Ročník IX.

júl, august, september 2013
FOTOSÚŤAŽ DETÍ ZO SLOVINIEK

Dňa 28.júna 2013 Obecný úrad Slovinky vyhlásil
fotosúťaž pre deti zo Sloviniek. Téma prvého ročníka
súťaže bola „Môj najkrajší prázdninový zážitok.“
Deti mohli od 1. júla do 23.augusta 2013 posielať
na vopred určenú mailovú adresu, alebo osobne
priniesť na obecný úrad svoje fotky alebo fotopríbehy.
Aj napriek tomu, že do súťaže sa zapojilo len 10 detí,
dostali sme od nich mnoho krásnych fotiek. Dňa
2. 9. 2013 prebehlo vyhodnotenie a ocenenie súťažiacich v Základnej škole v Slovinkách. Na 1.mieste
sa umiestnili Viktória, Beáta a Veronika Žrobekové,
ktoré nám do súťaže poslali mnoho fotiek (viac ako
20) z výletu v Tatrách a na Oravskom zámku. Na
2. mieste sa umiestnil Andrej Novotný, ktorý nám
priniesol foto z výletu v Nemecku. Na 3.mieste sa
umiestnila Stela Hurňanská, ktorá sa pochválila fotkami z výletov, ale aj fotkou so svojím najlepším

kamarátom, s ktorým strávila krásne prázdniny. Na
4. mieste sa umiestnil Daniel Kubovčík, ktorého
najkrajším zážitkom bola rybačka a fotenie zvierat
v lese. Na 5. mieste skončila Barbora Hudáková
s fotkami z rodinného „bláznivého dňa“ na Poráčskych Mlynkoch.
Deti umiestnené na prvých piatich miestach boli
ocenené hodnotnými cenami. Za 1.miesto dostali
fotoaparát s pamäťovou kartou, za druhé miesto bol
športový batoh, v poradí tretia získala tiež športový
batoh, štvrtý získal futbalovú loptu a piaty bedmintonový set.
Výsledky súťaže spolu s fotkami boli dňa 3. 9. 2013
zverejnené na nástenke v priestoroch Základnej školy
Slovinky.
Mgr. Lucia Marschallová

Nepredajné
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SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM

Jeseň so sebou prináša rôzne skvosty prírody. Ak sa na potulkách pestrofarebnou prírodou prejdeme po
medziach, hájoch alebo poľných cestách, nájdeme tu kríky zdobené farebnými plodmi. Ten, kto miluje dary
prírody, vie dobre oceniť tieto zdravé drahocennosti.
Husté, neudržiavané kry obsypané pichľavými tŕňmi – šípky.
Zber šípok je vyvrcholením pre bylinkárov. Majú osviežujúcu chuť a odvar z nich blahodarne pomáha pri
zotavovaní sa z prechladnutia a chrípky. Zbierame ich prv, než prídu prvé zimné mrazy, aby plody nezmäkli.
Ak by nastal opak, sušenie by mohlo byť obtiažne. Veľmi dobre sa pracuje s veľkými plodmi.
Plod šípky rozrežeme napoly a jeho stred vylúpneme von pomocou čajovej lyžičky (zrniečka s vláknami).
Zostanú nám iba prázdne polovičky, ktoré premyjeme studenou vodou, osušíme utierkou a dáme vysušiť
na sito. Takto dôkladne vysušené zbalíme do papierového vrecúška. A teraz si môžeme pripraviť chutný
domáci šípkový čaj.
pripravila Lucia Frycová

