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Ľadovec nás donútil vymeniť krytinu
Silný ľadovec, ktorý sa
Slaskou prehnal 16. augusta
2010 spôsobil škody nielen
na majetku občanov, ale aj na
majetku obce. Konkrétne úplne
zdemoloval väčšiu časť strechy
kultúrneho domu a obecného
úradu. Sila ľadovca bola tak
obrovská, že strešnú krytinu
eternit lámal ako zápalky a zanechával v nej diery, ako keby
niekto na strechu strieľal tenisovými loptičkami. Pár minút
po ľadovci vyzerala strecha
z vnútra povale ako jedno sito
a to s poriadne veľkými okami.
No a aby toho nebolo málo, len
tri hodiny potom sa opäť nebo
zatiahlo a spustil sa zničujúci

dážď, vďaka ktorému zatiekla
nielen povala, ale aj celá južná
stena kultúrneho domu. Ba čo
viac, vody sa do sýtosti „napili“
aj blízke parkety. No jednoducho pohľad na zaplakanie, ale
slzy by túto skazu nevyriešili.
Bolo treba konať. A času
bolo veru málo. Veď len o mesiac na to sa mala v sále uskutočniť svadobná hostina, ktorá
bola naplánovaná minimálne
polroka vopred. A tak sa rýchlo
vyhlásilo verejné obstarávanie
na dodávku a montáž novej
krytiny, zháňali sa vhodné parkety na výmenu, musela sa
vymaľovať južná stena a všetko

(čitajte na 3. str. )

upratať tak, aby zničená strecha kulturáku nebola príčinou
nekonania sobáša. Celý obecný úrad išiel nadoraz a každý
svojim spôsobom pomohol ako
vedel. Nehovoriac už o tom, že
bolo nevyhnutné odpratávať
starú krytinu aj s latovaním
a bolo potrebné hľadať finančné zdroje vo výške 17.000,00
€ na vyfinancovanie výmeny
krytiny. Všetko sa podarilo len
tak tak a práce sa ukončili 17.
septembra. Nakoniec však sála
kultúrneho domu poslúžila účelu, pre ktorý bola určená a to
bolo najpodstatnejšie.
(pokrač. na 3. str.)

Posledné dni boli viaceré
obce v okrese Žiar nad Hronom
skúšané povodňami, na aké
si nikto z tých starších ani len
nepamätá. Situácia bola o to
horšia, že prívalové dažde
sprevádzal aj silný ľadovec,
ktorý narobil ukrutné škody
na majetkoch a to hlavne na
strechách budov, oknách, či fasádach domov. No jednoducho
to vyzeralo ako posledný deň
súdu pre ľudstvo.
Keď ustal vietor a voda
trochu opadla, obce a ich občania začali s likvidáciou škôd
po povodniach. Začali sa čistiť
miestne toky, priľahlé jarky,
či odtoky z lesných porastov.
Medzi poslednými sa v obci
Slaská začal čistiť mostný priepust v hornej časti obce zvanej
Priehrada, kde z lesného porastu tečúca voda brala z hory
čo bolo nablízku a upchala tak
mostné teleso. Voda, ktorá pretekala ponad most strhla časť
krajnice miestnej cesty a odkryla aj plynové potrubie. Pri
čistení tohto úseku sa naskytol
neuveriteľný pohľad. Pracovník
Povodia Hrona si všimol, že na
namytom nánose z hory trčí
prilba nemeckého vojaka z II.
svetovej vojny. A veru nemarilo
sa mu. Skutočne to bola časť
prilby vojaka nemeckej armády
z čias vojny. Nikto by ani len
nepomyslel, že 65 rokov po
skončení vojny sa niečo takéto
ešte môže objaviť.
Povodne a nepriaznivé
počasie vytrápili tak obce ako
aj občanov a takáto zvláštna
náhoda aspoň na chvíľu
odpútala našu pozornosť
od odstraňovania následkov
prírodného živlu.
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ZACHRÁNIL SA
ĎALŠÍ PRAMEŇ

História obce
Rok 1964
Stavebné obvody.
V roku 1964 boli v obci
vyhliadnuté dva stavebné
obvody. Prvý pri futbalovom
ihrisku, druhý nad miestnym
cintorínom. Tieto miesta by
boli pre výstavbu rodinných
domov vyhovujúce za predpokladu, že sa tam vybuduje
vodovod. O pridelenie stavebných pozemkov je veľa
uchádzačov z radov obyvateľov obce. V roku 1964 sa
v obci nachádza 154 obytných domov a v nich býva
192 rodín.
Pionierska organizácia.
Pri ZDŠ je založená Pionierska organizácia. Pionieri
radi navštevujú pionierske
schôdzky. Pracovali by aj lepšie, keby dosiahli pochopenie
u svojich rodičov. Rodičia
však hatia prácu a činnosť
detí v pionierskej organizácii.
Nemajú o ňu žiadny záujem.
O tom svedčí aj skutočnosť,
že na slávnostný sľub pionierov boli písomne pozvaní
všetci rodičia, ale zúčastnili
sa ho len dve mamičky. Pri
tejto príležitosti mali pionieri
pripravený hodnotný kultúrny
program, ktorým chceli potešiť svojich rodičov.
Voľby do NF.
K voľbám do NF bolo
v Slaskej zapísaných 447
voličov, 227 mužov a 220
žien.

POĎAKOVANIE
Prostredníctvom
obecných novín Hlásnik sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí dňa 16. augusta 2010
boli našej rodine nápomocní
pri odstraňovaní následkov
povodne. Zároveň chceme
vyjadriť poďakovanie aj spol.
TOBYROW, s.r.o., ktorá pre
záchranu nášho rodinného
domu bezplatne poskytla čerpaciu techniku i pracovníkov.
Rod. Ondríková

ROK 2010

Obec pomohla obyvateľom
s nebezpečným odpadom
Krutý ľadovec, ktorý narobil
škody na majetku občanov si
vyžiadal ešte aj ďalšie náklady
a vytiahol z vrecka každého poškodeného nejedno euro. Okrem
nákladov spojených s výmenou
krytiny striech bolo nevyhnutné riešiť aj odvoz nebezpečného odpadu
– eternitu. Obec najskôr požiadala
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici o udelenie
súhlasu s nakladaním, zhromažďovaním a prepravou tohto druhu
odpadu. Pracovníci pracoviska
v Žiari nad Hronom nám vyšli
v ústrety a vydali potrebné rozhodnutie v dosť krátkom čase. Následne obec začala zabezpečovať tzv.
big bagy, do ktorých bolo nutné
tento odpad uskladniť. Tu treba poďakovať dvom členom obecného
zastupiteľstva a to Ľudmile Mojžišovej a Arnoštovi Göthovi, ako aj
občanovi Milanovi Hricovi. Všetci
traja podali obci pomocnú ruku
a vďaka nim každá domácnosť dostala dostatočný počet bagov a to
bezplatne. Potom bolo nevyhnutné
zabezpečiť odvoz a skládkovanie.
Prevádzkovateľ najbližšej skládky
nebezpečného odpadu v Žiari nad
Hronom spoločnosť ZSNP SPO,
s.r.o. pochopila zložitú situáciu
občanov a jej konateľ Dr.h.c. Ing.
Jozef Pittner PhD. poskytol obciam
a ich občanom zľavu za uskladnenie tohto odpadu a to cca 50,00 €
na jednu tonu. Hromadnú prepravu
eternitu môže vykonávať len vozidlo s ADR a tiež vodič s ADR, čiže
technika i pracovník oprávnený
na zvoz nebezpečného odpadu.
Spoločnosť ZSNP RECYKLING,
a.s. disponovala takýmito oprávneniami a ponúkla aj najnižšiu cenu
s dôležitou službou a to vážením

odpadu priamo na mieste odberu. Obec sa preto rozhodla zvoz
odpadu organizovať a pomôcť
tak jednotlivým občanom s týmto
problémom. Spoločnými silami sa
podarilo postupne odviesť z obce
skoro všetok takýto odpad, občania si osobne kontrolovali váhu jednotlivých bagov a následne za nich
starosta obce priamo na skládke
vybavil všetky potrebné náležitosti,
vrátane úhrady poplatkov. Obecný
úrad potom už len doručoval všetky doklady do domácností, aby sa
občania mohli v prípade kontroly
preukázať ako naložili s týmto
nebezpečným odpadom. Obec
zabezpečila bezplatne potrebné
bagy a občania si zaplatili poplatky
za presne odvážený odpad. Na
základe rozhodnutia obecného
zastupiteľstva bude prepravu uhrádzať obec a nebude ju následne
rozúčtovávať občanom. Aj keď
sama obec mala nepredvídané
náklady na výmenu strešnej krytiny na kultúrnom dome a obecnom úrade, rozhodla sa pomôcť
občanom ešte aj formou úhrady
prepravy. Niektorí občania poukazovali na skutočnosť, že v iných
obciach obec uhrádza za občanov
všetko. Po vykonanom prieskume
sme zistili, že zo všetkých obcí len
jedna ponúkla občanom úplnú likvidáciu. Konkrétny postup tejto obce
sme neskúmali, ale Slaská taká
bohatá nie je, aby mohla uhrádzať
všetko a na druhej strane by to
bolo nespravodlivé voči ostatným
občanom. A my sme zabezpečili
pre občanov kompletný servis
legálnou cestou v súlade so zákonom s doručením aj príslušných
dokladov. A to je pre nás najpodstatnejšie.

