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Sviatky… 
čarovné a pokojné.
Opäť sme o rok starší. Nie na narodeniny, ale počas štedrej večere 
si to poviem každoročne a nahlas. Mám viac skúseností, viac 
zážitkov a možno menej spomienok na detstvo. Akoby niekto 
vytrhal listy v kalendári, aby Vianoce opäť prišli. Tešíme sa z detskej 
radosti, lásky blížnych, pohody v rodine. Prečítajte si ako Vianoce 
kedysi slávili naši predkovia. Aké čaro majú dnes? Príjímame, alebo 
aj dávame? Máme hojnosť pod stromčekom, či aj v srdciach?

(pokračovanie na strane 3.)

Majme 
krajšie obce
Ďalší rok je za pár dní za nami a bu-
deme bilancovať. Aj v tomto roku sa 
každá obec snažila prekonávať rôzne 
problémy, vylepšovať, čo sa dá a te-
šili sme sa aj z dokončených diel a úspechov. Verím, že aj vy – naši 
občania, ste prežívali úspechy svojich obcí, s radosťou, záujmom, 
i s priloženou rukou k dielu.

Ale nie vždy bolo všetko úspešné. Prišli aj zaťažkávajúce skúšky. 
Z nich sa však treba poučiť, pretože nás určite posunú vpred, 
posilnia nás a veci dokážeme rozvíjať ďalej i vyššie. Je však dôležité 
o nich hovoriť, vzájomne si pomôcť a podporovať rozumné roz-
hodnutia v jednotlivých obciach aj v živote.

Prichádza čas Vianoc, keď si ľudia spoločne sadajú k štedrovečerné-
mu stolu, aby si prejavili lásku, úctu a mali v dušiach mier. Vianočné 
sviatky sú príležitosťou znovu si uvedomiť, ako sa ľudia potrebujú, 
ako je dôležité byť ľudský a láskavý. To sú hodnoty života.

Regionálne združenie obcí Slanského mikroregiónu je jednou veľ-
kou rodinou a ja tejto rodine v mene svojom ako aj v mene svojich 
kolegov - vašich starostiek a starostov chceme vinšom popriať:
“ Krásne Vianoce chceme vám priať, aby človek človeka mal rád, 
aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten nový rok za to stál“ 
šťastné a požehnané vianočné sviatky.

A nech je rok 2014 pre nás všetkých rokom úspešným. Aby sme 
všetci vo svojich obciach našli naozaj šťastný a pokojný domov.

Marta Gamrátová, starostka obce Bohdanovce

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, 

pokoj, lásku a Božie požehnanie 

obyvateľom želá 

Združenie obcí Slanského mikroregiónu

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, 

pokoj, lásku a Božie požehnanie 

obyvateľom želá 

Združenie obcí Slanského mikroregiónu

Gotický kostol z 15. storočia v Blažiciach
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AKTUALITY

Pracovná sobota 
v Slanci
V základnej škole v Slanci aj počas soboty 
pracovali. Dobrovoľníci upravovali terén 
novovzniknutého detského ihriska v areáli 
základnej školy. Vyčistili a vyhrabali poze-
mok okolo preliezok, navozili naň hlinu, 
vytrhali divokú trávu a časť hliny rozložili 
do pieskoviska, čím ho pripravili na navo-
zenie piesku. Po piatich hodinách práce 
vznikol upravený priestor, ktorý je hlavne 
bezpečný pre deti. Obec i základná škola 
ďakujú všetkým, ktorí prišli na brigádu 
a špeciálne Jane Miziovej za občerstve-
nie a Františkovi Jackovi, ktorý poskytol 
hlinu, bager, semená na trávnik.

ocú Slanec

Spoločná práca tešila brigádnikov, výsledok najmä 
rodičov malých detí.

Uctili si seniorov
Počas Mesiaca úcty k starším sa v kul-
túrnym domom v Blažiciach spomínalo, 
spievalo i zabávalo. Obec usporiadala po-
sedenie pre starších, pri ktorom si prítomní 
seniori zanôtili so ženskou speváckou 
skupinou Hutčanka i rodáčkami z Blažíc 
sestrami Balogovými. „Naši dôchodcovia 
sú veľmi aktívni, okrem spomínania sa aj 
radi zabávajú, je to pekná tradícia,“ hovorí 
starosta Blažíc Juraj Gmitro.

Sestry Agnesa a Helena Balogové počas vystúpenia.

