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A PREDSA PRIŠIEL AJ MIKULÁŠ

• Ako býva dobrým zvykom,
tak vždy v decembri dobré
deti v našej obci navštevuje
dedko Mikuláš a to priamo
v sále kultúrneho domu. Tento rok to bolo iné a dedko Mikuláš musel premastiť svoje
staré kosti, precvičiť nôžky
a všetky dobré deti navštíviť
priamo u nich doma. A nielen on. Prach z kostí musel po
roku oprášiť aj čert a anjel
zase zvesiť z klinca svoje krídla, lebo sa blížil magický deň.
A viete ako to vlastne celé
bolo? No čítajte pozorne.
Bola sobota 5. december
a dedko Mikuláš zavítal do
Slaskej a hneď si to namieril
ako každý rok na obecný úrad.
Tam mu povedali, že detičky
boli poslušné celý rok a už ho
netrpezlivo doma čakajú. No
tak vám poviem, pýtal sa podrobne na všetky deti a teda
mal záznamy aj o tom, že
nie vždy poslúchali, ale tých
chvíľ, keď hnevali rodičov
bolo veľmi málo a preto sa
rozhodol, že darčeky deťom
Pokračovanie na str. 10

ŠTIEPKOVANIE SA OSVEDČILO

• S príchodom jari sme priniesli občanom novú bezplatnú službu a to štiepkovanie
konárov zo záhrad priamo
v záhradách. Obec touto službou zrušila pravidelný odvoz
konárov, nakoľko systém
odvozu bol náročný časovo
a aj finančne. Nechceli sme
však rušiť odvoz konárov skôr,
kým občanom neponúkneme
adekvátnu náhradu a to je od
jari štiepkovanie priamo pri
domoch. Systém je úplne jednoduchý. Občan, ktorý má
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opílené konáre oznámi túto
skutočnosť obecnému úradu
a ten zabezpečí ich zoštiepkovanie v najbližšie možnom termíne, ktorý občanovi oznámi.
Podmienky na bezplatné štiepkovanie má obec tri. Prvou je,
aby konáre neboli umiestnené
na verejnom priestranstve, ale
na pozemku vlastníka stromov.
Druhou je, aby bol prístup pre
obecný traktor a treťou je, aby
bola vždy prítomná jedna osoba
z domácnosti, ktorá bude nápoPokračovanie na str. 4
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VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ S BEZPLATNÝM INTERNETOM
• Projekt „Wifi pre Teba“,
ktorého špecifickým
cieľom je zvýšenie pokrytia
širokopásmovým internetom,
je o niečo bližšie k cieľu. Koncom novembra po schválení
finančných prostriedkov,
podpísal starosta obce zmluvu o poskytnutí nenávratných
finančných prostriedkov na
tento účel. Výška nenávratného finančného príspevku
bude maximálne v sume
14.250,00 eur. Náklady na
projekt predstavujú sumu
15.000,00 eur a spolufinancovanie obce bude v sume 750,00
eur. Po zrealizovaní projektu
budú na území obce vybudované wifi prístupové body (10

lokalít) na miestach komunálneho života, ktoré poskytnú
bezplatné pripojenie všetkým
občanom a návštevníkom
obce k širokopásmovému
internetu s minimálnou
rýchlosťou 30 Mbit/s, ktorá
bude garantovaná počas
celej doby projektu. Projekt bude realizovaný v roku
2021. Rozpočet obce na rok
2021 už počíta s poskytnutím
dotácie na tento účel v sume
14.250,00 eur a obec tiež
vyčlenila zo svojich zdrojov
sumu 750,00 eur na spolufinancovanie tohto projektu.
Je možné, že v ďalšom čísle
Hlásnika budeme môcť informovať o konkrétnych lokalitách, kde bude tento bezplatný
internet už plne k dispozícii.

ÚDRŽBA MIESTNEHO POTOKA

• Ešte pred realizáciou protipovodňových opatrení na
miestnom toku potoka, si
obec musela celý úsek prenajať
od vodohospodárov, inak by
úspešná v získaní eurodotácie
na tento účel nebola. A tak na
určitú dobu je obec nájomcom celého koryta, ktoré sa
nachádza ;v intraviláne obce
od futbalového ihriska až po
posledný rodinný dom pred
bývalým areálom JRD. Ako
nájomca máme právo, ale aj
povinnosť sa o stav koryta
starať. Pravdou je, že posledné roky sme tomu nevenova-

li veľkú pozornosť, nakoľko
pri pravidelnej údržbe verejných priestranstiev (kosenie 4x ročne a mulčovanie
veľkých plôch minimálne raz
za dva týždne) sme to jednoducho nestíhali. To nás
však samozrejme neospravedlňuje a priznávame, že sme
tok potoka zanedbali. Tento
rok sme sa rozhodli to zmeniť
a to dôkladným čistením od
samonáletov a od zaburinenia. Práce trvajúce nepretržite
asi osem dní priniesli svoj
výsledok. Vodný tok je nielen esteticky krajší, ale predo-

všetkým s väčšou prietočnosťou a bez zábran v ňom
v podobe samonáletov drevín.
Projekt protipovodňových
opatrení síce dno koryta
a brehy rozšíril na dostatočnú
kapacitu v prípade prívalových
dažďov, ale pri nedostatku vody to spôsobuje práve
zaburinenie a uchytávanie
samonáletových drevín. Od
roku 2021 chceme na miestnom potoku vykonávať údržbu 2x ročne a to vždy na jar
a následne na jeseň.
Výkon údržby však odhalil aj
dva negatívne javy s potokom
spojené. Prvý je ten, že niektorí
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občania si ho stále zamieňajú
s odpadkovým košom, aj keď
je to zakázané. Argument, že
voda zoberie všetko, neobstojí. Rozšírením koryta sa
voda rozlieva po väčšej ploche
a stráca na rýchlosti, takže
vhodený odpad zostáva v koryte. A ak aj príde väčšie voda,
odpad síce posunie o niečo
nižšie, kde sa sprieči a môže
spôsobiť aj vybreženie koryta a vytopenie pozemku, resp.
domu. Pri počte a druhoch
odpadov, ktoré sa v našej
obci separovať dajú, by nemal
mať nikto potrebu zbavovať
sa odpadu jeho vhodením do
potoka. Druhým negatívom
2/2020
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sú odpadové vody. Nezisťovali
sme zatiaľ podrobnosti a ani
konkrétne osoby, ale z obhliadky v samotnom koryte bolo
zrejmé, že pravdepodobne
niektoré domácnosti odvádzajú do potoka splaškové vody.
Pritom tam môžu putovať len
vyčistené vody z legálne povolených čističiek odpadových
vôd. V súčasnosti platná legislatíva nedovoľuje likvidáciu
odpadových vôd zo septikov

s prepadmi, resp. zo žúmp
do potoka. Každá domácnosť
má mať vodotesný pôvodný
septik bez prepadu do potoka, resp. vodotesnú žumpu.
A každá domácnosť musí vedieť preukázať za posledné dva
roky, ako sa odpadových vôd
zo septika alebo žumpy zbavila. Preto na túto skutočnosť
poukazujeme, aby potom, keď
ku kontrolám príde, nebolo
už neskoro.

OPRAVA ODVODŇOVACIEHO RIGOLU
• V časti obce Packál došlo
k poškodeniu odvodňovacieho rigolu, ktorý je na určitom
úseku otvorený a na určitom

úseku uzatvorený. A práve
na uzatvorenej časti, ktorá
sa nachádzala pod povrchom došlo k poškodeniu,

ktoré bolo zrejme spôsobené
stlačením ťažšou technikou.
Na vzniknutý problém nás
upozornili občania bývajúci
v tejto lokalite, ktorí spozorovali, že po dažďoch voda
samospádom neodteká, ale sa
pred problémovým úsekom
hromadí a následne vyteká
na cestu. Sonda vykonaná
krtkom zistila, že rigol nie je
priechodný a označila miesto,
kde k stlačeniu zrejme doš-

lo. Po výkope a očistení časti
odvodňovacej rúry bol problém jasný, keďže došlo k jej
prelomeniu. A tak objednaná
firma osadila náhradný diel
na chýbajúcej časti, vykonala
obsyp a zároveň miesto spevnila uložením železnej platne
na povrch tak, aby v minulosti vytvorený vjazd k domu
zostal zachovaný a slúžil aj
na prípadný dovoz dreva
a podobne.

