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Aktuálne:

Nové zvučky
v miestnom rozhlase
Iste ste si všimli, že asi
od polovice septembra sa
v miestnom rozhlase pred
oznamovaním správ hrajú
už len dve zvučky. K tomuto
rozhodnutiu došlo na základe množiacich sa sťažností
občanov, ktorým sa už zunovali Kazík, Jadranka alebo
letné disco hity.
Pre oznamovanie správ sa
vybrali a upravili dve inštrumentálne skladby. Na bežné
použitie skladba Ballade Pour
Adeline, ktorú interpretuje
špičkový francúzsky pianista
Richard Clayderman a v čase
smútku skaldba od Yanniho
Adagio In C-minor. Dĺžka
oboch skladieb je dva a pol
minúty.
Veríme, že túto zmenu
prijmete s pochopením a na Noci sa už citeľne ochladili
a dni sa viditeľne skracujú.
nový režim si zvyknete.

Zhodnotenie letnej
sezóny na kúpalisku
Vstupné sa vyberalo v rovnakej výške ako v roku 2007,
teda 30,– Sk (1,– €) a pre deti
do 15 rokov 15,– Sk (0,50 €).
Finančné hospodárenie kúpaliska v sezóne 2008:
Výdavky (voda, úprava vody
a odmeny):
78 314,– Sk (2 599,55€)
Príjmy (vstupné):
46 023,– Sk (1 527,68 €)
Strata:
32 291,– Sk (1 071,86 €)
Pre porovnanie je strata
o 4 127,40 Sk (137,– €) vyššia
ako v roku 2007. Z tohto dôvodu sa predpokladá v roku
2009 zvýšiť vstupné.

Leto je za nami, záchvevy
babieho leta nenahradili
dlhé slnečné júlové dni.
Mnohí z vás si pošomrú: už
zasa treba v domoch kúriť,
rýchlo ešte porezať drevo,
veď zima je tu už čo nevidieť.
Aj so svojou nevľúdnou
tvárou. S mrazmi, záľahami
snehu, ktorý bude treba
odhadzovať a zametať, smutnou a ponurou tmou už
v popoludňajších hodinách,
ktorá bude obmedzovať našu
slobodu. Už sa nebude dať
dlho debatovať na priedomí
na lavičke. Všetci sa budú
skrývať do vykúrených obývačiek k televízoru či do
zafajčených krčiem. Inej alternatívy niet.

Jeseň pod Hôjnom

Správa o nás
Ja sa na zimu celkom teším.
Nielen pre lyžovačku z Ďumbiera či prechod zasneženou
a vyfúkanou Bukovinou. Od
istého času sa na zimu teším
ešte z jedného dôvodu.
Sneh totiž veľa vecí zakryje.
Vynikajúco zamaskuje, zatají pred pohľadmi nás ľudí to,
čo spôsobujeme.
Verím, že snehová perinka zakryje napríklad
aj to množstvo odpadkov
a špakov, ktoré zbadá ako
prvé návštevník našej obce,
keď vystúpi z autobusu.
Chvastáme sa našou prírodou, vyvyšujeme sa nad
ostatnými, ako je u nás vždy
krásne a že u nás takmer
vždy svieti slnko, pokým
v dolinách vládne hmla.
A čo myslíte, keď sa sem

k nám už niekto dostane,
čo prvé zbadá? Čím ho
privítame? Čo mu o nás
povieme?
Netreba veľa slov, viete
o čom hovorím, chodíme
tadiaľ denne. To nie je
o obci, ktorá sa nedokáže
postarať o poriadok na verejných priestranstvách. To
je o každom z nás!
Skrátim to: už viete prečo sa teším na zimu. Na
krištáľovo čistý sneh a na
jeho moc zakrývať to, za čo
sa hanbíme.
Všetci však vieme, že pani
zima tu nebude večne, a že
s príchodom jari sa v nás
opäť budú vynárať známe
obavy: čo nám kapajúci
sneh odkryje túto jar?
(Miroslav Debnár)
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
k to ré s a u s kuto čnilo 26. júna 2008
A. Berie na vedomie:
(1) Správu o kontrole
plnenia uznesení č. 15 – 27
zo zasadnutia OZ, konaného
dňa 30. 4. 2008 prednesenú
starostom obce.
(2) Návrh zmeny rozpočtu
obce na rok 2008.
(3) Návrh plánu práce kontrolóra obce na II. polrok 2008
a správu o kontrolnej činnosti
kontrolóra obce o kontrole
príjmov a �nančných operácií
za rok 2007.
(4) Správu audítora z overenia ročnej uzávierky Obce
Strelníky za rok 2007.
(5) Informáciu o zámere
vypracovať
Integrovanú
stratégiu rozvoja územia
verejno-súkromného
partnerstva OZ Banskobystrický geomontálny park.
(6) Žiadosť p. Stanislava Ondrejku o zrušenie nájomnej
zmluvy na nebytové priestory
predajne – Rozličný tovar
Strelníky 175.
(7) Žiadosť p. Miroslavi
Chriašteľovej o povolenie
sezónnych akcií v letných
mesiacoch a schválenie
otváracích na prevádzke
KOLIBA POD VARTOU.
(8) Žiadosť p. Milana
Mišányho Strelníky č. 98
o odkúpenie pozemku parcela
č. KN 688/44 vo výmere 23
m².
(9) Žiadosť starostu obce
o zakúpenie ozvučovacej
techniky pre potreby obce
pri zabezpečovaní rôznych
kultúrnych a športových
podujatí v hodnote 20 000,–
Sk (663,88 €).
(10) Žiadosť starostu obce
doplnenie obedových súprav
do KD – 150 súprav + 60 ks
veľké taniere, predpokladaná
cena 25 000,– Sk (829,85 €).
(11) Žiadosť starostu o odsú-

hlasenie �nančných prostriedkov na opravu poškodených
miestnych
komunikácií
v hodnote do 35 000,– Sk
(1 161,79 €).
(12) Žiadosť starostu obce
o odsúhlasenie
�nančnej
čiastky prostriedkov obce
na úpravu zberných kanalizačných šácht na odvod
dažďovej vody z dôvodu
položenia nového asfaltového
povrchu na miestnej komunikácii v časti obce od č. domu
26. po č. domu 66. v počte 10
ks v celkovej hodnote do 37
000,– Sk (1 228,17 €).
(13)
Novú
žiadosť
vlastníkov bytovky Strelníky
č. 67 o odkúpenie pozemku
parcela č. KN 647 a časť
pozemku za bytovkou parcela
KN č. 685.
(14) Žiadosť p. Stanislava
Ondrejku o prehodnotenie
výšky nákladov za dodávku
tepla pre predajňu Potraviny
S-Strelníky za obdobie 15. 4.
2007 až 31. 12. 2007.
(15) Diskusné príspevky
a podané informácie starostom a poslancami OZ.
B. Schvaľuje:
(1) Zmeny rozpočtu podľa
jednotlivých kapitol:
Príjmy:
navrhovaný
rozpočet je 12 299 000,– Sk
(408 252,01 €) a upravený
13 088 744,– Sk (434 466,71
€).
Výdavky:
navrhovaný
rozpočet je 12 299 000,– Sk
(408 252,01 €) a upravený
13 088 744,– Sk (434 466,71
€).
(2) Návrh plánu práce kontrolóra obce na II. polrok 2008
a správu o kontrolnej činnosti
kontrolóra obce o kontrole
príjmov a �nančných operácií
za rok 2007.

(3) Zaradenie obce do územia verejno-súkromného partnerstva OZ Banskobystrický
geomontálny prak.
(4) Zrušenie nájomnej
zmluvy na nebytové priestory
predajne – Rozličný tovar
Strelníky 175 k 30. 6. 2008.
(5) Sezónne akcie v letných
mesiacoch ako i otváracie
hodiny na prevádzke KOLIBA
POD VARTOU nasledovne:
Pondelok od 12.00 do 22.00
hod., utorok – štvrtok od
10.00 do 22.00 hod., piatok
a sobota od 10.00 do 22.00
hod.
(6) Schvaľuje predaj pozemku parcela č. KN 688/44
vo výmere 23 m². Cenu
pozemku stanovuje na 50,–
Sk (1,66 €) za 1 m².
(7) Prípravu projektov na
získanie prostriedkov z Eurofondov a to: rekonštrukcia
námestia obce so zahrnutím
do projektovej dokumentácie
zateplenie KD a OÚ s výmenou okien, rekonštrukciu
chodníkov v časti obce od
hasičskej zbrojnici po kostol,
kde by bola zabezpečená
i výmena povrchu chodníkov
a opravu chodníkov v časti
obce od Fíbeka po otočku
na hornom konci. Ďalej
schvaľuje �nančné prostriedky
z obecného rozpočtu na
vypracovanie potrebných dokladov k získaniu fondov.
(8) Zakúpenie ozvučovacej
techniky pre potreby obce pri
zabezpečovaní rôznych kultúrnych a športových podujatí
v hodnote
20 000,–
Sk
(663,88 €).
(9) Nákup obedových
súprav do KD – 150 súprav +
60 ks veľké taniere v hodnote
25 000,– Sk (829,85 €).

