AKO PREŽIŤ JESEŇ V POHODE A S ÚSMEVOM (čítajte na 7. str.)

Hlásnik
NOVINY OBCE SLASKÁ

3
2011

Posvätenie kaplnky
Nanebovzatia Panny Márie
Katolícka cirkev slávi 15.
augusta sviatok Nanebovzatia
Panny Márie. Je to najstarší mariánsky sviatok. Pre katolíkov ide o
prikázaný sviatok, teda v tento deň
sa musia zúčastniť na svätej omši.
O živote Panny Márie po Nanebovstúpení Pána nie je vo Svätom
písme žiadna zmienka. Apokryfné
evanjelium zo 4. storočia však
opisuje posledné roky jej života v
Efeze, kde sa o ňu podľa želania
zomierajúceho Krista staral apoštol
Ján. Na početné žiadosti kňazov a
veriacich pápež Pius XII. vyhlásil
1. novembra 1950 Nanebovzatie
Panny Márie za dogmu katolíckej
viery. Podľa tejto tradície, keď
„usnula“, jej telo i dušu odniesli
anjeli do neba.
Výsada nanebovzatia preblahoslavenej Panny vyplýva z jej
bezhriešnosti (milostiplná) a z jej
božského materstva. Ako milostiplná a matka Božieho Syna nikdy
nepodliehala hriechu, a preto
nemala podliehať ani trestu za

hriech, ku ktorému patrí utrpenie
a smrť. Aj my Slašťania sme si
uctili tento sviatok. Nebolo to
tradične na svätej omši v kostole,
ale púťou ku kaplnke nad obcou,
ktorá je tu postavená viac ako sto
rokov a slúži pre pútnikov, ktorí si
tu môžu oddýchnuť a duchovne
sa posilniť pri prechádzke, alebo
pri zbieraní hríbov. Zub času
poznačil i kaplnku. Deravá strecha zapríčinila škodu vo vnútri
kaplnky a pútnici, ktorí sem
často prichádzajú si to všimli. Po
vzájomnej dohode a na svoje náklady opravili kaplnku a zakúpili
sochu Panny Márie.
Pri svätej omši pán farár Bieľak posvätil opravenú kaplnku,
poďakoval dobrovoľníkom pánom Jánovi Šusterovi, Milanovi
Páleníkovi, Emilovi Zavažanovi
a ich rodinám za obetavosť a vyzval prítomných, aby nezabúdali
pri svojich cestách zastaviť sa pri
soche Panny Márie a poďakovať
za ochranu.

Do programu revitalizácie krajiny zaradená aj Slaská

Úrad vlády SR v mesiaci september zverejnil opäť možnosť
prihlasovania obcí do druhého
realizačného projektu v rámci
Programu revitalizácie krajiny
pre rok 2011. Uzávierka prihlášok
bola v piatok 16.9.2011 o 12,00
hod.. Do druhého realizačného
projektu Programu revitalizácie
krajiny pre rok 2011 sa prihlásilo
634 obcí. Z tohto počtu bolo do
projektu zaradených 350 obcí,
ktoré splnili kritériá pre zaradenie. Kompletný zoznam obcí,
zaradených do druhého reali-

začného projektu je uverejnený
na internetovej stránke www.krajina.gov.sk. Medzi zaradené obce
patrí aj obec Slaská. V rámci
okresu Žiar nad Hronom boli do
realizačného projektu zaradené
dve obce (Slaská, Kosorín) a jedno mesto (Kremnica).
Podľa tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR
dôraz a kritériá druhého realizačného projektu boli zamerané
najmä na horné časti povodí,
pričom sa zohľadnil: počet drobných vodných tokov pramenia-

cich v katastri obce, povodňová
ohrozenosť, výška verifikovaných
povodňových škôd na majetku
obce, ako aj miera evidovanej
nezamestnanosti v okrese. Druhý realizačný projekt Programu
revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR
umožní zaradeným obciam, aby
sa zapojili do projektov prevencie
pred povodňami a revitalizácie
krajiny na svojom území v období
od októbra 2011 do marca 2012.
Počas realizácie projektu je naplánované vytvorenie 4 200 se-

zónnych pracovných príležitostí.
Každá obec vytvorí v ucelených
poškodených častiach katastra
minimálne 10 000 m3 vodozádržných opatrení a zamestná
pritom v nasledujúcich šiestich mesiacoch minimálne 10
uchádzačov o zamestnanie na
základe §50j zákona o službách
zamestnanosti. Na financovanie
projektov obcí v rámci druhého
realizačného projektu je určená
suma 8,161 milióna eur, pričom
ďalšie finančné prostriedky budú
(Dokončenie na 2. str.)
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Do programu
revitalizácie
krajiny zaradená
aj Slaská

História obce
Rok 1966
Karneval.
Dňa 29. januára 1966 sa
konal v obci detský karneval,
ktorého sa zúčastnilo celkom
50 masiek. Karneval sa vydaril,
všetci návštevníci sa dobre
pobavili.
Oslavy MDŽ.
Dňa 13. marca prebiehali
v Slaskej oslavy Medzinárodného dňa žien. Účasť miestnych občanov bola veľká. Žiaci ZŠ a deti
MŠ pripravili svojim mamičkám
i ostatným ženám bohatý kultúrny program a pekné darčeky.
Pieskovište.
V marci 1966 zaslal MNV v
Slaskej písomnú žiadosť Lesnému závodu v Šašovskom Podhradí o pridelenie pieskovišťa
nad obcou Slaská. Tým by bolo
umožnené zriadiť prevádzkáreň
MNV na získanie finančných
prostriedkov pre výstavbu základnej školy v akcii „Z“.
Materská škola.
V akcii „Z“ sa vykonáva v obci výstavba materskej školy, ktorá bola začatá už v minulom roku
a podľa plánu bude dokončená
v roku 1966. Samotná stavba
materskej školy je už hotová, až
na ohradu pri dome kultúry, ktorá
bola k tejto akcii pripojená. Ďalej
je potrebné ešte zhotoviť vstupné
dvere do drevárne. Po ukončení
týchto prác bude materská škola
skolaudovaná. Plánované náklady pre materskú školu na rok
1966 činili 53.000 Kčs. Pridelený
bol nasledovný materiál: cement
140 q, tehla 2000 ks, parkety,
tvárnice, dlaždice, oceľové zárubne, dvere, škridla a dielce 25
ks na oplotenie domu kultúry.
Materiál, ktorý nebude použitý,
ponechá sa na bežnú údržbu
materskej školy.

Poďakovanie

Slovenský Červený kríž
Územný spolok Žiar nad Hronom
so sídlom v Slaskej týmto ďakuje
Pozemkovému
spoločenstvu
poľnohospodárskych a lesných
pozemkov a urbárnikov Obce
Slaská za poskytnutý finančný
príspevok v sume 500,00 eur.
Finančné prostriedky použijeme
predovšetkým na nákup surovín,
ktoré používame pri varení a
rozvoze stravy pre starobných
dôchodcov a imobilných občanov v obciach Kosorín, Slaská,
Lutila, Ladomerská Vieska a Žiar
nad Hronom. Ďakujeme.

