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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Rád by som Vás v tomto čísle Slovinského obačsníka
informoval o priebehu ďalších rekonštrukčných prác
v našej obci.
Iste ste si všimli dokončené nové oplotenie na strednom cintoríne. V MŠ sa dokončila výmena plastových
okien a dverí, vyčistil sa a čiastočne zrekonštruoval
odpadový systém MŚ. Nezabudlo sa na miestne
komunikácie, bol vybagrovaný rigol v časti obce pod
vlekom až k ústiu Poráčskeho potoka a vymenený
rúrový priepust pod miestnou komunikáciou v časti
Poráčska dolina. V Základnej škole Slovinky prešla
rekonštrukciou telocvičňa. V DK-Slovinky bola zriadená kuchynka pre potreby nielen obecného úradu,
ale aj miestných organizácií a občanov. Bola tiež

zrekonštruovaná javisková scéna, odpadový systém
KD a bleskozvody. Taktiež začala už spomínaná „
Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky“ a to
budovaním chodníka v centre obce.
Sme radi, že v týchto na financie chudobnejších časoch, zvládame aspoň menšie rekonštrukčné práce
na zlepšenie životných podmienok obyvateľov našej
obce a zriadených organizácií.
Vážení spoluobčania, nedá mi, aby som sa zase nevrátil k problému čistoty v našej obci a to konkrétne
k tzv. divokým skládkam. Aj napriek reláciam v miestnom rozhlase, napriek osadeným veľkokapacitným
kontajnerom v jarnom a jesennom období, fungujúcemu separovanému zberu, sa stále najdu niektorí

„poriadkumilovní“ ľudia, ktorí si doma upracú, ale
odpad uložia k brehom potoka alebo vyvezú za dedinu. Práve je čas Pamiatky zosnulých. Obec spravuje
tri cintoríny, ktoré sme sa snažili aj v tomto období
čo najlepšie vyčistiť a upraviť. Rozmiestnili sme na
všetkých ďalšie zberné vrecia na sklo a plasty. Ale
znova sa nájdu „poriadkumilovní“, ktorí aj napriek
osadeným tabuľkám s textom „zákaz sypať smetí“
priamo pod ne ukladajú odpad z cintorína.
Zamyslime sa spoločne nad tým, kto všetko je okrem
obecného úradu zodpovedný za poriadok a čistotu
v našej obci.
Michal Pačan
Starosta obce

XVII. ROČNÍK FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ
Už tradične aj tento rok, sa uskutočnili v našej obci folklórne slávnosti Titilombom. Počas krásneho a slnečného dňa, 20. augusta 2011, po príhovore starostu
obce Michala Pačana, si všetci diváci mali možnosť prezrieť vystúpenia účinkujúcich folklórnych skupín a súborov na pódiu amfiteátra. Predstavili sa FS Kalina
z Kolinoviec, FS Poračan z Poráča, FS Sabinovčan a DFS Sabiník zo Sabinova, FS Slovinka a DFS Slovinočka zo Sloviniek. Jednotlivé vstupy hovoreným slovom
sprevádzala konferencierka pani Anna Bučková. Pre deti bola pripravená nafukovacia žirafa, bola možnosť občerstvenia a zakúpenia si gulášu, nadšenci suvenírov
si mohli zakúpiť výrobky z dreva a kože. Nakoniec sa uskutočnilo žrebovanie tomboly. V týchto neľahkých časoch patrí veľké poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí
prispeli do tomboly vecným alebo finančným darom.							
Tešíme sa na vás aj na budúci rok.
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BEH ULICAMI KROMPÁCH

