Ročník III.

september 2007

Tri mesiace ubehli ako voda a znova sa stretávame
pri ďalšom čísle ,,Slovinského občasníka“. Dovoľte
mi aby som Vás v krátkosti oboznámil čo sa v našej
obci tohto roku plánuje urobiť, ale aj čo nás veľmi
trápi.
Tento rok, rok 2007 je prvým rokom nového plánovacieho obdobia Európskej únie. Prvé výzvy na čerpanie financií z európskych fondov sa
očakávajú až koncom roku. O dotácie
z európskych fondov sa budeme samozrejme uchádzať. Finančné prostriedky
z týchto dotácii chceme využiť na riešenie kanalizácie našej obce a najmä
protipovodňových opatrení.
V tomto roku chceme zastrešiť pódium
miestneho amfiteátra a to aj za pomoci
100–tisícovej dotácie schválenej VUC
Košice. Chceme opraviť most v časti
obce Kolónia, projektovo pripraviť zachytenie vôd v časti Zákuť, začať s rekonštrukcioustredného cintorínaa dokončiť internetizáciu obce. Okrem týchto akcií sa budú prevádzať bežné prace potrebné pre život a fungovanie našej obce.
Tohto roku prebehla celková rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome, ako aj rekonštrukcia suterénu na pracovnú dielňu. Pracuje sa na
spracovaní strategického dokumentu–
Územného plánu obce Slovinky, ktorý
má byť dokončený do konca roka 2007.
Vážení občania, v našej obci je aj veľa problémov,
ktoré prináša život. Máme tu rôzne susedské spory,
túlavé psy, chov hydiny na verejných priestranstvách

Čas neuveriteľne rýchlo napreduje. Ani sme sa nenazdali a máme tu jeseň. Ozaj? Ktoré ročné obdobie máte najradšej? Leto so svojim teplom niekedy
až na nevydržanie? Alebo krásnu jar v šate krásnych
rozkvitnutých stromov? Jeseň plnú nádherných farieb v prírode, alebo nebodaj zimu v zasneženej krajine? Ja mám rád všetky ročné obdobia, pretože
každé z nich má svoje čaro. A verím, že aj vy.
Čože sa nám to udialo za posledné mesiace v štáte,
regióne u nás v obci ?
Deti, učitelia ba aj rodičia si oddýchli od školských
povinností, každý využil prázdniny tak ako najlepšie
vedel a „hopsa“ do nového školského roku.
Na futbal starých pánov sa už pomaly zabudlo. Napriek tomu treba zachovávať tieto zvyky. Aspoň tak
sa stretnú rodáci z času na čas doma.
Futbalisti vstúpili do novej sezóny čosi úspešnejšie
ako po minulé roky. Všetkým kategóriám vyšiel dobrý
začiatok. Chvályhodný je aj turnaj pre najmenších .
Vďaka patrí obetavým jednotlivcom ktorí venujú svoj
čas deťom. Dúfam, že to oceňujú rodičia a z času
na čas ocení aj starosta.
Sviatok vierozvestcov sv. Cyrila a Metóda sa nám ešte
nevryl hlbšie do nášho vedomia. Kdesi sa voľačo
zanedbalo. Možno, že iniciovaná výstavba rímskokatolického kostola, ktorý bude zasvätený našim vie-

Vážení spoluobčania!
a mnoho iných problémov. Veľkým problémom, ktorý
vrhá zlé svetlo na estetiku našej obce sú divoké skládky. Tieto divoké skládky na ktorých sa hromadí rôzny odpad, počnúc odpadom z domácnosti, cez rôz-

Nepredajné
ciplinovaní občania nielen z našej obce. Títo občania svojim konaním znečisťujú našu obec, znepríjemňujú život ostatným občanom, ale aj porušujú zákon.
Za divokú skládku podľa zákona je zodpovedný majiteľ pozemku na ktorom sa skládka nachádza. Viem,
je ťažko prichytiť ,,páchateľa“ pri čine, ale aj tak Vás
prosím o nahlásenie či už osoby alebo evidenčného
čísla auta, ktorým sa odpad na divokú
skládku doviezol. Tieto osoby budú riešené v priestupkovom konaní a za svoju činnosť im hrozí finančný postih. Sú
ľudia, ktorí aj keď vedia identifikovať „páchateľov“, majú obavy ich nahlásiť. Tým
že nahlásite tvorcu divokej skládky chránite životné prostredie a prispejete k
zlepšeniu vzhľadu našej obce.
Vážení občania, nebojte sa spolupracovať pri zisťovaní pôvodcov divokých skládok. Verím, že vzájomnou spoluprácou
odhalíme nedisciplinovaných občanov
vytvárajúcich tieto divoké skládky a zlepšíme tak naše životné prostredie.
Pred pár dňami sme zahájili nový školský rok 2007/2008. Všetkým žiakom
našej školy prajem veľa chuti a úspechov pri plnení školských povinností a
učiteľom veľa trpezlivosti pri výchove a
vzdelávaní mládeže. Zvlášť chcem privítať v školských laviciach prváčikov a
popriať im aby sa im vo „veľkej“ škole
páčilo, aby do nej chodili radi.

ny stavebný materiál, až po nábytok a elektrospotrebiče nachádzame na brehoch potokov a v potokoch,
za plotmi našich záhrad ako aj vo voľnej prírode za
hranicami obce. Tieto skládky nám vytvárajú nedis-