ROK 2011

Potravinová pomoc
pre našich občanov

Aj obec Slaská sa zapojila do
využitia ponuky Vlády SR sprostredkovať potravinovú pomoc osobám
v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií
bezplatne dodané základné potraviny
- pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. Potravinová pomoc je
určená pre obzvlášť zraniteľné osoby,
ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii, ide
o osoby s dôchodkom (starobným,
invalidným, čiastočným) nižším ako
305 € mesačne, ale taktiež o osoby
v hmotnej núdzi.
Pracovníci obecného úradu
niekoľko týždňov prostredníctvom
miestneho rozhlasu oboznamovali
občanov o možnosti využitia potravinovej pomoci a nakoniec túto
možnosť využilo 45 osôb. Po vyzbieraní všetkých potrebných potvrdení a
rozhodnutí sme požiadali Potravinovú banku, aby nás zapojili do svojho
harmonogramu rozvozu a čo najskôr
nám potraviny doviezli. Po dlhšom
čakaní sa nakoniec 26. septembra
potraviny dostali aj do našej obce. Po
prevzatí múky a cestovín už teda nič
nebránilo, aby sa začalo rozdávanie
pomoci jednotlivým žiadateľom. Kaž-

dému príjemcovi pomoci sa múka
a cestoviny doviezli priamo domov,
kde sa všetko ešte raz prepočítalo
a každý príjemca svojím podpisom
potvrdil, že uvedenú pomoc prevzal.
V našej obci sa do potravinovej
zapojilo 11 osôb v hmotnej núdzi a
34 dôchodcov. Každý zo žiadateľov
dostal 20kg hladkej múky a 20 kg
rôznych cestovín.
Možno by bolo poberateľov potravinovej pomoci aj viac, ale mnohí
sa neprihlásili, lebo sa hanbili alebo
im to zakázali členovia ich domácností, resp. túto možnosť vôbec
nevyužili. Ak však Európska únia
takúto pomoc v roku 2011 ponúkla
a občania spĺňali podmienky, mali
by takúto možnosť využiť. Je možné, že sa v poskytovaní potravinovej
pomoci bude pokračovať aj v roku
2012. Obecný úrad teda opäť vyzve
občanov na predkladanie potvrdení
a bude záležať len na každom jednotlivcovi, či takúto pomoc využije alebo
nie. Za obecný úrad môžeme sľúbiť,
že takúto pomoc určite sprostredkujeme a každému odovzdáme bez komplikácii tak, ako sme to zrealizovali aj
v tomto roku.

Prijatie úveru - Superlinka
Tí pozornejší pri čítaní uznesení určite postrehli, že obecné
zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru tzv. Superlinku. Využívame tento
priestor, aby sme vysvetlili, že obec v súčasnosti žiadny úver čerpať nebude
a ani čerpať nepotrebuje. Schválenie tzv. Superlinky je len určitou poistkou,
ak by v budúcnosti bolo nevyhnutné spolufinancovať nejaký projekt, inak
na čerpanie úveru dôvod nie je. Práve naopak, naša obec už eviduje len
prekleňovací úver, ktorý bude jednorázovo splatený v čase, keď nám financie
uvoľní štát za realizáciu projektu rekonštrukcie ciest. Uvedené financie nám
už boli schválené. To znamená, že reálna zadĺženosť obce bude 0,00 eur,
lebo okrem prekleňovacieho úveru obec neeviduje žiadne dlhy.

(Dokončenie z 1. str.)
zabezpečené z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny. Tieto finančné prostriedky umožnia vytvoriť viac ako 3,5
milióna m3 vodozádržných prvkov, systémov a opatrení v poškodených častiach krajiny.
Obec Slaská v rámci tohto
projektu zamestnala od 1.11.
2011 do 31.3.2012 spolu 6 osôb,
ktoré sa budú podieľať na realizácii projektu. Samotný projekt
je v súčasnosti v posudzovaní
a čaká sa na vydanie rozhodnutia o využití územia.

WiFifree zóna
už aj v Slaskej
Internet je v dnešnej dobe rovnako oslavovaný ako zatracovaný.
Niektorí si život bez pripojenia nevedia predstaviť, iní sa mu úspešne
vyhýbajú. Tak či onak záujem oň
narastá.
Aj preto OZ PRO SLASKÁ
v spolupráci s firmou Helpnet s.r.o.
zriadila v oddychovej zóne (vedľa
budovy Jednoty) WiFifree zónu, kde
je možné bezplatne sa pripojiť na
internet s notebookom, či mobilom
s WiFi. Názov siete je PRO_SLASKA. Stačí vybrať a potvrdiť túto sieť
a ste online. Pokrytie sa využije aj
na komunikáciu kamerového bezpečnostného systému s nahrávacím
modulom pre nepretržitý záznam mapovanej lokality.
Cieľom freezóny je vytiahnuť
najmä mládež, študentov, prípadne
rodičov s deťmi, na čerstvý vzduch
s možnosťou pripojenia. V peknom
počasí na novo osadených drevených lavičkách, v príjemnom prostredí
obce môže byť aj „surfovanie“ zdraviu
prospešné. Pokrytie v mestách nie
je žiadnou novinkou. Nám sa pre
technickú náročnosť podarilo sprevádzkovať tento prístup až v týchto
jesenných mesiacoch, čo nič nemení
na fakte, že na jar bude pripravené
pre kohokoľvek, kto prejaví záujem
o túto službu. Bude to príležitosť aj
pre starších, aby vytiahli vnúčatá
s počítačmi na slniečko a vďaka deťom si prezreli možno aj internetovú
stránku obce www.slaska.sk, kde sa
zverejňujú všetky novoty obce.
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Staroba nie je choroba
„Staroba nie je choroba“,
tak týmito slovami začal svoj
príhovor starosta obce na stretnutí so seniormi pri príležitosti
októbra, mesiaca úcty k starším. A veru tak jeseň nášho
života neznamená jeho koniec,
ale začiatok niečoho iného. Jeseň je v súčasnosti aj ročným
obdobím, keď ešte oberáme
ovocie, vyberáme poslednú zeleninu a pripravujeme záhrady
na zimný spánok. Niektorí už
majú zorané, či porýľované.
A veru je najvyšší čas dokončiť
to. Ani sa nenazdáme a prídu
dažde a čochvíľa sa nám možno rozblázni aj Perinbaba.
Ešte kým nám počasie praje, tak sa vonku pozabávame
na našich ostredkoch pôdy
a čas nám ujde. Príde však
zima a bude to už s našimi
aktivitami horšie. Niektorí doma
chovajú sliepočky, zajace, psíka, či mačičku. Treba sa každý deň o tieto nemé zvieratá
postarať, veď aspoň človeku
ujde čas. Horšie je to v zime,
to je asi najhoršie obdobie pre
nás starších, hlavne ak žijeme
sami. Máme síce deti i vnúčatá, ale aj oni majú svoje rodiny
a hlavne v tomto uponáhľanom
svete svoje povinnosti. Prídu
nás síce občas pozrieť, alebo
my ich, ale nedá sa to denno-denne a určite nie od rána až
do večera, každý deň. Deň, aj
keď je akože kratší, pre nás je
rovnako dlhý. Pozametať ráno
sneh, či nakŕmiť domáce zvieratá nám zaberie maximálne
hodinku. A čo potom robiť do
večera? Pozerať na štyri steny, prikladať do piecky, trochu
upratať príbytok alebo sa venovať ručným prácam, ale ani
to človeka nebaví každý deň.
Samota je zlá a našej mysli
určite neprospieva.
V Slaskej sa však pre nás alternatíva využitia voľného času
našla a to založením základnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Iniciátorom bol
Mgr. Vladislav Mikula. Za tento
krok sa mu chceme poďakovať,
lebo vďaka jeho snahe, vitalite
a ochote dnes už oficiálne papierovo existujeme a vyvíjame
vlastnú činnosť. Pri založení
v roku 2010 nás začínalo 12
členov a ani sme sa nenazdali

