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Ďakujeme ťebe, bože,
za dobrotu, že sme sa dožili
toho roku.
Že sme vínečka neprepili
a novího roku sme sa zas
dožili.
Vinšujeme v novom roku aj
gazdovi, abi si vichovau koňe
voli, abi sa mu s flaški
ňemíňalo, len vždi viac
a viacej pribúdalo.
Vinšujeme v novom roku aj
gazďiňej, abi sme sa mali
dobre pri ňej,
abi sme sa mali ako svečí,
abi nás ňezala do rečí.
Vinšujeme v novom roku aj
Anički, abi sa vidala
pomalički,
abi sa vidala do Michala
a nás fšetkích na tú svadbu
povolala.
Vinšujeme v novom roku aj
Jankovi, abi sa ožeňiu po
svej vôli,
abi sa oženiu do Medarda,
a nás fšetkích na tú svadbu
povolať dau.
Silvestrovská a novoročná tradičná
šajbianska pesnička, s ktorou
chlapci chodievali po dedine a s
harmonikou sa lúčili so starým
a vítali nový rok.
Úryvok z knihy Strelníky 1433 –
1993.

Čo je to ten mikroregión RENTAR?
Ďalšie panské huncútstvo?
Moţno ste uţ o ňom počuli. Ale som presvedčený, ţe sú medzi
vami mnohí, ktorí ani len netušia, čo sa za touto skratkou skrýva. Nuţ ide o mikroregionálne zdruţenie, ktorého členskou obcou sú aj Strelníky.
Okrem našej obce sem patria aj susedný Povrazník a Ľubietová, ale aj
Lučatín, Hiadeľ, Pohronský Bukovec, Moštenica, Medzibrod a Brusno.
Vytváranie mikroregiónov nie je módna záleţitosť. Aj keď o nich
počujeme z kaţdej strany. Na Slovensku je uţ niekoľko takýchto
zdruţení, ktoré majú za sebou prvé úspechy a výsledky. Základ takejto
spolupráce je pochopenie, ţe spoločne sa dá na vyššej úrovni dokázať
viac. Ţe keď sa spoja sily, je väčšia šanca napríklad na získanie peňazí zo
štátnej, ale dnes predovšetkým z európskej pokladnice. Na rozvoj kultúry
a športu, na zachovanie tradícií, rozvoj cestovného ruchu, ale aj na
ochranu ţivotného prostredia či na kanalizácie a čistiarne odpadových
vôd. Moţno si niektorí z vás zašomrú a povedia, ţe európske peniaze
nepotrebujeme, nech si ich nechajú, nám je dobre, tak ako je...Ale ktovie,
ţe čo je dobré dnes, bude dobré aj o desať či 50 rokov? A prečo nevyuţiť
šancu, keď peniaze na projekty leţia akoby na chodníku a stačí sa po ne
zohnúť. Prečo sa o takýto prvý krok nepokúsiť? Prečo nevymýšľať,
plánovať (áno, plánovať! Ţiada si to aj ten tvrdý a hnusný kapitalizmus!).
Prečo by sme sa nemohli zamyslieť, nad tým, akú obec chceme mať o 20
rokov? Prečo by sme si nemali klásť otázku, koľko peňazí nás ešte bude
stáť energeticky zle naprojektovaná budova školy? Prečo nedáme
dohromady šikovných a ochotných ľudí, ktorí budú mať záujem o
tradičné remeslá? Prečo by aj u nás nemohla byť kanalizácia a za obcou
uţ nebudú vyrastať nelegálne skládky komunálneho odpadu? Prečo by
sme sa nemohli mať lepšie, keď šanca na zmenu sa nám núka? Nepôjde
to za rok, za dva. A nie je to vôbec dopredu isté. Ale prečo by sme to
neskúsili? A prečo v dobrom nevyuţijeme našu slovenskú závisť, ktorou
sa inak veľmi nechválime? No, veď keď to môţe ísť inde, čo sme my
horší?
Prestaňme sa s nedôverou pozerať na všetko nové, keď o nič nové nejde.
Len o ďalšiu šancu urobiť pre seba, svojich susedov, svoju obec a svoj
mikroregión kus dobrej roboty. A keď to nevyjde na prvý pokus, budeme
to skúšať znova a znova. Raz sem tie peniaze dočerta musia prísť! A my
sa budeme mať lepšie. A čo je podstatné, pomôţeme si samy. Zaobídeme
sa bez sľubov falošných politikov. Len im povieme: pozrite sa, čo sme
dokázali! Bez vás a vašej podpory! Nemuseli sme do Bratislavy odniesť
ani pôlt slaniny, ani geletu jarnej bryndze, ani košík plný húb... Zistíme,
ţe to ide aj bez politikov. Úţasný pocit, čo poviete?
Záverečná poznámka: aj keď celkom bez nich to len tak ľahko nepôjde 
Miroslav Debnár

Zhodnotenie volebného obdobia 2002 - 2006
Zo správy starostky obce na verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Vážení poslanci, vážení občania.
Dnešné verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva by malo vyhodnotiť činnosť orgánov obce za práve končiace sa
volebné obdobie. Začali sme ho pred štyrmi rokmi, a tak, ako každý hospodár hodnotí svoju úrodu – tak aj my sa dnes
pozeráme späť a hodnotíme, čo sa nám z vytýčených plánov podarilo, či nepodarilo splniť a o tom vás chcem oboznámiť.
Vo voľbách v decembri roku 2002 bola zvolená
starostka obce a z 13 kandidátov – bolo zvolených 7
poslancov, ktorí boli ustanovení aj za predsedov komisií
OZ a to - komisie výstavby a ţivotného prostredia,
komisie pre ochranu verejného poriadku, finančnej,
sociálnych vecí a rodiny, školstva a kultúry a telesnej
výchovy a športu.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona o
obecnom zriadení malo zasadať l x za 2 mesiace, avšak z
dôvodu naliehavosti úloh na riešenie, sa schádzalo
takmer kaţdý mesiac. Môţem konštatovať, ţe poslanci
sa na zasadnutiach zúčastňovali v plnom počte a
povinnosti si plnili zodpovedne a vţdy presadzovali a
hájili záujmy čo najširšieho okruhu obyvateľov obce. Na
prvom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa
3.1.2003 - schválilo základné dokumenty a to: rokovací
poriadok, pracovný poriadok a štatút obce, podľa
ktorých obec a jej orgány pri svojej práci pouţívali
úradné pečate zo štátnym znakom, obecnú pečať, erb a
zástavu obce a tieţ prejednávali a uvádzali do praxe
zákony NR SR, ktoré boli rozpracované na podmienky
obce a prijímali aj všeobecne záväzné nariadenia, ktoré
boli na 15 dní vyvesené na úradných tabuliach obce, a
zverejnené aj cez MR - aby sa tak dostali do povedomia
občanov.
Prejednávalo a riešilo aj úlohy spojené so
zabezpečovaním chodu obce, úlohami na úseku ochrany
a tvorby ţivotného prostredia, údrţbou obecných budov
a zariadení, úsekom sociálnych sluţieb a zdravotníctva,
finančného hospodárenia, investičnej výstavby obce,
poskytovania sluţieb, úseku školstva a kultúry, telesnej
kultúry a športu, rozvojom turizmu ako aj ďalšie úlohy v
rámci presunu kompetencií zo štátu na obec, medzi ktoré
patrí aj povoľovanie výrubu stromov na vlastných
pozemkoch ako aj prekopávok miestnych komunikácií
a ďalšie.
Všeobecné záväzné nariadenie o dani z
nehnuteľností a miestnych poplatkoch sa schvaľuje
kaţdý rok najneskôr do 15.cdecembra tak, aby po 15
dňoch od vyvesenia na úradnej tabuli obce, nadobudlo
právoplatnosť.
Od roku 2005 na základe novely zákona 369/90
Zb. o obecnom zriadení, bolo prijaté nové VZN č.4/04 o miestnych daniach, ktoré boli zapracované do jedného
VZN a to na daň z nehnuteľností, poplatok za psov, za
uţívanie verejných priestranstiev, daň z ubytovania, daň
za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje ako aj
miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné
odpady.