TO JE MÔJ NÁZOR
rozvestcom vytvorí lepší predpoklad pre viac vedomostí o našich svätcoch.
Spomienka na udalosti v SNP spred 63.rokov má
tradičný priebeh pri odovzdávaní kytíc vďaky pri pamätníkoch padlých v I. a II. svetovej vojne. Túto spomienku sme povinní udržiavať najmä kvôli našej mládeži.
Rodiaci sa banícky cech nabral ten správny rytmus.
Zachovať banícku tradíciu je povinnosťou náš
všetkých, ktorí sme ochotní priložiť ruku k peknej
myšlienke.
Deň ústavy sme si tohto roku pripomenuli výraznejšie ako po iné roky, samozrejme veď išlo o jej 15.
výročie. A ozaj? Videli ste aspoň našu ústavu, alebo
ste v nej aj zalistovali?
Ak máte internet tak sa s ňou môžete oboznámiť na
web stránke www.obecslovinky.sk klik na zákony.
V uplynulom období ste zaiste nezabudli na svoje
Anny, Boženy, Marty, Margity, Magdalény najrozšírenejšie to mená v našom spišskom regióne. Aspoň
dodatočne prijmite srdečné blahoželanie.
A čo veľká politika?
Pán prezident chodí medzi ľud, voľby sa začínajú

Michal Pačan
Starosta obce

približovať, otvárať jarmoky, a procedúrovať sa v značkovej firemnej kombinéze a pretekať sa na aute.
Poľovný zámoček, či nebodaj hneď kaštieľ v Rusoviach by sa mu zaliečal pri prijímaní zahraničných
návštev. Aká že tu bola významná návšteva naposledy, akáže? Vraj je v dobrej kondícii a trúfa si kandidovať aj v nasledujúcich prezidentských voľbách.
Pán premiér sa začína utápať v bezvýznamných protirečeniach. Malinová, Tomanová a pes, Valentovič
a zdravotné poisťovne, DSS-ky, média a novinári.
Opozícia na neho „kašle“?. Dzurinda s Miklóšom
najradšej bicyklujú, Hrušovský s Palkom si začínajú
deliť KDH, Csáky vyťahuje obohratú platňu o Benešových dekrétoch. A tak najväčším opozičníkom je v
poslednom čase koaličný otec vlasti. A tak si Fico
hľadá nepriateľov inde ako v opozícii , aby na Slovensku reč nestála. A potom, že politika!
Ešteže ekonomiku spomínaní cyklisti naštartovali tak
dobre, že nám hospodárske výsledky začínajú závidieť nielen naši susedia, len s platmi a dôchodkami
je to horšie. Ale ruku na srdce, nezdá sa aj vám, že
ani keby sa začínalo blýskať na lepšie časy?
To je môj názor.
A aký máte vy?

Keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastím.

J. -gel

( Maxim Gorkij)
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

UZNESENIE č. 4/2007
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa 03.07.2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

Za obdobie mesiacov júl, august,
september

A./ Berie na vedomie:
1.) Správu zástupcu starostu obce o plnení prijatých uznesení.
2.) Správy zo zasadnutí komisií – finančnej a kultúrnej komisie.
3.) Pracovné stretnutie poslancov dňa 21.7.2007.
B./ S c h v a ľ u j e :
1.) Štatút obce.
2.) Rokovací poriadok zmenený v bode č. 3, vyškrtnutie Obecnej rady a nahradenie starostom obce, zástupcom obce a
predsedami komisií. Vyškrtnutie Obecnej rady v ostatných bodoch a nahradenie Obecným zastupiteľstvom.
3.) Navýšenie rozpočtu Materskej škole na zakúpenie žalúzií do jednej z tried.
4.) Nákup máp od Baníckeho cechu – 50 ks.
C./ U k l a d á :
1.) Zasadnutie kultúrnej komisie v spolupráci s FS Slovinka a DFS Slovinočka. T: 12.7.2007
Z: predseda komisie
2.) Zaslať všetkým majiteľom psov podľa evidencie obecného úradu upozornenie na zakúpenie evidenčnej známky pre psa.
T: 31.7.2007
Z: prac. OcÚ p. Lenartová
3.) Zistiť informácie o odchyte túlavých psov Stanicou odchytu túlavých zvierat v Spišskej Novej Vsi.
T: 31.7.2007
Z: starosta obce
4.) Zvolať zást. firmy Bioklar na prejednanie návrhu výst. ČOV.
T: 31.75.2007
Z: starosta obce
5.) Zostaviť petíciu „Nie ťažbe uránu na Slovensku“.
T: 31.7.2007
Z: poslanci OZ
6.) Doriešiť vývoz komunálneho odpadu v časti obce Kolónia a Zákuť, odstrániť kontajnery z Kolónie a vyzvať občanov na
zakúpenie KUKA nádob.
T: 31.7.2007
Z: starosta obce
7.) Navrhnúť nariadenie ohľadom splaškových vôd a odovzdať poslancom na pripomienkovanie na CD disku.
T: 21.7.2007
Z: zástupca starostu obce
8.) Upraviť priepust pod cestou pri pani Karpinskej.
T: 31.8.2007
Z: zástupca starostu obce
9.) Vypracovať štúdiu výstavby mostov – Legy a pri Šubri.
T: 31.8.2007
Z: starosta obce
10.) Zistiť majiteľov pozemkov na výstavbu prístupových ciest k mostom Legy a pri Šubri a vyzvať k odpredaju.
T: 31.7.2007
Z: zástupca starostu obce
11.) Skontrolovať zapínanie svetiel v časti obce Kolónia.
T: 11.7.2007
Z: starosta obce
12.) Namaľovať brány cintorínov.
T: 31.7.2007
Z: starosta obce
13.) Skontrolovať umiestnenie rozhlasov a ich funkčnosť.
T: 21.7.2007
Z: poslanci OZ
14.) Uskutočniť zasadnutie Ob. zast. vždy tretí prac. deň nasl. mes. T: do schválenia zmeny
Z: starosta obce
15.) Umiestniť informačné tabule pri potravinách pani Kubovčíkovej a pani Mníchovej.
T: 31.8.2007
Z: starosta obce
16.) Zistiť, či je možná spolupráca s SBS, alebo dobrovoľným policajným zborom na udržiavanie verejného poriadku.
T: 31.7.2007
Z: starosta obce
17.) Realizovať výst. oplotených ihrísk v časti obce Dorotea a Kolónia.
T: 31.8.2007
Z: zástupca starostu obce
18.) Zaslať písomné upozornenie majiteľovi Baru Legy a Penziónu Jusi za nedodržiavanie otváracích hodín. Po opätovnom
nedodržaní udeliť pokutu.
T: 21.7.2007
Z: starosta obce

