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Vážení spoluobčania
Rok sa s rokom zišiel a opäť nás posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka, Vianoc.
Pre každého z nás doteraz známy pocit a jasná predstava krásnych chvíľ strávených v kruhu
rodiny. Veď byť obklopený svojimi blízkymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme
všetci. To, že nás čas Vianoc vracia do minulosti a do krásnych rokov mladosti nás napĺňa
pocitom šťastia, lásky a pokoja.
Rok 2020 nás však prekvapil nečakanou celosvetovou pandémiou nazvanou COVID-19, Musíme čeliť obmedzeniam stretávania sa okrem najbližších príbuzných a dodržiavať hygienické
opatrenia proti šíreniu tejto choroby.
Vytvorme si aj počas blížiacich sa Vianoc krásnu atmosféru v našich domovoch a v našich rodinách. Zachovajme si úctu k sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Vychutnajme si Vianoce so všetkým, čo k nim patrí. Vianočný stromček, kapustnica, vysmážaná ryba, šalát, oblátky s medom, cesnak, jablko, orechy, užime všetky tie krásne zvyky
a tradície, ktoré sme zdedili po našich rodičoch. Vychutnajme si to! Nech Štedrý večer zanechá
v našich srdciach stopu pohody a radosti.
Nech v príjemnom teple domova znejú vianočné koledy a modlitby ako poďakovanie
sa za odchádzajúci rok i ako prosba za zdravie našich rodín a spokojnosť všetkých blízkych a priateľov. Niekde možno tá slávnostná chvíľa bude spomienka na tých, po ktorých,
bohužiaľ, zostalo pri stole len prázdne miesto.
Vianoce sú hlavne o láskavosti a spolupatričnosti ľudí, ale je to i najvhodnejší čas, keď si človek môže uvedomiť, že k životu nepotrebuje
len peniaze a hmotné statky, ale hlavne potrebujeme porozumenie,
pochopenie, úprimnosť a dobrosrdečnosť.
Drahí spoluobčania, v mene pracovníkov obecného úradu, poslancov
obecného zastupiteľstva, ale aj osobne Vám želám radostné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov, všetko dobré, šťastie, pevné zdravie,
veľa Božieho požehnania, veľa osobných ako aj pracovných úspechov
do roku nového.
Ing. Štefan Bašták
starosta obce
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Ako sme prežili rok 2020 v Slavošovciach
Rok 2020 bol rokom prekvapení aj v našej obci. Nepoznaný vírus COVID-19 zabrzdil celkový rozvoj
ekonomiky vo výrobných závodoch alebo i obciach a mestách na Slovensku.
Daňové príjmy obcí a miest sa krátili, a preto musia obce upravovať svoje rozpočty. Výnimkou nie sme
ani my, Rozpočet sa musel prispôsobiť výdavkom, ktoré sa nedali predvídať.
Je smutné, že aj v takýto sviatočný čas musím spomenúť a znova apelovať na občanov, že najväčším
zaťažením pre obec sú zvyšujúce sa náklady na likvidáciu odpadov. Nedisciplinovanosť v triedení odpadov, tvorba divokých skládok a podobne zaťažujú obecný rozpočet. Od 1.1.2021 triedenie biologicky
rozložiteľných odpadov vrátane potravinových odpadov bude znova znamenať zvýšenie výdavkov
z obecného rozpočtu.
Po parlamentných voľbách a začiatku 1.vlny pandémie COVID-19 v marci 2020 zastali aj vyhodnotenia
rozvojových projektov pre obce a mestá. Projekt obecného kompostoviska sme chceli tohto roku podať
už po tretíkrát, no asi sa nám to tiež nepodarí pre nedostatok naalokovaných nančných prostriedkov
pre túto výzvu. Propagácia budovania takýchto projektov v televízií je však obrovská (likvidácia bioodpadu) no nie je to také ľahké spracovať projekt, podať ho a čakať 3x za výsledkom. Dodnes sme neobdržali z ministerstiev naše vlastné nančné prostriedky investované do projektov stavieb Rekonštrukcia
obecného úradu a Rekonštrukcia a novostavba Materskej škôlky, ktoré sú oprávnenými nákladmi obce
a čakáme na ne už skoro rok. V tomto roku sa nám podarilo dokončiť a otvoriť Zberný dvor a zrekonštruovať Hasičskú zbrojnicu.
Stále sme však optimisti a podávame ďalšie projekty na rozvoj obce. Na jednej strane je kritika z EÚ
za nečerpanie rozvojových fondov, na druhej nám niektoré projekty škrtajú.
Veľký projekt kanalizácie obcí Čierna Lehota, Slavošovce obec, Rochovce a ČoV pre 3 tisíc obyvateľov
v obci Rochovce je na mŕtvom bode. Obec v decembri podáva projekt Rekonštrukcie vodovodu sídliska
Slavošoviec, aby pri poruche bytovky nebolo odstavené od vody celé sídlisko. Vyhodnotenie výberovej
komisie čakáme v budúcom roku.
Potešilo nás schválenie projektu, rekonštrukcie ciest a dobudovanie chodníkov pri štátnej ceste, ktoré
po výbere dodávateľa by sa malo realizovať v roku 2021. Verím, že aj s účasťou nášho sociálneho podniku.
Na túto akciu bude musieť obec vyčleniť z rozpočtu obce zasa vlastné nančné prostriedky na spoluúčasť.
Chceme sa zapojiť tiež do výzvy na zelené strechy. Pripravujeme projekt kde by sa rekonštruovala
a realizovala zelená strecha na pavilóne jedálne MŠ a knižnice. Na tieto projekty vláda vyčlenila nemalé
prostriedky- výsledok budeme vedieť až v roku 2021.
Naša obec a okolité obce sme nespokojní s výzvami Ministerstva práce soc. vecí a rodiny, veľa nezamestnaných sa na nás obracia s prosbou o zamestnanie, my však máme zviazané ruky, všetko sa odvíja
od výziev, ktoré nám ponúka ÚPSVaR. Tento rok bol veľmi ťažký a výzvy z ÚPSVaR boli vyhlásené v malom počte.
V záujme ochrany zdravia, aby sme zabránili šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, snažme sa dodržiavať epidemiologické opatrenia, aby sme v zdraví prestúpili do roku 2021 a aby bol lepší ako tento rok.
Ing. Štefan Bašták
starosta obce
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Október mesiac úcty k starším
Október, jeden z jesenných mesiacov, nám pripomína to, aby sme nezabudli na
našich starších občanov.Aby sme ukázali to, ako ich máme radi, uctili si ich za
všetko, čo prežili. Veď všetci vieme, aké je dôležité mať pri sebe takýchto ľudí.
Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí
sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými
nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám, k našim prarodičom.
Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.
Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.
Prácou ste napĺňali dni svojho života a teraz si užívate zaslúžený oddych. V mesiaci október prichádza
čas prejaviť úctu tým skôr narodeným, čas, keď je treba vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie a prianie.

Obecná knižnica
Vážení čitatelia,
Aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá sa týka nás všetkých, sa snažíme,
aby čitatelia Obecnej knižnice neboli vo veľkej miere obmedzovaní
vo svojej vášni a to je čítanie kníh z našej knižnice. Preto sa Vám snažíme ísť
v ústrety, aj keď v skrátenej otváracej dobe a dopriať Vám čas na výmenu
kníh. Teší nás že aj v tejto dobe si nájdete čas na návštevu knižnice.
Veríme, že počet čitateľov bude naďalej rásť a my sa budeme snažiť knižničný fond naďalej dopĺňať novými titulmi o ktoré je veľký záujem.
Prevádzková doba knižnice je od 13:00 do 16:00.
Obmedzenie prevádzky je z dôvodu COVID-19. Prípadné zmeny
prevádzkovej doby budú zverejnené na vstupných dverách knižnice.
Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa
nových čitateľských zážitkov.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
E. K.

Aj takto nádherne si vyzdobili naši občania domy na Halloween

4

Slavošovské obecné noviny 2020

Môžeme sa tešiť na Vianoce?
Ani sme sa nenazdali a už je tu opäť december, mesiac, ktorý nám
pripomína, že školský rok je v plnom prúde. Keď pozeráme spätne
na začiatok školského roka, môžeme konštatovať, že náš štart
v školskom roku 2020/2021 bol vcelku úspešný. Do školy nám nastúpilo 331 žiakov, z toho 14 žiakov v nultom ročníku, 151 žiakov na
I. stupni, 150 žiakov na II. stupni a 16 žiakov v dvoch špeciálnych
triedach, ktoré sme otvorili prvýkrát v tomto školskom roku, aby
sme tak pomohli žiakom, ktorí potrebujú vo vzdelávaní špeciálny prístup. V škole vyučuje 24 učiteľov, 2 vychovávateľky,
3 zdravotní asistenti, 2 pedagogické asistentky z Národného
projektu PoP a pracuje tu 13 THP zamestnancov.

Začiatok školského roka bol pre učiteľov, ale aj pre žiakov veľmi ťažký a náročný, pretože kríza v dôsledku COVID-19 a s ňou súvisiace dištančné vzdelávanie znemožnilo žiakom plnohodnotné učenie
sa a preberanie učiva podľa stanovených plánov. V septembri a v októbri sme sa venovali preberaniu a opakovaniu učiva z predchádzajúceho školského roka, aby sme dobehli so žiakmi neprebrané učivo.
Keď to už vyzeralo tak, že spoločnými silami sme sa pomaly dostali do aktuálneho školského roka a môžeme žiakov učiť podľa určených osnov, naraz prišiel ďalší zlom v živote školstva a opäť nabúral celý
systém nášho vzdelávania. Žiaci II. stupňa sa od 26. októbra 2020 začali povinne vzdelávať formou dištančnej výučby. Aj napriek tomu, že učitelia už od septembra pravidelne pripravovali žiakov na vyučovacích hodinách na prácu s technikou cez EduPage a Teams, niektorí žiaci o takýto typ vzdelávania vôbec
neprejavujú záujem. Je smutné konštatovanie, že niektorí žiaci, ktorí majú výborné možnosti a technické
vybavenie, sa aj napriek tomu na online vyučovanie vôbec neprihlasujú. Skôr by som povedala, že túto
situáciu berú ako prázdniny. Takáto práca je potom veľmi ťažká a náročná.
Jediné veľké pozitívum v našej terajšej práci je to, že žiaci I. stupňa sa učia aj naďalej prezenčne – v škole.
Čo sa týka učiteľov, všetci pracujeme v škole a druhostupňových žiakov, ktorí majú záujem vyučujeme
online cez Teams alebo cez EduPage. Žiakom, ktorí nevlastnia notebooky a nemajú prístup na internet,
posielame domov tlačené materiály, aby sa mohli vzdelávať aspoň takýmto spôsobom. Výsledky ich práce
sú síce zanedbateľné, ale učitelia si svoju prácu robia zodpovedne a najlepšie ako vedia.
V mene všetkých mojich kolegov sa pýtam, dokedy bude ešte trvať táto situácia, v ktorej sa naše deti nemôžu vzdelávať tak, ako je to pre nich najlepšie, čiže v škole a prečo musia učitelia robiť dvojitú prácu –
učiť prezenčne na I. stupni, aj dištančne na II. stupni, žiaľ, tu bez výsledkov.
Aj napriek všetkému musíme veriť, že táto situácia raz pominie a nielen školstvo, ale aj život nás všetkých
sa dostane do normálu a na rok 2020 budeme spomínať ako na rok, ktorý už nikdy nechceme zažiť. Nuž,
uvidíme aké budú tohtoročné Vianoce. „Tešiť sa, netešiť sa?“ Všetko ukáže čas – čas Vianoc, ktorý nám
už klope na dvere.
V závere môjho príspevku chcem všetkým čitateľom našich obecných novín, všetkým našim
sponzorom, rodičom i širokej verejnosti popriať menom všetkých zamestnancov Základnej
školy Pavla Emanuela Dobšinského príjemné prežitie Vianoc a do nového roku veľa, veľa
zdravia, porozumenia, tolerancie, šťastia a lásky.
Mgr. Jana Roháľová

riaditeľka školy
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Znova začíname...... v novej škôlke
Keď sme posledný augustový týždeň pripravovali materskú školu na príchod detí
zaznamenávali sme rastúci počet inkovaných na COVID 19 a znovu v nás skrsli
obavy, čo keď sa predškolské zariadenia neotvoria a zase budú zívať prázdnotou.
Denne sme sledovali čo nám vláda pripraví, no ich rozhodnutie bolo pre všetkých
potešujúce- materské školy budú v prevádzke.
Začal sa nový školský rok 2020/21 s počtom 50 zapísaných detí, konečne sa otvorili
naše brány.
Týmto sa začala aj nová etapa našej materskej školy, nakoľko fungujú aj 3 triedy
s vlastnými spálňami. Zriaďovateľ Obec Slavošovce prijal, 2 nové učiteľky – jednu
do malej triedy a jednu namiesto pani učiteľky, ktorá je toho času na materskej dovolenke do veľkej
triedy. 2. september 2020 začal slávnostným otvorením MŠ, ktoré sa už riadilo protiepidemiologickými opatreniami a nariadeniami. Deti, rodičia, učiteľky aj nepedagogickí zamestnanci si museli
zvykať na nové pravidlá- nosenie rúšok, používanie dezinfekcie, rozostupy, minimálny počet dospelých osôb v šatniach detí, zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov MŠ. Ďalším opatrením bolo,
že deti z jednotlivých tried sa nesmú miešať, preto sa v jedálni vytvoril určitý rozvrh, aby mohla
každá trieda stolovať samostatne. Na pobyte vonku sa tiež zdržiavajú deti každej triedy na inom
mieste, na vychádzke mimo areálu používajú rúška aj deti.
Nesmieme však zabudnúť ani na plnenie úloh Školského vzdelávacieho programu a ročného plánu,
ktoré sú tiež dosť obmedzované. Napriek tomu sa všetci snažíme, aby deti strávili v škôlke dni plné
radosti v príjemnom prostredí a získavali množstvo zaujímavých poznatkov- proste „užiť si krásny
každý deň v škôlke“.
V októbri deti vyrábali darčeky pre starých rodičov a darovali ich z veľkej lásky. Stredná a veľká
trieda uskutočnila turistickú vychádzku do prírody, ktorá utužila priateľské vzťahy medzi deťmi
a za krásneho počasia objavila nielen krásy prírody, ale aj svoje vlastné pohybové a vôľové vlastnosti. V tomto istom mesiaci sme uskutočnili „ŠARKANIÁDU“ za spolupráce s rodičmi. Doma deti
s rodičmi zhotovili šarkanov a každá trieda si ich vystavila tak, aby ich mohol každý obdivovať.
Hodnotili sme ich v jednotlivých triedach. Deti získali nielen uznanie za snahu a šikovnosť, ale boli
odmenené aj malou medailou, omaľovánkou a pastelkami.
V decembri vždy očakávame deduška s dlhou bielou bradou, čo ak nepríde? Okná na MŠ žiarili
zimnou výzdobou a Mikuláš nás našiel. Každú triedu navštívil zvlášť a deťom rozdal za ich vystúpenie štedrú nádielku sladkostí. Teraz sa už všetci tešíme na Vianoce a všetkým Vám želáme:
„ Šťastie, úspech, lásku aj smiech.
Rodinu, priateľov a splnený sen“
Mária Gallová
Aj napriek tomuto nepriaznivému obdobiu máme aj správu, ktorej sme sa veľmi potešili.
Vo februári sa naša MŠ zapojila do projektu na podporu lokálnych komunít, ktorého vyhlasovateľom bola COOP Jednota.
Vypracovali sme projekt na revitalizáciu školského dvora-„ Bezpečne v škôlke“, ktorý v hlasovaní
získal 1. miesto s počtom hlasov 3489.
Všetkým Vám, ktorí ste svojím hlasom podporili náš projekt srdečne ďakujeme.
Gabriela Mražíková
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Pohľad späť

