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noviny obce Slaská

OBEC CHCE OBNOVIŤ MATERSKÚ ŠKOLU. HĽADÁ
PARTNERA NA NETRADIČNÝ PROJEKT

• V novej obytnej zóne
Slaská-Diely je predaných už
viac ako polovica z 38. stavebných pozemkov, preto sa v obci
so 480 obyvateľmi zamýšľajú
nad znovuotvorením materskej školy. Nemalo by však
ísť o obyčajnú škôlku. „Nechceme klasickú, štandardnú
škôlku. Hľadáme niečo netradičné. Kvalitnú predškolskú
výchovu v prostredí dediny,”
potvrdil starosta.
Zážitková škôlka
Práve vidiecke prostredie
a dedinský život samotný je
totiž podľa starostu ideálnym
Pokračovanie na str. 2

MIKULÁŠ OBDAROVAL SLAŠŤANSKÉ DETI
DARČEKMI A VIANOČNOU ATMOSFÉROU
• Blížia sa k nám najkrajšie
sviatky v roku a jednou
z veľkých slávností pred nimi
je oslava sviatku sv. Mikuláša.
V našej obci sme privítali Mikuláša v sále kultúrneho domu
v piatok 7. decembra. Tak ako
vždy, tak aj tento rok nebol
výnimkou a na jeho príchod sme
si museli chvíľu počkať, lebo
v tomto čase je Mikuláš veľmi
vyťažený. To, že sa jeho príchod
blíži, naznačovala prítomnosť
jeho škriatkov, ktorí naše deti
pripravili na toho vzácneho
hosťa. Deti spolu so škriatkami
Fifom, Lunou a Pukom vyzdobili vianočný stromček, naučili
sa peknú pesničku a skvele sa
pri tom zabávali. Mikulášovi
škriatkovia odovzdali rodičom
a všetkým prítomným aj veľkú
dávku vianočnej atmosféry,
aby sa na sviatky pripravili

s úsmevom na tvári. A potom
prišiel ten moment, na ktorý
netrpezlivo čakali všetky deti.
Prišiel dlho očakávaný Mikuláš.
Atmosféra po jeho príchode bola fantastická a v očiach
detí sme videli aj radosť a aj
strach, či náhodou na nich
Mikuláš nezabudol a priniesol
im darček. Ako býva zvykom,
Mikuláš si rád vypočuje od detí
aj peknú básničku alebo
pesničku. V Slaskej to mal
však ťažké, lebo väčšina detí,
ale aj ich rodičia držali bobríka mlčanlivosti. Nakoniec sa
však našli odvážlivci a za všetky
slašťanské deti básničku zarecitoval Šimonko Gašparík
a pesničku zaspieval Zdenko Michalka. Nakoniec sa
Mikuláš spolu so všetkými
deťmi odfotil a pobral sa na
cestu k ďalším deťom. Po jeho
Pokračovanie na str. 8
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• Vážení spoluobčania,

len trochu pozná problematiku
samosprávy, vie o čom píšem.
prihováram sa vám pri príleži- Ale neradím sa medzi ľudí
tosti môjho opätovného s malými cieľmi a už vôbec nie
zvolenia do funkcie starostu som pesimista. Do každého
obce Slaská. Predovšetkým sa projektu ideme s víziou, že sa
chcem veľmi pekne poďakovať nám ho podarí zrealizovať.
voličom, ktorí mi odovzdali
hlas. Následne sa chcem poďa- Rovnako na mojej kancelárii
kovať všetkým voličom, ktorí sú dvere stále otvorené. To
k voľbám prišli bez rozdielu, znamená, že sa rád stretnem
či volili mňa alebo druhého s každým, kto mi chce adresokandidáta. Účasť voličov je vať jeho názor, myšlienku aleprávo a účasťou na voľbách bo nápad. Kontakty na mňa
rozhodujete o budúcnosti obce sú zverejnené, stačí mi zavolať
a upevňujete tradíciu demokra- a dohodneme stretnutie. A je
cie na úrovni samosprávy. mi jedno, či prídete za mnou
Preto patrí vďaka každému, kto na úrad alebo prídem ja za
do volebnej miestnosti vkročil vami. Reagujem na každý kona vyjadril svoj názor prostred- takt a oslovenie a snažím sa
níctvom hlasovacieho lístka. o spätnú väzbu a tak to bude
Rovnako sa chcem poďakovať i naďalej. Kontakt a vzájomnú
druhému kandidátovi za to, že komunikáciu považujem za
volebná kampaň sa niesla v du- dôležité, takže určite sa netreba
chu prezentácie priorít a nie obávať, že sa neozvem, nezaosobných útokov.
volám späť alebo že neprídem
na dohodnuté stretnutie. Všetci
Je po voľbách a je rozhodnuté. sme súčasťou obce a spoločne
Vstupujem do môjho šieste- toho dosiahneme viac. Takže sa
ho volebného obdobia a spolu teším na spoluprácu s každým,
s poslancami budeme najbližšie kto príde alebo ma osloví
štyri roky rozhodovať o smero- a navrhne niečo riešiť, niečo
vaní Slaskej. Naše plány a ciele zlepšiť. Niekedy stačí vaša inisú ambiciózne, ale nie nereálne. ciatíva a my ju skúsime preAk nám bude priať šťaste- taviť do reálnosti, ak bude na
na, môžeme ich dosiahnuť. prospech obce. Nikdy som ľudí
Odprezentované boli v pred- nerozdeľoval na mojich vovolebnej kampani na volebnom ličov a nevoličov a v prípade
letáčiku, teraz prichádza realita výkonu funkcie starostu sa
a každodenné snaženie, aby sme snažím zachovať profesionalitu.
ich dosiahli. Ak budeme súdržní Roky v tejto funkcii ma naučili,
a na prvom mieste bude záujem že ľudia, ktorým som väčšiobce, dokážeme posunúť mno- nou pomohol nad rámec mojej
ho vecí k lepšiemu. Netvrdím, kompetencie, sa mi obrátia
že to bude jednoduché a kto chrbtom a naopak, od ktorých
Pokračovanie zo str. 1
priestorom pre výchovu detí.
Dozvedali by sa niečo
o farmárčení, sadení, o lese,
mohli by mať „vlastný” chov
zvierat.

ru v zákone. V našej škôlke
by sa však deti určite mohli
do lesa prejsť, zababrať sa od
hliny, kŕmiť zvieratká, zblízka
sledovať farmárske práce. Jednoducho stráviť čo najviac času
aktivitami na čerstvom vzduchu
„Páči sa nám koncept lesných a v prírode. Ak nie je povolená
škôlok, tie však nemajú opo- lesná škôlka, určite nie je
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to najmenej čakám, ma nakoniec podporia aj verejne. Ale
verte, že nehľadám nepriateľov,
ale spojencov pre dobrú vec.
Nemám problém si sadnúť za
stôl s každým, kto slušne a vecne prezentuje svoj názor. Nie
vždy musia byť naše názory
rovnaké, ale to neznamená, že
spolu nenájdeme kompromis na
riešenie problému. A k takejto
spolupráci vás pozývam.

okolo seba. Rodina je dar, ktorý
považujeme za samozrejmosť,
ale o tento dar sa treba aj starať.
Každý z nás môže prispieť
aj maličkosťou, aby naše rodiny
boli spokojné a šťastné.
A k tomu všetkému vám želám
veľa zdravia, lebo bez neho
sa nám nepodarí nič. Prajem
vám, nech vaša vianočná atmosféra nevyprchá a prebýva
vo vás ešte dlho potom, ako
si rozbalíte vianočné darčeky.
A viac ako hmotné statky si
vážme prítomnosť ľudí, ktorí
sú v našej blízkosti. To je asi
ten najcennejší darček. Šťastné
a veselé Vianoce.

Dovoľte mi ukončiť tento môj
príhovor nádejou, že o štyri
roky budeme žiť síce v tej istej
Slaskej, ale kvalitne na vyššej
úrovni. A dovoľte mi, aby som
vám všetkým zaželal krásne Vianoce, nech do vašich príbytkov zavíta pokoj, ľudské teplo
a radosť z rodiny, ktorú máte Mgr. Daniel Gelien, starosta obce

zakázaná zážitková škôlka,” 2004. Obec si nemohla dovoliť
vysvetľuje štatutár obce.
prevádzkovať škôlku so štyrmi
deťmi a štyrmi zamestnancami
Škôlku nemajú, lebo ju zrušili
pri ročnom náklade 25 000 eur.
Z manažérskeho hľadiska toto
Slaská pritom patrila medzi rozhodnutie musela obec uroprvé obce, ktoré materskú ško- biť, vysvetľuje Daniel Gelien,
lu zavreli kvôli nepriaznivej ktorý v úrade starostu aktuálne
demografickej krivke v roku začína šieste volebné obdobie.
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Budovu bývalej škôlky však obec
nepredala. Niekoľko rokov tam
sídlila vývarovňa Červeného
kríža. Ostatné dva roky ju už
len temperujú. Budova je síce
v relatívne dobrom stave, určite
však bude vyžadovať dôkladnú
rekonštrukciu. Okná sú vymenené, budovu ale bude potrebné
dispozične upraviť, vykonať
rekonštrukciu rozvodov
vody a elektriky, ako aj riešiť
modernejšie podlahové kúrenie. Modernizáciu budú vyžadovať aj umyvárky a sociálne
zariadenia.
Hľadajú korektného partnera

do spolupráce na kvalitnom
projekte predškolského
vzdelávania malých detí. Obec
poskytne pozemok, budovu
a maximálnu súčinnosť, od
partnera očakávame možnú
investíciu do rekonštrukcie
škôlky a know-how výchovy.
Hľadáme korektného partnera
zo súkromného vzdelávacieho
sektora. Škôlka s netradičným
prístupomv atraktívnom prostredí by mohla naplniť potreby
rodičov z okolia, ktorí budú
ochotní za kvalitnú službu
možno aj priplatiť. Nebránime
sa však žiadnym rokovaniam
a aj iným alternatívam, ktoré
by našu víziu posunuli k reálnosti.,” uzatvára starosta Slaskej.

