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Obecné zastupiteľstvo
informuje

Od
Veľkej oci
do ura…

Voda je odjakživa symbo
lom života. Pri vode – po
toku sa schádzali v našej
dedine dievky aj mládenci,
aby hodením Murii do vody
spolu s ňou odišli aj choroby
a nešťastia z našej dediny.
Naopak, pri samom pra
meni, sa zas schádzali od
Veľkej noci do Ďura, aby si
svojimi piesňami uctili rod
nú zem a dedine vyspievali
zdravie, šťastie, pokoj a do
statok úrody.
A aj keď táto krásna tra
dícia na chvíľu zanikla, roz
hodli sme sa ju opäť obnoviť,
a tak my členovia folklórnej
skupiny Šajbania toto pria
nie posielame po vetre aj do
okolitých dedín – všetkým
ľuďom dobrej vôle.
Dáša Majerová
Až pričasto spomíname
odkaz našich predkov. Lamentujeme nad postupným
zánikom tradícií. Horekujeme nad dnešnom mládežou,
ktorá si neváži dedovizeň. So
zlomeným hlasom spievame
uspávanku starej matere.
Tóny tej piesne nám pripomínajú svet, ktorý odišiel…
A teraz z iného súdka: kolegom v práci farbisto opisujeme krásy našej rodnej
obce a je okolia. V príležitostných propagačných letáčikoch sa hrdíme slnečnými
dňami, krásnymi výhľadmi
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Ročník: siedmy

VZN o poskytovaní
opatrovateľskej služby

strana

6

Civilná ochrana informuje
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Zo športového diania

Obec Strelníky pozýva na kultúrne podujatie

25. – 26. 7. ihrisko Strelníky
Sobota 25. 7. 2009
12:00 Služby Božie v ev. a. v. chráme v Strelníkoch
13:15 Krojovaný sprievod obcou – od kostola smerom na ihrisko
Občerstvenie
14:00 Kultúrny program
otvorenie
vystúpenie detí a žiakov Základnej školy s materskou školou Strelníky
FS Šajbania • FS Bystrina • FS Jána Maka
18:00 Ľudová veselica pri cimbalovej hudbe
20:30 Vystúpenie mládeže s hudobným programom
21:00 Diskotéka pre mladých i starších s DJ Bobotom
Sprievodné podujatia:
Ukážky remeselnej výroby • Lukostreľba
Nedeľa 26. 7. 2009
11:00 Futbalový turnaj o pohár starostu obce Strelníky

Čo ostane po nás?
na nízkotatranské hrebene.
Gýčovito pritom opisujúc
majestátnosť Vepra. Privlastňujeme si pestrosť prírodnej
lekárne a bohatstvo zveriny,
ktorá sa skrýva v húštinách
našich lesov.
Prvý stĺpec tohto pojednania je o minulosti. Druhý
o časoch, ktoré žijeme. Ten
tretí ostáva otvorený. Mal
by byť o tom, čo ostane po
nás. Natíska sa mi napísať,
že by mal byť o páchnucom

potoku. O nepokosených
lúkach. O skládkach odpadu
na konci takmer každej ulice.
Denne okolo nich chodíme
a venujeme im zahanbujúci
pohľad našich sklopených
očí. To my, to moji rodáci...
Po nás neostanú pekné
uspávanky. Ani vycifrovaná
drevená lyžica. Po nás ostanú smetiská, na ktorých sa
budú hostiť krkavce. Po nás
ostanú tégliky z jogurtov
a igelitky z hypermarketu,

poletujúce šedivým povetrím. Táto moja predstava
o kultúrnom a duchovnom
dedičstve, ktoré zanechávame budúcim pokoleniam,
ma nenapĺňa hrdosťou. Neodzkadľuje moje túžby. Je
len výsledkom pozorovania
súčasnosti. Ale je možné, že
Vaše predstavy sú odlišné,
že vidíte niečo iné. Konieckoncov, odpoveď na otázku:
čo po nás ostane, má každý
vo svojich rukách.
Miroslav Debnár
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I N FO R M U J E
Zasadnutie zo dňa
24. 4. 2009

Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie:
(1) správu o kontrole plne
nia uznesení č. 01. – 07. zo
zasadnutia OZ, konané
ho dňa 23. 01. 2009 pred
nesenú starostom obce.
(2) správu o čerpaní rozpo
čtu, záverečný účet hospo
dárenia obce za rok 2008
a správu o inventarizácii
majetku obce za 2008.
(3) správu o kontrolnej čin
nosti kontrolóra obce za rok
2008.
(4) návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kont ro
lóra obce Strelníky na 1.
polrok 2009.
(5) návrh Smernice o verej
nom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých záko
nov v znení neskorších pred
pisov o postupe obce Strel
níky pri zadávaní zákazky
s nízkou hodnotou v rámci
verejného obstarávania.“
(6) žiadosť TJ Družstevník
Strelníky o poskytnutí do
tácie z rozpočtu obce na do
pravu hráčov, bežné výdav
ky a zabezpečenie údržby
ihrisk a za Híblikom vo výške 2 200,– € (66 277,20 Sk).
(7) návrh „Zmluvy o pre
nájme motorového vozidla
NIVA medzi Obcou Strel
ník y a PS URBÁR Streln í
ky“.
(8) žiadosť p. Jána Gon
du, bytom Strelníky č. 150
a Zdena Majera č. 290 o po
volen ie výstavby prístrešk u
pre garážovanie motoro
vých vozidiel na parcele č.
699 a parcele 693/4, ktoré
sú vo vlastníctve obce.
(9) návrh starostu a poslan
cov obce p. Miroslava Ma
jera a Mgr. Juraja Čiefa na
možnosť zriadenia izby ľu
dov ých tradícií obce Strel
níky v objekte bývalej pre
dajne STEN.
(10) úpravu poplatkov za
príprav u jedál a režijných
nákladov pre stravn íkov
v Zar iadení školského stra

vovania pri ZŠ s MŠ Strel
níky.
(11) žiadosť p. Marty Palá
gyiovej o prenájom neby
tov ých priestorov bývalej
predajne STEN za účelom
zriadenia BISTRA.
(12) žiadosť starostu obce
o zakúpenie úradnej tabule
obce a informačnej tabule
na námestie a do cintorína.
(13) informácie riaditeľky
ZŠ s MŠ Strelníky o zápise
detí do MŠ na školský rok
2009/2010 v počte 30 detí.
(14) informácie o podaných
projektoch: MF SR – výmena okien a dverí na budove
OÚ, VÚC na akcie – rekonštrukcia MR, umelé osvetlenie viac účelového ihriska
pri ZŠ, nákup krojov pre
folklórnu skupinu ŠAJBA.
(15) informáciu TJ Družs
tevn ík Strelníky o čerpaní
finančných
prostriedkov
poskytnutých z rozpočtu
obce v roku 2008.
(16) žiadosť starostu obce
na vypracovania návrhu
a zabezpečenie rekonštrukcie fontány na námestí z dô
vodu presakovania vody
v súčasnej fontáne.
(17) návrh zmluvy o prenáj
me nebytových priestorov
– zdravotného strediska pre
MUDr. Herkovú.
(18) návrh starostu obce
na vyh radenie plochy pre
vylepovanie volebných pla
gátov a iných nosičov infor
mácií politických subjektov
vo volebnej kampani pre
voľby do EP v roku 2009
(19) žiadosť ZO ZPB Strel
níky o úhradu nákladov
spojených s vydania brožúry „Strelníky, Povrazník,
Ľubietová v odboji“.
(20) diskusné príspevky
a podané informácie staros
tom a poslancami OZ.
B. schvaľuje:
(1) správu o čerpaní roz
počt u, záverečný účet hos
podárenia obce za rok 2008
a správ u o inventarizácii
majetk u obce za 2008.
(2) správu o kontrolnej čin

