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O ideálnej dovolenke

Každý z nás má svoje vlastné predstavy o ideálnej dovolenke.
Pre niekoho je ňou povaľovanie sa na jadranskej pláži, prípadne
popíjanie chladeného pivka kdesi pri brehoch Zemplínskej šíravy. Iný
netúži po ničom inom len spoznať severské krajiny či poprechádzať
sa po alpských kopcoch a hľadať tam kdesi fialovú kravu Milku…
Ja mám svoju ideálnu dovolenku už za sebou. Skončila sa len
pred pár dňami. Neodohrávala sa na žiadnom zo spomínaných
miest. Voľné chvíle som trávil v našej obci a jej okolí. A či som spoZahodiť chceme tradície za hlavy? kojný? Nuž, naozaj sa nemám na čo sťažovať. Okrem, toho, že vyšlo
počasie a pohrabalo sa seno, som strávil niekoľko dní na Novej
Veď brezy rastú stále v chotári.
ceste (áno, pri tej kolibe).
Je celkom možné, že týmto rokom sa zo mňa stane hubár (čo by
Mládencov nieto? Či nemajú chuť
som predtým nikdy nepovedal). Naozaj rástli poriadne, keď už som
aj hlavný májik vyzdvihnúť?
nejaké hríby našiel aj ja. Keď k tomu pridáte dlhé slnečné dni pred
Jánom, teplé noci a spev vtákov zavčas rána, vôňu ihličia či smoly
Keď teda mladí tradície nectia,
spod kôry smreka… Aj dym z horiaceho ohníka má svoje čaro (keď
ho nie je veľa, samozrejme). Na Novej ceste sa po takmer 30 rokoch
pre starých asi bude cesta
opäť rozozvučal zvuk kosy, pod ktorou pokorne klesala tráva. Koľkí
z vás si teraz zaspomínali, ako to bolo, veď si na to ešte istotne
o hlavný máj sa o rok postarať
pamätáte.
Turíciam správny formát dať.
Vrcholom mojej dovolenky však bolo prežiť tú veľkú búrku
v maringotke na Bukovine, v ktorej nám Julo uvaril vynikajúce valaNech nad dedinou stužky vejú,
ské halušky (možno raz prinesieme v zvestiach aj recept na ne).
Zapili sme ich fantastickou kyslou žinčicou, podebatili sme o živote
konármi máva breza mladá,
ako ide… a bolo to také obyčajné a krásne zároveň.
A čo tým chcem všetkým vlastne povedať? Len toľko, že leto je
nie ako dnes, keď oko naše márne
ešte na začiatku a je na každom z nás, či si počas neho splníme
turíčny strojný májik hľadá.
naše sny a túžby. Či už sú to sny o mori, vysokotatranských štítoch,
či o spoznávaní antických pamiatok…
(Ľudmila Hrnčiariková)
Sny sa však dajú žiť aj v našej dedine a jej krásnom okolí.

Turíce – sviatok jarný,
kamže sa podel májik švárny?
Nevejú farebné stužky na námestí,
či sa tam vari briezka nepomestí?

(Miroslav Debnár)

Kúpalisko na ihrisku za Hýblikom je
otvorené denne
od 10.00 do 20.00
Vstupné:
• deti do 15 rokov
15,– Sk
• deti nad 15 rokov a dospelí
30,– Sk
Zakúpením vstupenky a vstupom
do priestoru kúpaliska sa návštevníci majú správať podľa týchto prevádzkových pokynov:
• používať kúpalisko mimo stanoveného času prevádzky kúpaliska nie je dovolené aj z bezpečnostných dôvodov,
• v priestoroch bazénov nie je dovolená konzumácia nápojov a jedál,
• na kúpalisko nemôžu prísť osoby
choré nákazlivou chorobou, ako
aj osoby pod vplyvom alkoholu,
• z kúpaliska môže byť vykázaný aj
ten návštevník, ktorý napriek napomenutiam porušuje poriadok
kúpaliska,
• vstup do priestorov bazénov je
len cez brodítko so sprchami,
• pre návštevníkov kúpaliska slúžia
sociálne zariadenia v budove
šatní,
• návštevníci, sa vo vlastnom záujme musia pohybovať opatrne
na podlahách a teréne a vyvarovať sa pošmyknutiu alebo úrazu,
• správca kúpaliska nenesie zodpovednosť za škody,
• za poranenia a úrazy, ktoré si
návštevníci spôsobia vlastnou
neopatrnosťou, alebo nedodržaním tohto poriadku nezodpovedá
prevádzkovateľ kúpaliska,
• skákanie z okrajov bazéna do
bazénov je prísne zakázané,
• návštevníci sú povinní dbať
o vlastnú bezpečnosť i ostatných
kúpajúcich sa v bazéne,
• návštevníci sú tiež povinní šetriť
zariadenie kúpaliska, zbytočne
neplytvať vodou a v prípade
spôsobenia škody, musia túto
uhradiť.

2/2007

2

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného 5. mája 2007
Prejednanie dôvodovej správy
a návrhu VZN o prevádzkovom
poriadku
pohrebiska
a domu
smútku:
Starosta obce predniesol dôvodovú
správu návrh uznesenia o prevádzkovom
poriadku pohrebiska a domu smútku takto:
Obecné zastupiteľstvo obce Strelníky
vo veciach územnej samosprávy podľa § 4
ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s § 16 ods. 1
a 2 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na všeobecne záväznom nariadení
č. 01/2007 (ďalej lej „nariadenie“).
Dôvodová správa
Navrhovateľ návrhu nariadenia: starosta
obce.
Národná rada SR 23. 9. 2005 sa
uzniesla na zákone č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“).
Tento zákon nadobudol účinnosť 1. 11. 2005.
Ustanovením zákona o pohrebníctve sa
prvýkrát v Slovenskej republike vytvorila
komplexná právna úprava pre činnosti, súvisiace s pochovávaním zomrelých vrátane
zabezpečovania a výkonu služieb spojených
s pochovávaním. Ide tu o pomenovanie
a právne vymedzenie kompetencií, úloh,
povinností a práv fyzických osôb, fyzických
osôb podnikateľov, právnických osôb
i orgánov štátnej správy a obcí v oblasti
pohrebníctva. Zámerom zákona je okrem
iného, čo najjasnejšie upraviť vzájomné
vzťahy medzi obstarávateľmi pohrebu
a poskytovateľmi
služieb,
súvisiacich
s pochovávaním.
Podľa § 16 ods. 1, 2 a 4 zákona
o pohrebníctve obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo
zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku
v inej obci. Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama podľa tohto zákona alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska. Ak
má pohrebisko vybudovaný dom smútku,
musí mať tento chladiace zariadenie na
uloženie ľudských pozostatkov. Ak má pohrebisko dom smútku bez chladiaceho zariadenia, prevádzkovateľ pohrebiska je podľa §
33 ods. 4 zákona o pohrebníctve povinný do
troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti

tohto zákona, t. j. do 1. 11. 2008 zabezpečiť
vybavenie domu smútku chladiacim zariadením.
Prevádzkovanie pohrebiska podľa § 18
zákona o pohrebníctve zahŕňa najmä:
a) výkopové
práce
súvisiace
s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene
na pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
Zákon o pohrebníctve v § 19 ods. 1
ustanovuje povinnosť prevádzkovateľovi
pohrebiska vypracovať prevádzkový poriadok
pohrebiska a pri svojej činnosti sa ním riadiť.
Prevádzkový poriadok pohrebiska bol vypracovaný v zmysle § 19 ods. 3 a § 20 zákona
o pohrebníctve. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva návrh prevádzkového poriadku
pohrebiska
schválil
rozhodnutím
č.
2006/02459 zo dňa 26. 10. 2006 v zmysle §
19 ods. 2 zákona o pohrebníctve.
Prevádzkový poriadok pohrebiska
upravuje:
a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska
v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebisku a zachovaním dôstojnosti
tohto miesta; spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení, ak je taká úprava potrebná,
e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov
a plán miest na pochovávanie,
g) dĺžku tlecej doby podľa § 22 ods. 2,
h) spôsob nakladania s odpadmi,
i) cenník služieb.
Úprava práv a povinností v tejto
z etického hľadiska citlivej oblasti, vychádza
z tradície našej obce a snaží sa zohľadniť
praktické potreby našej obce a zároveň aj
náboženské cítenie a zvyklosti.

