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Vážení občania, čitatelia Obecných zvestí!
Predstavitelia obce sa už dlhší čas zamýšľali nad tým, ako občanov čo
najlepšie informovať o činnosti volených orgánov. Napokon vznikol nápad, že
informácie takéhoto druhu sa k Vám najlepšie dostanú prostredníctvom
obecných novín. Po dlhšom čase príprav sa to stáva skutočnosťou.
A tak sa Vám do rúk dostáva prvé číslo Obecných zvestí, ktoré bude
štvrťročne vydávať Obecný úrad a redakčná rada, zložená z poslancov a ostatných
občanov. Z Obecných zvestí sa dozviete o práci starostu i obecných poslancov a
ostatných orgánov obce. Prinesieme správy z oblasti školstva, kultúry,
telovýchovy a športu. Budeme Vás informovať o tom, ako sa plní a míňa obecný
rozpočet. Zaujmú Vás aj informácie o výstavbe a opravách, tiež o prijatých
nariadeniach Zastupiteľstva.
Verím, že v Obecných zvestiach nájdete všetko, čo vás o dianí v obci zaujíma.
Nápady, námety, ale i kritické pripomienky môžete vzniesť na Obecnom úrade.
Redakčná rada ich prehodnotí a uverejní.
Dúfam, že spoločnými silami, dobrými nápadmi a najmä s vašou pomocou
dokážeme našu dedinu aj naďalej zveľaďovať, aby sa nám tu všetkým dobre
pracovalo a žilo.
Emília Čiefová
starostka obce

Na úvod
Vraj žijeme v období informácií.
Z každej strany sa na nás valia správy
z celého
sveta.
Bohužiaľ,
sú
to
predovšetkým zvesti o katastrofách,
smrti, alebo správy o novom milencovi
niektorej svetoznámej herečky.
Zaujíma sa dnes vôbec niekto nad
tým, že kvôli čiernym skládkam odpadov
hrozia obci stotisícové pokuty? Trápi sa
dnes niekto nad tým, že kotolňa v
kultúrnom dome dosluhuje? Koľko je
dnes takých, ktorí sú odhodlaní zapojiť
sa do boja za zachovanie už aj tak dosť
zriedkavých autobusových spojov počas
víkendov?
Som presvedčený, že takýchto ľudí
je dosť. Ľudí, ktorí si za správami z

hlavného mesta, sveta, športu a počasia,
radi s manželkou či susedkou poklebetia
o novinkách v dedine.
Môžeme vám pri tom pomôcť.
Prinesieme zaručené informácie o obci,
v ktorej žijete. Tieto noviny budú o
vašich potrebách, o vašich nápadoch,
jednoducho o vás.
Môžete nám pri tom pomôcť. Dieru
do sveta určite neurobíme, no môžeme
dokázať, že nám záleží na mieste, kde
žijeme. Zároveň podáme svedectvo o
dobe generáciám, ktoré prídu po nás. Za
pokus to stojí!
A preto: nech sa vám premiérové
číslo Obecných zvestí dobre číta!
Miroslav Debnár

Z rokovania obecných poslancov
Poslanci Obecného zastupiteľstva
na svojom rokovaní 2. októbra 2003
prerokovali správu audítora. Správa
hodnotí účtovníctvo obce. Audítorka Eva
Kútiková označuje účtovníctvo obce za
prehľadné, vedené v súlade so zákonmi.

Okrem toho zastupiteľstvo súhlasilo
s návrhom starostky obce, aby sa
zrekonštruoval komín v kultúrnom
dome, ktorý bol v havarijnom stave. To
sa počas októbra podarilo zrealizovať
(najlepšie podmienky ponúkla firma
Bavex zo Zvolena, rekonštrukcia si
vyžiadala 220 tisíc korún). Pracovníci
spoločnosti BM začali so stavebnými
úpravami
chodby
a
schodiska
v
Kultúrnom dome (za 125 tisíc korún).
Reč bola aj o verejnom obstarávaní.
Zastupiteľstvo súhlasilo s tým, aby sa
využila takzvaná podprahová metóda aj
pri nákupe tovarov, ak ich cena bez DPH
neprekročí 250 tisíc korún v priebehu
roka. Vypisovať verejnú súťaž obec
nemusí ani v prípade prác, ktoré za rok
nepresiahnu polmiliónové náklady. Pri
službách je hranicou 250 tisíc korún.

