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Vážení spoluobčania,
do rúk sa Vám dostáva prvé číslo Kolinovského občasníka.
Účelom vydávania občasníka je snaha zabezpečiť informovanosť občanov o dianí a hospodárení
v obci, o činnosti volených orgánov, o plánovaných aktivitách, ako aj o spoločenskom, kultúrnom
či športovom dianí v obci.
Je to jeden zo spôsobov, ako umožniť občanom aktívne sa podieľať na veciach verejných.
Každý začiatok je ťažký, o to viac, ak rozvoj a modernizácia stagnujú, a začína sa, tak
povediac, „od nuly“. Je to však výzva, výzva naplniť priority, ktoré som si predsavzala.
Silvestrovský punč a privítanie nového roka 2019 bol začiatok v prehlbovaní
medziľudských vzťahov, vytváraní pocitu súdržnosti a spolupatričnosti. Hokejový turnaj O pohár
starostky obce sa niesol v podobnom duchu a s podobným zámerom. Verím, že všetci, ktorí sa ho
aktívne alebo v podobe divákov zúčastnili, boli spokojní a odnášali si domov len pozitívne zážitky.
Touto cestou sa chcem POĎAKOVAŤ všetkým tým, ktorí z vlastnej iniciatívy, nezištne a
vo svojom voľnom čase zabezpečili a osadili vianočný stromček, pripravovali ľadovú
plochu, podieľali sa na príprave hokejového turnaja, či iným spôsobom prispeli k správe obce.
Jitka PUHALLOVÁ
starostka obce
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Prvoradou prioritou sú však investičné projekty ,zveľaďovanie majetku obce k spokojnosti jej
obyvateľov, a preto mi dovoľte predstaviť Vám najbližšie zámery:
Multifunkčné ihrisko prispeje v obci k rozvoju športu a pohybovej aktivity. Výber lokality
bol obmedzený z dôvodu vlastníckych vzťahov, najvhodnejšou alternatívou bola časť obce
„Morniská“. Toho času je spracovaná projektová dokumentácia a prebieha stavebné konanie.
Predpokladané financovanie je zložené z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a taktiež z vlastných príp. iných zdrojov.
Detské ihrisko má ponúknuť deťom možnosť aktívneho a zmysluplného využitia voľného času
a hravou činnosťou podporiť rozvoj ich motorických zručností. Obec v tomto období
spracováva žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu - z Ministerstva vnútra SR.
Prevažná časť detských hracích zostáv v areáli obecného úradu a v časti obce „Morniská“ bola
v priebehu roku 2018 odstránená.
Výstavbou kamerového systému chceme prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, ochrane majetku
obce a udržiavaniu verejného poriadku. Preto bol spracovaný projekt a podaná žiadosť
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie
kriminality pre rok 2019.
Najdôležitejšou prioritou je však vodovod a kanalizácia, preto som z vlastnej iniciatívy
vyvolala stretnutie s riaditeľom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Poprad – investor
stavby, ktorý potvrdil, že v tomto roku bolo vyčlenených 150 000 eur na výstavbu úseku medzi
mestom Krompachy a obcou Kolinovce, prípadne aj časť úseku obce od železničného mosta po
obecný úrad. Napriek tomuto prísľubu, budem naďalej vyvíjať maximálne úsilie, aby práce na
vodovode a kanalizácii pokračovali a boli ukončené čo najskôr a v plnom rozsahu.
Priebežne sa pracuje na odstraňovaní dlhodobého problému s výpadkom elektriny na
verejnom osvetlení počas nepriaznivého počasia v časti obce „Vyšný koniec“. Z dôvodu
zníženia nákladov za spotrebu elektrickej energie sa klasické žiarovky postupne vymieňajú za
LED žiarovky.
Na podporu vytvárania pracovných miest, ktoré budú zabezpečovať správu a údržbu
obecného majetku a verejných priestranstiev bola podaná žiadosť o dotáciu z Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny.
Toto je časť práce a zámerov, na ktorých sa intenzívne pracuje. Verím, že výsledkom tejto
snahy budú zrealizované zámery, čím sa prispeje k zveľadeniu a rozvoju našej obce.
Pri tejto príležitosti Vás chcem, milí spoluobčania, požiadať o spoluúčasť na upratovacích
prácach v mesiaci apríl, kedy si celý svet pripomína Deň zeme. V rámci tejto aktivity budú
v obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery na bio odpad.
Jitka Puhallová
starostka obce
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Vyňaté z rokovaní obecného zastupiteľstva
Dňa: 10.12.2018:
 O výsledkoch volieb do
orgánov samosprávy obce, ktoré
sa konali 10.11.2018 informoval
predseda miestnej volebnej
komisie pre voľby do orgánov
samosprávy obce pre volebné
obdobie r. 2018 – 2022 Mgr.
Juraj Čurilla, ktorý odovzdal
starostke obce ako aj poslancom
OZ osvedčenia o zvolení.
 P. Jitka Puhallová, ako
novozvolená starostka obce
Kolinovce, zložila sľub starostu
obce,
čo
potvrdila
vlastnoručným
podpisom.
Starostka
obce
vyzvala
novozvolených poslancov OZ Oľgu
Barbušovú,
Eriku
Borženskú, Vlastu Borženskú,
JUDr. Mareka Čuchrana a Mgr.
Dagmaru Lopatkovú k zloženiu
sľubu.
Sľub
potvrdili
vlastnoručnými podpismi.
 Príhovor
starostky
obce
Vážené dámy, vážení páni,
panie poslankyne, pán poslanec,
milí hostia.
Úvodom sa chcem v prvom rade
poďakovať všetkým občanom
za účasť v komunálnych
voľbách, čím vyjadrili svoj
záujem o rozvoj našej obce, ale
zvlášť sa chcem úprimne a zo
srdca poďakovať tým občanom ,
ktorí mi svojim hlasom prejavili
dôveru. Srdečne blahoželám
novozvoleným
poslancom
obecného zastupiteľstva k
získanému mandátu . Chcem
vyjadriť presvedčenie, že od
prvých
chvíľ
a
počas
nasledujúcich štyroch rokov
spoločne vynaložíme všetky
sily, nemalé osobné úsilie, svoj
um a vedomosti k tomu, aby sme
zveľadili našu obec. Stojí pred
nami zodpovedná a nie ľahká
práca pri správe vecí verejných.