46. ročník BUK
Dňa 09.10.2011 sa uskutočnil 46. ročník „Behu
ulicami Krompách“. Z našej školy sa tejto akcie zúčastnilo 34 žiakov. Od najnižšej vekovej kategórie, až
po staršie žiačky a žiakov, čo ma veľmi potešilo.
Vám všetkým, milí žiaci, rodičia, patrí moje veľké
poďakovanie. Žiakom za ich zodpovedný prístup
a dodržanie daných podmienok pre športovú akciu,
ako aj za to, že aj napriek dosť sychravému počasiu
si to nerozmysleli a neostali doma, vymenili teplú
posteľ za chladný postoj na štartovacej čiare a tak
hrdo reprezentovali „Základnú školu v Slovinkách“,
seba a rodičov. Priznám sa, že v tejto chvíli som cítila
povzbudenie, ešte väčšiu motiváciu a spoluprácu so
žiakmi do ďalšej športovej, dosť náročnej, ale pre
mňa zaujímavej práce. Je neopísateľným zážitkom
štart tých najmenších, ich rozžiarené očká alebo
v závere aj plač. Veru tak. Rozžiarené od šťastia
a plač preto, že to bolo pre nich niečo nové, myslím
si, že aj nezabudnuteľné. Veď prísť, postaviť sa na
štartovaciu čiaru a dôjsť do cieľa, nie je pre nich také
jednoduché. Patrí im veľký obdiv a povzbudenie do
budúcna. Napriek veľkej konkurencii musím konštatovať, že máme veľký počet nadaných žiakov a mnohí
z nich, či už dievčatá alebo chlapci aj napriek tomu,
že nestáli na stupni víťazov, vydali zo seba maximum,
zabojovali a tak možno prekvapili aj sami seba. Nie je
to také jednoduché zabehnúť určenú trasu, ale naši
žiaci to zvládli a dobehnutie do cieľa bol ich vytúžený
sen. Boj o 2. či 3. miesto bol naozaj veľmi ťažký, no
žiaci to nevzdali, natiahli krok, zaťali zuby, ešte viac
do cieľa pridali a nakoniec zvíťazili.
Krásne 3. miesto z tých najmenších si vybojoval
žiak 1.ročníka Lukáško Mižigár a 3. miesto obsadila aj jeho spolužiačka Miriamka Kaščáková. 3.
miestom sa môže pochváliť aj žiak 2.ročníka Peter
Seman, ktorý si na stupni víťazov hrdo držal diplom
na hrudi. Simonka Brutovská sa tiež môže pochváliť
3. miestom v kategórii starších žiačok. Chýbali už
len medaily, na ktoré sa účastníci tejto krásnej tradičnej akcie tešili, pretože by im pripomínali účasť
a víťazstvo. Tieto však organizátor podujatia pre nižšie
kategórie nezabezpečil.
S takýmito nadanými žiakmi je radosť pracovať

a povzbudzovať ich k dosahovaniu v budúcnosti ešte
lepších výsledkov.
Ďakujem Vám za účasť, maximálne podaný výkon
a dosiahnuté víťazstvá. Držali sme sa hesla „ Nie je
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“ .
Ďakujem Vám v mojom mene za krásnu nedeľu, aj
keď nebola slnečná, ale pre mňa bola krásna, za
všetko to, čo som sa snažila svojimi myšlienkami
vyjadriť. Teším sa na 47.ročník, pevne verím, že aj
tie nedostatky, ktoré sa v priebehu pretekov vyskytli
už sa nezopakujú a všetko budeme my hodnotiť
kladne.
Dovidenia o rok s pozdravom
Lívia Susová
Učiteľka Tv zo ZŠ v Slovinkách

