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Nepredajné

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
„Človek sa nevychováva preto, aby len žil, ale
hlavne preto, aby niečo vykonal pre ľudí svojej
obce, aby sa im stal užitočným; on sám je len
druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad
jednotlivca.“
Ľudovít Štúr
Tento výrok je plný čírej, hlbokej pravdy, čo pomáha
žiť; vyslovený tým, čo je hodný mena slávny. Vždy,
keď si prečítam výrok veľkej osobnosti slovenského

národa, akou bol aj Ľudovít Štúr, nedá sa mi neza‑
myslieť nad tým, prečo takáto pokora a úcta k ľuďom
v dnešnej dobe je už vzácnosťou. Mám pocit, že
populárny je ten, kto má v sebe dostatok arogancie
a drzosti na to, aby ovládol všetko okolo seba, kto
má dostatok schopnosti rečniť a okolo seba rozsievať
kopec slov a viet, krásnych, ale bohužiaľ veľakrát
úplne prázdnych. Je majster slova ten, kto pouka‑
zuje na chyby iných, ale zabúda na svoje vlastné
a je uznávaný a ospevovaný len vďaka slovám a nie

činom. „Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po
nej kameňom“ a ja sa pri tých slovách zamýšľam
nad tým, že koľkým z nás práve v túto chvíľu ten
pomyselný kameň z ruky vypadol, lebo iba úprimný
človek bez pretvárky si dokáže priznať svoje vlastné
chyby, s pokorou prijať kritiku a poučiť sa z nej. Vraví
sa, že čo ťa nezabije, to ťa posilní.
Gabriela Kopnická

SVÄTÝ FLORIÁN, PATRÓN HASIČOV A ZÁCHRANÁROV
Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku
rímskeho cisára v Cetii. Postavil sa na obranu
zatknutých a uväznených kresťanských legionárov
v Lorchu. Za tento svoj čin bol zatknutý a odsúdený
na smrť. Poprava sa konala na brehu rieky Enns.
Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve
telo na skalu, kde ho našla vdova Valéria, ako ho
pred zhanobením stráži veľký orol. Ten sa objavil aj
na neskorších zobrazeniach tohto svätca. Zobrazuje
sa ako rímsky dôstojník, alebo vojak s prilbou na
hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou
na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie.
To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal pat‑
rónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Jeho
odvaha, vernosť a obeta vlastného života je to,
čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov
a záchranárov.
Pri príležitosti Dňa svätého Floriána Dobrovoľný
hasičský zbor v Slovinkách zorganizoval pre deti
z MŠ a ZŠ v Slovinkách ukážky zo zásahov ha‑
senia požiarov. Boli to ukážky požiarneho útoku,
ktoré dobrovoľní hasiči predvádzajú aj na súťažiach

v spolupráci so záchranármi z Krompách. Deti mali
možnosť vidieť aj ukážky zachraňovania ľudí z výšok.
Tohto roku to bolo prvýkrát, čo sme uskutočnili takúto
akciu. Na budúci rok plánujeme oslavu sv. Floriána
znova, avšak s väčšími atrakciami.
spracoval Patrik Šablatúra
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OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Sp. Novej Vsi ako orgán štátnej správy na
úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 21 zákona
NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona)
predkladá nasledovné usmernenie pre zabezpečenie
opatrení súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi
v roku 2014.
S príchodom teplého jarného počasia sa v prírode
vytvárajú poveternostné podmienky pre zvýšené ne‑
bezpečenstvo vzniku požiarov. Bilanciu požiarovosti
v tomto období ovplyvňujú každoročné požiare lesov
a trávnatých porastov. Toto nebezpečenstvo nespô‑
sobujú len klimatické podmienky, ale aj nedbalé
a neuvážené konanie občanov, najmä pri vypaľovaní
suchej trávy, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, pri
hre detí so zápalkami a pri neodbornom manipulovaní
s otvoreným ohňom vo voľnej prírode.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Sp. Novej Vsi sa preto na Vás obracia
s výzvou:
• Dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti
pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpe‑
čenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru.