(10) Finančné prostriedky
na opravu poškodených miestnych komunikácií v hodnote
do 35 000,– Sk (1 161,79 €).
(11) Finančné prostriedky
na úpravu zberných kanalizačných šácht na odvod
dažďovej vody z dôvodu
položenia nového asfaltového povrchu na miestnej
komunikácii v časti obce
od č. domu 26. po č. domu
66. v počte 10 ks v celkovej
hodnote do 37 000,– Sk
(1 228,17 €).
(12) Predaj pozemku parcela
č. KN 647 pod objektom
bytovky. Na uvedené nehnuteľnosti si žiadatelia spracujú
geometrický plán. Výmera
podľa GP, ktorý si dajú
vypracovať žiadatelia. Cenu
pozemku stanovuje na 20,–
Sk (0,66 €) za 1m² v zmysle
platných právnych predpisov.
(13) Odmenu starostovi
obce za prvý polrok vo výške
20 % z polročného platu.
C. Neschvaľuje:
(1) Zníženie poplatku za
dodávku tepla za obdobie od
15. 4. 2007 do 31. 12. 2007
a trvá pôvodnej výške to je
11 735,– Sk (389,53 €).
D. Ruší:
(1) Uznesenie č. 23/2008
z 30. 4. 2008
E. Poveruje:
(1) Starostu obce Jána
Majera podpísaným kúpnopredajnej zmluvy s Milanom
Mišánym Strelníky č. 98.
(2) Starostu obce Jána Majera, aby po predložení GP
podpísal
kúpnopredajnú
zmluvu s vlastníkmi bytového
domu Strelníky č. 67.
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Investičné akcie roku 2008
o b ra zom foto objektívu

Nová cesta pred ZOS Strom. Cesta sa vybudovala nielen na skrášlenie okolia ale najmä pre odstránenie ťažkosí pre prichádzajúce vozidlá do ZOS najmä za daždivého počasia. Akcia bola spolufinancovaná Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Prístrešky na prezliekanie pri viacúčelovom ihrisku pri ZŠ. Vybudovanie vodovodnej a elekektrickej prípojky k altánAkcia spolufinancovaná Banskobystrickým samosprávnym kom na ihrisku za Híblikom. Realizované zo zdrojov obce.
krajom.

Plánujeme

Rekonštrukcia elektrickej prípojky na ihrisko za Híblikom. V letných mesiacoch prebehla výmena
podperných bodov. Realizované zo
zdrojov obce.

Tržnica
Vybudovanie prístrešku pre trhové
miesto na vydláždenom priestranstve
za predajňou zeleniny.
Chodníky
Plánuje sa kompletná rekonštrukcia
chdníkov od začiatku obce po hornú
otočku. Chodníky sa rozoberú, vyrovná
podklad a obrubníky a kocky sa opäť
poukladajú na pôvodné miesto. Od
hasičskej zbrojnice po kostol bude
nový chodník zo zámkovej dlažby.
Na rekonštrukciu je už spracovaná
projektová dokumentácia, čaká sa
len na zverejnenie výzvy na čerpanie
prostriedkov z fondov EÚ.
Kultúrny dom a Obecný úrad
Je spracovaná projektová dokumen-

tácia na zateplenie a výmenu okien
Kultúrneho domu a Obecného úradu.
Aby došlo k realizácii, čaká sa len na
zverejnenie výzvy.
Verejné osvetlenie
V súčasnosti je v obci asi 60 svietidiel,
ktorých každé má príkon 70 W.
Predpokladá sa výmena všetkých
svietidiel za úsporné s polovičným
príkonom a taktiež doplnenie svietidiel
na tmavé miesta.
Miestny rozhlas
Miestny rozhlas je už značne
opotrebovaný, plánuje sa vybudovanie
novej siete po rozvodoch elektrickej
energie a doplnenie reproduktorov
v málo ozvučených miestach obce.
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Napísali o nás
Predstavujeme obce regiónu – Ľubietová – S trelníky – Povrazník
Šajbiansky potôčik
1. Šajbiansky potôčik dolinami hučí,
Šajbiansky potôčik šeja-hoja
dolinami hučí,
kto zaplakať nevie láska ho
naučí.
2. Zaplakalo dievča zaplakal
aj šuhaj,
zaplakalo dievča šeja-hoja
zaplakal aj šuhaj,
kto tú našu lásku kto že ju
roztrhal.
3. Roztrhala nám ju, len tá
tvoja mati,
roztrhala nám ju šeja-hoja
len tá tvoja mati,
že som ja chudobná a ti si
bohatý.
4. Chudoba, chudoba ti si
moja vina,
chudoba, chudoba šeja-hoja
ti si moja vina,
bohatá mamička nechce mi
dať syna.
5. Keď mi ho nedajú, nech si
ho len majú,
keď mi ho nedajú, šeja-hoja
nech si ho len majú,
nech tú našu lásku na
svedomí majú.
Z Šajbianskeho kostolíčka
// Z Šajbianskeho kostolíčka, vyletela holubička,
preletela cez tri hory, sadla
milej do komory.//
// V tej komore biela
stena, a v nej ruža
vyrastená,
a v tej ruži Janík leží, Anička
mu hlávku drží.//
// Drž Anička drž hlavičku,
ťažko je mne na
srdiečku,
ťažko je mne ťažšie tebe,
keď mi bránia chodiť
k tebe.//

Každý rok pripravuje
Stredoslovenské osvetové
stredisko v Banskej Bystrici
v horehronskom kraji dni
spevu a tanca. Tohto roku
v dňoch 27. – 29. júna sa
odohrávalo toto už 43.
stretnutie.
Predstavujeme obce regiónu – je názov úspešného
projektu Horehronských
dní spevu a tanca v Heľpe,
ktorý v roku 2002 do
dramaturgie zaradilo Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.
Zámerom pripravovateľov
projektu bolo obohatiť
ponuku
folklórneho
festivalu a zároveň jeho
návštevníkom čo najkomplexnejšie predstaviť
obce, ktoré sa výrazne
zapísalidofolklórnehoregistra regiónu. Jeho obsahom
je scénický program uvádzaný na javisku am�teátra,
sprievodné podujatia na
heľpianskom
námestí
s tradičnými remeslami, zamestnaniami, domácou kuchyňou, miestnymi zaujímavosťami a výstavami, ktoré
približujú históriu obcí,
ich hmotnú a duchovnú
kultúru i súčastný život.
V tomto roku sme veľmi
úspešne predstavili obce
spod Vepra – Ľubietovú,
Strelníky a Povrazník. Sú
to obce v ktorých stále
žijú zapálenci, ktorí majú
záujem o to, aby dedičstvo
našich predkov nevymizlo
z povedomia
súčasného
ľudu. K tomu prispelo aj
vystúpenie scénického programu na javisku v podaní
FSk Debnár, speváci a speváčky zo Strelník, Karol
Kočík a Ľubomír Tatarka.
Pán starosta Ján Majer
sa zapojil do programu na

javisku aj na tržnici a pod
jeho vedením nám obec
Strelníky predstavila ich
živú domácu výrobu ako
šitie tradičného odevu
pánom Miroslavom Majerom, šitie a zdobenie kabaníc i súkenných nohavíc.
Zdenko Majer, hrnčiar, rád
predstavil svoju súčastnú
tvorbu a zbierku tradičnej
keramiky. Videli sme tradičné kroje, svadobné rúcha pripravené Lýdiou Majerovou,
Elenou Valaskajovou, činovať a svadobnú partu. Vahančeky a drevené lyžičky
vyrezával Ján Purgat,
a výrobu pastierskych palíc a metiel s brezového
prútia predvádzal Karol
Dimoš. Ovčiarstvo bolo predstavené Emilom
Majerom a Ľudovítom
Majerom a zbierkou baču
Dušana Matulu zo Šajby,
ako črpáky a zvonce.
Ďalej nám pani Želka
Majerová – bylinkárka
ukázala zbierku elixírov
života. Ochutnali sme
strelnícke tradičné koláče,
bryndzovníky a tvarožníky
od Lýdie Majerovej, Elenky
Kováčovej a Anky Majerovej.
Ako jedno z baníckych
mestečiek,
Ľubietová
je tiež známa svojou
keramiku, v minulosti aj
v súčasnosti, preto bolo
predstavené súčasné kachliarstvo pani Miroslavou
Filadel�ovou a keramika
Igora Hudeca. Tiež ste
mohli vidieť debnárske
výrobky. Naďalej táto
obec predstavila zbierku
ktorá bola zastúpená jednou liatinovou pecou
a náhrobným krížom. Bol
prítomný hasičský spolok
ako aj včelársky spolok.