VITAMÍNOVÝ DOPING
S príchodom jesene u človeka nastáva oslabenie
organizmu. Preto by sme svoje telo mali doplniť
niektorými vitamínmi. Vitamíny by mali tvoriť súčasť
nášho jedálneho lístka. Dennodenne by sme si mali
dopriať dostatočné množstvo ovocia a zeleniny.
Nesmieme pritom zabúdať na dostatok spánku, na
potrebnú hygienu či psychohygienu.
Vitamín A: je silný antioxidant, ktorý lieči zápaly
v tele, podporuje funkcie imunitného systému.
Obsahuje ho mrkva, žlté ovocie a zelenina, rybí tuk,
vajíčka, mlieko a mliečne výrobky, pečeň.
Vitamín B: pomáha podporovať činnosť bielych krviniek. Nájdeme ho v syre, mäse, droždí, banánoch,
obilných klíčkoch, v kyslej kapuste.
Vitamín C: pomáha pri oslabenej imunite. Znižuje
zápaly, bojuje proti infekciám v tele. Bohaté zastúpenie nájdeme v šípkach, petržlene, paradajkách,
paprike, karfiole, keli, v citrusovom ovocí.
Selén a zinok: bojujú proti infekciám, vírusom,
obnovujú v tele tkanivá. Bohatým zdrojom selénu
sú orechy, ryby, obilniny. Ak potrebujeme doplniť
zinok, nájdeme ho v bravčovej pečienke, teľacom
mäse, syre, hubách.
spracovala Lucia Frycová

85 – roční
Mária Belinská
Helena Perháčová
80 – roční
Anna Uhrinová
75 – roční
Anna Bencková
Anna Horňáková
Anna Janigová
Veronika Stajsková
Ondrej Sulin
Mária Štecová
Mária Vysocká
70 – roční
Mária Sulinová
65 – roční
Anna Čechová
Štefan Karas
Ján Seman
Ladislav Šablatúra
Helena Žecová
60 – roční
Jozef Balog
Jozef Pačan
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Ladislav Pohly – Štefánia Ivančová
Peter Minčeff – Jana Lašíková
Matúš Jackanin – Mária Žofčinová
Martin Maras – Andrea Spišáková
NARODILI SA
Maxim Šablatúra
Lucia Sabová
Róbert Gaži
Leonard Škorupka
Matias Ferenc
Ján Horváth
Veronika Rybovičová
Leo Plachetka
Barbora Kroščenová
ROZLÚČILI SME SA
Jozef Ontko
1931 – 2013
Štefan Štec
1957 – 2013
Miroslav Čech
1967 – 2013
Mária Karoľová
1933 – 2013
Milan Seman
1956 – 2013
Anna Štecová
1927 – 2013
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HALUŠKOVÁ ŠOU – KOJŠOV 7. 9. 2013

Dňa 7. 9. 2013, t.j. v sobotu
sa družstvo Abakuk zo Sloviniek
zúčastnilo Haluškovej šou v Kojšove, kde svoje obce reprezentovalo 15 družstiev nielen zo
Slovenska, ale aj z Rumunska
a Srbska. Súťaž vo varení a jedení
bryndzových halušiek mala tri kolá
a rozhodovala nielen rýchlosť, ale
aj kvalita navarených halušiek.
Premiéru na súťaži mali aj gazdinky z našej obce, Elena Perháčová, Mária Vojačeková, Anna
Bencková a Anna Hudáková,
ktoré obsadili krásne 7. miesto
po tom, čo viac než 3 kg halušiek
navarili za 14 minút a zjedli ich za
4 minúty.
Čo správnym haluškám podľa
nich nesmie chýbať?
Dobrá slaninka a u nás v Slovinkách do halušiek dávame aj
zemiaky nakrájané na kocky. Na
ochutenie ešte pridáme aj kôpor,
aby krásne zavoňali.
Mgr. Lucia Marschallová
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DEDINA ROKA
10. 7. 2013 o 15:00 navštívili našu obec členovia
národnej hodnotiacej komisie súťaže Dedina roka
2013, ktorí ju posúdili z viacerých hľadísk.
Hneď po príchode si komisia prezrela ZŠ Slovinky,
MŠ v Slovinkách, gréckokatolícky kostol a pravoslávny kostol. Po tom sa členovia komisie premiestnili
na Obecný úrad v Slovinkách, kde bola pre nich
pripravená výstava o obci Slovinky, prehliadka ručných prác a tradícií našej obce. Najzaujímavejšou
bola ochutnávka tradičných slovinských jedál, ako
sú beliše s rebrami, tunka, gruľovníky, pirohy a pod.
Po predstavení FS Slovinka, športových klubov
a Klubu dôchodcov v Slovinkách sa hodnotiaca komisia za sprievodu baníkov premiestnila do baníckej
miestnosti, kde sa členovia komisie dozvedeli viac
o histórii baníctva na Slovinkách a prezreli si aj repliku
šachty v bani.
Trojhodinový časový limit, ktorý mala komisia vyhradený pre návštevu našej obce bol veľmi krátky na to,
aby videla všetky zaujímavé miesta a mohla sa dozvedieť o všetkých aktivitách obce a občanov. Dostala
však komplexný obraz o obci pomocou množstva
propagačného materiálu v rôznych formách. Okrem
rozhodovania sa o víťazovi celej súťaže, tak mohli
členovia komisie na základe svojich preferencií rozhodovať o čiastkových cenách, napríklad za vzhľad
obce, zachovávanie tradícií, starostlivosť o pamiatky,
vytváranie podnikateľského prostredia a podobne.
Národná hodnotiaca komisia v tomto roku vyberala
víťaza zo zatiaľ najvyššieho počtu 27 uchádzačov
o titul Dedina roka. Výsledky boli vyhlásené 18.septembra tohto roka. Zvíťazila obec Malé Dvorníky,
ktorá bude zaradená aj do súťaže o Európsku cenu
obnovy dediny.

