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Práve sa Vám dostáva do rúk prvé číslo štvrtého
ročníka našich novín „Slovinský občasník“.
Len pred pár dňami sme oslávili MDŽ, preto chcem ešte raz aj touto cestou popriať všetkým ženám našej obce všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, pohody a veľa osobných i pracovných úspechov.
Aj tohto roku Vám chceme na jeho stránkach
prinášať aktuálne informácie zo života a diania v našej obci.
A čo nás čaká tohto roku? V roku 2008
máme v pláne dokončiť Územný plán
obce Slovinky, ktorý je strategickým dokumentom potrebným pre ďalší rozvoj
obce.
Verím, že sa nám tohto roku podarí pokročiť pri celkovej úprave stredného cintorína. Do konca marca vyrežeme nebezpečné stromy okolo vrchného cintorína.
V pláne na tento rok je aj rekonštrukcia budovy Požiarnej zbrojnice aby bola využiteľná
aj pre činnosť novovzniknutého Baníckeho
spolku Slovinky. V priebehu roku sa zrealizuje
zastrešenie pódia miestneho amfiteátra. V týchto
dňoch sa začali prípravné práce na vypracovaní
žiadosti pre čerpanie finančných prostriedkov z
fondov EÚ na protipovodňové opatrenia. V súčasnosti sa pracuje na prenájme ucelených časti
miestnych potokov od Povodia Hornádu a Bodvy
do správy obce, čo je hlavnou podmienkou mož-

Vážení spoluobčania!
ného čerpania finančných zdrojov. Sú začaté aj
jednania s projektantom na riešenie protipovodňových opatrení. V pláne na tento rok je aj pro-

Nepredajné
obce, ktoré kazia vzhľad a poriadok v našej obci.
Preto Vás vážený občania prosím o pomoc, to
znamená nahlásenie takýchto neporiadnych občanov. Pri usvedčení im hrozí finančná pokuta
5000 Sk. Keďže je tu čas jari, žiadam Vás aby
ste svojim „ jarným upratovaním“ okolo svojich príbytkov prispeli k zlepšeniu vzhľadu našej obce.
Ďalším aktuálnym problémom v obci je pohyb
túlavých psov. Majiteľ voľne pohybujúceho
sa psa, sa dopúšťa porušenia všeobecne
záväzného nariadenia obce, ohrozuje
zdravie spoluobčanov, za čo mu hrozí
pokuta do 5000 Sk.
Začiatkom tohto roku začal svoju činnosť v obci Klub mladých. V súčasnosti
si zakladajúci členovia upravujú priestory a pripravujú stanovy pre činnosť svojho klubu.
K blížiacim sa Veľkonočným sviatkom, sviatkom jari Vám prajem:
K radu ďalších vinšovníkov aj ja podľa dobrých zvykov pripojiť chcem, keď
nie inšie aspoň svoje skromné vinše:
Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu, mužom tiež nech sladko
je, nech si prídu na svoje.

jektová príprava rekonštrukcie materskej škôlky.
Vážení spoluobčania, musím sa vrátiť aj k starým
problémom v našej obci. Veľkým problémom je „
budovanie“ divokých skládok na území našej

Michal Pačan
Starosta obce Slovinky

640. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI
Obec Slovinky leží v severnej časti Slovenského
Rudohoria na sútoku Poráčského a Slovinského
potoka.
Vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát
spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“.
V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu.
V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom,
neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva
v roku 1848.
Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o
existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“.
Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka
a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka.
Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom.
V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo
striebro a meď.
V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou
hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku
„Hornouhorských ťažiarov.“
V druhej polovici 19. storočia medeno rudné baníctvo a hutníctvo v Slovinkách upadlo a ťažba sa
obmedzila prevažne len na železnú rudu.

Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE
Pôvodným obyvateľstvom Sloviniek boli pravdepodobne Slováci. V priebehu 16. storočia sa sem
prisťahovalo veľké množstvo Rusínskeho obyvateľstva, ktoré so sebou prinieslo aj ľudovú kultúru
a zmenu náboženského charakteru oboch obcí,
kedy sa ujal Grécko-katolícky východný obrad.
Kostol a fara v Slovinkách existovali už v 14. storočí. Súčasný Grécko-katolícky kostol zasvätený
„Sv. Jurajovi“ bol postavený na prelome 18. a 19.
storočia.
Pravoslávny chrám „Voznesenija hospodina“ bol
postavený v roku 1996. Rímsko-katolícka cirkev
uvažuje s výstavbou kostola v najbližšom období.
V obci sa nachádzajú dve kaplnky a pamätníky
padlým v I. a II. svetovej vojne.
Vlastná administratívna činnosť sa začala v Slovinkách už v 16. storočí. Svedčia o tom odtlačky
pečatí Nižných Sloviniek. Pečať si Vyšné Slovinky
dali vyhotoviť v roku 1795. Na oboch pečatiach
sú erbové znamenia s určitými odlišnosťami.
Vyšné a Nižné Slovinky sa po stáročia vyvíjali samostatne až do roku 1943 kedy sa znovu zlúčili.
Oblasť Sloviniek a okolia sa vyznačovala značným počtom ložísk strieborných a medených rúd.
Tieto sa ťažili a spracovali po stáročia až do konca

19. storočia. Od roku 1885 sa začína nová éra
baníctva železa, kde vyťažená železno-medená
ruda je spracovávaná v neďalekých Krompachoch
v Rímamuránskej-Šalgotariánskej železiarenskej
účastinárskej spoločnosti. Obdobie svetovej hospodárskej krízy v 20. rokoch 19 storočia poznačili aj ťažbu železnej rudy na Slovinkách. Obnovenie banskej činnosti na ťažbu medenej rudy začalo v rokoch 1935 – 1938.
Po ukončení II. svetovej vojny prešlo baníctvo niekoľkými organizačnými zmenami. Slovinské ložiská boli začlenené do Železorudných baní n. p.
Spišská Nová Ves.
Rozvoj baníctva v tomto období podmienil aj sociálny a kultúrny rozvoj obce. Slovinky dávali prácu
obyvateľom aj okolitých obcí. Vybudovali sa bytovky v neďalekých Krompachoch a v Slovinkách
objekty infraštruktúry, kultúry a športu.
Začiatkom 90. rokov minulého storočia nastáva
útlm baníctva zo známych najmä ekonomických
dôvodov. 24. októbra 1991 ministerstvo hospodárstva vydalo rozhodnutie k plánu likvidácie baní
a úpravní na Slovinkách.
30. júna v roku 1993 vyfáral z bane posledný vozík medenej rudy. Týmto sa skončila slávna história dobývania rúd v Slovinkách.
Z PHSR spracovala Lucia Frycová
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SLOVINSKÝ OBČASNÍK
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
UZNESENIE č. 1/2008

