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Kampaň „ Vyzvi srdce k pohybu „ je tu opäť !
Od 23.3.– 14.6.2015 bude
prebiehať už 6. ročník celoslovenskej medzinárodne
koordinovanej kampane na
zvýšenie pohybovej aktivity
dospelej populácie pod názvom
„Vyzvi srdce k pohybu“.
Zo skúseností z predchádzajúcich ročníkov u účastníkov
boli zaznamenané pozitívne
zmeny, zhodenie nadbytočných kilogramov a u mnohých z nich sa pohybová
aktivita stala súčasťou životného štýlu, ktorá prispela
k zlepšeniu zdravia.
Vieme určite, že nedostatok pohybovej aktivity sa
významne podieľa na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia
a zhoršovaní kvality nášho
života. A na to, aby sme tomu
predišli, stačí aspoň ten minimálny objem aktivity – polhodina denne. V detstve bol
pohyb našou prirodzenou
súčasťou prinášajúcou radosť, na ktorú sme v procese
dospievania a dospelosti postupne zabúdali. Zabudli sme
na to, ako príjemné bolo behať, skákať, hrať sa s loptou,
bicyklovať sa, plávať, lyžovať,
tancovať. Alebo aspoň ísť na
prechádzku. V súčasnom
hektickom tempe povinností si myslíme, že lepšie je si
oddýchnuť v kresle pred televízorom alebo pri počítači.
Cieľom tejto kampane je
povzbudiť formou súťaže čo
najviac ľudí, aby zaradili do
svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.
My dospelí! Zapojme sa do
súťaže o hodnotné ceny od
našich sponzorov! Prekonajme pohodlnosť a vyhrajme
tu najvzácnejšiu cenu – svoje
zdravie!

Čo k tomu treba?
Odhodlať sa! Tí čo sa aktívne
pohybujú, zapojiť sa, tí čo si
na pohyb ešte nenašli čas
a chuť, začať.
Aké sú podmienky, aby bol
účastnícky list platný a zaradený do žrebovania?
Podmienky a postup vypĺňania sú podrobne uvedené
na účastníckych listoch. Je
potrebné venovať sa pohybovej aktivite minimálne 4
týždne. Tí, čo sa pohybovej
aktivite budú venovať 6 a viac
týždňov, budú zaradení aj do
prémiového žrebovania. Potrebné je viesť záznam pravidelne, mať pohybovú aktivitu aspoň v 4 dňoch v týždni
a venovať pohybu najmenej
210 minút týždenne.
Kde nájdete účastnícke listy?
Na Regionálnych úradoch
verejného zdravotníctva, vybraných miestach v meste (lekárne, mestské alebo obvodné úrady), na webovej stránke
www.vzbb.sk, www.ruvzzh.sk.

Kde a ako odovzdáte vyplnený
účastnícky
list
po skončení Vašej účasti
v súťaži? Prineste ho na
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva vo vašom
okresnom meste, pre okres
Banská Štiavnica a Žarnovica je to Regionálny úrad
verejného zdravotníctva Oddelenie výchovy k zdraviu, Cyrila a Metoda 23, 965
01 Žiar nad Hronom, alebo
pošlite poštou na Regionálny
úrad verejného zdravotníctva, Odbor výchovy k zdraviu,
Cesta k nemocnici 1, 975
56 Banská Bystrica, alebo
preskenovaný, e-mailom na
adresu uvedenú na www.
vzbb.sk alebo malatincova@
ruvzzh.sk.
A vy čo máte od 7 do 18
rokov, máte radi šport, turistiku a hry ?
Zapojte sa aj vy a vyhrajte
v súťaži detských podporovateľov kampane. Nahovorte
jedného dospelého človeka na účasť v súťaži „Vyzvi

srdce k pohybu“. Dohliadnite,
aby splnil všetky podmienky a vymyslite pre neho aspoň 4 podujatia, na ktorých
spoločne strávite čas v pohybovej radosti. Záznam
o vašich aktivitách – pár riadkov, priložte k jeho vyplnenému účastníckemu listu.
Jedno dieťa môže podporovať viacerých účastníkov,
ale každý dospelý môže
mať len jedného podporovateľa. Môžete zorganizovať
aj spoločné akcie pre všetkých účastníkov, ktorých podporujete. Čím viac dospelých
členov rodiny alebo priateľov
získate pre účasť v súťaži,
tým väčšie šance máte vyhrať
v žrebovaní. Ako podporovateľ súťaže sa dostanete do
žrebovania toľkokrát, koľko
získate účastníkov.
Želáme Vám veľa energie
ale aj zábavy. Prekonajte
pohodlnosť – vyhráte
zdravie!
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Nebezpečné vypaľovanie
suchých trávnych porastov
Príchodom
jarných
slnečných dni chceme upozorniť na všeobecne známy
a medializovaný zákaz vypaľovania porastov bylín,
kríkov a stromov. Občania
túto činnosť a riziko s ňou
spojené často podceňujú
a porušujú. Ak sa pozrieme
na štatistiku požiarovosti za
rok 2014 na území okresov
Žiar nad Hronom, Žarnovica
a Banská Štiavnica vzniklo
spolu 116 požiarov a priame
škody boli 798 865,- €. Pri
týchto požiaroch bola 1 osoba usmrtená a dve osoby
boli zranené. Vychádzajúc
z tejto štatistiky bolo najčastejšou príčinou vzniku
požiaru vypaľovanie suchých trávnatých porastov a to
v 27 prípadoch. Zlepšenie
nastalo u lesných požiaroch,
pretože v roku 2014 nebol
spôsobený ani jeden lesný
požiar. Na prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej
trávy na malej ploche alebo spaľovanie zhrabaných
porastov, môže zapríčiniť
požiar veľkých rozmerov.
Oheň v otvorenom priestore
sa za vhodných klimatických
podmienok šíri veľmi rýchlo a svojimi rozmermi neraz spôsobí škody nielen na
majetku, životnom prostredí,
ale i na životoch a tiež môže
spôsobiť veľké ekologické
straty a to napr. stratu veľkej
časti lesa, chránených porastov a bylín a taktiež úhyn
chránených živočíchov.
V prípadoch dlhotrvajúceho sucha, zvýšeného
výskytu požiarov a vysokého
požiarneho nebezpečenstva
v lesoch, vyhlasuje Okresné
riaditeľstvo
Hasičského
a záchranného zboru v Žiari
nad Hronom čas zvýšeného
nebezpečenstva
vzniku
požiaru. Veľmi dôležité je tiež
pripomenúť, že vypaľovanie
porastov je podľa zákona
o ochrane pred požiarmi
prísne zakázané v každom
ročnom období a to nielen
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!
V prípade porušenia tohto
zákazu hrozí podľa zákona
fyzickej osobe pokuta až do
výšky 331,- € , resp. v blok-