U z n e s e n i e č. 5/2007
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa 06.08.2007
A./ Berie na vedomie:
1.) Správu zástupcu starostu obce o plnení prijatých uznesení.
B./ S c h v a ľ u j e :
1.) Žiadosť baníckeho cechu o poskytnutie 5.000,- Sk z rozpočtu obce na začatie činnosti cechu v našej obci.
C./ U k l a d á :
1.) Skompletizovať nové VZN ohľadom splaškových vôd.
T: 15.9.2007
Z: starosta obce
2.) Spísať nájomnú zmluvu s Urbariátom Vyšné Slovinky na pozemok pre výstavbu ihriska v časti obce Legy.
T: 15.9.2007
Z: starosta obce
3.) Poslancom zistiť možnosť výst. oplotenia ihriska obyvateľmi časti obce Legy.
T: 3.9.2007
Z: p. Kopnická M., Grisáková K.
4.) Pripraviť materiál na výstavbu ihriska.
T: 30.9.2007
Z: starosta obce
5.) Zvolať soc. komisiu na prejednanie žiadosti pani Semanovej Anny, Slovinky č. 340 o poskytnutie opatrovateľskej služby.
T: 20.8.2007
Z: predseda komisie
6.) Zvolať finančnú komisiu na prevedenie kontroly dodržiavania otváracích hodín v prevádzkach Bar Legy a Penzión Jusi.
T: 31.8.2007
Z: predseda komisie

U z n e s e n i e č. 6/2007
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa 18.09.2007
A./ Berie na vedomie:
1.) Správu zástupcu starostu obce o plnení prijatých uznesení.
2.) Správu zo zasadnutia komisie životného prostredia .
3.) Správu zo zasadnutia finančnej komisie.
B./ S c h v a ľ u j e :
1.) Odpredaj pozemku v katastrálnom území Nižné Slovinky pánovi Milanovi Patzovi za úradnú cenu 50,- Sk/m2 .
2.) Odpredaj parcely PCO Slovinky pri pravoslávnom chráme na základe geometrického plánu za úradnú cenu 50,- Sk/m2
3.) Odstránenie veľkoobjemných kontajnerov na Kolónii a odvoz domového odpadu vozidlom Citroen Brantner v častiach,
kde nie je možný vývoz komunálneho odpadu veľkým vozidlom.
4.) Rekonštrukciu vrchnej časti požiarnej zbrojnice a realizáciu izby baníckych tradícií za pomoci sponzorov.
5.) Odpredaj 8 ks veľkoobjemných kontajnerov spoločnosti Brantner za cenu 10.000,- Sk za kus.
C./ U k l a d á :
1.) Pripomienkovať cestovný poriadok.
T: 24.09.2007
Z: poslanci OZ
2.) Urobiť evidenciu KUKA nádob v obci a kontrolu každej domácnosti, či užíva zbernú nádobu.
T: 30.09.2007
Z: poslanci OZ
3.) Vyzvať občanov o zakúpenie KUKA nádob.
T: 30.09.2007
Z: p. Lenartová
4.) Upraviť a spevniť časť cesty pri lesnej škôlke na Kolónii.
T: 30.09.2007
Z: starosta obce
5.) Zasadnutie finančnej komisie a komisie životného prostredia dňa 20.09.2007 o 14,30 hod. na preverenie sťažnosti
pani Anny Marasovej.
T: 20.09.2007
Z: predsedovia komisií
6.) Vyzvať majiteľa prevádzky Bar Legy na dodržiavanie otváracích hodín, po opakovanom porušovaní udeliť pokutu.
T: 25.09.2007
Z: starosta obce
7.) Zistiť vlastníctvo parciel pod prístupovou cestou Slovinky Zákuť. T: 30.09.2007
Z: zástupca starostu obce
8.) Údržbu starého mosta Kolónia – Šuber.
T: 15.10.2007
Z: starosta obce
9.) Zistiť možnosť umiestnenia prech. pre chodcov pred ZŠ.
T: 30.09.2007
Z: zástupca starostu obce
Starosta obce, Michal Pačan v.r.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
85 – roční:
Peter Lučanský
80 – roční:
Žofia Grisáková
Mária Kendrová
Anna Slovinská
75 – roční:
Verona Petruňová
Mária Rybárová
Helena Sakáčová
Jozef Žiga
70 – roční:
Katarína Hudáková
Anna Marasová
Anna Mnichová
Žofia Perháčová
Michal Stajsko
65 – roční:
Mária Nemčíková
Mária Slovinská
Ján Targ
60 – roční:
Ján Hudák
Štefan Lučanský
Mária Maršaleková
Mária Mníchová
Anna Verešová

DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Anton Makan – Štefánia Tulejová
Branislav Endrizal – Bc. Monika Benišová
Ladislav Demeter – Katarína Gožová
Kamil Horváth – Lenka Bikárová
Emil Goroľ – Darina Tulejová
Jaroslav Pačan – Erika Bednárová
Peter Belinský – Anna Štecová
Erik Tobis – Andrea Cukerová
Pavol Jendrichovský – Drahomíra Svrčková

NARODILI SA
Sára Tkáčová
Matej Krigovský
Matej Karolčík
Karolína Nemčíková
Alexandra Vadelová
Matej Krajňák
Matej Cebuľa
Anton Makan