NOVÉ VCHODOVÉ DVERE NA BUDOVE TJ

• Pandémia Covid-19 postihla aj
šport a to hlavne jarnú sezónu,
ktorá sa vôbec nehrala. Výpadok jarnej súťaže spôsobil, že aj
naše občianske združenie športový klub Slaská jarnú sezónu
vo futbale neodohralo. Toto
negatívum pre športovú verejnosť prinieslo pozitívum v tom,
že sa tým pádom neminula
celá dotácia, ktorú obec futbalistom na ich činnosť v tomto roku poskytla. A tak mohli
nasledovať len dve riešenia
a to, že športovci nevyčerpajú
celú dotáciu alebo sa nakoniec
použije na niečo so športom
spojené. Po vzájomnej dohode
2/2020
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medzi obcou a štatutárom
občianskeho združenia sa nakoniec našlo spoločné riešenie. A tým bolo rozhodnutie,
že z nevyčerpanej dotácie sa
uhradia náklady na výmenu
vchodových dverí na budove
TJ. Následne obec objednala
dodávateľa, ktorý za asistencie
člena športového klubu dvere
zameral podľa požiadaviek, vyrobil a nakoniec osadil. A tak aj
keď sa jarná sezóna nekonala,
vďaka tomu sa vymenili vchodové dvere bez toho, aby obec
zháňala finančné zdroje na ich
výmenu, keďže sa náklady uhradili z nevyčerpanej dotácie
OBEC
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ŠTIEPKOVANIE SA OSVEDČILO
Pokračovanie zo str. 1

mocná pri štiepkovaní. Vždy je
vhodné ukladať konáre na seba
a hrubšou stranou na jednom
mieste, uľahčuje to čas a samotnú manipuláciu s nimi. Štipka
je vhodná pod stromy, kvety,
malinčie a podobne, lebo časom
zhnije a má funkciu hnojiva. Tí,
ktorí našu službu v tomto roku
využili, vás určite ubezpečia, že

to išlo hladko bez problémov
s ohľadom na zdravie osôb,
ktoré s konármi manipulovali.
Vykladanie konárov k ceste a na
verejné priestranstvá povolené
nie je. Konáre sa majú zhromažďovať na pozemku toho,
z koho stromov pochádzajú,
kde budú následne bezplatne
zo strany obce zoštiepkované.

testovaní stretlo čo najmenej
ľudí a aby sme vyhoveli všetkým, ktorí o testovania prejavia
záujem. V našej obci sa ako
prvý dal otestovať starosta obce,
ktorý následne zostal ako dobrovoľník pri testovaní počas
celého dňa. Niektorí ho spoznali podľa hlasu a niektorí vôbec,
čo aspoň humorne odľahčovalo
celú atmosféru. V obci Slaská
bolo otestovaných 315 ľudí
a našťastie ani u jedného sa nepreukázal pozitívny test, čo nás
naozaj teší.

Celá táto akcia bola organizačne a personálne náročná, ale
zvládli sme ju. Poďakovať sa
chceme prednostovi Okresného úradu v Žiari nad Hronom,
p. Michalovi Zdychovi a pracovníkom odboru krízového
riadenia, ktorí nám boli skutočne veľmi nápomocní a to
nielen v línii všeobecných povinností, ale hlavne ľudským
prístupom k veci. Ďalej poďakovanie patrí prítomnému
príslušníkovi policajného zboru a prítomnému príslušníkovi
ozbrojených síl SR, ktorí rovnapríjme na vedomie a s čím sa ko nielen z výkonu ich povolastotožní.
nia, ale aj pozitívnym prístupom k povinnostiam, dotvárali
Po vyhlásení prvého ce- náš tím. Veľké ďakujem patrí
loplošného testovania boli
rozhodnutia štátu v tejto veci
pre obec záväzné, nakoľko obec
je súčasťou verejnej moci a jej
najnižšou zložkou ako samospráva. Preto aj obec Slaská
rozhodnutia v tejto veci rešpektovala a snažila sa zabezpečiť celoplošné testovanie
na jej území tak, aby nedošlo
zbytočne k žiadnemu problému.
A z týchto dôvodov sme do
každej domácnosti doručili harmonogram testovania, čím sme
sa chceli vyhnúť nadmernému
zhromažďovaniu ľudí na dvore
obecného úradu. Cely systém
testovania sme pripravovali so
zámerom, aby testovanie trvalo
čo najkratšie, aby sa spolu pri

TESTOVANIE NA COVID-19

• Situácia okolo pandémie
COVID-19 rozdeľuje spoločnosť, ba dokonca polarizuje. Sú
takí, čo tvrdia, že toto ochorenie neexistuje, resp. má veľmi
slabé príznaky, sú takí, čo zase
majú rešpekt pre touto pandémiou, no a žiaľ sú aj takí,
u ktorých v rodinách tento
vírus mal so sebou aj zubatú.
Vzhľadom na množstvo informácii a hlavne overených
a neoverených správ k tejto
téme, sa asi ani nemožno čudovať, že to spôsobuje chaos a niekedy priam ľudskú
nevraživosť. My však nechceme byť sudcami tohto stavu,
lebo k tomu sa majú vyjadrovať
odborníci a nie laická verejnosť bez akejkoľvek skúsenosti
a odbornej zdatnosti. Veď nakoniec každý má vlastný rozum
a je na ňom aké vysvetlenie
4
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zdravotníckemu personálu,
administratívnemu personálu
a dobrovoľníkom, že sa zhostili
úloh a pracovali ako švajčiarske
hodiny celý deň až do noci. Ale
chceme sa poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí sa prišli dať
otestovať, že ste akceptovali
harmonogram, že ste pozorne
počúvali pokyny priamo pri
testovaní a že každý jeden z vás
to absolvoval na jednotku. Aj to
je dôkaz vyspelosti spoločnosti, že sa niekedy musíme spolu
zomknúť a pomôcť si navzájom. No a na záver ďakujeme
Braňovi Sobotovi za výborný
obed, ktorý pre celý personál
navaril a niektorým občanom
za chutné slané a sladké pečivo, ktoré nám doniesli, aby sme
celodennú službu zvládli. Pre
objektivitu ešte uvádzame, že
Ministerstvo vnútra SR uhradilo obci Slaská náklady spojené
s uvedeným testovaním.
Je na každom z nás, aký poznatok sme si z tejto netradičnej
akcie odniesli. Pre nás je podstatné, že sme ju všetci spolu
zvládli a že nikto z nás nebol
pozitívny. Ďakujeme, že ste boli
zodpovední k sebe, aj k ostatným. Buďte hlavne zdraví.

2/2020
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ODVODŇOVACÍ ŽĽAB A RIGOL PRI KONZUME
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• Už roky bol problém s vodou
z dažďového zvodu z budovy
Konzum, ktorá pre nefunkčný
odvodňovací žľab vsakovala
do podložia na mieste výpustu a hľadali si cestu gravitačne
v najnižšom bode vo dvore
súkromného pozemku. Po
zrealizovaní izolácie strechy
Konzumu sme pristúpili k vyriešeniu aj tohto problému. Dali
sme osadiť nový odvodňovací
žľab, ktorý zachytí väčšinu
vody zo strechy a zviedli sme
ho do nového odvodňovacieho
rigolu popri chodníku, ktorý
dažďovú vodu odvedie až do
potoka. Zároveň sme ukončili
chodník z Tomáškovej dlažbou, aby nevznikol tzv. hluchý
priestor s blatom pre chodcov.
V budúcom roku sa chceme
venovať komplexnejšie priestoru okolo Konzumu až k autobusovej zastávke, kde by sme
doteraz rozbitý starý asfaltový
povrch radi vymenili za nový.

