Hlásnik

ročník XX
číslo 1/2020

noviny obce Slaská

OBEC POSKYTUJE NOVÚ SLUŽBU – ŠTIEPKOVANIE KONÁROV
• Od jari tohto roku obec zaviedla pre občanov novú službu a to štiepkovanie konárov.
Obecný úrad už nebude
konáre z obce vyvážať a už
nie je dovolené ich vykladať
pred rodinné domy na verejné priestranstvá. Obec prešla
na nový systém ich likvidácie
formou štiepkovania.
Občan, ktorý má zo svojej záhrady drevný odpad
vo forme konárov nahlási obecnému úradu, že má
záujem o ich zoštiepkovanie.
Následne mu bude oznámený
termín, kedy obecný úrad
štiepkovanie priamo vo
dvore vlastníka vykoná. Pre
vykonanie tejto služby je nutné dodržať zo strany občanov
niekoľko pravidiel. Konáre
Pokračovanie na str. 5
• V poslednom Hlásniku sme
vás informovali o nelegálnej
skládke, ktorú na bývalom
stredisku JRD vytvorili vtedy
neznáme osoby vyvezením
stavebného a komunálneho
odpadu. Pri likvidácii skládky obec našla dôkazy, ktoré
identifikovali určité osoby a tak starosta obce podal
trestné oznámenie. Koncom
roku 2019 vyšetrovateľka
začala trestné stíhanie vo
veci prečinu „Neoprávnené
nakladanie s odpadmi“. So
závermi vyšetrovateľky
a s dôkazmi zabezpečenými
počas preverovania trestného oznámenia sa stotožnil
aj príslušný prokurátor,
ktorý koncom mája tohto
roku podal na okresnom súde
Pokračovanie na str. 6

NELEGÁLNA SKLÁDKA MÁ SÚDNU DOHRU
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• Dňom 1.1.2013 vstúpilo do platnosti Všeobecné
záväzné nariadenie obce
Slaská č. 2/2013, ktorým sa
schválil Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Slaská.
Práve podľa uvedeného
nariadenia má nájomca pri
údržbe hrobového miesta
určité povinnosti, na ktoré
občania zabúdajú, alebo
im nevenujú pozornosť.
Okrem iných povinností je
nájomca povinný písomne
oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska (t.j. na
obecnom úrade) stavbu, rekonštrukciu alebo likvidáciu
hrobového miesta predtým,
ako sa kamenárska firma
pustí do práce. Z internetovej stránky obce sa dá
vytlačiť príslušné tlačivo,
ktoré sa vyplnené doručí
obecnému úradu. Občania,
ktorí nemajú možnosť vytlačiť si tlačivo doma, môžu
o tlačivo požiadať osobne
priamo na obecnom úrade.
Následne starosta obce vydá
povolenie na realizáciu stavby. Zhotoviteľ prác sa týmto povolením preukazuje
prevádzkovateľovi pri vstupe
na pohrebisko. Bez tohto
povolenia zhotoviteľ nesmie
zahájiť práce na hrobovom
mieste. Po skončení prác na
úprave hrobového miesta je
nájomca povinný vykonať
a zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta. V tomto roku sa nám pri jednej
firme stalo päťkrát za sebou,
že tento postup ignorovala, stavala a rekonštruovala

NÁJOMCOVIA HROBOVÝCH MIEST MAJÚ AJ POVINNOSTI

na cintoríne hrobové miesta bez akéhokoľvek povolenia a prebytočnú zeminu
s kameňom zlikvidovala
spôsobom, že ju pohodila
o pár hrobov ďalej. Preto
touto cestou upozorňujeme
nájomcov hrobových miest,
že povinnosť ohlásenia
akejkoľvek stavby alebo rekonštrukcie je ich povinnosťou a kým sa stavebné
práce začnú, treba písomné
náležitosti mať v poriadku.
Vyplnenie tlačiva je jednoduché, nezaberie veľa času
a povolenie obce sa vydáva
bezplatne. Cieľom je, aby bol
na cintoríne systém aj v tejto
veci a aby mala obec prehľad,
kto a za akým účelom sa tam
pohybuje v prípade, že opäť
obj av í uloženie odpadov

v rozpore s podmienkami
prevádzkového poriadku.

PREČO JE PRE OBEC DÔLEŽITÝ
TRVALÝ POBYT JEJ OBČANOV

automaticky aj príjmy obciam. Prečo? Lebo obce dostávajú mesačne podiel z dane
z príjmu práve fyzických
osôb a čím menej fyzické
osoby za určité obdobie (mesiac) zarobia, tým

• Z dôvodu prerušenia
mnohých pracovných
prevádzok kvôli COVID
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19 klesli príjmy fyzickým
osobám a to spôsobilo
reťazovú reakciu a klesli

Druhým problémom je väčšinou výzdoba hrobových
miest. Rozumieme vášmu
zámeru skrášliť hroby blízky
kvetmi, vianočnými stromčekmi, sklenenými svietnikmi
a podobne, ale berte ohľad aj
na správcu cintorína, ktorý
vykonáva 4-krát ročne kosenie. Prebytočné veci treba
z hrobu, resp. z jeho okolia
odpratať a neodkladať tam.
Pri kosení nie je možné vidieť,
že v tráve sú uložené za
hrobmi mnohé predmety,
ktoré tam nemajú čo robiť.
Keď pri kosení silón zachytí
sklo, rozbije ho na malé
kúsky, ktoré lietajú v okolí
niekoľkých metrov. Vďaka
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tomu môže dôjsť k poškodeniu nielen okolitých hrobov,
ale aj k poškodeniu zdravia
zamestnancov vykonávajúcich údržbu cintorína. Už
sme mali prípad, keď takéto sklo zastavil našťastie
ochranný štít zamestnanca.
V miestach za domom smútku sú kontajnery tak na sklo,
ako aj plasty a tak poprosíme
vyhorené kahance (umelé,
sklenené) neuskladňovať pri
hroboch, ale odovzdať ich do
príslušných nádob poskytnutých obcou.
Sme presvedčení, že naše
požiadavky pochopíte v dobrom a že aj vďaka vám
bude cintorín pietnym miestom, kde môžete spomínať
na vašich blízkych.

menšie dane odvádzajú štátu
a štát tým menej poukazuje
následne obciam prostredníctvom podielu na uvedenej
dani. Preto sa momentálne
spracúvajú následky Coronakrízy a odhaduje sa, že
1/2020
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výpadok príjmov obcí bude
minimálne 10 % z toho, čo
sa predpokladalo pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2020.
Okrem toho podiel obce
z uvedeného príjmu závisí
aj od počtu obyvateľov, čím
väčší počet obyvateľov v obci,
tým väčší podiel na uvedenom príjme. V obci Slaská
žije trvalo cca 30 ľudí, ktorí tu
nemajú zapísaný trvalý pobyt,
aj keď tu žijú celoročne. Podiel z daní však z nich nemá
obec Slaská, ale samospráva (obec alebo mesto), kde
majú trvalý pobyt zapísaný.
Pritom títo ľudia využívajú
v obci všetky práva občana
a sú im poskytované skoro
všetky služby neobmedzene
ako keby občanmi s trvalým
pobytom boli. Príjem z daní
za 30 osôb už nie je zanedbateľný. Keď by sme porovnali čísla z roku 2019, tak len
minulý rok prišla takto obec
o cca 7.200,00 eur. Našťastie
počet obyvateľov v obci
každým rokom stúpa vďaka
rekonštrukciám pôvodných
rodinných domov a výstavbe
nových. Stúpajúci trend trvá
už niekoľko rokov a preto sa našej samospráve darí
zvládať aj výpadok príjmov
v tomto roku a nemusela obmedziť kosenie a iné služby,
poskytla schválené dotácie
občianskym združeniam a ide
realizovať niekoľko rozvojových projektov. Stále je však
rezerva v ľuďoch, ktorí tu
trvalo žijú, ale trvalý pobyt
tu zapísaný nemajú. Takže
niekedy stačí pre finančnú
stabilitu obce urobiť jednoduchú vec, prísť na obecný
úrad a zapísať si trvalý pobyt.
Na jednej strane tak zlegalizujete váš celoročný pobyt
a na strane druhej prispejete
k navýšeniu príjmov obce,
ktoré sa budú môcť využiť pre
nové projekty na skvalitnenie
života v obci.
1/2020