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa 28. 02. 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A./ Berie na vedomie:
1.) Správu zástupcu starostu obce o plnení prijatých uznesení.
2.) Správu hlavného kontrolóra obce o hospodárení obce.
3.) Vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Spišská Nová Ves k žiadosti obecného úradu na umiestnenie prechodu pre chodcov k ZŠ v Slovinkách.
B./ Schvaľuje:
1.) Závierku za rok 2007.
2.) 10 % z prebytku hospodárenia obce presunúť na rezervný fond obce.
3.) Členov Rady školy pri ZŠ v Slovinkách pána Jozefa Semana a pána Michala Pačana.
4.) Členov Rady školy pri MŠ v Slovinkách pani Gabrielu Kopnickú a pána Petra Nemčíka.
5.) Termín voľby hlavného kontrolóra obce na deň 10.4.2008, pracovný úväzok 0,2 a podmienky na prijatie
do zamestnania: vysoká škola, odpis z registra trestov, doklad o vzdelaní, 5 rokov praxe v odbore, profesný
životopis.
6.) Zaujať kladné stanovisko k žiadosti Rudných baní, š.p. Banská Bystrica k povoleniu banských činností.
7.) Uskutočniť prípravu k projektu protipovodňových opatrení.
8.) Odmenu pre správcu web stránky obce Slovinky 11.000,- Sk ročne.
C./ Ukladá:
1.) Predsedovi sociálnej komisie zvolať komisiu a prejednať žiadosť pani Anny Kuchárovej o poskytnutie
sociálnej pomoci.
T: 07.03.2008 Z: predseda komisie
2.) Vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra obce.
T: 07.03.2008 Z: starosta obce
Starosta obce, Michal Pačan, v.r.

SPRÁVA O ČERPANÍ ROZPOČTU ZA ROK 2007
Prehľad plnenia rozpočtu
Položka
Daň za psa
Daň za užívanie verej. priestr.
Zber, likvidácia odpadu
Príjmy z prenajatých budov
Príjmy z prenaj. dopr. prostr.
Poplatky správne
Pokuty a penále
Relácie v MR, kopír.cint. popl.
Poplatky za znečisť. ovzdušia
Úroky z úctov fin. hospodárenia
Podielové dane
Daň z pozemkov FO
Daň zo stavieb FO
Daň z pozemkov PO
Daň zo stavieb PO
Poplatok za MŠ
Opatrovateľská činnosť
Transfer na kultúru
Transfery na hmotnú núdzu
Aktivačná činnosť
Transfer z KSK
Iné transfery
Transfer na školstvo
Spolu bežné príjmy:
Transfer na rekonšt. ZŠ
Spolu kapitálové príjmy:
Finančné operácie
PRÍJMY CELKOM:
Prehľad plnenia rozpočtu
Položka
Obecný úrad
Požiarna ochrana
Ekologická oblasť
Odpadové hospodárstvo
Verejné osvetlenie
Telovýchova
Kultúra
Školstvo
Materská škola
Školská jedáleň
Sociálna oblasť
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky spolu:
VÝDAVKY CELKOM:

príjmov v roku 2007
Skutočnosť 2007
Návrh rozpočtu príjmov na rok 2008
29
20
17
15
311
300
72
50
140
140
172
150
0
1
17
17
7
7
11
10
9.834
10.774
142
130
195
160
260
220
258
250
40
40
30
25
15
0
178
0
452
0
100
0
310
0
6.827
7.343
19.417
19.652
6.383
0
6.383
0
0
3.643
25.800
23.295
výdavkov v roku 2007
Skutočnosť 2007
Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2008
3.552
4.533
12
16
110
107
569
620
264
275
385
597
267
723
156
160
1.678
1.994
672
748
436
489
8.101
10.262
7.293
5.690
15.394
15.952
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za január, február, marec:
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
90 – roční:
Helena Vlniešková
85 – roční:
Jozef Hudák
Mária Tiburáková
80 – roční:
Anna Bežilová
75 – roční:
Michal Pačan
70 – roční:
Mária Bačová
Anna Karoľová
Mária Kollárová
Mária Pačanová
Mária Poklembová
65 – roční:
Anna Stahovcová
Mária Varechová
60 – roční:
Ján Dubravský
Mária Ďorková
Štefan Mnich
Jozef Nemčík
Anna Škorupková
Mária Tomašová
Apolónia Uhrinová
NARODILI SA
Alexandra Poláková
Samuel Ivančo
Alex Šuster
ROZLÚČILI SME SA
Anna Semanová
1919 – 2007
Zuzana Mižikárová
1965 – 2007
Michal Novotný
1951 – 2008
Štefan Kopnický
1931 – 2008
Ružena Kieferová
1935 – 2008

Spomienka
Nekrológ Milan Cvengroš
Človek si píše nekrológ svojimi činmi.
Tí čo s ním žili si ich zapamätajú
a keď príde čas, je ich povinnosťou
podať o ňom svoje svedectvo.
Smútime za p. Milanom Cvengrošom, bývalým riaditeľom Základnej školy v Slovinkách.
Každého z nás hlboko zasiahla nečakaná správa, že
náš priateľ, bývalý kolega Milan Cvengroš, niekdajší
riaditeľ a vynikajúci pedagóg, nie je viac medzi nami.
Milan Cvengroš sa narodil 25.5.1931 v Rudňanoch.
V roku 1956 nastúpil na tunajšiu školu ako mladý učiteľ do funkcie zástupcu riaditeľa a od roku 1968 zastával post riaditeľa školy. Ako učiteľ prírodopisu vštepoval svojim zverencom lásku k okolitej prírode a jej
ochrane. Dbal o poriadok v škole a jej areáli. Zodpovedný prístup a chuť na sebe pracovať vyžadoval aj
od učiteľov. Jeho svojrázny humor a vtip nakazil každého, jeho citlivá a hlboká duša oslovila všetkých.
Stmeľoval učiteľský kolektív, vždy ochotne poradil a
pomohol. Obec Slovinky, slovinská škola sa stala pre
neho dočasným domovom na 35 rokov. Odtiaľ spolu
s manželkou, tiež učiteľkou, v roku 1991 odišli do dôchodku a presťahovali sa do Čadce. Rád sa vracal
do svojej obce, školy obklopenej kopcami, k bývalým
kolegom a žiakom, ktorí robili dobré meno slovinskej
škole.
Dotĺklo srdce ľudomila a polstoročnej škole pribudla
ďalšia vráska, 16. januára 2008 ju navždy opustil
verný priateľ, ktorý jej zasvätil kus plnohodnotného
života. Obdaroval nás plnými priehrštiami využívajúc
pedagogické majstrovstvo a my mu za to chceme poďakovať a povedať: „Budeš nám chýbať, Milan,
uchováme si Ťa v pamäti i srdciach.“
Mgr. Jana Kolářová , riaditeľka ZŠ Slovinky
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SLOVINSKÝ OBČASNÍK

