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Nepredajné

ČAS VIANOC
Čas príliš rýchlo uteká. Ani sme sa nenazdali
a opäť tu máme posledný mesiac v roku december.
Mesiac, s ktorým spájame najkrajšie sviatky v roku
– Vianoce.
Počas Vianoc sa snažíme byť k sebe milší a ľudskejší ako počas všedných dní v roku. Hoci to dobré
a ľudské je stále v nás, zaniká niekde v každodenných starostiach, povinnostiach a v príliš veľkom
zhone a strese. O týchto sviatkoch sa hovorí, že sú
časom pokoja a lásky. Posnažme sa preto v tieto dni,
aby v našich rodinách naozaj zavládol pokoj. Horiace
plamienky sviec, vôňa medu, oblátok a cesnaku

vytvárajú neopakovateľné chvíle. Vianočná hudba
ovládne naše srdcia a vytvára sviatočnú atmosféru.
Vianočná výzdoba v oknách, na dverách, v príbytkoch, to všetko nám oznamuje blížiaci sa príchod
sviatkov.
Asi najviac sa na Vianoce tešia deti. Čo chcú a čo
si neželajú? Chcú asi to, aby bola celá rodina po
kope. A ak nájdu pod stromčekom nejaký ten darček,
potešia sa o to viac. Deti nás majú radi takých, akí
sme. Nedajú na nás dopustiť, nemajú silu zabrániť
nám vo veciach, ktoré im ubližujú. Sú to malí anjelikovia, stoja vedľa nás a dávajú nám to najcennejšie

– milujú nás! Existuje niečo viac ako milovať?
Preto sa nesnažme po tieto dni mať sviatočno len
všade okolo nás, ale i v našej duši. Veď pravý význam
a podstata Vianoc spočíva v tom, že sa narodil Spasiteľ, aby zachránil tento svet.
Želajme si, aby to vianočné svetlo porozumenia,
pokoja a lásky v nás prebývalo čo najdlhšie a to nielen
počas Vianoc, ale aj počas celého roka a počas
celého nášho života.
Nedopusťme, aby našu dušu zastrela tma!
Lucia Frycová

Krásne pokojné a požehnané Vianoce Vám
želám. Užite si pohodu v rodinnom kruhu, čaro
sviatkov a stretnutia s blízkymi. A v Novom roku
prajem veľa splnených snov.
Marek Bencko, poslanec obce

v starom kalendári. Krásne Vianoce a šťastný
Nový rok!
Žaneta Župinová, poslankyňa obce

BLAHOŽELANIA
Ľuďom dobrej vôle prajem nielen počas sviatkov vianočných, ale i po celý rok 2013 dostatok
síl zvládnuť zlo a byť ešte lepšími.
Mgr. Slávka Michňová, poslankyňa obce

•••••
Čarovné prežitie vianočných sviatkov, v novom
roku veľa šťastia, zdravia a mnoho úspešných
dní praje
Viera Mižigárová, poslankyňa obce

•••••
Prajem Vám, aby ste zvládli predvianočný
zhon s ľahkosťou a v pohode, samotné vianočné sviatky v radosti a pokoji. Do nového
roku prajem Vám aj sebe, aby sme si nevážili
iba seba, aby sa všetkým ušiel rožtek neba a
aby sme nikdy nezabudli vážiť si všetkých ľudí
rovnakým spôsobom.
Ing. Mária Grisáková, poslankyňa obce

•••••
Nech Vám radosť žiari z očí celý rok a nech
šťastie sprevádza každý deň Váš krok.
Šťastné sviatky a úspešný nový rok praje
Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce

•••••
Prajem Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov plných radostí, porozumenia a pohody.
V Novom roku Vám želám veľa, veľa zdravia,
šťastia a vždy šťastný úsmev na tvári.
Milan Ferenc, poslanec obce

•••••
Krásne prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku Vám prajem vždy šťastný úsmev na
tvárach Vašich detí, spokojnosť v duši Vašich
rodičov a aby šťastie, zdravie stáli vždy po
Vašom boku.
Kamila Grisáková, poslankyňa obce

•••••
Všade znie ozvena Vianočného ticha, odniekiaľ
z tmy mráz do okien dýcha. Sviečka i prskavka
v našich očiach žiari. Prišiel čas obrátiť list

Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila, ak dá
človek viac čo v sebe skrýva, ak vládne všade
ticho a počuť len praskať mráz, padajúce
vločky a v detských očiach je vidieť jas, tak
prišla doba, keď každý pre každého má pár
prívetivých viet, pre ten zázrak Vianoce a nad
čaro Vianoc nič krajšieho niet!
Gabriela Kopnická, poslankyňa obce

•••••
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa
zdravia, šťastia, dobrej sviatočnej pohody a
v Novom roku veľa úspechov praje
Peter Pačan, poslanec obce
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SLOVINSKÝ OBČASNÍK
ZDRAVO SA STRAVUJEME – ZDRAVO ŽIJEME

V rámci projektu ,,Škola podporujúca zdravie“ sa v týždni od 16.10.2012 do 19.10.2012 venovali žiaci ŠKD
tejto veľmi zaujímavej a aktuálnej téme formou výtvarnej aktivity a to tak, že zástupcovia ročníkov 1. až 4.
navštevujúci ŠKD pracovali na výtvarných prácach s témou zdravej výživy a zdravého stravovania. Fantázii
sa medze nekládli a tak postupne vznikali prekrásne umelecké diela našich malých umelcov. Zhotovené
práce boli vystavené na nástennej tabuli vo vestibule školy, kde si tieto pekné výtvory mohli pozrieť tak žiaci
ako aj ich rodičia.
Za výborne odvedenú a náročnú prácu si všetky deti zaslúžia pochvalu a povzbudenie. Poďakovanie patrí aj
OÚ v Slovinkách, zásluhou ktorého sme mohli všetky deti odmeniť.
Lívia Susová – vychovávateľka v ŠKD

december 2012
SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za mesiace október, november, december 2012
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
90 – roční
Mária Petruňová
80 – roční
Helena Kovalčíková
Ondrej Novotný
Ján Prokop
Katarína Uličná
Mária Vernarská
75 – roční
Helena Ďorková
Magdaléna Juščáková
Mária Semanová
65 – roční
Anna Čechová
Július Hudec
Ružena Mníchová
60 – roční
Štefan Grisák
Anna Perháčová
Helena Popovičová
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Marek Novotný – Jana Horváthová
Tomáš Minčeff – Lenka Debrecenyová

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Dňa 26.11.2012 Obecný úrad v Slovinkách usporiadal pre našich tunajších jubilantov posedenie pri príležitosti
tohto sviatku - úcty k starším.
Staroba je prirodzenou súčasťou v období nášho života a týka sa nás všetkých. Práve mesiac október je
v znamení mesiaca úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili našich seniorov a to nielen v tomto
období, ale počas celého roka. Povahy ľudí sú rôzne, každý z nich zažil vo svojom živote dobré alebo zlé
chvíle, čo sa môže odraziť aj na ich spôsobe života. No všetci si zaslúžia veľkú úctu.
Pri spoločnom stretnutí sa zaiste nejeden z našich seniorov zamyslel, uvažoval a hodnotil svoju životnú cestu,
pričom sa mnohým na tvári milo striedal úsmev so slzami.
V toto sviatočné popoludnie našich jubilantov privítala príhovorom k ich jubileu pani Gabriela Kopnická
a prípitkom všetkým popriala pevné zdravie a ešte veľa šťastných rokov. O dobrú náladu sa postaralo duo
hudobníkov s pestrou paletou pesničiek - Miroslav Poklemba a Dominik Ďorko, program si pripravili aj
mládežníci s FS Slovinka. Každý z prítomných jubilantov dostal malú pozornosť – darček, bolo pre nich
pripravené občerstvenie s večerou a nakoniec si každý z nich vylosoval zaujímavú cenu v tombole.
Veríme, že pre všetkých to bol príjemne strávený podvečer, ktorý sa líšil od bežných dní.
Lucia Frycová

ROZLÚČILI SME SA
Mária Kolesárová
1931 – 2012
Ondrej Perháč
1924 – 2012
Jozef Kaščák
1958 – 2012
Mária Čipkárová
1941 – 2012
Ján Targ		
1942 – 2012
Peter Rybár
1934 – 2012

DETSKÝ KÚTIK
pre deti do 3 rokov
KDE? V telocvični Základnej školy
v Slovinkách
KEDY? Vždy v pondelok a stredu od 16:00
do 17:00 hod.
VSTUP VOĽNÝ – tak neváhaj a príď medzi
nás. Čaká ťa tu spoločnosť detí, mamičiek
alebo oteckov a samozrejme aj hračiek!
ČO POTREBUJEŠ? Prezuvky, dobrú náladu
a chuť stráviť čas s deťmi a rodičmi.

