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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Zlepšovanie životných podmienok pre obyvateľov
pomocou stavebných a rekonštrukčných opatrení
je kôli nedostatočným finančným možnostiam obce
v súčastnosti možné len prostredníctvom grantových
výziev.
V roku 2009 obec Slovinky podala žiadosť o nenavratný finančný príspevok z EF prostredníctvom
vtedajšieho Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na projekt, ,Revitalizácia centrálnej zóny obce
Slovinky“. Žiadosť bola dňa 26.3.2010 schválená.
Nasledujúcim krokom bolo verejné obstarávanie.
Po skončení verejného obstarávania boli všetky dokumenty v októbri 2010 doručené na ministerstvo,
ktoré po kontrole pripravilo zmluvu. K podpisu zmluvy
došlo v apríli 2010. V júli 2010 sa má podpisať dodatok k zmluve a začať s realizáciou projektu.

Po úspešnom ukončení tohto projektu bude komplexne zrevitalizovaná centrálna zóna obce. Projekt
zahŕňa rekoštrukciu troch vetiev miestnych komunikácií, rekonštrukciu chodníkov, výstavbu autobusovej
zástavky, výstavbu verejného osvetlenia, /stožiarové
a iluminačné/ úpravy verejného priestranstva, ktoré
budu obsahovať rekonštrukciu a výsadbu verejnej
zelene a osadenie nových prvkov drobnej architektúry. Rekoštrukcia vozoviek bude spojená z rekonštrukciou chodníkov, osadením obrubníkov a odvodňovacích rigolov. Zo všetkých spevnených plôch
a chodníkov v centrálnej zóne bude zvedená zrážková
voda prostredníctvom drenáži, rigolov a šácht so
zaústením do miestnej dažďovej kanalizácie. Všetky
stavebné úpravy verejných priestranstiev v centrálnej
zóne bude realizovať firma Strabag s. r. o.- výherca
verejného obstarávania.

Centrum po dokončení revitalizácie zvýši atraktivitu
obce pre obyvateľov aj návštevníkov.
V stave príprav je tiež projekt „Protipovodňové opatrenia obce Slovinky“ ktoré sa týkajú Gelnického
potoka v Kostolnej doline a bezmenného potoka
v časti obce Zákuť. Dúfame, že po schválení žiadosti
o finančný príspevok a realizácií opatrení budú škody
po povodniach, ktoré nás trápia takmer pravidelne,
minimálne.
Pokračujeme v rekonštrukcií stredného cintorína. Po
vybudovaní prístupovej cesty, parkoviska a oporného
múru sa pokračuje novým oplotením a výstavbou
chodníkov na cintoríne.
V MŠ Slovinky prebieha výmena okien. Výmenu
realizuje výherca verejného obstarávania firma
Slovaktual.
Michal Pačan, starosta obce

VO SLOVJINKOCH SVJATO MAME, MAKOVICKU ZAČINAME,
naj se vam tu dobrji spjiva, naj se nichto nepohňiva, naj se vam tu dobrji spjiva…
Touto pesničkou otvorila ženská spevácka skupina
DFSk Slovinka regionálne kolo súťaže v speve rusínskych piesní v Slovinkách. Tak sme sa konečne
dočkali, že sa spievalo aj u nás na regionálnej úrovni.
Akcia sa konala 22.mája 2011 v kultúrnom dome.
Súťaž bola rozdelená do štyroch kategórií:
1. kategória – dievčatá a chlapci od 8 do 14 rokov
2. kategória – stredoškoláci od 15 do 19 rokov
3. kategória – mladý speváci od 19 do 40 rokov
4. kategória – speváci nad 40 rokov
Každá kategória bola ešte rozdelená na sólo, duo
a trio a v každom súťažnom vstupe odzneli dve piesne. Súťažné výkony hodnotila odborná porota.

V prestávkach súťaže nás zabávala dobre známa
speváčka z PUĽS-u, pani Mária Mačošková v doprovode korepetítora Igora Kretu z Prešova a veru sa
im podarilo rozospievať celé publikum.
Z našej domácej Slovinočky sa súťaže zúčastnili
Marek Ščurka, Alexandra Nagyová, Mária Marschallová, Nikola Kubovčíková a z DFSk Slovinka
Alex Szatmáry a Ondrej Ferenc, všetci v doprovode
harmoniky Šimona Lučanského.
Srdečne ďakujeme za reprezentáciu!
Napriek silnej konkurencii (boli tu speváci z Poráča,
Oľšavice, Torysiek, Repáš, Helcmanoviec, Spišskej
Novej Vsi a okolia), sa našim speváčkam podarilo
umiestniť sa : Alexandra Nagyová získala 2. miesto
a Mária Marschallová 3. miesto v 1. kategórii.
Blahoželáme!