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE SLOVINKY
Stanovisko k záverečnému účtu
obce za rok 2007
1. Úvod
Jedným zo základných cieľov záverečného účtu je
podať objektívnu informáciu skutočného stavu hospodárenia obce a konfrontáciu so schváleným rozpočtom príslušného roka. Vypracovať stanovisko
vyplýva z § 18, ods. 1 zák.č. 369/1990 v z. n.z.
2. Východzie materiály pre
spracovanie stanoviska
Záverečný účet bol vypracovaný v zmysle pokynov
po stránke formálnej i vecnej
správnosti účtovného vykazovania záverečného účtu
obce a je spracovaný na schválených formulároch,
ktoré obsahujú požadované formálne náležitosti.
2.1. Záväzné nariadenia
- zákon č. 681/2006 Z. z. o štátnom rozpočte na
rok 2007
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozp. pravidlách v znení neskorších predpisov v z.n.p.
- zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v
z.n.p.
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- výnos MF SR, ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
- rozpočet obce na rok 2007
- súvaha príjmov a výdavkov k 31.12.2007
- výkaz ziskov a strát k 31.12.2007
- hlavná účtovná kniha k 31.12.2007
- inventarizácia majetku a záväzkov obce k 31. 12.
2007
- správa hospodárenia obce za rok 2007 vypracovaná OÚ
- ďalšie záväzné legislatívne normy
- všeobecne záväzné nariadenie vydané obcou
- a ďalšie podklady
Účtovná uzávierka – účtovné výkazy sú spracované
na schválených formulároch a obsahujú požadované formálne náležitosti.
3. Východiskové údaje
Rozpočet obce na rok 2007 bol schválený obecným zastupiteľstvom
ako
vyrovnaný vo
výške:
- výdavkový rozpočet
14 803-tis Sk
- v tom kapitálové výdavky 6 879-tis Sk
- príjmový rozpočet
27601-.tis. Sk
Vo vyššie uvedenom rozpočte je zahrnutá dotácia:
- od štátu na prenesené kompetencie pre ZŠ
6 827-tis- Sk
- na originálne kompetencie matrika atď. ostatné
komp. 1 041-tis. Sk
Obec v priebehu roka získala ďalšie dotácie na
chránenú dielňu a od stredoeurópskej nadácie .
V priebehu roka urobilo OZ úpravy schváleného rozpočtu uznesením v decembri ako presun medzi jednotlivými položkami bez navýšenia celkovej sumy.
Samotný rozpočet v priebehu roka nebol upravovaný
rozpočtovými opatreniami v zmysle zákona 583/
2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v z. n. p.
4. Výdavková časť rozpočtu
Rozpočet:14 803 tis. Sk skutočnosť: 15 395 tis.
Sk
Prehľad využitia bežných výdavkov je uvedený v správe o plnení príjmov a výdavkov

5. Príjmová časť rozpočtu
Rozpočet príjmov bol schválený vo výške 27 601
tis. Sk,
- skutočnosť
bežné príjmy
19 417 tis. Sk
- rozpočet
bežné príjmy
17 928 tis. Sk
- skutočnosť kapitálové príjmy 6 383 tis. Sk
- rozpočet kap. Príjmy
7 293tis. Sk
Finančné prostriedky boli získané aj fondov MF SR,
ŽP SR, FSR a PHARE a boli zapracované do rozpočtu r. 2007.
6. Hospodárenie
Hospodárenie obce v zmysle súvahy za rok 2007
predstavuje prebytok 3 435 tis. Sk
7. Záväzky, pohľadávky
Obec eviduje záväzky k 31.12.2007 voči dodávateľom vo výške 684 tis Sk
Pohľadávky za rok 2007 predstavujú 1004 tis. Sk
za dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za
tuhý komunálny odpad.
8. Záver
Obec hospodárila v zmysle §4 a § 8 zák. č. 369/
1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
OZ pracovalo v znení § 11 zák. č. 369/1990 Zb.
Dodržaný bol ods. 5, § 9 citovaného zákona.
Odporúčam poslancom OZ celoročné hospodárenie schváliť .
Slovinky 5.02.2008
Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce
Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2007
bolo prerokované na zasadnutí OZ ako súčasť záverečného účtu obce za rok 2007 ktorý bol schválený uznesením č. 1/2008

POSLANCI OZ
Volám sa Beáta Sýkorová, mám 38 rokov a
pracujem ako obsluha
čerpacej stanice Slovnaft v Levoči. Toto povolanie som už predtým
vykonávala 18 rokov na
čerpacej stanici v Krompachoch. Práca s ľuďmi ma veľmi baví aj napriek
tomu, že niekedy je dosť náročná. Mám ukončené
stredoškolské vzdelanie smer baníctvo.
Poslankyňou obecného zastupiteľstva v Slovinkách
som prvé volebné obdobie. Priznám sa, že aj keď
som nechcela kandidovať za poslankyňu, dnes to
neľutujem a som rada, že môžem niečo urobiť pre
obec v ktorej žijem. Práca v komunálnej politike mi
bola neznáma, no postupne som sa v zákonoch a
činnosti obecného zastupiteľstva dostatočne zorientovala, no aj tak sa mám ešte čo učiť.
Som členkou finančnej komisie pre správu majetku,
výstavby a územného plánovania, kde sa po preverení sťažností občanov vypracujú návrhy a podnety,
ktoré sa predložia obecnému zastupiteľstvu na ich
riešenie. Nie vždy je to práca ľahká, hlavne ak sa to
týka susedských sporov.
Keďže každý poslanec má svoj pridelený rajón, mne
pripadla časť „Štreka“ t.j. čísla domov: 393-456,
564, 567, 586, 563, 584.
Dostala som otázku, čo je mojou srdcovou záležitosťou obce.
Trápi ma katastrofálny stav potoka, preto budem
rada, ak sa nám podarí jeho regulácia. Ďalšou z
mojich úloh je realizácia výstavby ihriska v časti obce
„Dorotea“. Chcem veľa ďalších vecí zlepšiť a tak prispieť ku krajšiemu a lepšiemu životu v našej obci.
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Volám sa Ján Nunhart, mám 49 rokov a
momentálne pracujem v
Panasoniku v Krompachoch. Rád čítam a
hrám šach. Mám rád
prírodu, ktorá je v Slovinkách naozaj prekrásna, priam
stvorená na turistiku.
Ako poslanec mám pridelený rajón od čísla domu
116 po číslo domu 392. Je to oblasť stredu obce,
spodná časť za potokom a okolie osvetovej besedy.
Som predsedom komisie pre ochranu verejného
poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a ochranu životného prostredia.
Na otázku srdcovej záležitosti obce spomeniem aspoň dve záležitosti, ktoré sú pre väčšinu Slovinčanov aktuálne. Prvá už nieje len mojou víziou, ale začína naberať aj reálny charakter a to regulácia brehov poráčskeho a lacemberskeho potoka. Čo sa týka
skrášlenia životného prostredia, iste by pomohla aj
regulácia a úprava menších potokov, napr. „Rínok“,
kde regulácia a úprava brehov je čisto v našich rukách.
Druhá aktuálna záležitosť je úcta k zosnulým, ktorá
by nemala byť iba v deň „ Pamiatky zosnulých“, ale
mala by v nás pretrvávať vždy a tomu by mal nasvedčovať aj stav naších cintorínov. Spoločne by sme mali
prispieť k poriadku, čistote a údržbe cintorínov, aby
na úrovni spĺňali svoje poslanie.
Obraciam sa na vás vážení spoluobčania, čo sa týka
poriadku v obci, aby sme taktiež spoločnými silami
prispeli k čistote. Veď papier, fľaše a iný odpad nepatria na cestu, potok, či jeho breh, ale patria na
určené miesta. Aj tým malom prispejeme k lepšiemu a príjemnejšiemu pobytu v našej obci.

***
Volám sa Gabriela
Kopnická, mám 38
rokov a som rodáčka zo
Sloviniek. Podnikám v
oblasti geodézie a inžinierskych prác.
V obecnom zastupiteľstve som druhé volebné
obdobie. Rozhodla som sa opäť kandidovať, pretože som mala pocit, že prácu ktorú sme začali minulé
volebné obdobie, nie je ešte dokončená. Cítila som
potrebu pokračovať ďalej, snažiť sa posunúť našu
obec dopredu, rozvíjať ju, skrášľovať a viac zviditeľniť.
Je veľa práce, ktorá nás ešte čaká. Rekonštrukcia
cintorínov, regulácia vodných tokov, úprava chodníkov, skrášľovanie okolia OÚ, autobusových zastávok
atď. Je potrebné riešiť všetko čo doba prinesie.
Som veľmi rada, že toľko občanov našej obce ma
podporilo v mojej kandidatúre. Získala som dôveru
starostu obce, ktorý ma navrhol na post zástupcu
starostu. Je veľa akcií, ktoré by som chcela v spolupráci s pracovníkmi OÚ a poslancami zorganizovať.
Konal sa 1.reprezentačný ples obce, uskutoční sa
country bál, prechod slovinskými vrchmi, chceme
pokračovať v organizovaní Dňa matiek a Dňa detí.
Dôstojne osláviť 640 výročie prvej písomnej zmienky o našej obci.
Táto práca ma veľmi baví a najväčšiu odmenou je,
ak Vám ľudia podajú ruku a povedia, že keď budem
potrebovať pomoc môžem sa na nich spoľahnúť.
Napriek všetkým kritikom a neprajníkom stojí za to
ísť ďalej a bojovať. Momentálne najväčšiu radosťou
je zriadenie Klubu mladých. Je úžasné pozerať na
chuť a optimizmus s akou naši mladí budujú svoje
dielo. Ak ich nadšenie vydrží a budú našimi následníkmi nebojím sa zostarnúť v našej obci.
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HISTÓRIA MDŽ

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

V niektorých ľuďoch však 8. marec vyvoláva rozpaky – spomienka na oslavy spred nežnej revolúcie vnímanie tohto sviatku asi značne devalvovala. Poznáme ale skutočné významy a históriu tohto dňa?
Aj keď sa v našich zemepisných šírkach tento sviatok spája s obdobím socializmu, nie je to chyba sviatku
samotného. Ako ukazuje história tohto dňa, na isté účely bol značne zneužitý.
Spočiatku sa mu hovorilo Deň žien a jeho história začala v roku 1907 v Stuttgarte, kde na prvom zjazde
socialistiek vystúpila rakúska delegátka s myšlienkou, že ženy by sa mali v určitý deň roka verejne schádzať
a žiadať volebné právo.
Medzinárodný deň žien však ustanovila až II. medzinárodná konferencia žien (100 delegátok zo 17 krajín) v
roku 1910 v Kodani. Určila, aby sa 8. marec každoročne oslavoval ako deň boja žien za sociálne a politické
zrovnoprávnenie, za medzinárodnú solidaritu, proti militarizmu a vojne. Dátum zvolila na počesť prvého
organizovaného vystúpenia žien z krajčírskych a textilných dielní v New Yorku (8. marca 1857) proti krutému vykorisťovaniu a diskriminácii.
Prvýkrát sa ženy vrámci medzinárodného dňa žien zišli v roku 1911 v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, Švajčiarsku, Dánsku a Amerike. Žiadali právo na prácu, na odborný výcvik a skoncovanie s diskrimináciou. V
povojnovom období komunistický svet redefinoval medzinárodný deň žien v rámci boja proti kapitalizmu a
boja za mier. Tomuto účelu napomohol i príbeh Rose Thälmann (komunistky, ktorá prežila koncentračný
tábor v Ravensbrücku) o tom, ako sa medzinárodný deň žien oslavoval v roku 1945 i na tomto mieste.
Historička Maria Grever poukazuje na možnosť, že tento fakt vyfabrikovali komunistické ženy pre zjavné
politické účely.
Práve v roku 1911 sa začala aj tradícia medzinárodných osláv tohto dňa, hoci presný dátum nebol oficiálne
stanovený. Tvrdenia o dátume i jeho zdôvodnení sa rozchádzajú – bol to buď 8. marec, alebo 19. marec,
zvolený Nemkami, ktoré si takto pripomínali ozbrojené povstanie proti pruskému kráľovi v roku 1848 (panovník totiž neuskutočnil volebné právo žien, hoci im to vo svojich reformách sľúbil). Oslavy prebehli aj v
USA, ale v poslednú februárovú nedeľu. Podľa monografie o ženskom pokrokovom hnutí na Slovensku sa
však oslavy tohto dňa v Čechách a na Slovensku konali už pred 1. svetovou vojnou: v Prahe roku 1911, v
Bratislave (v bývalom Robotníckom dome na Dunajskej ulici) a v niektorých ďalších robotníckych centrách
roku 1914. Bratislavské ženy žiadali okrem iného aj všeobecné, rovné a tajné volebné právo, ktorého
súčasťou sa malo stať i volebné právo žien.
Počas 1. svetovej vojny mali byť oslavy zakázané. Až v roku 1918 sa mal za oficiálny dátum oslavy ustanoviť
8. marec . Na území Slovenska a Čiech sa oslavy obnovili na základe iniciatívy žien-komunistiek roku 1921.
KSČ tento deň, bohužiaľ, využila na propagandu komunistického režimu . Organizovala „oslavy“ v rôznych
formách – ako demonštrácie, verejné schôdze strany, v období neslobody aj ako ilegálne schôdzky. Prejavy týchto „osláv“ na pracoviskách sú mnohým dôverne známe.
Úplné rezignovanie na tento sviatok a mlčanie o jeho nejednoznačnej minulosti by pre náš názor na Medzinárodný deň žien nemali byť určujúce. Páči sa mi, ako jedného 8. marca napísala Jana Cviková: „Dnes si
chcem pomenovať tento deň nanovo.“ Medzinárodný deň žien je skutočne medzinárodným dňom, uznávaným v rôznych častiach sveta a naša komunistická minulosť, ktorej sa sám stal obeťou, by podľa mňa
nemala byť dôvodom na jeho zatratenie. Aký je váš názor na tento deň a ako ste ho prežili vy?
Gabriela Kopnická – zdroj internet

Školského kola súťaže v
prednese poézie a prózy
„Hviezdoslavov Kubín“
2008
Prednes poézie a prózy sa uskutočnil na Základnej
škole v Slovinkách. Súťažiacich pre prvý stupeň bolo
31 žiakov, z toho poézia 17 a próza 14 žiakov. Na
druhom stupni sa zúčastnilo 32 žiakov, z toho poézia 22 a próza 10 žiakov.
Súťaže sa spoločne zúčastnilo 63 respondentov.

Víťazi jednotlivých
kategórií:
Poézia
I. kategória
1. miesto
Patrícia Pačanová, IV. tr.
2. miesto
Nikola Kubovčíková , IV. tr.
II. kategória
1. miesto
Viktória Ružbarská, V. tr.
2. miesto
Tomáš Pačan, VII.tr.
III. kategória
1. miesto
Matúš Ščurka, VIII.tr.
2. miesto
Romana Slezáková, VIII. tr.

Próza
I. kategória
1. miesto
Alica Perháčová, III.tr.
2. miesto
Barbora Vargová, IV. tr.
II. kategória
1. miesto
Ivana Tulejová, VII. tr.
2. miesto
Monika Ondková, VII. tr.
III. kategória
1. miesto
Juliána Spišáková, IX. tr.
2. miesto
Alex Szatmáry, VIII. tr.

LYŽIARSKY VÝCVIK 25. 2. – 29. 2. 2008 – P L E J S Y
Každoročne, keď to snehové podmienky dovolia, sa
žiaci našej školy zúčastňujú lyžiarskeho výcviku na
tunajšom svahu v Slovinkách. Tento rok to však bolo
inak. Učiteľom a hlavne žiakom sa už nechcelo čakať, či nám nasneží a dopraje počasie, a tak po niekoľkých návrhoch žiakov a po dohode a rozhovore
pani riaditeľky s p. Š. Želaskom (vedúci lyžiarskeho
strediska) prešiel návrh výcviku v lyžiarskom stredisku PLEJSY v Krompachoch. Tento výcvik trval celý
týždeň od pondelka do piatku. Bolo na ňom jedným
slovom super. Žiaci sa naučili lyžovať a tí, čo to už
vedeli, tak zdokonalili svoje nedostatky a opravili
časté chyby pri lyžovaní. Týždeň ubehol ako voda a
ani sme sa nenazdali a prišiel piatok. Posledný deň
sme sa snažili užívať si čo najviac. Chceli by sme sa
ešte raz poďakovať všetkým, ktorí s ochotou prispeli
k zrealizovaniu nášho LV: p. Jozefovi Marschallovi
za odvoz a uschovanie lyží počas celého týždňa, p.
Šimkovi za odvoz, vedeniu školy za umožnenie výcviku, športovým obchodom za výhodné vypožičanie lyžiarskeho výzbroja a inštruktorom p. Susovej a
p. uč. Repčákovej, ktoré sa s chuťou pustili do práce a vynaložili veľa úsilia s nami na náročnom svahu.
Siedmaci pristupovali k jednému z náročných zimných športov zodpovedne a disciplinovane. Tešíme
sa na ďalšie lyžiarske výcviky v jednom z najkrajších
lyžiarskych stredísk na Slovensku.
Ešte raz veľké ĎAKUJEME! (siedmaci)
Patrícia Šimková, 7. tr.ZŠ Slovinky
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ZÁCHRANNÁ SLUŽBA INFORMUJE
Milí občania Sloviniek.
Určite ste už všetci postrehli že od 1.5.2006 k Vám
v prípade že voláte „záchranku“ prichádzajú záchranári v modrooranžovej uniforme a so znakom orla a
nápisom Falck na uniformách aj sanitke. Táto zmena nastala v súvislosti so zvyšovaním počtu záchranných zdravotných služieb( ZZS) na Slovensku, a získaním licencii na prevádzkovanie staníc ZZS. Najbližšia záchranná služba je v meste Krompachy, jej
zriaďovateľom ale nie je Nemocnica Krompachy ale
nadnárodná slovensko – dánska spoločnosť- Falck
Záchranná a. s.
Falck záchranná a. s je prevádzkovateľom 74 staníc
záchrannej služby po celom Slovensku, čo predstavuje 30% staníc záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. V dánsku záchranná služba Falck má už storočnú tradíciu.
Stanice záchrannej služby sú rozdelené na RZP (
rýchla zdravotná pomoc- stanica bez lekára) a RLP
(rýchla lekárska pomoc – stanica s lekárom). O rozmiestnení staníc, a o tom kde bude stanica s lekárom a kde bez lekára rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva.
Stanica v Krompachoch je stanica RLP – teda rýchlej lekárskej pomoci. Posádku RLP tvorí lekár, záchranár a záchranár-vodič.
Záchranná zdravotná služba je určená na poskytovanie prvej pomoci ľuďom u ktorých je bezprostred-

ne ohrozený život. Pokyn na výjazd dostáva posádka cestou Krajského operačného strediska Košice.
To znamená po vytočení tiesňovej linky 155 alebo
112 sa Vám ozve Krajské operačné stredisko Koši-

ce, kde pracujú erudovaný lekári a dispečeri. Oni
rozhodujú o konkrétnom výjazde záchrannej služby
podľa závažnosti ochorenia a zároveň Vám poskytnú radu ako postupovať do príchodu záchranárov
teda ako poskytnúť laickú prvú pomoc. Záchranná
zdravotná služba nenahrádza lekársku službu prvej
pomoci, tá funguje naďalej.

Milí občania! Už takmer dva roky na našich cestách stretávate húkajúcu sanitku s červeným orlom
a logom Falck. Niekoho húkanie sanitky vyrušuje,
no pre človeka ktorý potrebuje pomoc je to tým najpríjemnejším zvukom, je znamením blížiacej sa pomoci. K pacientovi sa vysiela sanitka ktorá je v tej
chvíli najbližšie, aby chorému bola poskytnutá pomoc čo najrýchlejšie, nemusí to byť vždy len sanitka
z Krompách. Preto, ak sa Vám niekedy zdá, že čakáte na sanitku „dlho“ je to tým, že tá „Vaša krompašská sanitka“ je mimo Krompách, napr. s pacientom v Košiciach a k Vám ide sanitka ktorá je v tom
čase najbližšia.
Chcem Vás touto cestou požiadať o pomoc pri udávaní adresy, o nahlásenie nielen ulice ale aj výrazných orientačných bodov, aby sa záchranári dostali
k človekovi v núdzi čo najrýchlejšie, keďže to môže
byť aj posádka ktorá nie je z Krompách a nemusí až
tak dobre poznať našu obec a číslovanie domov.
Veľmi nám pri hľadaní adresy pomôže ak nás na ceste čaká niekto kto nás usmerní kam máme ísť.
Do ďalších rokov prajeme všetkým občanom hlavne veľa zdravia a porozumenia pre húkajúce sanitky
na našich cestách.
MUDr. Dagmar Pačanová, regionálny riaditeľ

VÝPIS Z VZN O CHOVE PSOV
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie ktorú vedie obec v lehote do 30
dní po nadobudnutí psa.
Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má
byť pes evidovaný.
Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa , názov obce kde je pes evidovaný . Známkou
držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie , zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní oznámiť obci,
kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku.
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia pre chov môže len osoba, ktorá je psychicky a fyzicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom
je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom
prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia pre chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve
musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný
oznámiť osobe ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, oznámiť obci kde je pes evidovaný.
Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia pre chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
Voľný pohyb psa je zakázaný po miestnych komunikáciách, po verejných priestranstvách v oplotených priestranstvách MŠ a ZŠ, po miestnych cintorínoch.
Vstup so psom do miestnych obchodov, pohostinských zariadení, miestnych úradov obce a do priestorov ZŠ a MŠ je zakázaný.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a./ neprihlási psa do evidencie
b./ umožní aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v §4 odst.1a 2
c./ neohlási, že pes pohryzol človeka, bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný ,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d./ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:
a./ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno a priezvisko a
adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b./ nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá
c./ neohlási že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
d./ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e./ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa keď k porušeniu povinnosti došlo.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Ak sa držiteľ psa alebo ten kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút . Hodnota pokút je stanovená vo VZN o
chove psov v našej obci.
Spracovala Gabriela Kopnická
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UTAJENÁ KRÁSA SLOVINIEK — HOMOLOŠOVA DIERA

Táto naša prírodná krasová jaskyňa sa nachádza v Poráčskej doline asi 2 hodinky chôdze po ťažko prístupnom chodníku medzi dolinami „Nad chatou“ a „Škripkovou
dolinkou“vo výške 800 m v Národnej prírodnej rezervácií Červené skaly. Viac o krásach a zaujímavostiach Poračskej doliny nawww.poracskadolina.sk
PREDSTAVUJEME
Aj v tomto roku tradične pokračujeme v rubrike
„PREDSTAVUJEME“, v ktorej vás budeme oboznamovať so zaujímavými osobami našej obce, ktorí žijú
medzi nami a mi o nich málo čo to vieme.

V marcovom čísle Slovinského občasníka sme zašli
na rozhovor za pani Mgr. Katarínou Bogačevičovou, ktorej záľubou je pečenie a zdobenie cukroviniek. Výsledkom jej práce sú chutné a nádherne zdobené torty.
Pani Katka nezaprela svoju šikovnosť a záľubu v pečení a hneď po privítaní nás ponúkla veľmi chutným
koláčom, za ktorý ďakujeme. Je vydatá a pracujúca
žena. Pred nedávnom ukončila štúdium na pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre,
odbor vychovávateľ. V súčasnosti pracuje na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny v Krompachoch.
Napriek všetkým jej povinnostiam si rada nájde čas
pre svoj koníček.
Väčšinou pečie pre rodinu a známych pri rôznych
príležitostiach ako sú svadby, krstiny, životné jubilea a pod.. Z rozhovoru sme vyrozumeli, že pečenie je pre ňu potešením a nerobí to pre zárobok.
Na otázku, kedy sa začala zaoberať týmto koníčkom sa len pousmiala. „Asi je to rodinná tradícia a
talent som mohla zdediť po svojej tete, ktorá tiež
výborne pečie. Naša rodina je dosť veľká, veľa sa
pieklo a takto som zrejme nabrala prax a zručnosť
pri práci.“ Skadiaľ berie nápady? Pri všetkej fantázii ktorú má, si pomáha nápadmi z časopisov a z
internetu. Formy na torty vyrobí z papiera a niektoré si dokupuje. Vlastnoručne vyrába aj ozdoby z

marcipánu. Pochválila pritom svojho syna Petra, ktorý
jej asistuje pri práci a dohliada na konečný výsledok. Pri prehliadke na internete nám ukázala svoju
fotogalériu cukrárenských, sladkých umeleckých
diel, na ktoré sme sa nevedeli vynadívať. Torty vo
forme ako futbalové ihrisko, auto, medvedík, slnečnica, kozmetická taška, srdcia a rôzne iné vám doslova vyrazia dych. Pani Katka je veľmi zručná a tvorivá žena, jej umenie je naozaj hodné obdivu.
Do ďalších rokov jej želáme veľa zdravia, nápadov a
fantázie.
Za rozhovor ďakuje Lucia Frycová a Gabriela Kopnická
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I. REPREZENTAČNÝ
PLES OBCE SLOVINKY
Fašiangy, najveselšie obdobie roka, ktoré trvá do
popolcovej stredy. Tento čas sme chceli využiť na
to, aby sme zorganizovali ples, ktorý je typický pre
toto obdobie. Po priaznivých ohlasoch môžeme konštatovať, že ples sa vydaril po každej stránke.
Bol zorganizovaný pracovníkmi obecného úradu
v Slovinkách v spolupráci s poslancami obecného
zastupiteľstva.
Príhovorom a prípitkom odštartoval tohtoročný ples
starosta obce Michal Pačan, pričom v príhovore
podotkol, že tento rok sa nesie v jubilejnom znamení 640 výročia prvej písomnej zmienky o obci. Tento
ples bol otváracou akciou tohto jubilejného roka.

Uskutočnil sa v novo prerobených priestoroch Kultúrneho domu v kinosále. Príjemnú atmosféru vytvorila elegantná marhuľovo – biela výzdoba stolov,
obohatená sviecami a živými kvetmi. Výber menu bol
podriadený téme večera. Hostia pochutnali na výbornej večeri a neskôr na švédskych stoloch.
O zábavu sa postaral DJ Jaroslav Mnich a medzi prestávkami hostí pobavili ľudoví rozprávači. Zlatým klincom večera bolo vystúpenie husľového virtuóza pána
Stanislava Salanciho, ktorého prejav určite zapôsobil na každého z nás. Na plese nechýbala ani tombola, ktorou prispeli tunajšie firmy a organizácie.
Pevne veríme, že tento ples sa ujal a na rok sa stretneme v poradí na II. reprezentačnom plese. Už teraz sa tešíme na vašu účasť.
Lucia Frycová

ŠPORT
Zimná príprava FK Baník Slovinky
FK Baník Slovinky začal zimnú prípravu 2. februára.
Tréningy v telocvični využíval na rýchlosť a výbušnosť a kondíciu naháňal po okolitých kopcoch. S
dospelými trénujú aj dorastenci. Po mesiaci trénovania prišli na rad aj prípravné zápasy. Nad dorastom Krompách zvíťazili 4:3 a v Jamníku prehrali 5:1.
Do začiatku jarnej časti, ktorá je naplánovaná na 6.
apríla, Baník odohrá ešte zápasy s Bystranami, Olcnavou a Jamníkom. Keďže ihrisko je rozmočené,
domáce zápasy odohrá v Kolinovciach. V hráčskom
kádri sa toho veľa nezmenilo, hosťovanie skončilo
Kuchárovi a Mazúrovi, no Baník by si ich chcel aj
naďalej udržať. Rokuje sa o zrušení hosťovania Tomáša Ďorka z Krompách. V jarnej časti by v zostave
nemal chýbať ani Dunka, ktorý sa vracia z práce zo
zahraničia. Z dorastu boli preradení Štec, Kaščák a
Višváder. V doraste káder ostal pokope a má reálnu
šancu zabodovať o piate miesto, čo zaručuje účasť
v 4.lige. Žiaci taktiež využívajú telocvičňu a ihrisko v
Kolinovciach. Prvý pripravný zápas odohrajú 2.marca s Krompachami. Od nového roku je pri žiakoch
zriadená aj prípravka, kde sa najmladší (7-9 roční)
futbalisti učia základom futbalu. Nuž na záver zaželajme všetkým našim mužstvám, aby dosahovali čo
najlepšie výsledky, aby sa im vyhýbali zranenia a tým
reprezentovali našu obec Slovinky.
manager Jozef Ďorko
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KYNOLOGICKÝ KLUB V SLOVINKÁCH
Skupina nadšencov, milovníkov prírody a najmä najvernejšieho priateľa človeka založila aj v našej obci
kynologický klub, ktorý vznikol v roku 1983. Od jeho
vzniku je registrovaný vo Zväze športovej kynológie
zo sídlom v Banskej Bystrici. V čase svojho vzniku
pôsobil pod miestnou organizáciou Zväzarmu.
Klub si svoj areál vybudoval brigádnicky „Pod hruškou“, ale po krátkej dobe museli z dôvodu vybudovania novej čistiarne odpadových vôd areál opustiť.
Najaktívnejšie obdobie bolo v čase, keď vtedajšie
vedenie železorudných baní dalo klubu do užívania
staré odkalisko „Bodnarec“. Tam sa previedli veľké
terénne úpravy, opravil sa drevený objekt, zhotovili
sa a osadili cvičné prvky a zveľadil sa celý areál, ktorý
slúži svojmu účelu do dnes. Členovia klubu sa zúčastňujú mnohých súťaží a výstav. Medzi zakladajúcich a najaktívnejších členov klubu patrí jeho predseda Rudolf Vereš.
V období posledných rokov klesol v klube počet členov ale činnosť pokračovala ďalej. V roku 2007 sa
počet členov opäť zvýšil na 26. Stretávajú sa každú
nedeľu od 8.00 hod na areáli kynologického klubu
v Slovinkách.
Radi privítajú nových členov a milovníkov našich
štvornohých priateľov.
Rok 2008 je pre kynologický klub veľmi významný,
oslavuje 25 výročie svojho založenia.
Týmto chceme našim kynológom popriať ešte veľa
úspešných rokov po boku so svojím štvornohým priateľom a veľa elánu a chuti do ich ďalšej práce.
Gabriela Kopnická

POĎAKOVANIE

Toto poďakovanie patrí tímu ľudí, ktorí obetovali svoj voľný čas vo večerných hodinách a tak sa
pričinili o sprevádzkovanie klziska počas vianočných prázdnin . Tým umožnili našim deťom, ale
aj nám dospelým, využiť zmysluplne voľný čas. Úprimné ďakujem patrí pánom Štefanovi Lučanskému, Petrovi Šimkovi, Miroslavovi Šimkovi a Petrovi Zavadovi.

KLUB MLADÝCH V SLOVINKÁCH
„Vieme byť vážni vieme sa smiať
rozdávať lásku i priateľstvo dať
vo vlasoch hviezdy a dni plne krás
mladosť je zázrakov čas.“
Už dlhšiu dobu je mládež Sloviniek odsudzovaná staršou generáciou za činy, ktoré robí v obci. Niektorí
síce povedali ,,A čo majú robiť?…Keď tu nič nemáme,“ no málokto priložil ruku k dielu, aby im v niečom pomohol a usmernil ich. Stále sa len kritizujú a
kritizujú. No my sa len tak nedáme! Na začiatku netreba mať veľa, stačí keď sme majiteľmi cieľa.
Dňa 01.02.2008 sa zopár mladých ľudí zišlo na
Obecnom úrade, kde sme za prítomnosti zástupcov
obce viedli rokovanie o založení ,,KLUBU MLADÝCH“. Myslím, že sme boli všetci milo prekvapení,
koľko nás mladých má záujem spríjemniť svoj voľný
čas a nenudiť sa doma pri počítači, alebo robiť rôzne neduhy v obci. Na našom stretnutí sme dávali
rôzne návrhy, ktoré v budúcnosti chceme zrealizovať v našom klube mladých, ktorý už sme začali zriaďovať na Obecnom úrade Slovinky. Na našom poslednom stretnutí sme si zvolili vedenie klubu:
-predseda
Vierka Pačanová
-podpredseda Peter Bogačevič
-ekonómka
Simona Mnichová
Dohodli sme sa na názve: ABAKUK-KLUB MLA-

DÝCH SLOVINKY a vytvorili sme si svoje logo. Rozhodli sme sa, že každý člen bude mať svoj preukaz
a zároveň je povinný zaplatiť členské 30 Sk za štvrťrok. Minulú sobotu sme si s veľkým nadšením upratovali priestory nášho klubu. Postupne chceme vybaviť klub biliardom, stolným futbalom, šípkami, vežou. Zároveň si chceme zriadiť posilovňu, venovať
sa turistike a mnohým iným akciám. Zástupcovia
obce nám sľúbili finančnú pomoc, za čo im chceme
veľmi pekne poďakovať. Členom klubu mladých sa
môžeš stať kedykoľvek, ak máš nad 10 rokov. Nevadí, že si nebol pri jeho zrode. Stále máš čas, len
treba prísť cez víkend na OcÚ s dobrou náladou a
kopou nových nápadov. Sme veľmi radi, že sme sa
pohli z miesta a začíname robiť to, čo nás bude baviť a z čoho budeme mať radosť.
„NEODSUDZUJTE NÁS ANI MYSĽOU, ANI POHĽADOM, ANI SLOVOM, POKIAĽ NEVIETE, PREČO
ROBÍME TO, ČO ROBÍME.”
…a ešte niečo…
„ČLOVEK MÁ DVE RUKY, JEDNU, ABY STISOL
DLA≈ TÝCH, S KTORÝMI KRÁČA A DRUHÚ, ABY
PODAL TÝM, KTORÍ PADAJÚ.“
Filip Kopnický
člen rady Klubu Mladých
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
Christos naozaj vstal
z mŕtvych…
Ľudia, ktorí sú neúprimní vo vzťahu k Christovi a k
jeho zmŕtvychvstaniu dávajú rôzne otázky, týkajúce
sa udalosti Veľkého dňa Christovho zmŕtvychvstania. Samozrejme, aj dnes vyvstávajú otázky u neveriacich. Prečo sa Isus Christos po zmŕtvychvstaní
ukázal iba apoštolom? Prečo sa neukázal aj farizejom a pohanom? Možno, ak by tak urobil aj oni by
uverili a obrátili sa k jeho spasiteľskému učeniu.
Ale takíto ľudia nevedia, že história svedčí aj o tom,
že zmŕtvychvstalý Syn Boží sa ukázal aj zákonníkom
a pohanom, ktorí sa klaňali svojim idolom. Ukázal sa
im prinajmenšom tak, ako ženám myronosicam a
apoštolom. U pohanských a židovských autorov sa
objavujú podrobnosti o samotnej udalosti zmŕtvychvstania, ktoré boli dlho skryté pre kresťanských
bádateľov.
Je známe, že prvými očitými svedkami zmŕtvychvstania Isusa Christa boli rímski vojaci, ktorí boli poverení strážiť Pánov hrob. Zjavenie sa Syna Božieho ich
oslepilo tak, že svoju tvár museli pritlačiť k zemi. Za
krátky čas potom, po cestičke, ktorá viedla k hrobu
Isusa, išiel Miterkant, člen synedriona, ktorý osobne odovzdal tridsať strieborných Judášovi a taktiež
nemálo peňazí odovzdal osobne Pilátovi. V tom čase
Miterkant niesol peniaze za poskytnutú službu rímskej stráži u hrobu Ukrižovaného. Vyrovnal sa s vojakmi a keď ešte nebol ďaleko, počul vŕzganie ka-

meňa. Miterkant sa obrátil a uvidel ohromný kameň,
ktorý bol neviditeľnou silou odhodený od vchodu
hrobu. Na tom mieste videl veľmi jasné svetlo, ktoré
sa vznášalo k nebu. Tela v hrobe už nebolo. Ukrižovaný bol Mesiáš, vstal z mŕtvých! Neskôr Miterkant
opísal túto svoju osobnú skúsenosť vo svojej knihe
„O palestínskych vodcoch“, no členovia synderionu aj tak podplatili očitých svedkov, aby o tejto udalosti mlčali.
Ďalší, ktorý vedel o zmŕtvychvstaní bol ponstský Pilát. Manželka tohto rímskeho veľmoža, Klaudia Prokula, bola osobne prítomná pri zázraku zmŕtvychvstania Jáirovej dcéry. Bola otrasená týmito udalosťami
a všemožne, zo všetkých síl prosila manžela, aby
Isusovi neudelil trest smrti. Vo Venecii sa chráni
kópia listu Klaudie svojej priateľke Gelsii, v ktorom
hovorí o strašnom golgotskom dni a píše: „Bola som

presvedčená, že sa mi to len zdá. Stretla som stotnika, ktorý vykonával mučenie Christa. Bol to veterán,
ktorý bol v prvých líniách vo vojne s germanmi a pafianami. Nepoznala som smelšie srdce, ktoré bilo v
tvrdej hrudi muža. Chcela som sa ho opýtať, ako to
všetko bolo. Prešiel okolo mňa ako bez seba a stále
opakoval: „Ten ktorého sme zabili bol Syn Boží.“ V
tom istom liste Klaudia hovorí o nasledujúcom zjavení Christa veľkému počtu národa.
Bezprostredným očitým svedkom zmŕtvychvstania

my. Neskôr výroky Sibill používali aj kresťania, ktorí
hovorili o Christovi medzi pohanmi. Každý vzdelaný
Riman vedel tieto jasnovidecké výroky Vergília o
božskom synovi, ktorý príde obnoviť svet. Vedel o
tom aj pontský Pilát. Veľmi dobre vedel na čo siaha,
keď vyniesol rozsudok smrti nad Isusom z Nazaretu. O vnútornom rozpoložení Piláta po zabití Christa
jeho manželka píše: „Keď po jedle si umýva ruky v
mise mne sa zdá, ako by ich ponáral do dymiacej
sa teplej krvi. Raz som mu chcela povedať o pokání
a milosrdenstve božom, ale nikdy nezabudnem na
jeho zverský pohľad a zúfale slová, ktoré sa vyrvali z
jeho úst: „Prekliatie nás prenasleduje všade.“
O týchto argumentoch z pohanského a ateistického
sveta, ktoré svedčia o realite, skutočnosti, že Isus
Christos, druhá Božská osoba, Syn Boží, Spasiteľ,
Mesiáš tohto sveta, reálne vstal z mŕtvych, by sme
mohli argumentovať aj na iných konkrétnych prípadoch. Možno sa k tomu vrátime nabudúce.

bol grék Germid, blízky človek Piláta. Oficiálny kronikár rímskych námestníkov Judska. Historické zápisy Germida sa vyznačovali osobitnou detailnosťou.
Isusa Christa považoval za klamára. V noc zmŕtvychvstania sa odobral k hrobu, aby sa sám presvedčil, že nijaký zázrak nebude a tak aby mohol s plným
právom odsúdiť to čo sa o Isusovi hovorilo. No aj
jeho stretla nečakaná skúsenosť, ktorú zafixoval v
nasledujúcich slovách: „Priblížili sme sa k hrobu a v
slabom svetle rannej žiare sme videli stráž. Dvaja muži
sedeli a ostatní ležali na zemi. Potom zrazu nastalo
veľké svetlo. Nemohli sme pochopiť odkiaľ pramení. No rýchlo sme spozorovali, že svieti zo zdvíhajúceho sa oblaku a nad zemou sa ukázal človek, ktorý
akoby celý svietil. Hneď potom sa rozniesol zvuk
hromu, no nie na nebi, ale na zemi. V tom úžase
stráž rýchlo vyskočila a hneď nato všetci popadali. V
tom čase po cestičke sprava od nás sa spúšťala žena
a hneď zakričala: „Otvorila sa, otvorila sa“. Vtedy sme
zbadali, že skutočne veľmi veľký kameň ležiaci na
hrobe, akoby sa sám od seba zdvihol a odkryl hrob.
Za určitý čas svetlo nad hrobom zmizlo. Nastalo ticho ako obyčajne. Prišli sme k hrobu a ukázalo sa,
že pochovaný človek tam už nie je.“
Z tohto rozprávania, Germida, je cítiť úžasnú ľahostajnosť. O najväčšej historickej udalosti ľudstva, o víťazstve Christa nad smrťou, historik – pohan píše
tak, akoby išla reč iba o nejakom zaujímavom prírodnom jave, podobnému severskej žiare.
Pohanský svet v plnosti mohol spoznať Spasiteľa,
pretože vlastnil proroctvá o ňom, o nič menej, ako
boli starozákonné proroctvá. Päť rokov do narodenia Christa boli do Ríma prinesené Sibilline knihy a
iné proroctvá, ktoré jasne hovorili o zjavení sa v tomto svete Syna Božieho. Opisovali jeho zázraky, utrpenie a zmŕtvychvstanie. Semitská Sibilla Fito predpovedala: „ Príde Syn z veľkého Boha ako človek,
Boh v tele. Nastaví pre údery svoje plece a nasadí si
tŕňový veniec ... .“ Kunská Sibila Amltea predpovedala: „Zavŕši obetu smrti za tri dni, vstane od zahubených a príde k svetlu. Prvý ukáže začiatok zmŕtvychvstania.“
Uprostred vyjadrení Sibill je mnoho podobných výrokov a proroctiev. Sibilline sa chránili v rímskom stredisku Jupitera, ktoré používali pri riešení zložitých
štátnych otázok a ich obsah bol široko ďaleko zná-

Na tomto mieste by som v týchto dňoch Christovho
zmŕtvychvstania chcel všetkým verným deťom Cirkvi,
ale aj tým, ktorí ešte nestretli Christa, a ktorým to
ešte len bude dané zaželať, aby sme všetci v Slovinkách boli zjavením jeho slávy.
Už dávno apoštol Pavol upozorňoval veriacich, že
kvôli ním ľudia nemôžu veriť v Boha a v Christa, pretože v nich nevidia víťazstvo života. Nevidia v nich

ľudí, ktorí svietia večnosťou. Želám Nám, drahí bratia a sestry, aby každý kto uvidí nás veriacich a bude
s nami rozprávať, sa zastavil a zvolal: „Čo za svetlo
svieti v očiach tohto človeka?“ To nie je zemské svetlo. Toto svetlo nie je z tohto sveta a my ho veľmi,
preveľmi potrebujeme. Odovzdajme prosím samých
seba tým, ktorí stoja okolo nás, odovzdajme život,
aby sme mohli žiť večne.
„Bože Pane Isuse Christe, žehnaj životy všetkých ľudí
v našej obci Slovinky, pretože s vierou vyznávame,
že sme Tvoji následovníci a zvolávame Christos
Voskrese – Voistinu Voskrese! Christos vstal z mŕtvych – Naozaj vstal z mŕtvych“
Otec Peter Kačmár
pravoslávny duchovný
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