ROZLÚČILI SME SA
Michal Hudák – 1938 – 2007
Štefan Rybár – 1974 – 2007
Ján Veseleňák – 1949 – 2007
Elena Jablončíková – 1921 – 2007
Katarína Maršaleková – 1931 – 2007
Anna Sulinová – 1937 – 2007
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TITILOMBOM 2007
Tak, ako po ostatné roky aj tohto roku sa uskutočnil už XIII. ročník folklórnych
slávnosti v Slovinkách TITILOMBOM. Tradícia pokračuje vďaka obvyklému usporiadateľovi, obecnému úradu za spolupráce poslancov obecného zastupiteľstva
a sponzorov, ktorí prispievajú finančnými a vecnými darmi k tradičnej tombole.
Tohto roku sa folklórne slávnosti konali v sobotu, za nie veľmi priaznivého počasia.
No napriek tomu atmosféra, ktorá bola na pódiu rozprúdila krv nie jednému divákovi. Slávnosti sa začali tradičným sprievodom obcou k miestnemu amfiteátru.
Starosta Michal Pačan v krátkom otvorení zaspomínal na začiatky folklóru v našej obci. Ako prvá vystúpila domáca folklórna skupina Slovinka. Ďalšími účinkujúcimi boli folklórna skupina Slovinôčka, folklórny súbor Kalina z Kolinoviec, dievčenský spevácky súbor Poračan z Poráča a folklórny súbor Magura z Kežmarku. Ten v plnej kráse dominoval krásnymi piesňami, rezkým tancom a pekným
goralským krojom.
Jeho vystúpenie určite upútalo všetkých zúčastnených divákov. Jednotlivé vstupy
hovoreným slovom sprevádzala Anna Bučková.
Na podujatí boli stánky s občerstvením pre smädných a pre hladných sa ponúkal
kotlíkový guláš.
Nezabudlo sa ani na deti. Pre nich bola pripravená jazda na koňoch. Určite to
bola nevšedná atrakcia pre naše deti.
Tohto roku boli pozvaní aj ľudoví remeselníci, ktorí ponúkali vlastnoručne vyrobené výrobky, ktoré si bolo možné aj zakúpiť.
Potom sa žrebovala tradičná tombola, na ktorú čakali asi všetci prítomní. Cien
bolo pomenej ako po iné roky, ale o to boli hodnotnejšie a vyžrebovaní šťastlivci
sa cenám určite potešili.
Po vyžrebovaní tomboly pokračovala Country zábava, u nás nie veľmi známi a

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
V súlade s § 17 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a
doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je potrebné v mesiaci september 2007 predložiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, detašované pracovisko Krompachy, Kúpeľná 9, kancelária č. 27 na druhom poschodí „Potvrdenie o návšteve strednej
alebo vysokej školy na účely štátnych sociálnych dávok“ – prídavku na dieťa.
Potvrdením sa preukazuje splnenie jednej z podmienok nároku na prídavok na
dieťa podľa § 7 ods. 1 písm. a) citovaného zákona a to starostlivosť oprávnenej
osoby o nezaopatrené dieťa. Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona okrem iného je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia
25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa § 4 citovaného zákona je štúdium:
a.) na strednej škole okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a
štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov,
b.) na vysokej škole okrem externého štúdia.
Potvrdenie si môžu občania vyzdvihnúť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, detašované pracovisko Krompachy, Kúpeľná 9, v kancelárii č. 27 na druhom poschodí, alebo si ho môžu nájsť na internetovej stránke
www.employment.gov.sk (Dávkový informačný servis – DIS, vzory žiadostí).
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Obecný úrad v Slovinkách v mesiaci úcty k starším v druhej polovici októbra v
Kultúrnom dome Slovinky pripravuje stretnutie jubilantov, ktorí sa v tomto roku
dožívajú okrúhleho životného jubilea 60, 65, 70, 75 a 80 rokov, na ktoré Vás,
milí oslávenci, srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami!
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Na základe posledného uznesenia obecného zastupiteľstva budú odstránené
všetky veľkoobjemové kontajnery v časti obce Kolónia. Odvoz komunálneho
odpadu bude prevádzaný menším vozidlom Citroen Brantner v tých častiach
Kolónie, kde nie je možný vývoz domového odpadu veľkým vozidlom. Veľkoobjemové kontajnery budú zlikvidované do konca septembra 2007, teda v mesiaci
október 2007 bude realizovaný zber komunálneho odpadu už len z KUKA nádob. Preto vyzývame všetkých občanov, ktorí doposiaľ nepoužívajú KUKA nádobu, aby si ju zakúpili na obecnom úrade. Jedna zberná nádoba stojí 900,– Sk.
V zmysle zákona o odpadoch pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov – občan – je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať
v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Tiež je povinný:
a.) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b.) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
c.) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
Za toto porušenie sa občan dopúšťa priestupku a možno mu udeliť pokutu vo
výške 5.000,– Sk a 20.000,– Sk.

zaužívaný hudobný žáner, no napriek tomu ľudia ukázali, že sa vedia prispôsobiť
a poriadne zabaviť.
Tohoročné folklórne slávnosti sa iste vydarili aj napriek nepriaznivému počasiu.
Pre zachovanie ľudových tradícii je potrebné takéto kultúrne podujatia zachovávať, preto sa už dnes tešíme na ďalší ročník.
Lucia Frycová
Poďakovanie za celý priebeh patrí poslancom obecného zastupiteľstva,
pracovníkom obecného úradu a v neposlednom rade aj všetkým sponzorom.
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ŠKOLA VOLÁ
Škola sa začala