Z iniciatívy Zdena Fronca sa
podarilo zachrániť ďalší prameň,
ktorý sa nachádza neďaleko obce
v doline nazývanej „Richtárová“.
Pomocnú ruku okrem p. Fronca
podal aj obecný úrad, Štátne
lesy SR, či osobne starosta obce
Daniel Gelien. A tak sa podarilo
zhromaždiť príslušný materiál,
nastúpili dobrovoľníci a samozrejme majster Filanda, ktorý viedol
práce na záchyte tohto skvostu
slaštianskej doliny. Ide v poradí
už o štvrtý prameň, ktorý sa vďaka
Zdenovi Froncovi v našom katastri
zachytil, upravil a dnes slúži širokej a hlavne smädnej verejnosti.
Ak teda pôjdete na prechádzku
našim chotárom, zájdite do doliny
a osviežte sa nerastným bohatstvom, ktoré nám príroda ponúka.
Ak objavíte aj iné pramene, ktoré
sú v blízkosti asfaltových, či poľných ciest a máte odvahu a nápad
ako ich zachrániť, stačí sa len prihlásiť, obec sa žiadnej spolupráci
brániť nebude, práve naopak.

Vážený p. starosta
Daniel Gelien,

dovoľte, aby sme sa Vám
touto cestou poďakovali za
všetko, čo ste doteraz pre
nás urobili vo veci poskytnutia
náhrady za naše pozemky
(reštitúcie). Boli sme milo prekvapené, keď sme zistili, že
nám v prílohe listu zasielate
za nás vyhotovenú žiadosť na
Slovenský pozemkový fond.
S takýmto konaním sa človek
len tak ľahko nestretne. Ešte
raz Vám pekne ďakujeme
a prajeme Vám aj Vašim pracovníkom veľa zdravia, šťastia
a úspechov v práci.
Srdečne Vás pozdravuje
Margita Pavlová a dcéra
Elena.
Dežerice, 20.9.2010
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ZAREGISTROVANÍ KANDIDÁTI
Miestna volebná komisia v Slaskej pre voľby do orgánov samosprávy dňa 7.10.2010 zaregistrovala nasledovných kandidátov:
Kandidáti na funkciu starostu obce
Daniel GELIEN, 35 r., starosta, nezávislý kandidát
Slavomír VANKA, 33 r., podnikateľ, koalícia SNS-SMER SD

Na Rihaviciach vykonané opatrenia
proti vybreženiu Brestovho potoka
Prívalové dažde v nedeľu 15.
augusta tohto roku priniesli poriadne zvýšenú hladinu aj inak nevýrazného Brestovho potoka, ktorý
sa vybrežil na dvoch miestach.
Najprv svoju silu ukázal v okolí
miestneho cintorína, kde zalial
prístupovú cestu k domu smútku
až po prvý rad hrobov a poškodil
mostnú konštrukciu na cestnej
komunikácii smerom do Kosorína.
O pár metrov nižšie zasiahol garáž
rodinného domu, miestnu komunikáciu a okolité záhrady. Aj keď
ním spáchané škody neboli také
rozsiahle, strachu priniesol dosť
a ukázal, že bežne bezproblémové
úseky môžu byť v budúcnosti kritické. Pre prípadné ďalšie záplavy
dala obec provizórne rozšíriť na
jej náklady časť koryta, za čo patrí
vďaka Stanislavovi Hricovi, ktorý
potrebnú techniku pre obec zabezpečil a Štefanovi Krausovi, ktorý
odborne výkop vykonal.
Na základe udalostí z uvedenej
nedele sa tomuto problému venovalo aj obecné zastupiteľstvo, ktoré
zasadalo následne 19. augusta
a prijalo I. etapu protipovodňových
opatrení. Jedným z opatrení bolo
aj adresovanie požiadavky Povodiu
Hrona o prehĺbenie koryta práve
Brestovho potoka v úseku, ktorý sa
ukazoval ako najproblémovejší. Po
doručení listu sa po pár týždňoch
uskutočnila obhliadka na mieste
samom za prítomnosti starostu
obce a zástupcu Povodia Hrona.
Starosta obce označil miesto prípadného vybreženia a prisľúbil aj
súčinnosť obce na realizácií prípadných opatrení. Výsledkom stretnutia
bola dohoda, že obec uvedený úsek
vyčistí vypílením porastov, ktoré
zasahujú do samotného koryta
a Povodie Hrona poskytne techniku
na jeho prehĺbenie a presmerovanie
tak, aby nespôsobovalo ohrozenie
okolitých nehnuteľností.

Obec koncom mesiaca september vykonala potrebné vyčistenie brehov koryta na dohodnutom
úseku a potom už nič nebránilo
technike, aby protipovodňový val
vytvorila a časť koryta presmerovala. Aj keď si Povodie Hrona
určilo lehotu na realizáciu až na
koniec októbra, s prácami neotáľalo a technika do Slaskej dorazila
hneď v prvých dňoch uvedeného
mesiaca. Zručný šofér za asistencie pracovníkov obecného úradu
aj v nepriazni počasia predsa len
dokázal upraviť smer koryta a vytvoriť protipovodňový val tak, aby
bolo dané územie chránené pred
ďalším prívalom vody. Uvedené
opatrenie sa teda podarilo zrealizovať ešte v tento rok a tak by malo
byť toto územie bezpečnejšie aj po
prípadnom topení sa snehu na jar
2011. Nie všetky miesta v dotknutej
zóne sú prístupné technike a tak
úpravu ďalších metrov koryta Brestovho potoka na Rihaviciach bude
postupne vykonávať obecný úrad
so svojimi pracovníkmi ručne. Ten
najdôležitejší úsek však upravený
bol a to aj vďaka Povodiu Hrona,
ktoré aj napriek vyťaženosti techniky v iných lokalitách okresu splnilo
sľub a vykonalo práce, ktoré boli
s vedením obce dohodnuté. Teraz
bude záležať aj na občanoch obývajúcich túto časť obce, resp. využívajúcich toto územie na odvod vody
z pozemkov, aby sa o ochranný val
a prietok koryta z času na čas
starali a zabránili jeho zaneseniu.
Nie je v silách obce, aby sama
odstraňovala zanesenie korýt,
resp. ochranných valov a určite
bude treba aj brigádnicky pomôcť.
Veď nakoniec to nikto nebude robiť
pre nikoho cudzieho, ale pre seba
a pre ochranu svojho majetku. A to
je určite dôvod na to, aby sa pár
hodín v roku našlo a spoločnými silami s obcou takéto územie udržalo
v prijateľnom stave.