ODDYCHOVÁ ZÓNA O PÁR TÝŽDŇOV OŽIJE

• V septembri 2019 uzatvorila obec Slaská s Úradom
vlády Slovenskej republiky
zmluvu o poskytnutí dotácie
na podporu rozvoja športu, na základe ktorej získala obec nenávratnú dotáciu
v sume 8.000,00 eur. Dotácia môže byť využitá výlučne
na kapitálové výdavky a to
detské hracie prvky do
oddychovej zóny. V mesiaci máj 2020 bolo ukončené

verejné obstarávanie v tejto
veci a následne bola v mesiaci jún 2020 podpísaná z víťazom verejného obstarávania
kúpna zmluva na dodanie
detských hracích prvkov. Už
o pár týždňov by malo dôjsť
k osadeniu predmetu zmluvy v oddychovej zóne, ktorá
sa tak „rozrastie“ o veľký kolotoč, dvojhojdačku Hniezdo, loď s mostom, pružinovú
hojdačku Pes a o drevenú

gymnastickú zostavu Z.
Celková vysúťažená cena
predstavuje sumu 10.806,00
eur, z toho bude časť v sume
8.000,00 eur pokrytá zo
schválenej dotácie, ktorú už
má obec na bankovom účte
a sumou 2.806,00 eur prispeje
z rozpočtu obec. Nové detské
hracie prvky asi najviac potešia tých najmenších a nám
zostáva len dúfať, že tí starší
im ich nezničia.

PROJEKT „WIFI PRE TEBA“ DOSTAL ZELENÚ

• Na jar tohto roku obec podala
Úradu podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci operačného programu
Integrovaná infraštruktúra na
projekt „Wifi pre Teba“. Investičnou prioritou projektu
je rozšírenie širokopásmového
pripojenia a zavádzanie
vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich
technológii a sietí pre digitálne

hospodárstvo. Špecifickým
cieľom projektu je zvýšenie
pokrytia širokopásmovým internetom. V mesiaci apríl bolo
obci doručené rozhodnutie
o schválení uvedenej žiadosti
s výškou nenávratného
finančného príspevku
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. V najbližších
týždňoch má dôjsť k podpísaniu
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zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
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.
3
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VANDALIZMUS KAZÍ DETSKÚ RADOSŤ
• Chápeme, že počas dlhého
obdobia, čo boli deti a mládež
doma kvôli pandémii, sa zrejme veľmi nudili a začínajúce prázdniny im toho času
zase len pridali, ale boli by
sme radi, keby sa nuda neprejavovala vandalizmom.
Inak sa totiž nedá označiť
poškodenie detskej preliezky.
Zlomené dosky a narezané
držiace pásy nemohli urobiť
malé deti. Jednak sú váhovo
ľahšie a dosky nezlomia a ostré nožíky pri sebe tiež určite
nenosia. Takže ak nebudeme

podozrievať dospelých, zostáva nám už len tinedžerská a dospievajúca mládež.
Chceli by sme aj touto cestou požiadať návštevníkov
oddychovej zóny, aby preliezky nechali pre deti vekovo na to určené a aby si nudu
nevybíjali ich ničením. Kazia
tak detskú radosť, keď sú preliezky na istý čas uzatvorené,
kým sa urobí potrebná oprava materiálu.
A ešte asi jeden poznatok.
Sme radi, že zónu navštevu-

jú mamičky alebo oteckovia
s deťmi. Keď už však robíte
dozor, upozornite vaše deti,
že na hojdačkách sa sedí a nestojí a že ak si na preliezku donesiete džúsik alebo keksík,
tak naspäť domov si zase
odneste obaly z nich. Už takto od malička môžete výchovou učiť tých najmenších ako
odpady triediť. Bude to oveľa
prínosnejšie, ako zanechať
za sebou smetisko s pres-

vedčením, že veď to niekto po
nás uprace. Na druhej strane
sa chceme poďakovať zodpovedným rodičom, ktorí nie
raz upratujú priestranstvo aj
za iné deti a ich rodičov alebo
ktorý nás včas upozornia na
poškodené detské prvky, aby
sa zabránilo úrazu. Oddychová zóna sa uč čoskoro doplní
a budeme radiť, keď si tento
majetok budeme spoločne
strážiť a chrániť.

DOČASNÁ ÚPRAVA KOMUNIKÁCII
• Vzhľadom k tomu, že sa
nemôžeme dočkať príslušnej
výzvy na získanie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu miestnych komunikácii,
rozhodli sme sa najviac
problémové úseky aspoň
dočasne vyspraviť, aby boli
zjazdné a nespôsobovali škody na autách. Takto sa nám
podarilo upraviť niektoré
plochy na Dieľničkách a Dole
škôlkou. Ide o dočasnú technickú úpravu. „Dieľničky“ sú
4

vlastnícky vysporiadané a je
k nim už aj technický projekt.
„Dole škôlkou“ je v štádiu
vysporiadavania a bolo tam
vykonané technické meranie
telesa cesty. Obidve dočasné
úpravy vykonala obec, ktorá
si zadovážila potrebný materiál aj techniku. Rovnako došlo k malej úprave
veľkých jám v časti obce Dolina na obchádzke bývalého
JRD a smerom k chatkám.
Tu obec poskytla len maOBEC
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teriál a úpravu zabezpečil
Ing. Ján Marko. V prípade,
že nám to finančná situácia dovolí, obec zakúpi
ešte ďalší materiál, aby boli
dokončené ešte niektoré
ďalšie úseky a aby vydržali
do času, keď príslušné mi-

nisterstvo zverejní potrebnú výzvu a obec sa bude
môcť uchádzať o nenávratný
finančný príspevok na tento účel. Dovtedy musíme
strpieť provizórium, aj keď
kvalitou nenahrádza nový
asfaltový koberec.

v prípade, že by bolo treba
identifikovať osoby zdržiavajúce sa tam v určitom čase,
ak by sa neskôr u niektorého
z nich potvrdilo ochore nie COVID 19. Porušenie

tejto povinnosti bude mať
za následok odobratie karty
pre vstup a zákaz vstupu do
zariadenia pre osobu, ktorá
svoju kartu vstupu zapožičia
inej osobe.

