Ročník XI.

apríl, máj, marec 2015

Nepredajné

VÍTAME PRÁZDNINY
Ako sa už pomaly stalo zvykom, aj tento rok sme prázdniny privítali veľkou
akciou pod názvom VÍTAME PRÁZDNINY. Akcia mala už tretí rok veľký úspech
a pre Slovinčanov sa stala akýmsi symbolom, že začínajú letné prázdniny. Vďaka
iniciatíve Lucii Sabovej, v spolupráci s OcÚ, sa nám podarilo pripraviť príjemné
a hlavne zábavné popoludnie nie len pre najmenších.
Všetko sa udialo 3. Júla. Na tento deň nám vyšlo výborné letné počasie, čiže
sme mali deň plný slniečka, ktoré deťom dodávalo energiu na prekonávanie súťažných stanovíšť. Po úspešnom prejdení všetkých športových súťaží boli pre deti
pripravené odmeny. Za dary by sme chceli poďakovať sponzorom: pánovi Petrovi
Jenčíkovi z Krompách, ktorý zabezpečil hračky v hodnote 200 EUR a pánovi
Martinovi Dzurikovi zo Sloviniek, ktorý sponzoroval odmeny sumou 100 EUR.
Pre deti bolo pripravených množstvo ďalších zaujímavostí. Mohli sa vyšantiť na
nafukovacej žirafe alebo povoziť na koňoch, čo bolo hitom dňa. Prišli k nám aj
policajti a hasiči, ktorí deťom vysvetľovali dôležitosť ich práce. Deťom predviedli

názorné ukážky ako napríklad zatýkanie, vybavenosť služobných áut a mali so
možnosť vyskúšať hasičské helmy a uniformy. Deťom sa to veľmi páčilo a každé
z nich by sa po tomto zážitku chcel stať policajtom alebo hasičom.
Nakoniec sa nám predviedli aj kynológovia z našej obce. Ukázali nám skvelú
prácu so psami, ktorých počas roka poctivo cvičia a dosahujú vynikajúce výsledky
na všetkých súťažiach, ktoré sa pravidelne zúčastňujú. Počas celého dňa mali
detičky k dispozícii pitný režim. V podvečer sa o zábavu začala starať skupina
MIDO, čo pritiahlo skôr mládež a staršiu spoločnosť. Zábava pokračovala do
večerných hodín, takže deň si mohli užiť všetky vekové kategórie.
Myslím si, že uvítanie prázdnin bolo úspešné, všetci odchádzali spokojní a plní
zážitkov. Verím, že touto obľúbenou akciou budeme začínať leto už pravidelne
každý rok. Detičkám a všetkým ostatným prajem krásny zvyšok prázdnin a leto
plné slnka a zážitkov.
Ing. Petronela Ďurčiová, redaktorka
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SLOVINSKÝ OBČASNÍK
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V OBCI
SLOVINKY
Obec Slovinky v roku 2014 požiadala o dotáciu
z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR z operačného programu životné prostredie, na protipovodňové opatrenia v obci Slovinky – Gelnický
a Bezmenný potok. Celkové oprávnené výdavky
na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu
2 267 619,23 EUR. Ministerstvo životného prostredia poskytne obci nenávratný finančný príspevok vo
výške 2 154 238,27 EUR.
Dodávateľom stavby je Váhostav‑sk, s. r. o.,
Bratislava a Combin Banská Štiavnica, s. r. o.,
Banská Štiavnica. Ukončenie realizácie projektu
je stanovené do 31. 12. 2015. Akékoľvek zmeny
alebo doplnenie projektu nie sú možné. V opačnom
prípade by obec dotáciu nedostala.

a) Východisková situácia
Obec v dávnejšej ale aj nedávnej minulosti mala
problémy so záplavami, ktoré obec sužujú hlavne
po dlhotrvajúcejšom období sucha a následnými
zrážkami. Účelom predmetnej stavby je protipovodňová ochrana intravilánu obce. Realizáciou tohto
projektu chce obec prispieť k zníženiu rizika záplav
a zamedziť ďalším škodám, ktoré môžu vzniknúť
v ďalšom období. Predmetom projektu je úprava
dvoch tokov – Gelnický a Bezmenný potok. Koryto
toku je zarastené a narušené povodňovými prietokmi,
dno a svahy sú zatrávnené.

b) Situácia po ukončení realizácie aktivít
projektu
Na základe realizácie diela bude vyriešená regulácia miestnych potokov. Realizáciou projektu sa
vytvorí stavba, ktorá pomôže predchádzať záplavám
na priľahlom území a následným hmotným škodám
na majetku občanov a obce Slovinky. Stavba svojím
charakterom jednoznačne bude zlepšovať životné
prostredie predovšetkým z titulu ochrany časti intravilánu obce pred veľkými vodami.

