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70. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE SLOVINKY
Mnohí z nás si v tejto uponáhľanej dobe ani neuvedomujeme, že prešlo 70 rokov.
22.január 1945 bol pre našu obec veľmi dôležitý.
,, Slovinky sú slobodné´´.
Pre nás úplne bežná vec, no pre našich predkov
to bol určite jeden z najkrajších dní ich života. Mať
pocit slobody a vedieť, že je tu ešte predsa pre nich
nejaká budúcnosť, to je to, na čo si dnes spomínajú
naši starí a prastarí rodičia. Dnešná mládež a deti si
to ťažko vedia predstaviť, no ich predkovia na tento
deň, OSLOBODENIE SLOVINIEK, určite spomínajú
veľmi radi.
Tak si pripomeňme udalosti z minulosti aspoň pár
vetami. Čo sa u nás, v našej krásnej obci, muselo
udiať, aby mohla byť dnes tým, čím je.
redaktorka, Ing. Petronela Ďurčiová

životoch. Zničené boli komunikácie, mosty, budovy a
priemysel. Nemci a ich miestní prisluhovači povraždili
desiatky bezbranných ľudí. Spišská Nová Ves bola
oslobodená jednotkami sovietskej armády 27. januára 1945. Počas bojov o mesto položilo svoje životy
21 sovietských vojakov a dôstojníkov.

Oslobodenie miest a obcí okresov
Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica:
21. januára 1945 – Gelnica, Hrišovce, Jaklovce,
Kluknava, Kojšov, Margecany, Richnava, Veľký
Folkmár, Žakarovce

22. januára 1945 – Helcmanovce, Mníšek nad
Hnilcom, Prakovce, Slovinky
23. januára 1945 – Poráč, Rudňany, Smolnícka
Huta, Švedlár, Smolník, Vyšný Slavkov
24. januára 1945 – Brutovce, Henclová, Hnilčík,
Nálepkovo, Nižné Repaše, Olšavica, Slatvina, Stará
Voda, Teplička, Úhorná, Vojovce, Vyšné Repaše,
Vitkovce, Závadka
25. januára 1945 – Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Bugľovce, Bystrany, Domanovce, Dúbrava,
Granč – Petrovce, Harakovce, Hincovce, Chrasť nad
Hornádom, Jablonov,

Článok: (zdroj: www. Kvhbeskydy.sk)
Okres Spišská Nová Ves bol oslobodený Červenou
armádou, jednotkami 1. československého armádneho zboru a jednotkami 4. rumunskej armády v
dňoch 21. – 28. januára 1945. Po oslobodení Košíc
a Prešova postupovala dolinou Hornádu sovietská
18. armáda pod velením generála A. I. Gastiloviča
smerom na Vysoké Tatry. Od Sabinova, údolím rieky
Torysy, postupoval k okresu Spišská Nová Ves 1.
čs. armádny zbor. Z juhu sa približovali vojská 2.
ukrajinského frontu so začlenenými jednotkami 4.
rumunskej armády.
Pred postupujúcou oslobodzujúcou sovietskou
armádou a jednotkami 1. čs. armádneho zboru si
fašisti vybudovali v levočskom pohorí silnú obranu.
Jednotky 1. čs. armádneho zboru ale obranu nepriateľa prelomili a prinútili ho ustúpiť smerom na
Levoču. 3. čs. brigáda spolu so sovietskou divíziou
útokom prelomili nemeckú obranu a 27. januára
1945 oslobodili Levoču. Ustupujúce nepriateľské
jednotky spôsobili na území spišskonovoveského
okresu veľké materiálne škody a straty na ľudských
Jamník, Kaľava, Klčov, Kolinovce, Krompachy,
Katúň, Lúčka, Lieskovany,
Markušovce, Nemešany, Olšavka, Ordzoviany,
Poľanovce, Pongracovce, Pavľany,
Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Studenec,
Spišský Hrušov, Torysky, Závada,
Žehra
26. januára 1945 – Danišovce, Doľany, Hnilec,
Matejovce, Mlynky, Odorín, Olcnava, Spišský Hrhov
27. januára 1945 – Arnutovce, Dlhé Stráže, Dravce,
Harichovce, Iliašovce, Kurimany, Levoča,Letanovce,
Spišská Nová Ves, Smižany, Spišské Tomášovce,
Spišský Štvrtok,
Uloža
28. januára 1945 – Betlanovce, Hrabušice
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SLOVINSKÝ OBČASNÍK
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Projekty financované z EÚ fondov:

ZATEPLENIE BUDOVY OBECNÉHO
ÚRADU SLOVINKY – dotácia
z environmentálneho fondu
Celková cena: 136 519,08 EUR, z toho
129 693,12 EUR je dotácia z environmentálneho
fondu a 6 825,96,- EUR z vlastných zdrojov
Celkovým zateplením budovy Obecného úradu
spolu s odstránením technických porúch bude
dosiahnutá úspora prevádzkových nákladov hlavne
v súvislosti s vykurovaním.
Dátum realizácie: apríl - júl 2015

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V OBCI
SLOVINKY:
Cena celkom vrátane DPH: 2 267 619,23 EUR,
z toho 2 154 238,27 EUR je nenávratný finančný
príspevok z prostriedkov pre OP Životné prostredie,
a 113 380,96 EUR z vlastných zdrojov.
Potoky: Gelnický potok a Bezmenný potok – zo
Zákuťa
Dátum realizácie: rok 2015/2016

MÔJ NÁZOR
V rámci svojej prezentácie by som rád analyzoval
stav, ktorý nastal po odmietnutí jedného významnému projektu, ktorý mohol byť v krátkom čase
zrealizovaný a súvisel s rozvojom obce.
V súvislosti s výstavbou bytového domu obecné
zastupiteľstvo prijalo v roku 2013 uznesenie č.
XII/112/2013, ktorým schválilo prenájom časti pozemkov spoločnosti Rekom s. r. o Košice za účelom
výstavby bytového domu.
V roku 2015 obecné zastupiteľstvo na zasadnutí
dňa 19.2.2015 však neprijalo uznesenia, ktorých
prijatie bolo podmienkou začatia stavebných prác
na predmetnom bytovom dome.
Vzniknutý stav možno analyzovať z rôznych hľadísk.
Aspekt právny: obec je právnická osoba a ako taká
je v občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych
vzťahoch v rovnocennom postavení voči iným subjektom. Ak sa stáva subjektom záväzkového (zmluvného)
vzťahu a ak poruší svoju povinnosť zo záväzkového
vzťahu, môže si poškodená strana uplatniť nárok na
náhradu vzniknutej škody.