ovom konaní do výšky 100,€ a právnickej osobe alebo
fyzickej osobe-podnikateľovi
je možné uložiť pokutu až
do výšky 16 596,- € . Občania by sa mali oboznámiť aj s
všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú
aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve a v niektorých prípadoch ho aj zakazujú!
Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť
biologického odpadu. Je
možné zbaviť sa ho napr.
kompostovaním, ukladaním
do špeciálnych kontajnerov,
ktorých odvoz zabezpečuje
obec alebo ho priamo vyvážať do zberných dvorov.
Aj touto cestou chceme
ľudí upozorniť na niektoré
zásady, ktoré je fyzická osoba pri spaľovaní horľavých
látok na voľnom priestranstve
povinná dodržiavať:
- oznámiť
pred
začatím
spaľovania miesto a čas
spaľovania na Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiari nad
Hronom (t.č.150),
- sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto
spaľovania,
- ukladať horľavé látky do
upravených hromád tak,
aby neohrozovali svojim
sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie,
- zabezpečiť
potrebné
množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie
rozšírenia ohňa,
- vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania,
- po
skončení
vykonať
dohasenie zvyškov po
spaľovaní a preventívne
kontrolovať okolie po určitý
čas.
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného
zboru v Žiari nad Hronom

História obce
Rok 1972

Zmeny učiteľov
Ešte v mesiaci decembri
1971 odišla na materskú
dovolenku pani učiteľka
Halgašová. Od 3. januára
1972 ju zastupovala pani
učiteľka Čentešová, ktorá
prišla zo Sabinova. V mesiaci apríl 1972 nastúpila aj p.
Čentéšová na materskú dovolenku. Dva sni zastupovala na škole pani učiteľka Kleinová z Jastrabej. Pretože
dochádzanie na pracovisko
mala sťažené, žiadala ubytovanie v Slaskej. Keďže sa
ubytovanie pre ňu nezaistilo, neprišla učiť a učiteľské
miesto ostalo neobsadené
až do 10 . mája 1972, kedy
nastúpil na zastupovanie riaditeľ Valent Marko, dôchodca, ktorý denne dochádzal
z Hornej Ždáne.
Akcia „Z“
Predseda
MNV
hovoril na R-MNV o dokončení
výstavby
celoobecného
vodovodu. Hovoril o jeho
odovzdaní do užívania,
o jeho kvalitnom prevedení,
o počte brigádnických hodín,
ktoré odpracovali občania,
ako aj o celkovej hodnote
diela. Členovia R-MNV sa
vyjadrili pochvalne o celej
stavbe
vybudovaného
vodovodu a o organizácii
práce počas celej výstavby
a udelili predsedovi MNV
Jánovi Lalovi finančnú odmenu vo výške 2000 Kčs.

Nová fara
Budova novej fary je stavaná
ako bytová jednotka. Keďže
v obci nie je duchovný, MNV
navrhuje, aby novú faru odkúpilo JRD a po jej dokončení
ju používalo ako byty pre svojich zamestnancov. Budova
má veľa miestností, z ktorých
by bolo možné vytvoriť viac
bytov.
Hazardná hrad
V miestnom pohostinstve sa
v poslednom období rozšírila
hazardná hra „Očko“ o vysoké sumy peňazí. Na túto
„epidémiu“ si sťažovali hlavne
manželky hráčov. Preto MNV
nariaďuje zamestnancom pohostinstva prísne dodržiavať
predpis o zákaze hazardných
hier vo verejných miestnostiach.
Verejný hovor občanov
Dňa 20. septembra bol verejný hovor za prítomnosti 106
občanov. Prehodnotené boli
hlavné úlohy, ktoré si občania
vytýčili vo víťazných voľbách
v roku 1971.
Štafeta priateľstva a mieru
V rámci osláv 55. výročia
VOSR a 50. výročia vzniku
ZSSR bola organizovaná dňa
6. novembra 1972 „Okresná
štafeta posolstva, mieru a priateľstva“. Miestna ZDŠ zhotovila pozdravnú stuhu. Svojou
účasťou na slávnosti potvrdili občania svoj dobrý vzťah
k spriateleným krajinám a oddanosť boja za svetový mier.

(Uverejnené bez redakčných úprav.)
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Bez evanjelia život upadá
Milí Slašťania!
Neraz som dostal otázku, čo
vlastne znamená Veľká noc
pre nás. Ľudia tomu akosi dobre nerozumeli. Zdalo sa im
to akési vzdialené. Niektorí
sa zas tvárili priam ako odborníci.
Vždy ma zarážali prieskumy
médií u ľudí na ulici, čo si
myslia o Veľkej noci. Zarážali
ma ich príliš sebaisté odpovede. Na otázku, čo im hovorí Veľká noc, niektorí ľudia
z ulice médiám odpovedali:
Veľká noc je oblievačka, sú to
kraslice, trocha šunky, klobás,
údeného a trochu zábavy.
Vždy mi je z takýchto odpovedí smutno. Toto zostáva
moderným ľuďom z kresťanskej Veľkej noci? To je horšie
ako povrchnosť a prázdnota.
To je ľudsky povedané ničota!
Veľká noc, to je predsa čosi
iné. Bohaté, hlboké a nesmierne dôležité pre človeka.
Veľká noc sa týka života, týka
sa človeka, týka sa každého
z nás. Každé veľké literárne
dielo je nejako o Veľkej noci,
pretože je o veľkosti i biede
človeka, o jeho plytkosti či
vnútorných hĺbkach, o zúfalstvách i nádejí. O tom je
Hamlet i Tragédia človeka
Imre Madácha i Beniakova
poézia. Veľká noc je o podstate o biede i veľkosti človeka. Veľký myšlienkami a vynálezmi, hlúpy často činmi,
nenávisťou a nivočením! To
je človek. Všetky živé bytosti,
ktoré nie sú obdarené rozumom a slobodnou vôľou, sú
také, aké majú byť. Človek
si však razí cestu sám, sám
sa rozhoduje pre svoj smer
života, slobodne sa tvorí slobodnými činmi. Človek vie, že
je viazaný k zodpovednosti
rozumom a jeho orgánom
svedomím. Stále však zahadzuje aj rozum, aj svedomie,
a potom pustoší seba i svet,
prelieva krv a ničí všetko,
čo predtým s námahou vytvoril. A toto robí človek cez
celé dejiny. Stavia a rúca,
rozvíja sa a ničí. Šliape po
pravde i spravodlivosti, nevie
odpúšťať, je pomstychtivý.
Láska, ktorá udržuje život,
sa v ňom zažíha len zriedka a rýchlo hasne. Človek