ZATEPLENIE BUDOVY OBECNÉHO
ÚRADU SLOVINKY
Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu bola poskytnutá obci Slovinky
podpora vo forme dotácie vo výške 129 693,12 EUR,
ktoré boli účelovo viazané na zvýšenie energetickej
účinnosti obecného úradu vrátane zatepľovania.
Celková cena prác je 136 519,08 EUR a vlastných
zdrojov bolo použitých 6 825,96 EUR ako povinná
5% spoluúčasť.
Dodávateľ – BD Plus, s. r. o., Krompachy bol vybraný na základe verejného obstarávania. Chceme
zdôrazniť, že tieto prostriedky boli účelovo viazané
a nebolo možné ich použiť na iné účely. V prípade
nedodržania rozpočtu projektu, alebo využitia dotácie na iný účel, by obec musela dotáciu vrátiť.
Budova OcÚ prešla čiastočnou rekonštrukciou už
v rokoch 1999-2000, kedy boli vymenené niektoré
okná a vstupné dvere do budovy, ktoré sa v roku
2015 vybrúsili a natreli novou vrstvou farby. Následne v priebehu mesiacov jún‑júl bola pomocou NFP
z Environmentálneho fondu zrekonštruovaná aj zvyšní
časť budovy.
Obvodové steny boli zateplené kontaktným zatepľovacím systémom ETICS s tepelnou izoláciou z fasádneho polystyrénu EPS 70 F na celkovú hrúbku

c) Spôsob realizácie projektu
Z hľadiska stavebno‑technického sú navrhnuté
bežné stavebné materiály a výrobky – lomový kameň,
opevňovacie polovegetačné tvárnice, betónové konštrukcie z vodostavebného betónu, drôtokamenný
konštrukčný systém. Obec bude spolufinancovať
projekt z vlastných zdrojov. Predpoklad realizácie
stavebných prác: 01/2015 – 12/2015. Všetky
dotknuté parcely v projekte má obec vysporiadané.

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie
projektu
Účelom navrhovanej činnosti je riešiť protipovodňovú ochranu zastavaného územia obce Slovinky.
Okrem toho účelom je aj stabilizácia koryta potokov
z dôvodu zabránenia škodlivým eróznym účinkom.
Pri vyšších vodných stavoch na potoku, z dôvodu
pomiestne plytkého koryta, dochádza k vybrežovaniu
vôd, čo je spojené so záplavami priľahlých pozemkov
a priľahlej cesty III. tr. Vplyvom podmývania oboch
svahov koryta potoka dochádza k eróznej činnosti
a vyplavovaniu predovšetkým konkávnych svahov.
Dochádza k postupnému zhoršovaniu odtokových
pomerov, v toku samotnom došlo k jeho zasypávaniu
domovým odpadom majiteľmi okolitých nehnuteľností, ďalej k svojvoľnému zriaďovaniu plotov a ich
realizáciou v koryte, k budovaniu nepovolených
stavieb, priepustov a premostení k rodinným domom tak, že kapacitne a technicky nezodpovedajú
potrebám Q100.

e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Realizáciou projektu bude splnený primárny cieľ
projektu – riešenie protipovodňovej ochrany obce.
Na základe realizácie diela bude vyriešená regulácia
miestnych potokov, čím sa zabezpečí dostatočná
ochrana občanov a obce pred prívalovými dažďami
a v ďalšom období si projekt vyžiada iba pravidelné
a príležitostné čistenie a údržbu

120 mm, ostenia a nadpražia okenných a dverných
otvorov hr. 30 mm. Atika sa zateplila z vonkajšej
strany a následne sa oplechovala.
Suterénne murivo a základové konštrukcie vrátane
sokla boli zateplené extrudovaným polystyrénom
EPS Perimeter hr.100 mm a opatrené marmolitovou
mozaikou, v časti suterénu, ktorý je pod exteriérovým javiskom bolo murivo zateplené extrudovaným
polystyrénom EPS Perimeter hr.100 mm.
Na streche bolo potrebné demontovať bleskozvody so spätnou montážou a doplnené boli ďalšie
zvody s uzemnením. Zvislé zvody bleskozvodu boli
uložené do trubiek pod zateplenie do pôvodného
muriva. V mieste prechodu bleskozvodu zateplením
je zateplenie nehorľavé (pás z minerálnej vlny šírky
min. 500 mm). Na rohy objektu boli osadené rohové
hliníkové lišty do výšky min.2,0 m, nadpražia okien
bolo potrebné ukončiť lištami s odkvapovým nosom,
rovnako ukončiť aj zateplenie pri sokli.
Plynovod je vedený vo vynechanej drážke medzi
zateplením a bude prekrytý odnímateľnou mriežkou.
K fasáde bol ukotvený systém odvodnenia strechy
z nových lakoplastových rúr.
Na zateplenie strechy nad časťou, kde je situovaná
spoločenská sála bola navrhovaná tepelná izolácia
z interiérovej strany. Zdemontoval sa kazetový
podhľad, vytvorila sa kovová konštrukcia zo sadrokartónových profilov, strop sa zateplil minerálnou
vlnou hr. 260 mm, doplnila sa parozábranná fólia
a kazetový strop sa opätovne osadil. V časti nad

