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Vážení spoluobčania,

blíži sa čas najkrajších sviatkov roka – Vianoc. Čaro vianočných sviatkov ticho vchádza do našich
domácnosti, prináša prívetivosť, láskavosť, pohodu, a priam zázračnú vôňu domova..
Vychutnajme si Vianoce so všetkým, čo k nim patrí. Vianočný stromček pod ktorým sú darčeky,
kapustnica, ryba, šalát, medové oblátky, cesnak, jablko, orechy a všetky krásne zvyky a tradície.
Nech v príjemnom teple domova znejú vianočné koledy a priania zdravia, šťastia, lásky
a porozumenia všetkým blízkym a priateľom. Niekde tichá spomienka na tých, po ktorých zostalo pri
stole len prázdne miesto.
Spoločné chvíle v kruhu svojich najbližších sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať.
Všetkým Vám milí Kolinovčania, želám šťastné a požehnané vianočné sviatky, plné vzájomného
porozumenia a lásky v kruhu svojich najbližších.
Nový rok „ 2020 “ privítajme spoločne s ohňostrojom a Silvestrovským punčom
Nedá mi nespomenúť a povedať „ ďakujem „ všetkým tým spoluobčanom, ktorí bez nároku na
honorár prispeli k zveľadeniu obce svojou prácou, materiálom či finančným príspevkom. Taktiež všetkým
folkloristom za ich obetavú prácu a za činnosť vo folklórnej skupine Kalina a hlavne za šírenie ľudového
umenia a reprezentáciu obce, a členom Dobrovoľného hasičského zboru obce – našim hasičom, ktorí sú
nezištne nápomocní pri všetkých kultúrno-spoločenských a športových akciách, a v tomto roku úspešne
reprezentovali obec na súťažiach.
Jitka Puhallová
starostka obce
KOLINOVSKÝ OBČASNÍK - občasník obce Kolinovce. Vydáva obec Kolinovce. Periodicita vydávania - 2x ročne. Dátum vydania:
12.2019. Náklad: 130 ks. Príspevky neprešli jazykovou úpravou.
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Kúsok z toho, na čom sa pracovalo, pracuje a čo nám vyšlo a čo nie












Voda je život a preto výstavba vodovodu v našej obci má pre mňa osobitný význam . Teší
ma, že Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad, ktorá je investorom stavby, v tomto
roku vyčlenila na uvedenú stavbu cca 150 tis. eur a práce po odovzdaní stavby mohli začať.
V týchto týždňoch sa pracuje na prívodnom vodovodnom potrubí v úseku od Krompách do
Kolinoviec. Práce na danom úseku majú byť ukončené do konca apríla 2020. Som optimista
a pevne verím, že v budúcom roku budeme pokračovať vo výstavbe už v obci.
Projekt vodovod a kanalizácia v obci Kolinovce je rozdelený na dve etapy. Prvá etapa so
stavebným povolením – Krompachy - Kolinovce smer časť obce Breh. Toho času sa
pripravuje dokumentácia k stavebnému povoleniu na II. etapu stavby /od mostu smer Spišské
Vlachy/.
Spracovanie projektovej dokumentácie, stavebné povolenie a verejné obstarávanie na
dodávateľa stavby, to boli prípravne práce, ktoré predchádzali podaniu žiadosti o nenávratný
finančný príspevok vo výške 46 tis eur z Programu rozvoja vidieka na Multifunkčné ihrisko
s umelým trávnikom s využitím na futbal, nohejbal, tenis, volejbal, basketbal a iné.
Predpokladané náklady na stavbu sú v sume 68 tis. Eur a obdobie výstavby 07-09/2020.
Potreba obnovy detského ihriska v materskej škole vzišla z výsledkov ročnej revízie. Na
Detské ihrisko sa zakúpili a osadili nové hracie zostavy v celkovej sume 7,6 tis. Eur.
Priebežne sa bude detské ihrisko dopĺňať o nové prvky a v budúcnosti v rámci finančných
možnosti by sa vybudovalo jedno verejné detské ihrisko na Morniskách pri multifunkčnom
ihrisku a jedno na Piesčiskách.
Prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi po schválení
dotácie na podporu vytvárania pracovných miest boli vytvorené pre troch uchádzačov
o zamestnanie z obce Kolinovce vo veku nad 50 rokov pracovné miesta . Títo zamestnanci
zabezpečujú údržbu obce a prispievajú k zveľaďovaniu životného prostredia a majetku obce.
Kultúrny dom je v každej obci strediskom kultúrno-spoločenského života. Aby sme si ho kúsok
vynovili, v letných mesiacoch bol interiér vymaľovaný a osadili sa žalúzie. Ministerstvom
financií SR bola schválená žiadosť o dotáciu na nákup nábytku a zariadenia do kultúrneho
domu. Takže najbližšia akcia už bude v novo zariadenom kultúrnom dome - s novými stolmi,
stoličkami a vybavením kuchyne.
Taktiež sa spracúva projektová dokumentácia na celkovú rekonštrukciu kultúrneho domu a
v budúcnosti po zverejnení vhodnej výzvy sa budeme uchádzať o finančné prostriedky
z európskych štrukturálnych fondov.
Spojením dvoch miest a našej obce vzniklo združenie CYKLO HORNÁD, ktoré realizuje
myšlienku prepojenie obce Kolinovce s mestom Krompachy a rekreačnou oblasťou Zahura
Spišské Vlachy. Ide o projekt vybudovania cyklistického chodníka z Krompách smerom na
Kolinovce po ľavej strane okolo štátnej cesty s pokračovaním po miestnej komunikácií – Breh
a následne smer Spišské Vlachy Zahura. Bolo vydané územne rozhodnutie a podaná žiadosť
o dotáciu na projektovú dokumentáciu. Ide o stavbu v celkovej dĺžke cca 6,5 km. Je to stavba
na dlhšie časové obdobie, ale dúfam a verím, že po majetko-právnom usporiadaní a spracovaní
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projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu sa nám to v priebehu nasledujúcich rokov
podarí zrealizovať.
K prestavbe zjazdu – prepojenia lávky cez Hornád s miestnou komunikáciou Breh po
výškopisnom a polohopisnom zameraní bola spracovaná štúdia – vizualizácia dvoch variant
a to schody striedané dlhými medzi podestami s vodiacimi koľajnicami pre bicykel príp. kočiar
alebo rampami v troch ramenách. Predpokladám, že v budúcom roku by sa zrealizovala prvá
varianta, a to schody.
Menšími stavebnými úpravami prešiel aj obecný úrad, čím sa efektívnejšie využili priestory a
zriadilo sa archívne stredisko.
V rámci úspešného projektu Zavedenie systému domáceho kompostovania biologicky
rozložiteľného odpadu obec získala 44 ks kompostérov, ktoré boli bezplatne distribuované
záujemcom do domácnosti. Do dnešného dňa bolo odovzdaných 33 ks kompostérov, ak má ešte
niekto záujem, stačí sa nahlásiť na obecnom úrade.
Nová web stránka obce spĺňajúca všetky zákonné povinnosti
umožní zabezpečiť
informovanosť občanov a otvorenosť správe vecí verejných .
Dotácia na Kamerový systém v obci a na Detské ihrisko nebola schválená z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov. Ak v budúcnosti vyjde obdobná výzva, opätovne sa budeme uchádzať
o finančné prostriedky.
Informácie o tom, ako sme v tomto roku hospodárili , budú v najbližšom občasníku.