kmásaný vášňami hynie
často v zúfalstve a nevie, kam
sa smrťou prepadne. Práve
o tomto je kresťanská Veľká
noc. Človek očami dočiahne
na horizont zeme a na
oblohu. Ale vie, že vnútorne
je zameraný na Veľkonočno.
K nekonečnu je roztvorená
jeho myseľ jeho poznanie,
jeho veda, umenie i celý jeho
životný rozmach. A opakuje
si od tisícročí: NON OMNIS
MORIAR = nezomriem celý!
Veľká noc nám hovorí o Nekonečne, ktoré sa nám dalo
poznať v Ježišovi Kristovi. Nekonečno má meno Boh. Ten
pozná človeka i ľudstvo, jeho
veľkosť i biedu. V Ježišovi
nám stvoril horizont večného
života: ,, Kto verí vo mňa, má
večný život.“ To nenájdeme
v nijakej literatúre okrem
evanjelií. Veľký piatok a kríž
sú znakmi ľudskej úbohosti
a mravného pádu ľudí. Zabili
nevinného, ktorý sa nazýval
tajomne
Synom človeka
a Synom Božím. Ako Boží
Syn nám hovoril o večnosti. Ale kríž ako čin človeka
Ježiša je znakom vernosti človeka Bohu a lásky
k ľuďom: ,, Otče , odpusť
im!“ Kristova láska premohla
svet zla a Cirkev to ohlasuje už dvetisíc rokov. Kristus
totiž vo veľkonočné ráno znova žil, presvedčili sa o tom
emauzskí učeníci, presvedčil
sa o tom neveriaci Tomáš,
o živom vzkriesenom Kristovi
sa presvedčil nepriateľ Šavol
z Tarzu, ktorý sa s ním stretol
pred Damaskom a oddal sa
mu ako Pavol na život a na
smrť. To sú historické fakty.
To sú fakty našich duchovných a kultúrnych dejín!
Živý Kristus je tajomstvo živé
aj dnes. Oživoval aj naše
dejiny na Slovensku, dáva
sa poznať cez opravdivých
veriacich v každej generácii
a v každom storočí, aj
v našom, aj dnes. A žijú
z neho naše matky, naše deti,
naši chorí i naši mladí v našej
dedinke Slaská. Veľká noc
utrpenia a slávy je pre nás
všetkých veľkým sviatkom
Božej lásky a moci. Veľká noc
je pre nás všetkých sviatkom
nášho života.
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V
duchovnom
zmätku
súčasného sveta, ktorý sám
seba ohrozuje vzájomným
vykynožením, nijaká falošná
či prázdna idea neobstojí
a neudrží si predstíž vo svete
evanjelia. Evanjelia hovoria
o Ježišovi Kristovi a majú čo
povedať dnešnému i zajtrajšiemu životu.
Drahí
Slašťania!
Som
presvedčený, že len pri
pohľade na Krista budeme
vedieť rozvíjať náš život
v úcte k pravým hodnotám.
Len pri pohľade naňho
bude z nášho života miznúť
zmätok a chaos. Len s ním
budeme dostávať jasný smer
a cieľ. Len pri pohľade na
Krista bude jasné, čo je dobro
a čo zlo, ktoré prostriedky sú
vhodné, ktoré zlé a ktoré priam zvlhčilé. Len podľa evanjelia vieme, čo je manželstvo,
čo je rodina, čo je výchova.
Len podľa zásad evanjelia
budeme vedieť, ako vychovávať deti, učiť ich, aby mali
nielen čisté zuby, ale aj čisté
svedomie, lebo to je starosť
človeka pred tvárou večnosti. Darmo sa kdekto z týchto zásad smeje. Bez týchto
zásad nielen naše dievčatá
a ženy, deti, ale aj my všetci
by sme sa o nejaký čas báli
vyjsť po zotmení na ulicu.
Veď už sa strieľa, zbíja a zabíja aj za bieleho dňa. A boja
sa aj čestní podnikatelia, aj
svedomití sudcovia, ba aj
policajti.
Bez Boha a bez evanjelia
život upadá. Aj pre toto všetko nielen svätím, ale doslova
si ctím a milujem Veľkú noc.
Lebo Veľká noc je živý, vzkriesený a oživujúci Kristus.
Preto aj pre nás našu farnosť
Slaská je vzkriesený Kristus
Veľkej noci nádejou!
Požehnanú Veľkú noc Vám
praje Váš kňaz
Štefan Bieľak

Možnosť
pripomienkovať
PHSR
Na webovej stránke obce
www.slaska.sk je zverejnený
návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(PHSR) obce na roky 20152024. Ide o jeden zo základných dokumentov obce,
ktorým obec musí disponovať a ktorý je podkladom aj
pre spracovanie projektov
v budúcnosti. Obec v lehote do 15.4.2015 dáva
možnosť verejnosti, aby
pripomienkovala tento dokument. Pripomienky je možné
doručiť
osobne,
zaslať
písomne na adresu – Obecný úrad Slaská, Slaská č. 17,
966 22 Lutila alebo zaslať
elektronicky na emailovú
adresu – starosta@slaska.
sk. Očakávame, že verejnosť využije túto príležitosť a pomôže nám vytvoriť
ucelený dokument rozvoja
našej obce. S každou jednou
pripomienkou sa budeme
zaoberať. Vedenie obce po
komunálnych voľbách v novembri 2014 prezentovalo
ponuku spolupráce s občanmi na tvorbe dôležitých
dokumentov obce a toto je
jedna z príležitostí, ako sa
do tejto spolupráce zapojiť.

Upozornenie
pre majiteľov
a držiteľov psov
Na základe neustálych a
opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb
psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a
držiteľov psov, aby im neumožnili voľný pohyb po obci,
nakoľko títo psy ohrozujú
bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce a zbytočne provokujú psy držané
za oplotením. V prípade,
že bude v obci opäť zaznamenaný nedovolený pohyb
psa, bude jeho majiteľovi
uložená pokuta v súlade
so schváleným všeobecne
záväzným nariadením obce
a príslušným zákonom.