2 / 2015
SPOLOČENSKÁ KRONIKA
apríl, máj, jún 2015
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM
85 rokov
Anna Liptáková
Margita Vantrubová
80 rokov
Katarína Čipkárová
75 rokov
Anna Pačanová
Juraj Perháč
70 rokov
Štefan Ontko
Anna Plačková
Anna Slovinská
Elena Sýkorová
Jozef Žec
65 rokov
Helena Dejmuthová
Magda Endrizalová
Ivan Haus
Ján Hudák
Mária Hurňanská
Zuzana Kovalčíková
Mikuláš Rusič
Jozef Šefčík
Jaroslav Volavka
60 rokov
Jozef Kendra
Viera Končová
Katarína Nemčíková
Mária Štecová
Anna Tarková
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Štefan Šefčík - Daša Ogurčáková
Ondrej Hudák – Bc. Katarína Borženská Uličná
NARODILI SA
Alexandra Ďorková
Ema Semanová
Nela Minčeffová
Nikola Pačanová
Jakub Pohly
ROZLÚČILI SME SA
Anna Karolčíková 1931 – 2015
Juraj Mnich
1955 – 2015
Anna Bencková
1938 – 2015

javiskom sa zrealizoval nový sadrokartónový podhľad so zateplením s minerálnou vlnou hr. 260 mm.
Tu bolo potrebné existujúce svietidlá osadiť pod
sadrokartónovú konštrukciu. V priestoroch kotolne
a údržby sa zrealizoval sadrokartónový podhľad so
zateplením strechy s minerálnou vlnou hr. 220 mm
a osadením parozábrany.
Pôvodné kovové okná a dvere boli nahradené drevenými oknami a dverami, zasklenie okien izolačným
dvoj sklom (U okno = 1,4 W/m2K) so súčiniteľom
prestupu tepla Ug = 1,1 W/m2.K. Nové okná boli navrhnuté otváravé a sklápacie so štrbinovým vetraním.
Časť okien už bola vymenená pred rekonštrukciou.
Okenný profil a tvar okien sa prispôsobil už vymeneným. Vonkajšie parapety bolo nutné vymeniť aj na už
vymenených oknách z dôvodu zateplenia.
Škáry medzi ostením a okenným rámom boli vyplnené polyuretánovou penou. Vonkajšie parapety
okien sú hliníkové s lakoplastovým povrchom a spolu
s vnútornými plastovými parapetmi sú súčasťou
dodávky okien.
Vonkajšia omietka bola navrhovaná ako silikátová tenkovrstvá omietka (súčasť zatepľovacieho
systému).
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ZÁZNAM ZO STRETNUTIA
K BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII V OBCI
SLOVINKY
Dňa 01. 07. 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 druhý štvrťrok roku 2015, kde
za uvedené obdobie došlo v obci Slovinky k spáchaniu jedného trestného činu
a to TČ krádeže. Za uvedené obdobie došlo k spáchaniu šiestich priestupkov
a to tri priestupky proti majetku, dva priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a jeden priestupok na úseku životného prostredia. Za druhý štvrťrok nebola
vykonaná žiadna asistencia RZP a v obci Slovinky taktiež za druhý štvrťrok 2015
nedošlo k dopravnej nehode ani ku škodovej udalosti. Za druhý štvrťrok bola
nahlásená jedna nezvestnosť osoby.
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 a cez víkend. Zo strany obce je tiež požiadavka
na častejšie monitorovanie okolia pravoslávneho kostola a cintorínov v obci vo
večerných a nočných hodinách, pretože v poslednej dobe dochádza k narúšaniu verejného poriadku aj na týchto miestach, ďalej dohľad nad bezpečnosťou
a plynulosťou cestnej premávky, nakoľko v obci dochádza zo strany vodičov
k častému porúšaniu týchto pravidiel, hlavne čo sa týka dodržiavania max.
povolenej rýchlosti. Zo strany obce je požiadavka aj na častejšie monitorovanie
obce v časti Dorotea, nakoľko tam v poslednej dobe dochádza k vyhadzovaniu
odpadu a znečisťovaniu životného prostredia. Na obec Slovinky občania nahlásili, že rodina z časti obce Slovinky je problémová, maloleté deti sa často túlajú
po nociach, rušia nočný kľud, narúšajú verejný poriadok a nechodia do školy.

