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Nepredajné

PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE SLOVINKY
Rok sa z rokom stretol a opäť je tu chvíľa, keď
sedím za stolom s papierom a perom v ruke a píšem
pár slov svojim spoluobčanom..... Čas nezadržateľ‑
ne beží, sme starší a skúsenejší a v našich životoch
sa udialo veľa zmien. 365 dní ubehlo veľmi rýchlo
a posledné dni starého roka sú plné zhonu, stresu
a nervozity. Každý premýšľa, kde čo kúpi, kde je aká
zľava, či sú darčeky nakúpené a či ich je dosť. Vôbec
si neuvedomujeme, že najkrajším a najvzácnejším
darom pre človeka je zdravie, pohoda a spokojnosť
a tie si za peniaze nekúpite a ani nenájdete v inter‑
netovom obchode. Tie nájdete vo svojich srdciach
a v srdciach ľudí okolo nás. Zastavme sa na chvíľku
a bilancujme.... „Sme vôbec hodní takéhoto daru?“.
Skúsme sa zamyslieť : „Boli sme nápomocní tým, kto‑
rí pomoc potrebovali?“, „Dokázali sme odpustiť tým,
ktorí nám ublížili?“, „Dokázali sme povedať jednodu‑
ché slovká Ďakujem a Prepáč?“. Každá situácia, aj
tá nepríjemná, sa dá riešiť a vyriešiť rozumne, stačí
iba chcieť. Nikdy nezabudnime na to, že dostávame
vždy len to, čo sami dávame. Tak spravme krok vpred
a urobme si Vianoce celý rok. V úprimnom úsmeve,

vľúdnom slove či ľudskom pochopení je veľké ta‑
jomstvo a bohatstvo. A v každom z nás to vyvoláva
pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti. Ak si teraz
sľúbime, že nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale
aj počas celého roka, nebudeme šetriť na úprimných
stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých gestách,
dáme svojim blízkym a priateľom a aj celému okoliu
ten najkrajší dar – zdravie, pohodu, pokoj a porozu‑
menie a to je to najdôležitejšie v živote človeka. Ak sa
nám to podarí, môžeme byť spokojní sami so sebou.
Iba takto dospejeme k tomu, aby sme mohli byť hrdí
na naše spoločenstvo, ktoré je zárukou zdravého
rozvoja života v našej malej dedinke pod Skalou.
Mnohí z nás pri pohľade do kalendára spomínajú
na svoje detstvo, na biele Vianoce, na vôňu ihličia,
orechov a jabĺk na stromčeku, na horiace sviečky. Na
pohladenie rodičov a starých rodičov, na vinšovníkov
pod oknami spievajúcich „Z tamtej strany jarka...“.
Krásne spomienky ktoré napĺňajú naše srdcia.
Dokážeme sa tešiť aj z maličkostí a je nám dobre
aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina,

priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia majú k
sebe o niečo bližšie ako inokedy. Pripomeňme si,
aké to je potešiť sa z radosti našich detí, vnúčat, ale
aj dospelých. Nezabúdajme popri otváraní darčekov
otvoriť aj svoje srdcia, obdarme svojich blízkych
porozumením, pochopením a láskou.
A tak ako aj minulý rok, prajem všetkým ľuďom
dobrej vôle, aby svoje srdcia mali vždy pre každého
otvorené. Prežite tieto Vianočné sviatky v kruhu
svojej rodiny a vnímajte prítomnosť všetkých tých
milovaných ľudí, ktorí už nemôžu sedieť s Vami pri
sviatočnom stole. Privítajme Nový rok 2016 s úsme‑
vom a radosťou nech je pre nás výzvou ísť ďalej
a robiť veci lepšie....
Prajem Vám, milí spoluobčania, krásne prežitie
vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového
roku, pevné zdravie po celý rok a veľa osobných
ako aj pracovných úspechov.
Starostka obce
Gabriela Kopnická
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Mládež v obci Slovinky sa spojila
Mladí aktívni ľudia z obce Slovinky sa spojili, aby
spoločne realizovali svoje nápady na území obce.
Založili si Obecnú radu mládeže Slovinky aby
spoločne s pozitívne nakloneným vedením obce
tejto myšlienke zlepšili život nielen mladých ľudí.
Hlavnými cieľmi obecnej rady je upevňovanie vzťa‑
hov medzi mladými ľuďmi a vedením obce Slovinky,
byť poradným orgánom pri riešení otázok z oblasti
mládeže, športu a kultúry, reprezentovať mladých
občanov obce Slovinky a informovať o ich právach
a povinnostiach, aktívne komunikovať a spolupraco‑