STRANA 4

HLÁSNIK

ROK 2015

Veľkonočné zvyky na Slovensku a vo svete
Slovensko: „Veselá Veľká
noc!“
Prípravy na Veľkú noc na
Slovensku začínajú obyčajne súbežne s jarným upratovaním a skrášľovaním
domácností
rozkvitnutými
vetvičkami stromov či bahniatok s farebnými stuhami. Iba
raz za rok a to práve na Veľkú
noc sa pečie okrúhly bochníček „paška“. Vo Veľkonočný
pondelok sa otvára priestor
pre veľkonočné radovánky.
Slovenským obyčajom je
polievať dievčatá vodou, alebo ich hádzať do potokov či
rybníkov. Sleduje sa tým jediný cieľ: odovzdať životodarnú
fyzickú a duševnú silu vody
milovanej osobe – dievčaťu.
Česko: „Veselé Velikonoce“
Tak takto by ťa privítali u
našich českých susedov
počas veľkonočných sviatkov.
Muži chodia na Veľkonočný
pondelok šibať ženy a dievčatá. Korbáčiky sú spletené
z ôsmych, dvanástich alebo dvadsiatich štyroch prútikoch, približne od pol do
dvoch metrov dlhé, ozdobené
vypletenou rúčkou a farebnými stuhami. Pri šibaní korbáčom nejde o to, spôsobiť
dievčatám bolesť, ale skôr
vzbudiť záujem. Vyšibané
ženy a dievčatá obdarovali
mládencov vyšibanými vajíčkami ako symbol vďaky a
odpustenia. Symbolom „šibania“ bolo zachovanie zdravia
a plodnosti. Ženy zase mohli
na odplatu popolievať chlapcov vedrami studenej vody.
Veľká Británia: „Happy
Easter!“
V britských rodinách sa deti
radi hrajú s veľkonočnými vajíčkami. Po celom byte hľadajú skryté čokoládové vajce
a kto ho nájde, ten ho hneď
zje. Každoročne sa obchodné
domy predháňajú, kto bude
mať v ponuke najťažšie, najväčšie a aj najoriginálnejšie
vajíčko. Zaujímavosťou je,
že vo veľkonočnú nedeľu a
pondelok sa koná v Hampsteade a na ďalších miestach
Londýna prehliadka drakov. V
niektorých častiach Anglicka
prežíva starý zvyk, kedy na
ďalší pondelok po Veľkej
noci ženy priväzujú mužov
ku stoličkám a vymáhajú si

na nich ako výkupné drobné
mince. Muži im to oplácajú
o deň neskôr, ale výkupným
býva bozk. Na veľkonočných
stoloch v Británii by si našiel
nielen slepačie vajíčka, ale aj
prepeličie, bažantie, pštrosie
či dokonca klokanie.
Rusko:
Veľká noc v Rusku sa slávi inokedy ako vo zvyšku Európy.
Ruskí pravoslávni sa totiž
naďalej držia starého juliánskeho kalendára a predstavujú tiež sviatky radosti a veselosti. Veľkej noci predchádza
štvordenný prísny pôst, ktorý
začína, akonáhle skončí veselie nazývané Maslenica,
čiže jarné hody. Počas týchto dní sa smažia v domácnostiach lievance - bliny s
kaviárom alebo s medom a
hneď tie prvé sa rozdávajú chudobným. Medzi ruské
tradície patrí predovšetkým
farbenie a zdobenie vajíčok,
chýba však klasická šibačka.
Priatelia si vajíčka vzájomne
darujú na dôkaz vzkriesenia.
Potom si prajú veľa zdravia a
trikrát sa pobozkajú na tvár.
Počas veľkonočných sviatkov sa podávajú len jedlá studenej kuchyne, žiadne teplé
jedlá ani ryby. Rusi poznajú aj
baránka, alebo mazanec.
Taliansko: ,,Buona Pasqua!“
Počas svätého týždňa sa
veriaci Taliani modlia a
pripomínajú si bolestivé chvíle
utrpenia Krista. Za najväčšiu
veľkonočnú lahôdku sa v
Taliansku považuje pečená
jahňacina. Obľúbené sú aj
praclíky a ich skrútený tvar
má predstavovať založenie
rúk pri modlidbách. Veľkej
noci predchádza karneval,
ktorý končí Popolcovou stredou a jeho súčasťou sú sprievody masiek, maškarády
i tance. Počas Veľkej noci
nájdeš v Taliansku vajíčka v
predkrmoch, slaných tortách,
šalátoch a podobne. Talianske deti však najviac milujú
sladké čokoládové vajíčka.
Veľkonočný pondelok je pre
väčšinu talianskych rodín
výzvou k prechádzkam a
piknikom.
Španielsko: „Felices Pascuas!“

Španieli Veľkú noc volajú
Semana Santa, čiže Svätý
týždeň. Oslavy sa začínajú
Kvetnou nedeľou a vrcholia vo
Veľkonočný pondelok. Počas
týchto dní sa v centrách miest
zastaví hromadná doprava a
ľudia vyrazia do ulíc, aby si
pozreli pouličné predstavenia so stredovekými motívmi.
V Španielskych mestách by
si videl procesie, čiže sprievod kajúcnikov s vysokými
kužeľovitými čiapkami. Za kajúcnikmi kráčajú chlapci s vysokými sviečkami a hlavným
motívom celého sprievodu
sú bohato zdobené nosidlá
s Kristom či inými postavami
v životnej veľkosti. Krčmy,
vinárne i reštaurácie sú plné
ľudí, kde sa schádzajú s priateľmi či známymi.
Švédsko: „Glad Pĺsk!“
Množstvo žartov, povier a
rôznych povier. Tak toto sú
veľkonočné sviatky vo Švédsku. Malé deti sa na Zelený
štvrtok oblečú do dlhých šiat
so šatkami na hlavách a s
načerveno natretými tvárami zvonia pri dverách, alebo
domácim podstrčia pod dvere
veľkonočný list. A ako taký
veľkonočný list vyzerá? Ide o
lístok podobný „Valentínkam“,
ktorý je vyzdobený obrázkami
čarodejníc, vo vnútri s milým
veršíkom, alebo s veršíkom
naznačujúcim, že adresát
onedlho naštartuje metlu a
vydá sa na sabat. Súčasťou
veľkonočnej výzdoby sú brezové metly, na koncoch vetvičiek ozdobené farebnými
pierkami. Šibanie teda s obľubou používame nielen u nás,
ale aj vo Švédsku. Tradičnými
pochúťkami na veľkonočnom
stole sú praženice, omelety, jahňacie, losos a vaječný
koňak. Veľkonočná nedeľa
a pondelok sú obdobím veselia a hier. Obľúbenou hrou
je napríklad kotúľanie natvrdo uvarených vajec, ktoré
sa položia do radu na zem
a hráči sa snažia svojimi vajcami zasiahnuť niektoré vajce v rade.
Maďarsko:
„Boldog
Husveti Ünnepeket!“
Veľká noc a lov kačíc? Že to
nejde dohromady? V Maďarsku sa na veľkonočné sviatky hádzali v minulosti mladé

dievčatá do rybníkov. Dnes
sa v Maďarsku ženy polievajú prevažne voňavkami a
dievčatá sa mládencom podobne ako na Slovensku odmenia buď peniazmi alebo
veľkonočnými vajíčkami. Typickým veľkonočným vzorom
na vajíčkach sú červené kvety
na bielom pozadí. Maďarské
rodiny sa počas týchto sviatkov radi spoločne stretávajú pri
spoločnom stole a hostia sa
šunkou, koláčmi i pálenkou.
Najobľúbenejšími maškrtami sú sladké orechové alebo
makové koláče a veľkonočná
brioška.
Grécko: „Kalo Pascha!“
V
Grécku
sa
počas
Veľkonočnej nedele konajú
vidiecke hostiny. Grilované
jahňacie, vajíčka, chlieb,
šaláty a koláče. To všetko je
prestreté na dlhých stoloch a
k dispozícii pre každého, kto
má chuť. Po celý tento deň
ľudia nosia so sebou kraslice
a keď postretnú známych, tak
si s nimi s kraslicami „ťuknú“ a
povedia: „Kristus vstal z mŕtvych“.
Zdroj: internet

