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Milí spoluobčania

Celý rok netrpezlivo očakávame obdobie Vianoc a ani sa nenazdáme a ten čas je tu. Prišiel potichu a bezprostredne. Vianoce – vôňa ihličia, sviečok, pohoda a pokoj v duši. Ale dnes veľakrát
absentuje v našom okolí atmosféra predvianočného obdobia, akú sme poznali, keď sme boli
deťmi. Z regálov sa stratia kahance na pamiatku zosnulých a už sú v nich vianočné reťaze, ozdoby a čokoládoví mikuláškovia a anjeli. Všade znejú koledy a mnohé mestá svojou svetelnou
výzdobou pripomínajú Las Vegas. Komerčné Vianoce začínajú už v novembri.
Ale tie ozajstné Vianoce by mali byť v každom z nás po celý rok, každý deň a každú minútu
nášho života. V tento vianočný čas všetci chceme byť dobrí, priateľskí a rozdávať radosť. Dávame
si novoročné sľuby, že sa zbavíme svojich zlozvykov a možno málokedy svoje sľuby naplníme.
Tak si dajme záväzok do nového roka a skúsme byť milí, úctiví, priateľskí a rozdávať radosť
po celý rok, každý deň a každú minútu nášho života.....
Napĺňajme všedné dni spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou,
toleranciou, vzájomnou pomocou a porozumením.
Chcem všetkým popriať v mene svojom, ale aj v mene všetkých zamestnancov Obecného úradu
v Slovinkách, aby obdobie Vianoc prežívali v kruhu svojich najbližších, v pokoji, radosti a šťastí
a Nový rok 2019 privítali s nadšením a otvorenou mysľou pre nové plány a predsavzatia.
Gabriela Kopnická, starostka obce
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príhovor

obec informuje

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH
DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A STAROSTU OBCE, KTORÉ SA
USKUTOČNILI V OBCI SLOVINKY
DŇA 10. NOVEMBRA 2018
Milí Slovinčania,
po dlhej odmlke sa Vám opäť prihováram
prostredníctvom Vášho obľúbeného Slovin
ského občasníka.
V prvom rade sa Vám chcem ospravedlniť
za prestávku vo vydávaní tohto periodika.
Našou snahou je aj naďalej priblížiť Vám ži
vot v našej obci prostredníctvom tlače. Vo
svojom volebnom letáku som sa vrátila do ob
dobia od decembra 2014 do septembra 2018
a aspoň v krátkosti som Vám predstavila naše
aktivity počas obdobia, kedy sa Slovinský ob
časník nevydával.
Veľa bolo otázok, prečo Slovinský občasník
nevychádza, tak sme spojili sily a občasník je
späť, hoci v trošku inom šate. Veľmi nás po
tešil Váš záujem o toto periodikum a chceme
Vám poďakovať za Vašu priazeň.
Je toho veľa, čo sa udialo a mrzí ma, že ne
bol priestor podeliť sa o radosti, ale aj starosti
s Vami.
Takže Slovinský občasník je späť a pri tejto
príležitosti mi dovoľte, aby som sa Vám ako
staronová starostka obce Slovinky poďakova
la za prejavenú dôveru v týchto komunálnych
voľbách.
Uvedomujem si, že táto funkcia je plná váž
nosti, zodpovednosti, ale aj spolupatričnosti,
spolupráce a ľudského porozumenia.
„Chcem pokračovať ďalej v práci, ktorú sme
začali, a spoločne začať pracovať na nových
prospešných projektoch pre ďalší rozvoj našej
obce. Pomáhať všetkým, ktorí pomoc potrebujú. A hlavne spoločnými silami s obecným zastupiteľstvom dôsledne napĺňať poslanie slov
VEREJNÁ SLUŽBA“.
Pri tejto príležitosti mi dovoľte v prvom rade
s úctou, vďakou a uznaním v mene svojom,
ale aj v mene občanov vysloviť poďakovanie
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva
zvoleným v predchádzajúcom volebnom ob
dobí za ich doterajšiu prácu a spoluprácu.
Je tu nové volebné obdobie a som pripra
vená na ďalšie kroky, výsledkom ktorých budú
rozhodnutia v prospech našej obce. Budú
potrebné aj zmeny a niektoré rozhodnutia
nebudú populárne, ale aj také rozhodnutia je
nutné urobiť. Pri našej práci ide o beh na dlhé
trate, na všetko je potrebný čas a veľké množ
stvo skúseností a trpezlivosti.
Chcem popriať všetkým novozvoleným
poslancom veľa úspechov v ich zodpovednej
práci a ešte viac dobrých rozhodnutí vo svojej
funkcii k spokojnosti našich občanov, voličov.
Gabriela Kopnická, starostka obce
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Z 1445 oprávnených voličov využilo svoje volebné právo 746 občanov, čo je 52 %.
Občania zvolili starostu obce a 7-členné obecné zastupiteľstvo.
Starostkou obce bola zvolená pani Gabriela Kopnická s počtom hlasov 353, čo je 47 %.
Druhý kandidát na post starostu obce podľa počtu získaných hlasov
Ing. Jana Bencková získala 244 hlasov, čo je 33%.
Tretia kandidátka Mgr. Mária Kopnická získala 97 hlasov, čo je 13 %.
Štvrtý kandidát pán Lukáš Kandra získal 38 hlasov, čo je 5 %.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
1.) Jana Adamisová, Mgr., nezávislý kandidát, 377 hlasov
2.) Jaroslav Pačan, nezávislý kandidát, 347 hlasov
3.) Gabriela Kopnická, nezávislý kandidát, 321 hlasov
4.) Patrik Stajsko, Bc., nezávislý kandidát, 306 hlasov
5.) Jozef Mnich, Bc., nezávislý kandidát, 282 hlasov
6.) Jozef Hudec, nezávislý kandidát, 269 hlasov
7.) Mária Grisáková, Ing., nezávislý kandidát, 240 hlasov
Mená kandidátov, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva
podľa počtu získaných platných hlasov:
1.) Jana Bencková, Ing., nezávislý kandidát, 232 hlasov
2.) Petronela Ďurčiová, Ing., nezávislý kandidát, 229 hlasov
3.) Lucia Sabová, Mgr., nezávislý kandidát, 223 hlasov
4.) Filip Kopnický, Ing., nezávislý kandidát, 219 hlasov
5.) Peter Zavada., nezávislý kandidát, 209 hlasov
6.) Tomáš Pačan, Bc., Kresťanskodemokratické hnutie, 200 hlasov
7.) Dominik Ďorko, Mgr., nezávislý kandidát, 185 hlasov
8.) Slávka Michňová, Mgr., Občianska konzervatívna strana, 172 hlasov
9.) Anna Čechová, SMER- sociálna demokracia, 165 hlasov
10.) Ján Nunhart, Kresťanskodemokratické hnutie, 148 hlasov
11.) Denisa Dorková Varechová, nezávislý kandidát, 89 hlasov

ZATEPLENIE MŠ
V mesiaci apríl 2017 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR „Zvýšenie energetickej
účinnosti MŠ v Slovinkách“ v sume 268 453€.
Žiadosť bola podaná v roku 2017, ale schválená v roku 2018. V mesiacoch október a november 2018 prebiehala realizácia projektového
zámeru. Projekt rieši zvýšenie energetickej
účinnosti Materskej školy v Slovinkách tak, aby
budova spĺňala požiadavky na energetickú
hospodárnosť budovy podľa platných právnych predpisov. Realizáciou projektu bude
dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia.
Budova MŠ je existujúca stavba , ktorá pozostáva z dvoch prepojených pavilónov, ktoré tvoria jeden funkčný celok. Pavilón hospodárskej časti je jednopodlažný s polozapusteným suterénom,
pavilón materskej školy tvoria dve nadzemné podlažia. V rámci projektovej dokumentácie je riešené: zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie strechy, zateplenie stropu 1. PP
v hospodárskej časti MŠ, výmena otvorových výplní (okná, dvere) – výplne, modernizácia/výmena zdroja tepla – osadenie tepelných čerpadiel a hydraulické vyregulovanie rozvodov tepla. Na
vetranie objektu sú navrhované lokálne rekuperačné jednotky. Je zabezpečená ochrana budovy
bleskozvodom, zmena vnútornej plynofikácie, fotovoltaika a výmena existujúcich svietidiel za
nové úsporné led osvetlenie.
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z poslaneckej lavice

ÚDRŽBA MIESTNEJ
KOMUNIKÁCIE
V mesiacoch november – december prebiehala údržba miestnej komunikácie v časti obce,
kde obyvatelia Zákuťa budú mať po prvý krát
asfaltový podklad na komunikácii. K tejto stavbe sa pristupovalo veľmi precízne z dôvodu, že
pomerne často dochádzalo k poškodzovaniu
odvodňovacieho kanála ťažkými nákladnými
motorovými vozidlami.

USTANOVUJÚCE
ZASADNUTIE
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 29. 11. 2018 sa v zasadačke Obecného
úradu v Slovinkách konalo ustanovujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovinkách. Zasadnutie otvorila starostka obce
Gabriela Kopnická a privítala prítomných. Po

otvorení zasadnutia a hymne Slovenskej republiky odovzdala slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie Ing. Anne Mnichovej,
ktorá oboznámila občanov s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. Novozvolená starostka obce a novozvolení poslanci
obecného zastupiteľstva svojím podpisom
pod text sľubu sľub slávnostne zložili. Starostka obce svojím príhovorom poďakovala občanom za podporu, doterajším poslancom za ich
činnosť a novozvoleným poslancom popriala veľa úspechov v rozhodovaní v prospech
obce. Ďalej sa zasadnutie riadilo schváleným
programom.

•

•

PREDSTAVUJEME VÁM NOVOZVOLENÝCH POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SLOVINKÁCH:

Jana Adamisová, Mgr.

Jozef Mnich, Bc.

Patrik Stajsko, Bc.

Ďalšími novozvolenými
poslancami sú:

Jana Bencková, Ing.,
Mária Grisáková, Ing.
Fotografie menovaných,
nám do uzávierky
čísla nebobli doručené.

Jozef Hudec

Jaroslav Pačan
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MATERSKÁ ŠKOLA SLOVINKY
Milí Slovinčania!
Dostala som príležitosť prihovoriť sa Vám po dlhšej odmlke v tomto „Vašom občasníku“. Na dvere už klope nový rok a pýta sa nás, čo sme v tom
predchádzajúcom dokázali, ako sme ho prežili. Skúsim preto krátko bilancovať, čo nové sa udialo v našej - vašej materskej škole.
Z MŠ nám do prvého ročníka ZŠ odišlo 14 detí. Veríme, že sa im v škole darí a na chvíle prežité v MŠ spomínajú s radosťou. V tomto školskom
roku máme MŠ naplnenú na 100%, zapísaných je 49 detí, z toho 21
predškolákov, preto ma veľmi mrzí, že sme nemohli vyhovieť všetkým
podaným žiadostiam. Verím, že v nadchádzajúcom roku sa nám podarí
vyhovieť všetkým rodičom, ktorí budú mať záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v MŠ.
Počas celého školského roka sme sa snažili pripraviť pre deti aktivity,
ktoré im prinášali radosť, poučenie, ale aj nové skúsenosti a vedomosti. Či už to boli divadelné predstavenia, aktivity zamerané na podporu
pohybu a zdravia, návšteva sokoliarov s najväčšími dravými vtákmi žijúcimi na našom území, alebo návšteva „Mestečka povolaní“ v Košiciach,
či výstava krásnych ručných prác. Všetky tieto akcie boli pre deti nielen
zaujímavé, ale otvárali im aj možnosti spoznávať niečo nové – nepoznané. Viac sa o týchto aktivitách dozviete na našom webovom sídle www.
msslovinky.sk, ktoré je pravidelne aktualizované.
Čo nám však prinieslo najväčšiu radosť? Určite to, že zriaďovateľ MŠ
– teda Obec Slovinky, uspela vo výzve EÚ a bol schválený projekt na
zateplenie MŠ. Pravdou je, že nám jeho realizácia priniesla zopár vrások, pretože na miesto plánovaného júla sa práce začali realizovať až
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v októbri. S pomocou a pochopením „našich“ rodičov, ktorí boli ochotní a súhlasili s čiastočným obmedzením prevádzky, keď sme to najviac
potrebovali (realizovali sa stavebné úpravy vo vnútorných priestoroch
MŠ) sa nám podarilo zvládnuť zdanlivo nedosiahnuteľné. Materská škola má „nové šaty“ a myslím si, že môže byť na ne hrdá. Nielen skrášlili
budovu, ale prinesú aj úžitok vo forme úspor energetických nákladov.
Okrem nového vzhľadu MŠ sa deti v septembri potešili aj novým
hracím prvkom na školskom dvore – šmykľavke a autíčku. Staré prvky
doslúžili a aby sme zabezpečili bezpečnosť detí pri hre, bolo nutné ich
vymeniť. To sa nám podarilo v spolupráci s obcou, s rodičmi, sponzorom a vďaka prispievateľom 2% z daní. Len vďaka ich finančnej podpore sme dokázali tieto hracie prvky zakúpiť. Aj touto cestou im chcem
vysloviť svoje poďakovanie za všetky deti z našej MŠ.
Príchod nového roka však neznamená len bilancovanie, ale aj plánovanie do budúcnosti. Ani my nechceme „zaspať na vavrínoch“, ale
plánujeme ďalšie úpravy, ktoré spríjemnia pobyt detí v MŠ. Verím, že
v dobrej spolupráci s obecným úradom, s obecným zastupiteľstvom
a rodičmi sa nám podarí naplniť naše predsavzatia.
O pár dní nám zazvonia vianočné zvonce a ohlásia príchod najkrajších sviatkov v roku. Preto vám – všetkým čitateľom Slovinského občasníka, ale aj všetkým občanom Sloviniek prajem:
Až sviatočné zvony odbijú polnoc a oznámia príchod čarokrásnych
Vianoc, zabudnite hneď na všetky starosti a prežite chvíle v zdraví, šťastí
a radosti. Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma, nech zďaleka Vás obchádza nešťastie a zloba. Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom. Nech tichá hudba veselosti
počas Vianoc znie, nech Vám ten ďalší rok, pokoj, zdravie, lásku a šťastie
prinesie. 			
riad. MŠ: Mgr. Lučanská Eva
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOVINKY
Máme za sebou prvý štvrťrok školského roka 2018/2019 a pred koncom kalendárneho roka môžeme bilancovať, čo všetko sa nám v tomto
období podarilo, v čom sme boli úspešní, či akým spôsobom v našej
škole pracujeme.
Naša škola žije aktívnym životom, ktorý sa prejavuje v rôznych oblastiach – v športe, umeleckej či literárnej činnosti. Spomenieme aspoň
niektoré.
Žiaci našej školy sa veľmi aktívne zúčastňujú rôznych športových
súťaží a inak tomu nie je ani tento školský rok. Pod vedením p. Susovej
sa žiaci zúčastnili malého futbalu, cezpoľného behu a tradične Behu ulicami Krompách. Vďaka tak patrí aj rodičom, ktoré svoje deti v športovej
aktivite a reprezentácii našej školy podporujú.
Už samozrejmosťou sa stala jesenná Šarkaniáda, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Obecným úradom v Slovinkách na športovom
ihrisku 7.novembra 2018. Spoločne sme strávili príjemné popoludnie,
kedy deti s rodičmi prezentovali svoje šarkany a najkrajšie šarkany boli
samozrejme odmenené zaujímavou cenou.
V rámci rozvoja čitateľských zručností si žiaci štvrtého ročníka
pod vedením Mgr. Jitky Šimoňákovej a Mgr. Vladimíry Vaľkovej pripravili zaujímavú aktivitu pre svojich mladších spolužiakov. Štvrtáci si pod-

ľa vlastného výberu prečítali päť kníh a na spoločne strávenej hodine
s druhákmi prerozprávali krásne príbehy, ktoré všetkých preniesli do
ríše rozprávok a čarodejných bytostí. Druháci napäto počúvali a určite
očakávali šťastný koniec každého príbehu, keďže v rozprávkach víťazí dobro nad zlom. Nechýbali ani krásne ilustrácie, ktoré určite potešili
oko nejedného žiaka.
Európsky deň jazykov
Inovatívne formy vyučovania v našej škole využívame aj pri výučbe
cudzích jazykov. V dňoch od 8.10. 2018 do 12.10. 2018 na vyučovacích
hodinách anglického jazyka prebiehal zaujímavý projekt - Európsky
deň jazykov. Podstatou tejto aktivity bolo oboznámenie sa s rôznymi
cudzími jazykmi a pojmami v týchto jazykoch. Prostredníctvom hier
a zaujímavých jazykových kvízov žiaci 9. ročníka priblížili cudzie jazyky
svojim mladším spolužiakom.
Keďže Vianoce sa blížia závratnou rýchlosťou, aj naša škola sa už
,,obliekla“ do vianočných šiat. Na chodbe nám krásne svieti vianočný
stromček, okná zdobia vianočné sviečky a triedy sú vyzdobené ozdobami. Deti navštívil aj Mikuláš, ktorý ich spoločne s anjelmi, čertmi
a škriatkami obdaroval sladkým darčekom.
V tomto vianočnom období Vám chcem, milí občania, z úprimného
srdca zaželať krásne, spokojné a ničím nerušené prežitie Vianoc v kruhu
svojich najbližších. PaedDr. Lenka Dzuriková, riaditeľka ZŠ, Slovinky 71

zo života organizácií pôsobiacich v obci

KLUB DÔCHODCOV
A ZDRAVOTN POSTIHNUTÝCH
Ustanovujúca schôdza Klubu dôchodcov sa konala 4.10.2011, kde 16
účastníkov zvolilo 5-členný výbor a schválilo výšku členského príspevku 3,- EUR. Zároveň sa členovia dohodli na zoznamovacom stretnutí,
ktoré sa uskutočnilo 22.10.2011 a na ktoré prišlo 30 členov. Členská
základňa mala k tomuto dátumu už 45 členov. V tomto roku sa členovia
Klubu stretli ešte raz na Katarínskom posedení s počtom členov 48.
V roku 2012 mal Klub naplánovaných 12 akcií, z ktorých sa uskutočnilo 10. Okrem 7-mich posedení, to bola návšteva Divadla v Prešove,
EĽRO v Kežmarku a v júni bol guláš v záhrade baru Legy. Počet členov
narástol na 58, preto bolo potrebné posilniť 5–členný výbor o ďalšie
2 členky, keďže to boli a dodnes sú práve títo ľudia, ktorí vykonávajú
všetky práce spojené s akciami a posedeniami. V tomto roku sme na
návrh členov Klubu začali vyberať aj príspevok na občerstvenie a to vo
výške 1,- EUR, pri finančne náročnejších akciách /guľáš, jedlo dodané
z reštaurácie/ prispievajú členovia poplatkom 1,50 alebo 2,- Eurá. Členské na rok je stále vo výške 3,- EUR.
V rokoch 2013 až 2018 sme uskutočnili 46 posedení, 5 akcií „Guláš“, 2 návštevy kúpalísk na Slovensku,2 výlety na kúpalisko v Maďarsku
a 5 návštev divadelných predstavení v Košiciach. Členská základňa sa
menila z roka na rok, prišli k nám noví členovia, niektorí odišli – žiaľ aj
navždy. K 31.12.2017 mal Klub 35 platiacich členov, tento stav sa roku
2018 nemenil.
Stretnutia a posedenia sa snažíme spestriť rôznymi akciami – tak
napr. v mesiaci október nám boli zaspievať a zarecitovať deti z MŠ, na
niektoré akcie prišiel harmonikár, spoločne oslavujeme životné jubileá
členov a snažíme sa v rámci možností, aby nielen posedenia, ale celoročný program bol zaujímavý a pestrý. Máme však jeden problém a to
najmä pri organizovaní výletov. Členská základňa s počtom 35 ľudí je
príliš malá na to, aby sme dokázali efektívne z vlastných radov vyťažiť
autobus, preto sa snažíme doplniť počet účastníkov z radov obyvateľov
obce – nečlenov. Aj keď je to organizačne náročnejšie , zatiaľ to zvládame a verím, že sa naša základňa rozrastie a prídu k nám aj tí, ktorí
doteraz váhali, alebo možno ani nevedeli, čo všetko sa v Klube deje.
Na záver chcem teda pozvať všetkých, ktorí ešte „u nás“ neboli, príďte sa pozrieť a ak sa Vám to zapáči, posilnite naše rady. Stačí prísť na
ktorúkoľvek akciu vyhlásenú v obecnom rozhlase a my Vás srdečne privítame. 		
Ing. Anna Mníchová, predsedníčka Klubu
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dianie v obci v obrazoch