-

Časť výsledkov spoločnej práce
odstránenie skládky odpadu a úprava terénu na konci Brehu pri železničnom moste - vstup do
Gelejty ,
svojpomocne vyrobené drevené stoly a lavičky, ktoré boli osadené na konci Brehu a na
Piesčiskách, čím vznikli oddychové miesta pre domácich či turistov,
chodník z betónových dosiek na prepojenie lávky s miestnou komunikáciou,
vymaľovanie interiéru kultúrneho domu a oprava schodov, vymaľovanie a pomocné stavebné
práce na obecnom úrade
Je dôležité popri práci nájsť si čas aj na oddych, spoločne strávené chvíle s rodinou,
priateľmi či susedmi a taktiež zachovávať tradície.
Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, Folklórne slávnosti, Guláš majster a nohejbalový turnaj,
Mesiac úcty k starším a Mikuláš o tom sa dočítate na nasledujúcich stránkach......

Úspešní Kolinovčania
V každom čísle Vám niektorých predstavíme s ich najlepšími úspechmi:
Peter Prochádzka ml. - lukostreľba
Majstrovstvá Európy – 3.miesto
Majstrovstva Slovenska v 3D lukostreľbe – 1.miesto
Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe – 1.miesto
Dávid Ondov , Klára Ondová – ľadový hokej

Šimon Prochádzka - lukostreľba
Slovenský pohár 3D lukostreľba – 1.miesto
Slovenský pohár terénna lukostreľba 1. miesto
Jakub Ondov - výtvarník
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Celoeurópsky hokejový turnaj – 2.miesto
Celoslovenský hokejový turnaj – 2.miesto

Maliarska výstava obrazov Viedeň –
9. miesto

Vyňaté z rokovaní obecného zastupiteľstva
Dňa: 15.04.2019:
 Starostka
obce
predložila poslancom Uznesenie
zo
zasadnutia
Valného
zhromaždenia Miestnej akčnej
skupiny (ďalej len MAS)
SĽUBICA, o.z., konaného dňa
23.11.2017, v ktorom bol
schválený mimoriadny členský
príspevok na spolufinancovanie
výdavkov projektu vo výške
737,00 € a mimoriadny členský
príspevok na financovanie
prípadných
neoprávnených
výdavkov vo výške 260,00 € pre
záujmovú skupinu verejného
sektora MAS a uložené členom
záujmovej skupiny verejného
sektora
MAS
uhradiť
mimoriadne členské príspevky.
Keďže uvedené príspevky obec
nemala uhradené, OZ schválilo
úhradu
vyššie
uvedených
členských
príspevkov
v celkovej výške 997,00 €.
 OZ jednohlasne zobralo
na vedomie návrh Všeobecne
záväzného nariadenia (ďalej len
VZN) obce Kolinovce č.2/2019
o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej
školy a školského zariadenia so
sídlom
na
území
obce
Kolinovce na rok 2019 a návrh
VZN obce Kolinovce č.3/2019
Prevádzkový
poriadok
pohrebiska.
 OZ ďalej schválilo
v súlade so VZN č. 1/2012
o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov Obce
Kolinovce nasledovné dotácie
na rok 2019: FSk Kalina
Kolinovce vo výške 300,00 €,
DHZ Kolinovce vo výške
400,00 € a pre Hokejbalový tím
Fatal Error Kolinovce vo výške

150,00 € na úhradu materiálu
súvisiaceho
s činnosťou
hokejbalového tímu alebo na
úhradu štartovného.
 OZ zobralo na vedomie
Dohodu o poskytnutí príspevku
na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej
zamestnanosti
podľa § 50j zákona č. 5/2004
Z.z. o službách zamestnanosti
s ÚPSVR Spišská Nová Ves
v celkovej výške 10 633,83 €,
na
základe
ktorej
obec
zamestnala troch občanov
z Kolinoviec
vo
vekovej
kategórii nad 50 rokov. Dvaja sú
na 50 % úväzok a jeden na 100
% úväzok.
 Starostka
obce
predložila poslancom Žiadosť o
predaj obecného pozemku parcela č. C KN 294 od Romana
Timčíka,
Kolinovce
33.
Zároveň
poslancov
informovala, že obec má so
žiadateľom uzatvorenú na
predmetnú parcelu nájomnú
zmluvu a že menovaný bol
pôvodným vlastníkom, od
ktorého
obec
pozemok
v minulosti
kúpila.
Ústnu
žiadosť o predaj obecného
pozemku – parcela C KN 294
podal aj Ing. Štefan Sokol,
bytom Košice. Poslanci sa v
rozprave jednotlivo vyjadrovali
k písomnej žiadosti, ktorú
zobrali na vedomie a navrhli
prizvať Romana Timčíka na
najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva
k
podaniu
bližších informácií k žiadosti.
 Starostka
obce
informovala
poslancov
o
projektových zámeroch obce a
predložených žiadostiach o
nenávratný finančný príspevok:

Multifunkčné ihrisko (stav pred
vydaním
stavebného
povolenia), Detské ihrisko –
Úrad vlády SR, Kamerový
systém – MV SR, Dotácia pre
FSk Kalina – Fond na podporu
umenia, Nákup nábytku a
zariadenia do kultúrneho domu
a kuchyne – MF SR Vodovod,
kanalizácia – investor PVS a.s.
Poprad vyčlenila 150 000 € pre
r. 2019 na výstavbu úseku
Krompachy – Kolinovce.
 V diskusii p. Ladislav
Rybár predložil požiadavku na
úpravu chodníka – zjazdu na
lávku cez Hornád v časti Breh,
pričom starostka obce uviedla,
že obec plánuje v tomto roku
stavebné úpravy, o ktorých
budú
občania
vopred
informovaní.
 Ďalej bola predložená
požiadavka na riešenie otázky
voľne sa pohybujúcich psov po
verejných priestranstvách –
opakovane sa budú v obecnom
rozhlase vyzývať majitelia psov,
aby zabránili voľnému pohybu
psov a v prípade, že pôjde
o túlavého psa, obec bude
kontaktovať najbližší útulok.
Zároveň
starostka
obce
požiadala poslankyňu p. Eriku
Borženskú, aby zistila zmluvné
podmienky
útulku
v Matejovciach pri Hornáde
a následne o tom informovala
zastupiteľstvo.
Dňa 06.05.2019:
 Starostka obce opätovne
predložila Žiadosť o predaj
obecného pozemku od Romana
Timčíka, Kolinovce 33, parcela
C KN č.294 k.ú. Kolinovce.
Vyzvala p.Timčíka, aby podal
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vysvetlenie
k
predloženej žiadosti.
 P. Timčík, osobne
prítomný na zasadnutí, vo
svojom vyjadrení ozrejmil
poslancom okolnosti, za ktorých
pozemok predal obci Kolinovce
a dôvody, pre ktoré chce
pozemok
spätne
odkúpiť.
Uvedenú parcelu má dlhodobo
od obce v prenájme. Je ochotný
pristúpiť aj na inú alternatívu
okrem predaja a to predĺženie
platnej
nájomnej
zmluvy.
Pozemok užíva ako záhradu na
pestovanie
plodín
a
v
budúcnosti chce osadiť nové
oplotenie, pretože je značne
poškodené.
 Poslanci
obecného
zastupiteľstva po prerokovaní
konštatovali,
že
nemajú
námietky k predĺženiu nájomnej
zmluvy a k stavebným úpravám
– novému oploteniu pozemku C
KN č.294 k.ú. Kolinovce.
 Starostka
obce
požiadala členov ako aj
predsedu
kultúrno-športovej
komisie
o spracovanie
a predloženie návrhu programu
a organizačného zabezpečenia
pri pripravovaných kultúrnospoločenských akciách: „Deň
matiek“ dňa 10.05.2019
o 16.00 hod. v Kultúrnom dome
v Kolinovciach
a
„Medzinárodný deň detí“ – dňa
02.06.2019 o 13.00 hod. na
ihrisku v Kolinovciach.
 Starostka
obce
oboznámila poslancom, že
v kultúrnom
dome
sa
nainštalovali na okná vertikálne
žalúzie.
 OZ zobralo na vedomie
Žiadosť o finančnú podporu od
Spišského
lukostreleckého
klubu Spišské Vlachy na
podporu športových aktivít
v oblasti lukostreľby pre členov
LsK z Kolinoviec. Členmi
Spišského
lukostreleckého
klubu Spišské Vlachy sú Peter
Procházka a Šimon Procházka.
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Nakoľko uvedená žiadosť
nespĺňala náležitosti uvedené
v platnom VZN o podmienkach
poskytovania
dotácií
z prostriedkov Obce Kolinovce,
OZ odporúča opätovne podať
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce Kolinovce v zmysle VZN
č.
1/2012
o podmienkach
poskytovania
dotácií
z prostriedkov Obce Kolinovce.
 Predseda
DHZ
Kolinovce, p. Jozef Trávniček,
informoval OZ o aktuálnych
správach
z pléna
DHZ
v SNV
o plánovaných
súťažiach, ako aj o potrebe
schváliť
veliteľa
DHZO
Kolinovce. OZ schvaľuje za
veliteľa DHZO Kolinovce p.
Rastislava Čurillu.

