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Horela vatra
nad dedinou

Keď neprší, aspoň kvapká
Na základe uznesení vlády
č. 134/2013 a č. 184/2013 boli
schválené finančné prostriedky
obciam a mestám na riešenie
kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke. Ľudovo
napísané, vláda poskytla obciam
a mestám finančné prostriedky na
opravu výtlkov na cestách, ktoré
spravujú samosprávy. Celkovo
sa tak v rámci Slovenska rozdelilo samosprávam cca 8 miliónov
eur. Ale keď sa to prerozdelilo do
jednotlivých miest a obcí podľa
dĺžky ciest, ktoré spravujú, tak tá
suma až taká závratná nebola.
Obci Slaská poskytlo Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR sumu 1186,61 eur.
Suma, za ktorú vám pomaly ani
žiadna firma nepríde so strojmi do
dediny. Ale na strane druhej treba
uznať, že je to zrejme prvá vláda,
ktorá vôbec na opravu výtlkov

poskytla nejaké financie, takže aj
keď nepršalo, aspoň kvaplo.
Obec Slaská sa rozhodla, že
k poskytnutej dotácii pridá ešte
vlastné zdroje v sume 1313,39
eur a po vykonaní prieskumu trhu
objednala rekonštrukčné práce na
opravy výtlkov spolu v sume 2500
eur, z čoho sa vyspravilo 114
m2 výtlkov. Samozrejme, že na
vyspravenie čakajú ešte aj ďalšie
výtlky, ale snažili sme sa riešiť
najviac rizikové úseky, ktoré už
dlhé roky otravujú život vodičom
a na ktoré nemáme spracované
projekty rekonštrukcie. Okrem
toho sa nám podarilo vďaka frézingu upraviť povrch miestnych
komunikácii v troch lokalitách
a tiež o niečo zlepšiť priechodnosť
a hlavne zjazdnosť týchto úsekov.
V tomto roku pravdepodobne už
k žiadnym opravám na miestnych
komunikáciách nedôjde, lebo

finančné prostriedky na to určené boli vyčerpané tak vo výške
schválenej dotácie, ako aj vo
výške určenej obcou z vlastného
rozpočtu. Ak v budúcom roku
bude vláda opäť štedrá a poskytne dotáciu na opravu výtlkov, obec
opäť prispeje minimálne rovnakou
sumou, aby sa zlepšil stav miestnych komunikácií. Obec Slaská
ďakuje Vláde Slovenskej republiky
za poskytnuté finančné prostriedky na riešenie kritického stavu jej
cestnej infraštruktúry a verí, že
v tejto tradícii bude vláda pokračovať aj v ďalších rokoch. V prípade
štyroch cestných komunikáciách
máme vypracované technické
projekty na ich rekonštrukciu
a v súčasnosti ideme požiadať
o vydanie stavebných povolení.
Chceme tak byť pripravení na
výzvy na získanie finančných
prostriedkov z fondov EÚ.

V letnom období sa mnohé
zvyky sústreďovali na ochranu
proti zlým silám, ktoré mohli
uškodiť vegetácii a hospodárskym zvieratám. Vyvrcholením
tohto magického obdobia bola svätojánska noc (z 23. na 24.
júna) spojená so zvykmi siahajúcimi do predkresťanského
obdobia. Niektoré formy tohto
zvyku, najmä pálenie vatier nad
dedinou, pretrvali dodnes. Deň
letného slnovratu je najdlhším
dňom roka. K základným zložkám slnovratových zvykov patril
oheň (najmä vatry), okolo ktorého tancovali a spievali dospelí i
mládež.
V tento deň sa zbierali aj liečivé byliny a najznámejším bolo
hľadanie pokladov pomocou
rastliny tzv. feračinového kvetu,
ktorý vykvitol počas svätojánskej noci.
Aj tento rok sa pod záštitou
OZ PRO SLASKÁ v spolupráci
s Obecným úradom Slaská
podarilo v rámci zachovania
tradícií zorganizovať pálenie
svätojánskej vatry. Pre nepriaznivú predpoveď počasia, oheň
zapaľoval, ako aj po minulé roky
starosta v predstihu už v piatok
o pol desiatej večer v háji pod
kaplnkou. Bohatá účasť, dobrá
nálada, chutné občerstvenie
sprevádzalo
praskanie
3,5
metrovej vatry. Tá bezpečne
dohorela až v skorých ranných
hodinách.
Všetkým, čo sa spolupodieľali na príprave tejto akcie
a všetkým čo sa zúčastnili ďakujeme a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

STRANA 2

História obce
Rok 1969
Hudobný krúžok
V januári bol založený
hudobný krúžok, v ktorom
účinkuje 18 členov. Zakúpené
boli staršie hudobné nástroje.
Hudobný krúžok oživil kultúrnu
činnosť v obci.
Divadlá
V tomto roku sa odohrali
tri divadelné predstavenia zo
susedných obcí. Spoločenské
organizácie usporiadali štyri tanečné zábavy a jednu estrádu.
Knižnica
Obecnú knižnicu vedie p.
Anna Bahnová, pracovníčka
JRD. Knižnica je otvorená
každý piatok od 18,00 do 20,00
hod.
Kronika
Obecnú kroniku vedie p.
Ondrej Černák, ktorý má spracovaný potrebný materiál až do
tohto obdobia. Pretože materiál
je hodnotný a zhodný s históriu
našej obce, bol schválený na
Rade MNV dňa 7.2.1969.
Jarné upratovanie
Dňa 23. apríla sa v obci
uskutočnilo jarné upratovanie a skrášľovanie verejných
priestranstiev, kde sa vysadili
ozdobné kríky a kvety. Brigády
sa zúčastnilo 520 občanov.
Akcia „Z“
V akcii „Z“ sa v tomto roku
preinvestovalo celkom 642 566
Kčs. Z toho na stavbu školy
256 318 Kčs a na stavbu vodovodu 386 247 Kčs.
Cigánska chatrč
V obci sa nachádza stará,
neobývaná cigánska chatrč
pod poradovým číslom 104.
Táto chatrč je v dezolátnom
stave. Patrila nebohému Ondrejovi Štefanovi. Teraz sa
o chatrč uchádza ďalšia rodina
cigánskeho pôvodu zo Žiaru
nad Hronom. Keďže bývanie
nie je vyhovujúce, Rada MNV
nesúhlasí s odpredajom a žiada ONV v Žiari nad Hronom
o vydanie povolenia na zlikvidovanie chatrče.
(Uverejnené bez redakčných úprav.)