Prevádzkový poriadok kladie dôraz na
povinnosť dôstojne zaobchádzať s ľudskými
pozostatkami (sú mŕtve ľudské telo)
a ľudskými ostatkami (sú ľudské pozostatky
po pochovaní) tak, aby nedošlo k ohrozeniu
verejného zdravia alebo verejného poriadku.
V záujme zachovania verejného poriadku na pohrebisku a vyvodenia zodpovednosti za porušenie povinností ustanovených
v prevádzkovom poriadku pohrebiska je
nevyhnutné, aby obecné zastupiteľstvo obce
sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení o prevádzkovom poriadku pohrebiska
(ďalej len „nariadenie“).
V predloženom návrhu nariadenia obec
reguluje spoločenské vzťahy a usmerňuje
správanie fyzických a právnických osôb, aby
tieto vzťahy pôsobili v určitom poriadku
v oblasti pohrebníctva.
Nadobudnutím účinnosti nariadenia sú
subjekty (nachádzajúce sa na pohrebisku),
na ktoré sa vzťahuje, povinné podľa neho
postupovať a dodržiavať ho. Porušenie nariadenia možno sankcionovať, t. j. uložiť
pokutu za priestupok do 1 000,– Sk a za iný
správny delikt do 200 000,– Sk.
Obec pri výkone samosprávy podľa § 4
ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečuje výstavbu a údržbu
a vykonáva správu obecného cintorína. Obec
môže prevádzkovať pohrebisko sama podľa
§ 16 ods. 2 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obec môže vo veciach územnej
samosprávy vydávať nariadenia.
Návrh nariadenia je v súlade s Ústavou
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,
zákonmi a medzinárodnými zmluvami,
s ktorými vyslovila súhlas Národná rada
Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
V dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu
schváliť predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovom poriadku
pohrebiska.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie dôvodovú správu a návrh VZN
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu
smútku a jednohlasne schválilo VZN č.
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01/2007
o
prevádzkovom
poriadku
pohrebiska a domu smútku.
Kompletné znenie VZN uvádzame na
ďalších stranách.
Prejednanie dotácie pre TJ Družstevník Strelníky na rok 2007
z rozpočtu obce.
Starosta obce na základe žiadosti TJ
Strelníky zo dňa 00. 4. 2007predniesol návrh
zmluvy na poskytnutia finančnej dotácie pre
TJ Družstevník Strelníky z rozpočtu obce
v čiastke 20 000,– Sk na chod futbalového
klubu.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prednesenú správu a schválilo zmluvu
o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu obce pre
TJ Družstevník Strelníky na rok 2007
v čiastke 20 000,– Sk v zmysle uzatvorenej
zmluvy.
Prejednanie návrhu na nákupu
rozhlasovej ústredne pre miestny
rozhlas.
Starosta obce predniesol návrh na zakúpenie novej ústredne pre miestny rozhlas
z dôvodu, že terajšia ústredňa bola vyrobená
a zabudovaná v 60. rokoch minulého storočia
ju už morálne zastaralá a značne poruchová.
Na jej časté opravy obec ročne vynakladá
značné finančné prostriedky zo svojho rozpočtu. Podľa vyjadrenia organizácie, ktorá tieto
opravy vykonáva už na tento typ rozhlasovej
ústredne nie je možné zabezpečiť náhradné
súčiastky a z tohoto dôvodu môže nastať
taká situácia, že obec bude bez funkčného
miestneho rozhlasu. Miestnym rozhlasom
slúži okrem iného i na vyhlasovanie mimoriadnych udalostí v obci čo v prípade výpadku
ústredne nebude možné a následne môže
dôjsť ku vzniku veľkých hospodárskych škôd
na majetku obci i samotných občanov.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh na zakúpenie novej ústredne pre
miestny rozhlas a schválilo zakúpenie novej
ústredne pre miestny rozhlas v hodnote
53 000,– Sk

Informácia o stave príprav na spojenie ZŠ a MŠ.
Starosta informoval poslancov o stave
príprav na spojenie ZŠ a MŠ. Boli zahájené
jednanie s jednotlivými inštitúciami, ktoré sa
musia k spojeniu ZŠ a MŠ vyjadriť. Sú to rady
školy pri ZŠ a MŠ, Krajský školský úrad B.
Bystrica, Inšpekcia práce B. Bystrica, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru B. Bystrica, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva B. Bystrica, Štátna školská
inšpekcia, Školské inšpekčné centrum B.
Bystrica a následne Ministerstvo školstva SR
Bratislava.
Rôzne
a) Na základe Volebného programu OZ
a Plánu rozvoja obce na roky 2007 –
2011 bol prejednaný návrh na ukončenie
viacúčelového
ihriska
pri
ZŠ
v Strelníkoch. Na základe poslaneckého
návrhu obec zabezpečí upravenie hracej
plochy umelým trávnikom. Predpokladaná čiastka 600 000.- Sk.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
návrh na ukončenie viacúčelového ihriska
pri ZŠ v Strelníkoch a úpravu hracej plochy s položením umelého trávnika. Ďalej
poverilo starostu obce vykonaním prieskum trhu a zistenia dodávateľa pre montáž umelého trávnika a schválilo úpravu
hracej plochy s položením umelého trávnika za finančného nákladu 600 000,– Sk
z rozpočtu obce.
b) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou fi. Channel Donovaly zo dňa 20. 4.
2007 o kúpu pozemku č. parcely 787 v k.
ú. Strelníky v časti na Híbliku.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
žiadosť fi. Channel Donovaly zo dňa 20.
4. 2007 a jednohlasne neschválilo predaj obecného pozemku v časti za Híblikom
parcela KN 787 v k. ú. Strelníky firme
Channel Donovaly.

o zakúpenie nábytku a hračiek z prostriedkov školného. Požadovaná čiastka
59 983,– Sk.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
žiadosť riaditeľky MŠ Mgr. Majerovej
o zakúpenie nábytku a hračiek z prostriedkov školného v požadovanej čiastka
59 983,– Sk a schválilo žiadosť riaditeľky
MŠ Mgr. Majerovej a súhlasí s zakúpením hračiek z prostriedkov školného vo
výške 10 273,– Sk. (kĺzačka veľká 1 ks,
húpačka pre deti 1 – 3 roky 1 ks, súpravu
záhradného náradia 1 ks, fúrik do piesku
1 ks).
Diskusia
V diskusii starosta informoval poslancov o zrušení prevádzky espresa, na základe
výzvy nie je o uvedené priestory záujem.
Zabezpečiť vyriadenie zdravotného
strediska.
Upozornenie na to že sa nevyváža komunálny odpad pri č. domu 149.
Písomne upozorniť majiteľov psov č.
domu 14, 100 a 158 na volný pohyb ich psov
v intraviláne obce. Nakoľko niektorí spoluobčania nevedia ako treba postupovať pri voľnom vodená psa po území obce, na ďalších
stranách uvádzame znenie VZN č. 4/2002
o vodení psa mimo chovného priestoru.
Komisia životného prostredia, výstavby,
lesného a vodného hospodárstva vykoná
kontrolu vybavenia jednotlivých objektov
obce žumpami a zároveň aj kontrou stavu
čistoty a poriadku v obci a jej okolí – informáciu uverejniť v obecných novinách.
Zabezpečiť pristavenie veľkokapacitného kontajnera do priestoru pred obecnú
hasičskú zbrojnicu za účelom likvidácie veľkoobjemového odpadu.
Na záver p. Majer – starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí
a zasadnutie ukončil.

c) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou riaditeľky MŠ Mgr. Majerovej

Všeobecne záväzné nariadenie obce Strelníky
č.1/2007
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
Obecné zastupiteľstvo obce Strelníky
vo veciach územnej samosprávy podľa § 4
ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 16 ods. 1 a 2 zákona č.
470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský

zákon) v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto:
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu

smútku obce Strelníky (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje rozsah služieb, poskytovaných v dome smútku a na pohrebisku,
povinnosti prevádzkovateľa domu smútku
a pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového
miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska
a cenník služieb.
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§2
Prevádzkovateľ domu smútku
a pohrebiska
Dom smútku a pohrebisko prevádzkuje obec
Strelníky (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“).
§3
Rozsah služieb poskytovaných v dome
smútku
Prevádzkovateľ poskytuje v dome smútku
služby:
a) chladiace zariadenie na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
b) obradnú sieň na vykonávanie smútočných obradov (podľa dohody
s obstarávateľom pohrebu).

1)

2)

3)
4)

5)

6)

§4
Správa domu smútku
Prevádzkovateľ zabezpečuje:
a) správu domu smútku a funkčnosť
chladiacich zariadení,
b) prevzatie ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho
a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom. Ak ide v súvislosti
s úmrtím o podozrenie zo spáchania
trestného činu, len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom
konaní.
Dom smútku slúži na:
a) uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0 °C až 5 °C,
ak doba od úmrtia do pochovania
presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, tieto sa
uložia do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty
nižšej ako –10 °C. Mraziace zariadenie bude pre takéto prípady využívané na základe dohody v nemocnici F.
D. Roosevelta,
b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.
Cirkevné a občianske smútočné obrady
zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.
Dom smútku sa otvára pre smútiacu
rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.
Prevádzkovateľ domu smútku umožní 30
minút pred konečným uzavretím rakvy
pred pochovaním prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb.
Zamestnanci prevádzkovateľa domu
smútku pri manipulácii (otváraní, uzatváraní) s rakvou sú povinní citlivo a slušne

správať sa k obstarávateľovi pohrebu
a blízkym osobám a byť primerane oblečení.
§5
Rozsah služieb poskytovaných v pohrebisku
Prevádzkovateľ v pohrebisku poskytuje služby:
a) výkopové práce, súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonávanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene
na pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
g) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
h) dodávku vody.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

§6
Užívanie hrobového miesta
Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov.
Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa o uzatvorenie nájomnej zmluvy na užívanie hrobového
miesta.
Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom pohrebu, ako nájomcom spísať
zmluvu o nájme užívania hrobového
miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) na
dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná
skôr, ako po uplynutí 10 rokov odo dňa
uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
Po predložení platnej nájomnej zmluvy
obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ
určí a vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest
na pochovávanie.
Hĺbka hrobu na ukladanie ľudských pozostatkov pre dospelú osobu a dieťa
staršie ako 10 rokov musí byť najmenej
1,6 m; a dieťa mladšie ako 10 rokov
1,2 m. Rakva s ľudskými pozostatkami
musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške minimálne
1,2 m. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.
Za dočasné užívanie hrobového miesta
nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné
a úhrady za služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie
a zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody) poskytované s užívaním hrobového miesta za:
a) jeden hrob vo výške 50,– Sk za obdobie jedného kalendárneho roka,

b) dvoj hrob vo výške 80,– Sk za obdobie jedného kalendárneho roka,
c) uloženie urny vo výške 20,– Sk za
obdobie jedného kalendárneho roka,
d) detský hrob 25,– Sk za obdobie jedného kalendárneho roka.
§7
Povinnosti prevádzkovateľa domu smútku
a pohrebiska
Prevádzkovateľ domu smútku a pohrebiska je
povinný:
1) Zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť
komunikácie pred domom smútku
a chodníkov v pohrebisku.
2) Pred smútočným obradom pripraviť smútočnú obradnú sieň v dome smútku.
3) Dočasne uložiť ľudské pozostatky do
chladiaceho zariadenia v dome smútku.
4) Dezinfekciu chladiacich zariadení vykonávať pri ich čistení a po každom uložení
ľudských pozostatkov.
5) Vykonávať upratovanie všetkých priestorov v dome smútku po každom smútočnom obrade.
6) Zabezpečiť údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania dôstojnosti miesta. Vysádzať
a udržiavať dreviny na pohrebisku
a v prípade potreby ich spílenia zabezpečí spílenie prostredníctvom oprávnenej
osoby.
7) Starať sa o dôstojnosť hrobov zomretých
osôb, ktoré patrili do významného kultúrneho a spoločenského života v prípade,
že o takéto hroby sa nemá kto starať.
8) Upozorniť nájomcu hrobového miesta na
nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť
pohrebiska.
9) Dohliadať na ukladanie odpadu z hrobov
do zbernej nádoby na to určenej.
10) Dodržiavať základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci pri prevádzkovaní domu smútku
a pohrebiska v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
11) Osoby vykonávajúce činnosti súvisiace
so zabezpečovaním prevádzky domu
smútku a pohrebiska sú povinné používať
osobné ochranné pracovné prostriedky a
sú povinné citlivo a slušne sa správať
k blízkym osobám mŕtveho a ostatným
osobám.
12) Viesť evidenciu pohrebiska v zaviazanej
knihe, ktorá obsahuje osobné údaje osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom
mieste uložené, osobné údaje nájomcu
hrobového miesta a údaje stanovené v
§ 21 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
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(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov. Nové skutočnosti a zmeny údajov vedených v evidencii je prevádzkovateľ pohrebiska povinný zapísať do 10
dní odo dňa oznámenia skutočnosti.
13) Písomne informovať nájomcu hrobového
miesta o skutočnosti, že uplynie lehota,
za ktorú bolo nájomné zaplatené a informáciu doručiť najmenej 5 mesiacov pred
uplynutím lehoty, za ktorú bolo nájomné
zaplatené. Ak mu nie je známa adresa
alebo sídlo nájomcu uverejní túto informáciu na úradnej tabuli pohrebiska.
§8
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1) Nájomca hrobového miesta je povinný na
vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcemu
zachovaniu dôstojnosti hrobového miesta.
2) Odpad z hrobového miesta nájomca je
povinný uložiť do zbernej nádoby na to
určenej.
3) Je povinný platiť nájomné a úhrady za
služby poskytované s užívaním hrobového miesta.
4) Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny
na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
b) umiestňovať lavičky na pohrebisku
bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
c) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného
súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
d) fajčiť na pohrebisku,
e) odhadzovať odpadky mimo zberných
nádob na to určených,
f) vodiť psov na pohrebisko,
g) robiť hluk na pohrebisku,
h) neoprávnene zasahovať do iného
hrobového miesta,
i) vstup deťom do 10 rokov do pohrebiska bez sprievodu dospelej osoby.
§9
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) na pohrebisku a v dome smútku
správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,
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b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo
zaobchádzať so zariadeniami, ktoré
slúžia verejnému záujmu.
2) Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného
súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
b) fajčiť na pohrebisku,
c) odhadzovať odpadky mimo zberných
nádob na to určených,
d) vodiť psov na pohrebisko,
e) robiť hluk na pohrebisku,
f) neoprávnene zasahovať do iného
hrobového miesta.
§ 10
Prístup pohrebiska verejnosti
Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín
denne.
§ 11
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov
a plán miest na pochovávanie
1) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením.
2) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa
ukladajú do zeme na pohrebisku.
3) Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom pohrebiska.
4) Výkopové práce súvisiace s pochovávaním vykonáva rodina zosnulého alebo
prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorí sú
povinní zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky.
5) Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú
po jednom do každého hrobu, ak dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie
do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky sa môžu do toho istého hrobu
uložiť, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
6) Plán miest na pochovávanie sa nachádza
u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového
poriadku.
§ 12
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe
najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí
trvať najmenej 10 rokov odo dňa uloženia
ľudských pozostatkov do hrobu.