nosti kontrolóra obce za rok
2008.
(3) plán kontrolnej činno
sti hlavného kontrolóra ob
ce Streln ík y na 1. polrok
2009.
(4) Smernicu o verejnom
obstarávaní a o zmene a do
plnení niektorých zákonov
v znen í neskorších predpi
sov o postupe obce Strel
níky pri zadávaní zákazky
s nízkou hodnotou v rámci
verejného obstarávania.
(5) žiadosť TJ Družstevník
Strelníky o poskytnutí do
tácie z rozpočtu obce na
doprav u hráčov, bežné vý
davk y a zabezpečen ie údrž
by ihr isk a za Híblikom vo
výške 2 200 € po uzatvorení
zmluvy.
(6) Zmluvu o prenájme mo
torového vozidla NIVA medzi Obcou Strelníky a PS
URBÁR Strelníky.
(7) úpravu poplatkov za
prípravu jedál a režijných
nák ladov pre stravníkov
v Zar iaden í školského stra
vovan ia pri ZŠ s MŠ Strel
níky.
(8) zakúpenie úradnej ta
bule obce a informačnej
tabule na námestie a do cin
tor ína do hodnoty 1 500,– €
(45189,– Sk).
(9) vypracovanie náv rhu na
zabezpečenie rekonštrukcie
fontány na námestí z dôvodu
presakovania vody v súčasnej fontáne, ako i výšku finančných prostriedkov na
realizáciu
rekonštrukcie
v čiastke 2 000,– € (60 252,–
Sk).
(10) návrh zmluvy o prenáj
me nebytových priestorov
– zdravotného strediska pre
MUDr. Herkovú na dobu
od 01. 01. 2009 do 31. 12.
2010.
(10) vylepovanie volebných
plagátov a iných nosičov in
formácií politických subjek
tov vo volebnej kampan i pre
voľby do EP v roku 2009 vyhradzuje plochu a to tabule
pri predajni zelen ina.
(11) zaplatenie pomer-

nej čiastky t.j. 340,– €
(10 242,84 Sk) za 85 vy
daných brožúr „Streln íky,
Povrazník, Ľubietová v od
boji“. Po predaji brožúry
záujemcom sa finančné
prostriedk y vrátia na účet
obce.
C. neschvaľuje:
(1) zriadenie izby ľudo
vých tradícií obce Strelníky
v objekte bývalej predajne
STEN. OZ doporučuje pre
tento účel využiť priestory v obecnom dome č. 60
v zadnej časti objektu.
D. žiada
(1) p. Martu Palágyiovú,
aby osobne predstavila svoj
podnikateľský zámer po
slancom obecného zast upi
teľstva.
Zasadnutie zo dňa
22. 5. 2009
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie:
(1) správu o kontrole plne
nia uznesení č. 08 – 26 zo za
sadnutia OZ konaného dňa
24. 04. 2009.
(2) žiadosť p. Marty Palágyi
ovej o prenájom nebytových
priestorov bývalej predajne
STEN za účelom zriadenia
BYSTRA a tak tiež bol pre
jednaný zámer zriadenia
„Izby ľudových tradícií ob
ce Strelníky“ prednesený p.
Dášou Majerovou v tom istom objekte.
(3) žiadosť o finančný vklad
obce pre OZ Banskobystrický geomontánny park.
(4) diskusné príspevky a po
dané informácie starostom
a poslancami OZ.
B. schvaľuje:
(1) zriadenie „Izby ľudových
tradícií obci Strelníky“.
(2) finančný vklad obce vo
výške 300,– € (9 037,80 Sk)
pre OZ Banskobystrický geomontánny park.
C. ukladá:
(1) starostovi obce vypra
covať finančný rozpočet na
úpravu priestorov za účelom
zriadenie izby ľudových tradícií.

3

Leto 2009

I N FO R M U J E
Zasadnutie zo dňa
9. 7. 2009
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie:
(1) správu o kontrole plnenia uznesení č. 27 – 31 zo zasadnutia OZ, konaného dňa
22. 05. 2009 a ktorú predniesol starosta obce.
(2) návrh VZN č. 01/2009
o opatrovateľskej službe
v zmysle zákona 448/2009
Z. z.
(3) cenovú ponuku na zabezpečenie zriadenia „Izby
ľudových tradícií“ obce
Strelníky vo výške 8 550,– €
(257 577,30 Sk).
(4) návrh zmeny rozpočtu
obce Strelníky na rok 2009
z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov o sumu
11 427,– € (344 249,80 Sk).
Príjmy: pôvodný rozpočet je
450 815,– € (13 581 252,69
Sk) a upravený 462 242,– €
(13 925 502,49 Sk).
Výdavky: pôvodný rozpočet
je 450 815,– € (13 581 252,69
Sk) a upravený 462 242,– €
(13 925 502,49 Sk).
(5) žiadosť riaditeľky ZŠ
s materskou školou Strelníky
na odsúhlasenie zakúpenia
elektrického sporáka a elektrického robota do kuchyne školského stravovania
z dôvodu veľkých nákladov
na opravu pôvodných zariadení. Predpokladaná cena
spotrebičov cca 4 300,– €
(129 541,80 Sk) z rozpočtu
ZŠ.
(6) žiadosť riaditeľky ZŠ
s materskou školou Strelníky na vymaľovanie priestorov kuchyne a zabezpečenie
údržby v sociálnej časti ako
i nainštalovanie nového
umývadla pred WC a vý
menu nádržky.
(7) žiadosť Zborového spoločenstva evanjelickej mládeže, filiálka Strelníky pri
Evanjelickom
cirkevnom
zbore a. v. Ľubietová o poskytnutie finančného príspevku pre deti a dorast zo
Strelník na letný tábor, ktorý

bude organizovaný v Kováčovej. Požadovaná čiastka
200,– € (6 025,20 Sk).
(7) žiadosť p. Henricha
Lampera, bytom Na priehon
č. 15, Nitra na odkúpenie
obecného pozemku parcela
č. 83/2 a 83/3 o výmere 77
m2 z dôvodu výstavby RD.
(8) návrh výšky úhrad za
bývanie a stravovanie v ZSS
STROM Strelníky.
(9) žiadosť riaditeľky ZŠ
s materskou školou Strelníky
na zakúpenie nových školských lavíc a stoličiek v počte 36 ks v hodnote 1 565,– €
(47 147,19 Sk) z rozpočtu
ZŠ.
(10) informáciu starostu
obce o použití finančných
prostriedkov zo ŠR pre
ZSS STROM Strelníky vo
výške 6 000,– € (180 756,–
Sk) na kapitálové výdavky.
Prostriedky sa použijú na
nákup pomôcok na uľahčenie práce opatrovateliek.
(11) informáciu o pripravovanej akcii „Dni obce Strelníky – Návraty k prameňu“
ako i žiadosť starostu obce
o odsúhlasenie finančnej
čiastka z rozpočtu obce vo
výške 850,– € (25 607,10
Sk) na jeho realizáciu.
(12) informáciu starostu
obce o sezóne 2009 na kúpalisku za Híblikom. Návrh
vstupného vo výške 0,50 €
(15,06 Sk) pre deti do 15 rokov a dospelí vo výške 1,– €
(30,13 Sk).
(13) žiadosť p. Ivana Majera,
bytom Tulská č. 89, Banská
Bystrica o odpredaj obecného pozemku podľa GP a to
parcela č. 32/1 diel / 1 /vo
výmere 15 m2 a parcele 31
diel / 2 / o výmere 19 m2.
(14) diskusné príspevky
a podané informácie starostom a poslancami OZ.
B. schvaľuje:
(1) VZN č. 01/2009 o opatrovateľskej službe v zmysle
zákona 448/2009 Z.z.
(2) čiastku 8 550,– €
(257 577,30 Sk) na realizá-