Napokon boli zahrnuté
ľudové výrobky v podobe
zhotovenia a zdobenia
pastierskych fujár pánom
Jánom Majerom. Kroje
pre folklórnu skupinu
našila pani Janka Majerová.
Slečna Martuška Patzeltová
tiež doniesla svoje domáce
koláče, ale najvýraznejšou
formou kuchyne bolo
pečenie býka.
Občania obce Povrazník,
Anna Potančoková zastúpená vnučkou Annou
Filadel�ovou predstavili
tradičný odev, tkaniny ripsovinu a činovatinu. Ako
remeselníka ste mohli
pozorovať košikára Jána
Hronca pri práci v pletení
chrbtových
košov z parenej liesky. Taktiež tam
bola medovnikárka, krasličiarka, Anka Jonáčková
s manželom, med od včelára Milana Potančoka,
bylinkárka Jaroslava Potančoková. Návštevníci obdivovali vystavenú hasičskú
striekačku ťahanú koňmi.
Pán starosta Ivan Kováč
za pomoci Ruda Černáka
pripravil repliku nástroja
na výrobu povrazov čím
bola známa obec v minulosti. Nezabudli sme na
ovčiarstvo a na výstavu
črpákov pána Jána Kováča,
rezbára, náturistu a oštiepky
z povrazníckeho salaša od
Dušana Majera. Nakoniec
bola k pochuteniu aj domáca kuchyňa Jany Kantorovej, a domáce koláče, ktoré
ponúkala Jana Hroncová.
(Marek Rohr, študent Telecom
Paristech, škola telekomunikácií
v Paríži, t.č. stážista v Stredoslovenskom osvetovom stredisku
v Banskej Bystrici. Text prešiel
redakčnou úpravou)
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Keď som začal uvažovať
nad článkom pre jesenné
číslo
Obecných
zvestí,
tak prvé čo mi napadlo
a čo som považoval za
najcharakteristickejší impulz
a nápad, je skryté v nadpise
týchto pár riadkov. „Leto
na dedine“ … poviete si čo
môže byť zvláštne na tomto
spojení? Veď ho prežívame
všetci s menšími zmenami
každý rok. Pre autora týchto
riadkov, však nešlo o bežný
jav, cyklicky sa opakujúci na
ročnej báze. Pravdu povediac
leto v rodnej dedine som
neprežil už posledných sedem
rokov v rade a preto som sa na
toto obdobie pozeral s dávkou
očakávaní, ale aj skepsy. Čas
plynie, a s vekom človek
Niekedy nás povinnosti, štúdium či zamestnanie odvedú
ďaleko od domova. Zavše je
to len niekoľko kilometrov, no
niekedy sú to priveľké vzdialenosti na to, aby sa človek mohol kedykoľvek vrátiť naspäť.
Hlavne v posledných rokoch
Slováci odchádzajú za prácou
do väčších (i vzdialenejších)
miest či dokonca do zahraničia. A vtedy už nemožno
len tak kedykoľvek sadnúť na
auto, autobus či iný dopravný
prostriedok a „ujsť“, keď sa
nám cnie po domove či po
blízkych. Po rodnej hrudi…
Mnohí si možno často mimo
domova kladú otázku, čo teraz
robí mama, otec, brat, sestra
či iný člen rodiny, čo nové
doma, svieti na Šajbe slnko či
práve prší, pohrabali už naši
seno… Vtedy zvyčajne stačí
siahnuť po nám tak známom
telefónnom aparáte, ktorý
má väčšina ľudí stále po ruke
a vytočiť správne číslo. Človek
sa pri tom známom hlase hneď
cíti akoby bol doma, aj keď
ten je práve vzdialený možno
stovky kilometrov. Je to
blažený pocit počuť tie malé,
možno bezvýznamné správy
o živote dediny, vašej rodiny
i kamarátov a známych. Vtedy

Leto na dedine

a priateľov, ale aj leto osamote
v myšlienkach.

vníma veci inak. Sedem rokov
je dosť dlhé obdobie počas
ktorého výpadku mohlo
dôjsť k mnohým zmenám.
Takisto počas siedmych rokov
človek vníma svet a všetko
okolo seba z iných perspektív,
vychádzajúc zo skúseností,
ktoré prináša život. Taktiež
nemožno opomenúť aj
nové
okruhy
záujmov
a z nich vyplývajúce pocity
a prežívanie každodennej
reality sveta.

Keď to zhrniem, leto
na dedine môžem opísať
nekonečne opakujúcou sa
ambivalentnosťou, ktorá sa
vpila do jeho podstaty a ktorá
ma sprevádzala od začiatku až
k jeho koncu. Na jednej strane
radosť z vecí prítomných a na
druhej nepokoj, či trochu
smútok za tým, čo bolo a čo
mi toto leto chýbalo. Asi také
malo byť moje leto na dedine,
a je dobré že také bolo, pretože
po dvojmesačnej prestávke
som pripravený otvoriť ďalšiu
kapitolu a vykročiť k novým
výzvam…

Toto všetko a mnoho ďalších
myšlienok sa mi preháňalo
hlavou, keď som sa rozhodol,
že po siedmych rokoch znovu

strávim leto na dedine. Aké
teda bolo? Čo priniesla táto
staronová skúsenosť?
Leto na dedine bolo letom
v objatí hôr, bolo prechádzkou
po známych miestach ale aj
spoznávaním miest, ktoré
aj napriek tomu, že som tu
prežil podstatnú časť života,
som zatiaľ nespoznal. Bolo
charakteristické vôňou sena,
gulášu, vôňou domova.
Bolo to leto oddychu, ale
aj snahy pracovať. Leto
pokojné, vyrovnané, ale aj
trochu búrlivé a nepokojné.
Trochu dynamické a trochu
statické. Leto v kruhu rodiny

Ďaleko
a predsa tak blízko
sa vždy začnem cítiť akosi vracala.
inak. Akosi bližšie… Bližšie
k rodine, životu a všetkému, Nie vždy sa dá totiž zavolať
domov či pripojiť sa na
čo mám doma.
internet. Vtedy si stačí len
Každému trvá inú dobu, nájsť nejaké miesto, ktoré vám
kým sa mu začne cnieť po domovinu pripomenie. Ako
domove – niekomu postačí ísť príklad môžem uviesť moje
na týždennú dovolenku, iný tohtoročné leto. Tri mesiace
„vydrží“ mnoho týždňov bez som bola nepretržite v Škótsku
toho, aby pocítil tú túžbu byť na letnej brigáde. Niekto by si
už doma. Čestne sa priznám, povedal, že je to dlhá doba. Ale
že ja patrím k druhej skupine mne stačilo pozrieť sa z okna
ľudí. Je to možno vrodený karavanu, v ktorom sme bývali
„prah citlivosti“ alebo som si a hneď som si nepripadala tak
ho možno v sebe len nejako ďaleko. Možno sa vám zdá
vypestovala častým pobytom Škótsko úplne iné ako naše
mimo domova. Sama neviem. Slovensko, či porovnanie
No faktom ostáva, že aj keď Šajby a Meigle (dedinka, pri
študujem v Bratislave, domov ktorej sme bývali) ako číry
nechodím každý víkend ako nezmysel. Predsa len – je to
spolubývajúca
z Banskej ostrovná krajiny, my uprostred
Bystrice, aj napriek tomu, kontinentu, mentalita kultúra
že vzdialenosť nie je až taká i krajina sú určite dosť odlišné.
veľká, ako by sa možno zdalo. No zrejme všetci poznáte
Možno sa mi až tak necnie za ten pohľad, keď prichádzate
domovom tak ako jej a mám z Ľubietovej na Povrazníka poi viac povinností. A možno zriete sa smerom na Strelníky.
mám len iný spôsob ako si Tak takýto pohľad sa mne nasdomov priblížiť aj bez toho, kytal z nášho okna v Škótsku.
aby som sa tam každý víkend Samozrejme, nebolo to celkom

