Ročník X.

júl, august, september 2014
MÔJ NAJKRAJŠÍ PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITOK

Po príjemných ohlasoch z minuloročnej letnej súťaže sa Obecný úrad Slovinky
rozhodol zopakovať súťaž aj tento rok. Vyhlásená bola dňa 1. 7. 2014 pod
totožným názvom z minulého roka „Môj najkrajší prázdninový zážitok“.
Deti mohli zasielať svoje zážitky zachytené na fotkách mailom na vopred určenú
adresu, alebo priniesť osobne na obecný úrad do 22.8.2014. Vyhodnotenie
bolo 2.9.2014.
Dôkazom toho, že sa fotosúťaž dostáva do povedomia občanov a je populárnejšia, je aj to, že sa jej tohto roku zúčastnilo viac detí. Nápady súťažiacich sú čoraz
originálnejšie a kreatívnejšie. Aj keď nie všetci vyhrali materiálne ceny, svojim
spôsobom vyhral každý. A to formou množstva zážitkov a krásnych prázdninových
chvíľ, čo je z fotiek na prvý pohľad viditeľné.
Na 1. mieste sa umiestnil Gregor Ševčík, ktorý vyhral za svoj najkrajší prázdninový zážitok digitálny fotoaparát, na 2. mieste sa umiestnil Andrej Novotný, ktorý
vyhral USB kľúč, na 3. mieste sa umiestnil Peter Mihlačin, ktorý vyhral 3D Puzzle.
Ďalší zúčastnení, ktorí priniesli podobne krásne fotky zážitkov sú Michal Parimucha, Juraj Čarný, Denisa Marschallová, Anna Belinská, sestry Žrobekové.
Výsledky spolu s fotkami boli zverejnené na nástenke ZŠ Slovinky. Deťom ďakujeme za účasť a už teraz sa tešíme na ďalší rok.
Ing. Petronela Ďurčiová

Nepredajné
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I. Obecný úrad Slovinky, v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Krompachy, prijal ľudí, ktorí
vykonávajú aktivačnú činnosť od 1.7.2014 a to, aby získali vedomosti, odborné zručnosti, praktické skúsenosti
a pracovné návyky, ktoré by im pomohli zlepšiť podmienky uplatnenia sa na trhu práce.
To sú:
1.) menšie obecné služby podľa, §12 zákona č. 417/2013 Z.z. - 9 ľudí
		
2.) aktivační pracovníci (vykonávajúci aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb),
podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. – 10 ľudí
		
3.) poberatelia hmotnej núdze, odrábajúci si 32 hodín mesačne, podľa §10 zákona č
417/2013 Z.z. – 22 ľudí
Miesto výkonu aktivačnej činnosti: Katastrálne územie obce Slovinky Druh aktivačnej činnosti:
a)
Údržba a úprava verejnej zelene (parky, ulice, oddychové zóny…), MŠ, ZŠ, SŠ,
b) Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách
c) Úprava klzkých povrchov chodníkov v zime,
d) Údržba a oprava existujúcich komunikácií, chodníkov a budovanie nových chodníkov, ktoré sú vhodné
aj pre cyklistiku,
e) Čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody,
f)
Čistenie a údržba tokov, korýt riek, brehov,
g) Pomoc pri likvidácii nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu,
h) Udržiavanie poriadku a údržba cintorínov,
i)
Aktivity sociálneho typu (pomoc starším, sociálne odkázaným, chorým, alebo iným oprávneným subjektom),
j)
Participácia na kultúrnych a športových podujatiach,
k)
Práce v školských zariadeniach (MŠ, ZŠ, SŠ),
l)
Údržba obecných zariadení, kultúrnych a cirkevných pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností,
m) Starostlivosť o športové areály,
n) Zabezpečovanie verejného poriadku, občianske hliadky, administratívne práce, pomoc v obecných
knižniciach,
II. V najbližšej dobe, Vás občania našej obce, navštívia pracovníci obecného úradu. A to z dôvodu zisťovania
Vášho názoru na našu obec, kvôli dôležitému dokumentu, ktorý sa spracuje na základe Vašich odpovedí na
otázky v dotazníku. Zaujímajú nás Vaše názory, myšlienky, nápady a podobne. Dokument má názov Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slovinky.
Boli by sme radi, keby ste si na vyplnenie dotazníka našli chvíľku času a prispeli svojimi odpoveďami. Takýto
dotazník bude aj v elektronickej podobe na stránkach našej obce, kde nájdete i presnejšie informácie.