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Dňa 5.septembra 2011 začal slávnostným otvorením
nový školský rok 2011/2012 pre všetkých školákov
na Slovensku.
V našej škole otvorenie prebiehalo ako obvykle vo
vstupnom vestibule, najprv vypočutím si slovenskej
hymny, a tak privítacími príhovormi. Slávnostné
otvorenie viedla pani zástupkyňa PaedDr. Lenka
Dzuriková. Riaditeľka školy najprv predstavila nové
členky kolektívu, Mgr. Martinu Repčákovú, ktorá sa
vracia do školy po materskej dovolenke a Mgr. Máriu
Kandrovú, absolventku Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici ,privítala zúčastnených, povedala zopár
povzbudivých slov pre učiteľov, žiakov a taktiež milo
privítala našich nových žiakov- prváčikov. V závere
informovala o organizácii začiatku školského roka.
Po nej sa prítomným prihovoril aj starosta obce, pán
Michal Pačan, ktorý taktiež povzbudil prítomných a
zaželal všetkým veľa chuti a úspechov v práci.
Prvákov si odviedla triedna do triedy, aby im mohla
dať pokyny k návšteve a práci v škole.
Všetci zúčastnení sa rozišli, aby na druhý deň nastúpili s chuťou do práce.
Mgr. Karolína Stehlíková
riaditeľka ZŠ Slovinky
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za obdobie mesiacov júl, august, september 2011
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
90 – roční
Štefan Dejmut
Štefan Novotný
Alžbeta Vojteková
85 - roční
Anna Čechovičová
Mária Dejmutová
Anna Kertésová
Mária Perháčová
80 – roční
Helena Čarná
Jozef Čečot
Helena Fottová
Helena Magerková
Jozef Ontko
75 – roční
Helena Bukóciová
František Tomaško
Mária Vojačeková
70 – roční
Anna Ďorková
Matej Nemčík
Anna Nemčíková
Anna Pačanová
Valentín Stahovec
65 – roční
Michal Perháč
60 – roční
Viera Horváthová
Veronika Hríbová
Štefan Lučanský
Mária Nemčíková
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Radovan Mišelnický – Petronela Perháčová, Ing.
Marcel Kellner, Mgr. – Zuzana Perháčová, Mgr.
Marian Šľacký – Petra Matuščáková
Ján Daňko – Agnesa Suková
Marian Ivančo – Janette Harničárová
Roman Bandžuch, Ing. – Michaela Petruňová
Milan Horváth – Gabriela Smreková
NARODILI SA
Andrea Vadelová
Tatiana Horváthová
Tibor Ondáš
ROZLÚČILI SME SA
Anna Marasová – 1921 – 2011
Štefan Tulej – 1951 – 2011
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SLOVINSKÝ OBČASNÍK

UZNESENIA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
20. 9. 2011 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Slovinky
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Uznesenie č. VII/93/2011
Bod 2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Určuje:
Zapisovateľa zápisnice: Vieru Lenartovú
Overovateľov zápisnice: Marek Bencko a Mgr. Marcel Ďorko
Uznesenie č. VII/94/2011
Bod 3./ Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Volí:
Predsedu návrhovej komisie: Gabrielu Kopnickú a členov návrhovej komisie: Mgr. Marcela Ďorka a Kamilu Grisákovú.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/95/2011
Bod 4./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
Poslankyni obecného zastupiteľstva Mgr. Janke Smrekovej v spolupráci s komisiou ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva zistiť občanov napojených na
kanalizáciu bývalých Železorudných baní v časti obce Slovinky Kolónia.
T: do 31.10.2011
Z: Mgr. Janka Smreková a Marek Bencko
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 0
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
B./ Žiada:
Starostu obce na základe dodaných menných zoznamov zvolať stretnutie obyvateľov v časti obce Slovinky Kolónia ohľadom riešenia situácie s kanalizáciou.
					
T: do 15.11.2011		
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/96/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
Starostu obce osloviť odborne spôsobilú osobu, aby zabezpečila verejné obstarávanie na nákup osobného motorového vozidla KIA CEED SW – predĺžená verzia s dieselovým motorom.
					
T: do 30.09.2011		
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/97/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Neschvaľuje:
Žiadosť pána Juraja Karolčíka a pani Márie Karolčíkovej o odpredaj časti parcely č. 900/5 k.ú. Nižné Slovinky z dôvodu zabezpečenia dostatočného manipulačného priestoru v prípade povodní
alebo havárií.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/98/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Predlžuje:
Dobu poskytnutia priestorov Kultúrneho domu v Slovinkách tzv. Dôchodcovskú miestnosť do 31.12.2011 dôchodcom našej obce.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/99/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
Starostu obce zabezpečiť vyčistenie a vyspádovanie kanála pri dome pani Hríbovej do jestvujúcej kanalizácie pri dome pána Ontka.
					
T: do 31.10.2011		
Z: Milan Ferenc
Starostu obce zvolať pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva, dotknutých občanov a organizácií na zabezpečenie problému odvodu vody tejto kanalizácie.
					
T: do 15.10.2011		
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/100/2011
Bod 6./ Informácie o webovej stránke obce
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
Administrátorovi obecnej webovej stránky zapracovať pripomienky poslankyne obecného zastupiteľstva Ing. Márie Grisákovej a následné spustenie webovej stránky obce.
					