HLÁSNIK

Už teraz žne úspechy
Vždy, keď sa dopočujeme
o akomkoľvek úspechu našich občanov, rodákov a vlastne všetkých,
v ktorých koluje slaštianska krv, tak
sme patrične hrdí a pyšní, že potomok z koreňmi z malej malebnej
dedinky sa presadil. A nie je takých
ľudí málo. Už dávnejšie sme sa radi
pochválili úspechmi „našich“ v jazde
na koni, v účasti na olympiádach,
v streľbe, v hraní na husle, v speve,
aj v politike, v organizácii zahraničných Slovákov a podobne. Vždy je
to veľmi príjemný pocit, keď si uvedomíme, že tento malý kúsok zeme
bol domovom predkov, ktorých potomkovia šíria dobré meno Slaskej,
vždy sa k tejto dedinke hlásia a vždy
sa do nej radi vracajú. Hovorí sa
tomu spolupatričnosť a vďaka nej
Slaská prežije nielen na mape, ale
predovšetkým v srdciach ľudí, ktorí
sú s ňou spojení ich pôvodom. Takýto posol existuje aj dnes a my sme
ho objavili.
Martin Šuster, chlapec, ktorý
sa 3 roky venuje futbalu. Chlapec,
ktorému tento šport učaroval a ktorý už v mladom veku žne úspechy.
No a chlapec, ktorý je cez otcovu
vetvu vnukom Vincenta Šustera
a cez maminu vetvu vnukom Berty
Schmidtovej,
rod.
Kösegyovej,
našich rodákov. Tento mladý muž
je súčasťou Futbalového klubu
Pohronie a v poslednom období mu
šťastena praje. Obrovský úspech
dosiahol tento futbalista FK Pohronie, keď vo finálovom turnaji v
Nitre (27.-28.5. 2013) zvíťazil aj
s jeho spoluhráčmi v konkurencii
až 970 základných škôl z celého
Slovenska na jubilejnom 15.ročníku
Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1.stupňa ZŠ
McDonald´s Cup 2012/2013 a stal
sa tak majstrom Slovenska. Hlavnou
výhrou pre víťazné družstvo finálového turnaja je zahraničný zájazd do
Neapola spojený s návštevou klubu
slovenského futbalového reprezentanta Mareka Hamšíka a na tento
zájazd sa desaťročný Martin veľmi
teší. Na medzinárodnom turnaji
ViOn CUP 2013 v Zlatých Moravciach obsadili futbalisti FK Pohronie
krásne 3.miesto a Martin Šuster bol
zaradený do ALL STARS TEAMU
tohto turnaja. Mladí futbalisti Pohronia potvrdili svoju dobrú povesť aj
víťazstvom na prestížnom domácom

turnaji Pohronie CUP 2013 a dokázali, že nie náhodou patria k absolútnej slovenskej špičke v kategórii
U10 a tretiak základnej školy Martin
bol vyhlásený za najlepšieho hráča
tohto turnaja a za NAJHRÁČA roka
U10 za rok 2012/2013. Za všetkým
sú ľudia a za úspechmi týchto mladých vytrvalcov je trénerská dvojica
Rasťo a Rado Urgelovci, ktorí značnou mierou prispievajú k tomu, aby
chlapci víťazili.
Je obdivuhodné, že v dnešnej
pretechnizovanej dobe sa mladí
chlapci venujú radšej pohybu a lopte
ako hrám na počítači a ešte obdivuhodnejšie je, že majú podporu svojich rodičov, ktorí im nielen fandia,
ale ich aj sprevádzajú na tréningoch
a zápasoch a spolu s nimi prežívajú
malé i veľké úspechy. Sme radi,
že sa k nám informácia o tomto
zadnom stopérovi dostala a že sa
môžeme pochváliť úspešným športovcom. Sme na neho hrdí rovnako,
ako by bol hrdý jeho starký, keby sa
jeho úspechov dožil a videl odhodlanie a vôľu svojho vnuka na futbalovom ihrisku. A tak želáme Martinovi,
aby išiel vždy za svojim cieľom, aby
sa nikdy nevzdával a vždy si vážil
každý posun vpred a aby mu nikdy
nechýbala pevná vôľa. Samozrejme,
že k úspechom srdečne zo Slaskej
gratulujeme a budeme radi sledovať
víťazstvá, ktoré ho ešte len čakajú.
A ak poznáte ďalších takýchto poslov šírenia dobrého mena Slaskej,
dajte nám o nich vedieť, radi sa nimi
pochválime aj my.

Záverečný účet obce za rok 2012
Obec Slaská ukončila hospodárenie roka 2012 s prebytkom v sume 14470,42
eur. Okrem prebytkového hospodárenia za tento rok, si obec udržala aj status obce
bez dlhu a zároveň nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti. INEKO – Inštitút
pre ekonomické a sociálne reformy sa rozhodol uskutočňovať zber a zverejnenie
údajov o finančnom zdraví všetkých 2928 obcí na Slovensku a 8 vyšších územných
celkov (VÚC). Aktuálne tento inštitút zverejnil údaje za roky 2006 až 2012 a obci
Slaská pridelil ohodnotenie +1,0, čo znamená dobré finančné zdravie. Komplet
záverečný účet obce za rok 2012 je k nahliadnutiu na obecnom úrade a bude
zverejnený aj na webovom sídle www.slaska.sk.