KRIMINALITA AJ V NAŠEJ OBCI
Tak ako ste na predchádzajúcich stranách čítali o
kladných stránkach našej obce, nahliadnime aj do
tej zápornej. Ako ste si už všetci mohli všimnúť, nie
každý občan je hrdý a váži si, ak sa niečo v našej obci
renovuje, skrášľuje alebo stavia. Dôkazom toho sú aj
nižšie uvedené fotografie, na ktorých môžete vidieť,
čoho sme až schopní. Príkladom je ZŠ Slovinky,
ktorá bola popísaná a to symbolmi doslovne „hlúposti“ občanov našej dediny, alebo okolitých obcí.
Ďalej zničenie zateplenia, zničenie obalov komínov
plynových pecí, zničenie tak obľúbeného hojdacieho
koníka na detskom ihrisku, pokradnutie gúm, potrebných pri vyučovaní telesnej výchovy detí ZŠ Slovinky.

Takže možno tiež “budúcich” detí šikovníkov, ktorí
nám takto “pomáhajú”. Nedá mi nespomenúť, tak
dlho dodržiavanú tradíciu, ako je vatra. Tento rok
nám pôžitok z jej krásy prekazili neprajnící, len tak
z nudy, keď ju okolo 17:30 podpálili, bez prítomnosti
občanov a mládeži, ktorá jej príprave vynaložila veľa
síl, času a ochoty niečo urobiť.
Slovinčania spamätajme sa! Prečo si ničíme niečo,
čo vlastne patrí každému z nás, niečo, kam pri prechádzke s blízkymi či známymi z okolia, povedú prvé
kroky pri ukážke našej krásnej obce. Zamyslime sa
a buďme vzorom pre naše ďalšie generácie!
Ing. Petronela Ďurčiová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za obdobie mesiacov júl, august, september 2014
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM
90 – roční
Mária Romanová
85 – roční
Zuzana Nunhardtová
80 roční
Mária Bičkošová
Ondrej Ivančo
Michal Kropiňák
70 – roční
Mária Frycová
Juraj Karolčík
Elena Pijalová
Juraj Seman
Helena Semanová
František Slebodník
Anna Slovinská
Rudolf Vereš
65 – roční
Michal Čech
Ján Ďorko
Štefan Ontko
Anna Pačanová
Anna Perháčová
Marta Perháčová
Štefan Petruňa
Mária Petruňová
60 – roční
Milan Patz
Štefan Šefčík
Eva Tulejová
Elena Župinová
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Čestmír Bílý – Petra Kovalčíková
Ján Jakubík – Denisa Kandráčová, Mgr.
Vladimír Kaľavský – Mária Čarná
NARODILI SA
Danka Nemčíková
Zara Haľková
Ráchel Žeňuchová
Mathias Čipkár
Sebastián Šablatúra
ROZLÚČILI SME SA
Jozef Karolčík
1966 – 2014
Juraj Seman
1935 – 2014
Milan Škorupka
1946 – 2014
Anna Bežilová
1928 – 2014
Mária Brandtová
1928 – 2014
Helena Maixnerová 1928 – 2014
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY
STAROSTU OBCE SLOVINKY 15. 11. 2014
Miestna volebná komisia v Slovinkách podľa § 23zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce
zaregistrovala týchto kandidátov:

1.
2.
3.
4.
5.

Mária Grisáková, Ing., 59 r., dôchodkyňa, Slovinky 159, SMER – sociálna demokracia
Peter Hrabuvčin, Ing., 52 r., manager, Slovinky 302, Slovenská národná strana
Gabriela Kopnická, 45 r., zástupkyňa starostu, Slovinky 127, nezávislá kandidátka
Cyril Vojaček, 42 r., SHR, Slovinky 501, nezávislý kandidát
Martina Vojačeková,Mgr., 34 r., zdravotná asistentka, Slovinky 165, nezávislá kandidátka