vať s ostatnými obecnými radami v rámci Košického
kraja i celého Slovenska. Členovia sa zúčastňujú
neformálnych školení na témy ako „Participácia“,
„Komunikácia“, „Tímová práca“, „Samospráva pre
mladých a s mladými“ a pod.
Do dnešného dňa má ORM Slovinky 15 členov,
avšak radi medzi nami privítame aj ďalších aktívnych
mladých ľudí, ktorí chcú pre obec Slovinky niečo
urobiť.
Mgr. Lucia Marschallová
Predsedníčka ORM Slovinky
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SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM
80 rokov
Anna Čipkárová
Alžbeta Šľacká
Mária Štecová
Alžbeta Vysocká
75 rokov
Zuzana Bobovičová
Katarína Nemčíková
70 rokov
Mária Ďorková
Anna Mnichová
65 rokov
Štefan Bednár
60 rokov
Mária Bencková
Katarína Karoľová
Helena Pačanová
Štefan Štec
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Ján Falat – Ivana Kočíková
Róbert Gožo – Lucia Halušková
Miroslav Karpinský – Dominika Vavreková
Milan Uhrin – Ing. Irena Vanková
NARODILI SA
Samanta Lahetová
Domik Podracký

ROLNIČKY, ROLNIČKY…
Doznela posledná sloha pesničky z pripraveného
programu a všetky deti sa rozbehli von čakať Miku‑
láša. Ten si dával načas, mal toho veľa. Veď prejsť
na voze celú našu dedinu a porozdávať sladkosti je
riadna fuška. A tak deti stáli pod smutným vianočným
stromčekom a kričali „Mikuláš, Mikuláš…“.
A zrazu bol tu. Prišiel na voze ťahanom koňom
a rozsvietil krásny veľký strom pred úradom. Pozdravil
sa s deťmi a spolu vošli do vynovenej a vyzdobenej
kinosály, kde ho privítali otcovia duchovní. Tí vysvetlili
deťom aj význam sviatku Sv. Nikolaja.
Možno, že deti boli unavené z čakania a Mikuláš
zas z dlhej cesty, ale ešte sa nestihol na javisku ani
poriadne usadiť a už sa k nemu hrnuli. Malé, väčšie,
odvážne i tie zavesené do rodičov ako kliešte, všetky
chceli svoje darčeky. Niektoré za to obdarovali aj
Mikuláša. Pesničkou, básničkou, krátkou koledou.
Mikulášovi šikovní pomocníci sa činili a raz‑dva bolo
všetko porozdávané. Ešte fotenie, deti si chceli tento
okamih uchovať, veď zas budú musieť čakať celý rok,
kým príde Mikuláš, byť poslušní a veriť, že táto tradí‑
cia nezanikne a znova sa tu takto do roka stretneme.
Deti sa s veselým džavotom rozpŕchli a Mikuláš
osamel pri vysvietenom stromčeku. Povzdychol si,
vzal s svoj batoh a pobral sa ďalej. Veď aj inde ho
čakali dobré a poslušné deti, ktoré túžia po darčeku.
Ing. Anna Krajňáková

