Ročník III.
Práve sa Vám dostáva do rúk prvé číslo tretieho ročníka našich novín „Slovinský občasník“.
Aj tohto roku Vám chceme na jeho stránkach prinášať aktuálne informácie zo života a diania v našej obci.
Keďže je mesiac marec a len pred pár dňami sme
oslávili MDŽ, dovoľte aj mne aby som Vám všetkým
ženám našej obce poprial pri tejto príležitosti všetko
dobré, veľa zdravia, šťastia, pohody a veľa osobných
i pracovných úspechov.
Vážení spoluobčania, začal sa prvý rok nového volebného obdobia, ako aj prvý rok nového programovacieho obdobia EU.
Po opakovaných jednaniach s rôznymi prevádzkovateľmi internetových sietí sa mi podarilo dohodnúť
s firmou Sľubicanet o zriadení internetovej siete v
našej obci.
Taktiež sa podarilo založenie občianskeho združenia „Vila Abakuk“. I keď ešte nie sú známe podmienky čerpania európskych fondov obec hľadá možnosti
získania dotácií aj cez toto novozaložené občianske
združenie. Združenie „Vila Abakuk“ spracováva projekt na zriadenie „ Klubu mladých“ a projekt úpravy
zelene pred vynovenou ZŠ. Obec požiadala Košický
samosprávny kraj o finančnú dotáciu na zastrešenie
pódia miestneho amfiteátra. V súčasnosti prebiehajú administratívne práce na ukončení projektu „Galmus“ a projektu „Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ“.
Začiatkom tohto roku sa začali práce na pokrytí teri-
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Nepredajné
stredného cintorína, v pláne je čistenie a možná úprava brehov miestnych potokov, ako aj oprava mosta v
časti obce „Pri šubriku“. Začala sa rekonštrukcia
sociálnych zariadení v Kultúrnom dome.

K blížiacim sa Veľkonočným
sviatkom Vám prajem:
Príjemné prežitie sviatkov,
dom plný pokoja, srdcia naplnené láskou a porozumením.
Michal Pačan
starosta obce Slovinky
Aranžmá
Božena Pačanová – kvetinárstvo Slovinky
tória obce internetovou sieťou. V súčasnosti už máme
prihlásených vyše 70 záujemcov. Pripojenie jednotlivých občanov k internetovej sieti uskutočňuje firma
Sľubicanet postupne podľa dosahu internetového
signálu. O podmienkach pripojenia sa dočítate na
inom mieste našich novín. Chcem poprosiť všetkých
záujemcov o trpezlivosť s možným pripojením.
V súvislosti so zlepšením Vašej informovanosti sa
pracuje na celkovej prestavbe našej obecnej web
stránky, ktorú predpokladáme že by ste mali mať k
dispozícii v priebehu mesiaca apríl.
V tomto roku sa v obci plánuje pokračovať v oprave
miestnych komunikácií, v rekonštrukcií oplotenia

Všetkým ženám

k MDŽ
zdravie, šťastie,
veľa lásky a pokoja
želá redakcia.

TO JE MÔJ NÁZOR
Tak zase sme o rok krajší. Prvé tri mesiace rýchlo
ubehli. Zámerne nehovorím, že zima. Aká, že to toho
roku bola. Vraj už ani zimy nebudú také, aké bývali.
Však dobre aspoň ušetríme na kúrení a lyžiarskym
strediskám doplatí Urbányi (HZDS). Nadšenci na
„Hrbku“ nestačili ani laná namazať na vleku a už vykukovali snežienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo „už“ aj rozpočet aj
zástupcu starostu, vlastne zástupkyňu no a čo ,že
ženu. Keď Krompašania môžu mať primátorku, prečo mi nie aspoň zástupkyňu (NEKA) zatiaľ.
Škola bola vynovená už v septembri, ale peniaze z
EÚ, vlastne z ministerstva výstavby meškajú dodnes.
A dodávatelia trpezlivo čakajú kým Slotov minister
(SNS) nevymení na ministerstve všetkých Maďarov
a bolo ich tam dosť a tí noví bratranci a sesternice
kým sa to naučia robiť bude aj Silvestra. A, že vraj mi
to vieme.
Nemáme zemetrasenia, sopky a cunami, nešťastí
však na Slovensku máme dosť.
Aj toť u susedov. Ešteže súcit a spolupatričnosť nevymreli. Možno aj vy ste prispeli na konto Jakubkovi.
Vďaka. Keď sme ušetrení od prírody, tak pre zmenu
asi zlyháva technika a možno aj človek. Keď spadlo
lietadlo minister obrany (SDKÚ) odstúpil, keď opačným smerom vyletela vojenská fabrika minister
(SMER) nevie nabrať ten správny smer.

Vojaci z Iraku sú konečne doma. Chvála bohu. Ísť s
Američanmi do vojny aj keď sú spojenci je „stratená
varta“. Nevyhrali zatiaľ žiadnu vojnu. V II. svetovej sa
zviezli s Rusmi, z Vietnamu odišli po „psej hanbe“,
žiadna sláva v Afganistane a teraz Irak. Môžu tam
byť aj do súdneho dňa aj tak tam nič nenarobia. Tá
vojna je o niečom inom a nie o Hamburgeroch a
CoCa-Cole.
Premiér (SMER) si napĺňa svoju cestovnú mapu akosi
exoticky, žeby si civilizovanejšie krajiny a našich spojencov nechával na neskôr, keď bude neskoro?
Hospodárske výsledky na Slovensku boli minulého
roku druhé najlepšie spomedzi všetkých 25 starých
krajín Európskej únie. Chvála. Už sme vraj predbehli aj Maďarov. Bratia Česi sú však hodný kus pred
nami. Tie naše „svetové“ výsledky sa v zárobkoch
nie a nie ukázať. Priemerný zárobok na Slovensku
bol minulý rok vyše 18 000 Sk . V Bratislave 24 tisíc,
ale na východe štrnásť. V Čechách to bolo 20 000
českých čo by malo byť 26 000 slovenských, tak
vidíte.
Fico prinavracal MDŽ našim ženám. Veď to ani predtým nikto nezakazoval aj v našom občasníku sme na
ženy nezabudli, to iba „socík“ si privlastnil tento svia-