Kandidáti na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva
Zdeno FRONC, 46 r., lesný technik, nezávislý kandidát
Arnošt GÖTH, Ing., 47 r., technik, nezávislý kandidát
Miroslav HRIC, Ing., 43 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
Peter HRIC, Ing., 29 r., manažér oddelenia predaja, nezávislý kandidát
Ľudmila MOJŽIŠOVÁ, 56 r., jadrár-zlievač, nezávislý kandidát
Miriam ŤAHÚŇOVÁ, Ing., 34 r., špecialista pre ŽP, nezávislý kandidát
Martin VANKA, 29 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Slavomír VANKA, 33 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Juraj VANKO, 28 r., pracovník technickej kontroly, nezávislý kandidát
Voľby do orgánov samosprávy sa budú konať dňa 27. novembra
2010 od 7,00 hod. do 20,00 hod. Volebnou miestnosťou v obci
Slaská bude zasadačka obecného úradu. V obci Slaská sa volí
starosta obce a 5 poslancov obecného zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania v referende, konaného
dňa 18.9.2010 v obci Slaská
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu
na hlasovanie :
397
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky:
123
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov :
123
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:
121
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:
2
1. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb
a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom ?
Odpoveď ÁNO 101
Odpoveď NIE 17
2. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať
konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa
zákona o priestupkoch ?
Odpoveď ÁNO 116
Odpoveď NIE 0
3. Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila počet poslancov NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného
obdobia ?
Odpoveď ÁNO 117
Odpoveď NIE 3
4. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej
moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou
maximálne 40 tisíc eur ?
Odpoveď ÁNO 104
Odpoveď NIE 10
5. Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosť voliť poslancov NR SR
a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu ?
Odpoveď ÁNO 79
Odpoveď NIE 29
6. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom
verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového
zákona ?
Odpoveď ÁNO 88
Odpoveď NIE 17

Ľadovec nás donútil
vymeniť krytinu
(dokonč. z 1. str.)
Vďaka patrí všetkým pracovníkom úradu, ale aj osobám zúčastneným na aktivačnej činnosti a v neposlednej miere poslancom obecného
zastupiteľstva Arnoštovi Göthovi
a Jozefovi Tölgyesimu, ktorí práce
nielen dozorovali, ale aj fyzicky pomáhali, aby všetko bolo hotové načas. Ľadovec nás teda prinútil nielen

vymeniť strešnú krytinu, ale ešte to
aj stihnúť v šibeničnom termíne. Ale
koniec dobrý, všetko dobré. Obec
zhodnotila jednu zo svojich budov
a prispela tak k zvýšeniu hodnoty jej
majetku. Zostáva nám len dúfať, že
podobný scenár s ľadovcom sa tak
rýchlo v Slaskej nezopakuje a ak aj
bude obec vykonávať nejakú rekonštrukciu, tak len plánovanú.
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PREČO NIEKEDY NIE SÚ NAŠI FARNÍCI UZDRAVENÍ
Drahí Slašťania!
Zväčša potrebujeme povzbudenie, aby sme uverili, že Boh
naozaj uzdravuje ľudí. Keď však
naberieme odvahu, aby sme začali konať a modliť sa, môžeme
byť znechutení, keď si uvedomíme, že ľudia sa pomocou našich
modlitieb nie vždy uzdravia. To
je absolútne ťažké pre tých,
ktorí sa stretli s veľmi zjednodušeným prístupom k uzdraveniu:,,
O uzdravenie stačí len prosiť.,,
Myslím si, že najlepšie bude, keď
pochopíme, že Boh chce, aby sa
ľudia vo farnosti uzdravili. Musíme uveriť v Božiu uzdravujúcu
moc a modliť sa za uzdravenie,
hoci si zároveň uvedomujeme, že
je tu určité tajomstvo a konkrétny človek sa nemusí uzdraviť.
Vo svojej kňazskej službe som
objavil na to niekoľko dôvodov.
Niektoré z nich uvádzam v tomto
článku.
- Nedostatočná viera
Keď učeníci nemohli uzdraviť posadnutého, Ježiš ich napomenul,
že nemajú vieru. Myslím si, že
je to dôvod, prečo nevidíme viac
uzdravených rodín a jednotlivcov
vo farnosti. Aj my, ktorí veríme,
nemusíme rásť vo viere. Zamyslime sa. Mám viac viery, než
som mal pred niekoľkými rokmi?
Musíme rásť vo viere.

-

Ľudia nepokladajú medicínu za spôsob, ako
Boh uzdravuje.
Pevne verím, že lekári a medicína sú nástroje, ktoré Boh používa, aby uskutočnil uzdravenie.
Kniha Sirachovho syna otvorene
hovorí, že keď sme sa pomodlili,
mali by sme dať priestor lekárovi ,
lebo potrebuješ jeho pomoc. Príde taký čas, keď sa dostaneš do
ich rúk, ale oni budú prosiť Boha,
aby ich sám riadil.
-

Niektorí odmietajú používať prirodzené prostriedky na zachovanie
zdravia.
Hoci väčšina z nás si veľmi váži
lekárske povolanie, mnohí zanedbávajú obyčajne prostriedky na
udržanie rovnováhy v živote. Ak
to zanedbávame, nemali by sme
byť prekvapení, keď ochorieme
a modlitba nás neuzdraví. Je
to niečo podobné, ako keď telo
potrebuje odpočinok a Boh nám
hovorí:,, Maj rovnováhu v živote.
Ak sa nebudeš o seba starať,
nečakaj, že sa vyliečiš z choroby mimoriadnymi prostriedkami.
Hrešíš proti svojmu telu.,,
-

Falošná hodnota, ktorá
sa pripisuje utrpeniu.
Hoci je pravda, že utrpenie je
vykupiteľské a má vyšší cieľ,
musíme tento výrok vyvrátiť

tvrdením, že väčšina chorôb
nie je vykupiteľská. Prosili ma,
aby som sa modlil za ľudí, ktorí
sa nechceli oslobodiť od utrpenia. Vedel som, že choroba
ich ničí a nebolo to požehnanie od Boha. Boli naučení, že
by sa cítili vinní, keby prosili
Boha o odstránenie utrpenia.
Keď vidíte deprimovaného
a nešťastného človeka pod
váhou chorôb, môžete si byť
celkom istí, že to nie je Božie
požehnanie.
- Nekonkrétna modlitba
Niekoľkokrát som sa modlil za
vnútorné uzdravenie a myslel
som si, že sa modlím za pravý
problém, ale nestalo sa tak.
Až keď som sa vrátil a našiel
koreň problému, ktorý som si
predtým nevšimol, alebo ho
ignoroval a modlil som sa k Ježišovi, aby vstúpil do tej chvíle
a uzdravil ju, konečne nastalo
uzdravenie.
Niektorí evanjelizátori učia, že
dôvod, prečo sa ľudia uzdravujú
a neskôr opäť ochorejú, spočíva v tom, že nemajú vieru, aby
sa držali svojho uzdravenia. To
je jeden možný dôvod. Ďalší
dôvod však nemusí byť v chorom človeku, ale v človeku,
ktorý sa modlí za uzdravenie.
Je možné, že sa modlil len za
uzdravenie prízrakov. Nikdy by

sme nemali unáhlene obviňovať
ľudí, že im chýba viera.
Na záver ešte päť krokov pri
modlitbe za uzdravenie
l.) Dôveruj
Ver, že Ježiš dokáže uzdraviť
– a to skrze tvoju modlitbu
2.) Počúvaj
Počúvaj človeka, ktorý prosí
o modlitbu a povie ti, čo nie je
v poriadku.
Počúvaj Boha, ktorý nám z času
na čas povie prvú diagnózu, keď
človek nevie s istotou čo mu je.
3.)Vlož ruky na človeka
Ak danému človeku nie je dotýkanie nepríjemné.
Nech Ježišova uzdravujúca láska
príde skrze telo.
4.) Modli sa pokojne a ticho
Pozvi Otca i Ježiša , aby boli
s tebou a s človekom, za
ktorého sa modlíš.
Buď v modlitbe konkrétny. Vyhýbaj sa všeobecným prosbám.
Modli sa pozitívne. Predstav si,
že dochádza k uzdraveniu.
5.) Modli sa s dôverou a vďakyvzdaním.
,,Nech sa to stane, Otče, podľa
tvojej vôle.,,
Ďakuj Pánovi za to, že vypočul
tvoju modlitbu a odpovedal na ňu
láskou a milosrdenstvom.
Mgr. Štefan Bieľak
farár

NOVÁ BRÁNA NA MIESTE
POSLEDNÉHO ODPOČINKU
V posledných rokoch obec
sústreďovala svoje investície aj do
areálu miestneho cintorína. Najskôr
zrealizovala rekonštrukciu fasády
domu smútku aj s novým náterom
strechy a ku koncu minulého roka
bola zase uskutočnená stavba úplne novej prístupovej cesty k domu
smútku z novej dlažby. Každý rok
obec investuje určitý obnos financií aj do tohto miesta posledného
odpočinku našich spoluobčanov
a rodákov a každý rok je do čoho
investovať.
Tento rok sa rozhodlo, že investícia bude vložená do výroby
a montáže úplne novej kovanej
vstupnej brány. Obec chcela jednak odstrániť starú neestetickú
a na uvedené miesto sa nehodiacu
bránu a na druhej strane mala

predstavu o zhotovení brány, ktorá
by bola vhodná na takéto pietne
miesto a zároveň by slúžila aj na
uzavretie priestranstva uzamknutím. Preto došlo na obecnom
zastupiteľstve k všeobecnej zhode, že nová brána bude kovaná
a bude výsledkom ručnej práce.
Bolo vyhlásené verejné obstarávanie, na základe ktorého bol
vybraný zhotoviteľ. Tentoraz v konkurencii obstál živnostník priamo
zo Slaskej. Zmluvne sa dohodli
podmienky a cena a potom už
nič nebránilo tomu, aby sa práce
začali. Výsledkom je nová brána,
ktorá už bola teraz na jeseň aj osadená a vďaka ktorej je možné areál
uzamknúť. Naviac z estetického
hľadiska pasuje do areálu miestneho cintorína a dotvára pietnu
atmosféru tohto miesta.

