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Sviatky jari
Šiby, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča
k tomu ešte máličko veľkonočné vajíčko.
Tak, aj takúto vinšovačku sa deti učili
na veľkonočné sviatky. Sviatky jari sú tu
každý rok, sú pre nás úplnou samozrejmosťou a tešíme sa na ne. Dnes nám
však akosi uniká ich podstata a starodávne zvyky a obyčaje nás už ani veľmi nezaujímajú. Veľkonočné sviatky pokladáme
za sviatky, kedy máme predĺžený víkend a
deti prázdniny.
Veľkonočné sviatky patria vari k najstarším našim sviatkom vôbec. Ich podstata siaha až do predkresťanských čias,
kedy naši predkovia rituálnymi obradmi
vítali jar.
Ako prebieha posledný týždeň pred
Veľkou nocou? Tento týždeň sa u nás
nazýva Veľký týždeň. Vo štvrtok tohto
týždňa, v Zelený štvrtok, sa v mnohých
slovenských regiónoch pečú z kysnutého
cesta „judáše“. Tvarom pripomínajú stočený povraz, na ktorom sa obesil zradný
Judáš. Potierajú sa medom, podobne ako
vianočné oblátky. Na Zelený štvrtok sa má
jesť niečo zelené (špenát, hlávkový šalát),
(pokračovanie na str. 7)

Stretávajme Krista v chudobných, chorých a trpiacich
Emauzskí učeníci sú naším
zrkadlom. Ako oni, aj my si staviame vzdušné zámky a prosíme
Boha, aby sa diali veci okolo nás
tak, ako si to my predstavujeme
a prajeme.
Drahí Slašťania!
Radi by sme mali z Cirkvi,
ktorú založil Kristus, veľkú
svetovú organizáciu, v tejto organizácii silu a v jej sile svoju
bezpečnosť a pokoj. Keď však
zisťujeme, že tých opravdivých
kresťanov je na to primálo, kde
sa na Krista útočí, podliehame

depresiám a strachu a tiež utekáme, ako tí dvaja emauzskí
z Jeruzalema.

VEĽKONOČNÁ
ÚVAHA
Vtedy sa nebadane k nám
priblíži ktosi, kto spozoroval naše
sklamanie a odchod a osloví nás:
,, O čom debatujete a prečo ste
smutní?,, A možno začne aj
výčitkami: ,, Akí ste nechápaví,
či neviete, že Kristus neprišiel

na svet panovať , ale slúžiť?
Zabudli ste, že sa narodil ako
dieťa v chudobnej a cudzej
maštali, že utekal, keď ho chceli
po rozmnožení chlebov urobiť
kráľom, že žil v biede a zomrel
nahý na kríži?,,
Touto tajomnou postavou,
ktorá sa pridáva k nám, keď
sme zdeprimovaní a sklamaní,
je kňaz, ale môže to byť aj celkom neznámy človek, alebo náš
priateľ, priateľka, či niekto blízky
z rodiny.
(pokračovanie na str. 3)
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Zmena
ceny vody

História obce
Rok 1965
Rozšírenie intravilánu
Pre rozšírenie intravilánu obce
bol vyhliadnutý stavebný obvod za
prítomnosti projektanta, zástupcu
KNV a zástupcov obce na lúke
južne od obce medzi štátnou cestou do Žiaru nad Hronom a lesom,
ďalej obvod severo-západne od
obce nad cintorínom a v hone
priľahlom k poslednej zastávke
jednostrannej ulice obrátenej
čelom na západ. Stavebný obvod
pod lesom je menej výhodný pre
vysokú nivelitu spodnej vody a pre
zlý prístup dvoch vodných tokov.
Preto zastavanie pozemku by
vyžadovalo vybudovať dva mosty,
asanovať dve obytné budovy
a bezpodmienečne urobiť reguláciu vodných tokov. Projektant
doporučil alternatívu výstavby nad
cintorínom za predpokladu, že
obec môže počítať so zavedením
vodovodu. Miesto je aj lepšie prístupné s dobrou únosnosťou pôdy.
Napriek nevýhodám výstavby pod
lesom, bola vypracovaná štúdia aj
na tento pozemok.

Vznik združenia
PRO SLASKÁ
Ku koncu roka 2010 sa uskutočnilo
stretnutie zakladajúcich členov nového
občianskeho združenia PRO SLASKÁ,
ktoré bolo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky oficiálne zaregistrované
27.1.2011 a dňa 4.2.2011 Štatistický
úrad Slovenskej republiky pridelil tomuto občianskemu združeniu aj IČO.
Od tohto dátumu toto občianske
združenie oficiálne funguje, zatiaľ má
15 členov a jeho hlavným cieľom je
vytváranie podmienok na všeobecný
rozvoj obce Slaská v súlade so stanovami tohto občianskeho združenia.
Svoj profil má toto združenie zriadený aj
na sociálnej sieti Facebook. Za členov
Rady OZ PRO SLASKÁ boli zvolení:
Peter Mácel, Gabriel Fronc a David
Göth. Členovia rady si spomedzi seba
zvolili predsedu Petra Mácela, ktorý je
zároveň predsedom a štatutárom občianskeho združenia. Za členov Dozornej
rady OZ PRO SLASKÁ boli zvolení:
Ing. Aneta Göthová, Jaroslav Látka
a Zuzana Mojžišová. Ročný členský
príspevok bol schválený v sume 5,00
€. Každý nový aktívny člen je vítaný.
Toto občianske združenie v spolupráci
s obcou stihlo vypracovať a podať dva
projekty, ktoré by mohli skvalitniť život
v našej obci. Ku dňu uzávierky príspevkov do Hlásnika výsledok uvedených
projektov ešte známy nie je.