PREDSTAVUJEME
MGR. DOMINIK ĎORKO
Nižné Slovinky
Stupy – Južný ostrov, ihrisko, gréckokatolícky
kostol
Čísla domov: 220 – 278, 583
Nižné Slovinky, Vyšné Slovinky
Pošta – pod Turňami, Pošta – Hlavná cesta –
Permoník, okolie Osvetovej besedy
Čísla domov: 116 – 143, 279 – 290, 375 – 392,
573, 593, 594, 579, 581

ING. MÁRIA GRISÁKOVÁ
Nižné Slovinky
Hŕbok, Poráčska dolina
Čísla domov: 144 – 219, 582, 521, 522, 552, 555, 556, 558, 559, 571, 572,
616, 617, 626

JOZEF MIHALČIN
Vyšné Slovinky
Permoník Hlavná cesta, HZ, Zákuť, Urbariát Vyšné Slovinky, časť Hriady, Ulica
Čísla domov: 291 – 374, 553, 618, 628, 630

PETER ZAVADA
Vyšné Slovinky
Štreka
Čísla domov: 393 – 456, 564, 567, 586, 563, 584, 625

Vyjadrenie redakčnej rady:
V tomto čísle občasníka sme Vám chceli predstaviť ďalších štyroch predstaviteľov
obecného zastupiteľstva. Na základe toho, že oslovení poslanci do stanoveného
termínu nedodali požadovaný materiál, Vám tieto informácie nebudú poskytnuté.
redaktorka
Ing. Petronela Ďurčiová
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DEŇ MATIEK

Mama, to je poláskanie slniečka,
čo na srdci hreje,
nad úsmev mojej mamičky
nič krajšie nie je.
Dňa 24. 05. 2015 sme si spríjemnili popoludnie krásnym kultúrnym podujatím
pre naše najmilšie mamičky a staré mamy. Deti s radosťou ukázali svoj talent
v podobe básničiek, pesničiek a tančekov. Na hudobných nástrojoch nám zahrali
Terezka, Peter, Peter, Miško a predviedli sa aj deti s DFS Slovinočka. Na konci
programu mamičky a babičky dostali kvietok. Takto sa poďakovali za každodennú
starostlivosť a lásku svojich rodičov.
Som veľmi rada, že na Slovinkách máme takéto šikovné detičky a teším sa na
ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Sabová Lucia

NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
Milí spoluobčania, bratia a sestry!
Pred pár dňami dostali deti do rúk vysvedčenie, ktoré je viditeľným znakom ich
celoročného úsilia. Niektoré sa naň aj tešili, niektorým to bolo jedno a iné zase by
boli radšej keby ho nikdy nedostali. Každé z nich k tomu zaujímalo postoj podľa
toho, aké úsilie vynaložilo na učenie a svedomitosť v škole.
My, ktorí už máme povinnú školskú dochádzku za sebou, sme sa v duchu
možno aj potešili, že nás sa to netýka a že my žiadne vysvedčenie nedostávame.
Každý človek, bez ohľadu na to ako dlho žije na tejto zemi, nakoniec jedno
najdôležitejšie vysvedčenie predsa len dostane. Nie papierové, nie rukou písané
či vytlačené v laserovej tlačiarni. Každý z nás dostaneme vysvedčenie zo života.
Na ňom bude namiesto kolónky – matematika, slovenčina, zemepis…, napísaná
kolónka – láska k Bohu, láska k blížnemu, modlitba, almužna, pôst… A namiesto
známok bude zapísané – konal, nekonal – miloval, nemiloval.
Ani nás, ani naše deti, Boh nebude súdiť zo známok v žiackej knižke či vysvedčenia, ale podľa toho či sme dali hladnému jesť, či sme dali smädnému piť, či
sme pocestnému ponúkli strechu, nahého obliekli, chorého navštívili. Či sme
odpustili manželovi, zmierili sa zo susedom, vrátili požičané, či nebodaj ukradnuté.
Bude nás súdiť podľa našich skutkov a nie kvetnatých výrazov. Preto je oveľa
dôležitejší každý náš skutok, ako každé vypovedané slovo. Snažme sa konať
dobro vo svojich rodinách, konajme dobro na uliciach našej dediny, konajme
dobre skutky všade tam, kde sa v danej chvíli nachádzame.
Všetkým žiakom a študentom prajem radostné prežívanie prázdninových dní
a nám ostatným radosť zo života. A nezabúdajme. Každý dostaneme vysvedčenie.
Váš duchovný otec PIMEN
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SLOVINSKÝ OBČASNÍK
Z ČINNOSTI BANÍCKEHO CECHU SLOVINKY