Počas volebného obdobia boli prejednávané aj
dodatky k VZN o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovaní sluţieb na trhovom mieste ako aj trhový
poriadok obce, tieţ VZN o úhradách za sociálne sluţby
v ZOS, tieţ o prevádzke domu smútku a cintorína,
taktieţ boli viac krát novelizované zásady hospodárenia
a nakladaní s majetkom obce, o verejnom obstarávaní
tovarov a sluţieb, úlohy na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva a krízového riadenia pre prípad
mimoriadnej situácie, poţiarny poriadok a povodňový
plán ako aj ďalšie zákony vyplývajúce s preneseného
výkonu zo štátnej správy na samosprávu.
V ďalšej časti svojej hodnotiacej správy vás oboznámim
o zabezpečovaní úloh podľa jednotlivých úsekov:
Finančné hospodárenie
Pravidelne začiatkom roka OZ prejednávalo a
hodnotilo výsledky hospodárenia, inventarizácie majetku
za všetky zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec.
Príjmy obce tvoria - daň z nehnuteľností, poplatok od
psov, správne poplatky t.j. za overovanie podpisov a
listín, poplatky za sluţby, nájomné za obecné budovy na
podnikanie, za ubytovanie v obecných domoch, avšak
hlavným príjmom obce je fiškálna decentralizácia – t.j.
podielové dane, ktoré obec kaţdý mesiac dostáva od
Daňového úradu podľa počtu na trvalý pobyt
prihlásených občanov- čo je na l obyvateľa cca 4.000.Sk ročne.
Hospodárenie obce pravidelne sleduje
kontrolórka p. Štubniaková, ktorá predkladá správu o
plnení príjmov a výdavkov ako aj komplexný rozbor
hospodárenia 2 x ročne OZ, ktoré v prípade potreby
prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa
občas vyskytnú najmä pri vymáhaní podlţností od
dlţníkov, ktorých písomne a aj ústne na zaplatenie dlhu
na nájomnom, stravnom v ZŠS ako aj za domový odpad
– evidujeme nedoplatok vo výške 21.800.-Sk.
Úsek sociálneho zabezpečenia
Do tohto úseku patrí opatrovateľská sluţba pre
odkázaných dôchodcov v domácnostiach, ktorej agenda
v roku 2004 bola presunutá do obce a je poskytovaná
podľa zdravotného stavu dôchodcu a opatrovateľka je
platená z rozpočtu obce a je aj zamestnankyňou obce.
Úlohami na úseku sociálnej starostlivosti sa OZ
zastupiteľstvo začalo zaoberať uţ v roku 2003, kedy z
dôvodu malého počtu detí v MŠ, ostalo jej prízemie
prázdne a preto navrhlo, ţe je potrebné tieto priestory
zrekonštruovať a zriadiť v nich sociálne zariadenie pre
dôchodcov, o ktorých sa nemá kto postarať a ktorí sú na
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takúto pomoc odkázaní. Tento zámer bol predmetom
rokovania verejného zasadnutia OZ dňa 20.8.2003, na
ktorom boli občania s ním oboznámení a súhlasili s ním
najmä z dôvodu, ţe školu sme v akcii Z stavali pre svoje
deti a vnúčatá a dnes keď je detí málo, nech tieto
priestory nechátrajú , ale nech ich vyuţívajú naši
dôchodcovia.
Na základe toho bola vypracovaná štúdia ako aj
projektová dokumentácia a vybavené aj stavebné
povolenie pre realizáciu tohto zámeru, ktorý podporovali
aj príslušné orgány, ako je Banskobystrický
samosprávny kraj, Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny a Ministerstvo financií, ktoré nám na uvedenú
rekonštrukciu na základe písomných ţiadostí poskytovali
finančné prostriedky. Stavbu na základe výberového
konania realizovala stavebná firma Majstav z B.
Bystrice, ktorá ju dokončila do 15.12.2004. Odvtedy sa
nakupovalo potrebné vybavenie a nábytok a zariadenie
bolo dané do uţívania pre 14 dôchodcov a 6 členný
personál.
O umiestnenie v tomto sociálnom zariadení je v
širokom okolí veľký záujem, ktorý prevyšuje jeho
kapacitné moţnosti. OZ preto rozhodlo, aby aj prázdne
priestory prízemia ZŠ boli zrekonštruované, čím sa
kapacita zariadenia rozšírila. Pokračovali sme vo
vybavovaní potrebnej agendy pre vydanie stavebného
povolenia. S rekonštrukciou sa pokračovalo od
novembra 2005 a bola dokončená k 31.5.2006.
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného objektu do
prevádzky bolo 1.7.2006. V ZOS máme 13 klientov a
DSS 12 klientov, čo je spolu 25 dôchodcov z našej obce
a jej okolia o ktorých sa stará 11 členný personál.
Financovanie prevádzkových nákladov a miezd
zamestnancov je z prostriedkov od BBSK, MF SR, z
platieb za poskytované sluţby a darov od klientov a aj z
rozpočtu obce.

Nájomcovia hrobových miest v cintoríne majú
uzatvoriť s obcou ako prevádzkovateľom pohrebiska
zmluvu,
v ktorej uvedú počet hrobov, ktoré si
prenajímajú aj s uvedením čísla hrobového miesta a to
podľa plánu cintorína, ktorý si obec musela dať
vypracovať. Hroby, na ktoré nájomné zmluvy nebudú
uzavreté, bude obec evidovať po tlecej dobe najmenej 10
rokov – ako voľné hrobové miesta pre ďalších
nájomcov.
O tomto novom zákone NR SR č.470/05 Zb.
sme informovali občanov vyvesením VZN na
propagačnej tabuli obce a aj reláciou v MR, ktorou sme
sa snaţili vysvetliť, ţe obec si tento zákon nevymyslela,
ale ţe ho prijali nadriadené orgány, ktoré v tlači,
rozhlase i televízii o tom verejnosť informovali stým, ţe
za plnenie tohto zákona sú zodpovedné mestá a obce.
Preto nás veľmi mrzí to, ţe keď bola relácia v MR, po jej
vypočutí niektorí na obecný úrad nadávali.
V týchto dňoch sa začali uzatvárať nájomné
zmluvy na hroby avšak je tu problém, ţe občania, ktorí
nemajú pomníky, nevedia uviesť do plánu hrobových
miest, kde hroby majú a preto sa toto bude musieť robiť
priamo v cintoríne.
Finančné prostriedky získané od nájomcov sú
pouţívané len na údrţbu a riadenie cintorína ako aj
domu smútku a z týchto peňazí bol nakúpený aj vozík na
prevoz mŕtveho, ktorým sa značne uľahčila i táto činnosť
oproti noseniu na ťaţkých márach. I tu je potrebné
konštatovať, ţe cenník za poskytované sluţby v dome
smútku si obec stanovovala sama, ale v zmysle nového
zákona ceny musel schváliť Finančný odbor BBSK a to
401.-Sk za l deň. Na základe uvedeného by sa malo
inkasovať podľa skutočnej spotreby elektriny a to tak,
ţe pri uloţení mŕtveho do mraziaceho zariadenia sa má
odpísať stav elektromera a po skončení smútočného
obradu v DS opäť odpísať elektromer a skutočná
spotreba sa vynásobí 4,6o Sk čo je cena za l kw s DPH čo by bolo spravodlivé, pretoţe doteraz kaţdý zaplatí
paušálne 300.-Sk za dom smútku bez ohľadu na to či
mŕtvy bol uloţený v mrazničke 24 alebo aj 40 hodín a
ešte keď to bolo v zime - sa v DS aj kúrilo. Ako príklad
uvediem, v roku 2005 bolo v DS 18 pohrebov a skutočné
náklady obce na elektrinu za l obrad vyšli aţ 1.309.-Sk
a tu je ten veľký rozdiel - ktorý je potrebné spravodlivo
doriešiť.
Domový odpad je vyváţaný firmou PROFAX
Nemecká pravidelne kaţdé dva týţdne na skládku
Sekológ v Brezne.
V roku 2003 a 2004 bol poplatok na l osobu a
rok 150.-Sk, v roku 2005 180.-Sk a nakoľko obec
musela doplácať aţ 60.000.-Sk za rok, preto na rok
2006 bol stanovený poplatok 200.-Sk na osobu a rok,
avšak aj naďalej platia úľavy u viacpočetných
domácností, v ktorých od 5-eho člena sa platí len 100.Sk a táto úľava platí aj pre osoby, ktoré študujú alebo
pracujú mimo obce. V obci je zabezpečený pravidelný
odvoz plastov, skla , papiera, autobatérií, pneumatík,
starých elektrospotrebičov a aj bielej techniky.

Miestne hospodárstvo
Do tejto kapitoly patrí verejné osvetlenie, dom
smútku, cintorín a aj vývoz a likvidácia odpadu z
domácností a aj údrţba miestnych komunikácií. Údrţbu
verejného osvetlenia a výmenu svietidiel podľa potreby
– prevádza firma Progres z B. Bystrice a bol zakúpený
aj nový fotospínač, nakoľko pôvodný bol uţ nefunkčný.
Celoročné riadenie, kosenie, hrabanie a údrţbu cintorína
zabezpečuje obec občanmi obce, ale najmä cez
nezamestnaných občanov v rámci aktivačnej činnosti. V
jarných mesiacoch vyčistia cestu po zimnom posype,
pozberajú staré vence a kytice z hrobov a uloţia do
kontajnerov, vypília nepotrebné kríky, neskôr pokosia a
pohrabú trávu i mládzu a v jeseni vyhrabú lístie a
ostatné neporiadky uloţia do kontajnerov a tak môţeme
povedať, ţe cintorín máme celý rok udrţiavaný v čistote.
Poplatok za cintorín sa doposiaľ platí paušálnou sadzbou
– t.j. 100.-Sk na domácnosť bez ohľadu na počet hrobov,
avšak v roku 2007 by sa uţ malo inkasovať podľa počtu
hrobov, ako to vyplýva z nového zákona o pohrebníctve,
na základe ktorého OZ schválilo prevádzkový poriadok.
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Problémom aj naďalej zostáva starý textil, ktorý
nikto nepotrebuje a nevykupuje. Bola zrušená skládka
kovového šrotu na Híbliku a namiesto toho od jarných
mesiacov tohto roku Zberné suroviny na poţiadanie
dovezú pred Šuhajdou kontajner, do ktorého občania
nepotrebný kovový šrot ukladajú. Môţem konštatovať,
ţe si občania na odvoz odpadu ako aj druhotných
surovín zvykajú, čo je vidieť aj z toho, ţe v koncových
častiach ulíc je čo raz menej nelegálnych skládok.
Najhoršie je to Vyše dediny, kde občania – aj napriek
tomu, ţe od jarných do jesenných mesiacov ich cez MR
upozorňujeme , ţe voziť tam akýkoľvek odpad je
zakázané, čo niektorí občania vôbec nerešpektujú, ale
akoby provokačne celou obcou vezú všetko čo im doma
zavadzia, čím nám
robia problémy, pretoţe túto
nelegálnu skládku má v evidencii obvodný úrad ŢP,
ktorý ju pravidelne chodí kontrolovať a preto obec stojí
dosť peňazí, keď ju musí dať mechanizmami druţstva
rozhŕnať.
Čo sa týka údrţby miestnych komunikácií, tieto
sa snaţíme v letnom období udrţiavať v dobrom stave, a
v zimnom období nám pluhovanie robí tunajšie PD
podľa potreby aj v skorých ranných hodinách, problémy
sú s regionálnou správou ciest, ktorej aj keď dáme
objednávku na pluhovanie a posyp miestnej
komunikácie do hornej časti obce a na otočku, títo
najprv pluhujú štátne cesty a len potom keď sa vracajú s
Povrazníka – pluhujú aj túto komunikáciu.