tok amerických žien, tkáčok z Chicaga. Keď sa chce
tak sa dá. Len na to netreba zabudnúť. Naše ženy si
nielen raz do roka zaslúžia našu úctu a vďaku. Aj
deň matiek je pekným a milým sviatkom, ale nie každá žena má to šťastie aj ňou byť.
Fašiang bol krátky. Za chvíľu privítame Veľkú noc.
Najväčší kresťanský sviatok, ale aj príchod jari, príchod nového života v prírode. Chlapi by nemali zabúdať na svoju povinnosť. A aspoň raz do roka si
pripomenúť tradície na ktoré už zabúdame aj u nás
na „Slovinkoch “a poriadne „občerstviť“ ženy a dievčatá.
Okrem toho, že marec je aj mesiacom knihy, ozaj
akú knihu ste prečítali v posledných dvoch rokoch?
Že sa za to hanbíte? Nikdy nie je neskoro.
Marec je aj mesiacom Jozefov, ale nezabúdajme
najmä na našich učiteľov, ktorí v marci majú svoj Deň.
Všetko najlepšie panie učiteľky, páni učitelia.
Obec sa „konečne“ rozhodla popasovať s internetom, nie je to vôbec ľahké, ale verme, že budú uspokojení všetci, ktorí internet už dnes potrebujú, ktorí
ho chcú a budú si ho vedieť aj financovať.
Obec pracuje aj na novej webovej stránke. Veríme,
že bude milým prekvapením.
To je môj názor.
A aký máte vy?

Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť. (H. de Balsac)
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SLOVINSKÝ OBČASNÍK
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
UZNESENIE

z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.12.2006
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
B./ konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce pán Michal Pačan zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Marcela
Dejmutová, Kamila Grisáková, Mária Guspanová, Gabriela Kopnická, Mária Kopnická, Peter Nemčík, Ján Nunhart, Jozef
Seman, Beáta Sýkorová
C./ zriaďuje
1./ komisie a to:
1.) komisia finančná pre správu obecného majetku, výstavbu a územné plánovanie
2.) komisia pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a ochranu životného
prostredia
3.) komisia sociálna, pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu, školstva, pre obchod, služby a cestovný ruch
D./ volí
1. predsedu komisie finančnej, pre správu obecného majetku, výst. a územné plánovanie: Kamila Grisáková
členov komisie: a.) poslancov: Peter Nemčík, Beáta Sýkorová
b.) odborníkov z radov obyvateľov obce: Ladislav Fryc, Štefan Mnich
2. predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a ochranu
životného prostredia: Ján Nunhart
členov komisie: a.) poslancov: Mária Kopnická
b.) odborníkov z radov obyvateľov obce: Jozef Mihalčin, Ján Uličný, Štefan Župina
3. predsedu komisie sociálnej, pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu, školstva, pre obchod, služby a cestovný ruch: Jozef
Seman
členov komisie: a.) poslancov: Marcela Dejmutová, Mária Guspanová
b.) odborníkov z radov obyvateľov obce: Jozef Pačan, Mária Čarná
E. schvaľuje
1. plat starostu
2. odmenu predsedom komisií
3. odmenu poslancom obecného zastupiteľstva
4. odmenu členom komisií obecného zastupiteľstva
F. odporúča
starostovi obce
posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce
Starosta obce Michal Pačan, v. r.

UZNESENIE č. 1/2007
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa 28.02.2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A./ Berie na vedomie:
1.) Správu starostu obce o plnení prijatých uznesení.
2.) Správu o hospodárení obecného úradu za rok 2006.
3.) Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2006.
4.) Správu auditora o audite účtovnej závierky za rok 2006.
5.) Rajonizáciu poslancov.
6.) Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 17.3.2007 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu.
B./ V o l í :
1.) Zástupcu starostu obce pani Gabrielu Kopnickú.
2.) Člena Školskej rady Základnej školy Slovinky pána Jozefa Semana.
C./ S c h v a ľ u j e :
1.) Odpredaj obecného pozemku časti parcely č. CKN 339 v k.ú. Nižné Slovinky podľa Geometrického plánu č. 6/2007
diel 2 o výmere 2 m2 za cenu 50,- Sk/m2 pozostalým dedičom po nebohých rodičoch Emila a Vlasty Hamrákových,
naposledy bytom Slovinky č. 48.
2.) Poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 5.000,- Sk na zriadenie účtu a na vyškolenie členov Občianskeho združenia Slovinky Villa Abakuk
D./ U k l a d á :
1.) Poslancom pripomienkovať, resp. doplniť: Štatút obce Slovinky, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Slovinkách.
2.) Poslancom pripomienkovať, resp. upraviť návrh rozpočtu na rok 2007.
T: 17.3.2007
3.) Komisii pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a ochranu životného
prostredia prešetriť spor pani Ireny Wieckowskej a pána Jozefa Žeca na tvare miesta.
T: 10. týždeň 2007
Z: predseda komisie
Starosta obce Michal Pačan, v.r.

