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REKONŠTRUKCIA ZOSUVU NA CESTE III/2482

• Na základe písomnej požiadavky obce Slaská sa Banskobystrický samosprávny
kraj rozhodol v tomto roku
pristúpiť k rekonštrukcii
zosuvu cesty III/2482 nachádzajúcej sa v intraviláne
obce. Išlo o úsek uvedenej
cesty v zákrute pri miestnom
kostole. Obec v jej žiadosti upozornila hlavne na
zlý technický stav krajnice
a riziko zosuvu cesty v tejto
časti obce. Samosprávny kraj
sa rozhodol po niekoľkých
obhliadkach (vrátane statika) vykonať komplexnú rekonštrukciu. Bol odkopaný
strmý svah, kde bol vytvorený dostatočne stabilný
základ, na ktorý sa osadili
takzvané gabióny (drôtené
koše naplnené kameňom).
Bolo vykonané úplne nové
odvodnenie cesty po celej
Pokračovanie na str. 3

V SPOLUPRÁCI S BISKUPSKÝM ÚRADOM SA VYRIEŠIL ĎALŠÍ MAJETKOVÝ PROBLÉM
• Pri troch rodinných domoch
v časti obce PRIEHRADA
došlo v minulosti k chybnému meraniu a následne aj
k chybnému vytýčeniu hraníc
pozemkov. Z týchto dôvodov
došlo k vzájomným posunom
medzi domami a ich hranice
nesedeli ani z jednej svetovej
strany. Keďže svoj podiel viny
na tom mala v minulosti aj
obec, rozhodla sa, že zastreší
riešenie vzniknutej situácie.
Po dôkladnom opätovnom geodetickom zameraní
boli odhalené dva problémy, mylný zápis osadenie stavieb a zostávajúce
vlastníctvo časti pozemkov,

ktoré bolo v katastri nehnuteľností evidované na
obec a na banskobystrické
biskupstvo. V prvej etape
boli teda vyriešené nové
osadenia rodinných domov
v katastri a vysporiadanie
vlastníctva k pozemkom
vo vlastníctve obce. Druhá
etapa mala za úlohu vysporiadať vlastníctvo banskobystrického biskupstva.
Keďže išlo o lesnú pôdu, obec
navrhla biskupstvu zámenu
za iný lesný pozemok s tým,
že zámenou získané pozemky
následne obec odpredá vlastníkom rodinných domov
v cene rovnajúcej sa zamenenému pozemku a výške
Pokračovanie na str. 3

Hlásnik
SĽÚBENÉ OPLOTENIE BOLO ZREALIZOVANÉ
• Na jar obec avizovala realizáciu
nového oplotenia zo severnej
strany na miestnom cintoríne.
Aj keď na celý areál cintorína je
pripravený komplexný projekt
rekonštrukcie, vzhľadom na
častejší výskyt divej zvery bolo
pristúpené k úplnej výmene
tohto oplotenia z vlastných
príjmov obce, ktoré sa v rozpočte na rok 2019 vyčlenili.
Oplotenie je zvárané a pogumované s dostatočnou výškou
a malo by zabrániť vstupu
divej zvery do areálu cintorína. Okrem osadenia nového
oplotenia boli pri ňom opílené
stromy do jeho výšky, aby sa
zabránilo prerastaniu konárov
do nového plota a bola zabezpečená svetelnosť priestoru.

V prípade, že obec nebude
úspešná pri získavaní finančných prostriedkov na
komplexnú rekonštrukciu
areálu, nevylučuje ani postupné financovanie realizácie
z vlastných príjmov, ktoré
sa rozdelí na viacročné rozpočtovanie. Aby sa však viac
vylúčil vstup divej zvery do
týchto pietnych priestranstiev, chceli by sme požiadať
návštevníkov cintorína, aby
zakaždým za sebou riadne zatvárali vstupné brány. Dosť
často ich totiž nachádzame
otvorené a neradi by sme
túto situáciu riešili ich uzamkýnaním, čo by znamenalo obmedzenie vstupu na cintorín
pre verejnosť.

POLÍCIA ZAČALA TRESTNÉ STÍHANIE

• V mesiaci máj bola obec
upozornená na čiernu skládku, ktorá vznikla na bývalom
stredisku JRD. Po vykonaní
obhliadky bolo zistené, že na
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pozemok vo výlučnom vlastníctve obce niekto v rozpore
so zákonom zanechal stavebný odpad (stavebnú suť) a komunálny odpad (cca 30 plas-

tových vriec a 2 veľké begy plné
domového odpadu všetkého
druhu). Pôvodca odpadu žiaľ
samozrejme známy nebol. Pri
likvidácii tejto čiernej skládky

OBEC

a dôslednej separácii odpadov
z nej boli obcou zaistené písomnosti, ktoré s pravdepodobnosťou blížiacou sa k 100%
dokazovali pôvodcu odpadu.
Išlo o občanov s trvalým pobytom v obci Lovčica-Trubín.
Na základe získaných dôkazov
starosta obce následne podal
na okresnú prokuratúru trestné oznámenie vo veci prečinu
„Neoprávnené nakladanie
s odpadmi“. Na základe doteraz
vykonaných úkonov polície
bol zrejme identifikovaný
pôvodca odpadu, avšak ešte
stále nie je istá osoba, ktorá
tento odpad v Slaskej nakoniec
umiestnila. Koncom novembra vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie zatiaľ voči neznámemu
páchateľovi. Aj z dôvodu toho
prípadu pripravuje obec opatrenia do budúcnosti, vďaka
ktorým by previnilcov vedela
identifikovať. Pôjde o monitorovacie zariadenia, ktorých
druh a umiestnenie vedenie
obce nechcelo špecifikovať,
aby účinne vedelo tento druh
kriminality odhaľovať.
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Pokračovanie zo str. 1
nákladov vynaložených na
zámenu. Celý proces síce
časovo trval dlhšie ako sme
očakávali, ale nakoniec došlo k samotnej zámene a tiež
k odpredaju pozemkov. Dnes
sú tieto pozemky už vlastníctvom fyzických osôb,
ktoré vlastnia príslušné
rodinné domy a dvory.

OBEC ODKÚPILA ĎALŠÍ RODINNÝ DOM

Touto cestou sa chceme verejne poďakovať jeho excelencii
Mons. Mariánovi Chovancovi, banskobystrickému
diecéznemu biskupovi
a Mgr. Martinovi Dadovi,
riaditeľovi biskupského úradu. Len vďaka ich ľudskému
prístupu k našej žiadosti môžeme konštatovať, že
rokovania boli veľmi korektné a výsledok uspokojujúci
pre obidve zmluvné strany.
Pokračovanie zo str. 1
dĺžke oporného múru kostola. Osadili sa bezpečnostné
zvodidlá, ktoré doteraz chýbali a celý úsek dostal aj nový
asfaltový koberec. Pre bezpečnosť prejazdu v tejto časti
cesty je podstatné aj to, že sa
teleso cesty rozšírilo cca o 80
cm. Stavba bola od dodávateľa
už samosprávnym krajom
prevzatá a bude nasledovať
jej oficiálna kolaudácia. Obec
Slaská sa chce aj touto cestou poďakovať vedeniu BBSK
a zastupiteľstvu kraja, že pochopili havarijný stav tohto
úseku a v registri investícií
vyčlenili na jej realizáciu
dostatočné finančné krytie.
Rovnako vedenie BBSK
promtne reagovalo na menšie
zmeny, ktoré si stavba počas
realizácie vyžadovala. Požadovaný cieľ, lepšia bezpečnosť
prejazdu a prechodu tým bol
dosiahnutý v maximálnej
možnej miere. Ďakujeme.
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• Už niekoľko rokov sa obec
snaží odkupovať „problémové“ rodinné domy, ktoré
by sa mohli stať cieľom pre
neprispôsobivých občanov.
Zámer obce sa osvedčil už
v minulosti, keď získala dva
staršie rodinné domy. Okrem
ich vyčistenia a vysporiadania
všetkých priľahlých pozemkov k nim, obec odstránila
aj nežiadúce čierne drobné
stavby. Následne tieto domy
boli odpredané v obchodnej
verejnej súťaži, noví majitelia ich odstránili a dnes tam
už stojí novostavba, do ktorej
sa nasťahuje mladá rodina
s rodinnými väzbami na
Slaskú. Nič viac sme si ani
nemohli želať.