JZB-CAFE-BAR. Ide o časť
parcely č. 289 a to o výmeru 7x5
m, t.j. 35 m2, ktorú chce
využívať
pre
potreby
pohostinských služieb. OZ
uvedenú žiadosť zobralo na
vedomie,
ale
keďže
na
uvedenom
úseku
Košický
samosprávny
kraj
plánuje
výstavbu autobusovej zastávky,
odporúča žiadateľku, p. Zuzanu
Balogovú,
oboznámiť
so
zámerom výstavby autobusovej
zastávky.
 OZ schválilo ukončenie
nájmu nebytových priestorov –
prevádzky Potraviny Paciga,
s.r.o.
SNV
k 30.06.2019
z dôvodu zatvorenia prevádzky,
pretože nemá pracovnú silu –
predavačku.

Dňa 27.06.2019:
 Starostka
obce
predložila Žiadosť – námietku
predpojatosti
a nečinnosti
stavebného úradu, OZ odporúča
starostke obce zamestnanca
Mgr. Dušana Slovinského
z konania vylúčiť a zabezpečiť
pokračovanie v konaní odborne
spôsobilým
zamestnancom
správneho orgánu
 V súlade so zákonom č.
369/1991
Zb.
o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov predložila starostka
obce Návrh VZN Obce
Kolinovce č. 4/2019 o určení
výšky finančných prostriedkov
na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie a nákladov
spojených so stravovaním v
škole a v školskom zariadení.
 Poslanci OZ schválili
v súlade so VZN č. 1/2012
o podmienkach poskytovania
dotácii z prostriedkov Obce
Kolinovce dotáciu vo výške
200,00
€
pre
Spišský
lukostrelecký klub Spišské
Vlachy.
 P. Zuzana Balogová
predložila žiadosť o prenájom
obecného pozemku k prevádzke

Dňa 04.07.2019:
 OZ schválilo zámer
prenájmu časti pozemku pre p.
Zuzanu Balogovú a zároveň
súhlasilo
so
schválením
zriadenia prevádzky v obci
Kolinovce
s otváracími
hodinami pondelok až nedeľa
v čase od 15.00 hod. do 22.00
hod.
 OZ
schválilo
zverejnenie
ponuky
na
prenájom priestorov v budove
súp. č. 129 v k.ú. Kolinovce na
prevádzku – predajňu potravín
(bývala predajňa potravín).
Dňa 06.09.2019:
 Poslancom OZ bol
starostkou predložený návrh
Ing. Štefana Sokola na výmenu
pozemkov v k.ú. Kolinovce.
Menovaný vlastní podiely na
pozemkoch pod miestnym
cintorínom parcela E KN č.
90170 o výmere 14,07 m2 a E
KN č. 90169/2 o výmere 264,67
m2. Tieto podiely sú predmetom
záujmu o výmenu za časť
pozemku parcely C KN č. 294 o
výmere 582 m2, ktorá je vo
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vlastníctve obce a je v
dlhodobom
prenájme.
V
rozprave sa k predloženému
návrhu Ing. Sokola vyjadrili
všetci poslanci a s výmenou
nesúhlasia .
 Starostka
obce
informovala o výsledkoch
výberového konania k projektu
„Multifunkčné ihrisko v obci
Kolinovce“ a o podmienkach
financovania
a
spolufinancovania
projektu
a zároveň OZ schválilo úhradu
nájomného za pozemok parcela
E KN č. 90783, C KN č. 66 v k.
ú. Kolinovce na 10 rokov
dopredu t.j. 10,- € a to z dôvodu
zabezpečenia
udržateľnosti
projektu Multifunkčné ihrisko v
obci Kolinovce.
 OZ schválilo Program
rozvoja obce Kolinovce na roky
2019 - 2024. Jedná sa o
strednodobý
strategický
dokument Je zameraný na
realizáciu rozvoja obce so
zreteľom na potreby obyvateľov
obce.
Vypracovanie
tohto
dokumentu obciam nariaďuje
zák.č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov a obec ho
musí mať spracovaný obzvlášť
ak sa uchádza o akékoľvek
financie z eurofondov alebo o
štátne dotácie.
 Poslanci
boli
informovaní, že na zverejnenú
ponuku ohľadom prenájmu
priestorov na zriadenie predajne
potravín v budove sup.č.129
/obecný úrad/ reagoval len jeden
súkromný podnikateľ, ktorý po
oboznámení sa s priestormi,
podmienkami nájmu a po
osobnom
stretnutí
s
predchádzajúcim
nájomcom
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firmou Paciga s.r.o. Spišská
Nová Ves ponuku stiahol.
Firmy, ktoré oslovila obec
nemajú záujem o zriadenie
prevádzky potravín v obci. Zo
strany občanov obce nebola
predložená žiadna ponuka.
Dňa 04.10.2019:
 Starostka
obce
informovala
poslancov
o založení združenia obcí ktorou
sa zakladá združenie obcí –
CYKLO - HORNÁD so sídlom:
Námestie Slobody 115/1, 053
42 Krompachy a zároveň OZ
schválilo Stanovy združenia,
 OZ
schválilo
Komunitný plán sociálnych
služieb obce Kolinovce 20192024, pričom obec tento plán
vypracúva
a schvaľuje
na
základe
národných
priorít
rozvoja sociálnych služieb, v
ktorom zohľadňuje miestne
špecifiká a potreby fyzických
osôb v oblasti sociálnych
služieb poskytovaných v jej
územnom
obvode,
určuje
personálne,
finančné,
prevádzkové a organizačné
podmienky na ich zabezpečenie,
 OZ zobralo na vedomie
informácie
o pripravovanom
návrhu a platnom VZN obce
Kolinovce o miestnych daniach
a miestnom
poplatku
za
komunálny odpad a drobné
stavebné odpady, ako aj
o pripravovanom
návrhu
a platnom VZN o podmienkach
poskytovania
dotácií
z prostriedkov obce Kolinovce,
 Základná organizácia
Jednota dôchodcov Slovenska
predložila žiadosť o dotáciu vo
výške 500,- € z rozpočtu obce
Kolinovce, pričom OZ uvedenej