obvody a aj stavebné pozemky a ak by dotknutí
vlastníci s týmto ÚP a s vykúpením pozemkov súhlasili
– mohli by aj v našej obci stavať všetci záujemcovia a
nie ako je tomu doposiaľ, ţe stavajú len tí, čo majú
svoje pozemky.
Počas celého volebného obdobia si občania
vybavovali do vlastníctva pozemky pod rodinnými
domami a pokiaľ na základe GP bolo zistené, ţe majú aj
s obecného pozemku, tento im na základe písomnej
ţiadosti obec odpredala za symbolickú cenu 20.-Sk za l
m2. Pretrvávajú problémy s pozemno- kniţným
vysporiadaním pozemkov do vlastníctva. V kaţdej
parcele je veľa spoluvlastníkov, ktorí sa veľmi ťaţko
vyhľadávajú , nakoľko mnohí uţ neţijú a preto sme
veľmi uvítali oznámenie správy katastra v B. Bystrici, ţe
v tomto roku sa v našej obci bude robiť ROEP-ka, t.j.
usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, avšak
teraz oznámili, ţe toto sa z dôvodu nedostatku financií
neuskutoční.
Zdravotníctvo
Na tomto úseku zdravotnícke sluţby pre
občanov ako aj klientov v ZOS zabezpečuje obvodný
lekár Mudr. Kurek, ktorý do obce dochádza v utorok a
štvrtok a detská lekárska zo Sl. Ľupče l x za 2 týţdne.
Náklady spojené s prevádzkou tohto ZS , t.j. kúrenie,
elektrina, voda, telefón a nájomné - platí obec zo svojho
rozpočtu a tieto ročne predstavujú sumu cca 97.000.-Sk.
Toto všetko obec platí preto, ţe podporuje poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v našej obci v obecných
priestoroch preto, aby občania nemuseli za týmito
sluţbami dochádzať do Ľubietovej.

Výstavba a územné plánovanie
Táto agenda bola s okresných úradov v rámci
presunu kompetencií prenesená na samosprávu a preto si
obce museli vytvoriť spoločný stavebný úrad, ktorý tento
výkon územného plánovania a stavebného poriadku
bude prevádzať. Pre našu obec stavebné povolenia na
stavby a prístavby rodinných domov ako aj garáţí a
drobné stavby ako aj kolaudácie –zabezpečuje obec
Brusno, odkiaľ do kaţdej obce dochádza odborne
spôsobilý stavebný technik, ktorý vybavuje všetky
stavebné záleţitosti z obcí a za túto prácu jej obec
mesačne uhrádza stanovený poplatok podľa počtu
obyvateľov. Tu je potrebné konštatovať, ţe činnosťou
tohto stavebného úradu sa zjednodušilo a urýchlilo
vybavovanie stavebných vecí, avšak stále ešte máme
občanov, ktorí prístavby, prestavby a iné drobné stavby
prevádzajú bez stavebného povolenia alebo ohlásenia
drobnej stavby a dozvedáme sa o nich aţ vtedy, keď
prídu sťaţnosti od susedov, kedy sa to musí riešiť
úradnou cestou.
Na tomto úseku pretrváva problém nedostatok
stavebných pozemkov na stavbu rodinných domov o
ktoré je veľký záujem a aj keď v prelukách obce je 18
stavebných pozemkov aj so súpisným číslom, tieto
vlastníci nechcú odpredať a preto naši občania kupujú
pozemky tam, kde im ich predajú a to je dôvodom, ţe
počet obyvateľov našej obce nestúpa, ale stále viac sa
zniţuje. Aj preto uţ dlhšiu dobu sa OZ zaoberá týmto
problémom a navrhuje ho riešiť vypracovaním
územného plánu obce, ktorý by vytýčil nové stavebné

Kultúra
Pre činnosť na úseku kultúry obec má k
dispozícii kultúrny dom, ktorý je vyuţívaný na
usporiadanie rôznych kultúrnych a spoločenských
podujatí, ktorými sú plesy, karnevaly, diskotéky,
výročné schôdze spoločenských organizácií, obecné
slávnostné podujatia a aj na cvičenie pre ţeny a vyuţíva
sa aj pre potreby občanov na svadby, ţivotné jubileá,
kary, ako aj iné záujmové akcie.
Počas tohto volebného obdobia sa venovala
značná pozornosť údrţbe kultúrneho domu a to v prvom
rade bola vykonaná rekonštrukcia elektroinštalácie v
celom objekte, vymenené boli svietidlá v sále aj
zasadačke, vybudované boli úplne nové sociálne
zariadenia aj schody a vstupná časť do kultúrneho domu
a vybudovaný bol aj nový trojplášťový komín, nakoľko
pôvodný sa rozpadol. Priebeţne sa dokupovalo potrebné
vybavenie do kuchyne, boli nakúpené stoličky do
zasadačky a na všetkých drevených stoličkách bolo
urobené čalunenie. Môţeme konštatovať, ţe toto
zariadenie je svojim vzhľadom a vybavenosťou na
dobrej úrovni a spĺňa všetky poţiadavky pre jeho
uţívanie.
Kultúrna komisia v tomto volebnom období
začala vydávať aj Obecné zvesti, do ktorých redakčná
rada vyhľadáva zaujímavé príspevky od občanov o
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akciách usporiadaných MŠ, ZŠ, TJ, DHZ a práci v ZOS
ale aj informácie z rokovania OZ a verejných
zhromaţdeniach občanov.
Obecná kniţnica je umiestnená v zasadačke
kostola, kde sú pre túto činnosť vytvorené veľmi dobré
priestorové ale najmä polohové podmienky a z toho
dôvodu sa zvýšil aj počet čitateľov a výpoţičiek. Obec
dopĺňa kniţničný fond o to nákupom nových kníh, ktoré
nakúpi knihovníčka podľa záujmu čitateľov v hodnote
do 9.000.-Sk ročne.
Do tohto úseku patrí aj činnosť Zdruţenia pre
občianske záleţitosti. Organizuje rôzne slávnostné
obrady pre občanov od narodenia aţ po skončenie ţivota
človeka. Boli to – uvítania detí do ţivota, vítanie
prváčikov do1.ročníka ZŠ, rozlúčky zo ţiakmi 9.ročníka
ZŠ v Ľubietovej, ţivotné jubileá pre všetkých občanov
od 80.rokov, zlaté svadby, slávnostné stretnutia s
dôchodcami obce z príleţitosti mesiaca úcty k starším
ako posledné rozlúčky zo všetkými zomrelými v dome
smútku. Upomienkové darčeky pri všetkých týchto
podujatiach sú hradené z rozpočtu obce.
Počas celého volebného obdobia sme sa snaţili
cez médiá zviditeľniť našu obec a dostať ju do
povedomia – najmä propagáciou našej prekrásnej
prírody a moţnosťou turistiky, bicyklovania, v zimných
mesiacoch lyţiarske vleky, v letných kúpalisko,
futbalové ihrisko, moţnosť ubytovania v obecných
domoch a aj moţnosť podania stravy a občerstvenia v
zariadeniach na území obce, čo je uvedené na internete
a máme aj pohľadnice obce, avšak stále nemáme
dostatok propagačných materiálov, ktoré by sme
návštevníkom mohli poskytnúť. Aj preto sa obec
zapojila do programu Občianskeho zdruţenia CEPA,
ktoré rieši propagáciu a rozvoj Podpoľania, do ktorého
sa zapracujú aj aktivity nášho PD a aj obce. V súčasnom
období sa obec podieľa a zúčastňuje na vypracovaní
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu RENTAR, do ktorého patrí 9 obcí a ktorý
je potrebný pri podávaní ţiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a
tento nám spracúva Slovenská agentúra ţivotného
prostredia v B. Bystrici a mal by byť hotový do konca
tohto roku.

hraciu plochu. Tieţ bola prevádzaná potrebná údrţba
šatní, oplotenia ako aj hracej plochy.
Pre športové vyţitie v letných mesiacoch je k
dispozícii kúpalisko a aj futbalové a volejbalové ihriskoa pre bicyklistov je cyklotrasa od Detvy, cez Poniky,
Povrazník a Strelníky na Hrb, ktorá je aj vyuţívaná. V
zimných mesiacoch sú k dispozícii lyţiarske vleky a v
najbliţšom období by mal byť dokončený aj penzión
Vyše dediny, ktorý bude poskytovať ubytovanie pre
návštevníkov obce.