§ 13
Spôsob nakladania s odpadmi
1) Nájomníci
hrobového
miesta
a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad
z hrobového miesta do zberných nádob
na to určených na pohrebisku.
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na
zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu,
ktorú vyváža pravidelne podľa potreby osoba
oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov. Podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi sú upravené vo
všeobecne záväznom nariadení obce Strelníky. Za zber, odvoz komunálneho odpadu
a udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby
zodpovedá správca pohrebiska.
§ 14
Cenník služieb
1) Za poskytovanie služieb v dome smútku
prevádzkovateľ určuje ceny:
a) uloženie
ľudských
pozostatkov
v chladiacom zariadení za každý aj
začatý deň 441,– Sk,
b) vykonávanie smútočného obradu
v obradnej sieni 300,– Sk,
2) Za poskytovanie služieb na pohrebisku
prevádzkovateľ určuje ceny:
a) kopanie hrobu (vrátane zasypania,
prvotné úpravy a odvoz prebytočnej
zeminy) – letné obdobie
• jednoduchý: 1 500,– Sk
• hĺbkový: 2 000,– Sk
b) kopanie hrobu (vrátane zasypania,
prvotné úpravy a odvoz prebytočnej
zeminy) – zimné obdobie:
• jednoduchý: 1 800,– Sk
• hĺbkový: 2 100,– Sk
§ 15
Záverečné ustanovenie
1) Tento prevádzkový poriadok schválil
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Banská Bystrica rozhodnutím č. 02459 zo
dňa: 26. 10. 2006.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení
č. 01/2007 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Strelníky na svojom rokovaní
5. 5. 2007 uznesením č. 15/2007.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Strelníky
č.4/2002
o vodení psa mimo chovného priestoru
Obecné zastupiteľstvo obce Strelníky
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a ustanovení
§ 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 3 zákona
NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov, sa uznieslo
na tomto:
§1
Vymedzenie pojmu
Voľným pohybom psa je pohyb psa bez
vôdzky mimo chovaného priestoru alebo
zariadenia na chov.

1)

2)
3)

4)

5)

§2
Evidencia psov
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90
dní na území obce podlieha evidencii
psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je
povinný prihlásiť psa do evidencie
v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete
v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
Evidenciu vedie obec.
Do evidencie sa zapisuje najmä
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní
psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého
pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa
pes na území obce zdržiava, ak sa
umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré
sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti
alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo
má byť pes evidovaný.
Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do
evidencie evidenčnú známku psa (ďalej
len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes
evidovaný a údaj o tom, či je pes nebez-

pečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6) Známka je neprenosná na iného psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky zistil, oznámiť obci, kde je pes
evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa
za úhradu 50,– Sk vydať náhradnú známku.
§3
Chov psa
Každý, kto chová alebo drží psa, alebo ho má
v opatere, je povinný urobiť opatrenia na
zabránenie jeho úteku.

1)

2)

3)

4)

§4
Vodenie psa
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov môže len osoba, ktorá
je fyzicky a psychicky spôsobilá
a schopná ho ovládať v každej situácii,
pričom je povinná predchádzať tomu, aby
pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať
vzniku škôd na majetku, prírode
a životnom prostredí, ktoré by pes mohol
spôsobiť.
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov môže
len osoba, ktorá je plne spôsobilá na
právne úkony.
Psa možno vodiť na verejné priestranstvo
a na miesta, na ktorých je voľný pohyb
psa zakázaný, len na vôdzke
a s nasadeným náhubkom.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo
osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.

§5
Voľný pohyb psa
1) Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa
v intraviláne obce.
2) Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
sú viditeľne označené tabuľami zákaz
voľného pohybu psa.
§6
Vstup so psom
1) Vstup so psom je zakázaný
a) do budovy základnej školy, materskej
školy, zariadenia školského stravovania, do budovy v ktorej sídlia orgány

obce, kostola, kultúrneho domu, obchodných, pohostinských a reštauračných jednotiek,
b) do areálu základnej školy, materskej
školy, zariadenia školského stravovania, kostola, cintorína.
2) Miesta, kde je vstup so psom zakázaný,
sú viditeľne označené tabuľami s označením zákaz vstupu so psom.
§7
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi,
je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
§8
Zodpovednosť za porušenie nariadenia
1) Starosta môže právnickej osobe alebo
fyzickej osobe, oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenia zákona NR
SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov
a ustanovenia tohto nariadenia uložiť
v zmysle ustanovenia § 13 ods. 8 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov
pokutu do 200 000,–Sk.
2) Fyzická osoba, ktorá poruší, ustanovenia
zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania
psov a ustanovenia tohto nariadenia sa
dopúšťa priestupku podľa ustanovenia
§ 7 cit. zákona. Za priestupok obec uloží
pokutu do 5 000,–Sk.
3) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie,
dopustí priestupku opakovane, možno
mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku
pokút uvedených v odseku 1) a 2).
§9
Kontrola dodržiavania nariadenia
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva komisia na ochranu verejného poriadku
a zodpovedný zamestnanec obce.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2002
schválilo obecné zastupiteľstvo Obce
Strelníky na svojom rokovaní 30. 9. 2002
uznesením č. 26/2002
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho
zverejnení na úradnej tabuli.
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Druhý výlet
turistického oddielu
Ďalší výlet Turistického oddielu pri TJ Družstevník Strelníky
smeroval na Hrb – geografický stred Slovenska. Približne
v rovnakom počte ako minule sme v peknom počasí prešli dole do
doliny a potom sme už šliapali hore do kopca. Výlet sme zavŕšili
„opekačkou“ pri chate na Hrbe. A potom sme sa už pobrali domov.
Urobili sme dobre, podvečerom sa totiž dedinou prehnal poriadny
letný dážď. Výhľad z Hrbu i Vepra aj na rodnú obec však stál za to.
O termíne a cieli ďalšej túry sa včas dozviete. Veríme, že
sa k nám pridajú aj ďalší záujemcovia, ktorí dosiaľ nenabrali odvahu či jednoducho nebol čas.
A tu je ešte zopár záberov, ktorými vám chceme výlet na
Hrb priblížiť.:

3. Pod Veporskými skalkami - to už je Národná prírodná rezervácia.

1. Najskôr sme putovali popod Štiglicu a onedlho sme sa už ocitli
v doline Hutnej.

4. A sme hore! Tu je stred Slovenska. Ešte zápis do knihy výstupov
a môžeme ísť dole ku chate.

2. Po strmšom šliapaní sme si vydýchli pod Veprom pri poľovníckej
chate.

5. Po náročnom výstupe sme energiu dočerpali pri opekaní slaniny
a iných dobrotách…
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Zachráňme

VARTU!
Možno sa to na prvý pohľad zdá ako
prehnané konštatovanie, ale z poznania
situácie okolo tejto časti nášho chotára viem,
že ide o vážnu záležitosť.
V nasledujúcich riadkoch chcem vysvetliť, o čo vlastne ide. V poslednom čase
túto lokalitu dosť často navštevujem a to
v každom ročnom období. Jednoducho som
si túto oblasť obľúbil a to z viacerých dôvodov.
VARTA je neobyčajne zaujímavá časť
prírody v blízkosti našej obce. Dovolím si
tvrdiť, že ani zďaleka nie je docenená jej
skutočná hodnota. Varta je zdola, napríklad
od Hýblika taký, celkom nenápadný kopec.
Jej prednosť je však v tom, čo nám poskytuje, keď sa vyberieme do jej úbočia. Verte,
alebo nie, no čím vyššie stúpate po stráni
tohto známeho kopca, tým krajší pohľad sa
vám naskytá vždy, keď sa otočíte späť. Celá
naša dedina je odtiaľto, ako na dlani. Zo
žiadneho iného miesta, vrátane Hôjna, nie je
na Strelníky taký pekný pohľad! A nielen to.
Z úbočia Varty je prekrásny výhľad na blízke,
ba aj na široké a vzdialené okolie. Určite mi
milovníci prírody a návštevníci tohto miesta
dajú za pravdu. Ten pohľad, len za cenu 15
– 20 minút rezkej chôdze z Hýblika, je obdivuhodný. Len si to predstavte:
„Od neďalekého masívu Vepra so
širokými úbočiami zvažujúcimi sa
k potoku Hutná na východe, cez časť
vzdialeného hrebeňa Nízkych Tatier
a ešte vzdialenejšiu časť Veľkej Fatry na
severe, až po Panský Diel a Kremnické
vrchy, či mnohé ďalšie vrchy, či doliny na
západe.“
Veď už len tieto pohľady stoja za to,

Varta z dediny

Pohľad na Vartu od Zamraznici

aby sme Vartu nielen obdivovali, ale si ju aj
vážili. Ale to nestačí! O Vartu, ako prírodný
útvar sa však treba aj primerane starať, kým
ešte nie je celkom neskoro. Je však už najvyšší čas! Jej dolná a rozľahlá časť zvaná:
Vyše dediny a „Podvarta“ s miernym sklonom svahu je obhospodarovaná Poľnohospodárskym družstvom (PD) Bukovina ako
trvalý, trávny porast. Vďaka tomu je aj náležite udržiavaná. V zimnom období je práve
a len táto časť využívaná ako nenáročný
lyžiarsky terén s dvoma vlekmi. Potiaľ je, zdá
sa všetko v poriadku. No iba zdanlivo! Pomaly už aj stredná, no hlavne horná časť
Varty obrazne povedané začína biť na
poplach!
Práve tá, strmšia časť svahu, nie je príliš vhodná na hospodárske účely. Je len
čiastočne využívaná ako pastvina pre ovce.
Zato práve odtiaľto sú výhľady do okolia
najkrajšie. Ale to ešte nie je všetko. Veď
práve tu najbližšie možno nazbierať jahody
a hlavne čučoriedky, hoci ich nie je veľa. Boli
časy, keď tam v machu pod stromami rástli
aj dubáky, či iné druhy húb. To však Varta
zďaleka nevypadala tak, ako je tomu teraz.
Totiž, práve vrchnejšia časť stráne jedinečnej Varty sa veľmi rýchlo stáva obe-

ťou živelného rozmachu bujných porastov, akého sme svedkami aj v mnohých
ďalších lokalitách nášho chotára. Často
sa nestačíme ani čudovať, ako sa v priebehu
niekoľkých rokov zmenili a neustále sa menia na nepoznanie rozsiahle stráne Pod
Zolnou. Ako rýchlo sa strácajú kedysi lúčne
oblasti Nad Štiglicou, na Novej ceste, nad
Mincou, ale aj pasienky v Štiglici, v Hankuši
a inde. Všímame si, ako sa postupne mení
pôvodný vzhľad napríklad Hôjna? Čo aj
z neho bude o ďalších pár rokov? Budeme
mať húštiny všade okolo nás? Veď súčasťou peknej a zároveň zdravej prírody nie sú
len voľne rastúce kríky, stromy a lesy, ale aj
udržiavané lúky a pasienky s trávou, kvitnúcimi rastlinami, či liečivými bylinkami.
Každoročné brigády PD už zďaleka
nestačia v dostatočnej miere a opakovane
zveľaďovať každú jednotlivú pastvinu. Nežiadúce porasty všetkého možného nám
čoraz viac ukrajujú z úžitkových plôch. Pritom je každému jasné, že takéto príklady
živelného rozmáhania sa hustého krovia
a bujne rastúcich drevín všetkých druhov
s kvalitným
nemajú
nič
spoločné
a udržiavaným lesom. A práve o to tu ide,
aby takýto osud nepostihol aj našu, zatiaľ
málo uznávanú Vartu. Stráň Varty s peknými
výhľadmi je už do značnej miery zarastená
stromami. Čo je ale oveľa horšie, čoraz viac
sa rozmáhajú najrôznejšie kríky, ktoré
v dohľadnej dobe znemožnia nielen výhľady,
ale úplne potlačia volné a trávnaté miesta,
čím sa úplne stratí aj veľká časť pastvy.
„Z rozprávania našich predkov je
známe, že jej názov pochádza práve z jej
pôvodného významu pre obyvateľov
obce. Práve z tohto miesta „vartovali“
strážne hliadky, aby varovali obyvateľov
obce pred Turkami a tiež počas žatvy sa
odtiaľto pozorne sledovalo, či niekde
nehrozia skazonosné požiare. Z tohto
pohľadu je pre nás Varta aj významným
miestom našej histórie.“
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Prečo som napísal tento článok
a v čom vidím tú hrozbu? Mám totiž obavy,
že ak sa nezačneme rýchlo starať o stráne
na Varte, navždy sa stratia v neprehľadnej
húštine divokých a hustých porastov, tak ako
sa to stáva všade inde. Ba už sa tak aj deje!
A to je práve v prípade Varty obrovská škoda! Má totiž svoju hodnotu nielen
z historického pohľadu. Varta má svoje
výnimočné
prednosti
aj
z prírodnokrajinárskeho,
oddychovo-turistického
a športovo-rekreačného hľadiska. A práve
preto ju treba zveľaďovať, kým nie je celkom
neskoro. Varta by mala byť udržiavaná tak,
aby celoročne a trvalo slúžila nielen nám –
súčasníkom, ale aj budúcim generáciám. Ak
má obec záujem na zachovávaní svojich
hodnôt a zároveň na ich rozvoji a propagácii,
tak starostlivosť o túto časť nášho chotára
má svoj nesmierny význam. V plánoch ďalšieho rozvoja „vidieckeho turizmu“ našej
obce by Varta so svojimi možnosťami nemala chýbať. V nadväznosti na už spomenuté
danosti, v jej prospech jednoznačne hovorí
krátka vzdialenosť od obce a tiež jej ľahká
dostupnosť. Tak, ako našou hrdosťou sa
stalo ihrisko, či kúpalisko, tak obľúbeným
miestom vychádzok a oddychu môžu sa stať
svahy Varty a vrchol Vtáčnika. Verím, že
naši občania pochopia a turistickí návštevníci
ocenia jedinečnosť tohto miesta. Veď práve
tadiaľto by mohla viesť atraktívna turistická
trasa: z Hýblika (ktorý je prirodzeným centrom rozvíjajúceho sa cestovného ruchu) do
Varty, až na jej vrchol a potom už pohodlne
rýglom cez Vtáčnik, až na Novú cestu a ďalej
na Bukovinu. Samotný vrchol VARTY (Käčka), vďaka svojej jedinečnosti, by sa
v budúcnosti
mohol
stať
miestom
s upravenou výhliadkou (možno akousi
rozhľadňou) a aj cieľom predĺženia lyžiarskeho vleku. Dosiahne sa tým úplné využitie
celého svahu Varty ako zjazdovky. Len tak
sa stane toto miesto zaujímavejšou a tým aj
navštevovanejšou lokalitou, z čoho bude mať
úžitok aj samotná obec. Mnohí návštevníci
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Aj tento pohľad môže byť čoskoro minulosťou