a už nás je 30. Práve predseda
miestnej organizácie p. Mikula
začal vťahovať nás starších do
aktívnejšieho prežívania dôchodku, posúva nám informácie o dôchodkovských zľavách
a výhodách a na výročnú členskú schôdzu uvaril vynikajúci
guláš. Najviac nápomocné pri
organizovaní všetkých podujatí
sú mu ďalšie dve naše členky
a to Milka Hricová a Zdenka
Vanková. Chrbtom sa nám
neobrátila ani obec. Starosta
obce súkromne prispel na
naše členské príspevky a obec
nám finančne pomohla v našej
činnosti v tomto roku. Prísľub
pomoci sme dostali aj na ďalšie
roky, dokonca od decembra
by sme mali mať k dispozícii
vlastnú miestnosť (klub), kde
sa budeme môcť stretávať,
porozprávať a jednoducho si
trochu oddýchnuť v spoločnosti
rovesníkov. Máme za sebou
účasť na seniorskom plese i seniorskej zábave. Bez ohľadu na
vek sme to pri dobrej muzike
roztočili a určite úspešne reprezentovali obec. Niekoľko hodín
zábavy ušlo ako voda. Na posedení organizovanom obcou
teraz v októbri sme sa zase
postretali, posedeli pri družnej debate a ľudovej hudbe,
ochutnali napečené pagáčiky
a zohrievali sa pri horúcom čaji
s troškou grogu. Dokonca sme
dostali aj darček a to hrnček
s podobizňou patróna našej
obce sv. Galiusa. Nálada bola
vynikajúca a posedenie sme
ukončili spoločným spevom,
ktorý viedla tetuška Filúsová.
Aj keď sme starší, to neznamená, že sa nám zrútil
svet. Práve naopak. Preto vám
všetkým seniorom doporučujeme, aby ste medzi nás prišli
posedieť, zabaviť sa, porozprávať. Určite neobanujete, ale odídete s pocitom, že jeseň života
si treba užívať ako odmenu za
odpracované roky. Samota vraj
bolí, tak za ňou zavrime dvere
a od decembra spolu otvárajme
dvere nášho klubu dôchodcov.
Malo by sa tak stať na sv. Mikuláša, čerta vraj bude robiť
sám starosta, takže vyčistíme
topánky a 6. decembra sa spomienkami vrátime do čias, keď
sme boli deťmi.

Poďakovanie za úrodu
Tohtoročná slávnosť poďakovania za úrodu sa
konala v našej farnosti 2. októbra 2011. Už niekoľko
rokov po sebe veriaci prinesú časť úrody zo svojej
záhradky, aby ňou mohli vyzdobiť kostol. Každý rok je
výzdoba iná a krajšia. To znamená, že dobrovoľníčky,
ktoré túto výzdobu pripravujú sa stále zdokonaľujú.
Výzdobu mohli návštevníci kostola obdivovať do 16.
októbra, kedy sa v Slaskej konali hody.
Milan Rúfus
Poďakovanie za úrodu
Dnes boli naši v kostole
ďakovať Bohu za úrodu.
Že to, čo máme na stole,
hrial slniečkom a dal mu vodu.
Teraz Ti, Bože, ďakujem
za úrodu, čo v lese rastie.
A čo tam dáva Tvoja zem
pre detskú radosť, detské
šťastie.
Jahody, trnky, maliny,
oriešky, hríby… Z dávien času
tam deti chodia za nimi
a ako ovečky sa pasú.
Deti a vtáctvo nebeské.
Veď je to všetko z Tvojho rodu.
Aj veverička na lieske
bez slov sa modlí za úrodu.
A Ty počuješ každú tvár.
Tebe aj nemý prehovorí.
A ako dobrý hospodár
nasýtiš všetky Tvoje tvory.
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Upozornenie ORHZ na vykurovacie obdobie

Hlavnými príčinami požiarov
v období zimného vykurovania
sú najmä nevedomosť, nedbalosť občanov, nesprávna
inštalácia a prevádzka lokálnych palivových spotrebičov,
elektrotepelných
spotrebičov
a zariadení ústredného vykurovania a nedodržiavanie
najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov. Podľa
štatistiky požiarovosti vzniklo v
roku 2010 na území SR vo vykurovacom období 586 požiarov
s priamou škodou 2 480 190,- €.
Pri týchto požiaroch boli 2 osoby
usmrtené a 8 osôb sa zranilo. V
okresoch Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica a Žarnovica
vzniklo vo vykurovacom období
roku 2010 spolu 23 požiarov so
škodou 47 740,-€ ( neboli usmrtené a zranené žiadne osoby). Z
uvedenej štatistiky vyplýva, že
opatrnosti nie je nikdy dostatok
a preto prijmite od príslušníkov
Hasičského a záchranného
zboru niekoľko rád, aby sme v
nastávajúcom zimnom období
mali požiarov čo najmenej.