ciu vnútorných opráv „Izby
ľudových tradícií“ obce
Strelníky. Vykonať prieskum
trhu a vybrať dodávateľa na
vykonanie stavebných prác.
(3) zmenu rozpočtu obce na
rok 2009 z dôvodu navýšenia
finančných prostriedkov vo
výške 11 427,– € (344 249,80
Sk)
(4) zakúpenie elektrického
sporáka a elektrického robota do kuchyne školského
stravovania z dôvodu veľkých nákladov na opravu pôvodných zariadení v hodnote do 4 300,– € (129 541,80
Sk) z rozpočtu ZŠ.
(5) vymaľovanie priestorov kuchyne a zabezpečenie údržby v sociálnej časti
ako i nainštalovanie nového
umývadla pred WC a výmenu nádržky.
(6) Zborovému spoločenstvu evanjelickej mládeže,
filiálka Strelníky pri Evanjelickom cirkevnom zbore a.
v. Ľubietová finančný príspevok pre deti a dorast zo
Strelník na letný tábor, ktorý
bude organizovaný v Kováčovej vo výške 200,– €.
(6 025,20 Sk)
(7) výšku úhrad pre odborné činnosti v ZSS Strom
Strelníky:
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby:
II stupeň:
0,70 €/deň (21,09 Sk/deň)
III stupeň
1,– €/deň (30,13 Sk/deň)
IV stupeň
1,70 €/deň (51,21 Sk/deň)
V stupeň
2,30 €/deň (69,29 Sk/deň)
VI stupeň
3,20 €/deň (96,40 Sk/deň)
Pre obslužné činnosti:
Výška úhrady za bývanie sa
stanovuje na 0,12 €/m2 (3,62
Sk/m2). V tejto sume je zahrnuté užívanie podlahovej
plochy obytnej miestnosti,
príslušenstva obytnej miestnosti.
Výška úhrady za bývanie

sa zvyšuje na deň a klienta
o 0,50 € (15,06 Sk), ak podlahovú plochu obýva jeden
klient
0,25 € (7,53 Sk), ak podla
hovú plochu obývajú dvaja
klienti
Pre stravovanie:
a) klient hradí výšku finančných nákladov na potraviny
za celodenné stravovanie
3,– € (90,38 Sk); celodenné stravovanie predstavuje
raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru
b) pri diabetickej celodennej strave výška finančných
nákladov na potraviny predstavuje 3,20 € (96,40 Sk);
celodenné stravovanie pri
diabetickej strave sú raňajky,
desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera
(8) zakúpenie nových školských lavíc a stoličiek v počte 36 ks v hodnote 1 565,– €
(47 147,19 Sk) z rozpočtu
ZŠ.
(9) použitie finančných
prostriedkov v ZSS STROM
Strelníky vo výške 6 000,– €
(180 756,– Sk) na nákup pomôcok na uľahčenie práce
opatrovateliek.
(10) finančnú čiastku vo
výške 850,– € (25 607,10
Sk) na zabezpečenie akcie
„Dni obce Strelníky – Návraty k prameňu“.
(11) vstupné na kúpalisko
vo výške 0,50 € (15,06 Sk)
pre deti do 15 rokov a dospelí vo výške 1,– € (30,13
Sk).
C. neschvaľuje:
(1) odpredaj obecného pozemku podľa GP a to parcela
č. 32/1 diel / 1 /vo výmere
15 m2 a parcele 31 diel / 2 /
o výmere 19 m2.
D. žiada:
(1) p. Henricha Lampera
prejednať kúpu pozemku
s vlastníkmi susedných po
zemkov. Až po tomto prejed
naní so susednými vlastníkmi pozemkov a ich vyjadrení
sa k predaju pozemku vyjadrí OZ.
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Strelníky
č. 1/2009
o poskytovaní opatrovateľskej služby
Obecné zastupiteľstvo obce
Strelníky vo veciach územnej samosprávy v zmysle §
6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm.
p) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §
80 písm. e) bod 3 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych
službách“) sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom
nariadení:
§1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
a rozsah poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob
určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady
za opatrovateľskú službu.
§2
Poskytovanie opatrovateľskej služby obcou
(1) Obec pri výkone svojej
samosprávnej
pôsobnosti poskytuje fyzickej osobe
opatrovateľskú službu, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej
II podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc:
A. pri úkonoch sebaobsluhy:
a) Hygiena
1. osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby,
nechty (holenie, česanie,
umývanie, make-up, odličo-

vanie, strihanie nechtov na
rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne
medikamentov),
2. celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo
vo vani, prípadne v sprche
s umytím vlasov (celkový
kúpeľ sa vykonáva vždy vo
vani alebo v sprchovacom
kúte),
b) Stravovanie a dodržiava
nie pitného režimu
1. porciovanie stravy,
2. obsluha (prinesenie stravy
a nápoja na dosah klienta),
3. kŕmenie a pomoc pri pití,
c) vyprázdňovanie močového
mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
3. účelná očista po toalete,
4. sprievod z toalety,
5. podanie podložnej misy,
močovej fľaše s následným
očistením podložnej misy
(fľaše),
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena
plienky),
d) Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia (rozpoz
nanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie,
e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi
(chôdza po rovine, po schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
3. polohovanie,
4. pomoc pri manipulácii
s predmetmi (napríklad pri
uchopení lyžičky, zapínaní
gombíkov),

5. obsluha a premiestňovanie
predmetov dennej potreby.
B. pri úkonoch starostlivosti
o svoju domácnosť:
a) nákup potravín a iného
drobného spotrebného tovaru,
b) príprava jedla, varenie,
zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň
(pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška
dreva, vynesenie popola,
donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich
čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony
spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené
s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady
platieb).
C. pri vykonávaní základných sociálnych aktivít:
a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí,
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
4. pri záujmových činnostiach,
b) predčítanie pre fyzickú
osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných
záležitostí, pri vybavovaní

úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,
c) tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá
je nepočujúca alebo fyzickú
osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných
záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,
2. pre fyzickú osobu, ktorá
je hluchoslepá, najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej
a osobnej korešpondencie
a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových
činnostiach.
D. na dohľad pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri vykonávaní základných
sociálnych aktivít
a) potreba dohľadu v určenom čase,
b) potreba nepretržitého dohľadu.
(2) opatrovateľská služba
sa poskytuje fyzickej osobe
v jej prirodzenom sociálnom
prostredí.
§3
Okruh osôb, ktorým sa
poskytuje opatrovateľská
služba
Obec poskytuje opatrovateľskú službu fyzickej osobe,
ktorá má na území obce trvalý pobyt*.
§4
Postup pri poskytovaní
opatrovateľskej služby
(Pokračovanie na strane 5)

* zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov
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(1) Konanie o odkázanosti
na opatrovateľskú službu sa
začína na základe písomnej
žiadosti fyzickej osoby alebo
na podnet starostu obce.
(2) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav
nemôže sama podať žiadosť
o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu alebo udeliť
písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby na
účely odľahčovacej služby,
môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia
ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej
osoby podať žiadosť alebo
udeliť súhlas aj iná fyzická
osoba.
(3) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
obsahuje meno a priezvisko
fyzickej osoby, ktorej sa má
poskytovať sociálna služba,
dátum jej narodenia, adresu pobytu, rodinný stav,
štátne občianstvo, druh sociálnej služby, na ktorú má
byť fyzická osoba posúdená
a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
o nepriaznivom zdravotnom
stave fyzickej osoby, ktorá
žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
(4) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú
službu sa podáva obci. Tlačivo sa nachádza na obecnom
úrade obce.
(5) Obec na základe žiadosti a súhlasu fyzickej osoby
alebo vlastného podnetu
vykoná v rámci sociálnej posudkovej činnosti šetrenie
v prirodzenom sociálnom
prostredí fyzickej osoby.
(6) Obec na základe lekárskej
posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti zistí
rozsah odkázanosti fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo fyzickej

osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú službu o čom vydá
rozhodnutie o odkázanosti
na sociálnu službu.
(7) Opatrovateľskú službu
možno poskytovať fyzickej
osobe bezodkladne, ktorá
pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť, základných sociálnych aktivitách pred nadobudnutím právoplatnosti
rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu, najskôr
odo dňa podania žiadosti
o posúdenie odkázanosti na
opatrovateľskú službu.
§5
Spôsob určenia úhrady za
opatrovateľskú službu
Úhrada za opatrovateľskú
službu v kalendárnom mesiaci sa určí v zmluve o poskytovaní sociálnej služby
podľa rozsahu úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít
najviac vo výške ekonomických oprávnených nákladov
v prepočte na 30 kalendárnych dní.
§6
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
(1) Fyzická osoba je povinná platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa
svojho príjmu a majetku najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca.
(2) Obec určuje výšku úhrady za opatrovateľskú službu
podľa jednotlivých úkonov
nasledovne:
A. pri úkonoch sebaobsluhy:
a) Hygiena
1. osobná hygiena: 0,50 €/
úkon – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela:

ruky, tvár, zuby, nechty
(holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie,
strihanie nechtov na rukách
a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),
2. celkový kúpeľ: 0,50 €/
úkon – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani,
prípadne v sprche s umytím
vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo
v prchovacom kúte),
b) Stravovanie a dodržiava
nie pitného režimu
1. porciovanie stravy: 0,10
€/úkon,
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta): 0,05 €/úkon,
3. kŕmenie a pomoc pri pití:
0,30 €/úkon,
c) Vyprázdňovanie močového
mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu: 0,10
€/úkon,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní: 0,10 €/úkon,
3. účelná očista po toalete:
0,05 €/úkon,
4. sprievod z toalety: 0,05 €/
úkon,
5. podanie podložnej misy,
močovej fľaše s následným
očistením podložnej misy
(fľaše): 0,05 €/úkon,
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena
plienky): 0,05 €/úkon,
d) Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho
vrstvenia a farieb): 0,05 €/
úkon,
2. obliekanie, obúvanie: 0,10
€/úkon,
3. vyzliekanie, vyzúvanie:
0,10 €/úkon,
e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chô
dza po rovine, po schodoch):
0,15 €/úkon,
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôž-

ko: 0,12 €/úkon,
3. polohovanie: 0,10 €/
úkon,
4. pomoc pri manipulácii
s predmetmi (napríklad pri
uchopení lyžičky, zapínaní
gombíkov): 0,05 €/úkon,
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby: 0,10 €/úkon.
B. pri úkonoch starostlivosti
o svoju domácnosť:
a) nákup potravín a iného
drobného spotrebného tovaru: 0,50 €/úkon,
b) príprava jedla, varenie,
zohrievanie jedla: 1,00 €/
úkon,
c) donáška jedla do domu:
0,35 €/úkon,
d) umytie riadu: 0,10 €/
úkon,
e) bežné upratovanie v domácnosti: 1,00 €/úkon,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov: 0,10 €/
úkon,
g) starostlivosť o bielizeň
(pranie, žehlenie): 0,50 €/
úkon,
h) starostlivosť o lôžko: 0,10
€/úkon,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby: 0,05 €/úkon,
j) donáška uhlia, donáška
dreva, vynesenie popola,
donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich
čistenie: 0,50 €/úkon,
k) ďalšie jednoduché úkony
spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené
s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady
platieb): 0,35 €/úkon.
C. pri vykonávaní základných sociálnych aktivít:
a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie:
0,50 €/úkon,
(Pokračovanie na strane 9)
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CIVILNÁ OCHRANA

Čo by sme mali o nej vedieť?
Civilná ochrana (CO) bola
v minulosti chápaná ako ne
zastupiteľná súčasť obrany
štátov proti dôsledkom voj
nového ohrozenia, predo
všetkým proti zbraniam hro
madného ničenia (ZHN).
Vzhľadom na historické ob
dobie vzniku bola prvotne
chápaná ako organizovaná
činnosť a súhrn opatrení
na ochranu obyvateľstva
a záchranu materiálnych
hodnôt, na zabezpečenie
nevyhnutného chodu hos
podárstva a na realizáciu
obnovovacích prác ako následkov ničivého napadnutia
globálneho vojnového konfliktu. Ozbrojené konflikty
so sebou prinášali útrapy
a straty aj tej časti populácie,
ktorá sa na vojnových kon
fliktoch priamo nezúčastňo
vala. Osobitne v obdobiach,
keď sa začali používať čoraz
účinnejšie zbraňové systémy
s využívaním foriem a pro
striedkov vzdušného napad
nutia. Keďže aktívna proti
letecká obrana sama o sebe
nepostačovala k zabezpe
čeniu civilného obyvateľ
stva a ochrany hospodárstva
v tyle bojujúcich armád, začala sa organizovať aj pasívna
protiletecká obrana, spočiatku vo forme zatemňovacích,
protichemických, protipožiarnych,
zdravotníckych
a ďalších opatrení.
Všeobecne možno konšta
tovať, že vznik organizovanej civilnej ochrany zapadá
do obdobia medzi I. a II.
svetovou vojnou. Skúsenosti
z použitia chemických zbraní
viedli k zákazu ich ďalšieho
používania, čo postupne vy
ústilo až k uzavretiu Ženev
ského protokolu v roku 1925
ako normy medzinárodného humanitárneho práva.
CO sa intenzívne rozvíjala
a významne sa osvedčila už