Tento netradičný kalendárny rok poznačený vírusom COVID-19 ovplyvnil život všetkých na svete nevynímajúc našu obec. Život sa nezastavil a starosti a radosti bežných dní sme museli riešiť naďalej. Vírus
COVID-19 priniesol so sebou zatvorenie inštitúcií, ktoré ľudia potrebovali k vybavovaniu rôznych záležitostí. Boli sme a sme akýmsi prostredníkom medzi ľudmi a úradmi či inštitúciami. Počas 1. vlny pandémie sme telefonicky a emailom riešili vybavovanie dávok v hmotnej núdzi, štátnych sociálnych dávok,
príspevkov či dôchodkov pre našich klientov. Zúčastnili sme sa testovania našich obyvateľov prichádzajúcich z rizikových oblastí. Pre potreby klientov sme šili rúška a distribuovali ich do rodín. Taktiež sme
boli nápomocné pri distribuovaní domácich úloh žiakom zo základných škôl z obce a okolia. V súvislosti
s touto situáciou bola naša práca zameraná aj na motivovanie rodičov a žiakov ku vzdelávaniu v domácich podmienkach a možný návrat detí do škôl koncom šk. r. 2019/20. „Vďaka“ prísnym opatreniam
súvisiacim s pandémiou ľudia odsúvali riešenie zdravotných problémov, čo sa neskôr odzrkadlilo na ich
zdraví hlavne psychickom. Našou úlohou bolo vypočuť ich, poskytnúť im poradenstvo, v príp. potreby
ich odoslať k špecialistom. U osamelých klientov išlo aj o asistenciu a sprevádzanie. Aj v tomto roku boli
potrebné intervencie zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, dochádzalo k zanedbávaniu
starostlivosti o deti, domácemu násiliu, problémovému správaniu detí a dospelých aj pod vplyvom alkoholu a omamných látok. Počas celého roka sme intenzívne spolupracovali s miestnou občianskou a poriadkovou službou.
Konečne po troch rokoch ťažkého boja s byrokraciou sa nám podarilo vybaviť invalidný dôchodok klientke s ťažkým zdravotným postihnutím, kde bola nutná spolupráca aj s inštitúciami v zahraničí. Zároveň
sa nám podarilo vyhrať dlhoročné súdne konania proti jednej z nebankoviek, ktoré sa snažia obchádzať
zákony a hrubo poškodzovať spotrebiteľov.
Na jeseň tohto roku sme nadviazali spoluprácu s neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov, ktorá pomáha ľudom svojpomocne si zabezpečiť vlastné bývanie (výstavbu rodinného domu) za výhodných nančných podmienok aj pre rodiny s nízkym príjmom.
Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a do nového roku veľa zdravia a čo najmenej starostí. V prípade,
že predsa nejaké prídu, môžete sa na nás obrátiť, sme tu pre všetkých ...
terénne sociálne pracovníčky obce
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Ukončenie činnosti Miestnej občianskej poriadkovej služby v Slavošovciach.
V rámci Operačného programu Ľudské zdroje realizovala obec Slavošovce od 1.1.2018 do 31.12.2020 projekt „Miestna občianska poriadková služba ako spôsob integrácie rómskej komunity“,ktorý bol nancovaný zo zdrojov Európskej únie. Tento projekt bol zameraný na ochranu verejného poriadku, ochranu
súkromného a verejného majetku, ochranu životného prostredia, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrany plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
Občianska hliadka mala 6 členov, ktorí vykonávali svoju činnosť cez
pracovné dni od 7.00 do 22.30 hod. V čase projektu sa hliadka najviac
venovala aktivitám v oblasti ochrany zdravia a života detí. Pracovníci
vykonávali ochranu maloletých detí pri príchode a odchode zo školy
cez hlavnú cestu bez chodníka. Vykonávali dozor pri autobusovej zastávke. V spolupráci so školou riešili záškoláctvo, doprevádzali deti zo
školy domov z dôvodu choroby alebo zlej hygieny. Zlú situáciu riešili
dohováraním rodičom, aby vylepšili hygienu, dochádzku, zdravotný
stav u svojich detí. Hliadka často hľadala majiteľov túlavých psov, ktoré
sa zdržiavali v okolí školy, kde ohrozovali prítomných.
Členovia MOPS vykonávali aj aktivitu v ochrane životného prostredia.
Nahlasovali vzniknuté čierne skládky, upozorňovali a usmerňovali
porušovateľov o nakladaní s odpadmi a boli nápomocní pri odpratávaní.
Hliadka riešila udalosti v oblasti ochrany majetku, zisťovala vinníkov, ktorými boli väčšinou maloleté neprispôsobivé deti. Členovia
boli nápomocní pri poberaní sociálnych dávok, sociálnym pracovníkom, usmerňovali mladistvých na využívanie iného priestoru bez
rušenia kľudu a poriadku v obci. Pri väčších udalostiach boli nápomocní oblastnej polícii.
V rámci projektu boli tieto prebiehajúce aktivity prínosom pre občianske spolunažívanie. Projekt je hodnotený pozitívne. Pre udržiavanie pokoja a podpory bezpečia v našej obci by bolo výhodné zapojiť sa do budúcich výziev tohoto charakteru.
A. B.
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Blíži sa sčítavanie obyvateľov.

Ako sa sčítať

Po desiatich rokoch sa na Slovensku opäť
uskutoční sčítanie obyvateľov. Sčítanie obyvateľov prebehne od 15. februára 2021 do
31. marca 2021. Každý obyvateľ sa počas
týchto dní môže sčítať sám, alebo s pomocou blízkej osoby.
Novinkou sčítania je plne elektronická forma.
Obyvatelia sa budú môcť sčítať vyplnením
elektronického formulára, ktorý počas celej
doby sčítania bude dostupný na webovej
stránke www. scitanie.sk alebo cez mobilnú
aplikáciu.

Základné informácie.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej
republiky obvyklý pobyt.
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa,
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný
zástupca.

1. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby
na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu
alebo mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.
scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu,
ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android
a iOS.
Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob
na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia
vašej privátnej zóny.
2. Sčítanie pomocou asistenta. Ak sa nemôžete alebo
neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu
asistovaného sčítania.V každej obci bude zriadené
kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.
Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti,
ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o
takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility),
teda počas prvých 2 týždňov doby sčítania zavolá na
obec alebo call centrum.
Dominika Hajdúková

Spoločenská rubrika

Od 18. augusta do 11.decembra 2020

Prajeme Vám, aby dieťatko prinieslo do Vašej rodiny
veľa lásky, smiechu a nehy.
Nech s ním prežívate veľa radostí a šťastných chvíľ.
Nech je zdravé a rastie ako z vody!
Nech je pre Vás tým najväčším pokladom na svete.

Pri rozlúčke spadne slza,
niekedy veľká ako z voza,
je to smutný prejav toho,
koľko sme spolu zažili
a teraz si dávame zbohom.
Možno sa ešte uvidíme,
ktovie, či pozdravíme,
aj keď v srdci zostaneme,
možno časom zabudneme.

Narodili sa:
Vnadová Mária
Holmoková Sandra
Havrlentová Nela
Gajdošová Nikola

Zomreli:
Miklodová Jolana

Slavošovské obecné noviny 2020
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Mládežnícky futbal v Slavošovciach – jesenná časť 2020/21
Prípravka U11
Pre kategóriu prípraviek nedelíme futbalový rok na Jar
a Jeseň, ide o celoročný proces nácviku a zdokonaľovania hernej činnosti jednotlivca a výchovného pôsobenia
na malého človiečika, ktorý sa chce učiť. Pre nás, ako nový subjekt v rozbehnutom vlaku TJ Papiereň Slavošovce
bolo, je, a hlavne bude dôležité, ísť v správnej náplni tréningového procesu.
Naučiť základnú futbalovú abecedu s dôrazom na vedenie lopty. Stále nezabúdať všestrannosť, hravosť a komplexnosť rozvoja motoriky dieťaťa v tréningovom procese. Sme radi, že sme zastabilizovali kolektív, zamerali
sa na jasné ciele a krok po kroku pracujeme ako jeden
celok. Áno, stále je čo zlepšovať aj na nás tréneroch, vybavení, organizácii, ale prvý polrok sme si pomenovali,, Stabilizuj a prilákaj nových futbalistov“. Mrzí nás, že sme nemohli odohrať celú súťaž prípraviek, ale
musíme to len akceptovať a pokračovať ďalej. V zimnom období, ak situácia na Slovensku dovolí, plánujeme
doplniť tréningový proces v interiéri o techniku s loptou a atletickú prípravu s loptou. Pomôcť deťom
spoznať a lepšie ovládať svoje telo. Umožniť im tak rýchlejšiu reakciu na zmenu podnetov priamo v najlepšej hre na svete a to futbal. Naši najmenší sú po jesennej časti na prvom mieste v okrese. Vyhrali sme
všetky zápasy s plným počtom bodov a to 9 so skóre , súperom sme nastrielali 20 gólov. Najlepšími strelcami sú : Adrián Tomi a Patrik Sidor.
Ďakujem rodičom a našim najmenším za ich prístup a tešíme sa na ďalšie kroky.
Majstrovský zápas : Slavošovce : MFK Rožňava ( 6 : 3 )