Slaská na rekonštrukciu škôlky
peniaze nemá. „Keď nebudú
výzvy z eurofondov, ostáva Fakty
len spolupráca so súkromným
sektorom. Hľadáme preto part- · Budovu škôlky postavili
nera, ktorý by chcel vstúpiť
v roku 1970, pôvodne slúžila

ako základná škola, neskôr
ako materská škola. Patrí k nej
budova s trojizbovým bytom
a garážou.

tému uverejnil aj týždenník
My – noviny Žiarskej kotliny.
Na základe publikovaných
správ sa obci ohlásili ľudia, ktorí
chcú k realizácii tohto záme· K materskej škole patria aj ru pomôcť. Dnes už môžeme
dva priľahlé pozemky, jeden zverejniť aj to, že budovu si preo výmere 848 m2, druhý hliadol projektant v sprievode
o výmere 891 m2.
odborníčok na materské školy
a na základe miestnej obhliadky
· Ostatné roky sa pôrodnosť spracuje štúdiu budúcej rev obci zvyšuje. Počet ma- konštrukcie. Túto štúdiu bude
loletých detí vzrastá najmä možné následne pripomienvďaka rodinám, ktoré sa do kovať a bude podkladom
Slaskej prisťahovali v ostat- riadneho projektu. Podľa prísľuných rokoch.
bu by štúdia nemala byť hradená
z finančných prostriedkov obce,
Najaktuálnejšie informácie
ale bude obci poskytnutá ako
dar a náklady na jej vypracoObec informácie uvedené vanie uhradí súkromný sektor.
v tomto článku zverejnila ako
tlačovú správu, ktorú prevzala
aj Tlačová agentúra SR. Reportáž o tomto zámere zase
spracovala TV TA3 a túto Silver Jurtinus

SPREHĽADNILI SME ZÁKRUTU PRI VSTUPE DO OBCE

A tak pracovníci obce vrátane
starostu venovali tejto zákrute
jedno dopoludnie. Nabehla malá technika – silónová
kosačka, krovinorez, ale aj
ručná pílka a nožnice. Úsek bol
vyčistený tak, aby vo výhľade
z obidvoch strán nič nebránilo. Cieľom bolo sprehľadnenie
priestranstva nachádzajúceho
sa pri ceste. Efekt je viditeľný
a pozornému vodičovi
umožňuje široký výhľad na
okolité pozemky, či cez nich
na cestu náhodou neprichádza
zver, ale v dostatočnej vzdialenosti a v predstihu vidí aj autá,
s ktorými sa na ceste neskôr
bude míňať. Ak nám to pracovné kapacity v roku 2019
umožnia, budeme sa snažiť
tento úsek udržiavať aj počas
roka,
aby bola bezpečnosť
• Ostrá zákruta pred vstupom ale aj v prípade prechodu pustili sme sa opäť do čistenia
do obce býva nebezpečná zvierat žijúcich v lese. V tomto tohto úseku, lebo si myslíme, zaručená v každom ročnom
hlavne v zimnom období. Nie roku zákruta opäť zarástla že bezpečnosť premávky období. Potom už bude záležať
jeden šofér sklon tejto zákruty samonáletmi drevín a krovín a ochrana zdravia majú pred- len od vodičov, ako prispôsopodcenil a skončil mimo nej, a začínala byť neprehľadná. Aj nosť pred tým, či sa úsek bia jazdu nielen vozovke, ale
nehovoriac o tom, že je to krit- keď kataster obce Slaská začí- nachádza alebo nenachádza ak okolitému terénu, ktorý
využíva najmä lesná zver.
ický úsek v prípade poľadovice, na až od mosta pred dedinou, v našom katastri.
3/2018
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PRAXOU K ZAMESTNANIU

• „Praxou k zamestnaniu„ je
národný projekt pre subjekty
nevykonávajúce hospodársku
činnosť. Hlavnou oprávnenou
aktivitou projektu je poskytnutie finančných príspevkov
na podporu mentorovaného
zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý na tento účel
vytvorí pracovné miesto.
Finančné príspevky poskytuje
príslušný úrad práce, v ktorého
územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.
Medzi oprávnených žiadateľov
patrí aj obec, ak ako zamestnávateľ prijme na vytvorené pracovné miesto do pracovného
pomeru uchádzača o zamestnanie z oprávnenej cieľovej
skupiny. Cieľovú skupinu tvoria mladí ľudia, vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie vo veku do 25 rokov,
ak sú v evidencii minimálne
3 mesiace, nepokračujú v procese vzdelávania a ani sa
nezúčastňujú odbornej praxe.
A potom sú to mladí ľudia do
29 rokov, ak sú v evidencii
minimálne 6 mesiacov.

O takýto projekt prejavila
záujem aj obec Slaská a požiadala o príspevok na vytvorenie
jedného pracovného miesta. Jej
žiadosti bolo vyhovené a projekt
bol schválený na maximálnu
dobu a to 9 mesiacov. Celkové
náklady na projekt predstavujú
sumu 6805,56 eur, z toho bude
v rámci projektu uhradená maximálna výška finančných príspevok v sume 6452,40 eur, zvyšná
časť v sume 353,16 eur bude uhradená obcou ako jej spoluúčasť na
uvedenom projekte.
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov bola
uzatvorená 26. októbra 2018
medzi Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny Banská Štiavnica
a obcou Slaská. Na jej základe
bolo od 1. novembra 2018
vytvorené pracovné miesto
na pozíciu pracovníka na čistenie verených priestranstiev
a od toho istého dňa bolo toto
pracovné miesto aj obsadené na
základe uzatvorenej pracovnej
zmluvy. Obec sa snaží vždy
využiť projekty zamestnania,

ktoré úrad práce realizuje, čím
dáva príležitosť uchádzačom
o zamestnanie pracovať určitú
dobu v obci a na druhej strane
zlepšuje kvalitu bývania v obci
úpravou verejných priestran-

stiev, ktorú vykonávajú takto
získaní zamestnanci. V prípade,
že v budúcnosti bude opäť aktívny akýkoľvek projekt zamestnania cez úrad práce, obec sa ho
určite zúčastní.

SOCIÁLNE SLUŽBY V SLASKEJ SÚ V SÚČASNOSTI • Obecné zastupiteľstvo v júni píše v dokumente jeho spracoORIENTOVANÉ NAJMÄ NA STARŠÍCH OBYVATEĽOV schválilo Komunitný plán so- vateľ Jozef Vida.
ciálnych služieb obce Slaská pre
roky 2018 až 2022. Obec tento dokument doteraz nemala
a jeho vypracovanie je povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona.
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Obec prispieva na obedy

Obec Slaská poskytuje v rámci sociálnych služieb dohľad
nad nesvojprávnymi občanmi
a vykonáva pre nich funkciu
osobitného príjemcu sociálnych
dávok.

Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie
sociálnej súdržnosti všetkých
obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov
a skupín. „Komunitný plán
obce sa vypracúva v súlade
s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom
na miestne špecifiká a potreby,”

Dôležitou sociálnou službou je
aj príspevok obce na stravovanie
pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov. „Slovenský
Červený kríž dováža obedy
dôchodcom, ktorí o donášku
prejavia záujem, na obedy
prispievame z obecného rozpočtu. Považujeme za dôležité,
aby mali seniori pestrú stravu
a nemuseli si každý deň variť,”

OBEC
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povedal starosta obce. Pri
príležitosti októbra – mesiaca
úcty k starším poskytuje obec
okrem kultúrneho programu
aj peňažnú poukážku na nákup
v miestnej predajni Coop Jednota.

a materiálne podmienky, vrá- Dokument môže byť priebežne
tane každoročnej finančnej aktualizovaný. Obecné zastudotácie zo strany obce.
piteľstvo musí minimálne raz
ročne prerokovať Správu o soNávrhy môžu podávať aj obyvatelia ciálnej situácii v obci a podľa zistených skutočností budú môcť
Komunitný plán však identifi- poslanci zistené požiadavky
kuje aj nedostatky, samospráva a návrhy do komunitného
Základná organizácia Jednoty napríklad nemá vypracované plánu obce doplniť. Na základe
dôchodcov Slovenska - Slaská, zásady poskytovania finančnej odporúčaní, ktoré vzišli z doktorá organizuje pre seniorov podpory pri narodení dieťaťa, ne- kumentu, chce obec v krátkom
kultúrno-spoločenské ak- poskytuje ani príspevok žiakom čase riešiť príspevok pri narotivity, má pre svoju činnosť a doriešená nie je ani bezbariéro- dení dieťaťa a bezbariérovosť.
vytvorené dobré technické vosť pri obecných stavbách.
V dlhšom horizonte je vízia

OBEC UVAŽUJE NAD VYBUDOVANÍM DOMOVA DÔCHODCOV

• Systém financovania sociálnych
zariadení sa zmenil. Slaská má
šancu v budúcnosti vybudovať
vlastné zariadenie pre seniorov.

mohla v budúcnosti vybudovať
domov dôchodcov.