Telesná výchova a šport
Na tomto úseku sa obec podľa finančných
moţností snaţí podporovať rozvoj športovej činnosti na
území obce a to vytváraním podmienok pre športovú
činnosť ţiakov ZŠ, kde v objekte bolo rozšírenie a
úprava školského ihriska , ktoré sa v zimnom období
slúţi ako klzisko. Vyuţívajú ho nielen ţiaci ZŠ ale aj
mládeţ a občania obce. Spolupracujeme aj s výborom
TJ a podľa moţnosti poskytuje z rozpočtu finančné
prostriedky na ich činnosť. Ihriska za Híblikom sme pred
šatňami odvodnili, tieţ bol postavený nový altánok,
ktorý je vyuţívaný najmä pri usporiadaní futbalových
zápasov ako aj iných športových podujatí a bolo
zabudované zábradlie okolo futbalového ihriska. Počas
letných mesiacov totiţ návštevníci kúpaliska ničili

Školstvo
Od roku 2002 bolo celé školstvo delimitované na
obec, čo znamená, ţe všetci pedagogickí a
nepedagogickí pracovníci zo ZŠ, MŠ, ŠKD a ZŠS sú
zamestnancami obce. Od roku 2005 MŠ SR poskytuje
obci finančné prostriedky uţ len pre ZŠ a to podľa počtu
ţiakov a normatívov na l ţiaka 23.055.-Sk, v tomto roku
to pre 30 ţiakov spolu je to 1,264.000.-Sk.
Výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady pre
zamestnancov MŠ, ŠKD a ZŠS sú platené z rozpočtu
obce na základe fiškálnej decentralizácie, ktorú obec
dostáva mesačne na počet trvale prihlásených občanov
od Daňového úradu a rozpočet pre tieto zariadenia sa
zostavuje na základe normatívov, ktoré schvaľuje MŚSR
na počet ţiakov a počet vydaných jedál.

Vodné hospodárstvo
V minulosti obecný vodovod spravoval
STVAaK, závod 0l v B. Bystrici, avšak v roku 2005
bola transformácia vodární a tak obec uznesením OZ
vloţila svoje akcie ako aj ďalších takmer 500 obcí do
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti v B. Bystrici.
V nej má naša obec má 4771 akcií a ich hodnota
predstavuje 0.11 % majetku tejto spoločnosti. Bolo
zriadené zákaznícke centrum, ktoré zabezpečuje údrţbu
a opravy vodovodu, prípojok, chlórovanie vody,
výmenu vodomerov a v tomto roku zabudoval v obci 3
nové hydranty. Jeho pracovníci vykonávajú odpis
vodomerov a podľa toho inkasuje za odber vody z
vodovodu, ktorej cena s DPH bola na rok 2006 stanovená na 32.-Sk za 1 m3.
Obchod a sluţby
Na tomto úseku obec spolupracovala s vedúcimi
jednotlivých predajní, ale aj vedením COOP Jednoty
v Krupine, s ktorými riešila úpravu času predaja v
jednotlivých prevádzkach tak, aby vyhovoval čo
najširšej verejnosti spotrebiteľov. Medzičasom bola
zrušená predajňa Mäso mix, ktoré priestory ostali
prázdne a preto boli poskytnuté jedinému záujemcovi p.
Ondrejkovi, ktorý by mal túto predajňu otvoriť uţ v
tomto období.
Na úseku poskytovania sluţieb aj naďalej v obci
máme prevádzku kaderníctva, výdajne plynových fliaš, a
ambulantne je moţnosť opravy dáţdnikov a brúsenie
noţov a aj čistenie peria a šitie paplónov, pričom rôzny
podnikatelia takmer pravidelne prichádzajú predávať
rôzne druhy tovarov, ktoré občania potrebujú.
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Obec sa snaţí podľa finančných moţností
pravidelne udrţiavať a obnovovať tento objekt školstva
a vytvárať tak dobré prostredie pre ţiakov a
pracovníkov. Počas tohto obdobia v ZŠ, MŠ a ZŠS
vykonali hygienické kontroly pracovníci Úradu
verejného zdravotníctva s B. Bystrice. Zistené
nedostatky uviedli do zápisu, ktorých odstránenie bolo
priebeţne obcou zabezpečené.
Riaditeľky MŠ a ZŠ podľa usmernenia MŠ SR o
svojej činnosti vypracúvajú ročné správy a predkladajú
ich obci ako aj Krajskému školskému úradu B. Bystrici.
Spolupracujú s obcou pri usporiadaní slávnostných
podujatí a nacvičujú
so ţiakmi vhodné kultúrne
programy.
V týchto dňoch pracovník MŠ SR a Konfederácie
odborových zväzov školstva a vedy na Slovensku
previedol v celom objekte t.j. v ZŠ, MŠ , ZŠS a Kotolni
- hĺbkovú kontrolu v zmysle nového zákona č.124/2006
v oblasti BOZP , ktorý je v platnosti od 1.7.2006.
Kontrola
bola zameraná na stav spracovanej
dokumentácie, stav prevádzkových budov, objektov a
pracovných priestorov, komunikácií v prevádzkových
budovách, skladovacích priestoroch, vykurovaní,
hygienické a zdravotné opatrenia, plynové zariadenia,
kotolňu, strojové zariadenia, kuchynské stroje,
drevoobrábacie stroje, elektrické zariadenia a vedenia a
ochrany pred účinkami elektriny i stav telocvične. V
zmysle Zákonníka práce nariadil vykonať odstránenie
zistených závad do 30.4.2007.

v objekte MŠ bol vybudovaný drevený altánok ,
vymaľovanie a údrţba celého zariadenia,
nákup svietidiel, nákup kobercov, ţalúzií , hasiacich
prístrojov , elektrických rádiátorov – spolu za 242.320.Sk, čo je okrem nákladov na telefón, kúrenie, osvetlenie,
nákup hračiek, kancelárskych a čistiacich potrieb.
do ZŠ
boli nakúpené ţalúzie, kopírka,
rekonštrukcia a maľovanie telocvične a boli
zabudované nové drevené parkety a do kotolne nový
elektrický bojler. Vymaľovaná bola aj kotolňa a
prevedená bola rekonštrukcia elektroinštalácie a revízna
správa, nakúpené svietidlá ,elektrické rádiátory a aj
nábytok do počítačovej triedy spolu za 384.000.-Sk,
v ZŠS bola vybúraná priečka a zriadená
kancelária
pre ved. ZŠS, bola aj údrţba
elektroinštalácie,
vymaľovanie
kuchynských
a
skladovacích priestorov, a iné práce v hodnote 204.511.Sk,
školský klub detí - na nákup potrieb pre deti v
ŠKD sa vyuţíva školné, ktoré platia rodičia
a ostatné náklady ako je kúrenie a elektrina sú hradené
z rozpočtu obce.
Investičné stavby
I. etapa Rekonštrukcia MŠ na ZOS - hodnota stavby
po rekonštrukcii a stavebných úpravách , odizolovaní
základov a zateplení časti aj ZŠ predstavuje sumu
2,618.930.-Sk. Na túto akciu sme na základe osobitných
ţiadostí z MF SR, MP SV a R a BBSK dostali
prostriedky vo výške l,011.000.-Sk, a za nákup nábytku,
elektrospotrebičov a prístrojov a celého vybavenia bolo
zaplatené 298.674.-Sk.
II. etapa Rekonštrukcia ZŠ na rozšírenie ZOS –
hodnota stavby po rekonštrukcii
predstavuje sumu 2,715.490.-Sk, a nakúpené bolo
potrebné
vnútorné
vybavenie
nábytkom,
elektrospotrebičmi a inými potrebami pre riadny chod
tohto sociálneho zariadenia v hodnote 414.800.-Sk. V
tomto toto naše sociálne zariadenie bude mať aj svoje
vlastné osobné auto Seat Toledo, ktoré bezplatným
prevodom ešte v týchto dňoch dostaneme z Krajského
súdu v B. Bystrici.
- Školské ihrisko
Na túto akciu boli vypracované projekty a vydané bolo
aj stavebné povolenie a na základe rozpočtu náklady na
dokončenie mali predstavovať hodnotu 790.000.-Sk,
doposiaľ na zemné práce, kanalizáciu, navozenie štrku
a piesku, nákup a osadenie mantinelov boli vynaloţené
prostriedky vo výške 381.000.-Sk z toho 150.000.-Sk
sme na základe ţiadosti dostali s Krajského športového
centra a MŠ SR. Na dokončenie tohto viacúčelového
ihriska sme ţiadali finančné prostriedky aj pre rok 2006 ,
ktoré sme nedostali a tak ihrisko ešte nie je dokončené.
- Námestie
Nakoľko námestie, ktoré sa nachádza v centre obce a je
denne vyuţívané – bolo uţ dosť zničené, preto obec v
rámci projektu programu obnovy dediny -poţiadala o
poskytnutie prostriedkov na jeho opravu SAŢP v B.
Bystrici, ktorá nám bola pridelená vo výške 80.000.-Sk,