REKONŠTRUKCIA FITKA

• Pandémia COVID 19
priniesla uzatvorenie
mnohých priestorov so
zákazom vstupu a užívania.
Toto opatrenie malo aj jednu
pozitívnu stránku. Členovia
OZ Pro Slaská využili uzatvorenie minifitnescentra na
jeho menšiu rekonštrukciu.
Úplne sa vymenila podlahová
krytina v cvičiacej časti, boli
odstránené pôvodné rozvody kúrenia, vyspravili sa

tové zariadenie navštevovať,
avšak stále za určitých podmienok. Medzi jednotlivými
osobami nachádzajúcimi sa
v priestore musí byť vždy
odstup najmenej 2 m, cvičiť
sa môže bez nosenia rúšok,
treba však vždy dodržiavať
zvýšenú hygienu pred vstu1/2020

steny, rekonštrukciou prešli
elektrické rozvody, vymenili sa svietidlá a priestor bol
vymaľovaný. Náklady na materiál uhrádzala obec, práce
vykonali niektorí členovia občianskeho združenia.
Následne došlo aj k výmene
dochádzkového systému
(vstup na magnetické karty),
ktorý bol zakúpený z prostriedkov združenia. V súčasnosti je už možné toto špor- Pokračovanie zo str. 1
musia byť naukladané jedným smerom na sebe hrubšou
stranou smerom, kde bude
odparkovaný štiepkovač.
Konáre by mali byť upravené
tak, aby neboli na široko rozvetvené kvôli obmedzenej
veľkosti otvoru štiepkovača.
Musia byť uložené na takom
mieste, aby sa tam traktor so štiepkovačom dostal,
resp. aby tam bolo možné so
štiepkovačom zacúvať. Pri
štiepkovaní by mala byť
nápomocná aspoň jedna
osoba z domácnosti. Štiepka
zostáva vlastníkovi drevného
odpadu a môže ju využiť okolo
existujúcich stromov, medzi
kvety, do záhonov, ku krí-

pom do zariadenia a aj po
jeho opustení. Karta pre
vstup je neprenosná a nie je
možné, aby na niekoho kartu vstup využila iná osoba.
Toto opatrenie bolo prijaté
z dôvodu, že prevádzko vateľ musí mať presnú evidenciu užívateľov priestoru

kom, k malinám a podobne.
Túto službu obec poskytuje
bezplatne.
Obecný úrad poskytnutím
tejto služby zrušil jarné
a jesenné vyvážanie konárov,
ktorých vykladanie pred rodinné domy je zakázané. Táto
služba šetrí čas a finančné
prostriedky obce a poskytuje
občanov komfortný spôsob
zbavenia sa drevného odpadu, pričom im zostáva štiepka
ako prírodné hnojivo, ktoré
vzniklo na určitom mieste
a na tom istom mieste sa
v podobe štiepky opäť vráti
do pôdy. V prípade akýchkoľvek otázok pokojne kontaktujte obecný úrad.

DÔLEŽITÁ JE MIERA SEPARÁCIE

• Už druhý rok sú zmenené pravidlá pri likvidácii
odpadov. Platba za uloženie a likvidáciu odpadov na
skládkach závisí od miery
separácie v jednotlivých obciach a preto je dnes už bežné,

OBEC

že niekoľko susediacich obcí
môže platiť rôzny poplatok.
Výška poplatku je priamo
závislá od miery separácie
v obci, čiže čím viac obec vyseparuje odpadu, tým nižšiu
cenu v ďalšom roku platí za
5
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jeho uloženie a likvidáciu na
príslušnej skládke. Ak donekonečna opakujeme a informujeme občanov, že separácia
je veľmi dôležitá, tak teraz to
platí dvojnásobne. Sú to občania, ktorý vlastnou separáciou
rozhodujú o tom, aký vysoký
poplatok bude obec platiť za
skládkovanie. V roku 2018
sa v obci Slaská vyseparovalo 54,19 % z celkového
odpadu vytvoreného na jej
území a tak sme v roku 2019
platili v zmysle platného
nariadenia vlády poplatok
za uloženie zmesového komunálneho odpadu sadzbu
7,00 eur/tona. V roku 2019
sa v obci Slaská vyseparovalo
48,78 % z celkového odpadu
vytvoreného na jej území
a tak v tomto roku platíme
v zmysle platného nariadenia
vlády poplatok za uloženie
zmesového komunálneho
odpadu sadzbu 12,00 eur/
tona. Ak budeme tento rok
separovať ako vlani, teda od
40 % do 50 % z celkového

odpadu vytvoreného na
území našej obce, tak budeme
v roku 2021 platiť poplatok za uloženie zmesového
komunálneho odpadu vo
výške 18,00 eur/tona. Ak
budeme tento rok separovať
lepšie a dosiahneme mieru
separácia od 50 % do 60 %
z celkového objemu odpadov
vytvoreného v obci, budeme
v roku 2021 platiť poplatok
vo výške 15,00 eur/tona. Ak
zostaneme v tomto roku pri
miere separácie v rozmedzí
od 40 % do 50 %, zo zákona
sa výška poplatku zvyšuje
z 12,00 eur/tona na 18,00
eur/tona. To znamená, že
obec bude musieť aj pri celkom dobre separácii pristúpiť
k zvýšeniu poplatku oproti
tomuto roku zo 4,00 eur/
žetón na sumu minimálne
5,00 eur/žetón. Zvýšeniu
by sme sa vyhli, keby miera
našej separácia bola viac
ako 60 %, kedy by poplatok
zo zákona pre nás klesol zo
súčasných 12,00 eur/tona na

Pokračovanie zo str. 1
obžalobu. V júni súd vydal
trestný rozkaz, ktorým uznal
dve osoby za vinné v tejto
veci. Očakáva sa, že obvinení
sa voči trestnému rozkazu
odvolajú a bude prebiehať riadne súdne pojednávanie, na
ktorom by mal vypovedať aj
starosta obce.

ca. Zvlášť vtedy, keď skoro
každá obec v okolí má zavedený triedený zber odpadov
a umožňuje občanom zbaviť
sa odpadu legálnou cestou.
Aj vďaka realizácii jedného
z projektov v tomto roku,
bude v budúcnosti možné
monitorovať problémové
miesta v obci, aby sa takéto
konanie odhalilo skôr a aby
Aj tento prípad je dôkazom, bola identifikácia vinníka
že uložiť odpad na nepo- bezchybná a nevyvrátiteľná
volené miesto sa nevyplá- v ďalších konaniach.

11,00 eur/tona. Takže máme
to v rukách my, nikto iný. Od
nás bude záležať koľko budúci rok zaplatíme na poplatku

za uloženie zmesového komunálneho odpadu a zároveň
za jeden žetón na odvoz jednej zbernej nádoby.

vody sa nachádzajú nad obcou
Slaská v slaštianskej doline.
Voda zo Slaskej má najlepšiu
chuť, je čistá a priezračná, má

vynikajúcu vôňu, netvorí sa
vôbec vodný kameň. Je to najlepší liek na všetky choroby. Porovnával som 3 zdroje

VZÁCNY DAR Z PODZEMIA
• Naša planéta Zem ukrýva vo
svojich podzemiach unikátne
poklady, ktoré sú nevyhnutné pre život človeka. Jedným
z týchto pokladov sú aj pramene pitnej vody, ktoré by
6

sme si mali chrániť.

Takýto poklad vo svojich
podzemiach ukrývajú aj pramene pitnej vody určenej pre
Slaskú. Rezervoáre pitnej

pitnej vody a pitná voda zo Ochrana životného prostreSlaskej je na 1. mieste čo sa dia a s ňou spojená separátýka kvality, chute, tvrdosti, cia odpadov sú nové výzvy
vône a iných parametrov pre ľudstva v 21. storočí vytvoriť
kvalitu pitnej vody.
zelenú planétu pre ďalšie gen-

OBEC / ZAUJÍMAVOSTI
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erácie ľudstva, ktoré prídu
po nás. Zachrániť ohrozené
druhy rastlín a živočíchov,
zastaviť globálne otepľo vanie, chrániť prírodu
a neznečisťovať ju to je priorita nás všetkých pre budúcnosť života na našej planéte.
Voláme ju Zem a preto by sme
sa mali k nej aj tak správať
s úctou a pokorou, lebo zem
je vzácna na obrábanie, pestovanie a život. K životu je
potrebná aj voda a hlavne tá
kvalitná pitná voda. Prosím
vás preto si ju aj chráňme
a udržiavajme v čistote, aby

nám všetkým bola vzácnym
darom z podzemia. Ďakujme
Pánu Bohu za všetky dary
v živote, za každý deň, ráno,
noc, slnko, hviezdy, mesiac,
jar, leto, jeseň, zimu, rastliny, živočíchy, ľudí, mráz,
dážď, sneh, ľad, vodu…, že tu
môžeme dýchať, žiť, pracovať, veseliť sa a byť na krátkej návšteve životom na tejto
Zemi. Prajem vám, aby každý
deň v roku bol pre vás vzácny
a zdravý.
Mgr. Branislav Bubniak
Banská Bystrica