v bdobí pred a počas II. svetovej vojny.
V období rozdeleného sve
ta s hrozbou použitia ZHN
bola koncepcia civilnej obrany zameraná na včasné varovanie a ochranu obyvateľstva evakuáciou z priestorov
predpokladaného napadnutia, na zriaďovanie úkrytov
primeranej odolnosti a vybavenie všetkých obyvateľov
prostriedkami individuálnej
ochrany (maskami a pod.).
Skúsenosti z vojny, ako aj
povojnový vývoj medziná
rodnej situácie podnietil
aktivity aj v oblasti humani
tárneho práva. Výsledkom
boli Ženevské dohovory
v roku 1949 o spôsoboch
zaobchádzania s ranenými
alebo chorými príslušníkmi
ozbrojených síl a s vojnový
mi zajatcami, ako aj o ochrane
civilných osôb počas vojny.
V roku 1977 boli Ženevské
dohovor y doplnené dvoma
dodatkovými protokolmi,
o ochrane obetí vnútroštát
nych a medzinárodných kon
fliktov, ako aj o ochrane ci
vilných objektov, kultúrnych
majetkov a prírodného pro
stredia. Schválený bol aj me
dzinárodný rozoznávací znak
CO (modr ý trojuholník na
oranžovom podklade).
Po výrazných medziná
rodných
spoločenských
zmenách došlo aj k zmene
oblastí pôsobenia civilnej
ochrany a to smerom k och
rane proti dôsledkom živel
ných pohrôm, priemyslových
havárií a katastrof lokálnemu
charakteru.
V súčasnosti je poslaním
CO v rozsahu stanovenom
zákonom chrániť život,
zdravie a majetok. Vytvárať
podmienky na prežitie pri
mimoriadnych udalostiach
a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Niektoré pojmy
Mimoriadna
udalosť
prírodného charakteru je
živelná pohroma (povodne,
záplavy, prietrže mračien,
krupobitie, veľkoplošné po
žiare, víchrice, zosuvy pôdy,
snehové kalamity a lavíny,
rozsiahle námrazy, zemetra
senia).
Mimoriadna udalosť spo
ločenského charakteru je
dopravná alebo prevádz
ková havária spojená s vý
buchmi, požiarmi, únikmi
nebezpečných látok s násled
nou kontamináciou územia,
vôd a ovzdušia, s poško
dením energetických sietí
a pod.
Mimoriadna situácia vy
hlásená podľa zákona o ci
vilnej ochrane obyvateľstva,
je obdobie ohrozenia alebo
pôsobenia následkov mimo
riadnej udalosti na život,
zdravie alebo majetok.
Počas nej sa vykonávajú
opatrenia na záchranu, na
znižovanie rizík ohrozenia
a činnosti na zamedzenie ší
renia a pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti.
Ohrozenie je obdobie, po
čas ktorého sa predpokladá
nebezpečenstvo vzniku ale
bo šírenia následkov mimo
riadnej udalosti.
Tieseň je stav, pri ktorom
je bezprostredne ohrozený
život, zdravie, majetok
alebo životné prostredie
a postihnutý je odkázaný na
poskytnutie pomoci.
Evakuácia je organizovaný odsun ohrozených osôb,
zvierat, prípadne vecí z oh
rozeného územia. Varovanie
obyvateľstva pri ohrození
vyhlasuje sa až po vyhlásení
mimoriadnej situácie. Vyko
náva sa z dôvodu nevyhnut
ného časového obmedzenia
pobytu osôb na ohrozenom

území krátkodobo s možným návratom do 72 hodín,
dlhodobo nad 72 hodín.
Sebaochranou sa rozumie pomoc vlastnými silami
a prostriedkami, ktorá sa za
meriava na ochranu vlastnej
osoby a jej najbližšieho oko
lia a smeruje k zmierneniu
alebo zamedzeniu pôsobenia následkov mimoriadnej
udalosti.
Čo by mal každý vedieť
v prípade ohrozenia
Použitie improvizovaných
prostriedkov individuálnej
ochrany v rámci sabaochrany
je určené na ochranu dýcha
cích ciest, očí a povrchu tela,
ak neboli vydané ochranné
masky a prostriedky na och
ranu povrchu tela zo skladov
CO.
Ochrana hlavy. Odporúča
sa použiť čiapky, šatky,
šály, cez ktoré je vhodné
natiahnuť kapucňu, prípadne
nasadiť ochrannú prilbu Naj
vhodnejším spôsobom och
rany úst a nosa je prekrytie
týchto častí kusom flanelovej
tkaniny alebo froté uterákom
mierne navlhčeným vo vode,
vodnom roztoku sódy alebo
kyseliny citrónovej. Oči
chránime okuliarmi uzavre
tého typu.
Ochrana trupu. Všeobecne
platí zásada, že každý druh
odevu poskytuje určitú mie
ru ochrany, pričom väčší po
čet vrstiev zvyšuje koeficient
ochrany. Na ochranu možno
použiť dlhé zimné kabáty,
bundy, nohavice, kombi
nézy, šuštiakové športové
súpravy. Použité ochranné
odevy je nutné dostatočne
(Pokračovanie na strane 7)
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utesniť na krku, rukávoch
a nohaviciach. Netesnené
zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné
prelepiť lepiacou páskou. Ku
všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do
dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.
Ochrana rúk a nôh. Veľ
mi dobrým ochranným pro
striedkom rúk sú gumené
rukavice. Pre ochranu nôh sú
najvhodnejšie gumené a ko
žené čižmy, kožené vysoké
topánky. Pri použití nízkych
topánok je vhodné zhotoviť
si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.
Pri použití improvizova
nej ochrany je potrebné
dodržiavať nasledujúce zá
sady:
• celý povrch tela musí byť
zakrytý,
• všetky ochranné prostried
ky je nutné čo najlepšie
utesniť,
• na dosiahnutie vyšších

ochranných účinkov kom
binujte viac ochranných
prostriedkov, alebo použite
odev v niekoľkých vrstvá
ch.
Ohrozený priestor vždy
opúšťať najkratšou cestou,
podľa možností kolmo na
smer vetra.
Dôležité telefónne čísla
Jednotné telefónne číslo
tiesňového volania:
112
Hasičský a záchranný zbor:
150
Záchranna zdravotná
služba:
155
Polícia:
158
Varovanie obyvateľstva
Varovanie
obyvateľstva
je jedno z najdôležitejších
opatrení civilnej ochrany.
Varovanie je vykonávané
varovnými signálmi uskutoč
ňovanými prostredníctvom
sirén. Varovné signály sú
následne dopĺňané hovore

nou informáciou prostred
níctvom hromadných infor
mačných prostriedkov.
Poznáme tieto varovné
signály:
Všeobecné ohrozenie: 2 mi
nútový kolísavý tón sirén.
Varovanie obyvateľstva pri
ohrození alebo pri vzniku
mimoriadnej udalosti, ako
aj pri možnosti rozšírenia
následkov mimoriadnej uda
losti. Kolísavým tónom si
rén v trvaní 2 minút sa počas
vojnového stavu a počas
vojny vyhlasuje aj ohrozenie
v prípade možného vzduš
ného napadnutia územia
štátu. Slovná informácia pri
takomto ohrození obsahuje
vymedzenia územia, pre
ktoré ohrozenie platí a výraz
„VZDUŠNÝ POPLACH“.
Ohrozenie vodou: 6 minúto
vý stály tón sirén.
Varovanie obyvateľstva pri
ohrození ničívými účinkami
vodou (pri záplavách riek,
pod vodnými dielami...)
Koniec ohrozenia: 2 minú
tový stály tón sirén bez opa

kovania
Koniec ohrozenia alebo
koniec pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti
Každý druhý piatok v mesia
ci o 12.00 hod. preskúšava sa
prevádzkyschopnosť celo
štátneho varovacieho systé
mu dvojminútovým stálym
tónom sirén. O pravidelnom
preskúšavaní funkčnosti si
rén a o ďalších skúškach mi
mo tohto termínu informujú
rozhlas, televízia a tlač.
Riadiace a informačné
miesta
Medzi riadiace a informač
né miesta v súvislosti so vzni
kom mimoriadnych udalostí
patria:
• Zamestnávateľ
• Obecný úrad
• Obvodný úrad, odbor civil
nej ochrany a krízového ria
denia (ObÚ O COaKR).
Spracoval Mgr. Miroslav Majer

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2008 a záverečný účet obce za rok 2008
Príjmy
Vlastné zdroje obce: výnos z daní z príjmov z DÚ
5 365 000,– Sk (178 085,37
€), daň z nehnuteľností
293 771,– Sk (9 751,41 €),
daň zo psov 23 100,– Sk
(766,78 €), daň za nevýherné hracie automaty 1 000,–
Sk (33,19 €), daň z ubytovania 7 260,– Sk (240,99
€), daň za užívanie verejného priestranstva 750,–
Sk (24,90 €), poplatok za
KO 216 508,– Sk (7 186,75
€), iné príjmy 17 235,– Sk
(572,10 €). Príjmy z vlastníctva 330 816,50 Sk (10 981,10
€). Náhodný predaj a služby
1 940 688,15 Sk (64 419,05
€). Granty ZOS 52 194,– Sk
(1732,52 €). Príjmy zo štátneho rozpočtu 3 165 378,–
Sk (105 071,30 €), príjmy z
rozpočtu VÚC 2 260 440,–
Sk (75 032,86 €). Základná