UZNESENIE č. 2/2007
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa 17.03.2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A./ Berie na vedomie:
1.) Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 3.4.2007 o 15,30 hod. v zasadačke obecného úradu.
B./ S c h v a ľ u j e :
1.) Rozpočet obce Slovinky.
2.) Odmenu pre zástupcu starostu obce.
3.) Nákup CD RW pre poslancov obecného zastupiteľstva.
C./ U k l a d á :
1.) Poslancom obecného zastupiteľstva kontrolovať vo svojom rajóne, či každá domácnosť vlastní KUKA nádobu na domový
odpad a novú evidenciu psov.
T: do 3.4.2007
Z: poslanci OZ
Starosta obce Michal Pačan, v.r.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za obdobie mesiacov január, február, marec
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM
90 – roční:
Ján Mnich
85 – roční:
Dorota Horváthová
Anna Perháčová
80 – roční:
Mária Dejmutová
Ján Petruňa
Ladislav Šmigelský
75 – roční:
Anna Čipkárová
Anna Dejmuthová
Katarína Pijalová
Ondrej Slovinský
70 – roční:
Mária Kopnická
Anna Kuchárová
Mária Libertinová
65 – roční:
Mária Kaščáková
Anna Šimoňáková
60 – roční:
Ján Dejmuth
Oľga Dubravská
Jozef Graban
Anna Ivančová
Ján Mnich
Mária Mnichová
Katarína Novotná
Marta Ontková
Ján Perháč
Juraj Perháč
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Martin Tkáč – Alena Olejníková
NARODILI SA
Patrik Vojaček
Tomáš Horváth
Boris Olekšák
ROZLÚČILI SME SA
Anna Marasová – 1930 – 2006
Anna Pačanová – 1918 – 2007
Matej Nemčík – 1924 – 2007
Mária Karoľová – 1921 – 2007
Anna Novotná – 1936 – 2007
Anna Ondíková – 1934 – 2007

Ponuka na pripojenie k sieti
INTERNET prostredníctvom
služby SľubicaNet – Klasik
Realizácia pripojenia: Prostredníctvom mikrovlného
pripojenia na frekvencii 2,4 GHz. Individuálne podľa dostupnosti, kvality signálu a potrebného zariadenia pre
pripojenie. Prístup na sieť Internet neobmedzený.
Cena za pripojenie k sieti Internet prostredníctvom
služby SľubicaNet – Klasik:
Základná
399,- Sk/mesiac
Pri polročnej platbe zľava 5% 379,- Sk/mesiac
= 2274,-Sk
Pri ročnej platbe zľava 10 % 359,- Sk/mesiac
= 4308,-Sk
Jednorazové náklady cca od 1000 .-Sk do 3 500.-Sk
individuálne podľa dostupnosti, kvality signálu a potrebného zariadenia pre pripojenie.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na obecnom úrade
osobne, alebo na telefónnom čísle : 447 22 17
Potrebné údaje:
Meno a priezvisko záujemcu a platiteľa
Adresa miesta pripojenia
Telefonický, alebo iný kontakt
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Prehľad plnenia rozpočtu príjmov v roku 2006 a
návrh rozpočtu príjmov na rok 2007
Položka
Daň za psa
Daň za užívanie verej. priestr.
Zber, likvidácia odpadu
Príjmy z prenajatých budov
Príjmy z prenaj. dopr. prostriedkov
Poplatky správne
Pokuty a penále prijaté
Platby za relácie v MR, kop.práce, cint.pop.
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
Spolu bežné príjmy
Tržby z predaja pozemkov:
Iné kapit. príjmy
Spolu kapitálové príjmy:
Príjmy z prevodov
Spolu finančné operácie:
Príjmy celkom:

Skutočnosť
2006
23
17
306
73
197
214
1
17
8
11
9219
149
179
220
256
40
10
10940
0
1067
1067
0
0
12007

Rozpočet
2007
20
15
300
50
150
30
1
17
8
10
9734
130
160
220
250
40
25
11160
0
0
0
3643
3643
14803

Správa nezávislého audítora o audite účtovnej
závierky
Uskutočnil som audit pripojenej účtovnej závierky obce Slovinky, IČO 00329550
za rok 2006, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31.12.2006, súvisiaci výkaz
ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky. Za
uvedenú účtovnú závierku je zodpovedný štatutárny orgán obce. Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu.
Audit ročnej účtovnej závierky som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA. Podľa týchto štandardov mám audit naplánovať a vykonať tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú sumy a
iné údaje v účtovnej závierke, na základe testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ako aj
zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Som presvedčený, že môj
audit poskytuje primerané východisko pre môj názor.
Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii obce k 31. 12. 2006 a výsledkoch jej hospodárenia za rok, ktorý sa
skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.
28. februára 2007
Ing. Imrich Mitrík, audítor, číslo licencie SK Au 00297

Prehľad rozpočtu výdavkov v roku 2006 a návrh
rozpočtu výdavkov na rok 2007
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:

Skutočnosť
2006
3019
15
155
521
238
416
151
107
1630
585
169
7006
3499
10505

Rozpočet
2007
3345
18
107
530
290
434
311
150
1748
604
397
7934
6869
14803

Stanovisko k záverečnému účtu obce
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2006 je spracované
v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení. Predkladaný materiál vychádza z ekonomickej analýzy príjmov a čerpania výdavkov obce. Účtovná závierka a účtovné výkazy boli predložené na
predpísaných formulároch a obsahujú požadované vecné a formálne náležitosti.
Systém väzby prvotných dokladov a zápisov do účtovných kníh je kontrolovateľný a preukázaný.
Stav peňazí v pokladni obce k 31.12.2006 11 tis. Sk a je inventarizovaný,
zostatok na bankových účtoch doložený dokladmi 4 381 tis. Sk.
Rozpočet obce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva, v zmysle ktorého boli rozpočtované bežné príjmy a výdavky vo výške 13 2091 tis. Sk.
Rozpočet bol upravovaný.
Skutočné príjmy boli vo výške 12 685 tis. Sk. a skutočné výdavky vo výške 11
560- tis. Sk zo schváleného rozpočtu. Prebytok hospodárenia vznikol vo výške
1 305 tis. Sk
Sú vykázané pohľadávky obce vo výške 751 tis. Sk k 31.12.2006 za miestne
dane a poplatky./
Výdavky v roku 2006 v schválenej čiastke 13 209 tis. Sk boli čerpané vo výške
11 560 tis. Sk.
Dosiahnutú úsporu, prebytok hospodárenia možno charakterizovať ako úsporu
relatívnu nakoľko niektoré zámery obce rozpočtované na r. 2006 sa v hodnotenom období neuskutočnili a ich realizácia sa presúva na rok. 2007 a neskôr.
Stav záväzkov obce k 31.12.2006 predstavuje čiastku 7 984 tis. Sk..
K 31.12.2006 bola vykonaná inventarizácia, ktorej výsledky sú pozitívne bez inventarizačných rozdielov.
V zmysle vyššie uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu:
1. záverečný účet obce za rok 2006 schváliť
2. prijať uznesenie o pridelení najmenej 10% z prebytku hospodárenia za
rok 2006 do rezervného fondu.
12. 2. 2007
Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI V ROKU 2007
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi Vás
žiada o spoluprácu pri zabezpečovaní ochrany lesov pred požiarmi.
Blíži sa jarné obdobie, ktoré je už tradične spojené so zvýšeným výskytom požiarov suchých porastoch a nárastom počtu lesných požiarov. Žiaľ pri nich často
dochádza k zraneniu osôb, alebo aj k ich úmrtiu. Najčastejšou príčinou je vypaľovanie suchej trávy najmä v blízkosti lesných porastov.
Ochrana lesov je riešená okrem iných aj v predpisoch o ochrane pred požiarmi.
Touto cestou vás chceme upozorniť na dodržiavanie základných pravidiel nielen
v jarnom období, ale aj v období dlhotrvajúceho horúceho a suchého obdobia:
— nezakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť
— na založenie ohníka využívať bezp. miesta, ako sú napr. udržiavané ohniská
— nezahadzovať neuhasené ohorky cigariet