Aspekt morálny: každý subjekt, či už fyzická
alebo právnická osoba sa stáva nedôveryhodným
partnerom pre budúci právny vzťah s kýmkoľvek, ak
v priebehu nejakého procesu (napr. príprava a realizácia investičného zámeru) zmení svoje deklarované
stanovisko.
Aspekt politický: v prípade rozhodnutí obecného zastupiteľstva možno hovoriť len o politickej
a morálnej zodpovednosti voči svojim občanom za
svoje rozhodnutia, a nie o zodpovednosti zákonnej.
Preto môžu nastať aj situácie, kedy sa nerešpektujú
uznesenia prijaté v minulosti, absentuje kontinuita
rozhodnutí a poslanci obecného zastupiteľstva si
uvedomujú len tú skutočnosť, že mandát poslanca
je reprezentatívny (voľný).
Bc. Jozef Mnich
zástupca starostky obce

KRIMINALITA NAŠEJ OBCE
V prvom rade by sme chceli upriamiť pozornosť na
nelegálne (čierne) skládky. Po tom, ako prišla jar
a sneh sa roztopil, ukázala sa zlá stránka občanov
našej obce. Na niekoľkých miestach obce sa objavili
haldy odpadu, ako napríklad plasty, kovy ale i bio
odpad. Občania sa sťažovali na kopu vyhodených
koží z oviec, ktoré boli vyhodené priamo na Dorotei
na miestach bývalej bane. S niektorými druhmi
odpadu sa príroda vysporiada až za niekoľko sto
rokov, preto je každé znečistenie prírody od škodcov
veľmi nezodpovedné.
Ďalej chceme upozorniť občanov, hlavne starších
a osamelých, že sa po obciach zas a znova pohybujú
cudzí ľudia, ktorí si týchto starších ľudí vyhliadnu
a votrú sa do ich domácnosti za účelom získania
peňazí, alebo iného lupu. Aj keď sú takýchto podvodníkov plné správy, stále sa nájdu obete, ktoré

na ich dôverčivosť trpko doplácajú. Preto aj mladší
obyvatelia našej obce pripomeňte svojím rodičom
a prarodičom, aby boli veľmi obozretní.
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SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM
85-roční
Helena Mižikárová
Helena Petruňová
80-roční
Helena Letanovská
Mária Ontková
75-roční
Mária Ďorková
Mária Marasová
Štefan Ondko
Jozef Pijala
Štefan Seman
70-roční
Anna Bencková
Ladislav Fryc
Mária Mnichová
Ján Pačan
Anna Pačanová
Anna Perháčová
Jozef Šebest
Emil Tomašov
65-roční
Mária Dirová
Mária Fedoreková
Margita Karasová
Božena Tulejová
Štefan Župina
60-roční
Ing. Vladimír Cicoň
Zoltán Falatáš
Ing. Mária Grisáková
Juraj Mnich
Klára Patzová
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Peter Kolcun – Lenka Rottenbach
Bc. Gabriel Šimko – Veronika Nunhartová
Ján Chlebo – Marianna Mnichová
Michal Jakubík – Angelika Makulová
NARODILI SA
Maxim Smrek
Sabina Flintošová
Matúš Maras
ROZLÚČILI SME SA
Anna Brutovská
1933 – 2014
Michal Slovinský
1966 – 2014
Ján Mnich
1917 – 2014
Ján Rybár
1983 – 2015
Michal Kropiňák
1934 – 2015
František Bikár
1950 – 2015
Mária Rybárová
1932 – 2015
Darina Hudáková 1957 – 2015
Elena Michňová
1945 – 2015
Mária Mnichová
1931 – 2015
Mária Visocká
1938 – 2015
Anna Nemčíková 1931 – 2015
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PREDSTAVUJEME
GABRIELA KOPNICKÁ
Prajem Vám pekný deň,
dovoľte mi, aby som sa Vám v krátkosti
predstavila. Narodila som sa v Krompachoch
a celý svoj život som prežila na Slovinkách.
Navštevovala som Strednú priemyselnú školu
stavebnú a zememeračskú v Košiciach odbor
Geodézia a momentálne študujem na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave odbor Geografia v štátnej správe
a samospráve. Som vydatá a mám tri deti,
dvoch synov a dcéru. Môjmu terajšiemu
postu starostky Obce Slovinky predchádzalo
niekoľko etáp mojej pôsobnosti v samospráve. Prvý krát som získala mandát poslanca
obecného zastupiteľstva v komunálnych
voľbách v roku 2002. V mojom druhom
a treťom volebnom období som zastávala
post zástupkyne starostu obce. V komunálnych voľbách 2014 som získala post
starostky obce, čo sa mi podarilo práve vďaka Vám. Nesmierne si vážim vašu
podporu, ďakujem za váš hlas a budem sa snažiť nesklamať vašu dôveru. Urobím
všetko, čo bude v mojich silách, pre rozvoj našej malej dedinky.

JOZEF MNÍCH
Mám 51 rokov a som rodený Slovinčan.
Študoval som na priemyselnej škole hutníckej
v Košiciach a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odbor právo. Som ženatý,
mám dve dcéry a syna. Nebol som a ani
nie som členom žiadnej politickej strany. Už
niekoľko funkčných období som predsedom
Rady školy pri Základnej škole v Slovinkách.
Aj keď som doteraz aktívne v komunálnej
politike nepracoval, jej problematika ma
zaujíma.A to nielen z pohľadu interpretácie
a aplikácie právnych noriem, ktoré tvoria
zákonný rámec výkonu samosprávy, ale aj
z pohľadu možnosti osobne sa podieľať na
rozvoji obce. Za rozhodujúci moment v práci
poslanca považujem odbornosť.