Pohyb pre deti
Od jesene sa tešia najmenší obyvate-
lia Vyšného Čaju a ich rodičia z nového 
detského ihriska. Preliezačky, šmykľavka, 
pieskovisko i nové lavičky pribudli za obec-
ným úradom. Obec za to zaplatila 48 tisíc 
eur, ale projekt výstavby bol refinancovaný 
z europeňazí.

ocú V. Čaj

Viac detí v škôlke
Po dvadsiatich troch rokoch otvorili v ma-
terskej škole v Bohdanovciach druhú triedu. 
„Počet škôlkarov nám narástol, preto sme sa 
pustili do rekonštrukcie interiérovej časti MŠ,“ 
hovorí starostka obce Marta Gamrátová. 
Stavbári usilovne pracovali dva mesiace, 
aby sa MŠ zmenila na dvojtriednu. Na 
najmenších čakala nová spálňa, zrekonštru-
ovaná herňa, nové záchody, nové šatníkové 
skrine, nové postieľky a množstvo hra-
čiek. Celá rekonštrukcia bola financovaná 
z peňazí obce a s prispením ZŠ, Rady školy 
a Rady rodičov.

ocú Bohdanovce

Výsledok je úžasný - do škôlky chodí až 40 detí.

Jeseň v škôlke
Po prázdninách privítali starší mladších 
škôlkarov. Aby sa lepšie spoznali, zorga-
nizovala materská škola v Nižnom Čaji 
stretnutie detí a rodičov. „Aby sme sa lepšie 
spoznali a využili jesenné vetry, za pomoci 
rodičov deti vytvorili krásne šarkany, ktoré 
spoločne púšťali“, hovorí riaditeľka škôlky 
Viktória Olšinárová. Listy i plody stromov 
boli inšpiratívne na vytvorenie krásnej 
jesennej výstavy priamo v triede.

ocú N. Čaj

Detská radosť z vlastnoručne vyrobených šarkanov.

Nové ihrisko 
v Slanskom Novom 
Meste
Multifunkčné ihrisko dostali ako predčasný 
vianočný darček obyvatelia Slanského No-
vého Mesta. V areáli za bývalou základnou 
školu si môžu zahrať futbal, hokejbal a po 

domontovaní košov aj basketbal. Športovú 
plochu financovala obec z vlastných peňazí 
a stalo ju to okolo 30 tisíc eur. Je to najväč-
šia investícia v tomto roku.

ocú Slanské Nové Mesto

Investície  
v Slančíku
Takmer 40 tisíc eur investovala obec Slan-
čík na výstavbu cyklotrasy Alžbetka a úpra-
vu troch lokalít v dedine. Nový šat dostala 
odpočinková zóna, priestranstvo pri kultúr-
nom dome a presunutá oproti pôvodnej 
lokalite bola aj studňa. Aby vedeli zabez-
pečiť chlórovanie vody pre rodinné domy, 
studňu „zdvihli“ nad rezervoár vody.

ocú Slančík

Na úprave studne pracovali počas celého roka.

V Novom Salaši 
zrenovovali cintorín
V októbri upravovali plochu cintorína, aby 
blížiaci sa sviatok Všetkých svätých prežili 
v krajšom prostredí. Začali aj s farbením 
oplotenia. Nový šat dostal aj sklad náradia 
a informačná tabuľa na cintoríne. Aby 
sme si mohli na cintoríne aj oddýchnuť, 
umiestnili tu aj päť lavičiek. Veríme, že 
budú hlavne pre starších občanov veľkou 
pomocou. Ukončené sú aj práce na 
potoku Terebľa, kde sa koryto potoka sa 
prehlbovalo, rozširovalo, betónovali sa 
piliere a svah sa spevňoval kameňom na 
miestach uložených v betóne. Cieľom je 
ochrana majetku pred povodňami. Práce 
realizujú Inžinierske stavby a investorom 
sú Lesy SR.

ocú N. Salaš

Zelený plot cintorín oživil.
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akO ich sláViMe

(pokračovanie na strane 3.)

Vianoce kedysi a dnes
V obci Kalša sa v niektorých rodinách oddávna tradovalo, že na 
Štedrý deň, keď gazdiná pripravovala kysnuté koláče - makovníky 
a orechovníky - nezabudla ani na statok, keď do cesta zapiekla 
strúčik cesnaku. Tento akože „koláč“ potom dal gazda ešte pred 
štedrou večerou dobytku, aby bol zdravý po celý rok.

Na Štedrý deň sa celá rodina postila a jedlo sa až večer, keď sa po-
dávali oplátky s medom, kapustnica, bobaľky s makom, tvarohom 
alebo aj s kyslou kapustou.

Na štedrovečernom stole sa pod obrus doprostred stola nasypalo 
obilie, aby bola bohatá úroda. Na roh stola sa pod obrus uložil 
chlieb, aby nikdy nechýbal. Doprostred stola dávali med, aby bola 
rodina zdravá a žila v láske. Pred štedrou večerou sa všetci členovia 
rodiny umyli v lavóre, pričom vo vode boli drobné mince, aby rodi-
na mala dostatok peňazí po celý rok.

Tieto zvyky sa v niektorých rodinách dodržiavajú dodnes.

Celkom dávnym zvykom, ktorý už asi vymizol z domácností, bolo 
ukladanie slamy pod štedrovečerný stôl. Slama symbolizovala na-
rodenie Ježiška v maštali. Nohy stola sa spojili reťazou, aby rodina 
držala pokope celý rok.

Ikebany, vyrobené obyvateľkami z Kalše, pomohli dobrej veci. Vý-
ťažok z ich predaja bol venovaný na charitu a na Detskú onkológiu. 

Výzdoba vždy iná
Výzdoba na Vianoce býva v každej obci iná. Zostalo niekoľko regio-
nálnych zvyklostí a tradícií aj v zdobení. V Slanskej Hute každoročne 
ozdobujú vianočný stromček, ktorý umiestňujú v strede obce, pri 
hasičskej zbrojnici. Taktiež skrášľujú aj budovu obecného úradu. 
Zdobiť majú povolené iba dospelí, ale aj tak najviac práce odvedú 
deti. Vyberajú vianočné gule, aj ozdoby od starých materí, umelé 
vločky, vetvičky či girlandy spájajú do nádherných dekorácií. Všetko 
spoločne osvetlia farebnými svetlami a atraktívnosti niet čo vyčítať. 
Každé Vianoce je stromček iný, jedinečný. A verte, že pri dnešnom 
výbere v obchodoch je rozhodovanie, na aký štýl si vyzdobiť obec, 
dosť ťažká úloha. Aj seniorov zapájajú, najmä spomínaním na ich 
detstvo a krásy Vianoc vo vtedajších časoch. Spoločne si sadajú za 
jeden stôl a kým oni hovoria o minulosti, tí mladší im darujú darček 
či folklórnu pieseň.

Pekná tradícia: Všetky deti z obce obdarúva dedinský Mikuláš.

V Blažiciach celkom tradične
Rodiny v Blažiciach sú zdravé po celý rok. Vianočnú večeru otvárajú 
klasickými oplátkami s medom a ešte pred kapustnicou a kaprom 
so šalátom si pochutnávajú na miestnych bobaľkách plnených 
makom, tvarohom či kapustou.

Byť so svojimi najbližšími
Tak, ako sa mení móda či technika, menia sa aj tradície. Technika 
napreduje stále, ale móda a tradície sa vracajú k tomu, čo tu už 
bolo. Niekedy sa stromčeky na dedine zdobili jednoducho tým, čo 
ľudia mali doma – jablkami, orechmi či slamenými bábikami. Dnes 
sa k tomu vraciame späť, nie preto, že ozdoby sú drahé, ale preto, 
že je to jednoduché a pekné.

Aj mladí ľudia začínajú chápať zmysel Vianoc. Prichádzajú domov, 
vychutnávajú si blízkosť rodiny, zvykov. Nemení sa ani štedrovečer-
né menu. Rodičia, starí rodičia a možno aj prarodičia nás učili ako sa 
zdobí stôl, ako sa varia a pečú typicky vianočné dobroty. Jediné, čo 
sa mení - a to je škoda - je fakt, že ľudia sa už nestretávajú tak často 
ako niekedy. Preto sa v Rákoši snažia, aby sa aj toto zmenilo. Pred-
vianočnú atmosféru si spríjemňujú spoločným stavaním snehuliakov 
a povianočnú náladu vylepšujú obecnou silvestrovskou zábavou.

Pri stavaní snehuliakov je veselo.

Sviatky… čarovné a pokojné.
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Oslavy Dňa mikrOregiónu

už po druhýkrát sa obyvatelia dvanástich obcí slanskej doliny 
stretli na spoločných oslavách. Predposledná augustová sobo-
ta v kalši priniesla priateľské stretnutia, futbalové súboje, aj 
tradíciu v kultúrnych vystúpeniach.

„Som rád, že po druhýkrát oslavujeme spolu. Vyšlo nám aj počasie, 
aj organizácia, všetkých to povzbudilo do ďalšej práce. Myslím, že 
v bohatom programe sa nájde každý,“ teší sa predseda mikroregió-
nu Štefan markovič.

Predpoludním na multifunkčnom ihrisku v Kalši prebiehal futbalový 
turnaj, do ktorého sa zapojili družstvá z Kalše, Slanca, Ruskova, Bla-
žíc, Slančíka, Slanskej Huty, Nového Salaša, Bohdanoviec a Vyšného 
Čaju. Zvíťazili futbalisti z Ruskova. Kto nie je veľkým fanúšikom 
futbalu, mohol sa prizerať na zručnosti družstiev dobrovoľných ha-
sičov z obcí mikroregiónu, ktorí sa riadne zapotili pri predvádzaní 
hasičskej techniky a disciplín, ktoré sú aj súčasťou súťaží dobro-
voľných hasičských zborov. Veľkou atrakciou, najmä pre najmen-
ších, bol vláčik, ktorý premával po Kalši od športového areálu po 
železničnú stanicu a späť.

Prehliadka toho najlepšieho z našich obcí
O druhej popoludní nastal čas na duchovné stíšenie sa. Začala  
sa svätá omša, ktorú celebroval emeritný biskup košickej arcidie-
cézy mons. alojz Tkáč. Pozvanie na svätú omšu prijali aj duchov-
ní otcovia z farností Slivník, Slanské Nové Mesto a Slanec. K jej 

dôstojnému priebehu prispel zbor Chorus Stefanus zo Slanca. 
V popoludňajšom kultúrnom programe vystúpili spevácke skupiny 
a folklórne súbory: Olšava z Ruskova, folklórna skupina z Bohdano-
viec, Ľudovníček a Orešnica zo Slanca, Čerešienka z Vyšného Čaju, 
Roňava, Štefan Tomčo, Františka kišová a Ján Farkaš zo Slanské-
ho Nového Mesta, Tanečná škola z Nového Salaša, Keľučanka zo 
Slančíka. Trošku z iného súdka boli vystúpenia gospelovej skupiny 
Elias z Ruskova a country skupiny Lady Jane. V podvečer sa deti 
bavili na detskej diskotéke a večer, po vystúpení skupiny Sčamba, 
ukončila oslavy diskotéka v réžii DJ Jarky.

Oslavy na dva dni
A prečo obyvatelia na oslavy prišli?

„Prišla som, lebo milujem ľudovú hudbu a tu jej bude neúrekom,“ 
tešila sa na program Alena z Rákoša.

„Stretla som tu ľudí, ktorých poznám, ale nestretávame sa každý 
deň. A dnes som sa ich prítomnosti znova potešila,“ vyznáva sa Jola-
na z Bohdanoviec.

„Som tu doma a vybehol som na pivko, stretávam tu spolužiakov zo 
školy. Je to fajn akcia,“ hovorí Miroslav z Kalše.

Už dnes sa tešíme na budúcoročné oslavy. Budú dvojdňové - 21. 
a 22. júna 2014 v Ruskove.

ocú Kalša / K. Jantošovičová

Oslavovali sme spoločne

O žalúdky všetkých prítomných sa počas osláv starali gulášpartie z Bohdano-
viec, Blažíc, Slančíka, Nového Salaša i Kalše.

Stovky domácich i hostí si nedali ujsť naše oslavy.

Folklórna scénka v podaní ženskej speváckej skupiny Olšava z Ruskova.

Chorus Stefanus zo Slanca
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sPOlOčenský živOT

Miesto školských lavíc šarkaniáda
Väčšia zábava ako v školských laviciach vládla v októbri na lúke pod 
prameňom, ktorý miestni poznajú ako Jóni studnička. Obec Slanec 
i základná škola tam pre všetky detváky zorganizovali šarkaniádu. 
Deťom sa takýto netradičný deň páčil. Dôvod na jesennú zábavku 
v prírode však bol prozaický – prerušenie dodávky elektriny na 
škole. Aj to však má niekedy cenu zlata.

ocú Slanec

Pestrofarebné, malé či väčšie, vlastnoručne maľované i kúpené šarkany zaplnili 
na celé predpoludnie oblohu.

Aby ho každý videl
v polovici augusta sa na slovensku zachraňovali hrady a hrad-
né zrúcaniny. už po druhýkrát sa noci hradných zrúcanín 
zúčastnili aj obyvatelia nášho mikroregiónu.
Hrad Slanec – dominanta regiónu - je výnimočný svojou architektú-
rou. „Veža Nebojsa je unikátna práve krákorcami v lúčovitej podobe. 
Našou prioritou je obnova hradu. Chceme pozitívne ovlyvňovať verejnú 
mienku, propagovať dedičstvo našich predkov,“ hovorí eduard gajdoš, 
predseda občianskeho združenia Zachráňme hrad Slanec.
Noc hradných zrúcanín bola atraktívna pre všetkých. Návštevníci 
sa z dôvodu obnovy hradu stretli v parku pod ním.Predviedli sa im 
šermiari, po zotmení zaujala ohňová šou. Najväčším prekvapením, 
najmä pre deti, boli strašidlá na ceste k hradu. Tí, ktorí na baterky či 
iné osvetlenie zabudli, tápali v tme, ale väčšinou ich niektorá osvet-
lená skupina zachránila. Trištvrtehodinka cestou na hrad ubehla 
a na jeho vchole všetkých čakalo prekvapenie – osvetlenie hradnej 
veže, celého hradu a nádherný ohňostroj. Hrad svietil celú noc.
„Hrad je moja srdcová záležitosť už niekoľko rokov a teším sa na 
okamih, keď ho vysvietia. Každé auto, ktoré po hlavnej ceste prejde, 
si ho iste všimne,“ hovorí Marcel. V lete hrad intenzívne obnovovali. 
Stabilizovali výpadky v múroch, na jeseň sa podarilo zastrešiť aj 
vežu. „Strecha je už dokončená, osadený je aj bleskozvod, ešte sa 
rieši uzemnenie, keďže ide o skalné podložie,“ uviedol Gajdoš. Obec 
podľa starostu Jozefa Belu chce, aby veža v budúcnosti slúžila pre 
turistov ako vyhliadka. Vyžaduje si to však ďalšie náročné práce 
a finančné granty. Na budúci rok by bola v pláne obnova vypadnu-
tých podlaží a ochodze veže.

Katarína Jantošovičová

Aj deti v Blažiciach na ich sviatok potešilo bábkové divadlo z Košíc.

Rýchle kolesá v Ruskove
Automobilový slalom, ktorý sa koná v rámci osláv Dni obce, je 
vyvrcholením celoročných aktivít 2 FDM Auto klubu Ruskov. Predchá-
dzajúce ročníky boli zaradené do Majstrovstiev Slovenska v slalome 
SAMŠ. Deviaty ročník bol zaradený do PDAutošport Cupu. Súťaže sa 
u nás zúčastnilo bezmála osemdesiat súťažiacich jazdcov. Zmerali si 
sily v troch meraných súťažných kolách. V prestávkach predvádzali 
svoje umenie majstri volantu. To, že podujatie je obľúbené a zaujíma-
vé nie len pre jazdcov, ale aj divákov svedčí aj vysoká účasť milovní-
kov a nadšencov motoristického športu. Už dnes pripravujú jubilejný 
10. ročník Ruskovského automobilového slalomu. Za vynikajúcu 
spoluprácu ďakujú obci Ruskov i všetkým fanúšikom rýchlych kolies.

ocú Ruskov

Dym a čiary po šmykoch boli typické pre tieto preteky.

Na počesť Ing. Imricha Tomka
V auguste si v Novom Salaši uctili Ing. Imricha Tomka, ktorý bol 
významným predstaviteľom Dobrovoľného hasičského zboru. 
Memoriál je významnou spoločenskou udalosťou, na ktorej sa 
zúčastnili družstvá z okolitých dedín a partnerskej obce Sedlice. 
Okrem jednoduchších hasičských disciplín si poobede zmerali sily 
vo futbale ženatí so slobodnými a večer sa priamo na ihrisku kona-
la tanečná zábava spolu so skupinou GM-BIRDS.

ocú N. Salaš

Na kopačkách to iskrilo, ale inak boli všetci priateľmi aj na ihrisku.

Oslava MDD začala detskou omšou
Deti počas oslavy svojho dňa vítali v kultúrnom dome sladkou cuk-
rovou vatou. Potom všetci vybehli vonku, kde začínalo maľovanie na 
chodník. Staršie dievčatá maľovali deťom na tvár krásne motívy a spo-
lu s deťmi prešli niekoľkými súťažami, za ktoré získali odmenu. Večer 
sa opekalo už zvyčajne na „Kašeľačke“ a vyvrcholením všetkého bolo 
púšťanie lampiónov šťastia, do ktorých si deti vpisovali svoje priania.

ocú N.Salaš

V kultúrnom dome pripravovala šperkárka Renáta Gabčová s deťmi darčeky.
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sPOmienky na leTO

iba dvakrát za rok prežívame deň, keď 
je naše slnko buď najďalej od rovníka, 
alebo naopak najbližšie k nemu. letný 
a zimný slnovrat. Ten zimný očakávame 
už o pár dní, letný sme príjemne prežili 
v slanci.
„Slávnosti letného slnovratu alebo Ján-
ske ohne organizujeme v našej obci už 
po druhýkrát. Ide o spoločné stretnutie 
ľudí z obce, z okolia. Atraktívnosť osláv je 
v pečení múčnych a zemiakových jedál pod 
holým nebom,“ hovorí Štefan andrejko, 
jeden z organizátorov Slávností letného 
slnovratu. Na troch peciach na drevo, ktoré 
Slanec dostal sponzorsky od firmy z Fiľa-
kova, to v júnové popoludnie už voňalo. 
Štyri družstvá piekli všakovaké dobroty. „Je 
to nadobecná akcia, pretože naše pozvanie 
piecť i zaspievať prijal Ženský spevácky zbor 
Hutčanka z Vyšnej Hutky, ale silné zastúpe-
nie tu majú aj domáci kuchári. Pečú možno 
podobné jedlá, ale ich recepty sa najmä 

výslednou chuťou dosť odlišujú,“ pochvaľuje 
si pre obyvateľov unikátnu akciu starosta 
Slanca Jozef Bela.
Kuchárky z Hutčanky upiekli vyše sto 
kusov gombovcov i čeregov, ktorých chuť 
mi pripomenula moju babičku. Akcia sa 
mimoriadne páčila učiteľkám z materskej 
a základnej školy v Slanci, ktorým „velila“ 
riaditeľka Helena Štíbelová: „Je to lepšie 
varenie ako na plyne. Najmä naše zemiako-
vé placky vyzerajú i chutia vynikajúco.“
Zahanbiť sa nedala ani mladá krv. Aj keď 
doma už varia na moderných sporákoch, 
tie na drevo im tiež vyhovovali. lucia Pet-
rišinová, Henrieta červeňáková a katka 
slováková vlastnoručne upiekli šišky, ktoré 
naplnili džemom. Ako jediný chlap medzi 
dámami sa v kuchárskej zástere zvŕtal  
imrich ivan, ktorý spolu s manželkou Annou  
ponúkli kežmarské lokše a spišské pirohy.
Kuchári si pochvaľovali čistotu práce 
i rýchlosť pečenia. Okoloidúcim ponúkané 

dobroty chutili možno viac ako každoročne 
obľúbený poľovnícky guľaš či laci pečené.
Slávnosti letného slnovratu doslova „odpá-
lili“ vatrou - Jánskymi ohňami, ktoré v ten 
večer horeli na viacerých miestach v obci.

Katarína Jantošovičová

Šišky plnené džemom od najmladších účastníčok 
chutili naozaj fantasticky.

Expozície venované artefaktom II.svetovej vojny, histórii obce 
a hradu Slanec, etnografii a zariadenie tzv. Slaneckej izby lákajú 
už dva roky stovky návštevníkov do Múzea a Infocentra v Slan-
ci. Návštevníci spájajú prehliadku múzea s výstupom na hradný 
kopec, kde je atrakciou obnova, rekonštrukcia hradného nádvoria 
a stavebné unikáty v nadmorskej výške 530 metrov. Po prehliadke 
múzea sa väčšina zapíše do Knihy návštev. S odstupom času tak 
popri slovenskom a českom registrujeme aj texty v maďarčine, 
angličtine, nemčine, ukrajinčine či poľštine, pričom každý autorský 
príspevok v sebe nesie slová obdivu a nadšenia. Pani z Vancouveru, 
manželský pár zo štátu Arkansas v USA, biskup eparchiátu gréc-
ko-katolíckej cirkvi Odessko-Krymskej, rodáci zo Slanca žijúci dnes 
v Berlíne, Švajčiari, Pražáci, hostia z Olomouca, Českej Třebovej, 
maďarského Szerencsu, Hercegkútu, jednotlivci i skupinky z Brati-

slavy, Žiliny, Popradu, Handlovej, peší turisti i cykloturisti, staros-
tovia Mikroregiónu Slanec, žiaci zo ZŠ Slanec, turistický krúžok 
z Bohdanoviec, i študenti škôl z Trebišova, Rožňavy, Košíc – to je 
len zlomok zaujímavých absolventov prehliadky exponátov v tomto 
malom, ale zaujímavom múzeu. „Tri novomanželské páry sa v deň 
sobáša zvečnili v kulise exponátov, vnučka baróna, priateľa grófa 
Forgácha, s nostalgiou zachytila dostupné informácie o minulosti,“ 
hovorí o návštevníkoch múzea šéf Infocentra Štefan andrejko.
Po desaťročiach nečinnosti sa v tomto kúte regiónu kladú základy 
bohatého turistického ruchu. Blízkosť maďarského hradu Fűzér, 
cyklotrasy a náučné chodníky atraktívnym chotárom Chránenej 
krajinnej oblasti Milič len znásobujú význam lokality. Vytvorenie 
ľudového múzea bolo preto prirodzeným aktom tejto mozaiky.

ocú Slanec

Posledný augustový deň zorganizovala obec Čečehov pri príleži-
tosti Výročia SNP spomienkovú vatru. Skôr ako ju zapálili, osem 
družstiev súťažilo vo varení guľáša. Medzi nimi prvýkrát aj kuchári 
z Blažíc - Juraj Gmitro, Ľubomír Begáni, martin Škodi, Ján Pazič, 
matúš maťašovský, marek Hudák a marcel Jambor, ktorých 
guľáš odmenili 3. miestom. O dobrú náladu a zábavu sa postarala 
ľudová hudba Cifra. ocú Blažice

Títo chlapi vedia, ako variť originálny blažický guľáš.

Návrat k letnému slnovratu

Múzeum Slanec už má dva roky

Muži z Blažíc kuchármiV rámci programu Rozhanovských folklórnych slávností 
22. júna 2013 v kultúrnom dome v Bohdanovciach privítali 
folklórny súbor z Rumunska a Folklórny súbor Jahodná. 
Spolu s nimi prvýkrát vystúpili aj bohdanovskí seniori.
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POzvánky na zimné akcie / TalenT z naŠicH OBcí

Pokoj počas Vianoc, 
zábava na Silvestra

Vyzdobte si dom, 
stromček i perníky

vianoce sú už tradične časom, keď sa radujeme, obdarúvame, 
oddychujeme a po ich skončení aj zabávame. navyše, žiaci 
majú dva týždne prázdnin. ako tento čas plnohodnotne využiť?

v Bohdanovciach už 19. decembra budú na Vianočnej akadémii 
v kultúrnom dome sláviť Vianoce. Pestrý program pripravujú deti 
a žiaci materskej a základnej školy. A v posledný deň roka sa pred 
obecným úradom budeme lúčiť s rokom 2013. Určite príďte, nebu-
de chýbať ohňostroj ani hudba.
V nedeľu 15. decembra pozýva obecný úrad v slanskej Hute na 
vianočné posedenie dôchodcov v kultúrnom stredisku so začiat-
kom o 15.00 hodine. Nový rok budú na prelome rokov očakávať 
aj tu. Od 19.00 hodiny sa na Silvestra v kultúrnom stredisku začína 
Silvestrovská zábava.
Tých najmenších poteší 20. decembra Mikuláš, ktorý zavíta pod 
jedličku v materskej škole v nižnom čaji. Aby ste nevynechali 
novoročný prípitok, príďte 31. 12. od 20.00 hodiny na Silvestra 
do kultúrneho domu. Vstup je voľný, ale občerstvenie si prineste 
vlastné.
Plakety s poďakovaním za finančný príspevok na výstavbu Domu 
smútku v slančíku bude odovzdávať starosta obce 29. decembra. 
Súčasťou podujatia bude aj obecné posedenie so seniormi k kul-
túrnom dome od 15. hodiny.

Chcete si vyzdobiť vianočný stromček vlastnoručne vyrobenými 
ikebanami, dozdobiť perníčky či vyrobiť originálne ozdoby zo 
šúpolia? Môžete sa to všetko naučiť v piatok a sobotu 13. a 14. 
decembra na obecnom úrade vo vyšnom čaji. V čase od 15.00 
obecný úrad organizuje tvorivé dielne pre deti, od 18.00 hodiny 
pre dospelých.

Vlani mali dielne veľký úspech

Vianočný stolný tenis
Ak si chcete medzi sviatkami trochu zašportovať, prijmite pozva-
nie na stolnotenisový Vianočný turnaj 2013, ktorý sa bude konať 
v kultúrnom dome v Novom Salaši dňa 29. 12. 2013 so začiatkom 
o 14:00 hodine.  ocú N. Salaš

Veselica v Ruskove
Obecný úrad v Ruskove pozýva na Silvestrovskú veselicu a uvítanie 
Nového roka 31. decembra od 19,00 hodiny do športového areálu 
v obci.  ocú Ruskov

komik a šoumen z ruskova

Vzorom mu je Jim Carrey a Mr. Bean
má len 22 rokov a už zabáva ľudí. moderuje regionálne oslavy, 
vystupuje v talentovej súťaži, zabáva tancom i imitáciami zná-
mych ľudí. Tomáš Hudák, rodák z ruskova.

„Je ťažké povedať, či zabávať ľudí je ľahké“, smeje sa Tomáš pri 
mojej prvej otázke. „Komickými vystúpeniami pre rôznu vekovú 
kategóriu zabávam ľudí, využívam pri tom modernú techniku, zvu-
kové efekty. Snažím sa, aby boli moje vystúpenia niečim výnimočné. 
Aj pre starších, ktorým sa páči niečo iné, ako nám mladým.“ Tomáš 
sa neživí len vystupovaním pred publikom, ale pracuje v športo-
vom obchode ako servisák a predavač. K športu má vrelý vzťah, 
ale hovorené slovo – to je pre neho ako povolený doping. „Už od 
mala som hral na škole divadlo s pani učiteľkou Sinčákovou, ktorá 
ma k tomu viedla. Časom som zistil, že ma baví baviť ľudí. Potom 
som si bral príklad od známych komikov ako Mr.Bean alebo Jim 
Carrey.“ Vraj ste aj sám skúsili súťaž talentov, nedá mi neopýtať 
sa na česko-slovenskú šou. „Áno, zučastnil som sa sútaže Česko 
- Slovensko má talent a suťažil som s číslom od Michaela Courte-
manchea „Drummer“ čo je vlastne hra na neviditeľné bicie. Je to 
komické vystúpenie, ktoré málokto pozná. Aj keby som nepostúpil 

do semifinále, skusim to opäť o rok.“ Tomáš je veselý chlapík, ktorý 
však zažil v živote aj smutné chvíle. Čo s tým? „Treba sa nad tým 
povzniesť a ísť ďalej. Humor máme všetci v sebe a život treba brať 
optimisticky,“ hovorí mladík, ktorého snom je hrať vo filme. Tak mu 
držme palce, aby sme mohli raz hrdo povedať: Tento skvelý herec 
je náš!

Katarína Jantošovičová

Tomáš počas šou Česko – Slovensko má talent

Aby sme úplne nezleniveli
Pohyb po náročných sviatkoch nám prospeje. Obec slančík 
pripravuje na 25. januára pre všetky obce 41. ročník Pochodu 
vďaky. Na 16 km pešiu túru sa vydáme zo Slančíka na Dargov. 
Na Loveckom zámku – v polovici cesty – bude občerstvova-
cia pauza, kde bude možné si opiecť slaninku alebo klobásu. 
Naspäť nás už dovezú autobusy. ocú Slančík
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Cyklisti medzinárodných pretekov „Okolo 
Slovenska“ v tomto roku po prvýkrát vo 
svojej histórii prechádzali aj obcami Slan-
ského mikroregiónu.
Druhá etapa, ktorá štartovala v Košiciach 

a cieľom bolo Humenné, prechádzala cez 
obce Ruskov, Blažice, Bohdanovce, Rákoš, 
Slanec a Slanské Nové Mesto. Obyvatelia 
tak mohli naživo vychutnať atmosféru 
veľkých pretekov.

Významné celoslovenské cyklistické preteky obohatili aj naše obce.

V areáli základnej školy vyrástlo nové 
športovisko. „Vybudovali sme spevnenú 
plochu, ktorá bude slúžiť všetkým občanom 
obce, predovšetkým však našim deťom 
v zime ako ľadová plocha na korčuľovanie 

a hokej. V lete ju budeme využívať na letné 
športy,“ informuje starostka obce Marta 
Gamrátová. Ľadovú plochu realizovali 
s prispením dotácie z Úradu vlády SR, 
zvyšok doplatila obec.

Po dvoch víťazstvách - na halovej súťaži 
v Čani a v zápolení mladých hasičov v Rus-
kove - získali dievčatá z Nového Salaša 
pod vedením aďky Herteľovej prvenstvo 
v tohtoročnej lige. Súťaží sa zúčastňovali: 
sára kallaiová, lea kallaiová, simona 
víglaská, Barborka Herteľová, laura 
Tomková, Bianka Štullerová, Martina 
Mikušiaková, Dominika strišovská, Petra 
Bajusová, Paula Bajusová.

Úspešný rok majú za sebou aj hasičky 
zo Slančíka. Na jar boli na halovej súťaži 
druhé, v Ruskove striebro obhájili,rovnako 
aj na súťaži v Kecerovciach. Hasičskú súťaž 
v Novom Salaši v auguste vyhrali a na 
jesennej súťaž v Štóse boli druhé. Chlapci, 

dorastenci aj muži si zaknihovali 4. miesta. 
Medzi najlepších jednotlivcov z obce pat-
ria Patrícia Šipošová a Števo Takáč.

ocú N. Salaš a Slančík

Najlepší tím dobrovoľných hasičov z regiónu

Rožňava, Sobrance, či Šaca. Futbalové 
mužstvá aj z týchto miest sa na jeseň 2013 
predstavili vo vynovenom športovom 
areáli v Kalši. „A“ mužstvo TJ Mladosť Kalša 
je totiž nováčikom v 5. futbalovej lige 
v skupine JUH. Do tejto regionálnej súťaže 
sa prepracovalo postupne z II. triedy okre-
su Košice-okolie, cez. I. triedu a napokon 
cez Košicko-Gemerskú skupinu VI. ligy. 
V ostrých zápoleniach s protivníkmi z väč-
ších a zároveň ekonomicky silnejších obcí 
či miest si Kalšania počínajú veľmi dobre. 
Po 16 kolách majú na konte 24 bodov, 
čo im prinieslo 6. priečku. Na koncepčnú 
poctivú prácu trénerského matadora  
P. Hardu nadviazal jeho bývalý zverenec 
r. žaludek spolu so svojimi zverencami, 
ktorí si kvalitnými výkonmi vyslúžili uzna-
nie nielen od domácich priaznivcov, ale 
aj od divákov zo susedných obcí. Vďaka 
aktívnemu prístupu ľudí zaangažovaných 
v kalšanskom futbale si fanúšikovia i hráči 
môžu futbal vychutnávať vo veľmi kvalit-
ných podmienkach. Za európske peniaze 
bolo vynovené kompletné oplotenie 
areálu, vybudovaný amfiteáter, modernú 
podobu dostal interiér budovy i lavičky 
pre náhradníkov. Najvýraznejšou zmenou 
prešla samotná hracia plocha, ktorá bola 
rozšírená, vyrovnaná a zdobí ju nádherný 
trávnik. To je naozaj nevyhnutné, keďže 
ju okrem „A“ mužstva využívajú ďalšie tri 
tímy štartujúce v okresných futbalových 
súťažiach pod hlavičkou TJ Mladosť Kalša. 
„B“ mužstvo dospelých pôsobí v III. triede, 
dorastenci v I. triede v skupine A a veľkým 
prísľubom pre budúcnosť futbalu v Kalši 
sú tí najmenší – minižiaci, ktorí úspešne 
účinkujú v III. triede okresu Košice-okolie.

ocú Kalša

Malé obce vo veľkých pretekoch

Ďalšie športovisko v Bohdanovciach

Prvenstvo v lige mladých hasičov

Futbal 
v Kalši ožil
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Beh Olšavskou dolinou
V Blažiciach sa pobeží 39. ročník medzinárodného polmaratónu 2. marca 2014