V nasledujúcej časti mojej správy vás oboznámim o
plnení „Hlavných zámerov rozvoja obce“ – ktoré boli
schválené na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 3.1.2003
na roky 2002 – 2006:
Údrţba obecných budov a zariadení
bola prevedená údrţba hasičskej zbrojnice a to
odizolovanie zadnej a bočnej steny a vybudovaný nový
komín a tieţ aj nová dlaţba a WC, ktoré naši hasiči
previedli svojpomocne a boli nakúpené autobatérie,
hadice, uniformy, pohonné hmoty, striekačka, pracovné
odevy a iné potreby pre činnosť DHZ , ako aj k oslavám
80.výročia vzniku DHZ, ktorých hodnota bola 156.847.Sk,
oprava ihriska za Híblikom- bola prevedená
kanalizácia
ihriska, vybudovanie oplotenia a
vybudovaný bol prístrešok v objekte ihriska a aj iná
údrţba v hodnote 397.642.-Sk,
bola prevedená aj oprava kúpaliska, a to
detského bazéna a zabudovaná bola aj nová dlaţba okolo
veľkého bazéna a vybudovaný bol drevený altánok – za
ktoré bolo spolu zaplatené 235.059.-Sk,
bola zabezpečená údrţba kultúrneho domu a to
elektroinštalácia, hromozvod s revíznou správou,
postavený nový trojplášťový komín, vybudované nové
sociálne zariadenia a schodisko do KD, výmena dverí,
nákup nových stolov a čalunenie stoličiek, a iné – spolu
v hodnote 1,194.958.-Sk,čo je okrem nákladov na
kúrenie.
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za ktorú táto oprava bola prevedená a naše námestie á
pekný vzhľad a opäť môţe slúţiť nerušenému uţívaniu.
Operný múr pred kult. domom aj keď sa priebeţne
udrţiaval, stále viac sa rozpadával a tak sme túto opravu
zabezpečili z vlastných obecných prostriedkov za
141.000.-Sk.
Chodník pri ZOS.
Po rekonštrukcii prízemia ZŠ zostalo neupravené
stavenisko a preto sme sa so ţiadosťou o poskytnutie
finančných prostriedkov obrátili na SAŢP, ktoré nám
boli poskytnuté vo výške 70.000.-Sk.za ktoré boli
terénne úpravy ako aj chodník vybudované.
- Výmena okien v objekte školstva.
V jarnom období sme na MŠ SR poslali ţiadosť o
poskytnutie finančných prostriedkov
na nákup a
zabudovanie plastových okien vo výške 500.000.-Sk z
dôvodu, ţe drevené okná v triedach MŠ, ZŠ, ŠKD a 4
okná na kuchyni, - sú uţ veľmi opotrebované a majú
veľké špáry a preto v triedach, kde sa učia deti je veľká
zima a musia si prikurovať elektrickými rádiátormi.
Peniaze s MŠ SR sme nedostali, nakoľko ţe peniaze
prideľujú len na havarijné situácie na objektoch školstva
, ale MF SR nám v tomto období poskytlo na kapitálové
výdavky 530.000.-Sk za ktoré výmenu okien uţ v
týchto dňoch firma Slovaktual z B. Bystrice prevádza.

rentabilitu a oznámil nám, ţe po prieskume od
plynofikácie odstupuje a vrátil nám aj vlastné
prostriedky120.000.-Sk, ktoré obec zaplatila za
mapovanie a vypracovanie projektovej dokumentácie.
Zároveň
sme
uţ
dlhé
roky
ţiadali
Banskobystrickú regionálnu správu ciest o vybudovanie
asfaltovej cesty, nakoľko táto sa v niektorých úsekoch
úplne rozpadáva, čo bolo aj prisľúbené, avšak aj v tejto
organizácii došlo k rôznym transformačným zmenám a
preto nám oznámili, ţe v jarných mesiacoch roku 2007
urobia asfaltovanie cesty aspoň cez obec a ţe úplnú
rekonštrukciu a asfaltovanie cesty v obci Strelníky majú
v pláne len pre rok 2008.
Za toto volebné obdobie do rozvoja a skrášlenia
obce- na budovania investičných investičných stavieb a
rekonštrukčných prác - vloţené finančné prostriedky a
vytvorená hodnota 9,424.755.-Sk.
Pri hodnotení výsledkov práce práve končiaceho
sa
volebného
mi dovoľte, vysloviť úprimné
poďakovanie v prvom rade poslancom OZ, členom
jednotlivých komisií, ktorí aj keď pôsobili ako poradný
orgán OZ, mnoho krát riešili aj nepopulárne veci, vţdy
sa našlo prijateľné riešenie, aby sa občanovi vyšlo v
ústrety. Poďakovanie patrí aj Vedeniu tunajšieho PD a
jeho pracovníkom, ktorí pomáhali pri budovaní a rozvoji
našej obce, taktieţ všetkým pedagogickým aj
nepedagogickým
pracovníkom
školstva,
ZŠS,
Sociálneho zariadenia STROM, členom TJ Druţstevník,
členom DHZ ako aj všetkým zamestnancom obce, ktorí
sa svojou kaţdodennou prácou snaţili o rozvoj a
zveľaďovanie obce a poďakovanie patrí aj tým našim
občanom, ktorí nám pomáhali nielen svojou prácou ale
aj pekným slovom, dobrou radou ale aj pochopením
vtedy, keď sa nám nepodarilo splniť všetko tak, ako sme
si predsavzali.
Ešte raz vám všetkým za pomoc a spoluprácu ďakujem.

- Vo volebnom programe bola v pláne aj výmena
vodovodného potrubia od námestia aţ na Fíbek, ktoré je
uţ prehrdzavené a vyskytujú sa v tomto úseku
opakované časté poruchy, a preto STVAK závod 01
vybavil aj stavebné povolenie, avšak z dôvodu
transformácie na Vodárenskú spoločnosť, sa do plánu
dostali len havarijné situácie v obciach, kde nemajú
dostatok nezávadnej vody – a medzi tieto naša obec
nepatrí.
- Tieţ sme mali vybavené spolu s obcou Ľubietová stavebné povolenie na plynofikáciu obce cez Plynárne
Ţilina a aj v tejto organizácii nastali rôzne zmeny,
presunuli nás pod závod vo Zvolene, ktorý prehodnotil

Emília Čiefová, starostka obce

STRIEDANIE STRÁŢÍ alebo ZMENY NA POSTE STAROSTU
Rozhovor s odchádzajúcou starostkou obce Emíliou Čiefovou
S akým pocitom opúšťate post starostky obce?
Post starostky opúšťam s dobrým pocitom, pretoţe keď
sa po 46 rokoch pôsobenia v tejto obci obzriem späť –
všade a na kaţdom kroku vidím výsledky aj svojej práce
a tak si myslím, ţe som tie roky vyuţila plodne. Vţdy
som sa snaţila o to, aby sa naša obec svojim vzhľadom
a vybavenosťou dostala na úroveň - ktorá je ďaleko
vpredu aj pred obcami s oveľa väčším počtom
obyvateľov a ich finančnými moţnosťami. Naša obec
ţiadnych majetkov nemá a ľahko neprišlo do nej nič a
tak o kaţdú korunu bolo treba bojovať.
Pri plnení týchto úloh mi v prvom rade pomáhali moji
poslanci, u ktorých som vţdy nachádzala podporu a
snaţila som sa spolupracovať aj s výbormi PS Urbár,

TJ a DHZ ako aj s vedením tunajšieho PD, ktoré aj
napriek tomu, ţe malo svoje vlastné úlohy, nikdy
neodmietlo poskytnúť pomoc, keď sme ju potrebovali –
a za túto im vyslovujem úprimné poďakovanie.
Ako si spomínate na svoje začiatky v úrade
starostky?
Keď som vo voľbách roku 1990 bola zvolená za
starostku tejto obce, vedela som, ţe je to funkcia, ktorá si
bude vyţadovať celého človeka, ale ţe to bude aţ tak
náročné, to som veru netušila. Za bývalých národných
výborov keď som vykonávala funkciu tajomníčky MNV
to bolo jednoduchšie.
(pokr. na str. 8)
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(pokr. zo str. 7) Našu prácu riadil a pomáhal nám ONV,
ktorý prideľoval finančné prostriedky do tých obcí, v
ktorých sa budovalo a naša obec medzi takéto patrila.
Tak sme formou bývalej akcie Z – dokončili stavbu
kultúrneho domu, vybudovali kanalizáciu a chodníky,
vyasfaltovali miestne komunikácie v celej obci,
futbalové ihrisko so šatňami aj s oplotením, postavili
predajňu zeleniny, vodojem ako aj iné rekonštrukcie
všetkých obecných budov na obchody, zdravotné
stredisko – či kaderníctvo.
Najnáročnejšou stavbou našej obce bola budova
ZŠ, MŠ a ZŠS, za vybudovanie ktorej bola finančne
ocenená obec a ja – ako tajomníčka MNV - som dostala
vyznamenanie na Úrade Vlády a aj na Hrade v
Bratislave – čo bol pre mňa ten najväčší osobný záţitok,
na ktorý si aj dodnes rada spomínam.
V roku 1990 vznikla samospráva a to znamenalo , ţe
obec si musí všetko zabezpečovať sama a celý jej ďalší
rozvoj bude závisieť od toho, ako si dokáţe na
jednotlivé akcie vybaviť finančné prostriedky. Postavili
sme si dom smútku, vybudovali cestu, oplotenie a
vodovodnú prípojku do cintorína, vybudované bolo
kúpalisko za Híblikom, rekonštrukcia zvonice, v roku
1997 sa obec v značnej miere podieľala na stavbe nášho
kostola,
na
ktorý
okrem
pomocných
prác
nezamestnaných občanov - prispela aj finančne viac ako
500.000.-Sk. Tieţ sme odkúpili Jenasovie domy, ktoré
boli zrekonštruované a vybavené tak, aby sa v nich
poskytovalo ubytovanie pre 10 osôb. Tieţ v objekte
školstva bolo vybudované viacúčelové ihrisko, ktoré v
zimných mesiacoch slúţi aj ako klzisko.
Čo povaţujete za svoj najväčší úspech počas
dlhoročného pôsobenia na poste starostky obce?
Za najväčší úspech vo funkcii starostky obce povaţujem
to, ţe sme svojpomocne a z vlastných prostriedkov
zabezpečili rekonštrukciu a výmenu vodovodného
potrubia do Mince v hodnote 1,250.000.Sk. Hlavným
zámerom bolo zabezpečiť pre obyvateľov obce dostatok
nezávadnej pitnej vody, s ktorou boli dlhoročné
problémy a aj to, ţe sme v roku 2004 aţ 2006 –
vykonali rekonštrukciu prízemia budovy MŠ a ZŠ a v
týchto priestoroch bolo otvorené Zariadenie sociálnych
sluţieb pre 25 starých a chorých dôchodcov a tým aj
vytvorenie 11 pracovných miest pre personál tohto
zariadenia. A to, ţe sme z vlastných prostriedkov
zabezpečili výmenu drevených okien v ZŠ, MŠ a ZŠS za
okná plastové.
A čo sa naopak nepodarilo?
Nepodarilo sa zrealizovať plynofikáciu obce a aj keď
obec zabezpečila vypracovanie PD a aj stavebné
povolenie, z dôvodu zvýšenia cien plynu, občania uţ
nemali o plynofikáciu záujem a preto SPP od nej
upustila. Z tohto dôvodu sa neuskutočnila ani výmena
starého vodovodného potrubia, ktoré je ešte z roku 1938
v dolnej časti obce t.j. od Námestia na Fíbek, nakoľko sa
potrubie na vodovod ako aj plyn malo viesť jednou
ryhou.

Vo verejnej funkcii ste strávili viac rokov. Môţete
porovnávať. Ktoré roky, a ktoré rozhodnutia boli pre
vás najťaţšie?
Keď mám hodnotiť svoje roky v tejto funkcii, môţem
konštatovať, ţe v porovnaní s minulosťou je to veľmi
rozdielne a oveľa náročnejšie, pretoţe za bývalých
národných výborov - ak sa vyskytol problém alebo som
si nevedela rady, mohla som poţiadať o pomoc vedúcich
funkcionárov z ONV, ale dnes je to tak, ţe ste starosta
obce, ktorého hodili do vody a vy plávajte tak, ako viete.
Aj preto sa v ťaţkých a váţnych situáciách musíte
spoliehať v prvom rade na seba, poslancov OZ a na
pomoc svojich občanov. A medzi moje najťaţšie
rozhodnutia vţdy patrilo riešenie susedských a rôznych
majetkových a medziľudských vzťahov, ktoré boli
mnohokrát veľmi náročné a nedalo sa vyhovieť všetkým.
Pretoţe kaţdý mal tú svoju pravdu a je potrebné
konštatovať aj to, ţe aj keď sa občan dopustil priestupku
alebo porušil VZN OZ - riešilo sa to napomenutím,
nikdy nebola uloţená finančná pokuta, aj keď by to v
niektorých prípadoch bolo opodstatnené.
A teraz naopak. Ktoré „starostovské“ povinnosti ste
povaţovali za najpríjemnejšie?
Medzi moje najpríjemnejšie starostovské pocity patrilo
najmä to, keď sme dokázali vybudovať alebo urobiť
niečo, čím sme skrášlili a zveľadili svoju obec tak, aby
sme z toho mali osoh všetci a s jediným ţelaním, aby sa
nám všetkým v tejto obci bude dobre ţilo a pracovalo a
aby sme sa svojim snaţením a usilovnosťou dostali do
povedomia čo najširšej verejnosti.
Keď porovnáte vzhľad obce z rokov, kedy ste na
úrad nastupovali, so súčasnosťou, v čom vnímate
najväčšie rozdiely?
Keď mám porovnať vzhľad obce z pred 60-ich rokov a
dnes? Myslím ţe je tu veľmi veľký rozdiel, veď v tom
čase boli pred domami garády, skládky dreva, hnojiská s
ktorých sa hnojovka roztekala po obci a iné neporiadky.
Nebolo obchodov ani lekára, stará škola bola ošarpanámyši zjedli desiatu nielen deťom ale aj učiteľom, obidve
budovy školstva boli veľmi tmavé a vlhké, cesty a
miestne komunikácie boli prašné, námestie takmer
ţiadne, bol nedostatok pitnej vody, nebolo ihriska ani
iných vhodných podmienok pre rozvoj kultúrnej a
športovej činnosti pre mládeţ i dospelých a dnes? Naša
obec je upravená a čistá, občania sa zapájajú do čistenia
potoka, cintorína, chodníkov a verejných priestranstiev v
obci a aj drevo a iné stavebné materiály skladujú na
svojich pozemkoch, pričom sa zapájajú aj do zberu
druhotných surovín čo tieţ veľmi výrazne vplýva na
ochranu a tvorbu ţivotného prostredia.
A pokiaľ ide o ľudí?
Pokiaľ ide o ľudí – aj tu nastala veľká zmena, v
minulosti sa mládeţ aj dospelí ochotne podieľali na
kultúrno-spoločenskom dianí v obci a všade bolo cítiť
úctu a rešpekt občanov, ktorí prichádzali na úrad
sviatočne oblečení a boli vďační za všetko, čo obec v
ich prospech urobila.
(pokr. na str. 9)
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(pokr. zo str. 8) No dnes je to ako samozrejmosť,
pričom mám pocit, ţe upadá záujem o verejné dianie a
občania akoby sa uzatvárali do seba, ale aj tak si
myslím, ţe aţ na pár domácností, ktoré nielen ţe stále
kritizujú a nadávajú na všetko a všetkých, - viem a
váţim si to, ţe v tejto obci ţijú dobrí, skromní a pracovití
ľudia, ktorí sú hrdí na to, ţe sú jej obyvateľmi.
Dokáţete na zaslúţenom dôchodku „vypustiť“
záujem o veci verejné úplne z hlavy? Na čo sa chcete
sústrediť teraz?
Myslím si, ţe ani na dôchodku, nedokáţem a nemôţem
vypustiť z hlavy všetko to, o čo som sa v záujme rozvoja

a zveľadenia tejto obce snaţila a aj preto - čo všetko som
ešte chcela pre jej ďalší rozvoj urobiť. A preto aj
naďalej budem sledovať jej dianie a pokiaľ mi to môj
zdravotný stav dovolí, chcem pri jej rozvoji
a
napredovaní pomôcť uţ aspoň dobrou radou.
Aké je Vaše ţelanie novému starostovi?
Som spokojná, ţe občania vo voľbách dali svoj hlas
môjmu dlhoročnému zástupcovi – p. Jánovi Majerovi,
ktorí po celé roky bol zasvätený do zámerov rozvoja
tejto obce. Pri nástupe do funkcie mu ţelám veľa
tvorivých síl,
veľa dobrých nápadov, ochotných
poslancov a najmä spokojných občanov tejto obce.

Rozhovor s novozvoleným starostom obce Jánom Majerom
a samozrejme pri tejto práci získali veľké skúsenosti pri
práci v OZ. Práve tieto skúsenosti môţu v práci
poslancov, predsedov komisií vyuţiť pre svoju ďalšiu
činnosť v nasledujúcom volebnom období. S kontrolórku
obce som ako zástupca starostu bol v predchádzajúcom
období spokojný a dúfam, ţe spolupráca, ktorá bola
doteraz, bude pokračovať i naďalej k obojstrannej
spokojnosti.
Ako vidíte ďalšiu činnosť subjektov, ktoré patria pod
obec (škola, škôlka, ZOS Strom...)?
Spolupráca so školou, škôlkou, ZOS - sú to subjekty
obce , ktorá ich spravuje a teda musí riešiť i všetky ich
poţiadavky a problémy od finančných, technických a
samozrejme nemenej dôleţitá je i personálna práca. Ţelal
by som si, aby v kolektívoch týchto subjektov boli
odborne spôsobilí, motivovaní pracovníci, ktorí sú
spokojní so svojou prácou a samozrejme aj s odmenou
za dobre vykonanú prácu. Myslím si, ţe len dobré
kolektívy, spokojní pracovníci, môţu vykazovať dobré
pracovné výsledky v prospech kolektívu a celej obce.
A čo ostatné organizácie, pôsobiace na území obec?
Ako by mala vyzerať spolupráca s nimi?
Pri nástupe do funkcie starostu by som chcel s týmito
subjektami nadviazať dvojstranne dobré vzťahy. S PSURBÁR predpokladám dobré pracovné vzťahy, nakoľko
v súčasnosti pracujem ako podpredseda a spoluprácu s
PS by som si chcel udrţať aj v nasledujúcom období. S
vedení PD by to malo byť to isté. V poslaneckej funkcii
je predsedníčka predstavenstva PD, za pomoci ktorej sa
budem snaţiť prenášať poţiadavky obce na spoluprácu
vedenia PD a samozrejme i poskytovať pomoc obce pri
riešení poţiadaviek PD. Na zasadnutia podľa potreby a
poţiadaviek subjektov a OZ chcem pozývať riaditeľa
PD i predsedu PS-URBÁR, kde by som chcel i z ich
strany počuť návrhy a moţnosti spolupráce. Podľa
moţností samozrejme chcem spolupracovať i z ďalšími
podnikateľmi, ktorí pôsobia na území obce, ako je SKI
centrum Strelníky, podnikatelia, ţivnostníci. V
neposlednej rade sa budem snaţiť i o spoluprácu s
Cirkevným zborom, Dobrovoľným hasičským zborom
obce, TJ Druţstevník Strelníky a samozrejme i
ostatnými spolkami a organizáciami, ktoré budú pôsobiť
a pracovať na území obce.
(pokr. na str. 10)

Prekvapili vás výsledky volieb?
Výsledky volieb sú pre mňa prekvapením hlavne v tom,
ţe v našej obci bola nadpriemerne vysoká účasť voličov
oproti celoslovenskému priemeru, čo ma samozrejme
teší. Touto účasťou občania na voľbách prejavili
záujem o veci verejné ako aj rozvoj našej obce a
dokázali, ţe nie je im ľahostajné kto bude spravovať
obec.
Je to pre vás signál od voličov, ktorí si ţelali
pokračovanie na nastúpenej ceste? Alebo ste si to
vyloţili inak?
Predpokladom, ţe volili práve mňa dali občania signál
na to, ţe si ţelajú pokračovať uţ v nastúpenej doterajšej
ceste rozvoja a spravovaní otázok obce. Budem sa snaţiť
pokračovať v tomto nastúpenom smere samozrejme i s
určitými zmenami. Poţiadavky na zmeny iste prinesú
spoločenské zmeny a to hlavne vo financovaní
samospráv, školstva a sociálnych sluţieb. Vyuţitie
európskych rozvojových fondov pri zveľaďovaní obce a
rozvoji cestovného ruchu.
Funkcia starostu je pre vás novu výzvou. Napriek
tomu - naši občania Vás poznajú ako človeka, ktorý
sa v samospráve pohybuje uţ niekoľko rokov. Cítite
rešpekt pred touto funkciou?
Aj keď uţ 16 rokov pracujem v samospráve ako
poslanec i ako zástupca starostky, istotne to pre mňa
bude veľa nových vecí, nových problémov, ktorých som
sa pri svojich doterajších funkciách dotkol len okrajovo.
Funkcie som vykonával popri hlavnom zamestnaní a
celá ťarcha riešenia problémov bola na starostke obce.
Pri svojej doterajšej funkcii som sa snaţil byť
nápomocný hlavne pri riešení technických problémov,
nakoľko ako technik som mal k tomuto najbliţšie.
Po zvolení do funkcie starostu vlastne tieto problémy a
povinnosti
prechádzajú na mňa a pred týmito
skutočnosťami musím či chcem, alebo nechcem mať
rešpekt.
Ako si predstavujete ďalšiu spoluprácu s ostatnými
orgánmi obce (zastupiteľstvo, kontrolórka)?
Som veľmi rád , ţe pre nasledujúce štvorročné obdobie
boli za poslancov v prevaţnej
miere zvolení
poslanci, ktorí pracovali i v predchádzajúcom volebnom
období. Títo v predchádzajúcom volebnom období
prejavili veľký záujem a snahu pri riešení obecných vecí
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V prvom rade zvládnutia náročnej práce vo funkcii. Aj
keď vo funkcii zástupcu starostu pracujem dosť dlhé
obdobie, som technik a pri plnení funkcie starostu sú
potrebné vedomosti i na úseku ekonomiky, personálnej
práce a samozrejme i práce podľa potreby s kaţdým
občanom pri riešení jeho potrieb a riešení problémov v
medziľudských a susedských vzťahoch.
Na čo sa najviac tešíte?
Keď som uvaţoval o tom, ţe si podám kandidátku na
starostu. V prospech obce a občanov vyuţijem získané
skúsenosti z doterajšej práce v samospráve, ako i moje
technické poznatky
a vedomosti
z doterajšieho
zamestnania, pri
rozvoji a zviditeľňovaní
obce,
zabezpečovaní a udrţiavaní technického zariadenia v
budovách, majetku obce a v neposlednej rade i
bezchybného chodu obce.
Vaše ţelanie občanom Strelník?
V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým občanom,
ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb. Prejavili tým
svoj záujem o rozvoj a zveľaďovanie našej obce. Zvlášť
sa chcem poďakovať tým, ktorí mi prejavili svoju
dôveru a dali svoj hlas. Občanom sľubujem, ţe vyuţijem
všetky moje doterajšie vedomosti a skúsenosti na to, aby
som ich nesklamal a bol som dobrým starostom pre
všetkých občanov a to doslova a do písmena. Ako
starosta sa im budem snaţiť pomáhať pri riešení ich
problémoch a budem dbať o to, aby naša obec bola
ukáţková pre celé okolie. Bola čistá, s kvalitným
ţivotným prostredím a aby sme všetci mohli byť hrdí na
to, ţe ţijeme v Strelníkoch. Verím, ţe za pomoci
občanov to dosiahneme. Chcel by som popriať všetkým
obyvateľom veselé preţitie vianočných sviatkov, veľa
zdravia, šťastia a rodinnej pohody v roku 2007, ako i v
ďalšom vašom ţivote.

(pokr. zo str.9) V ostatnom čase sa rozbieha
spolupráca so susednými obcami. Aký význam jej
pripisujete?
V súčasnej dobe prebieha intenzívna príprava Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu
RENTÁR a samozrejme z toho by mali vzniknúť i
ekonomické a iné spoločenské výhody pre obce ako i
zviditeľnenie aj našej obce. Vytvorenie webovej stránky
mikroregiónu iste pomôţe k vyuţitiu
našich
rekreačných i ubytovacích kapacít a tým i získanie
financií do pokladne obce. Najväčšiu časť spolupráce
predpokladám s najbliţšie poloţenými obcami a to
Ľubietovou a Povrazníkom. Starosta Ľubietovej ma
napríklad pozval na zasadanie tamojšieho OZ, kde by
sme chceli prehĺbiť našu spoluprácu. Od spolupráce
s obcami, zdruţenými v mikroregióne očakávam rozvoj
cestovného ruchu, zlepšenie ţivotného prostredia a
infraštruktúry. Predpokladám, ţe väčší celok dokáţe
pripraviť lepšie rozvojové programy a aj ľahšie na ich
realizáciu získať peniaze. A v neposlednej rade je to i
spoznávanie okolitých obcí, ich zvyklostí a výmenných
kultúrnych podujatí.
Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii?
Po menovaní do funkcie starostu si prejdem všetky
pracoviská obce a chcem si vypočuť názory, problémy a
poţiadavky pracovníkov obce. Chcel by som zaviesť
podľa potreby štvrťročné porady obce za účasti
riaditeliek ZŠ,MŠ ZOS a pracovníčok OÚ. Na týchto
poradách by sa mali operatívne riešiť aktuálne potreby a
poţiadavky jednotlivých subjektov technického rázu
ako i ekonomické poţiadavky. Očakávam, ţe úlohy
ktoré vyplynú z týchto porád či uţ pre vedenie obce ako
i pre vedenie subjektov prinesú dobrú spoluprácu.
Čoho sa vo funkcii starostu najviac obávate?

KOMUNÁLNE VOĽBY 2. decembra 2006
VOĽBY STAROSTU OBCE STRELNÍKY
Ján Majer, 54 r., technik, Strelníky č. 128, SMER – sociálna demokracia (344 hlasov)
Miloslava Majerová, 53., opatrovateľka, Strelníky č. 47, Hnutie za demokraciu (82 hlasov)
Počet oprávnených voličov: 639
Celkovo odovzdaných platných hlasov: 426

VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Volilo sa 7 poslancov.
Miroslav Debnár, Bc., 26 r., novinár, Strelníky č. 239, nezávislý kandidát (358 hlasov)
Dušan Majer, Ing., 40 r., vedúci pracovník, Strelníky č. 74, SDKÚ – DS (279 hlasov)
Ivan Majer, Ing., 40 r., učiteľ, Strelníky č. 264, SMER – sociálna demokracia (254 hlasov)
Alena Ďurčíková, 39 r., zdravotná sestra, Strelníky č. 293, Smer – sociálna demokracia (238 hlasov)
Zuzana Daxnerová, 39 r., ekonóm, Strelníky č. 123, Smer - sociálna demokracia (233 hlasov)
Miroslav Majer, 41 r., rušňovodič, Strelníky č. 146, SDKÚ – DS (222 hlasov)
Juraj Čief, Mgr., 23 r., učiteľ, Strelníky č. 5, nezávislý kandidát (190 hlasov)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Iveta Majerová, 42 r., vychovávateľka, Strelníky č. 42, SDKÚ – DS (150 hlasov)
Ondrej Madoš, Ing., 46 r., technológ, Strelníky č. 67, SMER – sociálna demokracia (127 hlasov)
Ivan Majer, 26 r., účtovník, Strelníky č. 280, SMER – sociálna demokracia (124 hlasov)
Karol Lamper, 42 r., technik, Strelníky č. 293, SMER – sociálna demokracia (110 hlasov)
Miloslava Majerová, 53., opatrovateľka, Strelníky č. 47, Hnutie za demokraciu (95 hlasov)
Anna Majerová, 52 r., opatrovateľka, Strelníky č. 38, Hnutie za demokraciu (79 hlasov)
Počet oprávnených voličov: 639
Celkovo odovzdaných platných hlasov: 432
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Mikroregión RENTAR sa prebúdza...
Začiatkom jesene do našej obce prišli štyri sympatické dievčatá. Boli zo Slovenskej agentúry ţivotného prostredia
z Banskej Bystrice a chceli nám pomôcť. Teda presnejšie - našej obci a ostatným susedným dedinám. Všetkým,
zdruţeným do mikroregiónu RENTAR. Na prvom stretnutí s pár občanmi sa nás pýtali na to, ako sa nám na Strelníkoch
ţije, čo sa nám páči a na čo sme hrdí, ale reč sa zvrtla aj na riziká, znevýhodnenia a problémy, ktoré by sa mali riešiť.
Pozorne načúvali kaţdému názoru a zapisovali ich farebnými fixkami na veľké biele papiere, prilepené na steny
Kultúrneho domu. Biele papiere boli čoraz farebnejšie a pomaly uţ na ne nebolo kde dopisovať...
Hŕstka ľudí dokázala diskutovať, zamyslieť sa nad ţivotom v obci a dokázala naformulovať aj to, aké chceme mať naše
Strelníky o 20 rokov. Maličkosť? Nie celkom. Išlo totiţ o základ ďalších stretnutí v rámci mikroregiónu, na ktoré
prichádzali
dvaja, traja či štyria
zástupcovia za kaţdú obec, kde sa uţ
rozprávalo o vzájomných problémoch
a príleţitostiach. Tieţ sa vyprávalo
a kreslilo, sem-tam zaiskrilo. Ale vţdy
korektne. Po niekoľkých stretnutia
v Medzibrode sa ostatné, decembrové
uskutočnilo v Ľubietovej. Obyvatelia
a vedenia
obcí
hovorili
o svojich
kultúrnych a športových akciách, ktoré
pripravujú na rok 2007. Niektoré z nich sa
budú
organizovať
pod
spoločnou
hlavičkou mikroregiónu.
A na čo je to všetko vlastne dobré? Nuţ
minimálne na to, aby sme spoločne dali
dohromady dôleţitý dokument. Nesie
zloţitý názov: Plán hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja
mikroregiónu
RENTAR. Jeho význam by sa dal
zjednodušene zhrnúť asi takto: ide
o dokument, v ktorom budú zhrnuté všetky riziká i príleţitosti pre rozvoj mikroregiónu a jednotlivých členských obcí. Ak
úradníci v Bruseli či Bratislave nájdu v spomínanom dokumente napríklad potrebu čistiarní odpadových vôd pre región,
je väčšia šanca, ţe nám na to prispejú. To je základ, spoločne dospieť k cieľom a úlohám, a spoločne pracovať na ich
riešení. Ale stále sme len na začiatku...Na najbliţšom januárovom stretnutí by sa malo hovoriť o spoločnej internetovej
stránke mikroregiónu a o štvrťročníku pre všetky obce mikroregiónu RENTAR.
TEXT: Miroslav Debnár
FOTO: Zdenko Majer

TICHÁ NOC SA SPIEVA UŽ 188 ROKOV
Tichá noc, svätá noc... kto by nepoznal melódiu
a aspoň jednu, dve slohy tejto vianočnej „hitovky“.
Väčšina z nás ale netuší, že táto na celom svete
populárna vianočná koleda oslávi tieto Vianoce už
stoosemdesiatosem rokov. Nikto by dnes nepovedal, že
Franz Gruber, učiteľ a organista kostola sv. Mikuláša v
rakúskej dedinke Oberndorf, napísal takú krásnu
melódiu napochytro – horúcim perom a to údajne aj
vďaka myšiam, ktorým v zime 1818 prišli na chuť aj
oberndorfské organové mechy. Keď Franz v
štedrovečerné ráno zistil že, organ je pokazený, utekal sa
poradiť s mladým kaplánom Jozef Mohrom. Ten vytiahol
zo zásuvky jednu zo svojich starších básní, ku ktorej ešte
ten deň Gruber skomponoval hudbu.
Tichá noc prvýkrát odznela 25. decembra 1818 v
sprievode
gitary
za
spevu
oboch
autorov,
podporovaných detským zborom. Táto netradične

prevedená vianočná pieseň najprv dedinčanov zaskočila,
ale zakrátko sa im tak zapáčila, že ju začali šíriť do
celého okolia.
Dnes je Tichá noc preložená do viac ako 300 jazykov
sveta, medzi inými aj do japončiny (Kiyoshi kono yoru),
arabčiny, hindčiny a
mnohých ďalších. Na
Vianoce 1914 ju v
zákopoch pri Belgickom
mestečku Ypres dokonca
spievali
znepriatelené
Anglické a Nemecké
vojska ako jednu z mála
kolied ktorej melódiu
poznali obe strany.
Čo dodať na záver? Hádam len zaželať „tichú noc“ a
príjemné prežitie Vianočných sviatkov.
Zdenko Majer
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA ROKU 2006
Narodenie detí v roku 2006
Šimon Gálus č. 312
24. 3. 2006
Samuel Kováč č.233
6.4. 2006
Sandra Babicová č.67
25. 5. 2006
Markéta Mydlová č. 35
13. 6. 2006
Natália Majerová č. 151
27. 7. 2006
Viktória Lamperová č.155
4. 8. 2006
Andrej Majer č. 158
8. 8. 2006
Nikola Majerová č. 126
17. 8. 2006
Dorota Vrlíková č. 83
4. 10. 2006
Tereza Majerová č. 296
27.10. 2006

Úmrtie občanov v roku 2006
25. 1. 2006 Mária Kováčová
č. d. 7
9. 2. 2006 Elena Ďurišová
č. d. 268
15. 2. 2006 Igor Čief
č. d. 224
19. 4. 2006 Mária Čiefová
č. d. 164
25. 4. 2006 Pavel Gráner
č. d. 132
6. 7. 2006 Milan Lamper
č. d. 17
27. 8. 2006 Pavel Majer
č. d. 292
26.10.2006 Zuzana Čiefová
č. d. 271
9.11.2006 Teodor Majer
č. d. 195
13.12.2006 Mária Majerová
č. d. 104

Manţelstvo uzavreli:
Iveta Matulová a Milan Majer 29. 4. 2006
Eva Majerová a Juraj Gálus 26. 5. 2006
Ivan Kováč a Eva Krpelánová 3. 6. 2006
Dana Majerová a Peter Lamper 7. 10. 2006
Soňa Majerová a Štefan Čief 21. 10. 2006
Elena Majerová a Marek Humeňanský 25. 10. 2006

 Malý vianočný receptár 
Medovníčky
Potrebujeme: 65 dkg hladkej múky, 15 dkg medu, 25 dkg práškového cukru, 5 dkg rozpusteného masla, 3 celé
vajcia, 1 žĺtok, 1 lyžičku perníkového korenia, 2 kávové lyžičky sódy bikarbóny, trochu rumu, 4 – 5 lyžíc mlieka.
So surovín zamiesime cesto, ktoré necháme hodinu postáť. Potom z neho vykrajujeme medovníčky, ktoré
pečieme vo vyhriatej rúre (200 stupňov Celzia) 8 aţ 10 minút. Ešte teplé cesto potrieme jedným bielkom, ktoré
sme zmiešali s jednou lyţicou vody, aby sa naše medovníčky pekne leskli. Zdobíme podľa fantázie.
Recept je od pani Marty Majerovej – Ondrišovie.



Medvedie labky
Potrebujeme: 30 dkg hladkej múky, 25 dkg palmarinu, 15 dkg mletých orechov, 15 dkg práškového cukru, jeden
vanilkový cukor, trochu mletej škorice, citrónovú kôru a jedno vajíčko.
Všetky suroviny spracujeme, naplníme cestom formičky, ktoré sme predtým vysypali hladkou múkou.
Upečieme a obalíme v cukre.



Vanilkové rožky
Potrebujeme:40 dkg hladkej múky, 15 dkg mletých orechov, 15 dkg práškového cukru, 1 vajíčko, 30 dkg masla
(hera). Zamiesime a necháme 1-2 hodiny postáť. Pečieme v mierne vyhriatej rúre.
OBECNÉ ZVESTI Vám želajú požehnané vianočné sviatky a počas celého roka 2007 veľa pohody a radosti
zo života! Budeme radi, ak sa v novom roku stanete spolutvorcami našich – vašich novín aj vy!
OBECNÉ ZVESTI. Noviny obyvateľov, priateľov a návštevníkov Strelník. Štvrťročne vydáva Obecný úrad v
Strelníkoch. Adresa redakcie: OÚ Strelníky, PSČ: 976 55, tel.:048/4295331. Vedie redakčná rada
(zodpovedný redaktor Miroslav Debnár). Príspevky sú krátené. Vyjadrujú názor autora. Dátum vydania:
19.12.2006. Ročník IV. Číslo: tretie. Zadarmo rozširuje Obecný úrad.
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