organizácii schválilo dotáciu vo
výške 150,- € na rok 2019,
Dňa 18.11.2019:
 OZ
schválilo
Inventarizačnú komisiu, ktorú
tvoria všetci poslanci a Mgr.
Gabriela Kožárová. Za predsedu
komisie bol zvolený JUDr.
Marek Čuchran,
 OZ zobralo na vedomie
Povodňový
plán
obce
Kolinovce,
v ktorom
sú
spracované
opatrenia
na
ochranu
pred
povodňami,
plánovanie,
organizáciu
a riadenie
ochrany
pred
povodňami,
 OZ schválilo návrh
VZN o miestnej dani za psa,
VZN
o miestnej
dani
z nehnuteľnosti,
VZN
o miestnom
poplatku
za
komunálne odpady a drobné
stavebné
odpady
a VZN
o podmienkach poskytovania
dotácií
z rozpočtu
obce
Kolinovce,
 Na základe požiadavky
občanov obce na rekonštrukciu
zjazdu k lávke cez Hornád, boli
firmou Arch-01, s.r.o. Spišské
Vlachy
vypracované
dve
alternatívy, pričom poslanci v
rozprave
prehodnotili
obe
možnosti a zhodli sa, že v r.2020
v rámci finančných možnosti
obce sa rekonštrukcia lávky
zahrnie do rozpočtu obce,
 OZ
súhlasilo
s
dočasným
pozastavením
prenajímania
a
rezervácie
hrobových miest občanom bez
trvalého
pobytu
v
obci
Kolinovce,
 OZ
schválilo
od
01.12.2019 finančný príspevok
vo výške 0,45 € obed/deň, na
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obed zo Školskej jedálne pri MŠ
v Kolinovciach pre starobných
dôchodcov s trvalým pobytom v
obci Kolinovce,
 OZ
schválilo
mimoriadnu odmenu poslancom
OZ v celkovej sume 830,- €
 Starostka informovala
poslancov, že boli začaté práce
na I. etape stavby Vodovod obce
Kolinovce, pričom práce majú
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byť ukončené a voda privedená
do obce do 30.04.2020,
 Ďalej
starostka
informovala, že združeniu
Cyklo-Hornád,
Krompachy,
Kolinovce, Spišské Vlachy bolo
vydané územné rozhodnutie na
stavbu a bola podaná žiadosť na
Ministerstvo
dopravy
a
výstavby SR o dotáciu na
projektovú dokumentáciu. Ide o

cyklo chodník v celkovej dĺžke
cca 6,5 km
 OZ schválilo finančný
príspevok
150,00
€
Amatérskemu hokejovému tímu
Kolinovce Fighters na športové
účely – štartovné v gelnickej
hokejovej lige.
Mgr. Dagmara Lopatková

Čo je nové z pohľadu Obecného úradu v Kolinovciach
Obec môže vydávať všeobecne záväzné
nariadenia (ďalej len „VZN“) na plnenie úloh
samosprávy a na plnenie úloh štátnej správy.
Všetky VZN obce podliehajú schváleniu
obecnému zastupiteľstvu. Schválené VZN sú
záväzné pre všetkých obyvateľov obce ako aj pre
ďalšie subjekty viazané svojimi právami
a povinnosťami k obci.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa
06.05.2019 schválilo uznesením č. 51/2019 VZN
obce Kolinovce č. 2/2019
o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Kolinovce na rok 2019,
ktoré nadobúda účinnosť od 22.05.2019.
Predmetom tohto VZN je určenie výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku MŠ
a školských zariadení zriadených na území obce
Kolinovce, ktorých zriaďovateľom je obec a to:
Materská škola a Školská jedáleň/zariadenie
školského stravovania, ktoré sú na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení SR.
Celé znenie vyššie uvedeného VZN je
zverejnené na internetovej stránke obce v sekcii
Zverejňovanie – VZN.
V súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve bolo Obecným zastupiteľstvom
dňa 06.05.2019 uznesením č. 52/2019 schválené
VZN obce Kolinovce č. 3/2019 Prevádzkový
poriadok pohrebiska, ktoré nadobúda účinnosť od
22.05.2019.