Upozornenie
farmy TOBYROW
Farma Tobyrow upozorňuje občanov, že na pastvách
v okolí obce sú už súčasťou
stáda hovädzieho dobytka aj
plemenné býky. Z uvedeného
dôvodu je nevyhnutné rešpektovať elektrické oplotky.
V prípade nerešpektovania
tohto upozornenia môže dôjsť k stretu s uvedenými zvieratami, čo môže spôsobiť
ublíženie na zdraví človeka
až s následkami smrti. Preto
je vstup na pastvy možný len
na vlastnú zodpovednosť.
Farma Tobyrow ďakuje za
pochopenie.
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Pokračujeme v pozitívnom trende separácie

Jar v záhrade
S blížiacou sa jarou nastáva ten najlepší čas postarať
sa o záhradu. Dôkladne
si naplánujte, čo všetko je
nutné na záhrade pred nadchádzajúcou sezónou urobiť.
O pár dní dáme zime
definitívne zbohom a o slovo sa prihlási jar. Začnite
s prípravou záhrady na
blížiace sa teplé ročné obdobie, aby ste si ju potom mohli
vychutnávať plnými dúškami.
Zamerajte sa predovšetkým
na trávnik, ovocné stromy,
živé ploty a záhony.
Do práce na záhrade sa
pusťte až vtedy, keď je
pôda dostatočne suchá. V
opačnom prípade by mohlo prísť k nechcenému utlačeniu pôdy chôdzou. Ak
si nie ste istý, vyskúšajte
jednoduchý trik. Zoberte si
do rúk hrsť zeminy a vytvorte guličku a pustite ju na

zem. Ak sa roztriešti, pôda je
suchá, ak však ostane vcelku s prácou v záhrade ešte
počkajte.
Trávnik by ste mali po zime
dostatočne
prevzdušniť,
čím mu zabezpečíte lepšiu distribúciu živín aj vlahy
ku koreňom. Ak túžite po
hustom a zelenom trávniku, odstráňte mach, burinu
a odumreté rastliny.
Burina sa na trávnikoch a v
záhradách objavuje tým
rýchlejšie, čím rýchlejšie
stúpa teplota. Ideálny čas
na popasovanie sa s burinou je práve teraz. Skvelým
pomocníkom sú i prípravky,
ktoré časť roboty urobia
za vás. Nezabúdajte ani
na stromy, kríky a trvalky.
Kríky a trvalky zastrihnite,
ovocné stromy prerežte skôr,
ako vypučia.
Zdroj: internet

Slašťanská kapela v roku 2014
Šestnásť vystúpení absolvovala v roku 2014 Slašťanská
kapela. Rok začala zimným
februárovým
koncertom
v kultúrnom dome v Slaskej.
Na domácej pôde sme
odohrali spolu 5 koncertov
a medzi najvydarenejšie
môžeme zahrnúť júlový, ktorý
sme odohrali pri prehliadke
speváckych skupín seniorov.
O tom, že sa seniori vedia
baviť svedčil fakt, že sa tancovalo už od 14. hodiny.

Pri príležitosti mesiaca úcty
k starším sme zahrali naše
skladby našim slašťanským
dôchodcom, ktorí vydržali aj rýchlejšie tempo zábavy
a tancovali a spievali niekoľko
hodín. V októbri sme zabavili
aj dôchodcov v žiarskom domove. Tradíciou sa pre nás
stal mikulášsky prípitok, ktorý
organizuje obec a v začiatku adventu sme spolu so
spoluobčanmi vítali za zvukov
kolied v našej obci Mikuláša.

Keďže z Pitelovej sú štyria
naši členovia, tam sme hrali 4-krát, fašiangovú veselicu, na deň matiek, aj svätú
omšu pod holým nebom, no
a najvydarenejšia akcia bola
pri výročí založenia obce. V
pravidelných dvojmesačných
intervaloch
spríjemňujeme
pobyt kúpeľným hosťom
v Turčianskych Tepliciach. V
Lutile sme hrali na celoslovenskej súťaži v hre na lesnice.
Dôkazom toho, že sa všetkým
zúčastneným naša hudba
páčila, bolo bavenie sa súťažiacich aj na tanečnej zábave.

Veríme, že aj tento rok bude
taký úspešný a často budeme
vyhrávať nielen domácim
priaznivcom, lebo všetci členovia našej kapely hráme
od srdca a pre potešenie ostatných. V roku 2014 sme sa
transformovali na občianske
združenie OZ Slašťanská
kapela, ktoré bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR.
To znamená, že v budúcnosti
budeme môcť byť poberateľmi
2% daní, o ktoré sa budeme
u vás uchádzať.
Miroslav Mikula, kapelník

Už niekoľko rokov sa darí
našej obci
pokračovať
v pozitívnom trende separácie odpadov. Obec vytvorila
pre separáciu vhodné podmienky tak, aby občania mali
možnosť legálne sa zbaviť
každého druhu odpadov.
Zberný dvor je k dispozícii
počas pracovného týždňa,
ale aj v sobotu od 11,00 hod.
do 12,00 hod. Každá osoba
má povinnosť ročne zakúpiť
aspoň jeden kus žetónu na
odvoz komunálneho odpadu, čím povinné náklady
jednej osoby na likvidáciu
odpadu predstavujú sumu
3 eurá ročne. Ide skutočne
o minimálny výdavok jednotlivca, ktorého výška sa nám
darí držať vďaka dôkladnej
separácii.
Rok 2014 bol rovnako
úspešný. Príjmy v odpadovom hospodárstve boli
v sume 3883,76 eur a výdavky v sume 3883,41 eur,
čiže odpadové hospodárenie
skončilo vyrovnane. Treba
uviesť, že príjmy sú tvorené
nielen poplatkami za žetóny
komunálneho odpadu, ale aj

predajom vyseparovaných
zložiek
odpadu.
Vďaka
takémuto systému obec na
odpady nedopláca ani cent
a občania majú nízky ročný
náklad povinného odvozu.
Zarážajúce však je, že aj
napriek
nadštandardným
podmienkam separácie, sa
nájdu jednotlivci, ktorí nelenia a odpad vyvezú na verejné priestranstvá, čím tvoria
nelegálne skládky odpadu.
Pritom je paradox, že cesta
na zberný dvor je bližšie ako
extravilán obce. Zmýšľanie
týchto jednotlivcov nemá
žiadnu logiku. A pomaly,
ale isto nám trpezlivosť pri
týchto ľuďoch už dochádza.
Niektoré lokality začneme
jednoducho viac monitorovať a následne pristúpime
už k finančnej sankcii, keďže
dobré slovo akosi neprináša
želaný výsledok. Zrejme
niekto potrebuje zaplatiť
„mastnú“ pokutu, aby sa
naučil, že v Slaskej exituje
systém separácie odpadov
a odpadu sa môže legálne
prostredníctvom obce zbaviť.
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UZNESENIA