— nepovoľovať deťom hry so zápalkami
— rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach,
najmä pri vstupoch do lesa (zákaz kladenia ohňa a iné)
— v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel.
150), resp. požiar ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov, či už v obci, alebo
správcovi lesa.
Upozorňujeme spoluobčanov, že tieto činnosti sú v zmysle zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi z a k á z a n é. Za porušenie zákona je možné
fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 10.000.- Sk
Chrániť lesy neprislúcha len hasičom, ale všetkým nám, preto by sme mali urobiť
všetko , aby lesy boli aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou nášho života.

UZÁVIERKA NAJBLIŽŠIEHO ČISLA JE 10. júna 2007
Slovinský občasník • Vydáva: Obec Slovinky • Adresa administrácie: Obecný úrad Slovinky č. 30 • Redakčná rada: Michal Pačan, Ing. Anna Krajňáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Mária Mníchová •
Redaktor: Ing. Jozef Fajgel • Vydanie: v roku 2007 - 4x • Náklad: 550 ks • Príspevky: Zasielajte na adresu administrácie • Vydávanie povolené: Ministerstvom kultúry SR • Registračné číslo: RP-110/
2005 • Tlač: Talčiareň Sedlák s.r.o. • Grafika: Lucian Cmorej – ABC studio, Sp. N. Ves • Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia príspevkov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.

4

SLOVINSKÝ OBČASNÍK
RECEPTÁR
Odpaľované venčeky

Všetky prísady sa najprv odvážia, je to dosť prácne,
ale venčeky sa vám za to určite podaria.
Cesto: 54 dkg vody
16 dkg oleja
1/2 dkg soli
Dáme variť. Počas varu , za stáleho miešania pridáme 40 dkg hladkej múky. Odstavíme z pece a do
vychladnutého vmiešame 52 dkg vajíčka . Všetko
vymiešame na hladkú hmotu a striekame na olejom
vymastený plech. Pred vložením do vyhriatej rúry
(200 - 220°C) pofŕkame vodou. Rúru neotvárame
aspoň 10 minút. Upečené korpusy prekrojíme.
Plnka : 1 l mlieka
3ks zlaté klasy
20 dkg cukru
1 vanilkový cukor
1 maslo prípadne smetol
Rum, alebo rumová príchuť podľa chuti
Urobíme pudingovú zmes: Dáme variť 1 l mlieka a
20 dkg cukru a vanilku, v zbytku mlieka rozmiešame
zlaté klasy a za stáleho miešania vlejeme do vriaceho mlieka s cukrom. Do vychladnutej masy postupne vmiešame maslo a rum, alebo rumovú príchuť.
Venčeky naplníme touto plnkou, posypeme práškovým cukrom.
Dobrú chuť vám praje Darina Pačanová
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SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
Spoločný obecný úrad v Krompachoch pre mesto
Krompachy a obce Slovinky, Kolinovce, Kaľava,
Slatvina a Vojkovce:
1 / Zabezpečuje výkon štátnej správy v úseku:
• územného plánovania a stavebného poriadku
• dodatočného povoľovania stavieb
• kolaudačného konania stavieb, pozemných
komunikácii a dopravy
• vyvlastňovania
• ochrany prírody a krajiny
• ochrany vodného hospodárstva – používanie
povrchových vôd, zásobovanie pitnou vodou,
povoľovanie odberu povrchových a
podzemných vôd
2 / Dáva súhlas:
• na výrub stromov
• na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred
výsadbou na verejných priestranstvách a vo
voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s
poľnohospodárskymi kultúrami
3/ Vypracúva:
• rozhodnutia v zmysle stavebného zákona a
príslušných právnych predpisov v územnom,
stavebnom, kolaudačnom a vyvlastňovacom
konaní v katastri obce Slovinky
• rozhodnutia o nariadení údržby, alebo o povolení
odstránenia stavby a terénnych úpravách
• nariaďovanie náprav na stavbe a na obstaranie
dokumentácie skutočného realizovania stavby
• podklady pre rozhodovanie o poskytnutí
štátneho stavebného príspevku

• rozhodnutia z oblasti cestného zákona
• rozhodnutia na výrub stromov
• rozhodnutia v zmysle platného vodného zákona
a predpisov vydaných na jeho povolenie
• štatistické výkazy z oblasti pôsobnosti
spoločného obecného úradu
4/ Vykonáva:
• vyvlastňovacie konanie a rozhodovanie o
zrušení vyvlastnenia
• nariaďovanie skúšky stavby – odobratie a
preskúšanie vzoriek na posúdenie technicky
náročných, alebo neobvyklých stavieb
• pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre
miestne komunikácie
• v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany
drevín
• prešetrovanie sťažností občanov a právnických
osôb v oblasti pôsobnosti spoločného
obecného úradu
• rozhodovanie autoremedúrou o odvolaniach,
alebo o proteste prokurátora proti vydaným
vlastným rozhodnutiam
5/ Spolupracuje:
• s architektom obce pri územných, stavebných a
kolaudačných konaniach v súlade so smerným
územným plánom
Formuláre a tlačivá spoločného obecného úradu
nájdete v sekcii „formuláre a tlačivá“ na
www.krompachy.sk., alebo v kancelárii spoločného obecného úradu v Krompachoch.