Tento prevádzkový poriadok upravuje správu a
prevádzkovanie pohrebiska a vzťahuje sa na
cintorín v Kolinovciach vrátane všetkých
objektov, ktoré sa na ňom nachádzajú. Riadia sa
ním všetky právnické alebo fyzické osoby
oprávnené
na
podnikanie,
poskytujúce
cintorínske, pohrebné a iné služby v zmysle
platných predpisov (živnostenský zákon),
užívatelia prenajatých hrobových a urnových
miest vrátane kolumbária a návštevníci, ktorí
vstupujú do areálu cintorína.
Prevádzkovanie pohrebiská zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na
pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním
pohrebiska.
Výkopové práce a zasypanie hrobu,
pochovávanie a vykonávanie exhumácie budú
vykonávať zamestnanci pohrebných služieb podľa
výberu pozostalých. Ak sa rozhodne pozostalá
rodina uskutočniť výkopové práce sama, požiada
prevádzkovateľa pohrebiska, t.j. Obec Kolinovce,
o vytýčenie hrobového miesta a je povinná
rešpektovať podmienky, ktoré jej určí
prevádzkovateľ.
Pohrebisko
je
verejnosti
prístupné
neobmedzene, v osobitných prípadoch môže
prevádzkovateľ obmedziť prístup verejnosti.
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Právo užívať hrobové miesto vzniká
uzatvorením
nájomnej
zmluvy
medzi
nájomcom a prevádzkovateľom pohrebiska.
Nájomca hrobového miesta je povinný:
 dodržiavať ustanovenia prevádzkového
poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
 uzatvoriť s prevádzkovateľom nájomnú
zmluvu na užívanie hrobového miesta,
 užívať hrobové miesto podľa nájomnej
zmluvy,
 udržiavať prenajaté hrobové miesto v
riadnom stave, na vlastné náklady zabezpečovať
údržbu hrobového miesta, čistiť a udržiavať
priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu,
hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie musí
byť najmä pokosené, odburinené a očistené od
rôznych nánosov a náletových drevín,
 udržiavať poriadok na pohrebisku,
 realizovať stavebné úpravy hrobového
miesta len na základe povolenia prevádzkovateľa
pohrebiska a podľa jeho pokynov, pričom za
stavebnú úpravu sa považuje:
a) vybudovanie alebo oprava obruby,
b) osadenie alebo oprava pomníka (t.j.
náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (t.j.
platne),
c) vybudovanie alebo oprava urnovej
schránky,
d) vybudovanie alebo oprava hrobky.
V prípade nedodržania pokynov bude stavba na
náklady nájomcu bezodkladne odstránená.
 príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a
pod.) osádzať tak, aby neohrozovali iných
návštevníkov a okolité hrobové miesta,
 dbať na to, aby pri vykonávaní
stavebných úprav neboli odkladané časti
príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo
opierané o príslušenstvo iných hrobov,
 nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska
začiatok stavebných úprav hrobového miesta min.
3 dni pre ich uskutočnením a ukončenie
stavebných úprav do 3 dní po ich uskutočnení,
 pri realizovaní stavebných úprav
rešpektovať pokyny prevádzkovateľa pohrebiska,
najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo
druh použitého materiálu a vzťah k okolitým
hrobovým miestam,
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 po ukončení stavebných úprav vyčistiť
okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný
materiál a zeminu; stavebník zodpovedá za škody
spôsobené na susedných hroboch a je povinný ich
bezodkladne odstrániť na vlastné náklady so
súhlasom vlastníka dotknutého hrobu a
prevádzkovateľa pohrebiska,
 pri
realizácii
stavebnej
úpravy
rešpektovať tvar a vonkajšie rozmery hrobového
miesta a to nasledovne: jednohrob dospelých - 130
x 240 cm, dvojhrob dospelých - 220 x 240 cm,
hrob dieťaťa - 120 x 180 cm, urna - 80 x 80 cm,
 dodržať odstup medzi jednotlivými
hrobovými miestami minimálne 30 cm,
 dodržať požiadavku, aby predné a zadné
hrany rámov boli v jednej línii s prednými a
zadnými hranami susedných rámov.
Na pohrebisku je zakázané umiestňovať
lavičky a podobné doplnkové zariadenia a
vysádzať dreviny a kríky bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
Návštevníkom pohrebiska sa na pohrebisku
zakazuje robiť hluk, fajčiť, požívať alkoholické
nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky
mimo vyznačeného priestoru, vodiť a voľne
púšťať psov a iné zvieratá. Motorové a iné vozidlá
s výnimkou vozíkov invalidných občanov môžu
na pohrebiska vchádzať a zdržovať sa tam len so
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Sviečky a
kahance možno rozsvecovať tak, aby nevzniklo
nebezpečenstvo požiaru. Zakazuje sa akékoľvek
umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a
fyzickými osobami v priestore pohrebiska a v
objektoch pohrebiska.
Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú
do hrobov, hrobiek a urnových miest. Na
pohrebisku obce Kolinovce je stanovená tlecia
doba 10 rokov pri pochovaní do hrobu a 30 rokov
pri pochovaní do hrobky.
Nájomca hrobového miesta a návštevníci
pohrebiska sú povinní odpad z hrobového miesta
ukladať do zberných nádob určených obcou pre
pohrebisko. Za zber, odvoz a udržiavanie čistoty v
okolí zbernej nádoby na pohrebisku zodpovedá
obec.
Cenník služieb
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Poplatok nie je ovplyvnený počtom zomrelých
uložených v hrobe. Poplatky za hrobové miesta sa
platia na dobu 10 rokov.
Cintorínske poplatky – jeden hrob, hrobka (občan
s trvalým pobytom v obci)
- poplatok za hrobové miesto a poplatok za
obnovenie užívacieho práva: 20,- €,
- poplatok za rezerváciu hrobového miesta a
poplatok za predĺženie rezervácie: 35,- €,
- poplatok za urnové miesto a poplatok za
obnovenie užívacieho práva: 50,- €.
Cintorínske poplatky – jeden hrob, hrobka
(občan bez trvalého pobytu v obci)
- poplatok za obnovenie užívacieho práva: 30,- €,
- poplatok za predĺženie rezervácie: 45,- €,
- urnové miesto - poplatok za obnovenie
užívacieho práva: 60,- €.
Úplne znenie VZN obce Kolinovce č. 3/2019
je zverejnené na internetovej stránke obce v sekcii
Zverejňovanie – VZN a vo vitríne na cintoríne.
Od 18.07.2019 je účinné VZN obce Kolinovce
č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v
škole a v školskom zariadení, ktorých
zriaďovateľom je Obec Kolinovce.
V škole a školskom zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kolinovce sa
uhrádzajú príspevky za pobyt dieťaťa v materskej
škole a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so stravovaním v zariadení školského
stravovania. Za pobyt dieťaťa v materskej škole
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno
dieťa sumou 7,- €, pričom príspevok sa uhrádza
do 15-tého dňa v kalendárnom mesiaci.
Zariadenie školského stravovania poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
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výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v súlade s
finančnými pásmami nákladov na nákup potravín
na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva s
účinnosťou od 1. 9. 2019.
Výška príspevku je nasledovná:

Stravník
dieťa v
MŠ
Stravníci
od 2 - 6
rokov
Stravník,
zamestna
nec obce,
cudzí
stravník
Stravníci
od 15 18/19
rokov,
žiaci SŠ
Režijné
náklady

desiata

obed

olovrant

celo
denná
strava

0,36 €

0,85 €

0,24 €

1,45 €

0,36 €

0,85 €

0,24 €

1,45 €

---

1,33 €

---

---

---

1,33 €

---

---

---

1,62 €

---

---

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre
cudzieho stravníka sa určujú vo výške 1,33 € a
režijné náklady vo výške 1,62 €. Cudzí stravník
uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa
skladá z príspevku vo výške nákladov na nákup
potravín a režijných nákladov. Stravovanie
zamestnancov sa realizuje v súlade so
Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa stanovuje
na sumu 4,- € s účinnosťou od 01.07.2019, pričom
zamestnanec prispieva sumou 1,33 € a
zamestnávateľ sumou 2,67 €.
Mgr. Dagmara Lopatková

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 , starosta@kolinovce.sk alebo osobne na Obecný úrad Kolinovce. Ďakujeme.
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Spoločne prežité akcie v obci
Stavanie mája – tradície našich predkov
Mesiac máj sa viaže k obdobiu lásky, energie
a zrodu nového života. Znakom sily a rastu je
májová zeleň na poliach, lúkach a záhradách.
Symbolom tohto obdobia je aj strom „máj“, ktorý
je niekoľko metrov vysoký, väčšinou smrek alebo
breza, ktorý sa zvykne dozdobiť rôznymi stužkami
či mašľami.
Stavanie májov, stromov, je jednou
z najznámejších tradícií, je symbolom víťazstva
jari nad zimou, života nad smrťou. História
stavania „mája“ siaha až do roku 1255 do
nemeckého mesta Aachen, kde sa máje stavali
pred príbytkami bohatých mešťanov na znak
vážneho záujmu o švárne dievča. V oblasti
západného Slovenska sa máje stavali na začiatku
mesiaca, hlavne v noci na prvého mája. Na
Zemplíne, či na juhu stredného Slovenska sa
stavali na Turíce. Aj keď sa máje na Slovensku
stavajú už od stredoveku, ide o tradíciu, ktorú
možno mladšie ročníky poriadne nepoznajú, no vo

viacerých slovenských obciach a mestách je stále
živým každoročným zvykom.
Aj v našej obci sa po rokoch v predvečer
prvého mája stretli chlapci a dievčatá, aby si
obnovili túto, už pre našu obec zabudnutú
tradíciu. Skupina mladých chlapcov si pripravila
strom, ktorý zbavili kôry a kmeň očistili od
konárov. Mládenci v sprievode, aj keď tento rok
to bolo bez muziky a spevu, zišli dole dedinou do
časti Morniská, kde dievčatá ozdobili strom
pestrofarebnými látkovými stuhami.
Niektoré tradície našich predkov zanikli,
niektoré sa zachovali dodnes. Dnes je stavanie
májov skôr tradícia symbolická, no pekná tradícia,
pretože je spojená s dobrou náladou a s veselicou.
Pevne veríme a už teraz sa tešíme na predvečer
prvého mája budúceho roku, kedy sa znova
spoločne stretneme.
Zdroj: https://dynastic.sk/tradicie-nasich-predkov-stavanie-maja/
Mgr. Dagmara Lopatková