škola s materskou školou
765 707,92 Sk (25 416,85
€). Kapitálové píjmy zo ŠR
510 000,– (16 928,90 €).
Príjmy spolu:
14 949 734,80 Sk
(496 240,28 €)
Výdavky
Správa obecného úradu
2 939 911,04 Sk (97 587,17
€), finančná oblasť 38 333,–
Sk (1 272,42 €). Požiarna ochrana 16 510,50 Sk
(548,05 €). Údržba ciest
114 007,70 Sk (3 784,36
€). Ochrana životného
prostredia 285 109,90 Sk
(9 463,91 €). Verejno-prospešné práce 16 371,– Sk
(543,42 €). Stavebný úrad
52 715,– Sk (1 749,82 €).
Verejné osvetlenie 84 988,50
Sk (2 821,10 €). Šport a rekreácia: kúpalisko 78 292,70
Sk (2 598,84 €), ihrisko

59 274,– Sk (1 967,54 €).
Kultúrny dom 422 547,20
Sk (14 026,– €). Knižnica
20 742,90 Sk (688,54 €).
Zbor pre občianske záležitosti 33 428,50 Sk (1 109,62
€). Dom smútku a cintorín
6 542,50 Sk (217,17 €). Zariadenie sociálnych služieb
4 137 535,60 Sk (137 341,02
€). Jedlá a stravovanie ZOS
788 910,– Sk (26 187,01
€). Sociálne zabezpečenie
29 938,– Sk (993,76 €).
Materská škola 936 844,82
Sk (31 097,55 €). Základná škola 1 354 781,34 Sk
(44 970,50 €). Školský klub
detí 223 233,91 Sk (7410,01
€). Zariadenie školského
stravovania 1 192 236,47 Sk
(39 575,– €). Kapitálový
rozpočet: výdaj 380 000,– Sk
(12 613,69 €).

Výdavky spolu:
13 213 152,08 Sk
(438 596,30 €)
Zostatok:
1 736 582,72 Sk
(57 643,99 €)
Nová služba:

Správy miestneho
rozhlasu do emailovej schránky
Využite možnosť dostá
vať dôležité správy vy
hlásené v miestnom
rozhlase do Vašej emailovej schránky. Stačí
zaslať svoju adresu na
rozhlas@strelniky.sk
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Odkukanô…
Tento rok sa na Slovensku
aj v našej obci konajú viaceré
voľby. Možnosť a existencia
slobodných volieb je umocnená aj 20-tym výročím od
pádu komunizmu a začatím
snáh vybudovať na jeho troskách občiansku spoločnosť,
založenú na demokratických
základoch. Síce to znie noblesne a iste to má aj svoju
váhu, ale otázkou ostáva, do
akej miery sme tých dvadsať
rokov využili naplno a do
akej miery sme v tomto smere prepásli svoje šance.
Veľa krát som sa stretol
s vetou, ktorú keď počujem,
či už z úst politika alebo bežného občana, tak som nútený zamyslieť sa. Tá veta znie:
„ísť k voľbám je občianska
povinnosť.“ Vždy sa nad
tým pozastavím, niekedy
pousmejem a v mysli sa mi
javí jediná otázka. Naozaj?
Na slovný zvrat „občianska
povinnosť“ spojený s voľbami nazerám vždy s istou
dávkou nedôvery a skepsy.
Pre všetkých, ktorí si pamätajú prednovembrové časy
(niektorí z nás možno jasne,
iní, hlavne tí mladší trochu

Leto 2009

Právo či povinnosť
rúk jednotlivca, či jednej
strany. To platí na všetkých
rovinách od tej najvyššej až
po najnižšiu, vrátane samosprávy. Tak ako volíme prezidenta, poslancov národného parlamentu, tak volíme aj
poslancov, ktorí zastupujú
záujmy obce navonok a do
vnútra. A tých príkladov,
kde môžeme prejaviť vlastnú
slobodnú voľbu je nespočetne veľa. V demokracii, ale aj
v samotnej podstate človeka
je právo voľby jedným zo základných práv. Možno by sa
to dalo doviesť do krajnosti, tým že možnosť voľby je
nám daná absolútne. A to
platí na akúkoľvek situáciu.
Iná strana mince je, aké sú
Zahoďme ale totalitu za
vplyvy, ktoré nás vedome
hlavu, veď už dvadsať rokov
alebo nevedome vedú k tej,
žijeme v demokracii. Máme
či onej voľbe.
vybudované inštitúcie, ktoré reprezentujú piliere de- V každom prípade, chcel
mokracie, akými sú výkon- som tým povedať len toľko,
ná, zákonodarná a súdna aby sme voľbu nebrali v prmoc, ktoré by na základe vom rade ako povinnosť,
systému bŕzd a rovnováh, niečo čo musím vykonať,
mali navzájom kontrolovať inak mi hrozí trest (sankcia).
a vyvažovať moc v štáte, aby Možnosť voľby je potrebné
nedošlo k jej uzurpácii do chápať ako svoje neoddelimatnejšie) dáva „občianska
povinnosť“ voliť iný zmysel
ako je tomu teraz. V totalite je človek povinný voliť
(do slova a do písmena, ako
istý prejav podpory režimu),
no chýba mu možnosť voľby. Bez možnosti voľby, bez
možnosti slobodne si vybrať,
stráca samotná voľba zmysel.
Potvrdzuje sa to aj dnes všade vo svete, kde pro forma
výsledok, jasný už dopredu
a nalinkovaný režimom popiera akúkoľvek základnú
podstatu demokratického
hlasovania. A to v zmysle
plurality a možnosti vyjadriť
svoj názor vhodeným hlasom.

vaja plakali
obidvaja duša moja plakali.
Prečo, že si neprišiou,
neprišiou.
V tom Šjabianskom
Prečo, že si neprišiou, keď
potoce
mesiačik nevyšiou,
V tom Šajbianskom potoce,
keď mesiačik duša moja
potoce,
v tom Šajbianskom potoce,
nevyšiou.
bystrá voda hrkoce,
Nemohou som Anička,
bystrá voda duša moja
Anička.
hrkoce.
Nemohou som Anička brá
Poďme milá poďme k nej,
nila mi mamička
poďme k nej,
bránila mi duša moja
poďme milá poďme k nej, bu
mamička.
deme sa kúpať v nej,

budeme sa duša moja kúpať Prečo, že ti bránila, bránila.
v nej.
Prečo, že ti bránila, nie sme
žiadna rodina
Keď sme sa mi kúpali, kú
nie sme žiadna duša moja
pali.
rodina.
Keď sme sa mi kúpali, obid

Ej lúka zelená
Ej lúka lúka, lúka zelená,
na nej má milá, na nej má
milá pasie jeleňa.
Jeleň sa pasie, lebo sa misí,
lebo mu milá, lebo mu milá
vodičku nosí.
Nebol to jeleň, bola to srna,
čakaj ma milá, čakaj ma
milá dva rôčky s plna.
Ja by čakala a nedočkala,
ty by si umreu, ty by si um
reu, ja by ostala.
Keby ja vedeu, koďi ja umru,
dau by si spraviť, dau by si
spraviť, zo zlata truh
lu.
A na tú truhlu zlatí do
lomán,
aby vedeli, aby vedeli, že tu
leží pán.