sa veru čudujú: „Prečo je ten svah len tak
málo využitý?“ Na to však bude potrebný
spoločný záujem zo strany všetkých zainteresovaných. To znamená: Snaha obecného
zastupiteľstva, spolupráca firmy SKI
Strelníky, ústretovosť Urbáru, či podpora
PD Bukovina.
Čo je však potrebné urobiť neodkladne? V prvom rade treba čím skôr vyčistiť čo
najväčšiu časť už zarasteného svahu Varty.
Stráň je potrebné zbaviť hustnúcich porastov
kríkov ako sú: šípy, tŕne a liesky. Poodstraňovať treba aj husto a bujne rastúce dreviny
ako je rakyta, breza, či osika, ba aj samovýsevmi prehustené smriečky. Určite nikto
nemá v úmysle zlikvidovať všetky tie mohutné stromy, ktoré zdobia stráň Varty a robia ju
takou príťažlivou. Za tie stromy, ktoré by
predsa len bolo treba vyrúbať, vyrastá ich
náhrada popri pôvodnom lese po obidvoch
okrajoch Varty! Takže napokon stromov a
dreva z nich nikomu chýbať nebude… Lenže
aj tie prehustené smriečky treba, ako všade
inde starostlivo ošetriť – prerezávkou!
Položme si otázku, čo je lepšie a
správnejšie: Ponechať Vartu napospas jej
osudu a nechať ju celkom zarásť krovinami a tým stratiť všetko to, čím

v minulosti
Varta
bola
a čím
v zmenšujúcej sa miere ešte stále je?
Alebo ju môžeme (ak chceme) zveľaďovať, aby všetkým prinášala potešenie,
radosť aj úžitok.
Čo tak zamyslieť sa spoločne nad ďalším osudom a budúcnosťou Varty ako perspektívneho miesta vychádzok občanov
a návštevníkov obce. Veď nemusia všetky
prechádzky hore dedinou končiť len v kolibe
(pri pive…), či na ihrisku. Verím, že Vartu
radi navštevujú viacerí naši občania. Tí, ktorí
tak zatiaľ ešte neurobili, istotne si ju taktiež
obľúbia, len ju treba navštíviť.
Čo keby sme Vartu dočistili v rámci
spoločnej aktivity nášho vznikajúceho turistického oddielu? Bol by to užitočný krok
správnym smerom.
Čo tak nazvať náš turistický oddiel
menom „VTÁČNIK“ čo je sympatické pomenovanie miesta, ktoré tesne súvisí
s Vartou a teda aj s našou dedinou.
Čo tak založiť tradíciu každoročného –
májového stretávania sa a pritom aj čistenia
svahu Varty. Aby sme ho trvalo udržiavali
v upravenom stave? Jednorázové vyčistenie
stačiť nebude. Veď, čo ak už Hôjno
s májovými táborákmi patrí do minulosti?
Môže tu vzniknúť nová tradícia…
Verím, že určite sa nájdu občania, ktorí
správne pochopia zmysel tejto výzvy a aktívne podporia záchranu a zveľaďovanie tohto
jedinečného kúska našej prírody. A tí, ktorí
ešte stále neveria tomu, čo Varta znamená,
ani tomu, ako je ohrozená, nech sa idú na
Vartu sami presvedčiť. Alebo ešte lepšie:
Nech sa pripoja k aktivite za jej záchranu.
A želanie s jediným cieľom na záver:
„Nech je pekne upravená a udržiavaná
Varta spolu s Vtáčnikom hrdým symbolom našej obce a zároveň príkladom starostlivosti a záujmu o našu prírodu.“
(Mgr. Miroslav Majer)

Panoráma dediny a okolitých vrchov
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Strelníky
už 10 rokov obec s kostolom

Kedysi…

Koncom mája sme si v obci pripomenuli desiate výročie od
vysviacky evanjelického a. v. kostola. Pri tejto príležitosti sme
poprosili dlhoročného farára ev. cirkvi v Ľubietovej Jána Grexu
o zopár jeho spomienok. Sú veľmi cenným príspevkom dokumentovania dejín našej obce.
Prvý podnet je zdokumentovaný z roku
1936, pri príchode farára Ct. J. Handzu do
zboru.
Bol vypracovaný aj projekt, ktorý bol pri
započatí stavby r. 1994 ešte k dispozícií.
Kde je teraz – neviem. K stavbe sa však
nepristúpilo pre rôzne príčiny, medziiným išlo
o pozemok a podobne. Potom prišli vojnové
roky, po nich roky socializmu a stavba kostola upadala do zabudnutia.
Pri mojom príchode do cirkevného zboru v roku 1979 myšlienku stavby kostola
udržiavala hlavne pokladníčka Anna Majerová Bačovie, ktorá teraz žije ešte v Domove
dôchodcov v Sl. Ľupči. Za doby socializmu to
však nebolo jednoduché. Pri mojom príchode
sa v Strelníkoch už nekonali vôbec Služby
Božie. Dva roky predtým ešte bývali tam
bohoslužby pri poďakovaní za úrody zeme,
ale rok pred mojim príchodom boli aj tie
zrušené a stranícke orgány považovali Strelníky za obec bez kostola. Po mojom príchode som zaviedol najprv Služby Božie pri
poďakovaní za úrody zeme, potom som
objavil v starom štatúte zmienku, že by tam
mali bývať bohoslužby raz mesačne, čo som
hneď aj uskutočnil. Problémom bolo miesto.
Mávali sme ich na dvoroch, či v tzv. „podbránach“. Neskôr nám však vyšla v ústrety
vtedajšia starostka Emília Čiefová, ktorá nám
zapožičiavala triedu v jednej z dvoch starých
škôl. Medzitým sme sa snažili získať vlastné
priestory kúpou jedného staršieho domu;
napokon, po vyjednávaní vtedajšieho gen.
biskupa Michalku s vtedajším komunistickým
tajomníkom Lenártom bola naša žiadosť
zamietnutá. Korešpondencia je iste zachovaná.

…a dnes.