Víťazi z každej kategórie postupujú na celoštátne
kolo, ktoré sa koná každoročne začiatkom decembra
v Bardejove.
Prestávku pred vyhlásením výsledkov nám spestrili
dobrovoľní súťažiaci, tento krát už nesúťažne a aj tu
bolo čo obdivovať, nálada bola výborná.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave tohto skvelého kultúrneho podujatia, ako aj
divákom, ktorí prišli podporiť súťažiacich. A kto tam
nebol, môže ľutovať
Viera Mižigárova
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BÁSNE DETÍ ZŠ SLOVINKY
„Drogový frajer“

SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
90 – roční
Margita Kožárová
Anna Marasová

Dostal si chuť to skúsiť,
nechcel si sa v tieni druhých dusiť.
Myslel si, že v parte vynikneš,
na chvíľu sa v nebi ocitneš.

85 - roční
Anna Kaščáková

Potom zobudíš sa však,
cítiš sa, akoby ťa prešiel vlak.
Si sám, nikto tu nie je,
tá tvoja parta sa ti smeje.

80 – roční
Mária Grisáková
Anna Heligmanová
Mária Mníchová
Juraj Sulin

Žiješ ako špina v tme,
zistíš, že ti nebude už nikdy dobre.
Elena Guspanová, VII. trieda

75 – roční
Anna Čečotová
Viera Ivančová
Juraj Mižikár
Ján Stajsko

Pocta lesu
V lese nespočetne veľa krás nájdeš,
v náruči lesa vždy pokoj nájdeš.
Prírodu obdivuj, príklad si z nej ber,
domov štedro núka, chráni každú zver.
Lesom sa vždy prejdi, keď ťa duša bolí,
v rodine zvierat, rastlín, stromov ona sa zahojí.
Hory lesy, lúky, priestor ti dávajú,
jazerá, plesá, riečky osvieženie núkajú.
Chlapci na udičky rybky si chytajú,
dievky vence vijú, odmenu chystajú.
V lese, tam krásne je, slobodne sa dýcha,
les je zázrak sveta, ľudí veľká pýcha.
Patrik Horváth, VII. trieda
Boží dar
Vody treba veľa piť,
bez vody sa nedá žiť.
Pre život je nevyhnutná,
zdravá, živá, neodbytná…
Váž si vodu, dobre chráň,
proti smädu silnú zbraň!
Bránim vodu, mám ju rada,
veď nám z nebies na zem padá!
Mária Chudiaková, VII. trieda
Modlitba za vodu
Ach voda, voda, vodička,
pršíš nám rovno z nebíčka.
Na zemi ťa potrebuje trávička,
vo vani Anička a v studni zas rybička!
Na lúke ťa víta kravička,
v kuchyni s tebou varí mamička.
Ja ďakujem ti večná voda, vodička,
že som s tebou kamarátka od malička.
Zuzana Mižikárová, VII. trieda
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POĎAKOVANIE
Najstarší občan Slovenska, najstarší Slovinčan, najstarší gréckokatolík - Štefan Novotný
23.mája 2011 ticho skonal vo veku 106
rokov a 5 mesiacov. Posledné roky života
prežil u svojej dcéry Katky v Kluknave, ktorá
ho so svojou rodinou, s veľkou trpezlivosťou
a láskou doopatrovala, za čo si zaslúži vďaku
a uznanie všetkých súrodencov. 25. mája ho
v Slovinkách pochoval miestny gréckokatolícky
farár jeromonach otec Pimen s peknou kázňou
za účasti veľkého množstva Slovinčanov bez
rozdielu vierovyznania a za účasti zástupcov
helcmanovského pohrebného spolku. Pekný
rozlúčkový príhovor predniesol aj starosta obce
pán Michal Pačan. Všetkým vyjadrujeme naše
úprimné poďakovanie.
Smútiaca rodina

70 – roční
Mária Ďorková
Helena Hudáková
Ján Seman
Juraj Varecha
65 – roční
Michal Ďorko
Peter Paleček
Anna Perháčová
60 – roční
Juraj Čech
Angela Gracová
Mária Karolčíková
Anna Lučanská
Ján Nemčík
Juraj Pačan
František Popovič
Anna Rybárová
Anna Šablatúrová
Štefan Tulej
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Vladimír Tulej – Monika Žigová
Marek Jánoš – Monika Žigová
Viktor Lehet – Katarína Chromíková
Branislav Macko – Jana Medvecová
Ľuboslav Ondáš, Mgr. – Daniela Hlávková, Ing.
NARODILI SA
Nina Ondíková
Marek Adamis
Tomáš Lehet
Filip Ondík
Ema Mižičová
Katarína Lučanská
ROZLÚČILI SME SA
Stanislav Seman – 1953 – 2011
Jozef Žiga – 1932 - 2011
Anna Perháčová – 1922 – 2011
Mariana Rybárová – 1941 – 2011
Štefan Novotný – 1904 – 2011
Michal Ondko – 1947 – 2011
František Smrek – 1941 – 2011
Juraj Repaský – 1954 - 2011
Jozef Gožo – 1956 – 2011
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UZNESENIA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
15. 4. 2011 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Slovinky
Uznesenie č. V/63/2011
Bod 2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Určuje:
1. Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú.
		