V ďalších rokoch obec plánuje aj ďalšie investície v rámci
areálu cintorína, ktoré by mali tiež
uzrieť svetlo tohto sveta. Konkrétne ich uvedieme až v čase, keď
budú na tieto účely vyčlenené
finančné prostriedky, ale už teraz

sa môže s istotou napísať, že
plánované zmeny do budúcna
dotvoria atmosféru miesta posledného odpočinku a budú prínosom aj pre nás ostatných, ktorí
hroby našich blízkych pravidelne
navštevujeme.
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Lokality Tomášková a Priehrada
sú chránené ochranným valom

Opäť sa po obci rozširuje, že
Slaská prehrala súdny spor
a čaká ju exekúcia, resp. blokácia bankových účtov a podobne, aká je teda realita?
Slaská je už niekoľko rokov
v súdnom spore so spol. AZEX,
s.r.o. a to kvôli pozemkom, ktoré
obec predala za symbolické jedno
euro pozemkovému spoločenstvu, keďže darovanie zo zákona
v prípade obce nie je možné.
Išlo o pozemky, ktoré v minulosti
vlastnil bývalý urbár. Obec sa
ich rozhodla vrátiť ľuďom formou
prevodu na pozemkové spoločenstvo. V tejto veci už raz rozsudok
na okresnom súde padol, obec
sa odvolala a krajský súd tento
rozsudok zrušil. Okresný súd

„Šteklivé“ otázky starostovi
rozhodol opäť rovnako a obec
sa opäť odvolá. K dnešnému dňu
nám však rozsudok doručený
nebol a nie je právoplatný, teda
nie je možné vykonať akúkoľvek
exekúciu. Je to šírenie poplašnej
správy, ktorá bola prezentovaná
aj pred rokom. O súdnom procese
je informované obecné zastupiteľstvo, pozemkové spoločenstvo
a hlavný kontrolór obce. Obec
sa voči rozsudku určite odvolá
a máme pripravené opatrenia
proti akémukoľvek predaju majetku. Za našim rozhodnutím si však
stojíme a vrátenie pozemkov
občanom prostredníctvom pozemkového spoločenstva považujeme za správne. Veď nakoniec
sa tým navýšila hodnota podielu
aj človeku, ktorý tieto poplašné
správy rozširuje.

práve k spoločnosti AZEX, s ktorou sme v súdnom spore a tak
vyhral ten tretí. Cena za poľnohospodársku pôdu sa vďaka verejnej
obchodnej súťaže vyšplhala na
sumu, za ktorú sa v Slaskej nikdy
pôdu predať nepodarilo. Nový
vlastník má uzavretú nájomnú
zmluvu s pozemkovým spoločenstvom a tak súdržnosť vlastníkov
pozemkov zostala zachovaná.
Pýtam sa teda, či sme mali radšej
zobrať úver a niekoľkonásobne
ho preplatiť na úrokoch? Verejný
predaj cez verejnú obchodnú
súťaž nie je transparentný? Alebo
sme nemali asfaltovať a vrátiť získané zdroje späť Európskej únii?
O týchto skutočnostiach sme však
už v Hlásniku písali a zneužívanie
faktov považujem len za lacný
spôsob prezentácie jednotlivcov.

Ďalej kolujú tvrdenia o pochybnom predaji pozemkov obce vo
väčšom rozsahu a spochybňuje sa transparentnosť tohto
predaja, viete k tomu zaujať
stanovisko?
Akýkoľvek predaj musí prejsť cez
obecné zastupiteľstvo a každé
jedno uznesenie je zverejňované
nielen na internete, ale aj v týchto
novinách. Keď obec išla do projektu asfaltovania ciest, musela mať
k dispozícii financie v objeme 5%
na spolufinancovanie a ďalších 19
% na DPH. Mali sme dve možnosti, prijať úver, splácať ho dlhodobo
a preplatiť ho na úrokoch. Alebo
sme mohli predať časť majetku.
Keďže obec v minulosti výhodne
pozemky vykupovala, rozhodla sa
časť z nich predať a to vo verejnej
obchodnej súťaži. Prihlásili sa
traja záujemcovia. Dôležitá bola
hlavne cena a skutočnosť, aby
nový vlastník spolupracoval s pozemkovým spoločenstvom. Dvaja
z uchádzačov mali veľmi blízko

Čím si vysvetľujete výskyt
takýchto otázok a v podstate
stupňovanie aktivít zrejme na
Vašu osobu?
Som starostom nie jedno volebné
obdobie a na klebety si človek
zvykne. Mrzí ma však, keď sa
prekrúcajú fakty, ktoré sú verejne
dostupné, ale tomu ja nezabránim. Pod uvedené informácie
sa nikto nepodpísal a verejne
ich neprezentuje, takže nemám
koho žalovať, aby som ochránil
moje meno. A ten niekto si dobre
uvedomuje, že keby som hneď aj
bol v žalobe na ochranu osobnosti úspešný, bolo by už dávno po
voľbách. Neostáva mi nič iné, len
dúfať, že ľudia sa ma priamo opýtajú na tieto nezmysly, a na základe faktov uvážia, kde je pravda.
Ja nebudem útočiť na nikoho,
snažím sa so zastupiteľstvom
o rozvoj tejto obce a v tom chcem
aj pokračovať. Nie ja, ale Slaská
je dôležitá a vždy bude u mňa na
prvom mieste.

Obyvatelia obce Slaská v častiach s miestnym názvom Tomášková a Priehrada už niekoľko rokov
pociťovali na vlastnej koži po intenzívnych dažďoch obrovské prívalové vody, ktoré nás zasiahli vždy po
zrážkach s vyššou intenzitou. Tieto
prívalové vody sú výsledkom konfigurácie terénu, ktorý sa nachádza
nad touto lokalitou v lesnom poraste s názvom Dúbrava. Prívalové
vody sa správali korektne k nám
ľudom, pokiaľ nezačala v lese
intenzívna ťažba síce v súlade
s lesným hospodárskym plánom,
ale nie citlivo voči obyvateľom
našej obce. Pekné lesné cesty,
na ktorých sme sa stretávali pri
zbere húb, sa začali intenzívnou
lesnou činnosťou znehodnocovať, neprimerane prehlbovať a ich
údržba sa úplne zanedbala. Tento
stav spôsobil eróziu pôdy v tomto
lesnom poraste ako i zmenu ekologickej stability a zmenu odtokových
pomerov, ktorá začala spôsobovať
v časti obce povodne.
Silné augustové dažde spôsobili, že do rodinných domov voda
vnikla nielen cez poškodené strechy, ale i do pivničných priestorov
priamo cez záhrady. Vytopenie
nehnuteľností bolo tak rozsiahle,
že bolo potrebné i odčerpávanie
vody z pivničných priestorov, nehovoriac o škodách, ktoré nám
vznikli na nehnuteľnostiach. Takáto situácia spôsobila nejednému
vlastníkovi stavieb poriadne vrásky
na čele. Možno u niektorých došlo
i k narušeniu susedských vzťahov.
Však voda mi prišla od suseda, ten
predsa za to môže. Neuvedomujeme si, že voda tečie dolu kopcom
a najviac to postihlo teda občanov
v najnižších miestach.
Túto zložitú situáciu sa rozhodol riešiť komplexne starosta

obce Daniel Gelien za súčinnosti
poslancov obce a urbárskeho
spoločenstva v Lutile. Za prítomnosti všetkých zainteresovaných
sa uskutočnilo miestne šetrenie,
kde boli preukázané škody na
majetkoch a bol zdokumentovaný
havarijný stav. Výsledkom rokovaní
bolo komplexné riešenie uvedenej
situácie a to výkop ochranného
valu. Hoci tento variant riešenia
celej lokality bol najdrahší, našiel
podporu vo vedení obce z dôvodu možného ďalšieho odvrátenia
škôd na majetku občanov. S výkopovými prácami rigolu sa začalo
hneď, ako bola na uvedenú činnosť
voľná technika. Išlo o zložitý výkop
v skalnatom, premočenom a svahovitom lesnom teréne, ktorý sa
dal realizovať len so špeciálnou
technikou. Za odvedenú prácu pri
vybudovaní rigolu chcem poďakovať osobne p. Štefanovi Krausovi,
Jozefovi Kokovi, Stanislavovi
Hricovi, Pavlovi Gorduličovi a Ing.
Jánovi Markovi.
Hoci dnes tieto lokality sú
chránené pred prívalovými dažďami je potrebné, aby sa každý
občan o tento rigol primerane
staral – uskutočňoval jeho údržbu. Po každej zime dôjde k jeho
privaleniu, je potrebné pravidelné
prehlbovanie, čistenie a pod. Takýto rozsah prác nie je schopná obce
zvládnuť každý rok a na každom
mieste. Netreba zabudnúť, že
náklady spojené s výkopom rigola boli hradené z rozpočtu obce.
Preto by som chcel poprosiť všetkých občanov v týchto miestnych
častiach, aby prispeli i oni k tomu,
že by životnosť prírodného rigolu
a jeho funkčnosť bola čo najdlhšia,
veď budeme chrániť náš majetok.
Ing. Miroslav Hric,
poslanec OZ
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UZNESENIA Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo
dňa 19. augusta 2010
Uznesenie č. 39/2010