V mesiaci máj a jún 2015 bola činnosť BC Slovinky
veľmi bohatá, ale najdôležitejšie je, že aktivity v tomto
období boli podporené veľkou účasťou našich členov
Bc. Za ich účasť na týchto aktivitách im výbor BC
Slovinky vyjadruje veľké poďakovanie.
Chronologický prehľad aktivít v spomínanom
období:
— 22. máj 2015 za účasti predsedu združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Erika
Sombathyho a podpredsedu združenia Ing. Ľubomíra Kováča, bola prevedená obhliadka lokalít
náučného banského chodníka, ktoré by boli
vhodné na zaradenie do cyklotrasy Slovenskej
banskej cesty (SBC). Zo strany BC Slovinky na
tejto obhliadke boli prítomní predseda BC Jozef
Lehet a člen BC Štefan Čarný. Táto cyklotrasa by
mala prechádzať miestami s baníckou históriou
a kopírovať náučné banské chodníky v rámci
Slovenska, kde sa nachádzajú zrekonštruované
portály starých banských chodieb a iné historické a technické pamiatky po baníckej a hutníckej
činnosti.
— 23. máj 2015 naši členovia P. Figuli, J. Perháč,
J. Lehet sa zúčastnili VH baníckeho spolku
„Bratstvo“ v Smolníku.
— 24. máj 2015 Výbor BC Slovinky bol účastný na
banskej ofere v pravoslávnom chráme. Touto cestou výbor BC Slovinky ďakuje d.o.P. Kačmárovi
za usporiadanie banskej ofery. Výbor BC Slovinky
taktiež ďakuje všetkým pravoslávnym veriacim,
ktorí prispeli finančným darom na banskú oferu.
— 29. máj 2015 sa uskutočnila brigáda za veľkej
účasti našich členov. Odkôrňovalo sa drevo
(guľatina), ktoré sa použije na rekonštrukciu
starej banskej štôlne „GEBURDA“ v Zákutí.
Táto štôlňa je súčasťou BNCH. Tejto brigády sa
zúčastnili: Dzurík Jozef, Pačan Ondrej, Stajsko
Peter, Hudák Ján (Kolónia), Hudák Ján (Rinok),
Mních Štefan st., Hudák Jozef (Dorotea), Nemčík
Matej, Mikel Frant, Lehet Jozef, Figuli Peter,
Ferenc Milan, Fryc Ladislav. Na tejto akcii treba
zvlášť oceniť účasť zdravotne ťažko postihnutých
členov Jánov Hudákových, ktorí svojou účasťou
ukázali svoj vzťah k zachovaniu baníckej tradície
v obci Slovinky.
— 2. jún 2015 člen BC Slovinky František Popovič
z vlastnej iniciatívy nakúpil a inštaloval osvetlenie
v našej baníckej izbe vyložených artefaktov vo
vitrínach.
— 16. jún 2015 uskutočnila sa brigáda, kosenie
záhrady pri pravoslávnom chráme. Taktiež za
hojnej účasti aktívnych členov Bc.
Výbor BC Slovinky s radosťou víta zvýšenú aktivitu
a účasť našich členov na brigádach. Aj touto cestou
vyslovujem všetkým, ktorí sa zúčastnili spomínaných
aktivít úprimné poďakovanie. Veríme, že takto to bude
aj naďalej, hlavne pri budovaní BNCH.
Lehet Jozef
Predseda BC Slovinky
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA OŠK SLOVINKY
Vážení športoví priaznivci,
nadišlo obdobie letných prázdnin, ktoré si dokážu
z plných dúškov vychutnávať najmä tí najmenší, avšak
určité,prázdniny“ padnú vhod aj našim športovcom.
V minulej športovej správe sme prostredníctvom