SPOLUPRÁCA

KOMISIE ObZ
Komisia finančná, pre správu
obecného majetku, výstavbu
a územné plánovanie.
1. Kamila Grisáková – poslankyňa – predseda
2. Peter Nemčík – poslanec
3. Beáta Sýkorová – poslankyňa
4. Ladislav Fryc – občan
5. Štefan Mních – občan

Komisia pre ochranu verejného
poriadku, pre lesné a vodné
hospodárstvo a ochranu životného
prostredia.
1. Ján Nunhart – poslanec – predseda
2. Mária Kopnická – poslankyňa
3. Jozef Mihalčin – občan
4. Ján Uličný – občan
5. Štefan Župina – občan

Komisia sociálna, pre rozvoj
vzdelávania, kultúry, športu,
školstva, pre obchod, služby
a cestovný ruch.
1. Jozef Seman – poslanec – predseda
2. Marcela Dejmutová – poslankyňa
3. Mária Guspanová – poslankyňa
4. Jozef Pačan – občan
5. Mária Čarná – občianka

Filozofia napredovania obcí a miest okrem iných
predpokladov je aj v čo najširšej spolupráci medzi
obcami a mestami. Je postavená na vytváraní mikroregiónov ako aj na spolupráci s rôznymi subjektmi,
firmami, nadáciami a občianskymi združeniami, teda
na vytváraní partnerstiev.
Aj naša obec sa aktívne zapája do tejto spolupráce.
Obec Slovinky je od roku 1992 členom Združenia
miest a obcí Slovenska.
Od roku 1993 je členom združenia miest a obcí
SPIŠA.
Obec je členom mikroregiónu „Krompachy a okolie“ od roku 2002.
Spolu s mestami Krompachy a Spišské Vlachy a
obcami Poráč, Olcnava, Matejovce nad Hornádom
sme sa zapojili v roku 2003 do projektu „Rozvoj cestovného ruchu na strednom Spiši : Kraj GALMUS –
sieť značených peších, cykloturistických a lyžiarskych trás“.
Obec sa uchádza o členstvo v mikroregióne „SĽUBICA“ kde sú obce Dúbrava, Olšavka, Slatvina, Vojkovce, Kaľava, Kolinovce.
Obec je jedným zo zakladajúcich členov Občianskeho združenia „VILLA ABAKUK“, spolu s Pravoslávnou obcou Slovinky a Grécko-katolickou farnosťou.
Pre zachovanie historického baníckeho dedičstva je
v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Slovinky zapísaná úloha s cieľom založenia občianskeho združenia „ZDAR BOH“. Aj touto formou vyzývame aktívnych občanov našej obce ako aj okolia,
bývalých pracovníkov Železorudných baní, aby sa
zaangažovali k zabezpečeniu zachovania baníckych
tradícii pre ich zachovanie budúcim generáciám.
Obec Slovinky je aj členom združenia miest a obcí
Spiša SEZO SPIŠ spolu s ďalšími 55 obcami od
roku 2004.
Cieľom združenia je zabezpečenie separovaného
zberu komunálneho odpadu, jeho triedenie a dotrieďovanie v hospodárskych dvoroch v Spišskej Novej
Vsi a v Spišských Vlachoch a jeho odpredaj na ďalšie priemyselné spracovanie.

Je predpoklad, že dôsledným separovaním sa menej odpadu vyvezie na skládku a tým sa znížia náklady a platby občanov.
Naša obec je aj akcionárom v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Poprad.
Bude zapojená do projektu čiastočnej rekonštrukcie prívodného vodovodného radu z Lacemberskej
a Poračskej doliny ako aj do odkanalizovania našej
obce a zvedenia odpadových vôd do ČOV v Krompachoch v rámci projektu na financovanie z Kohézneho fondu Európskej únie.

SZZP INFORMUJE
Výbor Slovenského zväzu zdravotne postihnutých,
miestna organizácia v Slovinkách ďakuje všetkým
svojím členom, ktorí sa zúčastňujú nami usporiadaných akcií v priebehu roka.
Pre rok 2007 sme pre našich členov
pripravili tieto akcie:
Február – výročná členská schôdza spojená s fašiangovým posedením a reklamná
akcia spojená s prednáškou o našom zdraví
Marec – posedenie pri príležitosti MDŽ
Máj –oslava dňa matiek
Jún – Júl –posedenie v prírode pri guláši
August – zdravotná prednáška spojená s návštevou vybraných kúpeľov
Október – mesiac úcty k starším, posedenie a gratulácia jubilantom
November – katarínske posedenie
Tieto naše akcie môžeme uskutočňovať vďaka našim sponzorom, predovšetkým Obecnému úradu v
Slovinkách a jeho starostovi Michalovi Pačanovi, za
čo sa chceme všetkým aj touto formou srdečne poďakovať. Väčšina akcií sa uskutoční v areáli obecného úradu.
Na tieto podujatia pozývame našich členov aj touto
formou, aby sa ich zúčastnili v čo najväčšom počte.
Za výbor SZZP Regina Ondková, predsedníčka
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ZAUJÍMAVOSTI
DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
OBCESLOVINKY
K 31. 12. 2006
Počet obyvateľov celkom
z toho :
dospelých občanov
detí do 15 rokov
Priemerný vek obyvateľov:

1842
1500
342
38 rokov

ZMENY V ROKU 2006
Prihlásení
42
Odhlásení
34
Narodení
16
Zomrelí
22
Počet uzavretých manželstiev
12
Pokles v počte obyvateľov oproti roku 2005:
–7 obyvateľov