ROZLÚČILI SME SA
Katarína Novotná – 1947 – 2015
Mária Vernarská – 1932 – 2015
Verona Ivančová – 1936 – 2015
Mária Petruňová – 1922 – 2015
Anna Kuchárová – 1932 – 2015
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SLOVINSKÁ KVAPKA KRVI

Dňa 23.11.2015 od 8:00 hod. sa na Obecnom úrade Slovinky konala šľachetná
akcia na darovanie krvi všetkým, ktorí potrebujú pomoc. Pred najkrajšími sviatkami
v roku to bolo pripomenutie, že si treba pomáhať, napríklad aj takouto formou.
Možnosti pomôcť sa dobrovoľne chopila slovinská mládež, zamestnanci OcÚ
a prišli aj členovia Spartan race training group Krompachy. Účasť bola na prvý
krát veľmi dobrá a veríme, že keď sa táto udalosť dostane do povedomia obča‑
nov, bude nabudúce účasť oveľa väčšia.Pre tých, ktorí takúto pomoc potrebujú,
je to ten najkrajší darček a Vám ostatným prajem veľa zdravia a darčekov pod
vianočným stromčekom. Za tento pekný čin a hlavne ľudskosť chceme všetkým
zúčastneným vysloviť srdečné ĎAKUJEME!!!
Ing. Petronela Ďurčiová
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Z HISTÓRIE BANÍCTVA

Odvodňovanie
Hlbinné dobývanie slovinského medenorudného ložiska už od počiatkov kládlo
na čerpanie banských vôd zvýšené požiadavky. Odhliadnúc od čerpania vôd
ručným rumpálom v počiatočnom štádiu hĺbenia diela sa odvodňovanie hlbších
šácht konalo pomocou využitia sily zvieracej alebo vodnej, podľa toho, ako to
dovoľovali miestne pomery. Konský gápeľ, vodné koleso slúžilo popri ťažbe aj
pre odvodňovanie bane nádobami – okovmi ešte v 19. stor., ako tiež vrecami
z volskej kože. Pri väčších prítokoch sa ojedinele zavádzali na čerpanie vôd na
vtedajšie časy zložité a pomerne nákladné ťahadlové čerpacie mechanizmy, tzv.
kunsty, pracujúce na princípe sacom, zbytky ktorých – sacie rúry sa zachovali
pri zmáhacích prácach nielen v slovinskom, ale aj v gelnickom revíre. ,,Kunsty´´
zhotovovali z mäkkého ihličnatého dreva, ktorých sacie rúry za účelom dosiahnutia
väčšej životnosti okovávali. Vodné kolesá boli v slovinských baniach v činnosti
ešte v druhej polovici 19. stor. na šachtách Adam-Eva, Peter a Latzenberg. Aj
v gelnickom revíre sa tiež odvodňovalo konským gápľovými ťažnými zariadeniami.
Je však sporné, či sa voda čerpala nádobami, volskými vrecami, alebo čerpacím
mechanizmom. Takýto mechanizmus – kunst bol v činnosti na Krížovej šachte,
kde pri znovuotváraní sa našli zbytky sacích rúr, ktoré boli zabudované v kru‑
hovom oddelení šachty vedľa hlavného profilu. Pokiaľ funkciu odvodňovanie
plnili dedičné štôlne, ako napr. v Slovinkách Ladislav, Alžbeta, v Gelnici Krížová,
Jozefi, bolo odvodňovanie banských diel jednoduchou technickou záležitosťou.
Významnejší pokrok v odvodňovacej technike zaznamenalo až 20. storočie.
I keď sa na iných závodoch ojedinele v Spišsko-gemerskomrudohorí uplatnili
v 19. stor. vodostĺpcové, resp. parné čerpacie mechanizmy, tu sa s použitím
týchto strojov, alebo parnej energie nestretávame. K odvodňovaniu hlbinných
šácht sa v tomto storočí postupne popri vodnej energii zavádza energia elektric‑
ká, ktorá v krátkom čase úplne vytlačila silu vodnú. Táto bola prvýkrát použitá
pre pohon popúštacieho vertikálneho čerpadla na šachte Dorothea v r. 1907
a po dokončení hĺbenia v r. 1911 a vybudovaní definitívnej čerpacej stanice na
pohon horizontálnych odstredivých čerpadiel, kde boli stabilizované 2 čerpadlá
o kapacite 2000 l/min. s výkonom elm. 110 k. Šachtu Ferdinand vystrojili jed‑
ným elektrickým odstredivým čerpadlom o kapacite 750 l/min. s výkonom elm.
38 k. Ďalšia čerpacia stanica bola zriadená v šachte Emil kde k prečerpávaniu
vody slúžilo čerpadlo, poháňané stlačeným vzduchom od r. 1938. Na čerpanie
vody v tejto šachte používali železnú skriňu s objemom 1300 l, stabilizovanú na
podvozku. Nádoba s podvozkom po naplnení vážila 2000 kg.

Osvetlenie

KYNOLOGICKÝ KLUB

Najrozšíreneším materiálom na svietenie od najstarších čias v tomto rudnom
revíre bol loj, ktorý tu používali vo forme sviečok popri iných svietidlách a svietive
v neskorších rokoch. Lojové sviečky si baníci vkládali do svietnika – lajchtára,
vyhotoveného z dreva či železa. Okrem sviečok sa banské pracoviská osvetľovali
aj kahancami, v ktorých horel loj. V počiatkoch popri sviečkach svietili lojom aj
v kameninových kahancoch, ktoré v 16. stor. vystriedali sčasti kahance kovo‑
vé, najprv otvorené, potom polouzavreté a nakoniec v 18. stor. dostávajú tvar
uzavretý. Kovové kahance sa vyrábali zo železa, železného plechu. Mosadzné
kahance používal spravidla dozorný personál pri meraní kompasom. Prvé kovové
kahance sa uplatňovali predovšetkým v doprave. O používaní lojových sviečok,
resp. kahancov na osvetľovanie pracovísk v bani z tejto oblasti je bohatý dôkazový
materiál v Baníckom múzeu v Gelnici, kde bol aj osobitný sviečkársky cech ešte
v minulom storočí. Popri loji v 19. stor. ako svietivo sa začína zavádzať repkový
olej. Karbidovú lampu, vzhľadom na svoje mnohé prednosti – vysokú svetelnú
intenzitu, lacnejšie svietivo oproti loju, oleju začali používať v závode od r. 1908.
Išlo o lampu typu Wolf. Elektrická energia na osvetľovanie podzemných čerpacích
staníc, strojovní, nárazísk slúžila od r. 1897. Prvé pokusy s elektrickým stabilným
osvetlením pracovísk – čelieb sa konali v súvislosti so zavádzaním mechanického
vŕtania (Marvin, Siemens-Schuckert) začiatkom nášho storočia. Keď elektrickú
energiu vystriedal stlačený vzduch, od elektrického osvetľovania sa upustilo.

Vetranie

V apríli sa konali preteky BVK o postup na Majstrovstvá Slovenska na ktorých
sa zúčastnil z nášho klubu Marek Ščurka, ktorý obsadil 1. miesto a tým postúpil
na Majstrovstvá Slovenska.Dňa 26.9.2015 sa konal: Majstrovstvá Slovenska
v BVK pri Prievidzi na ktorých sa zúčastnil Marek Ščurka, ktorý obhájil 1. miesto
v kategórii žiaci. Dňa 20.9.2015 sa konali v Ružomberku bonitácia psov, na
ktorých sa z nášho klubu zúčastnili dvaja psovodi: Marek Ščurka, Rudolf Vereš,
ktorí skončili s dobrými výsledkami. Na záver by sme chceli popriať celému ko‑
lektívu obecného úradu na čele s pani starostkou príjemné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok.

Vetranie baní po stáročia bolo založené na prirodzenom prúdení vzduchu, ktorý
podmieňovali teplotné a výškové rozdiely medzi jednotlivými miestami bane. Aby
sa dosiahlo lepšieho účinku cirkulácie vzduchu pri prirodzenom vetraní, začali
raziť pre tento účel vetracie komíny, šachty, prerážky. Na regulovanie veterného
prúdu slúžili veterné dvere, prepážky, poklopy na šachtách. Začiatkom 20. stor.
sa používali na obvetrávanie čelieb, komínov ručné ventilátory systému Peltzer.
V podstate išlo o skriňu, v ktorej hriadeľ bol opatrený lopatkami. S mechanickým
separátnym vetraním sa stretávame pri hĺbení šachty Dorothea, kde v r. 1909
zaviedli elektrický ventilátor Peltzer. V r. 1913 uviedli do prevádzky 4 parciálne
ventilátory neznámeho typu. Hlavnými vetracími dielami v 40. rokoch tohto sto‑
ročia bola dedičná štôlňa Alžbeta, šachta Trinkel, prehĺbená až na 21. horizont,
slepá šachta Ferdinant, vyhĺbená medzi 21.a 27. horizontom.
Zdroj: 600 rokov baníctva v SLOVINKÁCH
Predseda baníckeho cechu
Jozef Lehet
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Výnimočná historická udalosť a neopísateľná duchovná radosť
v Slovinkách
6. decembra na sviatok svätého Nikolaja Boh vypočul niekoľkoročné mod‑
litby a prosbu našich veriacich o veľmi vzácnu svätyňu pre všetkých veriacich
a dokonca i neveriacich na celom svete. V tento deň boli do svätého chrámu
Nanebovstúpenia Isusa Christa v Slovinkách prinesené a uložené sväté mošči
svätého veľkomučeníka Juraja Víťaza (Georgija Pobidonosca), patróna obce
Slovinky, ktorého majú vo veľkej úcte všetci veriaci v obci. Od tohto dňa máme
možnosť všetci dennodenne prinášať modlitby k Trojjedinému Bohu za pomoci
nášho veľkého svätca svätého Juraja, ktorý je aj fyzicky prítomný medzi nami.
Máme možnosť dotknúť sa, s úctou pobozkať čiastočku svätých mošči z tela
svätého Georgija. Mošči sú uložené spolu pri moščach svätej Barbory a svätého
Nektaria, svätého Pantelejmona. S úctou skláňame hlavu pred Bohom a Jeho
svätými a uvedomujeme si vážnosť tejto historickej udalosti, ktorá duchovne
ovplyvní nás a generácie, ktoré prídu po nás. Je to Boží Dar pre všetkých ľudí,
ktorí po neľahkej ceste Božieho plánu spočinul v Slovinkách. Čiastočku z tela
svätého Georgia priniesol na Slovensko do katedrálneho chrámu sv. Alexandra
Nevského v Prešove archimandrita Serafim, kde ich prijal Jeho Blaženosť Rasti‑

slav, arcibiskup prešovský, metropolita Českých krajín a Slovenska. V tento deň
si mošči uctili aj prešovskí veriaci a hneď na to ich vladyka Rastislav slávnostne
odovzdal nášmu duchovnému otcovi Petrovi. Za neopísateľnej duchovnej atmo‑
sféry, slávnostným privítaním, boli mošči uložené na pripravené miesto v ľavej časti
chrámu pred veľkú svätú ikonu modliaceho sa baníka k svätej Barbore a k svä‑
tému Jurajovi. Žijeme v čase, kedy veľmi potrebujeme pokrov a pomoc našich
svätých, aby sme dokázali poznať svoju vieru, Tradíciu a korene. Potrebujeme
pomoc svätých veľkomučeníkov, aby sme mohli čerpať silu a hlavne duchovnú do
života. Do života osobného, rodinného ale aj spoločného života v obci Slovinky.
V tento deň sa nám podarilo zorganizovať v česť svätej Barbory koncert du‑
chovných piesní s názvom „Kedy príde láska?“ Atmosféra koncertu, za hojnej
účasti slovinčanov a pozvaných hostí, je pre nás ďalším nezaplatiteľným povzbu‑
dením pre posilnenie viery. Preto aj touto cestou v Slovinského občasníka sa
chceme vrúcne poďakovať. Poďakovať Bohu a všetkým, ktorí boli obdarovaní
silou a chuťou pripraviť tieto nezabudnuteľné udalosti. Tým, ktorí svojou účasťou
priniesli horúce modlitby a bolo veľmi veľa tých, ktorí sa pričinili a nie je možné
ich nespomenúť v týchto riadkoch článku. No aj tak sme konkrétne vďační obci
Slovinky, Baníckemu cechu, speváckym zborom, konkrétne nášmu chóru svätej
veľkomučeníčky Barbory, Metropolitnému chóru pravoslávnej cirkvi, Jarkovi
Pačanovi a všetkým našim veriacim a veriacim ostatných farností v obci.
Ďakujeme a z úprimného srdca prajeme Vám všetkým, aby nielen tieto výni‑
močné udalosti, ale mnohé iné niekedy nie tak markantne budú posilou pre
Váš každodenný duchovný život. Nech budú nadšením pre modlitby, pokánie,
prijímanie svätých Darov, aby sme tak spoločne pre našu spásu prežili Narodenie
Nášho Spasiteľa Isusa Christa aj v tomto roku 2015.
Ďakujeme. Christos raždajetsja! Slavite Jeho!

Veriaci PCO v Slovnikách
d.o.Mgr. Kačmár
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA OŠK SLOVINKY
Milí športoví fanúšikovia,
ani sme sa nenazdali a ďalší športový rok je pomaly ale iste za nami. Pre nie‑
koho úspešný, pre niekoho menej, ale pre všetkých to bol určite rok plný nových
zážitkov, stretnutí, skúseností a nádherných emócií. Sú pred nami posledné dni
kalendárneho roka 2015 a preto je vhodné a zároveň potrebné vyhodnotiť uply‑
nulý rok z pohľadu futbalového, nie menej dôležité sú však aj tie ,,nefutbalové“
činnosti. Poďme si ich teda postupne rozobrať:
Kapitola 1: Návrh rozpočtu. Už tradične sa začiatok roka niesol v znamení
plnenia si povinností súvisiacich s rozpočtovými požiadavkami, žiadostí o dotácie
z obecného rozpočtu a vyúčtovanie uplynulej dotácie. To všetko sa už asi dva roky
vykonáva spolu s organizáciami spadajúcimi pod záštitu OŠK Slovinky. Po splne‑
ní/nesplnení všetkých podmienok na získanie dotácie, po všetkých návrhoch,
po všetkých pripomienkach, po úspešnom 15dňovom vyvesení potrebného VZN
na úradnej tabuli a následnom úspešnom schválení dotácie pre OŠK obecným
zastupiteľstvom nám na účet boli poukázané peniaze potrebné na činnosť klubu.
Stalo sa tak dňa 28.4.2015. Podotýkam, že sezóna začala 14.3.2015 a do tohto
dátumu bolo potrebné uhradiť štartovné, cestovné, energie a pod. Kto niekedy
pôsobil vo vedení nejakého klubu vie, že je to nemalá čiastka. Kto si však myslí,
že ,, to si len pár chlapcov ide zakopať do lopty“ je na veľkom omyle. Kiežby to
v budúcnosti dokázala pochopiť nie len športová verejnosť...
Kapitola 2: Údržba areálu. Na túto činnosť súvisiacu so zveľaďovaním obec‑
ného majetku bola vyčlenená suma 3000 €. Táto suma bola rýchlo vyčerpaná,
avšak nie z dôvodu žeby ju športovci ,,prehajdákali“ ale z dôvodu toho že si
vyhrnuli rukávy a pustili sa do roboty. Zrekonštruovali sa priestory šatní, sociálne
zariadenie, chodba a fasáda. Napokon ide o reprezentáciu obce Slovinky a preto
chceme v budúcom roku dokončiť rekonštrukciu celej budovy šatní, avšak sme
limitovaní spomínaným rozpočtom.
Kapitola 3: Futbalová sezóna. Tí skalní fanúšikovia (ktorých ostalo cca 50)
vedia a aj vidia, že našim hráčom nechýba chuť, nechýba sila, ani rozum. Chýba
im však potrebné strelecké šťastie a taktiež podpora. Podpora vo chvíľach keď
sa im nedarí, keď poniektorí cestujú kvôli futbalu až z Bratislavy, keď poniektorí
zanedbávajú svoje manželky, deti, priateľov a priateľky len kvôli tomu, aby v so‑
botu/ nedeľu reprezentovali obec a aby ste im nakoniec poniektorí vynadali.
Samozrejme, treba byť aj sebakritický. Je pravdou, že prístup niektorých hráčov
by mal byť lepší. Ale to, že niekto uprednostní v mladistvom veku cigarety, alkohol
a ďalšie ,,podporné“ prostriedky pred tým, aby mohol niečo urobiť pre svoje
zdravie, to už nikto z výboru ani z hráčov neovplyvní.
Kapitola 4: Vďaka. Možno sa to píše v každej športovej správe a napíše sa to
tu aj teraz, pretože naozaj VEĽKÁ vďaka patrí tým ľuďom, ktorí na úkor svojho
voľného času prídu na to ihrisko, či už hrať, pomôcť s organizáciou alebo skrášliť
areál. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí podporujú svoje deti vo futbale. Každý
dobre vieme, koľko roboty je v sobotu na dedine a napriek tomu sa vždy nájdu
takí, ktorí sú ochotní odložiť svoje povinnosti bokom a polovicu dňa mrznúť
niekde v Olcnave na ľudoprázdnej tribúne. Vďaka patrí aj sponzorom a hlavne
najväčšiemu sponzorovi, ktorým je Obecný úrad v Slovinkách, vďaka ktorému
by sme svoju činnosť nemohli vyvíjať.
Kapitola 5: Koniec jesene. Tak ako uplynulý rok, tak aj začiatok sezóny
2015/2016 zbehol ako voda. Pre našich žiakov, prípravku, a dospelých to bolo
rýchlejšie, našich dorastencov však čakal dlhší boj, keď svoj posledný zápas
odohrali ešte 7.11.2015. A popri tom nastupovať v základe aj za družstvo do‑
spelých, za to im (poniektorým) patrí uznanie. Nebudeme konkrétni a nebudeme
ani prehnane chváliť, aby im sláva nenapršala do nosa, avšak tí chlapci, ktorí na
sebe pracujú aj mimo tréningov a ktorí namiesto piatkového žúrovania trávia čas
v telocvični: ,,Klobúk dole.“ Toto si treba v dnešnej dobe počítačov, facebooku
a smartfónov vážiť.
Áno, správne ste postrehli, každý piatok od konca jesennej časti hráči navštevujú
aj telocvičňu, taktiež je zabezpečená doprava takže na ,,neschopnosť vedenia“
sa tento krát asi nebude dať vyhovoriť. Pokiaľ to počasie dovolí, trénovať by sme
chceli aj vonku, taktiež sa už odohral aj prípravný zápas na umelej tráve v SNV .
Každý, či už je to malý chlapec, dorastenec alebo dospelý hráč má o program
postarané. To všetko záleží od počtu ochotných hráčov ale samozrejme aj od
podpory obecného zastupiteľstva.
Kapitoly sa už pomaly míňajú a pred nami je posledná a zároveň nová kapitola
s názvom Rok 2016. Touto cestou chce preto kolektív OŠK Slovinky všetkým
popriať pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, úspešný vstup
do nového roka ale hlavne veľa zdravia a chuti do práce pri zveľaďovaní a šírení
dobrého mena našej obce.
Futbalový kolektív OŠK Slovinky
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