ROK 2011

Protipovodňové opatrenia
Prvú etapu si vyžiadali udalosti
z 15. a 16. augusta 2010, kedy
nadmerné dažde začali dvíhať
hladiny miestneho Slaského potoka a Brestovho potoka. Naviac
dochádzalo k zaplavovaniu jednej
ulice z lesného porastu, ktorý je vo
vlastníctve lutilského urbáru. Po
dohode s lutilským urbárom o trase prípadného ochranného valu
sme objednali príslušnú techniku,
ktorá v náročnom teréne vykopala
ochranný val nad jednou ulicou
nachádzajúcou sa pod lesným porastom. Následne sme v spolupráci
s Povodím Hrona riešili vypílenie
porastov a prehĺbenie koryta na
Brestovom potoku, ktorý v čase povodní zaplavil spodnú časť miestneho cintorína a priestranstvá dvorov,
vrátane garáží a pivníc niektorých
rodinných domov. V rámci prvej etapy došlo ešte k vyčisteniu menších
odtokových járkov. Tieto práce boli
vykonané v rámci mesiaca august
až september ako následok povodní
a ich realizácia trvala niekoľko dní.
Rozdelenie protipovodňových
opatrení
do etáp má logické
odôvodnenie, ktorým sú finančné
prostriedky. Aj keď sme niektoré
opatrenia riešili v spolupráci s Povodím Hrona, boli trasy, ktoré sme
museli riešiť v rámci vlastného
rozpočtu, nakoľko štátny podnik
nedisponoval v tom čase voľnou
technikou a ani pracovníkmi, keďže riešil problémy v obciach, kde
voda spôsobila väčšie škody ako
v Slaskej.
Druhá etapa má za cieľ dokončiť
úpravu najproblémovejších úsekov
v koryte Slaského potoka, ktoré nebolo možné upraviť na jeseň 2010.
Ide hlavne o vypílenie niektorých
porastov, ktoré sa nachádzajú priamo v koryte a o úpravu koryta od
niekoľkoročných nánosov, ktoré ho
zužujú. Ide o úseky nachádzajúce
sa južne od hlavného mosta v obci,

ktorý spája jednotlivé ulice. Aj tieto
úpravy sa realizovali niekoľko dní
v mesiaci marec 2011.
Plánujeme ešte tretiu etapu
protipovodňových opatrení, ktorá
by mala riešiť úsek severne od
hlavného mosta a to časť obce nazývanú Dolina. Aj v tejto časti bude
nevyhnutné riešiť vypílenie niekoľko
porastov a prehĺbenie koryta od nánosov. Okrem toho chceme priebežne upravovať menšie odtokové jarky
a zabezpečovať ich priepustnosť.
Naše opatrenia si revitalizáciu
potoka nevyžadovali, teda nie je potrebné meniť ani smer toku a ani iné
väčšie zásahy. Bolo nevyhnutné len
odstrániť nánosy, ktoré zúžili pôvodné koryto. Všetky práce (vypilovanie
porastov a rozšírenie koryta do
pôvodného stavu) sme ešte v roku
2010 prešli s pracovníkom Povodia
Hrona priamo v teréne a odsúhlasili
sme ich.
Obec plánuje získať v roku 2011
financie na zamestnanie niekoľko
jednotlivcov, ktorí by riešili protipovodňové opatrenia na jej území.
Zároveň sa prihlásili do Prvého
realizačného projektu Programu
revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí Slovenskej
republiky pre rok 2011, ktorý bol
schválený vládou a ktorý je zameraný na realizáciu opatrení prevencie
pred povodňami. V roku 2011 bolo
vybraných 200 obcí, avšak ani
jedna z blízkeho regiónu. Do tohto
programu sa Slaská prihlásili v roku
2012 opäť. Pri protipovodňových
opatreniach môžu byť nápomocní aj
občania. Stačí nevytvárať nelegálne
skládky odpadu, ktoré zanášajú samotné koryto. Stačí nezavážať brehy potokov a jarkov a nerozširovať
ich tak na úkor koryta toku a stačí
možno trošku dobrovoľnej práce
pri svojom dome, aby sme sa vyhli
veľkým škodám.

VEOLIA Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. požiadala o zverejnenie nasledovného oznamu:
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetí na základe § 14 ods. 5
a ods.6 písm. d) zákona č. 276/
2001 Z. z. o regulácií sieťových
odvetviach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §
7 a 8 výnosu Úradu pre reguláciu
sieťových odvetí z 10. júna 2009 č.
1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania v znení výnosu
Úradu pre reguláciu sieťových
odvetí z 20. júna 2010 č. 1/2010,
ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre
reguláciu sieťových odvetí z 10.
júna 2009 č. 1/2009 a výnosom
Úradu pre reguláciu sieťových odvetí z 23.júla 2008 č. 3/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien
za výrobu, distribúciu a dodávku
pitnej vody, verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
v znení výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetí z 10. júna
2009 č. 3/2009, ktorým sa mení
a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetí z 23. júla 2008
č. 3/2008, pri uplatnení §5 ods.
3 a 4 tohto výnosu pre výpočet
maximálnej ceny Rozhodnutím
číslo 0166/2011/V zo dňa 4.4.2011
určil pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť
a.s. Banská Bystrica na obdobie
od 6.4. 2011 do 31.12.2011 tieto
maximálne ceny bez DPH: maximálna cena na výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,0121Eur/m3 ( 1,2145€/m3
s DPH). Cena za odvádzanie odpadových vôd a cena pre obecné
vodárenské spoločnosti ostáva nezmenená. Dôvodom zmeny ceny
za výrobu a dodávku pitnej vody je
výrazná zmena ekonomických parametrov ako aj znižujúci sa odber
pitnej vody , nárast cien všetkých
energií aj nárast spotreby energií
z dôvodu prevádzkovania nových
technologických zariadení, zvyšovanie nákladov na úroky z úverov
obstarania majetku, ktorý je používaný pre dodávku pitnej vody
z dôvodu realizovania viacerých
investícií. Uvedené zvýšenie ceny
nezasiahne neprimerane rozpočty
domácností, pretože predstavuje cca 96 centov mesačne pre
štvorčlennú domácnosť s ročnou
spotrebou vody 200m3.
Ing. Mária Vicianová,
riaditeľka obchodného úseku
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Stretávajme Krista v chudobných, chorých a trpiacich
(dokončenie zo str.1)