la pozemok vo dvore tohto
domu a brúsila si zuby na
susedný dom súpisné číslo 92.
Tam však narazila na existenciu exekučných záložných
práv a tak začal maratón rokovaní s exekútormi. Po skoro
roku, keď to už vyzeralo na
exekučnú dražbu, ktorej sa
obec chcela zúčastniť, prišla
nečakaná vec. Vlastníčka vyhlásila osobný bankrot a jej
majetok sa dostal do správy
reštrukturalizačného správcu určeného súdom. A tým
pádom nemohli exekútori
vykonať dražbu, lebo o majetku rozhodoval správca.
V šťastie v nešťastí pre obec
bolo v tom, že evidovala
voči vlastníčke neuhradené
pohľadávky na dani z nehPreto vedenie obce za jednu nuteľností a tak mala predz priorít zvolilo pokračovať nostné právo výkupu jej mav uvedenom trende. Najskôr jetku. A tohto práva sme sa
sa obci podarilo odkúpiť už už nevzdali a uplatnili sme si
v poradí tretiu nehnuteľnosť ho. Dnes už obec vlastní aj
a to rodinný dom súpisné rodinný dom súpisné číslo 92
č í s l o 9 1 , p o t o m o d k ú p i - s priľahlými pozemkami.
OBEC

Na decembrovom rokovaní
obecného zastupiteľstva bola
schválená obchodná verejná
súťaž na odpredaj obidvoch
domov súčasne, keďže tvoria
jeden celok. Súťaž je otvorená
do februára 2020 a o tieto
nehnuteľnosti je možné sa
uchádzať podaním cenovej
ponuky v príslušnom termíne.
Podmienky obchodnej verejnej súťaži sú zverejnené
na webovom sídle obce
www.slaska.sk a samozrejme je
možné sa s nimi oboznámiť na
vyžiadanie aj osobne na pôde
obecného úradu. Cieľom obce
v týchto prípadoch nie je suplovať prácu realitných kancelárií,
ale chrániť obec ako celok pred
nežiadúcimi živlami, čo sa nám
už niekoľko rokov úspešné
darí. Starostova myšlienka
predísť takto prisťahovaniu neprispôsobivých občanov našla
pochopenie nielen v obecnom
zastupiteľstve, ale aj u verejnosti, čo len potvrdzuje správnosť
tohto kroku.
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ZAČALA REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ
POŽIARNEJ ZBROJNICE

• Budova bývalej požiarnej
zbrojnice už roky neslúži
svojmu účelu, keďže dobrovoľný požiarny zbor zanikol
a roky nevykazoval žiadnu
činnosť. Stavba bola dočasne
využívaná na parkovanie techniky (2 ks vozidla V3S), ktorú
obec získala pred viac ako 10
rokmi z ministerstva obrany.
Ani táto technika posledné
roky nemala využitie a už sa
používala veľmi sporadicky
a tak ju v tomto roku obec
cez obchodné verejné súťaže
nakoniec odpredala. Zub času
sa však najviac podpísal na
pôvodnej streche tejto stavby,
ktorá každým dažďom a topiacim sa snehom bola v horšom

technickom stave a začala
spôsobovať znehodnotenie
stien a interiéru. Preto sa obec
rozhodla nepriaznivý stav riešiť
komplexnou výmenou pôvodnej strechy a to úplne novým
povrchom, ktorý by mal vydržať oveľa viac rokov. Výmena strechy a jej odvodnenie
je len začiatok rekonštrukcie.
Obec by chcela v budúcnosti
vymeniť existujúce okná, upraviť nanovo celú fasádu a vykonať renováciu vstupných brán.
Následne by stavba mala byť
využívania na garážovanie
časti novej techniky, ktorú
obec získala v minulom roku
cez eurofondy na kvalitnejšiu
separáciu odpadov.

AJ SPODNÁ ČASŤ OBCE SA DOČKALA
AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY

• V spodnej časti obce je oficiálne už dlhé roky zriadená
autobusová zastávka, avšak len
tabuľkou SAD, a.s. Autobusové
spoje tam aj vždy pravidelne
stoja a občania túto zastávku
vždy aj využívali a využívajú.
Jediný problém bol v tom, že
nikdy tam nebol vytvorený prie4

stor, kde by sa verejnosť pred
nepriazňou počasia mohla schovať. Dnes to už neplatí. Vedenie
obce odsúhlasilo grafický návrh
a následne aj výrobu novej autobusovej zastávky. Ohľad sa
pritom bral na okolitý terén
a pomery priestranstva tak, aby
tam zastávka zapadla, plnila účel

ca Noško Göth. Bola to jedna
z jeho „srdcoviek“, ktoré chcel
ešte v obci zrealizovať a navrhol
to do nášho spoločného volebného programu v komunálnych
voľbách 2018. On to už žiaľ nestihol, ale jeho syn áno. A ja si myslím, že je to dôstojným odkazom
a spomienkou aj na neho. Za 20
rokov starostovania som zvyknutý na rozličné názory a viem,
že platí, že 100 ľudí rovná sa 100
chutí. Ale niekedy je menej viac.
Po vojne sú všetci generáli a asi
je normálne, že nie každému
sa táto zastávka páči. Osobne si
však myslím, že kritika je zdravá,
ale nie vždy a za každú cenu, aby
sme si dokazovali vlastné egá.
Zabrdnúť sa dá do každého a do
všetkého. A ak sa ma niekto opýta, či to nemohlo byť lepšie, tak
odpoviem, mohlo. Vždy sa dá
každá vec urobiť lepšie, ale vždy
sa každá vec realizuje v určitom
a pritom esteticky nevyčnieva- čase a za určitých podmienok.
la. Jej výrobu sme si objednali A pre tento čas a za týchto podu Ing. Patrika Götha z dvoch mienok považujem túto autodôvodov. Prvý bol ten, že je busovú zastávku za viac ako
„domáci“ a podporu domácich štandardnú a to som ich videl
považujeme za samozrejmú. stovky.
Druhý dôvod bol ten, že túto autobusovú zastávku plánoval ešte Mgr. Daniel Gelien,
jeho otec, môj vtedajší zástup- starosta obce

OBEC
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ZÁSTUPKYŇA PRIMÁTORA MESTA
HOLÍČ NOSÍ SLASKÚ V SRDCI

• Rodinné korene Lenky Látalovej siahajú do Slaskej a dodnes sa
sem rada vracia.
Akú väzbu máte na Slaskú?