december 2012

SLOVINSKÝ OBČASNÍK

SVIATOČNÉ VÔNE
Vianoce skúsme vnímať všetkými svojimi zmyslami.
Okrem toho, že ich vidíme, cítime, prežívame, počúvame, mali by nám aj zavoňať. Toto sú koreniny,
ktoré najviac prevoňajú vo vašej kuchyni vianočné
pokrmy.
ŠKORICA
Škorica sa získava sušením kôry škoricovníka.
Okrem skvelej arómy má aj liečivé účinky. Je vhodná
pri tráviacich ťažkostiach, pretože podporuje chuť do
jedla a pomáha proti nadúvaniu. Má pozitívny vplyv
na imunitu, pretože sa vyznačuje antioxidačnými
účinkami.
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PEČIEME NA VIANOCE
Vianočná štóla (1 štóla)
Potrebujeme:
•
500 g hladkej múky
•
42 g droždia
•
250 ml mlieka
•
70 g kryštálového cukru
•
2 žĺtky
•
170 g rozpusteného masla
•
½ lyžičky mletej škorice
•
½ lyžičky soli
•
kôra z 1 citróna
•
10 postrúhaných mandlí
•
150 g hrozienok
•
60g kandizovaného ovocia
•
maslo na potretie
•
práškový cukor na obalenie

Snehovo-orieškové kolieska
Potrebujeme:
Cesto:
•
300 g hladkej múky
•
200 g masla
•
100 g práškového cukru
•
1 vanilkový cukor
•
1 vajce
•
½ balíčka prášku do pečiva
Snehová hmota:
•
6-7 bielkov
•
200 g práškového cukru
•
400g mletých orechov
•
lekvár

ANÍZ
Aníz je korenina z bedrovníka anizového, podobná
rasci alebo feniklu. V stredoveku bol označovaný
za všeliek. Odporúčal sa ako univerzálny protijed
a omladzovací prostriedok. Keď ho pridáme do vianočného perníka, dodáme mu výnimočnú chuť.

.
KLINČEKY
Klinčeky majú silnú arómu a štipľavú príchuť. Sú to
vlastne sušené pupene kvetov stromu nazývaného
Klinčekovec voňavý, ktorý rastie v Indii. Korenina sa
využíva na dochutenie jedál, ale aj pri pečení.

VANILKA
Vanilka je nevyhnutnou súčasťou vianočného
pečenia. Zaužívaný názov vanilka je v skutočnosti
pomenovanie lianovitej orchidey, pochádzajúcej
z Mexika, z plodov ktorej sa vyrába vanilín, príchuť
využívaná v potravinárstve.

ZÁZVOR
Tento svetlohnedý koreň pochádza z Ďalekého východu. Do Európy ho priviezli Španieli v 9.storočí.
Skúste ho pridať do pečenia. Ostrou aromatickou
chuťou dodá vianočnému pečivu novú dimenziu.

spracovala Lucia Frycová

Postup:
Do vlažného mlieka rozdrobíme droždie, pridáme
cukor a pripravíme kvások. Múku preosejeme do
väčšej misy, do stredu spravíme priehlbinu, do ktorej
nalejeme kvások, pridáme žĺtky, soľ a rozpustené
a vychladnuté maslo. Vypracujeme na hladké cesto,
zakryjeme a necháme na teplom mieste vykysnúť.
Do cesta pridáme mandle, hrozienka, citrónovú kôru,
škoricu a nadrobno nakrájané kandizované ovocie.
Dôkladne premiesime, vytvarujeme štólu a necháme
ešte raz vykysnúť.
Ešte teplú štólu potrieme rozpusteným maslom
a obalíme v práškovom cukre.

VIANOČNÝ PUNČ
K Vianociam neodmysliteľne patrí opojná vôňa
koňaku či likéru
Vianočný punč
Na prípravu potrebujeme:
700 ml červeného vína, 250 ml rumu, 500 ml vody,
100g kryštálového cukru, celá škorica, 4 klinčeky, šťava z polovice pomaranča, šťava z polovice
citróna
Vodu s cukrom, škoricou a klinčekmi privedieme do
varu. Pridáme víno, alkohol, šťavy z citrusov a pomaly
zahrejeme až do bodu varu. Servírujeme horúce.
Poháre s punčom môžeme podľa chuti doplniť
kúskami ovocia.