Čísla domov: 53 – 115, 562, 566, 612, 613, 614, 565, 569, 570, 574, 592,
596, 597, 598, 599

PaedDr. LENKA DZURIKOVÁ
Tisíc názorov, tisíc myšlienok, ale len
jeden cieľ…
S touto myšlienkou som išla do komunálnych volieb v novembri 2014. Na moje
rozhodnutie kandidovať do obecného
zastupiteľstva som dostávala rôzne reakcie.
Negatívne aj pozitívne, 345 ľudí mi dalo svoj
hlas. Všetkým, ktorí v komunálnych voľbách
na hlasovacom lístku zakrúžkovali moje
meno, ďakujem. Ďakujem.
Mám 37 rokov a pracujem ako zástupkyňa
riaditeľky školy v Základnej škole Slovinky
71. Šesť rokov pracujem v riadiacej funkcii,
preto viem, že práca s ľuďmi vôbec nie je
jednoduchá. Nedá sa každému vyhovieť,
splniť požiadavku a byť každému sympatická.
Ako poslankyňa som nováčik, oboznamujem
sa s prácou v obecnom zastupiteľstve, učím
sa, čo všetko táto práca prináša. Pracujem
tak, aby som bola pre túto obec prínosom. Ale nie som typ, ktorý bude sľubovať,
že všetko zariadim, zabezpečím. Aj takíto poslanci tu už boli a sľuby častokrát
ostali naozaj len sľubmi. Som však otvorená všetkým názorom a myšlienkam
a ktokoľvek za mnou príde s nejakou požiadavkou, námetom,upozornením či
prosbou, týkajúcou sa života v obci, rada si ho vypočujem a spoločne budeme
hľadať riešenia k obojstrannej spokojnosti. Verím, že úspešne.
Pochádzam zo Sloviniek a celý svoj doterajší život, s výnimkou vysokoškolského štúdia, som prežila v Slovinkách. Vydala som sa tu, s manželom sme si
tu postavili dom, pracujem tu a moja dcéra Bianka tu v škole navštevuje piaty
ročník. Keďže pracujem v škole, mojím prvoradým záujmom je rozvoj a podpora
výchovy a vzdelávania v našej obci, práca s deťmi a starostlivosť o nich nielen
počas vyučovania, no i v čase voľna.

Rozdelenie obce na rajóny jednotlivým poslancom podľa čísla
rodinných domov:
PaedDr. Lenka Dzuriková
Vyšné Slovinky
Dorotea - Hlavná cesta od kaplnky Vyšné Slovinky, Nová ulica Dorotea
Čísla domov: 511 – 546, 476 – 499, 500 – 510, 554, 561, 600 – 611, 631

Mgr. JANA ADAMISOVÁ
Dobrý deň.
Dnes by som sa Vám chcela predstaviť
a zároveň napísať pár krátkych riadkov
o sebe. Človek by si povedal aké je to ľahké,
napísať niečo o sebe, ale hneď od začiatku
zisťujem, že to je veľmi, veľmi ťažká úloha.
Ľahko sa hodnotí iný človek, ale napísať sám
o sebe je niekedy tá najťažšia vec na svete.
Možno by táto úloha mala radšej pripradnúť
mojej rodine, známym a všetkým, čo ma
poznajú, aby napísali pár viet o mne.
Narodila som sa v Krompachoch, vyštudovala som ZŠ Slovinkách, SpoŠ v Spišskej
Novej Vsi a PU PBF odbor sociálna práca.
Som vydatá, mám dvoch synov.
Moje zamestnanie „pani poštárka“ tu na
Slovinkách poznajú hádam všetci. Myslím si, že po tejto stránke asi nieje potrebné nič predstavovať. Práca s ľuďmi ma baví, motivuje a dáva spolu s rodinou
cieľ môjmu životu.

Rozdelenie obce na rajóny jednotlivým poslancom podľa čísla
rodinných domov:
Mgr. Jana Adamisová
Nižné Slovinky
Banská osada
Čísla domov: 1 – 48, 595, 585, 587, 550
Nižné Slovinky
Obecný úrad Hlavná cesta, Rínok, Pošta

ZÁZNAM ZO STRETNUTIA
K BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII V OBCI
SLOVINKY
Dňa 13.04.2015 bolo vykonané stretnutie medzi OO PZ Krompachy a obcou
Slovinky k bezpečnostnej situácii v obci Slovinky. Počas stretnutia boli predstavitelia obce informovaní o bezpečnostnej situácii za prvý štvrťrok roku 2015,
kde za uvedené obdobie došlo v obci Slovinky k spáchaniu jedného trestného
činu o to TČ Ohovárania a boli občanmi obce Slovinky oznámené tri TČ, kde
následné s nimi boli spísané tri Zápisnice o trestnom oznámení a to: dve zápisnice o trestnom oznámení pre TČ Zanedbania povinnej výživy a jedna zápisnica
o trestnom oznámení pre TČ Týrania. Za uvedené obdobie došlo k spáchaniu
piatich priestupkov a to jeden priestupok proti majetku a štyri priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu. Za prvý štvrťrok nebola vykonaná žiadna asistencia
RZP a nedošlo ani k dopravnej nehode ani ku škodovej udalosti.
K bezpečnostnej situácii za uvedené obdobie predstavitelia OcÚ Slovinky uviedli, že majú vedomosť o týchto skutkoch, no nakoľko dochádza v obci
k protiprávnemu konaniu hlavne v okolí školy, v okolí kostola a na parkovisku
pred školou, kde dochádza k narúšaniu verejného poriadku, tak zo strany obce
je požiadavka na častejšie kontroly týchto miest hliadkami, predovšetkým vo
večerných a nočných hodinách. Zo strany obce je tiež požiadavka na častejšie
monitorovanie okolia pravoslávneho kostola a cintorínov v obci vo večerných
a nočných hodinách, pretože predstaviteľom obce Slovinky nahlásili občania,
že v poslednej dobe dochádza k narúšaniu verejného poriadku aj na týchto
miestach. Ďalšou požiadavkou zo strany obce na Políciu je, aby bol v obci častejšie vykonávaný dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
nakoľko v obci dochádza zo strany vodičov k častému porúšaniu týchto pravidiel,
hlavne čo sa týka dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti.
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BANÍCKY CECH
Z činnosti BC Slovinky
Na svojom zasadnutí 10. 10. 2014 prijal výbor BC Slovinky rozhodnutie, že sa
vybuduje banský náučný chodník (BNCH) po starých banských dielach, ktoré sú
ešte zjavne viditeľné a prístupné. BNCH sa situoval tak, aby obsiahol dve hlavné
žily na Slovineckom ložisku a to Gelnickú (kremennú) žilu, ktorá má JV priebeh
a Hrubú (sideritovú) žilu, ktorá má SZ priebeh. BNCH bude viesť od 9. horizontu
cez 13 a 15 horizont a šachtu Emil 2.