Čo je audit?

Úradné preverenie, revízia, kontrola nančnej
činnosti. Audit spracúvajú odborníci – audítori Na
základe kontroly potrebných dokladov
zhodnotia účtovníctvo obce, ale napríklad aj
podniku a ďalších inštitúcií. Audit, ktorý hodnotí
hospodárenie inštitúcie za štandardné, je
predovšetkým dobrým signálom navonok (napr.:
pre obchodných partnerov atď.)

Poslanci ďalej schválili pravidlá
času predaja v obchodoch a prevádzkach
služieb. Toto rozhodnutie dostali všetci
prevádzkovatelia na území obce a musia
sa ním riadiť.
Zastupiteľstvo súhlasilo s tým, aby
obec vypracovala svoj rozvojový plán. Je
to dokument, v ktorom si obec pomenuje
svoje hlavné úlohy na niekoľko rokov.
Napríklad obnova kanalizácie, ale aj
podpora
tradičných
remesiel,
či
vytvorenie ochotníckeho divadla. Len v
prípade, ak má obec takýto rozvojový
plán, má väčšiu šancu, že získa peniaze
zo štátnych alebo európskych fondov.
Tvorba
rozvojového
plánu
sa
nezaobíde bez podnetov a návrhov
občanov. Porozmýšľajte, čo by ste
chceli v obci zmeniť, či vylepšiť!

Čo je verejné obstarávanie?

Štátne inštitúcie, podniky, ale i obce a mestá
musia
investovať
do
rôznych
nákupov,
materiálneho vybavenia či stavieb. Aby sa
zabránilo úplatkárstvu, štát zriadil Úrad pre
verejné obstarávanie. Príklad: ak by obec chcela
opraviť budovu školy a táto oprava by stála
povedzme milión korún, museli by sme vypísať
súťaž na dodávateľa stavebných prác. Víťaz súťaže
potom dostane zákazku od obce a opraví školu za
obecné peniaze. To, či súťaž prebehla podľa
zákona, a či obec vybral vhodnú firmu, môže tento
úrad kontrolovať
(md)

Dôstojné miesto pre zosnulých
Cintorín je miestom pokoja a spomienok.
Je to zároveň miesto, kde môžeme prejaviť
svoju úctu k predkom. Aj preto by každému z nás
malo záležať na tom, ako sa cintorín udržiava. Nie
je to len o upravení hrobu počas Pamiatky
zosnulých, ale je to aj o celoročnej starostlivosti.
To však nie je jednoduché. Najmä preto, že
niektoré hroby nie sú dostatočne označené.
Navyše ubúda občanov, ktorí si ešte spomínajú,
kto je v ktorom hrobe pochovaný.
Aj preto obec v tomto roku financovala
takzvaný pasport cintorína. Pasport je vlastne
zoznam hrobových miest.

Tiež sa tu vyznačia voľné plochy pre nové
hroby. Správu cintorína, domu smútku a
pohrebníctvo
upravuje
Všeobecne
záväzné
nariadenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2003.
Pasport, ktorý je v súčasnosti vypracovaný,
však treba obnoviť. Na základe pripomienok
občanov sa identifikujú obsadené miesta a
zároveň sa určia voľné plochy. Prideľovanie
hrobových miest sa bude riadiť podľa presne
stanovených pravidiel. Okrem toho, podľa nových
zákonov musí obec vyčleniť správcu domu smútku
a cintorína. Všetky podrobnosti budú predmetom
verejnej schôdze v novembri.
(md)
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Pád na dno a potom prudko nahor
TJ Družstevník Strelníky a jeho účinkovanie v jesennej časti súťažného ročníka 2003/2004

Dorast-účastník I. triedy
Realizačný tím a vedenie klubu

Účinkovanie dorastu v I. triede sa skončil
ročníkom 2002/2003. Medzi hlavné dôvody patril
preradenie dorastencov do A-mužstva po dovŕšení
veku. Svoju úlohu však zohral aj fakt, že neboj
dostatočný počet záujemcov pre doplnenie kádra
Napriek tomu, aktívnym hráčom sme zabezpečili
hosťovanie
v
kluboch
Slovenská
Ľupča
a Medzibrod. V žiackych kategóriách reprezentujú
naši chlapci v kluboch Slovenská Ľupča
Ľubietová.