5
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STRECHA KONZUMU V NOVOM ŠATE
• Každý rok sa obec snaží
investovať do jej majetku,
aby postupne nehnuteľnosti
obce renovovala, zvyšovala
ich hodnotu a stabilizovala
ich účel využitia. Investičný
dlh sme mali aj voči budove
Konzum, v ktorej sme pred
mnohými rokmi síce vymenili časť okien, ale odvtedy
sme boli k tejto budove skúpy.
V tomto roku sa však dočkala časti renovácie aj ona a to

formou novej strešnej izolácie, ktorá zabezpečila nielen
nový povrch doterajšej krytiny, ale izoláciu voči dažďu
a snehu. Obec upustila od
zámeru výmeny krytiny, lebo
tá doterajšia (eternit) patrí
medzi nebezpečné odpady
a jej rozobratie a uloženie
na skládku nebezpečného
odpadu môže vykonávať len
certifikovaná firma a náklady tejto formy výmeny kry-

tiny by presahovali finančné
možnosti obce. Zvolili sme
radšej formu novej izolácie
strechy tak, aby to splnilo
svoj cieľ a do budovy nezatekalo. V budúcnosti chceme
pri tejto stavbe upriamiť
pozornosť ja dažďové žľaby
a zvody a následne na fasádu

HAVARIJNÝ STAV MOSTA NA PRIEHRADE

• O zlom technickom stave mos- obhliadkach padlo rozhod- postaviť mostné teleso, ktoré zo
ta na Priehrade ste už mali nutie, že tento most bude nut- statického hľadiska a z hľadiska
možnosť čítať. Po vykonaných né odstrániť a na jeho mieste bezpečnosti cestnej premávky
6
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stavby. Keďže sa budova nachádza v širšom centre obce,
máme záujem, aby nepôsobila ako strašiak, ale naopak
ako určitá dominanta z čias
minulých zvlášť preto, že z jej
prenájmu putuje do obecnej
pokladni pravidelné nájomné.

bude spĺňať všetky potrebné parametre. Pôvodný most
nerátal s takým zaťaženým a aj
preto technicky už nevydržal.
Obec v minulosti zafinancovala
kompletný technický projekt
revitalizácie tohto územia a disponuje aj platným stavebným
povolením. Keďže pôjde o nie
malý finančný náklad, obec
podala žiadosť na získanie
nenávratného finančného
príspevku, aby minimálne
polovicu nákladov financovala
z nenávratných zdrojov. Žiaľ,
celý proces posudzovania projektov je tak zdĺhavý, že ani po
uplynutí roka obec nepozná
výsledok. Zlý technický stav
mosta však už neznesie odklad.
Preto obec prikročila pred zim2/2020
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nou sezónou k opatreniu a objednala si stabilizáciu jeho povrchu v najproblémovejšej časti
s vystužením od spodnej časti
tak, aby zimné mesiace tento
most ešte prežil. V polovici
januára 2021 obec rozbieha
nové verejné obstarávanie
na zhotoviteľa diela tak, aby
v mesiaci máj začali samotné
stavebné práce. Vzhľadom na
úzku cestu v tomto úseku, asi
nebude možné zabezpečiť ani
dočasný jednoprofilový prejazd,
ale iba lávku pre peších. Preto
vlastníci dotknutých rodinných
domov po dohode s obcou budú
musieť svoje vozidlá parkovať
mimo ich trvalého pobytu
a budú musieť na nevyhnutný
čas strpieť obmedzenia, ktoré
si táto stavba vyžiada. Určite
nás to neteší, ale pre budúcnosť bude nutné na určitý čas
obetovať pohodlie dovozu
k domu za víziu nového mosta,
ktorý bude bezpečný a na dlhé
roky bude spájať časť Priehradu
s obcou. Financovanie uvedenej
revitalizácie bude v plnom rozsahu znášať obec bez akejkoľvek
dotácie.

DOPRAVNÉ ZNAČENIE NA DIELNIČKÁCH

• V časti obce Dielničky
dochádzalo pomerne dosť často
k vážnym kolíziám osobných
áut, ktoré našťastie neskončili
dopravnou nehodou a zrážkou,

OPÄŤ ZOSTALO AJ PRE LESNÚ ZVER

• Ovocná záhrada pri budove
materskej školy aj tento rok
„zarodila“. Kvitnúce ovocné
stromy neprekvapil mráz
a včielky si odviedli svoju
prácu. Aj preto boli v tomto
roku ovocné stromy obsypané
2/2020
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ovej k ceste III. triedy a opačne
za hlavnú a tak po nej aj jazdili.
Akosi poniektorí zabudli na vyhlášku a skutočnosť, že ak nie je
osadené dopravné značenie, tak
platí pravidlo pravej ruky. A to
v tomto prípade znamenalo dať
prednosť vozidlám prichádzajúcim práve z uličiek, ktoré sa
k ceste z Tomáškovej javili ako
cesty vedľajšie. Aby sa zabránilo prípadným dopravným
nehodám, objednala si obec
vypracovanie dopravného projektu na tento úsek a následne
požiadala príslušný dopravný
inšpektorát o vyjadrenie. Na
základe dopravného projektu
a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu došlo k osadeniu dopravného
značenia., ktoré dnes definuje,
ktorá z ciest je hlavná s tým,
že na priľahlých uličkách boli
osadené tzv. stopky. Chceme
len dodať, že počet dopravných
značiek, typy dopravných
lebo sa stihlo zabrzdiť. Tento značiek, veľkosť dopravných
stav vznikal preto, že v danom značiek a vzdialenosti ich
úseku nebolo osadené doprav- umiestnenia sú v súlade s norné značenie a mnohí vodiči mami a požiadavkami platnej
považovali cestu z Tomášk- legislatívy.
zvoli inú cestu. Tak ako vlani,
aj teraz sme ich radšej zbierali do vriec a vďaka horárovi
Zdenkovi Froncovi posielali
pre lesnú zver. A nebolo toho

málo. Tak veríme, že si obyvatelia lesa pochutili a my sme
sa vyhli nájazdu nepríjemných
ôs, ktoré by na hnijúcom ovocí
radi hodovali.

jablkami. A bolo ich neúrekom.
Aj keď si občas niekto z občanov niečo obral pre vlastnú potrebu, aj tak bolo stále
jabĺk prebytok. Nechceli sme
ich len tak odvážať na miestnu kompostáreň a radšej sme
OBEC / ZAUJÍMAVOSTI
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VIANOČNÝ DARČEK PRE VŠETKY DETI
• Vďaka získanej dotácie obec
disponovala finančnými zdrojmi na doplnenie oddychovej
zóny pri Coop Jednote o nové
detské prvky. Bola to aj požiadavka väčšiny mamičiek
s malými deťmi, keďže počet

detí pribúda a jedna preliezka dostatočná určite nebola.
Obec tak vykonala verejné obstarávanie a z množstva prihlásených subjektov vybrala
víťaza s najnižšou celkovou cenou za celok. Bola podpísaná

kúpna zmluva a zadaná objednávka na samotnú výrobu. Žiaľ
aj v tomto prípade zaúradoval
COVID-19, vďaka ktorému
sa posunuli termíny dodania
a nami plánovaná jeseň nové
detské prvky nepriniesla. Jar
2021 však už bude iná, lebo
k Vianociam už deti tento

darček mať budú. Realizuje sa
osadenie aj montáž, v jarných
mesiacoch dôjde k úprave
terénu a do ďalšej jesene by
mali pribudnúť aj nové lavičky
s košmi. Takže vianočný
darček pre všetky deti tento
rok bude a od jari ho malí šarvanci môžu plne využívať.

la kuchyňa bývalej materskej
školy nové využitie. Obec ju
prenajala zatiaľ na dobu určitú
živnostníkovi, ktorý v nej zriadil vývarovňu s rozvozom
obedov. A tak už je možné aj
v obci Slaská si priamo objednať obed s donáškou domov.
Obec zmenila aj vlastné zásady
príspevku na stravovanie pre
dôchodcov tak, že si od januára
2021 budú môcť vybrať aj
iného dodávateľa jedla,

s ktorým bude mať obec uzatvorenú zmluvu. Samozrejme
bude obec i naďalej dôchodcom
na obedy finančne prispievať.
Dodávateľa obedu si vyberie
senior sám s ohľadom na kvalitu jedla, ktorú vyhodnotí sám
podľa jeho skúseností.

VÝVAROVŇA S ROZVOZOM OBEDOV

• Bývalá materská škola čaká na
svoju príležitosť a hlavne na
vyhlásenie príslušnej výzvy,
cez ktorú by bolo možné získať
nenávratné finančné zdroje na
jej komplexnú rekonštrukciu,
pokiaľ by sa neohlásil zodpovedný partner zo súkromného
sektora. Obec má k dispozícii
štúdiu rekonštrukcie a tiež
technický projekt pre staveb-

8
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né povolenie. V posledných
týždňoch obecný úrad zabezpečoval vyjadrenia dotknutých
orgánov a vyzerá to tak, že
začiatkom roka 2021 bude
podaná žiadosť na vydanie
stavebného povolenia pre túto
rekonštrukciu.