Postup:
Múku spracujeme s ostatnými surovinami na vláčne
cesto, necháme ho chvíľku postáť, rozvaľkáme ho
na hrúbku 0,5 cm a vykrajujeme kolieska. Bielka
vyšľaháme do tuha, pridáme práškový cukor, prešľaháme a zmiešame s mletými orechmi. Na kolieska
nastriekame okolo vonkajšieho obvodu snehovú
hmotu a do vzniknutého stredu nastriekame lekvár.
Upečieme do zlatista.
pripravil Peter Bogačevič

ZÁZVOROVÝ ČAJ
Všetky čaje majú svoje čaro. Každý z nich je výnimočný svojou konzistenciou a chuťou. Výnimkou nie je
ani zázvorový čaj, ktorý je najlepšou prevenciou proti
ochoreniam a vírusom. Sila zázvoru a jeho jemne
pikantná chuť zohreje náš zovňajšok a budeme sa
cítiť skvele pri ochutnaní prvého dúška.
Zázvor obsahuje draslík, vápnik, horčík, mangán,
železo, selén. Na prípravu sa používa svetlohnedý
členitý koreň, ktorý má žltkastú dužinu. Mladé
korene sú mäkšie a majú jemnejšiu chuť. Staré sú
drevnatejšie a veľmi štípu.
Zdravotné účinky zázvoru: posilňuje imunitný systém,
má protizápalové a dezinfekčné účinky, podporuje
potenie a znižuje horúčku, pomáha vylučovať hlieny,
zvyšuje prekrvenie tkanív, prehrieva organizmus,
podporuje chuť do jedla.
Návod na prípravu čaju: Do 1 l vriacej vody pridáme
lyžičku nastrúhaného zázvoru a trocha škorice.
Päť minút povaríme a necháme mierne vychladnúť.
Potom podľa chuti pridáme med a citrón. Pijeme ho
teplý po dúškoch.
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SLOVINSKÝ OBČASNÍK
VIANOČNÉ ZVYKY

•
•

•
•
•
•

•
•
•

na Vianoce muselo byť všetko čisté a na
svojom mieste
po celý deň sa usilovali mať ľudia dobrú náladu,
vyhýbali sa kriku, hádkam a plaču. Verili tomu,
že ako sa budú správať na Štedrý deň, tak sa
budú správať počas nasledujúceho roka
nad stôl sa vešal venček upletený z klasov,
ktorý bol symbolom úrody
večera sa mohla začať, keď sa na nebi objavila
prvá hviezda
pripíjalo sa tzv. radostníkom, čo bola hriata
pálenka a zajedala sa koláčom
jablká sa krájali na toľko častí, koľko bolo ľudí
v dome. Ak sa rozrezalo horizontálne a objavila
sa hviezda, rodinu čakala prosperita. Ak sa
po horizontálnom reze objavil kríž, čakalo sa
v rodine úmrtie
ryba bola nielen pôstnym pokrmom, ale svoj
význam mali šupiny, ktoré pripomínali mince,
a tak verili, že im prinesú bohatstvo
nemohla sa jesť hydina, aby sa majetok gazdovstva nerozletel, naopak bravčové mäso sa
považovalo za symbol hojnosti
na Božie narodenie hneď z rána sa išlo do
potoka po vodu, do ktorej sa namočila chvojka
a ňou sa pokropila miestnosť aj ľudia
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ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
PRECHLADNUTIE
Prechladnutie je ochorenie horných ciest dýchacích – teda nosa,hrdla, vyvolané vírusovou infekciou, ktoré
sa často objavuje po pôsobení chladu. K prenosu vírusov dochádza kvapôčkovou infekciou, teda kýchaním,
kašľom, kontaktom s chorým človekom. Ochorenie začína pozvoľna, do dvoch dní od nákazy.
Prejaví sa: nádchou, kašľom a zachrípnutím. Nádcha – začína šteklením v nose, kýchaním. Na začiatku
prechladnutia je často škriabanie, pocit sucha v hrdle,so sťaženým prehĺtaním spôsobené zápalom sliznice
hltana. Ak sa zápal rozšíri aj na sliznicu hrtana, objaví sa zachrípnutie a dráždenie na kašeľ – suchý dráždivý.
Môže dôjsť až k úplnej strate hlasu. V dôsledku zápalu sliznice priedušnice a priedušiek sa objavuje kašeľ,
ktorý je vlhký s vykašliavaním hlienu.Teplota je normálna alebo len mierne zvýšená.
Liečba: Neexistuje cielená liečba proti vyvolávateľovi prechladnutia. Ochorenie vyvoláva viacero vírusov.
Liečime len príznaky ochorenia, lieky proti kašľu, nosné kvapky, tabletky na cmúľanie, teplé obklady na hrdlo,
šetrenie hlasu, dostatok tekutín a vitamínov. Pri bakteriálnej superinfekcii sú väčšinou potrebné antibiotika.
Po 8 až 10 dňoch ochorenie zvyčajne odoznieva aj bez liečby.
Častou komplikáciou je bakteriálna superinfekcia – organizmus už oslabený vírusovou infekciou sa stretne
s baktériami. Bakteriálna infekcia zhorší príznaky prechladnutia, často stúpne teplota, prejaví sa ako zápal
stredného ucha, zápal prínosových dutín, angína, zápal pľúc.
Prevencia: Neexistuje cielená prevencia. Odporúčaný je dostatok vitamínov, otužovanie sa, vyhýbanie sa
kontaktu s chorými.
Prechladnutie treba odlíšiť od chrípky. Chrípka je vyvolaná chrípkovým vírusom, ochorenie má ťažší priebeh,
rýchly nástup, bývajú vysoké teploty. Pri chrípke je účinnou prevenciou očkovanie proti chrípke.
Ako odlíšiť prechladnutie od chrípky
Príznaky
prechladnutie
začiatok
pozvoľné zhoršovanie stavu
telesná teplota
bez alebo mierne zvýšená
bolesti hlavy
niekedy
výtok z nosa
výrazný výtok, opuch sliznice nosa
kýchanie
časté
kašeľ