Predseda výboru TJ: Ing. Dušan Majer
Tréner: Stanislav Ondrejko
Asistent trénera: Miroslav Majer

Sponzori

A - mužstvo

Obec Strelníky
Stanislav Ondrejko - STEN

Družstvo začalo svoju prípravu v polovici januára
na snehu. Postupne sa začali tréningy na škvare
i prípravné
zápasy.
Po
skončení
ročníka
2002/2001 v dôsledku krátkej prestávky nebolo
času na prípravu, a tak mužstvo odohralo len dva
turnaje (Dúbravica a Strelníky)

Donivo Banská Bystrica
Anna Macková - Pohostinstvo Strelníky
Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky

_____________________________
Príchody/odchody hráčov počas sezóny

Dotyk s dnom

Príchod z dorastu: J. Moncoľ, M. Filadelfi, R. Majer

V
prvej
polovici
súťažného
ročníka
2003/2004 sa mužstvo nedokázalo strelecky
presadiť a dostalo sa až na dno tabuľky. Najhorší
zápas odohralo mužstvo v Medzibrode, kde sme sa
nedokázali strelecky presadiť, aj napriek tomu, že
súper mal 15 minút pred koncom zápasu o dvoch
hráčov menej. Obrat k lepšiemu nastal až po
zápase v Tajove, keď sme pristúpili k zmene
postov v kádri.

Ľ. Čief - Biotika Slovenská Ľupča
J. Matyo - hosť ovanie Jakub
D. Boroš - prestup Ľubietová

Najlepší strelec: J. Moncoľ (4 góly)
Najlepší hráči za jednotlivé kolá: J. Moncoľ, R. Majer

Odraz nahor
V mužstve sa podarilo zaviesť poriadok.
Zvýšila sa zodpovednosť za výkon u samotných
hráčov, i družstva ako takého. Dokázali sme zvýšiť
bojovnosť počas celého zápasu. Do dobrej formy
sa dostal brankár a začali prichádzať góly.
Posledných sedem zápasov sme neprehrali, čo
nám prinieslo devätnásť bodov. Gólovo sa
presadili aj mladší hráči a body sme si začali
prinášať aj z ihrísk súperov.

Prehľad výsledkov futbalových zápasov
jesenná časť, ročník 2003/2004

KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Konečná tabuľka umiestnenia po jesennej časti.:
Strelníky: 13 - 5 - 4 - 4 - 14:14
Na jar to nebude ľahké
Nakoľko mužstvá v tabuľke a hlavne v jej strede
sú pomerne vyrovnané, je potrebné dobre sa
pripraviť na jarnú sezónu. Pokúsim sa napodobniť
model z vlaňajška. Neočakávam príchod, ani
odchod hráčov z mužstva.

DOMÁCI
Strelníky
Dúbravica
Strelníky
Medzibrod
Strelníky
Tajov
Strelníky
Horné Pršany
Strelníky
Baláže
Strelníky
Strelníky
Hronsek

HOSTIA
Šalková
Strelníky
Hiadeľ
Strelníky
Podkonice
Strelníky
Ľubietová
Strelníky
Staré Hory
Strelníky
Lučatín
Malachov
Strelníky

VÝSLEDOK
1:3
1:0
1:1
1:0
1:1
6:1
3:0*
1:2
2:0
0:1
0:0
2:0
0:0

* kontumačne z dôvodu predčasného odchodu hosťujúcich hráčov.

Stanislav Ondrejko
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Upečte si s nami

Dobré rady starej mamy

Pomarančové potešenie

Čo robiť pri reumatických bolestiach?
3-4 strúčiky cesnaku, 3-4 lyžice rastlinného oleja, 2-3
lyžice bravčovej masti.