Obyvateľstvo starne, okolité domovy dôchodcov majú naplnenú
Starosta obce Daniel Gelien kapacitu a plné sú aj poradovníky
absolvoval neformálne roko- na umiestnenie ľudí. Stav začívania s Biskupským úradom na byť neúnosný. Obec preto
v Banskej Bystrici, ako aj uvažuje nad vybudovaním vlasts Farským úradom v Slaskej vo ného domova dôchodcov. Podľa
veci žiadosti o odkúpenie čas- informácií, ktoré odzneli na osti farskej záhrady, kde by obec tatnom obecnom zastupiteľstve,
3/2018

je možnosť vybudovať domov
dôchodcov aj cez europrojekty.
V minulosti obec tento zámer
zamietla, teraz je však situácia
iná. Zmenil sa totiž systém financovania sociálnych zariadení.
Kým predtým obec síce mohla
získať peniaze na výstavbu domova dôchodcov, nemala však
garanciu, že získa aj peniaze
na jeho prevádzku. V tom čase
totiž o príspevkoch pre sociálne

OBEC

vidieckej materskej školy
a vlastné zariadenie obce poskytujúce sociálne služby.
Celý dokument nájdete na
webstránke obce www.slaska.
sk v sekcii Dokumenty obce.
Obyvatelia môžu svoje návrhy
na sociálne služby adresovať
obecnému úradu aj písomne
alebo ústne do zápisu na obecnom úrade.
Silver Jurtinus
zariadenia rozhodovali vyššie
územné celky. V súčasnosti je
tento mechanizmus zmenený,
o príspevku na prevádzku
rozhoduje Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny a dotácie spravidla prideľuje každému,
kto splní stanovené podmienky.
Naviac ide o kompetenciu miest
a obcí, ktorú ministerstvo plne
podporuje.
„Pred pár rokmi sme sa mohli
dostať do situácie, že by sme
domov dôchodcov síce postavili, samosprávny kraj by nám
však nemusel peniaze na jeho
prevádzku prideliť a od ľudí
by sme tak museli pýtať sumu,
ktorá by ďaleko prekračovala
výšku ich dôchodkov, čo by
nesplnilo náš zámer. Teraz je
situácia iná. Réžia sa dá sčasti
pokryť dotáciou od štátu a ľudia
doplácajú len alikvotnú sumu,
ktorá je zvyčajne prijateľná aj
vzhľadom na ich dôchodok,”
vysvetlil starosta.
Upozornil však, že úvahy o vybudovaní sociálneho zariadenia
pre seniorov sú iba na začiatku a práve získanie vhodného
pozemku na vybudovanie
domova dôchodcov je prvým
krokom. Obec má v tejto veci
zámer a čas ukáže, či a kedy
bude môcť byť realizovateľný.
Silver Jurtinus
5
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SAD ZVOLEN, A.S. VYHOVELA POŽIADAVKE OBČANOV • Na základe podnetov od
občanov sa starosta obce obrátil
na Slovenskú autobusovú dopravu Zvolen, a.s. so žiadosťou
vo veci linky č. 613408, spoj
č. 21. Tento spoj prestal
zastavovať na druhej autobusovej zastávke v strede obce,
čo mnohým občanom navštevujúcich lekárov skomplikovalo
život. Starosta žiadosť odôvodnil tým, že ak tento spoj dokáže
prejsť cez IBV v Lutile, tak časovo v pohode zvládne aj zastavenie na druhej autobusovej
zastávke v Slaskej. Z týchto dôvodov obec požiadala

o úpravu grafikonu tohto
spoja tak, aby mal plánované
zastavenie aj v strede obce, čo
je pre SAD Zvolen minimálna
zachádzka čo sa týka vzdialenosti a času.
SAD Zvolen, a.s. našej požiadavke vyhovela a po schválení
požadovaných úprav cestovného poriadku Úradom
BBSK od 9.12.2018 predmetný
spoj zastavuje aj na zastávke
v centre obce. Za vyhovenie
našej žiadosti touto cestou
ďakujeme SAD Zvolen, a.s.
a rovnako aj Úradu BBSK.

NOVORODENÍ SLAŠŤANIA DOSTANÚ STO EUR, jednorazový nenávratný fi- ky a postup pri poskytovaní fiDÔCHODCOVIA VYŠŠÍ PRÍSPEVOK NA STRAVU nančný príspevok má nárok nančného príspevku. Princíp
každé dieťa. Podmienkou pre
poskytnutie príspevku je trvalý
pobyt matky v obci a zapísanie
trvalého pobytu novorodenca
v Slaskej. O príspevok možno
požiadať najskôr po uplynutí
28. dní života dieťaťa, najneskôr
však do šiestich mesiacov od
narodenia. Osobe, ktorá dieťa
opustila alebo súhlasila s osvojením dieťaťa, obec príspevok
neposkytne. Tlačivo žiadosti je
zverejnené na webovom sídle
obce a je k dispozícii aj priamo
na obecnom úrade.

• Na poslednom rokovaní obecného
zastupiteľstva v končiacom
volebnom období poslanci prijali
sociálne opatrenia.
Komunitný plán sociálnych
služieb obce Slaská schválilo
zastupiteľstvo v júni. Tento dokument zastupiteľstvu ukázal,
v ktorých oblastiach má obec
rezervy a čo by mohla pre obyvateľov urobiť.
„V prvej etape sme sa rozhodli zaviesť finančný príspevok
pri narodení dieťaťa a zvýšiť
6

fungovania sa nemení, aj
naďalej bude obec prispievať iba
na obedy dodávané Slovenským
Červeným krížom. Oprávnenou osobou na poskytnutie
finančného príspevku je
dôchodca, ktorý poberá
starobný dôchodok, predčasný
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a má trvalý
pobyt v obci Slaská. Príspevok
na jeden obed sa však zvýši
z doterajších 48 na 70 centov.

„Výšku príspevku sme nemenili niekoľko rokov. Veríme,
Príspevok dostal jasné pravidlá
že zvýšenie sumy prispeje
k skvalitneniu života dôchodPríspevky na obed seniorom cov obce Slaská,” uzavrel Gelien.
príspevok na stravu seniorom. obec hradí už niekoľko rokov,
Tieto opatrenia sú plne v súlade až teraz však táto služba dostala
s komunitným plánom so- zásady, ktoré definujú podmien- Silver Jurtinus
ciálnych služieb a keďže obec
je v dobrej finančnej kondícii,
môžeme si to dovoliť,” uviedol KONALO SA USTANOVUJÚCE ZASTUPITEĽSTVO
materiál na rokovaní zastupi• V stredu 5. decembra 2018 obce a poslancov obecného
teľstva starosta.
sa konalo ustanovujúce roko- zastupiteľstva a zvoleným
vanie Obecného zastupiteľstva predstaviteľom odovzdala osChcú upevniť postavenie rodiny
v Slaskej po komunálnych vedčenia o zvolení. Poslankyňa
v obci
voľbách. Na úvod predsedníč- Miriam Ťahúňová následne
ka miestnej volebnej komisie prečítala sľub zvoleného starosPríspevok pri narodení dieťaťa
p. Janka Tomková oboznámi- tu, ktorý Daniel Gelien podpísal
bude Slaská poskytovať v sume
la prítomných s oficiálnymi bez výhrad a odovzdala mu aj
sto eur. Ak sa rodičom narovýsledkami volieb starostu insígnie obce. Staronový stadia súčasne dve a viac detí, na
OBEC
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rosta potom predniesol sľub
poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý zvolení poslanci
podpísali bez výhrad v poradí –
– Zdeno Fronc, Miroslav Hric,
Jozef Malý a Miriam Ťahúňová.
Po tomto slávnostnom akte
starosta obce požiadal prítomných, aby si minútou ticha uctili
pamiatku doterajšieho poslanca
Arnošta Götha. Vzhľadom na

skutočnosť, že predchádzajúce
zastupiteľstvo schválilo pre
nové volebné obdobie 2018–
–2022 počet poslancov – päť,
piaty poslanec, resp. piata poslankyňa bude zvolená/ý v doplňujúcich voľbách. Predseda
NR SR 10. decembra vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy
obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 13. apríla 2019.

POVINNÉ ČIPOVANIE PSOV

• Novela zákona o veterinárnej
starostlivosti zaviedla od 1.
septembra tohto roku povinné čipovanie psov. Majiteľ psa
narodeného pred 31. augustom
2018 ho bude musieť označiť
mikročipom najneskôr do 31.
októbra 2019. Psa, ktorý sa
narodil po 1. septembri 2018
bude nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr
však do 12. týždňa jeho veku.

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov v obci k 15.12.2018

482

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

66
416
37
29
209
207
45

Odhlásení
Prihlásení
Narodení:
Zomrelí

0
11
0
3

musí pôvodný vlastník nahlásiť
zmenu veterinárovi do 21 dní.
Rovnako sa do 21 dní musí veterinárovi oznámiť aj úmrtie psa. VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 - SLASKÁ

Čipovanie psov zabezpečujú veterinárni lekári, ktorí
následne musia psa do 24 hodín
zaevidovať do Centrálneho
registra spoločenských zvierat
(CRSZ). V našej obci môžete
za týmto účelom využiť služby veterinárnej lekárky MVDr.
Nezačipované psy nemusia Petry Schmidtovej (0907 598
byť ošetrené veterinárom, na- 608, delfinaiki@hotmail.com),
koľko veterinárny lekár nesmie ktorú zastihnete aj v jej vetervykonať žiadne úkony na psovi, inárnej ošetrovni cez pracovné
ktorý nemá mikročip, inak mu dni v čase od 11,00 hod. do
hrozí pokuta až do výšky 20 16,00 hod. na ul. Chrásteka 25
000 eur. Pri zmene majiteľa psa v Žiari nad Hronom.

Výsledky volieb v obci Slaská vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
410
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania
238
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku s hlasovacím. lístkami 238
Počet platných lístkov odovzdaných pre voľbu poslancov OZ 235
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce 238
Celková účasť
58 %
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva podľa počtu hlasov:
Zdeno Fronc
Ing. Jozef Malý
Ing. Miriam Ťahúňová
Ing. Miroslav Hric

183 hlasov
180 hlasov
168 hlasov
148 hlasov

Kandidáti na starostu obce podľa poradia na hlasovacom
lístku:
Ján Fríbert
55 hlasov
Mgr. Daniel Gelien
183 hlasov
Za starostu obce bol zvolený:
Mgr. Daniel Gelien
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HODOVÁ SLÁVNOSŤ

• Vždy v októbri sa v Slaskej
koná hodová slávnosť, na ktorej
si pripomíname patróna nášho
kostola, sv. Gála, ktorému je
náš boží chrám zasvätený. Na
druhú októbrovú nedeľu sa
vydal sprievod od miestnej
fary k miestnemu kostolíku,
ktorý viedla dychová hudba Slašťanská kapela pod vedením Mirka Mikulu. Už tento
netradičný príchod znamenal,
že pôjde o významnú udalosť.
Významnosť bola znásobená
aj tým, že okrem miestneho
dôstojného pána Štefana Bieľaka, boli spolucelebrantami
svätej omše aj ďalší štyria kňazi.
Dvaja naši rodáci – Vladimír
Páleník a Oliver Černák, potom
pán farár z Lutily Michal Slašťan
a nakoniec hlavný kazateľ Janko
Bystriansky z Vyšného Kubína. Na začiatku bol domácim
kňazom privítaný tiež spevokol
zo Bzenice, ktorý hraním na
organ a piesňami obohatil túto
omšu o kultúrny zážitok. Kázeň
bola venovaná vzťahu sv. Gála
a sv. Kolumbána, pričom
dôstojný pán Bystriansky (mimochodom končiaci štúdium
v Taliansku) to porovnával
so vzťahmi v manželstve.