Pridáva sa k nám na ceste
životom, aby nám otváral Písma a presviedčal nás, že Kristovi
bolo treba trpieť, a tak vojsť do
slávy. Preto niet ani pre nás inej
cesty k odmene. Pripomína nám
programovú reč, ktorou Kristus
začal svoje verejné vystúpenie:
,,Blahoslavení chudobní, tichí,
trpiaci i plačúci.,, V kňazskej
osobe sa k nám na životnej
ceste pridáva Kristus, aby nás
natrvalo usmernil.
Sám tak povedal:,, Kto vás
počúva, mňa počúva.,, Stáva
sa, že ho niekedy neznášame.
Najmä vtedy, keď pripomína to
nepríjemné, čím búra naše predstavy. Niekedy sa aj to stáva, že
ním pohŕdame, najmä vtedy, ak
dobre porozumel Kristovým
slovám, pravda nás vyslobodí!.
Naši starí múdri ľudia to povedali
trocha inak. Pravda oči kole! Ale
pravdou je sám Kristus. Priznal
sa k tomu vo svojom výroku: ,,Ja

som cesta, pravda a život.,, Krista berieme buď celého, alebo ho
ignorujeme. A na to stačí vynechať jednu podstatnú vetu z jeho
učenia. Kristus je buď celistvý,
alebo o ňom nehovorme!
Drahí Slašťania!
Niekedy kňazom aj pohŕdame. Aj v tomto prípade by sme
mali dobre rozumieť Pánovým
slovám, kto vami pohŕda , mnou
pohŕda. A kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal, teda
nebeským otcom. S kňazom sa
obyčajne stretávate v kostole.
Pozoruhodné je, že práve tu
koná tie isté dva úkony, ktoré
robil Kristus na ceste do Emauz,
otvára nám písma a láme chlieb života. Prosme, aby sme pri
všetkých týchto príležitostiach
nemali ťarbavé srdcia, ale aby
sa nám vždy rozohrievali radosťou pri jeho slove. Aby sme vždy
s radosťou zisťovali, keď sa na
oltári láme chlieb, že je medzi
nami vzkriesený Kristus.

Vo Veľkonočných dňoch
často stretávame ako hlavnú
postavu pri vzkriesenom Kristovi
aj Máriu Magdalénu. Ona bola
prvá, čo videla vzkrieseného
Pána. Videla Ježiša stáť pred
sebou, no nevedela, že je to
on. Nasleduje otázka, žena prečo plačeš? Koho hľadáš?. Ona
si myslela, že je to záhradník,
preto mu vraví. Pane, ak si to
ty odniesol, povedz mi, kde si to
položil, a ja si to vezmem. Ježiš
jej povedal, Mária. Obrátila sa
a zvolala: Rabuni, čo znamená
Učiteľ.
Veľmi vzácna a poučná
príhoda. Mária Magdaléna nepoznala Krista, lebo sa jej zjavil
v podobe záhradníka. Niečo
podobné sa stáva aj nám. Ježiša často stretávame a vidíme
v podobe obyčajných ľudí.
Často chudobných, chorých
a trpiacich, toľkokrát popri nich
prejdeme bez povšimnutia. Hľadáme Krista a neuvedomujeme

V mesiaci máj sa
v Slaskej skončí
analógové vysielanie
Zastaralé
pozemné
anaĺógové vysielanie na
Slovensku sa už začalo
vypínať. V priebehu marca
2011 a postupne až do
konca roka 2012 bude prebiehať ukončenie prevádzky
analógových vysielačov na
Slovensku. Našej obce sa to
bude týkať pravdepodobne
v mesiaci máj. Dôvodom je
výmena analógovej vysielacej technológie za modernú digitálnu technológiu
pre terestriálne vysielanie
DVB-T.
V praxi to znamená,
že v niektorých lokalitách
úplne zmizne pozemné vysielanie, ktoré ste doteraz
mohli prijímať cez anténu.
Stratia sa programy STV 1 ,
STV 2, Markíza, JOJ, či lokálne televízie prijímateľné
doteraz týmto spôsobom

Koho sa to týka?
Prechod na televízne
vysielanie v systéme DVB-T
sa týka len tých domácností,
ktoré prijímajú televízny signál buď individuálnymi anténami alebo kolektívne cez
spoločné televízne antény.
Čo to znamená pre televíznych divákov?
Diváci s analógovým typom televízneho prijímača
nebudú prijímať digitálny
televízny signál.
Nechcete prísť o televíznu zábavu?
Diváci, ktorí prijímajú
televízny signál cez anténu,
si budú musieť zaobstarať
dekódery, tzv. set-top boxy,
alebo nové televízne prijímače. Ďalším riešením je sledovanie televízie cez satelit
alebo káblovú televíziu.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa
vykoná v čase od 13. mája
do 6. júna. Obyvatelia tento rok budú môcť po prvý
raz v histórii vyplniť sčítacie
formuláre aj v elektronickej
podobe. Tlačené formuláre,
ktoré budú do domácností
nosiť sčítací komisári sa
budú vypĺňať od 21. mája
2011 do 6. júna 2011. Údaje v elektronickej forme sa
budú zisťovať od 21. mája
do 29. mája 2011.
Sčítanie
obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011
bude výnimočné z dvoch
dôvodov. Po prvý raz v
histórii sa sčítanie uskutoční v tom istom roku vo

si, že sa s ním práve stretáme.
Čo ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších, to ste mne
urobili. Tieto Ježišove slová si
uvedomujeme vždy, keď stretáme ľudí okolo nás.
Drahí Slašťania!
Ježiš, je víťazom nad
svetom, nad zlom. K tomuto
víťazstvu sa pripojme i my
všetci v našej farnosti Slaská.
Neútočme na Krista, na jeho
Cirkev. Nepodliehajme depresiám a strachu. Nemajme pred
Kristom strach a neutekajme
pred ním. Povedzme Ježišovi
v tomto veľkonočnom čase:,,
Ježišu potrebujem ťa, daj sa
mi poznať.,,
Prajem Vám, i sebe, aby
sme sa všetci stávali hľadačmi
pokladu, ktorým je Zmŕtvychvstalý Pán, náš Spasiteľ a Vykupiteľ. Ježiš Kristus.
Amen!
Štefan Bieľak, farár

všetkých členských štátoch
Európskej únie. Pri sčítaní
obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011 si obyvatelia
Slovenskej republiky budú
môcť po prvý raz v histórii
vybrať, či vyplnia sčítacie
formuláre v listinnej podobe
alebo v elektronickej forme.
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov sa vykoná na celom
území Slovenskej republiky
k 21. máju 2011.
V obci Slaská budú
funkciu sčítacích komisárov
vykonávať občania Slaskej
a to Ing. Aneta Göthová
a sl. Zuzana Mojžišová.
Práve oni dve v uvedenom
čase navštívia vaše domácnosti a vysvetlia Vám ako
postupovať pri vypĺňaní tlačív, prípadne pomôžu s vyplnením sčítacích tlačív.
Viac informácií o sčítaní
obyvateľov domov a bytov
v roku 2011 získate na:
www.statistics.sk
www.scitanie2011.sk
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Na poste zástupcu starostu obce k zmene nedošlo
Potom, čo po komunálnych
voľbách staronový starosta
obce zložil zákonom predpísaný
sľub, čakalo na neho ešte jedno rozhodnutie a to poverenie
jedného z poslancov obecného
zastupiteľstva funkciou zástupcu starostu obce. Po minulé roky
zástupcu starostu volili poslanci
obecného zastupiteľstva na návrh starostu obce. Po zmene zákona o obecnom zriadení dostal
starosta obce právomoc v lehote
do 60 dní od zloženia sľubu starostu poveriť zastupovaním ktoréhokoľvek poslanca obecného