ROK 2013

Keď neprší,
aspoň kvapká
Na základe uznesení vlády č. 134/
2013 a č. 184/2013 boli schválené finančné
prostriedky obciam a mestám na riešenie
kritického stavu cestnej infraštruktúry po
zimnej prevádzke. Ľudovo napísané, vláda poskytla obciam a mestám finančné
prostriedky na opravu výtlkov na cestách,
ktoré spravujú samosprávy. Celkovo sa tak
v rámci Slovenska rozdelilo samosprávam
cca 8 miliónov eur. Ale keď sa to prerozdelilo do jednotlivých miest a obcí podľa dĺžky
ciest, ktoré spravujú, tak tá suma až taká
závratná nebola.
Obci Slaská poskytlo Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR sumu 1186,61 eur. Suma, za ktorú vám
pomaly ani žiadna firma nepríde so strojmi
do dediny. Ale na strane druhej treba uznať,
že je to zrejme prvá vláda, ktorá vôbec na
opravu výtlkov poskytla nejaké financie,
takže aj keď nepršalo, aspoň kvaplo.
Obec Slaská sa rozhodla, že k poskytnutej dotácii pridá ešte vlastné zdroje v sume
1313,39 eur a po vykonaní prieskumu trhu
objednala rekonštrukčné práce na opravy
výtlkov spolu v sume 2500 eur, z čoho sa
vyspravilo 114 m2 výtlkov. Samozrejme, že
na vyspravenie čakajú ešte aj ďalšie výtlky,
ale snažili sme sa riešiť najviac rizikové úseky, ktoré už dlhé roky otravujú život vodičom
a na ktoré nemáme spracované projekty
rekonštrukcie. Okrem toho sa nám podarilo
vďaka frézingu upraviť povrch miestnych
komunikácii v troch lokalitách a tiež o niečo
zlepšiť priechodnosť a hlavne zjazdnosť
týchto úsekov. V tomto roku pravdepodobne
už k žiadnym opravám na miestnych komunikáciách nedôjde, lebo finančné prostriedky na to určené boli vyčerpané tak vo výške
schválenej dotácie, ako aj vo výške určenej
obcou z vlastného rozpočtu. Ak v budúcom
roku bude vláda opäť štedrá a poskytne dotáciu na opravu výtlkov, obec opäť prispeje
minimálne rovnakou sumou, aby sa zlepšil
stav miestnych komunikácií. Obec Slaská
ďakuje Vláde Slovenskej republiky za poskytnuté finančné prostriedky na riešenie
kritického stavu jej cestnej infraštruktúry
a verí, že v tejto tradícii bude vláda pokračovať aj v ďalších rokoch. V prípade štyroch
cestných komunikáciách máme vypracované technické projekty na ich rekonštrukciu
a v súčasnosti ideme požiadať o vydanie
stavebných povolení. Chceme tak byť pripravení na výzvy na získanie finančných
prostriedkov z fondov EÚ.

Výsledok zaujal
Potom ako obec Slaská zverejnila návrh záverečného účtu za
rok 2012, oslovili ju celoslovenské
médiá a to TV Markíza a denník
Nový Čas. Dôvodom bola skutočnosť, že obec je už dva roky bez
dlhu a hospodárenie za rok 2012
končí s prebytkom 14400 eur.
Podľa zistení uvedených médií je
to vraj ojedinelý prípad a väčšinou
idú obce v hospodárení „nadoraz“.
Našu obec tento záujem potešil, aj
keď sme presvedčení, že nič výnimočné nerobíme a že takýchto
obcí je oveľa viac.

ROK 2013
Drahí Slašťania!
Spolu s celou Cirkvou prežívame rok viery. Tento dar sme
dostali pred 1 150 rokmi od sv.
Cyrila a Metoda. Ich zásluhou
Kristus vstúpil do našich dejín
a do našej kultúry. So svetlom
viery nás svätí solúnsky bratia
priviedli aj k svetlu kultúry.
Kresťanská viera, to sú
naše náboženské i ,, kultúrne
korene.,, Táto viera sprevádzala slovenský národ celými
jeho dejinami. Náš národ vždy
akoby cítil, kde je jeho náboženská i kultúrna záchrana.

HLÁSNIK
je možné skvalitniť život človeka a povzniesť celý národ.
Stačí si porovnať vtedajší
pohanský svet s kresťanským,
aby sme na rozdieloch zistili
prínos sv. Cyrila a Metoda.
Po prvé = Dôstojnosť človeka – úcta k ľudskej osobe.
V pohanstve existovali
otroci, človek bol len vecou.
Kresťanstvo prichádza s myšlienkou, že každý človek je
stvorený na obraz Boží, preto
má dôstojnosť, je hoden úcty,
bez ohľadu na to, v akom postavení sa nachádza.

Drahí Slašťania,
dnes
žijeme v iných súvislostiach
kultúrno – sociálnych i náboženských, ale rovnako zápasíme o náboženskú identitu
a hľadáme sociálnu spravodlivosť. Vďaka tomu, že Boh
je pre nás najvyššou pravdou
a Ježiš ideálom i osloboditeľom. Preto aj náš život sa
má vnútorne posúvať na tých
základoch, ktoré budovali sv.
Cyril a Metod. Skrze vieru sa
každý môže natoľko spojiť
s Kristom, že môže povedať,
som Kristus, jeho svätosť,

STRANA 3
fie. Všetko ma nútilo k uvažovaniu , hľadala som pravdu.
Jedna vec mi bola jasná.
Nemôžu existovať dve protikladné pravdy. Buď Boh neexistuje, alebo existuje, potom
všetko nadobúda iný význam.
Zisťovala som, že ateizmus
nevie odpovedať na množstvo
otázok o zmysle života, spravodlivosti a morálke. Pomaly
som sa sama v sebe posúvala.
Kládla som si otázku, odkiaľ
prichádza hlas, ktorý v sebe
počujem. Odkiaľ to je, keď Boh
neexistuje? Keď som to doma