významnejších a rozsiahlejších hlbinných diel – štôlní, neskoršie šácht. Sprvu
takmer každý podnikateľ, resp. ťažiarstvo malo svoje hlbinné dielo. Šachty boli
zakladané spravidla v nadloží. Podľa zachovanej mapovej dokumentácie ani
v jednej banskej oblasti v Spišsko‑gemerskom rudohorí nebolo toľko šácht, ako
v slovinsko‑gelnickej oblasti. Najstaršie a svojho času najvýznamnejšie a najhlbšie
horizontálne otvárkové dielo v revíre Slovinky – Gelnica predstavovala dedičná
štôlňa Ladislav, ktorú začal raziť r. 1784 spolok 7 ťažiarstiev „LadislaiHaupt
‑ErbstollensGewerkschaft“ (Ťažiarstvo hlavnej dedičnej štôlne Ladislav). Účelom
štôlne bolo sprístupniť východnú časť ložiskového ťahu a odvodnenie revíru.
Štôlňa v r. 1815 dosiahla dĺžku 1410 siah (2 680 m), z ktorej boli prekopmi postupne odkryté rudné celky v jednotlivých banských poliach. Štôlňa v r. 1866
bola dlhá 2500 siah (4800 m) a vnikla do gelnického revíru. Nízka poloha ústia
štôlne však nevyhovovala požiadavkám novodobého baníctva a preto v r. 1900
Rimamuránskaspoločnosť začala s razením novej dedičnej štôlne Alžbeta, ktorá
bola založená nad štôlňou Ladislav. Táto aj dnes slúži svojmu účelu a odvodňuje
i časť západného krídla ložiska. V gelnickom revíre na žilnom ťahu Kahlehöhe
najhlbšie položené horizontálne úvodné otvárkové dielo svojím významom predstavuje dedičná štôlňa Jozef a na žilnom ťahu krížovej žily dedičná štôlňa Ladislav.
Ďalšie významnejšie dielo, s razením ktorého sa započalo v druhej polovici 19.
storočia, bola dedičná štôlňa Johann Nepomuk, založená v strede mesta Gelnice.
Po vyrazení niekoľkých 100 m bolo ďalšie razenie zastavené a svoj účel, otvárku
krížovej žily a odvodňovanie hĺbky nesplnila.
pokračovanie v čísle 2/2015

MEDZITRIEDNY TURNAJ 1. STUPŇA
Tieto banícke diela sú na Gelnickej žile. Zo šachty Emil 2 trasa BNCH ďalej
povedie k šachte Bogdanec, odtiaľ do Zákutia k štôlni Mária – Geburth. Táto
štôlňa sa momentálne rekonštruuje a bude vymurovaný vchodový portál do
štôlne. Odtiaľ trasa povedie cez Lazík k šachte Adam‑Eva, pokračuje ďalej cez
gapeľ na šachtu Dorota a BNCH končí poslednou zastávkou pri šachte Matej
pod Rudníkom. Na tomto zastavení je vybudovaný aj prístrešok, stôl, lávky, kde
si môže turista oddýchnuť, najesť sa a podobne. Na tento BNCH sme vypracovali
projekt aj s rozpočtom a zaslali na Košický samosprávny kraj, aby nám poskytol
finančný príspevok na vybudovanie tohto BNCH. Veríme, že v tejto požiadavke
budeme úspešný a projekt BNCH bude úspešne zrealizovaný. Na každom
stanovisku BNCH bude informačná tabuľa s popisom a mapami konkrétneho
baníckeho diela a jeho históriou.
Ďalším dôležitým rozhodnutím na tomto zasadnutí výboru BC Slovinky bolo
vydanie knižnej publikácie o histórií baníctva v obci Slovinky. Táto kniha by mala
byť príspevkom k 650. výročiu prvej písomnej zmienky o Slovinkách, ktoré bude
v roku 2018 a tak i k 10. výročiu založenia BC Slovinky. Autorom knihy bude
Ing. Marián Jančura a jeho kolektív. Kniha bude zamenená hlavne na históriu
baníctva a jeho problematiku a stručnejším prehľadom o všeobecných témach
obce. Kniha by mala obsahovať približne 200 strán vo formáte A4 farebne
a v tvrdej väzbe. Preto z tohto dôvodu sa obraciame na občanov našej obce, ktorí
uchovávajú doma vzácne dobové fotografie, listiny a iné dokumenty a predmety,
aby ich poskytli a takýmto spôsobom boli nápomocní pri tvorbe tejto knihy. Všetky
zapožičané veci budú prefotené (naskenované) a majiteľovi vrátené. Spomenuté
dokumenty treba podávať na Obecný úrad Slovinky. Taktiež vyzývame starších
občanov obce, znalých miestnych pomerov starých baní a objektov v obci, aby
sa prihlásili na spoluprácu. Prihlásiť sa môžu u ktoréhokoľvek člena výboru BC
Slovinky. Na tieto dva projekty bude zameraná celá činnosť BC v tomto baníckom
roku. Výbor BC očakáva pri týchto aktivitách významnú pomoc aj od radových
členov BC, hlavne zo Sloviniek a Krompách.
Jozef Lehet, predseda BC Slovinky