Ako sa jej zhostíme, ako bude
prebiehať a aké budú jej
výsledky, to záleží od nás
všetkých, od našej spolupráce,
od vzájomného rešpektovania
sa, a od úcty k názoru toho
druhého
pri
hľadaní
a
presadzovaní spoločného dobra.
Pri tejto príležitosti mi dovoľte v
mene svojom ale aj v mene
občanov, vysloviť poďakovanie
teraz už bývalému starostovi
obce Vincentovi Bačovi a
predchádzajúcim
poslancom
obecného zastupiteľstva za ich
doterajšiu prácu .Na záver nám
chcem
popriať
veľa
porozumenia,
dobrých
rozhodnutí a želajme si
navzájom
zdravie,
silu,
vytrvalosť a hlavne spokojnosť
našich občanov, voličov.
 P. Mária Čečová
odovzdala bývalému starostovi
ďakovnú plaketu.
 Zástupca starostu obce
nebol navrhnutý, pričom OZ
zobralo na vedomie podmienky
menovania zástupcu starostu
obce - § 13b ods. 1 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov na výkon funkcie
zástupcu starostu obce.
 OZ
jednohlasne
schválilo Komisiu na ochranu
verejného záujmu v zložení:
predseda
JUDr.
Marek
Čuchran
členovia:
Oľga
Barbušová a Vlasta Borženská.
Zriadenie ostatných komisií
bude OZ rokovať na budúcom
zastupiteľstve,
t.j.
po
preštudovaní
potrebných
obecných
materiálov
a po
zvážení potrieb obce.
 Obecné zastupiteľstvo
jednohlasne určilo mesačný plat
starostke obce Kolinovce v
súlade so zákonom č. 253/1994

Zb. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov v rozsahu
určenom doterajším obecným
zastupiteľstvom Uznesením č.
49/08/2018 zo dňa 17.8.2018
ako
násobok
priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom
hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR a
koeficientu 1,83 podľa počtu
obyvateľov.
Dňa: 16.12.2018:
 Starostka
obce
informovala poslancov, že dňa
30.10.2018 predchádzajúce OZ
uznesením
č.62/10/2018
zobralo na vedomie návrh na
úpravu VZN č. 3/2012 o
miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO formou
dodatku. V roku 2017 boli
náklady obce za
vývoz
komunálneho odpadu
cca 5 400,- €, v roku 2019 sú
očakávané
náklady
v
porovnateľnej
výške,
čo
predstavuje cca 10,50 € na
obyvateľa
pri
520
poplatníkoch. Poslanci sa
postupne vyjadrili k téme a
predložili návrh na úpravu
sadzby poplatku na sumu 8,50 €
za osobu a kalendárny rok,
pričom za poplatok občan
dostane 5 ks žetónov na
osobu/rok. Ak by počet žetónov
na osobu/rok bol nepostačujúci,
bude poplatníkovi na požiadanie
vydaný ďalší žetón na OcÚ
Kolinovce zdarma.
 Poslanci OZ schvaľujú
starostke
obce
používanie
súkromného
motorového
vozidla na pracovné cesty, príp.
na pracovný účel, pretože obec
nevlastní služobné motorové
vozidlo.
 Starostka obce ďalej
informovala
poslancov
o
činnosti Miestnej akčnej skupiny