Skončili sa dni prázdnin, začal sa čas plnenia povinnosti v novom školskom roku.
Viem, že mnohí z vás ešte žijú zážitkami z prázdnin a
ja dúfam, že boli príjemné a že ste si naozaj počas
nich oddýchli a nabrali mnoho síl, elánu a predsavzatí
do práce.
Cieľom vzdelávania nie je len osvojenie si vedomostí alebo príprava pre povolanie, ale je to aj ovplyvňovanie emócií , motivácie a hodnotového systému

osobností.
Z toho vyplývajú úlohy pre školu nového typu, pripraviť žiakov, ktorí dokážu konať z vlastnej iniciatívy
a brať za svoje konanie zodpovednosť. Dokážu sa
flexibilne prispôsobovať na nové problémové situácie, tvorivo využívať vlastnú skúsenosť a spolupracovať s druhými v rôznorodých činnostiach.
Keďže škola prestáva byť hlavným zdrojom informácií , vyplýva pre ňu potreba zmeny zamerania z tradičného odovzdávania vedomostí na osvojenie si
metód spracovania a uplatňovania teórie v praxi. Preto je potrebné sústrediť pozornosť na využívanie
didaktickej techniky, počítačov a modernizujúcich
foriem práce vo vyučovacom procese. Našou sna-

RECEPTÁR

zasadlo len 17 prváčikov, čo to najnižší počet zapísaných žiakov do 1.triedy za môjho pôsobenia na
tejto škole.
V škole vyučuje 16 učiteľov, z toho traja externí. V
učiteľskom kolektíve nastali opäť zmeny, na miesto
učiteľa slovenského jazyka nastúpil PaedDr. Vojtech
Peter Schönvický, ktorý vyučuje slovenský jazyk
a výtvarnú výchovu. Mgr Pavlina Tomašková vyučuje
prírodopis a chémiu. Cudzie jazyky – nemecký a
ruský vyučujeme od 5. ročníka. Podľa záujmu si žiaci
mohli zvoliť povinne voliteľný predmet náboženskú
alebo etickú výchovu. Najviac žiakov sa prihlásilo na
pravoslávne náboženstvo, ktoré sa vyučujú v 4 skupinách, gréckokatolícke náboženstvo v 3 skupinách
a rímskokatolícke tiež v 3 skupinách. Najmenej žiakov sa prihlásilo na etickú výchovu, kde sú vytvorené 2 skupiny.
Žiaci sa mali možnosť prihlásiť aj na tieto nepovinne voliteľné predmety: cvičenia z matematiky, cestujeme po svete, práca s počítačom, konverzácia v
nemeckom. jazyku a chemicko – biologické praktiká .
Aj v tomto roku zabezpečíme a budeme podporovať mimoškolskú činnosť formou týchto záujmových
krúžkov: žurnalistický, výpočtovej techniky, folklórny, filmový klub, šikovné ruky. Veľký záujem je o krúžky so športovým zameraním ako sú pohybové hry,
hokejbal, basketbal, bedminton a turistický. Na všetky tieto krúžky môžu žiaci využiť vzdelávacie poukazy. Neteší nás však prístup niektorých žiakov, ktorí
nemajú záujem o žiaden záujmový útvar a vo svojom
voľnom čase sa bezcieľne a bez dozoru túlajú.
Týmto chcem poprosiť rodičov, aby viac vplývali na
svoje deti, podporovali ich v mimoškolskej činnosti
a sami sa zapojili do vedenia krúžkov , čím by spestrili rôznorodosť ich zamerania.
Na prahu nového školského roka želám učiteľom veľa
síl do zodpovednej práce a usilovných žiakov túžiacich po vedomostiach. Rodičom veľa trpezlivosti pri
výchove svojich detí, aby boli pre nich oporou aj vtedy, keď sa nedarí a treba im pomôcť.
Mgr. Jana Kolářová, riaditeľka ZŠ

NEZABÚDAJME – SNP

hou je vychovať človeka humánne zmýšľajúceho,
pripraveného budovať základy pre harmonické vzťahy v dospelosti.
V tomto školskom roku budeme venovať pozornosť
príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej
spoločnosti v duchu porozumenia, mieru a znášanlivosti, ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa.
Budeme využívať vo vyučovacom procese vlastnú
aktivitu žiaka, uplatňovať humánny prístup, a to aj
zmenou postavenia učiteľ – žiak na vyučovacej hodine, a tým zvyšovať úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu.
Počas tohto školského roka plánujeme postupne
rekonštruovať sociálne zariadenia, dokúpime nový
školský nábytok, lavice, stoličky do zvyšných učební
a do učebne IKT ďalšie počítače podľa finančných
možnosti. Od cesty pri športovom ihrisku chceme
zrealizovať výstavbu výškového oplotenia.
V tomto školskom roku navštevuje školu 199 žiakov, z toho 83 na I. stupni.
Je zriadených 9 tried v 9 ročníkoch a jedno oddelenie ŠKD . Tohto školského roku do školských lavíc
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Každý rok si pripomíname výročie SNP a nebolo to
inak ani tohto roku. Pri pamätníku obetiam II. sv. vojny sa konala panachýda za padlých občanov našej
obce pod vedením d.o. Petra Kačmára za spoločnej účasti predstaviteľov obce a jej občanov.
Starosta obce svojím príhovorom zdôraznil na význam
SNP, ktoré je morálnym fondom nášho národa a a
vzdal hold padlým obetiam.
Nezabúdajme preto na hrdinov, ktorí obetovali svoje
vlastné životy za mier a lepšiu budúcnosť!
L.F.

Dnešný recept do pravidelného receptára nám pripravila Gabriela Kopnická, zástupkyňa starostu.