Deň matiek – Ako a kedy vznikol tento sviatok?
História tohto
dňa siaha do 17.
storočia, kedy sa
obdoba
Dňa
matiek zrodila v
Anglicku. Nešlo
však o tradičné obdarovanie matiek, ale skôr o
takzvaný návštevný deň v pôstnom období pred
Veľkou nocou. Chudobnejší ľudia pracovali v
mestách a svoje matky navštevovali počas nedele.
Aj preto tento deň volali Nedeľa matiek alebo
Materská nedeľa..
Deň matiek sa už tradične oslavuje v máji. Na
Slovensku sa začal tento deň oslavovať až po
Nežnej revolúcii vždy druhú májovú nedeľu.
Tento rok, Deň matiek, pripadol na 12. máj.
Dovtedy bol dominantným sviatkom, ktorým
vzdávame úctu nežnému pohlaviu, Medzinárodný
deň žien.

Pre vzdanie úcty matkám a materstvu je tiež
špecifické, že sa neoslavuje všade rovnako. V
rovnaký deň ho oslavujú aj v Česku, Spojených
štátoch, Kanade a približne v polovici krajín EÚ.
Ani naši najmenší nezabudli, koho najviac
ľúbia. Aj preto si deti z MŠ pod vedením pani
riaditeľky a učiteliek na 10. mája pripravili
program, ktorý nenechal jedno oko suché.
Nechýbali výborne prezentované básne i milé
pesničky a samozrejme kvietok do malej ručičky.
Tanček v podaní maličkých myšiek aj známa
Pomáda malých tanečníkov roztancovali
i publikum. Na záver detičky potešili mamičky
vlastnoručne vyrobeným darčekom, voňavou
kvetinkou a najsladšou pusinkou. Detičky čakalo
veľké
prekvapenie
v podobe
obľúbenej
rozprávkovej postavy so skvelým programom
“Edo Drewo“ pod vedením Petra Olejára.
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Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote
každej ženy a preto nielen v tento deň, ale počas
celého života je potrebné povedať našim mamám
ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú
a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás
urobili.
„Mama je najvernejším priateľom, ktorého
máme. Je pri nás vždy, keď prekonávame ťažké
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životné skúšky, krízy, neúspechy. Je pri nás
v nešťastí, pomáha nám, keď nás priatelia
opúšťajú, keď sa topíme v problémoch. Vždy
a napriek všetkému bude s nami držať a usilovať
sa pomôcť a poradiť nám, aby rozptýlila chmáry
a prinavrátila mier do našich sŕdc“ – Washington
Irving.
Zdroj: https://www.finance.sk/183222-kedy-je-den-matiek/?
Magdaléna Grohreginová, riaditeľka MŠ

1.jún – Medzinárodný deň detí
Je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých
krajinách sveta zvyčajne 1. júna. Na Slovensku sa
oslavuje od roku 1952.
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla
na Svetovej konferencii pre blaho detí (World
Conference for the Wellbeing of Children) v
Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto
konferencii zástupcovia 54 krajín schválili
deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou
prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa
detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád
zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom
urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na
problémy týkajúce sa detí vo svete.
Deň deti, je jeden z najobľúbenejších
sviatkov, na ktorý sa tešia malé aj veľké deti
a svojím spôsobom aj rodičia. Vyznačuje sa
rôznymi akciami, súťažami a programom pre deti.
Tak ako každý rok, tak aj tento rok, sme v našej
obci v spolupráci s MŠ pokračovali v bohatom
športovo-zábavnom popoludní. Na túto akciu
sme si vybrali naše ihrisko v obci a dúfali sme, že
sa nezamračí a nezačne pršať. Našťastie počasie

vyšlo super. Najväčšiu detskú letnú party
odštartoval moderátor spolu s animátormi
Vlkom a Zajacom, z obľúbenej rozprávky NO
počkaj!, ktorí boli počas ich veľkého dňa ich
najlepšími kamarátmi. Deti počas dňa súťažili
v rôznych športových disciplínach a získavali
pečiatky za správne plnenie. Mali možnosť stať
sa na chvíľu hasičom, Robinom Hoodom, ale
i jazdcom na koni. Odmenou im boli sladučké
dobroty, ale i skákanie na nafukovacom hrade či
futbal trochu inak. Prekvapením pre naše deti
bolo aj maľovanie na tvár, o ktoré mali záujem
nielen najmenší, ale aj starší.
Vidieť radosť v detských očiach je jeden z
najkrajších darov, ktoré v živote môžeme dostať.
A preto aj my, aby sme vlastne obdarovali sami
seba, sme pripravili pre najmenších aj pre tých
väčších a zároveň aj pre rodičov rôzne atrakcie,
súťaže a hry, pri ktorých sme sa mohli všetci
zabaviť. Práve tieto spoločné zážitky si deti
navždy zapamätajú a spomienky na ne aj v
dospelom veku budú robiť ich svet krajší.
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/867
Mgr. Dagmara Lopatková