8

Spomínal dobré i zlé obdobia,
ale tiež aj to, že ak človek vytrvá
a komunikuje, prekoná nejeden
problém. Paralely, ktoré uvádzal
tak pri pustovníkoch, ako aj pri
manželstve, boli skutočne na
zamyslenie a vnútornú úvahu. Okrem hlbokého významu,
sa kázeň dobre počúvala aj
prezentáciou ľúbivej slovenčiny
z Oravy, odkiaľ kazateľ pochádza.
Súčasťou omše bolo aj uloženie relikvie sv. Kolumbána
v našom kostole, dovezenej zo
Švajčiarska. A zaujímavosťou
bolo aj to, že po skončení
svätej omše sa dôstojní páni
Bystriansky a Černák vydali
do švajčiarskeho pôsobiska sv.
Gála. Náhoda? Určite nie. Boží
zámer. Po skončení bohoslužby bolo opäť počuť melódie
a spev Slaštanskej kapely a pán
farár Bieľak všetkých pozval
na malé agape (pohostenie).
Počasie bolo nádherné, slnko
slávilo hody spolu s nami a náš
úchvatný kostolík len dotváral
dôstojnosť tejto milej akcie. Pre
pozvaných hostí bol v priestoroch obecného úradu pripravený obed hodný hodovej
slávnosti, ktorého hostiteľom
bol dôstojný pán Bieľak. Poďa-

Pokračovanie zo str. 1
odchode prišiel čas na tradičný
mikulášsky punč, ktorý sa
podával na nádvorí obecného
úradu. Punč bol aj pre dospelých i tých menších, aby
sa v zime každý dostatočne
zahrial. Okrem punču si všetci prítomní pochutnali na
sladkých a slaných koláčikoch.
Sviatočnú atmosféru nám
dotvárala Slašťanská kapela,
ktorá nám zahrala nádherné
vianočné koledy. A práve pri
koledách bolo zrazu cítiť takú
pravú predvianočnú atmosféru,
ktorá naznačovala, že Vianoce
sú už za dverami.

Beniakovi, vďaka ktorým
sme mohli sprostredkovať
vianočné predstavenie pre
deti. Ďalej ďakujeme Danielovi
Gelienovi a Zuzke Mojžišovej
sponzorstvo v podobe nákupu
niektorých surovín na chutný
punč a sladkých lízaniek pre
deťúrence. Sladké a slané
dobroty nám pripravila rod.
Ťahúňová, Ďurková, Mojžišová
a p. Zdenka Vanková. Tiež
ďakujeme každému, kto pridal
ruku a ochotne pomáhal pri
rozdávaní koláčikov a lievaní
punču. Chlapcom zo Slašťanskej kapely ďakujeme za skvelé
tóny vianočných kolied a ich
zvukárovi Ľubkovi Hlaváčikovi
Aj takáto milá akcia sa ne- ďakujeme za ozvučenie celého
zaobíde bez podpory dobro- milého podujatia. Šťastný z tejto
voľníkov a sponzorov. Preto sa akcie odchádzal aj starosta, lebo
chceme poďakovať za finančné vraj nevyzerá až tak zle, keď si
príspevky OZ PRO SLASKÁ, lízatká od neho prevzali všetky
obci Slaská a p. Borisovi prítomné deti a nezľakli sa ho.
kovanie za túto milú slávnosť
patrí každému, čo i len troškou
prispel k jej konaniu a tiež
všetkým, ktorí prišli, aby
spolu s nami vyjadrili úctu
k patrónovi Slaskej. Aj vďaka
hodovým omšiam a hosťom na
nich sa postupne dozvedáme
mnohé udalosti z histórie, ktoré
sú spájané práve so sv. Gálom

KULTÚRA

a ktoré preukazujú, že ochrannú ruku nad nami má skutočný svätec nielen vďaka jeho
myšlienkam, ale aj vďaka jeho
skutkom. A sme presvedčení,
že naše pozdravy šťastlivo dorazili do Švajčiarska a do Vatikánu
prostredníctvom poslov viery,
ktorí vyrazili na cestu práve zo
slaštianskeho kostolíka.
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MARCELA LAIFEROVÁ ROZOSPIEVALA SENIOROV

• Keď minulý rok seniorov príjemne prekvapila účasť Dušana
Grúňa na posedení pri príležitosti úcty k starším, tak sa urobil medzi nimi malý prieskum,
že koho by radi videli a počuli tento rok. Výsledok bol
jednoznačný. S prehľadom
zvíťazila speváčka Marcela Laiferová. Starosta obce nič nenechal na náhodu a s časovým
predstihom jedného roka ju
kontaktoval, aby táto príjemná
dáma a skvelá speváčka zavítala
do Slaskej osobne. Slovo dalo
slovo, dohodol sa termín a už
sa čakalo len na deň „D“.
A dočkali sme sa. V nedeľu
21. októbra krátko po 15,00
hod. starosta privítal miestneho
pána farára Bieľaka, prihovoril
sa k seniorom a potom už
vkráčala za veľkého potlesku
do sály kultúrneho domu
šarmantná žena a speváčka zvučného mena Marcela
Laiferová. Okrem slávnych hitov, ktoré striedala jeden za
druhým, svoje vystúpenie obo10

strávila polhodinku v družnom
rozhovore s pánom starostom
a vraj si mali čo povedať, aj keď
každý z nich je zástupcom inej
generácie. Voľakedy dávno jej
na Vianoce urobila radosť „živá“
čierna borovica, ktorú mala
od nášho spoluobčana Michala Hrica. Ten speváčku pred
vystúpením obdaroval tiež
kytičkou kvetov a za borovicu
sa mu po rokoch pani Laiferová
osobne poďakovala počas
vystúpenia. Ako malú pozornosť si vďaka ujovi Mišovi
a tete Milke odviezla mrazené
maliny, ktoré jej vnučka neskutočne miluje. Starosta obce bol
zase poctený pozvaním od tejto
brilantnej dámy na kávu
v Bratislave, keď ho tam pracovné povinnosti zavedú.
A všetko sa javí tak, že Marcela
Laiferová nebola v Slaskej naposledy.

hatila aj o hovorené slovo a veru
stálo za to ju počúvať. Emócie,
ktoré rozdávala, mali pozitívny
dopad na obecenstvo a ňou vyslovené myšlienky boli trefné
na dobu, ktorú žijeme a hlavne
pre seniorov, ktorí sa neraz zbytočne opúšťajú, pričom môžu
kvalitne prežívať jeseň života.
Okrem pravidelného potlesku,
si prítomní s ňou nielen
zaspievali, ale poniektorí aj
zatancovali, vrátane richtára.
Emóciami nabité podujatie
skončilo obrovským potleskom,
pričom všetci sa postavili, aby
tým vyjadrili obdiv speváčke,
ktorá rozhodne ešte z hudobnej
scény ani zďaleka neodchádza.
Z rúk starostu si prevzala aj
kyticu kvetov a ešte zotrvala
v sále, aby vyhovela početným
žiadostiam o spoločnú fotografiu.
A teraz zaujímavosti. Pani Laiferová sa na stretnutie doviezla
sama, lebo rada šoféruje. Nemala žiadne hviezdne maniere.
Stačil jej bylinkový čaj a neperlivá minerálka. Pred vystúpením
KULTÚRA
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SVIATOSŤ BIRMOVANIA V SLASKEJ

koval za vyriešenie niektorých
problémov v našej farnosti
a vyzdvihol aj pracovitosť dôstojného pána farára Mgr. Štefana
Bieľaka. Mons. Marián Chovanec, diecézny banskobystrický
biskup, venoval kázeň birmovancom a na poučných príbehoch im vysvetlil dôležitosť
birmovky a hlavne viery. Ocenil
tiež, že si birmovanci konali 9
prvých piatkov, 9 prvých nedieľ
a že pristupovali ku sv. zmierenia a k eucharistii na prvé piatky.
Prijatím sviatosti birmovania sa
z birmovancov prostredníctvom
Ducha svätého stali dospelí katolíci zodpovední za svoju vieru.

K slávnostnej atmosfére
prispeli aj samotní farníci,
ktorí sa na birmovke zúčastnili v hojnom počte a zaplnili
kostol do posledného miesta.
Počas celej slávnosti svojim
spevom a hrou na organe
sprevádzali kňazov i Holúbky z Kríža pod vedením pani
Poloňovej, čo dalo celej udalosti
ešte slávnostnejší a dôstojnejší
charakter. Aj touto cestou ďakujeme každému, kto akokoľvek
prispel k tomu, že táto milá
udalosť bola pre všetkých
prítomných skutočným
duchovným zážitkom, ktorý
zostane v našej pamäti.