XIX. ROČNÍK FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ TITILOMBOM
Už tradične aj tento rok sa v našej obci uskutočnili folklórne slávnosti Titilombom.
Počas krásneho a slnečného dňa 17. augusta 2013, po počiatočnom príhovore
starostu obce Slovinky Michala Pačana, vystúpili folklórne skupiny a súbory
z blízkeho i ďalekého okolia, aby pobavili divákov spevom, tancom a humorom
a ukázali aj niečo z ich tradícii. Predstavil sa nám domáci FS Slovinka a DFS
Slovinočka, FS Kalina z Kolinoviec, FS Poráčan z Poráča, FS Jadlovec Z Margecian a FS Javorina z Torysiek. Jednotlivé vstupy hovoreným slovom sprevádzala

konferenciérka Mária Marschallová. Pre deti bola pripravená nafukovacia žirafa
a pre všetkých stánky s občerstvením a možnosťou zakúpenia gulášu. Nakoniec
sa uskutočnilo žrebovanie tomboly, z ktorej si výhercovia odniesli hodnotné ceny.
Poďakovanie patrí celému organizačnému tímu, ako aj všetkým sponzorom, ktorí
do tomboly prispeli vecnými alebo finančnými darmi.
Tešíme sa na vás aj na budúci rok.
Mgr. Lucia Marschallová
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA OŠK SLOVINKY
Vážení športoví fanúšikovia a priaznivci futbalu
v Slovinkách. V novom čísle Občasníka by sme vás
radi informovali o začiatku novej sezóny a o začiatku
súťažného ročníka 2013/2014 vo všetkých vekových
kategóriách od žiakov, dorastencov až po dospelých.
Ako dobre viete, A- mužstvo postúpilo do najvyššej
okresnej futbalovej súťaže. Chcem vás upozorniť, že
nastali zmeny v organizačnom usporiadaní súťaží.
Najvyššia okresná súťaž, ktorej súčasťou sme od
jesennej časti aktuálneho ročníka, mala pôvodný

priťažilo, keď nám zo základnej zostavy vypadlo
kvôli práci v zahraničí kvarteto (4 hráči), na ktorých
gólovo celé mužstvo stálo. S obranou by sme boli
veľmi spokojní, hoci nám treba vylepšiť zakončenie,
na ktorom sa musí tvrdo a urýchlene pracovať, lebo
týždeň za týždňom ide ako voda a ani sa nenazdáme
a bude polovica sezóny za nami. Tiež ma veľmi potešilo, že pri odchode nášho kvarteta sa nám ozvali
hráči, ktorí majú po tridsiatke, už aj po štyridsiatke
a sú ochotní pomôcť kolektívu. Taktiež si veľmi vážim