pokašliavanie od začiatku

bolesti
nechutenstvo
triaška

menej výrazné
mierne
zriedka

chrípka
náhly, rýchly
horúčka
často
bez výtoku alebo opuchu
zriedkavejšie
často závažný suchý kašeľ po úvodnom
štádiu bolesti a horúčky
výrazné bolesti kĺbov, svalov
dlhšie trvajúce
pravidelne na začiatku
MUDr. Dagmar Pačanová

spracovala Lucia Frycová

ZUMBA KLUB V SLOVINKÁCH
Pridajme sa k zumbe
Čo je ZUMBA?
Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej
hudby a dobrej nálady. Kombinuje dynamickú latino-americkú hudbu a latino-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako salsa,
merenque, cumbia, reaggeton, flamenco, hip-hop,
cka-cka, samba, calypso, belly-dance a omnoho
viac... Choreografie striedajú pomalé a rýchle rytmy
na princípe intervalového tréningu s cieľom spaľovať
tuky, vytvarovať a posilniť celé telo. Zameriavajú sa
na svalové partie ako zadok, nohy, ruky, brucho
a ten najdôležitejší sval vášho tela – vaše srdce.
Kombinácia latino a exotických rytmov vytvára skvelú
párty, na ktorej vytancujeme 500-1000 kcal za hodinu a zanechá vo Vás skvelý pocit a dobrú náladu.
Zumba akcie v roku 2012
FAŚIANOGOVÝ MIX MARATÓN (50 účastníkov)
TURISTICKÉ POCHODY (10 – 15 účastníkov)

Výstup na Bielu skalu
Pochod Poráčskou dolinou
Homološová diera
Pochod cez Rošty na Plejsy
FIT VÍKEND PORAČ PARK (30 účastníkov) v spolupráci clubu Taeba
VÍTAME PRÁZDNINY 2012 (250 účastníkov) v spolupráci CVČ Krompachy, Futbalového klubu Slovinky
a obcou Slovinky
CYKLOTÚRY (10-30 účastníkov)
Gaľmus
Kojškovská Hoľa
Slovinská skala
Spišský hrad
Bukovec
3 HODINOVÝ ZUMBA MARATÓN V GELNICI
DISCO ZUMBA SLOVINKY (nad 100 účastníkov)
v spolupráci DHZ Slovinky
PODPORILI AKCIE:
Okolo Sloviniek (organizovaná obcou Slovinky)
Sústredenie Plejsy (organizovaná Košickým klubom)
Festival tanca ( organizované mestom Krompachy)
Boj proti drogám (organizované ZŠ Krompachy)
Narodeniny Madaras (OCE Madaras SNV)
Sústredenie basketbalistiek ZAHURA (organizované
BK Krompachy)
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli pri
organizovaní týchto športovo – kultúrnych akcií.