• Tento rok bol pre farnosť
Slaská okrem iných udalostí
slávnostný, lebo po 24 rokoch
sa vo farnosti konala sviatosť
birmovania. V roku 1994 tu
naposledy birmoval pomocný
otec biskup Mons. Peter Dubovský. Potom v rokoch 1999,
2003, 2007 a 2012 bola sviatosť
birmovania vo filiálnom kostole
sv. Ladislava v Kosoríne.
Príprava sa začala už vo februári.
Prihlásilo sa 7 birmovancov –
– dvaja chlapci a päť dievčat.
K samotnej sviatosti 11. novembra pristúpili nakoniec 6
birmovanci. Pri sviatosti birmovania a svätej omši boli
účastní – jeho excelencia otec biskup Mons. Marian Chovanec,
domáci pán farár Mgr. Štefan
Bieľak, pán farár z farnosti Lutila Ing. Mgr. Michal Slašťan,
z farnosti Prochot Mgr. Miroslav Pilát, z farnosti Bzenica
(rodák zo Slaskej) Mgr. Oliver
Černák a samozrejme tajomník
otca biskupa Mgr. Peter Lupták.
Na začiatku svätej omši privítal
otca biskupa Mons. Mariana Chovanca starosta Slaskej
Mgr. Daniel Gelien. Vo svojom
krátkom príhovore spomenul
doterajšiu spoluprácu s otcom
biskupom, ktorému sa poďa3/2018
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SVETLO MUSÍ RÁSŤ

• Drahí Slašťania,

ulice, ale aj naše vlastné domy,
naše životy, naše vzťahy, naše
napriek tomu, že oproti pred- zložité a komplikované situácie
chádzajúcim generáciám máme každodenného života. A toto
oveľa viac technických vy- Svetlo chce rásť, chce byť stále
možeností, ktoré nám prinášajú väčšie. Aby sme mohli s Jánom
fyzické svetlo, musím povedať, Krstiteľom každý deň poveže dnes je život človeka taký dať: ,,On musí rásť a mňa musí
komplikovaný, že viac ako ubúdať.“
inokedy potrebujeme ešte viac
svetla a nie hocijakého. Aj preto Áno, toto svetlo musí rásť. Vysme radi, že znova prichádzajú jadruje to aj svätá omša, ktorá
Vianoce.
sa slávi na Vianoce, na úsvite.
Sláviť Eucharistiu na úsvite,
Naozaj vianočné sviatky súvi- bol starobylý kresťanský zvyk,
sia s témou svetla. Vykupiteľ ktorý sa začal najprv používať
vstúpil na našu zem, aby nás pri slávení veľkonočných
priviedol k Bohu, ktorý je sviatkov a potom prešiel aj do
jediné absolútne dobro a na tradície Vianoc. Sláviť Vianoce
tejto ceste je on sám Svetlom. na úsvite znamená sláviť ich
Vo Svätom písme je to najmä pri rastúcom svetle, keď máme
prorok Izaiáš, ktorého predpo- zo seba zhodiť skutky tmy
vede o príchode Mesiáša majú a obliecť sa do výzbroje svetv sebe symboliku svetla: ,,Ľud, la. Podobne nám to naznačuje
čo kráča vo tmách, uzrie veľké obdobie zimného slnovratu,
svetlo.“ Podobne aj evanjelista do ktorého je slávenie Vianoc
Ján vníma Ježišov príchod cez v našich končinách situované.
optiku svetla. Kristus – Svetlo Aj to predstavuje symboliku
sveta prichádza medzi nás. On rastúceho svetla – noci sa začnú
je ten, ktorý svieti vo tmách konečne pomaly krátiť a dni
a ktorého tmy neprijali.
predlžovať. A tak aj fyzické
svetlo rastie. O čo viac by malo
Vianočné sviatky by sme však to Kristovo.
mohli nazvať nielen sviatkami svetla, ale predovšetkým Áno, Kristus – Svetlo sveta má
sviatkami rastúceho svet- rásť. Je to veľmi tiché a zároveň
la. Svetlo, ktoré prichádza, veľmi mocné pozvanie. Poznemá byť len krátkodobým vanie prijať Svetlo a v ňom
zábleskom, niekoľkodňovým rásť. Treba však podčiarknuť,
trblietaním. Ľudia dokážu že ide o pozvanie, nie nátlak.
vytvoriť veľký zhon kvôli Tak ako je v slovenskom jaVianociam, ale po pár dňoch už zyku veľmi málo známy a skoro
môžu byť tam, kde boli predtým. nepoužívaný rozkazovací
Keď človek v túžbe prežiť niečo spôsob od slovesa ,,rásť“, tak
vzrušujúce stavia na týchto ma- ani Boh nepoužíva rozkazovací
teriálnych okolnostiach, práve spôsob, keď prichádza na tenvtedy sa táto ,,pozlátka“ môže to svet ako ,,Svetlo vychádzastať zábranou v tom, aby sme júce z výsosti“ a pozýva nás na
Svetlo – Krista vpustili do svojho rast a dozrievanie na ceste za
srdca. Vtedy sa stáva, že to Svet- ním. Jeho svetlo je pozvaním.
lo Kristovo odrážame. Boh nás Jeho Vianoce sú nenásilné. Na
pozýva k inému svetlu. K svetlu, rozdiel od svetiel mnohých
ktoré chce ožiariť nielen naše reklám, vianočných výzdob
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a hlučných predvianočných
zábav a večierkov je príbeh
narodenia Pána neagresívnym
svetlom. Je ponukou, ktorú
Boh veľkoryso opakuje každý
rok.

milosrdní nielen teraz, keď
slávime Vianoce. Lebo keď sa
nechceme len krátku chvíľu veseliť v jeho Svetle, tak Ježiš musí
rásť a nás musí ubúdať. Vtedy aj
tma prestane byť tmavá a noc
bude zrazu ako deň. PotrebuJežišovo svetlo je teda pozvaním jeme toto svetlo nie ako záblesk,
prežívať Vianoce nielen počas ale ako každodenné slnko. Lebo
Vianoc. Poprajme si navzájom, Svetlo musí rásť. Boh neopúšťa
aby sme boli štedrejší, veľko- svoj ľud, ale chce prebývať
rysejší, otvorenejší, ale nielen medzi nami.
počas Vianoc. Aby sme boli
vnímavejší na bolesť, trápenie Drahí Slašťania, nech teda
a potreby iných ľudí, ale nielen Vianoce 2018 nie sú len krátkocez vianočné sviatky. Aby sme dobým zábleskom na prelome
boli vľúdnejší, citlivejší, ohľadu- rokov, ale nech sú každodenplnejší, ale nielen cez vianočné ným Slnkom vychádzajúcim
sviatky. Aby sme boli zbožne- z výsosti. Prajem vám všetkým,
jší, pokornejší a odovzdanejší, aj našim chorým, požehnaný
ale nielen v tomto vianočnom vianočný čas.
čase. Aby sme intenzívnejšie
prežívali naše vzťahy a boli Váš kňaz Štefan Bieľak

VIAC AKO LEN DOBRÝ SKUTOK

• V dnešnej anonymnej dobe, A tak v minulosti ošarpaná
keď sa každý stará len o seba kaplnka má dnes už odvoda ako keby plotom pri dome nenie, spevnenú podestu vyživot končil, by sa zdalo, že loženú kameňom, novú fasádu,
dobré skutky vymreli. Ale nové plechové prekrytie, ale aj
našťastie to tak ešte nie je a sú zreštaurované sošky.
živé príklady o tom, ako sa dá
zmeniť k lepšiemu aj život za Chceli sme pôvodne dobrotým plotom.
voľníkov vyspovedať a získať
tak viac informácii o ich iniciStačila správna myšlien- atíve, ale sú natoľko skromní,
ka, obetovanie vlastného že sa nám to jednoducho nepvoľného času a chuť niečo odarilo. Zistili sme však aspoň
zmeniť. A potom sa dokáže to, že sa pre obnovu kaplnky
aj nemožné. Aj celkom malý rozhodli preto, aby zachovali
nenápadný priestor sa dá pre- pamiatku pre ďalšie generámeniť na nepoznanie v dobrom cie presne tak, ako to robili
zmysle slova. Chlapi vyhrnuli ich rodičia pre nich. Samotnú
rukávy, postavili sa výzve če- myšlienku a realizáciu považulom a výsledok je jedinečný. jú sa samozrejmosť.
Rodina Zaťková a p. Ján Šuster
sa rozhodli urobiť kompletnú My len dodáme, že ich inicirekonštrukciu kaplnky v časti atíva je vzorom a sú pre nás
obce Hlboká. Obec ich myšlien- príkladom o tom, ako málo
ku podporila a prispela na stačí, aby naše okolie bolo
nákup potrebného materiá- krajšie. Stačí vidieť ďalej ako len
lu, aj keď to dobrovoľníci vô- po vlastný plot, mať dobrý nápad
bec nežiadali. Boli pripravení a chuť niečo zmeniť. K tomu
riešiť všetko vo vlastnej réžii. sa určite vždy pridá aj obec
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a spoločnými silami by sa dali
zmeniť aj mnohé iné priestranstvá, len potrebujú vlastných
patrónov, ako to bolo v tomto
prípade. Vyjadrujeme im obdiv
a predovšetkým vďaku za nápad
a realizáciu a poďakovanie adre-

v Lutile, ktorí nás pozývajú na
svoje akcie, kde tieto organizačne zabezpečujú aj so spoločnou dopravou. Vzhľadom na to,
že sme početne malá organizácia, svoju činnosť zameriavame
hlavne na činnosť klubovú, kde
oslavujeme napr. Deň Matiek,
MDŽ, jubilantov a pod., ale aj
účasť na prehliadke speváckych
súborov na úrovni okresu ale aj
kraja. Veľmi pozitívne musíme
hodnotiť spoluprácu s Klubom
dôchodcov v Lutile, ktorí nás
začali pozývať na rôzne akcie,
ktoré tento klub usporadúva
často spoločne s obcou. Takto
sa naši členovia zúčastnili na
výstave záhradkárov v Trenčíne,
kúpaní v Trenčianskych Tepliciach. Pozvanie sme však dostali
aj na oslavu dvadsiateho výročia
založenia klubu dôchodcov v
Lutile a 90. výročia založenia
dychovej hudby Lutilka, čo boli
veľmi kultivované spoločenské
akcie. Aj touto cestou by som
chcel kolegom a priateľom
dôchodcom z obce Lutila čo najsrdečnejšie poďakovať. Máme
predstavu, že v budúcom roku
usporiadame spoločenskú akciu
v Slaskej, na ktorú našich susedov z okolitých obcí pozveme. V
skutočnosti a vzhľadom na vek
našich členov, už nie je možné
plánovať rozsiahlejšie akcie,
ale veríme, že za pomoci obci
aj takúto akciu zvládneme, čím
ukážeme možnosti realizovania
sa ďalších našich dôchodcov,
ktorých je v našej obci nadostač,
len nemajú potrebný záujem o
V rámci jednoty organizujeme dôchodcovskú činnosť a hlavne
aj rôznu záujmovú činnosť o svoje osobnostné rozvíjanie.
návštevou zaujímavých výstav, Verím, že nám bude dopriate
AKO VYZERÁ ŽIVOT PO AKTÍVNOM napr. Záhradkársky Trenčín ešte toľko zdravia a sily, aby
a výstava obrazov z ovocia v sme vo svojej činnosti úspešne
ŽIVOTE DÔCHODCOV V SLASKEJ
kostoloch ako vďakyvzdania za pokračovali aj v nasledujúcom
• Logicky to evokuje domnien- zaspomíname a vraciame sa vo dobrú úrodu, ktorá bola orga- roku 2019, čo prajem všetku, že menej aktívny, ako keď svojich spomienkach tam, kde nizovaná do kostola na Novej kým naším členom a všetsme ešte patrili do spoločenstva sme prežili najkrajšie roky svo- Bani. Musím povedať, že tieto kým dôchodcom v našej obci.
pracujúcej triedy a denno-denne jho života.
dve akcie ale aj mnohé ďalšie,
nastupovali na svoje pracoviská
ako kúpanie v Turčianskych
podľa svojej odbornosti. Samoz- Veľmi dobre vieme, že len zo Tepliciach, sme absolvovali Mgr. Vladislav Mikula
rejme, že aj s odstupom času radi spomienok sa žiť nedá a je po- spoločne s Klubom dôchodcov predseda ZO JDS Slaská
3/2018

sujeme aj Jožkovi Tölgyesimu
za prepravu materiálu. Táto
iniciatíva bude snáď motivovať aj iných, ktorí nosia v hlave
podobný nápad. Obec je
pripravená pridať sa.

