovolenky, prípadne si berie neplatené
voľno. Odmietam akékoľvek špekulácie o tom, že by bol platený
z prostriedkov obce za čas, počas
ktorého nepracuje pre obec. Je
presne vedená evidencia jeho
odpracovaných hodín a samozrejme, že keď vykonáva prácu
inde, obcou platený nie je. Ako
so svojim časom nakladá, je jeho
súkromná vec. Má povinnosť len
vopred informovať obec o čerpaní dovolenky, resp. neplateného
voľna. To isté platí u pracovníka
Rasťa Štubňu, ktorý býva nápo-
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mocný pri príprave palivového
dreva. Avšak je to vždy len v prípade, že čerpá dovolenku, resp.
neplatené voľno. Klebety o práci
na novostavbe môjho rodinného domu sú smiešne, lebo od
februára 2010 tam žiadne práce
neprebiehajú. A vylučujem, že by
kedykoľvek pracovníci obecného
úradu pracovali na mojej stavbe.
Predsa nie som tak naivný, aby
som zneužíval moje postavenie.
Aj kosenie môjho súkromného
pozemku pri dome je vykonávané
na moje náklady a nie pracovníkmi obecného úradu.
Istý čas sa šírili informácie,
že v služobnom aute obce boli
uložené plagáty političky Zdenky Kramplovej a rozvoz týchto
plagátov je vraj zneužívaním
služobného auta, čo vy na to?
Zdenka Kramplová nie je cudzia osoba, je to čestná občianka
obce. Ak môžem v obecnom aute
voziť našich občanov, ktorých náhodne stretnem a ponúknem im
odvoz zo Slaskej alebo do Slaskej,
tak nevidím žiadny problém v tom,
že som z Banskej Bystrice cestou
doviezol plagáty Kramplovej. Ale
položím otázku inak. Je prevoz
plagátov dostatočné zadosťučinenie pre Kramplovú za to, čo všetko
pre Slaskú vykonala? Spočítal
niekto za posledných 10 rokov,
koľko projektov a v akej sume
sme v Slaskej realizovali vďaka
nezištnej pomoci Kramplovej?
To už sme naozaj takí úzkoprsí,
že ideme vykrikovať prevoz plagátov žene, ktorá sa nám nikdy
neobrátila chrbtom? Takže ja to
za zneužívanie služobného auta
nepovažujem a nekonal by som
inak ani teraz.

Blíži sa jeseň a to je vždy
čas, keď sa podávajú rôzne
projekty na skvalitnenie života
v obci. V súčasnosti býva už
pravidlom, že účasť v mnohých projektoch býva závislá
od účasti verejnosti. Aby sme
boli konkrétni. Sú výzvy na
predkladanie projektov, kde nestačí, aby sa obec zaviazala, že
po získaní financií splní určitú
povinnosť. Jednoducho sa požaduje zapojenie verejnosti do
realizácie projektu, čo je správne. V minulosti to bola samozrejmosť a spoločné pracovné
soboty mali predsa len nejaký
význam. Ľudia sa stretli, mohli
sa porozprávať, neboli k sebe
takí chladní a ešte sa vždy
urobilo kus práce na verejných
priestranstvách.
Naša obec tiež plánuje podať jeden projekt, ktorý by našu
obec skrášlil. Inšpirovali sme sa
jedným občanom, ktorý nádherne upravil malé priestranstvo pri
stĺpe elektrického napätia. Nejde vôbec o žiadny vážny zásah
ani do pozemku a ani do statiky
stĺpu. Táto malá úprava údržbe
stĺpu nezabraňuje a naviac pôsobí veľmi esteticky. Kým predtým okolo stĺpu rástla vyššia tráva, dnes sú tam nádherné kvety
a aj vďaka takejto úprave môže
elektrický stĺp vyzerať príjemne.
No čo je ešte dôležitejšie, je
skutočnosť, že uvedená rodina
sa o vysadené rastliny aj pravidelne stará, čistí tento pozemok
a zalieva vysadené porasty.
Tak v nás skrsla myšlienka,
že by sme skúsili takto skrášliť
v našej obci viac takýchto stĺpcov. Obec by sa cez projekt
snažila získať financie na vytvorenie podobných záhonov a na
zakúpenie rastlinného materi-