Tešíme sa na rok 2013 a radi sa zúčastnime aj iných
športovo – kultúrnych podujatí na Slovinkách.
Bližšie informácie na www.obecslovinky.sk
Helena Spišáková
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA FK BANÍK SLOVINKY
Pred necelým mesiacom sme písali športovú správu
do Občasníka č. 3, v ktorom sme oboznámili verejnosť s prácami na športovom areáli a ohodnotili sme
žiakov, dorast a dospelých po športovo-futbalovej
stránke. V Občasníku č. 4 by som úvodom začal s
informáciami o prácach v areáli, ktoré napredujú
aj keď pomalším tempom. Práce pri prístavbe sa
pomaly dokončujú a verím, že do prvých mrazov
budeme mať priestory izolované tak, ako je to potrebné a v rozšírených priestoroch sa budeme cítiť
príjemnejšie a nebude tam taká tlačenica ako minulé

zimy, hlavne počas víkendových dní, keď je slovinská
mládež a okolie doma a návštevnosť na klzisku je
najväčšia. V predošlom časopise som športovcov
od žiakov po dospelých pochválil, že s ich výkonmi
a prístupom k futbalu som spokojný a napreduje to.
Slovinskí športovci majú svoju stránku na internete,
cez ktorú sa navzájom informujú o prebiehajúcich
akciách alebo tréningoch, brigádach a rôznych
prácach na ihrisku. Čo sa týka účasti na brigádach,
s touto zasa nie som spokojný. Budeme to musieť
dať na správnu mieru, lebo k futbalu patria aj brigády.
Z toho hľadiska chcem pochváliť mládencov, s kto-

rými som spokojný a najviac sa zapájajú do prác,
ktoré sa musia urobiť. Chcem pochváliť najmä Erika
Fryca, ml. Michala Thura, Tomáša Peklanského,
Dominika Hudeca ( aj keď je žiakom ) a Jožka
Marshalla, ktorí sa zároveň najviac zúčastňujú na
záverečných prácach na ihrisku. Nemôžem zabudnúť
ani na dievčatá, ktoré obsluhujú našich športovcoch
po celý rok a svojim pekným úsmevom spríjemňujú
fanúšikom a hosťom pobyt na ihrisku počas futbalových zápasov. Som s nimi veľmi spokojný a rád by
som sa im poďakoval, sú to Martinka Frycová, Janka
Thúrová a Ivanka Kaščáková.
V minulom čísle sme oboznámili verejnosť, že sa nám
do futbalu prihlásilo 21 prípravkárov, s ich prístupom
sme veľmi spokojný. Keďže už nie je vhodné počasie
, aby trénovali na futbalovom ihrisku, majú vybavenú
telocvičňu na základnej škole, v ktorej sa stretávajú
a z dôvodu jedného trénera - Jožka Barana, sú
rozdelení do dvoch skupín.
Hoci už nastala futbalová prestávka pre vedenie
futbalu, naopak pribudli väčšie starosti týkajúce
sa ukončenia roka a prípravy klziska. A naviac Slovenský futbalový zväz nariadil od 1.1.2013 povinne
zánik všetkých registračiek a všetky slovenské futbalové kluby si do začatia jarnej časti musia vybaviť
novú registráciu podľa systému, ktorá je zavedená
v Slovinsku a platí už aj na Slovensku. Povinnosťou
je od jarnej časti 2013 pre všetky kluby výpočtová
technika. Čakajú nás neľahké chvíle.
Chcel by som poďakovať Nižnému Urbariátu v Slovinkách pod vedením pána Stajska, že nám znovu
vyšli v ústrety a pomohli nám s palivovým drevom
na zimu na vykurovanie šatní. Taktiež sa chcem
poďakovať pánovi Mirovi Šimkovi s manželkou,
ktorí znovu pri poslednom žiackom zápase pohostili
všetkých žiakov aj vedenie žiakov chutnou pizzou aj
občerstvením.
Na záver roka 2012 chceme popriať všetkým poslancom Obecného úradu v Slovinkách s pánom
starostom, taktiež občanom Sloviniek a všetkým
športovcom veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom a v pracovnom živote a aj šťastné vykročenie do
nového roka 2013.
prezident FK Baník Slovinky - Pavol Fajth a
vedenie klubu FK Baník Slovinky