Kolinovský guláš-majster 2019 a Nohejbalový turnaj o pohár
starostky obce
Koniec niečoho znamená vždy začiatok niečoho iného, možno aj lepšieho pre nás. Každá zmena má
v sebe niečo pozitívne. V kalendári sa písal dátum 31.08. Je to koniec prázdnin a začiatok nového
školského roka, a preto sme sa aj v našej obci rozhodli, že prázdniny ukončíme inak ako zvyčajne.
A tak po dlhšom rozmýšľaní sme vyhlásili, že v tento deň uskutočníme v našej obci súťaž vo varení
guláša, ktorý spojíme s nohejbalovým turnajom. Do súťaže vo varení guláša sa prihlásilo 7 tímov:
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„Kolinovská zberba“, „Dvojka“, „Obecný úrad“, „Kalina“, „Klub dôchodcov“, „Srdiečka“ a „DHZ“.
Nohejbalového turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev a to: „DHZ“, „Kolinovská zberba“, „Mládež
budúcnosti“, „Morniská – OLD BOYS“ a družstvo „Bačovci“.
Na úvod všetkých súťažiacich - športových ako aj kuchárskych, ale aj hostí srdečne privítala p.
starostka. Varenie gulášu bolo zahájené o 12. hodine. Súťaže sa mohli zúčastniť družstvá s max. počtom
4 súťažiacich, ktorých úlohou bolo pripraviť minimálne 5 litrov gulášu. Starostka obce rozdala
šéfkuchárom ako aj ich pomocníkom zástery s logom „Kolinovský guláš-majster“, ktoré si mohli po
ukončení akcie vziať so sebou domov. Obec poskytla súťažiacim vodu, drevo, misky a chlieb, ostatné
ingrediencie si súťažiaci zabezpečili sami. Šéfkuchári sa spolu so svojimi pomocníkmi snažili podať čo
najlepší výkon, aby bol ich guláš víťazný. I keď družstvá svoje recepty na guláš neprezradili, tak určite
najlepšou ingredienciou bola dobrá nálada. Ako sa zapĺňali kotlíky surovinami, tak sa začala okolím
šíriť vôňa vychádzajúca z jednotlivých kotlíkov. Táto vôňa prilákala aj množstvo divákov a neskôr aj
ochutnávačov jednotlivých gulášov. Medzitým už nohejbalisti odštartovali prvé zápasy, v ktorých
predviedli úžasné výkony a bolo sa naozaj na čo pozerať. Po 16. hodine porota odobrala vzorky
z gulášov na ochutnávku a vyhodnotenie. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, aby z dobrých gulášov
vybrala ten najlepší.
Ich rozhodnutie bolo nasledovné:
1.miesto:
Klub dôchodcov
2 miesto:
Kalina
3.miesto:
Dvojka.
Víťaz si odniesol okrem zlatej varešky aj krásny kotlík a varechu dlhú jeden meter s logom
Kolinovský guláš majster. Druhé miesto patrilo tímu „Kalina“, ktorý bol ocenený striebornou vareškou,
smaltovými miskami a varechou s logom v dĺžke 50 cm a tretí ocenení „Dvojka“ si z tejto akcie odniesli
bronzovú varešku, porcelánové misky a varechu s logom v dĺžke 45 cm. Všetkým úspešným srdečne
blahoželáme a ostatní budú mať šancu o rok.
Na rad prišli aj naši nohejbalisti, ktorí sa po tvrdých bojoch umiestnili nasledovne:
1.miesto: Morniská – OLD BOYS
2.miesto: Kolinovská zberba
3.miesto: DHZ
4.miesto: Mládež budúcnosti
5.miesto: Bačovci.
Po vyhodnotení guláš majstra ako aj víťaza nohejbalového turnaja bola pripravená tombola a zábava,
o ktorú sa postaral DJ Miro Pavlík až do neskorých nočných hodín. Pre najmenších bol pripravený aj
nafukovací hrad. Deti, ale aj niektorí dospelí si vyskúšali karaoke po nadýchnutí sa hélia.
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať účastníkom nohejbalového tímu, súťažiacim a všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, aby aj táto akcia prebehla úspešne a k spokojnosti
všetkých. Veľké ďakujem patrí našim sponzorom, ktorí boli ochotní a prispeli či už finančnou alebo
vecnou cenou na túto skvelú akciu. Vážime si, že si popri množstve svojich iných aktivít našli priestor
aj na podporu obecného podujatia. Zoznam sponzorov: ALTAN, s.r.o. Krompachy, BARBUŠOVÁ
OĽGA, Kolinovce, BELUŠ, s.r.o. Kolinovce, BELUŠOVÁ STANISLAVA, Kolinovce,
BREZNAYOVÁ ANNA, Kolinovce, ČURILLA VIKTOR, Kolinovce, DISKONTO, s.r.o. Spišský
Štvrtok, FARBY LAKY VIESTA, Krompachy, Kapol, s.r.o. Kolinovce, KIČINOVÁ RENÁTA,
Spišské Vlachy, LEKÁREŇ ARNICA, Mgr. PEKARČÍKOVÁ ŽELMÍRA, Sp. Vlachy, LEKÁREŇ NA
ZASTÁVKE, ŠEFČÍKOVÁ JANA, Spišské Vlachy, Lopatková Dagmara, Kolinovce, MASARYK
EDUARD, Krompachy, MEDIINVEST CONSULTING, s.r.o. Prešov, PAVĽÁKOVÁ ADRIANA,
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Kolinovce, PR – BAGER, s.r.o. Kolinovce, PUHALLOVÁ JITKA, Kolinovce, RYBÁR ŠTEFAN, Sp.
Vlachy, STAVEBNINY BENIŠ, s.r.o. Krompachy, THANH TRAN NGOC, Kolinovce,
TRASTAMER, s.r.o. Kolinovce, T-TATRA, s.r.o. Spišské Podhradie, ZAHY, s.r.o. Krompachy.
Ešte raz ĎAKUJEME a sme radi, že aj vy ste nám boli nápomocní, aby sme mohli prežiť deň
plný zábavy a smiechu.
Samozrejme, že akcie, ktoré sa konajú sa nedajú zabezpečiť bez schopných a ochotných ľudí, ktorí chcú
pre seba a pre ľudí svojej obce niečo urobiť. Všetkým patrí vďaka a uznanie najmä preto, že svojimi
skutkami potvrdili, že im záleží na zlepšení, rozvoji ako aj súdržnosti obci.
Mgr. Dagmara Lopatková

Október – mesiac úcty k starším
Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza
staroba. Nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť
a určite neznamená koniec životnej aktivity.
Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou
nášho života. Odpradávna si ľudstvo odovzdávalo
životné skúsenosti, postrehy, odporúčania
prostredníctvom svojich starších.
Mesiac október nám pripomína, že je to
mesiac úcty k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo
a svedomito pracovali, aby svojim deťom dopriali
čo najviac. Je to úcta k Vám, milí otcovia, mamy,
starí rodičia. Ceníme si Vaše skúsenosti, životné
múdrosti, vážime si Vaše vrásky, vlasy
postriebrené šedinami, teplo v srdci.
V sobotu 19. októbra 2019 sme spolu
v Kultúrnom dome v Kolinovciach strávili
príjemné slávnostné posedenie s dôchodcami pri

príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším.
V úvode starostka obce všetkých srdečne privítala
a v príhovore zaželala, aby ďalšie dni ich života
boli naplnené zdravím, šťastím a spokojnosťou.
Nech je jeseň Vášho života slnečná, plná lásky a
pochopenia zo strany vašich najbližších.
Spoluobčanov, ktorí v tomto roku oslávili
okrúhle životné jubileum, starostka potešila
peknými darmi, pričom oslávenci sa podpísali aj
do pamätnej knihy. V kultúrnom programe
vystúpili deti z MŠ z Kolinoviec, ale aj dievčatá
z FSk Kalina. Do tanca zahrala skupina Gregovci
zo Spišských Vlách.
Aspoň takto Vám obec, materská škôlka
a dievčatá z folklórneho súboru Kalina
dali najavo, že na Vás myslíme. Veríme, že ste
mali príjemný zážitok z tohto stretnutia.
Mgr. Dagmara Lopatková