(Juraj Potančok)
totožné, lebo Škóti tam nemali
tak majestátny masív ako je náš
Hrb a Vepor, ale moja fantázia
je takmer nekonečná, takže
taký malý detail ma nedokázal
zmiasť. A keďže som sa každý
deň mohla pozerať na čosi
tak známe, pripadala som
si takmer ako doma. Je to
jednoduché. A takto som si
zatiaľ vedela poradiť všade,
kde som musela pobudnúť
dlhšiu dobu, ako by mi možno
bolo milé.
Ale aj tak nikdy nič nenahradí
môj najobľúbenejší pohľad,
keď sa konečne vraciam
domov. Pre niekoho možno
bezvýznamný a každodenný,
ale pre mňa úplne jedinečný
– vtedy, keď sa za posledným
kiarom vynorí konečné nápis
Strelníky a ja sa pozriem
na rodnú dedinu. Na to sa
teším každý jeden raz – či už
sa vraciam po týždni či po
troch mesiacoch. Toto som si
ani s mojou fantáziou dosiaľ
nevedela domyslieť nikde
inde, a tak mi neostáva iné,
len sa zakaždým tešiť, kým
to uvidím na vlastné oči.
Doma…
(Dáša Majerová)

6

Nová rubrika:
Keď sme sa naposledy
so šéfom šéfredaktorom
bavili na tému obecných
zvestí, uvažovali sme, čím
by sme ich mohli doplniť,
obohatiť, resp. ktoré témy
by sme mohli otvoriť.
Samozrejme, žiadalo sa
prísť s novými nápadmi.
Na svetlo sa dostal aj
otázka potreby pravidelnej
rubriky.
Keď som tak nad tým
celý týždeň rozmýšľal
a jeden večer nemohol
spať, zapol som si počítač
a kopla ma múza. Na
šťastie nedošlo k žiadnemu
zraneniu, okrem de�citu
spánku. Tu je to, na čo
som prišiel. Vychádzajúc
z mojej profesie, ktorou je
sociológia a ktorej sa stále
venujem ešte ako študent,
vybral som si za inšpiráciu
jednu zo základných výskumných techník. Tou je
zúčastnené pozorovanie.
Samozrejme k tomu nápadu som neprišiel len
tak osvietením, alebo
kopancom od múzy, ale
malo to aj svoju predohru
v udalosti, ktorá podnietila
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Chatárenie a chalupárenie

pípl uačing
jednu zaujímavú diskusiu.
Prečítať si o tom môžete
v prvom dieli rubriky pípl
uačing.
Možno sa pýtate ohľadom
zmyslu a významu názvu
rubriky. Pípl uačing je len
fonetický prepis anglického
slovného spojenia „people
watching“, ktoré znamená
jednoduché „pozorovanie
ľudí“. Nielenže ide v tomto
prípade o jednu z najstarších vedeckých techník, ale
aj o zábavnú činnosť, ktorú
mnohí z nás obľubujeme,
samozrejme v tom dobrom
slova zmysle. Neviem
ako pre Vás milí čitatelia,
ale pre mňa bol vždy
fascinujúci svet ľudskej
interakcie. Možno je to kus
profesionálnej deformácie,
možno je to štipka sociológa
skrytého v každom z nás,
ale sledovať správanie ľudí
okolo nás bolo, je a bude
vždy podnetom nejedného
zamyslenia sa. Či sú to
vedomé, alebo nevedomé
reakcie; zištné, alebo nezištné konanie; vľúdne, alebo
nevľúdne
prihovorenie
sa; milé, alebo nemilé

Tak, alebo inak, mali
sme pred sebou problém,
ktorý sa nám nepodarilo
rozlúštiť, resp. prišli sme
s viacerými, niekedy
protichodnými riešeniami.
A k čomu sme dospeli?
Nuž k tomu, že pokiaľ sme
diskutovali nad daným
problémom, tak nám ušiel
dôležitý gól zápasu.

Už ako malá som vždy rada
chodila na chaty do doliny.
S rodinou, neskôr s kamarátmi,
posedávať von pri ohnisku či vnútri
pri kozube. V lete i v zime, na jeseň
či na jar, je to vždy udalosť, na ktorú
sa asi každý z nás teší. Osobne som
vždy dosť závidela všetkým, čo majú
vlastnú chatu alebo chalupu a môžu
si tam kedykoľvek zájsť a priviesť
tam aj tých, ktorých majú radi.
Každému je veľmi dobre známa
chatová oblasť v Doline. Väčšina
z nás tam aj dosť často zavíta za
účelom rekreácie. No nie každý
sa asi zamyslel nad tým, ako
a kedy sa s ich výstavbou vlastne
začalo. Ja som sa nad tým tiež
nikdy nezamýšlala. Pre mňa tam
tie chaty stály už od jakživa. Až
kým sme o chatách a chalupách
nemali prednášku v škole na
cestovnom ruchu. Dozvedela som
sa, že prudký rozvoj chatárenia
na Slovensku nastal až v polovici
šesťdesiatych rokov. V roku 1967
bolo na celom Slovensku 5 585
chát, v roku 1976 už 22 650 a v roku 1986 vyše 40 000. Živelný rast
množstva chát priniesol so sebou
aj mnohé negatívne javy. Veľké
percento nelegálnej výstavby chát
spôsobilo živelné situovanie, čo
narušilo koncepciu územného
riešenia chatoviska. Často sa stávalo, že prvá ilegálne postavená
chata pritiahla výstavbu ďalších
a postupom času vzniklo nové
chatovisko bez územno-plánovacej
prípravy, bez stavebného povolenia,
bez domyslenia následných väzieb k prírodnému prostrediu.
V niektorých prípadoch došlo až
k narušeniu krajiny. Myslím, že
k takémuto extrému u nás v doline
našťastie neprišlo a chaty tu pekne
zapadajú do prirodzeného okolia.
Negatívne dôsledky chatovej
výstavby sa však prejavujú najmä
úbytkom pôdy. Architektúrna
kvalita chát, najmä ich estetická
hodnota je rozmanitá a zväčša
nedosahuje žiadúcu úroveň. Nedostatkom je, že v individuálnych
prípadoch chatári stavajú podľa
svojho vkusu, čo vedie k rozdielnej
výtvarnej úrovni riešenia chát.
Najviac chýb sa vyskytuje v urba-

(Juraj Potančok)

(Pokračovanie na strane 7)

gesto, vždy ide o svet nás
ľudí, ktorý je špeci�cký
dokonca aj svojim miestom
existencie. Tak aj naša
obec, naše spoločenstvo
je vo svojej podstate, hoci
na prvý pohľad jednoliate,
stále veľmi rozdielne od
jednotlivca, k jednotlivcovi;
od rodiny, k rodine.
Dúfam, že táto rubrika,
ktorá má byť vážna, nevážna, odľahčená, s troškou
humoru a nadsázky, či
sarkazmu, bude podnetom
k pousmiatiu, ale aj istému
zamysleniu sa. Veríme, že
aj napriek možnému rozhorčeniu, alebo pobúreniu
nad nastaveným zrkadlom,
sa každý aj tak len pousmeje
a vezme tieto zamyslenia
s humorom.
P.S: Po diskusii sme sa
rozhodlli, že názov rubriky
zmeníme, poslovenčíme, či
presnejšie „pošajbiančime“.
A tak vitajte pri čítaní
rubriky Odkukanô. Aj
do nej radi uvítame vaše
postrehy či nápady.