Po prevrate sa znovu ozvala stará túžba. Najprv sme chceli stavať neďaleko novej
školy, kde sme chceli odkúpiť starší dom od
PD. Počas vyjednávania sa však obec rozhodla predať cirkvi budovu starej školy,
v ktorej pôvodne chcela budovať klub mládeže a už mala vypracovaný aj projekt.
Uvítali sme tento návrh a rozhodli sa pre
kúpu starej školy (terajší kostol). Budovu
sme kúpili za 160 000,– Kčs, keď na celozborovom účte sme mali cca 200 000,– Kčs.
Pôvodne to bola cirkevná škola, ktorú obec
získala niekedy v r. 1932 na dražbe za
8 000,– korún (zdá sa, že aj vrátane urbárskych podielov, preto boli s nimi teraz problémy).
Projekt na stavbu vyhotovil Ing. arch.
Ondrej Mrlian veľmi vtipne tak, že sme získali „amfiteátrové sedenie“ – chór, plus dve
zborové miestnosti s kuchynkou a sociálnym
zariadením i malou kanceláriou. Do stavby
sme sa pustili takmer z ničoho. Dokonca
spočiatku ani nebol veľký záujem. Ľudia mi
dohovárali, že načo už teraz stavať kostol,
keď cirkev už aj tak končí a podobne. Obec
dokonca urobila prieskum verejnej mienky
o výstavbe v obci a kostol sa umiestnil na
poslednom mieste, tuším na 9. Urobili sme
prvú zbierku, ktorou sme si chceli otestovať
záujem o výstavbu. Zbierka vyniesla niečo
okolo 63 000,– korún, čo nám odvahy nedodalo. Najmä keď sme počuli, že na Dobrej
Nive vyniesla zbierka na stavbu novej fary
vari 500 000,– korún.
Ale v mene Božom sme sa pustili do
stavby „modlitebne“. Okolo názvu boli potom
problémy medzi matkocirkvou a fíliou, keďže
matkocirkev veľmi stavbe nepriala, čo sa
prejavilo aj tým, že z matkocirkvi sa takmer

nikto nezúčastnil na stavbe ako brigádnik
(vari dvaja?) a zbierka v matkocirkvi bola
takmer zanedbateľná. Začali sme na modlitbách a tak sme aj pokračovali a videli sme
na vlastné oči ako je to, keď stavia náš Boh.
Prvá vec bola, že obyvateľ Slovenskej Ľupče
p. Holéczy bývalý pekár, ktorý podporoval
hodne aj stavbu kostola v Nitre, aj iné veci, –
už tuším zomrel – daroval v dobe, keď sme
my urobili tú prvú zbierku vkladnú knižku na
cca 205 000,– korún (sprostredkoval Ján
Purgat, druhá duša stavby). Potom sme
získali peniaze od štátu, ktorý v prvých rokoch po prevrate, zvlášť za predsedovania
Čarnogurského štedro podporoval stavby
kostolov. Prvú pomoc sme dostali cez Generálny biskupský úrad (GBÚ) na konci prvého
roku stavby tesne pred Vianocami a pár dní
pred Vianocami sme nakúpili len tak, od oka
tehly a drevo, koľko sa len dalo, to sme ešte
ani nestavali. Potom si stavba začala získavať srdcia obyvateľov Strelník. Medzitým
sme ale získali ešte podporu cez GBÚ
z Durínskej cirkvi v Nemecku, ktorá nám
urobila zbierku – cca 50 000,– korún. Počas
zbierky sa zistilo, že v Berlíne je vyslancom
za našu republiku rodák zo Strelník, ktorý sa
práve počas spomínanej zbierky dozvedel
o stavbe kostola v Strelníkoch a intenzívne ju
podporil.
Počas stavby sme úzko spolupracovali
s Obecným úradom, starostkou p. Čiefovou,
ktorá nám poskytovala neoceniteľnú pomoc.
Obec zaplatila zhotovenie okien, dverí
a lavíc (ak si dobre spomínam), čo celkove
vyšlo okolo 500 000,– korún. Okrem toho
pomáhala organizačne a aj poskytovaním
pracovníkov z radov nezamestnaných. Drevom na strechu a oplotenie vypomohol urbár,
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ktorého predsedom sa stal presbyter Emil
Majer. Urbár zakúpil aj lustre.
Písomne som požiadal o pomoc pár
desiatok farských úradov (vtedy to ešte išlo),
najmä farárov, ktorých som poznal a tak sme
získali okolo 90 000,– korún. Známosťou
s farárom Leuem zo Sliezskej nemeckej
cirkvi sme získali ako dar konfirmandov
10 000,– mariek a od Lutherbundu cez vedúceho pracovníka, ktorý podporoval stavbu
Domova detí a viackrát navštívil našu faru
tiež 10 000,– mariek. Vtedy to ešte išlo.
Nebolo to také jednoduché, ako je to napísané.
Potom sa prebúdzali cirkevníci zo
Strelník. Murári, ktorí urobili vnútorné omietky, množstvo brigádnikov pri každej práci,
obstaranie a postavenie lešenia, postavenie
veže, ktorú vymuroval brat starostky. Vtedy
som ponavštevoval kopec ľudí, mnoho rozprával a boli to požehnané dni.
Prihlásili sa aj Nemci z Würtemberskej
cirkvi, mládežnici, ktorí boli u nás na brigáde,
povedali aj krásne svedectvo viery a priviezli
organ – harmónium, ktoré slúži doteraz.
Za zmienku stojí aj jedna zbierka. Keď
už sme vyčerpali všetky možnosti prišiel som
raz na Obecný úrad a povedal som: už nám
všetci pomohli, teraz je rad na nás. Vtedy už
stavba získala srdcia mnohých. A zbierku
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sme urobili tak, že ja som napísal oslovujúci
list a zbieralo sa na Obecnom úrade, resp.
ich
zriadeňkyňa
navštevovala
ľudí.
A vyzbieralo sa čosi okolo 160 tis. korún.
Prebudili sa aj PD, ktoré dosť dlho nepomáhalo,
predseda
bol
cudzí
a rímskokatolícky komunista. Asi v polovici
stavby začali dávať zdarma dopravu
a zakúpili tehly na stavbu veže. Ono to bolo
tak, že najprv sme to stavali bez veže, ako
modlitebňu, už bola aj strecha takmer zakrytá a vtedy sme sa rozhodli postaviť aj vežu –
dodatočne. Spevniť základy a všeličo a je aj
veža.
Dušou stavby boli okrem zmienenej
pokladníčky aj Ján Purgát, murár, ten sa tam
narobil, potom Emil Majer, ktorý už nie je ani
presbyterom, Matej Debnár, jeho kamarát,
ktorý je teraz kurátorom, ale je nemocný,
Anna Majerová s manželom č. 38, ale aj
množstvo ďalších, preto mená radšej nespomínam, aby sa niekto neurazil. Ale Ján
Purgát stojí za zmienku.
A tak sme stavali a stavali a modlili sa
veľmi. Spomínam si na vlastné modlitebné
zápasy… Napr. asi v druhom roku výstavby
som robil rozpočet a mal som vyplniť kolónku
koľko prestaviame na kostole. Nemali sme
nijaké peniaze a tak som napísal 200 000,–
len tak, v modlitbách. A potom som robil na
konci roku účtovný výkaz a čuduj sa svete,

v kolónke stavba kostola bolo takmer presne
200 000,– korún. Skade sa vzali? Vyššie
som spomenul.
Samozrejme
boli
aj
prekážky
a ťažkosti. Často neboli peniaze a nebolo
čím uhradiť faktúry. Murári zo Strelník začali
vonkajšie omietky, začali na veži, kúsok
a potom to nechali tak a musel som hľadať
firmu na dokončenie a bolo to potom drahšie
a s problémami, alebo dokončievanie dlažieb
a obkladov už raz nemal kto urobiť, alebo
som tam prišiel ráno a na stavbe nikto. Obyčajne som išiel za starostkou a ona už niekoho zohnala. A podobne. Ale to sa rýchlo
zabudne, keď je dielo hotové.
Celkový náklad – presne si nespomínam. Ale bolo to čosi okolo 3 mil. okrem
spomenutých aj nespomenutých darov, ktoré
činili snáď 1 mil.; teda spolu 4 mil.?
Sú to moje spomienky, pomerne na
rýchlo. Možno nie všetky údaje sú úplne
presné, najmä pokiaľ ide o sumy a dátumy.
Mnohé veci nie sú spomenuté, napr. posviacka základného kameňa ThDr. Ján
Dubíny, začiatky búrania a „rozširovanie
stavby“, ktorá spočiatku mala byť len adaptáciou starej školy a podobne. Tieto spomienky sú krátkym oživením tých dní.
(Jozef Grexa)

Z osláv 10. výročia posviacky chrámu
V nedeľu 13. mája 2007 sa uskutočnili Slávnostné Služby Božie pri príležitosti desiateho
výročia posviacky chrámu na Strelníkoch.
Služieby Božie slúžil spolu s našou sestrou
farárkou Renátou Rényeiovou aj brat senior
Zvolenského seniorátu Peter Ján Soták, ktorý
zastupoval biskupa Západného dištriktu brata
Milana Krivdu. Kázeň Slova Božieho predniesol brat senior. Sestra farárka v príhovore
poďakovala všetkým, ktorí sa akokoľvek
pričinili k dielu. Účastníkom Služieb Božích
sa prihovoril aj bývalý farár brat Jozef Grexa.
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Výlet do našej
histórie

Ďalšia futbalová
sezóna za nami

Pred časom som sa hrabal v rodinnej knižnici
a celkom náhodou som tam natrafil na útlu knižku
v papierovom prebale s názvom Strelníky. No a keďže
v televízii, ako obvykle, nič nešlo, začítal som sa do nej.
Píše sa v nej o histórii, prírodných podmienkach či kultúrnych zvykoch a tradíciách v obci. Veľa informácií som
vedel ale priznávam veľa bolo pre mňa úplnou novinkou.
Nepochybujem, že ste mnohí túto knižku čítali, napriek
tomu sa vám pokúsim jej obsah v krátkosti priblížiť po
svojom a možno niekoho navnadiť alebo práve naopak
úplne odradiť aby si ju prečítali znovu či po prvý krát.
História našej obce sa začína písať ako história
mnohých iných obcí. „Prvou písomnou zmienkou“, z ktorej
sa dozvedáme od kedy asi naši pradedovia obývali toto
územie. Tá naša pochádza z 15. storočia a je to listina
populárneho kráľa Mateja Korvína, ktorý v nej potvrdzuje
výsadné listiny mesta Ľubietová zničené počas pustošenia
husitov roku 1433. Kráľ v nej oslobodzuje mesto a jeho
poddanské obce Povrazník a Šajbu od platenia krajinskej
dane a od iných poplatkov – preto populárny. Ďalšie listiny
v ktorých sa naša obec spomína posiela do Ľubietovej
Vladislav II. Jagelovský a neskôr jeho syn Ľudovít II. tieto
povoľujú obyvateľom mesta a tým aj našim pradedom
slobodne sa pohybovať po krajine a slobodne obchodovať.
Život v poddanstve kráľovského mesta bohužiaľ
neznamenal len privilégia ale prinášal najmä povinnosti.
Šajbania chceli či nechceli museli pracovať na panskej
pôde, pomáhať zemepánovi pri žatve, hrabačke či oraní
a odovzdávať cirkevné desiatky. A aby toho všetkého
nemali málo tak v čase nepokojov museli vymeniť pracovné nástroje za meče a pušky a poď ho do boja. Brániť
zemepána bola napokon ich hlavná úloha, z ktorej vyplýval
aj názov obce Šajba pochádzajúci pravdepodobne z nemeckého slovíčka Scheibe – terč.
Ťažké bolo pre Šajbanov 16. a 17. storočie keď sa
Uhorskom preháňal jeden turecký nájazd za druhým
a v dôsledku cirkevnej reformácie i jedno povstanie za
druhým. Strelníčania sa v tomto období stretli viac krát
v boji s Turcami ktorý dedinu niekoľko krát vypálili
a v decembri 1629 poslali našim obyvateľom dokonca
výhražní list. Píše sa tam aj toto: „…lebo prisaháme na
svoju tureckú vieru a česť, že vás vyplienime a vypálime
až po zem. Tomu sa nevyhnete kým nenasajete zdravého
rozumu z mlieka vašej starej matere.“
Nuž dobré je občas oprášiť knižky, „nasať rozumu“
a zistiť na čo všetko môžeme byť aj v súčasnosti hrdí, aj
keď som rád, že to nemusím robiť so zakrivenou šabľou
na krku.

„S uplynulým ročníkom môžeme byť spokojní, škoda zlého začiatku
v jesennej časti. V jarnej časti sa nám darilo viac vonku, kde sme neprehrali ani
jeden zápas, naopak doma až tri (Mičinná, Baláže, Riečka). Mrzí nás, že pred
domácimi divákmi sa nám darilo menej. Dúfam. že v novej sezóne to bude
lepšie.“
Pavel Majer, tréner.
Miroslav Majer , predseda TJ: „Dňa 22. júla sa zúčastníme na turnaji
v Hiadli. 29. júla usporiadame turnaj o pohár starostu obce, za účasti družstiev
Poník, Hiadľa a Mýta pod Ďumbierom. Pozývame naň všetkých priaznivcov
futbalu. Začiatok o 10:30 Strelníky – Hiadeľ. V novom školskom roku chcem
v spolupráci so Základnou školou viesť futbalový krúžok pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ, aby sme si do budúcna vychovali nasledovníkov. Starší chlapci majú
možnosť v novej sezóne hrať za dorast FK Baník Ľubietová, kde sme dohodli
spoluprácu, nakoľko sami nie sme schopní postaviť mužstvo dorastu. Verím, že
niektorí sa uchytia a v budúcnosti budú hrať za náš klub v mužstve dospelých.

(Zdenko Majer)

Konečná tabuľka futbalovej sezóny 2006/2007:
II. trieda skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Riečka
Dukla „C“
Medzibrod
Dúbravica
Strelníky
Staré Hory
Baláže
Harmanec
Hronsek
Malachov
Podkonice
Hiadeľ
Horné Pršany

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

20
17
15
14
12
11
10
8
8
6
4
2
3

2
3
5
3
4
4
4
6
2
6
7
5
1

2
4
4
7
8
9
10
10
14
12
13
17
20

63:16
69:25
73:25
56:29
58:53
49:30
29:41
40:34
31:57
39:39
26:52
23:82
17:90

62
54
50
45
40
37
34
30
26
24
16
11
10

Najlepší strelci: Moncoľ Miroslav (13 gólov), Čief Ľubomír (8), Boroš Dušan (6), Matyo Ján (6), Majer Miroslav - Cyro (5), Debnár Ján (5), Moncoľ Marek
(5)
Nový súťažný ročník sa začína 5. augusta 2007.

Redakcia Obecných zvestí Vám želá príjemné prežitie
dovoleniek a prázdnin!
Ďalšie číslo pre Vás pripravujeme na jeseň 2007. Veríme, že aj s Vašimi podnetmi a príspevkami.
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