álu. No a od občanov by sme
chceli len jediné. Aby sa našli
dobrovoľníci, jednotlivci alebo aj
rodiny, ktorí budú garantom jednotlivých stĺpov a teda budú sa
o takýto záhon počas roka starať. Chceli by sme takto skrášliť
minimálne jeden stĺp na každej
ulici. Ale ak by sa prihlásilo
dobrovoľníkov viac a teda bude
dostatok garantov, môžeme sa
v projekte uchádzať o skrášlenie viac stĺpov na jednej ulici.
Všetko bude závisieť od občanov, bez ich účasti na tomto projekte nemáme šancu finančné
prostriedky získať. Preto skúste
pozrieť von z okna, kde je najbližší elektrický stĺp a či by bolo
možné pri ňom zriadiť záhon.
Ak áno a máte guráž pomôcť
nám takýto projekt zrealizovať,
budeme len radi.
Ponúkame teda občanom
možnosť, aby naša obec bola
krajšia a aby jej návštevníci
mohli vidieť, že v Slaskej nám
všetkým záleží na tom, v akom
prostredí žijeme. Tí, ktorých
vás naša myšlienka oslovila, sa
môžu prihlásiť na obecnom úrade. Radi budeme s vami konzultovať náš spoločný postup, aby
bol náš projekt úspešný. Či financie obdržíme, bude tentoraz
záležať len a len od vás, lebo
účasť verejnosti je podmienkou.
Ak sa do projektu nepustíme
a o peniaze nepožiadame,
nebude na vine starosta obce,
obecné zastupiteľstvo alebo
obecný úrad, ale občania, ktorí
nejavia záujem o vlastné okolie.
My však veríme, že na začiatok
garantov nájdeme a spoločne to
dokážeme. Tešíme sa na spoluprácu s vami. Prihlásiť sa môžete do 30. septembra 2010.
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UZNESENIA Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
v Slaskej zo dňa 29. apríla 2010
Uznesenie č. 13/2010
Obecné zastupiteľstvo volí:
p. Ing. Arnošta Götha a p. Zdena Fronca za overovateľov zápisnice a uznesení obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.4.2010.
Uznesenie č. 14/2010
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Prehľad príjmov a výdavkov za mesiac február a marec 2010.
Uznesenie č. 15/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Uvoľnenie finančných prostriedkov z termínovaného účtu obce
v sume 5.650,00 € na zloženie finančnej zábezpeky v dražbe nehnuteľností
v k.ú. Slaská zapísaných na LV č. 337 (dom súp. č. 151, parcela č. C-KN
463) vedenej u exekútora JUDr. Ing. Miroslava Pallera pod č. EX 492/1998.
Uznesenie č. 16/2010
Obecné zastupiteľstvo poveruje:
Starostu obce Daniela Geliena, nar. 11.9.1975, bytom Slaská č.
241, 966 22 Lutila, aby sa v mene Obce Slaská zúčastnil dňa 3.5.2010
o 8,30 hod. dražby nehnuteľností, ktorá sa koná na Exekútorskom úrade
JUDr. Ing. Miroslava Pallera, Ul. Jesenského č. 61 v Žiari nad Hronom pod
č. EX 492/1998. Starosta obce je zároveň oprávnený v mene Obce Slaská
dražiť nehnuteľnosti zapísané na LV č. 337 v k.ú. Slaská (parcela č. C-KN
463, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 556 m2 a rodinný
dom súp. č. 151 postavený na parcele č. C-KN 463) a to do výšky sumy
podľa vlastného uváženia na základe aktuálnej situácie na dražbe.
Uznesenie č. 17/2010
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí:
S prevádzkovaním zariadenia na zber odpadov spoločnosťou
H-KOV, s.r.o., IČO – 36 624 837, so sídlom Slaská č. 238, 966 22 Lutila.
Uznesenie č. 18/2010
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Výsledky následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce
za I. štvrťrok 2010.
Uznesenie č. 19/2010
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Prehľad spotreby elektrickej energie obce podľa predloženého
materiálu.
Uznesenie č. 20/2010
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Prehľad nákladov obce na zimnú údržbu ciest počas zimného
obdobia 2009-2010 podľa predloženého materiálu.
Uznesenie č. 21/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
operačného programu Životné prostredie, operačného cieľa 4.1. Podpora
aktivít v oblasti separovaného zberu, s názvom projektu „Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Slaská“ s výškou celkových výdavkov
na projekt – 133.112,32 €, s výškou celkových oprávnených výdavkov na
projekt – 133.112,32 € a s výškou spolufinancovania projektu z celkových
oprávnených výdavkov – 6.655,62 €. Spolufinancovanie bude zabezpečené
z vlastných zdrojov obce.
Uznesenie č. 22/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Hlavnému kontrolórovi obce mimoriadnu odmenu v sume 200,00
€ brutto pri príležitosti jeho životného výročia.

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
v Slaskej zo dňa 24. júna 2010
Uznesenie č. 23/2010
Obecné zastupiteľstvo volí:
p. Ing. Miroslava Hrica a p. Jozefa Tölgyesiho za overovateľov
zápisnice a uznesení obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.6.2010.