VÝVOJ BANSKEJ TECHNIKY DO ROKU 1945
Vyhľadávanie ložísk, otvárkové a prípravné práce
Rudné výskyty žíl, vychádzajúce na povrch, ako ich poznáme na ložisku dnes,
boli známe už dávno pred stáročiami. Potvrdzuje to skutočnosť, že žilné útvary
v prevažnej miere nachádzali sa blízko pod povrchom, pokryté iba mladšími
pokryvnými útvarmi, ktoré v mnohých prípadoch boli často prirodzene odkryté.
Zvýšený záujem o baníctvo podmienil vznik banských sídlisk, ktorý sa prejavil
v bohatej kutacej činnosti. Povrchové východy žíl boli postupne vyhľadávané
plytšími sondami – šachticami, úpadnicami, kratšími štôlňami, rýhami, o čom
svedčia početné stopy prepadlísk na povrchu. V starších časoch razeniu
a zakladaniu rozsiahlejších vertikálnych kutacích diel súkromníci, resp. malé
ťažiarstvá nevenovali pozornosť pre nedostatok finančných prostriedkov, ako
tiež z obavy pred rizikom. V 18. storočí kapitálove silnejšie ťažiarstvá v dôsledku
vyčerpania vrchných častí ložiska pristupujú postupne k jeho otváraniu razením

V pondelok 23.3.2015 o 15:30 hod. sa zišli v telocvični ZŠ žiaci 4, 3. a 2.
ročníka, kde sa konal turnaj vo vybíjanej. Turnaj zorganizovala pani vychovávateľka
Susová. Hra bola veľmi dobrá a zábavná. Vyhral 4. ročník. Po hre sme všetci
dostali sladkú odmenu.
Martin Vereš, žiak 4. triedy
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MAREC – MESIAC KNIHY
„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa
hlupákom.“
(J. A. Komenský)
Mesiac marec, má každý z nás v pamäti zapísaný
nielen s príchodom jari, ale i ako mesiac kníh. Možno
tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako
kedysi, pretože dnes majú už i maličké deti tablety,
mobily či počítače, no stále sú knihy potrebné.
Literatúra má zaiste v bežnom i študentskom živote
svoje stále miesto. Knihou si cvičíme pamäť, spozná-

vame a učíme sa nové slová, kniha nám neublíži, iba
pomôže. Zdrojom strenutí s knihami odjakživa nie sú
len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky,
ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice.
Preto si boli detičky z našej škôlky a školy pozrieť
knižnicu obce Slovinky. Naučili sa ako zaobchádzať
s knihami, prečítali si nejaké básničky, koľko rôznych
kníh si tam môžu požičiavať a tí najmenší čo ešte
nevedeli čítať si popozerali krásne obrázkové knižky.
Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v marci?
Mesiac knihy pripomíname od roku 1955. Podľa

SKVELÝ VÍKEND MAŽORETIEK

jednej verzie sa stal mesiacom knihy z komerčných
dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci, lebo bola na
jar malá návštevnosť v obchodoch. A marec práve
preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej
Hrabenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na
šírení slovenskej knižnej kultúry. Do mesiaca knihy
vhodne zapadol aj týždeň slovenských knižníc, ktorý
vyhlásila Slovenská asociála knižníc v roku 1999 a
pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň.
redaktorka, Ing. Petronela Ďurčiová

SILVESTER
Vítame Vás v prvom vydaní Slovinského občasníka
v tomto roku. Nedá mi nespomenúť v tomto čísle
aj to, ako sme sa rozlúčili so starým rokom 2014
a privítali sme rok 2015. Pre občanov našej obce,
bol pripravený krásny niekoľko minútový ohňostroj.
Zároveň sa v kultúrnom dome podával varený punč,
ktorý bol zadarmo a každý mohol piť čo mu hrdlo
ráčilo. Punč nám poctivo pripravila slovinská mládež,
ktorá do toho vložila aj kúsok svojho srdca, preto bol
podľa prítomných vynikajúci. Takže ďakujeme, že ste
nám spríjemnili SILVESTER.
Ing. Petronela Ďurčiová

V marci sme sa rozhodli, že si po namáhavých
tréningoch oddýchneme. Tak sme navštívili lyžiarske
stredisko Plejsy. Tieto tri dni boli veľmi zaujímavé a
plné programu. Tréningy sme striedali zumbou, okúpali sme sa v bazénikoch, sánkovali sa (hurá ešte sme
mali sneh). Pripravili sme si diskotéku a len tak sa
rozprávali. Snažili sme sa obmedziť telefóny (hlavne
facebook). Celkom sa nám to podarilo. Dúfam že si
to opäť zopakujeme.
PS: Dievčatá ďakujem, že aj napriek tomu, že vás
bolo toľko veľa, sme si toto sústredenie užili.
Mgr. Sabová Lucia