-

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom, ktorý je uvedený
v zápisnici.
Uznesenie č. 40/2010
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- p. Ľudmilu Mojžišovú a p.
Zdena Fronca za overovateľov zápisnice a uznesení
obecného
zastupiteľstva,
konaného dňa 19.8.2010.
Uznesenie č. 41/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Prehľad príjmov a výdavkov za
mesiac apríl, jún a júl 2010.
Uznesenie č. 42/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Žiadosť p. Jozefa Salaya
o poskytnutie frézovaného
asfaltu.
Uznesenie č. 43/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Správu hlavného kontrolóra
obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok
2010.
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2010.
Uznesenie č. 44/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Slaskej v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 45/2010
Obecné zastupiteľstvo
určuje:
- Počet 5 poslancov Obecné-

ho zastupiteľstva v Slaskej
pre celé volebné obdobie
2010 – 2014 v zmysle § 11
ods. 3 písm. b) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov.
Rozsah výkonu funkcie
starostu obce Slaská ako
plný pracovný úväzok pre
celé volebné obdobie 2010
– 2014 v zmysle § 11 ods.
4 písm. i) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov.

Uznesenie č. 46/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu starostu obce
o povodniach v Slaskej
zo dňa 15.8.2010 a 16.8.
2010, o ich následkoch, o odstraňovaní škôd a znečistenia
miestnych komunikácii, o vyhlásení a odvolaní III. stupňa
povodňovej aktivity.
Uznesenie č. 47/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
-

Na základe výsledku verejného obstarávania vyhotovenie diela „Výmena krytiny
strechy kultúrneho domu
a obecného úradu“ dodávateľom spol. RELAMAT s.r.o.,
IČO – 45 615 748, so sídlom
Horné Hámre 358, 966 71,
spolu v cene 18.500,00 €.

Uznesenie č. 48/2010
Obecné zastupiteľstvo
poveruje:
- Starostu obce podpísaním
Zmluvy o dielo na vykonanie
výmeny krytiny strechy kultúrneho domu a obecného úradu
so spol. RELAMAT s.r.o., IČO
– 45 615 748, so sídlom Horné Hámre 358, 966 71.
Uznesenie č. 49/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Rozpočtové opatrenie č.
2/2010.
- Žiadosť obce adresovanú
MF SR o zmenu účelu poskytnutia dotácie.
Uznesenie č. 50/2010

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
Protipovodňové opatrenia – I.
etapa 2010:
- Adresovať
Slovenskému
vodohospodárskemu podniku š.p., OZ Povodie Hrona
žiadosť o vypílenie drevných
porastov v korytách vodných
tokov: Brestov potok, Slaský
potok a Andulka. Zodpovedná osoba: starosta obce.
Termín: do 25.8.2010.
- Adresovať
Slovenskému
vodohospodárskemu podniku š.p., OZ Povodie Hrona
žiadosť o rozšírenie a prehĺbenie v problémových častiach korýt vodných tokov:
Brestov potok, Slaský potok
a Andulka. Zodpovedná
osoba: starosta obce. Termín: do 25.8.2010.
- Zabezpečiť vyčistenie odvodňovacieho rigolu v časti
obce U Pieskov. Zodpovedná osoba: starosta obce.
Termín: do 30.9.2010.
- Zabezpečiť výkop protipovodňového valu v lesnom
poraste za rodinnými domami v časti obce Tomášková.
Zodpovedná osoba: starosta
obce, poslanec Ing. Miroslav
Hric. Termín: do 31.8.2010.
- Vykonať prieskum o možnosti získania betónových
panelov
vhodných
na
spevnenie korýt vodných
tokov. Zodpovedná osoba:
starosta obce. Termín: do
15.9.2010.

UZNESENIA

Uznesenie č. 51/2010

Uznesenie č. 57/2010

Obecné zastupiteľstvo
ukladá:
- Obecnému úradu spísať
žiadosť
Banskobystrickej
regionálnej správe ciest,
a.s., závodu Žiar nad Hronom o podanie informácie
v otázke úpravy časti vozovky asfaltovaním na cestnej
komunikácii medzi obcou
Lutila a obcou Slaská.

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281
až § 288 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník na
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce a to
spoluvlastníckych podielov
o veľkosti 3/28 na pozemku
parcela č. E-KN 4, vedená
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2,
zapísaná na LV č. 201 pre
k.ú. Slaská a o veľkosti 1/28
na pozemku parcela č. E-KN
5/3, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere
331 m2, zapísaná na LV č.
955 pre k.ú. Slaská s termínom podania návrhov do 20.
októbra 2010, vrátane dňa
20. októbra 2010 do 15,30
hod.

Uznesenie č. 52/2010
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí:
- S
čerpaním
dovolenky
starostom obce v dobe od
24.8.2010 do 31.8.2010
a s jeho miestom pobytu na
dovolenke v zahraničí.
Za správnosť:
Zuzana Mojžišová

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo
dňa 30. septembra 2010
Uznesenie č. 53/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom, ktorý je uvedený
v zápisnici.
Uznesenie č. 54/2010
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- p. Ing. Miroslava Hrica a p.
Jozefa Tölgyesiho za overovateľov zápisnice a uznesení obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 30.9.2010.
Uznesenie č. 55/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Prehľad príjmov a výdavkov
za mesiac august 2010.
Uznesenie č. 56/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Žiadosť Ing. Mariána Futáka
s manželkou o odkúpenie
spoluvlastníckych podielov
v pozemkoch parcela č.
E-KN 4 a parcela č. E-KN
5/3 v k.ú. Slaská.
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Uznesenie č. 58/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Žiadosť Tomáša Šimkoviča
o prenájom nebytových
priestorov v dome súp. č.
184.

-

Uznesenie č. 59/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Vyhlásenie obchodnej verej nej súťaže v zmysle §
281 až § 288 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný
zákonník
na
prenájom
nebytového priestoru vo
vlastníctve obce a to časti nebytového priestoru
o výmere cca 40 m2 nachádzajúceho sa v dome
súp. č. 184, postavený na
pozemku parcela č. C-KN
559, zapísaný na LV č. 1
pre k.ú. Slaská s termínom
podania návrhov do 20.
októbra 2010, vrátane dňa
20. októbra 2010 do 15,30
hod.
Uznesenie č. 60/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
Protipovodňové opatrenia
– II. etapa 2010:
- Rokovať so zástupcami
Pozemkového spoločenstva poľnohospodárskych
a lesných pozemkov urbárnikov obce Slaská o možnostiach úprav poľných
a lesných ciest s cieľom
zabrániť pretekaniu povrchovej vody na miestne
komunikácie v blízkosti intravilánu obce. Zodpovedná osoba: starosta obce.
Termín: do 31.10.2010.
- Zabezpečiť
dokončenie
výkopu ochranného valu
v lesnom poraste za
záhradami domov súp. č.
211, 212 a 244. Zodpovedná osoba: starosta obce.
Termín: do 30.11.2010.
- Zabezpečiť výkop odvodňovacieho rigolu pri dome
súp. č. 162 a osadenie odrážky vody v lesnej ceste
nachádzajúcej sa pri tomto
dome. Zodpovedná osoba:
starosta obce. Termín: do
30.11.2010.
- Zabezpečiť vyčistenie prírodného odvodňovacieho
rigolu v časti obce U Pieskov, ktorý sa nachádza za
betónovým odvodňovacím
rigolom v tomto úseku.
Zodpovedná osoba: sta-

-

-

rosta obce. Termín: do
30.11.2010.
Zabezpečiť úpravu zúženého koryta Slaského
potoka v časti obce Tomášková v úseku od domu
súp. č. 206 k domu súp. č.
209 v súlade s inštrukciami zástupcu Povodia Hrona. Zodpovedná osoba:
starosta obce a poslanec
Miroslav Hric. Termín: do
30.11.2010.
Zabezpečiť
vypílenie
drevných porastov v koryte
Slaského
potoka
v súlade s inštrukciami
zástupcu Povodia Hrona.
Zodpovedná osoba: starosta obce. Termín: do
30.11.2010.
Vykonať prieskum o možnosti osadenia cestného
odvodňovacieho
rigolu
na miestnej komunikácii v časti obce Hlboká.
Zodpovedná osoba: starosta obce a poslanec
Arnošt Göth. Termín: do
31.10.2010.