K NIŽŠEJ PRODUKCII CO2
PRISPELA AJ SLASKÁ

• Spoločnosť ENVI-PAK zastrešujúca systém prevádzkujúci triedený zber odpadov
nám doručila certifikát za
rok 2019, podľa ktorého obec
Slaská objemom triedeného
zberu odpadov prispela v uvedenom roku k celkovej úspore
produkcie skleníkových
plynov v množstve 69 036 000
kg CO 2. Táto úspora údajne
predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by

SPOMIENKA NA RODÁKA

val potrebné kurzy a v roku
1950 tam nastúpil ako učiteľ
dejepisu a občianskej náuky.
• K a ž d ý č l o v e k s v o j i m sa mu podarilo zamestnať Práca učiteľa ho veľmi baviž i v o t o m z a n e c h á s t o p u , s a a k o b a n k o v ý ú r a d n í k la, popri zamestnaní získal
ktorú si väčšinou pamätáme v Bratislave. V tom období úplné pedagogické vzdelanie
ešte veľmi dlho, aj keď toho jeho prvá manželka zača- a v roku 1957 sa stal riačloveka tu už niet. Je to osud,
aby život zapadol do veľkej
mozaiky a aj keď je naša životná púť len úlomkom z celku,
bez nej by nebolo nič. A jedným z úlomkov veľkej mozaiky nášho žitia bol aj život
nášho rodáka, Štefana Lalu,
pedagóga, ktorý sa venoval
práci s deťmi, ich výchove
a vzdelávaniu.
Pôsobil 30 rokov ako riaditeľ
Základnej školy v Janovej
Lehote. Narodil sa v obci
Slaská v roku 1927. Tu získal
aj základné vzdelanie v miestnej ľudovej škole. Učil
sa ľahko a túžil po ďalších
vedomostiach. Hoci v tých
časoch dedinské deti nemali pri štúdiu na ružiach
ustlané, lebo bolo treba robiť
na poliach a okolo dobytka,
on navštevoval Gymnázium v Kremnici. Tu úspešne
zmaturoval a vo vzdelávaní
pokračoval na dvojročnej
Obchodnej škole v Krupine.
Po jej úspešnom ukončení
1/2020

la učiť v Meštianskej škole diteľom tejto školy.
v Janovej Lehote a tak sa
nakoniec aj on rozhodol ísť Na začiatku jeho riaditeľskej
dráhou pedagóga. Absolvo- kariéry sa vyučovalo v nieZAUJÍMAVOSTI

vyprodukovalo priemerné
osobné auto, ak by prešlo
255 815 958 km. Na tento
výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou
BIO by Deloitte pre 25
európskych organizácii zodpovednosti výrobcu.

Aj tento výsledok môže byť
motiváciou, aby triedenie
odpadov aj na území našej
obce bolo ešte intenzívnejšie.
koľkých budovách v nevyhovujúcich triedach. Keďže
svoju prácu miloval, robil všetko preto, aby sa
kultúra vyučovania zlepšila. Nakoniec našiel podporu aj u funkcionárov

obce a podarilo sa mu
myšlienku novej školy zrealizovať. V roku 1965 sa
začalo s jej výstavbou za vý7
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datnej pomoci obyvateľov.
Stavba rýchlo napredovala
a v roku 1967 sa už kolaudovala a začalo sa v nej so
samotnou výučbou. Popri
modernej škole so 14 triedami presadil aj výstavbu
telocvične, jedálne a bytovky
pre učiteľov. Aby boli triedy
kapacitne naplno využité,
chodil po okolitých obciach
presviedčať rodičov o výhodnosti preradenia ich detí zo

Žiaru nad Hronom do tejto
školy. A bol v tom úspešný.
V tom čase navštevovalo školu okolo 400 žiakov.
Okrem povinností v škole,
stíhal aj povinnosti v obci,
či na okresnom výbore a to
sa nakoniec prejavilo aj na
jeho zdraví. V strednom
veku prekonal srdcový infarkt. Po vyliečení sa vrátil
opäť do školy a funkciu riaditeľa ukončil odchodom do

dôchodku v roku 1986.
Po smrti prvej manželky
sa oženil druhýkrát
a s manželkou Františkou
prežili krásnu jeseň života
spolu v Olomouci. Aj ako
dôchodca venoval veľa času
vzdelávaniu na univerzite
tretieho veku. Absolvoval
skúšky z práva, medicíny
a dejín literatúry. Živo sa
zaujímal o Slaskú, ale aj

Janovu Lehotu. Viedol
podrobnú korenšponden ciu so starostom Slaskej,
vďaka ktorej sa podarilo
uzatvoriť dedičstvo pozemkov zaprášené desiatky
rokov. Mal tu stále veľa
priateľov, kolegov i rodinu
a na kraj, z ktorého pochádzal,
nikdy nezabudol. Dožil sa 92
rokov a životnú púť ukončil
začiatkom tohto roka v Olomouci.

STÁL PRI ZRODE HLÁSNIKA

• „A keď sa ráno do sna oprie,
nebudem smútiť, bude mi
dobre a poviem navždy do
videnia.“ Toto sú slová zo
smútočného parte, ktoré
začiatkom tohto roku oznamovalo, že navždy odišiel
p. Štefan Bittmann.

Keď sa táto malá dedinka
rozhodla vydávať vlastné
novinky, stál pri ich zrode
i názve práve on, miestny
chalupár. Potom bol na dlhý
čas neoficiálnym šéfredaktorom tohto tlačeného periodika a pripravoval všetky
podklady tzv. „zrkadlo“ pred
tlačou. Robil to rád. Vždy si
vážil snahu obce informovať
ľudí. Žiaľ, už nie je medzi
nami a posledného Hlásnika
snáď prečítal v decembri.

úspešných rozhlasových hier.
Po rokoch perzekúcií za jeho
nekompromisné postoje, sa
mohol po roku 1989 vrátiť
k jeho milovaným novinám.
Stal sa šéfredaktorom
a neskôr i vydavateľom
okresných novín, ktorým dal
nový obsah, novú grafickú
úpravu a nový názov
MY-ŽIARA.

