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Svet sa po novembri zmení.
Hlásili komentátori a politológovia po
zverejnení
výsledkov
amerických
prezidentských volieb.

Hokej EKOSVIP - HT SH - CBR 2-3
Historické okienko: Advent

Poznáte teóriu o efekte motýlieho
krídla? Hovorí, že aj najmenší záchvev
krídel motýľa v jednej časti sveta vie
ovplyvniť počasie na jeho opačnom
konci. Tak trochu to platí aj v politike.
Zvlášť, keď oným „motýľom“ je
americký prezident.
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Novinky
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Záverom

7

Pravda je taká, že svet sa mení
každý deň. Ono je to vlastne všetko
o fyzike. Newtonov zákon akcie
a reakcie platí na prírodu, politiku,
biznis i na medziľudské vzťahy.

Okrem toho, čo sa u nás vo firme
dialo v novembri, sa môžete dočítať aj o
tom, ako bude prebiehať organizácia
záveru pracovného roka 2016 a začiatku
nového pracovného roka 2017.

V novembri sa začal advent,
možno najkrajšie obdobie roka. Prajem
nám všetkým príjemný predvianočný
čas.

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka
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HOKEJ KHL 15.11.2016

HOKEJ EKO SVIP – HT SH – CBR

Do tretice všetko dobré, mohli si
povedať naši kolegovia, ktorí naživo
sledovali víťazný zápas hokejovej KHL.
Slovan Bratislava porazil fínsky tím
Jokerit Helsinki 2:1.

Krása a energia najrýchlejšieho
kolektívneho športu zlákala na ľad aj
našich kolegov. Nabrúsili korčule,
obliekli výstroj a dresy, pozahýnali
hokejky a hor sa do súbojov.
Ich hokejové súboje sa budú
odohrávať vždy v utorok popoludní v
novopostavenom a len v novembri
otvorenom hokejovom štadióne PSK
aréna na sídlisku Sekčov v Prešove.
V časopise Vám prinášame pár
fotografií zo zápasov našich bielych
proti našim modrým.

Totiž, v dvoch zápasoch, na
ktorých sme sa zúčastnili v predošlých
rokoch, Slovan so svojimi súpermi
prehral. Víťazná atmosféra je predsa len
veselšia.

Obr. Zápas č. 1
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Časť prvého vzájomného zápasu
našich kolegov si môžete pozrieť vo
videu, ktoré nakrútil 22.11.2016 Majo
Nemec: https://youtu.be/PFIuw-rnw3U.
Video si môžete aj dohľadať na youtube
ako: EKO SVIP hokej 22.11.2016.

Vyzerá to trochu ako spomalené
zábery, ale v tejto „rýchlosti“ sa hralo :)
Veríme však, že časom sa herný prejav
našich kolegov a spolupracovníkov ešte
zlepší.

Koniec koncov už druhý zápas
29.11.2016 bol dôkazom toho, že
s časom stráveným na ľade prichádzajú
skúsenosti a zručnosť.

Milí kolegovia. Hviezdy NHL
z vás už isto nebudú :) Ale stále môžete
byť vzorom pre svoje deti. V tom, ako
je treba nájsť si v šialenom kolobehu
života čas na seba, na šport, na zábavu,
na relax. Nech vám to zanietenie vydrží
čo najdlhšie. My budeme vašu kariéru
hokejových hráčov sledovať aj naďalej
a radi prinesieme aj ďalšie fotografie a
videá.

Zároveň pozývame všetkých,
ktorí by chceli prísť povzbudiť našich
hráčov v jednom či druhom tíme. Každý
utorok od 17:50 do 18:50 hod. na to
máte možnosť.
(pozn. red. Ďakujem za poskytnuté
fotografie.)

3

1. sviečka – zapaľuje sa na prvú
adventnú nedeľu. Sviečka sa volá
NÁDEJ. Podľa starých zvykov by ju
malo zapáliť najmladšie dieťa rodiny.

HISTORICKÉ OKIENKO:
ADVENT

Advent (po latinsky adventus = príchod)
sa v kresťanských krajinách slávi od
doby pápeža Gregora Veľkého, ktorý ho
zaviedol okolo roku 600. Jeho trvanie sa
v minulosti pohybovalo od 4 do 8
týždňov. V 10. storočí sa ustálilo na
dnešných 4 týždňoch.

2. sviečka – zapaľuje sa na druhú
adventnú nedeľu. Volá sa MIER a malo
by ju zapáliť najstaršie dieťa rodiny.
3. sviečka – zapaľuje sa na tretiu
adventnú
nedeľu.
Volá
sa
PRIATEĽSTVO a podľa zvyklostí ju
zapaľuje matka rodiny.

Advent sa začína prvou nedeľou po 26.
novembri. Každá zo štyroch nedieľ pred
Vianocami má svoje špeciálne meno. Po
železnej príde bronzová, strieborná
a nakoniec zlatá.

4. sviečka – zapaľuje sa na štvrtú
adventnú nedeľu. Sviečka sa volá
LÁSKA a zapaľuje ju otec rodiny.

Advent je obdobím pokánia, zamyslenia
sa nad sebou. Okrem každoročne
opakovaného historického príchodu
symbolizuje advent aj čakanie na
apokalyptický druhý príchod Krista.

5. sviečka – zapaľuje sa na Štedrý deň
po západe slnka. Symbolizuje príchod
Krista.

Adventný veniec
Symbolom adventu je adventný veniec.
Bez sviečok sa používa na zdobenie
dverí,
so
sviečkami
slúži
na
odpočítavanie
štyroch
adventných
týždňov. Zvyk postupného zapaľovania
sviec na venci sa k nám dostal v 30.
rokoch 20. storočia z Nemecka.
Farbou adventu je fialová. Vyjadruje
dôstojnosť a pokánie. Sviečky a stuhy
na venci by tak mali byť fialové, okrem
tretej v poradí, ktorá by mala byť
ružová. Sviečky na venci sa majú
zapaľovať proti smeru hodinových
ručičiek. Niektoré adventné vence majú
aj piatu bielu sviecu uprostred.
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Dnes
sa
výzdoba
a farebnosť
adventných
vencov
riadi
viac
módnosťou,
ako
tradíciami
a symbolikou. Podstata však ostáva.

Sviatok sv. Ondreja 30. novembra –
Sv. Ondrej je patrónom neviest.
V ľudovej tradícii sa tento deň spájal
s bohatými praktikami zameranými na
veštby o vydaji.

Ďalšie zvyky počas adventu

Varenie halušiek s lístočkami, liatie
olova, brechot psov pri trasení plotom,
klopanie na kurník o polnoci, siatie
konope na kôpke hnoja. Stačí si len
vybrať :)

Roráty – dodnes zachované ranné omše
v období adventu dostali svoje meno od
slov úvodného žalmu v latinčine:
„Rorate coeli desuper“, kde sa hovorí:
„Rosu dajte nebesá zhora, otvor sa zem
a daj nám Spasiteľa...“

Sviatok sv. Barbory 4.decembra – Sv.
Barbora je patrónkou baníkov či
hasičov. V tento deň chodievali dievčatá
od domu k domu s bielou šatkou na
hlave a s pomúčenou tvárou a husím
krídlom
alebo
metlou
zametali
príbytky.

Roráty majú svoju krásnu atmosféru.
Všade je tma, svietia len sviece
v lampášoch. A v odlesku sviec žiari
očakávanie. Mne stále príde na um
Rúfusovo:
„...šťastie
je
v jeho
dosahovaní, nie v jeho dosiahnutí“.

Aj s Barborou je spojená nádej
slobodných dievčat: ak čerešňová
halúzka odtrhnutá v tento deň do Vianoc
zakvitla, veštilo to vydaj.

Malý pôst – od Kataríny do Štefana
platil v minulosti a aj dodnes sa na
mnohých miestach dodržiava zákaz
tanečných zábav a svadieb. Akoby celý
svet stíchol. A prizeral sa zápasu dobra
a zla.

Sviatok sv. Lucie 13. december –
najväčší stridží deň, lebo pred
zavedením gregoriánskeho kalendára to
bol najkratší deň v roku. Zlé sily,
ktorých činnosť mala podľa povier
v tento deň vrcholiť, sa zaháňali hlukom
v obciach a na krížnych cestách.

Stridžie dni – podľa povier bola počas
týchto
dní
zvýšená
aktivita
nepriaznivých síl a bolo dovolené proti
nim „čarovať“.

Mnohé aj mladšie dievčatá isto poznajú
zvyk spájaný so sviatkom Lucie: na
trinásť lístočkov sa napíšu mená
chlapcov. Od Lucie do Vianoc sa vždy
jeden lístok vytiahne a zahodí. Ten,
ktorý ostane na Štedrý deň, prezradí
meno budúceho ženícha.

V kalendári v čase adventu svietia mená
niekoľkých svätcov. S mnohými sú
spájané ľudové tradície, ktoré sa dnes
síce nedodržiavajú tak ako v minulosti,
ale možno by stálo za to nechať sa
inšpirovať a vniesť do nášho adventu
kúsok magična.
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•

NOVINKY
november 2016
•

a obec

Súťaž
o najkrajšie
mesto
Slovenska 2016 vyhrala Spišská Nová
Ves. Na druhom mieste sa umiestnila
Levoča a tretí bol Bardejov. Sabinov sa
posunul na 8. miesto a Prešov skončil
15.

Organizácia záveru roka 2016

Milí kolegovia. Takto sa budú
konať naše tradičné koncoročné
podujatia a udalosti:
dátum
do 21.12.2016

Najkrajšie
mesto
Slovenska 2016

udalosť
sťahovanie strojov
a áut zo stavieb,
príprava na zimu

Obr. Mesto Spišská Nová Ves
zdroj: citytaxisnv.sk

21.12.2016
22.12.2016

Najkrajšou obcou sa stali
Smižany (okr. Spišská N.V.), druhý bol
Halič (okr. Lučenec) a tretí Divín (okr.
Lučenec).

zabíjačka
slávnostný záver
roka
v Hoteli
Mladosť

Obr. Obec Smižany
zdroj: mapio.net

23.12.2016 –
8.1.2017
9.1.2017

Súťaž prebiehala hlasovaním
verejnosti
na
celoslovenskom
informačnom portáli slovakregion.sk od
začiatku apríla do konca októbra.

celofiremná
dovolenka
úvodné školenia

Prípadné zmeny v organizácií týchto udalostí
budú včas oznámené.
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V novembri sa začal advent
a Vianoce sú každým dňom bližšie.

ZÁVEROM

Som novembrové dieťa a mám
tento mesiac naozaj rada. Doznieva
v ňom jeseň. Farebné sú stromy
aj cintoríny. A cítiť už aj zimu. Prvý
sneh poletuje vo vzduchu. A prvý mráz
štípe na lícach a kreslí na okná
umelecké diela.

Ticho a pokoj a melancholická
nálada zvláštne mixnuté s očakávaním
radosti. Akoby sme boli na pomedzí
dvoch svetov. Už nie je jeseň. Ešte nie
je zima. To je november.

Stačí zavrieť oči. A nechať sa
unášať atmosférou. V nose pošteklí
sladká vôňa škorice a medovníkov.
V ušiach zaznie obľúbená koleda či
vianočná pieseň.
A potom sa pusťte do práce:
Vyzdobte si príbytky, poupratujte si
v sebe, darujte blízkym svoj čas
a pozornosť.

Milí kolegovia, prežite blížiace sa
vianočné sviatky v kruhu vašich rodín
a priateľov. Prežite ich v pokoji,
v radosti, v rodinnej pohode.
Oddychujte, relaxujte, naberajte sily.
Nevieme totiž, aký rok nás čaká. Ale
isté je, že šťastie praje pripraveným.

EKO SVIP, s.r.o., 2016
zverejnené na: www.ekosvip.sk
Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať
na e-mail: marketing@ekosvip.sk.
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