5
KYNOLOGICKÝ KLUB
INFORMUJE
II. vicemajster Slovenska
2012
Dňa 16.9.2012 sa na Duchonke konali Majstrovská
SR v brannom viacboji kynológov. Disciplíny streľba
so vzduchovky, hod granátom, beh na 2 km so psom,
metrový skok a tunel, prekonávali psovod a pes
spolu. Po týchto disciplínach nasledoval prechod
nízkou kladinou a hladké zadržanie na 50 m. Na
základe výsledkov kvalifikačných pretekov na tieto
majstrovstvá postúpili dvaja členovia Kynologického
klubu Slovinky a to Eduard Krokus a Dominik Hudák.
V silnej konkurencii 46 pretekárov Dominik Hudák
so svojím psom vybojoval skvelé 3. miesto a stal sa
druhým vicemajstrom Slovenska v tejto disciplíne
v kategórii dorastencov. Nesklamal ani ďalší člen
nášho kynologického klubu Eduard Krokus, ktorý
skončil za Dominikom Hudákom na veľmi peknom
4. mieste.
Rudolf Vereš

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE – VOCHTERŇA Č. 27
Téma lásky je aktuálna vždy. V každom veku či
ročnom období. Zaujíma mladých i starých. A zasadená v divadelnej hre môže spríjemniť aj pochmúrny
neskoro jesenný sobotňajší podvečer. Hercom
z Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove sa podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru pre takmer dvesto
divákov, ktorí sa zišli v kinosále kultúrneho domu
v Slovinkách v sobotu 10.11.2012, aby si pozreli
predstavenie, drámu klasika ukrajinskej literatúry Iva
Franka - Vochterňa č.27 (na vysvetlenie, vochterňa
je strážny domček a dramatická hra sa v ukrajinskom
jazyku nazýva Búdka č. 27). Láska v tejto hre stojí
proti bohatstvu a veľkému pokušeniu, ktoré so sebou
prinášajú peniaze. V dráme sa odohráva príbeh lásky
dvoch ľudí, do ktorého vstúpi bohatý vdovec – démonická postava pokušiteľa, ktorý si chce kúpiť lásku
mladej dievčiny, a tak chce zasiať do čistej lásky
zrnko pochybnosti. Jeho zámery ale naruší nečakaný
príchod jeho dávnej, odvrhnutej lásky…
Predstavenie sme mohli sprostredkovať divákom i
vďaka dotácii od Úradu vlády Slovenskej republiky na
podporu programu s názvom Kultúra národnostných
menšín 2012.
Lucia Frycová
Anna Krajňáková
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AKÁ JE NAŠA VIERA?
Katechizmus Cirkvi učí človeka o základnej vlastnosti
„Viere“. Viera človeka je odpoveď na prvé božie
prikázanie „ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných
Bohov okrem mňa“. V spojení s vierou je neodmysliteľná modlitba, ako rozhovor s nim. Myslím si, že
veriť v niekoho a rozprávať sa s nim je vytvoriť si vzťah
a všetko, čo sa deje medzi dvoma osobami je otázka
vzťahu, preto veriť v Boha znamená mať k nemu
vzťah. Otázka znie, aký je tento vzťah? Úprimne tento
vzťah môže zhodnotiť každý sám na základe svojho
pohľadu do zrkadla, ale ešte lepšie vidíme tento
vzťah, ak sa pozrieme na to, čo sme urobili, vykonali,
jednoducho, ak sa pozrieme na svoje vlastné skutky. Preto sa pýtam nás všetkých, aká je naša viera
a samozrejme aj náš vzťah voči Bohu? Hovoríme,
že sme veriaci a konáme, ako pohania. Hovoríme,
že sme kresťanská spoločnosť a predsa nekonáme
božie skutky. Žijeme v dobe, keď máme veľké domy,
byty a žijeme v nich sami, pretože v nich nechceme
deti ani nikoho iného. Máme rýchle autá, ktorými sa
vieme premiestniť z miesta na miesto v krátkom čase
a predsa nič nestíhame. Máme mobilné telefóny,
vďaka ktorým môžeme rozprávať z mnohými a predsa
cez nich nepotešíme ani jedného človeka. Máme
neskutočné informácie a poznatky z internetu a nemáme pochopenie pre seba, ani pre nikoho iného.
To všetko hovorí o tom, aká je naša viera. Toto je
pravdivé zrkadlo odrazu nášho skutočného vzťahu
voči Bohu. Ako by to ešte nestačilo, svoju neveru