• inštaláciu vykurovacích
telies, sporákov a pod. prenechajte osobe s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní
pokynov výrobcu.
• vysýpanie popola z vykurovacích telies vykonávajte
zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob.
•
nepoužívajte
horľavé
kvapaliny k rozkurovaniu v lokálnych spotrebičoch na tuhé
palivo (najmä benzín, petrolej,
acetón atď.).
• horľavé materiály neskladujte v blízkosti vykurovacích
telies – dodržiavajte bezpečnú
vzdialenosť.
• udržiavajte poriadok a
čistotu na povalách v blízkosti
komínov a v pivniciach.
• používajte vykurovacie
telesá nepoškodené, len v dobrom technickom stave.
Pri kontrole a čistení komínov a dymovodov je potrebné
dodržiavať nasledovné požiadavky :
• komín treba udržiavať v

dobrom technickom stave a
zabezpečovať jeho pravidelnú
kontrolu a čistenie, pred uvedením do prevádzky musí túto činnosť vykonať osoba s odbornou
spôsobilosťou, komíny treba
kontrolovať a čistiť v určených
lehotách podľa výkonu palivových spotrebičov pripojených na
komínové teleso. V stavbách v
užívaní občanov sú to spotrebiče s výkonom do 50 kW, lehoty
potom sú:
1. raz za štyri mesiace, ak sú
do komína pripojené spotrebiče
na tuhé a kvapalné palivá,
2. raz za šesť mesiacov, ak
sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o
komín bez vložky,
3. raz za dvanásť mesiacov,
ak sú do komína pripojené 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,
- sadze nahromadené v
zbernej časti komínových prie-

duchov treba vyberať pri každom čistení komína. Palivový
spotrebič treba čistiť v lehotách
určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.
Samostatnou kapitolou je
vypaľovanie komínov, ktoré
vôbec nedoporučujeme. Komíny môže vypaľovať iba osoba,
ktorá má odbornú spôsobilosť
- kominár, s pomocou najmenej
jednej ďalšej osoby. Vlastník,
správca alebo užívateľ objektu,
v ktorom sa táto činnosť má vykonávať je povinný oznámiť obci
najneskôr päť dní pred začatím
vypaľovania.
Vážení spoluobčania, dúfame že naše dobre mienené rady
padnú na úrodnú pôdu, lebo len
ich dôsledným dodržiavaním
predídete možnému vzniku
požiarov vo Vašich domovoch.
Veríme že prežijete vykurovacie
obdobie bez požiarov a želáme
Vám spokojné prežitie zimného
obdobia v teple vášho domova.
Pplk. Ing. Slavomír Búci
ORHaZZ Žiar nad Hronom

Už je možné separovať aj kovové obaly
Separovaný zber v našej obci
prebieha už dlhšie, no stále je čo
vylepšovať. Niektorí sa zapájajú
a separujú chvályhodne, iní menej
a niekoľkí, aj na vlastnú škodu,
vôbec.
Obecný úrad pred časom
oznamoval, že zbiera kovové
obaly v samostatných plastových
vreciach v rovnaký deň ako plasty. Kovové obaly sú všetky druhy
plechoviek kovových, hliníkových
aj kombinovaných, konzervy prípadne iné kovové obaly označené
písmenami v trojuholníku „Fe“
alebo „Al“. Tieto samozrejme bez
zvyškov potravín, je nutné v plastovom vreci podľa harmonogramu
zberu plastov raz do mesiaca vyložiť pred dom, resp. odovzdať cez
pracovné dni na obecnom úrade.
V zbernom dvore budú roztriedené
a po zlisovaní v elektromechanickom kontajnerovom lise na odpad
odovzdané na recykláciu, kde
budú zhodnotené.
Železo je ľudstvu známe už
od praveku, jeho väčšia priemyselná produkcia sa začala až v
18. storočí. Napoleonské vojny

na začiatku 19. storočia priniesli
dobu rozkvetu železiarskeho
priemyslu. Prudké stúpanie cien
železa a železiarskych výrobkov
bolo podnetom pre zakladanie
nových hámrov, hút a železiarní.
Kov sa používa v každom odvetví
priemyslu. Veľké zastúpenie má
aj v potravinárskom priemysle,
kde sa vyrábajú obaly potravín. Z
celkového množstva komunálneho
odpadu kov tvorí 4%. Kovové obaly, s ktorými sa stretávame najčastejšie v domácnostiach delíme na:

• obaly zo železa a ocele, ktoré
sa uplatňujú ako obalový materiál v
podobe oceľového plechu rôznych
hrúbok. Používajú sa na uzávery,
konzervy, plechovky a pod.,
• obaly z hliníka a jeho zliatin
patria medzi spoľahlivé, ľahké ,
dobre tvarovateľné a hlavne výborne recyklovateľné. Používajú sa na
výrobu konzerv, fólie, dózy, veľké
zastúpenie majú ako obalový a
ochranný materiál pri nápojoch
(malinovky, pivo, energetické nápoje a pod.). Ďalej sa používa na
výrobu hliníkových fólií pre žuvač-

ky, kávy, keksy, čokoládové tyčinky
a pod., ktoré sú tiež veľmi dobre
recyklovateľné.

Materiál
Oceľ
Hliník

Číselný
znak
40
41

Písomný
znak
FE
ALU

Pri separácii kovov sa myslí
separovanie kovov, ktoré sú pri
zakúpení výrobkov použité ako
obalové materiály. Ide o hliníkový
(AL) a oceľový (FE) materiál, z
ktorých sú vyrábané obaly ako
plechovky od nápojov, viečka
od jogurtov, konzervy, obaly,
uzávery od zaváranín a pod.
Plechovky od nápojov sú používané pre alkoholické nápoje pivo,
víno, a tiež pre nealkoholické nápoje malinovky (cocacola, sprite,
fanta ...), energetické nápoje, kávy
a pod.
Obaly od nápojov sú v podstate
čisté, ale malým objemom vody ich

prepláchnuť môžete. Separovaním
a odovzdaním kovových obalov
neprilákate k zberným nádobám
dotieravý hmyz, ani zvieratá, ktoré
hľadajú potravu. Po skonzumovaní
potravín je vhodné kovové obaly
od nápojov zmenšiť.Prázdny obal
si položíte na zem a zašliapnutím
z neho urobíte doslovnú placku. Je
to rýchly a jednoduchý spôsob ako
zmenšiť objem prázdneho obalu.
Takže opäť ponúkame verejnosti možnosť zmenšiť objem
komunálneho odpadu na vyvážanie a to separovaním kovových
obalov. Veríme, že túto možnosť
uvítate a väčšina z vás sa do tejto
separácie zapojí. Obecný úrad je
pripravený vám pomôcť a poradiť.
Materiál
Polyetyléntereftalát
Polyetylén vysokej hustoty
Polyvinylchlorid
Polyetylén
nízkej hustoty
Polypropylén
Polystyrén

Plasty
Číselné Písomné
označenie označenie
1

PET

2

HDPE

3

PVC

4

LDPE

5
6

PP
PS
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Peniaze
z nájmu obec
investovala

Polícia trestné
oznámenie
odmietla

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Žiar nad Hronom,
sídli už niekoľko rokov v bývalej
materskej škole. Peniaze z nájmu obec použila na výmenu
okien a dverí na celom objekte
a to ešte pred riadnou vykurovacou sezónou. Vývarovňa SČK
sa do našej obce presťahovala
v roku 2007 a to do priestorov
bývalej materskej školy, ktorú
obec zatvorila pre nízky počet
detí a vysoké náklady. Tento
rok sa do Slaskej presťahovala
aj administratíva SČK, vrátane
riaditeľky a tak je celá budova
užívaná touto organizáciou.
V rámci rokovania podmienok zmluvy v roku 2007 bolo
dohodnuté, že nájomné uhradené SČK nebude slúžiť obci na jej
bežné výdavky v danom roku,
ale sa vždy investuje do budovy,
aby sa technicky zhodnocovala.
Vzhľadom na úsporu financií
z nájomného, sa obec v tomto
roku rozhodla získané nájomné
investovať do tejto budovy a to
výmenou vchodových dverí
a všetkých okien. Táto investícia
ušetrí náklady nájomcu na vykurovanie a technicky zhodnotí
obecnú stavbu. Obec vyhlásila
verejné obstarávanie, do ktorého
sa zapojilo 14 uchádzačov. Výsledkom verejného obstarávania
bol výber dodávateľa, ktorý sa
zaviazal výmenu vykonať do 31.
októbra 2011. Celkové náklady
na dodanie diela a služieb s tým
spojené boli v sume 6.628,29
eur, vrátane DPH. Uvedené dielo
bolo v dohodnutom termíne vykonané a obcou prevzaté.
Obec Slaská sa tak rozhodla
financie získané z nájmu tejto budovy, nevyužiť v rámci bežných
výdavkov v roku, ale radšej ich
investovať do samotnej budovy,
aby nechátrala. Realizácia tohto
diela je dôkazom, že prenajatie
predmetnej budovy prinieslo do
obce nielen sociálnu službu vo
forme možnosti odoberať obedy,
ale aj zhodnotenie budovy ako
celku. V investíciách chce obec
pokračovať aj v budúcnosti a to
najmä úpravou fasády budovy.
Takýmto spôsobom chce obec
zhodnotiť všetky stavby, ktoré sú
v jej vlastníctve.

Dňa 4.7.2011 bol na Odbor
kriminálnej polície OR PZ v Žiari
nad Hronom doručené trestné
oznámenie anonymného oznamovateľa na starostu obce, ktoré bolo podané pre podozrenie
zo spáchania prečinu Zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a)
Trestného zákona, resp. iného
prečinu, či zločinu uvedeného
v osobitnej časti Trestného zákona. Uvedené trestné oznámenie poukazovalo na to, že obec
Slaská získala hnuteľný majetok
z Ministerstva obrany Slovenskej republiky, avšak po jeho
prevzatí ho údajne nevyužívala
v súlade s článkom II., bod 2.4
darovacej zmluvy, čím bola
podľa anonymu obci spôsobená
škoda vo výške 12.667,76 eur,
čo je účtovná hodnota predmetov darovania.

Ako sa z odpadu môže
stať užitočná vec
Aj keď nie všetci sú na to
hrdí, žijeme na vidieku a pre vidiek sú špecifické prírodné materiály. Pretože sa nám zdalo, že
betónu bolo dosť, zhodli sme sa
na dreve ako stavebného materiálu. Veď nakoniec ho je okolo
nás dosť. Okrem dostupnosti sú
jeho výhody váha, dobré spracovanie, tepelné vlastnosti a samozrejme aj estetický vzhľad.
Veď drevo je len drevo.
Preto sa drevo tiež použilo
na výrobu lavičiek na oddychovú zónu pri budove Jednoty. A to
nie hocijaké. Boli to nepotrebné
„územky“ kmeňov. Takéto drevo, okrem veľmi nízkej zaobstarávacej ceny, by malo byť
aj pevnejšie a odolnejšie. Tieto
hrubánske kmene členovia OZ
Pro Slaská dopravili k poslancovi Göthovi do dielne, kde sa
popílili, ohobľovali a poskladali
masívne prírodné lavičky. Tie
bolo potrebné nalakovať, aby
odolali poveternostným vplyvom
čo možno najdlhšie. Viac náte-

rov syntetického laku muselo
vyzrieť, takže až v septembri
bolo možné ich osadenie na
oddychovú zónu, kde by mali
slúžiť všetkým obyvateľom
obce, prípadne prechádzajúcim
turistom. Lavičky sme sa snažili
rozmiestniť tak, aby boli aj na
slnku, aj v tieni, s výhľadom
na dolnú časť obce, detské
preliezačky a jednu v blízkosti
autobusovej zástavky na pohodlné čakanie na príchod autobusového spoja. Časom je možné
rozmiestnenie zmeniť, prípadne
lavičky doplniť.
Iba čas ukáže, ako dobre
dokážu odolávať poveternostným vplyvom, no najmä vandalom a výrastkom. Sú určené
na sedenie a nie preliezanie ani
gymnastiku. Preto vopred upozorňujeme prípadných škodcov
na sankcie za znehodnotenie.
OZ Pro Slaská za spoluprácu
ďakuje poslancom Göthovi
a Froncovi a Obecnému úradu
v Slaskej.

Polícia na základe uvedeného anonymného podania vykonala obhliadku hnuteľných vecí,
vyžiadala si potrebné písomnosti s tým súvisiace, vypočula
starostu obce i Ing. Vladimíra
Valenta a oboznámila sa so stanoviskom poslancov obecného
zastupiteľstva, ako aj hlavného
kontrolóra obce. Na základe
preverovaných skutočností vyšetrovateľ dňa 28.7.2011 vydal
uznesenie, ktorým predmetné
trestné oznámenie odmietol,
nakoľko nie je dôvod pre začatie trestného stíhania alebo
na postup podľa § 197 ods. 2
Trestného poriadku (priestupok,
disciplinárne konanie).
Z rozhodnutia Okresného
riaditeľstva Policajného zboru,
Odboru kriminálnej polície, oddelenia ekonomickej kriminality
v Žiari nad Hronom teda vyplýva, že starosta obce nespáchal
uvádzaný prečin zneužívania
právomoci verejného činiteľa
a vedenie obce nespôsobilo
obci žiadnu škodu. Uvedené
tvrdenia anonymného oznámenia boli predmetom aj predvolebnej kampane v komunálnych
voľbách a rozhodnutie polície je
len ďalším dôkazom, že obec
žiadny majetok nespreneverila.
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UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa
14. septembra 2011 vo volebnom období 2010 - 2014
Uznesenie č. 46/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
Program zasadnutia
obecného zastupiteľstva s obsahom, ktorý je uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 47/2011
Obecné zastupiteľstvo volí:
Ing. Petra Hrica a Zdena Fronca za overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.9.2011.
Uznesenie č. 48/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
Informáciu
starostu
obce o plnení uznesení č. 28/
2011 až 45/2011.
Uznesenie č. 49/2011
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí:
V mene obce Slaská
s vyjadrením podľa § 63 písm.
a) ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti
v znení neskorších predpisov,
že obec nemá výhrady k vzniku
vlastníckeho práva vydržaním
k nehnuteľnostiam zapísaným
na LV č. 201, 954 a 955 v k.ú.
Slaská v podieloch právnych
predchodcov (Július Hric, Juraj
Hric, Mária Lucas, Július Hlaváč,
Pavlína Hlaváčová) v prospech:
Ing. Marián Futák, rod. Futák,
nar. 8.9.1951 a manželka Mgr.
Lýdia Futáková, rod. Froncová,
nar. 7.8.1954, obidvaja bytom
Hviezdoslavova 44/8, 965 01
Žiar nad Hronom.
Uznesenie č. 50/2011
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí:
V mene obce Slaská
s vyjadrením podľa § 63 písm.
a) ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti
v znení neskorších predpisov,
že obec nemá výhrady k vzniku
vlastníckeho práva vydržaním

k nehnuteľnostiam zapísaným
na LV č. 35 a 989 v k.ú. Slaská
v podieloch právnej predchodkyne (Emília Lalová, rod. Hlaváčiková) v prospech: Erik Tölgyesi, rod. Tölgyesi, nar. 18.4.1976
a manželka Ingrid Tölgyesiová,
rod. Henželová, nar. 10.2.1972,
obidvaja bytom Slaská č. 180,
966 22 Lutila.
Uznesenie č. 51/2011
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí:
V mene obce Slaská
s vyjadrením podľa § 63 písm.
a) ods. 1 a 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. 208-183/2010 a to
k novovytvoreným parcelám:
C-KN č. 607/1, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 482 m2, C-KN č. 607/
4, vedená ako zastavané plochy
a nádvoria o výmere 212 m2
a C-KN č. 763/2, vedená ako
vodná plocha o výmere 53 m2
v prospech: Zdĕnka Hrošová,
rod. Davidíková, nar. 7.9.1941,
bytom M.R. Štefánika 466/33,
965 01 Žiar nad Hronom v podiele 3/4; Andrea Turazová,
rod. Hrošová, nar. 17.12.1970,
bytom M.R. Štefánika 466/33,
965 01 Žiar nad Hronom v podiele 1/12; Roman Davidík, rod.
Davidík, nar. 11.4.1963, bytom
A. Dubčeka 7/3, 965 01 Žiar nad
Hronom v podiele 1/12 a Martin
Hroš, rod. Hroš, nar. 8.12.1972,
bytom A. Dubčeka 367/7, 965
01 Žiar nad Hronom v podiele
1/12.
Uznesenie č. 52/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
Podnet Pozemkového
spoločenstva poľnohospodárskych a lesných pozemkov
a urbárnikov obce Slaská na
uskutočnenie štátneho stavebného dohľadu na stavbách

poľnohospodárskych objektov
v k.ú. Slaská a na odstránenie
predmetných stavieb (stredisko
bývalého JRD).
Uznesenie č. 53/2011
Obecné zastupiteľstvo
ukladá:
Obecnému
úradu
v Slaskej, aby do 23.9.2011 doručil podnet pozemkového spoločenstva Spoločnému obecnému úradu so sídlom v Žiari nad
Hronom a Obvodnému úradu
životného prostredia v Banskej
Štiavnici, stále pracovisko Žiar
nad Hronom.
Uznesenie č. 54/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
Plnenie
rozpočtu
k 31.8.2011.
Uznesenie č. 55/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
Záznam hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2011.
Uznesenie č. 56/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie
č. 2/2011 podľa predloženého
návrhu.
Uznesenie č. 57/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
Návrh vysporiadania
vlastníckych vzťahov k budove
súp. č. 16 a priľahlým pozemkom, ktorý je uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 58/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
Predloženie
žiadosti
o NFP v rámci OP Životné
prostredie, operačného cieľa
4.1. Podpora aktivít v oblasti

separovaného zberu, s názvom
projektu „Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci
Slaská s výškou celkových
výdavkov na projekt v sume
93.377,60 Eur, s výškou celkových oprávnených výdavkov na
projekt v sume 93.377,60 Eur
a s výškou spolufinancovania
projektu z celkových oprávnených výdavkov v sume 4.668,88
Eur. Spolufinancovanie bude
zabezpečené z vlastných zdrojov.
Uznesenie č. 59/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
Informáciu
starostu
obce o priebehu prípravy projektu „Opatrenia na ochranu
pred povodňami v obci Slaská“.
Uznesenie č. 60/2011
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí:
S prihlásením obce
Slaská do druhého realizačného
projektu Programu revitalizácie
krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011.
Uznesenie č. 61/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
Prijatie úveru Superlinka vo výške 35.000,00 Eur
poskytnutého zo strany Dexia
banky Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,
IČO – 31 575 951, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve.
Vystavenie
vlastnej
vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z úveru.
Za správnosť: Zuzana M o j
ž i š o v á, v.r.
Daniel G e l i e n, v.r.
starosta obce
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Do jesennej (ne)pohody
Horúci jablčný mušt
Suroviny: 1 l jablkového džúsu, alebo šťavy z jabĺk, 40 ml javorového sirupu alebo medu, jedna celá škorica, 4 celé klinčeky, kôra z
jedného pomaranča a kôra z jedného citróna.
Postup: Zmiešajte šťavu so sirupom. Koreniny a kôru uviažte do
balíčka z gázy, vložte do nápoja, povarte na strednom plameni päť až
desať minút, nenechajte však zovrieť. Následne vyberte koreniny a podávajte horúce vo veľkých hrnčekoch. Môžete ozdobiť škoricou.

Sedem zaručených tipov
ako prežiť jeseň v pohode
s úsmevom na tvári

Budujte imunitu vitamínmi
• Pre vybudovanie imunity je
veľmi dôležité pravidelné
zásobovanie organizmu vitamínmi a minerálmi. Pomôže nám nielen zelenina, ale
najmä zrelé sezónne ovocie.
Odporúča sa prijímanie probiotík, ktoré pozitívne ovplyvňujú trávenie. Najmä v čase
sychravého počasia je dobré
vyhýbať sa miestam s veľkým
počtom ľudí.

ovplyvňuje a podporuje
našu imunitu. Celozrnné
pečivo slúži aj ako prevencia
obezity, vysokého krvného
tlaku a cukrovky. Ďalšou zo
základných zložiek stravy by
malo byť i hydinové mäso.
Obsahuje vysoký pomer stopových prvkov a minerálov a
má tiež nízky pomer tukov.
Súčasťou jedálneho lístka by
malo byť aj ovocie a dostatok
zeleniny.

Hýbte sa
• Pohyb je základom zdravého
fungovania celého organizmus. Ak sa budete pravidelne
pohybovať a svoje telo primerane zaťažovať, zvýšite jeho
funkčnosť, odolnosť a imunitu. Telo udržíte v kondícii, ak
ho aspoň trikrát do týždňa
precvičíte ľubovoľnou aktivitou, napríklad chôdzou.