zastupiteľstva. Túto kompetenciu
starosta Slaskej využil a dňa 10.
januára 2011 v zmysle § 13b ods.
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení poveril poslanca Obecného zastupiteľstva
v Slaskej, Ing. Arnošta Götha,
aby ho zastupoval ako zástupca
starostu počas celého volebného
obdobia 2010 – 2014. Zároveň
starosta obce v zmysle § 13b
ods. 3 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení určil
zástupcovi, že ho zastupuje
v jeho neprítomnosti v plnom
rozsahu. Uvedené poverenie

starosta obce rozšíril tak, aby sa
uplatnilo vždy aj v prípade, keď
bude starosta obce ako fyzická
osoba účastníkom akéhokoľvek
konania vo vzťahu s obcou. Na
poste zástupcu starostu obce tak
k zmene nedošlo, jeho právomoc
však bola rozšírená aj o prípady,
kedy bude účastníkom konaní
s obcou samotný starosta ako
fyzická osoba. To znamená, že
odo dňa poverenia zástupcu
starostu si starosta obce nemôže
sám sebe podpísať žiadne rozhodnutie a ani vyjadrenie obce.

Protipožiarna bezpečnosť vo vykurovacom období
Požiare v budovách tvoria
podstatnú časť štatistiky evidovaných požiarov. Prvenstvo si
udržujú aj z hľadiska strát na
životoch a zranených osobách.
Väčšina požiarov rodinných
domov a obytných budovách
vzniká z nedbanlivosti, neopatrnosti občanov a nedodržiavaním
požiarno – bezpečnostných
zásad.( nesprávna inštalácia a
prevádzka lokálnych palivových
spotrebičov, elektrotepelných
spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania).Bytové a nebytové priestory vrátane kotolní
je potrebné udržiavať v takom
stave ,aby nevznikol požiar resp.
vytvoriť podmienky na jeho rýchle
uhasenie. Pri používaní tepelných
spotrebičov, vykurovacích telies
a komínov je nevyhnutné:
•
dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzného právneho
predpisu – vyhl. MV SR č.
401/2007 Z .z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu
bezpečnosť pri inštalácii
a prevádzkovaní palivového
spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia
ústredného vykurovania a pri
výstavbe a používaní komína
a dymovodu. a o lehotách ich
čistenia a vykonávania kontrol.
• Zabezpečiť inštaláciu palivových spotrebičov spôsobom
určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču
• dodržovať bezpečné vzdialenosti od vykurovacích telies
a dymovodov podľa pokynov
výrobcu resp. podľa vyhl. MV
SR č.401/2007 Z.z

•
•

•

•
•
•
•
•

•

umiestnenie vykurovacích
telies na nehorľavé podložky
zabezpečiť vysýpanie popola z vykurovacích telies
zásadne do nehorľavých a
uzatvárateľných nádob
nepoužívať k rozkurovaniu
horľavé kvapaliny, najmä
benzín, petrolej alebo denaturovaný lieh
neprekurovať vykurovacie
telesá
neskladovať horľavé materiály v blízkosti vykurovacích
telies
udržiavať poriadok na povalách v blízkosti komínov a
v pivniciach
zabezpečiť používanie vykurovacích telies len v dobrom
technickom stave
pri používaní plynových
spotrebičov na propán-bután
možno umiestniť v byte najviac jednu tlakovú nádobu s celkovou hmotnosťou do 15kg,
pričom je potrebné dodržiavať
zásady uvedené v návode na
obsluhu spotrebiča.
V prípade zistenia úniku plynu
ihneď uzatvoriť hlavný uzáver
prívodu plynu, miestnosť vetrať a zabezpečiť odstránenie
poruchy kompetentnou osobou.

Prevádzkovanie komínových zariadení
• Komín ako stavebná konštrukcia si vyžaduje patričnú
pozornosť a starostlivosť.
Životnosť komína je najviac
ohrozená prudkými zmenami
teplôt na vnútornom a vonkajšom povrchu komína. Pravidelným čistením a prevád-

•

•

zkovou kontrolou komínov a
dymovodov možno znížiť
pravdepodobnosť dlhodobého extrémneho namáhania
komínového telesa, porušenia
jeho celistvosti a tým aj možnosť vzniku požiaru v objekte.
Občania sú povinní:
komín udržiavať v dobrom
technickom stave a zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu
a čistenie osobou s odbornou
spôsobilosťou pred uvedením
do prevádzky, zámenou lokálneho spotrebiča na ústredný
alebo etážový zdroj tepla a
zmenou druhu paliva musí
túto činnosť vykonať osoba
s odbornou spôsobilosťou,
(ložné a styčné škáry murovaného alebo montovaného
komína musia byť vyplnené
maltou a vonkajší povrch
murovaného komína treba omietnuť alebo obložiť
nehorľavými materiálmi až
do úrovne krytiny – aj pod
oplechovaním alebo iným
lemovaním)
komíny sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať
v týchto lehotách (podľa výkonu palivových spotrebičov
pripojených na komínové
teleso):

najčastejšie používané spotrebiče s výkonom do 50 kW
1. raz za štyri mesiace, ak sú
do komína pripojené palivové
spotrebiče na tuhé a kvapalné
palivá,
2. raz za šesť mesiacov, ak sú
do komína pripojené palivové
spotrebiče na plynné palivá
a ak ide o komín bez vložky,

3. raz za dvanásť mesiacov,
ak sú do komína pripojené
palivové spotrebiče na plynné palivo a ak ide o komín
s vložkou,
• komíny v občasne užívaných
stavbách treba kontrolovať
a čistiť najmenej raz za dva
roky
• podlaha okolo vyberacích a
čistiacich otvorov musí byť
vyhotovená len z nehorľavých
materiálov, priestory v ktorých
sú umiestnené tieto otvory sa
nesmú používať na skladovanie horľavých kvapalín a
iných ľahko horľavých látok.
Samostatnou kapitolou je
vypaľovanie komínov, pod ktorým sa rozumie odstraňovanie
pevných usadenín spalín, najmä
dechtov z prieduchov komína
ich kontrolovaným spaľovaním.
Komíny sa môžu vypaľovať iba
vo výnimočných prípadoch, ak
nemožno odstrániť usadeniny
spalín iným spôsobom. Komíny
môže vypaľovať iba osoba, ktorá
má odbornú spôsobilosť ( kominár, revízny technik komínov )
s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína
sa musí oznámiť obci.
Vážení spoluobčania, nepodceňujte vyššie uvedené
odporúčania, lebo len ich
dôsledným dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov vo vašich domovoch.
pplk. Ing. Slavomír Búci
vedúci oddelenia
požiarnej prevencie
OR Ha ZZ v Žiari nad Hronom
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UZNESENIA