NAJROZŠÍRENEJŠIE
PRIEZVISKÁ
V NAŠEJ OBCI
Každá obec na Slovensku patriaca do určitého regiónu má svoje špecifiká a zvláštnosti v rôznych oblastiach. Jednou z mnohých sú aj priezviská občanov v tej ktorej obci ako aj ich opakovateľnosť.
Obec Slovinky mala k 31.12.2006 1842 obyvateľov. Podľa zastúpenia poradie najčastejšie vyskytujúcich sa priezvisk našich občanov je následovné:
PAČAN
67
MNICH/MNÍCH
64
HORVÁTH
63
ĎORKO
62
TULEJ
60
SEMAN
51
HUDÁK
36
PERHÁČ
36
LUČANSKÝ
31
NEMČÍK
31

PREDSTAVITELIA OBCE
Tak ako plynul čas dejinami po stáročia, tak stáli v
čele obcí a spoločnej obce jej najvyšší predstavitelia. Tak ako sa menilo zvykové právo a zákony, tak
sa aj nazývali tieto funkcie: richtár, predseda, starosta. Z dostupných materiálov, obecných kroník a
archívnych záznamov bolo zistené.
Juraj SAKÁČ – starosta
Vyšné Slovinky, 1938 – 1944
Ján DOROŠ – starosta
Nižné Slovinky, 1938 – 1944
Ján PAČAN – starosta
1944 – 1945
Jozef Rybár – predseda miestneho nár. výboru,
1945 – 1954
Ján RYBÁR – predseda miestneho nár. výboru,
1957 – 1960
Ján LIPTÁK – predseda miestneho nár. výboru.
1960 – 1964
Ján RYBÁR – predseda miestneho nár. výboru,
1964 – 1971
Michal BODNÁR – preds. miestneho nár. výboru,
1971 – 1986
Štefan UHRÍN – predseda miestneho národného
výboru, 1986 – 1990
Ladislav FRYC – starosta
1990 – 2002
Michal PAČAN – starosta
2002 – dodnes

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POLPATKOV
OSVEDČENIE ODPISU/FOTOKÓPIE/, VÝPISU, ALEBO PÍSOMNEJ INFORMÁCIE Z ÚRADNÝCH KNÍH, ÚRADNÝCH
ZÁZNAMOV, REGISTROV LISTÍN A ZO SPISOV, ALEBO SÚKROMNÝCH SPISOV V ÚRADNEJ ÚSCHOVE, ZA KAŽDÚ AJ
ZAČATÚ STRANU V SLOVENSKOM JAZYKU
50 Sk
OSVEDČENIE PODPISU NA LISTINE, ALEBO JEJ ROVNOPISE ZA KAŽDÝ OSVEDČENÝ PODPIS
30 Sk
VYDANIE POTVRDENIA, ALEBO PÍSOMNÉHO OZNAMENIA O POBYTE OSOBY, ALEBO VYDANIA PÍSOMNÉHO OZNAMENIA O DRŽITEĽOVI VOZIDLA A JEHO POBYTE
100 Sk
VYDANIE RYBÁR SKÉHO LÍSTKA, ALEBO PREDΩŽENIE JEHO PLATNOSTI
Štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt
1. ROČNÝ LÍSTOK
200 Sk
2. TROJROČNÝ LÍSTOK
500 Sk
3. PRE OSOBY MLADŠIE AKO 15 ROKOV ROČNÝ LÍSTOK
10 Sk
CENNÍK ÚHRAD ZA PRÁCE VYKONÁVANÉ ORGÁNMI A ZARIADENIAMI OBCE SLOVINKY
ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE KÚPNYCH ZMLÚV
200 Sk
ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV
Na podnikateľské účely
200 Sk
Na ostatné účely
100 Sk
ŹIADOSŤ O POVOLENIE VYDANÉ PRE FYZICKÚ OSOBU NA ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE CHODNÍKA, PARKOVISKA, OBRATI
SKA A POMOCNÉHO CESTNÉHO POZEMKU NA DOBU
Do troch dní
100 Sk
Nad tri dni
150 Sk
VYDANIE POTVRDENIA O RODINNOM DOME
50 Sk
VYDANIE POVOLENIA PREDAJNÉHO ČASU
300 Sk
VYDANIE ROZHODNUTIA O URČENÍ SÚPISNÉHO ČÍSLA
300 Sk
ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA USPORIADANIE ZÁBAVNÉHO PODUJATIA
Za jedno podujatie
50 Sk
Za podujatia na celý mesiac
100 Sk
VYDANIE ČITATEĽSKÉHO PREUKAZU V OBECNEJ KNIŽNICI
Dospelí a kolektívni čitatelia
20 Sk
Deti a dôchodcovia do 70 rokov
10 Sk
Dôchodcovia nad 70 rokov
0 Sk
POUŽITIE MIESTNOSTI V OSVETOVEJ BESDE, POŽIARNEJ ZBROJNICI, PRE POTREBY POLITICKÝCH STRÁN A HNUTÍ, SPOLKOV A ZDRUŽENÍ, OSTATNÝCH INŠTITÚCIÍ, PRE PRÁVNICKE A FYZICKÉ OSOBY, ZA KAŽDÚ AJ ZAČATÚ
HODINU
200 Sk
VYHĽADAVANIE PÍSOMNOSTÍ V ARCHÍVE ObÚ
Za jeden spis týkajúci sa nehnuteľnosti
100 Sk
Za jeden spis ostatný
50 Sk
PRENÁJOM MIESTA NA HROB NA MIESTNOM CINTORÍNE
Za jeden hrob na dobu do 10 rokov
80 Sk
Na ďalších 10 rokov
160 Sk
2
250 Sk
Hrobka za 1m i započatý
Na ďalších 10 rokov za 1 m2 i započatý
80 Sk
KOPÍROVANIE PÍSOMNOSTÍ
Formát A 4 za 1 kus
2,50 Sk
Formát A 4 obojstranne za kus
4,50 Sk
OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
Plynofikácia, garáže, letné kuchyne
500 Sk
Ostatné drobné stavby
100 Sk
VYHLASENIE JEDNÉHO OZNAMU V MIESTNOM ROZHLASE
50 Sk
ÚHRADA NÁKLADOV ZA INFORMÁCIE ZÁK.Č.211/2000 Z.z.
Písomný styk – 1 list
17 Sk
Za ďalšie listy
16 Sk