Recept na medový kremeš na
poslednú chvíľu
Príprava:
CESTO: 6 vajec, 10 lyžíc medu, 6 lyžíc polohrubej
múky, prášok do pečiva, 4lyžice horúcej vody.
PLNKA: 1L mlieka, 3 zlaté klasy, 6 lyžíc cukru, 1
Palmarin, vanilkový cukor.
Postup:
Spojené žĺtka s medom vlejeme do ušľahaného snehu z bielok a všetko spolu pomaly vymiešame. Postupne pridávame múku s práškom do pečiva a horúcu vodu. Cesto vylejeme na dva plechy a upečieme.
Plnka: Do vriaceho ocukreného mlieka vlejeme zlatý
klas, uvaríme a ešte do horúceho dáme palmarin a
dôkladne premiašame. Na jeden plát medovej piškóty vylejeme horúcu plnku a druhým plátom zakryjeme. Povrch posypeme práškovým cukrom, alebo
polevou podľa vlastných predstáv. Plnku si osladíme podľa vlastnej chuti.
Príprava zákusku trvá asi 30 minút.
Dobrú chuť Vám na poslednú chvíľu praje
Gabriela Kopnická.

BANÍCKY CECH
Dňa 8.9.2007 sa konalo prvé Valné zhromaždenie
zakladajúceho Baníckeho cechu Slovinky.
Valné zhromaždenie schválilo stanovy cechu a zvolilo na trojročné volebné obdobie 10 členov výboru a
3-člennú revíznu komisiu. Do výboru Baníckeho cechu boli zvolení títo členovia: Ferenc Milan, Fryc
Ladislav, Mikel František, Moncoľ Július, Ing. Mnich
Jozef, Mižikár Juraj, Stajsko Ján, Stajsko Peter, Surgent Jozef, Varecha Rudolf.
Do revíznej komisie boli zvolení títo členovia: Puchala Emil, Neubeler Vladimír, Semanová Elena.
Valné zhromaždenie vo svojom uznesení vytýčilo úlohy cechu na najbližšie obdobie.
Dňa 19.9.2007 sa konala ustanovujúca schôdza
výboru novozaloženého Baníckeho cechu Slovinky.
Na tejto schôdzi bola prevedená voľba predsedu
cechu a ostatných funkcií výboru. Za predsedu Baníckeho cechu na obdobie rokov 2007-2010 bol
zvolený Mikel František. Ostatné funkcie boli rozdelené nasledovne:
- podpredseda: Moncoľ Július
- tajomník: Stajsko Ján
- pokladník: Fryc Ladislav
- zapisovateľ: Stajsko Peter
- koordinátor: Surgent Jozef
- evidencia prijatých baníckych exponátov do archívu: Mižikár Juraj
- člen pre projekty a stavby: Ferenc Milan
- člen pre styk z vyššími úradmi a inštitúciami: Ing.
Mnich Jozef
- člen pre styk s verejnosťou v rámci cechu a oslovovanie sponzorov: Varecha Rudolf
Predsedom trojčlennej revíznej komisie je Emil Puchala, členmi sú Neubeler Vladimír a Semanová Elena.
Výbor na svojej ustanovujúcej schôdzi prejednal žiadosť o registráciu Baníckeho cechu na Ministerstve
vnútra, ďalej prejednal uznesené pripomienky na
valnom zhromaždení a poveril jednotlivých členov
výboru úlohami pre zabezpečenie úspešnej činnosti Baníckeho cechu.
Ján Stajsko
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PREČO?

Stále viac počúvame na každom kroku o znečisťovaní životného prostredia, o ozónovej diere, o narúšaní kolobehu prírody a stále sa tvárime, že nás sa
to netýka, že to nie je o NÁS. Tak potom o kom?
Doma si urobíme poriadok a smeti vynesieme niekde
do lesa alebo ešte lepšie k potoku, veď ide veľká
voda (dva dni do roka), tak to odplaví.
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Futbalový turnaj žiakov
FK Baník Slovinky usporiadal dňa 24.6.2007 futbalový turnaj žiakov za účasti mužstiev: Lokomotíva
Olcnava, Baník Poráč, OšK Odorín, Baník Slovinky
Turnaj otvoril starosta obce Slovinky Michal Pačan.
Prvý zápas odohrali Baník Poráč – Lokomotíva
Olcnava 2:2 (2:1) na pokutové kopy 3:4.
V druhom zápase nastúpili Baník Slovinky - OšK
Odorín 1:0 (1:0), Gól Baníka: Norbert Kaščák.
Zápas o 3. miesto: Baník Poráč – OšK Odorín 4:0
(2:0) Finalový zápas: Baník Slovinky – Lokomotíva Olcnava 3:0 (2:0) Góly Baníka: Vladimír Merčiak 2, Peter Aštary.
Konečné poradie:
1. Baník Slovinky
2. Lokomotíva Olcnava
3. Baník Poráč
4. OšK Odorín
Najlepším strelcom turnaja sa stal s troma gólmi
Šofranko z Poráča. Turnaj rozhodovala rozhodcovská trojica: Bandžuch, Jurčišin, Legát, ktorá vyhodnotila najslušnejšie mužstvo turnaja, ktorým sa
stal domáci Baník Slovinky.
Tréner a žiaci mužstva Baníka Slovinky sa chcú touto cestou poďakovať všetkým sponzorom turnaja,
najmä: Pavlovi Fajthovi, Ivanovi Kubovčíkovi, Petrovi Mižigárovi, Mariánovi Mižigárovi, Jánovi Thúrovi, firme Bames, Ondrejovi Bardovičovi za chutný
guláš a všetkým ostatným sponzorom, ktorí na turnaj prispeli.
Tréner žiakov Baníka Slovinky Jozef Hudec, ďakuje
všetkým hráčom za zodpovedný prístup k turnaju a
verí v podobný prístup aj v majstrovských zápasoch
Z podkladov FK Baník Slovinky
spracovala Lucia Frycová