T: do 15.10.2011		
Z: Administrátor Bc. Jozef Pačan
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/101/2011
Bod 7./ Záverečný účet obce
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
Záverečný účet obce Slovinky za rok 2010 v predloženom znení a štruktúre bez výhrad.
B./ Žiada:
Starostu obce zverejniť Záverečný účet obce Slovinky za rok 2010.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/102/2011
Bod 9./ Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2011, Správy o výsledku následnej finančnej kontroly
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Berie na vedomie:
Správy o výsledku následnej finančnej kontroly za I. polrok 2011 vypracované hlavným kontrolórom obce Slovinky.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
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B./ Schvaľuje:
Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011 so zapracovanou pripomienkou k bodu č. 4
Zapracovanie pripomienok poslankyne Ing. Márie Grisákovej k bodu č. 6), 7) a 8) do plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2012.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/103/2011
Bod 10./ Žiadosť pani Anny Šimoňákovej a pána Eduarda Šimoňáka o odkúpenie obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
Komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania prešetriť žiadosť pani Anny Šimoňákovej a pána Eduarda Šimoňáka na odpredaj pozemku pod garážou, časti parcely
č. 339 v k.ú. Nižné Slovinky.
					
T: do 15.10.2011		
Z: Predseda komisie
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/104/2011
Bod 12./ Zriadenie novej Redakčnej rady Slovinského občasníka
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Volí Redakčnú radu Slovinského občasníka:
1. Peter Bogačevič
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
2. PaedDr. Lenka Dzuriková
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
3. Lucia Frycová
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
4.MUDr. Dagmar Pačanová
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/105/2011
Bod 13./ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
Komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania prešetriť žiadosť pána Jozefa Vysockého – vytvorenie inžinierskych sietí k jeho pozemku parcela č. 863/2, k.ú. Nižné
Slovinky.					
T: do 15.10.2011		
Z: Predseda komisie
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková. Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/106/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
Starostu obce prejednať podnet na odvodnenie lokality Stupy s pánom Jánom Brutovským.
					
T: do 31.10.2011		
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/107/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
Starostu obce zabezpečiť nezávislé ocenenie cenovej ponuky URAN PRES na oporný múr Nižného cintorína Slovinky.
					
T: do 30.09.2011		
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/108/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Schvaľuje:
Kúpu pozemku, kde kupujúci je Obec Slovinky od predávajúceho Petra Maňovského, bytom Slovinky č. 85, ktorý odpredáva novovzniknutú parcelu č. 635/13 o výmere 37 m2, katastrálne územie
Nižné Slovinky, vytvorenú na základe GP č. 13/2011, vyhotoveného dňa 15.04.2011 za úradnú cenu 1,66 €/m2. Výdavky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva hradí obec.
Kúpu pozemku, kde kupujúci je Obec Slovinky od predávajúcej Verony Stajskovej, bytom Slovinky č. 113, ktorá odpredáva novovzniknutú parcelu č. 28/2 o výmere 30 m2, katastrálne územie Nižné
Slovinky, vytvorenú na základe GP č. 13/2011, vyhotoveného dňa 15.04.2011 za úradnú cenu 1,66 €/m2. Výdavky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva hradí obec.
B./ Žiada:
Starostu obce zverejniť Kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/109/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Žiada:
Starostu obce vyhlásiť v obecnom rozhlase zákaz sypania domáceho a záhradného odpadu k miestnym potokom.
					
T: do 23. 09. 2011		
Z: Starosta obce
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Uznesenie č. VII/110/2011
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ Ukladá:
Komisii finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania prejednať havarijný stav mostu Legy a navrhnúť riešenie.
T: do 15.10.2011
Z: Predseda komisie
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní ospravedlnení: 4
za: Marek Bencko, Mgr. Marcel Ďorko, Milan Ferenc, Kamila Grisáková, Gabriela Kopnická
neprítomní ospravedlnení: Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Viera Mižigárová, Mgr. Janka Smreková
Zapísala: Viera Lenartová							