Čo nás však môže tešiť, že
jednou z jeho najkrajších kapitol života bola Slaská a jeho
pobyt v nej. Miloval svoju
záhradu, vychádzky do lesa
a najmä „poľovačky“ na huby.
Vždy s láskou spomínal na
všetkých priateľov, susedov
a z n ám y ch, k torý ch tam
našiel. Slaská bola jeho srdcovou záležitosťou. Záhrada bola jeho hobby a veľmi
O d i š i e l v ň o m s k r o m n ý sa tešil z úrody, ktorú sám
č l o v e k , o k t o r o m m á l o - vypestoval. Bol veľmi sčítaný
kto vedel, že bol autorom a mal nekonečný prehľad
dvoch básnických zbierok. o d o m á c e j i z a h r a n i č n e j
V 80. a 90. rokoch patril medzi politike. Bol to spoločník
špičku slovenských humor- na debatu vysokého kalibru
istov. Napísal aj niekoľko a v hlave mal neskutočné

ZAUJÍMAVÁ KNIŽNÁ PUBLIKÁCIA

• Laická verejnosť asi ani nevie,
že pri príležitosti výročia
50 rokov Slovenského klubu chovateľov nemeckých
8

jagdteriérov (1969-2019)
bola vydaná kniha, ktorej
spoluautorom je aj p. Zdeno
Čierny z Lutily. Ide v skutku

množstvo vedomostí. Bol to ďakuje p. Bittmannovi za
však aj veľmi príjemný pán, čas, ktorý s ním pri príprave
úctivý a vychovaný starou n o v í n v ž d y s t r á v i l a z a
školou.
mnohé rozhovory, ktoré
spolu viedli a ktoré obohatili
Starosta obce v mene všet- aj jeho samotného. Zostane
kých Slašťanov osobným v spomienkach i srdciach.
listom kondoloval rodine Zbohom pán šéfredaktor…
a touto cestou aj verejne
o zaujímavú publikáciu, ktorá
obsahuje veľa informácii
z činnosti uvedeného klubu.
Kniha začína históriou o vzniku klubu a šľachtiteľoch plemena, pokračuje údajmi o cho-

ZAUJÍMAVOSTI

voch v rámci ČSR a následne
na Slovensku, spomína
medzinárodné vzťahy slovenského klubu, uvádza prehľad kynologických podujatí
organizovaných klubom, ale
1/2020
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zaujímavé sú víťazstvá na
domácej, ale aj medzinárodnej pôde. A slaštiansku dušu
pohladia výsledky, keď si
prečítate o úspechoch otca
a syna, Zdena a Gaba Froncových. A že to neboli nejaké
treťotriedne podujatia dokazujú nasledovné úspechy. Zdeno
Fronc a jeho psy – európsky
víťaz z roku 2005 v Nemecku,
celkový víťaz skúšok a národný
víťaz Francúzska pre rok 2006
v Paríži, alebo druhé miesto na
brlohárskej súťaži v Moskve
z roku 2006. Gabriel Fronc
a jeho psy – víťaz medzinárodných brlohárskych skúšok

z roku 2014 v Ludaniciach,
celkový víťaz medzinárodných
brlohárskych skúšok z roku
2015 v Zákopčí na Kysuciach,
víťaz memoriálu Gustava
Cmarku z roku 2015 v Bohátke
alebo víťaz klubových lesných
skúšok z roku 2016 vo Veľkej
Vsi. A to sme nevymenovali
všetky úspechy. Potešujúce je
aj to, že rozhodcovia vo vyjadreniach chválili nielen psy,
ale aj prácu ich vodičov. Táto
kniha stojí za prečítanie a my
ďakujeme Froncovcom za šírenie dobrého mena obce, lebo
pri každom umiestnení hrdo
uvádzali „obec Slaská“.

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD OBNOVENÝ
• Fašiangy, Turíce, Veľká noc
ide…

li v sprievode dedinou. Pre
nás „fašiangovníkov” to
bolo vôbec prvýkrát, avšak
… takto sme si tohto roku mnoho občanov si na túto
aj my v Slaskej vyspevova- tradíciu pamätalo a tak len
1/2020

oprášili staré zvyky. Neviem
presne kde a komu napadlo
oživiť túto tradíciu, ale bola
to rozhodne skvelá myšlienka a verím, že v budúcich
rokoch to bude pokračovať.
Veľká škoda bola, že ako dedinčania sme nemali vlastné
kroje, ale podarilo sa nám
ich zapožičať a tak bol aj
výsledný efekt veľmi pekný.
Počasie sme si doslova „vymodlili”, pretože sme mali
krásny slnečný deň s čerstvo
napadaným snehom. Hudbou nás sprevádzal náš „harmonikár” Peťko od Trenčanov, ktorý nám hral všetky

ZAUJÍMAVOSTI / KULTÚRA

tradičné piesne, ktoré sa pri
tejto príležitosti spievajú.
Deň vopred sme sa všetci zišli a nachystali sme tanečnú
sálu tak, aby čo najviac ľudí
mohli prísť, posedieť, zatancovať a zabaviť sa na zábave.
V sobotu 22. februára sme
sa ráno stretli, vyobliekali
sa a naladili sa na správnu
nôtu. A konečne sme mohli
vyraziť do ulíc! Náš sprievod
okrem hudby a tanečníkov
tvoril aj neprehliadnuteľný
„manželský pár” tzv. cigáň so
ženou a malou cigánočkou.
Táto milá rodinka mala na
starosti kradnutie všetkého,
9
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Sprievod trval viac ako pol
dňa a ku niektorým domom
sme sa dostali až za tmy.
Avšak nevynechali sme nikoho. Po skončení sa niekto
šiel domov nachystať a iní
šli priamo do kultúrneho
domu. Zábava prebiehala
v skvelom duchu, „dídžeja”
nám robil náš kamarát Peťo
od Rozinayov, ktorý sa postaral o skvelú hudbu. O desiatej večer sme pochovali
basu a tým sme ukončili túto
tradíciu a už sa len zabávali
do rána. Zábava pokračovala
bohatou tombolou a plným
tanečným parketom. Touto cestou sa chcem za nás
všetkých srdečne poďakovať
vám, ktorí ste nás pustili
do vašich domov a obnovili
spolu s nami túto tradíciu.
Ďakujeme za akýkoľvek
príspevok do nášho kočíka a aj za to, že vďaka vám
občianske združenie Pro
Slaská opäť obnovilo dávnu
tradíciu a roztancovalo celú
dedinu. O rok zvoníme pri
vašich dverách opäť.

čo majitelia domov nestihli pred nami ukryť. A že sa
im to aj darilo! Raz-dva sme
naplnili kočiar klobáska mi, slaninkou, fľašami…
Ako prvého sme navštívili pána farára, následne
nášho starostu a potom sme
pokračovali zvyškom dediny.
Nakoľko to bolo prvýkrát po
rokoch, boli sme milo prekvapení, koľko ľudí sa na nás
pripravilo a aké dobroty pre

nás nachystali. Mnohí doslova čakali, až začujú náš spev
pred svojim domom. Po vytancovaní nás poponúkali
skvelými tradičnými šiškami,
chlebíkmi a samozrejme nikde nechýbalo potrebné „palivo” - nejaká tá domáca pálenka. Dokonca sme si vyslúžili
aj veľký bochník čerstvého
domáceho chlebíka a za plech
ešte z rúry horúcich buchiet.
Podaktorí sa s nami chceli

• Drahí Slašťania: Na úvod
môjho príhovoru si dajme
otázku. V akej podobe to
dnes žijeme? V minulosti, v dobe, ktorú ja osobne
nazývam „doba kresťanstva“,
boli kultúra a viera navzájom úzko spojené. Ak ste išli
s davom, tak ste sa pravdepodobne v istom okamihu
dostali do kostola. Dnes to
tak nie je. Vyprázdňujú sa
naše kostoly. Mnohé kostoly
sú aj prázdne. Nedávno som
počul, že jedna z najstarších
nemeckých diecéz zlúčila
sedemsto starých farností do
tridsiatich dvoch nových.

STÁVAJME SA CIRKVOU LOVIACOU RYBY
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aj pofotiť a vytvoriť si tak
pamiatku na tento deň.
Súčasťou tanca bolo aj pozvanie všetkých na večernú
zábavu. Mali sme taký úspech,
že dokonca šofér autobusu
nám zastavil, otvoril dvere
a my sme tak spievajúc obehli cestujúcich, ktorí si nás
fotili či filmovali. Sprvu sme
si mysleli, akú máme malú
dedinu a ako rýchlo ju obeháme. Ale opak bol pravdou. Timea od Dubovských

(Ako preorientovať farnosť na evanjelizáciu.)

Ja vidím problém v tomto. Mnohé naše domnienky
ohľadom pastoračnej služby, naše metódy udržiavania katolíckeho života vo
farnostiach sa zakladajú na
kultúre, ktorá už neexistuje. V kresťanskej dobe stačilo postaviť kostol, vyvesiť
časy svätých omší, odomknúť dvere kostola a ľudia sa
tam hrnuli, ukázali sa. Dnes
v dnešnej dobe to však tak-

to nefunguje. Ľuďom, ktorí
kráčajú po uliciach nestačí
povedať: „Poďte do kostola.“ Ako teda obnovíme naše
farnosti? Kľúčom je povedať
ľuďom v Cirkvi: „Choďte.
Buďte Kristovými vyslancami. Buďte tí, ktorí pozývajú.“
A to sa bude diať, ak budeme
nasledovať svätého Pavla, ktorý sa usilovne snažil
priniesť svoje stádo k zrelosti v Kristovi. Musíme vnímať,

KULTÚRA

že pastorácia je o privádzaní
ľudí k duchovnej zrelosti.
Zdravá Cirkev bude mať
určite aj nových a teda menej zrelých členov. No jej dlhodobí členovia by sa mali
stávať duchovne zrelšími.
Prejavuje sa to v prehlbovaní modlitby, hlbšom
chápaní Písma a svätej
omše, v raste ochoty slúžiť
a ďalej odovzdávať vieru. Ak
1/2020
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máme mať katolícke farnosti,
v ktorých sa drvivá väčšina
členov bude usilovať o dosiahnutie svätosti a vedenie misijného života potom
sa musíme preorientovať
a zmeniť predmet, na ktorý
sa zameriavame.
Chcem povzbudiť naše farnosti (Slaská a Kosorín) pestovať
päť oblastí, ktoré možno
nájsť v mnohých živých
laických cirkevných hnutiach. Patrí sem aj hnutie Cuirsilo, vďaka ktorému po prvý
raz ožila aj viera mnohých.
Týmito oblasťami sú:
1. Bohopocta vzdávania pri
svätej omši
2. Oddanosť evanjelizácii
a evanjeliu
3. Učeníctvo
4. Zakúšanie spoločenstva
5. Vášeň slúžiť druhým
V Spojených štátoch amerických chodí každú nedeľu
do kostola len 20 percent katolíkov. A koľkí z tých dvadsiatich percent robia aj čosi
viac, než len chodia do kostola na svätú omšu? Len hŕstka.
Mnohí katolíci nemajú žiadnu inú skúsenosť s katolíckou

vierou okrem nedeľnej
svätej omše. Tento prvok
je veľmi dôležitý, no je len
jednou z piatich oblastí.
Podstatné a dôležité sú aj
tie ostatné. Ako zaplníme
túto dieru v prežívaní viery
u katolíkov? Katechizmus
Katolíckej cirkvi hovorí:
„Liturgiu má predchádzať
evanjelizácia, viera a obrátenie.“ Keď niet obrátenia
srdca, ak sa do sviatosťami
zaobchádza len ako
s kultúrnymi obradmi prechodu do dospelosti pre ľudí,
ktorí majú len hmlistú vieru
v Boha, tak sme zlyhali. Myslím na evanjeliový príbeh
o štyroch mužoch, ktorí
priniesli k Ježišovi ochrnutého muža. Oni boli
ochotní rozobrať Petrovi
strechu, pretože vedeli, že
pri Ježišových nohách sa
ľuďom mení život. Keď títo
štyria muži prišli k veľkému
zástupu, mohli si povedať:
„Položme ho len tu na zem.“
To sa deje, keď niekomu
udelíme sviatosť bez osobného stretnutia s Ježišom.
A dúfame pritom, že v nejakom okamihu milosť akosi
„začne zázračne účinkovať.“

ZO ŽIVOTA ZO JDS SLASKÁ
• Naši seniori v Slaskej si
na svojej výročnej schôdzi
konanej 8.2.2020 pri čítaní
správy svojho predsedu Mgr.
Vladislava Mikulu o činnosti
za rok 2019 vypočuli aj jeho
rozhodnutie o ukončení činnosti predsedu JDS. Nakoľko
sa blížilo aj ukončenie volebného obdobia celého výboru ZO JDS, tak p. Mikula
predniesol návrh na voľbu
nového výboru. V návrhu
uviedol aj mená kandidátov.
Členovia sa v rámci disku1/2020

sie zhodli na prednesených
menách a preto si bez problémov zvolili nový výbor
a nového predsedu, ktorým
sa stal pán Petr Procházka.
Keďže išlo o prvú schôdzu
v roku 2020, predmetom
bol aj návrh činnosti Jednoty dôchodcov zo Slaskej
na rok 2020. Už o pár dní sa
výbor v novom zložení stretol a začal pripravovať posedenie pri príležitosti MDŽ.
Žiaľ, epidemiologický problém COVID-19 zapríčinil, že

Ako farár som asi po desiatich C i r k e v d n e š k a p r e c h á d rokoch prišiel na to, že ak z a p r o c e s o m u m i e r a n i a
s a s r d c i a ľ u d í n e z a p á l i a , a vstávania z mŕtvych. Je
môžem ohlasovať pravdy to aj veľkonočné tajomstvo.
viery, koľko chcem, no nikdy Niečo nám doslova odumiera
to neprinesie výsledky. Toto priamo pred očami, no takbol pre mňa veľký objav, ba tiež sa znova rodí čosi nové.
priam zjavenie.
Napr. vo Švajčiarsku chodí
Keď sú ľudia evanjelizovaní, do kostola len štyri percentá
ich srdcia sa menia. Bez katolíkov, kde je život vo farnútenia pomáhajú v kostole. nostiach už takmer mŕtvy. No
Pocítia túžbu pripojiť sa nájdu sa tam aj niektorí, ktorí
k m a l e j s k u p i n k e , a l e b o sú zapálení pre svoju vieru. Je
š t u d o v a ť a č í t a ť s v . P í s - to veľmi nádejné znamenie.
mo. Nazývame to „primát
e v a n j e l i z á c i e “ . Z á k l a d o m Drahí Slašťania, aj my na
je pomôcť ľuďom stretnúť našom Slovensku, v našej
Ježiša a zakúsiť moc Ducha Banskobystrickej diecéze,
Svätého. Ježiš si pripravu- v našom dekanáte Žiar nad
je Cirkev, aby oslovila svet, Hronom, v našej farnosktorý sme povolaní oslovo- ti Slaská máme množstvo
vať. Ľudia aj v dnešnej dobe dôvodov na nádej, aby sme
sú hladní po zmysle života, sa pomaly prebrali zo spánku
po láske a po Bohu. Mnohí sa Koronavírusu a nepripútapozerajú na Cirkev a myslia vajme sa teda k nejakému
si, že im nemá čo ponúknuť. modelu farnosti, ktorý sa
No ja som presvedčený, že rozpadá a potápa. Namiesto
my máme odpoveď na túto toho sa staňme súčasťou toho
ich túžbu. Je to Ježiš Kristus, nového modelu, ktorý buduje
ktorý nás skrze moc Ducha Boh.
Svätého privádza k Otcovi.
Ako teda pomôžeme ľuďom, Prajem vám radostný a požehaby to videli? Musíme žiť naný letný dovolenkový čas.
svoju teológiu svojím vlastným životom.
Váš kňaz Štefan Bieľak.
aj priestory klubu dôchodcov boli uzatvorené a všetky
plánované stretnutia seniorov museli byť zrušené.

Na záver mi dovoľte v mene
všetkých členov ZO JDS
Slaská poďakovať zakladateľovi ZO JDS Slaská
a zároveň aj prvému predUvedené udalosti postihli sedovi Mgr. Vladislavovi
všetkých, nielen nás seniorov Mikulovi za jeho prínos pre
a verím, že postupné uvoľňo- seniorov v Slaskej. Poďakov a n i e o p a t r e n í d o s t a n e vanie patrí aj členom predspoločenský život opäť do chádzajúceho výboru za ich
normálu a budeme sa môcť činnosť.
aj naďalej stretávať a venovať
našim činnostiam, ktoré sme
si naplánovali. Na druhej
strane možno práve problém s názvom COVID-19 nás
naučí, že máme byť k sebe Petr Procházka
ohľaduplnejší.
predseda ZO JDS Slaská

KULTÚRA
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NETRADIČNÉ STAVANIE MÁJA

• Pandémia COVID 19 obmedzením zhromažďovania
ľudí stopla mnohé aktivity na
vidieku a tak sa tento rok nekonalo ani tradičné stavanie
mája. Členovia OZ Pro Slaská
sa však nevedeli zmieriť s tým,
že tento rok máj v obci nebude
a rozhodli sa konať. Stavanie
mája nakoniec predsa len bolo.
Tentoraz však symbolicky za
účasti pár jednotlivcov, aby boli
dodržané podmienky pohybu

osôb, ktoré v tom čase platili.
Šikovní mládenci si zabezpečili
mája a technicky na jednotku
zvládli aj jeho netradičné upevnenie. Smolu mali len v tom, že
im pritom nehrala naša dychovka, nebolo do čoho zahryznúť
a ani čím zahasiť smäd. Ale aj
napriek tejto obeti, bol výsledok
viac ako potešujúci. Ďakujeme
aj touto cestou, že táto tradícia
prerušená nebola a nezastavila
ju ani pandémia.
lo o čosi viac ako inokedy. Starosta obce za asistencie pravej
ruky Zuzky vatru podpálil
a posedenie pri ohni mohlo
začať. Občianske združenie zabezpečilo aj občerstvenie a tak
určite nikomu nič nechýbalo.
Niektorí posedeli krátko, iní
zase dlhšie. Vatru však bolo
vidno horieť počas júnovej
noci. Či niekto v tom čase

zbieral aj bylinky s čarovnou
mocou nevedno, ale nasledujúci deň bolo miesto pri vatre
upratané od odpadkov, takže
jánska vatra mala dobrý vplyv.
Obhospodarovateľ pôdy (Farma Slaská, s.r.o.) okolité
pozemky pokosil ešte predtým
a tak sa všetkým aj dobre
kráčalo a nevznikol ani požiar,
keďže tráva vysoká nebola

VATRU ANI DÁŽĎ NEZAHASIL

• Aj keď to vyzeralo, že COVID
19 zablokuje tiež tradičné pálenie jánskej vatry, nestalo sa tak.
Našťastie sa uvoľnili opatrenia
spojené s pandémiou a aj keď
na poslednú chvíľu, ale predsa
sa junákom z OZ Pro Slaská
12

vatru postaviť podarilo. Horšie
to už bolo s počasím, ktoré
bolo bláznivé ako v mesiaci
apríl. Slnko striedal dážď. Pálenie vatry sa tento rok posunulo
o čo si skôr a bolo to vidieť na
počte hlavne detí, ktorých prišKULTÚRA
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NÁRODNÝ PROJEKT „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV
K SLUŽBÁM A VYTVORENIE KONTAKTNÝCH BODOV PRE OBETE“

• POMOC OBETIAM

240 policajtov základných útvarov PZ a pre cca 45 referentov pre
príjem linky tiesňového volania operačných stredísk operačných
Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov na- odborov KR PZ. Počas týchto školení odzneli aj prednášky na
chádzajúcich sa na kontaktných bodoch v každom krajskom tému domáceho násilia. Dané vzdelávanie prebiehalo v spolupráci
meste sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov s Prezídiom Policajného zboru SR a príslušných policajných útseniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných varov.
trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi
a obete z radov mládeže. Ich hlavou úlohou je poskytnutie Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete
základných informácií obetiam trestných činov a prípadné trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR (v resprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných alizácii odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra
oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne SR) v spolupráci s jednotlivými partnermi. Cieľom je vytvorenie
usmernenie a podpora. S dotknutými cieľovými skupinami a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a znákomunikuje 24 pracovníkov.
mych miestach.

Snahou informačných kancelárií je tiež efektívnejší a dôslednejší
boj proti týraniu v domácnostiach. Kancelárie sú miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň aj priestorom pre
sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií. Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého
individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti
bezproblémový a promptný prístup k základným informáciám.
Okrem komunikácie pracujú uvedení pracovníci aj v teréne a informujú autority činné v danom regióne.

Informačné kancelárie pre obete trestných činov riešia celú škálu rôznorodej trestnej činnosti. Na ich služby sa obracajú obete
majetkovej a ekonomickej kriminality, ale aj násilných trestných
činov. Okrem toho pracovníci vybavujú podnety osôb s neštandardným správaním. Obrátili sa na nich aj poškodení s obchodno-právnymi alebo občiansko-právnymi problémami či s prípadmi priestupkami.

Spolu je zriadených 8 Informačných kancelárií pre obete trestných činov:
Informačná kancelária B. Bystrica, Štefánikovo nábr. 7, 974 01 B. Bystrica
Informačná kancelária Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Pracovníci po celom Slovensku sú zároveň školení špeciálne pre Informačná kancelária Košice, Komenského 52, 040 01 Košice
kontakt s dotknutou osobou. Počas roka 2019 prebehli školenia, Informačná kancelária Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
ktoré zahŕňajú Vzdelávania príslušníkov PZ SR, Tréning trénerov Informačná kancelária Žilina, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
cieľovej skupiny (seniori ako lektori) a Vzdelávania osôb prvého Informačná kancelária Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava
kontaktu. Súčasťou pomoci obetiam sú tiež preventívne aktivity Informačná kancelária Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
(besedy a zážitkové workshopy) konajúce sa priamo v teréne. In- Informačná kancelária Bratislava, Tomášikova 46, 831 03 Bratislava
terná príprava – Vzdelávanie príslušníkov PZ bolo určené pre cca

CYKLISTICKÉ PRETEKY

• Opäť prišlo leto a spolu sním Druhé preteky – Medzinárodaj cyklistické preteky, ktoré už né cyklistické preteky okoroky prechádzajú pravidelne lo Slovenska sa uskutočnia
aj cez našu obec. V tomto v dňoch 16.-19.9.2020. Aj
roku nás čakajú dvoje preteky pri týchto pretekoch bude
a to Majstrovstvá Slovenska cyklistický pelotón prechádzať
mládeže v cestnej cyklistike, našou obcou. Pri takýchto
ktoré sa uskutočnia v dňoch podujatiach je dôležité dbať na
1.-2.8.2020. Tradične prvá bezpečnosť seba, ale taktiež aj
bude na rade časovka, ktorá pretekárov, preto vás žiadame
povedie cez obec Lovča. o dodržiavanie pokynov orgaV nedeľu 2.8.2020 bude nizátorov podujatí, aby nedošcyklistický pelotón prechádzať lo k úrazu, ani k zbytočným
aj cez našu obec.
nepríjemnostiam. Organizátori ďakujú za pochopenie.
1/2020
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VHODNÝ ČAS NA VYSPORIADANIE ZABRATÝCH POZEMKOV

• Dnes už rôzne aplikácie
vytvorené pre obce dokážu
identifikovať v rámci intravilánu obce, či sa v niekoho
dvore, pod niekoho stavbou
alebo v niekoho záhrade nachádza aj pozemok vo vlastníctve obce. A veru ani Slaská
nie je výnimkou a zabratých
obecných pozemkov bez
akéhokoľvek právneho vzťahu je stále dosť. Niektorí o tom
viete, iní len tušíte a niektorí ani nevedia, že v rámci
ich oploteného pozemku sú
aj metre štvorcové patriace
obci. Túto skutočnosť si môže
každý preveriť na príslušnom
katastri nehnuteľností, ale aj
na obecnom úrade, keď o to
požiadate.

lo, keby obec užívala vedome
váš pozemok. Vždy, keď sa
zistí, že sa nachádza súkromný pozemok pod obecnou
stavbou a podobne, snažíme
sa veci vysporiadať a dať
do poriadku predovšetkým
formou odkúpenia. A teraz
ponúkame všetkým, ktorí
vedia, že obecný pozemok
užívajú, aby si dali veci do
poriadku. Dávame všetkým lehotu polroka, teda
do 31.12.2020, aby požiadali
obec o vysporiadanie vlastníckeho vzťahu k obecným
pozemkom, ktoré sú súčasťou
vami užívaného pozemku alebo stavby. Žiadateľom, ktorí
túto ponuku využijú a v uvedenom termíne o odkúpenie
zabratých metrov požiadajú,
S a m o z r e j m e , ž e n i k o m u obec garantuje výšku kúpnej
z vás by sa asi veľmi nepáči- ceny v sume 3,00 eur/m2.

14

Ide o minimálnu kúpnu cenu
uplatňovanú za posledných 5
rokov, za ktorú obec predáva pozemky v rámci vysporiadania nezrovnalostí už
užívaných pozemkov, ktoré
sú oplotené a sú súčasťou
dvorov, stavieb alebo
záhrad. Obec nevylučuje, že
od 1.1.2021 pristúpi sama
prostredníctvom výziev
k riešeniu zabratých pozemkov. Zároveň nevylučuje, že
cena bude od 1.1.2021 oveľa
vyššia a bude zodpovedať
trhovej hodnote. A rovnako
sa nevylučuje ani skutočnosť,
že s vysporiadaním vzniknú
aj iné náklady na právne služby, ktoré bude musieť niekto
uhradiť.
Nechceme hneď a celoplošne
pristupovať k riešeniu tohto

INFORMÁCIE

problému súdnou cestou, aj
keď máme povinnosť majetok obce chrániť. Chceme dať
všetkým dostatočný čas (polroka) na korektnú dohodu
s obcou, aby boli spokojné
obidve zmluvné strany. Ak
sa však vyskytnú prípady,
že i naďalej bude niekto
užívať pozemok obce bez
akéhokoľvek právneho vzťahu s ňou, určite sa budeme
domáhať ochrany, tak ako by
to urobil každý z vás, keby jeho
pozemky užívala bezplatne
obec bez ochoty dohodnúť
sa. Sme však presvedčení, že
s každým nájdeme spoločnú
reč a v každom prípade
nájdeme riešenie, minimálne
obec urobí v prípade záujmu
preto maximum.

1/2020

Hlásnik

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 1/2020
• Obec Slaská, IČO – 00 320 994, Obecný úrad č. 17, 966 22 Lutila,
vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a na základe uznesenia OZ Slaská č. 108/2020 zo dňa
11.6.2020 obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude predaj nehnuteľnej veci.
Opis nehnuteľnej veci na predaj:
- traktor ZETOR 7745, funkčný.
Termín na predkladanie cenových ponúk:
Písomné cenové ponuky je treba doručiť Obecnému úradu v Slaskej
v zalepenej obálke s označením OVS – 1/2020 s poznámkou
„NEOTVÁRAŤ“ do 19.8.2020, vrátane dňa 19.8.2020 do 15,00 hod.
Ponuky sa môžu predkladať len v slovenskom jazyku.

bo odvolať. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 10 pracovných dní
od schválenia víťazného návrhu obecným zastupiteľstvom, oznámiť
vybraný návrh prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom sídle vyhlasovateľa. V tej istej lehote sa vyhlasovateľ zaväzuje
oznámiť prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi
a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich
návrhy sa odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky predložené návrhy. Písomné návrhy je možné doručiť osobne,
Ak predmetný návrh nebude obsahovať uvedené údaje, nebude zara- poštou alebo kuriérskou službou na adresu: Obecný úrad Slaská,
súp. č. 17, 966 22 Lutila. Víťazný návrh musí byť schválený obecným
dený do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote.
zastupiteľstvom.
Ostatné podmienky:
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených Obhliadka je možná po dohode s poverenou osobou – 0907 854 058,
s účasťou na súťaži. Po doručení nemožno návrh meniť, dopĺňať ale- Bc. Peter Mácel.

Písomný návrh musí obsahovať:
- obchodné meno, resp. meno a priezvisko navrhovateľa,
- IČO, resp. dátum narodenia navrhovateľa,
- sídlo, resp. bydlisko navrhovateľa,
- návrh ceny,
- termín a spôsob platby kúpnej ceny.

POZVÁNKA

• Pozemkové spoločenstvo poľnohospodárskych a lesných
pozemkov a urbárnikov obce Slaská pozýva svojich členov na
zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 23. augusta 2020 (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 2019.
5) Správa dozornej rady o finančnom hospodárení za rok 2019,
návrh odmien výboru, dozornej rade a členom pozemkového
spoločenstva.
6) Diskusia.
7) Návrh uznesení.
8) Záver.

že predmetom rokovania zhromaždenia nebude voľba
orgánov spoločenstva a ani zmena zmluvy o spoločenstve,
výbor pozemkového spoločenstva odporúča členom využiť
tento rok v čo najväčšej miere účasť formou zastúpenia cez
splnomocnenie, ktoré členovia obdržia spolu s pozvánkou.

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov v obci k 30.06.2020

496

Deti do 15 rokov
Občania nad 15 rokov
Chlapcov
Dievčat
Mužov
Žien
Priemerný vek

77
419
42
35
214
205
44

Členom pozemkového spoločenstva bude pozvánka v písomnej forme doručená na adresu trvalého pobytu. Vzhľadom
na stále existujúcu pandémiu COVID 19 a na skutočnosť,
1/2020
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Odhlásení
Prihlásení
Narodení
Zomrelí

3
14
2
2
15

Hlásnik

Stláčajme odpAD!

UšetrímE MiEsTo nIelEN v kontajNeri
• NestlačEný odpAD zbytOčne ZaBErá vEľA miesta A v konečNOm dôslEDku zberová spOlOčnoSť
odváža VzDuch. Platí To nAjmä pre Plastové fľAše, kartónové KRabice čI plEChovky.
Preto jE vEľmi dôležIté obaL pred vyhoDEním stlačiť A zmenšIť jEho ObJem.
• Do nádOby s oBjemOM 1100 l sa zmeStí priblIžne 733 stlačených 1,5-litrových PET fliaš. Ak by
sme ich vyHodIli nestLačENé, zmestilo by Sa Ich tAm len 200. To je takmEr šTvoRnásObNe mENEj.
• Ak sa odpAD PreD vyhodEním Nestlačí, konTAjNer či vREcE sa plniA rýchLejšiE
a ďAlší odpaD sA už do nich NezmEstí.
• Čím viac odpADu sa zmeStí do kOnTajNerA AlEbo vReca, tým viAc sa zníži INterval zVoZu.
MenEj Jázd ZNamená čistEjší vzduch.

STLÁČANIE ODPaDU PRED VYHODeNÍM = ČISTEJŠÍ VZDUCH!

AK SPRáVNE

TRIEDIME
SVET Je KRAjŠí
Majte nA pAmäTi Nasledovné praVidlá
a informujte O nich aj svoJich Občanov.
SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

VKM

wWW.triedImE.sk

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

4.
5.

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