KOLINOVSKÝ OBČASNÍK
Sľubica, ktorej členom je aj obec
Kolinovce, a o možnosti
čerpania
finančných
prostriedkov v roku 2019 v
sume cca 46 000 € a to na
výstavbu,
prípadne
rekonštrukciu ihriska, verejných
priestranstiev a kultúrneho
domu. Revitalizáciu verejných
priestranstiev by bolo vhodné
robiť až po ukončení prác na
výstavbe
vodovodu
a kanalizácie. Na rekonštrukciu
kultúrneho domu je potrebný
väčší
objem
finančných
prostriedkov, príp. je to možné
robiť na etapy alebo využiť
možnosti v rámci výziev
zameraných
na
zníženie
energetickej náročnosti budov.
Do úvahy by pripadala výstavba
multifunkčného
ihriska
s
umelým trávnikom na letné
športy pri spolufinancovaní
obce a zdrojov mimo verejného
sektora, čím sa vytvoria
podmienky k rozvoju športu a
aktívnemu využitiu voľného
času pre širokú verejnosť.
Rozpočet počíta s kapitálovými
výdavkami vo výške cca 26 000
€. Poslanci po prerokovaní
možnosti investičnej výstavby v
r. 2019 súhlasia so spracovaním
projektovej dokumentácie na
multifunkčné ihrisko (18x33m).
Jednou z vhodných lokalít sú
Morniská.
 Starostka
obce
predniesla poslancom návrh na
silvestrovský ohňostroj spojený
s vianočným punčom a čajom
sponzorovaným starostkou, v
prípade priaznivého počasia aj s
otvorením klziska. Poslanci sa
dohodli na silvestrovskom
ohňostroji o 00:30 hod. pri
vianočnom stromčeku pred
obecným úradom v spojení s
prípitkom, ktorý sponzoruje
starostka a prítomní poslanci
OZ.
Dňa: 07.02.2019:
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 od 07.02.2019 starostka
obce poverila Mgr. Dagmaru
Lopatkovú
za
zástupcu
starostky obce
 OZ schválilo zriadenie
Komisie stavebnej, ochrany
životného
prostredia
a verejného poriadku, pričom
OZ za predsedu danej komisie
zvolilo
JUDr.
Mareka
Čuchrana a zvyšní poslanci
tvoria členov komisie pre
volebné obdobie 2018-2022.
 Taktiež
bola
OZ
schválená Komisia pre kultúru
a šport, pričom OZ za
predsedu
zvolilo
Oľgu
Barbušovú a zvyšní poslanci
tvoria členov komisie pre
volebné obdobie 2018-2022.
 Úlohou komisií je byť
poradným,
iniciatívnym
a
kontrolným orgánom pri OZ.
 Ekonómka OcÚ, Mgr.
Gabriela Kožárová, predložila
poslancom Inventarizáciu obce
k 31.12.2018,
pričom
po
porovnaní skutočných stavov
zistených fyzickou inventúrou
a účtovných stavov neboli
zistené žiadne inventarizačné
rozdiely.
 Z dôvodu
PN
kontrolóra, starostka predložila
poslancom Správu hlavného
kontrolóra obce za rok 2018,
pričom kontrolou nebolo zistené
porušenie zákona
 OZ schválilo Zásady
odmeňovania poslancov OZ,
pričom podstatnou navrhovanou
zmenou
pri
odmeňovaní
poslancov je odmena poslanca
za účasť na celom zasadnutí OZ
a na zasadnutí komisie.
 Podľa novely zákona
o obecnom zriadení odmenu
zástupcovi obce určuje starosta
obce.
 OZ ďalej schválilo
Rozpočtové opatrenia č. 1/2019
na zmenu rozpočtu obce a to
z dôvodu navýšenia výnosu

dane
z príjmov
územnej
samospráve
a úprave
výdavkových
položiek
súvisiacich so zámermi obce
 Starostka
obce
predložila návrh Smernice č.
1/2019 o poplatkoch za odplatné
služby obce Kolinovce, ktorá
upravuje poplatky za odplatné
úkony a služby a výšku úhrad za
prenájom majetku obce
 Starostka informovala
o začatých
projektových
zámeroch obce: Projektová
dokumentácia na multifunkčné
ihrisko, prípravné práce na
stavebné povolenie a realizáciu
stavby.
 V spracovaní je žiadosť
o finančné prostriedky na detské
ihrisko z Úradu vlády SR – tu
prebiehajú prípravné práce
k územnému konaniu
 Obhliadkou kultúrneho
domu došlo k predbežným
rokovaniam na spracovanie
projektovej
dokumentácie
k stavebnému povoleniu na
rekonštrukciu kultúrneho domu.
 Starostka
obce
informovala aj o výsledku
valného zhromaždenia PVS, a.s.
Poprad
a o predpokladaných
obdobiach výstavby vodovodu
a kanalizácie
v obci.
V najbližšom období plánuje
pracovné stretnutie s riaditeľom
spoločnosti.
 Ďalej informovala aj
o výsledku
pracovného
stretnutia
s právnou
zástupkyňou
obce,
ktorá
zastupuje obec ako vedľajšieho
účastníka
v prebiehajúcom
súdnom spore.
 Nakoniec informovala o
priebehu, výsledku, príjmoch a
nákladoch na hokejový turnaj o
pohár starostky obce KHL.
Mgr. Dagmara Lopatková
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Prehľad o hospodárení s finančnými prostriedkami

PRÍJMY

Plnenie rozpočtu obce Kolinovce za r. 2018
rozpočet

Bežný rozpočet

skutočnosť

210 300,00

210 043,52

Kapitálový rozpočet

29 900,00

29 889,78

Finančné operácie

30 000,00

54 981,23

270 200,00

294 914,53

Celkom
VÝDAVKY
Bežný rozpočet

rozpočet

z toho:
0111 - Obecný úrad
0112 - Finančné zál.
0160 – Voľby
0320 - Ochrana pre požiarmi
0443 - Stavebný úrad
0451 – Cesty
0510 - Nakladanie s odpadmi
0640 - Verejné osvetlenie
0810 – Šport
0820 – Kultúra
0830 – Rozhlas
0840 – Cintorín
0911 - Materská škola
09601 - Školská jedáleň