názov 1. trieda. Po novom sa táto súťaž nazýva 7.
liga. Od začiatku sezóny sme odohrali 9 zápasov,
po ktorých sme na nelichotivom poslednom mieste
tabuľky. Veríme tomu, že je to iba nováčikovská
daň, lebo keď sa pozrieme na kompletnú tabuľku,
stačí jeden vyhratý zápas, ktorý nás môže posunúť
do stredu tabuľky. Je na to aj dôkaz, že z 9 zápasov
sme jeden vyhrali a 4 zápasy skončili nerozhodne
s mužstvami, ktoré sú na špici tabuľky. Veľmi nám

prístup hráčov, ktorí študujú v Bratislave a sú ochotní
každý týždeň iba kvôli futbalu pricestovať domov a po
zápase vo večerných hodinách cestujú znovu späť
kvôli vysokoškolským povinnostiam.
V kategórii U19-A (dorast) v novom ročníku u našich dorastencov som predpokladal, že budú väčšie
starosti. S ich doterajším výkonom na futbalových
ihriskách som spokojný, už len keby poniektorí
rozhodcovia ovládali dobre futbalové normy a pred-

pisy, za ktoré sú platení, v tom prípade by sme mohli
stáť v tabuľke aj na popredných miestach. Rád by
som požiadal niektorých rodičov, ktorých synovia
reprezentujú obec Slovinky aby umožnili chlapcom
absolvovať zápasy. Viem, že neradi púšťajú chlapcov
na zápasy kvôli domácim prácam, napriek tomu ich
prosím o spoluprácu. Ako rodičom im verím, ale aj
my, ktorí sa venujeme futbalu máme doma deti aj prácu, ktorú musíme stíhať popri všetkých starostiach
okolo vedenia, administratívy a chodu futbalových
zápasov a prácach okolo športového areálu, či už
v lete alebo v zime.
U15-A (žiaci) : Pri žiakoch sa budem opakovať tak
ako pri doraste, že ma milo prekvapili a počas doterajšej jesennej časti predvádzali kvalitné výkony, vďaka
ktorým im patrí pekné 7 miesto, o ktorom sa nám ani
nesnívalo. Táto partia mládencov a dámy ešte bude
okrem tejto sezóny dva ročníky spolu a verím, že
keď nás v tom podporia aj ich rodičia a pravidelne im
umožnia prístup na tréningy a futbalové zápasy, môže
byť ešte tento kolektív postrachom svojich rovesníkov
v celom okrese. Tak si môžeme vybudovať dobrý
základ futbalu na Slovinkách pre mužstvo dospelých
spomedzi vlastných hráčov, ktorých je na Slovinkách
dostatok pre každú kategóriu.
Čo sa týka prác a úpravy športového areálu, počas
krátkej prestávky medzi ročníkmi sme stihli na futbalovom ihrisku vyložiť novým trávnikom bránkoviská,
pričom je to veľmi náročná práca. Taktiež si pomaly
robíme vnútorné konečné úpravy v šatniach a miestnostiach, kde sa športovci a mládež zdržiavajú. Čas
nám tak rýchlo beží, že už pri písaní tohto článku
do Občasníka plánujeme práce, ktoré sú potrebné
urobiť na prípravu pred zimným obdobím, aby nás
zima nezaskočila.
Na záver by som chcel poďakovať fanúšikom, hlavne tým, ktorí nás neustále chodia povzbudzovať, či už
žiakov, dorast alebo dospelých, aj fanúšikom, ktorí
nás tak kritizovali a začínajú vidieť, že okolo futbalu
je množstvo práce a hlavne problémov, ktoré treba
neustále riešiť. Nemôžeme zabudnúť ani na Obecný
úrad v Slovinkách, ktorý je nám neustále nápomocný
a rád nám vyjde v ústrety pri akýchkoľvek situáciách,
za čo im ďakujeme.
Prezident OŠK Slovinky, Fajth Pavol

BRANNÝ VIACBOJ KYNOLÓGOV 2013

15. 6. 2013 sa v areáli Kynologického klubu Slovinky uskutočnili kvalifikačné preteky o postup na MSR
v brannom viacboji kynológov. Zúčastnili sa pretekári z celého Slovenska, avšak na Majstrovstvá republiky
mohli postúpiť len pretekári z východu. Pretekalo sa v behu na 2 km (žiaci, žiačky – 1 km). Na trati boli
rozmiestnené prekážky ako nízka kladina, metrová prekážka, tunel, hod granátom a streľba zo vzduchovky.
Hodnotila sa aj obrana (hladké zadržanie na 50 m) alebo aport. Súťažiaci boli roztriedení do siedmych kategórií. Z každej kategórie boli ocenení prví traja pretekári. Aj Kynologický klub Slovinky mal na týchto pretekoch
svoje zastúpenie a to Silviu Holdovú, Eduarda Krokusa a Dominika Hudáka. Všetci traja sa kvalifikovali na
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 13 – 15. 9. 2013 v Malom Lapaši.
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Z TVORBY ŽIAKOV ZŠ V SLOVINKÁCH
PUTOVANIE ZA MODERNOU ROZPRÁVKOU

Sedím na stoličke za písacím stolom pri okne a miesto toho, aby som ťukala do klávesnice počítača a vymýšľala dej modernej
rozprávky, pozerám cez okno na vtáčika, ktorý na obločné sklo zobáčikom čosi vyťukáva.
Vstanem od stola a vyberiem sa do neďalekého nákupného strediska hľadať inšpiráciu. Prechádzam sa pomedzi regály a rozmýšľam,
čo vlastne potrebujem, keď tu zbadám pri pulte s ovocím a zeleninou Snehulienku, ktorá do veľkého nákupného košíka dáva sedem
brokolíc, sedem kalerábov, sedem karfiolov. „Asi nakupuje pre svojich siedmich trpaslíkov, aby žili zdravo,“ hovorím si a pomaly
kráčam k pokladni vložiť si do košíka balíček žuvačiek. Totiž, keď prežúvam, dobre sa mi premýšľa, viete? Kým čakám, aby som
za tovar zaplatila, hrám sa na detektíva Orieška a sledujem Snehulienku, ako vykladá nákup z košíka pri druhej pokladni a zhovára
sa s pokladníkom Dudrošom. „Ahoj Dudroš, ty tu pracuješ? Počkaj, dám ti kartu, budem ňou platiť, prirátaš mi nejaké bonusové
body,“ vysvetľuje bledá Snehulienka a siaha do bielej kabelky. Vtom sa k Dudrošovi prirúti obor Shrek: „Odpáľ odtiaľto, ty ufrflaný
Dudroš, už tu nepracuješ,“ oznamuje mu. „Sťažovala sa na teba Červená čiapočka, ktorú si svojím šomraním ráno vystrašil. Bola
sa sťažovať u šéfa, trojhlavého draka, a ten jej sťažnosť postúpil drakovi šesťhlavému,“ vysvetľuje, „o tvojom prepustení nakoniec
rozhodol drak s deviatimi hlavami!“ Dudroš začne frflať, hundrať a nadávať na nespokojných zákazníkov: „ Najhorší sú tí rozprávkoví,“
dudre nahlas, „stále sú s niečím nespokojní, nik im nevyhovie.“
Nemám rada konfliktné situácie, a tak som rýchlo vyšla z obchodu. Cestou domov ma predbehla Snehulienka s nákupom, ktorý
mala vrchovato naložený za sebou na motorke. „Asi uháňa do lesa nakŕmiť svojich siedmich kamarátov,“ pomyslela som si. „Jasné,
napíšem rozprávku o tom, ako Snehulienka vyvára trpaslíkom zdravé a výživné jedlá!“ Doma som si teda sadla za stôl a dala sa do
písania tejto rozprávky. Len čo som ju dopísala, cez pootvorené okno mi ju uchmatol vtáčik a odletel s ňou nevedno kam. Keď ju
náhodou niekde nájdete, tak do nej dopíšte moje meno, Dominika Marasová, aby náhodou časom nezľudovela, viete? Ďakujem.
Dominika MARASOVÁ (upravené)

JEŽKO JOŽKO A JABLKOVÝ MUŠT

V jednej lesnej nore raz žil ježko Jožko. Rád sa kotúľal po dedinských záhradách, aby si na pichliače nakúpil čo najviac jabĺk na
zimu. Vo svojej lesnej obývačke mal vždy dostatok jabĺčok, ktorými hostil príležitostné návštevy. Raz mu zavolal na mobil dlhoročný
kamarát zajačik Ušiačik. „Jožino, stretneme sa na križovatke pri dvoch pňoch, pôjdeme spoločne na nákup do lesného Tesca,
súhlasíš?“ Ježko Jožko súhlasil a vybral sa na stretnutie so zajačikom Ušiačikom. Od bútľavých pňov bol do Tesca len kúsok cesty.
Cestou do nákupného strediska začal zajačik ježka presviedčať: „Jozef, kamarát, ja sa ti čudujem. Každé ráno sa chodíš kotúľať do
ovocných sadov, aby si nakúpil pár jabĺk. V Tescu si môžeš kúpiť jablčný mušt za chlp. Mušt výborne chutí a nemusíš ho ani hrýzť,
stačí len prehĺtať. Ľahneš si k telke, budeš sledovať seriál „Búrlivé víno“ a popíjať. Tu máš z môjho kožúška pár chlpov a nakúp!
Dopraj si oddych a pohodu, kamarát.“ Ježko poslúchol radu kamaráta a do košíka si vložil pár fliaš jablkového muštu. Večer zaľahol
k telke, dal si do úst slamku a sŕkal opojný mušt dovtedy, kým nevyprázdnil všetky fľaše. Do poslednej fľaše už nevedel ani slamku
strčiť, pretože ju videl dvojmo a točila sa mu hlava. Opitý ježko zaspal a keď ho ráno zobudil zajačik Ušiačik, veeeľmi ho bolela hlava,
motal sa a brblal: „Zajačik, kamarát môj, veru si mi zle poradil, všetkého veľa škodí a pohodlnosť zvieratká zabíja. Ja ten tvoj mušt
už nechcem ani len vidieť, radšej budem usilovne nakupovať jabĺčka v záhradách a tešiť sa z lesného života medzi kamarátmi, ako
lenivo sedieť pred televízorom, opíjať sa a v samote čakať, kedy si po mňa príde lesná smrť!“
Tomáš KAROLČÍK (upravené)
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
Úvaha o našom pozemskom
živote
Dokonalé poznanie vedy a dokonalé poznanie
viery v Boha
Sú na svete ľudia, ktorí ovládajú takmer všetko.
Od matematiky, cez fyziku, chémiu, biológiu, dejiny
sveta, zemepis ba aj astronómiu a iné odbory. Sú to
fenoméni vo vedných odboroch.
Takýmto ľuďom nerobí problém vyriešiť ťažké matematické úlohy, alebo vyriešiť chemické, či fyzické
zložitosti. Na druhej strane, sú ľudia, ktorí o týchto
spomínaných veciach – vedeckých záležitostiach
– nevedia takmer nič, až na to, že vedia ktorý štát
sa v ktorej časti zeme nachádza, po prípade aké
hlavné mesto majú tieto štáty. Položil som si otázku.
Opýtajte sa vedca – česť výnimkám – čo vie o viere
a o Bohu. Prevažná väčšina vy na vás vypleštila oči,
otvorila ústa a zopakovala o Bohu a viere? A to je
čo? A na čo je mi to potrebné? Čo si myslíte, ak
príde hodina odchodu z tohto sveta čo si zoberie

z tohto sveta mudrc, vedec, fenomén tohto sveta na
onen druhý svet? Odpoviem Vám: Nič! Čo si vezme
na druhý svet ten kto vie o viere a o Bohu takmer
všetko? Svoju nesmrteľnú dušu, pretože čistá duša
je nad všetky vedecké poznatky na prvom mieste.
Koľko bolo sv. starcov, ktorí prežili svoj pozemský
život v monastieroch, a pritom veľa z nich bola po
vedeckej stránke málo informovaná. Boli obyčajní