Podpísané dňa: 27.09.2011, starosta obce Michal Pačan
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA FK BANÍK SLOVINKY
Úvodom športovej správy chceme oboznámiť verejnosť a športových fanúšikov, že dňom 16.10.2011 sa
skončila jesenná časť súťažného ročníka 2011/2012
o majstrovské body. Chceme oboznámiť fanúšikov
a verejnosť s priebehom jesennej časti.
Začali by sme žiakmi. Už po ukončení jarnej časti
minulého futbalového ročníka som ako predseda
klubu musel za posledné zápasy našich najmenších pochváliť.Za výborné výkony musím pochváliť
aj trénera Jozefa Hudeca. Do nového ročníka sme
vstupovali s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky
tak po stránke hernej ako aj po stránke športovej
disciplíny. Na naše veľké prekvapenie, keďže máme
registrovaných 28 žiakov, čo nám závidia aj iné obce
a mestá, sme ukončili jesennú časť na veľmi peknom
treťom mieste. Prvé miesto nám ušlo iba po dvoch
zbabraných zápasoch, na ktorých sme sa dopustili
veľkých vlastných chýb, ktoré nás veľmi mrzia. Na
začiatku novej sezóny sme si veľmi neverili, ale prvú
polovičku novej sezóny sme ukončili vysoko, čo sme
v žiadnom prípade ako vedenie nepredpokladali. Do
jarnej časti sa určite pripravíme kondične a herne,
aby sme už bojovali iba o prvú priečku v tabuľke. To
sú slová trénera Jozefa Hudeca. Preto sa budeme
snažiť počas celej zimnej prestávky udržiavať našu
mládež aspoň v kondičnej príprave, aby sme na jar
mohli čo najviac pracovať iba s loptami, čo je pre
našu mládež najdôležitejšie.
Dorast: Nový ročník sme začali kvôli organizácií
v najvyššej triede SOFZ, kde zostúpili z piatej ligy štyri
mužstvá. S našim dorastom sme mali trochu vyššie
ciele ako po ukončení jesennej časti minulej sezóny.
Keby nám neboli odobraté body len kvôli lekárskej
pečiatke, mohli sme ukončiť polovicu sezóny v strede
tabuľky (na odobratých bodoch SOFZ-om sa ešte
pracuje, lebo nám boli odobraté určite neprávom).
Tiež k tomu dopomohla absenci dorastencov zo
základu akurát v najdôležitejších zápasoch. Nemôžeme sa na to vyhovárať, ale mládenci, ktorí prišli
od žiakov, nemôžu podať taký výkon ako mládenci,
ktorí končia u dorastu. Veríme, že v jarnej časti nás
absencia hráčov obíde a v tabuľke hodnotenia bude-

ZUMBA SHOW
Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej
hudby a dobrej nálady. Kombinuje latino – americkú
hudbu a latino – americké tance spolu s aeróbnymi
pohybmi. Využíva tance ako Salsa, Merenque, Cumbia, Reaggrton, Flamenco, Hip – hop, Cha – cha,
Samba, Calypso, Belly dance a omnoho viac.
V Slovinkách sme hneď začiatkom letných prázdnin
zorganizovali ZUMBA SHOW. Do prípravy sa zapojili
aj deti, ktoré urobili krásnu výzdobu. Našu mládež
môžeme pochváliť za to, ako sa nám postarala o prípravu výborných miešaných nápojov z mäty, ktoré
po cvičení dobre padli od smädu.
Počas show bolo možné prezrieť si a zároveň zakúpiť
maľované obrazy, športové oblečenie a dámy mali
možnosť nalíčiť sa a nechať si poradiť kozmetickou
poradkyňou Mary Kay.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a podporili
dobrú vec, hlavne zdraviu prospešnú. Taktiež ďakujeme aj tým, ktorí pomohli pri organizovaní akcie.
Veríme, že na budúci rok si to zopakujeme.
Helena Spišáková

me na takom mieste, na aké patríme. Taktiež chcem
poďakovať za vzorný prístup trénerom Vojtekovi J.
a Baranovi J. ml.
Dospelí: Do nového ročníka sme vstupovali s cieľom
udržiavať sa v popredných miestach, hoci máme
veľmi mladé mužstvo dospelých, možno najmladšie
v celom okrese, keďže nám vychádza priemer z 25