Kapitálový rozpočet

220 900,00

219 956,47

114 340,00
3 735,00
500,00
3 950,00
2 665,00
2 280,00
6 000,00
3 150,00
700,00
7 900,00
120,00
1 200,00
54 560,00
19 800,00

118 918,55
3 666,56
526,86
3 897,96
2 914,96
1 430,21
6 032,00
2 414,91
644,33
6 969,77
499,66
820,05
54 654,76
16 565,89

49 300,00

48 983,03

0,00

12 426,86

270 200,00

289 366,36

Finančné operácie
Celkom
Stav majetku obce Kolinovce k 31.12.2018
názov
Nehmotný majetok

v eurách
2 842,27

208 000,00

z toho

8 505,00
28 646,55

Kapitálový rozpočet

27 150,00

Finančný majetok

89 513,80

Banky, pokladne

10 308,66

- z toho úver

PRÍJMY

208 000,00
0,00
0,00
208 000,00

714 558,12

Záväzky:

Rozpočet obce KOLINOVCE na r. 2019

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
VÝDAVKY
z toho
Bežný rozpočet

Hmotný majetok

Pohľadávky

skutočnosť

8 000,00

Finančné operácie

180 850,00

0,00
Mgr.Gabriela Kožárová

KOLINOVSKÝ OBČASNÍK

č. 1/ marec 2019

Čo sme spolu zažili a čo nás ešte čaká?
Privítanie nového roka 2019

Rok 2019 je už v plnom prúde. Život človeka je
sám o sebe pestrý a každého z nás postretli dni
veselé, radostné a šťastné, ale aj dni naplnené
trápením a smútkom. Nikto z nás nemá čarovný
prútik na riešenie a náhlu zmenu rôznych
problémov, ktoré nám pripravuje sám život. Čas
neúprosne beží, no nemôžeme dovoliť, aby sa
život zastavil na mŕtvom bode a nás nechal
nečinnými. Musíme pozbierať všetky sily a
popasovať sa s problémami, ktoré nám doba
prináša. Nemali by sme sa uzatvárať do seba,
prestať sa snažiť o zmenu, prestať spolu
komunikovať a poddať sa beznádeji a pesimizmu.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre
každého z nás znamená aj začiatok nových plánov,
predsavzatí, vytýčenie si nových cieľov, ktoré by
sme chceli počas nastávajúceho roka naplniť.

Tak, ako v mnohým mestách a obciach SR je
zvykom privítať nový rok slávnostne a spoločne,
tak aj v našej obci sme sa rozhodli, že nový rok
privítame spoločne. Pri vianočnom stromčeku
pred obecným úradom sme sa stretli v hojnom
počte o 00:30 hod. Odpálením ohňostroja, ktorý
bol spojený s vianočným punčom a čajom
sponzorovaným starostkou obce, sme privítali
nový rok. V príhovore starostka obce zaželala
zdravie, pretože je potrebné k tomu, aby sme
mohli na našej ceste kráčať vpred bez prekážok.
Zaželala aj úspechy v osobnom živote, v práci, v
medziľudských vzťahoch a v neposlednom rade aj
lásku a úctu človeka k človeku.
Veríme, že tak, ako sme privítali príchod
nového roka a spoločne sme odštartovali rok 2019,
budeme sa aj naďalej stretávať pri mnohých
ďalších podujatiach, ktoré sa budú v obci konať
aspoň v takom počte ako to bolo pri tejto akcii, ak
nie vo väčšom. Už teraz sa tešíme na spoločne
strávené chvíle pri ďalších akciách, ktoré sa budú
v obci konať.

Hokejový turnaj o pohár starostky obce
Dňa 26.01.2019 sa na kolinovskej ľadovej ploche
konal
hokejový
turnaj
o pohár
starostky - KHL.
Turnaja sa zúčastnili
4
družstvá
dospelých
a2
zmiešané
detské
družstvá. Družstvo
„ROVEŇ“
tvorili
hráči:
Ondrej
Ondov,
Marek Ondov st.,
Marek Ondov ml.,
Matúš Ondov, Milan
Filip,
Ľubomír