žiaci zo základných škôl, žiadni vedci, ale po smrti si
zaslúžili svätosť v kráľovstve Božom. Dokonca aj za
svojho života žili už ako svätí. Chcem týmto povedať,
že nie veda tohto sveta, ale viera v Trojjediného Boha
je potrebná nad všetky svetské múdrosti.
Bratia a sestry snažme sa vštiepiť si do svojho
rozumu, múdrosť viery v Boha, a budeme aj po
odchode z tohto sveta do večnosti väčší mudrci
a vedci, pretože náš pobyt bude v nebi, v blízkosti
Boha, medzi anjelmi a svätými, ktorí svoje vedecké
poznanie zasvätili počas svojho života len a len Bohu.
Nech nám Boh pomáha lepšie a lepšie poznať Jeho
samého v Trojici Svätej, aby sme sa už teraz, počas
nášho života na neho mohli podobať. Sv. Arzenij
povedal: „poznám Grékov aj latinské učenie, no
v duchovnej oblasti som sa nenaučil ani abecedu.
Buďme teda ako on, ktorý kládol na svetské učenie, učenie len o Bohu a o viere v neho. Nech nám
Boh v tomto pomáha spolu s jeho matkou Prečistou
Divou Máriou a svätými anjelmi.
Brat v Christu Juraj Mižikár

ODHALENIE PAMÄTNÍKA
Banícky cech Slovinky dňa 10. 08. 2013 slávnostne odhalil pamätník baníkom, ktorí zahynuli v slovinských baniach pri výkone svojho ťažkého povolania. Tento slávnostný ceremoniál sa uskutočnil symbolicky
v pamätný deň banských nešťastí. Banícky cech Slovinky naplnil tak jeden zo základných cieľov svojej
činnosti a to zachovávať a udržiavať banícku tradíciu našej obce pre terajšiu ako aj budúcu generáciu. Je
veľmi potrebné pripomínať si banícku tradíciu našej obce, ktorá má v histórii baníctva na Slovensku svoje
významné miesto. Hlavne v dnešnom globálnom svete by mal človek vedieť, kam siahajú jeho korene a mal
by byť na to aj patrične hrdý.
Banícky cech Slovinky touto cestou ďakuje všetkým občanom, ktorí finančne prispeli na výstavbu pamätníka. Ďakujeme duchovným otcom Pravoslávnej cirkevnej obce v Slovinkách a Krompachoch a Gréckokatolíckej farnosti v Slovinkách za uskutočnenie finančných zbierok v ich chrámoch. Ďakujeme sponzorom
Ing. Štefanovi Kovalčíkovi, Ing. Jozefovi Tkáčovi, Zväzu hutníctva ťažobného priemyslu a geológie Bratislava,
Obecnému úradu v Slovinkách, Združeniu baníckych spolkov a cechov Slovenska Bratislava, Ing. Jozefovi
Krížovi, manželom Júliusovi a Helene Marshallovým a Ing. Jánovi Mnichovi z Nižného urbariátu v Slovinkách.
Pri príležitosti odhalenia pamätníka sa uskutočnila aj 7. Valná hromada BC Slovinky. Členovia Baníckeho
cechu Slovinky si vypočuli správu o činnosti cechu za uplynulý rok ako aj správu revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami.
Za poskytnutý finančný príspevok bol sponzorom udelený Ďakovný list. Po valnej hromade bol pre členov
BC, sponzorov a pozvaných hostí pripravený chutný guláš a občerstvenie.
Jozef Lehet, predseda BC Slovinky
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