registrovaných hráčov 19,16 roka veku hráča. Čo je
akurát vek, ktorým končí dorastenec (devätnásťročný). Aj s takým mladým mužstvom, aké teraz máme,
ešte stále držíme krok a na jar ešte môžeme narobiť
veľkú turbulenciu na popredných miestach preto,
lebo väčšina zápasov sa odohrá na domácej pôde.
A to štyri zápasy za sebou. Najviac nás mrzí posledný odohratý zápas na domácej pôde,v ktorom sme
dokázali iba remizovať a ušli nám zbytočné dva body,
ktoré nám ešte môžu veľmi chýbať. Chlapcov, ktorí
hrávajú za dorast a za dospelých, musíme pochváliť
a poďakovať im, lebo odovzdávajú veľmi veľké úsilie
za obec Slovinky. Veríme, že ich prístupom k futbalu,
aký mali doteraz, sa stanú z nich veľmi dobrí hráči
a určite budú roky veľkou oporou pre obec Slovinky.
Môžem povedať, že sú aj príkladom pre tých, ktorí ich
v nasledujúcich ročníkoch budú nasledovať.
Chcem ešte poďakovať hlavne Erikovi Fricovi, Jarovi
Vojtekovi, Jožkovi Baranovi a ďalším mladým hráčom

A mužstva, ktorí držia mužstvo dospelých a sú tiež príkladom chlapcom z dorastu, ktorí majú striedavý štart
a vypomáhajú A mužstvu. Takýmto prístupom, aký
majú mladí športovci Sloviniek A mužstva,sa určite
na Slovinkách v krátkej budúcnosti bude hrať futbal
na vysokej úrovni. Nedá sa to urobiť z mesiaca na
mesiac, ako si to niektorí fanúšikovia predstavujú.
Chcem ešte poďakovať všetkým športovcom, ktorí sa
tohto roku zúčastňovali na brigádach a ešte sa budú
zúčastňovať na úpravách klziska, že sme spoločnými
silami dokázali upraviť celé futbalové ihrisko novým
trávnatým povrchom, čo bolo veľmi namáhavé. Taktiež sa preložilo zábradlie okolo ihriska, ktoré je teraz
podľa futbalových predpisov, urobili sa lavičky okolo
zábradlia. Najviac nás teší, že sa konečne zastrešili
dve tribúny na sedenie, na ktoré sme potrebovali
vystaviť a zastrešiť sto metrov štvorcových. Ďalej nás
ešte čakajú veľké práce okolo klziska, ktoré musíme
urobiťdo zimného obdobia.
Chceme poďakovať Nižnému urbariátu Slovinky pod
vedením pána Stajska, pretože bez ich pomoci by
sme určite nemohli urobiť práce, ktoré sme urobili
a ktoré nás ešte čakajú. Iba s ich pomocou môžeme
skrášľovať areál futbalového ihriska a urobiť nové
práce (mantinely atď.) na hokejovom klzisku, ktoré je
pre občanov a hlavne mládež Sloviniek potrebné pre
ich zdravie a športovú činnosť, s ktorou sa môžeme
zviditeľniť ako obec Slovinky.
Na záver chcem ešte raz poďakovať všetkým športovcom, ktorí reprezentujú obec Slovinky a záleží im
na dobrom mene Sloviniek.Želám im, aby futbalovú
prestávku športovo využili a nazbierali nové sily do
jarnej sezóny. Nemôžeme zabudnúť ani na našich
verných fanúšikov, ktorí nás neustále povzbudzujú
a v posledných zápasoch jesennej časti si ich aj
naši športovci pochvaľovali. Nemôžem zabudnúť poďakovať aj Obecnému úradu Slovinky, zástupcovi
starostu Milanovi Ferencovi, ktorý nevynechá ani
jednu brigádu a každej takejto akcie na futbalovom
ihrisku sa zúčastní, podporí a povzbudí našu mládež
pri prácach.
Fajth Pavol, predseda FK Baník Slovinky

KYNOLOGICKÝ KLUB V SLOVINKÁCH
Celoročná činnosť kynologického klubu v roku
2011
Pravidelný nedeľný výcvik psov v areáli klubu v čase
od 07.00 do 13.00 hod.
Celoročná údržba areálu klubu (výmena časti pletiva, oprava stolov a lavičiek, oprava prekážkovej
dráhy).
Účasť členov klubu na výstave psov v Košiciach –
Ťahanovce (M. Vereš – Hexa, Š. Lučanský – Čiko,
M. Ščurka – Aiša, s výsledkom veľmi dobrý).
Návšteva kynologických pretekov služobných plemien v Košiciach.
Účasť na medzinárodnej výstave psov vo Veľkej
Ide.
Príprava psov na skúšky SVV1 v areáli klubu v Slovinkách.