Uznesenie č. 61/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Systém odvozu nebezpečného odpadu (eternitu) z
obce na legálnu skládku
nebezpečného
odpadu,
ktorý je konkrétne uvedený
v zápisnici.
Uznesenie č. 62/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Rozpočtové opatrenie č. 3/
2010 podľa predloženého
návrhu.
Uznesenie č. 63/2010
Obecné zastupiteľstvo
ukladá:
- Obecnému úradu spísať
žiadosť
Pozemkovému
spoločenstvu poľnohospodárskych a lesných
pozemkov
urbárnikov
obce Slaská na úpravu
parcely č. 1401/1 podľa
ELPIS v rozsahu spísanej a podpísanej požiadavky občanov, ktorá
je súčasťou spisového
materiálu obecného zastupiteľstva. Zodpovedná osoba: sl. Zuzana
Mojžišová. Termín: do
15.10.2010.
Za správnosť:
Zuzana Mojžišová
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ROĽNÍCKA NEDEĽA V SLASKEJ
Dňa 3. októbra 2010 sa v Slaskej konala slávnostná
sv. omša v netradične vyzdobenom kostole, keď obrazy
a výjavy z biblie tvoria plody tohtoročnej úrody, ktorou
každoročne katolíci ďakujú za požehnaný rok .
Táto slávnosť sa v Slaskej nekonala po prvýkrát. Tohtoročná výzdoba bola zameraná na dary Ducha Svätého.

SENIORI ZAČÍNAJÚ
BYŤ AKTÍVNI
Iste neušlo pozornosti širokej verejnosti v Slaskej, že sa
v našej obci pripravuje založenie
základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska. A toto sa
skutočne aj stalo. Presnejšie 22.
septembra 2010 sa v zasadačke obecného úradu zišlo 18 občanov v seniorskom veku, ktorí
po súhlasnom vyjadrení založili
Základnú organizáciu Jednoty
dôchodcov Slovenska v Slaskej.
Na tejto schôdzke boli zvolení aj
členovia výboru, ktorí majú za
úlohu rozbehnúť činnosť tejto
organizácie. Medzi prítomnými nechýbali ani zástupcovia
vyšších orgánov JDS a to p.
Truben, podpredseda Krajskej
organizácie JDS a p. Hlaváč,
predseda Okresnej organizácie
JDS. Pozvanie prijal aj starosta
Slaskej, Daniel Gelien. Zástupcovia vyšších orgánov JDS vo
svojich vystúpeniach podali
informácie o činnosti týchto orgánov, ale aj činnostiach a možnostiach aktivít v základných
organizáciách v našom okrese.
K založeniu základnej organi-

zácie, ako aj k možnostiam činnosti, či vytváraniu podmienok
pre činnosť, vystúpil aj starosta
obce, ktorý prisľúbil pomoc organizácii vytváraním vhodných
podmienok ako je poskytovanie
priestorov na činnosť, finančná
výpomoc zo strany obce, či
úhrada členských príspevkov za
jednotlivých členov. Potešiteľné
bolo aj to, že okrem zúčastnených občanov o členstvo prejavili záujem ešte mnohí ďalší
spoluobčania, ktorí sa založenia
organizácie osobne nezúčastnili. Veríme, že po úvodnom kroku
postupne pribudnú aj kroky
ďalšie, ktoré by mali napomôcť
k aktívnejšiemu prežívaniu
nášho seniorského veku. Ďalší
občania, ktorí prejavia záujem
byť členmi tejto organizácie sa
môžu hlásiť priamo u pracovníčky obecného úradu sl. Mojžišovej, ktorá im poskytne tlačivo
prihlášky.
Mgr. Vladislav Mikula
predseda ZO JDS
v Slaskej
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ÚCTA K STARŠÍM
Ako každý rok, tak aj tento sa
konalo podujatie v rámci októbra – mesiaca úcty k starším.
Obecný úrad pripravil posedenie s občerstvením a dychovou
hudbou Slašťanka. Po krátkom
príhovore starostu obce sa prítomným odovzdali malé darčeky
(deky) ako symbolické poďakovanie za všetko, čo občania pre
obec, ale i svoje rodiny urobili. No
a potom sa už rozprúdila debata
pri čaji a pagáčikoch a zábava
pri ľudových piesňach. Viac ako
trojhodinové posedenie prinieslo

aspoň na chvíľu príjemný oddych
a dobrú náladu. Dôchodkyne sa
veru zahanbiť nedali a vykrútili
i prítomného starostu. Občanom,
ktorí sa uvedenej akcie nemohli
zúčastniť osobne, bude symbolický darček doručený priamo do
domácností. Okrem obecného
úradu a dychovej hudby Slašťanka sa toto podujatie mohlo
konať aj vďaka sponzorskému
daru spol. TOBYROW, s.r.o.
Všetkým zúčastnením ďakujeme
za výbornú náladu a tešíme sa
na stretnutie opäť o rok.

Poslankyňa obecného zastupiteľstva Ľudmila Mojžišová
iniciovala v lokalitách Packál
a Hrabie občiansku iniciatívu
a to podpis požiadavky na pozemkové spoločenstvo vo veci
úpravy jednej z parciel, z ktorej
dochádza pravidelne k podmáčaniu miestnej komunikácie.
Ako sa v požiadavke uvádza,
miestna komunikácia prešla v tomto roku komplexnou
rekonštrukciou a nadmerné
podmáčanie ju môže poškodiť
hlavne v zimných mesiacoch.
Preto sa spísala požiadavka na
pozemkové spoločenstvo, ktorú
podpísali obyvatelia dotknutých
častí obce. Uvedenú požiadavku
následne poslankyňa Mojžišová

predložila na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré uznesením uložilo obecnému úradu
spísať žiadosť priamo pozemkovému spoločenstvu. Predseda
pozemkového spoločenstva, Ing.
Ján Vanka, si v sprievode starostu obce problematický úsek
prezrel a navrhol ho odvodniť
dažďovými rigolmi, ktoré by boli
osadené hneď vedľa miestnej
komunikácie pod úroveň terénu.
V tejto veci predseda pozemkového spoločenstva viedol rokovanie aj s príslušnou stavebnou
firmou a k úprave by malo dôjsť
ešte tento rok. Náklady s tým
spojené bude uhrádzať pozemkové spoločenstvo ako obhospodarovateľ dotknutej parcely.

Občianska iniciatíva

Kvalitnejšia prístupová cesta
Tí starší z obce nemajú
problém orientovať sa v starších
názvoch obce, resp. v pomenovaniach jednotlivých lokalít. Ak niekto
povie U Pieskov, myslí sa tým
cestička pomedzi dva domčeky,
ktorá v minulosti viedla k pieskovej
jame. Na konci tejto cestičky boli
voľakedy dva domčeky, z ktorých
jeden je už pomaly rozpadnutý
a druhý je využívaný ako chalupa.
No a toto územie bolo tiež postihnuté povodňou, keďže sa tadiaľ
valila voda ako z vodopádu práve
z blízkych kopčekov. Obec dala
predovšetkým vyčistiť existujúci
odvodňovací rigol a urobila nad
cestou v teréne dve odrážky vody.
Po odstránení povodňovej
situácie sa však obec začala zaoberať aj stavom prístupovej cesty
k existujúcej chalupe, keďže tu
bola len tzv. poľná cesta nepokrytá
asfaltom. Vzhľadom na skutočnosť, že obec disponovala frézovaným asfaltom (frezing), rozhodla

o úprave. Najskôr sa odstránila
nestabilná vrchná časť cesty a následne došlo k návozu frézingu,
ktorý sa rovnomerne umiestnil po
celej šírke komunikácie. Obec by
mala v krátkej budúcnosti získať
bezplatne ešte ďalší frézing, ktorým by dokončila malú križovatku
na uvedenom úseku a riešila by
ešte aj iné lokality, kde vzhľadom
na malý počet domov nie je výhodné investovať nemalé finančné
prostriedky do asfaltovania.
Takže po vyriešení odvodnenia
cestičky U Pieskov sa podarilo túto
lokalitu spevniť frézovaným asfaltom a skvalitniť tak miestnu komunikáciu vedenú k chalupe. Vlastníci predmetnej nehnuteľnosti by tak
už nemali mať problém autom dostať sa priamo k ich chalupe a po
vyriešení odvodu dažďovej vody
by nemalo dochádzať ani k podmáčaniu terénu a svojpomocne
spevnená komunikácia by mala
dlhé roky slúžiť svojmu účelu.

Oznam spoločnosti
Stredoslovenská energetika
Stredoslovenská energetika upozorňuje na podomových predajcov elektriny, ktorí šíria informácie o zániku našej spoločnosti,
zmene jej názvu a podobne. Tieto informácie nie sú pravdivé
a teda nie je potrebné meniť súčasnú zmluvu o dodávke elektriny. Odporúčame všetkým občanom, aby v takýchto prípadoch
nepodpisovali žiadne dokumenty. Pokiaľ ste takúto zmluvu s podomovým predajcom podpísali, kontaktujte Stredoslovenskú
energetiku. Bližšie informácie získate na informačných tabuliach
v obci.
Stredoslovenská energetika (SSE)
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JESENNÉ POCHÚŤKY
Medailónky s brusnicami
4 srnčie medailónky po 60 g, 1
PL oleja
Omáčka: 200 ml silného mäsového vývaru, 100 ml červeného
vína, 1 bobkový list, 2 zrniečka
borievky, 20 ml brandy, 1 PL
brusníc, 2 PL kyslej smotany, soľ, mleté čierne korenie
Zelenina s hubami: 100 g kuriatok, 100 g minimrkvičiek, 4
zelené cibuľky alebo 1 väčšiu
cibuľu, 2 PL masla, mletý muškátový oriešok, soľ, mleté čierne
korenie, brusnice na ozdobu.
Červené víno, vývar, brandy, koreniny a brusnice dáme do väčšieho hrnca. Zohrejeme a zredukujeme na 1/3zredukujeme
na 1/3. Pridáme kyslú smotanu, prepasírujeme cez sitko,
dochutíme soľou a mletým
korením. Kuriatka očistíme a
podľa potreby nakrájame. Mrkvu očistíme, jarnú cibuľku umyjeme, očistíme a pokrájame na
5 cm dlhé kúsky. Mrkvu spolu s
cibuľkou orestujeme dosklovita,
pridáme huby a približne 4 min
za stáleho miešania opekáme.
Podľa potreby prilejeme vodu,
ochutíme soľou, korením
a muškátovým orieškom.
Srnčie medailóniky opekáme na
rozpálenom oleji z oboch strán 3
až 4 min. Osolíme, okoreníme a
stiahneme z ohňa. Mäso šikmo
narežeme a na tanieri poukladáme na hubovo-zeleninovú
zmes. Polejeme omáčkou a
ozdobíme brusnicami.
Diviačia roláda s mozaikou
Olej, mleté mäso z diviaka,
4 rožky, 200-300 ml mlieka,
6 strúčikov cesnaku, korenie
na divinu, soľ, čierne korenie,
strúhanka, 2 surové vajíčka, 2
uvarené vajíčka, mrazená koreňová zelenina, tvrdý syr krájaný
na pásiky (cca 100g), 1 párok
alebo klobáska, potravinárska
fólia, strúhanka
Mleté mäso z diviaka dobre premiešame s korením na divinu,
čiernym korením, prepasírovaným cesnakom a soľou. Rožky

nakrájané na jemné kocky namočíme do mlieka a necháme
dobre napiť. Pridáme 2 vajcia,
dôkladne rukami premiešame
a vytvoríme pevnú hmotu,
ktorú môžeme podľa potreby
dohustiť strúhankou. Hmotu
rozprestrieme na pracovnej
doske, vystlanej potravinárskou fóliou a potretou olejom.
Vznikne nám asi 1,5 cm hrubá
plocha, na ktorú poukladáme
na pásiky pokrájaný syr, párok
alebo klobásku, vajíčka a celé
posypeme 2 hrsťami mrazenej
zeleniny. Pomaly začneme stáčať a vytvárať rolku, pričom fóliu
odťahujeme. Takto vzniknutú
rolku ešte raz potrieme olejom,
obalíme alobalom a dáme piecť
na cca 60 min. vo vodou podliatom plechu. Po upečení alobal
odstránime a roládu nakrájame
na kolieska.
Pečené kačacie stehná s
ovocím
kačacie stehná - 4 ks, 1 veľké jablko, 50 g hrozienok, bylinková soľ
Knedle: 400 g zemiakov uvarených v šupke, 100 g hrubej
múky, 80 g krupice, 1 vajce, 20
g masla, soľ
Stehná umyjeme, osolíme a vložíme do väčšej misy z jenského
skla. Pečieme prikryté vekom pri
teplote 200 st. asi 1 a 1/2 hodiny,
občas polejeme výpekom. Nepodlievame ani nepridávame
žiadny tuk!!! Pred dopečením
pridáme na plátky pokrájané
a ošúpané jablko a namočené
hrozienka, dopečieme do zlatohneda ešte 20-30 minút. Cesto
na knedle pripravíme z najemno postrúhaných zemiakov a
ostatných prísad - miesime
rukou. Vytvarujeme 4 valčeky s
priemerom asi 5cm, ktoré vložíme do vriacej osolenej vody
a varíme 15-17 minút.
Kačacie stehná kung pao
2 kačacie stehná, 800 g korenia
Kung pao, 1 pohár oleja, 2 mrkvy, 2 cibule, 1 strúčik cesnaku,
100 g póru, 1 ľadový šalát, 3
paradajky, 50 g jarnej cibuľky,

1 pohár bazalkového octu, 1⁄2 l
červeného vína, soľ, mleté čierne korenie, 1 feferónka
Stehná osolíme a okoreníme.
Spolu s cesnakom a pokrájanou cibuľou osmažíme na
oleji. Pridáme ocot a necháme
chvíľu variť. Do vody dáme
korenie kung – pao a varíme
približne 7 – 8 minút. Zeleninu
nakrájame po dĺžke a pridáme
ku kačacím stehnám. Pridáme
víno a varíme 10 minút. Potom
pridáme kung – pao a necháme
variť ešte asi 5 minút. Šalát použijeme ako oblohu.
Vínový krém s jablkami
300 ml kyslej smotany, 80 g práškového cukru, 1 vanilkový cukor,
3 PL práškového cukru, 1/8 l
bieleho vína, šťava z 1 citróna, 3
jablká, 1 PL hrozienok
Jablká ošúpte, vyrežte jadrovníky,
nadrobno nakrájajte, premiešajte
s hrozienkami, 3 PL cukru, 1 PL
citrónovej šťavy a rozdeľte do 4
misiek. Smotanu premiešajte s
cukrom, vanilkovým cukrom, primiešajte víno a zvyšnú citrónovú
šťavu, nalejte na jablká a odložte
do chladničky aspoň na 2 hod.
Tiramisu s tvarohom
2 šálky espressa (silnej čiernej
kávy), 1 citrón (najlepšie chemicky neošetrený), 3 balíky
dlhých piškót, 5-6 PL práškového cukru, 2-3 PL koňaku, 1
smotana na šľahanie sladká, 3
kocky jemného tvarohu, nesladený kakaový prášok
Pripravte si espresso (silnú
kávu) a nechajte vychladnúť.
Do vychladnutej kávy primiešajte koňak. Piškóty namáčané v
káve ukladajte do obdĺžnikovej
sklenenej misy tesne vedľa
seba. Vymiešajte si tvaroh s
cukrom a s citrónovou kôrou.
Do krému pridávajte postupne
dotuha vyšľahanú smotanu.
Polovicu krému natrite na
piškóty. Na vrstvu krému opäť
uložte v káve namáčané piškóty
a na ne natrite druhú polovicu
krému. Tiramisu prikryte a dajte
stuhnúť do chladničky na 4 hod.
Pred podávaním cez sitko husto posypte kakaovým práškom.
Pokrájajte na väčšie kocky.
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ZDRAVIE
Mladá cibuľka a pór
Všetká cibuľová zelenina
obsahuje látky, ktoré fungujú ako
prírodné antibiotikum. Zlepšuje
krvotvorbu a znižuje krvný tlak. Ak
vás práve teraz trápi prechladnutie
či chrípka dajte si poriadnu porciu
mladej cibuľky. Oproti jesennej
cibuli má jemnejšiu arómu a najzdravšia je surová. V zelenej vňati
je veľa provitamínu A, kyseliny
listovej a tiež viac céčka. Pridajte ju
do nátierok, šalátov alebo poduste
ako prílohu.
Pór je jemnejší ako cibuľa, ale
rovnako zdravý. Čistí tráviaci trakt,
znižuje cholesterol, zabraňuje
tvorbe krvných zrazenín v cievach,
povzbudzuje mozog, posilňuje srdce a zvyšuje imunitu. Využite ho do
polievok, omáčok, dusený k mäsu
i surový do šalátov. Pozor pór by
nemal prevýšiť množstvo hlavnej
suroviny, aby neprekryl jej chuť.
Naša rada
Pri kupovaní póru neberte zvädnutý
a so žltkastými okrajmi listov. Vybielená časť by mala tvoriť tretinu
z celej dĺžky.

Červená či biela?

Obidva farebné varianty reďkoviek vám dodajú mnoho cenných
látok. Z minerálov sú to najmä
vápnik, fosfor, železo, síra, mangán a draslík, z vitamínov kyselina
listová a vitamíny B a C. Reďkovky obsahujú sírnaté silice, ktoré
zabíjajú baktérie a ničia plesne
v žalúdku a črevách. Horčičné oleje
spôsobujúce štipľavú chuť uľahčujú
odkašlievanie. Keď sa chcete zabaviť nadbytočných kíl, pripravujte
si reďkovkové šaláty aj každý deň.
Mladé a zdravé listy nevyhoďte,
pretože sú rovnako chutné.
Neprehliadnite v obchode
veľké biele reďkovky z dovozu.
Vodnica japonská má jemnučkú
maslovú chuť a vôbec neštípe.
Obsahuje steroly, ktoré sú prevenciou artériosklerózy. Pokrájaná na
tenučké plátky na celozrnnom chlebe s maslom je neprekonateľnou
lahôdkou. Nezabudnite ju ošúpať!
Náš tip
Ochutnajte šalát z reďkoviek
a mandarínok, alebo pomarančov.
Pokrájajte ich na plátky, osoľte,
pokvapkajte citrónovou šťavou
a posypte feniklovou vňaťou.

8 STRANA 10

HLÁSNIK

ROK 2010

HUMOR

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD
OBYVATEĽOV

„Keď budem veľký, ožením sa so
starou mamou“, hovorí synček
oteckovi.
„Ty sa predsa nemôžeš oženiť
s mojou mamou!“ vraví mu ocko.
„A ty si sa s mojou mohol?“ čuduje
sa chlapček.

Počet obyvateľov v obci
k 30.9.2010 – 476
Deti do 15 rokov: 84
Občania nad 15 rokov : 392
Chlapcov : 37
Dievčat: 47
Žien: 195
Mužov: 97
Priemerný vek : 41
Odhlásení:
Jana Šusterová
Andrea Mikulová
Magdaléna Hrbáňová
Prihlásení:
Ján Páleník
Stanislav Páleník
Narodený:
Markus Petro
Navždy nás opustili:
Eduard Nemčok
Štefan Putiš
Jubilanti našej obce
50 rokov
Jaroslav Látka
Jarmila Multánová
55 rokov
Anna Topoľanová
60 rokov
Miroslav Marko
Zlatica Golhová
Terézia Tölgyesiová
Štefan Grolmus
65 rokov
Štefan Kraus
Emília Futáková
Mgr. Katarína Mikulová
75 rokov
Jakubína Futáková
Všetkým našim jubilantom
srdečne blahoželáme!

ŠK SLASKÁ – JESEŇ 2010
Ročník 2009/2010 zakončili
hráči Slaskej na peknom 5. mieste
so ziskom 42 bodov za 12 výhier, 6
remíz a 8 prehier s celkovým skóre 68:59. Najlepším strelcom celej
súťaže sa stal Tomáš Silný, ktorý
nastrieľal 26 gólov.
Pred začiatkom nového ročníka
sa Slaská posilnila o dvoch hráčov.
Na hosťovanie prišli do Slaskej
Dano Gašparík a Tomáš Lietava.
V prípravných zápasoch ako aj na
turnajoch v letnom období sa Slaská prezentovala dobrými výkonmi,
aj preto sa pred novým ročníkom
očakávalo od Slašťanov umiestnenie v prvej polovici tabuľky. Žiaľ,
zranenia sa Slašťanom nevyhýbali
ani v tomto roku a k dlhodobo zraneným (Lalo, Grolmus, Kmeť, Šuster) sa na viac ako mesiac pridal aj
Dano Gašparík, ktorý si v zápase
so Župkovom zlomil nos a musel
podstúpiť operáciu. Tieto skutočnosti ako aj veľmi slabá efektivita
našich strelcov prispeli k tomu, že
3 kolá pred koncom jesennej časti
Tabuľka po 10. kolách
Por.
Mužstvo
1
Repište
2
Vyhne
3
Tekovská Breznica
4
Bzenica
5
Župkov
6
Voznica
7
Horná Ves
8
Kosorín
9
Slaská
10 Dolná Trnávka
11 Lovča
12 Brehy
13 Kremnica
14 Rudno nad Hronom

Hlásnik
NOVINY OBCE SLASKÁ

Z
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
9

Idú Fero a Jano z poľa na bicykli,
keď tu zrazu prejde okolo nich
bezhlavý chlap na bicykli. O minútu
okolo nich prejde bezhlavá babka
na bicykli. Keď sa táto situácia
zopakuje aj po tretí raz, Jano povie
Ferovi: „Počúvaj ma, Fero, zlož tú
kosu z pleca, lebo nás ešte zavrú.“

patrí Slaskej priebežné 9. miesto
so ziskom 11 bodov za 2 výhry, 5
remíz a 3 prehry s celkovým skóre
17:17. Mrzieť môžu najmä domáce remízové zápasy s Kosorínom,
Župkovom, Lovčou a Voznicou.
Ako pozitívum sa dajú brať 2 výhry
v posledných 3 zápasoch. Najskôr to bolo vydreté víťazstvo na
rozvodnenom ihrisku v Brehoch
v pomere 5:3 a v ostatnom kole
dôležitá domáca výhra nad Kremnicou v pomere 4:0. Do pohody
sa dostáva aj Tomáš Silný, ktorý
v spomínaných dvoch stretnutiach
strelil 6 gólov. V posledných kolách
sa Slaská stretne ešte s Vyhňami,
Rudnom a na záver zavíta do
Dolnej Trnávky. Verím, že vo zvyšných zápasoch, ako aj na jar sa
Slaskej bude dariť omnoho lepšie.
Prispieť by k tomu na jar už mohol
aj Rado Lalo, ktorý by sa mal po
skoro ročnej prestávke vrátiť opäť
do zostavy Slaskej.
Ing. Peter Hric
predseda ŠK Slaská

Hosť v reštaurácii prezerá účet
a hovorí čašníkovi: „No toto, šesťsto
korún za obed... Aspoň kolegom by
ste mohli účtovať menej.“
„Vy ste tiež čašník?“
„Nie, ja som zlodej.“

V
7
6
6
6
5
5
5
3
2
3
3
2
2
0

Pýta sa muž manželky, ktorá práve
položila slúchadlo:
„Čo sa stalo, že si telefonovala iba
štvrť hodiny?“
„Bol to omyl...“

R
2
2
1
0
3
2
1
3
5
2
2
3
1
1

P
1
2
3
4
1
3
4
4
3
5
5
5
7
8

Skóre
24:9
21:7
19:17
21:16
19:14
25:17
22:18
13:19
17:17
18:24
14:20
14:18
15:28
4:22

Body
23
20
19
18
18
17
16
12
11
11
11
9
7
1

„Ako postupujete pri umývaní
auta?“ pýta sa inštruktor autoškoly
jedného frekventanta.
„Najskôr umyjem číslo,“ vraví.
„Prečo práve číslo?“ čuduje sa
inštruktor.
„No, aby som omylom neumyl
cudzie auto!“
„Túto uspávanku som komponoval
desať rokov,“ chváli sa slávny
skladateľ.
„Tak dlho?“ čuduje sa jeho
obdivovateľ.
„No viete, vždy som pri nej zaspal.“
Škóta pozvali na večeru, kde boli
príslušníci rozličných národov.
Angličan prišiel s fľašou whisky,
Ír s basou piva a Škót so svojim
bratom.

Ako poznáš dobrý politický vtip?
Keď sa aj po pätnástich rokoch
na ňom smeješ tak, že sa chytáš
za mreže.

HUMOR
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