Cesnak nahrubo roztlčieme, zmiešame s olejom
a masťou. Zmes natierame na bolestivé miesta
a dôkladne vtierame.
Zemiakové vrece proti úsadu:

5 kg zemiakov, voda podlá potreby, obliečka na
vankúšik. Neošúpané zemiaky uvaríme vo vode do

mäkka. Roztlačíme ich a dáme do obliečky. Tú
položíme čo možno najteplejšiu na postihnutý
chrbát. Prikry jeme uterákom a vlnenou dekou
a oddychujeme, až kým zemiaky nevychladnú.
Ako odstrániť škvrny z koženej obuvi?
Škvrny od snehu zmiznú, keď ich pretrieme
octovou vodou. Na vysušenie vypchajte vysušené
topánky novinovým papierom, ktorý niekol1<okrát
vymeňte.
Keď máte premočené topánky, vložte do nich
nadrobno posekané gaštany. Vyschnú rýchlejšie.
Nikdy ich nesušte priamo na kachliach, koža je
potom krehká a ľahko praská.
A ešte jeden tip:
Farebné výšivky budú zasa krásne, keď ich najprv
namočíte do cmaru a potom vyperiete.

Upečieme 3 pláty. Na jeden plát
potrebujeme: 5 vajec, 20 dkg kryšt.
cukru, 15 dkg hladkej múky špeciál,
3 CI vlažnej vody, 3c1 oleja, 1 celý
sunquick.
Postup: celé vajcia dôkladne vyšľaháme
s kryštálovým cukrom. Pridáme vodu, olej,
múku. Dáme piecť do vyhriatej rúry.
Uvaríme jednu fľašu pomarančového
sirupu (sunquick), pridáme 3 lyžice kr.
cukru a jeden dcl vody. Necháme
vychladnúť.
Zatiaľ' si pripravíme krém: pol litra mlieka
uvaríme s 30 dkg kryšt. cukru, pridáme 1
vanilku a 1 zlatý klas. Necháme vychladnúť.
Do vychladnutého krému vmiešame dve
maslá.
Polovicu plnky natrieme na prvý plát,
priložíme druhý plát, napustíme ho
vychladnutým sirupom. Dáme druhú
polovicu plnky a tretí plát. Zaťažíme. Na
druhý deň natrieme krémom alebo
polejeme čokoládovou polevou a
pokrájame.
Dobrú chuť!

(podľa knihy Rady našej babičky)

Pomoc gazdovi i prírode
Zaujímavosti o kompostovaní, 1. časť
Priemerný obyvateľ vyprodukuje asi 230 kg
odpadu ročne. Ten končí väčšinou na skládkach
alebo v spaľovniach. Táto mnohoraká zmes
a nakladanie s ňou, spôsobuje viaceré škody.
Najväčším problémom je, že všetky tieto odpady
zmiešame dokopy. Na skládkach a v spaľovniach
potom prebieha nespočetné množstvo reakcií,
z ktorých dodnes mnohé nepoznáme.
Nemôžeme sa čudovať, že keď zmiešame
zápach s vôňou, toxickú látku s netoxickou,
užitočnú so škodlivou, vznikne nám zapáchajúci,
toxický a škodlivý výsledok. Spôsobujeme tým
škody ekologické (záber pôdy, znečisťovanie vody,
pôdy a vzduchu, plytvanie neobnoviteľnými
a obnoviteľnými
zdrojmi
atď.),
ekonomické
(platíme
zbytočne
za
likvidáciu
odpadu,
prichádzame o hodnotné suroviny, ktoré zväčša
dovážame,
atď.),
ale
aj
etické
(ničenie
prirodzených biotopov, ktoré sprevádza každá
ťažba nových surovín, plytvanie neobnoviteľnými
zdrojmi, o ktoré pripravujeme budúce generácie
atď.).

OBECNÉ ZVESTI.

Riešenie je jednoduché:
1. minimalizovať vznik odpadu, vyhýbať sa zbytočným
obalom, nekupovať jednorázové výrobky
2. znovu používať a opravovať staré veci, ktoré sa ešte
dajú použiť
3. triediť odpady pre recykláciu a kompostovanie

Je na každom z nás, aby sme pomohli
životnému prostrediu, generáciám, ktoré prídu po
nás a tiež vlastnej peňaženke.
Návod ako znížiť množstvo odpadu takmer
o polovicu sa volá kompostovanie. Cieľom
kompostovania je premeniť organický odpad
pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá je
neškodná, hygienicky a esteticky ne škodná.
Konečný produkt, kompost, môže byť použitý pri
pestovaní rastlín ako hnojivo. O jeho výhodách
a príprave si budete môcť prečítať nabudúce.
(ll)
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