teľné právo. Právo, ktorým
riadim svoj život a zapájam
sa do diania vecí verejných.
Je to právo podieľať sa a zapájať do samotnej podstaty
demokracie, ktorou je občianska spoločnosť. Ako povedal významný český sociológ Inocent Arnošt Bláha:
„Demokracia je veľký a vážny politický a spoločenský
experiment, ktorým sa má
preukázať, či účasť ľudu na
vláde a správe spoločnosti
prospeje blahu celku. A bude
na ľude, aby dokázal, že
nabudúce už nemôže vládnuť ľudu bez ľudu.“ Preto,
„občianskou povinnosťou“
nie je ísť voliť, voľby sú len
prostriedok, ako sa môžeme
zapájať a podieľať na spravovaní vecí verejných. Voľby sú
našim slobodným právom,
aby sme sa rozhodli, akým
spôsobom k tomu dôjde.
Utópia? Možno. Každopádne, je to možnosť dokázať, že
dvadsať rokov slobody, bolo
dvadsať rokov približovania
sa ideálu občianskej spoločnosti a nie naopak.
Juraj Potančok

K parku na námestí
Vážení spoluobčania!
Môžme byť hrdí za to, že
ako jedna z mála obcí na
okolí máme pekne upra
vené námestie s fontánou.
Z diaľky pekne upravené
a zblízka… Rozhádza
né špaky, pod smrekmi
„tégliky z poldecákov“,
atď. Vo fontáne bežne
plávajú špaky, natrhaná
tráva, paličky z nanukov…
A za pamätníkom? Ne
chcite vedieť! Preto skúste
sa zamyslieť nad tým, že
čistota reprezentuje obec
a hovorí o ľuďoch, ktorí
v nej žijú!
Ďakujeme za pochopenie!
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Krása Krasu
je aj v ľuďoch
Priznám sa, v poslednom
čase som doma, na Strelníkoch, skôr nebol ako bol.
Nie, nepresťahoval som sa.
Len som sa z rôznych dôvodov ocitol akosi častejšie na
cestách. V tejto chvíli si už
väčšina z vás určite predstavuje exotické krajiny, pláže
s palmami a sporo odetými
devami, podávajúcimi nápoje hýriace farbami. Ale
tak ďaleko som sa na moje
šťastie či nešťastie nedostal.
Moje kroky v minulých mesiacoch v skutočnosti viedli na východ. Nie na blízky
arabský východ, ale na náš
najbližší Slovenský východ,
ktorý pre každého z nás začína kdesi inde. Tí z Bratislavy
si myslia, že východ začína
kdesi v poli za Seneckými
jazerami. Tam, kde sa končí vyspelá civilizácia. Ale ja
– znalý tunajších stredoslovenských pomerov som už
od mala vedel, že skutočný
východ sa začína až kdesi za
vrcholkom Kráľovej hole.
A teraz vážne a k veci. V posledných mesiacoch som sa
z rôznych dôvodov akosi
častejšie ocitol na východe Slovenska. Či už to boli
školské terény, na ktorých
sme na staručičkej Karose
prebrázdili túto – pre mňa
dosiaľ neprebádanú – oblasť
Slovenska krížom-krážom
až po prísne strážené hranice s Ukrajinou. Alebo to bol
môj nedávny turistický výlet
do Slovenského krasu. Všeličo ma prekvapilo. Ba dostal
som aj odpoveď na otázku,
prečo sa ma nedávno kamarát, ktorý ma viezol domov,
a ktorý na Strelníkoch nikdy
pre tým nebol opýtal, či v našej obci žijú nejakí Nemci.
Na spomínaných terénoch
sme si totiž, prechádzajúc
mnohými obcami, kde veľká
časť obyvateľov hovorí maďarsky, vysvetľovali že také-

to obce musia mať zo zákona
dvojjazyčné označenie. Nuž
a toto vyzerá presne tak,
ako nostalgická spomienka
na starý názov našej obce,
umiestnená na dopravnej
značke pred dedinou.
Iná, oveľa dôležitejšia vec,
ktorá ma zaujala, bola neobyčajná pohostinnosť miestnych obyvateľov. Spomenúť
musím najmä pani Magdu zo
Slanca, malej dediny v područí planín Slovenského krasu, ktorej aj keď toto číslo
našich Zvesti kvôli zlyhaniu
distribučného systému určite nebude čítať, by som sa
chcel takto poďakovať. Táto
energická učiteľka na dôchodku nás, štyroch turistov
pozbieraných z rozličných
kútov Slovenska, vidiac, že
suchá strava nám neprospieva, pozvala k sebe domov
na obed a pohostila skvelou
fazuľovou polievkou. Aby
toho nebolo dosť, keď sa dozvedela, že máme namierené
do neďalekej Gombaseckej
jaskyne, ponúkla nám odvoz
a na mieste nám po známosti vybavila bezplatný vstup
do tejto unikátnej jaskyne
európskeho významu. Poďakovanie patrí aj jej viac ako
deväťdesiat ročnej svokre
pani Magdi, ktorá hoci hovorila len maďarsky a vôbec
nám nerozumela, veľmi milo
nás privítala. Vďake teda ešte
raz. A na záver krátka rada,
patriaca našim “národne“
orientovaným
politikom,
ktorí toto číslo Zvestí bohužiaľ tak isto nebudú čítať:
nech namiesto silných rečí,
trúsiacich neznášanlivosť,
skúsia poukázať aj na to, ako
sa v tak malej krajine spolu
navzájom vychádzať dá. Tak,
ako to mne ukázali mnohí
obyvatelia juhovýchodného
Slovenska.

VZN obce Strelníky
(Pokračovanie zo strany 5)
2. na vybavenie úradných
záležitostí: 0,50 €/úkon/
hodina,
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania:
0,50 €/úkon/hodina,
4. pri záujmových činnostiach: 0,50 €/úkon/hodina,
b) predčítanie pre fyzickú
osobu, ktorá je nevidiaca
alebo prakticky nevidiaca
najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej
korešpondencie a pri nakupovaní: 1,00 €/úkon, resp.
0,50 €/hodina,
c) tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá
je nepočujúca alebo fyzickú
osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných
záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach: 1,00 €/úkon, rep. 0,50
€ hodina,
2. pre fyzickú osobu, ktorá
je hluchoslepá, najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej

a osobnej korešpondencie
a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových
činnostiach: 1,00 €/úkon.
D. pri dohľade pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri vykonávaní základných
sociálnych aktivít:
dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít: 0,40 €/hod.
§7
Spoločné a záverečné
ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné
nariadenie č. 01/2009 schválilo obecné zastupiteľstvo
obce Strelníky na svojom
zasadnutí dňa 09. 07. 2009
uznesením č. 34/2009
(2) Zrušuje sa všeobecne
záväzné nariadenie obce
č. 01/2008 z 22. 02. 2008
o poskytovaní opatrovateľskej služby.
(3) Toto všeobecne záväzné
nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

Po roku zas, štyria šikovní chlapci vyčistili celý potok, za čo im
ďakujeme. Opäť sa skrášlil kus obce. Toto skrášľovanie má aj
malý háčik: akosi všetci získali prehľad o tom, kto a ako má vyriešený problém s putovaním obsahu WC do Vôdky… Možno to
niekoho bude inšpirovať k napísaniu príbehu:
„Ako išlo … na vandrovku!“
Zdenko Majer
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Ohliadnutie za futbalovou sezónou Výlet na Krížnu

Po jesennej časti tohto ročníka sme skončili na 4. mieste so ziskom 28 bodov, iba
s malou stratou na mužstvá
pred nami. Pred jarnou časťou sme sa chceli v tabuľke
posunúť ešte vyššie a prípadne zabojovať aj o postup do
vyššej súťaže. Bohužiaľ, jarná
časť nám nevyšla podľa našich predstáv, keď sme zbytočne postrácali body s mužstvami, ktoré sa pohybovali
na konci tabuľky (Horné Pršany, Hiadeľ). Paradoxne
lepšie zápasy sme odohrali
s mužstvami z čela tabuľky.
V jarnej časti sme získali iba
19 bodov, čo v konečnom
zúčtovaní stačilo len na 5.
miesto, takže náš cieľ sme
nesplnili, dokonca sme ešte
klesli o jedno miesto nižšie
a to aj napriek tomu, že sme
mužstvo posilnili o dvoch
nových hráčov (M. Brna
– Hiadeľ, J. Svintek – Slov.
Ľupča). Najlepším strelcom
mužstva bol Miroslav Moncoľ s 16 gólmi, tretí najlepší
strelec súťaže.
Príprava na ďalší ročník
začína v týchto dňoch tréningami na našom ihrisku.
Do nového ročníka by sme
chceli zaradiť aj nových hráčov, predovšetkým domácich chlapcov. Za mužstvo
dospelých môžu hrať chlapci po dovŕšení 16-teho roku
a po vybavení ostaršenia
(špeciálne vyšetrenie) u telovýchovného lekára. V minulom ročníku sme mali
takýchto hráčov troch. Preto aj touto cestou apelujem
na mladých chlapcov, ktorí
majú záujem venovať sa futbalu aj súťažne, aby sa nebáli
a prišli medzi nás. Súťažný
futbal vyžaduje aj trocha
disciplíny a prispôsobenie sa
kolektívu, čo asi nie všetkým
vyhovuje. Jednoduchšie je
ísť si zahrať len tak, kedy sa

mi zachce a možno aj preto
niektorí, aj keď majú talent
na futbal, súťažne ho hrať
nechcú.
Nový ročník začína 9. augusta 2009 zápasom v Tajove. Generálkou naň bude
domáci turnaj, ktorý sa
uskutoční 26. augusta na
ihrisku za Híblikom. Začiatok turnaja je o 11:00 hod.
O občerstvenie a dobrý guláš je postarané. Srdečne vás
na tento turnaj pozývam.
Aj v novej sezóne by sme
chceli na zápasy na ihriskách
súperov využívať autobus
SAD Zvolen, aj keď oproti
minulému roku cena cestovného vzrásla, a tým umožniť
aj našim fanúšikom zúčastňovať sa na týchto zápasoch.
Vážení športoví priatelia,
na záver by som sa chcel
poďakovvať všetkým priaznivcom nášho klubu, fanúšikom, ktorí nás výborne povzbudzovali, všetkým, ktorí
okolo futbalu pracujú – či už
pri mužstve, vstupnom, bufete, príprave ihriska a hlavne obecnému úradu, ktorý
je náš najväčší podporovateľ
a pomáha udržať tento šport
pri živote, čo nie je v nešnej
dobe ľahké. Dúfam, že aj
v ovej sezóne, ktorá veríme
bude úspešnejšia, nám zachováte vašu priazeň.
Miroslav Majer, predseda TJ
Konečná tabuľka:
1. Medzibrod 26 16 6 4 82:39
2. Riečka
26 17 2 7 65:41
3. Nemecká 26 16 2 8 67:44
4. Dúbravica 26 14 6 6 56:30
5. Strelníky 26 13 8 5 57:36
6. Tajov
26 13 6 7 57:36
7. Šalková „B“ 26 14 2 10 57:43
8. Malachov 26 11 4 11 48:44
9. Dukla „C“ 26 12 1 13 34:46
10. Staré Hory 26 7 7 12 47:56
11. Podkonice 26 8 3 15 34:49
12. Hor. Pršany 26 5 5 16 30:74
13. Hronsek 26 4 3 19 29:73
14. Hiadeľ
26 1 7 18 29:81

54
53
50
48
47
45
44
37
37
28
27
20
15
10

V prvú júlovú nedeľu sa
skupinka turistov nielen
z našej obce vybrala na výlet
na vrchol Krížnej. Východiskovým bodom bola obec
Staré Hory. Odtiaľ ponad
cintorín – po modrej značke sme sa vybrali pomerne
strmým úbočím smerom
na Majerovu skalu. Cesta
na vrchol Majerovej skaly
nás miestami stála poriadnu námahu. Pod vrcholom,
v mieste zvanom poľana
Kohútová, sa lesný chodník
zmenil na úzky chodníček,
miestami veľmi strmý v podobe skalných schodíkov
(niektoré časti šmykľavé od
rannej rosy). Po dvoch hodinách sme dorazili (celý
spotení od námahy) na vyhliadkovú plošinu Majerovej skaly (1 283 m. n. m).
Pohľady do diaľok však stáli
za tú námahu. Staré Hory ako na dlani, v diaľke Panský
diel, Kremnické vrchy a vysielač Skalka, pod nimi Kordíky, vpravo vrchol Krížnej,
Nová hoľa na Donovaloch,
Repište, Ostré Brdo… Po
nadýchaní sa ľahkého vzduchu a krátkom občerstvení
sme kroky nasmeroval na
Líšku - horský chrbát (1 445
m. n. m). Tu sa nachádza aj
vrcholová stanica niekdajšej
lanovky z obce Turecká. Tá
však pred rokmi vyhorela
a ostala z nej už len opustená „kostra“. Odtiaľto to bolo
už len necelých 45 minút
na vrchol Krížnej (1574 m.
n. m.). Scenéria z vrcholu Krížnej sa nedá opísať.
Aj turisti, ktorí toto miesto
navštívili mnohokrát, sú
stále ním uchvátení. Preto
sa sem vracajú. Toto miesto
je aj významnou križovatkou turistických trás. Vedie
sem aj medzinárodná trasa
E8 (z východu Slovenska –
z Dukly až do Bratislavy – na

Devín) – červeno značená.
Veľkofatranská
magistrála (tiež červeno značená)
ide na sever – na Ostredok
(1 592 m. n. m.) Po krátkej
pauze a načerpaní nových síl
sme sa pustili dolu do Tureckej. V neďalekých Kremnických vrchoch sa už ohlasovala letná búrka. Ustráchaní
rodinní príslušníci, ktorí os
tali doma telefonovali, ako
sa máme a či u nás neprší.
Pretože na Šajbe je veľká
búrka. Nás dážď minul. Prvé
kvapky na nás spadli už keď
sme sa blížili do Starých hôr
na občerstvenie. Bol za nami
krásny, náročný turistický
deň, ktorý mnohým ostane
v pamäti. Ak ste neboli medzi 25 turistami, môžete sa
na Krížnu vybrať v dobrom
počasí aj vy. Prikladáme užitočné informácie:
Trasy:
Staré Hory – Majerova ska
la: 2 hod (opačným smerom
1,30 hod) – po modrej
Majerova skala – Líška:
0,30 (0,25) – po modrej
Líška – Krížna: 0,45 (0,35)
– po modrej
Krížna – Kráľova studňa
prameň: 1,0 (1,0) – po červenej E8
Kráľova studňa prameň –
Malá Krížna (Úplaz): 0,45
(0,45) – po zelenej
Malá Krížna (Úplaz) –
Ramžiná: 1,0 (1,15) – po
zelenej
Ramžiná – Turecká: 0,55
(1,20) – po zelenej
Ramžiná – Turecká: 0,50
(1,0) – po žltej
– celá trasa má prevýšenie
približne 1000 metrov
Dušan Mišány
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