OPAKOVANÁ VÝZVA
SÚŤAŽ OBCE
Obec Slovinky vyhlasuje súťaž pre mladých
tvorcov vo veku od 16 do 30 rokov, na vypracovanie umeleckého návrhu vstupu do obce.
Pre zaradenie do súťaže je potrebné zaslať
mail, s kontaktnými údajmi (meno, telefónne
číslo), na mailovú adresu: slovinskyobcasnik@
obecslovinky.sk. Viac informácií je možné získať
prostredníctvom tohto mailu, osobne na Obecnom úrade v Slovinkách, alebo telefonicky na
čísle 447/ 22 17. Termín ukončenia súťaže je
31.4.2015. Víťaz súťaže získa finančnú odmenu
vo výške 50 EUR.
Prosíme o zaslanie návrhu aj tých záujemcov,
čo už tak učinili, z dôvodu prerábania starej
mailovej adresy slovinského občasníka.
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA OŠK SLOVINKY
Vážení športoví fanúšikovia,
úvodom športovej správy by som rád upozornil
všetkých priaznivcov a taktiež oddiely spadajúce
pod OŠK Slovinky, že táto správa nebude lichotivá
ale s pravdou treba vyjsť navonok. Už v minulom
čísle Občasníka č. 4/2014 sme oboznámili občanov
Sloviniek, že sa uskutočňujú brigády na futbalovom
ihrisku a že stúpa záujem zo strany hráčov a fanúšikov o zveľaďovanie športového areálu. Taktiež sme
upozorňovali, že klzisko je v dezolátnom stave a že je
nutná jeho bezodkladná rekonštrukcia.Nasledovala
komunikácia s kompetentnou inštitúciou (Obecným
úradom) o čo najskoršom odstránení tohto problému.
Bohužiaľ, so starými poslancami sa nám tento problém
nepodarilo vyriešiť a tí noví (v
pôsobnosti od 2.12.2015) ešte
len majú možnosť ukázať, ako im
záleží na rozvoji športu v obci.
Hlavná vec je, že sa šíria reči
po Slovinkách, že vedenie OŠK
nezabezpečilo klzisko za ktoré
je zodpovedný predseda Fajth.
Chcem upozorniť slovinskú
mládež a dospelých priaznivcov
korčuľovania, ktorí radi navštevujú klzisko v zimnom období,
že pred mojim pôsobením sa
na klzisko poskytovala dotácia,
z ktorej sa zabezpečilo polievanie plochy a údržba klziska. Pri
mojom nástupe sa všetky tieto
prostriedky zrušili, staré mantinely vydržali ešte cca
2 roky a polievanie sa robilo z vlastných nákladov.
Dobre viete, že ani vstupné na klzisku sa nevyberalo
z dôvodu, že ľudia nemajú prácu a naša mládež sa
nemá kde v zime ísť odreagovať a v zimnom období je
klzisko jediným miestom, kde sa dá stretnúť, zabaviť
a zašportovať si do neskorých hodín. Taktiež bolo
umožnené hokejistom zahrať si hokej kedykoľvek
potrebovali, ak bolo klzisko vyhovujúce.
Následne začali mantinely klziska podliehať korózii
a už nespĺňali svoj účel. 5 rokov sme ich neustále
opravovali, či už z dôvodu výmeny odhnitých častí
alebo opravy vylomených dosiek, za čo sme boli
ešte skritizovaní a obvinení z toho, že my sme zni-

čili klzisko (ako keby za dážď, sneh a vlhkosť sme
taktiež mohli my). Dobre viete, akú peknú tradíciu
má karneval na ľade, na ktorú sme hrdí, lebo ani
v Krompachoch na podobnej akcii nebola taká hojná
účasť ako u nás. Noví poslanci neprejavili žiadny
záujem o vytvorenie ľadovej plochy, pričom sme na
to upozorňovali. Ja ako predseda klubu si osobne
nezoberiem na zodpovednosť, aby si niekto ublížil
na nevyhovujúcich mantineloch a taktiež odmietam
neustále opravovať mantinely na vlastné náklady.
Z toho dôvodu sa túto zimu klzisko neuskutočnilo,
avšak nie po našej chybe.
Ďalej chceme upozorniť občanov, že futbalový

klub OŠK funguje od Silvestra do Silvestra celý rok
a doteraz sa všetkyčinnosti (týkajúce sa zabezpečenia dopravy, stravovania, účtovníctva, evidencie
dochádzky, evidencie matriky hráčov, prechodu na
nový informačný systém, prechodu na nové registračné karty, údržby futbalového areálu)vykonávali
zadarmo na úkor vlastného voľného času, a pritom
máme 4 fungujúce futbalové celky.
Jarná príprava začala 9.1.2015, uskutočnilo sa aj
sústredenie dospelých a dorastencov, ktorí majú
striedavý štart. Poplatok za rozhodcov a energie sme
museli opäť hradiť z vlastného vrecka, aby mohol klub
existovať a aby sme neboli vyradení zo súťaže. Všetko
ide cez SFZ (Slovenský futbalový zväz), nie cez SOFZ

(Spišský oblastný futbalový zväz) ako to bolo kedysi
v minulosti. Pracie prášky si musíme zadovažovať
sami, dopravu hradíme sami, keďže autobusu v marci
uplynula platnosť TK a na jej predĺženie sú taktiež
potrebné finančné prostriedky. Okrem prípravných
zápasov už máme k dnešnému dňu (t.j. 6.4.2015)
odohratých 6 majstrovských zápasov sezóny a doposiaľ sme od ObÚ nedostali ani euro. Prišli staronoví
poslanci a problémy ktoré boli v minulosti pokračujú
naďalej. Jasne sa tak dáva najavo to, že u niektorých
našich poslancov je boj o kreslo starostu prvoradý
pred obhajovaním záujmov obce a jej obyvateľov ( §
25 zákonu č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Niektorí poslanci nastúpili nie z dôvodu aby si plnili
svoje povinnosti, ale namiesto
toho radšej trávia časobťažovaním sponzorov, ktorí nám boli
ochotní pomôcť, avšak naša
ďalšia spolupráca je po tomto
,,preverovaní“ ohrozená. Z neznámych dôvodov za mnou ako
za sponzorom neprišiel nikto
preveriť si sponzorstvo týkajúce
sa zabezpečenia stavebných
prác alebo finančnej výpomoci.
Veľmi rád by som argumentoval
aj dokladoval všetko, čo sa
svojpomocne v športovom areáli
urobilo.
Slovinská mládež je dostatočne bystrá a už teraz si vie
uvedomiť, kto buduje podmienky pre ich rozvoj a kto
je proti rozvoju spoločenského a športového života
v obci. Aby sme sa poniektorí nečudovali, keď deti
vyrastú a otočia sa nám chrbtom. Preto je našim
cieľom budovať a dbať o rozvoj nie len futbalu, ale aj
ostatných prospešných činností týkajúcich sa rozvoja
telesnej a duševnej kondície.
Pevne verím, že nájdeme spoločnú reč a želám
si tak, ako v každej športovej správe, aby Obecný
športový klub s podporou kompetentnej obecnej inštitúcie napredoval a bol centrom nie len športového
ale aj spoločenského diania v obci.
Prezident OŠK Slovinky, Pavol Fajth

KYNOLOGICKÝ KLUB
Činnosť klubu za rok 2015

Činnosť klubu po pracovnej stránke:

Športová činnosť:

Začali sme z výcvikom 1. 3. 2015.

– zhotovenie odkladacích boxov pre psov v počte
15 ks
– oprava prekážkovej dráhy
– úprava a natieranie lavičiek a stolov
– ošetrenie odkvapových zvodov
– údržba celého areálu a prístupovej, kosenie
a zrovnávanie plochy

– dňa 18.04.2015 sa uskutoční prebor o postup na
Majstrovstvá Slovenska BUK v Košiciach
– dňa 30.05.2015 sa uskutoční pretek zo zadaním
skúšky podľa SVV1
– ukážky na MDD a iných podujatiach KK
Každú nedeľu sa koná výcvik psov. Začiatok je
o 7:00 hod. Noví členovia do klubu sú vítaní.
predseda klubu, Rudolf Vereš
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KARNEVAL

POHYBOVÉ HRY

A máme tu pol rok. Vysvedčenia sú rozdané a deťom už v ich hlavičkách víria
myšlienky čo bude na karnevale. A vera bolo veselo. Tohto roku sa detváky
vyšantili v kultúrnom dome, za čo chceme poďakovať pani starostke, že nám to
umožnila. Tak ako sme sa my rodičia pripravovali s nadšením na vyzdobenie sály,
tak sa aj naše deti tešili na celý karneval a ako sa budú chváliť zo svojimi maskami. A tých bolo veru neúrekom. Od kráľov a princezien, futbalistov a lekárov zo
sestričkami, stríg až po rytierov. Každý sa snažil a bol za to aj odmenený. Skúsili
si aj zatancovať s balónom na nohe, z čoho mali veľkú radosť.
No ani deti z druhého stupňa sa nemohli sťažovať na nudu. Počas diskotéky si
tiež zasúťažili v tancovaní s balónom na nohe a ako bonus si vyrobili zo spolužiaka múmiu. Počas karnevalu mali deti navarený chutný ovocný čaj a každé dieťa
na záver ešte dostalo do obidvoch rúk veľmi chutné šišky, ktoré nám s veľkou
ochotou pripravili tetušky kuchárky v penzióne Permoník, za čo im tiež veľmi
pekne ďakujeme.
Katarína Bencková, v zastúpení ZRPŠ

HURÁ – HURÁ – HURÁ – TO JE ÚVOD NÁŠ, VEĎ TO POZNÁ KAŽDÝ Z NÁS.
My sme deti veselé, pohybovať sa chceme.
Pohybovky radi máme, preto na ne chodievame.
Vzájomne si pri športe pomáhame, radosť z toho potom máme.
Pri hre na seba vždy pozor dáme o kamarátov sa v družstve postaráme.
Na každú stredu sa tešíme, aby sme sa zabavili a športom k zdraviu pripravili.
Sme ako veľká rodina a športovanie sa začína.
Myšlienky detí z pohybových hier
Vedúca krúžku, Lívia Susová

NAŠA OCHUTNÁVKA DOBRE
PRIPRAVENÝCH ZDRAVÝCH ŠALÁTOV
Dňa 20. 1. 2015 sa uskutočnila akcia v rámci projektu „ŠKOLA PODPORUJÚCA
ZDRAVIE“ k aktuálnej téme „PREDCHÁDZANIE CHRÍPKOVÝCH OCHORENÍ,
SPOJENÁ S OCHUTNÁVKOU ŠALÁTOV“. Spolu s pani učiteľkou Mgr. N. Bernáthovou chceme vyjadriť poďakovanie Obecnému úradu Slovinky za ústretovosť
a finančnú podporu. Za to sme mohli pripraviť pre deti zaujímavú akciu k tejto
téme. Poďakovanie patrí aj p. Veronike Borženskej, ktorá tieto chutné šaláty
(7 druhov) pre naše deti pripravila a aj dopravila. Deťom nesmierne tieto šaláty
chutili, vyzdvihli vitamínovú bombu, ktorá bola naj. Pomocnú ruku nám podali aj
niektoré mamičky, ktoré na akciu prišli so svojimi ratolesťami, takže ďakujeme aj
p. Benckovej, p. Mihalčinovej, p. Karolčikovej. Záver už bol pre deti dosť ťažký
takže aj tam sa ruky mamičiek zišli.
Okrem ochutnávky sme pre deti pripravili pracovné listy – zhotovenie pyramídy
zo zdravej výživy. Tvorivo a zručne zvládli aj túto úlohu, za ktorú boli odmenené
diplomami. Deťom sa akcia veľmi páčila, boli spokojné. Popoludnie sme strávili
príjemne a hlavne zdravo. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzorné správanie
a za aktívne sa zapojenie do aktivít.
Na záver sme si spolu zaspievali pesničku a rozlúčili sa.
p. vychovávateľka, Lívia Susová, p. učiteľka Mgr. Bernáthová
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
Blahodatný oheň z hrobu Spasiteľa
na Slovensku (2015).
TDejiny Jeruzalemskej pravoslávnej cirkvi po
stáročia spomínajú zostúpenie Blahodatného ohňa
v chráme Christovho vzkriesenia v Jeruzaleme.
Čo je to bahodatný oheň? Svätý oheň sa objavuje
v Jeruzaleme v tomto chráme už takmer 2000 rokov
na Paschu ako svedectvo víťazstva Spasiteľa nad
hriechom. Prichádza,odnikadiaľ“. Túto udalosť, tak