Odkukanô: 1. časť
Zamysleli ste sa niekedy
nad tým, koľko krát sa dá
na dvadsiatich metroch
ľudovo-povedané odpľuť?
Musím sa priznať, že ja tú
odpoveď poznám. Asi sa
pýtate ako je to možné?
Nuž minule sme s priateľmi
mali tú „česť“ to počítať
u jednej okoloidúcej osoby.
Musím povedať, že sme sa
dobre pobavili, pretože sme
mali možnosť naše výsledky
overiť niekoľkokrát, vždy
keď dotyčný prešiel okolo
nás. Možno Vás zaujíma
výsledok, no ja Vám ho
napriek tomu neprezradím.
Nie zo škodoradosti, ale
z toho, aby ste sa trochu

potrápili a sami si spravili
vlastný prieskum. Spoločné
výsledky môžeme niekedy
porovnať, či sa zhodujú.
To však nie je podstatné.
Pri tomto pozorovaní ma
napadla iná otázka. Prečo?
Čo spôsobuje toto konanie?
Hľadali sme odpovede
v biológii. Je možné, že išlo
o nadprodukciu slinných
žliaz, spôsobenú stresom,
ktorá je podmienená
prítomnosťou opačného
pohlavia, o ktoré máme
v tom čase záujem. Taktiež
sme sa na to pozerali
psychologicky. Je táto činnosť podvedomá a tým

pádom si to dotyčná osoba
neuvedomuje a robí tak
kedykoľvek a kdekoľvek
i dajme tomu doma?
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nistickom riešení chatových objetov, najmä
vo vzťahu k daným
prírodným podmienkam
a morfológii utvárania
terénu. Chatové areály
sa prehusťujú, chaty
v jednej skupine sa líšia
vzhľadovo, nesúrodosťou
používaného stavebného
materiálu, čo je v rozpore s prirodzeným
prírodným okolím krajinného prostredia. A to
nespomínam odpadky,
ktoré niektorí chatári
po sebe zanechávajú
v okolitej prírode.
Medzi pozitívne strán-

ky chatovej výstavby
v regióne patrí, že väčšina
majiteľov starostlivo udržuje okolie svojich chát
a snaží sa prostredie v ich
okolí zlepšiť. V mnohých
prípadoch vhodná a prirodzená úprava najbližšieho
okolia chát robí devastované
alebo
inak
nevyužité plochy opäť
hodnotnými. Súkromná
chatová výstavba sa dnes
koncentruje
prevažne
v prostredí prírodne
atraktívnom, pretože práve toto prostredie láka
návštevníkov.
Podľa môjho názoru
chatárenie je pre našu
obec pozitívnym javom,

Pravdepodobne ste už počuli, že jedno jablko denne viditeľne zvyšuje našu celkovú
pohodu. Je to ovocie, ktoré
nás udržiava mladých a je
to symbol obnovy a večnej
sviežosti.
Alexander Veľký vraj počas
hľadania živej vody v Indii
objavil jablká, vďaka ktorým
sa duchovní dožili až do 400
rokov. Aj v škandinávskej
mytológii majú jablká rovnaký význam – bohovia jedia
jablká a sú mladí až do konca
súčasného kozmického cyklu.
Jablká majú mnoho živín
vhodných pre pokožku, lebo
obsahujú nenasýtené tuky,
minerály a vitamíny. Preto
sa odporúča nelúpať ich. Sú
zdravou (takmer bez tuku)
a osviežujúcou pochúťkou,
ktorá vďaka kyseline, ktorú
obsahujú a je známa ako prirodzený osviežovač, zastaví
aj smäd.
Výživná hodnota v 100 g
jablka: energia 58 kcal, voda
84,4 g, bielkoviny 0,2 g, tuky
0,6 g, sacharidy 14,5 g.
Keďže sú jablká bohaté na
vlákninu, majú užitočný efekt
na náš metabolizmus. Najmä
v kombinácii s obilninami.
Obsahujú tiež množstvo
draslíka , ktorý je užitočný
pri udržiavaní vodného reži-

keďže ľudia, ktorí sem
chodia za týmto druhom
rekreácie, sem prichádzajú
hlavne kvôli kráse našej
prírody a pokoju. A určite si tú krásu nechcú
nechať len pre seba, ale
podelia sa s ňou aj s ďalšími, čím sa dostáva do
širšieho
povedomia.
Dôležité ale je uchovať
to pekné, čo máme teraz
my aj pre generácie, ktoré
prídu po nás,aby sa aj
oni raz mohli pýšiť tou
nádherou… (čerpala som
z materiálov z cestovného
ruchu poskytnutých pani
doktorkou Džupinovou).
(Dáša Majerová)

prenajíma

OBCHODNÉ
PRIESTORY
po bývalej predajni STEN pri
zdravotnom stredisku
Bližšie informácie na Obecnom
úrade Strelníky
tel.: 048/42 95 331
mobil: 0907 829 410
e-mail: strelniky@post.sk

JABLKÁ

nás udržujú zdrav ých
mu v tele, prenose signálov
v nervovom systéme, zásobovaní mozgu kyslíkom, funkcii
obličiek a svalov.
Sedem príčin, prečo zjesť
denne aspoň 1 jablko:
1. lepšia funkcia srdca (jablkový džús),
2. diéta (jablkový ocot),
3. proti kašľu a bolestiam
hrudníka (ovocie),
4. zlepšuje ďasná (nelúpané
ovocie),
5. lepší spánok, upokojenie
a proti depresii (jablkový
džús, kúpeľ, čaj),
6. proti akné (jablkový
ocot),
7. zlepšenie zdravia a lepšia
koncentrácia.
Je to dostatok príčin na
strávenie dňa s jablkami.
Tipy, ako zahrnúť (okrem
najzdravšieho surového ovocia)
jablko do svojej výživy.
Raňajky: zdravé cereálie s jablkami.
Začnite deň s cereáliami,
ktoré si sami pripravíte: dajte
cez noc ovsené vločky do 3násobného množstva vody, ráno pridajte nastrúhané jablko,
trochu citrónovej šťavy, orechy a trochu medu.
Obed: rizoto s jablkami a fe-

niklom.
Pripravte si vynikajúce rizoto s jablkami a feniklom.
Opražte 1 nakrájanú cibuľu
a 4 malé fenikle pokrájané na
malé kúsky v olivovom oleji.
Pridajte 3 jablká rozkrojené
na 6 častí, soľ a čierne korenie
a nechajte zopár minút pražiť.
Osobitne uvarte ryžu. Pred
podávaním pridajte ryžu
k cibuľke a feniklu a dobre zamiešajte – ale jemne, aby ryža
nestratila svoj tvar. Podávajte
s nastrúhaným syrom.
Pre gurmánov – kozí syr s jablkami.
Zmiešajte 50 g masla s 1
vaječným žĺtkom, pridajte
1 čajovú lyžicu drvenej soli
a biele korenie, 2 hrudky
kozieho syra prekrojte na
polovicu a spodnú časť potrite
zmesou. Pečte pri 250 °C
o niekoľko minút – kým syr
nebude zlato-žltý. Rozpustite
20 g masla s 1 čajovej lyžičky
medu a pridajte veľké nakrájané
jablko.
Navrch
jablka dajte čajovú lyžičku
jablkového octu. Jablko bude
jemne glazované. Podávajte
jablkové plátky na tanieri,
pridajte teplé zlato-žlté polovice syra a ozdobte to čerstvými bylinkami.

Ra�novaná korenistá omáčka
– jablkové čatní.
Korenistá omáčka jablkové
čatní sa používa s ryžou,
syrom, mäsom, rybami.
potrebujeme: 1 kg nahrubo
olúpaných jabĺk, 7 paradajok
a 1 cibuľa pokrájaná na kocky, 4 lyžice postrúhaného
kandizovaného zázvoru, 2
drvené klinčeky a 3 sušené
čili. Pridajte: 200 g hrozienok,
600 g cukru, 0,5 l jablkového
octu v 2 čajových lyžičkách
soli. Nechajte zmes všetkých
ingrediencií vrieť 1,5 h.
Dajte rôsolovité jablkové
čatní do sklenených nádob
a hermeticky zavrite.
5. Večerné pozeranie TV.
Zdravá a málo kalorická
pochúťka sú sušené kúsky
jabĺk, ktoré si môžete
pripraviť sami: Odstráňte
jadierka a pokrájajte jablko na
malé krúžky. Sušiť ich môžete
rôznym spôsobom:
a) môžete ich na nitke
zavesiť nad pec,
b) v rúre: pri 50 °C, dvierka
nechajte mierne otvorené,
c) v špeciálnom prístroji na
sušenie ovocia.
Keď vyschnú, držte ich na
suchom a tmavom mieste
v hermetickej miske.
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Vysokou divou Poľanou…
Leto, a teda aj hlavná turistická
sezóna, sú za nami, a tak by sa
nám patrilo zhodnotiť aj činnosť
nášho turistického klubu. Nuž,
povedzme si pravdu,
čo do kvantity turistických akcií, ktoré
sme spoločne ako
turisti absolvovali to toho roku
nebolo veľmi slávne, ale ako sa
napokon hovorí: dobrého býva
málo a mnohí zúčastnení mi dajú
určite za pravdu. A keď spomínam
mnohých, tak v prípade nášho
výletu netáram do vetra. V jedno
augustové ráno sa totiž z našej obce
vypravil nielen plný autobus, ale aj
Avia plná očakávania a aby som
nezabudol tak aj turistov. Cesta
na horský hotel Poľana ubehla
rýchlo, uťahovalo sa z tých, čo
predýchavali diskotéku z predošlej
noci (priznávam, bol som medzi
nimi aj ja) a bavilo sa o tom, čo kto
nabalil do batoha a čo kto zabudol.
Vystúpili sme teda z autobusu
(Avie), nasledovalo spoločné
foto pred hotelom a hor sa do
šľapania! Tempo bolo, najmä pre
nás podiskotékových, pekelné
a tak sme za krátky čas dorazili na
Prednú Poľanu (1367 m. n. m.).
Odtiaľ sme asi trištvrte hodinku
kráčali na najvyšší bod našej túry
samotný vrch Poľana (1457 m. n.
m.). Naša cesta pokračovala po
červenej značke Rudnej magistrály
do sedla Jasenová a za nádherného
počasia, ktoré nám po celý deň
prialo, ďalej na Krížne. Na tomto
mieste sa odbavila obedňajšia
siesta, čo – to sa pojedlo, čo
– to popilo a porozprávalo a pokračovalo smerom na Bukovinu.
Na Bukovine sme prehodili dve-tri
slová s chlapmi, pasúcimi jalovinu
a pokochali sa pekným výhľadom
na hrebeň Nízkych Tatier. A keďže
odtiaľto „správny Šajban“ už cestu
domov pozná, naša skupina sa
potrhala, z turistov sa stali hubári
a všetci sme sa individuálne
pomaly domotali domov. Výlet