Spite aspoň
sedem hodín denne
• Každý deň doprajte vášmu
telu aspoň sedem hodinový
oddych v podobe spánku.
Pamätajte na to, že iba dobre
vyspatý človek má pozitívne
myslenie, uvoľňujú sa mu
hormóny šťastia – endorfíny
a zďaleka ho obchádzajú nebezpečné vírusy. Relaxovať
môžete aj aktívne – pohybom.

Pitný režim nadovšetko
• Prísun tekutín rozložte rovnomerne na celý deň. Voda
a nesladené bylinkové čaje
vyplavujú z tela škodlivé
látky a nedovolia vírusom
usadiť sa. V pitnom režime
obmedzte sladké a sýtené
malinovky, sladené vody a
tvrdý alkohol.
Skladba stravy posilní
váš organizmus
• V zaťažujúcom jesennom
období je pre naše telo
dôležitý aj správny výber
potravín. Celozrnné pečivo
obsahuje vitamíny, minerály,
antioxidanty a esenciálne
mastné kyseliny. To všetko

Dobrá nálada = pohoda
• Nie nadarmo sa hovorí, že
smiech je najlepší liek na
všetky neduhy. Priatelia a
rodina s vami radi podniknú
výlety do prírody plnej jesenných vôní a farieb. Alebo sa
vráťte do detských čias púšťaním šarkana.
Vyťažte z jesene čo najviac!
• Vychutnajte si posledné teplé
dni s košíkom ovocia alebo
sa prejdite po lese plnom
lístia, ktoré hýri všetkými farbami. Svieži jesenný vzduch
je najlepšia vzpruha pre organizmus.

Jesenný šalát s tofu a kapustou
Suroviny: 1 hrnček hlávkovej kapusty, 2 ks červená a žltá mäsitá
paprika, 1⁄2 ks šalátová uhorka, 1 ks kyslé jablko, 1 balíček biele tofu, 45 PL naklíčené mungo, hrsť čiernych olív, sójová omáčka, olivový olej,
morská soľ, 1⁄2 citróna, šalátové korenie, 100 g syr eidam.
Postup: Mungo fazuľky si dáme naklíčiť asi dva dni vopred (cca 2
PL suchých fazuliek). Večer ich dáme do skleneného pohára, zalejeme
vodou a vložíme na noc do chladničky. Ráno vyberieme, dáme na sitko
a počas dňa 3 -4 krát prepláchneme.
Kapustu si nakrájame na rezance. Očistenú uhorku si nastrúhame
na strúhadle, tiež aj eidam. Očistíme si papriky a nakrájame ich na pásiky. Tofu si nakrájame na kocky a pokvapkáme ho sójovou omáčkou.
Tofu pridáme do šalátu, tiež olivy, naklíčené mungo fazuľky, nastrúhané
jablko. Trochu posolíme, pridáme šalátové korenie a šťavu z polovice
citróna. Dobre premiešame, aby sa chute spojili.
Tekvičky plnené kačacinou
Suroviny: 6 malých žltých tekvičiek, 400 g pečeného kačacieho
mäsa (zo stehna alebo z pŕs), 1 PL kačacej masti, 3 stonky petržlenovej
vňate, štipku strúhaného muškátového orieška, mleté čierne korenie,
soľ.
Postup: Petržlenovú vňať umyjeme, osušíme a lístky otrháme. Z tekvičiek odrežeme vršky a pomocou lyžice vydlabeme
dužinu aj so semienkami. Dužinu uvaríme v pare domäkka.
Zmäknutú teplú dužinu nakrájame na malé kúsky alebo nahrubo nastrúhame. Kačacie mäso nadrobno nakrájame. Na panvici rozohrejeme masť a mäso na nej opečieme. Podľa potreby osolíme, okoreníme
a dochutíme muškátovým orieškom. Na panvicu pridáme dužinu z
tekvice a všetko spolu zľahka premiešame a prehrejeme. Nakoniec pridáme natrhané lístky petržlenu. Zmesou naplníme vydlabané tekvičky,
ozdobíme petržlenovou vňaťou a ihneď podávame s chlebom alebo varenými zemiakmi. Tekvice v tomto prípade slúžia len ako misky, keďže
sa jedlo nezapeká, nekonzumujeme ich.
Gaštanová torta s kávou
Suroviny: Korpus: 5 vajec, 150g kryštálového cukru, 120g hladkej múky, 30g kakaa, 5 lyžíc oleja, štipka soli.
Krém: 500g gaštanového pyré, 3 - 4 lyžice rumu podľa chuti, cca 150ml
uvarená horúca káva (podľa potreby), práškový cukor podľa chuti, 400
- 600ml smotany na šľahanie 30 - 33%, 100g čokoládovej polevy.
Postup: Najskôr si pripravíme otváraciu formu (s priemerom 26
cm). Papier na pečenie zasekneme do formy a vymažeme dno aj
boky formy tukom a vysypeme múkou. Vyšľaháme do tuha bielky,
po lyžiciach postupne zašľaháme cukor, potom na najnižšej rýchlosti pridávame po jednom žĺtky, striedavo s olejom. Nakoniec už len
ručne, veľmi zľahka zamiešame múku s kakaom. Pečieme na 150°
asi 40 minút. Po čiastočnom vychladnutí korpus vyberieme z formy
a necháme úplne vychladnúť. Potom ho prekrojíme na polovicu,
polejeme zvyšnou kávou, ktorá zostala z krému. Korpus naplníme vyšľahaným gaštanovým pyré a mierne pritlačíme. Vrch torty potrieme
čokoládovou polevou a ozdobíme šľahačkou. Torta sa dá servírovať
prakticky okamžite po stuhnutí čokolády, ale lepšie je nechať ju zopár
hodín v chladničke. Pri krájaní si pomáhame nožom, ktorý namáčame
do horúcej vody.
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ŠTATISTICKÝ
PREHĽAD
OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov v obci k
30.09.2011 – 479
Deti do 15 rokov – 88
Občania nad 15 rokov – 391
Chlapcov- 37
Dievčat- 51
Mužov- 195
Žien - 196
Priemerný vek - 41
Narodení:
Tomáš Ján Rozinaj
Slavomír Vanka
Fabián Oláh
Emma Jelžová
Prihlásení:
Juraj Potoma
Zina Košťanová
Vladimír Košťan
Juraj Košťan
Erik Tölgyesi
Ingrid Tölgyesiová
Juliána Tölgyesiová
Liliana Tölgyesiová
Vladimír Valenta
Viera Gajanová
Lucia Gajanová
Anastázia Sklenková
Jubilanti našej obce
50 rokov
Milan Multán
55 rokov
Jozef Hurtík
Mária Kadlecová
60 rokov
Jarmila Jančová
Ján Petor
Ľubomír Kotes
Pavol Burcl
65 rokov
Valéria Zavažanová
Jozef Tölgyesi
Všetkým našim jubilantom
srdečne blahoželáme!

ROK 2011

Cintorín má vlastné ozvučenie
Už v minulom období sme
informovali verejnosť o postupných rekonštrukciách na
miestnom cintoríne. Začali sme
fasádou domu smútku, neskôr
prístupovou cestou k domu
smútku a ako posledné sme
riešili novú vstupnú bránu.
Všetky tieto zmeny verejnosť
vnímala pozitívne, ale zároveň
sa dožadovala ozvučenia domu
smútku. A to hlavne pri konaní
pohrebných obradov.
Samozrejme, že aj obec
vnímala túto požiadavku ako
oprávnenú, avšak problémom
boli finančné prostriedky. V tomto roku sme dostali prísľub na
spolufinancovanie a tak sme
sa rozhodli projekt aj realizovať.
Okrem domu smútku sme však
chceli ozvučiť aj areál celého
cintorína a tak sme nastavili
aj podmienky vo verejnom obstarávaní, ktorého sa nakoniec
zúčastnili traja záujemcovia.
Víťaz verejného obstarávania
dielo vykonal podľa zmluvne
dohodnutých podmienok a obec
uhradila zhotoviteľovi dohodnutú cenu v sume 1.435,50 eur.
Po zrealizovaní diela a úhrade

ceny bol splnený aj prísľub
spolufinancovania. Pozemkové
spoločenstvo poľnohospodárskych a lesných pozemkov a urbárnikov obce Slaská poskytlo
obci na tento účel sponzorský
príspevok v sume 1.000,00 eur
a tak sa obec na spolufinancovaní podieľala len v sume
435,50 eur. Touto cestou sa
chceme poďakovať pozemkovému spoločenstvo a jeho
štatutárom Ing. Jánovi Vankovi
a Mgr. Vladislavovi Mikulovi za
ústretovosť a pomoc pri tomto
projekte obce.
Prvé skúšky ozvučenia už
máme za sebou a verejnosť
určite postrehla, že prenosný
mikroport používa dôstojný
pán farár aj pri pohrebných
obradoch, či už v dome smútku alebo priamo v rámci areálu
cintorína. No a zrealizované
ozvučenie sme využili aj pri
príležitosti Sviatku všetkých
svätých, keď sme niekoľko dní
pravidelne púšťali melódie, ktoré mali za cieľ pietnu atmosféru
ešte viac umocniť. Podľa reakcií
návštevníkov cintorína sa nám
to vraj podarilo.

Čistejší potok – dokedy?
Potok pre niektorých nevzdelancov predstavuje jednu veľkú výlevku, kde sa stratí všetko. Ale opak
je pravdou. Všetko, čo do potoka
nahádžu, voda odnesie iba o niekoľko desiatok metrov nižšie, kde
sa odpad zachytí a okrem zápachu
a neestetického vzhľadu, zmenší
prietok a pri prívalových dažďoch
spôsobí jeho dereguláciu a vyliatie
na blízky pozemok.
V sobotu 24. septembra iniciatívou OZ Pro Slaská v spolupráci
s obecným úradom bola vyhlásená
brigáda za účelom vyzbierania odpadkov z koryta miestneho potoka
v intraviláne obce. Zraz zúčastnených bol o deviatej hodine ráno pri
novom ihrisku. Niekoľko dobrovoľníkov dostalo plastové vrecia a od železného mosta sa pobrali proti prúdu
zbierať odpad, ktorý nahádzali do
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potoka tí nezodpovednejší. Zaplnené plastové vrecia viazali a ukladali
na dostupné miesta popri potoku, tie
sa v pondelok ráno zozbierali a odviezli do zberného dvora na triedenie a likvidáciu. Skupinka prevažne
mladých brigádnikov prešla celou
dedinou až po bývalé stredisko roľníckeho družstva za menej než dve
hodiny, pričom vyzbierali dvanásť
vriec odpadkov.
Vďaka dobrému počasiu a nízkej hladine potoka, no najme niekoľkých dobrovoľníkov sa podarilo
pred zimou vyzbierať odpad, ktorý
by na jar pri zvýšení hladiny potoka,
spôsoboval komplikácie. Odteraz
bude prísnejšie kontrolované a aj
sankcionované
vyhadzovanie
akéhokoľvek odpadu do potoka! Tí
inteligentnejší si uvedomia prečo.

Pestovateľský
úspech
Občas môžeme pri sledovaní
aktualít z domova i zo sveta zachytiť informáciu o takom alebo
onakom pestovateľskom úspechu.
Niekde sa o rekordy vo veľkosti
ovocia a zeleniny pretekajú a pestujú ich iba so zámerom zvíťaziť,
ale inde príroda sama dopraje, aby
dopestovaná zelenina, či ovocie
boli naozaj pastvou pre oko. Netreba však na zázraky prírody pozerať
len cez televízne obrazovky. Mnohé
z nich sa dejú v našich záhradách,
len sa tým nechceme pochváliť. Ale
prečo sa nepodeliť o radosť z toho,
čo vytvorila matka Zem.
Aj v našej obci je veľa zanietencov, ktorí niečo pestujú alebo
niečo chovajú. Veď nakoniec ide
o pekný koníček, kde sa spája
príjemné s užitočným. Samozrejme
väčšinou sa v záhrade obracajú
seniori, ktorí sa vždy postarajú
o to, aby na stoloch našich domácností nechýbalo nič z domácej
produkcie. Veď nakoniec je to
oveľa zdravšie, chutnejšie a takýto
príjemný koníček udržiava našich
dôchodcov v dobrej fyzickej forme.
Niet asi lepšieho pocitu, keď človeka práca baví a máte z nej ešte aj
potešenie. Je to určite tiež zmyslom
života a spestrením zaslúženého
dôchodku. No a že nejde len o slová, ale aj skutočnosť, dokazuje táto
vypestovaná dyňa – Goliáš. Veď
posúďte sami.
A podobných skvostov v našich záhradách je určite viac. Ak
ste náhodou niečo netradičné vypestovali aj vy, pochváľte sa nám
s tým. Radi budeme prezentovať
výsledky mravenčej práce tých,
ktorí prácu v záhrade považujú za
relax a vlastný koníček. Všetkým
pestovateľom v roku 2012 želáme
bohatú úrodu.

Štvrťročník Obce Slaská. Vydáva Obecný úrad. Adresa redakcie: Obecný
úrad Slaská, tel./fax: 045 / 679 81 32. Vyšlo: v novembri 2011.
Tlač: APRINT spol. s r.o. Žiar nad Hronom, tel./fax: 045 / 6723209, e-mail:
aprint@stonline.sk. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.
Registrácia: EV 3156/09.