Moja väzba na obec Slaská je veľmi silná. Uvedomujem si to každým
momentom, kedy k vám prichádzam. V Slaskej žije sestra mojej
starej mamy a jej synovia, bratranci mojej maminy. Do Slaskej sme
s rodičmi jazdievali od môjho útleho veku, čo si pamätám. Prežívala som tu detstvo, časť prázdnin, ktoré sa nezaobišli bez toho, že by
sme neprišli do Slaskej. Pamätám sa, ako sme sa hrávali pri potoku,
do ktorého ma prabratranec škodoradostne zhodil, na jazdenie na
bicykloch dolu z kopca, behanie so psíkom Zorou po celej dedine.
Veľmi dobre si pamätám, ako sme opekávali v záhrade a kúpali sa
v cínovej vani, ktorá po letnom slnečnom dni ešte večer bola teplá.
Čo mi vždy vyčarilo úsmev na tvári bola tradičná krupica tety
Aničky, ktorú nám robievala ako deťom na večeru a ktorú tradične
nazývali grísik. Aj jej džem bol povestný. Takisto som prežila
v Slaskej prvú letnú lásku a randenie na Rihavicu. Spomienky na
toto obdobie boli pre mňa príjemné, len som v Slaskej ako teenager
vnímala príliš veľa kľudu, pokoja a ticha v porovnaní s prostredím
u nás v Holíči. Moja mamina vzhľadom k tomu, že takisto prežívala
puberťácke roky v Slaskej a prvé lásky, ktoré vždy po príchode do
Slaskej v dospelosti stretávala, mi vypĺňala voľný čas chodením
na malinovku hore do krčmy, čo bolo pre mňa veľmi atraktívne.
Cítim sa tu veľmi dobre, nakoľko tu vnímam veľmi pevné rodinné
väzby a to je asi najdôležitejšie. Vzhľadom k tomu, že je tu ďalšia
generácia ľudí v mojom veku, ktorí sa už rozrástli o vlastné deti tu
vnímam silné puto medzi nami navzájom.
Aký odbor ste vyštudovali a čomu sa profesionálne venujete?
Vyštudovala som Trnavskú Univerzitu, fakultu Zdravotníctva
a Sociálnej práce, kde som po ukončení magisterského štúdia
pokračovala v štúdiu doktorandskom a po ukončení doktorandského štúdia som pôsobila na Alma mater ďalších 5 rokov ako
odborný asistent, kde som vykonávala pedagogickú činnosť, pub-

likačnú činnosť. Už počas tohto obdobia som pracovala v Centre
pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie so sídlom
v Holíči, kde som sa stala neskôr riaditeľkou. V mojom profesionálnom živote som sa venovala práci s mládežou, prevencii
sociálno - patologických javov medzi deťmi a to formou skupinovej práce a intervencie v triednych kolektívoch.
Ako ste sa stali zástupkyňou primátora?
Už v predchádzajúcom volebnom období som bola poslankyňou
mestského zastupiteľstva a už vtedy som pociťovala takú určitú
spätosť s úradom, ako s vedením mesta, teda primátorom, tak aj
so zamestnancami mestského úradu. V ostatných komunálnych
voľbách bohužiaľ nebol zvolený bývalý zástupca primátora, tak
som bola oslovená pre túto funkciu ja. Bolo to pre mňa veľmi ťažké
rozhodovanie. Po roku práce na úrade ale neľutujem, že som sa
takto rozhodla. Práca je náročná, ale zaujímavá a ja ju vnímam ako
poslanie. Všetko je ako má byť.
Sledujete dianie v Slaskej?
Samozrejme, že sledujem dianie v Slaskej. Vždy intuitívne ako
prvé chytím u tety Aničky váš Hlásnik a prečítam si, čo sa u vás
deje. Možno je to už aj určitá profesionálna deformácia. Tým, že
sa osobne poznám aj so starostom a jeho rodinou, ktorého vždy po
príchode navštívim, ma teší, čo sa vám všetko v Slaskej podarilo
urobiť, v čom pokračujete, čo máte rozjednané a také tie možno na
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prvý pohľad bežné činnosti, za ktorými sa však skrýva veľmi veľa
úsilia, snahy a energie. To viem pochopiť až teraz, čo som na úrade.
Obec sledujem aj na sociálnych sieťach, takže mám prehľad o tom,
koľko aktivít sa vám podarilo zrealizovať. Slaskú ako malebnú
dedinu posúvate dopredu. Máte vynikajúce vedenie a pracovný tím
v Slaskej, čo je z môjho pohľadu veľmi dôležité. Lebo aj ťažkú prácu
s dobrým tímom zvládnete oveľa lepšie ako opačne.
Asi je ťažké porovnať malú obec a menšie mesto, ale majú
podľa Vás samosprávy Slaskej a Holíča niečo spoločné?
Asi úplné všetko, ako problémy, starosti, tak všetky kompetencie,
ktoré máme, dovolím si tvrdiť, rovnaké. Možno vy to máte o to
náročnejšie, že vzhľadom k počtu obyvateľov máte menej ľudí na
úrade a tým pádom ste viac odkázaní aj na prácu, ktorú si musíte
urobiť sami. Je to práca zaujímavá, ale naozaj náročná. Prácu
s ľuďmi niekedy vnímam ako ten najnáročnejší segment, s ktorým
sa stretávam. Ale ako ja vravím u nás na úrade, od toho sme tam,
vykonávame túto prácu a je našou povinnosťou starať sa či o obec
alebo mesto tak, ako najlepšie vieme.
Môžete poodhaliť niečo zo svojho súkromia? Ako najradšej
trávite svoj voľný čas?
Žijem s manželom a vychovávame dve deti. Dcéra Agátka, ktorá má
12 rokov – ťažké to životné obdobie a Oliver má 6 rokov – navštevuje
teraz prvý ročník ZŠ. Môj manžel pracuje vo vedúcej funkcii firmy
v Skalici. Takže vzhľadom k našej pracovnej vyťaženosti je to
u nás doma, čo sa týka starostlivosti o chod domácnosti a výchovu
veľmi náročne. Ja mám jednu výhodu, že sa nám o deti starajú moji

rodičia, čo je nesmiernym benefitom. Inak si plne uvedomujem,
že by som toto poslanie nemohla vykonávať. Voľný čas skoro ani
nemám, keďže skoro každú sobotu sobášim a venujem sa pracovným aktivitám. Takže najradšej trávim voľný čas v práci.
Kedy najbližšie plánujete navštíviť Slaskú?
Najbližšie sa do Slaskej chystám vo februári. Do Slaskej chodím
čím ďalej tým radšej, nakoľko tu naberám určitý pokoj, ktorý si
dnes v porovnaní s mojim pubertálnym vekom čoraz viac užívam.
Takisto moje deti sú tu absolútne spokojné.
Silver Jurtinus

MARTIN SKLENKA: ZASTUPITEĽSTVÁ
V SLASKEJ MAJÚ RODINNÚ ATMOSFÉRU

• Do obecného zastupiteľstva po aprílových doplňujúcich voľbách
zasadol poslanec Martin Sklenka. Nie je to jeho prvá skúsenosť
s komunálnou politikou.
Ste rodený Slašťan?