Kategória U15
Sezóna 2020/2021 je pre chlapcov kategórie U15
vyvrcholením žiackeho ročníka. Do sezóny sme vstúpili s cieľom predviesť všetky zručnosti, ktoré nadobudli za trojročné obdobie v žiackom veku a snažiť sa
byť úspešní v ligových zápasoch. V príprave chlapci
odohrali ťažké zápasy ako bol zápas s MFK Rožňava
alebo FK Plešivec, ktoré nás preverili a ukázali, na ktorých činnostiach musíme pracovať. Začiatok ligovej
sezóny sme odštartovali úspešne víťazstvom 6:3 na
ihrisku FK Krásnohorské Podhradie. Nasledovali ďalšie ťažké zápasy, v ktorých chlapci museli vydať zo
seba všetky svoje sily, skúsenosti a zručnosti na to, aby
boli úspešní v zápase. Sezóna sa hodnotí ťažko, keďže
sme ju pre pandémiu Covidu - 19 nedohrali. Cieľ, ktorý sme si stanovili je na začiatku, je preto ešte nenaplnený. Chlapcov musím pochváliť za ich prístup k tréningom a zápasom, snažia sa zlepšovať a posúvať
svoju výkonnosť. Myslím si, že v klube máme dostatok kvalitných a talentovaných hráčov, ale bez tvrdej
a poctivej práce to nepríde.
Bc. Július Lalik
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Vážení občania !
Na úvod by som sa chcel poďakovať všetkým z Vás, ktorí poctivo odpady separujú, ukladajú do kuka
nádob a ktorí sa snažia kompostovať. Ale sú medzi nami aj takí, ktorí vyhadzujú svoj komunálny odpad pred svoje domy, susedné pozemky, dokonca aj do potoka. Aj keď odpad pravidelne zbierajú aktivační pracovníci, stále je toho odpadu po obci veľa . Je to smutná vizitka nás všetkých.
Chcel by som vyzvať všetkých občanov, ktorí sa nepodieľajú na separovaní odpadov alebo sa snažia
svojich odpadov zbaviť nevhodným spôsobom, aby v tomto konaní nepokračovali . Vyzývam občanov,
ktorý sa dozvedia o tom, že jeho sused alebo ktorýkoľvek občan obce sa zbavil svojho odpadu protizákonným spôsobom, aby takéto konanie akýmkoľvek spôsobom čo najskôr oznámil na obecnom úrade.
Osoby, ktoré sa uvedeného konania dopustia, budú okrem priestupkového konania vhodným spôsobom zverejnené na informačnej tabuli obce. V prípade, že pôjde o maloleté osoby, obecný úrad o konaní oboznámi rodičov a školu, ktoré dieťa navštevuje a bude o tom informovať aj sociálne oddelenie
ÚPSVaR..
Obec je oprávnená tomu, kto porušuje nastavené pravidlá nakladania s komunálnym odpadom, uložiť
pokutu za spáchaný priestupok podľa zákona.
Občan nemôže uložiť alebo ponechať odpad, kde mu napadne, len aby sa ho zbavil, ale iba na mieste na
to určenom (§ 13 písm. a zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).To
znamená, že keď niekto ponechá a ukladá odpad mimo veľkoobjemových kontajnerov a 1100 litrových
nádob rozmiestnených v obci, dopúšťa sa priestupku podľa § 115 ods. 1 písm. c zák. č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 1500 eur.
Pre obec je veľmi dôležité, aby naši občania, čo najviac separovali, lebo čím viac sa vyseparuje, tým menšie množstvo odpadu obec uloží na skládku, a tým väčší objem obecných, čiže spoločných nančných
prostriedkov sa ušetrí.
Obec v roku 2019 triedila komunálny odpad na úrovni 3,04 %. Od 01.01.2019 sú v zmysle zákona ceny
stanované na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, a to nasledovne:

Obec v roku 2019 platila za uloženie komunálneho odpadu 17,- EUR /t, v roku 2020 platí 26,-EUR/t a v
roku 2021 sa zvýši poplatok na 33 EUR/ t, kvôli netriedeniu odpadu. Toto bude mať za následok zvýšenie poplatku za smeti pre každého občana! Čím menej budeme triediť, tým viac budeme platiť.
Najväčšie nedostatky:
--Keď ľudia hádžu plasty do nádob na sklo a nestláčajú plastové fľaše. Kontajnery aj celé stojisko sú znečistené a preplnené. Recyklácia triedeného odpadu sa komplikuje a predražuje.
-- Ak sa nezminimalizuje objem odpadu, kontajner je preplnený. Následne smetiarske autá vozia vzduch,
čím rastú požiadavky na doplnenie ďalších kontajnerov alebo na častejší vývoz.
-- Aj keď sa rozhodnete odpad triediť, ešte stále je podstatné, čo presne máte do farebných kontajnerov a
vriec vhodiť. Ak porušujete pravidlá pri triedení odpadu – či už zámerne svojou ľahostajnosťou alebo
nevedomky z dôvodu nedostatku informácií, zbytočne komplikujete a predražuje celý systém.
-- Ak do farebných kontajnerov vhodíte odpad, ktorý tam nepatrí, opäť zbytočne výrazne navyšujete
výdavky za dotriedenie a následne aj odvoz takéhoto odpadu určeného zvyčajne na zneškodnenie.
Vedeli ste ,že vlhčené hygienické vreckovky detské alebo pre dospelých, či iné hygienické potreby sa v prírode nerozložia vôbec! Sú totiž z plastu. Sú postrachom pre čističku odpadových vôd, ktorú
poškodzujú, pretože upchávajú ltre. Tento odpad patrí do koša!
Novinka v roku 2021:
VKM (viacvrstvové kombinované materiály) – Uvedené označenie odpadu, označuje odpad, ktorý sa
skladá z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, tzv. tetrapakov. Okrem papiera,
skla, kovov, plastov budú v kalendároch vývozu komunálneho odpadu od roku 2021 zahrnuté vývozy
VKM. Preto aj týmto vyzývame občanov, aby začali triediť aj VKM odpady
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V obci sme vybudovali Zberný dvor.
Zberný dvor má svoju prevádzkovú dobu a prevádzkový poriadok, ktorý občania musia dodržiavať a ktorý je zverejnený na internetovej stránke obce a na zbernom dvore. Občania nemôžu prichádzať na zberný
dvor, kedy sa sami rozhodnú. Zberný dvor je určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Slavošovce a musia sa pri vstupe na zberný dvor osobne preukázať identikačným
dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v obci Slavošovce.
Na zberný dvor je možné odovzdať : sklo, papier, plasty, kovy, batérie a akumulátory a textil bez poplatku.
Za poplatok sa na zbernom dvore môže uložiť drobný stavebný odpad.
Zberný dvor v obci Slavošovce má otváracie hodiny: pondelok – od 9,00 hod. do 14,00 hod.,
v stredu-od 9,00 hod. do 15,30 hod.
v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.,
telefonický kontakt na zamestnanca : 0902 966 073.

Triedenie odpadu
Triedenie (separovanie) odpadu na území obce Slavošovce vykonávame viacerými spôsobmi:
Vrecový systém zberu (vrecia) je zavedený v celej obci. Je ním možné vytriediť odpady z komodít papier,
plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované obaly (VKM). Kontajnerový systém zberu je zavedený v celej
obci. Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z komodít sklo, papier a kovy. Kontajnery na triedený
zber sú umiestnené na viacerých verejne prístupných miestach v obci, z dôvodu dobrej dostupnosti.
Vývoz triedeného odpadu bude uvedený v harmonograme vývozu, ktorý každoročne obdržia občania.

Čo kam patrí?

Uvedený odpad sa môže uložiť na Zbernom dvore alebo na stojiskách na to určených.
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Uloženie na zbernom dvore:
Textil
Čo sem patrí: čisté a suché šatstvo (detské, dámske, pánske), prikrývky, deky, posteľná bielizeň, spacie vaky,
prikrývky plnené vatou i perím, vankúše, plachty, uteráky, utierky, topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály, rukavice), látky, záclony (min.1m2).
Do zberných kontajnerov nepatrí: veľmi znečistené a znehodnotené šatstvo.
Drobný stavebný odpad
Čo sem patrí: betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika..
Poplatok za 1 kg stavebného odpadu je 0,04 €, Poplatok za vyvezenie stavebného odpadu treba uhradiť počas pracovnej doby na Obecnom úrade v Slavošovciach.
Do drobného stavebného odpadu nepatrí: odpady presahujúce objem väčší ako 500 kg ročne od jednej fyzickej osoby - občana alebo odpad vyprodukovaný podnikateľom.
Elektroodpady , batérie a akumulátory
Čo sem patrí: použité batérie a akumulátory, elektroodpad z domácností, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, prehrávače, digitálne hodinky, hracie konzoly, variče,
ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia), humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami.
Odpadové motorové a mazacie oleje z domácností, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady - odovzdávajú sa pri vyhlásenom zbere obce "odo dverí".
Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel - odovzdávajú sa na zberný dvor alebo pri vyhlásenom zbere obce „odo dverí“. Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami - je potrebné
ich odovzdávať do lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
Do biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov patrí: zelený odpad zo záhrad, parkov, cintorínov –
kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, jedlé
(kuchynské) oleje a tuky.
Kam uložiť: Zelený odpad je vhodný na kompostovanie, každý majiteľ (užívateľ) zelenej plochy je povinný
odpad skompostovať buď vo vlastnom zariadení, alebo zabezpečiť si jeho skompostovanie.
Drevný odpad zo záhrady, ktorý nemôže pôvodca skompostovať na svojom pozemku v podmienkach súkromnej záhrady (napr. konáre, piliny, hobliny) a ostatný biologicky rozložiteľný odpad vhodný na štiepkovanie,
môže uložiť na určenom mieste v obci, kde sa tento odpad zoštiepkuje a ďalej zhodnocuje.
Jedlé (kuchynské) oleje a tuky je možné odovzdať v uzavretej fľaši na zbernom dvore.
Je zakázané zelený odpad ukladať do zberných kontajnerov na zmesový komunálny odpad (110 l a 1100 l)
a veľkoobjemových kontajnerov, spaľovať a ukladať na verejných priestranstvách.

J. F.
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DHZO Slavošovce zasahoval.
Dňa 6.8.2020 v obedňajších hodinách došlo k požiaru
elektrických rozvodní na 5. 3. a 0. poschodí v bytovom
dome č.280. K požiaru bolo vyslané vozidlo Liaz 101
CAS K 25 DHZO Slavošovce s osádkou 1+3 členov
až hasičskej stanice HaZZ Dobšiná Iveco Trakker CAS30.
Jednotka DHZO bola na mieste udalosti do 6 min od
ohlásenia udalosti a na likvidáciu požiaru troch elektro
rozvodní použila 2 ks hasiacich prístrojov CO2, čím zamedzila značným škodám na majetku.
Dňa 7.9.2020 v sále Východoslovenskej galérie boli
predsedom KSK pánom Ing. Rastislavom Trnkom a
predsedom KO DPO SR Košice pánom Ing.
Miroslavom Semaničom ocenení všetci členovia DPO,
zúčastnení v karanténnych strediskách v Košiciach
a v Rožňave. Tiež ocenení boli aj ich koordinátori,
tajomníci ÚzO DPO SR v Košiciach a v Rožňave.
Tohto slávnostného aktu sa zúčastnil náš člen Peter
Szmizsnyanszki. Pri tejto príležitosti mu bolo udelené
vyznamenanie a medaila za zásluhy. Podujatie sa začalo krásnymi slovami v príhovoroch predsedov,
ktorí ďakovnými slovami vyslovili uznanie členom za
všetku ich prácu v strediskách, za ochotu, za ich čas.
Každému osobne odovzdali Ďakovný list na meno s
medailou za aktívnu prácu v boji s Covid-19. Slávnostné podujatie spríjemnili žiaci a pedagógovia Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach, krásnymi piesňami, hudbou, skladbami. Po odovzdaní bol slávnostný
zápis do pamätnej knihy predsedom KO DPO SR v
Košiciach pánom Ing. Miroslavom Semaničom.

Dňa 25.9.2020 (piatok) sa uskutočnilo slávnostné otvorenie a odovzdanie hasičskej zbrojnice v našej obci.
V garážovej časti sa urobili rekonštrukčné práce, úpravy
a zateplenie. Doplnila sa priečková stena, znížil sa a zateplil strop z OSB dosiek, urobilo sa vetranie a odťah
spalín, nové ekonomické osvetlenie, rozvod stlačeného
vzduchu čo umožní rýchly výjazd techniky a samozrejme
nové vráta na samopohon. Tohto slávnostného aktu sa
zúčastnili plk. Ing. Jozef Fedorčák, krajský riaditeľ HaZZ
KE, pplk. Ing. Martin Kaprál, okresný riaditeľ HaZZ
Rožňava, vedúci oddelení OR HaZZ RV, za ÚzO DPO
SR RV, PhDr. Michal Terrai, tajomník, Mgr. Štefan
Hronec, podpredseda ÚzO DPO SR RV, Mgr. Peter
Mate, územný veliteľ ÚzO DPO SR RV, Ing. Peter
Vnenčák technik BOZ a PO SHP Slavošovce a.s. p.
starosta obce Ing. Štefan Bašták, poslanci obecného
zastupiteľstva, zamestnanci obce, zaslúžilí členovia
DHZ a samozrejme aj aktívni členovia DHZO zhotoviteľ stavby Vladimír Jozefčák a ostatní pozvaní hostia.
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V dňoch 31.10. a 1.11. dobrovoľní hasiči vypomáhali
pri celoplošnom testovaní v obci Slavošovce. Hasiči
spolu s pracovníkmi obce zabezpečili priestor obecného úradu tak, aby spĺňal podmienky na testovanie.
Organizačne bol priestor pripravený dokonalo. Na
vstupe čakal Policajt alebo hasič a dával prvotné pokyny prichádzajúcim obyvateľom. Polícia SR monitorovala priestor, ale nevyskytol sa žiaden incident.
Ľudia prichádzali postupne, boli zodpovední a milí.
Počas každej prestávky hasiči celý vnútorný aj vonkajší priestor odberného miesta dezinkovali. Celý
proces dezinkácie nastal aj po skončení odberov, aby
bolo miesto pripravené na ráno. V nedeľu sa procesy
opakovali. Celkovo sa v Slavošovciach otestovalo bez
mála 900 ľudí, z ktorých bol iba jeden pozitívny.
Týmto chcem ako veliťel DHZO Slavošovce poďakovať všetkým členom, ktorí sa zapojili do testovania.
Ďakujem za prípravu miesta na testovanie zamestnancom obce, ako aj našim členom Vladimírovi Balcovi,
Matúšovi Spišákovi, Petrovi Nosálovi st. Ivanovi Palečkovi a Adriánovi Nemčkovi, Terézii Balážovej, Robovi
Timárovi a Paulíne Kušnierovej za bravúrnu prácu počas obidvoch odberových dní.
Vďaka patrí dievčatám - zdravotníčkam, ktoré odbery vykonávali. Boli skvelé a pozitívne naladené. Kým my
sme videli iba ochranné odevy, okuliare, štíty, rúška a rukavice za nimi sa skrývali konkrétne mená Erika
Dulovcova a Števka Ďuránová. A nemôžeme zabudnúť ani na našich administratívnych pracovníkov slečnu
Dominiku Hajdúkovú a pani Kamilu Chovančekovú, ktoré s úsmevom na tvári, aj keď niekedy s vypätím všetkých síl, vykonávali perfektne svoju prácu a hlavne vojaka rtm. Vladimíra Hajdúka z OSSR ,ktorému spadalo
velenie na odberovom mieste, ktorý nás ochotne a s úsmevom organizačne zaškolil a rýchlo sme sa všetci
zohrali.
Zapojením sa do celoplošného testovania hasiči opäť dokázali, že je možné sa na nich spoľahnúť a zdravie spoluobčanov je pre nich prioritou. Spolu so zdravotníkmi, vojakmi, policajtmi, profesionálnymi hasičmi a dobrovoľníkmi v administratíve si úctu, obdiv a úprimné slová vďaky za priloženie ruky k zdarnému priebehu testovania zaslúžia aj dobrovoľní hasiči. "V kritických situáciách vystupuje do popredia charakter človeka. Počas
celoplošného testovania dobrovoľní hasiči ukázali vysokú spolupatričnosť a pomáhali tým, ktorí pomoc
potrebovali - svojim spoluobčanom.
Dňa 27.11.2020 v dopoludňajších hodinách príslušníci OR
HaZZ vykonali previerku akcieschopnosti DHZO Slavošovce.
V čase 10:56 bol jednotke nahlásený prostredníctvom Krajského operačného strediska HaZZ v Košiciach požiar kontajnera pri obecnom úrade. Jednotka za 7 min od oznámenia
udalosti dorazila na miesto s vozidlom Iveco Daily Cas15 v
počte 1+2 a s vozidlom tatra 148 CAs32 v počte 1+2 členov a
zahájila likvidáciu ngovaného požiaru. Následne počas kontroly dokumentácie príslušníkmi nám bol nahlásený požiar
komínového telesa v rodinnom dome č.72 Jednotka opäť v
tom istom zložení dorazila na miesto udalosti za 5 min od
oznámenia a začala likvidáciu požiaru prenosnými hasiacimi
prístrojmi CO2, zároveň na miesto udalosti smerovala jednotka HaZZ s vozidlom Tatra 815-7 CAS30 zo stanice Dobšiná.
Po ich príchode sa prekontroloval celý priestor podkrovia s
termovíziou a konštatovala likvidácia požiaru.
Nielen pri cvičení, ale vzapätí aj pri požiari naša jednotka preukázala svoju pripravenosť, čím sme boli opätovne aj pre rok 2021 zaradení v rámci Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov IZS do kategórie A.
Záverom mi dovoľte vážení spoluobčania, priatelia aspoň prostredníctvom písaného slova ak nám to osobne
už nie je umožnené, popriať Vám aj keď v tejto neľahkej situácii, príjemné a ničím nerušené vianočné a novoročné sviatky prežité v kruhu svojich najbližších. Nech láska a radosť zaplní vaše domácnosti a v zdraví
sa opäť budeme môcť stretávať v nasledujúcom roku.
Filip Revúcky
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Celoplošné testovanie sme zvládli
V našej obci sa uskutočnilo celoplošné testovanie
na ochorenie COVID-19. Akcia pod názvom
Spoločná zodpovednosť sa konala v dňoch:
30.októbra a 1. novembra.2020. V rámci celoplošného testovania obyvateľov počas tých dvoch dní
sme v našej obci otestovali celkom 880 občanov.
Na túto výnimočnú situáciu z nás nikto dopredu
nebol pripravený. Stojí za ňou množstvo tvrdej
práce, zodpovednosti, organizácie a disciplíny
Využívam túto príležitosť poďakovať sa za prípravu a realizáciu celoplošného testovania v našej
obci príslušníkovi ozbrojených síl SR, príslušníkom policajného zboru SR, zamestnancom obce a
našim
hasičom. Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí napriek riziku z nakazenia, pracovali
.
v odbernom mieste ako zdravotnícky a administratívny personál v záujme ochrany zdravia našich spoluobčanov v rámci celoplošného testovania.
Zároveň mi dovoľte sa poďakovať aj Vám, vážení spoluobčania, za disciplinovanosť a trpezlivosť, ktorou
ste prispeli k hladkému a bezproblémovému testovaniu počas víkendu v obci.
Naším spoločným cieľom je, aby sme spoločne zvládli pandémiu, chránili ľudské životy a zdravie nás
všetkých.
Dominika Hajdúková

Vianočné symboly
1.

2.
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4.

5.
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7.

8.

Vianočná tajnička

1. umelecké dielo
2. narodeninová sladkosť
3. horná končatina
4. zrak
5. pomleté obilie
6. jeden zo zmysľov (ovoňiavame ním)
7. hudobná skupina ( Joža Ráža)
8. vec na čítanie

Riešenie:
4.
1.

2.

5.

6.

1. otvor v dome zo skla
2. príbytok psa
3. hrubý povraz
4. opak večera
5. kus nábytku
6. výpľn okna
7. dravé mačkovité zviera

7.

3.

Riešenie:
1.

2.

Riešenie:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. vstup do domu
2. predmet v škole
3. náplň ceruzky
4.trávnatá plocha
5. malá Ema
6. patrí k hydine
7. meniny má na Štedrý deň
8. sladký včelí produkt

10 slovenských tradícií, ktoré robili naše staré mamy na Vianoce
1. Šupina z kapra
Vkladá sa pod obrus počas štedrej večere.
Šupina mala zabezpečiť peniaze v rodine
na budúci rok a aby ich ešte viac pribudlo.
Mnoho ľudí si šupinu dáva aj do peňaženky,
aby sa im peniaze rozmnožili a bolo ich
dostatok.
2. Orech v rohu
Takmer každý Slovák má na stole počas štedrej večere orechy, ktoré sa hádzali do kútov v
byte alebo v dome. Zabezpečiť mali rovnakú
hojnosť po celý rok ako na Vianoce.
3. Cesnak na stole
Taktiež nemôže chýbať nikomu na stole. Ide
o najúčinnejší prírodný liek, ktorý má zabezpečiť rodine pevné zdravie počas celého nasledujúceho roka.

7. Ostrý prípitok
Skôr ako sa začali jesť oblátky s medom a cesnakom,
hlava rodiny priniesla prípitok so silným alkoholom.
8. Modlitba
Nielen kresťania, ale všetci sa aspoň raz do roka pomodlili pred štedrou večerou. Poďakovali tak za
bohatý stôl.
9. Párny počet tanierov
V niektorých slovenských regiónoch je zvykom, že
na stole musí byť párny počet tanierov. Ak by to tak
nebolo, na posledného za stolom by prišla smrť.
10. Zákaz odbiehania
Počas štedrej večere sa nesmelo odchádzať od stola
a dokonca aj gazdiná to mala zakázané. Pokiaľ by sa
tak stalo, človek, ktorý sa postavil by do roka zomrel.
Všetko jedlo preto muselo byť veľmi blízko.

4. Hviezdička v jablku
Náhodne sa vybralo jedno jablko, ktoré sa
rozrezalo priečne na polovicu. Pokiaľ bola
uprostred hviezda znamenalo to pre rodinu
šťastie a zdravie. Jabĺčko sa potom rozkrojilo
tak, aby sa z neho ušlo každému členovi rodiny. Ak ale bol stred v tvare kríža, rodinu
čakala choroba alebo smrť.
5. Tanier navyše
Jeden tanier sa prestieral pre náhodného
hosťa. Ide o symbol spolupatričnosti a milosrdenstva. Niektorí ľudia ale takto prestierali
pre zosnulých členov rodiny.

Nech zvony zvonia a srdcia plesajú, nech
sviece horia a čase štrngajú, teraz, keď ku
šťastiu je len krok, prajeme vám veselé
Vianoce a šťastný nový rok. Krásne Vianoce
a šťastný nový rok praje všetkým
redakcia obecných novín

6. Med a cesnak
Hlavná gazdiná, ktorá pripravila večeru, spravila
krížik na čelo strúčikom cesnaku namočeným do
medu všetkým svojim deťom a manželovi.
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