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA SLOVINKY 15. 11. 2014
Miestna volebná komisia v Slovinkách podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jana Adamisová, Mgr., 30 r., poštová doručovateľka, Slovinky 570, nezávislá kandidátka
2. Anna Čechová, 58 r., administratívna technička, Slovinky 7, SMER – sociálna demokracia
3. Dominik Ďorko, Mgr., 30 r., štátny zamestnanec, Slovinky 121, nezávislý kandidát
4. Lenka Dzuriková, PaedDr., 37 r., učiteľka, Slovinky 439, nezávislá kandidátka
5. Erik Fryc, Bc., 23 r., študent, Slovinky 63, nezávislý kandidát
6. Mária Grisáková, Ing., 59 r., dôchodkyňa, Slovinky 159, SMER – sociálna demokracia
7. Jozef Hudec, 40 r., živnostník, Slovinky 27, nezávislý kandidát
8. Viera Jendruchová, 47 r., vychovávateľka, Slovinky 131, nezávislá kandidátka
9. Gabriela Kopnická, 45 r., zástupkyňa starostu, Slovinky 127, nezávislá kandidátka
10. Jozef Mihalčin, 50 r., technik, Slovinky 600, SMER – sociálna demokracia
11. Slávka Michňová, Mgr., 43 r., učiteľka, Slovinky 258, nezávislá kandidátka
12. Jozef Mnich, Bc., 50 r., SZČO, Slovinky 536, nezávislý kandidát
13. Štefan Mnich, Ing., 26 r., bezpečnostný technik, Slovinky 429, nezávislý kandidát
14. Simona Mnichová, Mgr., 24 r., nezamestnaná, Slovinky 446, nezávislá kandidátka
15. Karol Nunhart, Bc., 29 r., technológ, Slovinky 134, nezávislý kandidát
16. Vlastimil Ondík, Ing., 53 r., vedúci pracovník dopravy, Slovinky 343, Kresťanskodemokratické hnutie
17. Helena Pačanová, Mgr., 59 r., zdravotná sestra, Slovinky 166, Kresťanskodemokratické hnutie
18. Roman Peklanský, 22 r., kuchár, Slovinky 587, nezávislý kandidát
19. Jana Perháčová, Mgr., 31 r., učiteľka, Slovinky 176, Kresťanskodemokratické hnutie
20. Miroslav Poklemba, Ing., 30 r., obchodný manažér, Slovinky 254, nezávislý kandidát
21. Štefan Preisner, 52 r., živnostník, Slovinky 491, nezávislý kandidát
22. Peter Ružbarský, 47 r., robotník, Slovinky 135, Kresťanskodemokratické hnutie
23. Jana Rybárová, Mgr., 24 r., advokátska koncipientka, Slovinky 540, nezávislá kandidátka
24. Martina Vojačeková, Mgr., 34 r., zdravotná asistentka, Slovinky 165, nezávislá kandidátka
25. Peter Zavada, 43 r., administratívny pracovník, Slovinky 625, nezávislý kandidát
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TITILOMBOM
Folklórne slávnosti Titilombom sa stali neodmysliteľnou súčasťou našej obce.
Tak ako po iné roky, aj tento rok sa konali v auguste a to 23.8.2014. Tohtoročné Titilombom bolo výnimočné. V roku 2014 sme sa dočkali XX. výročia týchto
osláv. Už 20 rokov sa našou dedinou, našimi lúkami ozývajú v tento výnimočný
deň piesne, ktoré komponujú šikovní členovia súborov. Tento rok nám to po
úvodnom príhovore zástupkyne starostu Gabriely Kopnickej, ukázal aj súbor
Slovinka, ktorý otvoril slávnosti krásnou novo vymyslenou folklórnou piesňou,
ktorá časom tiež zľudovie.
Ďalšou novinkou slávností bolo, že naše pozvanie vystúpiť prijala slávna folklórna
skupina KOLLÁROVCI. Občania sa na nich veľmi tešili a prišli sa na nich pozrieť
aj hostia z okolitých obcí. Dôkazom toho bola účasť, ktorá bola oproti minulému
roku vyššia. Kollárovci obohatili tento deň svojimi piesňami, humorom a super
zážitkom, nesklamali, boli príjemní, skromní ako prídavok aj pohľadní. Po vystúpení neboli skúpi na podpisy ani na fotenie sa s nimi, o čo bol obrovský záujem.
Folklórne skupiny, ktoré nám v tento deň vystupovali, nás pobavili ich spevom,
tancom, humorom, ktorého mali na rozdávanie a oboznámili nás s kusom ich
tradícií. Za to všetko ďakujeme folklórnym skupinám: Slovinočka zo Sloviniek,
Krompašanček z Krompách, Slovinka zo Sloviniek, Kalina z Kolinoviec, Jadlovec
z Margecian, Poráčan z Poráča, Javorina z Kolačkova, Krompašan z Krompách,
skupina Kollárovci.
Jednotlivé vstupy moderovala pani Anna Bučková. Čo sa týka občerstvenia,
občania našej obce mali tohto roku veľký výber, stánkov s občerstvením, pečených pochutín, pukancov, hračiek a balónov bolo na každom kroku.
Obecný úrad Slovinky pre Vás pripravil tiež vynikajúci guláš, ktorý šiel na dračku.
Pre najmenších bola pripravená nafukovacia žirafa, na ktorú mali všetky detičky
vstup zdarma. Nakoniec sa uskutočnilo žrebovanie tomboly. Výhercovia si domov
odnášali množstvo hodnotných cien, ako napríklad kávovar, vysávač, žehlička,
elektrospotrebiče, potreby do domácnosti a do záhradky a ďalšie ceny . Dokopy

ich bolo 48.Veríme, že sa ceny, tak ako aj celý deň, Vám, milí spoluobčania, páčili.
Poďakovanie patrí celému organizačnému tímu, sponzorom za vecné alebo
finančné dary do tomboly a v neposlednom rade hlavne Vám, milí občania, za
účasť. Tešíme sa na Vás aj na budúci rok.
Ing. Petronela Ďurčiová
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VÍTAME PRÁZDNINY
Už po druhý krát sa nám podarilo pripraviť skvelú akciu pod názvom Vítame
prázdniny, ktorá sa konala 5.júla 2014 na futbalovom ihrisku v Slovinkách. Futbalové ihrisko hneď po otvorení zaplnili rodičia s detičkami. Pre deti boli pripravené
rôzne súťaže, maľovanie na tvár, jazda na koni. Deti cvičili zumbu a piloxing, mohli
sa vyskákať na trampolíne a nafukovacom hrade. Samozrejme deti neodišli na
prázdno. Ak zvládli uvedené disciplíny, boli ocenení hračkou. Do súťaží sa zapo-

jilo cca 120 detí. Pre rodičov hrala celý večer hudobná skupina Duo Element.
Veľké poďakovanie patrí OŠK v Slovinkách, Obecnému úradu v Slovinkách,
ktorí pomohli pri príprave podujatia. Pevne verím, že túto akciu zopakujeme aj
o rok. Už teraz sa veľmi tešíme.
Mgr. Sabová Lucia

ŠPORTOVÁ SPRÁVA OŠK SLOVINKY
Vážení športoví fanúšikovia a priatelia
futbalu v Slovinkách. Hneď na úvod by sme
opísali začiatok prázdnin, keď sme stáli pred
neľahkou úlohou. Usporiadať dva futbalové
turnaje o Pohár starostu obce, ktoré boli
podľa nášho názoru vydarené a vďaka ktorým
sme nazbierali cenné futbalové skúsenosti.
Najprv sa uskutočnil turnaj v kategórii žiakov,
v ktorom sme sa museli rozlúčiť s našou jedinou dievčenskou oporou, ktorá bola pre všetkých žiakov príkladom. Vybrala si športovú
školu a aby naďalej rozvíjala svoj talent, bude
odteraz pôsobiť v MFK Zemplín Michalovce.
Prajeme jej, aby sa jej v novom pôsobisku
darilo a aby svojim výkonom viac zviditeľnila
obec Slovinky aj v ženskom futbale.
Ešte pred začiatkom jesennej časti sa
uskutočnilo niekoľko športových a kultúrnych podujatí, kde sme boli požiadaní
o výpomoc pri ich organizovaní a pokiaľ ide o obec Slovinky a našich občanov,
je našou povinnosťou vyjsť v strety záujmom obce.
Nestihli sme odohrať ani prípravné zápasy a už 2.8.2014 sa pre nás začala
jesenná časť súťažného ročníka 2014/2015. Pre veľké množstvo účastníkov
dorastencov v súťaži sa počas prázdnin museli odohrávať hneď dva futbalové
zápasy za týždeň. Na to nám pribudli žiaci a dospelí, takže týždenne sme odohrávali 4 majstrovské zápasy. Chlapci z dorastu, ktorí majú striedavý štart za
dospelých, museli odohrať hneď 3 majstrovské zápasy za týždeň. Nebola to
veľmi ľahká úloha pre nich a hlavne pre vedenie klubu. Taktiež sa uskutočnil

turnaj prípraviek na štadióne v Spišskej Novej Vsi, na ktorom sme sa taktiež ako
jeden z mála futbalových klubov zúčastnili.
K dnešnému dňu, t. j. 29.9.2014 máme odohratých 31 majstrovských zápasov
vo všetkých vekových kategóriách. Neprešiel jeden deň, v ktorom by nebolo
treba venovať svoj voľný čas pre šport a to nehovoriac o správe futbalového
areálu a riadení chodu futbalového klubu, čo pre pracujúcich a pre študentov
nie je veľmi ľahká úloha.
Ak by sme mali v skratke zhodnotiť výkon všetkých mužstiev, hodnotili by sme
to nasledovne:
•
Dospelí – vzhľadom na to, že je veľa hráčov odcestovaných za prácou a
namiesto nich vypomáhajú dorastenci je hra dobrá.
•
Dorastenci – nebyť prázdnin, marodovania hráčov a vzhľadom na ich
veľmi mladý vek, sme taktiež s hrou veľmi spokojní.
•
Žiaci – začiatok súťaže bol slabší ale po ukončení prázdnin sa kolektív
stabilizoval a aj hra sa zlepšila veľmi dobre.
Nastali nám taktiež problémy s úpravou areálu. V blízkej dobe bude potrebné
odstrániť zábradlie spoza brány pod halňou, pretože nie je dodržaná bezpečná
vzdialenosť od hracej plochy. Taktiež máme problém s klziskom, pretože je
potrebné investovať nemalé finančné prostriedky do rekonštrukcie mantinelov.
Staré mantinely sa každoročne opravujú ale bezvýznamne, pretože každý rok
je na nich čoraz viac práce. Preto sme sa spojili s obecným úradom, aby nám
pomohli túto situáciu vyriešiť, pretože klzisko je pre Slovinky v zimnom období
veľmi dôležité, ako pre malých tak aj pre dospelých.
Na záver chceme poďakovať verným priaznivcom športu aj občanom Sloviniek,
ktorí nás vedia pochopiť a podporiť.
Vedenie OŠK Slovinky
Prezident klubu Pavol Fajth
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ZO ŽIVOTA BANÍCKEHO CECHU SLOVINKY
Záver baníckeho roka, to je od valnej hromady
10.8.2013 do valnej hromady 6.9.2014 bol pre
členov a hlavne výbor Baníckeho cechu Slovinky
veľmi náročný. Bolo potrebné zaistiť dopravu a členov Baníckeho cechu na stretnutie Baníckych miest
a obcí Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 23.8.2014
v Kremnici. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 12 členov z nášho cechu. Celé toto podujatie sa nieslo
vo veľmi priateľskej atmosfére. Na tomto stretnutí
prebral náš člen Baníckeho cechu Slovinky, Mila
Ferenc vyznamenanie, za zachovanie a udržiavanie
baníckych tradícií. Toto vyznamenanie mu udelil minister hospodárstva Slovenskej republiky, na návrh
združenia baníckych spolkov s cechov Slovenska. V
popoludňajších hodinách sa naši členovia zúčastnili
prehliadky Kremnickej mincovne, ktorá ako jediná
v Európe od svojho založenia funguje až dodnes.
6.9.2014 usporiadal Banícky cech Slovinky valnú
hromadu. Výbor Baníckeho cechu venoval tomuto
podujatiu značnú pozornosť a kus svojho voľného
času. Na tejto valnej hromade výbor Baníckeho
cechu zhodnotil prácu, ktorú vykonal Banícky cech
počas uplynulého obdobia a načrtol nové úlohy do
ďalšieho baníckeho roka. Hlavným zámerom bude
začať pracovať na Náučnom banskom chodníku.
Vytýčiť trasu a aj určiť stanovisko a urobiť informačné
tabule.
V spolupráci s členmi nášho cechu verím, že sa
na tento projekt podarí uskutočniť čo napomôže aj
k rozvoju turizmu v našej obci a regióne.
ZDAR BOH!
Výbor Baníckeho cechu, Slovinky
Pokračovanie článku z čísla 2/3
V r. 1784 sa začalo razenie dedičnej štôlne
Ladislav.
V r. 1815 dokončili prvú etapu razenia dedičnej
štôlne Ladislav. Veľmi cenný dokument predstavuje
zápisnica ťažiarstva ,, LadislaiHaupt-Erbstollens
Gewerkschaft” (Hlavná dedičná štôlňa Ladislav)
zo dňa 29.5.1815, ktorá obsahuje mnoho zaujímavých a pozoruhodných údajov, a preto zasluhuje,
aby sme sa s jej stručným obsahom oboznámili.
Riaditeľ hlavnej dedičnej štôlne Ladislav v Slovinkách Ondrej Probstner oznamuje, že pozval
ťažiarov pred
ústie štôlne za tým účelom, aby vysvetlil dôležitosť
dedičnej štôlne, ďalej aby štôlňa a v nej vytýčené
značky hraníc banských mier boli obhliadnuté a
schválené.
Oznamuje, že razenie dedičnej štôlne sa započalo 23. Augusta 1784 a jej dĺžka dosahuje dnes
1410 siah. K razeniu štôlne sa spolčilo 10 ťažiarov.
Za účelom overenia značiek hraníc banských mier
boli pozvaní zástupcovia substitučného banského
súdu a kráľovský banský merač.Po prejave predsedu sa uskutočnila pochôdzka dedičnej štôlne
a bola obhliadnutá aj prerážka do šachty Andrei.
Riaditeľ ukázal prítomným smer, v ktorom sa má
štôlňa ďalej raziť až po hranicu banskej miery

Klementi v Gelnici.
Kráľovský banský merač Pribila vytýčil a označil hranice banských mier medzi Kahlehöhe a Gränsling,
medzi Georgi a Gränsling, medzi Gränsling a Kirchgründl a Rozalia, a konečne medzi Rozalia a západné
pole Ladislav.
Vytýčené značky spoločného ťažiarstva uznali za správne a požiadali banský súd, aby o tomto vydal úradné
svedectvo. Po skončení obhliadky, v rámci formálnej schôdze, riaditeľ O. Probstner prečítal protokol z posledného jednania10. 4. 1810 a oboznámil prítomných akým spôsobom a obložením bude dielo Ladislav
ďalej razené. (pokračovanie nabudúce…)
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KLUB DÔCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Boli sme v aquaparku.
Od založenia Klubu dôchodcov a zdravotne postihnutých uplynuli už takmer tri roky a my sme si každý rok
cez prázdniny plánovali návštevu kúpaliska starých rodičov s deťmi a vnúčatami. Dvakrát sme akciu zrušili
pre malý záujem, až tohto roku sa nám konečne podarilo ísť sa okúpať. Po viacerých úvahách sme zvolili
kúpaliská v Prešove a to z dvoch dôvodov – je to relatívne blízko a náklady na dopravu sú prijateľné, a je tu
možnosť kúpania sa nielen za slnečného počasia ale aj v prípade dažďa. A veru aj tak bolo. Dňa 22.7.2014
po výdatnej búrke nielen v Slovinkách, bolo na území Prešovského kraja zamračené a každú chvíľu spŕchlo.
Za mierneho dažďa sme nastupovali ráno o 9.00 hod. do autobusu, celou cestou pršalo a v daždi sme po
hodinke dorazili do Aquaparku Delňa v Prešove. Zakúpili sme si štvorhodinové lístky a o pol jedenástej sme
už boli vo vode. A bolo fantasticky. Deti šantili na šmýkačkách a tobogáne, tí zdatnejší si mohli zaplávať v
dvoch plaveckých bazénoch a tí , ktorí mali pohybové ťažkosti, sa vyhrievali v teplej vode v masážnych bazénoch, alebo využívali niektoré z množstva masážnych zariadení a prúdov. Kto sa chcel občerstviť, mohol ísť
do denného baru alebo do reštaurácie. Káva bola dobrá, jedlo tiež a ceny prijateľné. Po štyroch hodinách
sme mali vody, pohybu a masáži dosť a o 15.00 sme sa presunuli do nákupného centra MAX. Pretože stále
pršalo, využili sme ďalšiu možnosť pod strechou. Dve hodinky nám na prehliadku, nákupy či posedenie
bohato stačili a o 17.00 sme sa vydali na spiatočnú cestu. Autobus nás porozvážal až po Doroteu, takže aj tí
poslední boli už o hodinu doma. Vykúpaní, unavení, ale spokojní, s tým, ako sme strávili celý upršaný deň.
Takže o rok dovidenia vo vode. A dúfam, že sa pridajú aj tí, ktorí práve kvôli dažďu váhali.
Ing. Anna Mníchová, predsedníčka Klubu