Cyrilo - Metodské výročie oživuje národ
V ťažkých obdobiach sa vždy
podivuhodne objavila ako duchovná energia a posila, ktorá
obnovila ducha a udržiavala
národ v nádeji.
Sv. solúnsky bratia počuli
slová Ježiša: ,, Choďte a učte
všetky národy ,, a tak prichádzajú aj k nám k Slovanom. Niektoré slová v našom jazyku majú
pôvod v latinčine. Napr: po slovensky povieme kríž z latinského crux. V latinčine claustrum
v slovenčine kláštor. Cimiterium
– po slovensky cmiter, cintorín.
Iné majú svoj pôvod v germánskom jazyku. Napr: po nemecky
bischov v slovenčine biskup. Po
nemecky segnem – po slovensky žehnať. V nemčine pfarrer
- po slovensky farár.
Jazykové stopy dokazujú
prítomnosť kresťanstva na našom území ešte pred Veľkou
Moravou (833 – 906 ). Zásluhu
na tom mali aj írsko – škótski
mnísi, ktorí sem prichádzali zo
západnej Európy. Tridsaťpäť
rokov pred príchodom Cyrila
a Metoda vtedajší salzburský
biskup Adalrám požehnal kostol svätého Emerama v Nitre,
ktorý bol vybudovaný počas
panovníka Pribinu. Avšak príchodom sv. Cyrila a Metoda v
roku 863 nastal výrazný pokrok
a rozvoj v prvom rade náboženský, ale aj spoločenský.
Zhotovili pre nás písmo, preložili Písmo sväté a Liturgické
knihy, sú teda zakladateľmi
kultúry. Vychádzali z kresťanských zásad. Prostredníctvom
lásky k Bohu a Ježišovi Kristovi

Po druhé = v pohanských,
barbarských kmeňoch platil zákon krutej pomsty. Kresťanstvo
povzbudzuje k odpusteniu. Učí
človeka modliť sa. Odpusť nám
naše viny, ako i my odpúšťame
vinníkom. Kresťanstvo krutú
pomstu zakazuje.
Po tretie = pohanstvo uctievalo slnko, mesiac, vesmírne
sily a kresťanstvo prináša úctu
k Bohu, ktorý je neviditeľný a je
absolútnou inteligenciou.
Po štvrté = pohanstvo uctievalo sexualitu ako božstvo.
Eros sa oslavoval ako božská
moc, z čoho vznikol kult plodnosti a ,, posvätná,, prostitúcia. Kresťanstvo sa vierou
v jedného Boha postavilo proti
zbožšťovaniu erosu a učilo, že
eros potrebuje disciplínu.
Po piate = v pohanstve
bolo manželstvo polygamné,
žena bola vecou, ktorú si bolo
možné kúpiť, ale kresťanstvo
učí o rovnakej dôstojnosti
muža a ženy.
Po šieste = v prípade choroby, cholery a iných nákazlivých chorôb, pohania chorých
vyhľadali na ulici a zbavovali
sa ich. Naproti tomu kresťania
chorým slúžili, vytvárali priestory, nemocnice, kde v druhých
uctievali Krista.
Misia sv. Cyrila a Metoda
na našom území bola teda
veľmi významná nielen vo
vonkajšom usporiadaní, školy,
cirkevné provincie, bohoslužby, ale aj vnútornom v raste
jednotlivca i národa, v oblasti
sociálnej aj náboženskej.

víťazstvo, život, všetko, čo má
on je mojím. A Kristus môže
povedať: som tým úbohým
hriešnikom, ktorý dnes číta
túto knihu. Všetky starosti,
choroby, smrť i hriechy človeka sa stali Kristovými. On
môže povedať: Tvoja starosť
je aj mojou, tvoja choroba
i smrť je mojou. Toto je našou
výhodou z viery, ktorú máme
a ktorú žijeme. Je mojim všetko, čo je v Kristovi a Kristus
berie všetko, čo mám ja za
svoje.
Aj v dnešnej dobe sú situácie, ktoré približujú človeka
k Bohu a trvalým hodnotám.
Jedna pani o sebe píše:
Narodila som sa v krajine,
v ktorej sa nemohlo verejne
hovoriť o Bohu. Ani v rodine sa
toto slovo nevyslovovalo, nepoužívalo. Bola som presvedčená, že Boh neexistuje. Jeden
spolužiak mi položil otázku,
čomu veríš v živote? Ja verím
vzťahu medzi mužom a ženou,
verím v lásku, ktorá môže pokračovať v deťoch. A čo veríš
ty? Ja verím v Boha! Prvýkrát
v mojom živote niekto hovoril
so mnou o Bohu. Toto ma
postavilo pred otázku, existuje
teda Boh? Zašla som i do kostola, videla som ľudí spievať,
modliť sa, kľačať, ísť k oltáru,
no ničomu som nerozumela.
Zostávala som v kostole vždy
vzadu. Nikdy som si nekľakla,
lebo mi to pripadalo ponižujúce. Na elektrotechnickej fakulte
som si prehlbovala vedomosti
z marxisticko- leninskej filozo-