ako po minulé roky, sme mohli sledovať v priamom
televíznom vysielaní, o čom informovali aj slovenské
médiá. Vedci doteraz nie sú schopní objasniť podstatu zábleskov a svetiel, ktoré je možné pozorovať
počas obradu zostúpenia. Táto udalosť sa deje
v sobotu Strastného týždňa (tzv. Veľkú)pri zhasnutí
všetkých sviečok a lámp v chráme. Okolo 13.30
hod. jeruzalemský patriarcha vstupuje do Christovho
hrobu. Podľa obradu sa vyzlieka a zostáva oblečený
iba v spodnom kňazskom odeve. Toto robí preto, aby

bolo zjavné, že si so sebou neprináša žiadne zápalky alebo čokoľvek iné, čo by mohlo zapáliť oheň.
Patriarchu preverujú židovskí policajti a sledujú to aj
predstavitelia iných vierovyznaní. Potom patriarcha
vstupuje do kavuklie, čo je malá kaplnka uprostred
chrámu Božieho hrobu. Je v nej malá jaskynka
s autentickým Hospodinovým hrobom. Pred tým,
než do nej patriarcha vstúpi, je taktiež starostlivo
prehliadnutá. Dvere sa zatvoria a rozhostí sa napäté
ticho. Všetci sa modlia a prosia Boha o dar blahodatného ohňa. Podľa tradície rok, keď oheň nezostúpi,
bude posledný a jeruzalemský chrám bude zničený.
Pred zostúpením ohňa začínajú chrám osvetľovať
záblesky svetla, preskakujú malé blesky, môžu sa
samy zapáliť olejové lampy a z ikon začne vytekať
vonný olej – myro. Na modlitby patriarchu i celej
Cirkvi sa zázračným spôsobom pri nepochopiteľných
bledomodrých zábleskoch v hrobe Isusa Christa
zapália sviečky, s ktorými patriarcha vyjde z hrobu
a rozdá svetlo všetkým zhromaždeným veriacim.
Podivuhodné je, že tento oheň prvých 5 – 10 minút
vôbec nepáli. Prítomní sa v ňom doslova omývajú,
vodia ho po rukách, tvárach, naberajú ho do dlaní.
Tento oheň nespáli vlasy, ale dokáže zapáliť sviečky
a olejové lampy. Blahodatný oheň potom veriaci
roznášajú v špeciálnych lampách letecky do svojich
Cikví, kde sa tiež rozširuje po jednotlivých chrámoch
v mestách a obciach. Tento svätý dar s Božím
požehnaním vďaka obetavým ľudom zo Slovenska
prichádza aj k nám. O polnoci, z mesta Satu Mare
(Rumunsko), bol prevzatý Blahodatný oheň a smerom cez Slovenské Nové Mesto ho doniesli aj k nám

do Sloviniek. 12. apríla, na pravoslávnu Paschu,
v skorých ranných hodinách sme Svätým blahodatným ohňom z chrámu Nanebovstúpenia Isusa Christa
za zvuku všetkých zvonov zapálili všetky sviečky
a lampady. Tak pravoslávni veriaci v Slovinkách na
Christovu Paschu už druhýkrát mohli prežiť svetlé
Christovo zmŕtvychvstanie za prítomnosti svätého
ohňa z hrobu Spasiteľa. S veľkou radosťou sme tak
mohli o to radostnejšie zvolať Christos Voskrese!
Voistinu Voskrese! Sláva a vďaka Bohu!

Christos vstal z mŕtvych!
Christos voskrese!
Christos anesti!
Christ is risen!
Christos a inviat!
Christus ist erstanden!
d. o. Mgr. Peter Kačmár

SÚŤAŽ
1. Koľké výročie oslobodenia našej obce sme
oslavovali tento rok?
a) 50
b) 60
c) 70
2. Ktorému z poslancov patrí rajón Dorotea?
a) PaedDr. Lenka Dzuriková
b) Mgr. Janka Adamisová
3. Koľké výročie oslavovala Slovinočka minulý
rok?
a) 15
b) 20
c) 30
4. Koľko detičiek sa narodilo za obdobie január,
február, marec 2015?
a) 2
b) 3
c) 5
5. Kynologický klub vznikol v roku?
a) 1999
b) 2000
c) 1983

Správne odpovede zasielajte spolu s menom,
adresou a telefónnym číslom na e-mail: slovinskyobcasnik@obecslovinky.sk, alebo osobne na Obecný
úrad Slovinky, do 30.6.2015. Vyžrebovaný výherca
vyhráva nákup v hodnote 10 EUR v prevádzke Mäsiarstvo u Peťa, Slovinky.
Týmto sa v mene obce chcem poďakovať p. Petrovi
Ferencovi, majiteľovi predajne, za sponzorský dar,

ktorý venoval s veľkým potešením.

VÝHERCA MINULÉHO ČÍSLA:
Výhercom minulého čísla 4/2014 sa stala p. Zuzana
Kellnerová. Výhrou bol nákup v hodnote 10 EUR v prevádzke Mäso Údeniny Slovinky, pobočka Stanice výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o., Spišské
Vlachy. Ešte raz ďakujeme a výhercovi blahoželáme.
Ing. Petronela Ďurčiová

DÁTUM VYDANIA: 25. APRÍL 2015 | UZÁVIERKA BUDÚCEHO ČISLA: 10. JÚL 2015
• Slovinský občasník • Vydáva: Obec Slovinky 4 × ročne • Adresa administrácie: Obecný úrad Slovinky č. 58 • IČO: 00 329 550 • Redakčná rada: PaedDr. Lenka Dzuríková, MUDr. Dagmar Pačanová,
Peter Bogačevič, Lucia Frycová • Redaktor: Ing. Petronela Ďurčiová • Náklad: 600 ks • E‑mail: slovinskyobcasnik@obecslovinky.sk • Registr. číslo: EV 3636/09 • ISSN 1339-1550 •
• Tlač: Tlačiareň Sedlák, s. r. o. • Grafická príprava: Lucian Cmorej – ABC studio, Sp. N. Ves • Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia príspevkov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame •

