  Ročník X.

október november, december 2014

Nepredajné

MILÍ SPOLUOBČANIA!
„Každý koniec je len novým začiatkom“,
tieto slová piesne často počúvam v rádiách,
a v tých slovách je kusisko pravdy. Je to kolobeh života ukrytý do jednej slohy piesne,
niečo sa končí a niečo začína. Končí sa starý
rok, aby sme v tom novom ukázali, že je stále
dôvod ísť ďalej, robiť veci lepšie, kreatívnejšie. Tak sa skončilo aj volebné obdobie
2010-2014, a ja som na nadchádzajúce
štyri roky získala dôveru občanov, ktorími
dali svoj hlas v komunálnych voľbách a stala
som sa starostkou našej obce.Vám všetkým
chcem poďakovať za prejavenú dôveru. Je
to funkcia plná vážnosti, zodpovednosti, ale
aj spolupatričnosti, spolupráce a ľudského
porozumenia. Budem pokračovať ďalej
v rozvoji našej obce, budem nápomocná
všetkým, ktorí pomoc potrebujú, chcem
načúvať potrebám našich občanov, prijímať konštruktívnu a opodstatnenú kritiku. Urobím všetko preto,
aby každý môj krok bol krokom vpred, každé moje
rozhodnutie bolo prínosom pre obec. Teším sa na
spoluprácu s novozvolenými poslancami obecného
zastupiteľstva, s členmi komisií z radov občanov
a pevne verím, že spoločnými silami dosiahneme
to, že raz sa budeme pýšiť titulom „Dedina roka“.
Srdečne blahoželám k ich zvoleniu do funkcií a pra-

jem pevné nervy a veľa dobrých nápadov. Nesmiem
zabudnúť na svojich kolegov – bývalých poslancov
obecného zastupiteľstva a starostu obce a touto
cestou im chcem poďakovať za doterajšiu spoluprácu. Bolo to obdobie, ktoré mi dalo do pracovného
života veľmi veľa, posunulo ma ďaleko vpred, naučilo
ma presadiť sa a byť priebojná. Rozšírilo mi moje
poznatky a vedomosti. Som vďačná za každú jednu
skúsenosť získanú počas našej spolupráce. Prajem
Vám, milí kolegovia, veľa úspechov vo vašom živote

a verím, že ukončením vášho mandátu sa
neskočí váš záujem o dianie v našej obci.
Teraz tíško a pomaly prichádzajú najkrajšie
sviatky v roku – Vianoce. Je to obdobie
pokoja, pohody a porozumenia, ale je aj
plné predvianočného zhonu, upratovania
a naháňania sa za darčekmi. Nezáleží na
tom, či sa nám vianočný stôl prehýba pod
samými dobrotami, či máme vyluxovaný
každý kút našej domácnosti. Prídu tak či
tak. Vianoce sú vtedy, keď si celá rodina
sadá za spoločný stôl, keď zavládne v našich srdciach láska a porozumenie. Nie sú
to sviatky otvárania darčekov, ale sviatky
otvárania našich sŕdc. A ja sa zamýšľam
nad tým, prečo nie sú Vianoce celý rok…
Prajem Všetkým ľuďom dobrej vôle, aby
svoje srdce mali vždy pre každého otvorené,
aby najväčším darom bolo zdravie, pokoj, pohoda
a porozumenie. Prežite tieto Vianočné sviatky v kruhu
svojej rodiny a cíťte prítomnosť všetkých tých, ktorí
s Vami nemôžu sedieť pri sviatočnom stole. Privítajte
Nový rok s úsmevom a radosťou, nech je pre vás
výzvou ísť ďalej a robiť veci lepšie.
Gabriela Kopnická
Starostka obce

Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatočnú večeru čo nemá chybu.
Záplavu darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik, k šťastiu malý krok,
Veselé Vianoce a šťastný nový rok…

…VÁM PRAJE OBEC SLOVINKY
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Ustanovujúce zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Slovinky sa konalo
2. 12. 2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb
do obecného zastupiteľstva.
2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na
funkciu zástupcu starostky obce.
3. Poverenie poslanca ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.
3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov
a predsedov komisií.
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu
obce.
V priebehu zasadnutia zložila novozvolená
starostka obce sľub, podobne ako aj poslanci
novozvoleného obecného zastupiteľstva.

KRIMINALITA
Záznam zo stretnutia k bezpečnostnej
situácii v obci Slovinky
Dňa 1. 10. 2014 prebehlo stretnutie medzi OO
PZ Krompachy a obcou Slovinky k bezpečnostnej
situácii v obci Slovinky. V našej obci došlo k spáchaniu jedného trestného činu a to: TČ krádeže vlámaním. Za tretí štvrťrok došlo k spáchaniu deviatich
priestupkov a to jeden priestupok proti Bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, dva priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu a šesť priestupkov proti
majetku. Bola vykonaná aj jedna asistencia RZP.
V obci došlo k protiprávnemu konaniu hlavne v okolí
školy a taktiež dochádza k častému narúšaniu verejného poriadku v okolí kostola a na parkovisku pred
školou. Preto bol PZ požiadaný o častejšie kontroly
týchto miest hliadkami, predovšetkým vo večerných
a nočných hodinách. Obec Slovinky taktiež požiadala
PZ, aby hliadky vykonávali v obci Slovinky na rôznych
miestach dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky, pretože v obci Slovinky dochádza
k častému porúšaniu pravidiel proti BaPCP a to hlavne pri dodržiavaní predpísanej rýchlosti.

VÝSLEDKY HLASOVANIA
vo voľbách do obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktoré sa uskutočnili v obci
Slovinky dňa 15. novembra 2014
Z 1480 oprávnených voličov využilo svoje volebné právo 830 občanov, čo je 56 %.
Občania zvolili starostu obce a 7-členné obecné zastupiteľstvo.
Starostkou obce bola zvolená pani Gabriela Kopnická s počtom hlasov 382, čo je 46 %.
Druhý kandidát na post starostu obce podľa počtu získaných hlasov
pani Ing. Mária Grisáková získala 314 hlasov, čo je 38 %.
Tretí kandidát pán Ing. Peter Hrabuvčin získal 90 hlasov, čo je 11 %.
Štvrtý kandidát pán Cyril Vojaček získal 32 hlasov, čo je 4 %.
Piaty kandidát pani Mgr. Martina Vojačeková získala 4 hlasy, čo je 0,5 %.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Por. č. :
Meno a priezvisko:
Názov pol. strany, alebo hnutia:
1.)
Jana Adamisová, Mgr.,
nezávislý kandidát
2.)
Lenka Dzuriková, PaedDr.
nezávislý kandidát
3.)
Mária Grisáková, Ing.
SMER – sociálne demokracia
4.
Jozef Mihalčin
SMER – sociálna demokracia
5.)
Peter Zavada
nezávislý kandidát
6.)
Jozef Mnich, Bc.
nezávislý kandidát
7.)
Dominik Ďorko, Mgr.
nezávislý kandidát

Počet hlasov:
371 hlasov
345 hlasov
305 hlasov
271 hlasov
211 hlasov
196 hlasov
191 hlasov

Mená kandidátov, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva podľa počtu
získaných platných hlasov:
Por. č. :
Meno a priezvisko:
Názov pol. strany, alebo hnutia: Počet hlasov:
1.)
Jozef Hudec
nezávislý kandidát
188 hlasov
2.)
Slávka Michňová, Mgr.
nezávislý kandidát
183 hlasov
3.)
Anna Čechová
SMER – sociálne demokracia
175 hlasov
4.)
Helena Pačanová, Mgr.
Kresťanskodemokratické hnutie
172 hlasov
5.)
Miroslav Poklemba, Ing.
nezávislý kandidát
159 hlasov
6.)
Simona Mnichová, Mgr.
nezávislý kandidát
156 hlasov
7.)
Erik Fryc, Bc.
nezávislý kandidát
147 hlasov
8.)
Viera Jendruchová
nezávislý kandidát
139 hlasov
9.)
Vlastimil Ondík, Ing.
Kresťanskodemokratické hnutie
136 hlasov
10.)
Jana Rybárová, Mgr.
nezávislý kandidát
136 hlasov
11.)
Štefan Mnich, Ing.
nezávislý kandidát
129 hlasov
12.)
Štefan Preisner
nezávislý kandidát
126 hlasov
13.)
Jana Perháčová, Mgr.
Kresťanskodemokratické hnutie
91 hlasov
14.)
Roman Peklanský
nezávislý kandidát
88 hlasov
15.)
Karol Nunhart
nezávislý kandidát
79 hlasov
16.)
Peter Ružbarský
Kresťanskodemokratické hnutie
76 hlasov
17.)
Martina Vojačeková, Mgr.
nezávislý kandidát
37 hlasov
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SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM
80 roční
Anna Belinská
Ján Čipkár
Juraj Maras
75 – roční
Mária Ďorková
Anna Marschalová
Anna Semanová
Mária Semanová
Katarína Župová
70 – roční
Mária Majzelová
60 – roční
Gizela Bikárová
Richard Brejka
Viera Brejková
Zlatica Gožová
Margita Horváthová
Milan Hudák
Štefan Ivančo
Margita Novotná
Mária Ontková
Štefan Pačan
Eva Siváková
Michal Volavka
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Antonín Frei – Ivana Semanová
Michal Breznay – Anna Tobisová
NARODILI SA
Marek Ševčík
Jozefína Podracká
Aleš Šefčík
ROZLÚČILI SME SA
Mária Kendrová
1927 — 2014
Anna Ďorková
1945 — 2014
Elena Štecová
1943 — 2014
Štefan Hudák
1957 — 2014
Helena Karoľová 1928 — 2014

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým rodinám a známym našich
žiakov ZŠ Slovinky 71, ktorí sa zapojili do zberu
plastových (PET) vrchnákov a prinášajú ich do školy.
K 1. 12. 2014 sme naplnili 17 vriec, ktoré sme sa
rozhodli odovzdať rodine z Košíc, ktorá ich potrebuje
na absolvovanie rehabilitačných pobytov pre svojho
2. ročného syna s diagnózou DMO.
Za odvoz vriec sa touto cestou chceme poďakovať
p. Petrovi Jenčíkovi (SOOF).
Rodina NÁM všetkým za svojho syna
VEĽMI pekne ďakuje.
ZBIERAJME A POMÁHAJME NAĎALEJ!!!
Zbierka PET vrchnákov pokračuje.
Mgr. M. Repčáková
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OSLAVY SV. MIKULÁŠA

OKTÓBER, MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Deň sv. Nikolaja na dvere nám klope, kto má ruky, nohy zdravé, pred
dvere nech vyjde. Veď Nikolaj v celej kráse chce nás navštíviť, všetkých
dobrých, malých, veľkých čímsi obdariť. Neletí však na saniach, lebo
snehu niet, príde k nám však na voze, cukrík rozdá hneď. Preletí on
celou obcou, stromček rozsvieti, potom rozdá na úrade deťom darčeky.
Touto básničkou začali oslavy sv. Mikuláša. Kým ten chodil po obci, deti v kinosále kultúrneho domu spievali, recitovali a čakali na jeho príchod. Keďže sa
ho nevedeli dočkať, vybehli von a netrpezlivo sledovali cestu, či sa na nej nezjaví
kôň ťahajúci voz s Mikulášom, anjelikmi a čertom. Konečne Mikuláš došiel, za
jasotu detí zapálil vianočný strom pred úradom a sprevádzaný detským krikom
vošiel do kinosály. Tu ho privítali kňazi a deti básničkami. Po krátkom príhovore
o. Pimena Mikuláš požiadal deti, aby mu ešte čosi zaspievali a zarecitovali. Deti
však boli veľmi netrpezlivé, a tak začal hneď rozdávať darčeky a medzitým sa
s detičkami rozprával. Nakoniec ešte absolvoval fotenie, až potom sa s ním deti
rozlúčili a Mikuláš odišiel. Odišiel, ale s rozsvieteným stromčekom tu zostala
začínajúca atmosféra Vianoc.
Ing. Anna Krajňáková

V rámci mesiaca október bolo pre našich jubilantov pripravené posedenie v kultúrnom dome. Dňa 22. 10. 2014 o 16:00 hod. sa posedenie začalo slávnostným
privítaním starostky obce Gabriely Kopnickej. Po prípitku dostali jubilanti malú
pozornosť vo forme uteráku s kalendárom, na ktorých boli logá a fotky z diania
v našej obci. Nasledovala chutná večera, sviečková na smotane, ktorú už od
rána pripravoval pán L. Mižigár. Po večeri vystúpili detičky z našej obce, ktoré
si pripravili tančeky na ľudovú nôtu, mažoretky a nakoniec našim jubikantom
zaspievali prváčikovia milú pesničku. Stretnutie pokračovalo voľnou zábavou.
Pri tanci prítomných sprevádzala skupina MIDO. Posedenie ukončila tombola,
v ktorej vyhral každý. Všetci odchádzali domov s chutnými, alebo prakticky
použiteľnými výhrami. Dúfame, že ste, milí jubilanti, strávili príjemné popoludnie
na tomto posedení a už teraz sa tešíme na nových oslávencov v budúcom roku.
Ing. Petronela Ďurčiová

  4

SLOVINSKÝ OBČASNÍK
ŽIVOT V ŠKOLE

Deň otvorených dverí v Základnej škole v Slovinkách
Základná škola v Slovinkách sa už niekoľko rokov postupne otvára verejnosti.
Učitelia a žiaci dlhodobo pracujú na tom, aby verejnosť vedela, ako sa v škole
vyučuje, pracuje, žije či trávi voľný čas. Myšlienka uskutočniť Deň otvorených
dverí v nás rezonovala už dlhšie, preto sme sa rozhodli tento nápad zrealizovať.
12. 11. 2014 sa naše predstavy pretavili do reálnej podoby. Naším zámerom
bolo ukázať zmeny, ktorými prešli tak priestory školy ako aj výchovno‑vzdelávací
proces. Škola bola v tento deň všetkým záujemcom sprístupnená od 14.00 do
18.00 hodiny. Bolo možné prezrieť si všetky priestory, triedy, odborné učebne
napr. jazykovú či interaktívnu učebňu, telocvičňu, šatne, kabinety.
Záujem zo strany verejnosti nás príjemne prekvapil a potešil. S radosťou sme
vítali nových a nových návštevníkov, ktorí boli zvedaví, ako to v našej škole vyzerá
a funguje. Vynovené učebne, didaktická technika či telocvičňa svedčia o tom, že
škola sa neustále vynovuje a mení. Najväčší záujem bol o interaktívnu učebňu,
v ktorej boli pripravené názorné ukážky práce s interaktívnou tabuľou. Všetci si
prácu s takouto tabuľou mohli osobne vyskúšať.Zásluhou našich učiteľov, ktorí
sa zapojili do národných projektov, získala naša škola dve interaktívne tabule.
Okrem interaktívnej tabule bolo možné vyskúšať si aj to, ako deti pracujú na
hodinách cudzieho jazyka v jazykovej učebni, či prácu s metodickými pomôckami
v učebni biológie.
Atmosféra bola vynikajúca a všetkým nám, ktorí sme tento deň pripravovali
a podieľali sa na ňom, padli vhod povzbudivé slová chvály a uznania. Sme si
vedomí toho, že stále máme čo vylepšovať a meniť. No s podporou verejnosti to
určite pôjde o poznanie ľahšie.
PaedDr. Lenka Dzuriková
Zástupkyňa riaditeľky školy
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JESEŇ V ZŠ – ŠARKANIÁDA

Od 27. do 31. Októbra 2014 sa v našej škole
konala výstava prác detí 1. až 4. ročníka, nazvaná
„Šarkaniáda“. Garantom tejto milej akcie bola pani
Lívia Susová, ktorá sa deťom aktívne venuje v školskom klube. Pomáhali jej aj pani učiteľky Bernátová
a Hudáčková, za čo im pani Susová veľmi pekne
poďakuje. Na výstavke vo vestibule mohli rodičia,
spolužiaci, ale aj iní návštevníci školy obdivovať
„triednych šarkanov“, ktorých vytvorili prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci, ale aj krásne jesenné dekorácie
z tekvíc, listov a iných materiálov, ktoré nám jesenná
príroda ponúka.
Mgr. Lucia Marschallová

BÁSNIČKY DETÍ ZŠ
SLOVINKY
ŠARKAN
Šarkaník môj farebný, vzlietni mi na vesmír.
Veď máš peknú dlhú šnúru,
veď z toho máš veľkú dúhu.
Máš farby dosť na ten veľký chvost.
Janka Varechová, IV. trieda

ŠARKAN
Veľký šarkan letí,
radujú sa deti.
Veľká hlava, malý nos
a farebný dlhý chvost.
Červený jazyk má,
do vzduchu vyletí raz, dva.
Ten náš šarkan krásny je,
na deti sa zasmeje.
Jeho úsmev zažiari,
všetkých rýchlo očarí.
Modré oči, čiapočka,
vletí nám do oblôčka.
Stela Hurňanská, IV. Trieda
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA OŠK SLOVINKY
Vážení športoví fanúšikovia a priaznivci
futbalu v Slovinkách.
Hneď na úvod by sme sa chceli ospravedlniť slečne
Juliáne Šimkovej a aj jej celej rodine za nedopatrenie, ku ktorému došlo v Športovej správe v minulom
Slovinskom občasníku, kde sme omylom neuviedli

hráč povinný zúčastňovať sa všetkých futbalových
zápasov, ale aj stretnutí svojho tímu, zorganizovali
sme v deň volieb do obecného zastupiteľstva brigádu. Táto udalosť nám potvrdila, že hráči majú záujem
nielen o športový, ale aj pracovný život v klube a že
chytiť do ruky lopatu nie je žiaden problém. Podarilo

jej meno. Julka, tak ako sme na ňu zvyknutí už od
žiakov, podáva vo svojom novom klube MFK Zemplín Michalovce stabilné výkony, k čomu jej chceme
srdečne popriať, nech sa jej v novom pôsobisku darí
a nech naďalej šíri v dobrom meno obce Slovinky.
Futbalová časť pre našich futbalistov skončila dňom
9. 11. 2014. Ale keďže podľa stanov OŠK je každý

sa nám upraviť zábradlie za spodnou bránou tak, aby
vyhovovalo norme SFZ, taktiež vyrovnať hraciu plochu a posiať trávu. Dokončila sa fasáda na prístavbe
šatní a pozvárali sa nové tréningové brány.
V blízkej budúcnosti bude potrebné dať dokopy
klzisko, ktoré je bohužiaľ v dezolátnom stave a z hľa-

diska bezpečnosti nie je vyhovujúce. Demolovanie
mantinelov rôznymi chuligánmi, ale aj poveternostné
podmienky prispeli k tomu, že výroba nových mantinelov a ich následné osádzanie by nebolo efektívne.
Preto v súčasnosti intenzívne pracujeme s vedením
Obecného úradu v Slovinkách na riešení tohto
problému. A ak nám to počasie dopraje, tak pevne
veríme, že sa budeme môcť po dlhšej ľadovej odmlke
znovu spoločne stretnúť na klzisku, aj keď možno pri
trochu obmedzených podmienkach.
Od konca sezóny je hráčom taktiež k dispozícii telocvičňa, vďaka ktorej sa udržujú v kondícii. Od januára
nového kalendárneho roka plánujeme oficiálne začať
zimnú prípravu, a to nielen v telocvični ale aj formou
tréningu pod holým nebom. Mužstvo povedie Zdeno
Čurilla, ktorý počnúc dňom (8. 12. 2014) úspešne
zvládol trénerské skúšky 1. kvalifikačného stupňa.
Aj v kategórii mládeže plánujeme určité organizačné
zmeny, s ktorými vás, milí fanúšikovia, oboznámime
v nasledujúcej športovej správe.
Touto cestou by sme chceli taktiež zablahoželať
novozvolenej starostke ale aj poslancom obecného
zastupiteľstva k víťazstvu vo voľbách, popriať im do
ich práce veľa síl a hlavne veľa správnych rozhodnutí, vďaka ktorým bude aj Obecný športový klub
v Slovinkách napredovať. Vďaka patrí aj druhej,
nemenej významnej organizácii – Základnej škole
v Slovinkách, ktorá je hlavným zdrojom získavania
mladých talentov do radov futbalového klubu. S jej
pomocou v uplynulom roku si mohol po prvý krát
obuť kopačky nie jeden nádejný mladý futbalista
a pevne veríme, že vo vzájomnej spolupráci budeme
pokračovať aj naďalej.
Na záver by sme chceli poďakovať našim skalným
fanúšikom, ale aj všetkým ľuďom, ktorí sa starajú
o chod a rozvoj futbalu v Slovinkách za ich úsilie
a čas, ktorý športu v obci venujú. Všetkým občanom
Sloviniek prajeme príjemné prežitie záveru kalendárneho roka 2014 a úspešný začiatok nového roka.
Športu zdar!
Bc. Erik Fryc
Člen výboru OŠK Slovinky
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KYNOLOGICKÝ KLUB

BANÍCKY CECH

Dňa 4. 10. 2014 sa konali v Kynologickom areáli Slovinky skúšky výkonnostnej
triedy SUV1, ktorých sa zúčastnili dvaja naši členovia kynologického klubu a dvaja
z druhých krajov. Skúšky dopadli výborne a naši členovia sa umiestnili na prvých
dvoch miestach. Naši členovia boli Miroslav Vereš so psom YENKEE a Eduard
Krokus so sukou BETTY.
Dňa 11. 10. 2014 sa konala v Spišskej Novej Vsi výstava psov nemeckých ovčiakov. Z nášho klubu sa zúčastnil jeden pes so psovodom so známkou veľmi dobre.
Dňa 25. 10. 2014 sa konala v Štrbe bonitácia psov (uchovnenie psa, odolnosť
psa, zákus). Z nášho klubu sa zúčastnil jeden pes so psovodom, ktorý dopadol
veľmi dobre.
Rudolf Vereš
Predseda kynologického klubu

Pokračovanie článku z čísla 3/2014
Dovrchná chodba medzi Kahlehöhe a Georgi na hranici banských polí musí byť
usmerňovaná riaditeľom dedičnej štôlne, nakoľko banské polia boli podfárané
dedičnou štôlňou a patria do jej záujmového kruhu. Žila Blauhalde bola otváraná dedičnou štôlňou, v strope
ktorej sa nachádzala celistvá ruda.
Nakoľko vo vyšších častiach žily ťažiarstvo Blauhalde už vyše 16 rokov
pracovalo nepravidelne a svojimi
22 kutacími poľami obsadzuje
tento žilný úsek, uznieslo sa obložiť
otvárku 4 mužmi a vyzvať ťažiarstvo,
aby prispievalo k nákladom razenia
polovičným podielom. Ak sa k tomuto ťažiarstvo nevyjadrí, riaditeľ
dedičnej štôlne sa oprávňuje urobiť
potrebné kroky u banského súdu.
Baňa Kirchgründl, ktorá vystúpila zo spolku Ladislav, je vystavená zavaleniu,
a preto dedičná štôlňa nemá z nej žiadny prínos. Vyzýva sa ťažiarstvo Kirchgründl, aby začalo pracovať. Ak to neurobí, bude požiadané o prepožičanie
banského poľa pre dedičnú štôlňu Ladislav.
Pri hranici Rozalia bol započatý prekop na úrovni štôlne Ladislav a v blízkosti
hranice ťažiarstva Rozalia dobývaná ruda. Prekop sa schválil a prácu bolo
treba usmerňovať tak, aby bolo sprístupnených čím viac rudných zásob v okolí
hranice banského poľa. Výmurovka dedičnej štôlne Ladislav je zväčša hotová,
treba pokračovať v dokončení. Prekop do poľa Judita je v úrovni štôlne Ladislav
prístupný, žila je impregnovaná
rudou a pri terajšej zámennej cene
je hodná dobývania. Žilu treba
preskúmať dovrchne 2 mužmi. Žila
Ladislav obsahuje plavý kýz, kedysi
bola značne výnosná, preto zasluhuje pozornosť. Treba preskúmať
túto hĺbkove 4 mužmi. Nadložný
prekop pod Bogdanec oprávňuje
k nádejám, že zastihne pekné
zrudnenie v prednej žile a bude
znamenať peknú perspektívu a výhody pre dedičnú štôlňu Ladislav.
Vo vodoťažnej šachte (Kuntschacht) Ladislav sa nachádza niekoľko žilných
ťahov, ktoré treba tiež obložiť a preskúmať. Riaditeľ O. Probstner oznamuje,
že doterajšie náklady razenia dedičnej štôlne Ladislav činia 192 748 flor. a 45
gr., ktorá suma predstavuje pasívu.
Predloží sa plán skrášlenia ústia dedičnej štôlne, ktorý sa schvaľuje. Vykonaním práce poveruje sa riaditeľ. Ťažiari Tomáš Gerhardt a David Günther
vypracujú návrh textu pamätnej dosky. Vdove Rozálii Scholtzovej z Mníška
nad Hnilcom, ktorej manžel utrpel pri strelnej práci smrteľný úraz, povoľuje sa
mesačný dôchodok vo výške 10 flor. na dobu 1 roka; ak sa nevydá, má podať
z roka na rok novú žiadosť o poskytnutie dôchodku.
Vdove Hermelovej a Weissovej,
ktorých manželia odpracovali dlhé
roky ako dozorcovia na Ladislave
a Lacenbergu, povoľuje sa jednorazová pomoc vo výške 50, resp.
20 flor. z prostriedkov ťažiarstiev
Ladislav, resp. Lacenberg. Povozníci zo Sloviniek žiadajú o opravu
bočnej cesty od Kahlehöhe a od
Einsidlerhöhe k Mníšku nad Hnilcom. Žiadosť sa odstupuje spišskému župnému úradu.
Michal Dudinský, farár v Slovinkách, pozýva prítomných zástupcov ťažiarstva Ladislav na kostolnú oferu a žiada,
aby baníkom bolo povolené doniesť do kostola kus rudy ako oferu. Pozvaniu
sa vyhovelo, odmietla sa však ofera rudy pre rôzne zneužitia. Splnomocňuje
sa riaditeľ odvádzať oferu v peniazoch. Tomáš Gerhardt, ťažiar z Kahlehöhe,
Bogdanec a Lacenberg hodnotí význam dedičnej štôlne, vyzdvihuje zásluhy
a obetavú prácu riaditeľa Probstnera, vyslovuje mu v mene ťažiarov úprimnú
vďaku a navrhuje, aby bol okrem vďaky aj náležite odmenený. Ťažiarstvo dedičnej štôlne Ladislav odhlasuje mu odmenu 2000 flor. a žiada riaditeľa, aby
aj naďalej usmerňoval započaté dielo.
Slovinky 30. a 31. mája 1815.
Výbor Baníckeho cechu, Slovinky
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
Milí spoluobčania, bratia a sestry –
CHRISTOS RAŽDAJETSJA!
Tento pozdrav bude v týchto dňoch znieť v našich
rodinách, cerkvách i na ulici. Žiaden pozdrav nie je
len súhrnom písmen spojených do slov, ktoré sa ako

zvuk dostanú od našich úst k uchu blížneho, ale nesú
v sebe posolstvo. Posolstvo priania a oslavy. Priania
niečoho dobrého, či už dňa, alebo noci, a oslavy
Boha, ktorý sa rodí či vstáva z mŕtvych. Preto by
žiaden náš pozdrav nemal byť len zhlukom tónov, ale

jasným a presvedčivým prehlásením čohosi, čomu
veríme, za čím si stojíme, čo je naozaj súčasťou našej
osobnosti. Preto pri našich vianočných pozdravoch
by nám nemalo stačiť, aby sme si priali len niečo
„veselé“, poprípade „šťastné a veselé“, ale celou
svojou bytosťou,s úžasnou radosťou v srdci, by sme
mali kričať do celého sveta: BOH SA RODÍ! Rodí sa
v ľudskom tele, aby ako Boh aj človek mohol prebývať medzi nami.Tento pozdrav pochádza zo starých
kresťanských čias. Práve 25. decembra roku 379
carihradský patriarcha sv. Gregor Naziánsky začal
vianočnú kázeň týmito slovami: Kristus sa rodí,
oslavujte ho! Kristus prichádza z nebies – vyjdite mu
v ústrety! Kristus prichádza na zem, zvelebujte ho!
Tento pozdrav, okrem toho, že nás spája so živou
tradíciou cirkvi, je vlastne skutočným programom,
ktorý nestačí ohlásiť, ale ktorý je potrebné každodenne plniť. Preto želám všetkým nám, aby radosť
z narodenia Božieho Syna naplnila naše srdcia,
a Boh, ktorý spojil nebo so zemou, spojil putom lásky
aj nás medzi sebou navzájom.
Nech Boh sa rodí v srdci každého z nás.

duchovný otec PIMEN

SÚŤAŽ
1. V ktorých rokoch sa staval gréckokatolický
chrám sv. Juraja?
a) 1798 – 1808
b) 1500 – 1500
c) 2000 – 2010
2. Koľko žien sa nachádza medzi poslancami
zvolenými do obecného zastupiteľstva?
a) 2
b) 3
c) 5
3. Ako sa volá najznámejšia chata na Slovinkách, ktorá sa nachádza v Poráčskej doline?
a) Čierna volavka
b) Čierny bocian
c) Biely bocian
4. Ako sa volá kopec, na ktorom sa nachádza
lyžiarsky vlek v Slovinkách?
a) Hŕbok
b) Bogdanec
c) Lazik
5. V ktoré dni sa v našej obci vyváža komunálny
odpad?
a) piatok
b) utreda
c) utorok
Správne odpovede zasielajte spolu s menom, adresou a telefónnym číslom na mail:
slovinskyobcasnik@obecslovinky.sk, alebo osobne
na Obecný úrad Slovinky, do 31. 3. 2015. Vyžre-

bovaný výherca vyhráva nákup v hodnote 10 EUR
v prevádzke Mäso Údeniny Slovinky, pobočka Stanice výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s. r. o.,
Spišské Vlachy.
Týmto sa v mene obce chcem poďakovať p. Papcunovej, vedúcej predajne Mäso Údeniny Slovinky,
ako aj samotnej predajni za sponzorský dar, ktorý
venovala s veľkým potešením.

VÝHERCA MINULÉHO ČÍSLA:
Výhercom minulého čísla 3/2014 sa stala pani
Anna Šablatúrová. Výhrou boli chutné obedy v počte
5 porcií, ktorú si rodinka vychutnala v jedno nedeľňajšie popoludnie, v príjemnom prostredí v penzióne
Permoník. Pán Milan Teplica pre nich pripravil
slávnostne vyzdobený stôl a rovnako slávnostné
a veľmi chutné jedlo. Ešte raz ďakujeme a výhercovi
blahoželáme.
Ing. Petronela Ďurčiová

SÚŤAŽ OBCE
Obec Slovinky vyhlasuje súťaž pre mladých tvorcov vo veku od 16 do 30 rokov, na
vypracovanie umeleckého návrhu vstupu
do obce. Pre zaradenie do súťaže je potrebné zaslať mail, s kontaktnými údajmi
(meno, telefónne číslo), na mailovú adresu:
slovinskyobcasnik@obecslovinky.sk. Viac informácií je možné získať prostredníctvom tohto
mailu, osobne na Obecnom úrade v Slovinkách,
alebo telefonicky na čísle 447/ 22 17. Termín
ukončenia súťaže je 31. 4. 2015. Víťaz súťaže
získa finančnú odmenu vo výške 50 EUR.

DÁTUM VYDANIA: 16. DECEMBER • UZÁVIERKA BUDÚCEHO ČISLA: 10. MAREC 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 •