Hovoríme, že spevňujeme brehy, keď sa povodie
nestará. Boli ste sa pozrieť na Ružíne? Určite by si
tam niekto z nás našiel svoju topánku, starý sveter
alebo použitú pampersku.
Cestujem po Slovensku a vidím, že sú obce, kde
majú výsadbu kvetín a drevín priamo pred plotom,
všade je čisto a smetné koše naplno spĺňajú svoj
účel. Prečo je to s poriadkom možné inde a v našej
obci nie? LEBO!
Skúsme sa všetci zamyslieť nad tým, prečo si doma
na koberec neodhodíme papier z cukríka alebo obal
z fľaše. Lebo toto je moje, tu som doma. A okolie
môjho domova je čie? Toto nie je moje, nie je naše?
ALE JE! Ale to už je veľmi ďaleko od našej bezprostrednej blízkosti. Nezasahuje do našich kruhov,
tak si myslíme že nás sa to netýka. Je mi veľmi smutno, že musím konštatovať, že aj toto je naša obec.
Gabriela Kopnická

Z činnosti šachového klubu
v Slovinkách

POHREBNÉ PODPORNÉ
ZDRUŽENIE
Pohrebné podporné združenie vzniklo v zložitých
spoločenských pomeroch 11.3. 1928, keď sa 60
Betliarčanov rozhodlo založiť podporný spolok na
zabezpečenie slušného pochovávania mŕtvych.
Cieľom a programom združenia zakotvenom v stanovách je vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o slušný pohreb zosnulého. Finančná pomoc je v súčasnosti 8 000 sk, ak
zosnulý bol členom dlhšie ako päť rokov. Do piatich
rokov členstva je podpora 3 000 sk. PPZ na Slovensku eviduje ku koncu roka 2006 54 618 členov. Pobočka Slovinky č.100 bola založená v roku
1935 a v súčasnosti eviduje 665 členov. Členom v
PPZ sa môže stať každý občan vo veku od 18 – 50
rokov. Jednorázové zápisné závisí od veku pri vstupe do PPZ. Ročný členský príspevok je v súčasnosti 270 sk.
Ústredie PPZ požaduje zaplatenie ročného členského príspevku do júna v danom roku.
Touto cestou preto žiadame všetkých o zaplatenie
oneskoreného ročného príspevku.
Prosím vás, aby ste pouvažovali o poslaní PPZ. Pomoc v najťažších chvíľach života je i dnes potrebná a
hľadaná. Ponúkame vám túto pomoc a zároveň vás
pozývame za člena nášho združenia.
S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť : Predseda – Mária Neubelerová, Krompachy
Tajomník – Mária Semanová, Slovinky 239
Pokladník – Anna Pačanová, Slovinky 60
Mária Neubelerová
Predseda PPZ

Náš šachový klub sa v roku 2005 spojil so šachovým klubom Spišské Vlachy.
Teraz sa zúčastňujeme súťaží pod názvom ŠK- Vlachy, Slovinky, kde do III. Ligy staviame spoločné
družstvo ŠK- Vlachy – Slovinky „A“ zložené zo šachistov Sp. Vlach a Sloviniek.
IV. ligy sa zúčastňuje družstvo Šk Vlachy – Slovinky
„B“ zložené so šachistov Sloviniek, kde máme v súčasnosti 14 šachistov. Najstarším šachistom je Mikuláš Karoľ vo veku 77 rokov, najmladším šachistom je Adam Kopnický vo veku 14 rokov.
V ročníku 2006/ 2007 skončilo družstvo ŠK Vlachy- Slovinky „A“ v III. Lige na peknom 6. mieste
vzhľadom na konkurenciu 12 družstiev, družstvo „B“
v IV. Lige na 4. mieste zo 6 zúčastnených družstiev.
Dvaja žiaci Adam Kopnický a Ján Maršalek sa zúčastňovali žiackej ligy mládeže Spiša, kde sa umiestnili vo svojich kategóriach na popredných miestach.
Počas sezóny sme sa zúčastnili turnajov v bleskovom šachu dvojíc v Margecanoch, v bleskovom
šachu jednotlivcov v Gelnici a v rapid šachu v Hranovnici.
Do nového ročníka 2007/2008 opäť postavíme
spoločné družstvo Vlachy – Slovinky „A“ do III. Ligy
a Vlachy – Slovinky „B“ do IV. Ligy. Žiaci sa budú
zúčastňovať žiackej ligy mládeže Spiša.
Štefan Šľacký

INZERÁT
Predám spálňu. Cena dohodou.
Informácie vo večerných hodinách.
Tel. č.: 053/ 447 02 06
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
NEBO NIE JE ĎALEKO...
Po predchádzajúcich zamysleniach, či duchovných
príhovoroch, ktoré boli publikované na tomto mieste, som bol požiadaný zostavovateľmi nášho Slovinského občasníka, aby som informoval čitateľov o
dianí v Gréckokatolíckej farnosti sv. veľkomučeníka
Juraja v Slovinkách v uplynulých mesiacoch.
Každá farnosť, ktorá chce byť živou farnosťou v
dnešnej sekulárnej (zosvetštenej) dobe, musí ponúkať niečo lákavé a duchovne hodnotné, čo umožní
úprimne hľadajúcemu človeku vzrast v jeho osobnej
viere. A keď som premýšľal v tejto dimenzii nad udalosťami života našej farnosti
počas uplynulých mesiacov a hľadal tú, ktorá mi
najviac utkvela v pamäti a v
srdci, s určitosťou môžem
povedať, že to bola farská
púť do Sanktuaria (Svätyne) Fatimskej Božej Matky
v neďalekom Zakopanom.
Táto svätyňa je areál, v ktorom sa na nie veľkom nádherne a starostlivo upravenom priestore nachádza
nádherný a skvostný
chrám zasvätený Fatimskej
Matke Božej a nie veľká
kláštorná budova bratov a
otcov pallotinov s drevenou
kaplnkou. V areáli, ktorý je
obkolesený plotom v tvare
sv. ruženca sa vysoko vypína replika kríža, ktorého
originál je oproti Sanktuariu na vrchu Giewont, ktorý
je jedným z najvyšších vrchov poľskej časti Vysokých
Tatier a na ktorý sa upiera duchovný zrak veriacich
poľského národa. Celé Sanktuarium dýcha hlbokou
úctou Nebeskej Matky a duchom modlitieb za sv.
Otca, ktoré každodenne prednášajú práve miestny
rehoľníci – pallotini.

Táto naša farská púť duchovne už začala dva týždne
pred jej samotným uskutočnením, keď sme každodenne pri modlitbe Molebenu k Bohorodičke prosili
v modlitbe Presvätú Matku o vydarený priebeh púte,
ale najmä duchovný osoh pre pútnikov, ale aj celú
našu farnosť.
V samotný deň púte - v sobotu 19. mája, sme vyrazili
v ranných hodinách k cieľu našej cesty. Po približne

chráni sv. otca Jána Pavla II., na ktorého bol v ten
deň na námestí Sv. Petra v Ríme spáchaný atentát,
postavia na tomto mieste veľký chrám na jej počesť.
Práve táto udalosť bola pre nás hlavným duchovným
odkazom tejto púte: Boh cez úprimnú modlitbu človeka, môže zmeniť dejiny aj históriu sveta. Aj slávenie Eucharistie nás utvrdilo v tom, že modlitba má
veľkú silu a moc, najmä ak ju človek prednáša v
úprimnosti a pokore srdca.
Po sv. liturgii sme mali
účasť na vlastnom obede
– agape a po čase venovanom osobnej modlitbe a
chvíľam oddychu v tomto
komplexe, sme zakončili
tento náš pútnicky pobyt
molebenom k Presvätej
Bohorodičke s modlitbou
poďakovania za nájdenie
ďalšieho kúska neba na
zemi.
Popoludňajšie chvíle sme
strávili individuálnym oddychom v nádhernom centre
tohto horského mestečka.
Cestu naspäť tak isto sprevádzali spoločné modlitby,
piesne, vzájomné rozhovory a konštatovanie, že spiatočná cesta bola oveľa
„kratšia a rýchlejšia“, čo asi
bolo znakom pohody a radosti, ktorú sme prežili v
tomto spoločenstve na tejto našej farskej púti.

troch hodinách cesty sprevádzanej spoločnými modlitbami, piesňami a vzájomnými rozhovormi sme s
požehnaným slnečným počasím vstúpili do samotného areálu Sanktuaria. Tam sme sa oboznámili s
históriou tohto sv. miesta, ktorá sa viaže k príchodu
otcov pallotinov do Zakopaného v päťdesiatich rokoch minulého storočia, ale najmä s ich sľubom,
ktorý dali 13. mája 1981 Nebeskej Matke, že ak za-

Pri vyznávaní veľkej vďaky Božej Matke za požehnanie, ktoré nám vyprosila pre našu púť a pri spomienkach na radostné spoločenstvo, ktoré vďaka Nej sme
mohli vytvoriť, sa uisťujem vo vedomí a poznaní, že
„nebo naozaj nie je ďaleko...“
S úctou
o. Vladimír Varga – farár

PREDSTAVUJEME
Do septembrového čísla nášho občasníka , do
rubriky predstavujeme padla voľba na pani, ktorej na zaslúženom dôchodku okrem rodiny, detí
a vnúčat učarovala príroda a najmä kvety.
Anjelské trúby alias Durman, Podslnečník alias Javor, Palma, Lipka a ďalšie a ďalšie kvety, „jednoročky“ či trvalky sú jej vášňou, srdcovou záležitosťou,
ale aj spoločníkom vo chvíľach samoty s ktorými zavše „stratí“ aj zopár slov.
Pani Anna Marschallová svoj voľný čas na dôchodku venuje kvetom.
Privítala nás veľmi srdečne a s veľkou ochotou nám
poukazovala svoju „botanickú“ záhradu v podlubí
svojho bývalého gazdovského domu.
Dozvedeli sme sa ako sa tie ktoré kvety volajú, ako
sa rozmnožujú ako sadia , polievajú, ako zimujú jednoducho ako sa pestujú. Na fotografii je zlomok ukážky. Škoda, že naša fototechnika vo veľmi nevhodnú
chvíľu zlyhala a tak naše predstavenie pani Marschallovej je bez jej podobizne, ale ako vraví že ju aj tak
všetci poznajú.
Svoje s radosťou a láskou vypestované kvety môže-

te obdivovať v kostole, na obecnom úrade na poslednom ročníku folklórnych slávnosti TITILOMBOM,
ale aj doma. Tejto svojej záľube sa venuje „úplne“
od kedy je na zaslúženom dôchodku. V čase gazdovania sa venovala iným činnostiam na poli, či pri chove zvierat.
Pre svoju „botanickú“ záhradu si kvety aj objednáva
aj vymieňa. Ak niekedy uvidíte pekné kvety v kostole, alebo inde aj na verejnom priestranstve či výstavke možno práve to budú kvety „tetky“ Anny Marschallovej.
Keď pôjdete okolo jej c domu nakuknite k nej. Zaiste vám rada o svojich kvetoch porozpráva a ich ukáže a keď budete mať šťastie tak ako ja tak vám aj
„dajaký kvitok“ podaruje.
Želáme tejto milej panej do ďalších rokov všetko najlepšie.
Za rozhovor aj krásny Durman a štep ďakuje
Ing. Jozef Fajgel a Lucia Frycová
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