• Nevypaľujte porasty bylín, kríkov a stromov.
• Nezakladajte oheň v prírode a na miestach, kde
by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
• Nefajčite a nepoužívajte otvorený plameň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru.
• Dodržiavajte vyznačené zákazy alebo príkazy,
týkajúce sa ochrany pred požiarmi.
• V prípade spozorovania požiaru okamžite privo‑
lajte hasičskú jednotku na telefónnom čísle 150
alebo 112, alebo požiar ohláste na najbližšiu ohla‑
sovňu požiarov či už v obci alebo u správcu lesa.
Veríme, že svojim zodpovedným prístupom prispe‑
jete k zamedzeniu požiarov. Likvidácia lesných požia‑
rov je finančne veľmi náročná a vyžaduje si nasadenie
veľkého počtu hasičov a techniky. Musíme mať na
pamäti, že obnovenie požiarom zničených lesných
porastov trvá niekoľko rokov.
Upozorňujeme, že z našej strany budú na účely
predchádzania vzniku lesných požiarov vykonávané
kontroly a pri zistení porušenia platnej legislatívy na
úseku ochrany pred požiarmi pristúpime aj k sankč‑
ným postihom.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOVINKY
Vyhlásenie riaditeľky školy k potvrdeniu nevhodného správania sa učiteľky v médiách
Týmto krátkym článkom sa chcem dodatočne vyjadriť k riešenej situácii,ktorá sa nás predčasom všetkých
veľmi dotkla.
V médiách (Markíza a Plus jeden deň) bolo moje vyhlásenie veľmi krátke a strohé, v novinách označené
úvodzovkami. Potvrdila som iba fakty, ktoré sa zakladajú na pravde, o čom existujú aj listinné dôkazy z prešet‑
rovania sťažností zo strany rodičov. O uvedenom nevhodnom správaní pojednávala aj Rada školy na svojich
zasadnutiach, taktiež to prešetrovala aj Štátna školská inšpekcia priamo v škole. Prvé zasadnutie Rady školy
sa konalo dňa 29. 6. 2012 za účasti zúčastnených členov, predsedu rady pána Jozefa Mnicha, pána Milana
Ferenca a ďalších, ktorí sú podpísaní na prezenčnej listine, a rodičov vtedajších tretiakov (dnešných budúcich
šiestakov). V zápisnici z tohto stretnutia, ktorá je uverejnená na webovom sídle školy, sa môžeme dočítať:
„Z prítomných rodičov všetci potvrdili pravdivosť sťažnosti p. M. Fedorekovej, z nich jeden rodič súhlasí
s metódami p. učiteľky. Jej správanie považujú piati rodičia za nevhodné a neetické a jej výchovné metódy
za neakceptovateľné.“
Na druhé mimoriadne zasadnutie Rady školy 9. 7. 2012 bola prizvaná aj spomínaná učiteľka a riaditeľka
školy, aby sa vyjadrili. Aj napriek tomu,že učiteľke sa pozvánka poslala doporučene poštou, sa na toto stretnutie
nedostavila. A možno stačilo vtedy tak málo, ukázať trochu pokory a slušnou formou vysvetliť svoje správanie
a ospravedlniť sa rodičom za svoje správanie k ich deťom. Riaditeľke školy na tomto zasadnutí bolo uložené
opatrenie, citujem Zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia Rady školy z dňa 9. 7. 2012:
„Dáva vedeniu školy do pozornosti praktizovanie nevhodných výchovno‑vzdelávacích metód, ktoré vyvolávajú
dlhodobo u žiakov strach a stres, ako na vyučovacej hodine, tak aj doma pri príprave na vyučovanie. Pokladá
za nevyhnutné, aby vedenie školy situáciu riešilo v súlade s platnými právnymi predpismi vyvodiac zodpo‑
vednosť voči učiteľke. Žiada riaditeľku školy, aby informovala Radu školy o prijatých opatreniach a o riešení
daného stavu.“ Všetci prítomní šiesti členovia rady súhlasne odhlasovali toto opatrenie.
Ako riaditeľka školy som viackrát prezentovala na rôznych fórach či stretnutiach s rodičmi či občanmi
Sloviniek, že som zodpovedná za zdravý telesný a duševný vývin žiakov,a preto akékoľvek ubližovanie či
násilie alebo šikanovanie zo strany žiakov, rodičov alebo dokonca učiteľov považujem za neprípustné. Preto
môj postoj bol a je nekompromisný,jeden učiteľ sa takto nemôže k žiakom správať,a to je jedno,či sa takto
nevhodne správa k viacerým žiakom alebo iba k jednému.
Verím, že nám všetkým záleží na našich deťoch.
Riaditeľka školy Mgr. Karolína Stehlíková.