KONTAKTY
Sídlo obecného úradu: 05340 SLOVINKY 58;
Tel.: 053/4472217, 053/4470294
Fax: 053/447227
E-mail: slovinky@stonline.sk
Web: www.slovinky.sk
Integrovaná záchranná služba
Tiesňová linka: 112
Polícia: 158
Záchranná zdravotná služba:
155, 16 155
Nemocnica Krompachy:
053/4186211
Pohotovostná zdravotná služba Krompachy:
053/4297330, 4297331
Súkromná zdravotná ambulancia pre dospelých
v Slovinkách – MUDr. Blažej Vaščák:
053 /4470176
Polícia Krompachy:
053/447 2333
PORUCHY:
Voda: 053/446 1735
Plyn: 0850 111 727
Elektrina: 0850 123 333
Hasičská a záchranná služba: 150

Pravoslávna cirkevná obec:
053/447 0875
0903 883 524
Grécko-katolický farský úrad:
053/447 0108
0905 152 299
0903 531 299
Rímsko-katolický farský úrad Krompachy:
053 447 2506
0905 508 951
Základná škola:
053 447 2185
053 729 8185
Materská škola:
053 447 2657
Školská jedáleň:
053 447 2657
Pošta:
053 447 2300
Urbariát Nižné Slovinky:
053 47 0180
Urbariát Vyšné Slovinky:
053 447 0055
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
Kristus, naša radosť, je stále živý…
Na prelome 18. a 19. stor. v Rusku žil mních menom Serafín Sarovský. Bol dobre známy kvôli svojmu prísnemu spôsobu života. Spočiatku býval v kláštore, ale neskôr ho opustil a žil ako eremita v opustenej chatrči. Tento mních sa zvykol každému a v
každom čase zdraviť „Kristus, moja radosť, vstal z
mŕtvych!“. Zakaždým, keď niekto k nemu prišiel, mal
pre neho takéto uvítanie, nezáležalo na tom, v akom
období to bolo, či veľkonočnom alebo inom. Udalosť vzkriesenia bola pre neho taká veľká, že nechal
ňou preniknúť každú chvíľu svojho života a zrejme
jeho želaním bolo, aby sa aj každý návštevník nechal preniknúť touto istou udalosťou.
Vzkriesenie z mŕtvych je naozaj nevšedná udalosť.
Tí, ktorí majú skúsenosť so smrťou niektorého zo
svojich príbuzných, vedia dobre, čo to je, keď nám
blízky človek zomrie. A čím bližší nám bol, tým viac
by sme dali za to, aby ešte mohol žiť čo i len chvíľu.
Tak to bolo v prípadoch, ktoré poznáme z evanjelia
– vzkriesenie Jairovej dcéry, naimského mládenca
alebo vzkriesenie Lazára. Muselo to byť úžasné, keď
do beznádejnej situácie zavítal Ježiš a všetko v okamihu zmenil. Človek azda vždy túžil po divotvorcovi,
ktorý by vyriešil aj takéto neriešiteľné situácie. Lenže problém nastáva vtedy, keď divotvorca sám podľahne tomu, čo kedysi premohol. Sám podľahol
smrti. Zdá sa, že predsa len všetko nemohol. Všetko je stratené. Divotvorca je nenávratne preč. Asi
takto sa cítili apoštoli po smrti Pána Ježiša. A niet sa
čo diviť. Vidina bezpečného života pod ochranou
takého mocného divotvorcu sa rozplynula. Zostali
sami. Ustráchaní, neveriaci, za zamknutými dverami. Možno sa cítili podvedení, zahanbení, keď to
nevyšlo. Báli sa aj ukázať na oči iným, možno preto,
že sú zahanbení, možno preto, že sa boja potenciálneho prenasledovania.
V takejto situácii na nich pôsobí ako blesk z jasného
neba, keď zistia, že hrob je prázdny. To, na čo sa

neodvážili ani myslieť, na čo úplne zabudli, sa stáva
skutočnosťou. Kristus naozaj vstal z mŕtvych. Nielenže premohol smrť iných, ale aj svoju vlastnú smrť.
A to je to najväčšie víťazstvo. Tento veľký deň si práve dnes pripomíname, dnes ho slávime. Ale tento
deň je taký veľký, že preniká, mal by preniknúť celý
náš život. Preniká celý liturgický život, pretože každú nedeľu slávime ako deň spomienky na vzkriesenie. Táto udalosť vošla aj do občianskeho kalendá-

ra. Kým dovtedy slávili židia sobotu ako deň odpočinku, my slávime ako deň odpočinku a deň Pána
práve nedeľu, prvý deň týždňa, v ktorý Kristus vstal
z mŕtvych.
Kristus teda naozaj prenikol dejiny a zanechal tu hlbokú stopu, ktorá nemôže zostať nepovšimnutá.
Teraz je potrebné „už“ len jedno: aby prenikol aj naše
súkromné životy. Aby sme mali pohľad upretý hore
– tak ako píše apoštol Pavol v druhom čítaní. Hľadajte to, čo je hore! Nezháňajte sa za tým, čo zničí
moľ a hrdza. To nie je to pravé. Naozaj hodnotné a
naozaj trváce je to, čo je očiam neviditeľné, čo je
„hore“.
Rozhovor medzi mužom, ktorý sa nedávno obrátil
ku Kristovi, a jeho neveriacim priateľom: „Ty si sa
teda obrátil na kresťanskú vieru?“ „Áno.“ „Teda niečo musíš vedieť o Kristovi. Povedz mi, v ktorej zemi

sa narodil?“ „Neviem.“ „Koľko mal rokov, keď umrel?“ „Neviem.“ „Koľko mal kázní?“ „To tiež neviem.“
„Ty teda skoro nič nevieš o Kristovi, ku ktorému si sa
obrátil!“ „Máš pravdu. Hanbím sa, že viem tak málo.
Ale toľko viem, že pred troma rokmi som bol pijan.
Mal som dlhy. Rodina sa mi rozpadla. Žena a deti
mali strach, keď som prišiel domov. Teraz som prestal piť. Nemám žiadne dlhy. Mám šťastnú rodinu.
Deti ma večer netrpezlivo čakajú. To všetko pre mňa
urobil Kristus, keď som našiel vieru. Toto určite
viem.“
Bratia a sestry, nie je dôležité, aký máme majetok,
aké vedomosti, aké poznanie. Dôležitejšie je vedieť,
čo pre nás vykonal Kristus v našom živote. Ak si Kristovým tajomstvom necháme preniknúť celý život, to
znamená, že budeme mať pohľad upretý hore, k
nemu, bude mať náš život ozajstnú hodnotu. Vtedy
sa nám bude ľahšie žiť a aj ostatným okolo nás.
Kristus, naša radosť vstal z mŕtvych. Nech je to
opravdivý refrén viery, ktorý bude znieť nielen na
Veľkonočné sviatky, ale každý deň, každú chvíľu,
každú sekundu nášho života, do posledného dychu.
Aj keby sme boli poviazaní akýmikoľvek putami a
nevideli by sme východisko, vďaka Veľkej noci môžeme povedať: Víťazstvo je isté!
Aj keby sme boli v akejkoľvek situácii- zúfalí, bez
nádeje, lásky a odvahy aj tak môžeme povedať: Víťazstvo je isté!
A keby nás aj opustil niekto, koho milujeme, a nám
by sa tým všetko zrútilo, stratila budúcnosť, aj vtedy
môžeme povedať: Víťazstvo je isté!
Na Veľkú noc totiž láska zvíťazila nad nenávisťou,
priateľstvo nad zradou a život nad smrťou. Preto
môžeme vyznávať: Víťazstvo je isté!
Ježiš povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí
vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn 11, 25 )
Milostiplné Veľkonočné sviatky všetkým obyvateľom Sloviniek zo srdca praje
ThLic. Štefan Kosturko, dekan-farár

PREDSTAVUJEME
Aj v tomto roku budeme pokračovať v predstavovaní ľudí, ktorí sa venujú svojim koníčkom,
alebo sú nie čim osobitní a zaujímaví.
Doposiaľ sme si našli folkloristku, kamenára,
tkáčku, kováča, šperkára. Tento krát padla voľba na niekoho „od dreva“.

rokov ako v skutočnosti má. To viete: „Keď človek
nie je zdravý, tak sa to na ňom prejaví“, dodáva.
Keď sme povedali cieľ našej návštevy aj on sa ostýcha, že to čo robí nestojí za reč. To iba z dlhej chvíle, keď išiel na invalidný dôchodok začal „špirtac“
do dreva. Jeho ozajstným celoživotným koníčkom
sú vraj poštové holuby aj nám o tom dačo povedal,
ale sme sľúbili, že to necháme na inokedy.
Pozýva nás do svojho „atelieru“, kde nič nechýba
ani kotol, starý „šifoner“, vyradený stôl a stoličky a
všade sami „poriadok“, ale v podstate všetko na svojom mieste aj vystavené práce visia na vodovodnej
rúre. Skutočná idyla.

Keď sme sa za vybraným typom vybrali domov vraveli nám na ulici, že je asi u „Ľali“. Tak sme tam išli.
Aj sme ho našli. On: „že vraj nie, že teraz nič nerobí,
že ani doma nič na odfotografovanie nemá, dokonca ani drevo“. Aj tak „še dá“, keď človek nechce.
Usmernil nás cez cestu na „RIKU“, že Tobis tiež vyrezáva.
Tak sme teda otvorili dvierka na bráne so „zlým
psom“. Privítal nás na pohľad statný muž. Trocha
ostýchavo, ale vcelku veľmi ochotne nás domáci
Zdenko Tobis pozýva ďalej. Typovali sme mu viac

Rodený Kluknavčan nám
čo to o sebe prezradil.
Do Sloviniek sa priženil.
Bolo to v roku 1981. Vyučil sa za mäsiara – údenára. Nie ľahká práca na
bitúnku, teplo, zima,
voda, para, práca po stojačky a k tomu gumáky,
ale aj nie najlepšia životospráva sa podpísali na
jeho invalidnom dôchodku. Aj po zabíjačkách sa
nachodil, „viete ako to pri
tom chodí, okrem roboty aj vypiť sa muselo“,
vraví, akoby sa chcel

ospravedlniť za to,
že pomerne mladý
sa dostal na invalidný dôchodok.
Prezeráme si jeho
práce z lipového
dreva , rôzne fragmenty, pod parožia, vyrezávaní vtáci a zvieratá, ale aj
Spišský hrad. Pekné a pôsobivé. Prameniace z jeho citlivej duše a vlastnej
fantázie, ktoré realizujú jeho na pohľad ťažké, ale
šikovné ruky a prsty, ktoré ho už veľmi nechcú počúvať. Bol by rád, keby niektorí zo synov sa začal
tomu viac venovať.
Vyrobené veci porozdáva rodine aj známym. Dačo
si zavesil aj doma.
Ak by ste dačo chceli od neho aby vám z dreva „vyšpirtal“ zájdite za ním iste vás neodmietne.
Žijú medzi nami, často sa s nimi vidíme a stretávame a ani nevieme, ako žijú a že vo voľných
chvíľach sa venujú svojim zaujímavým koníčkom
pre svoje vlastné potešenie aj pre potešenie
iných. Dnes to bol Zdenko Tobis od „RIKY“.
Želajme mu všetko dobré. Dovidenia pri holuboch.