Som rodený Slašťan a žil som tu, kým som sa v 25 rokoch neoženil. S manželkou sme sa chceli osamostatniť, tak sme si kúpili byt
v Žiari nad Hronom a tam sme bývali 12 rokov. Vždy som sa však
chcel vrátiť naspäť, dúfal som, že sa to podarí do desiatich rokov,
nakoniec to bolo o čosi neskôr. Kým sme mali malé deti, v meste
nám to vyhovovalo, lebo sme mali blízko škôlku, školu, nemocnicu. Ale keby sme mali peniaze na dom hneď po svadbe, neodišli
by sme zo Slaskej. Boli sme zvyknutí bývať v rodinnom dome.
Našťastie moji rodičia nepredali záhradu po prababke a keď sme
si našetrili, dom sme tam aj postavili. Sme späť už tri a pol roka.
Aká je vaša profesia?
Som konateľ v rodinnej firme v Žiari nad Hronom. Vyštudoval
som politické vedy a medzinárodné vzťahy na univerzite v Banskej
6
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Bystrici. Aj ma to lákalo do tejto sféry, ale potrebovali ma vo firme.

a starať sa o seniora doma. Ale opäť, všetko je to o ekonomike.
Je dobré, že obec má dlhodobé plány, na ktorých pracuje. Na
Ako politológovi vám je teda problematika samospráv známa. škôlku máme vypracovaný kompletný projekt, o kúpe pozemku pre domov dôchodcov budeme ešte v zastupiteľstve rokovať.
Samozrejme, aj téma mojej diplomovej práce sa týkala ko- Nájdeme investora? Budú vhodné výzvy z eurofondov? To nevieme.
munálnych volieb. Keď som žil v Žiari nad Hronom, bol som Na druhej strane nám vyskakujú veci, s ktorými sa v rozpočte
jedno volebné obdobie poslancom mestského zastupiteľstva. Bolo nepočítalo. Napríklad most v časti “Priehrada” je v havarijnom
to v období, keď sa funkcie primátora vzdal Ivan Černaj a nastúpil stave a okamžite sa zmenili priority, lebo ide o bezpečnosť ľudí.
Peter Antal. A aj keď som už býval v Slaskej, pracoval som v ekonomickej komisii mesta Žiar nad Hronom ako neposlanec.
Môžete porovnať zastupiteľstvo v Žiari a v Slaskej?
Vy ste boli úspešný v doplňujúcich voľbách. Prečo ste nekan- Tu je to oveľa komornejšie. V meste je 19 poslancov, rozpočet
didovali už v riadnom termíne?
12 mil. eur a rôzne poslanecké frakcie, ktoré majú iný názor.
Nedávno som si robil poriadok v kancelárii a zistil som, že za tie
Spomedzi kandidátov na poslancov som si vedel vybrať, boli tam 4 roky v žiarskom zastupiteľstve sa mi nazbieralo okolo 5 tisíc strán
schopní ľudia, ale keď nás opustil Arnošt Göth, boli doplňujúce podkladov na rokovania, ktoré som si musel naštudovať. Tu je
voľby a musím priznať, že ma aj nahovárali, tak som to skúsil.
5 poslancov, ktorí sa navzájom poznáme, porozprávame sa a dohodneme na prioritách. Je tu doslova rodinná atmosféra.
Čo by ste chceli dosiahnuť?
Silver Jurtinus
Nápadov je veľa, ale bohužiaľ, všetko je to o peniazoch. Bol som
prekvapený, že rozpočet obce je iba 140-tisíc eur na rok. Keď sa
Mgr. Martin Sklenka (1978) vyštudoval odbor Politické vedy
pokryjú všetky bežné služby (kosenie, odhŕňanie snehu), platby za
a medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bella v Banskej
energie a mzdy pracovníkov, na investície zostane 10 - 15 tisíc. Za
Bystrici. Po škole začal pracovať v rodinnej firme GASTRO SK,
to sa nedá poriadne opraviť ani jeden chodník. A to ešte môžeme
s.r.o., v ktorej je od roku 2004 konateľom. Je ženatý a s manželkbyť radi, niektoré obce nevedia ani svietiť, alebo odhŕňať sneh, ou Gabrielou vychovávajú dvoch synov, Samuela (12) a Matúša
s čím my problém nemáme. S našim rozpočtom sa však vyska- (15). Nie je členom žiadnej politickej strany. Poslancom zastupikovať nedá, preto musíme čakať na výzvy z eurofondov. Či už je to
teľstva obce Slaská je prvé volebné obdobie.
oprava ciest, chodníkov, alebo schodov v cintoríne, po ktorých sa
už aj ja sám bojím chodiť, z vlastných peňazí ich opraviť nevieme.
Eurofondy sú dobré, lebo pri päť percentnom spolufinancovaní
za 10 tisíc eur môžeme realizovať projekt za 200 tisíc. Obnovu
potrebuje napríklad aj budova COOP Jednoty, ktorej stav sa z roka
na rok zhoršuje. Problém je však v tom, že prízemie vlastní obec
a poschodie COOP Jendnota. Komu patrí podesta, ktorá zateká, je
otázne. Okrem peňazí sú to teda aj majetko-právne spory, ktoré
nás často brzdia. Napríklad aj priechod pre chodcov, ktorý na
hlavnej ceste chýba, nemôžeme robiť sami, lebo cesta je v správe
Banskobystrického samosprávneho kraja. Určite by som však chcel,
aby obec organizovala viac spoločenských podujatí, pri ktorých sa
ľudia stretnú. Vatra, stavanie mája a aj deň detí sú pekné akcie, na
ktorých je aj dobrá návštevnosť, preto si myslím, že by sme mohli
skúsiť zorganizovať napríklad aj obecnú zabíjačku. V súvislosti so
zvyšovaním počtu obyvateľov v Slaskej a najmä mladých rodín,
by mala obec myslieť aj na rozvoj športových aktivít. Rád by som
presadil vybudovanie multifunkčného ihriska. Verím, že už v blíz- • V posledných mesiacoch bol občanov. Následne o živote
mediálny záujem o našu obec v obci bola spracovaná reportáž
kej budúcnosti budeme o tejto téme s pánom starostom rokovať.
väčší ako to bežne býva zvykom. zo strany týždenníka ŽIVOT.
Aký máte názor na zámer obce vybudovať materskú školu Najskôr televízia TA3 prejavi- Tá bola obsiahla a informovala záujem o reportáž z dôvodu, la verejnosť o obci pohľadom
a domov dôchodcov?
že ju zaujal postup obce pri na viaceré vekové skupiny
Sú tu dobré nápady, aj škôlka, aj domov dôchodcov. Škôlka možno odkupovaní starších domov, i záujmyobyvateľov. Obidva
prioritne. Na Dieloch má vyrásť 38 nových domov, vyše polovica ktoré sa následne odpredáva- tieto mediálne výstupy o Slaskej
domov sa už buduje, vznikli tam dve nové ulice a väčšinou sú to jú v obchodnej verejnej súťaži je možné nájsť v elektromladé rodiny, takže detí bude pribúdať. Na druhej strane oby- a obec sa tak chráni pred prisťa- nickej forme na webovom sídle
vateľstvo starne a mnoho ľudí si nemôže dovoliť opustiť prácu hovaním neprispôsobivých www.slaska.sk.

ZÁUJEM MÉDIÍ O OBEC
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NARODENIE JEŽIŠA SA OZNAMUJE SPEVOM
ALEBO RECITOVANÍM KALENDY

slavených s krátkymi životopismi, ktorých spomienka sa
slávi každý deň roka. Aktuálne
vydanie je z roku 2004.

Odporúčanie ohlásiť narodenie Ježiša práve spevom
alebo recitovaním kalendy
na začiatku slávenia vianočnej
omše má za cieľ vyjadriť
kozmickú a teologickú dimenziu narodenia Pána a jej zakorenenie v histórií. Text sa začína stvorením sveta, pokračuje
významnými udalosťami
a osobnosťami náboženských
i svetských dejín a ústi do
udalosti narodenia Ježiša Krista.
Jednotlivé historické fakty
napomáhajú umiestniť Ježišovo narodenie do kontextu
dejín spásy. Ide o nádhernú
rekapituláciu všeobecného
očakávania dňa, ktorý už
prišiel a ktorý je naplnením
Adventu. Vianočnú kalendu môžeme do istej miery
porovnať s chválospevom
EXULTET, počas Veľkonočnej
• Každý rok vo Vatikáne z bazi- ako Abrahám, náš otec vo z l a t i n s k é h o k a l e n d a e vigílie, aj keď oba majú odlišný
liky sv. Petra, ešte pred samot- viere, odišiel z Chaldejského a označoval prvý deň každého liturgický význam a históriu.
nou svätou omšou, zaznieva Úru, po uplynutí trinástich mesiaca v rímskom kalendári, Veľkonočný chválospev oskrásny latinský spev kalendy. Jej storočí, ako Izrael pod vedením ktorý mal svoje špeciálne pevuje radosť sveta z vykúpetext je formálnym oznámením Mojžiša vyšiel z Egypta, po asi počítanie. Dnešný dvadsiaty nia uskutočneného Kristovou
Kristovho narodenia.
tisícich rokoch od pomazania piaty december bol v rímskom smrťou a zmŕtvychvstaním, zaDávida za kráľa, v šesťdesiatom kalendári označovaný ako ok- tiaľ čo kalenda ospevuje dovŕšeDrahí Slašťania, svätý Otec piatom týždni podľa proroka tavo kalendas iaunari, čiže ôsmy nie očakávania Starého zákona
počúva toto slávnostné vy- Daniela, v stodeväťdesiatom deň pred kalendami januára. Na a celej histórie sveta.
hlásenie a po ňom odhalí a in- štvrtom roku olympijských základe tohto dostala v ľudovej
cenzuje sochu malého Ježiša hier, v sedemstopäťdesiatom tradícií kalenda aj svoje Text kalendy kladie veľký dôraz
v jasliach. A práve toto je mo- druhom roku od založenia mes- pomenovanie. Aj dnes spev, na niektoré skutočnosti, ako na
ment, ktorým začína oslava ta Ríma, v štyridsiatom druhom recitovanie kalendy začína čísla, čiže roky, ktoré ubehli od
Vianoc a pápež celebruje svätú roku vlády cisára Oktaviána v slovenskom preklade práve daných udalostí, ale aj mesiace
omšu v noci Narodenia Pána. Augusta, keď bol pokoj po celom dátumom dvadsiateho piateho ťarchavosti v lone Márie. RovnaIde o tento krátky, ale na in- zemskom okruhu, Ježiš Kris- decembra, zatiaľ čo v latins- ko uvádza aj presné miesta, ako
formácie veľmi bohatý text. tus večný (Boh a Syn večného kom texte bolo ponechané sú Chaldejský Úr, Egypt, Rím
„Dvadsiateho piateho decembra, Otca), chcel svojím láskyplnom pomenovanie podľa dní rímske- a Betlehem. Tiež do detailov vypo uplynutí nespočetných ve- príchodom posvätiť svet, počať ho kalendára, a teda octavo menúva aj osobnosti: Abrahám,
kov od stvorenia sveta, keď na Ducha Svätého, po deviatich kalendas ianuari. Text kalendy, Mojžiš, Dávid, Daniel, cisár Okpočiatku stvoril Boh nebo i zem mesiacoch od počatia, narodil teda ohlásenia narodenia Pána taviánus Augustus, Panna Mária,
a človeka stvoril na svoj obraz, sa z Márie Panny v Judejskom sa nachádza v Rímskom mar- Ježiš Kristus. V texte, ktorý sa
po premnohých stáročiach, Betleheme a stal sa človekom. tyrológiu, ktoré bolo prvýkrát používal pred liturgickou reforkeď po potope sveta Najvyšší Dnes je narodenie nášho Pána oficiálne vydané v roku 1584 mou 2. Vatikánskeho koncilu,
pápežom Gregorom XIII. Ide bol aj výpočet samozrejme hypoložil oblúk v oblakoch ako Ježiša Krista podľa tela.“
o liturgickú knihu, v ktorej potetických rokov, ktoré prešli
znamenie zmluvy a pokoja,
dvadsaťjeden storočí po tom, Termín kalenda pochádza je zoznam svätých a blaho- od stvorenia sveta, t.j. päťtisíc
8
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sto deväťdesiat deväť, ktorý
je v dnešnom texte lepšie vyjadrený ako „nespočetné veky“.
Táto precíznosť textu je priamym
vyjadrením toho, že sa chce
zdôrazniť veľká pravda, a teda, že
Kristus sa naozaj narodil v tele.
Tým sa reaguje na vtedajšie gnostické názory, ktoré sú nástrahou
dnešných dní.
Pravý dôvod precíznosti textu
kalendy je ešte hlbší. Skutočná
pravda je, že v Ježišovi celé
tieto dejiny nachádzajú zmysel. História posvätná, ale aj
svetská, obe potvrdzujú, že Ježiš
Kristus je „Pán času i večnosti.“
(Veľkonočná vigília). Celé dejiny prechádzajú naprieč námahami, ale aj súhlasom ľudských
bytostí, ktoré dôverovali Bohu
a nevedome s ním spolupracovali na jeho pláne. Tak to bolo aj
v prípade rímskeho imperátora
Augusta, o ktorom hovorí Evan-

jelium podľa Lukáša v 2. kapitole,
ktorý vydal rozkaz vykonať súpis
ľudu po celom svete. Nič z dejín neunikne láske Boha, lebo
v okamihu vtelenia, dosahuje
svoju plnosť, v okamihu, ktorý
je rozpoznateľný, lebo bol pokoj
po celom zemskom okruhu. Boh
vstupuje do času, lebo miluje
ľudstvo. Vianoce sú cieľom dlhej
cesty jasným smerom.
V záverečnej časti kalendy sa
stretávame aj so skutočným
motívom vtelenia, a to je, že
Ježiš “chcel posvätiť svet“.
Rozhodnutie Boha je slobodné, je to on, ktorý chce usporiadať všetky časy, aby dosiahli
plnosť v danom bode. Nejde len
o rozhodnutie náhodné alebo
použitím iných prostriedkov,
ktoré by ho prinútili vteliť sa.
Môžeme tu pozorovať tajomstvo milosrdenstva Boha, ktorý
sa nevzďaľuje nikdy z dejín, ale

ich vedie sa starostlivou láskou. Posvätenie sveta je hlboký
dôvod vtelenia, je to Ježiš, ktorý
oslavuje Boha tým, že dokonáva
naše vykúpenie. Večná liturgia,
ktorá sa od začiatku po všetky veky dovršuje v Najsvätejšej
Trojici, kde každá osoba vzdáva slávu ďalšej, je horizontom
vtelenia. V ňom všetko začína a všetko sa dovršuje. Text
kalendy tým, že poukazuje
v rýchlosti na veľké udalosti dejín sveta oznamuje veľkú pravdu,
ku ktorej celá história smeruje:
Narodil sa Ježiš Kristus podľa
teľa. „On neviditeľné večné
Slovo, vo vznešenom tajomstve svojho narodenia prišiel
medzi nás ako viditeľný človek.“
(Druhá vianočná prefácia). Po
prvom hriechu Adama a Evy,
keď bolo ľudstvo odkázané na
život bez Boha, narodenie Vykupiteľa, Mesiáša, prinieslo spásu pre všetkých ľudí.

PÚTNICI Z PREDMIERA

• V sobotu 23. novembra k nám
na pozvanie kňaza (nášho rodáka) Olivera Černáka a nášho
pána farára Štefana Bieľaka prišli pútnici z Predmiera, aby sa
zúčastnili na korunke Božieho
milosrdenstva a poklonili sa relikvii sv. Kolumbána, ktorá sa
nachádza v našom kostole.
23. novembra si pripomíname
sviatok sv. Kolumbána, ktorý
ako 20 ročný vstúpil do klášto2/2019

covali ako roľníci, umelci a kazatelia. Neskôr kláštory prijali
miernejšiu benediktínsku regulu.
Kolumbán sa usiloval, aby jeho
kláštory neboli pod vplyvom
francúzskych biskupov. Kolumbán v roku 610 odišiel spolu
so svojim spoločníkom sv. Gálom (ktorého máme za patróna
v našom kostole a majú ho za
patróna aj v Predmiery) do Bregenzu k Bodamskému jazeru. Tu
bolo kresťanstvo rozšírené, ale
ľudia sa späť vracali k pohanstvu.
Kolumbám tu pobudol dva roky
ra Bangore v severnom Ír- a usiloval sa, aby kresťanstvo znosku. V tomto kláštore zostal va ožilo. Sv. Gál tu ostal pôsobiť aj
Kolumbán 30 rokov a pôsobil naďalej, no Kolumbán sa v roku
tu ako učiteľ a zakladal nové 613 pobral účinkovať do mesta
kláštory. Okolo roku 591 odišiel Bobio v Taliansku, kde založil
s dvanástimi spoločníkmi na kláštor a pôsobil tu ako opát.
misie do Bretónska (západné Zomrel okolo roku 615.
Francúzsko) a potom do pohoria
Vogézy na východe Francúzska. Dva autobusy pútnikov zaplnili
Tu tiež založil niekoľko kláštorov. celý náš kostol a svojim spevom
Pre kláštory napísal pravidlá, sprevádzaným hrou na gitare
ktoré sa vyznačovali prísnosťou. spríjemnili adoráciu a modlitMnísi sa v nich modlili a pra- bu Božieho milosrdenstva. Naši
KULTÚRA

Drahí Slašťania, ja si myslím,
že začať slávenie Vianoc práve
spevom alebo recitovaním
kalendy, tak ako to robíme
aj my v našom slaštianskom
kostole i na filiálke, pomôže
v našich kostoloch i vo všetkých príbytkoch pripraviť nás
na dôstojné slávenie narodenie
Pána, aby sa radostná udalosť
vtelenia zakorenila do všetkých
našich sŕdc.
Všetkým vám, milí Slašťania,
želám, nech vám Pán dopraje
veľkú radosť z Božej blízkosti
v jeho narodení. Nech sa pre
každého z vás stanú Vianoce
zážitkom Božej blízkosti, ktorá
vás posilní do ďalšieho života.
To vám zo srdca praje váš kňaz
Štefan Bieľak.

Pochválený buď Ježiš Kristus.
hostia už od rána absolvovali
sv. omšu v Hronskom Beňadiku,
navštívili pivovar vo Vyhniach
a pobožnosť v našom kostole.
Keďže ich čakala ešte dlhá cesta domov, prijali pozvanie na
malé občerstvenie v zasadačke
obecného úradu. Po malom
občerstvení, za ktoré boli hostia veľmi vďační, pri harmonike
rozprúdili zábavu, na ktorú nie
sme v Slaskej zvyknutí. Hostia,
ktorí boli „zozbieraní“ zo štyroch
obcí a rôznych vekových skupín
sa nenechali prosiť, aby sa niečím
ponúkli, alebo sa zapojili do
zábavy. Príjemne sme sa s nimi
cítili a želáme si, aby k nám častejšie zavítali takíto pútnici a pridali sa k nim aj naši občania.
V budúcnosti sa plánuje výjazd
pútnikov zo Slaskej na horu Butkov, ktorá sa nachádza v blízkosti
Predmiera. A vraj nás tam radi
príjmu, lebo sa u nás cítili príjemne.
9
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AKO SME STAVALI „MÁJA“

• Stavenie mája je už súčasťou
dedinského života a stalo sa
milou tradíciou. Každoročne
sa chlapci z OZ PRO Slaská
stretnú, aby zabezpečili pre
obec krásny máj, ktorý je
pýchou obce po celý mesiac.
Inak tomu nebolo ani tento
rok. Počas veľkého dňa kedy
sa mal máj postavi,ť bolo od
samého ráno v obci rušno.
Chlapci z úradu zabezpečili všetko potrebné na večer.
Pred večerom zas dievky máj
bohato ozdobili. Kým sa všetko potrebné nachystalo, zišli
sa na priestranstve pri COOP
Jednote Slašťania a tak sa
mohlo začať so slávnostným
stavaním mája. Keďže chlapcov s chuťou pomôcť prišlo
veľa, ani sme sa nenazdali
a máj bol postavený.

starané, keďže aj tento rok
bola prvá runda ohnivej vody
na účet starostu obce. Všetkým sa ušlo aj malé občerstvenie, či už v podobe sladkého koláčika, alebo slaného
pagáčika. Zábava bola
výborná o čom svedčil fakt,
že v miestnom pohostinstve
sa tancovalo do rána. Dúfame,
že sa zas opäť o rok stretneme
na tejto milej udalosti všetci, ktorí sme boli aj tento rok
a že dokonca prídu aj tí, ktorí
nám dali tento rok košom.

To, aby sme túto milú
tradíciu dokázali usporiadať
je zásluhou predovšetkým
dobrovoľníkov, ktorí na úkor
vlastného voľna spravili niečo
pre nás pre všetkých. A naše
ďakujem patrí chlapcom,
ktorí máj odpílili a doviezli.
Túto milú akciu spríjemňu- Za dobroty, ktoré sa podávali
jú vždy chlapci a dievčatá zo a že naozaj chutili, patrí vďaSLAŠŤANSKEJ KAPELY, ka Anetke Göthovej, tete Staktorí vyhrávajú pre dobrú niakovej, Aničke Hurtíkovej,
náladu. A ako býva tradíciou Milke Mojžišovej a Zuzke
o občerstvenie je vždy po- Mojžišovej.

POSEDENIE VENOVANÉ SENIOROM

• Október je mesiac plný
farieb, ktoré nám ponúkajú
listy stromov, zbiera sa posledná úroda a využívajú sa
posledné krásne slnečné dni
10

ju zastaviť. Roky pribúdajú
nenápadne a človek si ich
plynutie pri každodenných
povinnostiach nestačí uvedomovať. A preto by sme si
mali náš život spríjemňovať.

Preto obec už niekoľko rokov
pravidelne organizuje príjemné posedenie pre seniorov, práve pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším.
V poslednú októbrovú nedeľu

na príjemné prechádzky. Október je aj mesiacom, ktorý
patrí naším seniorom a úcte
k nim. Staroba je pre nás všetkých prirodzená a nemôžeme
KULTÚRA

2/2019

Hlásnik
bolo všetko prichystané,
aby seniori strávili pekné
popoludnie. Do sály ich prišla síce len hŕstka (asi 30), ale
aj tak ukázali, ako sa vedia
baviť a že do „starého železa“
rozhodne nepatria. Po úvodnom príhovore starostu obce
nasledovala len zábava. Do
tanca a do spevu im vyhráva-

la Slašťanská kapela a pripravené bolo pre nich aj malé
občerstvenie. Už tradične si
obec uctila všetkých starších
občanov a ako darček
venovala každému nákupnú
poukážku v hodnote 5 € na
nákup potravín v miestnej
predajni COOP Jednoty.

HUDBA SPOJILA GENERÁCIE

• Príjemné letné, nedeľné
popoludnie strávil každý, kto
prijal pozvanie obce Slaská
a chlapcov zo Slašťanskej kapely,
na koncert, ktorý organizovali. Vďaka nemu sa na ihrisku
prostredníctvom hudby poprepájali všetky vekové generácie. Koncert zahájili chlapci zo
Slašťanskej kapely s piesňami
zo svojho repertoáru. Po nich
nasledovalo kolo skladieb v podaní saxafonistiek zo Základnej
umeleckej školy zo Žarnovice,
ktoré všetkým prítomným
predviedli moderné skladby
v saxafónom podaní. Po nich
vystúpila mladá a veľmi nadaná
Veronika Trenčanová, ktorá
vo svojom veku 9 rokov predviedla svoju šikovnosť a na
husličkách nám zahrala skladby
z ľudovej tvorby. Jej šikovnosť
a odvahu všetci prítomní odmenili obrovským potleskom.
Veríme, že sme ju nepoču-

li naposledy a že ešte bude
súčasťou kultúrnych podujatí
aj v budúcnosti. No a potom
prišiel priestor pre našich seniorov SAMORASTOV, ktorí
sa tiež nedali zahanbiť a pre
všetkých prítomných zahrali
kolo krásnych tanečných skladieb. Celý koncert moderoval
Lacko Jurík, ktorý svojou dobrou náladou spríjemnil celé
popoludnie. Pre všetkých
prítomných bolo pripravené
aj občerstvenie v podobe sladkých a slaných pagáčikov a osviežujúcej malinovky. Každý
návštevník dostal na pamiatku
aj malý darček (pero, magnetku, odznak, sladkosti), aby mal
spomienku na tento nevšedný
kultúrny zážitok.

ďakujeme OZ Žiarska kotlina
a starostovi obce Danielovi
Gelienovi. Veľké ďakujem patrí
aj Jarkovi Mikulovi za to, že na
ihrisko na čas presťahoval celú
Slašťanskú kapelu aj s nástrojmi,
Na záver nám dovoľte poďa- ďakujeme všetkým dobrovoľníkovať všetkým, vďaka ktorým kom, ktorí boli počas celého
bolo toto milé podujatie zorga- dňa veľmi nápomocní. A prenizované. Za finančnú podporu dovšetkým ďakujeme každému

ROK 2019 V SLAŠŤANSKEJ KAPELE

• Počtom vystúpení má za sebou úspešný rok aj Slašťanská
kapela. Tradičný začiatok bol
na stavaní mája na domácej
pôde.V júni sme prijali pozvanie kapely Boboťanka
z obce Bobot v trenčianskom
okrese na ich festival, na
ktorom sa okrem domácej
kapely zúčastnila aj Chynorianka z Chynorian a vyni2/2019

kajúca ľudová hudba Dribna
z Prešova. Zahrali sme aj pri
príležitosti dňa rodiny v DD
a DSS v Janovej Lehote, kde
sme účinkovali po vynikajúcej heligonkárke a speváčke
Vlaste Mudríkovej. Koncom
júna sme trochu netradične
zahrali aj na športovú strunu
usporiadaním cykloturistického prechodu slašťanskou

dolinou do Turčianskych
Teplíc a späť. Trasu 60 km
v horskom teréne absolvovalo 14 cyklistiek a cyklistov,
okrem domácich aj z Pitelovej, Lutily a Lovčici Trubína. Keďže túto sezónu
naši futbalisti veľmi nevyhrávajú, o vyhrávanie sa v lete
na ihrisku okrem nás a ďalšej
domácej kapele Samorasti po-

KULTÚRA

občanovi, ktorý prišiel, lebo len
vďaka vám má zorganizovanie
takéhoto koncertu zmysel.
Názov akcie bol „Hudba spája
generácie“ a my sme sa presvedčili, že to tak naozaj je. Lebo
nielen účinkujúci boli vo všetkých vekových kategóriách, ale
aj návštevníci a to bolo naším
cieľom.
starali aj dievčatá zo ZUŠ Žarnovica s modernými melódiami na saxofónoch. O tom,
že aj v Slaskej máme talent,
nás presvedčila iba 9 - ročná
Veronika Trenčanová. Ak jej
úsilie vydrží, vypracuje sa na
vynikajúcu huslistku. Všetkých protagonistov výstižne
vystihol aj názov tejto akcie „Hudba spája generácie“
s podporou OZ Žiarska kotlina. Na slašťanské pomery
sa jej zúčastnilo pomerne
11

Hlásnik
experimentovania, či bývalé
hviezdy Repete pritiahnu
viac divákov v dôchodkovom
veku, čo sa veru neprejavilo,
sme odohrali spolu s kapelou
Samorasti popoludnie pri
príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Slabá účasť nás už
neprekvapila, keď ju nevylepšili počas minulých dvoch
rokoch ani repeťáci, vynára
sa otázka: Má to zmysel usporadúvať???

dosť divákov, ale pri pomyslení, že občerstvenie
bolo grátis sme mali vyššie
očakávania, z čoho nás hreje
zistenie, že ľudia prišli predsa len za kultúrou. Poďakovanie za túto akciu patrí
samozrejme aj obecnému

úradu, ale netreba zabudnúť
aj na skvelého moderátora
a speváka Lacka Juríka, ktorý
svojimi vtipnými vstupmi
pobavil divákov. Už tradične
v septembri pri stretnutí
rodákov Horných Opatoviec
sme odohrali tentokrát iba

NA MDD BOL V SLASKEJ
MAŠKARNÝ BÁL

• Už sme si pomaly zvykli, že čas uteká rýchlo ako voda v potoku a preto sme sa ani nenazdali a prešiel rok a nás opäť čakala
úloha zorganizovať akciu pre naše milované deti pri príležitosti
ich veľkého dňa. Býva zvykom, že u nás v Slaskej sa deň detí
oslavuje vždy v nejakej téme a spravidla ho oslavujeme súťažami
a rôznymi atrakciami. Tento rok sa organizátori rozhodli, že téma
bude karneval a preto požiadali všetky deti, aby prišli oblečené
v karnevalových maskách. Bolo úžasne vidieť ako sa na ihrisku
prechádza veľký bojovník spolu s krokodílom, alebo policajtom
či princeznou. Ale ako vždy tak aj teraz museli deti prejsť najskôr
registráciou, aby nám bolo všetkým jasné, kto sa pod akou
maskou skrýva. Pri registračnom stolíku deti dostavajú papierik,
na ktorý im po absolvovaní súťaže dajú organizátori pečiatku
a to znamená, že úspešne absolvovali úlohy, ktoré boli pre nich
pripravené. Deti ukázali svoju kreativitu, odvahu a odhodlanie
plniť súťažné úlohy s plným nasadením. Po odsúťažení už na deti
aj rodičov čakal chutný gulášik a následne na to detičky za svoj
snahu dostali tašku plnú sladkostí a tento rok aj šiltovku s erbom
obce Slaská. Keďže sa snažíme deťom pripraviť vždy nejaké
prekvapenie, tak tento rok na ne čakalo bublinové vystúpenie,
do ktorého sa zapojili všetky deti čo prišli. Mohli si vyskúšať
ako sa bubliny robia, či už malé alebo aj veľmi veľké až obrovské.
12

V predvianočnom období už
tradične zneli v našom podaní na starostovskom punči
na Mikuláša koledy, a tesne
pred vianocami sme potešiomšu, o zábavu sa postarala li koledami našich rodin„šlágrová kapela“ Black Band, ných príslušníkov, známych
ktorá vytvorila príjemnú at- i ďalších záujemcov. Všetkým
želáme krásne Vianoce a pramosféru.
jeme všetko dobré do Nového
roku
2020.
Október sa už tradične spája
s hraním na hody pred omšou
a po nej. Po dvoch rokoch Miroslav Mikula, kapelník
A ako bonus, každé dieťa si mohlo vyskúšať aj to ako je v bubline, keďže šikovný bublinár ich obalil do veľkej bubliny. Krásny
detský džavot a spokojný smiech nasvedčoval tomu, že naša
snaha im spríjemniť deň nebola márna a že táto akcia sa podarila.
Ani tento rok by sme MDD nemohli zorganizovať, keby nebolo
pomoci, či už finančnej, materiálnej, ale aj tej ľudskej. Preto
veľké ĎAKUJEM patrí za finančnú pomoc: Maťkovi Vankovi,
Zdenkovi Jelžovi, Jarkovi Mikulovi, Pozemkovému spoločenstvu
Slaská, spol. DUO GROUP, a.s., spol. GTC Slovakia-stav s.r.o.,
OZ Pro Slaská, Danielovi Gelienovi. Malinovku pre deťúrence
bezplatne poskytol Maťo Hurtík. Sladkosti do balíčkov darovali
– Coop Jednota Žarnovica a tetuška Milka Mojžišová.
Veľké ďakujeme patrí nasledovným dobrovoľníkom: Kika Jelžová,
Mária Činčurová, Aneta Bartošová, Aneta Figuliová, Patricia
Ďurková, Matúš Ďurkov, Nika Göthová, Lenka Bahnová, Janka
Ďurková, Milan Konoradský, Daniela Konoradská, Roman Bartoš,
Daniel Repiský, Peťa Hanáková a Radko Figuli.
Za najlepší guláš ďakujeme naším dvom šéfkuchárom Milke
Mojžišovej a Milankovi Ďurkovi.
Krásny deň plný detského smiechu je za nami a pred nami výzva opäť o rok usporiadať oslavu pre deti tak, aby sa po Slaskej
rozliehal veselý a šťastný smiech našich najmenších.

KULTÚRA
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Z ČINNOSTI OZ ŠPORTOVÝ
KLUB SLASKÁ
• Futbal má na Slovensku
veľkú tradíciu a inak tomu nie
je ani v Slaskej. Či už so mnou
budete súhlasiť alebo nie, futbal v Slaskej sa stal „tradíciou“
a našou úlohou je zachovať
ju aj pre ďalšie generácie.
Aj preto pred viac ako
12. rokmi vzniklo občianske
združenie ŠK Slaská, ktoré
funguje do teraz. Za tých
pár rokov sa občianskemu
združeniu podarilo zorganizovať 7 letných turnajov

a z á r o v e ň d r u ž s t v o d o spelých úspešne reprezentuje
našu obec v najvyššej okresnej súťaži. S niečím takým sa
nemôžu popýšiť ani ďaleko
väčšie obce v našom regióne.
Požiadavky rastú z roka na
rok a zaťaženie amatérskych
klubov je ďaleko vyššie ako
tomu bolo v minulosti. Po
technickej stránke si musí
klub okrem bežnej starostlivosti o chod ihriska zabezpečiť ti starať nemusel. Všetko je
aj veci, o ktoré sa v minulos- dnes riešené digitálne, takže
PC a pripojenie na internet
je samozrejmosťou, keďže
súpiska oboch tímov musí
byť uzatvorená elektronicky
pred zápasom. Každý zápas
musí byť snímaný kamerou
a následne videozáznam
nahratý na oficiálnu stránku
Slovenského futbalového
zväzu. Našťastie digitalizácia
so sebou priniesla aj mnoho pozitívnych vecí a podstatne zrýchlila všetky procesy v ObFZ. Je však otázne,
či dáva zmysel, aby dedinský
klub na amatérskej úrovni
musel spĺňať všetky požiadavky. V našom športovom

klube sa snažíme všetky podmienky plniť a vyhnúť sa tak
pokutám. To si však vyžaduje kopec času a osobnú zaangažovanosť, čo je v dnešnej
uponáhľanej dobe čoraz ťažšie.
Aj preto by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí svojim
pričinením prispeli k tomu
že futbal v Slaskej stále funguje. Po jesennej časti sa
naše družstvo nachádza na
13. mieste v 16 člennej
tabuľke. Verím, že na jar
si dokážeme našu pozíciu
vylepšiť a posunúť na vyššie
priečky, kam patríme.
Ing. Peter Hric, predseda OZ

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD OBYVATEĽOV ROZPIS SVÄTÝCH OMŠÍ POČAS VIANOČNÝCH
SVIATKOV VO FARNOSTI SLASKÁ

Počet obyvateľov v obci k 30.11.2019

485

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

77
408
42
35
205
203
44

UTOROK – 24.12.2019 o 24.00 hod.

8
13
4
7

UTOROK – 31.12.2019 o 16.30 hod.

Odhlásení
Prihlásení
Narodení
Zomrelí
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STREDA – 25.12. 2019 o 9.30 hod.
ŠTVRTOK – 26.12.2019 o 9.30 hod.
NEDEĽA – 29.12.2019 o 9.30 hod.

STREDA – 01.01.2020 o 9.30 hod.
ŠPORT / ŠTATISTIKY / OZNAMY
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Rady a tipy na ekoVianoce!

Y
KOV

SKLO

jnosti a dostatku, neplytvajte zbytočne
Hoci sú Vianoce časom ho
.
tipy, ako sa správať na Vianoce ekologickejšie
a
y
d
a
r
m
á
v
e
m
a
š
á
n
i
r
P
.

1.

6.

Na balenie
darčekov využite aj
darčekové obaly
z predošlých rokov
alebo materiály, ktoré
máte poruke.

Zaobstarajte
pre svojich blízkych
nemateriálne darčeky –
zážitky, lístky do kina
či divadla, výlety, let
balónom alebo
rôzne kurzy.

2.

Darček sa dá zabaliť
aj do prázdneho obalu
od chipsov – obráťte ho
na opačnú stranu, očistite
a máte pred sebou
strieborný obal
na darček.

3.

PLAS
TY

Miesto kúpy
stromčeka si môžete
naaranžovať čečinu,
prípadne si ozdobiť
stromček zasadený
v kvetináči.

8.

É
JOV Y
PO
NÁ RTÓN
KA

Ak dostanete novú
elektroniku – mobil,
počítač či tablet – nehádžte
tú starú do komunálneho
odpadu, ale odneste ju
do elektropredajne či
na zberný dvor.

4.

Do ovládačov
a detských hračiek
kupujte
dobíjateľné
batérie.

5.

Kupujte ekologické
darčeky, akými sú
napríklad výrobky
vyrobené z dreva
pochádzajúceho z trvalo
udržateľného lesného
hospodárstva.

2/2019

7.

Vianočný veniec
nemusí byť iba kruh
z umelého ihličia, ovešaný
trblietavými ozdobami.
Použite napríklad staré
látky, korkové uzávery
či drevo.

A nezabúdajme,
že triediť odpady
netreba len na Vianoce.
Len vytriedený odpad sa
dá zhodnotiť a recyklovať,
preto sa riaďte
pravidlami triedenia
svojej obce.

INFORMÁCIE
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ANGLIČTINA V SLASKEJ
Konverzácie, gramatika, príprava na maturity, doučovanie do školy, angličtina do
práce
Pre deti aj dospelých
jednotlivcov i skupiny
od začiatočníkov po pokročilých
Pod vedením lektorky s dlhoročnou praxou.
Cena za 1 vyučovaciu hodinu (45 min.)
Individuálna výuka

8 € / os.

Mini skupina (2 - 3 osoby)

4 € / os.

Midi skupina (4 - 6 osôb)

3 € / os.

Maxi skupina (7 - 10 osôb)

2 € / os.

V ponuke sú tieto kurzy: ANJ pre školákov ZŠ
ANJ pre maturantov

ANJ pre školákov SŠ
ANJ pre dospelých

Angličtina na mieru

Viac info o výučbe ako aj o mne nájdete na stránke www.anglictinanamieru.sk. V
prípade záujmu ma kontaktujte na mail: doucanglicky@gmail.com alebo napíšte
správu na fb stránku: anglictinanamieru či vyplňte kontaktný formulár na
www.anglictinanamieru.sk . Nezabudnite uviesť, o ktorý kurz máte záujem.

Teší sa na Vás Mgr. Petra Sebőková
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 2019. Tlač: ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.,: I ISSN: 1338-8452. EV 5718/18. Cena: nepredajné.
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