Uznesenie č. 24/2010
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Prehľad príjmov a výdavkov za mesiac máj 2010.
Uznesenie č. 25/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Uvoľnenie finančných prostriedkov z termínovaného účtu obce
v sume 31.467,41 € na účet rezervného fondu obce.
Uznesenie č. 26/2010
Obecné zastupiteľstvo zamieta:
Žiadosť Slavomíra Vanku – W.N.S., IČO – 44 544 596, Pod Donátom 1/231, 964 01 Žiar nad Hronom, o prenájom časti pozemku.
Uznesenie č. 27/2010
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
V mene obce Slaská s vyjadrením podľa § 63 písm. a) ods. 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 zapísaným na LV č. 803 v k.ú. Slaská v podieloch právneho predchodcu (Juraj Hlaváč) v prospech: Anna Bahnová, nar. 28.5.1958,
bytom Tajovského 26/44, 965 01 Žiar nad Hronom.
Uznesenie č. 28/2010
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
V mene obce Slaská s vyjadrením podľa § 63 písm. a) ods. 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 zapísaným na LV č. 27, 28, 201, 533, 534, 535, 536, 537,
738, 849 a 955 v k.ú. Slaská v podieloch právneho predchodcu (Fraňo Hric,
rod. Hric), ďalej k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 497, 498, 626, 630,
738, 768, 849 a 1083 v k.ú. Slaská v podieloch právnej predchodkyni (Agáta
Hricová, rod. Červenáková) a k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 491,
492, 690, 729, 738 a 849 v k.ú. Slaská v podieloch právnej predchodkyni
(Agáta Lalová, rod. Vanková) v prospech: Ľubomír Lalo, nar. 10.8.1958,
bytom Slaská č. 222, 966 22 Lutila.
Uznesenie č. 29/2010
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
V mene obce Slaská s vyjadrením podľa § 63 písm. a) ods. 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 zapísaným na LV č. 625, 738, 849 a 1148 v k.ú. Slaská
v podieloch právnej predchodkyni (Agáta Puskailerová) v prospech: Anna
Kutašová, nar. 23.11.1951,bytom Svitavská 10/31, 965 01 Žiar nad Hronom.
Uznesenie č. 30/2010
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
V mene obce Slaská s vyjadrením podľa § 63 písm. a) ods. 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 zapísaným na LV č. 138, 247, 738, 849, 914, 915 a 961
v k.ú. Slaská v podieloch právneho predchodcu (Michal Futák /Hogus/,
rod. Futák), ďalej k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 665, 680, 703
a 948 v k.ú. Slaská v podieloch právnej predchodkyni (Gabriela Futáková,
rod. Nemčoková) a k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 366, 456, 494,
497, 498, 499, 642, 645, 650, 665, 680, 703, 738, 849 a 948 v k.ú. Slaská
v podieloch právnej predchodkyni (Emília Dvonková, rod. Nemčoková)
v prospech: Valéria Zavažanová, nar. 19.8.1946, bytom Slaská č. 114, 966
22 Lutila.
Uznesenie č. 31/2010
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
V mene obce Slaská s vyjadrením podľa § 63 písm. a) ods. 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 zapísaným na LV č. 138, 247, 738, 849, 914, 915 a 961
v k.ú. Slaská v podieloch právneho predchodcu (Michal Futák /Hogus/,
rod. Futák), ďalej k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 665, 680, 703
a 948 v k.ú. Slaská v podieloch právnej predchodkyni (Gabriela Futáková,
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rod. Nemčoková) a k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 366, 456, 494,
497, 498, 499, 642, 645, 650, 665, 680, 703, 738, 849 a 948 v k.ú. Slaská
v podieloch právnej predchodkyni (Emília Dvonková, rod. Nemčoková)
v prospech: Emília Kováriková, nar. 29.9.1939, bytom Drobného č. 23,
841 01 Bratislava.
Uznesenie č. 32/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2009 v sume 35.999,79
€ prevedením na účet rezervného fondu obce.
Záporný hospodársky výsledok za rok 2009 vo výške 9.430,66 €
a jeho zaúčtovanie na účty MD428 a DAL431.
Prevedenie finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia
z roku 2008 v sume 5.975,00 € na účet rezervného fondu obce.
Uznesenie č. 33/2010
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
V mene obce Slaská s vyjadrením podľa § 63 písm. a) ods. 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 zapísaným na LV č. 1026 v k.ú. Slaská v podieloch právneho predchodcu (Jozef Baran) v prospech: Mária Baranová, nar. 6.4.1938,
bytom Kuzmányho 129/1, 966 22 Lutila.
Uznesenie č. 34/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Prijatie úveru vo výške 130.000,00 € poskytnutého zo strany
Dexia banky Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO
– 31 575 951, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L na zabezpečenie financovania investičného
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií obce Slaská“ s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou Programu rozvoja vidieka, Os 3, Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí prostredníctvom
Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Uznesenie č. 35/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
Uznesenie č. 36/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Programový rozpočet na roky 2009 – 2011.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2010.
Uznesenie č. 37/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Kúpu nehnuteľností v prospech obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/16 (zodpovedajúca výmera podielu – 23,4375
m2) na pozemku parcela č. E-KN 147/1, vedená ako orná pôda o výmere 375 m2, zapísaná na LV č. 155 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/16 (zodpovedajúca výmera podielu – 4,625 m2) na
pozemku parcela č. E-KN 28, vedená ako záhrady o výmere 74 m2,
zapísaná na LV č. 974 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/16 (zodpovedajúca výmera podielu – 8 m2) na pozemku parcela č.
E-KN 26, vedená ako záhrady o výmere 128 m2, zapísaná na LV č.
795 v k.ú. Slaská a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/16 (zodpovedajúca výmera podielu – 1,875 m2) na pozemku parcela č. E-KN 414,
vedená ako orná pôda o výmere 30 m2, zapísaná na LV č. 154 v k.ú.
Slaská, od predávajúcej p. Boženy Kamoďovej, nar. 5.7.1951, bytom
Štiavnička 211/50, 976 81 Podbrezová, za kúpnu cenu spolu v sume
10,26 €.
Uznesenie č. 38/2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce
v sume 38.517,41 € na úhradu časti nákladov projektu „Rekonštrukcia
a modernizácia miestnych komunikácii obce Slaská“ v položkách: 1.250,00
€ za verejné obstarávanie, 4.237,41 € za externý manažment a 33.030,00 €
za rekonštrukciu miestnych komunikácií – HSV.
Za správnosť: Zuzana Mojžišová, v.r.
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Príležitosť pre seniorov

Zaregistrovali sme už niekoľko
návrhov a ponúk, ale aj žiadostí na
založenie spoločenskej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska
(JDS) aj v našej obci. Táto organizácia má už silné zázemie a vybudovanú organizačnú infraštruktúru
aj v podmienkach nášho okresu
Žiar nad Hronom. Samozrejme, že
najsilnejšia organizácia s veľmi aktívnou spoločenskou činnosťou pracuje práve v okresnom meste Žiar
nad Hronom. Nakoľko aj v našej
obci žije pomerne dosť dôchodcov
v aktívnom veku, je priam žiadúce,
aby sa pre toto spoločenstvo začal
organizovať aktívny spoločenský
život, ktorý môže zlepšiť podmienky
života seniorov v Slaskej. Práve táto
organizácia môže byť nápomocná
pri realizácii záujmov starších občanov a dôchodcov. Prostredníctvom
tejto spoločenskej organizácie je
možné dohliadať na dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú
a sociálnu starostlivosť, čo vyplýva
najmä zo spolupráce so zákonodarnými orgánmi, výkonnými orgánmi
štátnej správy a samosprávy, či
s odborovými a ďalšími občianskymi organizáciami. Z činnosti organizácie ide hlavne o organizovanie
vzájomnej pomoci pri uspokojovaní
základných životných potrieb.
Organizovanie zdravotnej, rekondičnej a rekreačnej starostlivosti
o dôchodcov, kde sú skutočne veľmi
veľké možnosti a za veľmi výhodné
poplatky. Zámerom pre činnosť

organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska, je priaznivo naklonený
i starosta obce, ktorý je ochotný
uhradiť náklady na vznik organizácie, t.j. členské a členský preukaz vo
výške 2 € za každého nového člena
z vlastných finančných prostriedkov.
Taktiež sa črtá dobrá spolupráca
s obecným zastupiteľstvom, ktoré
vznik tejto organizácie podporuje
a je schopné vytvoriť podmienky
na jej činnosť. Po dohovore so
zástupcami vyšších orgánov JDS
sa predpokladá zvolanie zakladajúcej členskej schôdze na začiatok
mesiaca september v tomto roku,
kde podľa možností budú doručené aj pozvánky pre občanov
v seniorskom veku, ale nevylučuje
sa ani členstvo mladších ľudí, ktorí
prejavia záujem o aktívne členstvo
v tejto spoločenskej organizácii.
O konaní zakladajúcej členskej
schôdze budú občania informovaní
okrem pozvánok aj prostredníctvom
obecného rozhlasu. Preto dávame
občanom na zváženie, aby si premysleli svoje členstvo v tomto spolku a aby využili príležitosť, ktorá sa
seniorom ponúka. Bude záležať
len nás senioroch, či náš dôchodok prežijeme aktívne a naozaj si
oddýchneme za roky práce, ktoré
sme tejto spoločnosti odovzdali,
alebo sa budeme opäť len naháňať za povinnosťami a nenájdeme
si čas na seba samých.
Mgr. Vladislav M i k u l a
za prípravný výbor

Lutilu a Slaskú spojil odpad
Medzi 19. a 23. aprílom sa
susediace obce žiarskeho regiónu,
Slaská a Lutila spojili netradičným
spôsobom a z vlastných peňazí
vyčistili spojovaciu cestu od tzv.
čiernych skládok. Cestná komunikácia vedená z obce Lutila do obce
Slaská sa na začiatku prediera malým lesíkom, potom ju lemujú okolité
polia a lúky, divo rastúce ovocné
stromy a pred Slaskou prechádza
nádhernou alejou zmiešaného lesa.
No krajinka ako stvorená v peknom
počasí na cykloturistiku. Až na jeden
negatívny prvok a to množstvo odpadu popri nej. V obidvoch obciach na
dobrej úrovni funguje separácia odpadov a tak sa zdá, že je nelogické,
aby niekto z týchto obcí vyhadzoval
plasty cestou, keď ich v pravidelnom
intervale zbiera príslušná obec. Kto
je vinníkom takéhoto nepriaznivého
stavu si môžeme len domýšľať, ale
to by stav popri tejto ceste nezmeni-

lo. A tak sa stretli štatutári obidvoch
obcí a rozhodli sa riešiť tento problém po svojom. Starosta Lutile p. Ján
Pružina a starosta Slaskej p. Daniel
Gelien našli spoločnú reč a jej výsledkom bola spolupráca obecných
úradov týchto obcí, ktoré zabezpečili
vyzbieranie odpadu.
Tento odpad následne na
svojich zberných dvoroch vytriedili.
Ten, čo sa dal vyseparovať skončí
v jednotlivých komoditách na recykláciu. Ten, čo sa vytriediť nedal, bol
na náklady obidvoch obcí odvezený
na legálnu skládku odpadov. Aj tento
miniprojekt preukázal, že spolupráca
medzi Lutilou a Slaskou existuje
a zostáva len dúfať, že najbližšie
spojí tieto obce príjemnejšia akcia
ako zber odpadu. K čisteniu tohto
úseku prispel aj občan Slaskej, Ing.
Ján Marko, ktorý tiež poskytol pracovníkov jeho spoločnosti a techniku
na zvoz odpadu z tejto lokality.
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Týranie zvierat tolerovať
nemienime
Keď nás občania Obce
Slaská pred necelými dvomi
týždňami upozornili na týranie
psa v jednej rodine, nechceli
sme tomu veriť. Ale keď sme sa
presvedčili na vlastné oči, tak
by sme osud toho psíka veľmi
radi dopriali jeho majiteľovi. Niekoľko dní bez vody, bez krmiva
a samozrejme bez prechádzky
v prírode. No povieme vám,
že pohľad nie závideniahodný.
Odvtedy sme Aidu (tak sa volal
tento kríženec retrievera) navštevovali pravidelne, aby prežila, kým sa nám nepodarí zmeniť
jej doterajší osud. A priznáme
sa, že sme sa vôbec nezamýšľali nad tým, či máme súhlas
majiteľa pozemku na vstup do
jeho dvora a či môžeme vôbec
kŕmiť jeho psa. Zastaviť nás
však ani nemal kto, keďže majiteľ bol doma zriedka. Pri jednom
takomto kŕmení sme mali predsa len šťastie a mohli sme sa
pozrieť do očí muža, ktorý Aide
spôsobil krivdu. Starosta obce
spustil na neho monológ a vlastne mu oznámil, že mu Aidu odoberieme, lebo jeho starostlivosť
o ňu je na bode mrazu a že mu
praje prežiť niečo podobné, aby
pochopil, že aj psík má nielen
srdce, ale aj dušu. Odozva nebola žiadna, iba ticho. Ale kto
mlčí, ten svedčí.
Pravidelné kŕmenie tejto psej
dámy by bolo len dočasným riešením a Aide bolo treba zmeniť
život úplne. A tak sme oslovil
inšpektorku Slobody zvierat
Dominiku Homolovú, ktorá si po
Aidu nakoniec prišla. Majiteľovi
bola odobratá pre zanedbanie
starostlivosti, lebo bola podvý-

živená, zanedbaná a naviac
ešte aj zablšená. Dnes je už
okúpaná, odčervená a dočkala
sa adopcie. Je z nej hravý krásny psík s dobrou povahou, ktorý
sa rýchlo na človeka upne a je
vďačná za každý milý pohľad.
Je z nej taká psia princezná,
ktorá si zaslúži lepšiu budúcnosť a hlavne starostlivosť. Pes
je vraj najvernejším priateľom
človeka, ale človek niekedy
nevie vrátiť psovi to, čo mu pes
dáva.
Podarilo sa nám teda Aidu
dostať z najhoršieho. Nikdy by
sme si nepomysleli, že niekedy
budeme v rámci našej práce
riešiť aj takýto problém. Považovali sme za samozrejmé, že
keď si raz niekto psíka zaobstará, tak sa o neho dokáže aj
postarať. Lenže samozrejmosť
sa akosi vytráca zo spoločnosti,
no a niekedy si to odnesú práve
naši štvornohí kamaráti. Aj tento
prípad bol pre nás novou skúsenosťou a ako povedal starosta
obce, ak na niečo podobné ešte
niekedy natrafíme, budeme postupovať opäť rovnako. A bude
nám jedno, či pri tom porušíme
nejaký administratívny predpis
alebo dokonca zákon. Nech
nás pokojne zoberú na zodpovednosť, ale až potom, čo na
zodpovednosť zoberú nezodpovedných majiteľov zvierat. Keď
dokáže spravodlivosť potrestať
tyranov, potom nech trestá aj
tých, čo pri ich záchrane niekedy porušia aj právny predpis.
Ale určite nás nezastaví žiadny
paragraf pred tým, aby sme
mlčky tolerovali týranie zvierat
na území našej obce.

Každý s dobrým
srdcom bol vítaný
Obec Slaská pripravila dňa
29. mája 2010 v rámci MDD akciu
pre deti. Tá tohtoročná sa konala
v znamení „srdiečok“ alebo tzv.
červeno-biely deň, keďže pripadla na týždeň zdravia. Už z rána
bolo jasné, že futbalové ihrisko
v Slaskej je posiate srdiečkami
a v ten deň tam prebehne zaujímavá akcia pre tých najmenších.
Na začiatok podujatia dobrovoľníci Slovenského červeného
kríža deťom predviedli modulácie
zranení, ktoré by sa im počas leta
mohli vyskytnúť. Deti tak boli vyzbrojené pred letom informáciami
ako v prípade ľahšieho zranenia
ošetriť seba alebo kamarátov. Po
registrácii začali deti absolvovať
súťažné disciplíny, kde preukázali svoju šikovnosť a bojovnosť.
A veru bolo sa na čo pozerať.
Presne 75 detí sa cez jednotlivé
stanovištia prebojovali až do
víťazného konca a na papierových srdiečkach si hrdo odnášali
pečiatky z úspešne zvládnutých
stanovíšť. A to už bol čas, keď sa
im začala čapovať kofola a keď im
začali podávať chutný gulášik. Po
skonzumovaní 65 litrov gulášu,
12 veľkých chlebov a vypití sudu
malinovky si všetci účastníci
urobili spoločnú fotku a starosta
obce každé jedno súťažiace dieťa
odmenil taškou plnou prekvapení,
ktorej obsah mal hodnotu 9,20
eur. Akcia pre deti bola zvládnutá
ako vždy na veľmi dobrej úrovni
a dokonca nám vydržalo aj počasie a tak sme aspoň na pár hodín
urobili deťom svet krajším. Aj napriek svetovej hospodárskej kríze
sa tejto akcii pravidelní sponzori

neotočili chrbtom a predovšetkým
vďaka nim sa toto podujatie mohlo
konať v nezmenenej podobe
s odmenami pre tých najmenších. Preto poďakovanie obce
patrí: Pozemkovému spoločenstvu v Slaskej, advokátovi JUDr.
Petrovi Gelienovi, Jaroslavovi
Mikulovi, Stanislavovi Figeckému,
Ing. Pavlovi Kadlecovi, Zdenovi
Jelžovi, Zdenovi Froncovi, Daniele
Gelienovej ml., Anke Topoľanovej,
Ing. Jozefovi Malému, Tomášovi
Hurtíkovi, poslankyni NR SR Ing.
Zdenke Kramplovej, starostovi
obce Danielovi Gelienovi, rodine
Figeckej, rodine Ďurkovej, rodine
Mojžišovej, SD COOP Jednota
Žarnovica a Dexia banke Slovensko, a.s.. Financie sú jedna stránka, bez ktorej sa takéto podujatie
len ťažko pripravuje, ale zbytočne
by boli peniaze, keby neboli
dobrovoľníci, ktorí to v tento deň
režírovali priamo na ihrisku. Veď
nakoniec všetko stojí a padá na
ľuďoch. No a obci v tento deň dobrovoľne pomáhali: Bárka Koková,
Radka Vanková, Nika Göthová,
Maťka Koková, Maťka Dragúňová,
Anetka Göthová, Mirka Figecká,
Janka Ďurková, Ivo Gelien, Milka
Mojžišová, Zlatka Figecká, Danka
Gelienová ml., dvaja dobrovoľníci
zo SČK, no a hlavná režisérka
programu Zuzka Mojžišová. Ďalší
ročník detských hier máme za
sebou a v mene detí sa tešíme,
čo ich bude čakať o rok. Určite
opäť niečo zaujímavé. Stačí prísť,
súťažiť a prežiť pár hodín v dobrej
atmosfére. Fotky z tohtoročnej
akcie nájdete aj vo Fotogalérii na
www.slaska.sk.
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Letný receptár
Lístkové Štvorce
500 g lístkové cesta

Postup: Lístkové cesto rozvaľkáme a preložíme na 3 časti.
Necháme krátko odležať. Potom rozvaľkáme na hrúbku 4 mm
a hotový plát preložíme na suchý plech. Potrieme rozšľahaným
vajíčkom. Pomocou radielka nakrájame na štvorce. Pri vysokej
teplote 240°C pečieme do svetlohnedej farby približne 5 minút.
Po upečení a vychladnutí vždy dva štvorce spájame ovocnou
penou. Na povrchu posypeme práškovým cukrom.
Ovocná pena: 250 g smotany na šľahanie 33%, 30g práškového cukru, 250 g pasírovaného tvarohu rozmixované odkvapkané ,100 g kompótové ovocie (broskyne, jahody, hrušky).
Postup: Smotanu na šľahanie vyšľaháme s práškovým cukrom, zľahka primiešame tvaroh a rozmixované ovocie. Pomocou
pláteného vrecka a rezanej trubičky vždy dva a dva štvorce spolu
spájame. Potom dáme schladiť. Podávame vhodne dozdobené.

Piškótová omeleta s ovocím

Piškótová hmota, 2 vajcia, 30 g kryštálového cukru, 40 g
hrubej múky,1 PL vody.
Postup: Vajcia a cukor vyšľaháme do peny, pridáme vodu
a nakoniec zľahka prisypeme hrubú múku. Piškótovú hmotu
rozdelíme na dve časti a vylejeme na pripravenú panvicu s papierom. Pripravená hmota je trochu redšia a sama sa rozleje do
tvaru omelety (placky). Takúto omeletu upečieme pri teplote 200
- 220°C do svetlohnedej farby.
Rada: Nesmieme ju usušiť, lebo pri prekladaní na polovicu
by popraskala. Po upečení a vychladnutí ju odlepíme z papiera,
potrieme marhuľovým džemom a preložíme na polovicu. Uložíme na tanier a pokropíme likérom alebo rumom, posypeme
práškovým cukrom. Doplníme ovocným šalátom, dozdobíme
šľahačkou a čokoládou.

Ovocný šalát

200 g ovocia, rôzne druhy,1 ČL medu, 1 PL citrónovej šťavy,
20 g hrozienok, 20 g rumu,20 g sekaných vlašských orechov.
Postup: Ovocie poumývame, nakrájame na malé kocky.
Hrozienka namočíme do rumu. Premiešame s ovocím, pridáme
sekané vlašské orechy, med a citrónovú šťavu. Pripraveným šalátom dochutíme piškótovú omeletu.
Dokončenie: 100 g smotana 33%, 10g čokolády, 10g práškového cukru.

Jahodový koktail
s polosladkým šumivým vínom

1 kg čerstvých jahôd, 100 g medu, čerstvá mäta, 0,5 dcl portského vína, 0,7 Hubert Club polosladké.
Postup: Rozmixujeme jahody a pridáme med a víno podľa
chuti. Nalejeme do pohárov, ozdobíme listovou mätou, dolejeme
šumivým vínom. V prípade záujmu môžeme pridať do koktailu
šľahačkovú smotanu a pripraviť si tak mliečny nápoj. Nápoj je
vhodný na popoludnie.

Zverko dvojnásobným
Majstrom Slovenska
Po spoločnom šampionáte Českej a Slovenskej republiky v cestnej
cyklistike, ktoré sa konali koncom
júna v Kyjove pre kategórie mužov
a juniorov, boli na programe 31.7.
a 1.8.2010 mládežnícke Majstrovstvá Slovenska, ktorých organizátorom bol Cyklistický klub MŠK Žiar
nad Hronom. V sobotu 31.7.2010
bola v popoludňajších hodinách
odštartovaná časovka jednotlivcov
na trati Lutila – Slaská – Lutila.
Pretek sa išiel ako Cena Primátora
mesta Žiar nad Hronom. Kategória
mladších žiakov, starších žiakov
a kadetov absolvovala časovku na
10 km a kategória juniorov na 20
km. Pre kategórie mladších žiakov
a juniorov sa preteky konali ako
ďalšie kolo Slovenského pohára,
nebojovali teda o majstrovské tituly,
ale len o body do extraligy.
Kategória mladších žiakov sa
vydala na trať ako prvá. Horúcim
favoritom v tejto kategórii bol vedúci
pretekár priebežného poradia Slovenského pohára domáci Henrich
Hasch z MŠK Žiar nad Hronom.
Ten odviedol na trati svoje maximum, nesklamal a časom 17:34
obsadil pekné druhé miesto. Jeho
premožiteľ Matúš Stoček z CyS Žilina dosiahol čas 17:06 a zaslúžene
mu patrilo prvenstvo. Objav sezóny
mladší žiak Adrian Foltán z MŠK
Žiar nad Hronom podal bojovný
výkon a časom 17:44 obsadil pódiové tretie miesto. Ostatní mladší
žiaci MŠK Žiar nad Hronom obsadili Matej Foltán 12. miesto, Juraj
Marcibál 13. miesto, Matúš Valuška
17. miesto, Jakub Varhaňovský 19.
miesto a Diana Vašová 20. miesto.
V kategórii starších žiakov sa prekvapenie nekonalo. Vedúci pretekár
Slovenského pohára David Zverko

z MŠK Žiar nad Hronom potvrdil
svoju suverenitu a s prehľadom
zvíťazil časom 14:26 min. a získal
titul Majstra Slovenska v tejto disciplíne. Druhé miesto obsadil Matej
Oravec z CyS Žilina, ktorý zaostal
za víťazným Zverkom o 01:36 min.
Tretie miesto obsadil časom 16:09
Denis Baška z CK EPIC Dohňany. Príjemným prekvapením bol
výkon Nicolasa Jelžu z MŠK Žiar
nad Hronom, ktorý časom 16:25
obsadil vynikajúce štvrté miesto.
Aj piata priečka patrila cyklistovi
MŠK Žiar nad Hronom Jurajovi
Bellanovi. Ostatní starší žiaci MŠK
Žiar nad Hronom obsadili Dominik
Mihalčík 10. miesto, Matej Truban
12. miesto, Filip Gašpar 15. miesto
a Karol Hasch 18. miesto. V kategórii kadetov si časom 14:35 titul Majstra republiky v časovke odniesol
Erik Baška z CK EPIC Dohňany .
Druhé miesto obsadil Ľuboš Malovec z Olympiku Trnava a tretí bol
Juraj Lajcha z TJ Slávia ŠŠ Kellys
Trenčín. Kadeti MŠK Žiar nad Hronom Samuel Šmondrk a Lukáš Vaš
obsadili po nevýraznom výkone 21.
a 25. miesto. V kategórii juniorov,
ktorí absolvovali časovku na 20 km
sa časom 29:27 min. s prvenstva
radoval úradujúci Majster republiky
v časovke Jozef Mazáň z ŽP Šport
Podbrezová. Druhé miesto obsadil
Michael Kolář z CyS Žilina a tretie
Ján Chalupčík z CK EPIC Dohňany.
Junior MŠK Žiar nad Hronom Dominik Zaťko po priemernom výkone
obsadil 6. miesto.
V nedeľu 1.augusta 2010 bola
na programe mládežníckeho šampionátu druhá disciplína a to cestný
pretek jednotlivcov s hromadným
(dokončenie na str. 12)
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Futbalový turnaj
sa nám vydaril
V sobotu 3. júla sa v Slaskej po dlhej dobe konal I. ročník
futbalového turnaja o Pohár ŠK Slaská. Na turnaji sa zúčastnili
mužstvá z Kosorína, Janovej Lehoty, Lovčice - Trubína a samozrejme Slaskej. Organizátori turnaja ŠK Slaská a Obec Slaská
sa na toto podujatie veľmi dobre pripravili. Pred turnajom sa
dával do poriadku celý areál okolo futbalového štadióna, vymaľovalo sa zábradlie, lavičky a aj tribúna. O občerstvenie sa
postaral Miloš Hurtík, ktorý navaril výborný guláš a v ponuke
boli aj grilované klobásy. Pre deti bol v čase od 12:00 do 17:00
pripravený nafukovací skákací hrad. Ale poďme k futbalu. Treba
povedať, že počas celého dňa bolo veľmi pekné slnečné počasie s teplotami nad 30 ˚C, čo bolo miestami pre hráčov veľmi
nepríjemné. Aj napriek tomu sa bolo na čo pozerať a všetci hráči
podali dobré výkony v duchu fair play. V prvom zápase nastúpili
proti sebe hráči Slaskej a Janovej Lehoty. Slaská sa v tomto zápase trápila hlavne so svojou nemohúcnosťou premieňať čisté
gólové šance. Nakoniec však predsa len zvíťazila po góloch
Silného a Gorduliča 2:1, keď polčas sa skončil 0:0. Týmto víťazstvom si Slaská zabezpečila postup do finále. V druhom zápase
sa stretli tímy z Kosorína a Lovčice - Trubína. Nováčik v I. triede
podal veľmi dobrý výkon a zaslúžene sa tak radoval z výhry
v pomere 3:1. V prestávke medzi zápasmi odohrali priateľský
futbalový zápas aj naši „starí páni“, ktorý po remíze 1:1 v riadnom hracom čase zdolali starých pánov z Lovčice - Trubína na
„jedenástky“.
V zápase o tretie miesto sa stretli dva porazené tímy. Hráči
z Lovčice - Trubína si bez problémov poradili s Janovou Lehotou v pomere 6:1 a vybojovali si tretiu priečku. Vo finále sa stretli
domáci hráči s Kosorínom. Slaská po dobrom výkone jednoznačne predčila svojho súpera a zaslúžene zvíťazila 4:0. Dva
krát sa presadil Silný, po jednom presnom zásahu si pripísali
Dušan Topoľan a Jozef Vanko. Tomáš Silný sa s 3. gólmi stal
zároveň najlepším strelcom celého turnaja.
Celkové poradie:
1. Slaská
2. Kosorín
3. Lovčica Trubín
4. Janova Lehota
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí
prispeli k tomu aby sa v Slaskej po dlhej dobe mohol opäť uskutočniť futbalový turnaj na dobrej úrovni. Vďaka patrí všetkým
sponzorom, ktorí prispeli finančne: obec Slaská, MACH TRADE s.r.o. (Dr. Ján Kamenický), GASTRO SK s.r.o. (Mgr. Martin
Sklenka), TOBYROW s.r.o. (Farma Slaská), Stavebniny Vittek
(Maroš Vittek), ELMOS (Vladimír Bokša), PEBA s.r.o. (Marek
Petor), AG - METAL s.r.o. (Ing. Pavel Kadlec), Pozemkové spoločenstvo Slaská, PEMA STROJ s.r.o. (Ing. Ján Marko), JUDr.
Jozef Lalo, Ján Koka, Ivan Rozenberg, Daniel Gelien a Tomáš
Hurtík. Vďaka patrí aj tým, ktorí prišli vo svojom voľnom čase
pomôcť pri príprave areálu pred turnajom a asistovali aj počas
celého turnaja a to Liborovi Páleníkovi, Miškovi Hlaváčikovi,
hráčom futbalového mužstva Slaská, či pracovníkom obecného
úradu. Verím, že o rok sa opäť stretneme v podobnej dobrej atmosfére a že sa táto udalosť stane tradíciou.
Ing. Peter Hric
predseda ŠK Slaská

STRANA 11

STRANA 12

Štatistický
prehľad
obyvateľov
Počet obyvateľov v obci k
30.6.2010 – 478
Občania nad 15 rokov – 395
Deti do 15 rokov – 83
Žien : 199
Chlapcov: 36
Dievčat: 47
Priemerný vek : 41
Odhlásení:
Ján Kotora
Andrea Kotorová
Mária Kotorová
Samuel Kotora
Dominika Kotorová
Narodení:
Nikola Oláhová
Damián Maruniak
Jubilanti našej obce
50 rokov
Ľubomír Červenák
60 rokov
Veronika Vanková
Marta Páleníková
Zdena Vanková
Drahoslav Moravčík
65 rokov
Mária Vanková
Mgr. Marta Marková
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Zverko dvojnásobným
Majstrom Slovenska

(dokončenie zo str. 10)
štartom. Pretek sa išiel ako Cena
Slovalca a.s. Majstrovská trať viedla členitým terénom z obce Lutila
v smere na Lovčicu – Trubín časť
Dérerov Mlyn, Janovu Lehotu, Kosorín, Slaskú do cieľa v Lutile. Kategória mladších žiakov absolvovala
pretek na jeden okruh v celkovej
dĺžke 23 km. Prvenstvo v záverečnom špurte si odniesol a s víťazstva
sa radoval pretekár CyS Žilina Juraj
Michalička pred klubovým spolujazdcom Matúšom Stočekom. Tretia
a štvrtá priečka patrila Žiarčanom
Henrichovi Haschovi a Adriánovi
Foltánovi. Ostatní mladší žiaci MŠK
Žiar nad Hronom obsadili Juraj
Marcibál 16., Matúš Valuška 17.,
Matej Foltán 18., Diana Vašová 19.
a Jakub Varhaňovský 20. miesto.
Kategória starších žiakov absolvovala dva okruhy teda trať dlhú 46
km. Už od prvých kilometrov hýril
aktivitou talentovaný David Zverko
z MŠK Žiar nad Hronom. Zhruba
na 18. km sa odpútal od svojich
súperov a vydal sa na sólový únik,
ktorý dotiahol do víťazného konca.
Do cieľa v Lutile prišiel s náskokom 06:45 min. pred peletónom
a zaslúžene získal svoj druhý titul
Majstra Slovenska. Druhé miesto
si v záverečnom špurte vybojoval
Ferdinand Barták z ŠKC Dubnica
pred tretím Denisom Baškom z CK
EPIC Dohňany. Výborný výkon
podali opäť Nicolas Jelža a Juraj
Bellan, ktorí obsadili piate a siedme
miesto. Ďalší cyklisti MŠK Žiar nad
Hronom obsadili Dominik Mihalčík
11. miesto, Matej Truban 16. miesto

75 rokov
Michal Hric
80 rokov
Emília Fríbertová
85 rokov
Žofia Vanková
Všetkým našim jubilantom
srdečne blahoželáme!

Hlásnik
NOVINY OBCE SLASKÁ

a Filip Gašpar 20. miesto. V kategórii kadetov, ktorí absolvovali trať
dlhú 69 km sa s prvenstva po sólovom úniku radoval a titul Majstra
Slovenska si odniesol pretekár CyS
Žilina Tomáš Žucha pred Ľubošom
Malovcom z Olympiku Trnava a Erikom Baškom z CK EPIK Dohňany.
Kadeti MŠK Žiar nad Hronom zaostali za súpermi a obsadili Samuel
Šmondrk 23. miesto a Lukáš Vaš
27. miesto. V kategórii juniorov,
ktorí absolvovali pretek na 92 km sa
z prvenstva radoval pretekár ŠKC
Dubnica Juraj Špánik pred Michaelom Kolářom z CyS Žilina a Jánom
Chalupčíkom z CK EPIC Dohňany.
Jediný zástupca MŠK Žiar nad Hronom v tejto kategórii Dominik Zaťko
obsadil so stratou 01:47 min. na
víťaza 10. miesto.
Organizátorom mládežníckeho
šampionátu z Cyklistického klubu
MŠK Žiar nad Hronom sa podarilo
zorganizovať pekné podujatie v okolí
Žiaru nad Hronom, ktoré sa zaobišlo
bez pádov a zranení. Prinieslo viacero vynikajúcich výkonov a radosť
z cyklistiky. Tento šampionát by však
nebolo možné zorganizovať bez
podpory sponzorov, rodičov a nadšencov cyklistiky. Cyklistický klub
MŠK Žiar nad Hronom chce touto
cestou poďakovať mestu Žiar nad
Hronom, spoločnosti Slovalco a.s.
, Polícii SR, hasičom,Technickým
službám mesta Žiar nad Hronom,
obci Lutila, ako aj ostatným, ktorí sa
pričinili o zorganizovanie Majstrovstiev Slovenska v cestnej cyklistike
mládeže.
F.Sitora
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Cirkus
v Slaskej
Cirkus, príde cirkus! Toto
zvolanie u dospelých evokuje
spomienky na mladosť, kedy ich
rodičia zobrali pod šapitó, kde bola
zvláštna atmosféra. Sedelo sa na
laviciach, pod ktorými bol prázdny
priestor, nad hlavou povievali veľké
plachty a v manéži viseli laná, hrala
živá hudba. Keď sa program začal,
všetko ožilo. S artistami prišla dobrá
nálada. Skákali, behali, predvádzali
odvážne kúsky. A keď sa na scéne
objavil šašo, to bolo smiechu! Cez
prestávku sme si zamaškrtili na
dobrotách, ktoré nám rodičia kúpili.
Po prestávke sme znovu zasadli na
svoje miesta, ale scéna sa zmenila.
Manéž bola zrazu zamrežovaná.
A to len preto, aby mohli vystúpiť
zvieratá. Niekedy sme mali i strach,
lebo keď zareval lev alebo tiger,
všetko sa ozývalo. Zo zvieratiek
sme mali najradšej koníky, lebo svojou eleganciou nás vedeli uchvátiť.
Na všetky tieto zážitky spomíname
dodnes. A v pondelok 7. júna 2010
prišiel do našej obce cirkus. V inej
podobe ako chodil v minulosti,
ale i tak najmenším a ich rodičom
spôsobil radosť. V ,,slaštianskej
manéži“, teda na javisku kultúrneho
domu, vystúpil kúzelník. Svojimi
rýchlymi prstami predvádzal rôzne
kúsky a v našich mysliach prebiehala myšlienka, ako to len robí?
Ako pomocníkov si vybral deti
z hľadiska, ktoré ukázali, aké sú šikovné. Ale, aby sa ukázali i dospelí,
tak si pomocníkov vybral i z nich.
Svoju šikovnosť predviedol i malý
chlapec v balansovaní na valci. Deti
sa najviac potešili zvieratkám, ktoré
kúzelník vykúzlil. Neboli to síce levy
a tigre, iba holúbky, zajačiky a morské prasiatka. No i tak to bola radosť
v očiach detí. Predstavenie trvalo 80
minút a všetky deti i dospelí odchádzali so zážitkami a s dobrým
pocitom, že pondelkový podvečer
prežili príjemne a budú mať na čo
spomínať. Za tento zážitok treba
poďakovať starostovi obce, ktorý
umožnil cirkusu v našej obci vystúpiť a program dokonca zaplatil
zo svojich súkromných finančných
prostriedkov, aby sa na ňom mohli
zúčastniť všetky deti zo Slaskej
zdarma.
AH
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