povedala, že chcem viac pociťovať kresťanstvo vysmiali ma,
cirkev klame, dokonca ohrozuje i moje štúdium. Hoci som
sympatizovala s kresťanstvom,
neverila som v Boha. Veľmi na
mňa pôsobilo čítanie Evanjelia
v kostole. Ježišove slová boli
jasné, jednoduché a prenikali
ma stále viac. Chcela som veriť
v Boha, ale nevedela som ako.
Jedného dňa som zašla
do kostola a zostala stáť pred
obrazom ukrižovaného. Kto je
tento človek, ktorý sa nechá
ukrižovať? Také šialenstvo,
nespravodlivosť, prečo? Pre
ľudí? Kto je Boh? Kde je?
Prvýkrát sa ma
zmocnila
túžba kľaknúť si. Vtedy som
cítila dotyk Božej milosti. Keď
som vstala, mala som chuť
zakričať: ,, Bože ja Ti verím!,,
Tak som začala žiť evanjelium. Objavila som, že Ježiš
je odpoveď na všetky životné
otázky. Od tej chvíle sa všetko
v mojom živote zmenilo. Bol to
objav, pokľaknutie, ktoré zmenilo môj život.
Milí Slašťania! Úprimné
hľadanie, sloboda, nezaujatosť a otvorenosť pomohli
študentke rozvinúť svoj duchovný život. Hľadajme aj my
v slobode, úprimnosti, nezaujate a otvorene rozvíjajme
svoj duchovný život v našich
rodinách. Sv. Cyril a Metod,
orodujte za nás, za našu
farnosť Slaská, aby sa nám
zachovalo dedičstvo otcov.
Váš kňaz Štefan Bieľak
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Obnovená tradícia stavania mája
Tak ako už po minulé roky
aj v roku 2013 sa občianske
združenie PRO SLASKÁ a obec
Slaská spolupodieľali na organizácií obnovenej tradície stavania
„mája“. Partia mládencov a členov
občianskeho združenie sa 30.
apríla o 15. hodine vybrali odpíliť
strom na večernú slávnosť. Keďže
zima bola veľmi dlhá a strom sa
nachádzal v nadmorskej výške,
kde sa ešte v tienistých miestach
držal posledný sneh, príroda ešte
nebola prebudená. Už pri pílení sa
zistilo, že nemá žiadnu živicu a je
veľmi krehký. Preto sa už pri dopade na zem odlomil vrcholec, ktorý
bolo treba pripojiť (ako už aj predminulý rok). Podarilo sa a presne
o 18. hodine sa začalo so stavaním, ktorému predchádzalo zdobenie. Tento rok máj ozdobili deti

za pomoci rodičov. No pri dvíhaní
sa nadpojený vrcholec zlomil druhýkrát a tak sa opäť spájalo. Menšej pauze sa určite potešil miestny
krčmár, keďže čakať nasucho sa
nikomu nechcelo. Na druhý pokus
za sprievodu kapely sa ozdobený
strom už týčil k nebesám. To už sa
ponúkalo čerstvo napečené pečivo
a zapíjalo sa. Krčmár venoval fľašu
a zabezpečil muziku. Starosta tiež
nezostal v hanbe a zaplatil celej
krčme prvé kolo. Hudba hrala a tí,
čo zostali, sa zabávali do skorých
ranných hodín. A veru sa aj tancovalo. Akciu svojou prítomnosťou
podporili aj členovia miestneho
klubu dôchodcov. Sladké a slané
dobroty pripravili žienky Mojžišové,
rodinka Göthová i pani starostová,
takže každému sa niečo ušlo. No
a počasie bolo na jednotku.

ROK 2013

Vyzbierali sme 100 vriec odpadu
Pri príležitosti Dňa Zeme Občianske združenie Pro Slaská a
obec Slaská už tradične organizovali zbieranie odpadkov v okolí našej obce. Na jarnú prechádzku spojenú s užitočnou činnosťou sa zišlo
vo dvore obecného úradu viac ako
25 dobrovoľníkov, ktorí si vyzdvihli
plastové vrecia a rozdelili si lokality.
Systém bol jednoduchý. Vyzbierať
v danej lokalite nachádzajúci sa
odpad a následne poskytnúť informáciu o mieste uložených vriec.
Počasie bolo vynikajúce, tráva ešte
nízka, takže väčšinu odpadkov bolo
viditeľných voľným okom. Spolu sa
vyzbieralo takmer 100 vriec odpadu, z toho väčšia časť bola ešte z
minulosti. Plastový téglik z jogurtu s
čitateľnou cenovkou „3,20 Kčs“ bol
dôkazom, že príroda si s plastom
neporadí ani po mnohých rokoch.

Avšak časť odpadu pochádzala z
nedávneho obdobia a nachádzala
sa na územiach, ktoré sa čistili minulý rok. To znamená, že stále sa
nájdu ignoranti, ktorí si do prírody
jedlo priniesť dokážu, nech je akokoľvek ťažké, ale prázdne obaly už
odniesť domov nevládzu. Napriek
tomu brigáda dopadla dobre, zas
je extravilán obce o niečo čistejší
a o rok sa hádam stretneme zas.
K akcii sa pridal aj poslanec Zdeno
Fronc, ktorý so skupinou poľovníkov PZ Šajba vyzbierali kopernickú dolinu a Ing. Ján Marko zase
zabezpečil zber odpadkov popri
ceste zo Slaskej do Lutily. Takže
naše poďakovanie patrí všetkým,
ktorí akoukoľvek mierou prispeli k
čistejšiemu okoliu v jednotlivých lokalitách a tak je vidiecke prostredie
opäť atraktívnejšie. Len dokedy...

Starosta zabehol päť kilometrov pre zdravie malej pacientky
Sibylka Prídavková z Kremnických Baní vo februári oslávila
2 roky a už jej diagnostikovali
spinálnu atrofiu 1. typu. Mestský klub lyžiarov Kremnica sa
preto rozhodol 2. ročník behu
usporiadať práve pre ňu. Celá
táto charitatívna akcia sa uskutočnila v sobotu 18-teho mája
2013 v areáli štadióna Rudolfa
Čillíka na Skalke pri Kremnici.
Výťažok akcie poputoval na
konto ťažko skúšaného dievčatka, ktorej nádej spočíva v liečbe
ochorenia v zahraničí. Akcie sa
zúčastnilo viac ako 115 bežcov.
Medzi nimi aj starosta Slaskej,
Daniel Gelien.
Na otázku ako sa na bežeckú trať dostal, odpovedal:
„Prispievam finančne na rôzne

akcie a keď nám to rodinný
rozpočet dovolí, vždy pošleme
aspoň symbolickú sumu. Tentoraz ma však okrem finančného
príspevku, kamaráti vyprovokovali aj k samotnému behu.
Keď som si prezrel trať o dĺžke
5 km, začal som zvažovať, či to
zvládnem, keďže nebehávam.
Ale nakoniec som to zabehol
bez prestávky. Nebol pre mňa
dôležitý ani výsledný čas a ani
poradie. Bol som rád, že som
dobehol do cieľa a aj osobne
tak deklaroval spolupatričnosť
s malou Sibylkou, ktorá v tom
nepriaznivom počasí bola s nami.“
Starosta Slaskej do cieľa
dobehol spolu s primátorom
Žiaru nad Hronom Petrom An-

talom a tak dvaja zástupcovia
samosprávy neurobili hanbu,
ale osobnou účasťou podporili
ušľachtilý cieľ organizátorov.

A ako uviedol v krátkom rozhovore náš starosta, o rok vraj
pobeží opäť a nebude proti, ak
sa k nemu pridajú aj ďalší.
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IV. ročník futbalového turnaja o Pohár starostu obce Slaská
29. júna sa v Slaskej konal už
v poradí IV. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce Slaská.
Už tradične sa ho zúčastnili tímy
z Janovej Lehoty a Lutily. Po prvý
krát sa na turnaji predstavili aj hráči
Dolnej Trnávky.
V prvom zápase o postup do
finále sa stretli domáci Slašťania
s tímom Janovej Lehoty, ktorá tento
rok postúpila do najvyššej okresnej
súťaže. Zápas sa začal vo svižnom
tempe na oboch stranách a aj keď
prvý polčas nepriniesol veľa šancí,
hral sa pekný kombinačný futbal.
V druhom polčase sa do útoku tlačili
hlavne domáci, ktorí si chceli už po
štvrtý krát zabezpečiť účasť vo finále.
O všetkom mohol rozhodnúť Hric,
ktorý sa dostal do troch vyložených
šancí, ale ani zoči-voči brankárovi
nenamieril presne. Víťazný gól na kopačke mal v závere Topoľan, ale ani
on neprekonal výborne chytajúceho
Wébera v bráne Janovej Lehoty.
Na druhej strane z protiútoku mohol
o postupe Lehoty do finále rozhodnúť Karásek, dobre však zakročil Ertl.
Po záverečnom hvizde rozhodcu bol
stav nezmenený 0:0 a tak prišli na
rad pokutové kopy. V nich mali viac
šťastia chlapci z Janovej Lehoty, ktorí
sa ani raz nepomýlili a po prvý krát
postúpili do finále po výsledku 5:4.
V druhom semifinále to bol
podobne ako v prvom zápase boj
až do poslednej minúty a nakoniec
o všetkom museli rozhodnúť opäť
„jedenástky“. Do vedenia sa prekvapujúco dostali hráči Dolnej Trnávky,
keď sa presadil Kopčan. Lutila sa
snažila o kombinačnú hru, ale stroskotávala na dobre organizovanej

obrane súpera. Prvý polčas sa na
koniec trochu nečakane skončil 1:0
pre Trnávku. Lutila však neskladala
zbrane a po zmene strán vyrovnala
zásluhou Majera. Zápas so šancami
na oboch stranách nakoniec skončil
spravodlivou remízou a išlo sa na
penalty. Lutila pred rozstrelom vymenila brankárov a do brány išiel
namiesto Vitteka Roman Majer.
Tento ťah sa nakoniec ukázal ako
dobrý a Lutilčania v jedenástkovej
lotérií vyhrali 7:6.
Obedňajšiu prestávku tak ako po
ostatné roky spestril zápas „starých
pánov“, v ktorom Slašťania porazili
Lovčici Trubín tesne 2:1.
Presne o 15:00 podľa plánu sa
začal zápas o tretie miesto. Slaská
v ňom vyzvala Dolnú Trnávku, ktorá
sa po rýchlom brejku ujala vedenia
1:0 zásluhou Kopčana. O chvíľu na
to bolo 1:1 zásluhou Hrica, ktorý sa

tento krát z bezprostrednej blízkosti
už nemýlil. Dolná Trnávka sa ešte
raz dostala do vedenia a opäť po
rýchlom brejku si s Ertlom poradil
Struhár. Hneď po rozohrávke sa
však strelou z hranice veľkého vápna
presadil Vanko a polčas sa tak skončil remízou 2:2. V druhom polčase už
dominovali na ihrisku Slašťania hlavne vďaka dobrému výkonu Stana
Šimka, ktorý strelil 2 góly. Najkrajší
gól turnaja strelil Bahno, ktorý svoje
sólo od polovice s prehľadom premenil a Slaská tak mohla oslavovať
tretie miesto po výsledku 5:2.
Finále malo jasného favorita,
ktorý v prvom polčase jasne potvrdil
papierové predpoklady. Lutila po
výbornom výkone vyhrávala nad
Janovou Lehotou po 45. minútach už
hrozivo 3:0 a zdalo sa, že Lehota je
zrelá na uterák. Postupne sa za Lutilu presadili Majer, Kanina a Rozem-

berg. V druhom dejstve sa k slovu
dostali aj Lehoťanci, ktorí zásluhou
Šipkovského dokázali korigovať na
3:1. Svoj podiel na tomto góle mal aj
gólman Lutily, ktorý ale inak podával
spoľahlivé výkony. Na konečných 4:
1 upravil opäť Majer, ktorý svojimi 3
gólmi v turnaji najviac prispel k prvému miestu Lutily a zaslúžene sa stal
najlepším strelcom turnaja.
Aj touto cestou by som chcel
ešte raz pogratulovať víťaznému
tímu z Lutily a poďakovať všetkým,
ktorí svojou troškou prispeli k organizácií tohto športového-kultúrneho
podujatia. Vďaka patrí hlavne: OcÚ
Slaská, Pozemkovému spoločenstvu
Slaská, Danielovi Gelienovi, Geofos,
Ľubomírovi Lalovi – Lomat, Zdenovi
Jelžovi – Icel, Vladimírovi Bokšovi
– Elmos, Martinovi Sklenkovi – Gastro SK, Ján Markovi – Pema Stroj a
Elektru Friebert.
Turnaj v skratke:
Rozhodcovia:
Meliš, Slašťan, Bujňáková
Výsledky skupiny:
Slaská – Janova Lehota 0:0 (0:0)
na pokutové kopy 4:5
Lutila – Dolná Trnávka 1:1 (0:1)
na pokutové kopy 7:6
Slaská – Lovčica-Trubín 2:1
(zápas starých pánov)
O tretie miesto:
Slaská – Dolná Trnávka 5:2 (2:2)
Finále:
Janova Lehota – Lutila 1:4 (0:3)
Najlepší strelec turnaja: Roman
Majer (Lutila) - 3 góly

Slaská vyhrala turnaj v Janovej Lehote

V sobotu 6.7.2013 sa konal
v Janovej Lehote už v poradí IV.
ročník letného futbalového turnaja.
Tohto roku sa na turnaji okrem domácej Janovej Lehoty ešte zúčastnili
družstvá z Ostrého Grúňa, Pitelovej
a zo Slaskej. Do finále sa podľa
očakávaní dostali domáci, ktorí si
v prvom zápase poradili s Ostrým
Grúňom 6:3. Druhým finalistom sa
stali Slašťania, ktorí síce prehrávali
s Pitelovou 0:2, ale nakoniec vyhrali
pohodlne 6:2 a to ešte Bahno nepremenil penaltu. V boji o tretie miesto
vyhrala Pitelová nad Ostrým Grúňom až v jedenástkovom rozstrele,
keď sa zápas v riadnom hracom
čase skončil 1:1. Vo finále najskôr
Janova Lehota vyhrávala po góle
Dušana Karáska ml. 1:0, aby následne Slaská otočila zásluhou Hrica
a Vanka na 1:2. Tento stav vydržal

až do nadstaveného času, kedy sa
z náhodného protiútoku po peknej
strele opäť presadil Dušan Karásek
ml.. A tak na rad prišli opäť pokutové
kopy, v ktorých aj vďaka gólmanovi
Pažoutovi jednoznačne dominovala
Slaská a tak Janovej Lehote oplatila
minulotýždňovú prehru z domáceho
turnaja v Slaskej. Po prvýkrát sa
tak Slašťania tešili z víťazstva na
futbalovom turnaji v Janovej Lehote.
Opätovne však treba dodať, že sa
hral dobrý futbal, opäť to bol športový zážitok pre fanúšikov všetkých
mužstiev a počas leta sa usporiadala
skvelá športová akcia.
Konečné poradie:
1. Slaská
2. Janova Lehota
3. Pitelová
4. Ostrý Grúň
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Deti v Slaskej milujú Slovensko
A bol tu prvý jún, Medzinárodný deň detí, ktorý už viac
ako desaťročie oslavujeme
v Slaskej hrami, súťažami
a rôznymi atrakciami. Každý
ročník sa nesie v inej atmosfére a ten tohtoročný bol vyhlásený pod heslom „Milujem
Slovensko“. Deti mali za úlohu
prísť v kroji alebo oblečené vo
farbách trikolóry. Počasie si
síce nakoniec termín konania
osláv vynútilo posunúť o týždeň
neskôr, ale 8. júna už nič nebránilo tomu, aby sa ihrisko stalo
dejiskom detského úsmevu.
Milé sobotné podujatie otvoril detský folklórny súbor Makovička z Hliníka nad Hronom,
ktorý nastolil tú pravú folklórnu
atmosféru. Vystupovali tí najmenší a aj tí starší, bolo to veľmi pekné, zaujímavé a hlavne
aj trochu poučné, keďže dnes
sa už na tradície našich predkov akosi zabúda. Potom prišli
na rad hry a súťaže. Viac ako
70 detí preukázalo, že sa žiadnej prekážky nezľaknú a rovnako dobre zvládli disciplíny
vyžadujúce rozum i obratnosť
tela. Poslednou zastávkou pre
nich bola lukostreľba, z ktorej
boli nadšené nielen deti, ale aj
ich rodičia. S páliacim slnkom
sa nepretržite čapovala malinovka a po zdolaní všetkých
zaujímavých stanovíšť dobre
padol chutný guľášik. Podujatie
ako vždy vyvrcholilo odovzdaním odmien pre všetky snaživé
deti. Tašku plnú dobrôt a spoločenskej hry si z rúk starostu
prevzalo 74 ratolestí.
Hodnota jedného balíčka

predstavovala sumu cca 13
eur a taká štedrosť bola možná
len vďaka verným sponzorom,
ktorí nie sú pri tejto akcii nikdy
skúpi. Finančne nás podporili
– Martin Vanka, Pozemkové
spoločenstvo Slaská, Zdeno
Jelža, JUDr. Peter Gelien, OZ
Pro Slaská, OZ Športový klub
Slaská, Jaroslav Mikula, Daniel
Gelien a Marek Petor. Malinovku bezplatne poskytlo Pohostinstvo Tomáš Hurtík a čapovacie zariadenie p. Gahír. Mäsko
do guľášu zasponzorovali spol.
Bitúnok Vestenice s.r.o. a spol.
TOBYROW s.r.o. a zemiaky
rodinka Mojžišová. Sladkosti
do balíčkov poskytli – Coop
Jednota Žarnovica, Anka Topoľanová a Daniela Gelienová
ml.. A kroje nám zapožičalo
OZ Lutilienky. Nuž a bez ľudského faktora by to možné ani
nebolo a tak richtár prestrojený
za folkloristu ďakuje za pomoc
nasledovným dobrovoľníkom
– Janka Ďurková, Paťa Ďurková, Matúš Ďurkov, Naďa
Hricová, Miroslava Figecká,
Maja Činčurová, Marianka Gelienová, Kristínka Jelžová, Anet
Göthová, Martina Gelienová,
Patrik Göth, Milan Konoradský,
Daniela Gelienová ml., kuchárky Milka Mojžišová a Zlatka
Figecká a veľké ďakujem patrí
najmä duši podujatia Zuzke
Mojžišovej. No a v neposlednom rade patrí poďakovanie
folklórnemu súboru Hron, že
zapožičal nášmu starostovi
kroj, aby ladil s témou dňa.
Čo nás čaká o rok, ešte nevieme, ale vraj zase deň radosti
a úsmevu pre tých najmenších.
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Letné osvieženie

ŠTATISTICKÝ
PREHĽAD
OBYVATEĽOV

Krémová zeleninová polievka
s kúskami kuracieho mäsa
Suroviny: Čerstvé kuracie
rezne, koreňová zelenina (mrkva,
petržlen, zeler), kurací vývar, smotana na varenie, čerstvý listový
špenát, jarná cibuľka, biela cibuľa,
pór, petržlenová vňať, chlieb na
krutóny.
Postup: Koreňovú zeleninu
urestujeme, pridáme na kocky
nakrájanú cibuľu, nasekaný pór
a zalejeme kuracím vývarom. Zeleninu uvaríme do mäkka, pridáme
smotanu na varenie a rozmixujeme do hladka. Podávame s jemne
nasekaným čerstvým listovým
špenátom a krutónmi (opečený
chlieb).

Počet obyvateľov v obci k
30.06.2013 – 481
Do 15 rokov – 96
Nad 15 rokov – 385
Chlapcov- 40
Dievčat- 56
Mužov- 191
Žien - 194
Priemerný vek - 41
Odhlásení:
Ľudmila Rozinajová
Gabriela Rozinajová
Tomáš Ján Rozinaj
Ivan Čery ml.
Prihlásený:
Tomáš Silný
Navždy nás opustili:
Jozef Hárezník
Oľga Hricová
Juraj Potoma

Jubilanti
našej obce
50 rokov
Ing. Arnošt Göth
60 rokov
Ivan Čery
Peter Gašpar
Daniela Gelienová
Darina Pulišová
80 rokov
Valéria Hlaváčiková
Všetkým našim jubilantom
srdečne blahoželáme!
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Obnovený hrob Jozefa Ihnáta
Prešlo už niekoľko rokov, čo
sme uložili pozostatky nášho rodáka Jozefa Ihnáta do slaštianskej zeme. Urnu s jeho popolom
vtedy letecky do Slaskej z USA
prepravila jeho manželka Gizela Ihnátová. Z úcty k tomuto
rodákovi, ktorý patril medzi
osobnosti zahraničných Slovákov, sme vtedy spolu s Maticou
slovenskou zafinancovali výrobu pamätnej tabule, ktorá bola
osadená na hrobe jeho rodičov,
kde našiel večný odpočinok aj
on sám. Roky utekajú a zub
času sa zahryzol aj do hrobu
rodiny Ihnátovej. Obec Slaská
dala prísľub vdove po Jozefovi
Ihnátovi, že tento hrob zostane
v jej správe. Ako správcovia
tohto hrobového miesta sme sa
ku koncu roka 2012 rozhodli, že
v nasledujúcom roku obnovíme
toto hrobové miesto a za týmto
účelom sme v rozpočte obce

vyčlenili aj finančné prostriedky. A preto v tomto roku (2013)
nám už nič nebránilo tomu, aby
sme dali hrobové miesto rodiny
Ihnátovej obnoviť. Našim cieľom
bolo vzdanie úcty rodákovi,
ktorý sa k Slaskej hrdo hlásil
aj v ďalekej Amerike. Sme presvedčení, že obnovený hrob
je v súčasnosti už dôstojným
miestom posledného odpočinku Jožka Ihnáta. Starosta obce
je v kontakte s pani Ihnátovou
a fotky obnoveného hrobu jej
zaslal. Pani Ihnátová sa v korenšpondencii poďakovala obci
za jej prístup k hrobu rodiny jej
manžela a vyjadrila spokojnosť,
že jej manžel nakoniec spí večným spánkom v rodnej obci, po
čom celý život túžil. Kompletnú
obnovu hrobu rodiny Ihnátovej
hradila v plnej výške obec Slaská z jej vlastných zdrojov.

Ľudové pranostiky
• Keď má pršať, zelinky vydávajú omnoho väčšiu vôňu.
• Keď uhorky zatvárajú kvety, bude búrka.
• Keď kapusta veľa listov a kukurica veľa šupí má, bude dlhá zima.
• Keď bodľačie vysoko narastie, bude tuhá zima.
• Veľa húb, málo zemiakov.
• Pred dažďom školské deti hučia ako včely.
• Keď otlaky na nohách pália, bude pršať.
• Pred dažďom sa človek viac potí.
• Keď hodiny počuť ďaleko, čas sa premení.

Hlásnik
NOVINY OBCE SLASKÁ

Party bruscheta

s morčacou šunkou
Suroviny: Morčacia šunka,
uhorka, paradajka, červená paprika,
žltá paprika, šalotka, cesnak, rozmarín, tymian, olivový olej, kečup,
party chlieb, barbecue omáčka, soľ
a korenie
Postup: Šalotku nakrájame
na malé kocky, cesnak na plátky
a spoločne urestujeme na olivovom
oleji. Pridáme na kocky nakrájanú
červenú a žltú papriku, ďalej restujeme a potom pridáme nakrájanú
blanžírovanú paradajku. Dochutíme
soľou a korením, pridáme nasekaný
rozmarín, tymian, kečup a barbecue
omáčku. Podávame na opečenom
chlebe s morčacou šunkou.

Tvarohovo

– pudingový koláč
Suroviny: 2 bal. BeBe keksy
tmavé, 2 ks banány, 250 g tvaroh, 1
bal. lístkové cesto, 1 l mlieka, 2 bal
vanilkového pudingu, 2 ks vanilkový cukor, 2 PL kryštálový cukor
Postup: Lístkové cesto rozdelíme na dva kusy. Plech vystelieme
papierom na pečenie a položíme
naň rozvaľkané cesto. Na cesto
rozložíme čokoládové BeBe keksy
a nakrájaný banán. Uvaríme vanilkový puding. Do uvareného pudingu pridáme tvaroh a vanilkový cukor.
Plnku roztrieme a prikryjeme druhou
časťou cesta. Pečieme na 180 C° 15
– 20 min. Koláč necháme vychladnúť
a podávame.
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