Mgr. Dagmara Lopatková
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Runčák. V družstve „BREHÁRE“ svoje hokejové
nadanie predviedli: Samuel Vrábeľ, Jaroslav
Vrábeľ, Radoslav Bardovič, Tomáš Bardovič,
Peter Bardovič, Matej Mižikár a Emil Bača.
Ďalším družstvom, ktoré zabojovalo na turnaji
bolo družstvo „DREAM TEAM“, ktoré
zastupovali títo hráči: Marek Čuchran, Maroš
Kmec, Pavol Pikla, Peter Smorada, Kristián Kačo.
Štvrté zaregistrované mužské družstvo pod
názvom „KAMARÁTI“ zastupovali títo hráči:
Karol Ondov, Lukáš Ondov, Dominik Procházka,
Štefan Berthóty, Štefan Novák a Martin Bača.
V detskej kategórii si zmerali svoje sily dva
zmiešané tímy. Družstvo „MUŠKETIERI“,
v zostave Filip Bača, Peter Procházka, Jakub
Ondov, Klárka Ondová, Samuel Bača a Marek
Dudža, zabojovalo proti družstvu „STRELY“,
ktoré tvorili títo hráči: Peter Beluš ml., Damián
Ondov, Nelka Belušová, Roland Lesňák, Dávid
Ondov a Liliana Alicja Guassardo. Deti hrali
veľmi obetavý zápas, no aj napriek ich veľkému
úsiliu skončil hokejový turnaj v kategórii „deti“
nerozhodne 7 : 7. Starostka odovzdala deťom
okrem krásnych ligotavých medailí aj putovný
pohár.
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Nielen detí, ale aj ostatní súťažiaci predviedli
úžasné výkony a bolo sa naozaj na čo pozerať. Po
tvrdých bojoch sa družstva umiestnili nasledovne:
kategória Muži:
1. miesto BREHÁRE
2. miesto ROVEŇ
3. miesto DREAM TEAM
4. miesto KAMARÁTI.
Pre účastníkov ako aj fanúšikov bolo
pripravené občerstvenie, guláš, hudba. Celkové
výdavky (puky, píšťalka, ocenenia – poháre,
medaile....) činili vo výške 271,27 €. Sponzorský
príspevok bol vo výške 74,20 €.
Každý hráč si z turnaja okrem dobrého pocitu
odniesol aj medailu. Medailu si však zaslúžil aj
kuchári – gulášmajster Martin Maras a Peter
Beluš, ktorí nám všetkým uvarili veľmi chutný
guláš.
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať
účastníkom hokejového turnaja ako aj
organizačnému tímu, že sme mohli spolu prežiť
deň plný zábavy a smiechu, pretože aj touto
akciou sa potvrdilo staré pravidlo: „Nie je
podstatné zvíťaziť ale zúčastniť sa“.
Oľga Barbušová

Materská škola - O deťoch a pre deti
Čas rýchlo letí, no niekedy nie je na škodu
vrátiť sa späť a trošku si zaspomínať. Vrátiť sa do
obdobia sviatočného, predvianočného, kedy sme
aj my v našej materskej škole prežívali Štedrú
večeru v spoločnosti našich najmenších a ich
rodičov.
Strávili sme spoločné chvíle spojené
s vianočnými vinšmi, básňami a piesňami, ktoré
predniesli tí najmenší – najšikovnejší.
Pod vedením pani riaditeľky, v spolupráci
s kolektívom materskej školy sme spoločne
vytvorili Vianočné čaro.
Po krásnom programe nasledovalo dojemné
rozbaľovanie darčekov, ktoré si deti našli pod
vianočným stromčekom a chutná kapustnica zo
školskej jedálne. Pretože „Na Vianoce patríme
k sebe“... a nielen na Vianoce.
Počas fašiangového obdobia, jedného dňa, sa
naša materská škola začala meniť. Trochu viac

ako inokedy hrala farbami, výzdobou,
škraboškami, balónmi a peknou hudbou. Čo sa
dnes stalo s deťmi?
Premenili sa všetky na motýle, princezné, víly,
šaškov a zvieratká. A tak sme všetci zamaskovaní
súťažili, šantili, zabávali sa a hostili od rána až do
poobedia. Celý deň sa niesol vo fašiangovom
duchu a všetkým nám bolo veselo a dobre. Všade
navôkol bolo počuť skvelú hudbu, smiech a krik.
Aby sme sa lepšie spoznali, deti sa predstavovali
a odhaľovali tajomstvo, kto sa pod akou maskou
skrýva. Odmenou pre deti bola super zábava,
sladká odmena a farebný balónik. Deti sa zabavili,
vyšantili a ukončili tak fašiangy.
Už teraz sa všetci tešíme, na ďalšie spoločné
akcie, ktoré nás všetkých čakajú, pretože naša
materská škola plánuje mnoho ďalších podujatí
venovaných najmä deťom a ich rodičom.

KOLINOVSKÝ OBČASNÍK
Ponúkame Vám zoznam niektorých akcií,
ktoré chystá MŠ v najbližšom období:
- v marci - Mesiac najobľúbenejšej knihy –
výstava detských kníh
- v apríli - Mesiac bezpečnosti – návšteva
požiarnej
zbrojnice,
Návšteva
dopravného ihriska
- v máji - Besiedka ku „Dňu matiek“, Deň
otvorených dverí spojený so zápisom do
MŠ
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-

v júni – MDD – balónový týždeň,
Rozlúčka
predškolákov
spojená
s rozlúčkovou nocou v MŠ
(akcia
organizovaná rodičmi predškolákov).
A na záver školského roka výlet podľa
dohody s rodičmi.
kolektív zamestnancov MŠ

70 – rokov Materskej školy v Kolinovciach
Cit.: „Prípisom okresného školského inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi bola založená v obci
Materská škola, umiestnená spočiatku u Zuzany Kandrikovej v jednej izbe. Vyučovať sa začalo
1.IV.1949“ (Kronika Obce Kolinovce)