Organizácia skúšok SVV1 v areáli kynologického
klubu v Slovinkách.
Ukážky výcviku psov na Dni obce Hnilec za účasti
šiestich psov so psovodmi (p. Daniš, p. Vereš st., p.
Križ, p .Jendruch, R. Vereš a M. Vereš.)
Účasť našich členov na bonitácii psov v Štrbe.
Koncoročné vyhodnotenie výcvikového roka v mesiaci december spojené s posedením.
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO

V týchto dňoch sa po našich troch cintorínoch pohybuje oveľa viac ľudí ako bežne. Každý návštevník tu
prichádza, aby upravil hrob svojich blízkych, položil
veniec, zapálil sviečku a pridal k tomu aj nejakú modlitbu. Veľmi pekný prejav úcty voči zosnulým.

Myslím, že by bolo na škodu, keby sme počas týchto
dní ostali len pri vencoch a sviečkach a aspoň na
chvíľku sa nezastavili. Keby sme v žiare blikajúcich
sviečok i vône čačiny nedovolili našej mysli, aby sa
aspoň na kratučkú chvíľu odpútala od pozemských

vecí a rozmýšľala o skutočných hodnotách, o zmysle
života. Aby hľadala odpoveď na otázku, čo je dôležitejšie v živote - mať, alebo byť? Tri, skoro rovnaké
písmená a tak veľký rozdiel. Môžem mať všetko
- dom, polia, auto, peniaze a predsa nemám nič,
lebo nič z toho, čo som si nahromadil si do hrobu
nevezmem. Nič nemá večnú hodnotu, lebo všetko
materiálne v okamihu mojej smrti stratí cenu, zdevalvuje. Nezachráni ho už nič, ani euro, ani euroval, ani
žiadna vláda na svete.
Oveľa dôležitejšie je byť človekom. Človekom, ktorý
vie pohladiť, pochopiť, podať pomocnú ruku, vyčariť
úsmev na tvári, odpustiť. Lenže na to akosi vo svojom živote pričasto zabúdame. Zabúdame, že sme
bytosť na Boží obraz stvorená, že sme majstrovské
dielo Stvoriteľa a tak aj naše správanie by malo byť
hodné majstra. Žiaľ, skúsenosti nám hovoria čosi iné.
Sme nahnevaní, arogantní, drzí, bezohľadní, urážliví.
Bojujeme proti situáciám a nie emóciám, bojujeme
proti človekovi a nie proti smútku, ktorý nám spôsobil.
Toto všetko je horkým koreňom, ktorý nás oberá
o pokoj duše. A kde niet pokoja, tam niet spásy.
Práve večnú spásu našej duše by sme mali mať pred
svojim zrakom vždy a v týchto dňoch zvlášť.
Victor Hugo povedal: „V očiach mladosti je oheň
a v očiach staroby by malo byť svetlo.“ Želám všetkým
nám, aby každým zapálením sviece na hrobe nám
blízkeho človeka, sa menil oheň našich očí, ktorý
páli, na svetlo, ktoré žiari a príjemne hreje. Aby z našich očí žiarila dobrota, ohľaduplnosť, pokoj a láska.
A potom aj život na tejto zemi bude oveľa krajší.
jeromonach PIMEN
gréckokatolícky kňaz

SPOMÍNAME
V tomto historickom zápase o slobodu a demokraciu našich národov si
s úctou a vďakou spomíname na tých, ktorí v tomto veľkom a ťažkom boji
položili svoje životy.
Dňa 30.09.2011 za účasti duchovných otcov a občanov našej obce, sme
si uctili ich pamiatku zádušnou svätou omšou a kladením vencov pri ich
pamätníkoch.
Nemali by sme zabúdať na tento veľký odkaz Slovenského národného
povstania.
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