ospravedlňujeme výhovorkami, že nevera v Boha
nie je príčinou rozvrátenosti našej osobnosti, ale
aj celej spoločnosti, opak je však pravdou. Vieme
že v momente, kedy sa človek začal odvracať od
Boha nastal problém a spoločnosť sa rozpadla.

Dnes, všade na každom kroku sa prezentuje len
všetko zlé. Samé skutky nevery, vraždy, znásilnenia,
rôzne podvody a nešťastia. Zamyslime sa, kedy sme
naposledy počuli nejakú dobrú správu, alebo lepšie
povedané, či nás ešte vôbec fascinuje počúvať
dobré správy? Či skutočne sme takí zlí a neveriaci?
Verím v Boha a preto tiež verím, že tomu tak nie je.
Poznám veriacich ľudí, priateľov v ktorých vidím veľmi
krásne a úctyhodne vlastnosti, ktorí niekedy jedným

slovom dokážu potešiť. Poviem príklad o ruži: „Istý
človek sa rozhodol pestovať ruže. Každý deň ich
starostlivo polieval. Jedného dňa keď už mali puky
si všimol koľko je na každej stonke tŕni. Pomyslel
si, ako mohol taký krásny kvet vyrastať na stonke
s toľkými tŕňmi? Tak ho to sklamalo, že sa prestal
o kvety starať a polievať ich. Skôr než ruže rozkvitli,
zvädli.“ S nami je to podobne. V každom z nás sa od
narodenia rozvíja ruža, ktorá rastie uprostred tŕňov
našich nedostatkov. Mnohí pri pohľade na seba vidia
len tŕnie – vlastné chyby. Áno chyby, ktoré by sme
nemali prehliadať sami sebe, ale ostatným áno. Takto
sa správa náš Pán, ktorý prehliada naše hriechy
a vždy odpúšťa, lebo miluje človeka. Ak hovoríme
že veríme v neho, tak potom prečo neodpúšťame
aj my? Boh verí v človeka a tak aj koná, stará sa
o neho. My veríme v Boha a predsa konáme tak,
ako on nechce. Preto znova sa dostávam k otázke
„aká je naša viera?“.
Zamyslime sa nad týmito slovami všetci, drahí bratia
a sestry, nad svojím duchovným životom a cestou,
ktorú si denne vyberáme. Verím, že sviatočné dni,
ktoré k nám prichádzajú, budú novým začiatkom v
Christovi - zmysluplným naplnením pre Vaše srdce,
um, upevnenie viery a životné postoje.
Príjemné a krásne chvíle plné Božej blahodate vo
sviatočný čas Narodenia Iisusa Christa a Šťastný
Nový rok 2013 Vám želá d.o. Mgr. Peter Kačmár.

VITAJ, VITAJ, MIKULÁŠ!
Tak ako každý rok, tak aj tento, zavítal do našej obce sv. Mikuláš,
ktorého sme s radosťou očakávali dňa 06.12.2012. Sv. Mikuláša
sme privítali pekným programom, ktorý začal o štvrtej hodine.
Program bol tohto roku oživený scénkou s anjelikmi a čertíkmi.
Predviedli sa nám šikovné deti z našej obce. Boli to mažoretky, od
tých najmladších až po tie najstaršie, DFS Slovinočka a básne nám
predniesli Alica Perháčová a Janík Venceľ.

Po skončení programu, deti plné očakávania vybehli s nadšeným
krikom vítať sv. Mikuláša pred obecný úrad.
A nastala tá chvíľa, keď všetky deti stíchli a s napätím počúvali čo
hovorí sv. Mikuláš.
Detičky ukázali Mikulášovi, že nemajú strach a predviedli sa so
svojimi básňami a piesňami. Za odmenu si každý odniesol balíček
so sladkosťami.
Dúfam, že sa takto spolu pri tomto krásnom dni stretneme aj
o rok.
Sabová Lucia
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