FOTOSÚŤAŽ
Obecný úrad Slovinky vyhlasuje fotosúťaž pre deti zo ZŠ a MŠ
Trvanie: od 1/7/2014 do 22/8/2014 (vyhodnotenie 2. 9. 2014)
Téma: Môj najkrajší prázdninový zážitok(foto/foto príbeh)
1.cena- fotoaparát + ďalšie ceny
E-mail: lucia.marschallova@obecslovinky.sk
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Za obdobie mesiacov január, február, marec 2014
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM
75-roční
Michal Karolčík
Mária Karolčíková
Helena Preisnerová
Anna Stajsková
70-roční
Anna Huďová
Štefan Uhrin
65-roční
František Kožár
Ladislav Mižigár
Ján Mnich
Mária Ondášová
60-roční
Ján Ďorko
Ján Falatáš
Helena Fottová
Mária Mižigárová
Mária Palečeková
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Daniel Nemčík a Jana Kočišová
NARODILI SA
Ján Vaščák
Amanda Papcunová
ROZLÚČILI SME SA
Viera Ivančová
1956 – 2013
Marta Schmidtová 1938 – 2014
Ladislav Šmigelský 1927 – 2014
Ján Brutovský
1957 – 2014
Dušan Tulej
1956 – 2014
Mária Bačová
1938 – 2014

Fašiangy sú charakteristickým obdobím plesov
a karnevalov. Tak ako každý rok aj v tomto roku sa
pred polročnými prázdninami uskutočnil v telocvični
ZŠ karneval. Nádherne vyzdobená telocvičňa čakala
už len na prestrojené masky a karneval mohol začať.
Všetky deti, učiteľov aj rodičov privítala milým
slovom predsedníčka rodičovského združenia. Pri
rezkej muzike sa všetci vedelo zabávali a šantili. Pre
deti bolo pripravené občerstvenie, ktoré zabezpečili
členovia rodičovského združenia. Počas sprievodu
masiek boli tri najkrajšie masky odmenené darčekom
a všetky ostatné malou sladkosťou.
Nakoniec sme sa všetci tešili, že sme s našimi
deťmi prežili jedno krásne popoludnie.
Lucia Frycová
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MILÉ MAMIČKY, ĎAKUJEME!

DEŇ DETÍ 2014

Zrejme iba týmto slovom sa dá vyjadriť všetko to, čo pre nás robíte, obetujete.
Možno áno, možno nie. Veď my veľmi dobre vieme, čo pre nás znamenáte, aj
keď nie vždy to dávame najavo. Vďaka za roky, ktoré nám obetujete, sa jedným
prostým ďakujem nedá dostatočne vyjadriť. Ale vieme, že za takým jednoduchým
slovíčkom sa skrýva omnoho viac. Aj keď nie vždy Vám dávame pocítiť, ako veľmi
Vás ľúbime a ceníme si všetko, čo pre nás každú minútu robíte, je to tak. Ľúbime
Vás. Vždy, keď sme chorí, máme problémy, nezvládame úlohy, vždy ste tu Vy,
naše mamy. Mamy sú tie, čo pri nás stále stoja. A predsa sa málokedy dočkajú
jednoduchej, no napriek tomu najkrajšej vety na svete: „ĽÚBIM ŤA, MAMKA.“
Namiesto týchto krásnych slov si radšej povieme, že sme na to starí, aby sme Vám
to hovorili. Možno sa aj hanbíme, alebo je to hrdosť v nás. Často sme samoľúbi
a neberieme ohľad na to, ako by Vás to potešilo, zahrialo pri srdci, utíšilo rany…
Na prejavy úcty a lásky však nikdy nikto nie je starý a nikdy nie je neskoro. A pre‑
to teraz všetkým mamám na svete posielame túto krátku, ale o to krajšiu vetu:
„ĽÚBIME VÁS!“ K Vášmu nádhernému sviatku Vám prajeme len to najlepšie, čo
môžu synovia a dcéry priať, aby ste sa každý deň mohli šťastne smiať, aby Vaše
oči videli len vzorné deti, aby ste mali pocit, že slniečko vždy pre Vás svieti…
Pri príležitosti Dňa matiek, sa dňa 18. 05. 2014 uskutočnilo kultúrne podujatie
v priestoroch Kultúrneho domu v Slovinkách. Deti zo Základnej školy v Slovinkách
pripravili pre svoje mamky a babky nádherný program, čím zároveň ukázali, aké
sú šikovné.
spracovala Lucia Sabová