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej
zo dňa 28. februára 2011 vo volebnom období 2010 - 2014
5.3.1946, bytom M.R.Štefánika 462/
Uznesenie č. 1/2011
19/38, 965 01 Žiar nad Hronom.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: - Program zasadnuUznesenie č. 9/2011
tia obecného zastupiteľstva s obsaObecné zastupiteľstvo
hom, ktorý je uvedený v zápisnici.
berie na vedomie: - Plnenie
rozpočtu obce k 31.1.2011.
Uznesenie č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 10/2011
volí: - Ing. Miroslava Hrica
Obecné zastupiteľstvo
a Zdena Fronca za overovateľov
berie na vedomie: - Správu
zápisnice obecného zastupiteľstva
hlavného kontrolóra obce o výsledkonaného dňa 28.2.2011.
koch kontrolnej činnosti za II. polrok
2010.
Uznesenie č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie: - Informáciu
hlavného kontrolóra obce o plnení
uznesení č. 6/2010 až 17/2010.

Uznesenie č. 4/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: - VZN č. 2/2011
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slaská.
Uznesenie č. 5/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: - Poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2011 v sume
1.000,00 € pre žiadateľa: Jednota
dôchodcov Slovenska v Slaskej –
základná organizácia s postupným
čerpaním v I. polroku 2011 – 500,00
€ a v II. polroku 2011 – 500,00 €.
Uznesenie č. 6/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: - Zmenu prevádzkových hodín v pohostinstve Tomáš
Hurtík – Slaská č. 16 za podmienok
uvedených v zápisnici.
Uznesenie č. 7/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: - Prevádzkové hodiny v pohostinstve Patrik Bránik
– Slaská č. 196 za podmienok uvedených v zápisnici.
Uznesenie č. 8/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: - Kúpu nehnuteľnosti v prospech obce Slaská a to
spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/8 (zodpovedajúca výmera podielu
– 168,875 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 257/30, vedená ako orná
pôda o výmere 1351 m2, zapísaná
na LV č. 1002 v k.ú. Slaská, za kúpnu cenu 1,50 €/m2, spolu v sume
253,50 € od predávajúcej: Veronika
Ďuricová, rod. Windischová, nar.

Uznesenie č. 11/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie: - Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011.
Uznesenie č. 12/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie: - Záznam
hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly č.
1/2011.
Uznesenie č. 13/2011
Obecné zastupiteľstvo
pozastavuje: - Poskytnutie
schválenej dotácie v roku 2011 pre
žiadateľa – Športový klub Slaská do
dňa zúčtovania poskytnutej dotácie
za rok 2010 a prerokovania následnej finančnej kontroly hlavného
kontrolóra obce k predmetnému
zúčtovaniu.
Uznesenie č. 14/2011
Obecné zastupiteľstvo
ukladá: - Poberateľovi dotácie
– Športovému klubu Slaská vytvoriť
podmienky na vykonanie kontroly
poskytnutej dotácie za rok 2010 do
31.3.2011.
Uznesenie č. 15/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: - Inventarizačnú
správu z inventarizácie majetku
obce Slaská k 31.12.2010 podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 16/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: - Výšku nájomného
pre rok 2011 za prenájom vozidla
– traktor Zetor 77-45 v sume 10,00
€/hodina.
Za správnosť: Zuzana Mojžišová, v.r.
Daniel G e l i e n,v.r.
starosta obce

Zumbujeme aj v Slaskej
Viete čo je zumba? Zumba
je tanečná fitnes hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu
a latinsko-americké tance.
Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton,
Flamenco, Hip-hop, Cha-cha,
Samba, Calypso, Belly Dance
a omnoho viac. Vychádza z
princípu, že cvičenie by malo
byť zábavné a jednoduché.
Choreografie striedajú pomalé a rýchle rytmy na princípe
tanečného tréningu s cieľom
spaľovať tuky, vyformovať a
posilniť celé telo. Toto cvičenie
sa zameriava na svalové partie
ako zadok, nohy, ruky, brucho a
ten najdôležitejší sval tela, vaše
srdce! Zumba je cvičenie, ktoré
vám zaručene zdvihne náladu!
Za hodinu môžete pri nej spáliť
až 1000 kalórií. Telo vám zaplavia endorfíny, zhodíte zo seba
stres, vypotíte problémy.
Zumbu vymyslel svetoznámy tréner celebrít Beto Perez
úplne náhodou. Keď si zabudol
hudbu na precvičovanie aerobiku, vytiahol z auta svoju obľúbenú kazetu s latino hudbou
a začal improvizovať. Ľudia
boli nadšení a dopyt po jeho
hodinách začal vzrastať geometrickým radom. V Kolumbii
sa stal taký populárny, že si
ho speváčka Shakira najala
ako choreografa pre jeden zo
svojich albumov. Zumba začala
prinášať do sveta fitness zábavu a nové šialenstvo uchvátilo
milióny ľudí po celom svete.
Zumba sa dá cvičiť v každom
veku. Vo svete sa dokonca robia
aj kurzy pre deti a dôchodcov.
Tancovať môžu tenkí, hrubí,