24. 10. 2018 - Úcta k starším - naši jubilanti

7. 11. 2018 - Šarkaniáda

11. 11. 2018 - 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

2. 11. 2018 - Zapálenie prvej sviečky na adventnom venci

7. 12. 2018 - Svätý Mikuláš
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návraty do minulosti

VIANOCE
Najkrajšie a najdôležitejšie sviatky v Slovinkách boli vždy Vianoce. Štedrý večer bol
skromný, pretože do polnoci bol prikázaný
pôst. Na stole nesmeli chýbať lokše, varený
suchý hrach, varené sušené slivky, cesnak,
šípky a med. V rohu stola pod obrusom
bol peceň chleba, pri ňom peniaze a zrno,
aby nebola v dome chudoba a bola dobrá
úroda. Slivky boli pri suchej chorobe, hrach
proti vredom, cesnak proti siedmim chorobám, šípky pre tuhé zdravie a med pre dobrý život. Pod stolom
musela byť sekera, povrieslo zo slamy, reťaz (nabúch). Keď bolo všetko pripravené, jeden z rodinných príslušníkov šiel po vodu so žochtárom. Pred zvonením sa naberala voda dolu prúdom, čo najviac, rýchlo sa
utekalo domov a jeden z prítomných sa opýtal: Čo si doniesol? Príchodiaci trikrát povedal: Žolte maslo, hustú smotanu. Vošli obaja dnu, žochtár sa postavil do kúta vedľa stola. Na stromčeku sa zapálilo svetlo a všetci
si posadali k stolu. Nasledovalo modlenie, každý dostal medový krížik na čelo, zjedol kúsok lokše so šípkou,
medom a cesnakom. Do žochtára dal každý za lyžicu surovín, ktoré boli na stole. Kuriozitou Sloviniek je
jedenie pražených údených rebierok a údenej klobásy po polnočnej omši, po prísnom pôste.
				
SILVESTER
V Slovinkách bol na Silvestra zvyk „ chodžiňa po bubnovaňu“. Čeľaď (mládež), ale aj ľudia v strednom veku
chodili okolo polnoci od domu k domu so spevom „Stary ruk išol a novy prišol, staromu se poďakujme
a novy ruk privitajme...“, „Do šašu Haničko, do šašu...“, pričom spevom, hlučným bubnovaním na pokrievky
od hrncov a zvoncami vyháňali z domov zlé sily a následne vinšovali domácim do nového roka hojnosť
úrody a statku. Domáci nočných vinšovníkov počastovali koláčmi a pálenkou. Na Nový rok sa snažili susedia
jeden druhého prekabátiť (vraj tak sa im bude vodiť po celý rok).

pripravujeme

JANUÁR 2019
1. 1. 2019 - privítanie Nového roka

Nový rok spoločne privítame 1. 1. 2019 o 17.00 hod pri Obecnom úrade v Slovinkách novoročným ohňostrojom a kultúrnym programom.

23. 1. 2019 – Slávnostné uvítanie novorodencov do života

V stredu 23. 1. 2019 o 15.00 hod. sa uskutoční slávnostné uvítanie novorodencov do života. Týka sa detičiek narodených v roku 2018.
Slávnostný akt privítania novorodencov sa vykoná na základe žiadosti rodičov, ktorí majú trvalý pobyt v Obci Slovinky.
Nevšednú chvíľu v kruhu najbližších malému občanovi našej obce bude pripomínať malý dar samosprávy a pamätná plaketa.
Prosíme záujemcov o uvítanie detí do života, aby doručili žiadosť o účasť na slávnostnom
akte uvítania na Obecný úrad v Slovinkách v termíne do 16. 1. 2019.

FEBRUÁR 2019
16. 2. 2019 Slovinské fašengy

Aj v roku 2019 chceme zorganizovať fašiangové stretnutie našich občanov pri zabíjačkových pochúťkach, sladkých pankuškách,
hriatom a dobrej hudbe na Slovinských fašengoch.

MAREC 2019
22.03.2019 – Noc kníh na úrade

Stáva sa už tradíciou v marci - mesiaci kníh usporiadať pre žiakov Základnej školy v Slovinkách „Noc kníh na úrade“.
Spoločné chvíle trávia pod dohľadom svojich učiteľov a zamestnancov obecného úrade pri súťažiach, čítaní kníh a premietaní rozprávok.
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„S nami Boh,“ takto spievame počas sviatkov Narodenia Pána na veľkom povečerí. Toto proroctvo, ktoré už pred tisíckami rokov zvestoval prorok Izaiáš
sa naplnilo a v týchto dňoch si ho nielen pripomíname, ale oslavujeme. Slávime, že Boh vo svojej láske sa rozhodol skloniť k človekovi a zostúpiť na túto
zem, aby mu ľudskými slovami zvestoval svoju lásku, aby sa pre človeka stal
osobným Bohom, nielen akýmsi abstraktnom, ale Bohom blízkym, Bohom,
ktorý vstupuje do vzťahu s človekom. Toto tajomstvo slávia kresťania po celom svete.
„S nami Boh!“ Táto pravda dnes túži vstúpiť i do tvojho srdca, aby ti priniesla
istotu, že Boh na teba myslí, že Boh je s tebou, že Bohu záleží na tvojom živote a túži ti priniesť svoj pokoj. Ak dovolíš, aby sa tieto sviatky stali miestom
a časom stretnutia sa s Bohom, zažiješ toho, ktorý prichádza nielen do vzdialeného mestečka Betlehema, ale do tvojho srdca, kde prinesie svetlo nádeje
a nový pohľad na život.
„S nami Boh!“ Prajem Vám, všetkým obyvateľom našej obce, aby táto pravda
vstúpila do rodiny každého z Vás. Aby láska, ktorú priniesol Kristus, premieňala všetky manželstvá, obnovovala vzťahy v rodinách, uzdravovala susedské vzťahy, ale v prvom rade, oživila náš vzťah k Spasiteľovi, aby sme s radosťou mohli vyznávať Christos raždajetsja!
o. Tomáš Mikunda

Vianočné priania
Touto cestou ďakujeme všetkým svojim priaznivcom za ich podporu počas celého uplynulého roka 2018 ,
ktorý sa pomaly chýli ku koncu a zároveň prajeme všetko dobré v tom nasledujúcom roku. Pevne veríme,
že nový rok bude bohatý nielen na športové zážitky, ale prinesie do života každého jedného z nás pokoj,
radosť, zdravie, šťastie a množstvo ďalších príjemných situácií.
Vedenie OŠK Slovinky
A ja Vám vinšujem na totu svatú Veliju šitko toto, čo Vám treba. Lásku, zdravia, pokoj, chliba, a ku tomu
veľkoho požehnaňa Božoho od Ježiška maloho. Christos raždajetsja!
Helena Perháčová, vedúca FSk Slovinka
Výbor a Dozorná rada Pozemkového spoločenstva Urbariát Nižné Slovinky praje všetkým občanom
našej obce k nasledujúcim Vianociam veľa zdravia, pokoja, šťastia, radosti a do nového roku 2019
hodne božích milostí!
Peter Stajsko, predseda PS Urbariát Nižné Slovinky
V mene Baníckeho cechu v Slovinkách prajem všetkým občanom Obce Slovinky, aby Vianočné sviatky prežili
v zdraví a šťastí v kruhu svojej rodiny a aby sa im v novom roku 2019 splnili všetky ich aj najtajnejšie priania.
Gabriela Kopnická, predsedníčka BC Slovinky
Veselé Vianoce, šťastný Nový rok, Božie požehnanie na každý krok, ku práci zdravíčka a na stôl chlebíčka,
do srdca radosti, do duše milosti, anjel pokoja nech u vás prebýva a láska Krista Pána nech u Vás spočíva.
To celým Slovinkám praje a počas Vianočných sviatkov vyprosuje
d.o. Jozef Palušák
Nech sú pre všetkých občanov Sloviniek tieto Vianočné sviatky žiarivé a radostné.
Nech sa všetky želania a sny stanú skutočnosťou a nech pocit radosti a spokojnosti
naplní životy všetkých počas celého roka 2019.
Za Klub dôchodcov a zdravotne postihnutých pri Obci Slovinky praje predsedníčka Klubu
Ing. Anna Mnichová a členky výboru.  
Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič nezruší. V novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.
Praje ORM Slovinky