2. Overovateľov zápisnice: Ing. Máriu Grisákovú a Gabrielu Kopnickú.
Uznesenie č. V/64/2011
Bod 3./ Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Volí:
1. Predsedu návrhovej komisie: Ing. Máriu Grisákovú a členov návrhovej komisie: Gabrielu Kopnickú a Mgr. Janku Smrekovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3, nehlasoval: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
nehlasoval: Kamila Grisáková
Uznesenie č. V/65/2011
Bod 5./ Ťažba dreva v katastri obce Slovinky – informácia – Obvodný lesný úrad Spišská Nová Ves
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1. Starostu obce zaslať podnet na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ohľadom podozrenia na nadmernú ťažbu dreva v katastri obce Slovinky s predpokladaným negatívnym dopadom na životné prostredie.
		
T: do 31.05.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Mgr. Slávka Michňová
Uznesenie č. V/66/2011
Bod 6./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1. Starostu obce zaslať upozornenie pánovi Benckovi, Slovinky č. 605 na úpravu oplotenia tak, aby sa zabránilo ohrozovaniu občanov psom.
		
T: do 29.04.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. V/67/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1.Starostu obce požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – sekcia verejnej správy o zaslanie metodického postupu k pomenovaniu ulíc.
		
T: do 29.04.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. V/68/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1. Starostu obce zabezpečiť opravu otvoreného kanálu pri dome pána Záhradníka, Slovinky č. 33 – potoku Hutná dolinka.
		
T: do 15.05.2011
Z: Starosta obce
2. Starostu obce prehodnotiť spôsob odvodu vody z miestnej komunikácie pri dome pána Smreka, Slovinky č. 36.
		
T: do 15.05.2011
Z: Starosta obce
3.Starostu obce z dôvodu havarijného stavu vodného toku Slovinského potoka v časti medzi Šubrom a ihriskom zvolať jednanie so Slovenským vodohospodárskym
podnikom, š.p. Banská Štiavnica, Rudnými baňami Banská Bystrica, Urbariátom Nižné Slovinky, Obvodným úradom životného prostredia Spišská Nová Ves a obcou
Slovinky.
		
T: do 29.04.2011
Z: Starosta obce
4.Starostu obce na základe havarijného stavu miestnej komunikácie z dôvodu podmývania Slovinským potokom zvolať jednanie so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica, Urbariátom Vyšné Slovinky, Obvodným úradom životného prostredia Spišská Nová Ves, s pani Zdenou Pignata a obcou Slovinky.
		
T: do 29.04.2011
Z: Starosta obce
B./ Ukladá:
1. Komisii ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva posúdiť havarijný stav kanalizácie v časti obce Slovinky Kolónia pri
dome pani Fedorekovej, Slovinky č. 45.
		
T: do najbližšieho zasadnutia OZ		
Z: predseda komisie
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. V/69/2011
Bod 7./ Pripomienky občanov
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1. Starostu obce vyhlásiť v miestnom rozhlase informáciu o povinnosti dodržiavania VZN č. 1/2007 o nakladaní s odpadmi a zverejniť VZN na úradných tabuliach
a dať ho do pozornosti na webovej stránke obce.
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T: do 29.04.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. V/70/2011
Bod 8./ Návrh na zakúpenie hasičskej techniky
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
1. Kúpu cisternovej automobilovej striekačky CAS 25 RTHP.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
2. Presun finančných prostriedkov v objeme 2600 € na kúpu cisternovej automobilovej striekačky CAS 25 RTHP z položky: Most Legy – realizácia.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
B./ Žiada:
1. Starostu obce zabezpečiť prevod cisternovej automobilovej striekačky CAS 25 RTHP vrátane súvisiacich úkonov a určenie hmotnej zodpovednosti za cisternovú
automobilovú striekačku CAS 25 RTHP.
		
T: do 15.05.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. V/71/2011
Bod 9./ VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovinky
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
1. VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovinky.
B./ Žiada:
1.Starostu obce zverejniť VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Slovinky.
Hlasovanie – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. V/72/2011
Bod 10./ Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
1. Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách v znení pripomienok.
B./ Ukladá:
1. Doplniť Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách podľa pripomienok obecného zastupiteľstva.
		
T: do 15.05.2011
Z: poslankyňa Mgr. Janka Smreková
C./ Žiada:
1. Starostu obce zverejniť Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.
		
T: do 20.05.2011
Z: Starosta obce
2. Starostu obce predložiť poslancom Obecného zastupiteľstva v Slovinkách schválený Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Slovinkách v papierovej
a elektronickej podobe.
		
T: do 20.05.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomný ospravedlnený: 1
za: Milan Ferenc, Ing.Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
zdržal sa: Bc. Marcel Ďorko, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomný ospravedlnený: Marek Bencko
Uznesenie č. V/73/2011
Bod 11./ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
1. Poslancom obecného zastupiteľstva podať návrhy na inováciu a skvalitnenie internetovej stránky obce Slovinky a ich zaslanie administrátorovi webovej stránky.
		
T: do 20.05.2011
Z: poslanci OZ
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. V/74/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1. Starostu obce o prevedenie zmeny účastníka súkromného mobilného telefónu na služobný telefón.
		
T: do 30.04.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. V/75/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
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1. Starostu obce pripraviť návrhy na výber a následnú kúpu služobného osobného motorového vozidla.
		
T: najbližšie zasadnutie OZ
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Bc. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Ing. Mária Grisáková, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Zapísala: Viera Lenartová
Podpísané dňa: 26.04.2011								
										

Starosta obce
Michal Pačan

UZNESENIA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
24. 6. 2011 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Slovinky
Uznesenie č. VI/76/2011
Bod 2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Určuje:
1. Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú
2. Overovateľov zápisnice: Kamilu Grisákovú a Mgr. Janku Smrekovú
Uznesenie č. VI/77/2011
Bod 3./ Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Volí:
1. Predsedu návrhovej komisie: Ing. Máriu Grisákovú a členov návrhovej komisie: Gabrielu Kopnickú a Vieru Mižigárovú.
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko
Uznesenie č. VI/78/2011
Bod 4./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
1. Komisii ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva posúdiť havarijný stav kanalizácie v časti obce Slovinky Kolónia pri
dome pani Fedorekovej, Slovinky č. 45, navrhnúť riešenie na odstránenie havarijného stavu a zistiť spôsob likvidácie splaškov v časti obce Kolónia podľa jednotlivých rodinných domov.
		
T: do 08.07.2011
Z: predseda komisie
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko
Uznesenie č. VI/79/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1.Starostu obce vyhlásiť v miestnom rozhlase informáciu o povinnosti dodržiavania VZN č. 1/2006 o zneškodňovaní komunálneho odpadu a nakladaní s drobným
odpadom a stavebným odpadom v obci Slovinky, zverejniť VZN na úradných tabuliach, na webovej stránke obce v sekcii „VZN“ a dať ho do pozornosti na webovej
stránke obce.
		
T: do 15.07.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko
Uznesenie č. VI/80/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1. Starostu obce prizvať na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva administrátora webovej stránky.
		
T: v texte Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko,
Uznesenie č. VI/81/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1. Starostu obce pripraviť na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva minimálne tri ponuky predajcov na motorové vozidlo KIA CEED SW – predĺžená verzia
a minimálne tri ponuky na motorové vozidlo PEUGEOT 207 SW.
		
T: v texte Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko
Uznesenie č. VI/82/2011
Bod 7./ Záverečný účet obce za rok 2010
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Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1. Ekonómku Ing. Annu Krajňákovú o dopracovanie návrhu Záverečného účtu obce Slovinky za rok 2010 podľa pripomienok a predložiť návrh Záverečného účtu
obce Slovinky za rok 2010 na rokovanie komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania.
		
T: 04.07.2011
Z: Ing. Anna Krajňáková
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní ospravedlnení: 2
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
zdržal sa: Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko
Uznesenie č. VI/83/2011
Bod 8./ Žiadosti o odpredaj obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
1. Komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania preskúmať žiadosť o odpredaj pozemku pána Juraja Karolčíka a manželky Márie
Karolčíkovej.
2. Predsedovi komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania prizvať na obhliadku pozemku pána Radovana Kendru.
B./ Žiada:
1. Starostu obce predložiť komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania uznesenie týkajúce sa predaja predmetného pozemku.
		
T: do 08.07.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová
Uznesenie č. VI/84/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1. Starostu obce požiadať pani Annu Šimoňákovú a pána Eduarda Šimoňáka o opätovné predloženie žiadosti o kúpu pozemku s presnou špecifikáciou predmetu
kúpy pozemku.
2. Starostu obce oznámiť pánovi Jurajovi Štecovi, že vlastníkom cestnej komunikácie a odtokového kanálu nie je obec Slovinky, ale Slovenská správa ciest Košického samosprávneho kraja.
		
T: do 15.07.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová
Uznesenie č. VI/85/2011
Bod 10./ Zriadenie Denného centra seniorov obce Slovinky, štatút
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Súhlasí:
1. S poskytnutím priestorov obecného úradu v záujme združovania občanov s postupnou prípravou Denného centra seniorov obce Slovinky na dobu do
30.09.2011.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0 zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
Uznesenie č. VI/86/2011
Bod 11./ Plat starostu obce podľa zákona č. 154/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
1. Plat starostu obce vo výške 1,98 násobku nominálnej mzdy v národnom hospodárstve zvýšenej o 11,11 %, t.j. v celkovej výške 1692 €.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
Uznesenie č. VI/87/2011
Bod 12./ Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1. Poslancov obecného zastupiteľstva pripraviť na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh členov komisie ochrany verejného záujmu podľa zákona
č.357/2004.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
Uznesenie č. VI/88/2011
Bod 13./ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie:
1. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
Uznesenie č. VI/89/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1. Komisiu finančnú, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania a komisiu ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného
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hospodárstva posúdiť aktuálny stav odvodu dažďovej vody z miestnej komunikácie pri futbalovom ihrisku a navrhnúť riešenie.
		
T: do 08.07.2011
Z: predsedovia komisií
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
Uznesenie č. VI/90/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
1. Termín konania Folklórnych slávností TITILOMBOM na deň 20.08.2011.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová
Uznesenie č. VI/91/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
1. Starostu obce o písomné požiadanie Slovenskej správy ciest Košického samosprávneho kraja o zviditeľnenie dopravných značiek v obci, hlavne odstránenie
konárov zasahujúcich do dopravného značenia.
		
T: do 15.07.2011
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová
Uznesenie č. VI/92/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
1. Poslancom obecného zastupiteľstva pripraviť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na zriadenie novej redakčnej rady pre Slovinský občasník.
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 3
za: Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Ing. Mária Grisáková, Gabriela Kopnická, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
neprítomní ospravedlnení: Marek Bencko, Bc. Marcel Ďorko, Mgr. Slávka Michňová
Zapísala: Viera Lenartová
Podpísané dňa: 04.07.2011								
										

Starosta obce
Michal Pačan
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE SLOVINKY
Po dlhom čase sa Vám opäť prihovárame prostredníctvom článku v tomto občasníku. V predošlom vydaní
sme Vás informovali o dosiahnutých úspechoch počas našej činnosti. Od minulého vydania sme toho zase
dosiahli dosť na to, aby sme sa pochválili. Máme nových členov, skúsenosti, zážitky, techniku. Veľmi sa tešíme
záujmu nových, mladých členov, ktorý sa aktívne zapojili nielen do pomoci pri údržbe hasičskej zbrojnice, ale
aj do tréningovej činnosti a boli zaradení aj do súťažného družstva. Zároveň dúfame, že sa k nám v dohľadnej
budúcnosti pripojí ešte viac členov. Tešíme sa aj záujmu žien a do budúcna zamýšľame postaviť súťažné
družstvo zložené práve z nežnejšieho pohlavia. Tohto roku sme sa zúčastnili s jedným mužským súťažným
družstvom už na dvoch súťažiach. Prvou bola bývala previerka pripravenosti, ktorá sa konala v Smižanoch
a druhej súťaže sme sa zúčastnili v Spišských Vlachoch. Na oboch súťažiach sme zabojovali naplno, no
nestačilo to na prvé miesta. Nevadí, lebo dôležité je zúčastniť sa a získať nové skúsenosti, aby sme sa mohli
ešte viac vylepšiť. Od začiatku leta sa naše súťažné družstvo zúčastňuje na súťažiach s upravenou striekačkou
PS 12. Pre zaujímavosť malé porovnanie starej a novej striekačky po generálnej oprave:
PS

t ypové ozna- objem motora
čenie

výtlak vody na 80m v sekundách

Stará

PS 12

1200 cm3

17 s

Nová po GO

PS 19

1900 cm3

8s

Určite ste zbadali, že v obci pribudlo veľké červené auto s bielym pásom. Áno, ide o hasičské auto. Toto
hasičské vozidlo je novinkou v Dobrovoľnom hasičskom zbore. Jedná sa o cisternovú automobilovú striekačku CAS 25 Škoda 706 RTHP. Vozidlo je určené na hasenie požiarov na miestach s nedostatkom vody. Je
vybavené aj kropiacou lištou na hasenie požiarov trávnatých porastov, ktorá sa môže využiť aj na pokropenie
prašných ciest. Pohon všetkých kolies umožňuje tomuto vozidlu prejazd aj ťažkým terénom. Vo vozidle sa
nachádza okrem zásoby vody 3500 l a penidla 250 l, náradie na vykonanie požiarneho zásahu a dopravy
vody na miesto požiaru, náradie na zdolávanie výšok a voľných hĺbok, ale aj náradie na rozoberanie konštrukcií. Kabína vozidla je stavaná na prevoz štyroch členov hasičskej jednotky. S touto technikou sme sa
už prezentovali pri ukážke malým občanom Sloviniek ku Medzinárodnému dňu detí. Prezentácia techniky

prebehla na futbalovom ihrisku, kde bolo deťom
toto vozidlo predstavené a zároveň prebehla aj
ukážka hasičského útoku z auta, ale aj od prenosnej

motorovej striekačky. Za možnosť fungovania DHZ,
ale aj za zakúpenie techniky sa musíme poďakovať
zástupcom obce a predsedovi DHZ. Týmto článkom
chceme taktiež navrhnúť mladým, ale aj starším
a starým občanom možnosť členstva v DHZ. Každý
nový člen je v radoch hasičov vítaný.
Členovia DHZ Slovinky

BANÍCKY CECH
V prvom polroku 2011 bol Banícky cech v Slovinkách
veľmi aktívny. Začiatkom marca bola zorganizovaná
brigáda na opravu vyradených stoličiek zo suterénu
OcÚ, ktoré budú slúžiť pre potreby baníckeho cechu.
Traja členovia nášho výboru, páni Július Moncoľ,pán
Jozef Lehet a Ing. Jozef Mních sa dňa 24.03.2011
zúčastnili valného zhromaždenia „ Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska“ v Banskej Štiavnici. V dňoch 13. až 15. mája 2011 sa uskutočnili
v holandskom meste Heerlen 14. Európske banícke

a hutnícke dni. Tohto stretnutia sa zúčastnila aj delegácia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, v ktorej boli zástupcovia aj nášho baníckeho
cechu a to pán Milan Ferenc a pán Michal Pačan
s manželkami. Dňa 13.06.2011 bola v Smolníku
usporiadaná Výkonná rada Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska, na ktorej sa zúčastnili
naši členovia a to páni Július Moncoľ, Juraj Mižikár
a Jozef Lehet. Tieto tri akcie organizovalo Združenie
baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Ďalšie pracovné aktivity, ktoré organizoval a zabezpečoval výbor Baníckeho cechu v Slovinkách boli
nasledovné :
U pána Mikela, člena výboru BC, sa impregnoval
materiál na zhotovenie prístrešku, stola a lavíc pri
šachte Matej, ktorá sa nachádza na Dorote. Potom
sme betónovali rúry na osadenie stola, lavíc a drevenej konštrukcie na prístrešok a nakoniec sme to
všetko upevnili.
Na sviatok Nanebovstúpenia Pána sa slúžila banícka
ofera v Pravoslávnom chráme.
Dňa 15.6.2011 na výzvu Obecného úradu sa naši členovia
zúčastnili brigády pri kosení
horného cintorína, taktiež sme
sa zúčastnili kosenia pri Pravoslávnom chráme.
Poďakovanie patrí všetkým členom výboru Baníckeho cechu
v Slovinkách, za ich prácu a aktivitu, ktorú odvádzajú v prospech
cechu, ďalej Ocú v Slovinkách,
d.o. Petrovi Kačmárovi za jeho
podporu a Ing. Štefanovi Kovalčíkovi za poskytnutie motorových
vozidiel za účelom účasti na akciách v rámci Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska. Veríme, že takáto aktivita, podpora
a pomoc bude aj v budúcnosti.
Na záver tohto príspevku náš výbor a členovia Baníckeho cechu
v Slovinkách, blahoželajú členovi
a výkonnému tajomníkovi Jánovi
Stajskovi k jeho životnému jubileu
„Mnohaja, blahaja lit“
Výbor baníckeho cechu
„Zdar Boh“
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA FK BANÍK SLOVINKY
Na úvod športovej správy chceme oboznámiť verejnosť a športových fanúšikov, že dňom 19.6.2011
sa ukončil futbalový ročník o majstrovské body
2011/2012. Z tohto dôvodu chceme oboznámiť
športových fanúšikov o priebehu celej jarnej časti
mužstva dospelých, dorastu a žiakov. Pre verejnosť
je určite známe, že futbalový klub Slovinky pre neustále problémy s cestovaním na majstrovské zápasy,
odstránil značne veľký problém zakúpením autobusu
dostačujúceho na prevoz komplet jedného manšaftu. Preto sme museli požiadať VsFZ aj SOFZ, aby
boli zápasy časovo preložené, aby sme stíhali voziť
hráčov na všetky majstrovské zápasy a zakúpená
doprava bola na sto percent využitá.
Začali by sme žiakmi. Už v jeseni nám ponúkli pomoc
pri tréningoch bývalí športovci, čo nás veľmi potešilo,
ale nie na dlho. Po troch majstrovských zápasoch
sme dostali odpoveď, že sú to „žiaci o ničom.“
A naša veľká radosť sa pominula. Neostávalo nám
nič iné, len aby sa tréner Jozef Hudec vrátil späť
k žiakom a môžeme povedať, že keď v jesennej
časti žiaci nazbierali štyri body, tak to isté mužstvo
„žiakov o ničom“ nazbierali v jarnnej časti štrnásť
bodov. Preto ako predseda klubu, musím našich
najmenších chlapcov a dievča pochváliť za veľkú
bojovnosť a veľkú snahu, ktorá v nich je. Nevynechal
som ani jeden žiacky zápas a na každom jednom
som sa zúčastnil. Taktiež musím vysoko vyzdvihnúť
prácu trénera Jozefa Hudeca, lebo sa ešte nenašiel
nikto, kto by toľko voľného času venoval žiakom
a prípravke. Nie sú to len majstrovské zápasy, ale
sú to aj prípravné zápasy a tréningy, na ktorých sa
musí neustále zúčastňovať, lebo žiaci bez dozoru
hrať nemôžu. Naši najmenší, keď tak budú naďalej
pokračovať, určite výkonnosťou pôjdu hore a budú
z nich veľmi dobrí futbalisti.
Dorast: Fanúšikovia a športovci určite vedia, že
naši dorastenci počas celej ich doterajšej futbalovej
kariery, jarná časť bola pre nich najťažšia, ale určite
nazbierali v nej najviac futbalové skúsenosti. Celkove v tabuľke V.ligy náš dorast skončil na ôsmom
mieste. V jarnej časti naši dorastenci boli už v V.lige

obávaným manšaftom, lebo vedeli urobiť aj neočákavané prekvapenia na hosťujúcich ihriskách. Ako
predseda som vynechal iba jediný zápas, na všetkých
ostatných som sa zúčastnil a musím povedať, že naši
dorastenci za ich veľkú húževnatosť, bojovnosť a reprezentáciu obce Slovinky v „V.lige juhozápad“ získali
po futbalovej stránke veľmi dobre meno pre obec
Slovinky. Neraz som počul od hlavných rozhodcov,
že u nás vyhrala bojovnosť, alebo, za bojovnosť ste
si zaslúžili aspoň bod. Na tie slová som bol osobne
sám hrdý, lebo sa nestáva, aby hlavný rozhodca
alebo delegát po zápase oslovil takýmito slovami
hosťujúce mužstvo. Je nám už aj ľúto, že sa urobila
reorganizácia, lebo sme si na cestovanie a na zápasy

za Košicami JZ zvykli. Tiež musím pripomenúť, že
futbalové ihriská sú na vysokých úrovniach a možno
aj preto sme na hosťujúcich ihriskách podávali lepšie
výkony ako na domácom. Nič iné mi neostáva, iba
našich dorastencov pochváliť a poďakovať im, a tiež
ich trénerom a vedúcim: Višváder Ernest, Vojtek
Jaroslav a Baran Jozef.
Dospelí: Verejnosť bola oboznámená, že v mužstve
dospelých sa urobili veľké zmeny, a ako nám ukázala jarná časť, bolo to rozumné. Bolo na čase, že sme
s nespratníkmi, ktorí hrali iba na svoje triko, urobili poriadok. Chlapci z dorastu zo Sloviniek, ktorých sme

dali na výpomoc do „A“ mužstva museli absolvovať
lekársku prehliadku na dvojitý štart, či môžu odohrať
dva zápasy za dva dni. A urobili sme správne. Mládenci viditeľne dokazujú, že štart u dospelých im veľa
pomáha k ich lepšej výkonnosti. V jarnej časti sme
dosiahli viac bodov ako v jesennej a jasne vidno, že
v mužstve dospelých je väčšia disciplína a bojovnosť
do poslednej minúty zápasu. Túto sezónu sme sa
umiestnili na treťom mieste. O umiestnenie v tabuľke
najviac zapríčinili dochádzajúci hráči, ktorí nám aj
kazili morálku v mužstve a tiež inzultácia rozhodcu.
Naďalej „A“ mužstvo chceme budovať iba z chlapcov
zo Sloviniek, kde je jasne vidno, že majú väčšiu bojovnosť a taktiež im viac záleží na mene Sloviniek. Do
nového ročníka 2011/2012 ideme s cieľom:
Žiaci: dosiahnuť čo najlepšie výsledky a pripraviť
mužstvo čo najlepšie po stránke hernej a po stránke
disciplíny.
Dorast: z dôvodu reorganizácie nie sme ešte podrobne informovaní, ako to dopadne, ale jednoznačne sa
ide siahať po najvyšších priečkách tabuľky.
Dospelí: kvôli reorganizácii tiež ešte nevieme s akými mužstvami budeme hrať, ale jednoznačne do
každého zápasu sa pôjde iba bodovať a robiť dobré
meno pre Slovinky.
Ešte chcem dodať a poďakovať všetkým, ktorí sa
zúčastnili a zúčastňujú na úpravách a skrášľovaní
futbalového ihriska, ktoré musí mať svoje futbalové
normy. Brigád sa zúčastňuje na moje prekvapenie
veľké množstvo hráčov a vidno aj veľa vykonanej
práce. Najviac som sklamaný z našich najväčších kritikov, ktorí nám najviac vytýkajú, čo by trebalo urobiť.
Hoci sme viackrát dali vyhlásiť obecným rozhlasom,
že sa koná na ihrisku nejaká brigáda, ani jednej sa
nezúčastnili. Vedú sa aj prezenčné listiny.
Na záver chcem ešte raz poďakovať všetkým športovcom, ktorí reprezentujú obec Slovinky a záleží im
na dobrom mene Sloviniek, aby futbalovú prestávku
využili, čím najlepšie a nazbierali čím najviac síl do
novej sezóny, ktorá nás čaká.
Vedenie FK Baník Slovinky
predseda FK Fajth Pavol

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ V ZŠ SLOVINKY
Žiaci ZŠ Slovinky sa pravidelne pod vedením p. učiteľky Lívie Susovej aktívne zúčastňujú rôznych športových podujatí, či už priamo organizovaných školou,
alebo rôznymi telovýchovnými centrami.
Aktívny prístup k športu sa prejavil aj v tomto školskom roku množstvom akcií a súťaží a taktiež umiestnením našej školy v súťaži, ,Škola roka 2010-11“ na
krásnom treťom mieste.
Touto cestou chceme verejnosti priblížiť aspoň niekoľko športových podujatí ZŠ v Slovinkách.
V októbri 2010 sa žiaci našej školy zúčastnili bežeckej súťaže, ,Beh ulicami
Krompách “, v ktorej získali aj
umiestnenie na prvých troch
miestach.
Počas školského roka pravidelne organizujeme súťaže a medzitriedne turnaje v basketbale,
futbale či stolnom tenise.
Do športovej aktivity a činnosti
školy sa aktívne v tomto školskom roku zapojili aj učitelia
a to prostredníctvom, ,Valentínskeho volejbalového turnaja
“. Atmosféra bola vynikajúca,
učitelia a aj žiaci sa skvele zabavili a dohodli sa na stretnutí aj
v budúcom školskom roku.
V mesiacoch apríl a máj aj naša

škola, tak ako celé Slovensko, žila hokejom. Našich
hokejistov sme okrem povzbudzovania podporili aj
nástennými tabuľami s tematikou hokeja.
Za aktívny prístup a športovú činnosť pani učiteľka
Lívia Susová odmenila všetkých športovcov veľkou
športovou párty, ktorá sa konala v priestoroch telocvične našej školy. Deti strávili zábavné predpoludnie
s množstvom atraktívnych súťaží, za splnenie ktorých
získali sladkú odmenu.
Lívia Susová
PaedDr. Lenka Dzuriková

17.3. 2011 sme sa zišli o 15:30 v ZŠ Slovinky na
badmintonovom turnaji.
Usporiadateľkou turnaja bola pani učiteľka Lívia
Susová. Na turnaj prišlo 20 žiakov, zúčastnilo sa
16 dievčat a 4 chlapci. Hra sa začala s desiatimi
pármi, piati postúpili, k nim sa vylosoval jeden hráč
a hralo sa o finále. Aj keď prvé miesto mohol vyhrať
iba jeden, skutočnými víťazmi boli všetci.
Užili sme si veľa zábavy a adrenalínu.
A. Perháčová
žiačka 6. roč.

10

SLOVINSKÝ OBČASNÍK

jún 2011

LITURGIA NA SLOVINSKEJ SKALE

DOMÁCI CHLIEB

Dňa 9. 7. 2011 sme spoločne vyšli na Slovinskú skalu a spoločne sme sa zúčastnili na svätej liturgii. S týmto
nápadom nás, mládežníkov zo Sloviniek oslovil o. Peter Kačmár. My sme sa to len snažili istým spôsobom
dotiahnuť do konca.
Pripravili sme skromný prístrešok, zaobstarali sme odvoz pre starších a menej zdatných ľudí. Za odvoz sa
chceme poďakovať pánovi Petrovi Šimkovi a Tomášovi Čarnému, ktorí nám so všetkým potrebným bohoslužobným náčiním pomohli. Taktiež sa tešíme z toho, že nám službu odspieval náš spevácky zbor spolu
s dirigentkou Nadeždou Sičákovou. Na tomto mieste tak spätom so životom Slovinčanov dokonca prijímali aj
naši najmenší turisti: Erik Seman a Peter Mihalčin, ktorí si túto cestu potivo vyšľapali po vlastných. Myslíme
si, že táto liturgia je veľmi dôležitou udalosťou, nakoľko ľudia žijúci v našej dedine tam v minulosti trávili veľa
času. Práve tam mali veľa práce so senom, skrátka s prípravou na zimu. Aj takýmto spôsobom sme si chceli
spomenúť a uctiť na ich úsilie a drinu.
Dúfame, že tento náš počin sa páčil všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a že sa stane tradíciou s pribúdajúcim
počtom veriacich zo Sloviniek a aj z iných obcí.
Mládež PCO Slovinky

Chlieb je jednou z najstarších potravín, ktorý
sprevádzal ľudstvo takmer celou históriou a stále
v živote ľudí zohrával a naďalej zohráva veľkú úlohu.
Aj v modlitbe otčenáš „chlieb náš každodenný“ je
myslený ako všetka potrava. Dlhoročné skúsenosti
a recept na domáci chlieb nám prezradila pani Jarmila Labancová. Zároveň jej ďakujeme za príjemne
strávený čas.
Na prípravu potrebujeme:
1kg hladkej múky
0,30dkg uvarených zemiakov v šupke (uvariť deň
dopredu)
1 droždie
1PL celej rasce (alebo mletej)
2PL soli
2PL octu
0,6 l vody
Postup: múku preosejeme, pridáme rascu, nastrúhane zemiaky a na zemiaky dáme soľ. Potom
si pripravíme do 0,3dcl vlažnej vody droždie, malú
lyžičku cukru a necháme vykysnúť. Vykysnuté droždie vylejeme na pripravenú zmes, pridáme aj 2PL
octu a zvyšnú vodu. Všetko vypracujeme na cesto
a na pomúčenej doske vyváľame. Poriadne vyváľané
cesto preložíme so
štyroch strán asi
ako lístkové cesto
a vytvarujeme na
bochník. Môžeme použiť okrúhlu
alebo podlhovastú
formu. Na dno formy dáme papier na
pečenie, na ktorý
položíme bochník,
cesto mokr ými
rukami omyjeme
vodou a do stredu
bochníka urobíme
troma prstami očko
(tri prsty ako pri prežehnaní sa). Takto
pripravené cesto necháme vo forme kysnúť 1 hodinu. Po 30 minútach
kysnutia už zapneme rúru na 200 stupňov, aby sa
dopredu nahriala. Vykysnutý bochník dáme piecť
1hodinu a 20 minút. Podľa potreby treba formu
prikryť ak sa vrch pripeká, ale asi až v druhej polovici
pečenia. Po upečení povrch natrieme slanou vodou
a nechávame odstáť zabalené v utierke.
Prajeme dobrú chuť!
Lucia Frycová, Darina Pačanová

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Uskutočnil sa 3. júna 2011 na futbalovom ihrisku v Slovinkách za krásneho slnečného počasia. Okrem pripravených hier mali deti možnosť zoznámiť sa s prácou
záchranárov, polície a požiarnikov v názorných ukážkach.
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