Dňa 6. 6. 2014 sa v priestoroch Futbalového ihriska v Slovinkách konala akcia
nazvaná Deň detí 2014. O 9:00 hodine sa v priestoroch Obecného úradu Slo‑
vinky stretli organizátori a desiati dobrovoľníci, aby za hodinu pripravili jednotlivé
stanovištia. Počasie nám tento rok prialo, mali sme pekný letný deň s teplotou
okolo 28 °C.
Oficiálny začiatok celej akcie bol o 10:15 h. Zúčastnilo sa na nej cca 150 detí,
žiaci 1.- 9. ročníka Základnej školy Slovinky 71.
Po úvodnom privítaní a oboznámení sa s pravidlami začali žiaci pod dozorom
svojich triednych učiteľov obiehať jednotlivé stanovištia, kde boli pre nich pri‑
pravené rôzne súťažné úlohy. Stanovíšť bolo 12, na každom z nich bolo možné
získať max. 10 bodov.
Tento rok sme jednotlivé stanovištia pripravovali v spolupráci s DHZ a futbalista‑
mi. Tak vznikli rôzne športové ale aj vedomostné a zábavné disciplíny.(viď príloha).
Po tom, ako všetky triedy absolvovali jednotlivé súťaže, spoločne si pozreli,
ako možno vycvičiť psov. Tento zaujímavý program pre nich pripravil p. Vereš.
V závere už bolo na rade len vyhodnotenie súťaží. Na 1.mieste sa nám v tomto
roku umiestnila prekvapivo 4.trieda, ktorá získala 103 bodov a od nás finančnú
odmenu 30 €. 7.a 8.trieda získali rovnako 99 bodov, avšak siedmaci prišli do
cieľa skôr a tak sa umiestnili na 2.mieste a získali 20 € a ôsmaci na 3.mieste
so ziskom 10 €.
Každý jeden súťažiaci dostal za odmenu keks a džús.
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ZO ŽIVOTA KLUBU DÓCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Klub dôchodcov a zdravotne postihnutých mal od začiatku roka tri akcie: – vo
februári fašiangové posedenie, ktorého sa zúčastnilo 33 členov. V marci sa usku‑
točnila výročná členská chôdza, na ktorej bola schválená Správa o činnosti Klubu
za rok 2013 a Plán činnosti na rok 2014. Na schôdzi sa zúčastnilo 30 členov.
8. 5. 2014 sa uskutočnilo májové posedenie v zrekonštruovaných priestorov
baru Legy. Pri organizovaní našich akcií sme z dôvodu obsadenosti priestorov
na OÚ v Slovinkách boli nútení zorganizovať jedno stretnutie vo štvrtok, pričom
sme zistili, že účasť bola výrazne vyššia, ako pri akciách konaných v sobotu.
To nás priviedlo na myšlienku, že zrejme väčšine členov viac vyhovujú termíny
uprostred týždňa, pretože cez víkend sa vo väčšine prípadov konajú v rodinách
rôzne oslavy a návštevy. Preto aj májové posedenie sme zorganizovali vo štvrtok
a naša domnienka sa opäť potvrdila. Účasť bola vysoká a to 37 členov. Dňa

22. 5. 2014 bolo 30 členov nášho Klubu na predstavení Spišského divadla
zo Spišskej Novej Vsi, ktoré sa konalo v DK Krompachy. Hra „ Ženský zákon“
v spišskom nárečí sa všetkým páčila, bola vtipne spracovaná a herecké výkony
boli vysoko profesionálne. V druhej polovici roka plánujeme okrem obľúbených
posedení ešte výlet do Maďarska, výlet do jesenných Tatier a návštevu Divadla
v Prešove alebo v Košiciach. Na záver chcem poďakovať členkám výboru, ale
aj všetkým členom Klubu, ktorí nezištne prispievajú na naše spoločné akcie, za
ich snahu a záujem a sľubujem, že urobíme všetko pre to, aby naša činnosť bola
zaujímavá, pestrá a v rámci možnosti prijateľná pre všetkých. A zároveň chcem
pozvať tých, ktorí ešte váhajú, aby sa prišli na nás pozrieť. Ako sa hovorí – lepšie
raz vidieť, ako desať krát počuť.
Ing. Anna Mníchová, predsedníčka Klubu

MAREC – MESIAC KNIHY
Už roky sa spája mesiac marec s knihou. Ako sa vraví, kniha je najlepší priateľ
človeka. Dá sa to o knihe povedať aj v dnešnej dobe? A čo deti, aký vzťah majú
deti ku knihám? Je doba, kedy svet ovládla technika, počítače a pod. Pomaly sa
zabúda, čo je to kniha, aká to bola niekedy vzácnosť. Nemali by sme dopustiť, aby
knihy z trhu vymizli, mali by sme viesť deti k čítaniu, aby sa zdokonalila ich myseľ.
Práve pri príležitosti mesiaca knihy navštívili obecnú knižnicu deti zo ZŠ v Slo‑
vinkách. Boli to žiaci I. až IV. ročníka. Pani učiteľky si pre deti pripravili súťaže,
ktoré sa týkali vyhľadávania kníh podľa autora. Deti boli naozaj veľmi šikovné.
Zároveň sa dozvedeli, koľko krásnych kníh sa v našej knižnici nachádza a aj to,
že si kedykoľvek môžu prísť knihy vypožičať. Police plné kníh si prišli prezrieť aj
naši najmenší žiaci, deti z Materskej školy v Slovinkách.
Lucia Frycová
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Za obdobie mesiacov apríl, máj, jún 2014
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM
85-roční
Žofia Tulejová
80-roční
Juraj Fotta
Anna Marasová
Helena Mníchová
Anna Petruňová
75-roční
Mária Semanová
Anna Šimková
70-roční
Peter Lučanský
Štefan Mnich
Helena Perháčová
Ján Petruňa
Helena Thurová
65-roční
Helena Krožerová
Jozef Paleček
Peter Stajsko
Katarína Škorupková
60-roční
Róbert Čech
Milan Kakalejčík
Jarmila Labancová
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Matej Ferenc, Ing. arch. a Tetiana Malyna
Marek Perháč, Ing. a Jana Argalášová, Ing.
Tomáš Cicoň a Jana Fornalská
NARODILI SA
Bianka Mišelnická
Miriama Šucová
Sebastián Štec
Nina Dirová
Sofia Hana Ondášová
ROZLÚČILI SME SA
Katarína Rybárová 1923 – 2014
Jozef Hudák
1923 – 2014
Ján Vaščák
2013 – 2014
Valentín Stahovec 1941 – 2014
Ondrej Brandt
1929 – 2014
Anna Smreková
1934 – 2014
Michal Mnich
1934 – 2014
Jozef Horváth
1951 – 2014
Helena Popovičová 1952 – 2014
Mária Hrabuvčinová 1935 – 2014

Obec Slovinky
Vás srdečne pozýva
na XX. ročník
folklórnych slávností

TITILOMBOM
23. augusta 2014
V amfiteátri Domu kultúry
v Slovinkách
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA OŠK SLOVINKY
Vážení športoví fanúšikovia a priaznivci futbalu v Slovinkách.
Hneď na úvod by sme chceli oboznámiť fanúšikov a občanov Sloviniek s nasledovnými zmenami. OŠK
Slovinky od januára tohto roka zastrešuje nielen futbal, ale aj iné športové útvary, ako sú Kynologický klub
Slovinky, Klub šachistov, Taebo, Zumba a Fight Club Scull, ktorým prajeme, aby sa im v ich činnosti darilo
a aby vzorne reprezentovali OŠK Slovinky.
Dňom 6. 4. 2014 sa pre nás začala jarná časť súťažného futbalového ročníka 2013/2014, keď prvé jarné
stretnutie odohrali naši dospelí v Olcnave nerozhodným výsledkom 1:1. Naše mužstvo sa obohatilo o nových
hráčov, ktorí prejavili záujem reprezentovať obec a to konkrétne Peter Aštary, ktorý po dlhšej odmlke kvôli
zdravotným problémom opäť obnovil svoju športovú činnosť, Mgr. Lukáš Gonda, ktorý našiel trvalé bydlisko
v neďalekých Krompachoch a taktiež prejavil záujem reprezentovať obec Slovinky, Zdeno Čurilla, Ondrej
Kostelník, ktorí sa tiež zapojili do tréningového procesu. Prajeme im veľa úspechov a nech sa im v našom
klube darí.
Dorastenci začali sezónu pred Veľkou nocou, pričom väčšina nastúpila striedavo aj za dospelých. Žiaci
taktiež začali prvý jarný zápas dňa 6. 4. 2014, na domácej pôde privítali rovesníkov z Hrabušíc a získali prvé
jarné 3 body, ktoré budú dôležité v záverečnom hodnotení.
Z dôvodu veľmi slabej zimy nám nebolo umožnené sprístupniť našej verejnosti klzisko a čo je horšie, nemohli
sme urobiť radosť našim najmenším a usporiadať Karneval na ľade, ktorý sa z roka na rok teší čoraz väčšej
popularite. Dúfame, že budúca zima nás milo prekvapí a že aj fanúšikovia zimných športov si prídu na svoje.
Čo sa týka prác na zveľaďovaní športového areálu, do budúcnosti máme v pláne ho neustále vylepšovať,
aby mohla na ňom naša mládež tráviť voľné chvíle, aby sme naše deti dostali od počítačov späť k športu. Naša
obec má veľký potenciál, čo sa týka množstva mládeže (čo nám okolité obce len závidia) a preto je našou
povinnosťou starať sa o ich športový aj duchovný rozvoj. Preto podriadime všetko naše úsilie tomu, aby sme
vybudovali multifunkčný areál príťažlivý pre mladých ľudí aj dospelých. Už teraz máme v pláne spolupracovať
so všetkými organizáciami patriacimi pod OŠK, aby športový areál neslúžil len na futbalové stretnutia, aby
bol centrom športového diania v obci. Ako príklad môžem uviesť akciu Fit Day, ktorú organizovali chlapci
z Fight Club a ktorej premiéra dopadla úspešne. Priestor pre realizáciu majú aj dobrovoľní hasiči, s ktorými
máme tiež v pláne spolupracovať.
Touto správou by sme taktiež chceli poďakovať rodičom, ktorí vedú svoje ratolesti k športu, ale zároveň by
sme ich chceli požiadať o ostražitosť pred niektorými,výtržníkmi“, ktorí nám spôsobujú škodu na športovom
areáli, čo nie je peknou vizitkou (napr. rozbité dvere, porozhadzované PET fľaše a pod.)
Touto cestou chceme pripomenúť, že počas zimnej prestávky nás navždy opustil vo veku 59 rokov dlho‑
ročný futbalový funkcionár JÁN FURÍN, ktorý sa neustále zapájal a vypomáhal športu v Slovinkách. Česť
jeho pamiatke.
Na záver chceme požiadať fanúšikov futbalu o podporu počas nasledujúceho športového roka, pretože
futbal sa hrá pre divákov a divák je pre nás pri futbale potrebný.
Pavol Fajth
Prezident OŠK Slovinky

KYNOLOGICKÝ KLUB
Kynologický klub Slovinky tohto roku oslavuje 30.
výročie svojho pôsobenia. Aj v tomto kalendárnom
roku sa bude KK Slovinky zúčastňovať na pretekoch,
ako je Branný viacboj kynológov a v pláne sú aj
skúšky podľa SVV1. Na kvalifikačných pretekoch
o postup na M SR v Brannom viacboji kynológov
boli reprezentovať klub Eduard Krokus a Marek
Ščurka a to v KK UVLF v Košiciach dňa 12. 4. 2014.
Kynologický klub sa plánuje zúčastniť aj na rôznych
iných pretekoch, či už so zadaním skúšky alebo
podľa skúšobného poriadku.

Účinkujú folklórne súbory a skupiny:

FS Slovinka a FS Slovinočka zo
Sloviniek, FS Kalina z Kolinoviec,
FS Poráčan z Poráča, FS Jadlovec
z Margecian, FS Krompašan a FS
Krompašanček z Krompách
a hlavný hosť: ľudová hudba
Kollárovci
Vstupné: 1 € (Vstupenky sú
zlosovateľné o hodnotné ceny)
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DRAHÍ BRATIA A SESTRY, MILÍ SPOLUOBČANIA – SLÁVA IISUSU CHRISTU!
Keď sa roztopí sneh a objavia sa prvé kvety,
vieme, že nastala jar. Jarné slnko prináša so sebou
nekončiaci sa kolobeh prác okolo domu. Upratuje‑
me, sejeme, vyplievame, kosíme. Keď dokončíte
jednu robotu, začíname ďalšiu a keď je hotová aj tá,
vyskočí nejaká nová, nečakaná. Po nejakom tom
čase sa znova musíme vrátiť k tej prvej a tak dooko‑
la. Aj keby sme urobili všetko, vždy sa niečo objaví,
čo treba spraviť, takže práce okolo domu sa nikdy
nekončia. Jeseň ich síce spomalí, ale nezastaví a tak
s príchodom novej jari sa kolobeh rozbieha nanovo.
Tento nikdy nekončiaci kolobeh tvorenia či opra‑
vovania sa odohráva v rodinách, v obci, farnostiach,
inštitúciách. Ten istý nekončiaci kolobeh sa však
odohráva aj v našom osobnom živote. Aj tu je priestor

na opravovanie a tvorenie niečoho lepšieho. Veď
kto z nás je bez chýb, ktoré netreba naprávať? Kto
z nás je tak dokonalý, aby sa nemohol zlepšovať?
Kto z nás nemá čo naprávať vo svojom osobnom
živote, vo svojej rodine, v medziľudských vzťahoch?
Sv. apoštol Pavol vo svojom liste Rimanom píše:
„Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve,
nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivos‑
ti.“ Tu je dostatok priestoru na nekonečné pracovanie
na sebe samom a nekonečné naprávanie sa. Nikto
to nemôže urobiť za nás, to môžeme urobiť len my
sami. Vizitkou gazdu je jeho dvor, vizitkou gazdinej
kuchyňa a vizitkou nášho života sme my sami.
Skončila sa jar, začalo sa leto a deťom prázdniny.
Ani sa nenazdáme a deti zasadnú znova do školských

lavíc a lístie spadne na zem. V našich príbytkoch zas
bude niečo vynovené, niečo nové, spravené. Či to
bude aj v našich životoch, to záleží od nás, či sa
do toho pustíme, alebo necháme bez povšimnutia.
Kiežby sme na konci roka mohli skonštatovať, že
čosi, aspoň trošku, sa zmenilo aj v nás.
Nikto z nás nemôže zmeniť celý svet, ale môžeme
zmeniť seba. Ak čo i len trošičku zmeníme seba,
zmeníme svet, lebo tento svet tvoríme my. A tak spolu
s apoštolom Pavlom volám: „Zhoďme teda skutky tmy
a oblečme sa do výzbroje svetla.“
Prajem všetkým nám leto bez záplavových búrok
a s príjemne hrejúcim slnkom.
otec duchovný Pimen

RUDNÁ OBLASŤ SLOVINKY
Rudná oblasť Slovinky spolu s lokalitou Gelnica,
Helcmanovce a Krompachy, s ktorými Slovinky tak
po stránke historickej ako aj v iných vzťahoch boli
úzko späté, sa vyznačuje značným počtom ložísk
s ich dlhým smerným a hlbinným rozsahom a pred‑
stavoval a predstavuje aj dnes významné nálezisko
medených rúd v Spišsko‑gemerskom rudohorí.
Hlavným predmetom ťažby boli dlhé storočia medené
a striebornaté medené rudy. V starších časoch sa
ťažili aj železné rudy pre malé taviace pece v Slovin‑
skej doline a neskoršie pre krompašské železiarne.
Začiatok baníctva sa v tejto oblasti nedá presne
určiť. Podľa historikov je baníctvo staršie ako mesto
Gelnica s nemeckými prisťahovalcami v 12. storočí.
Tí, keď sa sem prisťahovali, našli tu už obývané síd‑
lisko. Rôzne zachované údaje a povrchové príznaky
svedčia o tom, že na celom ložiskovom ťahu sa už
v dávnych časoch vyvíjala intenzívna banícka činnosť.
Železné rudy sa ťažili pravdepodobne najskôr na
Klippbergu, kde bola ľahko prístupná žakarovská
hrubá žila na území Krompách a svojou vysokou

kvalitou bola vhodná na výrobu železa. Medené
rudy sa ťažili najintenzívnejšie v blízkosti Gelnice
na ložiskách, ktoré tiahnu z územia Gelnice sme‑
rom na západ a gelnickým baníkom boli známe už
v 13. storočí. Preto sa dá predpokladať, že prvými
baníkmi na území Sloviniek boli obyvatelia Gelnice
a Krompách. Obyvatelia Sloviniek sa zapojili do
baníctva neskoršie. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť,
že Slovinky neboli zastúpené v 18. – 19. storočí
medzi tzv. banskými miestami (Bergort), ktorých
delegáti sa zúčastnili na valných zhromaždeniach
Hornouhorského banského meštianstva Waldbur‑
gerschaft. Najzaužívanejšou formou banského
podnikania bolo až do konca 19. storočia ťažiarstvo.
Títo podnikatelia pochádzali z radov spišských miest.
Boli to zámožní mešťania z Gelnice, Krompách, Sp.
Novej Vsi, Levoče, Sp. Podhradia, Sp. Vlách a iných
miest. Boli medzi nimi aj obyčajní baníci. Títo ťažiari
boli združení od roku 1784 už v spomenutom Hor‑
nouhorskom banskom meštianstve. Niektorí ťažiari
vlastnili aj medenú hutu v Slovinkách (Nikolai huta)

TURISTICKÝ POCHOD
Dňa 8. 5. 2014 sa v obci Slovinky už tradične
konal turistický pochod “Okolo Slovinok“ pri príle‑
žitosti uctenia si pamiatky padlých hrdinov v 1. a 2.
svetovej vojne. Napriek daždivému a chladnému
počasiu 6.ročník pochodu spojeného s pietnym
aktom kladenia vencov k pamätníkom absolvova‑
la asi dvadsiatka turistov. Zúčastnení si dĺžku a čas
pochodu prispôsobili poveternostným podmienkam.
Okolo obeda sa všetci zišli v cieli, kde na nich čakal
chutný guláš a horúci čaj.
Teší nás, že tento pochod má už skalných účast‑
níkov ako z radov Slovinčanov, tak aj radov turistov
KT Krompachy a členiek OŠK Zumba Slovinky, ktorí

v Poráčskej doline. Z toho dôvodu má táto oblasť
názov „na Troskách“. Iní ťažiari dodávali svoje rudy
pre huty v Smolníku, Rolovej (Fonix) hute, Gelnici,
Mníšku n/Hnilcom, Starej vode, Opátke a od roku
1850 v Štefánskej Hute. V tom čase v roku 1837
pracovalo v Slovinkách 44 ťažiarstiev, v Gelnici
35, v Helcmanovciach 14 ťažiarstiev. V roku 1855
bolo už v Slovinkách 77 ťažiarstiev, v Gelnici 76
a v Helcmanovciach 33. Rok 1857 zaznamenáva
najväčší počet ťažiarstiev. V Slovinkách ich bolo až
101. V roku 1888 banský komisariát v Gelnici mal
v evidencii už len 64 ťažiarstiev v Slovinkách, 65
v Gelnici a 15 v Helcmanovciach.
Po všeobecnom úpadku medeno‑rudného
baníctva v Spišsko‑gemerskom rudohorí v druhej
polovici 19. storočia sa začala rozvíjať ťažba želez‑
ných rúd, čo znamenalo novú etapu aj v baníctve
na Slovinkách.
Zdroj: 600 rokov baníctva v Slovinkách
(pokračovanie nabudúce)

STAVANIE MÁJA

si už tradične tento voľný deň spríjemnili v krásnej
prírode – „Okolo Slovinok“!
8. mája sme si pripomenuli výročie ukončenia
2. svetovej vojny ako Deň víťazstva nad fašizmom.
Stretli sme sa na pamätnom mieste pri pamätníkoch
padlých vojakov, aby sme im vzdali úctu a pamiatku
za to, že obetovali svoje životy za našu slobodu
a demokraciu.
Toto obdobie prinieslo so sebou veľa bolesti, utr‑
penia a nešťastia miliónom ľudí na svete.
Preto je potrebné, aby sme nezabúdali a pripomí‑
nali si tento čas a naše deti taktiež viedli k poznaniu
našej histórie a dejín našej vlasti.
Darina Pačanová, Lucia Frycová
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