tohto občasníka oboznámili fanúšikov o zimnej príprave, ktorú naši futbalisti absolvovali. Zimná príprava
bola zameraná na rozvoj výbušnosti a koordinácie
pohybov nie len u dospelých, ale ako už je zvykom,
tak sa do prípravy zapojili aj naši dorastenci. Pod
vedením trénera Zdenka Čurillu pristúpili všetci
k tréningu zodpovedne, stúpla účasť na tréningoch
ale hlavne disciplína. Presne ako sa hovorí „Nová
metla dobre metie.“
Nastal začiatok sezóny, do ktorej všetky celky
vstúpili pomerne úspešne. Z hodnotenia trénerov
vyplýva nasledovné:
Žiaci kategória U-15: naše žiacke družstvo bolo
doplnené o starších hráčov prípravky, ktorí sú schopní hrať so svojimi staršími rovesníkmi a môžu sa tak
zdokonaliť vo svojich futbalových schopnostiach. Po
celú jarnú časť sa pohybovali v pokojných vodách
stredu tabuľky, avšak taktiež boli zápasy kedy bolo
potrebné viac popracovať na tímovej spolupráci,
bojovnosti a vzájomnej úcte u spoluhráčov. Ale tu je
už priestor na ďalší rozvoj v budúcnosti.
Dorastenci kategória U-19: na našich dorastencoch sa odzrkadlila kvalitné zimná príprava. Avšak
s poľutovaním môžem konštatovať, že ak by všetci
hráči tohto pomerne úzkeho kádra odviedli poctivú

prácu pri zimnej príprave a zodpovedne pristupovali
ku tréningom (alebo aspoň pristupovali), mohli sa
umiestniť v závere sezóny na oveľa krajšom mieste.
Vyzdvihnúť však treba huževnatosť a ochotu nielen
pri činnostiach týkajúcich sa futbalu, ale aj pri brigádach a organizovaní
športových podujatí.
Dospelí: káder nášho
dospelého družstva tvoria z väčšej časti ostaršení dorastenci. Po
spoločnom absolvovaní
zimnej prípravy začali veľmi dobre spolupracovať
a do základnej zostavy
zapadlo hneď niekoľko
hráčov. Nebudem konkretizovať, aby niekomu,nenapršala voda do
nosa“ ale pevne verím,
že tento trend sa zachová
a naďalej sa v ňom bude
pokračovať. Do jarnej
časti sme vstúpili veľmi
sľubne. Výsledky doma
s Hnilčíkom (9:2), tesná
prehra u lídra tabuľky (2:1) alebo zápas
v Tomášovciach (0:9)
nám dodali energiu ale
aj teoretickú nádej na
dobré umiestnenie. Záver sezóny však z dôvodu absencii kľúčových
hr áčov nepriniesol
požadované výsledky
a náš celok sa nakoniec
umiestnil za postupovými klubmi (ich počet
však dlhodobo nebol
známy).
Verím však, že táto
jarná časť bola len určitým zocelením a že
po absolvovaní letnej
prípravy sa naše celky
budú uchádzať o popredné priečky.
Špeciálnu pozornosť
by som chcel venovať
družstvu našej príprav-

KYNOLOGICKÝ KLUB
18. 4. 2015 sa uskutočnil pretek o postup na
MSR v Brannoviacboji kynológov. Klub reprezentoval
Marek Ščurka, ktorý v kategórii žiakov obsadil 1.
miesto a postúpil na Majstrovstvá Slovenska, ktoré
sa uskutočnia pri Prievidzi.
23. 05. 2015 sa uskutočnila brigáda, kde sa upratoval terén pred blížiacim sa pretekom so zadaním
skúšky SVV1, ktorý sa uskutočnil dňa 30. 5. 2015.
Rozhodcom bol p. Szabo. Z nášho klubu sa
zúčastnili štyria pretekári, ktorí uspeli so skúškou
SVV1. Vedúci skúšok bol z nášho kynologického
klubu p. Daniš.
Po pretekoch sa uskutočnila ďalšia brigáda,
pri ktorej boli urobené nové nátery na lavičkách
a odkvapoch.
Predseda klubu
Rudolf Vereš

ky, ktoré je tohto roku aktívnejšie z dôvodu väčšieho
počtu turnajov, ktoré sa pre našich naozaj najmenších futbalistov organizujú. Úvod ich kvázi sezóny
sa niesol v znamení turnaja v Spišskej Novej Vsi,
na ktorom sa pod vedením trénera Jozefa Hudeca
a Lucie Sabovej zúčastnili. V konkurencii 6 celkov
z neďalekých obcí sa zúčastnili na peknom piatom
mieste, pričom náš celok bol asi najpočetnejší spomedzi všetkých zúčastnených.
Pri družstve prípravky ešte zostaneme. Dňa
27. 6. 2015 sme zorganizovali Pohár starostky obce
Slovinky v kategórii prípraviek. V konkurencii tímov
ako Spišský Hrušov, Široké a Krompachy sme sa
umiestnili na výbornom druhom mieste, začo patrí našim najmenším veľká pochvala, avšak taktiež netreba
zaspať na vavrínoch a nasadenú latku posúvať stále
vyššie. Na základe spätných väzieb od trénerov, fanúšikov a sponzorov ostatných klubov, ktoré sa turnaja
zúčastnili treba naozaj vysoko vyzdvihnúť zanietenie
niektorých členov nášho klubu pri organizácii tejto
akcie, vďaka ktorým by tento turnaj nebol ohodnotený slovami, citujem: „Oveľa lepší turnaj ako
v Spišskej Novej Vsi.“ Vďaka patrí hlavne Martine
Frycovej, Katke Slobodníkovej a špeciálne Zdenkovi
Čurillovi, ktorý si ako tréner musel počas sezóny

vypočuť fakt nepríjemnú a vulgárnu kritiku, avšak na
Slovinky nezanevrel a týmto gestom ukázal všetkým,
že na Slovinkách je veľký potenciál v mládežníckych
kategóriách, len tomu treba venovať svoj čas.
Nakoniec ešte jedno smutné konštatovanie. Ako
klub sme sa uchádzali o grant z nadácie Slovenskej
sporiteľne. Náš projekt bol formulovaný rovnako, ako
všetkých ostatných konkurenčných klubov. Všetky
totiž boli zacielené na rozvoj mladých talentov. Išlo
o internetové hlasovanie takže na základe toho sme
tento náš projekt zdieľali na sociálnej sieti na stránke
našej obce. S poľutovaním však musím oznámiť, že
ľudia neboli ochotní zahlasovať (z dôvodov neznámych) a prostriedky tak získali okolité obce.
Už mi neostáva nič iné, len zaželať všetkým príjemne strávené letné obdobie bohaté na množstvo
krásnych zážitkov a športovcom úspešné vykročenie
do novej sezóny 2015/2016.
Ing. Erik Fryc
ISSF manažér OŠK Slovinky
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VÝLET
Celá spoločnosť si v roku 2014 pripomenula 100 rokov od začiatku prvej svetovej vojny a 70 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania, v roku
2015 sme oslávili 70. výročie víťazstva nad fašizmom. Na pripomenutie týchto
dôležitých míľnikov našej histórie sme v utorok 23. júna 2015 pripravili pre žiakov
základnej školy v Slovinkách jednodňový výlet do Svidníka.
Hravou formou sme žiakom pravoslávneho náboženstva prepojili vedomosti
z vlastivedy, prírodovedy, dejepisu, ktoré si mali možnosť vyskúšať práve na
miestach najväčších bitiek druhej svetovej vojny. Počas dňa nebolo núdze ani
o duchovnú potravu v podobe navštívenia chrámov v okolí Svidníka.

Ako prvú našu zastávku sme mali v chráme sv. Trojice vo Svidníku, kde nás
privítal správca cirkevnej obce jerej Eliáš Sovič, ktorý sa žiakom prihovoril krátkou
históriou zo života cirkevnej obce. Žiaci si mali možnosť vyskúšať ovládanie zvonov
prostredníctvom diaľkového ovládania.
Naše ďalšie kroky smerovali na vyhliadkovú vežu, z ktorej sme mohli vidieť
široký priestor slovenského a poľského územia – dejiska bojov počas Karpatsko
‑duklianskej operácie. Doplňujúci výklad nám podal sprievodca, ktorý nám predstavil Plán úderu Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc SNP a Situačná
mapa v priestore Duklianskeho priesmyku od 30. 9. do 5. 11. 1944. Veža je
vysoká 49 m a bola postavená na mieste pôvodnej drevenej vyhliadkovej veže
z roku 1959 v blízkosti dočasnej pozorovateľne veliteľa 1.čs. armádneho zboru.
Ďalšie naše kroky viedli k pamätníku čs. armádneho zboru na Dukle. Pamätník
s obradnou sieňou je vysoký 28 metrov. Na kolonáde vedúcej k pamätníku sú
umiestnené bronzové tabule, na ktorých sú vygravírované mená 1 256 padlých
vojakov – príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Súčasťou pamätníka
je pamätný cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1. čs. armádneho
zboru v ZSSR, ktorí zahynuli počas Karpatsko‑duklianskej operácie. Po obvode
cintorína sú umiestnené busty hrdinov Dukly. V roku 1961 bol pamätník vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku.
Našou ďalšou zastávkou bol pravoslávny chrám v Ladomirovej. Samotná obec
Ladomirová je veľmi bohatá na historické pozadie. Cez Ladomirovú prechádzali
rôzne armády, ešte za čias Napoleona až po II. svetovú vojnu. Pred chrámom
sv. archanjela Michala nás vítal správca cirkevnej obce jerej Pavol Kačmár,
ktorý sa nám spoločne prihovoril krátkou históriou o chráme ako aj samotnej
obci Ladomirová. Dozvedeli sme sa, že už po 1. svetovej vojne sa v obci usadili
ruskí emigranti – pravoslávni mnísi. Tí tu v roku 1923 postavili Pravoslávny chrám
sv. Archanjela Michala a v roku 1924 kláštor – monastier – s cirkevnou tlačiarňou
ctihodného Jova Počajevského. Pri kláštore pôsobil 60 – členný zmiešaný cirkevný spevokol, ktorý vystupoval nielen v okolitých obciach, ale aj mimo regiónu
Svidník. Monastier s tlačiarňou bol činný v rokoch 1924 – 1944. Bol strediskom
vzdelanosti a duchovnej literatúry obyvateľov Podduklianského regiónu. Tlačili sa
tu cirkevné aj svetské knihy a periodiká. Vo vojne bola tlačiareň, kláštor a veľká
knižnica zničená a väčšia časť mníchov emigrovala do USA.
Zároveň nás všetkých o. Pavol pozval na odpust, ktorý od roku1924 založili
mnísi tradíciu cirkevných pútí, ktoré sa pri pravoslávnom chráme v obci konajú
každoročne na pamiatku cirkevného sviatku Sťatia hlavy Jána Krstiteľa. Všetci
sme sa mali možnosť pokloniť relikviám (moščiam), ktoré sa nachádzajú v tomto
chráme, sv. Jána Krstiteľa a sv. Panteletiona, sv. Nektária Egynského a.i.

Duchovne nasýtení sme sa pobrali do reštaurácie, kde sme sa mali možnosť
nasýtiť aj telesne výborne pripraveným obedom. Za teplou polievočkou nasledovali
sladučké palacinky, ktoré sme si spoločne vychutnali do sýtosti.
Naše ďalšie kroky smerovali do vojenského múzea, kde sme mali možnosť
vďaka vynikajúcemu výkladu s ukážkami z medzivojnového obdobia a obdobia
2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko‑duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945 sme mali
možnosť mysľou vniknúť do hĺbky týchto historických udalostí. Na prezentáciu
dokumentovaných reálií nám slúžil premietnutý film, ako aj vystavené exponáty,
ktoré sme mohli vidieť či reálne sa niektorých vystavených kúskov reálne dotknúť.
V tesnej blízkosti areálu múzea sa nachádza Pamätník sovietskej armády. Tu
sme sa poklonili pochovaným vojakom, keďže v komplexe pamätníka je vojnový
cintorín, ktorý tvoria štyri masové hroby. V hroboch je pochovaných vyše 9 000
sovietskych vojakov, ktorí zahynuli na území východného Slovenska v rokoch
1944 – 1945.
V prírodnom vojenskom múzeu sa žiaci vyšantili do sýtosti na vystavených exponátoch vojenskej techniky. Po dôkladnom vyšantení sme sa pobrali do mesta.
Následne po nákupoch loptových hier a pištolí sme sa pobrali na územný spolok
slovenského červeného kríža, kde žiaci pravoslávneho náboženstva dostali krátke
školenie o poskytovaní prvej pomoci, ktoré viedla riaditeľka červeného kríža
PhDr. Adriana Mikušová. Zaujímavý výklad prvej pomoci bol umocnený aj reálnym
vyskúšaním si na figurínach. Keďže sme mali jedného (raneného v bezvedomí,
ktorý javil známky dýchania) si žiaci mohli vyskúšať stabilizovanú polohu práve na
„ranenom“ pánovi učiteľovi, na ktorom si s radosťou zgustli všetci účastníci výletu.

Veríme, že aj napriek namáhavému dňu sme obohatili aspoň malou troškou
zážitky žiakov a aj takouto troškou spríjemnili zážitky žiakov ZŠ v Slovinkách.

Výhercom minulého čísla 1/2015 sa stala p. Viera
Mižigárová. Výhrou bol nákup v hodnote 10 EUR
v prevádzke Mäsiarstvo Petra Ferenca Slovinky.
Ešte raz ďakujeme a výhercovi blahoželáme.
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