ŽIVOT V ŠKOLE
Najobľúbenejšie dva mesiace v roku skončili a
s nimi skončili aj bezstarostné dni plné oddychu,
hier a zábavy.
Školský rok 2014/2015 začal slávnostným príhovorom staronovej pani riaditeľky Mgr. Karolíny
Stehlíkovej. Nabádala v ňom žiakov k usilovnosti a
pracovitosti, pedagógov k trpezlivosti a tvorivosti. V
tomto školskom roku máme v škole 147 žiakov a 16
pedagogických pracovníkov. Aj tento školský rok
budú pedagógovia pracovať so žiakmi na získavaní
vedomostí a zručností, realizovať projektové vyučovanie, vedomostné, literárne či výtvarné súťaže. Žiaci

majú možnosť zapájať sa aj do mimoškolskej činnosti
formou záujmových útvarov organizovaných školou
alebo Centrom voľného času.
Projekty žiakov, literárne či výtvarné práce ako aj
činnosť pedagógov veľmi radi predstavíme v Slovinskom občasníku, pretože je veľmi dôležité, aby sa
verejnosť oboznámila s aktivitami žiakov. Rodičia a
starí rodičia tak môžu byť hrdí na prácu svojich detí.
Našich detí, ktoré sú veľmi šikovné.
PaedDr. Lenka Dzuriková
Zástupkyňa riaditeľky školy

7
KYNOLOGICKÝ KLUB
Dňa 13.9.2014 sa členovia kynologického klubu
Slovinky zúčastnil na Majstrovstvách Slovenskej
republiky v Brannom viacboji kynológov, ktorý sa
konal v kynologickom klube Nová Baňa . Preteku
sa zúčastnil Marek Ščurka so psom Aischa Anazuc,
ktorý obsadil tretie miesto v kategórií žiaci. Ďalším
pretekárom bol Eduard Krokus so psom Betty,
ktorý obsadil piate miesto. Preteku sa zúčastnilo
40 pretekárov z celého Slovenska. Pretekalo sa v
príjemnom prostredí pri jazere. Naši pretekári boli
ubytovaní Tajch Lossos Centre. Pretek sa začal o
7:00 a končil slávnostným vyhodnotením a nástupu
pretekárov, ktorý viedol náš pretekár Marek Ščurka
s vlajkou Slovenskej republiky. Marek získal aj cenu
za najmladšieho účastníka Majstrovstiev Slovenska.
Rudolf Vereš,
predseda kynologického klubu
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
Metropolita Rastislav navštívil našu
cirkevnú obec v Slovinkách

Pre veriacich na Spiši bola nedeľa 1. júna slávnostným dňom. Cirkevnú obec v Slovinkách navštívil
pri príležitosti chrámového sviatku Jeho Blaženosť
vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita
českých krajín a Slovenska.
Svätú liturgiu v chráme Voznesénija Hospódňa s
ním spolu slúžili miestny duchovný správca prot. Peter Kačmár, mitr. prot. Milan Gerka, prot. Štefan Šak,
prot. Vladimír Kocvár, prot. Milan Bilý, jer. Miroslav
Župina, jer. Jozef Nemčík, jerej Jozef Balberčák a
jerodiakon Maxim (Durila).
Cirkevnú obec v Slovinkách vladyka Rastislav
navštívil už niekoľko krát. „Vždy, keď som tu prišiel,
bohoslužba, ako i program, ktorý veriaci spolu so
svojim duchovným správcom pripravili, boli na vyso-

kej úrovni. Rovnako tomu bolo i dnes, pri príležitosti
20. výročia posvätenia základného kameňa chrámu,
ako i 5. výročia fungovania Zboru sv. veľkomučenice
Barbory“, povedal.
Súčasťou osláv chrámového sviatku bolo i uvedenie
nového CD s názvom Dedičstvo Slovanov, ktoré vydala miestna cirkevná obec. Ide o nahrávku paschálnej
svätej liturgie v podaní Liturgického zboru svätej
veľkomučenice Barbory v Slovinkách a historických a
duchovných textov v podaní umelcov Idy Rapaičovej
a Jozefa Šimonoviča. Tie sú prepojené duchovnými
piesňami v podaní Metropolitného vzdelávacieho
chóru svätých mučeníc Sofie, Viery, Nadeždy a Ľuby.
„Snažíme sa to, čo sme prijali, odovzdať tým, čo
prišli po nás. V tom je podstata slova tradícia. Prijímame ju od našich predkov a odovzdávame ju našim
potomkom. Bol by som rád, keby tento CD nosič
priviedol hlavne mladú generáciu k uvedomeniu si
toho, aká bohatá je naša viac ako tisícročná tradícia.