trebné vnímať aj realitu, ktorú
žijeme. Tá naša realita je už
dôchodcovská a tak sa snažíme
tejto realite prispôsobiť. Na našu
spoločnú radosť je fakt, že pre náš
život dôchodcov sú v našej obci
vytvorené aj veľmi dobré podmienky. Prvou a najviac závažnou je skutočnosť, že máme
pekný a útulný klub dôchodcov,
kde sa schádzame a smerujeme
našu činnosť tam, kde je to pre
nás všetkých zaujímavé a časovo
aktuálne. Je to výsledok hodný
poďakovania obci, najmä starostovi a obecnému zastupiteľstvu,
ktorí našu činnosť aj finančne
podporujú a majú na jej rozvoji i
patričný záujem. Nie sme veľkou
organizáciou, čomu v podstate
zodpovedá aj naša záujmová činnosť. V súlade s plánom činnosti
poriadame zasadnutia na úrovni
výboru, ale aj členskej schôdze,
ktoré sú vždy tematicky zamerané. V našej činnosti sa riadime
možnosťami, ktoré pre nás seniorov vyhovujú a vedia potešiť.
Na každom našom stretnutí je
podávané občerstvenie, ktoré
zabezpečí výbor, ale z veľkej časti
aj jednotliví členovia. Veselé bývajú najmä stretnutia s jubilantmi, kde každý jubilant je obdarovaný darčekom a spoločným
vinšovaním. Je to akt, ktorý je
neopakovateľný a každý z jubilantov sa naň teší. Keď sa k tomu
pridá hra harmoniky a spev známych ľudových pesničiek, každý
prítomný pookreje a z chuti si
zaspieva.
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MARTIN ČAMAJ ROZŽIARIL DOM STARÝCH RODIČOV STOVKAMI SVETIELOK
• Talentovaný stredoškolák z koreňmi v Slaskej reprezentoval
Slovensko na medzinárodnej
olympiáde stredoškolákov v Mexiko City.
Dom Vincenta a Márie Fríbertových v Slaskej tento rok
opäť zdobí nepriehľadnuteľná
vianočná svetelná výzdoba. Nie
sú to však obyčajné svetelné
reťaze kúpené v obchode, ale
špeciálne navrhnutý systém,
ktorý vymyslel a vyrobil vnuk
Fríbertovcov, Martin Čamaj.
„Svetielka sme inštalovali každý
rok, pred tromi rokmi som
však začal experimentovať s netradičnými digitálnymi pixelmi, ktoré menia farby a každé
dok ážem naprogramov ať
osobitne. Tento rok dom mojich starých rodičov rozžiari
1782 svetielok,” prezradil Martin.
Zapálený pre techniku
Technický talent sa uňho prejavil v detstve. Už ako tretiak
na základnej škole pracoval
so stavebnicou Lego Mindstorms a od prvého ročníka
na osemročnom gymnáziu
úspešne reprezentuje školu na
robotických súťažiach. Teraz
študuje v septime (tretí ročník
gymnázia) a v lete reprezentoval Slovensko na medzinárodnej olympiáde stredoškolákov
v robotike v Mexiku. Hlavným
zámerom súťaže First Global
je zapáliť viac ako dve miliardy
mladých ľudí naprieč celým
svetom pre vedu, technológie,
strojárstvo a matematiku. Martina však zapaľovať nemuseli.
Organizátori súťaže ho spolu so
spolužiakmi Adamom Kučerom
a Tomášom Sedláčkom do
reprezentácie vybrali práve
preto, lebo spolu tvorili skúsený
robotický tím. Reprezentačné
14

družstvo doplnili Oliver Haj- kladie aj dôraz na kooperáciu
dučík z Liptovského Mikuláša so študentmi z iných kultúr,
a Viliam Vadocz z Bratislavy.
slovenský tím trošku znevýhodnil, pretože museli spolupra„Vybrali nás, lebo sme mali covať s tímami z rozvojových
dobré výsledky na súťažiach. krajín. Ani to však podľa MarDostali sme možnosť posunúť tina nebolo na škodu. Najlepšie
sa ďalej a stavať robotov z pro- sa im podľa Martinových slov
fesionálnejšej sady, tak sme sa spolupracovalo so študentmi zo
zapojili,” vysvetlil Martin.
Zimbabwe.

predstavu o svojej budúcnosti
preto ešte nemá. „Ešte neviem,
na akú vysokú školu sa prihlásim, lebo toho, čo ma baví,
je veľa. Ale vývoj asi najviac.”
Najlepším potvrdením jeho
slov je svetelná výzdoba domu
starých rodičov. Voľné večery
pred Vianocami venoval jej
výrobe. Ovládače LED svetielok si vyrobil sám. „Navrhol
Robota vyrobili z kopy železa
Baví ho vývoj
som špeciálny plošný spoj,
ktorý mi vyrobili na objedIch úlohou bolo z kopy žele- Robotika však zďaleka nie je návku v Číne. Doma som naň
za vyrobiť fungujúci stroj. jediným záujmom Martina potom prispájkoval potrebné
„Dostali sme sadu súčiastok, Čamaja. Začínal s technickými súčiastky a naprogramoval.
motorčekov, ovládacích jed- stavebnicami a počítačmi, ne- Vyšlo ma to oveľa lacnejšie, ako
notiek a hliníkových profilov, skôr začal programovať. Hrá by som mal ovládač svetiel kúpiť,”
z ktorých sme museli vyrobiť na bicích, v pätnástich rokoch smeje sa Martin. Tohtoročrobota. Vedeli sme, ako bude začal robiť zvukára (ozvučoval nou novinkou vianočného
vyzerať hracia plocha a aké úlo- aj nedávny koncert Marcely osvetlenia Fríbertových budú
hy musí plniť. Vymysleli sme Laiferovej v Slaskej), neskôr polmetrové hviezdy, ktoré si
ho preto tak, aby bol variabilný.” aj osvetľovača, v súčasnosti vytlačil na vlastnej 3D tlačiarni.
Príprava im trvala tri mesiace, pracuje ako správca siete na Ako inak, aj 3D tlačiareň si zlopočas ktorých stavbe robota dvoch školách, vytvára webové žil doma sám.
venovali všetky víkendy. Opla- stránky, okrem toho ešte rieši
tilo sa. Súťaž síce nevyhrali, po- školské projekty a elektronrotcov ale aj tak zaujali.
ike sa venuje aj doma. Jasnú Silver Jurtinus
„Celkovo sme skončili na 62.
mieste zo 192. krajín, ale ako
jediní sme získali cenu poroty.
Rozhodcovia nám ju udelili preto, lebo náš robot bol spoľahlivý
a mal inovatívny dizajn. Mnoho
krajín totiž súťažilo s robotom,
ktorého okopírovali od iného
tímu. My sme prišli s vlastným,
unikátnym riešením, ktoré
odborníci ocenili. Cenu poroty pritom môžu, ale nemusia
udeliť žiadnemu tímu,” pochválil sa Martin.
Súťaž študentom priniesla veľa
skúseností. „Užili sme si to.
Dalo nám to aj iný pohľad na
svet, keďže sme v rámci súťaže
museli spolupracovať aj s tímami z iných krajín, akceptovať
ich názor a to, že jednoducho
premýšľajú inak. Precvičili sme si aj angličtinu.” Práve
systém súťaže, pri ktorom sa Vianočnú výzdobu Martin vymyslel, vyrobil a naprogramoval.
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Slovenská reprezentácia na súťaži First Global 2018. Martin Čamaj prvý zprava.

BUĎME NA STRETNUTIE S MEDVEĎOM PRIPRAVENÍ
• Poznáte to porekadlo, že čert
nikdy nespí. A nielen čert. Ešte
nespia ani medvede, ktorých
„bydliskom“ je chotár slaštianskych hôr. Len pár dní dozadu
sa stopy medveďa objavili na pr-

vom poprašku snehu neďaleko
nad poslednými domami v časti
obce Priehrada. Macko sa tam
zrejme chodí ešte prechádzať
a čaká na silnejšie mrazy, aby sa
uložil do brloha a zaspal. Nejde

zrejme o veľmi veľkého jedinca, ale stopy psov popri jeho
stopách vyzerajú minimálne
miniatúrne. Takže opatrnosti
nie je nikdy dosť.
Čo teda robiť pri stretnutí
s medveďom? Základom je
vraj zachovať pokoj, neutekať,
hovoriť pokojným hlasom a ak
sa dá, vzdialiť sa, ak nie, tak
si treba ľahnúť na brucho na
zem, alebo vyliezť aspoň do
štvormetrovej výšky na strom.
Ľahko sa píše, ale už ťažšie vykonáva. Aby ste sa stretnutiu vyhli,
pomôže rozprávať sa, pískať si
alebo inak dopredu upozorniť
medveďa na prítomnosť človeka. Mackovia sa vraj spravidla
stretnutiu dobrovoľne vyhnú,
keď o nás vedia.

keď sa medveď nepozerá vašim
smerom, ale vy oči z neho dole
nedávajte. Stále treba sledovať
jeho správanie. K medveďovi sa
nikdy nepribližujte za žiadnych
okolností, ani v prípade, že sa
zdá byť pokojný. Je to predsa
len divé zviera a vy ste v jeho
rajóne nevítaný hosť.
Ak vás medveď už zbadal

Ostaňte pokojne stáť, neutekajte, mohlo by ho to vyprovokovať na prenasledovanie.
Keď stojí na zadných, snaží sa
vás zrakom a čuchom identifikovať. Pokojným spôsobom
mu dajte najavo, že ste človek
a to prihováraním sa mu nízky
hlasom a pomalým mávaním
rukami nad hlavou. Postupne
zväčšujte vzdialenosť medzi
Keď uvidíte medveďa, ktorý si vás vami cúvaním. Nebežte, pomaly
ešte nevšimol
cúvajte stále čelom obráteným
k nemu. Ak medveď o vás neUstupujte smerom, odkiaľ ste javí záujem, využite to a pomaly
prišli a obíďte ho oblúkom. odtiaľ odíďte.
Tento manéver urobte potichu,
3/2018

ZAUJÍMAVOSTI

15

Hlásnik
Ak už medveď o vás vie a približuje
sa k vám

zblízka sa vyhnite pohľadu do
očí tejto šelmy, mohla by to
považovať za akt agresie. PriZostaňte stáť a skúste zachovať hovárajte sa pokojným hlasom.
pokoj, útoky sú fakt zriedkavé. Ak sa medveď nepribližuje,
Ak je vás viac, držte sa pokope snažte sa opatrne vzdialiť. Ak sa
ako skupina. Neutekajte, kým približuje, zastaňte, keď zastane
nemáte istotu, že do bezpečia on, pokúste sa zase vzdialiť.
dobehnete skôr ako vás dostihne medveď. Nezabúdajte, že Ak medveď zaútočí v sebaobrane
medveď vie bežať rýchlejšie ako
človek a to aj do kopca a nadol, aj Znamená to, že ste už blízkeď pôsobí nemotorne. Vyliezť ko šelmy, ktorú ste prekvapili
na strom môže byť niekedy a ste v jeho osobnom priestore.
riešením, ale musí vyliezť dosť Ľahnite si na zem a hrajte mŕtvysoko, aspoň 4 metre nad zem. veho. Ľahnite si na brucho, nohy
voľne od seba. Prsty rúk spojte za
Ak sa medveď približuje, pretože hlavou. Táto pozícia vám bude
sa bráni
chrániť tvár a krk. Ak vás prevráti, znova sa kotúľajte tak, aby ste
Stále skúste zachovať pokoj, mali brucho a ostatné životné
na medveďa nekričte a ani do orgány chránené pri zemi. Keď
neho nič nehádžte, mohli by ste medveď vycíti, že už nie ste netým vyprovokovať útok. Skúste bezpečný, zvyčajne odíde. Stále
vyzerať tak, že nie ste pre neho ostaňte nehybne, kým nemáte
hrozbou. Pri náhlom stretnutí istotu, že šelma odišla.

FARÁRA SLASKEJ PRIVIEDLA NA DUCHOVNÚ DRÁHU PRIATEĽKA

• Dôstojný pán Štefan Bieľak oslávil tento rok životné jubileum šesťdesiat
rokov.

miništrovať, aby si bol pri oltári aj ty.” Bol som veľmi rád, že ma zobral.
Už vtedy mi skrsla v hlave myšlienka, že by som išiel do seminára. Roky
ale ubiehali a čas prišiel až o mnoho rokov neskôr, až v roku 1993. Moja
cesta ku kňazstvu nebola násilná, bolo to slobodné rozhodnutie pre
duchovnú cestu.

V akej rodine ste sa narodili?
Vyrastal som v roľníckej rodine. Narodil som sa 2. decembra 1958
v Zamagurskej dedinke Reľov. Mal som ôsmich súrodencov, štyroch bratov a štyri sestry. Som ôsme dieťa, mám ešte mladšiu sestru. Poďme však postupne. Čo bolo Vaše prvé zamestnanie?
Bol som vyučený zámočník a vtedy náš podnik budoval nemocnice
V Reľove ste chodili aj do školy?
v Poprade a v Rožňave. To boli stavby, na ktorých som sa podieľal.
Do základnej školy som chodil v Spišských Hanušovciach a v roku Ako zámočník som pracoval väčšinou v dielni, ale niekedy sme
1974 som nastúpil na učilište podniku Pozemné stavby v Poprade. boli materiál montovať aj priamo na stavbách. Po nežnej revolúcii
Po vyučení som nastúpil na základnú vojenskú službu a po návrate v roku 1989 som začal popri zamestnaní študovať nadstavbové
z vojny som nastúpil do zamestnania.
štúdium, aby som si urobil maturitu. Tú som potreboval, aby som
mohol nastúpiť do seminára.
Takže Vaša cesta ku kňažstvu nebola priama?
Ako sa to vezme. Dôležitý bol pre mňa príklad rodičov. Vychovávali Kedy teda prišlo definitívne rozhodnutie, že nastúpite na
nás v katolíckom duchu, chodili do kostola a samozrejme, s nimi aj my. duchovnú cestu?
Prvoradou v našej rodine totiž bola modlitba. Rodičia si doma sadli Bolo to práve okolo roku 1989, kedy som mal, ako slobodný muž,
k stolu a nás, deti, pozvali k modlitbe: „My sa ideme modliť, poďte aj priateľku. Ona mi však nepovedala, že sama uvažuje nad duchovvy s nami.” Tak sme si sadli a modlili sa spolu. Mal som však aj dobrý nou cestou. Stretávali sme sa a raz mi navrhla, či nechcem ísť na
príklad u svojho staršieho brata Jozefa, ktorého vysvätili za kňaza duchovné cvičenia. Ja som šiel a tam, počas týždňa, kedy som mal
v roku 1972. V tom čase to nebolo ako dnes, že je málo chlapcov, ktorí čas prehodnotiť svoj život, som sa pevne rozhodol, že chcem ísť
chcú miništrovať. V malej dedinke, v Reľove, ich miništrovalo štyrid- duchovnou cestou. Na kňazskú dráhu ma teda nasmerovala moja
sať a mňa, aj keď som veľmi chcel, pán farár miništrovať nepustil, lebo priateľka. Dodnes sa stretávame, pôsobí v duchovnom spoločenbral len starších chlapcov. Dočkal som sa až na vysviacke brata, keď stve, nenosí však habit, ale pomáha vo farnosti kňazovi a je
som bol siedmak. Farár mi povedal: „Tvoj brat bude pri oltári, budeš katechétkou.
16
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Je bežné, že do seminára sa hlásia aj starší muži? Neboli ste
výnimkou?
Je to bežné. Keď som sa pripravoval na nástup do seminára, bol
som v kristových rokoch. Aj Ježiš Kristus chodil okolo Genezaretského jazera a volal do služby starších rybárov, nevolal mladých.
Povedal: „Zanechajte všetko pozemské a poďte za mnou, ja vás
urobím rybárov ľudí.” Kňazstvo je na celý život, musí to byť zrelé
rozhodnutie. V ročníku v seminári nás bolo sedem starších nad
dvadsaťpäť rokov. A práve my sme boli ťahúňmi mladých. Mali
sme viac životných skúseností. Keď sme sa neskôr stretli, mnohí
mladší poďakovali za to, že v nás videli príklad. Tým príkladom by
chceli byť teraz aj oni. Zdá sa mi, že sme ich nesklamali.
Kde bolo vaše prvé pôsobisko?
V seminári som bol šesť rokov, od roku 1993 do roku 1999, kedy
ma vysvätili za kňaza. Prvé moje kaplanské miesto bola Hriňová,
tam som bol rok. Potom ma pán biskup Baláž preložil na faru do
Malých Krštenian pri Partizánskom. Tam som bol deväť rokov, od
roku 2000 do roku 2009, kedy som prišiel sem, do Slaskej, takže tu
pôsobím takmer desať rokov.
Aké boli Vaše prvé dojmy zo Slaskej?
Podobné ako z Hriňovej alebo Malých Krštenian. Kňaz musí vojsť
do mentality ľudí a ja som z dediny, takže mne je toto prostredie
blízke. Dedinu mám rád, mestské prostredie nevyhľadávam. Aj
pánovi biskupovi som ešte dávno povedal, že ak ma bude chcieť
premiestniť, tak radšej niekam na dedinu. Ja sa tam cítim lepšie
ako v mestách.
Patrónom kostola je svätý Gál, v Slovenskej tradícii menej
známy svätec.
Svätému Gálovi je na Slovensku zasvätených osem kostolov,
hlavne na Orave. Bol to Írsky pustovník, ktorý v šiestom storoční
prešiel Európou až po Švajčiarsko. Božie slovo kázal pri Bodamskom jazere. Mesto, kde je veľká úcta k svätcovi, ktorého máme
medzi nami, je St. Gallen a na miestach, na ktorých účinkoval, sme
boli minulý rok na zájazde. Bolo to veľmi povzbudzujúce. Získali
sme nový pohľad na svätca, ktorého relikvie v kostole opatrujeme.
V tohto roku sme slávnosti posvätili aj relikvie jeho učiteľa, svätého
Kolumbána. Odborníkom na svätého Gála je rodák zo Slaskej,
Oliver Černák, ktorý tu miništroval, aj tu bol vysvätený. O našom
patrónovi napísal veľmi dobrú knihu. Vďaka nemu tu máme aj
tieto vzácne relikvie učiteľa a žiaka.
Ako by ste opísali duchovný život v Slaskej?
Ľudia tu sú veriaci, majú veriaceho ducha. Samozrejme nie všetci,
ale veria a do kostola chodia. Nežije tu veľa ľudí, ani mladých nie
je veľa. Teraz sa budeme modlievať deviatnik. Je to oživenie, že sa
môžeme stretnúť nielen v kostole alebo na fare, ale môžeme zájsť
aj do rodín. Kňaz a rodina, to je pevné spojenie. Nedávno sme mali
sviatosť birmovania, ku ktorej pristúpili šiesti mladí ľudia. Počet
krstov a sobášov je každý rok rôzny, niekedy sedem a niekedy
dva. Tento rok som však v Slaskej neoddal ani jeden pár, tak som
si to vynahradil u nás doma. Sobášil som v rodine deti mojich
súrodencov.
3/2018

Vraj ste mimoriadne pracovitý človek. Vraj farára, čo by toľko
kosil a pracoval okolo fary málokde vidieť.
Pochádzam z gazdovskej rodiny a doma sme boli tak vedení. Pracoval som doma, tak pracujem aj teraz. Keď je potrebné, vezmem
kosačku a kosím. Je to môj relax. Na každej fare kde som pôsobil,
tak som pracoval. Rád pri práci pomôžem a keď sa robí, idem i ja.
Tak nás doma vychovali.
Ako ste oslávili životné jubileum?
V rodinnom kruhu. Stretávame sa súrodenci u nás doma v Zamagurí. Porozprávame sa, povzbudíme sa navzájom a oslavujeme.
Silver Jurtinus
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FARSKÉ OZNAMY A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ V TÝŽDNI OD 24.12.2018 – 06.01.2019
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

MIESTO

ČAS

Pondelok
Féria
24.12.2018		

Kosorín
Slaská

22.00 † Anna, Ondrej Hlaváč a rodičia
24.00 Na úmysel celebranta

Utorok
♦️ NARODENIE PÁNA / slávnosť
25.12.2018		

Kosorín
Slaská

08.00 Za veriacich farnosti
09.30 † Lalo Štefan, Emília a rodičia

Streda
SV.ŠTEFANA prvého mučeníka /sviatok
26.12.2018		

Kosorín
Slaská

08.00 Na úmysel celebranta
09.30 † Štefan Futák, manželka Mária a ich rodičia

Štvrtok
27.12.2018

SV. JÁNA, apoštola a evanjelistu / sviatok

Kosorín

17.00 Na úmysel celebranta

Piatok
28.12.2018

SV. NEVINIATOK, mučeníkov / sviatok

Slaská

17.00

Sobota
29.12.2018

Piaty deň oktávy narodenia Pána

Kosorín

08.00 Na úmysel celebranta

Nedeľa
30.12.2018

♦️ PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA SVÄTEJ Kosorín
RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA / sviatok

Pondelok
siedmy deň oktávy narodenia Pána
31.12.2018		

ÚMYSEL

Na úmysel celebranta

Slaská

08.00 Za veriacich farnosti
09.30 † František Ťahúň – 30 dňová

Kosorín
Slaská

15.00 Za dobrodincov farnosti
16.30 Za dobrodincov farnosti

Utorok
♦️ SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY Kosorín 08.00
01.01.2019
slávnosť
Slaská
09.30
				
				

Za veriacich farnosti
Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80
rokov života, vyprosenie síl, potrebnej
milosti do ďalších rokov života

Streda
02.01.2019

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianskeho, biskupa
a učiteľa Cirkvi / spomienka

Slaská

08.00 Na úmysel celebranta

Štvrtok
03.01.2019

NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ / ľub. spomienka

Kosorín

17.00 Na úmysel celebranta

Piatok
04.01.2019

Féria

Slaská

17.00

Kosorín
Slaská

08.00 Na úmysel celebranta
07.00 Na úmysel celebranta

Kosorín
Slaská

08.00 Za veriacich farnosti
09.30 † rodičia Pavlína a Štefan, brat Milan

Sobota
Féria
05.01.2019		
Nedeľa
06.01.2019
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♦️ DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
ZJAVENIE PÁNA / slávnosť

OZNAMY

Na úmysel celebranta

3/2018

Hlásnik
ČLOVEK, NA KTORÉHO SA NEZABUDNE
• Priznám sa, neviem, ako
začať. Ako zachovať dôstojnú
spomienku na vzácneho človeka, ktorý chýba. Arnošt Göth,
pre priateľov Noško, dlhoročný
poslanec a môj zástupca, nás
koncom októbra náhle opustil.
A tak tieto riadky venujem jemu.
Bol som veľmi mladý, keď som
prevzal za našu obec zodpovednosť a vedel som, že ponesiem
pomerne dosť ťažké bremeno.
Už vtedy som navrhol, aby mojím zástupcom bol práve on.
Cítil som v kostiach, že tandem
Gelien – Göth by mohol fungovať. A fungoval. Samozrejme,
že za pomoc vďačím aj ostatným poslankyniam a poslancom, ktorí sa počas starostovania pri mne striedali, ale on bol
v niečom výnimočný. Okrem
toho, že poctivo študoval všetky materiály na zastupiteľstvo,
tak to bol aj kamarát na telefóne.
V krátkom čase vedel všetko
rozanalyzovať, videl slabé aj
silné stránky, ale čo je podstatné, navrhol konkrétne riešenie.
Nebolo to mlátenie prázdnej
slamy, ale vždy konštruktívna
diskusia. Nikdy som pred ním
nemal žiadne tajnosti, vždy som
mu otvorene predostrel všetky
okolnosti a pýtal som sa na jeho

3/2018

názor. Bolo pre mňa dôležité
počuť, čo povie Noško. Aj
keď nie vždy sme mali na veci
rovnaký názor, jeho slová mali
váhu a spoločná diskusia dospela vždy ku kompromisu.
Nikdy sme neviedli súboje, nebola medzi nami rivalita a neboli medzi nami spory,
hľadali sme spolu riešenia na
konkrétne problémy, lebo
v prioritách obce sme sa vždy
zhodli. Nevymeškal žiadnu akciu organizovanú obcou a keď
mohol, rád pomohol a bolo
úplne jedno, či bolo treba niečo
vyrobiť z dreva, niečo previesť
vysokozdviškou, ísť na služobnú cestu a rokovať v mene obce
alebo jednoducho roznášať kapustnicu na zábave. Nič ľudské
mu nebolo cudzie.
Nie, nemyslím si, že bol neomylný, že nemal chyby, že vždy
mal tú správnu náladu a viem
aj to, že okrem kamarátov boli
aj ľudia, ktorým ležal v žalúdku.
A tu je namieste biblická veta,
nech hodí kameňom, kto je
bez viny. A verte mi, že všetky
kamene zostanú na zemi. Každý
sme nahraditeľný a život musí
ísť ďalej. Pôjde aj bez Noška,
aj keď to bude ťažké. Bude to

plné smútku a vždy s otázkou
prečo on a prečo práve teraz?
Odpoveď nepoznám. Ale som
šťastný, že mám spomienky.
Spomienky na spoločné diskusie, na mnohé životné situácie,
na slová, ktoré vyslovil, ktoré
sa možno nie každému páčili,
ale boli pravdivé. Spomienky
na jeho humor, ľudskosť, empatiu a talent hodnoverne vyrozprávať zážitky zo života. A určite
spomienky na muža, čo si stál
za svojim slovom. Na chlapa,
ktorý keď dal sľub, tak ho
dodržal. Na zástupcu starostu
a občana, ktorý Slaskej venoval
svoj čas, lebo to tak cítil. Nie pre
odmenu, ktorú mimochodom
nedostával, ale preto, že túto
dedinku mal v hlave i v srdci.
A takého si ho budem pamätať
ja a takto budem o ňom rozprávať po zvyšok môjho života.
A ak som v smútočnom príhovore povedal, že jeho odchod je

SPOMIENKA

stratou nielen pre rodinu, ale aj
pre dedinu, tak som to myslel
doslovne.
Týmto nekrológom mu chcem
verejne vzdať poslednú úctu, aj
keď on sám si na oficiality nikdy
nepotrpel. Ako starosta chcem
poďakovať za to, čo pre Slaskú
urobil, lebo som to už nestihol
osobne, aj keď ma od toho delili len hodiny. Ako obyčajný
smrteľník mu ďakujem za
priateľstvo, dôveru a hodiny,
ktoré som mal možnosť prežiť
v jeho prítomnosti. Bolo mi
cťou, že bol mojim zástupcom
nepretržite celých osemnásť
rokov. Človek sa pominie, ale
odkaz zostáva. A jeho odkaz vidieť na mnohých miestach tejto
obce.
Noško, ďakujem.
Daniel Gelien
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NEZABÚDAJTE TRIEDIŤ ODPAD ANI POČAS SVIATKOV.

é
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ŠŤASTNÉ

VIANOCE

Papier

PATRIA SEM vianočný baliaci papier, stlačené
krabice a kartóny z darčekov, reklamné
letáky, papierové tašky, papierové obálky,
noviny, časopisy, kancelársky papier (v malom
množstve aj s kancelárskymi sponkami).

Sklo

PATRIA SEM sklenené poháre, napríklad
z majonézy a zaváranín, sklenené črepy,
sklenené fľaše z vína a sektu, nevratné obaly
zo skla, tabuľové sklo z okien a dverí
(väčšie množstvo patrí na zberný dvor).

PlaSty,
kovy,
náPojové
kartóny

PATRIA SEM napríklad plastové obaly
z darčekov, neznečistené stlačené alebo
zošliapnuté PET fľaše z nápojov, obaly
z pracích a čistiacich prostriedkov
alebo kozmetiky.
PATRIA SEM napríklad konzervy z kukurice
a kompótu, kovové súčiastky, alobal,
nápojové plechovky.
PATRIA SEM vypláchnuté stlačené alebo
zošliapnuté obaly z džúsov, mlieka, smotany.

Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu na viaceré druhy odpadov,
napr. na kovy, plasty a nápojové kartóny.

PRED VYHODENÍM
ZOŠLIAPNITE

1.
2.
3.

Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:
sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá, kovom červená
a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj
označenie na obale:
...
Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.

4.
5.

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.

www.envipak.sk
www.triedime.sk

Občasník obce Slaská. Vydáva obec Slaská, Slaská 17, 966 22 p. Lutila. IČO – 00320994. Adresa redakcie: Obecný úrad Slaská, Slaská 17, 966 22 p. Lutila.
Tel./fax: 045/6726132. Vyšlo: december 2018. Tlač: ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.,: I ISSN: 1338-8452. EV 5718/18. Cena: nepredajné.
20

INFORMÁCIE

3/2018