Kým však uzrie svetlo sveta
samotná rekonštrukcia, naš-

ZAUJÍMAVOSTI

V prípade záujmu o odoberanie
obedov z tejto vývarovne kontaktuje priamo p. Branislava
Sobotu na tel. č. – 0948 852 432.
2/2020
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• Rok poznačený covidom-19
zanechal stopy aj v Slašťanskej kapele. Má za sebou iba
jedno vystúpenie a to hneď
v zahraničí. Prijali sme pozvanie na 16. ročník festivalu
dychových kapiel s názvom
Hudba bez hraníc, ktorý sa
konal v obci Dolní Studénky
pri okresnom meste Šumperk
v dňoch 11.-12. septembra.
V predvečer festivalu v piatok
11.9. vo večerných hodinách
v krásnom kutúrno-športovom
areáli v Dolních Studénkach
účinkovali rockové kapely, vo finále pred polnocou
nás zahriala kapela No Name.
V sobotu sme absolvovali hranie do pochodu pešou zónou
v Šumperku s polhodinovým
predpoludnajším koncertom
pri fontáne u Sovy. Hlavné
vystúpenie už iba dychových
orchestrov bolo v poobedňajších hodinách v Dolních
Studénkách, kde sa postupne
predstavili domáce orchestre:
Lašský orchester zo Štramberku, Bohemian marching
band zo Sokolova, Kotletova
hornícka hudba Rtyně z Podkrkonoší, domáca kapela
s recesistickým názvom Kdo
Má čas, Dychový orchester Zábřeh a ako jediný zahraničný účastník to doplnila
naša kapela. Koncertovanie
na veľkom pódiu s vynika-

SLAŠŤANSKÁ KAPELA V ZAHRANIČÍ

bez ktorej už v dnešnej dobe
klasická dychovka nevystupuje. Ako správny lokálpatriot
pomohol pri ozvučení aj pri
obecných akciách, bol starostlivý, vždy sa dalo na neho
spoľahnúť. Dychovka bola
jeho celoživotné hobby, ako
muzikant účinkoval aj v dychovej hudbe Minciar Kremnica a ako zvukár aj v dychovej
Žiaľ, rok 2020 priniesol pre hudbe Lutilka. V jeho osobe
kapelu aj veľmi smutný mo- sme stratili veľký pilier kapement, keď nás v októbri ly, o ktorý sa dalo vždy oprieť
nečakane navždy opustil náš a nahradiť ho bude veľmi ťažké,
zvukár a muzikant Ľubomír ale život ide ďalej a ak chceme
Hlaváčik. Úlohy zvukára sa existovať, budeme to musieť
chopil veľmi rýchlo po tom, poriešiť.
ako sme zakúpili aparatúru,
Ľubko, vďaka za všetko, zostaneš navždy v našich spomienkach.
júcim ozvučením sme si užili
s výborným výsledkom, o čom
svedčí aj pozvánka na budúci ročník. Naše poďakovanie
patrí starostovi obce a poslancom OZ za poskytnutie dotácie na úhradu dopravy na tento
festival. Veríme, že situácia sa
budúci rok zlepší a festivalu sa
opäť zúčastníme.

Miroslav Mikula, kapelník

by k hudbe a o tom, s akou
vervou sa pustil pri Slašťanskej
kapele do práce. Nielen ozvučenie, ale aj priestory a iné záležitosti rád zobral na seba, lebo
v tom videl zmysel. Ozvučenie
zabezpečoval nielen pre kapelu, ale viackrát aj pre obec bez
akéhokoľvek nároku na nejakú
odmenu, vo vlastnom osobnom
čase a cez víkendy. Jednoducho,
aj keď nebol občanom s trvalým
pobytom v Slaskej, s touto dedinou v srdci žil a aj tak konal.
Preto mu touto formou verejne
ďakujem za šírenie dobrého
mena Slaskej, za jeho pomoc
a hlavne, že tu bol s nami práve
ON. Naše posledné stretnutie
mám v živej pamäti a som
rád, že náhoda dopomohla, že
sme si stihli ešte podať ruky.
A Slašťanskej kapele na čele
s kapelníkom Mirkom ďakujem za to, že posledná rozlúčka
s Ľubkom bola skutočne dôstojná a neviem opísať ten síce
bezmocný pocit, ale s pokorou
v duši, keď sme kráčali za jeho
rakvou a za nami znela hudba
Slašťanskej kapely. Som presvedčený, že to Ľubko počul, videl a že zistil, že nikdy nebude
sám, ale s nami v spomienkach.

Nedá mi ako starostovi obce,
aby som sa nepripojil
k Mirkovým slovám, lebo Ľubkov odchod otriasol asi každým,
kto ho len trochu poznal.
Pre mňa bol stelesnením
dobrej nálady, vždy usmiaty
a ak ste aj mali zlý deň, po stretnutí s ním svietilo vždy „slnko“.
Nehovoriac naozaj o jeho hob- Mgr. Daniel Gelien, starosta obce
2/2020
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A PREDSA PRIŠIEL AJ MIKULÁŠ
Pokračovanie zo str. 1
veľmi rád odovzdá. A tak sa
vybral spolu so svojimi pomocníkmi do dedinky a nebol sám. Spoločnosť mu
robil strašne vyzerajúci, no
srdcom dobrý čert a samou
nevinnosťou opradený anjel. Mikulášov príchod po
minulé roky do sály kulturáku oznamoval zvuk zvonca. Lenže v dedine ho počuť
nebolo a tak sa Mikuláš rozhodol inak a prizval do svojho sprievodu aj chlapcov zo
Slašťanskej kapely, ktorí sú
jeho kamaráti, lebo každý
rok ich stretáva na mikulášskom punči. A veru vianočné
koledy bolo počuť naďaleko
a deti vďaka nim vedeli, že
nastal ten pravý čas vystrčiť
nos z domu. Všetky detičky
pekne čakali pred bránami,
už z diaľky na neho kričali,
s radosťou mu zaspievali, alebo mu zarecitovali básničku,
aby potešili jeho ušká a niektoré mu odovzdali aj listy pre
Ježiška, v ktorých bol zoz-

nam prianí. Deti sa nikoho
nebáli a veselo komunikovali
aj s čertom, či anjelom. Ako
čas plynul, tak sa Mikuláš ani
nenazdal, prešiel celú Slaskú
krížom krážom a obdaroval všetky deti, ktoré mal na
zozname. Povedal, že do
Slaskej chodí rád, lebo deti sú
tu veľmi dobré a vychované,
lebo každé dieťa ho pekne
pozdravilo, pekne sa predstavilo, venovalo mu úprimný
úsmev a za darček poďakovalo. V očiach detí bolo vidieť
radosť, že ich Mikuláš neobišiel a v očiach rodičov
a starých rodičov zase hrdosť
na svoje nebojácne ratolesti. Bol to teda jeden skvelý
večer. Unavený Mikuláš sa
potom pobral o dedinku ďalej
hľadať ďalšie dobré deti. Pri
odchode poznamenal, že mu
už rôčky pribúdajú a preto dúfa, že o rok sa stretne
s deťmi v kultúrnom dome
a užije si ako roky pred tým aj
trochu punču a koláčikov, ale

SENIOR KLUB SLASKÁ

• Pre tento rok 2020 a náš
spoločn ý ž iv ot asi b ud e
vyznievať odkaz zo 17. novembra 1989 dosť nostalgicky. Slogan sľubovali sme
si mimo iné lásku a vydržať. Po rokoch prebudenia
a následnom vytriezvení, sme
voči sebe uzavretí, stále sa
ponáhľame a vzájomná komunikácia nefunguje. Sme
stále pod nejakým tlakom
a stresom. Slovo pandémia
v nás vyvoláva obavu o svoje
zdravie aj súkromie. Ďalším
nepríjemným prekvapením
bol návrh na 13. dôchodok vo
výške 460 € pre každého starobného dôchodcu, kde pos10
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tupne prichádzali zmeny, na
ktoré hlavne starší občania už
toľko nereagovali. Stali sa bezradní a to hlavne dôchodcovia
s nízkym príjmom. Dostali
sme nové informácie o zriadení tabuľkového výpočtu
s názvom tradičné prilepšenie
k penzií vyplatené v decembri. A to je to, čo prežívame
osobne. Aká je budúcnosť
dôchodcov? Odpovede neprichádzali ani z Jednoty
dôchodcov Slovenska. Preto sa na stretnutí výboru zo
JDS Slaská pripravilo riešenie
na vytvorení samostatného
občianskeho združenia Senior
Klub Slaská – vytvorením

hlavne si vychutná stretnutie
Slašťanov v dobrej nálade.
A po týchto slovách nám už
len zakýval a spolu s čertom
a anjelom sa stratili v tme.
Dostať k nám Mikuláša so
sprievodom nebolo ľahké
a radi by sme sa za to poďakovali Peťovi Trenčanovi,
Miškovi Multánovi a Zuzke
Mojžišovej, ktorých známosti na tých správnych miestach urobili divy. No a poďa-

vlastných stanov bez rozhodovania nadriadených orgánov. Toto bolo prednesené na
spoločnom stretnutí v klube
dôchodcov dňa 29.8.2020,
kde konečne po dlhej dobe
sme sa stretli – ten kto chcel
a mal čas. Podporiť nás prišla
aj Anka Hurtíková za obecný
úrad, ktorý jednoznačne podporuje našu aktivitu a hlavne
je nápomocný. Zároveň bol
prejednaný návrh stanov.
Dňa 3.10.2020 sa stretol výbor, ktorý prejednal schválenie stanov a tie sa následne
poslali Ministerstvu vnútra
SR na schválenie. Súčasťou
bolo aj predelenie IČO. Pre
nás dôchodcov je priorita náš
život v obci pri spoločných akciách, posedeniach, aby každý

KULTÚRA

kovať sa chceme aj Slašťanskej
kapele na čele s kapelníkom
Mirkom Mikulom, lebo atmosféra Vianoc vďaka ich
hudbe bola pravá a nefalšovaná a otvárala mnohé
okná, v ktorých sa aj tí starší
myšlienkami radi vrátili do
detských čias. A presne aj to
bolo cieľom Mikuláša, aby
v domácnostiach zavládla
láska, porozumenie a dobrá
vôľa, lebo už o pár dní sú tu
Vianoce.

mal zo vzájomného stretnutia
dobrý pocit a to čo sa vytráca, vzájomná úcta. Je isté, že
na rok 2021 máme plány – aj
návrhy, ktoré sa budú podľa
daných podmienok opravovať a doplňovať. Preto som
presvedčený, že sa nám podarí spríjemniť naše starnutie
a zároveň skúsime niečo urobiť aj pre našu budúcnosť a
počúvajme aj dobré správy.
Tento rok nám vzal spoločné
akcie, stretnutia, ale skúsme
to prekonať a vydržme,
zaslúžime si žiť slušne.
Želám vám veľa šťastia

Petr Procházka
predseda Senior klub Slaská
2/2020
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V SEPARÁCII ODPADOV NAPREDUJEME

• Ako prvé môžeme napísať, že
väčšina občanov obce pochopila, že separácia komunálneho odpadu prináša svoje ovocie, dokáže znižovať objem
zmesového komunálneho
odpadu, ktorý sa za spoplatnenie odváža a drží výšku
poplatku za odpady na viac
ako udržateľnej úrovni v porovnaní v rámci okresu Žiar
nad Hronom. Aj zákonodarca
týmto spôsobom motivuje občanov, keď cenu za skládkovanie
odpadu na skládkach určuje nie paušálne a rovnako pre
každú obec a mesto, ale podľa
miery separácie komunálnych
odpadov v danej obci za predchádzajúci rok. A čím je miera
separácie vyššia, tým je tento
poplatok za uloženie odpadu na skládke nižší za každú
jednu tonu. S potešením vám
môžeme oznámiť, že v separácii
odpadov napredujeme. V roku
2018 sme vyseparovali 54,19 %
z celkového množstva odpadov
vzniknutého na území obce.
V roku 2019 sme trochu v snahe
poľavili a vyseparovali sme „len“
48,78 % z celkového množstva
odpadov vzniknutého na území
obce. V tomto ruku sme však
všetci zabrali a mali by sme
2/2020
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v separácii presiahnuť hranicu 60 % z celkového množstva
odpadov vzniknutého na území
obce. Presné čísla budeme
vedieť v januári 2021 po uzatvorení roka a po doručení
všetkých potvrdení, ale podľa
našich interných záznamov
túto hranicu zdoláme.
Prekročením hranice 60 % si
zabezpečíme najnižšiu cenu za
tonu uloženého odpadu a to
v sume 11,00 eur/tona. Ročný
poplatok v sume 4,00 eur na
osobu zvyšujeme len o jedno
euro na 5,00 eur na osobu a to
z dôvodu, že obec je zo zákona od 1. januára 2021 povinná
zbierať aj biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, čím
jej vzniknú náklady na nové
špeciálne zberné nádoby
a odvoz tohto odpadu. Avšak
aj poplatok 5,00 eur na osobu je
menší ako v minulosti vyberaný
poplatok 6,50 eur na osobu a to
už nehovoríme v porovnaní
s poplatkami v iných obciach.

kontajnera je možné odovzdať
biele aj farebné sklo. V prípade
fliaš a pohárov je potrebné pred
odovzdaním odstrániť z nich
kovové uzávery. Do uvedeného
kontajnera nie je povolené
odovzdávať zrkadlá a autosklá.
Odovzdanie skla je bezplatné.

Separácia komunálneho odpadu

Papier
Papier sa odovzdáva na zbernom dvore, kde je uskladnený.
Papier je možné 2x ročne
odovzdať aj v obci mobilnému
výkupcovi, s ktorým má obec
uzatvorenú zmluvu. O termíne
a čase výkupu papiera je verejnosť informovaná prostredníctvom miestneho rozhlasu,
webového sídla obce
www.slaská.sk, sociálnej sieti
facebook a odoslaných sms
na mobilné telefóny. V rámci papiera sa zvlášť separuje
kartón a zvlášť noviny, časopisy, kancelársky papier a pod.
Odovzdanie papiera je bezplatné.

Sklo
Sklo sa odovzdáva do určeného
veľkokapacitného kontajnera
pristaveného pri zbernom
dvore. Uvedený kontajner je
verejnosti prístupný celoročne
bez obmedzenia. Do toho istého

Kovy
Kovy sa odovzdávajú na zbernom dvore, kde sú uskladnené. Drobné kovy (plechovky, konzervy a pod.) je
možné odovzdávať aj v obci
do určených zberných nádob,

Pre naplnenie tohto spoločného
cieľa uvádzame nasledovné
podmienky separácie, ktoré sa
snažíme v obci dodržiavať.

Naša úspešnosť bola, je a bude
závislá od vás, občanov obce.
Ak nepoľavíme a trend separácie nielen udržíme, ale aj
skvalitníme, tak si nízku výšku
poplatku udržíme dlhodobo.
INFORMÁCIE
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ktoré sa nachádzajú na štyroch stanovištiach, sú riadne
označené a verejnosti prístupné
celoročne bez obmedzenia.
Odovzdanie kovov je bezplatné.
Plasty
Plasty sa odovzdávajú na zbernom dvore, kde sú uskladnené.
Zber plastov je vykonávaný aj
od domácností podľa harmonogramu, ktorý je stanovený na
jeden kalendárny rok. Tento
harmonogram je doručený do
každej domácnosti a je zverejnený na webovom sídle obce
www.slaska.sk. Odovzdanie
plastov je bezplatné.

vateľom bezplatnú službu štiepkovania priamo v záhradách.
Odovzdanie biologicky rozložiteľného odpadu je bezplatné.
Biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad
Biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad z domácností bude možné od 1.1.2021
odovzdávať do určených zberných nádob, ktoré sa budú nachádzať na štyroch stanoviš-

mou tzv. žetónového systému.
Zbernými nádobami určenými
na zber zmesového komunálneho odpadu v obci je nádoba
s objemom 110 litrov. Nádoba
môže byť plastová alebo plechová. Náklady na zbernú nádobu
na zmesový komunálny odpad
znáša pôvodný pôvodca odpadu. Náklady na zbernú nádobu
obec nezahŕňa do miestneho
poplatku. Zbernú nádobu je
možné zakúpiť od obce, resp.

Objemný odpad
Objemný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore v obci,
kde je uložený do určeného
veľkokapacitného kontajnera.
Náklady za odvoz a likvidáciu
objemného odpadu sú zahrnuté
v povinnom ročnom poplatku.

Drevo
Drevný odpad sa odovzdáva
na zbernom dvore, kde je uskladnený. Odovzdanie dreva je
bezplatné.
Viacvrstvové kompozity
(tetrapaky)
Viacvrstvové kompozity sa
odovzdávajú na zbernom
dvore do určenej zbernej nádoby. Viacvrstvové kompozity
je možné odovzdávať aj v obci
do určených zberných nádob,
ktoré sa nachádzajú na štyroch stanovištiach, sú riadne
označené a verejnosti prístupné
celoročne bez obmedzenia.
Odovzdanie viacvrstvových
kompozitov (tetrapakov) je
bezplatné.
Biologicky rozložiteľné
odpady
Biologicky rozložiteľné odpady
zo záhrad, parkov, verejných
priestranstiev a cintorína sa
odovzdávajú do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené na štyroch stanovištiach a verejnosti sú prístupné
celoročne bez obmedzenia.
Obec umožňuje obyvateľom
ako pôvodcom biologicky rozložiteľného odpadu aj kompostovanie. V prípade konárov zo
stromov obec poskytuje oby12
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množstvový zber drobného
stavebného odpadu. Drobný
stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore, kde je
vážený a uložený do určeného
veľkokapacitného kontajnera.
Obec vydá tzv. potvrdenie
o odovzdaní drobného stavebného odpadu s uvedením hmotnosti, na základe ktorého je
do pokladne obecného úradu
uhrádzaný poplatok za drobný stavebný odpad, ktorý je
0,07 €/kg.

tiach, budú riadne označené
a verejnosti prístupné celoročne
bez obmedzenia. Náklady na
odvoz a likvidáciu biologicky
rozložiteľného kuchynského
odpadu sú zahrnuté v povinnom ročnom poplatku.
Jedlé oleje a tuky z domácností
Jedlé oleje a tuky z domácností sa odovzdávajú na zbernom
dvore do špeciálnej nádoby.
Odovzdanie jedlých olejov a tukov z domácností je bezplatné.

u iného predajcu za podmienky,
že bude kompatibilná s nádobami používanými v obci na
zmesový komunálny odpad.
Zber je vykonávaný podľa harmonogramu, ktorý je stanovený
na jeden kalendárny rok. Tento
harmonogram je doručený do
každej domácnosti a je zverejnený na webovom sídle obce
www.slaska.sk. Náklady na
odvoz a likvidáciu zmesového
komunálneho odpadu sú zahrnuté v povinnom ročnom
poplatku, ktorý je 5,00 €/osoba/rok, ak sa občan zapojí do
množstvového zberu.

Zmesový komunálny odpad
Na území obce je zavedený
množstvový zber zmesových Drobný stavebný odpad
komunálnych odpadov for- Na území obce je zavedený
INFORMÁCIE

Odpad s obsahom škodlivín
Odpad s obsahom škodlivín
sa odovzdáva na zbernom
dvore v obci, kde je uložený
do určeného špeciálneho kontajnera. Odpad s obsahom
škodlivín je možné 3x ročne
odovzdať aj do mobilnej zberne,
ktorá je v obci pristavená. O termíne a čase pristavenia zberne
je verejnosť informovaná
prostredníctvom miestneho
rozhlasu, webového sídla obce
www.slaská.sk, sociálnej sieti
facebook a odoslaných sms na
mobilné telefóny. Náklady za
odvoz a likvidáciu odpadu s obsahom škodlivín sú zahrnuté
v povinnom ročnom poplatku.
Elektroodpad/batérie/akumulátory
Elektroodpad, batérie, akumulátory a pod. sa odovzdávajú
na zbernom dvore. Elektroodpad, batérie, akumulátory a pod.
je možné 3x ročne odovzdať
aj do mobilnej zberne, ktorá
je v obci pristavená. O termíne a čase pristavenia zberne
je verejnosť informovaná
prostredníctvom miestneho
2/2020
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rozhlasu, webového sídla obce
www.slaská.sk, sociálnej sieti
facebook a odoslaných sms
na mobilné telefóny. Občania môžu tento druh odpadu
odovzdať aj na predajných miestach u distribútora elektroniky,
batérií a akumulátorov, alebo
na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom
o odpadoch. Náklady za odvoz
a likvidáciu tohto odpadu sú
zahrnuté v povinnom ročnom
poplatku.
Prevádzka zberného dvora
Zberný dvor je otvorený
v pracovné dni od 7,00 hod.
do 15,00 hod. s tým, že sa
pôvodca odpadu vopred ohlási na obecnom úrade alebo
každú sobotu od 11,00 hod. do
12,00 hod. Prevádzkový poriadok zberného dvora je zverejnený na webovom sídle obce
www.slaska.sk. Len chceme
pripomenúť, že zberný dvor
bol zriadený pre triedený zber
a veľkoobjemový odpad. To
znamená, že je možné tam
odovzdať len už vytriedené zložky odpadu. Zamestnanci obce
prevádzku zberného dvora za-

bezpečujú popri inej práci a nie
je ich povinnosťou za niekoho
odpad triediť. Odpad má byť do
zberného dvora odovzdaný už
vytriedený, v opačnom prípade
nebude prevzatý a bude
vrátený pôvodcovi. Rovnako
nie je povolené odovzdávať
na zberný dvor zmesový komunálny odpad, ktorý patrí do
zbernej nádoby v jednotlivých
domácnostiach. Do zberného
dvora sa odovzdáva okrem
triedených zložiek odpadov
aj objemový odpad, ktorý sa
nedá vytriediť a nezmestí sa
do zbernej nádoby na zmesový
komunálny odpad. V opačnom
prípade nebude tento zmesový
komunálny odpad prevzatý a bude vrátený pôvodcovi.
Mnohí si zberný dvor zamieňajú so zbernou nádobou, ktorú
majú vlastniť pri každej domácnosti a preto bude sprísnená
kontrola všetkých druhov
odpadov, ktoré budú do zberného dvora odovzdávané. Sme
názoru, že sme vytvorili pre
občanov veľmi finančne priaznivý systém separácie odpadov a zabránime tomu, aby
tento systém niekto zneužíval

spôsobom, že si cez zberný odvážať formou zbernej nádodvor bude riešiť zmesový ko- by od domácnosti cez množstmunálny odpad, ktorý si má dať vový zber (žetónový systém).

PREKROČILI SME HRANICU
500 OBYVATEĽOV

• V jesenných mesiacoch tohto
roka sme v počte obyvateľov
prekročili hranicu 500. Len
zo zaujímavosti uvádzame,
že naposledy mala obec 500
a viac obyvateľov v roku 1994
a to presne 521. Trvalo celých
26 rokov, kým sa počet obyvateľov obce dostal opäť cez
hranicu 500. Zvýšený počet
obyvateľov s trvalým pobytom
spôsobili dva faktory. Jedným
je lokalita DIELY, pribúdajúci
počet skolaudovaných rodinných domov a s tým spojené
prihlásenie vlastníkov na trvalý
pobyt. Druhým je rekonštrukcia domov, resp. výstavba
nových v intraviláne obce, kde
stáli pôvodné rodinné domy.
Ak sme v poslednom Hlásniku
písali o tom, prečo je prihlásenie sa na trvalý pobyt pre obec
dôležitý, tak v týchto časoch sa

to presne potvrdilo. Výpadky
podielu z príjmu dane fyzických
osôb závislého aj na počte obyvateľov z dôvodu nepriaznivej
ekonomickej situácie v štáte sa
v našom prípade vykryl práve
vyšším počtom občanov s trvalým pobytom. Prečo? Lebo
aj keď došlo ku kráteniu podielu uvedenej dane, finančne
sme skončili vďaka zvýšenému
počtu obyvateľov minimálne
na pozícii ako v časoch, keď
bol výber uvedenej dane oveľa
vyšší. Preto jednou z foriem ako
môže vlastník nehnuteľnosti
obci pomôcť, je prihlásenie sa
na trvalý pobyt, čím mnohí len
potvrdia existujúci stav, keď
v obci dlhodobo žijú, požívajú
práva ako občania s trvalým pobytom, ale obec z nich zo štátu
doteraz nedostala ani jeden cent
na podiele dane

POZEMKOVÁ „AMNESTIA“ EŠTE TRVÁ
• Informovali sme verejnosť, že
obec poskytuje do konca roka
možnosť, aby tí, čo zaberajú obecné pozemky, požiadali
o ich odkúpenie do 31.12.2020
a obec im bude garantovať
kúpnu cenu v sume 3,00 €/m2.
Na tento oznam už reagovala prvá desiatka záujemcov
a prvé predaje na základe
týchto žiadostí boli schválené
už na decembrovom rokovaní
obecného zastupiteľstva. Sú dva
typy žiadateľov. Jednej skupine
môže byť predaj schválený dvojstupňovým procesom v zmysle
zákona o majetku obcí. Druhá
skupina zaberá pozemky,
2/2020
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trhovú hodnotu. V prípade, že
zo strany vlastníkov rodinných
domov bude i naďalej trvať záber
ktoré presahujú hranice dvo- následne sa začne dvojstupňový obecného pozemku a obec
rov a záhrad a tam je potrebné proces schvaľovania predaja. takýto záber zistí, ponúkne
najskôr zabratý pozemok geo- Preto všetci, ktorí majú záujem písomne poslednýkrát možnosť
deticky zamerať, aby sa vytvo- si vlastníctvo zabratých pozem- v y s p o r i a d a ť s i p o z e m o k
rila samostatná parcela a určila kov vysporiadať, ostáva im ešte odkúpením. Ak nebude žiadsa výmera zabratého pozemku. čas, aby svoju žiadosť podali do na reakcia na poslednú výzvu,
Aj tejto druhej skupine garan- konca tohto roka.
obec pravdepodobne pristúpi
tujeme cenu v sume 3,00 €/m2
k riešeniu veci súdnou cestou.
za podmienky, že žiadosť Čo v prípade, že sa takáto Samozrejme, že súdny proces je
o odkúpenie doručí obci najnes- žiadosť do konca roka nepodá? poslednou možnosťou, ktorou
kôr do 31.12.2020. K podaniu O vysporiadanie zabratého by sme chceli tento stav riešiť,
samotnej písomnej žiadosti pozemku môžu žiadatelia nakoľko nemáme záujem, aby
nie je ešte potrebné priložiť samozrejme požiadať aj od vlastníci rodinných domov zbypríslušný geometrický plán, 1.1.2021, avšak cena bude točne platili súdne trovy a troktorý je možné dať vyhotoviť zo strany obce vyššia a to vy právneho zastúpenia. Avšak
aj následne v roku 2021 a do- 5,00 €/m2 a to z dôvodu, že tiež žiadame o pochopenie, že
datočne ho k pôvodnej žiados- obec dlhodobo držala níz- asi by sa nikomu nepáčilo, keby
ti o odkúpenie len doložiť. Až ku cenu a nezohľadňovala jej obec bez odplaty užívala nieINFORMÁCIE
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koho pozemok bez záujmu
vec riešiť. Preto očakávame,
že nami ponúknutú pozemkovú „amnestiu“ využijú všetci,
ktorých sa dotýka a že k riešeniu stavu záberu obecného
pozemku nebudeme musieť ani
v jednom prípade riešiť cestou
súdu. Ak si niekto nie je istý, či

zaberá obecný pozemok a nie
je technicky zdatný, aby si to
sám cez jeho počítač a údaje
katastra preveril, môže kontaktovať obecný úrad, ktorý stav
vlastníctva preverí a poskytne
relevantnú informáciu o zábere,
resp. nezábere obecného pozemku. Už tak učinili mnohí z vás.

getačného obdobia. Vlastníci,
ktorých sa to týka, budú na
túto skutočnosť upozornený
zo strany obce aj písomne.
V prípade, že tak neurobí vlastník, urobí tak v mesiaci marec
2021 správca komunikácie alebo priestranstva.

priestranstiev, radi by sme
zabezpečovali služby odvozu zmesového komunálneho
odpadu a triedeného odpadu,
radi by sme zabezpečili osvetlenie všetkých miestnych komunikácii a radi by sme zabránili
skratom na elektrickom ve-

Nemajte nám za zlé, že od vás
vyžadujeme takúto úpravu
drevín, ale radi by sme vykonávali dostatočne údržbu
ciest, chodníkov a verejných

dení. Všetko toto sú služby pre
vás občanov a my ich chceme
poskytovať štandardne a bez
problémov. Ďakujeme za pochopenie.

VÝZVA NA OPÍLENIE PRESAHUJÚCICH
KONÁROV
• Pribúdajú prípady, keď na
verejnom priestranstve bez
súhlasu vlastníka pozemku
dochádza k výsadbe stromov.
Zabúdame, že vlastník pozemku je zároveň aj vlastníkom
dreviny, ktorá na ňom rastie
a bez jeho súhlasu by sa výsadba vykonávať vôbec nemala. Asi by sa nikomu nepáčilo,
keby obec na jeho pozemku
bez opýtania vysadila stromy.
Nie sme proti výsadbe stromov v obci, sme proti neriadenej výsadbe, ktorá neskôr
spôsobuje značné problémy.
Presne takýmto príkladom je
výsadba v minulosti v časti
obce Packál, kde boli vysadené
väčšinou ihličnany, ktoré dnes
dosahujú veľkej výšky, zasahujú priamo do elektrického
vedenia, čím spôsobujú jeho
skratovanie a následne aj
skratovanie celého verejného
osvetlenia v obci. Naviac takto
vysadené stromy svojim rozsahom úplne zakrývajú existujúce lampy verejného osvetlenia, čím miestna komunikácia
na tejto ulici nie je vôbec osvetlená a verejné osvetlenie tam
neplní absolútne žiadny účel
a spotreba elektrickej energie
na to vynaložená je plytvaním
finančných zdrojov obce. Aj
preto dôjde k vypíleniu týchto
nevhodne vysadených stromov.

točnosť, že mnohí z nás pri
výsadbe stromov berieme
ohľad na to, aby sme čo najmenej budúcou korunou stromu
zasiahli naše dvory a záhrady
a tak výsadbu vykonávame čo
najbližšie k oploteniu našich
pozemkov. Stromy potom
konármi presahujú ďaleko za
naše oplotenia a zasahujú do
telesa miestnych komunikácii
alebo presahujú nad obecné
chodníky a priestranstvá.
V prípade miestnych komunikácií sa nám následne zvyšuje počet sťažností dodávateľov
služby odvozu zmesového
komunálneho odpadu, odvozu triedeného odpadu alebo
pri výkone zimnej údržby, že
práve tieto konáre zabraňujú
výhľadu, poškodzujú predné
a bočné sklá vozidiel a podobne.
V prípade chodníkov sú
tieto znečisťované padajúcim
ovocím alebo lístím, ktorých
následné odstránenie musí
vykonať vo svojej réžii obec.
V prípade verejných priestranstiev zavadzajú konáre pri
výkone kosby a rovnako
sú znečisťované padajúcim
ovocím a lístím. Preto touto
cestou vyzývame vlastníkov
pozemkov, na ktorých dreviny rastú a ktorých konáre
presahujú cez oplotenie, aby
súbežne s hranicou ich pozemku a oplotenia vykonali ich
opílenie do konca februára
Ďalším fenoménom je sku- 2021, teda počas mimove14
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JEŽIŠ JE NÁŠ SPASITEĽ, KRISTUS, PÁN.
• Milí Slašťania, a znovu sú
Vianoce.
Vianoce by sme mohli nazvať sviatkami dobrých správ.
Snažíme sa niečím potešiť
svojich blízkych a priateľov.
Posielame si pozdravy a dobré
žičenia.

INFORMÁCIE / PRÍHOVOR

Toto všetko má však pôvod
v tej najlepšej a najdôležitejšej správe, ktorá zaznela v tú
noc betlehemským pastierom:
„Dnes sa vám v Dávidovom
meste narodil Spasiteľ Kristus
Pán“ a pokračovala na adresu všetkých obyvateľov našej
planéty. ,,Sláva Bohu na výsos2/2020

10. 12. 2020 20:30:47

Hlásnik
tiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle.

Kto je ochotný pozerať sa na
neho s vierou, tomu toto Dieťa
povie bez slov dôležité veci.
Jeho posolstvo vnímali a vyjadrili mnohí významní umelci, hudobníci a speváci, ale aj
toľkí úprimní veriaci ľudia
skutkami veľkodušnej lásky
k blížnemu. Skúsme sa pred
jasličkami zamyslieť nad tým,
čo hovorí nám a ako by mala
vyzerať naša odpoveď na jeho
posolstvo.

zhromaždenia ide o veria- klonu, lebo na základe posolcich a pokrstených ľudí, ktorí stva vedeli, kým je toto Dieťa.
chcú svojim duchovným zraČo sa to vlastne na tie prvé
kom vidieť Ježiša, jeho skut- Ak sme si aj my, drahí SlašťaVianoce stalo? Prečo má naroky, život, chcú počúvať jeho nia, aspoň trochu uvedomili
denie práve tohto chudobného
slovo, učenie, jeho skutky, nielen to, čo sa stalo v Betledieťaťa taký význam? To vyživot, chcú počúvať jeho slovo, heme, ale aj to, čo sa deje
plýva z toho, kým to dieťa je.
učenie, jeho pravdu a vďaka pri každej bohoslužbe, pri
Boží posol o ňom povedal, že je
jeho duchovnej, ale skutočnej každej svätej omši, nemaSpasiteľ, Kristus, Pán. Spasiteľ
prítomnosti čítanie textov už li by sme urobiť všetko
znamená, že je Bohom poslaný
nie je len počúvaním nejakých možné, aby sme sa s radostzáchranca človeka a ľudstva.
dávnych historiek, ale Ježiš sa nou vierou zúčastňovali na
Kristus je z gréckeho významu,
v týchto slovách a činoch stá- zhromaždení Cirkvi najmä
ktorý znamená pomazaný, čiže
va prítomným, oslovuje nás, každú nedeľu a prikázaný svianaplnený Božím Duchom. Pod Veľmi dôležití sú pre nás tí, čo pôsobí na nás svojou láskou tok, najväčšie cirkevné sviatky
vedením tohto Ducha a s jeho mali možnosť byť v priamom vyžarujúcou z jeho slov a skut- Vianoce a Veľkú Noc? S viemocou má uskutočniť dielo a osobnom kontakte s osobou kov, ktoré uskutočnil pre nás, rou počúvajme Ježiša v jeho
spásy. A napokon Pán nie je Ježiša Krista. Jedným z nich je na našu záchranu. Takto sa jeho slove, odpovedajme mu svozdvorilostné oslovenie nieko- aj apoštol Ján. Jeden svoj list slovo stáva živým, pozýva nás jim životom, prejavme mu
ho, slovo Kyrios (Pán), používal uvádza takto: ,,Čo sme počuli, dialógu a k osobnej odpovedi. poklonu ako Bohu a prijmime
grécky text Starého zákona na čo sme na vlastné oči videli, na Ak tomuto spoločenstvu pred- ho ako duchovný pokrm do
označenie samého Boha. Teda čo sme hľadeli a čoho sa naše sedá kňaz, ktorý je na základe čistého srdca.
to Dieťa v jasličkách je sám ruky dotýkali, to zvestujeme: svätenia nositeľom Ježišovej
Boh! Podstata Vianoc je v tom, Slovo života. Lebo zjavil sa danej duchovnej moci, že Potom je tu nádej, že postupne
že Slovo, skrze ktoré Boh stvo- ž i v o t a m y s m e v i d e l i , môže konať v jeho mene, stáva sa budeme na svojom živote
ril a udržiava celý vesmír, sa dosvedčujeme a zvestujeme sa on sám prítomným v chlebe presviedčať o tom, že sú pravv konkrétnom čase a na kon- nám večný život, ktorý bol premenenom mocou jeho slov divé slová, ktoré o ňom povekrétnom mieste narodilo ako u Otca a zjavil sa nám.“ Títo na jeho telo a v kalichu je po dal pastierom anjel, že on je
ľudské dieťa, stalo sa človekom priami svedkovia, ako bola premenení jeho krv.
naozaj náš „Spasiteľ, Kristus
na našu záchranu. Stáva sa, že Ježišova matka, betlehemskí
Pán.“
nejaký vládca pošle do cudzej pastieri, neskôr mnohí Ježišoví ,,Poďme do Betlehema“, povekrajiny svojho diplomata, aby nasledovníci a najmä apoštoli, dali si pastieri, keď im anjel Drahí Slašťania, radostné
nadviazal priateľské vzťahy. sprostredkovali svojim pos- oznámil, čo sa tam stalo. Keď a požehnané vianočné sviatÚlohou takéhoto posla je pretl- lucháčom slová a činy tohto ta prišli, našli to, čo im bolo ky vám zo srdca všetkým želá
močiť do reči a kultúry daného Slova. Aby sa Ježišovo posol- povedané v posolstve: dieťa a v modlitbe vyprosuje váš kňaz.
národa posolstvo a úmysel svoj- stvo zachovalo neporušené, v jasliach, Máriu a Jozefa. S raho vládcu. Večný Boží Syn sa niektorí apoštoli a ich spo- dosťou mu prejavili svoju poMgr. Štefan Bieľak
stáva človekom, aby nám svo- lupracovníci ho zachytili
jim ľudským životom, našou v písomnej podobe a dali tieto
rečou, osvojením si našej texty na používanie spoločenŠTATISTICKÝ PREHĽAD OBYVATEĽOV
kultúry sprostredkoval to, čo stvám veriacich, Cirkvi. Tieto
nám chce povedať Boh pre naše písomné svedectvá o Ježišovi
Počet obyvateľov v obci k 30.11.2020 505
dobro, získať nás pre priateľský Kristovi Cirkev starostlivo
vzťah s Bohom. Povedal to nes- uchovávala a hlavne sa ich
Deti do 15 rokov 80
kôr sám Ježiš Kristus: „Boh čítanie stalo súčasťou bohoObčania nad 15 rokov 425
tak miloval svet, že dal svojho služby kresťanov. Predstavme
Chlapcov 44
jednorodeného Syna, aby ne- si, čo sa vtedy deje. BohoDievčat 36
zahynul nik, kto v neho verí, služobné zhromaždenie veriaMužov 216
ale mal večný život. (Jn.3,16) cich v Krista je akoby prístroŽien 209
Keďže Ježiš je vteleným Božím jom, ktorý umožňuje Kristovu
Priemerný vek 44
Slovom, tak hovorí celou svo- živú prítomnosť. On povedal:
jou bytosťou, nielen slova- „Kde sú dvaja alebo traja zhroOdhlásení 1
mi, ale aj tým, čo sa robí a čo maždení v mojom mene, tam
Prihlásení 14
prežíva. Aj tým, že sa narodil som ja medzi nimi.“
Narodení 0
ako malé dieťa v chudobe a na
Zomrelí 4
okraji spoločnosti.
V prípade bohoslužobného
2/2020
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Hlásnik

Šťastné A veSElé
Vianoce bEz OdpaDu

Aj Vianoce JE mOžné prežiť EkolOgIcKy.
Ako pOčas SviAtkoV VyTvOriť čo najmeNEJ odpaDu?
Umelý stromček nahraďme čečinou vo váze alebo stromčekom zasadeným v črepníku.
Vydrží dlhšie a v lete môže zdobiť balkón či záhradu. Výbornou alternatívou môžu byť
stromčeky vyrobené z europaliet, konárov, starých kníh, dreva alebo papiera.
Uprednostnime ekologickú výzdobu a prírodné dekorácie – drevené alebo papierové
ozdoby. Prípadne sa nechajme inšpirovať prírodou a použime na zdobenie sušené
ovocie, šišky či včelí vosk.
Nakupujme s mierou, uvedomelo a zodpovedne – základom je mať vopred dobrý
nákupný zoznam. Čo najviac potravín nakupujme bez obalu a vyberajme suroviny
od lokálnych predajcov.
Zamerajme sa na „zelené darčeky“, ktoré nie sú materiálne, a prispejme tak k ochrane
životného prostredia – poteší vstupenka do divadla, jazykový kurz či iný zážitkový darček.
Ak sa nechceme vyhnúť fyzickým darčekom, vyberajme lokálne – napríklad ekologickú
kozmetiku, upcyklované oblečenie či knihy z antikvariátov.
Na balenie darčekov nie je potrebné kupovať baliaci papier. Postačí ten, ktorý ste si
odložili z predchádzajúcich Vianoc. Štýlovo vyzerá aj balenie do novinového papiera.
Do ovládačov a detských hračiek odporúčame kúpiť nabíjateľné batérie. Spotrebiče,
ktoré nám doslúžili, odovzdajme na zberný dvor alebo predajcom, ktorí sa postarajú
o ekologickú likvidáciu.
Vianočné pozdravy posielajme e-mailom.

A nakoNiec, AK už odpaD vznikNe, usIlUjmE Sa ho zOdpOveDnE triEdIť. Len vytriEdENý
odpaD sA Dá zhodnOtiť a recyklovAť. Riaďte sA prAvidlamI trIeDEnia svojeJ ObcE.
AK SPRáVNE

TRIEDIME
SVET Je KRAjŠí
SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.
2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.
3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa:

4.
5.
6.

sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle:
...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.
Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.
wWW.triedImE.sk

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí,
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

wWW.envipak.sk

Obal oznAčeNý

wWW.vezmisI.ma

patrí do TRieDEného zbEru.
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