krátki, dlhí, plešatí či vlasatí
,bohatí či chudobní. Zumba sa
dá prispôsobiť každému. Kroky
sa môžu zjednodušiť. Ide o to
aby sa ľudia pri pohybe dobre
cítili a bavili sa.
I v našej obci sa ľudia radi
hýbu a chcú pre seba niečo urobiť. Asi preto nás oslovila jedna
naša občianka, ktorá vyjadrila
názor, že by sa zumba mohla
cvičiť aj v Slaskej. Tak sme si
povedali prečo nie. Najskôr
sme spravili prieskum záujmu
o toto cvičenie na sociálnej
sieti facebook a na naše prekvapenie záujemkýň o zumbu
sa nazbieralo neúrekom. A tak
bolo rozhodnuté. Starosta dostal úlohu získať cvičiteľku a tak
oslovil tanečníčku Žofku, ktorá
zumbu cvičí už niekoľko rokov
a tá ponuku precvičovať zumbu
v Slaskej prijala. Pilotná hodina
zumby sa konala 23. marca a
zúčastnilo sa jej okolo 40 dievčat
a žien, ktoré prišli plné očakávania. Na našu malú dedinku počet
úctyhodný. Hneď na začiatku
sa ukázalo, že toto energické
cvičenie je naozaj plné zábavy
a smiechu. Tanečné zostavy sú
mnohokrát náročné a rýchle
kroky nám dávajú zabrať, ale
vždy to zvládame s odhodlaním
a úsmevom.
Veríme, že zumbovanie
v Slaskej vydrží a že sa budeme stretávať aj naďalej. Ak
sa chcete zabaviť aj vy ostatní
tak neváhajte a príďte medzi
nás. Veď v Slaskej sa zumbuje
každú stredu o 19-tej hodine
v sále kultúrneho domu. Čaká
na Vás skvelá zábava a zopár
spálených kalórií.
Preto, nech žije ZUMBA!
MH
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rozdiel medzi Slovenskom a
konkurenciou markantnejší ako
je tomu teraz. Hráčska základňa
v iných krajinách je omnoho širšia, nedá sa to priamo porovnať.
Dá sa povedať, že počas môjho pôsobenia v reprezentácii
bol náš ženský futbal ešte v
plienkach. Myslím, že teraz je
to už lepšie.

Ukončenie
podnikania
štatutára obce
V rámci predvolebnej
kampane komunálnych volieb starosta obce na jeseň
2010 verejne vyhlásil, že
svoje podnikanie na základe
živnosti ukončí do konca
roka 2010. Práve na základe
živnosti starosta vykonával
práce pre poslankyňu parlamentu a pre advokátsku
kanceláriu. V júni 2010 Daniel Gelien prestal vykonávať
práce pre poslankyňu NR SR
Zdenku Kramplovú a v novembri 2010 pre advokátsku
kanceláriu JUDr. Petra Geliena. Následne k 31.12.2010
zrušil svoje živnostenské
oprávnenie. Od 1.1.2011
teda nevykonáva žiadnu
podnikateľskú činnosť a jeho
jediným zamestnaním je výkon funkcie starostu obce.

Spojme sily
za Slaskú
Od 1.4. do 31.10. prebieha
na http://slovakregion.sk/ súťaž o najkrajšiu obec SR. Bolo
by zaujímavé, keby Slaská
bola v prvej desiatke a mala
tak propagáciu zdarma. Hlasovať môžu len registrovaní
užívatelia, ale registrácia
vám veľa času nezaberie.
Potom už len kliknite v ľavej
liste na BB - kraj, ZH - okres a
Slaskú. V spodnej časti stránky nájdete možnosť hlasovať.
Hlasovať sa dá každú hodinu.
Skúsme to spolu...

SEPAROVANÝ ODPAD
ZA ROK 2010
SKLO - 6,42 t
PLASTY - 7,29 t
TEXTÍLIE - 2 t
VYRAD. ELEKTR.
ZARAIADENIA - 5,17 t
ETERNIT - 12,84 t
ZMESOVÝ KO
- kuka nádoby - 20,85 t
OBJEMOVÝ ODPAD
- kontajnery - 13,82 t
AKUMULÁTORY - 0,8 t
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Na ktorých trénerov najradšej spomínaš?
- Určite to bol Stano Lupták.
On ma spolu s pánom Oswaldom viedol v Žiarskom tíme. V
Selciach ma trénoval ďalší super

Dotiahla to až do reprezentácie
Michaela Báťová pochádza z obce Slaská, kde jej prvé futbalové kroky viedol jej otec. Zanietenie a talent ju priviedli až
do reprezentácie do 19 rokov. Po rozpade Žiarskeho ženského
družstva, pôsobila v Selciach pri Banskej Bystrici.
ŽIAR NAD HRONOM.
Sympatická futbalistka si stále
rada zahrá rekreačne aspoň v
telocvični. Prezradila nám čo jej
šport dal, ako vníma úroveň ženského futbalu u nás a vo svete,
či to ako ju vnímali chlapci z čias
žiackych súťaží.

Nechýbal ti potom šport,
ktorému si sa venovala odmalička?
- Samozrejme. Nemala som
však veľa možností nájsť si nové
pôsobisko, keďže ostatné kluby
sú príliš ďaleko od môjho súčasného bydliska.

Kde si s futbalom začína-

Ako si kompenzovala absenciu tréningového a zápasového zaťaženia?
- Stále hrávam futbal, venujem sa aj iným športom. V
lete si chodím zabehať, v zime
lyžujem.

la?

- Ocino bol trénerom žiakov
v Slaskej. Tam som začala s
aktívnou futbalovou kariérou.
Od starších žiakov som prestúpila rovno do Žiaru, takže som
dorasteneckú kategóriu akoby
preskočila. Po rozpade družstva
som až do minulého roka hrala I.
ženskú ligu za Selce.
Keďže ťa trénoval vlastný
otec, mala si to jednoduchšie?
- Ani nie. Skôr by som povedala, že bol na mňa prísnejší.
Nemala som žiadne výhody z
toho, že ma trénuje otec.
Ako ťa ako jediné dievča
vnímali spoluhráči?
- Stretla som sa aj s negatívnymi reakciami. Hlavne súperi
bývali občas v súbojoch agresívny. Nemôžem však povedať,
že by mi vyslovene ubližovali.
Prečo si sa rozhodla ukončiť kariéru?
- Klub nám nevytváral adekvátne podmienky. Bol problém
s financiami, atmosféra v tíme
tiež nebola ideálna.

Čo považuješ za svoj najväčší športový úspech?
- Určite by som tam zaradila
2 tituly Majsteriek Slovenska,
ktoré som získala zo Žiarom. V
tom čase som bola tuším jediná
Žiarčanka v tíme.
Máš skúsenosti s reprezentáciou do 19 rokov. Ako
spomínaš na časy v národnom
družstve?
- Zúčastnila som sa kvalifikácie na Majstrovstvá Európy.
Hrávala som na ľavej obrane.
Postúpiť sa nám však nepodarilo.
Páčilo sa mi že som s národným
tímom mala možnosť navštíviť
mnoho krajín. Bola som rada,
že som mohla reprezentovať
Slovensko.
Ako by si zhodnotila úroveň ženského futbalu u nás a
vo svete?
- Keď som začínala, bol

tréner pán Valašík.
Priniesol ti futbal aj negatívne zážitky?
- Najväčšie sklamanie som
zažila, keď zrušili žiarsky ženský tím. Dozvedela som sa to
len prostredníctvom kamarátky,
pretože som v tom čase bola v
Anglicku.
Mala si popri futbale čas na
štúdium?
- Dalo sa to skĺbiť. Našťastie
mi v škole vychádzali v ústrety.
Navštevoval som Obchodnú
akadémiu v Žiari. Neskôr som
chodila do Zvolena na vysokú
školu, kde som vyštudovala
podnikový manažment.
Ako vyzeral tvoj denný
harmonogram počas aktívnej
kariéry?
- Vstávala som ráno o siedmej a domov som chodila až
večer. Najprv som musela ísť do
školy, hneď potom na tréning. A
večer sa ešte učiť. Bolo to dosť
náročné.
Udržiavaš ešte kontakty s
bývalými spoluhráčkami?
- Dá sa povedať, že áno, aj
keď väčšinou len cez sociálne siete na internete. Viem napríklad,
že baby zo Žiaru už s futbalom
skončili.
Chcela by si sa športu venovať aj v budúcnosti?
- Rada by som sa venovala
trénerstvu. Veľmi by ma bavilo
trénovať deti. Aktívne hrávať sa
už nechystám.
ROBO LUPTÁK
(Prevzaté z www.ziar.sme.sk)
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Sviatky jari
aby bol človek zdravý. V tento
deň sa zaväzujú zvony a ich
zvuk nahrádzajú rapkáče.
Veľký piatok pripomína smrť
Ježiša Krista na kríži. Veľký piatok
je dňom prísneho pôstu.
Biela sobota je dňom pochovania Krista do hrobu. Na Bielu
sobotu navštevujeme v chráme
božie telo a vzdávame mu úctu
modlitbou pri jeho tele. Večer sa
slávi sviatosť vzkriesenia.
Veľkonočná nedeľa je sviatkom zmŕtvychvstania Pána.
Veľkonočná nedeľa je slávnostným dňom, po dlhom pôste sa
začínajú aj zábavy a prípravy na
Veľkonočný pondelok. Zdobia sa
vajíčka a dievčatá sa pripravujú
na návštevu „kúpačov“.
Veľkonočný pondelok je
dňom šibačky a oblievačky. Aj tu
nachádzame korene z minulosti.
Voda zo studničky či potoka
mala pre našich predkov magický
význam. Gazdiné v nej oplachovali všetok riad, umývali sa ňou
celé rodiny, ľudia si vyplachovali
ústa proti
boleniu zubov, dievčatá kúpači často oblievali vodou z potoka,
aby boli zdravé krásne a svieže
po celý rok a ony sa im za to odmenili pohostením a maľovaným
vajíčkom.
Na záver čitateľom želáme
krásne veľkonočné sviatky plné
oddychu a pohody, a dievčatám
odkazujeme: nebojte sa vody,
budete krásne a svieže po celý
rok!
Želáme Vám veľa smiechu,
na veľkú noc pre potechu,
a v pondelok veľký zhon,
a kúpačov plný dom,
veľa vody z potoka,
budete svieže, zdravé do roka.
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Veľkonočné maškrtenie
Slaná roláda

Suroviny: CESTO: 250g
polohrubej múky, 1/2 lyžičky
práškového cukru, 1 lyžičku soli,
1/2 balíčka prášku do pečiva, 1/
2 palmarínu, 1dl mlieka, PLNKA:
1/2 palmarínu, 150g strúhaného
syra, štipka sladkej papriky.
Postup: Na doske vypracujeme cesto, keď je hotové, rozkrájame na tri časti a rozvaľkáme. Potrieme plnkou a zvinieme
ako makovník. Všetky tri diely
dáma do sáčka aspoň na 12
hodín do chladničky. Stuhnutý
nakrájame na 0.5 cm plátky,
dáme na plech, ktorý trochu
pomastíme a upečieme. PLNKA: 1/2 palmarínu vymiešame s
150g strúhaného syra a štipkou
sladkej papriky.

Jemná roláda

Mozaiková roláda

Suroviny: 500g prerastaného bôčika alebo pliecka, 150g húb, 1
cibuľa, 50g nakladanej kapie, 40g hrášku, 3 vajcia, 1 dl mlieka, olej,
vegeta, soľ, mleté čierne korenie.
Postup: Mäso pomelieme, pridáme 1 polievkovú lyžicu vegety,
pol lyžičky soli, mlieko, dôkladne premiešame a necháme hodinu
odstáť v chladničke.
PLNKA: nadrobno pokrájanú cibuľu speníme na oleji, pridáme
huby, podusíme a nakoniec vmiešame vajcia. Praženicu odstavíme
a necháme vychladnúť. Odležané mäso dáme na mokrý igelit, spravíme z neho placku, na ktorú uložíme praženicu. Na vrstvu praženice
dáme hrášok a na hrášok kapiu. Pomocou igelitu zvinieme rolku, ktorú
dáme do alobalu, jeho konce dobre zatočíme. Pečieme vo vyhriatej
rúre na pekáči, do ktorého sme vliali 1.5dl vody. Podávame za tepla
so zemiakovou kašou alebo používame na studenú misu.

Jahňacina v rímskom hrnci

Suroviny: 2 ks jahňacích stehien, 2ks jahňacích rebier, 1 kg
zemiakov, čerstvý rozmarín, čerstvá mäta, olivový olej, biele víno,
soľ, korenie štyroch farieb, francúzska horčica.
Postup: Stehná a rebrá deň vopred naložiť do marinády z olivového oleja, bieleho vína, francúzskej horčice, soli, nasekanej mäty
a rozmarínu. Dve celé vetvičky rozmarínu odložiť, s nimi sa bude
mäso piecť. Rímsky hrniec podľa predpisu namočiť do vody, dať
rozohriať rúru. Mäso prudko opiecť na oleji a vložiť do hrnca, pridať
vetvičky tymiánu a zaliať použitou marinádou. Podliať ešte trochou
vývaru a bieleho vína. Dať piecť na cca 40 minút. Po 40 min. pečenia do hrnca pridať osolené zemiaky, snažiť sa ich rozvrstviť
medzi kusy mäsa. Piecť ďalších 30 minút. Pred podávaním kusy
upečeného mäsa nasekať na menšie kusy, vložiť naspäť do hrnca
a položiť na stôl.