to bol teda naozaj vydarený, a tak
našu turistickú sezónu nemožno
hodnotiť ako neúspešnú, veď
mnohí z nás boli na Poľane, na
ktorej
úpätiach
leží naša obec, po
prvýkrát. Na záver by
bolo dobré hádam len
utrúsiť pár viet o tejto vyhasnutej
sopke, ktorá sa svojim priemerom
18 km zaraďuje medzi najväčšie
vyhasnuté sopky v Európe. Táto
treťohorná sopka bola v roku 1981
vyhlásená Chránenou krajinou
oblasťou (CHKO) a v súčasnosti
má jej územie výmeru 20 360
ha. Z geologického hľadiska je
Poľana zložená s andezitov, andezitových tufov a tu�tov. Tieto
sopečné horniny, majú vplyv na
výskyt obrovského množstva
druhov rastlín. V CHKO bolo
doposiaľ zistených viac ako 1 200
druhov rastlín, z nich sú viaceré
chránené a rastú len v tejto
oblasti. Zaujímavosťou rastlinstva
Poľany je prelínanie sa sucho a teplomilných rastlín s rastlinami
horskými a subalpínskymi. Rozmanité je aj živočíšstvo, hniezdi tu
až 128 druhov vtákov za zmienku
stoja najmä ohrozené druhy orla
krikľavého a výra skalného. Žije tu
aj 56 druhov cicavcov. Známe sú
najmä šelmy ako rys ostrovid, vlk
dravý či medveď
hnedý.
Takmer
všetky toky riečnej
siete, mimochodom na Slovensku
jedinečnej, osídľuje
ohrozená
vydra
riečna.

VYHLÁSENIE

VOĽBY HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE STRELNÍKY
Obecné zastupiteľstvo obce Strelníky v zmysle § 18a ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje
voľby hlavného kontrolóra obce Strelníky, ktoré sa uskutočnia
dňa 23. 1. 2009 o 18.00 hod. v budove obecného úradu obce
Strelníky na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra
podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný
odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 9. 1. 2009 na
obecnom úrade obce Strelníky. Súčasťou prihlášky je výpis
z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní
a profesijný životopis.
Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov obecné zastupiteľstvo obce Strelníky určilo hlavnému
kontrolórovi obce Strelníky pracovný čas, ktorého dlžka je 7,5
hodín týždenne.
Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nesmie bez súhlasu obecného
zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

(Zdenko Majer)
 Účasníci výletu
na Poľanu. Na
výlete bolo 69 účasníkov. Najmladšou
turistkou bola Pavlínka Majerová č.
222 a najstaršou
Milena Majerová č.
193.

Noviny obyvateľov, návštevníkov a priateľov Strelník.
Štvrťročne vydáva Obecný úrad v Strelníkoch. Adresa redakcie: Obecný úrad Strelníky, PSČ 976 55, tel.: 048/42 95 331,
e-mail:
obecne.zvesti@gmail.com.
Vedie
redakčná
rada
(zodpovedný redaktor Miroslav Debnár). Grafická úprava Juraj Čief. Príspevky sú krátené. Vyjadrujú
názor autora. Tlač: DaM Slovenská Ľupča. Zadarmo rozširuje Obecný úrad. Vyšlo 14. novembra 2008.
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
k to ré s a u s ku to čnilo 2 6 . jú na 2 0 0 8
A. Berie na vedomie:
(1) Správu o kontrole
plnenia uznesení č. 15 – 27
zo zasadnutia OZ, konaného
dňa 30. 4. 2008 prednesenú
starostom obce.
(2) Návrh zmeny rozpočtu
obce na rok 2008.
(3) Návrh plánu práce kontrolóra obce na II. polrok 2008
a správu o kontrolnej činnosti
kontrolóra obce o kontrole
príjmov a �nančných operácií
za rok 2007.
(4) Správu audítora z overenia ročnej uzávierky Obce
Strelníky za rok 2007.
(5) Informáciu o zámere
vypracovať
Integrovanú
stratégiu rozvoja územia
verejno-súkromného
partnerstva OZ Banskobystrický geomontálny park.
(6) Žiadosť p. Stanislava Ondrejku o zrušenie nájomnej
zmluvy na nebytové priestory
predajne – Rozličný tovar
Strelníky 175.
(7) Žiadosť p. Miroslavi
Chriašteľovej o povolenie
sezónnych akcií v letných
mesiacoch a schválenie
otváracích na prevádzke
KOLIBA POD VARTOU.
(8) Žiadosť p. Milana
Mišányho Strelníky č. 98
o odkúpenie pozemku parcela
č. KN 688/44 vo výmere 23
m².
(9) Žiadosť starostu obce
o zakúpenie ozvučovacej
techniky pre potreby obce
pri zabezpečovaní rôznych
kultúrnych a športových
podujatí v hodnote 20 000,–
Sk (663,88 €).
(10) Žiadosť starostu obce
doplnenie obedových súprav
do KD – 150 súprav + 60 ks
veľké taniere, predpokladaná
cena 25 000,– Sk (829,85 €).
(11) Žiadosť starostu o odsú-

hlasenie �nančných prostriedkov na opravu poškodených
miestnych
komunikácií
v hodnote do 35 000,– Sk
(1 161,79 €).
(12) Žiadosť starostu obce
o odsúhlasenie
�nančnej
čiastky prostriedkov obce
na úpravu zberných kanalizačných šácht na odvod
dažďovej vody z dôvodu
položenia nového asfaltového
povrchu na miestnej komunikácii v časti obce od č. domu
26. po č. domu 66. v počte 10
ks v celkovej hodnote do 37
000,– Sk (1 228,17 €).
(13)
Novú
žiadosť
vlastníkov bytovky Strelníky
č. 67 o odkúpenie pozemku
parcela č. KN 647 a časť
pozemku za bytovkou parcela
KN č. 685.
(14) Žiadosť p. Stanislava
Ondrejku o prehodnotenie
výšky nákladov za dodávku
tepla pre predajňu Potraviny
S-Strelníky za obdobie 15. 4.
2007 až 31. 12. 2007.
(15) Diskusné príspevky
a podané informácie starostom a poslancami OZ.
B. Schvaľuje:
(1) Zmeny rozpočtu podľa
jednotlivých kapitol:
Príjmy:
navrhovaný
rozpočet je 12 299 000,– Sk
(408 252,01 €) a upravený
13 088 744,– Sk (434 466,71
€).
Výdavky:
navrhovaný
rozpočet je 12 299 000,– Sk
(408 252,01 €) a upravený
13 088 744,– Sk (434 466,71
€).
(2) Návrh plánu práce kontrolóra obce na II. polrok 2008
a správu o kontrolnej činnosti
kontrolóra obce o kontrole
príjmov a �nančných operácií
za rok 2007.

(3) Zaradenie obce do územia verejno-súkromného partnerstva OZ Banskobystrický
geomontálny prak.
(4) Zrušenie nájomnej
zmluvy na nebytové priestory
predajne – Rozličný tovar
Strelníky 175 k 30. 6. 2008.
(5) Sezónne akcie v letných
mesiacoch ako i otváracie
hodiny na prevádzke KOLIBA
POD VARTOU nasledovne:
Pondelok od 12.00 do 22.00
hod., utorok – štvrtok od
10.00 do 22.00 hod., piatok
a sobota od 10.00 do 22.00
hod.
(6) Schvaľuje predaj pozemku parcela č. KN 688/44
vo výmere 23 m². Cenu
pozemku stanovuje na 50,–
Sk (1,66 €) za 1 m².
(7) Prípravu projektov na
získanie prostriedkov z Eurofondov a to: rekonštrukcia
námestia obce so zahrnutím
do projektovej dokumentácie
zateplenie KD a OÚ s výmenou okien, rekonštrukciu
chodníkov v časti obce od
hasičskej zbrojnici po kostol,
kde by bola zabezpečená
i výmena povrchu chodníkov
a opravu chodníkov v časti
obce od Fíbeka po otočku
na hornom konci. Ďalej
schvaľuje �nančné prostriedky
z obecného rozpočtu na
vypracovanie potrebných dokladov k získaniu fondov.
(8) Zakúpenie ozvučovacej
techniky pre potreby obce pri
zabezpečovaní rôznych kultúrnych a športových podujatí
v hodnote
20 000,–
Sk
(663,88 €).
(9) Nákup obedových
súprav do KD – 150 súprav +
60 ks veľké taniere v hodnote
25 000,– Sk (829,85 €).

(10) Finančné prostriedky
na opravu poškodených miestnych komunikácií v hodnote
do 35 000,– Sk (1 161,79 €).
(11) Finančné prostriedky
na úpravu zberných kanalizačných šácht na odvod
dažďovej vody z dôvodu
položenia nového asfaltového povrchu na miestnej
komunikácii v časti obce
od č. domu 26. po č. domu
66. v počte 10 ks v celkovej
hodnote do 37 000,– Sk
(1 228,17 €).
(12) Predaj pozemku parcela
č. KN 647 pod objektom
bytovky. Na uvedené nehnuteľnosti si žiadatelia spracujú
geometrický plán. Výmera
podľa GP, ktorý si dajú
vypracovať žiadatelia. Cenu
pozemku stanovuje na 20,–
Sk (0,66 €) za 1m² v zmysle
platných právnych predpisov.
(13) Odmenu starostovi
obce za prvý polrok vo výške
20 % z polročného platu.
C. Neschvaľuje:
(1) Zníženie poplatku za
dodávku tepla za obdobie od
15. 4. 2007 do 31. 12. 2007
a trvá pôvodnej výške to je
11 735,– Sk (389,53 €).
D. Ruší:
(1) Uznesenie č. 23/2008
z 30. 4. 2008
E. Poveruje:
(1) Starostu obce Jána
Majera podpísaným kúpnopredajnej zmluvy s Milanom
Mišánym Strelníky č. 98.
(2) Starostu obce Jána Majera, aby po predložení GP
podpísal
kúpnopredajnú
zmluvu s vlastníkmi bytového
domu Strelníky č. 67.
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Investičné akcie roku 2008
o b ra zo m fo to o bjekt ívu

Nová cesta pred ZOS Strom. Cesta sa vybudovala nielen na skrášlenie okolia ale najmä pre odstránenie ťažkosí pre prichádzajúce vozidlá do ZOS najmä za daždivého počasia. Akcia bola spolufinancovaná Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Prístrešky na prezliekanie pri viacúčelovom ihrisku pri ZŠ. Vybudovanie vodovodnej a elekektrickej prípojky k altánAkcia spolufinancovaná Banskobystrickým samosprávnym kom na ihrisku za Híblikom. Realizované zo zdrojov obce.
krajom.

Plánujeme

Rekonštrukcia elektrickej prípojky na ihrisko za Híblikom. V letných mesiacoch prebehla výmena
podperných bodov. Realizované zo
zdrojov obce.

Tržnica
Vybudovanie prístrešku pre trhové
miesto na vydláždenom priestranstve
za predajňou zeleniny.
Chodníky
Plánuje sa kompletná rekonštrukcia
chdníkov od začiatku obce po hornú
otočku. Chodníky sa rozoberú, vyrovná
podklad a obrubníky a kocky sa opäť
poukladajú na pôvodné miesto. Od
hasičskej zbrojnice po kostol bude
nový chodník zo zámkovej dlažby.
Na rekonštrukciu je už spracovaná
projektová dokumentácia, čaká sa
len na zverejnenie výzvy na čerpanie
prostriedkov z fondov EÚ.
Kultúrny dom a Obecný úrad
Je spracovaná projektová dokumen-

tácia na zateplenie a výmenu okien
Kultúrneho domu a Obecného úradu.
Aby došlo k realizácii, čaká sa len na
zverejnenie výzvy.
Verejné osvetlenie
V súčasnosti je v obci asi 60 svietidiel,
ktorých každé má príkon 70 W.
Predpokladá sa výmena všetkých
svietidiel za úsporné s polovičným
príkonom a taktiež doplnenie svietidiel
na tmavé miesta.
Miestny rozhlas
Miestny rozhlas je už značne
opotrebovaný, plánuje sa vybudovanie
novej siete po rozvodoch elektrickej
energie a doplnenie reproduktorov
v málo ozvučených miestach obce.
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Napísali o nás
Predstavujeme obce regiónu – Ľubietová – S trelníky – Povrazník
Šajbiansky potôčik
1. Šajbiansky potôčik dolinami hučí,
Šajbiansky potôčik šeja-hoja
dolinami hučí,
kto zaplakať nevie láska ho
naučí.
2. Zaplakalo dievča zaplakal
aj šuhaj,
zaplakalo dievča šeja-hoja
zaplakal aj šuhaj,
kto tú našu lásku kto že ju
roztrhal.
3. Roztrhala nám ju, len tá
tvoja mati,
roztrhala nám ju šeja-hoja
len tá tvoja mati,
že som ja chudobná a ti si
bohatý.
4. Chudoba, chudoba ti si
moja vina,
chudoba, chudoba šeja-hoja
ti si moja vina,
bohatá mamička nechce mi
dať syna.
5. Keď mi ho nedajú, nech si
ho len majú,
keď mi ho nedajú, šeja-hoja
nech si ho len majú,
nech tú našu lásku na
svedomí majú.
Z Šajbianskeho kostolíčka
// Z Šajbianskeho kostolíčka, vyletela holubička,
preletela cez tri hory, sadla
milej do komory.//
// V tej komore biela
stena, a v nej ruža
vyrastená,
a v tej ruži Janík leží, Anička
mu hlávku drží.//
// Drž Anička drž hlavičku,
ťažko je mne na
srdiečku,
ťažko je mne ťažšie tebe,
keď mi bránia chodiť
k tebe.//

Každý rok pripravuje
Stredoslovenské osvetové
stredisko v Banskej Bystrici
v horehronskom kraji dni
spevu a tanca. Tohto roku
v dňoch 27. – 29. júna sa
odohrávalo toto už 43.
stretnutie.
Predstavujeme obce regiónu – je názov úspešného
projektu Horehronských
dní spevu a tanca v Heľpe,
ktorý v roku 2002 do
dramaturgie zaradilo Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.
Zámerom pripravovateľov
projektu bolo obohatiť
ponuku
folklórneho
festivalu a zároveň jeho
návštevníkom čo najkomplexnejšie predstaviť
obce, ktoré sa výrazne
zapísalidofolklórnehoregistra regiónu. Jeho obsahom
je scénický program uvádzaný na javisku am�teátra,
sprievodné podujatia na
heľpianskom
námestí
s tradičnými remeslami, zamestnaniami, domácou kuchyňou, miestnymi zaujímavosťami a výstavami, ktoré
približujú históriu obcí,
ich hmotnú a duchovnú
kultúru i súčastný život.
V tomto roku sme veľmi
úspešne predstavili obce
spod Vepra – Ľubietovú,
Strelníky a Povrazník. Sú
to obce v ktorých stále
žijú zapálenci, ktorí majú
záujem o to, aby dedičstvo
našich predkov nevymizlo
z povedomia
súčasného
ľudu. K tomu prispelo aj
vystúpenie scénického programu na javisku v podaní
FSk Debnár, speváci a speváčky zo Strelník, Karol
Kočík a Ľubomír Tatarka.
Pán starosta Ján Majer
sa zapojil do programu na

javisku aj na tržnici a pod
jeho vedením nám obec
Strelníky predstavila ich
živú domácu výrobu ako
šitie tradičného odevu
pánom Miroslavom Majerom, šitie a zdobenie kabaníc i súkenných nohavíc.
Zdenko Majer, hrnčiar, rád
predstavil svoju súčastnú
tvorbu a zbierku tradičnej
keramiky. Videli sme tradičné kroje, svadobné rúcha pripravené Lýdiou Majerovou,
Elenou Valaskajovou, činovať a svadobnú partu. Vahančeky a drevené lyžičky
vyrezával Ján Purgat,
a výrobu pastierskych palíc a metiel s brezového
prútia predvádzal Karol
Dimoš. Ovčiarstvo bolo predstavené Emilom
Majerom a Ľudovítom
Majerom a zbierkou baču
Dušana Matulu zo Šajby,
ako črpáky a zvonce.
Ďalej nám pani Želka
Majerová – bylinkárka
ukázala zbierku elixírov
života. Ochutnali sme
strelnícke tradičné koláče,
bryndzovníky a tvarožníky
od Lýdie Majerovej, Elenky
Kováčovej a Anky Majerovej.
Ako jedno z baníckych
mestečiek,
Ľubietová
je tiež známa svojou
keramiku, v minulosti aj
v súčasnosti, preto bolo
predstavené súčasné kachliarstvo pani Miroslavou
Filadel�ovou a keramika
Igora Hudeca. Tiež ste
mohli vidieť debnárske
výrobky. Naďalej táto
obec predstavila zbierku
ktorá bola zastúpená jednou liatinovou pecou
a náhrobným krížom. Bol
prítomný hasičský spolok
ako aj včelársky spolok.

Napokon boli zahrnuté
ľudové výrobky v podobe
zhotovenia a zdobenia
pastierskych fujár pánom
Jánom Majerom. Kroje
pre folklórnu skupinu
našila pani Janka Majerová.
Slečna Martuška Patzeltová
tiež doniesla svoje domáce
koláče, ale najvýraznejšou
formou kuchyne bolo
pečenie býka.
Občania obce Povrazník,
Anna Potančoková zastúpená vnučkou Annou
Filadel�ovou predstavili
tradičný odev, tkaniny ripsovinu a činovatinu. Ako
remeselníka ste mohli
pozorovať košikára Jána
Hronca pri práci v pletení
chrbtových
košov z parenej liesky. Taktiež tam
bola medovnikárka, krasličiarka, Anka Jonáčková
s manželom, med od včelára Milana Potančoka,
bylinkárka Jaroslava Potančoková. Návštevníci obdivovali vystavenú hasičskú
striekačku ťahanú koňmi.
Pán starosta Ivan Kováč
za pomoci Ruda Černáka
pripravil repliku nástroja
na výrobu povrazov čím
bola známa obec v minulosti. Nezabudli sme na
ovčiarstvo a na výstavu
črpákov pána Jána Kováča,
rezbára, náturistu a oštiepky
z povrazníckeho salaša od
Dušana Majera. Nakoniec
bola k pochuteniu aj domáca kuchyňa Jany Kantorovej, a domáce koláče, ktoré
ponúkala Jana Hroncová.
(Marek Rohr, študent Telecom
Paristech, škola telekomunikácií
v Paríži, t.č. stážista v Stredoslovenskom osvetovom stredisku
v Banskej Bystrici. Text prešiel
redakčnou úpravou)
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Vysokou divou Poľanou…
Leto, a teda aj hlavná turistická
sezóna, sú za nami, a tak by sa
nám patrilo zhodnotiť aj činnosť
nášho turistického klubu. Nuž,
povedzme si pravdu,
čo do kvantity turistických akcií, ktoré
sme spoločne ako
turisti absolvovali to toho roku
nebolo veľmi slávne, ale ako sa
napokon hovorí: dobrého býva
málo a mnohí zúčastnení mi dajú
určite za pravdu. A keď spomínam
mnohých, tak v prípade nášho
výletu netáram do vetra. V jedno
augustové ráno sa totiž z našej obce
vypravil nielen plný autobus, ale aj
Avia plná očakávania a aby som
nezabudol tak aj turistov. Cesta
na horský hotel Poľana ubehla
rýchlo, uťahovalo sa z tých, čo
predýchavali diskotéku z predošlej
noci (priznávam, bol som medzi
nimi aj ja) a bavilo sa o tom, čo kto
nabalil do batoha a čo kto zabudol.
Vystúpili sme teda z autobusu
(Avie), nasledovalo spoločné
foto pred hotelom a hor sa do
šľapania! Tempo bolo, najmä pre
nás podiskotékových, pekelné
a tak sme za krátky čas dorazili na
Prednú Poľanu (1367 m. n. m.).
Odtiaľ sme asi trištvrte hodinku
kráčali na najvyšší bod našej túry
samotný vrch Poľana (1457 m. n.
m.). Naša cesta pokračovala po
červenej značke Rudnej magistrály
do sedla Jasenová a za nádherného
počasia, ktoré nám po celý deň
prialo, ďalej na Krížne. Na tomto
mieste sa odbavila obedňajšia
siesta, čo – to sa pojedlo, čo
– to popilo a porozprávalo a pokračovalo smerom na Bukovinu.
Na Bukovine sme prehodili dve-tri
slová s chlapmi, pasúcimi jalovinu
a pokochali sa pekným výhľadom
na hrebeň Nízkych Tatier. A keďže
odtiaľto „správny Šajban“ už cestu
domov pozná, naša skupina sa
potrhala, z turistov sa stali hubári
a všetci sme sa individuálne
pomaly domotali domov. Výlet

to bol teda naozaj vydarený, a tak
našu turistickú sezónu nemožno
hodnotiť ako neúspešnú, veď
mnohí z nás boli na Poľane, na
ktorej
úpätiach
leží naša obec, po
prvýkrát. Na záver by
bolo dobré hádam len
utrúsiť pár viet o tejto vyhasnutej
sopke, ktorá sa svojim priemerom
18 km zaraďuje medzi najväčšie
vyhasnuté sopky v Európe. Táto
treťohorná sopka bola v roku 1981
vyhlásená Chránenou krajinou
oblasťou (CHKO) a v súčasnosti
má jej územie výmeru 20 360
ha. Z geologického hľadiska je
Poľana zložená s andezitov, andezitových tufov a tu�tov. Tieto
sopečné horniny, majú vplyv na
výskyt obrovského množstva
druhov rastlín. V CHKO bolo
doposiaľ zistených viac ako 1 200
druhov rastlín, z nich sú viaceré
chránené a rastú len v tejto
oblasti. Zaujímavosťou rastlinstva
Poľany je prelínanie sa sucho a teplomilných rastlín s rastlinami
horskými a subalpínskymi. Rozmanité je aj živočíšstvo, hniezdi tu
až 128 druhov vtákov za zmienku
stoja najmä ohrozené druhy orla
krikľavého a výra skalného. Žije tu
aj 56 druhov cicavcov. Známe sú
najmä šelmy ako rys ostrovid, vlk
dravý či medveď
hnedý.
Takmer
všetky toky riečnej
siete, mimochodom na Slovensku
jedinečnej, osídľuje
ohrozená
vydra
riečna.

VYHLÁSENIE

VOĽBY HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE STRELNÍKY
Obecné zastupiteľstvo obce Strelníky v zmysle § 18a ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje
voľby hlavného kontrolóra obce Strelníky, ktoré sa uskutočnia
dňa 23. 1. 2009 o 18.00 hod. v budove obecného úradu obce
Strelníky na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra
podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný
odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 9. 1. 2009 na
obecnom úrade obce Strelníky. Súčasťou prihlášky je výpis
z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní
a profesijný životopis.
Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov obecné zastupiteľstvo obce Strelníky určilo hlavnému
kontrolórovi obce Strelníky pracovný čas, ktorého dlžka je 7,5
hodín týždenne.
Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nesmie bez súhlasu obecného
zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

(Zdenko Majer)
 Účasníci výletu
na Poľanu. Na
výlete bolo 69 účasníkov. Najmladšou
turistkou bola Pavlínka Majerová č.
222 a najstaršou
Milena Majerová č.
193.
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