zachované ešte lepšie odovzdá“, uviedol vladyka
Rastislav k otázke zachovávania tradície i samotného
cirkevnoslovanského jazyka.
Na záver svätej liturgie sa vladyka prihovoril k veriacim a rovnako i k vzácnym hosťom – umelcom
pani Ide Rapaičovej a pánovi Jozefovi Šimonovičovi,
ktorým sa poďakoval za ich prínos pri vzniku spomínaného CD nosiča.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa tešili zo spoločnej
nádhernej modlitby....
d.o.Mgr.Peter Karčmár

SÚŤAŽ
1. Posledný vagón medenej rudy vyfáral
z bane v roku:
a.)
b.)
c.)

1993
1997
1995

RECEPT PROTI CHOROBÁM

4. Koľké výročie slávili tento rok
folklórne slávnosti TITILOMBOM.
a.) 15
b.) 20
c.) 25

2. Ktorá z vlajok je vlajka obce Slovinky:
a.)

5. Ako sa volá rytier na koni, kopijou
zabíjajúceho čierneho draka v erbe
obce Slovinky.
a.) sv. Juraj
b.) sv. Jozef
c.) sv. Peter
Správne odpovede zasielajte spolu s menom,
adresou a telefónnym číslom na mail: slovinskyobcasnik@obecslovinky.sk, alebo osobne na Obecný
úrad Slovinky, do 30.11.2014. Vyžrebovaný výherca vyhráva rodinný obed, v počte 5 rodinných príslušníkov v penzióne PERMONÍK. Môžete sa tešiť na
úžasné jedlá, ktoré nám penzión Permoník ponúka.
Týmto sa v mene obce chcem poďakovať pánovi
Milanovi Teplicovi, majiteľovi penzióna Permoník za
sponzorský dar, ktorý venoval s veľkým potešením.

b.)

c.)

Aby sa i medzi nimi – a nemusí ich byť veľa – našli
ľudia, ktorí budú chcieť priložiť ruku k dielu zachovania tohto duchovného a kultúrneho bohatstva.
Aby naša generácia nebola tou, pri ktorej všetko
zanikne, ale práve naopak tou, ktorá všetko dobre

V tomto premenlivom počasí na nás útočí veľa
chorôb. Vyskúšajte tento zázračný nápoj, ktorý
Vám môže byť nápomocný pri chudnutí, zápalových
ochoreniach, chrípke, nádche a dokonca sa zvykne
označovať aj ako afrodiziakum.
Potrebujete: 300 – 350 g čerstvého zázvoru,
1 citrón,
150 - 200 g medu.
Zázvor očistíme a nastrúhame, do toho pridáme
šťavu z citróna, môže byť aj s dužinou.
To všetko pridáme do medu. Poriadne premiešame.
Dávkovanie: 1 ČL denne – do rannej šálky čaju, kávy
alebo ovsených vločiek.
Skladovanie: Skladujeme v sklenených zaváraninových pohároch.

3. V roku 1368 sa prvý krát spomínajú
Slovinky pod názvom:
a.) Don Abakuk
b.) Villa Abakuk
c.) Villa Abaduk

UZÁVIERKA NAJBLIŽŠIEHO ČISLA JE 10. DECEMBRA 2014
• Slovinský občasník • Vydáva: Obec Slovinky 4 × ročne • Adresa administrácie: Obecný úrad Slovinky č. 58 • IČO: 00 329 550 • Redakčná rada: PaedDr. Lenka Dzuríková, MUDr. Dagmar Pačanová,
Peter Bogačevič, Lucia Frycová • Redaktor: Ing. Petronela Ďurčiová • Náklad: 600 ks • E-mail: slovinskyobcasnik@obecslovinky.sk • Registr. číslo: EV 3636/09 • ISSN 1339-1550 •
• Tlač: Tlačiareň Sedlák, s. r. o. • Grafická príprava: Lucian Cmorej – ABC studio, Sp. N. Ves • Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia príspevkov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame •

