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Pôst a Kristova Pascha
je srdcom života Cirkvi

Príjemné s užitočným
S príchodom jari sneh odchádza a odkrýva všetky odpadky, ktoré po väčšinu roka nevidieť. Preto
sa v obci a jej blízkom okolí bude
na báze dobrovoľnosti organizovať
jarné upratovanie formou nedeľňajšej prechádzky. Dobrovoľníci sa
stretnú v nateraz nespresnenom
termíne na dvore obecného úradu,
kde si vyzdvihnú plastové vrecia
a dohodnú lokalitu prechádzky.
Zbierať sa budú najmä PET fľaše, plechovky a plastové obaly.
Množstvo nie je limitované. Väčšie
skládky sa lokalizujú. Tie budú

likvidované v súlade so zákonom.
Presný termín sa ekoaktivisti dozvedia z miestneho rozhlasu alebo
z internetovej stránky obce. Prečo
nespojiť príjemné s užitočným
a tým pomôcť zachovať biodiverzitu
nášho extravilánu. Budeme radi, ak
sa tejto akcie zúčastní čo najviac
občanov. Ak si nevyčistíme okolie
našich domov my, nikto iný to za
nás neurobí. A sme presvedčení, že
väčšine z vás nie je jedno, v akom
prostredí žije. Preto príďte a spolu
urobme niečo pre čistotu v našej
obci. Všetci budú vítaní.

Drahí Slašťania!
Ak chcete, aby vaše modlitby leteli k Bohu, dajte im krídla.
Krídla pôstu a almužny.
Táto dobrá rada svätého
Augustína nás povzbudzuje,
aby sme použili sväté trio ku
ktorému nás Cirkev vyzýva
v každom Pôstnom období.
Ako viera, nádej a láska, tak
aj pôst, modlitba a almužna
spolupracujú, aby nás obrátili
od sebeckosti k Bohu. Otvárajú
nás jeho láske a milosrdenstvu.
Pomáhajú nám, aby sme sa stali jeho vyslancami v tejto našej
malej farnosti Slaská. Všetci
vieme, že tieto tri praktiky nie
sú vždy ľahké. Boh však pozná
naše slabosti. Pozná aj naše
možnosti a to najmä vtedy, keď
do nás vlieva svoju milosť. Vie,
že každý krok, ktorý urobíme
smerom k nemu, nás môže
trochu viac premeniť na Kristov
obraz. V tomto pôstnom období, keď sme sa pripravovali
alebo pripravujeme na sviatosť
zmierenia, pýtajte sa, ako váš
život odráža pokoru a dôveru

v Boha, ktorá je podstatou
pôstu, modlitby a almužny. Kde
sme zlyhali, keď nás Boh volal
k sebe, aby sme neboli sebeckí
? A čo je ešte dôležitejšie, ako
sa môžeme podobať Ježišovi,
ktorý žil úplne pre Boha a iných
a nie pre seba? Ignoroval som
svoj vzťah k Bohu? Našiel som
si každý deň čas na stretnutie
s Bohom v modlitbe? Čítam,
uvažujem a konám podľa jeho
slova pre mňa vo sv. Písme ?
Dal som prednosť Bohu v nedeľu a v prikázaný sviatok tak, že
som sa zúčastnil na svätej omši
a hľadal som ho? Ako veľmi sa
spolieham na Pána, že ma naplní v porovnaní s istotou, ktorú
hľadám v peniazoch, majetku
alebo iných vzťahoch? Spomínam si na situácie, keď som sa
nepostaral o ľudí, ktorých Boh
poslal do môjho života? Konám
to čo môžem, aby som sa postavil proti nespravodlivosti a chránil nenarodených, chudobných
a bezbranných? Nezachoval
som sa k niekomu bez úcty
(pokračovanie na 7. str.)
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História obce

Napísala nám pani
Lýdia Matovičová

Rok 1963
Odber tlače.
K 1.1.1963 odoberali
občania Slaskej nasledujúcu tlač: Rudé právo – 9ks,
Pravda – 22 ks, Hospodárske
noviny – 8 ks, Názorná agitácia – 2 ks, Nová Mysl – 1 ks,
Odpovede na otázky – 11 ks,
Smer – 59 ks, Život srany – 4
ks, Predvoj – 2 ks, Nová Doba
– 5 ks, Žiara socializmu – 43
ks, Život – 1 ks, Roháč – 1 ks,
Ujszó – 1 ks.
Ovocná škôlka.
V tomto roku v ovocnej
škôlke bolo zaštepených 530
ks jabloní a hrušiek. V jarných
mesiacoch sa zo škôlky predalo 70 ks zaštepených ovocných stromkov, čím si občania
doplnili svoje ovocné sady.
Žatevné práce.
Žatevné práce sa začali
dňa 20.7.1963 na hone zasiatom ražou. Plán nákupu
320 q odovzdať štátu do
26.8.1963 bol zabezpečený.
Na stredisku JRD boli prezreté skladovacie priestory obilia.
Bolo zistené, že vyhovujú. Vymlátené obilie sa bude hneď
odvážať do štátneho skladu
na Kupči. Obilie sa bude
mlátiť na dvoch mláťačkách.
Operatívne komisie pre riadenie poľnohospodárskych prác
budú vyhodnocovať plnenie
uložených úloh každý druhý
deň, v prípade potreby aj každý deň. V obci sú vytvorené
požiarne hliadky, ktoré začnú
svoju činnosť podľa plánu od
22.7.1963. Ďalej sú zabezpečené k mláťačkám hasiace
prístroje a v príslušnej nádrži
je napustená voda. Mlatba sa
začala dňa 26.7.1963. JRD
v Slaskej má aj patronátne
závody: Bazaltové kameňolomy a Komunálne služby Žiar
nad Hronom, ktoré sú vyrozumené, že v prípade potreby
poskytnú pomoc pri žatve i pri
mlatbe. Správu JRD a R-MNV
prejednali s členmi JRD, že
naturálie budú vydané členom až po odovzdaní obilia
pre štátny výkup a po zabezpečení krmovinových a osivových fondov JRD. Potom sa
má vyplatiť za 1 odpracovanú
jednotky 1,5 kg obilia.

ROK 2010

Zostali len prázdne jamy
V auguste minulého roka
bola vykonaná revitalizácia oddychovej zóny pri budove Jednoty. Nové stromy, kríky, skalka
a výsadba mali po osadení
lavičiek a detských preliezok
spríjemniť voľný čas pre prechádzajúcich a vylepšiť celkový
dojem obce. Ani týždeň po dokončení začala výsadba miznúť.
Zostali len prázdne jamy a oči
pre plač. Hodnota priesad bola
niekoľko korún, no škoda bola
niekoľko euro, pretože po upravení terénu nie je jednoduché
zasadiť niečo pod štiepku alebo
štrk v skalke, ktoré majú zabrániť prerastaniu buriny a zároveň
zabezpečiť prechod vlhkosti ku
korienkom vysadených okrasných drevín. No ako sa zdá
tunajším nie je nič sväté, keď
priamo spod kostola sa kradne.

Všetko je v ľuďoch. Nie je namieste sa vyhovárať na mládež.
Vandali by vytrhané dreviny nechali rozhádzané v okolí miesta
činu a nesnažili by sa vzniknuté
diery maskovať. V susedných
obciach majú na verejných
priestranstvách vystavené kvetináče so živými kvetmi. U nás to
nie je možné. Kradne sa všetko.
Zlodeji však zabúdajú na jednu
skutočnosť. Rastliny, ktoré boli
vysadené, sa bežne v prírode
nenachádzajú a ide o špeciálne druhy. Takže, keď ich dnes
vidíme pri niektorých rodinných
domoch ako skrášľujú okolie,
pomyslíme si svoje. Skutok sa
už preukázať nedá, ale morálny
pocit viny zostane navždy. Ak je
niekto hrdý na takýto čin, je nám
ho úprimne ľúto.

Transparentná samospráva
V rámci transparentnosti
miestnej samosprávy pristúpila
naša obec k zverejňovaniu
obsahu zmlúv, ktoré sú v mene obce uzavreté. S obsahom
uzavretých zmlúv sa môže
každý oboznámiť na internetovej stránke obce pod ikonou
„Zverejnenie zmlúv“. V roku
2010 sa zmluvy zverejňujú aktuálne, ako sú uzavreté. Za roky
predchádzajúce sa budú zmluvy
zverejňovať postupne, nakoľko
je nevyhnutné ich spracovať
do digitálnej formy, aby mohli
byť umiestnené na webstránku
obce. Teda okrem zverejňovania
plného znenia zápisníc a uznesení obecného zastupiteľstva, sa
ktokoľvek bude môcť oboznámiť
aj s obsahom všetkých zmlúv
uzatvorených v mene obce.
Zároveň sa obec rozhodla zverejniť jej zadĺženosť. Rovnako na

internetovej stránke je vytvorená
ikona „Aktuálny dlh obce“, kde
sa pravidelne každý mesiac
zverejňuje informácia o dlhu
obce. K 28.2.2010 predstavuje
dlh obce sumu 5.700,84 Eur.
Aj keď to žiadny zákon starostovi obce neukladá, osobne sa
rozhodol zverejniť na uvedenej
webstránke jeho daňové priznanie a majetkové priznanie za rok
2009. Uvedená povinnosť mu
nevyplýva zo žiadneho právneho
predpisu Slovenskej republiky
a koná tak z titulu jeho slobodného rozhodnutia. Uvedené
informácie majú slúžiť občanom,
aby sa rýchlou formou oboznámili so skutočnosťami, ktoré ich
najviac zaujímajú. Vedenie obce
je presvedčené, že zverejňovaním týchto údajov sa prispeje
k väčšej transparentnosti výkonu
samosprávy v Slaskej.

Ozývam sa neskoro, ale
predsa. Minulý rok som prekročila v našej rodine výnimočnú
vekovú hranicu 80 rokov, čo sa
samozrejme na mojom organizme prejavuje. Ďakujem však
nebesám, že je to ešte tak,
ako je. Prijmite, prosím, moju
vďaku za starostove dva listy
s približne polročným rozpätím a mojím oneskorením. Pri
prvom liste v lete r. 2009, keď
som prišla domov zo vzdialenej
záhrady veľmi unavená po
usilovnej práci a vylovila som
zo schránky list väčšieho formátu – mne z uplynulých rokov
dobre známy – sadla som si
k stolu, na ktorý som položila
neotvorený list a rozplakala
som sa. A plakala som a spomínala. Nie so zlým pocitom
– práve naopak - s dobrým.
Pri spomienke na malú
dedinku pod kopcami, pod
horami, sa mi ako prvý obraz
vynorí voľné priestranstvo
pred bývalou horárňou. Toto
priestranstvo bolo ohraničené
z jednej strany potokom, oproti horárne na konci voľného
priestranstva vedľa potoka bol
rodinný dom ďalších dobrých
susedov, ktorých správne
priezvisko si nepamätám. My
sme ich volali „Frajnároví“. Mali
dcéru Katku približne v mojom
veku a mladšieho syna – ani
jeho krstné meno si už nepamätám. Moja stará mama mala
v pokročilom veku zdravotné
problémy s chorľavejúcim srdiečkom. Fyzicky namáhavé
práce chodila teta od Frajnárov
starej mame vypomáhať. Pri
jednej takej akcii tetu sprevádzal aj jej malý syn. Stará
mama často a dobre piekla
a keď mala napečené, tete zabalila. Teta neskôr hovorila, že
len čo vyšli za bránku horárne,
už si jej syn pýtal z toho koláča.
Mama mu dohovárala, prečo
si nevzal koláč u babky, keď
mu ponúkala. A on nato: „Vari
som mal byť taký zabažaný
ako vy?“
Keď toto píšem, presne mám pred sebou obraz
priestranstva pri potoku a tetu
Frajnárovú s deťmi.
Zostávam s pozdravom
Lýdia Matovičová, Bratislava
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Predseda pozemkového
spoločenstva informuje
Vážení
spoluobčania,
členovia pozemkového spoločenstva a prenajímatelia
poľnohospodárskej pôdy, naše
pozemkové spoločenstvo prešlo úspešne aj rokom 2009.
Máme za sebou štvorročnú
existenciu a zároveň môžeme
byť spokojní s tým, čo sme
spolu dosiahli. Bilancovaním
našej činnosti sa budeme konkrétne zaoberať koncom apríla, prípadne začiatkom mája,
kedy pripravujeme zasadnutie
valného zhromaždenia členov.
Pozvánky včas obdržia všetci
členovia s tým, že dúfame vo
veľmi dobrú účasť. Záujem
členov o zasadnutie valného
zhromaždenia
očakávame
aj preto, že v tomto roku sa
končia v našom katastrálnom
území pozemkové úpravy (tzv.
komasácia – sceľovanie pôdy).
No a cieľom nás, ktorí sme
doteraz úspešne hospodárili
spolu v rámci spoločenstva, že
na základe našich dobrých výsledkov presvedčíme aj ostatných váhavých, aby sa k nám
pripojili, nakoľko budú mať na
to ideálnu príležitosť.
Doterajších našich členov
a prenajímateľov pôdy chcem
uistiť, že okrem toho čo dostali
koncom roku 2009 ako nájomné, dostanú všetci ešte odmenu z úspešného hospodárenia

za minulý rok, ako to bolo aj
za rok 2008. Zároveň chceme
požiadať členov pozemkového
spoločenstva a prenajímateľov
pôdy, aby sa nedali vyrušovať
prípadnými výzvami a sľubmi
iných subjektov na prenájom
pôdy. Negatívnych skúseností
s cudzími subjektmi máme
už dosť a boli pre nás ponaučením v rokoch 2003, 2004
a 2005 a ich pozostatok vo
forme schátraného strediska
bývalého roľníckeho družstva na pozemkoch občanov
a obce nám tieto časy stále
pripomína.
Náš cieľ je jasný v tom, že
ako pozemkové spoločenstvo
budeme využívať náš spoločný
potenciál a aj individuálny potenciál pôdy v prospech členov
pozemkového spoločenstva,
vlastníkov pôdy a občanov
obce Slaská.
Vzhľadom k tomu, že sa
blížia sviatky Veľkej noci,
želáme ich pokojné prežitie
všetkým občanom, starostovi
obce, ktorý zásadne dopomohol k úspešnosti spoločenstva
v roku 2009, ďalej poslancom
obecného zastupiteľstva, aj
členom farskej rady na čele
s dôstojným pánom farárom.
Ing. Ján Vanka
predseda spoločenstva

Štyri roky ubehli ako voda
a my budeme opäť vstupovať
do volebných miestností, aby
sme si zvolili 150 členný tím poslancov Národne rady Slovenskej republiky. Tento rok pripadli
voľby na sobotu 12. júna 2010.
Hlasovať sa bude ako zvyčajne
v zasadačke obecného úradu
v čase od 7.00 – 22.00hod.
Spolu 18 politických subjektov
sa bude uchádzať v parlamentných voľbách o vašu priazeň
a to pod nasledovnými číslami:
1 - Európska demokratická strana, 2 - Únia - Strana pre Slovensko, 3 - Strana rómskej koalície,
4 - Paliho Kapurková, veselá
politická strana, 5 - Sloboda a
Solidarita, 6 - SDĽ, 7 - SMK, 8 ĽS-HZDS, 9 - KSS, 10 - SNS, 11
- Nová demokracia, 12 - Združenie robotníkov Slovenska,
13 - KDH, 14 - Ľudová strana
– Naše Slovensko, 15 - SDKÚ-DS, 16 - AZEN - Aliancia za

Európu národov, 17 - Smer-SD
a 18 - Most-Híd. Politické strany uchádzajúce sa o váš hlas
začnú svoju oficiálnu volebnú
kampaň 21 dní pred voľbami,
teda 22. mája. Moratórium pre
tieto voľby neplatí. Presný
zoznam jednotlivých strán a ich
kandidátov vám bude doručený do schránok najneskôr do
18.mája 2010. Spolu so zoznamom nájdete v schránkach
aj oznámenie o mieste a čase
konania volieb. V prípade, že
v deň volieb nebudete v mieste
trvalého bydliska, môžete požiadať o vydanie voličského preukazu. S uvedeným preukazom
a s dokladom totožnosti môžete
svoj hlas odovzdať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Voličský preukaz vám
vydajú na požiadanie na obecnom úrade v čase od 13.mája
2010 do 10.júna 2010 do 11-tej
hodiny.

Ako si poradiť
s nadrozmerným odpadom
Väčšina z nás má problém zbaviť sa starej sedačky. Nakoľko je
to nadrozmerný odpad, ktorý sa do zbernej nádoby (tzv. kukačky)
nezmestí. Niektorí ho správne umiestnili do veľkokapacitných
kontajnerov v obci. Avšak pre veľké rozmery odpadu (relatívne
malú hmotnosť) sa kontajner rýchlo naplnil a nebol dokonale
využitý. Správny spôsob likvidácie sedacích súprav je rozobratie
na jednotlivé komodity. Z pravidla kostry sedačiek sú drevené
pokryté molitanom a látkou prípadne koženkou. Už len rozbitím
sa objem mnohonásobne zníži. Ideálne je oddeliť drevo pripadne
kovové časti ako kolieska a nožičky. Drevo sa dá použiť ako
palivo. Kto nemá pec na tuhé palivo, nejaký sused sa určite poteší.
Kovový odpad a čalunenie je možné odovzdať v zbernom dvore.
Tí, čo nemajú možnosť rozobrať takýto odpad, môžu sa ohlásiť
na obecnom úrade a my vám zabezpečíme odvoz a následné
spracovanie tak, aby sa uvedený odpad vytriedil a zabral minimálny
priestor vo veľkokapacitnom kontajneri.
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O podmienkach
držania psov

Novozriadená STK v Žiari
Od 1.4.2010 je zriadená nová Stanica technickej kontroly na Priemyselnej ulici č. 47 v Žiari nad Hronom (oproti hlavnej vrátnici ZSNP,
a.s.), ktorá ponúka technické a emisné kontroly na všetky kategórie vozidiel. Prevádzkový čas tejto stanice technickej kontroly cez pracovné
dni je od 7,30 hod do 17,00 hod a v sobotu od 8,00 hod do 13,00 hod.
Orientačný cenník technických a emisných kontrol (vrátane DPH):
Pravidelná technická kontrola benzínové motory bez katalyzáto– motocykle (12 €), Pravidelná ra os. a mal. nákl. áut s plyn. poh.
technická kontrola osobné a ma- (18 €), Emisná kontrola benzínové
lé nákladné automobily (19 €), motory R-kat osobných a malých
Pravidelná technická kontrola nákl. áut (18 €), Emisná kontrola
osobné a malé nákl. automobily naftové motory osobných a mas plyn. pohonom (24 €), Pravidel- lých nákladných automobilov (21
ná technická kontrola nákladné €), Emisná kontrola naftové moautomobily, autobusy, traktory (35 tory nákladných áut, autobusov
€), Pravidelná technická kontrola a traktorov (25 €).
malé prívesy (11 €), Pravidelná
Pri súčasnom vykonaní techtechnická kontrola veľké prívesy nickej a emisnej kontroly zľava 5
(19 €), Administratívne technické %. Ďalšie zľavy je možné dojednať
a emisné kontroly (7 €), Emisná osobne na t.č. – 0905 248 569,
kontrola benzínové motory bez 045/6727120 alebo emailom na
katalyzátora osobných a malých adrese – accar.stk@gmail.sk
nákl. áut (13 €), Emisná kontrola

Obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí dňa 15. októbra 2009 schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/2009
o podmienkach držania psov
na území Obce Slaská. Bola to
reakcia na množiace sa prípady voľne sa pohybujúcich psov
v obci, ale aj na útoky psov
v blízkosti chatovej oblasti. Preto
v zmysle tohto nariadenia psa
mimo chovného priestoru môže
viesť len osoba fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho
ovládať v každej situácii, pričom
je povinná predchádzať tomu,
aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
iné zvieratá a zabraňovať vzniku
škôd na majetku iných osôb, ktoré by pes mohol spôsobiť. Vodiť
nebezpečného psa mimo chovného priestoru môže len osoba,
ktorá je plne spôsobilá na právne
úkony. Na verejnom priestranstve
musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. Voľný pohyb psa
je zakázaný v intraviláne Obce
Slaská a 100 m v okolí chatovej
oblasti v extraviláne Obce Slaská. To znamená, že pes v rámci
intravilánu obce môže byť vodený len na vodítku a v sprievode
fyzicky a psychicky spôsobilej
osoby. Je úplne zakázané, aby

sa psy pohybovali voľne po
uliciach obce a to dokonca bez
náhubkov a bez majiteľa alebo
držiteľa psa. Takýto voľný pohyb
psov bude pokutovaný a bude
pritom jedno, či ide o psa starostu obce alebo ktoréhokoľvek
občana. Ak niekto má psa voľne
pusteného pri rodinnom dome,
má si zabezpečiť, aby bol jeho
pozemok oplotený a neumožňoval výbeh psa na miestne komunikácie a verejné priestranstvá,
či dokonca do dvorov alebo na
pozemky iných občanov. Okrem
tejto povinnosti je vlastník alebo
držiteľ psa povinný zabezpečiť
starostlivosť o psa podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.
To znamená, že má povinnosť
zabezpečiť psovi dostatočnú
výživu a prístrešok a samozrejme veterinárnu starostlivosť. Ak
by sa objavil prípad týrania psov
neposkytnutím výživy, prístrešku a zanedbaním si povinností
vlastníka, bude takýto skutok riešený v zmysle platných právnych
noriem, aby sa zabránilo ďalšiemu týraniu. Porušenie tohto
VZN bude postihované v súlade
so zákonom č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Dvíhame varovný prst nad spaľovaním odpadov
Environmentalisti upozorňujú,
že pri spaľovaní biologického
odpadu vznikajú toxické látky,
ktoré škodia nielen životnému
prostrediu, ale aj ľuďom samotným. Ide pritom o nebezpečné
látky ako dechty či jedovatý
plyn, oxid uhoľnatý. „O tom,
že konajú protiprávne, nemajú páliaci občania častokrát
ani potuchy,“ uviedol pre TASR
Branislav Moňok z organizácie
Priatelia Zeme-SPZ. Podotkol,
že dym z takéhoto spaľovania pritom často nezasahuje
iba miesto spaľovania, ale aj
pozemky susedov či celú
obec. Ako objasnil Moňok,
existuje niekoľko zákonov,
ktoré zakazujú alebo obmedzujú spaľovanie bioodpadov.
„Obyvatelia, ktorí biologický či
iný odpad nespaľujú, sa teda

majú dôvod brániť.“ Spresnil,
že ak ich nepríjemný dym obťažuje, anonymne sa môžu obrátiť
na Obecný úrad alebo štátnu
políciu. Podotkol, že spaľovanie
odpadov je trestné aj z pohľadu
zakladania ohňa, a to všade
tam, kde by mohlo dôjsť k jeho
rozšíreniu. „Riešenie problému
stojí hlavne na obciach, ktoré by
pre ľudí mali vytvárať systémy
zabezpečujúce zmysluplnú náhradu za spaľovanie bioodpadu,“ skonštatoval Moňok s tým,
že je to ich povinnosť. Priblížil,
že to môže byť napríklad podpora domáceho kompostovania,
zavedenie zberu biologického
odpadu či vybudovanie obecného kompostoviska. „Dôležitým
krokom je však aj dostatočná
informovanosť
obyvateľstva
a účinná kontrola dodržiavania

zákonov zo strany kompetentných,“ doplnil. Aj samotní
občania však podľa Moňoka
môžu prispieť k zlepšeniu situácie v tejto oblasti. „Jedným
z riešení je ísť osobným príkladom, a to snahou neprodukovať
zbytočný odpad, separovať ho,
kompostovať biologické odpady, ale aj dodržiavať zákony,“
zhrnul. Dodal,
že následne by
sa občania mali
zapojiť do systému nakladania s odpadmi,
ktorý pre nich
pripravila samospráva.
V obci Slaská
sme niekoľkokrát informovali
o zákaze spa-

ľovania akéhokoľvek odpadu.
V prípade, že sa v jarných mesiacoch opäť niekto rozhodne
odpad spaľovať, tak nastúpi
sankcia a to peňažná pokuta.
V našej obci sa odpad separuje, teda triedi a občania majú
k dispozícii aj priestranstvo na
uloženie bioodpadu ako sú konáre, lístie alebo tráva.
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Slovenská oblievačka v Bulharsku

V politike pôsobí už roky,
preskákala kadečo a vždy sa
bila za svoju pravdu. Aj na úkor
popularity či priazni mocnejších.
Typická levica. Pred dverami
svojho súkromia však svoje povolanie odloží bokom, pozvánku
do neho rozdáva len svojim
najbližším, priateľom. Kvety,
záhrada, dobrá kniha, domáci
zverinec či potulky prírodou, ale
aj kulinárstvo sprevádzajú jej
voľný čas. A ako trávi Zdenka
Kramplová sviatky jari?
Veľkonočné sviatky sú
oslavou príchodu jari. Všetci
sa tešíme na chvíle voľna, na
stretnutia s rodinou a známymi. Čo znamenajú pre vás?
Jar je obdobím, ktoré naozaj
milujem. Hneď ako sa oteplí, trávim ešte viac času v prírode. Napríklad s manželom si cez víkend
pripravujeme raňajky v záhrade,
počúvame spev vtákov a tešíme
sa, že sa príroda prebúdza. To
sú také veľké maličkostí. Veľkonočné sviatky sú navyše čarovné
tým, že máme na seba viac času,
sme si bližší, pozornejší, spomíname. Jar je tiež ako stvorená na
zahĺbenie sa do seba, aby si človek usporiadal vnútorné hodnoty
a urobil očistu organizmu. Honba
za úspechom nie vždy vytvára
blaho, vnútorný pokoj, alebo, ako
sa to moderne hovorí, pokoj na
duši. Niekedy mám pocit, že sme
spoločenstvom nešťastných ľudí,
hoci to obyčajné ľudské šťastie
sa nám motá pod nohami a my si
ho vôbec nevšímame.
Keď sa vrátite do detstva,
aké zvyky a tradície sa počas
sviatkov Veľkej noci udržiavali u vás doma? Bola u vás
šibačka, oblievačka?
Samozrejme, že bez šibačky
a oblievačky by to nebolo ono.
Vyrástla som v Hlohovci, kde sa
viac šibalo, ale u starej mamy
v Slaskej sa väčšinou oblievalo,
a to poriadne studenou vodou
priamo zo studne či potoka.
Veľká noc však začínala oveľa
skôr, jarnou výzdobou – kyticou
bahniatok a vetvičkou z vŕby,
na ktorú sme vešali maľované
kraslice, predtým vlastnoručne
vyzdobené. Vždy som sa rada
hrala s farbami a maľovala,
preto aj zdobenie kraslíc bolo
pre mňa novou inšpiráciou. Nuž

Poslankyňa NR SR, prvá dáma strany AZEN
a čestná občianka našej obce Zdenka Kramplová
o Veľkej noci a malých-veľkých radostiach.
a túto štafetu som odovzdala aj
našim deťom, keď boli samozrejme menšie. Nebolo Veľkej
noci, kedy by sme nesúťažili,
kto vymaľuje krajšiu kraslicu.
Dnes už všetko dostanete kúpiť
v obchodoch, supermarketoch a
tradície, ktoré vytvárali silné rodinné putá, upadajú, strácajú sa.
Konzumný spôsob života spoločnosti prekryl skutočné hodnoty, ľudia sú k sebe ľahostajnejší. Záleží im viac na prestíži
a pohodlí ako na emocionálnych
putách, aj k tým najbližším.
Čo nesmelo a stále nesmie
chýbať na veľkonočnom stole
v rodine Zdenky Kramplovej?
V prvom rade dbám o to,
aby atmosféru Veľkej noci dotváral príjemný interiér bytu, kde
nesmú chýbať, kraslice, kvety,
vyzdobená vŕbová vetvička
a zajačiky v kvetináčoch aj na
oknách. V jedálnom lístku sa
orientujem viac na kvalitu ako na
kvantitu jedál a uprednostňujem
zeleninové jedlá, hydinové mäso
a ľahšie múčniky. Určite by som
si nevedela predstaviť obed či
večeru bez zeleninového šalátu, dobrej polievky a príjemnej
atmosféry.
Každý kraj či región má
svoje typické jedlá. Vaše TOP
jedlo sa volá?
A ja by som ešte dodala,
že aj každá rodina má určité
tradície. U nás sa snažíme
pripravovať na čas menej náročné jedlá a špeciality z hydiny
alebo rýb. Najradšej pripravujem
rôzne kombinácie zapečenej zeleniny a hydinového mäsa tak,
aby si každý mohol vybrať. Na
veľkonočnú nedeľu je to kyslá
dubáková polievka s fazuľou
a baklažány - či iný druh zeleniny - plnené dvomi špeciálnymi plnkami plus šalát z jarnej
zeleniny. Ako dezert podávame
ovocný koláč podľa receptu mojej starej mamy.
Ako ste spomínali, kraslice
ste si v rodine zdobili sami,
nespoliehate sa na supermarkety. Dokážete ale napríklad
upliesť korbáč z vŕby?

Korbáče u nás vždy museli
pliesť chlapci alebo muži, to bola
ich doména, veď museli byť pripravení na šibačky. V Hlohovci
rástlo pri Váhu veľa vŕb, tak to
mali jednoduché. Ja som doma
vždy vymýšľala ako vyzdobiť
kraslice a keď prišla rodina, deti,
tak sme kraslice zdobili spoločne. A musím sa priznať, že veru
žiadne by som nekúpila v supermarkete, pretože človek do
maľovania vkladá spomienky, aj
kúsok seba.
Váš vzťah k prírode je
dostatočne známy. Určite
ste niektoré sviatky prežili
aj mimo domova. Kde konkrétne, resp. do ktorého kúta
Slovenska práve pre pohodu
okolitej prírody chodíte vypnúť a vyčistiť si hlavu?
Aj keď bývame v Bratislave, prírodu máme okolo seba
a každý rok vysádzam veľa kvetov okolo domu. Je to také moje
malé kráľovstvo, kde relaxujem
a naberám energiu. Okrem
toho s manželom sme náruživí
hubári a počas leta ich chodievame zbierať do slaštianskeho
chotára, ktorý dôverne poznám.
V tomto období zbieram aj
liečivé bylinky a z nich varím
čaje celej rodine. Ale naozaj
pamätný veľkonočný pondelok, na ktorý sa nezabúda, som
zažila počas vysokoškolského
štúdia v Bulharsku. Mali sme
práve laboratórne cvičenia, keď
ma prišli obliať moji kolegovia
zo Slovenska a pridali sa k
nim aj Poliaci. Samozrejme, že
ostatní v krúžku nechápali, čo
sa deje, pretože Bulhari tieto
sviatky ako pravoslávni neslávia. No zapáčilo sa im to, a tak
sa všetci navzájom začali polievať vodou... A korunu všetkému
nasadil náš kolega z Vietnamu,
ktorý tiež nevedel o slovenských zvykoch. Zobral hadicu
pripevnenú na vodovod a začal
ňou striekať hlava-nehlava a laboratórium plávalo vo vode. To
bola určite najväčšia oblievačka
v mojom živote. Všetci sme boli
do nitky premočení a mali sme
z toho nepríjemnosti, ale zážitok
stál za to. Som však rada, že

voda dodnes sprevádza sviatky
jari, lebo voda je život. Vedeli to
aj naši predkovia, ktorí ju používali aj ako symbol očisty, sily
a zdravia.
Málokto vie, že súčasťou
rodiny Kramplových je aj
taký malý zverinec. Ak to nie
je tajomstvo, môžete nám ho
predstaviť?
V prvom rade sa mi žiada
povedať, že domáce zvieratá
sú neoddeliteľnou súčasťou
nášho rodinného krbu a život
bez nich si neviem predstaviť.
Vonkajšiu hliadku tvoria vlčiak
Snupy a mačka Strunka. Sú
zohratá partia, Strunka sprevádza Snupyho spolu so mnou
pri ranných výbehoch, dokonca
s ním zdieľa aj spoločné lehno.
Spí mu na chrbte. V dome zasa
hliadkujú dve čivavy: Enrico
a Berka a neraz sa všetci štyria
stretávajú na dvore na spoločnej
porade. Je to taká veselá kopa
a sme radi, že ich máme.
Súdiac podľa počutého je
váš vzťah k prírode vskutku
úprimný. Aj preto asi nasledovná otázka: keby ste sa
mali znova rozhodnúť akú
cestu si vybrať, vyhrala by
znova politika?
Svoje rozhodnutie ani dnes,
s odstupom času neľutujem
a nemenila by som. Život prináša každý deň nové skúsenosti,
nový rozmer a nové vízie. Rozdiel je možno v tom, že politickému životu niekedy chýbajú
pevnejšie mantinely a žiada sa
tu viac kultúry do politiky. Preto som sa rozhodla zabojovať
o tieto hodnoty v strane, ktorá
ich ponúka nielen politikom, ale
aj všetkým ľuďom.
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UZNESENIA Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 25. februára 2010

Uznesenie č. 1/2010
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- p. Ing. Miroslava Hrica a p.
Ľudmilu Mojžišovú za overovateľov
zápisnice a uznesení obecného
zastupiteľstva, konaného dňa
25.2.2010.
Uznesenie č. 2/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Prehľad príjmov a výdavkov za
január 2010.
Uznesenie č. 3/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
Uvoľnenie
finančných
prostriedkov z termínovaného účtu
obce v sume 4.197,84 € na nákup
pozemkov.
Uznesenie č. 4/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech Obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/16
(zodpovedajúca výmera podielu
– 5,625 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; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/8 (zodpovedajúca výmera podielu – 688,125 m2)
na pozemku parcela č. E-KN 244,
vedená ako orná pôda o výmere
5505 m2, zapísaná na LV č. 635
v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/8 (zodpovedajúca výmera podielu – 1015,375 m2) na pozemku parcela č. E-KN 648, vedená
ako orná pôda o výmere 8123 m2,
zapísaná na LV č. 683 v k.ú. Slaská;
spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/8 (zodpovedajúca výmera podielu
– 253,375 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 976, vedená ako TTP o výmere 2027 m2, zapísaná na LV č.
714 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/8 (zodpovedajúca výmera podielu – 9,25 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
1/8 (zodpovedajúca výmera podielu
– 440,5 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 729/2, vedená ako TTP
o výmere 3524 m2, zapísaná na LV
č. 692 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 3/48 (zodpovedajú-

ca výmera podielu – 1266,4374 m2)
na pozemku parcela č. E-KN 1167,
vedená ako TTP o výmere 20263
m2, zapísaná na LV č. 733 v k.ú.
Slaská a spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 45/480 (zodpovedajúca
výmera podielu – 35,1562 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, od predávajúceho p. Ľudovíta Grolmusa, nar. 7.7.1955, bytom
Sklabina č. 145, 991 05 Sklabina, za
kúpnu cenu spolu v sume 986,26 €.
Uznesenie č. 5/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech Obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti Ľ
(zodpovedajúca výmera podielu
– 259,75 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 139, vedená ako TTP o výmere 1039 m2, zapísaná na LV č.
530 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti Ľ (zodpovedajúca
výmera podielu – 658,50 m2) na
pozemku parcela č. E-KN 186, vedená ako orná pôda o výmere 2634
m2, zapísaná na LV č. 530 v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel
o veľkosti Ľ (zodpovedajúca výmera podielu – 96,75 m2) na pozemku
parcela č. E-KN 347, vedená ako
orná pôda o výmere 387 m2, zapísaná na LV č. 530 v k.ú. Slaská;
spoluvlastnícky podiel o veľkosti
Ľ (zodpovedajúca výmera podielu
– 583,50 m2) na pozemku parcela č. E-KN 401, vedená ako orná
pôda o výmere 2334 m2, zapísaná na LV č. 530 v k.ú. Slaská;
spoluvlastnícky podiel o veľkosti
Ľ (zodpovedajúca výmera podielu
– 216,50 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 539, vedená ako TTP o výmere 866 m2, zapísaná na LV č.
530 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti Ľ (zodpovedajúca výmera podielu – 874 m2) na
pozemku parcela č. E-KN 650, vedená ako orná pôda o výmere 3496
m2, zapísaná na LV č. 530 v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel
o veľkosti Ľ (zodpovedajúca výmera podielu – 613 m2) na pozemku
parcela č. E-KN 708, vedená ako
orná pôda o výmere 2452 m2, zapísaná na LV č. 530 v k.ú. Slaská;
spoluvlastnícky podiel o veľkosti
Ľ (zodpovedajúca výmera podielu
– 454 m2) na pozemku parcela č.

E-KN 727/2, vedená ako TTP o výmere 1816 m2, zapísaná na LV č.
530 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti Ľ (zodpovedajúca
výmera podielu – 608,25 m2) na
pozemku parcela č. E-KN 826,
vedená ako orná pôda o výmere
2433 m2, zapísaná na LV č. 530
v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti Ľ (zodpovedajúca
výmera podielu – 441,75 m2) na
pozemku parcela č. E-KN 886,
vedená ako TTP o výmere 1767
m2, zapísaná na LV č. 530 v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel
o veľkosti Ľ (zodpovedajúca výmera podielu – 213 m2) na pozemku
parcela č. E-KN 978, vedená ako
TTP o výmere 852 m2, zapísaná
na LV č. 530 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti Ľ
(zodpovedajúca výmera podielu
– 1117,25 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 1070/1, vedená ako orná
pôda o výmere 4469 m2, zapísaná na LV č. 530 v k.ú. Slaská;
spoluvlastnícky podiel o veľkosti
Ľ (zodpovedajúca výmera podielu
– 2022,25 m2) na pozemku parcela č. E-KN 1158/1, vedená ako TTP
o výmere 8089 m2, zapísaná na LV
č. 530 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti Ľ (zodpovedajúca výmera podielu – 768,25 m2)
na pozemku parcela č. E-KN 273,
vedená ako orná pôda o výmere
3073 m2, zapísaná na LV č. 1122
v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti Ľ (zodpovedajúca výmera podielu – 80 m2) na
pozemku parcela č. E-KN 429,
vedená ako orná pôda o výmere
320 m2, zapísaná na LV č. 1122
v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti Ľ (zodpovedajúca
výmera podielu – 231,50 m2) na
pozemku parcela č. E-KN 1118/1,
vedená ako orná pôda o výmere
926 m2, zapísaná na LV č. 1122
v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti Ľ (zodpovedajúca
výmera podielu – 767,75 m2) na
pozemku parcela č. E-KN 246,
vedená ako orná pôda o výmere
3071 m2, zapísaná na LV č. 1127
v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti Ľ (zodpovedajúca
výmera podielu – 836,50 m2) na
pozemku parcela č. E-KN 769, vedená ako orná pôda o výmere 3346
m2, zapísaná na LV č. 1127 v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel
o veľkosti Ľ (zodpovedajúca výme-

ra podielu – 766 m2) na pozemku
parcela č. E-KN 513, vedená ako
orná pôda o výmere 3064 m2, zapísaná na LV č. 1128 v k.ú. Slaská
a spoluvlastnícky podiel o veľkosti
Ľ (zodpovedajúca výmera podielu
– 485,5 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 1034, vedená ako orná
pôda o výmere 1942 m2, zapísaná
na LV č. 1128 v k.ú. Slaská, od predávajúcej p. Petronely Morvayovej,
nar. 29.5.1932, bytom Slaská č. 31,
966 22 Lutila, za kúpnu cenu spolu
v sume 3.211,58 €.
Uznesenie č. 6/2010
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 zameraným geometrickým plánom č.
36636029-258/2009 a to konkrétne
k dielu č. 1 o výmere 85 m2, k dielu
č. 2 o výmere 26 m2, k dielu č. 3
o výmere 36 m2, k dielu č. 4 o výmere 591 m2, k dielu č. 5 o výmere
85 m2 a k dielu č. 6 o výmere 16
m2 v prospech: Miroslav Báťo, nar.
8.2.1963, bytom Slaská č. 162, 966
22 Lutila.
Uznesenie č. 7/2010
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí:
- V mene Obce Slaská s vyjadrením podľa § 63 písm. a) ods.
1 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení
neskorších predpisov, že obec ako
spoluvlastník nehnuteľností nemá
výhrady k vzniku vlastníckeho práva
vydržaním k nehnuteľnostiam zameraným geometrickým plánom č.
36636029-258/2009 a to konkrétne
k dielu č. 1 o výmere 85 m2 (podiel
obce 1/1 – 85 m2) a k dielu č. 4 o výmere 591 m2 (podiel obce 2 x 5/24
– 246,25 m2) za finančnú náhradu
spolu v sume 439,49 € v prospech:
Miroslav Báťo, nar. 8.2.1963, bytom
Slaská č. 162, 966 22 Lutila.
Uznesenie č. 8/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Správu hlavného kontrolóra
obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2009.
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- Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2010.

Spoločenstvo si najprv vypočuje
rozprávanie o Kristovom umučení- Pašie, pomodlí sa za potreby
Cirkvi a sveta, pokloní sa krížu
a napokon pristúpi k Eucharistii
- požíva hostie premenené deň
predtým, počas omše Pánovej
večere.

Uznesenie č. 9/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Na základe výsledku verejného obstarávania vyhotovenie diela
„vstupná dvojkrídlová brána miestneho cintorína“ dodávateľom – Ján
Koka, IČO – 41 522 401, s miestom
podnikania Slaská č. 141, 966 22
Lutila, v cene 764,81 € s DPH.
Uznesenie č. 10/2010
Obecné zastupiteľstvo
poveruje:
- Starostu obce podpísaním
zmluvy o službách so spol. OPEN
DOOR INTERNATIONAL, s.r.o.,
IČO – 36 565 849, so sídlom Pazmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa, na
vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z fondov Európskych
spoločenstiev v rámci Opatrenia
4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu z operačného
programu Životné prostredie 2007
- 2013.
Uznesenie č. 11/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Inventarizačnú správu z inventarizácie majetku Obce Slaská
k 31.12.2009.
- Vyradenie majetku na základe
výsledkov inventarizácie za rok
2009 podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 12/2010
Obecné zastupiteľstvo
ukladá:
- Obecnému úradu vypracovať
a predložiť na budúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva prehľad
spotreby elektrickej energie za
jednotlivé odberné miesta obce za
posledný rok.
- Obecnému úradu vypracovať
a predložiť na budúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva prehľad
nákladov obce na zimnú údržbu
ciest počas zimného obdobia 2009
– 2010.
Za správnosť:
Zuzana Mojžišová, v.r.
Daniel G e l i e n, v.r.
starosta obce
Ing. Miroslav H r i c, v.r.
overovateľ
Ľudmila M o j ž i š o v á, v.r.
overovateľka
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Pôst a Kristova Pascha
je srdcom života Cirkvi
(dokončenie z 1 str.)
a dôstojnosti, ktorú si ako Božie
dieťa zaslúži? Dobre som spravoval dary, ktoré mi Boh dal?
Používal ich na jeho slávu? Aktívne podporujem a prispievam
na potreby farnosti? Angažujem
sa pri upratovaní a skrášľovaní
Božieho stánku? Sú situácie
,v ktorých nechcem dať almužnu na potreby farnosti?
DRAHÍ SLAŠŤANIA!
Po Kvetnej nedeli, utrpenia Pána sa priblížime k vigílii
Veľkonočného trojdnia. Tie tri
dni sa obyčajne nazývajú sväté, lebo nám umožňujú znovu
prežiť ústrednú udalosť nášho
vykúpenia. Veľkonočné trojdnie
je jadrom kresťanskej viery,
lebo nás privádza k utrpeniu,
smrti a zmŕtvychvstania Ježiša
Krista. Sú to dni, ktoré predstavujú srdce a oporný bod celého
liturgického roka i života Cirkvi.
Ako sa hovorí vo veľkonočnej
prefácii amroziánskeho rítu,
počas Veľkonočnej nedele radostne slávime pravú Paschu,
ktorú Kristova krv zaodela slávou. Sviatok, ktorý je počiatkom
všetkých sviatkov.
Zelený štvrtok: Missa chrismatis a Hora competens
Na zelený štvrtok si Cirkev

pripomína Pánovu poslednú
večeru, na ktorej v predvečer svojho umučenia a smrti
ustanovil sviatosť Eucharistie
a služobného kňazstva a zanechal nové prikázanie – bratskej
lásky. Vo štvrtok dopoludnia,
teda skôr ako vstúpime do
svätého trojdnia, sa v každom
diecéznom spoločenstve slávi
Missa chrismatis, počas ktorej
si biskup a diecézni kňazi obnovujú sľuby dané pri vysviacke
a požehnávajú sa oleje na vysluhovanie sviatosti ( olej katechumenov, olej chorých a svätá
krizma ).
Večer sa na omši Pánovej
večere ( Hora competens ) slávi
spomienka na Poslednú večeru,
na ktorej Kristus Ježiš umýva
nohy učeníkom, ustanovil Eucharistiu. Aby veriaci mohli vnútornejšie prežiť Ježišovu agóniu
v Getsemanskej záhrade, zakončia Zelený štvrtok modlitbou
a eucharistickou poklonou.
Veľký piatok
Na Veľký piatok Cirkev
spomína na Ježišovo utrpenie,
ukrižovanie a smrť. Svätá omša
sa neslávi. Chrámy však predsa
nezostávajú prázdne. V tento
deň sa veriaci schádzajú, aby
rozjímali o veľkom tajomstve
zla a hriechu, ktorý ťaží ľudstvo.

Biela sobota
Počas Bielej soboty sú kostoly bez výzdoby a nekonajú sa
v nich žiadne liturgie. Veriaci
očakávajú veľkú udalosť zmŕtvychvstania v modlitbe a meditácii s Máriou. V tento deň sa
kladie veľký dôraz na účasť na
sviatosti zmierenia. Aspoň raz
ročne potrebujeme toto vnútorné očistenie, toto obnovenie
seba samých.
Biela sobota ústi do Veľkonočnej vigílie, ktorá uvádza
najdôležitejšiu nedeľu Kristovej
Paschy. Veľkonočnú vigíliu
Kristovej Paschy Cirkev slávi
bdením pri požehnanom novom
ohni a meditovaním o veľkom
prisľúbení Starého i Nového
zákona – definitívnom oslobodení z otroctva hriechu a smrti.
V temnote noci sa novým ohňom zapáli paškál – veľkonočná
svieca – symbol Krista, ktorý
slávne vstal z mŕtvych.
Tieto jedinečné dni sú výzvou i príležitosťou pre každého
z nás, aby sme si obnovili svoje ja i zmysel pre kresťanské
hodnoty a ich uskutočnenie.
Kristus, ktorý vstal zmŕtvych,
dokázal, že láska je silnejšia
ako nenávisť. Zvíťazil nad
svetom a k tomu víťazstvu sa
môže pripojiť každý, ak bude
spolu s ním pracovať na budovaní sveta založeného na mieri,
spravodlivosti a láske.
DRAHÍ SLAŤANIA!
Ježiš zvíťazil nad svetom,
nad zlom. K tomuto víťazstvu sa pripojme i my všetci
v našej farnosti. Pracujme na
budovaní našej farnosti, našej
duše, nášho života. Povedzme
Ježišovi v tomto veľkonočnom
čase, že potrebujeme viac jeho
a menej seba.
Prajem Vám i sebe, aby sme
sa všetci stávali jasnými žiariacimi hviezdami v našej farnosti,
ktoré budú ohlasovať slávu
a vznešenosť Ježiša, nášho
Spasiteľa a Vykupiteľa. Amen.
Štefan Bieľak, farár
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Veľkonočné recepty
Slávnostná nátierka
3 vajcia uvarené na tvrdo, kúsok mäkkej salámy (šunkovej), nátierkové maslo, 1 tavený syr, 2 malé sladkokyslé
uhorky, 1 cibuľa, 1 majolka.
Vajcia ošúpeme, rozpolíme, vyberieme žĺtky a vymiešame
ich s maslom a syrom. Bielky, uhorky, salámu a cibuľu nakrájame na drobno. Všetko premiešame so žĺtkami a nakoniec pridáme majolku. Osolíme a okoreníme. Natierame v hrubšej vrstve
na chlebíčky.

Tvarohová a syrová pena
1/2 masla, 1/2 lyžičky sladkej mletej papriky, drvená
rasca,1/2 mäkkého tvarohu, 1 tavený syr, 1 menšia cibuľa, 1
hrnček kyslej smotany.
Maslo vyšľaháme do peny a postupne pridávame mletú papriku, rascu, tvaroh a syr. Potom pridávame nadrobno nakrájanú
cibuľu alebo pažítku a vyšľaháme so smotanou. Natierame na
krajce bieleho chleba alebo polovičky žemlí.

K Svetovému dňu vody
Ak si spoločnosť chce začať
vážiť život, mala by si začať vážiť
vodu. Už dnes je isté, že voda
sa v budúcnosti stane najváženejším obchodným artiklom na
svete, lebo bude znamenať život.
Priam dokonca prežitie. A to nie
sú katastrofické scenáre, ale realita, o ktorej sa môžeme každý
deň presvedčiť. Jednoducho sa
voda postupne stáva strategickou
surovinou, ktorá nemá význam
len z pohľadu ekosystémov,
ale bude tvoriť základnú zložku
sociálnej a ekonomickej úrovne
krajiny.
Slovensko vďaka svojmu
geopolitickému postaveniu nielen
v Európe, ale aj vo svete, môže
byť veľmocou v zásobách vody
a môže tak byť nielen zdrojom
pre samotný život, ale aj poskytovateľom tejto vzácnej suroviny
v rámci výrobných technológii.
Nehovoriac o tom, že okrem pitnej vody je naša krajina bohatá
na mnohé liečivé pramene, ktoré
môžu zohrať významnú úlohu
v zdravotnej starostlivosti o človeka. S poskytovaním liečebnej starostlivosti ide ruka v ruke rozvoj
turistiky, možnosti pre poskytovateľov služieb a rozvoj regiónov
samotných. Voda sa už o pár
rokov stane výhodným kapitálom
a Slovensko môže z tohto kapitálu ťažiť. Ak v minulosti zohrávala
hlavnú úlohu vo svetovej ekonomike ropa, o niekoľko rokov bude
ešte dôležitejšiu úlohu zohrávať
voda. Bude záležať len na stra-

tégii každého štátu ako s týmto
kapitálom náloží. A niet pochýb
o tom, že štátov, ktoré budú mať
vody nadbytok, nebude veľa.
Pri príležitosti svetového dňa
vody (22. marec) však chceme
upriamiť pozornosť na vodu nielen ako výhodnú surovinu pre budúcnosť ekonomiky našej krajiny,
ale predovšetkým ako na zlato,
ktoré možno ešte nehýbe svetovými burzami, ale dáva život.
Život, ktorý by bez nej neexistoval. A preto by mal byť tento deň
mementom pre každého človeka.
Každý z nás by sa mal zamyslieť nad tým, či vodou zbytočne
neplytváme a či ju dokážeme
zachovať aj pre budúce generácie. Lebo už dnes závisí od nás,
či bude v budúcnosti na tejto
planéte život. Ochrana vody by
mala byť samozrejmosťou a mala
by sa vštepovať do podvedomia
človeka od útleho detstva. Čím
skôr spoločnosť pochopí vďaka
čomu dokáže prežiť, tým skôr
sa zmení postoj človeka k vode
a voda získa svoju vážnosť,
ktorá jej patrí. O našom živote
rozhodujú nie zákony ľudí, ale
zákony prírody a ak nezmeníme
náš prístup aj k vode a porušíme
zákony prírody, stihne nás trest
hodný našich skutkov. Život zanikne. Preto je svetový deň vody
príležitosťou zmeniť naše konanie a začať sa správať v súlade
so zákonmi prírody. A odmenou
nám bude život, to najcennejšie
čo môžeme mať.

Jahniace stehno na víne
Jahňacie stehno, 1 lyžica masla, 4 plátky anglickej salámy, 2 väčšie cibule, 2 sladkokyslé uhorky, 2 zrnká nového
korenia, 10 zrniek čierneho korenia, 2 lyžice polohrubej
muky, 1/2 bobkového listu, štipka tymianu, soľ, 8 lyžíc červeného vína.
Mäso odblaníme a zbavíme tuku. Prešpikujeme slaninou,
uhorkami a osolíme. Podlejeme vodou a dusíme takmer domäkka. Potom dopekáme v rúre za občasného podlievania horúcou
vodou. Mäkké mäso vyberieme a pokrájame na plátky. Do šťavy
pridáme víno, zaprášime ju polohrubou múkou, chvíľu povaríme
a precedíme na mäso . Podávame s brusnicami zmiešanými
s hruškovým kompótom.

Roláda z lístkového cesta
1 lístkové cesto, hrsť húb, 1 hrnček strúhaného syra, 6
vajec, 1/2 hrnčeka nakrájanej šunky alebo šunkovej salámy,
petržlen, soľ, mleté čierne korenie, 1 cibuľa, 1 lyžica masla.
Na masle speníme nakrájanú cibuľu, vložíme nakrájané
huby, osolíme, okoreníme a podusíme. Rozmiešane vajcia,
trochu z nich odoberieme na potretie, do ostatných primiešame
nastrúhaný syr. Túto zmes prilejeme k duseným hubám a urobíme riedku praženicu. Necháme vychladnúť . Na pomúčenej doske rozvaľkáme lístkové cesto, potrieme ho riedkou praženicou
s hubami a posypeme nakrájanou šunkou. Zvinieme, okraje stlačíme, prenesieme na plech a potrieme vajcom. Pečieme v dobre
rozohriatej rúre. Môžeme podávať teplé i studené.

Pečivo s údeným mäsom
5 lyžíc masla, 1/2 mäkkého tvarohu, 1/2 hrnčeka polohrubej múky, soľ.
Plnka: 1/2 hrnčeka mletého vareného údeného mäsa, 2
lyžice kečupu, 1 lyžica worcesterskej omáčky.
Z masla, tvarohu a osolenej múky vypracujeme hladké cesto.
Na niekoľko hodín ho odložíme do chladničky. Mleté údené mäso
zmiešame s kečupom a worcesterskou omáčkou. Na pomúčenej
doske rozvaľkáme cesto a pohárom z neho vykrajujeme kolieska. Na každé koliesko položíme lyžičku plnky, potom ich prehneme. Okraje pritlačíme, pečivo potrieme rozšľahaným vajcom
a upečieme v rúre.
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Veľká noc má veľa symbolov. Čo znamenajú?
Veľkonočný baránok
K Veľkej noci patrí veľkonočný baránok. Symbol baránka bol veľmi rozšírený už v
predkresťanskej tradícii v celej
stredomorskej civilizácii, ovládanej po tisícročia pastiermi. V
hebrejskej tradícii symbolizovali
ovce Izraelitu ako člena „Božieho stáda“, aj židovský boh je
označovaný za pastiera, ktorý
berie svoje ovečky do náručia;
v kresťanskej cirkvi sa baránok
stal symbolom Baránka Božieho, Krista a znázorňuje sa s vlajkou víťazstva. Kresťania vidia
spojenie s pôvodne židovskou
tradíciou sviatku Paschy, kedy
sa baránok zabíjal, na pamiatku
vyvedenia Izraela z egyptského
otroctva.
Symbol kríža
Symbol kríža nevznikol s
kresťanstvom, je omnoho starší.
Poznali ho už starí Egypťania,
Číňania aj Kréťania a jeho
význam bol v rôznych kultúrach
a náboženstvách univerzálny
- spojený s problémom orientácie v kozme, v priestore medzi
nebom a zemou a v chápaní
ako prepojenia božského (vertikálne rameno) a ľudského (horizontálne rameno) sveta, stal
sa symbolom večnosti. Dnes je
kríž najdôležitejším symbolom
kresťanstva, pretože Kristus,
Syn Boží bol odsúdený k smrti
ukrižovaním. Tento trest patril
k trestom výnimočne krutým a
ponižujúcim, na kríži končili iba
tí, ktorí si zaslúžili pohŕdanie.
Kríž má veľmi veľa podôb, v
tvare písmena T, X (tzv. kríž sv.
Ondreja) a rovnoramenný kríž
grécky, klasický kresťanský kríž
s ďalšou spodnou časťou označovaný ako latinský.
Veľkonočný oheň
Tak ako jarné slnko znamená víťazstvo nad zimou, precitnutie po dlhom studenom čase,
rovnako taký je príchod Ježiša
počas Veľkej noci. Zapálenie
svätého veľkonočného ohňa je
pre kresťanov počas Veľkej noci
centrálnou udalosťou. Oheň sa
zapaľuje a svätí na začiatku
liturgie na Bielu sobotu pri obradoch Veľkej noci (zo soboty na
nedeľu). Od veľkonočného ohňa
sa zapaľujú veľkonočné sviece,
ktoré sa potom v slávnostnom

sprievode a za trikrát opakovaného spevu „Svetlo Kristovo“,
vnesú do temného kostola.
Veľkonočné sviece
Svieca je dôležitým symbolom vo všetkých kultúrach, svetlo je chápané ako znamenie života. Veľkonočná svieca a slávnosť svetla na začiatku liturgie
Vzkriesenia počas Veľkej noci
má svoje korene v tradícii prvotnej cirkvi, kedy sa veľkonočná
noc rozžiarovala svetlom mnohých sviec. Veľkonočné sviece
symbolizujú
Zmŕtvychvstanie

Krista, ktorý zvíťazil nad smrťou.
Podľa starej tradície sa svieca
zapaľuje od posväteného ohňa
na začiatku liturgie konajúcej sa
v noci z Bielej soboty na Veľkonočnú nedeľu, počas ktorej vstal
z mŕtvych Kristus. Táto slávnosť
Vzkriesenia sa zahajuje vnesením zapálenej sviece do úplne
tmavého, zhasnutého kostola.
Tak si kresťania pripomínajú,
akým zásadným obratom je
Kristovo vzkriesenie, noc, ktorá
sa premieňa v deň. Zapaľujú si
svoje sviece od tohto paškálu,
čím naznačujú, ako by aj oni
boli Kristom ovplyvnení „zapálení“. Tým sa celý kostol prežiari
svetlom. Spoločenstvo veriacich
víta sviecu so spevom „Svetlo
Kristove“, „Chvála Tebe, Pane“
a spievajú Exultet (pieseň chvály z 1. storočia). Tento význam
je ešte podtrhnutý tým, že sa zapálená svieca ponára do vody,
ktorá sa posvätí na vodu na krstenie a zapaľuje sa od nej tiež
svieca ku krstu. Svieca je väčšinou zdobená motívom kríža, na

ktorom sú voskovými klincami
zobrazené Kristove rany, nad
krížom je prvé a posledné písmeno gréckej abecedy - alfa a
omega - naznačujúce, že Ježiš
je začiatok aj koniec. Ďalej sa
používa motív stromu, baránka,
slnečných paprskov alebo vody.
Biela farba sviece symbolizuje
nádej a nový život. Veľkonočná
svieca sa v liturgii zapaľuje iba
počas 50-denného veľkonočného obdobia, teda od Veľkej noci
do Letníc (svätodušných sviatkov, sviatkov zoslania Ducha
svätého) a pri krstoch, aby sa

naznačilo, že každý krst súvisí
s Veľkou nocou - preto sa od
nej zapaľuje aj svieca ku krstu.
Zapaľuje sa tiež pri pohreboch,
človek prešiel bránou smrti a
kresťania sa za neho modlia,
aby tiež on „vstal“ k novému
životu - s Bohom.
Veľkonočné vajíčko
Je mnoho výkladov, prečo
je vajíčko spájané s Veľkou
nocou:
- pretože vajce obsahuje zárodok života, bolo už odpradávna symbolom plodnosti,
úrodnosti, života a vzkriesenia, v predkresťanských
dobách bolo niekde dokonca
dávané do hrobu mŕtvemu;
- vajce nachádzame už pred
kresťanstvom, pri pohanských oslavách jari;
- zvyk konzumovať vajcia v
čase sviatkov súvisel pravdepodobne aj s pôstom, ktorý predchádzal Veľkej noci a
pri ktorom sa vajcia jesť nesmeli, preto ľudia netrpezlivo

-

-

-

čakali, až skončí čas pôstu;
v spojení s ľudovou tradíciou vznikol zvyk zdobenia
vajíčok, sprevádzaný celým
radom obradov a povier;
od nepamäti symbolizovalo
vajce zárodočný chaos, z
ktorého vznikol svet, ale
tiež životnú silu, narodenie,
nesmrteľnosť, návrat jari a
vďaka škrupinke i pocit bezpečia;
vajce niečo skrýva, je ako
zamknutý hrob, v ktorom je
aj napriek tomu ukrytý život;
tu je zreteľné symbolické
spojenie so Zmŕtvychvstaním Ježiša a s kresťanskou
Veľkou nocou.

Veľkonočný zajac
Svoje miesto má zajac v
mnohých náboženstvách, mytológiách - v gréckej, egyptskej,
čínskej, kde symbolizuje šťastie,
plynúci čas, krátkosť života, či je
označovaný za atribút zmŕtvychvstania (podľa ľudového
podania zajac nespí - nemá
totiž očné viečka, a tak sa zdá,
že aj počas spánku obracia oči
nahor). V Biblii je zajac zaradený medzi stvorenia „maličké
na Zemi a múdrejšie nad mudrcov“, symbolizuje chudobných,
skromných a pokorných, aj napriek tomu sa však kresťanstvo
k nemu stavia s istým odstupom
pre jeho užívanie ako symbolu
zmyselnosti. V Byzancii bol zajac vo zvieracej symbolike znakom Krista. V dnešnej rozšírenej
európskej tradícií je označovaný
za toho, kto počas Veľkej noci
prináša vajíčka, najradšej čokoládové. Podľa jedného výkladu
vzniklo spojenie z toho dôvodu,
že zajac na jar hľadá v blízkosti
ľudských obydlí potravu a keďže
je plachý a strání sa ľudí, je mu
prisudzované i tajné roznášanie
veľkonočných vajíčok. Iný názor
na vznik spojenia veľkonočného
zajaca s vajíčkom poukazuje
na zvyk, kedy sa do chleba
upečeného vo forme zajaca
vložilo veľkonočné vajce, čím sa
združili tieto dva symboly - niet
potom divu, že časom vznikla
predstava, že vajíčka znáša alebo prináša zajac. Bolo tiež zvykom, aby kmotrovia pozývali deti
k tzv. naháňačke veľkonočného
zajaca, čo znamenalo hľadanie
ukrytých vajíčok v záhrade.
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ZASMEJME SA

Štatistický
prehľad
obyvateľov

„Včera sme sa s manželkou
pohádali,
ale aj tak som mal posledné
slovo!“
Chváli sa muž v práci.
„A čo si jej povedal?“ pýtajú
sa kolegovia
„Tak si to kúp...“

Počet obyvateľov
v obci
k 31.3.2010 – 481
Občania nad 15 rokov – 397
Deti do 15 rokov – 84
Mužov: 197
Žien :

200

Chlapcov: 36
Dievčat:

48

Priemerný vek : 41
Odhlásení:
Ján Szatmári
Lýdia Szatmáriová
Lýdia Szatmáriová ml.
Jaroslava Gorduličová
Navždy nás opustil:
Rudolf Jelža
Jubilanti našej obce
50 rokov
Libor Páleník
60 rokov
Ing. Pavel Kadlec
Katarína Ťahúňová
80 rokov
Terézia Mikulová
85 rokov
Anna Vencelová
Ľudovít Lalo
Jozef Koka
Všetkým našim jubilantom
srdečne blahoželáme!

ROK 2010

Oznámenie pre občanov
Vzhľadom na skutočnosť,
že obec získala financie v rámci
Programu rozvoja vidieka na asfaltovanie niektorých miestnych
komunikácií je potrebné informovať
obyvateľov časti obce Tomášková
o nasledovnej skutočnosti. Väčšina
domov z tejto ulice má v miestnej
komunikácii uložené potrubie na
čerpanie vody z miestneho potoka.
Bude nevyhnutné, aby si občania
toto potrubie v prípade opotrebenia
vymenili, uložili hlbšie pod vrchnú
časť vozovky a vložili do tzv. chráničky. Na túto skutočnosť upozorňujeme vopred, nakoľko po realizácii
projektu asfaltovania obec nedá
nikomu súhlas na prepilovanie a zásah do nového asfaltového koberca.
Preto by si mal každý vo vlastnom
záujme skontrolovať stav uloženého
potrubia a zabezpečiť ho chráničkou pre prípadné zaťaženie autami
v budúcnosti. Zároveň oznamujeme

občanom Tomáškovej ulice, Hrabia
a Priehrady, že z prostriedkov fondov Európskej únie je možné čerpať
financie len na samotné teleso cesty
a nie na jednotlivé vstupy do domov
a garáží. Preto bude každá domácnosť týchto ulíc listom oboznámená
o možnosti zaplatiť si vyasfaltovanie
priestranstva pred vstupom na
pozemok, ako aj priestranstva na
vstup áut do garáží. Samozrejme
asfaltovanie pred rodinným domom
nie je povinné a bude záležať len
od občanov, či využijú možnosť
úpravy aj príjazdových pásov. V listoch budú občania oboznámení aj
s konkrétnou cenou za jeden meter
štvorcový. Pri realizácii projektu asfaltovania chceme občanov dotknutých ulíc požiadať o trpezlivosť a toleranciu, nakoľko bude obmedzený
pohyb áut cez tieto komunikácie.
O všetkých obmedzeniach budú
občania včas informovaní.

POPLATKY
Podľa VZN platné
pre rok 2010:
Poplatok za odvoz KO (ročný
povinný poplatok ) 6,50 € / osobu. Poplatok za jeden žetón na
odvoz KO 2,50 €. Poplatok za
psa 5 €. Poplatok za psa chovaného v byte 7,50 €. Poplatok
za psa ( podnikateľ )10 €.
Vyhlásenie v miestnom rozhlase 1,66 €. Predajné miesto
1,66 €. Prenájom miestnosti
10 €. Prenájom sály kultúrneho
domu 33,19 €. Cintorínsky poplatok 8,30 €.

Hlásnik
NOVINY OBCE SLASKÁ

Podľa zákona
o správnych poplatkoch
Osvedčenie podpisu 0,50 €. Osvedčenie listiny ( jedna strana ) 1,50 €.
Poplatok za výrub stromov 6,50 €.
Poplatok za odstránenie stavby 6,50
€. Vydanie osvedčenia o zápise
SHR 6,50 €. Poplatok za udelenie
licencie na prevádzkovanie výherného prístroja 1 493,50 €. Poplatok
za vydanie rybárskeho lístka.
- Týždenný
1,50 €
- Mesačný
3€
- Ročný
6,50 €
- Trojročný
16,50 €

Nápis na dverách
reštaurácie:
Ďakujeme za návštevu. Ak
vám chutilo,
pošlite sem svojich priateľov.
Ak nie,
pošlite svoju svokru.
Pýta sa Evička svojej babky:
„Babi prečo máš také veľké
ústa?“
Babka jej odvetí: „Aby som
mohla
jesť horálku po šírke“
Viete kedy je blcha
nervózna?
No predsa keď skočí
holohlavému
na plešinu a nepodarí sa jej
zabrzdiť.
„Prečo si taký smutný?“ pýta
sa Škóta
jeho kamarát. „Ale rozpustili
sme futbalový
klub,“ vraví „A čo sa stalo?“
pýta sa kamarát
ďalej. Škót: „ ukradli nám
futbalovú loptu.“
Ktorá časť tela je najviac
diskriminovaná?
Zadok. Je rozdelený na dve
polovice, na verejnosti
sa nesmie ozývať a aj noviny
vidí ako posledný.
„Starká, prečo máš také
veľké oči?“ pýta sa Jožko
starkej. „ Dopekla, Jožko, ani
na záchode mi nedáš pokoj?“
„Povedz mi aspoň dve
dôvody, prečo sa chceš stať
učiteľom?“
nalieha otec na syna. „Júl,
august.“
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