Suroviny: Na cesto: 4
žĺtky, 50 g cukru, nastrúhaná
kôra z polovice chemicky neošetreného citróna, 4 bielky, 50
g cukru, 100 g hladkej múky
Na náplň: 250 g bieleho jogurtu,80 g cukru, šťava z jedného
citróna ,nastrúhaná kôra z
polovice chemicky neošetreného citróna, 250 ml smotany
na šľahanie,1 balíček želatínového stužovača ,100 ml
vlažnej vody, 360 g mandarínok.
Na ozdobenie: 6 zarovnaných PL
práškového cukru, 2 KL citrónovej šťavy, niekoľko mandarínok.
Postup: Na prípravu cesta
ušľaháme žĺtky, cukor a citrónovú kôru elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni do
peny. Bielky s cukrom ušľaháme
elektrickým ručným šľahačom na
najvyššom stupni dotuha a spolu
s múkou zľahka ručne vmiešame do peny. Cesto rovnomerne
rozotrieme na plech vyložený
papierom na pečenie, vložíme
do predhriatej rúry a pečieme asi
10 min. Plát piškótového cesta
ihneď vyklopíme na papier vysypaný práškovým cukrom. Papier, na ktorom sa roláda piekla
zľahka potrieme vodou, opatrne
stiahneme a korpus zakryjeme
vlhkou utierkou. Na prípravu náplne dobre premiešame jogurt
s cukrom a citrónovou šťavou
a kôrou. Smotanu ušľaháme
elektrickým ručným šľahačom
na najvyššom stupni.
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HUMOR

ŠTATISTICKÝ
PREHĽAD
OBYVATEĽOV

· Pri bare sedia vlk, medveď a prasa. Predbiehajú sa,
kto je väčší frajer. Vlk: „Keď ja
zavyjem, celý les sa trasie od
strachu.“ Medveď: „To ja keď
zarevem, od strachu sa trasú
všetky hory.“ Prasa sedí, nič nehovorí, popíja drink. Po chvíľke
polohlasne povie: „A ja si len
ľahko odkašlem a už od strachu
umiera celý svet.“

Počet obyvateľov v obci
k 31.3.2011 : 464
Deti do 15 rokov: 79
Občania nad 15 rokov : 385
Chlapcov : 36
Dievčat: 43
Žien: 188
Mužov: 197
Priemerný vek : 41
Odhlásení:
Helena Čeryová
Bibiána Čeryová
Karin Čeryová
Ivan Čery
Juraj Vanko
Andrea Vanková
Alexandra Vanková
Lenka Šipošová
Anna Vencelová
Povedali si „ÁNO“:
Ľudmila Dunčeková
a Ján Rozinaj
Navždy nás opustili:
Jozefína Golhová
Ing. Pavel Kadlec
Jubilanti našej obce
50 rokov
Ľubica Vanková
55 rokov
Ján Bahno
Ján Windisch
60 rokov
Rozália Krausová
Emília Hricová
Ľudmila Šusterová
Ivan Rozemberg
65 rokov
Emil Zavažan
70 rokov
Ján Baránik
Elena Poljaková
80 rokov
Pavel Futák
85 rokov
Júlia Golhová
Všetkým našim jubilantom
srdečne blahoželáme!

ROK 2011

· Po púšti kráča Arab Hasún. Tridsať metrov pred ním
pochoduje jeho žena. Stretne
sa s iným Arabom, ktorý sa ho
prekvapene pýta: „Ty si zabudol,
čo je v Koráne napísané ? Žena
má kráčať vždy pár metrov za
svojím mužom a nie naopak!“
Hasún odvetí: „Máš pravdu, brat
môj. Ale v čase, keď sa písal Korán, neboli nášľapné míny.“

(Ne) učesané myšlienky
· Šťastné sú jedine deti, ale ani tie nie nadlho
(Gorkij)
· Prvú polovicu života nám ničia rodičia, druhú deti.
(N.N.)
· Starec je ten, kto má o desať rokov viac ako ty.
(O. Henry)
· Mladosť nie je obdobie života, ale duševný stav.
(Goethe)
· Keď človek vie, prečo miluje, tak nemiluje.
(Jesenský)
· Dva milostné listy píšeme ťažko: prvý a posledný.
(Petrarca)
· Niet iného lieku na lásku než viacej lásky.
(Thoreau)
· Ženy nevedia, čo chcú, a nedajú pokoj, kým to nedostanú. (Wilde)
· Nemám nič proti gombíkom. V primeranom počte.
(Thackeray)

Zájazd do Poľska
Obecný úrad Slaská
organizuje dňa 18.5.2011
nákupný zájazd do poľskej
Jablonky. Cena zájazdu pre
občanov s trvalým pobytom
v Obci Slaská je 8 €/osoba.
Cena zájazdu pre občanov,
ktorí nemajú trvalý pobyt
v obci Slaská je 10 €/osoba.
Prihlásiť sa môžete osobne
na obecnom úrade v Slaskej
u sl. Mojžišovej, telefonicky
na čísle 045/ 6726132 alebo
emailom na adrese: mojzisova@slaska.sk.

Hlásnik
NOVINY OBCE SLASKÁ

Pozvanie
na stavanie
mája
Občianske
združenie
PRO SLASKÁ, Jednota dôchodcov Slovenska v Slaskej
a obec Slaská pozývajú
občanov na stavanie mája,
ktoré sa uskutoční v sobotu
30. apríla 2011 o 18,00 hod.
pri obecnom úrade. Pripravené bude aj malé občerstvenie
a nebude chýbať dychová
hudba. Všetci ste srdečne
vítaní!

· Príde Indián na matriku:
„Chcel by som si zmeniť meno.“
„A ako sa voláte?“ „Veľký vlak,
čo dvakrát zahúka, keď ide
okolo.“ „A ako by ste sa chceli
volať?“ „Tutút.“
· Podnapitý chlap príde
domov a otvorí mu svokra
s metlou v ruke. Muž sa pýta:
„Zametáš, alebo si priletela?“
· Aký je rozdiel medzi plešatým Angličanom a Škótom?
Angličan si kúpi klobúk, Škót
predá hrebeň.
· Dobrá rada po voľbách:
Nekradni! Vláda nemá rada
konkurenciu!
· Každý Slovák je tak trochu robinson. Teší sa, že príde
piatok...
· V živote sa treba pre niečo
zapáliť. V krematóriu už bude
neskoro.
· Povzdych dôchodcu: „Mladosť mi otrávili rodičia, dospelosť deti a starobu vláda.“
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