Myslíme aj na Vás, milí seniori
„Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“
Marcus Tullius Cicero

Je
potrebné
si
uvedomiť, že nie je
umenie
zostarnúť.
Umenie
je
vedieť
starobu
znášať.
Prekonávať
nástrahy
ako aj ťažkosti, ktoré sú
spojené s pribúdajúcim
vekom. Nezabúdajme, že kontakty medzi
sebou, stretávanie sa v kolektíve, úsmev
a dobrá nálada utužujú zdravie a predlžujú
život. Nepremeškajme svoju príležitosť a
neodkladajme svoju starobu na posledné dni
svojho života. Staroba je veľkou príležitosťou
tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili a tešiť sa z
toho, čo prežívajú ľudia okolo nás.
V našej obci sa doposiaľ venovalo veľmi málo
pozornosti staršej generácii. Túto situáciu by sme
chceli zlepšiť založením Klubu dôchodcov. V
Klube dôchodcov sa vytvárajú podmienky na
záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na
udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana.

Chceli by sme organizovať akcie ako napríklad
posedenie pri guláši, opekačka, posedenie pri
jedličke ako aj iné aktivity - spoločné výlety, či už
k vode na kúpaliská alebo na nejaké turistické a
pútnické miesta. Každý, kto je dôchodcom, resp.
sa stane dôchodcom, sa môže prihlásiť do klubu.
Ďalšie informácie ohľadom členstva v Klube
dôchodcov
budú
postupne
zverejňované
prostredníctvom obecného rozhlasu.
Naša obec sa zapojila do projektu aktivity
Iniciatíva dm {spoločne}, ktorý podala
poslankyňa Oľga Barbušová. Výška finančného
príspevku je v sume 1 000 € a v termíne do
15.03.2019 sa vyberie 35 projektov, ktoré sa
finančne podporia.
Ak by sa šťastie usmialo aj na nás, tak
realizácia projektu zameraného na vybavenie
miestnosti Klubu dôchodcov by bola v termíne od
mája do decembra 2019.
Mgr. Dagmara Lopatková

KOLINOVSKÝ OBČASNÍK
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Folklór v obci
Folklórna skupina Kalina Kolinovce funguje
v obci už od roku 1965, kedy ju založila p.
Františka Procházková. V roku 2020 folklórna
skupina oslávi 55. výročie svojho vzniku. Do
histórie sa vpísalo množstvo účinkovaní na
rôznych podujatiach, či už na kultúrnych akciách,
súťažných vystúpeniach, či čoraz populárnejších
čepčení neviest. V Kaline sa počas jej pôsobenia
vystriedalo mnoho členov, vytvorili sa
kamarátstva a priateľstvá, ktoré neraz skončili
sobášom. Aktívne sa zúčastňuje folklórnych
slávností v celom regióne ale aj v zahraničí. Náš

folklórny súbor má družbu s mestom TYCZYN
v Poľsku. Kalina sa neustále snaží oživiť dávne
tradície našich predkov.
Zároveň Vás chceme aj touto cestou pozvať
všetkých, mladších, starších, dievčatá, ženy,
chlapcov i mužov, ktorí by mali záujem stať sa
novými členmi FSk Kalina Kolinovce a zažiť
atmosféru tradičnej piesne a hudby, aby bez
váhania kontaktovali vedúcu skupiny p. Máriu
Šelembovú, alebo starostku obce.
Mária Šelembová

Dobrovoľný hasičský zbor Kolinovce
DHZ v Kolinovciach má dlhoročnú tradíciu. Dňa 9.2.2019 sa konala výročná členská schôdza, kde sa
zhodnotil rok 2018, schválil plán hlavných úloh na r.2019 a ocenili sme jubilantov, ktorí oslávili
životné jubileum, ako aj členov za ich vernosť a príkladnú prácu.V tomto období máme 43 členov,
aktívne sa zúčastňujeme na hasičských pretekov. Naďalej chceme vyvíjať aktivitu na pridelenie
vozidla Iveco Deily, , ktoré je prisľúbené od územného výboru. 4. mája chceme obnoviť tradíciu
stretnutia sa členov DHZ pri príležitosti osláv „svätého Floriána“
Radi prijmeme do svojich radov nových členov, ktorí majú chuť pracovať v DHZ a zažiť
neopakovateľné chvíle .
Jozef Trávniček,st.
Predseda DHZ

V obci Kolinovce plánujeme na najbližšie obdobie
tieto kultúrne a spoločenské podujatia:
-

v máji - Deň matiek
v júni - Deň detí
- Jánsky výstup na Galmus
14.07. - Folklórne slávnosti
v auguste - Leto a „Majster kuchár“.

O priebehu pripravovaných akcií Vás budeme včas informovať. Zmeny, resp. doplnenie v kultúrnom
či športovom programe sú vítané !
Milí občania, aj Vy môžete prispieť ku skvalitneniu obsahu nášho Občasníka. Vaše príspevky,
zaujímavé články, fotky z obecných akcií alebo podnety na zlepšenie nám môžete zasielať na adresu:
kolinovce@stonline.sk alebo osobne na Obecný úrad Kolinovce. Ďalšie číslo Občasníka uverejníme
v septembri 2019. Tešíme sa na Vaše príspevky, ktoré môžete zasielať v termíne do 15.08.2019.
Mgr. Dagmara Lopatková
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Úspešní Kolinovčania
V každom čísle vám niekoho predstavíme.

Obecná štatistika 2018

Úspechy našich mažoretiek v roku 2018

Sofia Čurillová
Majstrovstvá Slovenska 1. vicemajster
Majstrovstvá Európy v Prahe 2. vicemajster
MWF Svetový Pohár v Záhrebe
1. miesto MINI POM KADET

Nelka Belušová
MWF Svetový pohár v Záhrebe
1. miesto MINI POM KADET

Sofia Antolyk






Počet obyvateľov k 31.12.2018 bol
579.
Narodilo sa 5 detí, z toho 3 dievčatá
a 2 chlapci. Zomreli 4 ľudia, z toho 3
ženy a 1 muž.
Počet sobášov bol 3.
V roku 2018 sa do obce prisťahovalo
13 obyvateľov a 7 obyvateľov sa
z obce odsťahovalo

Majstrovstvá Slovenska
2. vicemajster
Úspechy našej stolnotenistky v roku 2019

Liliana Alicja Guassardo
Východoslovenský pohár mládeže 1. miesto
Srdečne blahoželám  starostka obce

Veľká noc - najväčší sviatok kresťanov
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším
sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas
ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť
a vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na
židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa
slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš
marec až apríl) na pamiatku oslobodenia
Izraelského národa z egyptského otroctva.
K sviatku Veľkej noci patria aj ďalšie fakty:
prvé kresťanské spoločenstvá sa nevedeli
zhodnúť okolo termínu slávenia Veľkej noci.
Zmenil to Nicejský snem v roku 325, na ktorom
sa zaviedlo nariadenie, že sviatok bude v nedeľu
po prvom jarnom splne mesiaca, pričom
Veľkonočná nedeľa môže pripadnúť na jednu
z nedieľ od 22. marca do 25. apríla.
Zelený štvrtok - v katolíckych a
evanjelických kostoloch sa konali v tento deň sv.
omše na pamiatku Kristovej poslednej večere s
učeníkmi.

Veľkonočné posvätné trojdnie (tríduum)
pokračovalo potom Veľkým piatkom, keď si
veriaci pripomínali utrpenie, umučenie a smrť
Ježiša Krista. Biela sobota je podľa kresťanskej
tradície dňom hrobového odpočinku Ježiša. Vo
večerných hodinách je vigília zmŕtvychvstania
Ježiša Krista, svätá omša, ktorá sa končí radosťou
z Pánovho vzkriesenia. Trojdnie končí na
Veľkonočnú nedeľu ráno oslavou Kristovho
zmŕtvychvstania.
Medzi symboly patria napr. baránok –
v židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera
za hriechy, vajíčko - symbol plodnosti, života,
zajačik – symbol skromnosti, pokory a čistoty,
kríž - najdôležitejším zo symbolov, pretože
Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento
trest patril k trestom veľmi krutým a ponižujúcim.
zdroj:https://www.aktuality.sk/clanok/251347/fakty-ovelkej-noci-toto-vsetko-ste-vedeli/
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Je potrebné separovať odpad?
Milí spoluobčania,
každý z nás denne vyprodukuje veľké množstvo
odpadu. Odpad je v dnešnej dobe veľkým
problémom. Škodí životnému prostrediu, zdraviu
ľudí, ale aj ekonomike. Novela zákona
o poplatkoch za uloženie odpadu zavádza nový
systém, ktorého cieľom je motivovať k triedeniu
odpadu. K zvýšeniu poplatku dôjde u obcí, kde je
separovanie odpadu nízke. Naša obec separuje
odpad 17,91 %.
Aj týmto príspevkom by sme chceli poukázať
na fakt, že čím viac budeme separovať, tým bude
vyššia úspora na ročnom vyúčtovaní, a pre
občana nižší poplatok za vývoz komunálneho
odpadu.
Správne separovanie odpadov zabezpečuje
čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje
surovín, energie a redukuje množstvo odpadu na
skládkach. Separácia pomôže nielen životnému
prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj nám –
ľuďom.
Medzi najčastejšie dôvody pre separácie
odpadu patrí:
 Pravidelným separovaním môžeme znížiť
množstvo komunálneho odpadu o viac ako 80%
a to hlavne separovaním papiera, skla, plastov,
kovov.
 Znížime nebezpečenstvo kontaminácie
povrchových a podzemných vôd, pôdy aj
ovzdušia.
 Menej znečistíme ornú pôdu chemickými
hnojivami
kompostovaním
biologicky
rozložiteľných odpadov môžeme získavať
kvalitné a ekologické hnojivo.
V závere Vám prinášame ešte zopár
zaujímavosti, o ktorých ste možno ani netušili:
 na Slovensku vznikne ročne až 1,9
milióna ton komunálneho odpadu – čo je zhruba
350 kg na jedného obyvateľa,
 z toho až polovica by sa dala ešte
zužitkovať – ak by sme všetci poctivo triedili,
 z oceľových plechoviek sa môžu vyrobiť
kľúče,
 z nápojových kartónov sa stávajú
darčekové tašky,

 1 tona zberového papiera zachráni 17
stromov,
 150 vyzbieraných plastových fliaš stačí
na výrobu jedného koberca,
 z recyklovaného papiera sa vyrába napr.
puzzle.
Ako je potrebné správne separovať odpad, čo
patrí, resp. nepatrí do nádob na odpad je
rozpísané vo farebnej prílohe občasníka
„Nebuďme leniví, trieďme odpad!“
V našej obci sú v časti „Morniská“ a oproti
budove DHZ postavené kontajnery na sklo
a plasty. Na jar a jeseň sú pravidelné v obci
pristavené veľkokapacitné kontajnery, ktoré
majú občanom poslúžiť na jarné a jesenné
upratovanie. Aj takýmto spôsobom chceme
motivovať, Vás občanov k správnemu triedeniu
odpadu, pretože nám ide spoločne nielen
o čistotu našej obce ale aj o istú úsporu financií.
.
Mgr. Dagmara Lopatková

„Urobiť chybu je prejav ľudskosti, ale dokázať
si ju priznať a poučiť sa z nej je prejav
charakteru“.
„ŽIVOT JE PRÍLIŠ KRÁTKY NA TO: aby sme
sa hnevali, aby sme boli smutní, aby sme sa stále
pozerali do minulosti, aby sme sa ľutovali, aby
sme mali depresiu, aby sme boli nepríjemní.
BUĎME MILÍ A ROBME DOBRO. VEĎ
KAŽDÝ DEŇ JE NOVÝ ZAČIATOK!
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Kto sa stane prezidentom Slovenskej
republiky?

Voľba prezidenta SR bude
v roku 2019 v poradí piatou
priamou voľbou hlavy štátu
Slovenskej republiky. Celkovo
13 kandidátov zabojuje o post
prezidenta
v marcových
voľbách. Aj touto cestou Vám
prinášame základné informácie
o voľbe prezidenta SR.
Dátum a čas konania volieb:
v sobotu 16. 03. 2019
od 7:00 do 22:00 h. na
Obecnom úrade Kolinovce.
Ak v prvom kole volieb ani
jeden
z
kandidátov
na
prezidenta
SR
nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov voličov, bude sa konať
druhé kolo volieb, a to:
v sobotu 30. 03. 2019
od 7:00 do 22:00 h. na
Obecnom úrade Kolinovce.

Právo voliť prezidenta SR
má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 18 rokov veku.
Volič je povinný po príchode
do
volebnej
miestnosti
preukázať okrskovej volebnej
komisii
svoju
totožnosť
predložením
občianskeho
preukazu. Okrsková volebná
komisia vydá voličovi hlasovací
lístok a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky
obce, čo volič potvrdí v
zozname
voličov
vlastnoručným
podpisom.
Každý volič sa musí pred
hlasovaním
odobrať
do
osobitného priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov,
kde volič na hlasovacom lístku
zakrúžkuje poradové číslo len
jedného kandidáta, ktorému sa
rozhodol odovzdať svoj hlas. Ak
volič
zakrúžkuje
viac
poradových čísiel kandidátov, je
takýto hlasovací lístok neplatný.

Upravený hlasovací lístok vloží
volič do obálky a následne do
volebnej schránky. Volič, ktorý
sa nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, má právo
požiadať obec o vykonanie
hlasovania
do
prenosnej
volebnej schránky.
Volič je povinný odložiť
nesprávne upravený hlasovací
lístok do zapečatenej schránky
na odloženie nepoužitých alebo
nesprávne
upravených
hlasovacích lístkov, inak sa
dopustí priestupku, za ktorý mu
bude uložená pokuta 33 eur.
Ďalšie informácie k voľbám
prezidenta SR sú uverejnené na
webovej stránke:
www.minv.sk/?volbyprezidentsr
zdroj:
http://www.minv.sk/?prezident-info1

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby
do
Európskeho
parlamentu (EP) zabezpečujú
prostredníctvom
volených
poslancov
reprezentáciu
občanov
v rozhodovacom
procese EÚ a zaisťujú jej
demokratické
fungovanie.
Demokratické priame voľby
poslancov EP sa uskutočňujú
v členských krajinách EÚ od
roku 1979, vždy po piatich
rokoch. V poradí dvanáste
voľby do EP, zároveň štvrté na

Slovensku, sa uskutočnia v EÚ
v dňoch 23. až 26. mája 2019.
Dátum a čas konania volieb do
EP na Slovensku:
v sobotu 25.05.2019
od 7:00 do 22:00 h. na
Obecnom úrade Kolinovce.
EP
je
práve
vďaka
volebného procesu hlasom
občanov. Keďže výrazná časť
legislatívy členských štátov je
transformovaná
z európskej
legislatívy, majú voľby do EP
pre členské štáty veľký význam.
EP dlhodobo robí veľa pre

zlepšenie rôznych aspektov
života občanov EÚ. Nestačí
dúfať
v lepšiu budúcnosť.
K tomu sa musí zodpovedne
postaviť každý z nás. Všetci
spoločne rozhoduje o tom,
v akej Európe chceme žiť.
zdroj:http://www.europarl.europa.eu/slovak
ia/sk/informacie o eu/ep volby 2019.htlm
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