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 10. marca 2015
vo volebnom období 2014 - 2018
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom,
ktorý je uvedený v zápisnici.

predpisov, aby hlavná kontrolórka obce sl. Lucia Borošová,
mohla vykonávať inú zárobkovú
činnosť – hlavná kontrolórka
obce Bzenica, ak bude do tejto
funkcie zvolená.

Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- Ing. Arnošta Götha a Ing.
Miroslava Hrica za overovateľov zápisnice obecného
zastupiteľstva konaného dňa
10.3.2015.

Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce za rok
2014.
- Správu o výsledkoch kontrol
hlavnej kontrolórky obce vykonaných za obdobie od posledného riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej
konaného dňa 11.12.2014.

Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu hlavnej kontrolórky
obce o plnení uznesení č.
6/2014 až 21/2014 z volebného
obdobia 2014-2018.
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Plnenie
rozpočtu
k 28.02.2015 podľa
loženého návrhu.

obce
pred-

Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí:
- S uložením inžinierskych sietí
na pozemkoch vo vlastníctve
obce na základe žiadosti p.
Boženy Hríňovej za podmienky,
že pri prechode cez miestne komunikácie sa uloženie inžinierskych sietí zabezpečí riadeným
pretlakom.
Uznesenie č. 27/2015
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 nehnuteľnosti pozemok parcela č. C-KN 345, zapísaná na LV
č. 856 v k.ú. Slaská v podieloch
právneho
predchodcu
pod
B.1. (Ján Lalo) a spoluvlastníka pod B.2. (Dušan Topoľan)
v prospech: Zuzana Vanková,
nar. 10.7.1968, bytom Slaská č.
122, 966 22 Lutila.
Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí:
- V súlade s § 18 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Slaskej podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Slaská č. 1/2015
o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Správu z inventarizácie majetku obce Slaská k 31.12.2014
podľa predloženého návrhu.
- Vyradenie majetku na základe
výsledkov inventarizácie majetku za rok 2014 podľa predloženého návrhu v celkovej
hodnote 9806,59 € v členení
hmotný
investičný
majetok
v hodnote 9452,60 € a hmotný
investičný majetok krátkodobý
v hodnote 353,99 €.
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu
nehnuteľnosti
v prospech obce Slaská a to
pozemok parcela č. C-KN 1227,
vedená ako orná pôda o výmere
1012 m2, zapísaná na LV č.
1433 v k.ú. Slaská od predávajúcej – Anna Grolmusová,
nar. 2.3.1930, bytom Sklabina
č. 145, 991 05, za kúpnu cenu
spolu v sume 273,24 eur.
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu
nehnuteľností
v prospech obce Slaská a to

spoluvlastnícky podiel o veľkosti 65/2880 (zodpovedajúca
výmera podielu – 42 m2), na
pozemku parcela č. E-KN 556,
vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 1850 m2, zapísaná
na LV č. 917 v k.ú. Slaská;
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 310/1292 (zodpovedajúca
výmera podielu – 775 m2), na
pozemku parcela č. C-KN 2007,
vedená ako lesné pozemky
o výmere 3230 m2, zapísaná
na LV č. 1194 v k.ú. Slaská;
spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/2 (zodpovedajúca výmera podielu – 623,5 m2), na pozemku
parcela č. C-KN 1846, vedená
ako orná pôda o výmere 1247
m2, zapísaná na LV č. 1446
v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/2 (zodpovedajúca výmera podielu – 741
m2), na pozemku parcela č.
C-KN 1960, vedená ako trvalé
trávne porasty o výmere 1482
m2, zapísaná na LV č. 1446
v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/2 (zodpovedajúca výmera podielu – 375,5
m2), na pozemku parcela č.
C-KN 2124, vedená ako ostatné plochy o výmere 751 m2,
zapísaná na LV č. 1446 v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/2 (zodpovedajúca
výmera podielu – 506,5 m2),
na pozemku parcela č. C-KN
2146, vedená ako trvalé trávne
porasty o výmere 1013 m2,
zapísaná na LV č. 1446 v k.ú.
Slaská a spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/2 (zodpovedajúca
výmera podielu – 499,5 m2), na
pozemku parcela č. C-KN 2879,
vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 999 m2, zapísaná
na LV č. 1446 v k.ú. Slaská od
predávajúceho – Karol Šárka,
nar. 10.5.1953, bytom Š. Moyzesa č. 427/79, 965 01 Žiar nad
Hronom, za kúpnu cenu spolu
v sume 1008,51 eur.
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu
nehnuteľností
v prospech obce Slaská a to
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 42/1080 (zodpovedajúca
výmera podielu – 43 m2), na
pozemku parcela č. E-KN
548, vedená ako trvalé trávne
porasty o výmere 1115 m2,
zapísaná na LV č. 366 v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 7/108 (zodpovedajúca výmera podielu – 8 m2), na

pozemku parcela č. E-KN 15/1,
vedená ako zastavané plochy
a nádvoria o výmere 129 m2,
zapísaná na LV č. 586 v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 77/7371 (zodpovedajúca výmera podielu – 3 m2), na
pozemku parcela č. C-KN 99,
vedená ako zastavané plochy
a nádvoria o výmere 273 m2,
zapísaná na LV č. 914 v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 749/29160 (zodpovedajúca výmera podielu –
3 m2), na pozemku parcela č.
C-KN 100, vedená ako záhrady
o výmere 135 m2, zapísaná na
LV č. 915 v k.ú. Slaská a spoluvlastnícky podiel o veľkosti
21/540 (zodpovedajúca výmera
podielu – 67 m2), na pozemku
parcela č. E-KN 601/1, vedená
ako orná pôda o výmere 1713
m2, zapísaná na LV č. 948 v k.ú.
Slaská od predávajúceho –
Jaroslav Beňo, nar. 12.1.1969,
bytom Družstevná č. 807/1, 965
01 Žiar nad Hronom, za kúpnu
cenu spolu v sume 50,70 eur.
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu
nehnuteľnosti
v prospech obce Slaská a to
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32 (zodpovedajúca výmera
podielu – 2,5 m2), na pozemku parcela č. E-KN 78, vedená
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2, zapísaná
na LV č. 57 v k.ú. Slaská od
predávajúcej – Adély Martínkovej, nar. 11.10.1975, bytom
Studénka, A.G.L. Svobody 751,
742 13 Butovice, Česká republika, za kúpnu cenu spolu v sume
3,75 eur..
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu o výsledkoch odpadového hospodárstva obce
za rok 2014.
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo
ukladá:
- Obecnému úradu preveriť
možnosť preloženia vstupných
tabúľ obce.
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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Výsledky hlasovania v referende konanom
dňa 7. februára 2015 v obci Slaská

Staronový
zástupca starostu obce
Starosta obce Daniel Gelien
využil jeho právo v lehote 60
dní odo dňa zloženia sľubu
starostu obce poveril zastupovaním poslanca Obecného
zastupiteľstva v Slaskej, Ing.
Arnošta Götha. Zároveň starosta obce jeho zástupcovi
určil, že ho bude zastupovať
v jeho neprítomnosti (čerpanie dovolenky, PN, resp.
viacdňová služobná cesta)
v plnom rozsahu. Predmetné
poverenie sa uplatní vždy aj
v prípade, keď bude starosta obce ako fyzická osoba
účastníkom akéhokoľvek konania s obcou, aby sa zamedzilo prípadnému konfliktu
záujmov.
Staronový zástupca starostu obce toto poverenie prijal
a tak tandem starosta obce
– zástupca starostu zostáva
na ďalšie 4 roky v nezmenenej zostave.

Blíži sa zber
elektroodpadu
Ako vždy na jar, zabezpečujeme aj tento rok zber
elektroodpadu, ktorý sa uskutoční v dňoch 24.-27.4.
2015, teda štvrtý aprílový
víkend. Zberňa ABRO bude
odstavená na dvore obecného úradu od piatka doobeda do pondelka rána. Bude
možné odovzdať akýkoľvek
elektroodpad (biela a čierna technika), či staré farby
a pod.. Využite túto príležitosť a zbavte sa legálnym
spôsobom vášho elektroodpadu bezplatne prostredníctvom služby, ktorú vám
formou
zberne
ABRO
ponúkame. Urobíte si tak
poriadok doma, uchránite
životné prostredie a dodržíte
zákon odovzdaním elektroodpadu
predpísaným
spôsobom.

Počet oprávnených občanov zapísaných
v okrsku do zoznamu na hlasovanie:
Počet oprávnených občanov,
ktorým sa vydali hlasovacie lístky:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

392
69
69
69
0

Výsledky podľa otázok :
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne
iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou
ženou?
		
ÁNO : 64
NIE : 4
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná
výchova?
		
ÁNO : 62
NIE : 7
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia
alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
		ÁNO : 55
NIE : 13

POZVÁNKA
Pozemkové spoločenstvo poľnohospodárskych a lesných pozemkov a urbárnikov obce Slaská, IČO –
37 996 592
pozýva podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa

19. apríla 2015 (nedeľa) o 15,00 hod.
v kultúrnom dome v obci Slaská s týmto návrhom programu:
1/

Prezentácia vlastníkov podielov spoločných
nehnuteľností.
2/ Otvorenie.
3/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov, zapisovateľa
a osôb na sčítavanie hlasov.
4/ Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva
za rok 2014.
5/ Správa dozornej rady o finančnom hospodárení
za rok 2014, návrh odmien výboru,
dozornej rade a podielnikom spoločenstva.
7/ Návrh zmeny zmluvy so spol. TOBYROW, s.r.o..
8/ Diskusia a rôzne.
9/ Návrh uznesení.
10/ Záver.
V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť, dávame vám
možnosť splnomocniť predsedu spoločenstva, aby vás na valnom
zhromaždení zastupoval na základe splnomocnenia. V takom
prípade na priloženom splnomocnení vyplňte vaše meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko a na vyznačenom mieste ho
vlastnou rukou podpíšte. Následne splnomocnenie doručte na
adresu: Obecný úrad Slaská, Slaská č. 17. 966 22.

Ing. Ján V a n k a, v.r.
predseda pozemkového spoločenstva

Ponúkame spoluprácu pri kompostovaní
- Zberný dvor je v zimnom období
Už niekoľkokrát sme informovali verejnosť, že zelený
odpad nie je dovolené odložiť na verejné priestranstvá
kedykoľvek, ale len v období,
ktoré bude riadne vyhlásené
miestnym rozhlasom. O týchto podmienkach ste boli informovaní aj doručením pravidiel
separácie do domácností. Aj
napriek tejto skutočnosti majú
niektorí spoluobčania problém
dodržiavať uvedené pravidlá
a z verejných priestranstiev
si už od jari robia sklad bioodpadu.
Koncom minulého roka sme
do každej domácnosti doručili
letáky o nespaľovaní odpadu,
o návode na výrobu kompostoviska, či o informáciách
ako správne kompostovať.
Našim cieľom nie je bioodpad
z vašich záhrad odvážať, ale
naučiť vás tento bioodpad na
vašej záhrade kompostovať
a kompost následne využiť
pod zeleninovú záhradu alebo
ako hnojivo k ovocným stromom. Preto vám boli doručené
uvedené letáky. Niektorí občania kompostujú bioodpad už
niekoľko rokov a nezaťažujú
obec jeho odvozom. Následne
dokážu
skompostovaný
zelený odpad využiť pre vlastnú potrebu v tej istej záhrade,
kde tento zelený odpad aj
vznikol. S takýmito občanmi
uzatvoríme dohody o kompostovaní, aby mohli v prípade
kontroly preukázať, že kompostujú vlastný bioodpad
a obec o tom má informáciu.
Chceme ponúknuť spoluprácu
aj tým občanov, ktorí ešte
nekompostujú, ale o kompostovanie prejavia záujem.
Aj s nimi uzatvoríme dohody
o kompostovaní, v ktorých sa
zaviažeme poskytnúť im kompostér a oni sa zaviažu doma
kompostovať.
Pokosená
tráva, burina, či popadané
lístie nemusia skončiť na
ulici pred vašimi domami, ale
priamo u vás v kompostéri.
Vyprodukujete si tak vlastné
chemicky neošetrené hnojivo, najvhodnejšie pre vašu
záhradu a ovocné stromy.
Prvým možno 30 domácnostiam ponúkneme túto službu
už tento rok a preto chceme
touto cestou vyzvať záujemcov
o domáce kompostovanie,
aby sa nahlásili na obecnom
úrade.
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ŠTATISTICKÝ
PREHĽAD
OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov v obci k
31.1.2015 – 480
Deti do 15 rokov – 96
Občania nad 15 rokov – 384
Chlapcov
– 42
Dievčat
– 4
Mužov
– 188
Žien
– 196
Priemerný vek
– 41
Prihlásení:
Ing. František Starec
Ing. Tomáš Starec
Katarína Starcová
Žofia Bencová
Lucia Bencová
Veronika Bencová
Odhlásení:
Klaudia Šarkӧziová
Zdenka Šarkӧziová
Agáta Šarkӧziová
Vanesa Šarkӧziová
Marko Šarkӧzi
Zdeno Šarkӧzi
Jakub Šarkӧzi
Zdeno Kakara
Narodená:
Mia Silná
Navždy nás opustil:
Ľudevít Lalo

Jubilanti našej obce
50 rokov

Darina Göthová
Viera Šimkovičová
Ing. Jozef Malý

55 rokov

Libor Páleník

65 rokov

Katarína Ťahúňová

85 rokov

Terézia Mikulová

90 rokov

Jozef Koka st.
Všetkým našim jubilantom
srdečne blahoželáme!

Hlásnik

NOVINY OBCE SLASKÁ
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Veľkonočné recepty
Veľkonočný králik na víne s údeným mäsom

Suroviny: králik, 150 g slaniny, 300 g cibule, 50 g cesnaku, 5
PL plnotučnej horčice, 400 ml bieleho vína , čierne korenie,
soľ, Plnka: 6 rožkov, 200 g vareného údeného mäsa, 200 ml
vývaru z údeného mäs, 6 vajec, 50 g masla, 50 g čerstvo nastrúhaného chrenu, 3 mladé cibuľky, zväzok byliniek (ligurček,
petržlenová vňať) , muškátový oriešok, čierne korenie, soľ
Postup: Očisteného králika prešpikujeme slaninou, osolíme
a okoreníme. Cesnak prelisujeme a zmiešame s horčicou a
touto zmesou potrieme králika zvonku i zvnútra. Králika naplníme plnkou, kožu v brušnej časti spojíme špajľami, vložíme
do pekáča s cibuľou pokrájanou na mesiačiky, podlejeme
vínom a pečieme pri teplote 180 °C 1 - 1,5 hodiny dozlata. Počas pečenia prelievame šťavou. Plnka: rožky alebo
žemle nakrájame na kocky, navlhčíme vývarom z údeného
mäsa, pridáme žĺtky, pokrájané údené mäso, jemne nasekanú cibuľu, bylinky, nastrúhaný chren, rozpustené maslo, dochutíme soľou, korením a muškátovým orieškom a dobre premiešame. Z bielkov vyšľaháme sneh, ktorý zľahka vmiešame
do cesta. Plnkou plníme králika, zvyšok vložíme do vymastenej a strúhankou vysypanej zapekacej misky, v ktorej plnku
pečieme pri teplote 180 °C asi 20 minút.
Veľkonočné nepečené hniezda

Suroviny na 2 porcie: 250 g jemný tvaroh, 70 g cukor, 50 ml
vaječný likér, 10 ml šľahačka, 4 ks želatina, 1 ks čokoláda, 1
ks čokoládové vajíčka
Postup: Tvaroh, likér , cukor zmiešame. Pridáme šľahačku a želatínu. Po stuhnutí vykrojíme kruhy. Na vrch dáme
ozdobne roztopenú čokoládu a vajíčka.
Veľkonočné mrkvy
Suroviny na 4 porcie: 250g bryndza, pažítka podľa chuti,
mletá červená paprika, 1 ks kyslá pochúťková smotana, 1 ks
mrkva
Postup: Bryndzu, pažítku, smotanu a papriku zmiešame na
pomazánku. Vytvarujeme do tvaru mrkvy. Obalíme strúhanou mrkvou. Na vrch dáme rukolu ako lístky mrkvy.
Špenátovo-paprikový závin
Suroviny: 200 g čerstvý špenát, 1 ks červená paprika, mrazené lístkové cesto, 100 g kozí syr, čierne korenie, morská
soľ, olivový olej, žĺtok, syr Gouda
Postup: Papriku narežeme na pásiky a kozí syr na menšie
kocky. Špenát umyjeme, osušíme a rozmixujeme. Pridáme
k nemu trochu olivového oleja. Lístkové cesto vyvaľkáme,
rozložíme naň špenát, papriku a kozí syr, náplň dochutíme
soľou a korením. Cesto zvinieme a preložíme na plech. Vrch
potrieme žĺtkom a pečieme 20 minút vo vyhriatej rúre na 180
ͦC. Vyberieme a teplé posypeme strúhaným syrom.
Jarný koktail
Suroviny: 2 pomaranče, 2 citróny na odšťavenie, 1 pohár
červeného grapefruitového džúsu, ½ pohára vody
Postup: Do pohára nalejeme vodu, odšťavené pomaranče,
citróny a navrch pomaly prilievame grapefruitový džús, až
nám vznikne dvojfarebný koktail

Úprava odkúpených
nehnuteľností
V minulom roku obec pristúpila k netradičnému kroku
a začala odkupovať nehnuteľnosti (domy s pozemkami), ktoré by sa mohli stať
predmetom špekulatívneho
prenájmu. Zámerom obce
bolo, je a bude, aby sa takéto nehnuteľnosti nedostali
do rúk vlastníkom, ktorí nemajú záujem o ich zveľadenie a skutočné užívanie, ale
o ich využitie na nie celkom
štandardný prenájom. Ani to
by ešte nebol problém, keby
sa nájomníkmi nestávali neprispôsobivé osoby, ako to
môžeme vidieť v iných obciach Slovenska.
Samozrejme, že len samotné
odkúpenie stavieb a pozemkov nie je pre obec riešením,
lebo by išlo o tzv. mŕtvu investíciu. Obec má záujem
tieto nehnuteľnosti odpredať
solídnym záujemcom o život
na vidieku. Pred samotným
predajom sme však najskôr
pristúpili k úprave týchto
nehnuteľností. Začali sme pri
domoch súp. č. 169 a 170.
Bolo nevyhnutné stavby vypratať a nahromadený odpad vytriediť. Následne sme
vykonali čistenie pozemkov
a v súčasnosti ešte realizujeme odstránenie čiernych stavieb. Poslednú činnosť, ktorú zabezpečíme,
bude geodetické zameranie
stavieb a pozemkov. Až takto upravené a geodeticky
zamerané
nehnuteľnosti
ponúkneme v rámci obchodnej verejnej súťaže na
predaj.
V uvedenom trende chceme
pokračovať
a
financie
z predaja by sme radi investovali do kúpy ďalších
nehnuteľností, ktoré nahlodáva zub času, svojim technickým stavom nepridávajú
na atraktivite nášho vidieka
a mohli by sa stať záujmom
nie
príliš
štandardného
prenájmu.
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