Mikuláš v obci
Zazvonil zvonček a do našej obce k deťom
zavítal 06. decembra Mikuláš so svojimi
pomocníkmi. Spolu s deťmi rozsvietili vianočný
stromček pri obecnom úrade.
Mikuláš najprv navštívil deti v materskej
škôlke, kde sa pýtal detí, ako sa správali počas
celého roka. Samozrejme, že nechýbali ani Anjel
a Čert. Mikuláš si sadá na svoje miesto a deti
začali svoje vystúpenie. Na začiatku bolo cítiť
v detských očkách aj napätie, ale nakoniec všetko
dobre dopadlo. Deti postupne recitovali básničky,
zaspievali pesničku a za to dostali od Mikuláša

balíček. Po skončení programu sa deti z materskej
škôlky presunuli vonku k stromčeku pri obecnom
úrade. Tam už boli aj ostatné deti z obce, ktoré
prišli na stretnutie s Mikulášom. Tam ešte
Mikuláša čakala jedna veľmi milá „úloha“, a to
rozsvietenie vianočného stromčeka. Pri tejto úlohe
mu s odpočítavaním pomáhali nielen Čert a Anjel
ale aj ostatné deti. Mikuláš nakoniec pozval všetky
deti k stromčeku, ktoré si s radosťou prebrali
sladkú odmenu.
Mgr. Dagmara Lopatková
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Materská škola - O deťoch a pre deti
„Deti viac potrebujú vzory ako kritiku.“
Mesiac máj sa niesol aj v divadelnom duchu,
navštívili sme Spišské divadlo predstavenie
Palculienka, ale i divadlo navštívilo našu
materskú školu – Mama, oco a ja. Po pár dňoch už
naši maličkí pracovali naplno na príprave
rozlúčkového dňa. Odmenou im bola návšteva
LaborArtória v Spiššskej Novej Vsi, kde sa aspoň
na chvíľu zmenšili a dostali bližšie k životu
mravca, pobehali si v škrečkovom kolese aj
zmenili farbu spolu s chameleónom. Deň
pokračoval a predškoláci sa oficiálne rozlúčili
s materskou školou. Veď strávili tu krásne chvíle,
veľa radosti, smiechu, ale i tvrdej driny, aby z nich
vyrástli čo najšikovnejší prváci. Rozlúčili sa s pani
riaditeľkou i učiteľkami, p. kuchárkou a p.
školníčkou. Veď práve ony im boli tou najväčšou
oporou. S láskou a porozumením im vo všetkom
pomáhali a posúvali správnym smerom. Naši
abiturienti ukázali všetkým to, čo sa za všetky tie
roky naučili. Predstavili rodičom i svojim
kamarátom svoje tablo a pokračovali v dni plnom
zábavy.

Joseph Joubert

Vyšantili sa na školskom dvore so svojimi
kamarátmi, spoločne sa zahrali aj skvele
zatancovali medzi bublinkami. Tvorivou
dramatikou ich previedol pán Palesitz a na záver
našich maličkých čakalo hľadanie strateného
pokladu a plnenie tajných snov za pomoci balónov
šťastia. Tí najodvážnejší si mohli vyskúšať noc
odvahy, a tak krásne ukončiť školský rok.
Pravou nohou sme vykročili do nového
školského roka 2019/2020, kde na nás čakajú nové
tváre, zážitky, zábava, ale aj veľa práce. Prázdniny
sa skončili a opäť je tu september. Našou bránou
prešlo v prvý deň 24 detí. Z toho 3 prvýkrát.
V novom školskom roku sa budeme tešiť opäť na
skvelé akcie v spolupráci s rodičmi a Obcou
Kolinovce ako sú Deň zdravej výživy, jesenné
tvorivé dielne, deň materských škôl, šarkaniáda,
branná vychádzka, Mikuláš a Štedrý deň
v materskej škole.
kolektív zamestnancov MŠ

Čo majú nové naši seniori?
Tak ako tíško čas letí, tak aj nám rôčky
pribúdajú a zrazu máme viac času. Ako ho máme
správne využiť? Veď sme ešte pri sile a máme
veľa chuti prežiť tie krásne roky. V máji 2019 bola
v Kolinovciach založená Základná organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku. Na
ustanovujúcej schôdzi boli prítomní predseda OO
JDS SNV, Mgr. Prochocká, Mgr. Vencelová, p,
Barillová, členky výboru a starostka obce p.
Puhallová. K 20.09.2019 mala ZO JDS 25 členov.
Činnosť ZO JDS sa rozbieha aj za pomoci OOJDS
SNV, ktorá organizuje veľa kultúrnych ako aj
športových aktivít. Zúčastňujeme sa aj akcií, ktoré
sa konajú v obci. Aj akcia Kolinovský gulašmajster, bola pre našich členov úspešná, pretože
družstvo Klub dôchodcov sa umiestnilo na prvom

mieste a získali sme zlatú varešku starostky obce.
Aj tento úspech nás povzbudil do ďalších
aktivít. V mesiaci október to boli Margecianske
fajnoty, Úcta k starším a Liečebný pobyt
v Hokovciach, v novembri Katarínske posedenie.
V mesiaci december plánujeme Posedenie pri
jedličke a Výstup na Galmus - Slaninový pochod.
Pripravujeme aj stretnutie s lekárom a masážne
procedúry. Milí seniori, ZO JDS rada privíta
všetkých dôchodcov. Príďte medzi nás. Tešíme sa.
A na záver mi dovoľte, aby som sa poďakovala
p. starostke obce za jej podporu a profesionálny
prístup pri zakladaní ZO JDS ako aj za poskytnutie
priestorov.
Ružena Soľáková
predsedníčka ZO JDS
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Život folklórnej skupiny Kalina
Kade chodia, tade spievajú, tancujú a šíria
dobrú náladu a dobré meno folklórnej skupiny
Kalina i obce Kolinovce. A veruže sa tento rok už
nachodili. Svoju folklórnu púť v roku 2019 začali
23.2.2019 vystúpením na Plese SEZ-ákov
v Krompachoch. Ešte v tom istom mesiaci sa
predstavili vo fašiangovom programe v Madarase
v Spišskej Novej Vsi. Leto bolo obzvlášť bohaté
na akcie. V júni sa zúčastnili na Vojkovských
rusadľoch. V júli prezentovali svoje kuchárske
umenie vo Východnej, zapojili sa do kultúrneho
programu vo Veľkom Folkmári pri príležitosti
osláv 25. výročia tamojšej folklórnej skupiny.
Vrcholom celoročnej aktivity sú určite domáce
Kolinovské folklórne slávnosti, ktoré sa tento rok
konali 14.7.2019. Tento rok sa u nás predstavili
súbory z Kaľavy a Vojkoviec, zo Sloviniek
a Žakaroviec
a
z Veľkého
Folkmára.

Zahraničným hosťom boli speváci a hudobníci
z Tyczyna z Poľska.
August zaviedol našich folkloristov práve
do priateľského Tyczyna, do Žakaroviec na Dni
Janky Guzovej a stihli aj uvariť super guláš na
Kolinovskom gulášmajstrovi a vyhrať Rád
striebornej varešky za 2. miesto. Od horúceho
kotlíka utekali rovno na Plejsy, kde ešte stihli
začepiť nevestu. V septembri absolvovali oslavy
50. výročia speváckej a hudobnej skupiny
v Tyczyne v Poľsku. V októbri, ako už býva
zvykom sa zúčastnili na Margecianskych
fajnotách, kde bolo potrebné sa poriadne oháňať
varechou a obracať pri hrncoch. Počas roka
navštívia nejedného jubilanta, ktorému príbuzní
darujú folklórny darček v podobe speváckeho
vystúpenia našich folkloristov.
Mgr. Gabriela Kožárová, Mária Šelembová

Dobrovoľný hasičský zbor Kolinovce
Tohtoročná činnosť DHZ sa začala jarným
upratovaním na požiarnej zbrojnici a následnou
prípravou požiarneho družstva na okrskové kolo
v Jaklovciach, kde z 2. miesta postúpili na
okresné kolo do Markušoviec, no tam sa im aj pod
vplyvom daždivého dňa nedarilo. Tento neúspech
ich však neodradil. Súťažná časť pokračovala
v Gelnici na pohárovej súťaži, kde sa umiestnili na
4. mieste. No oveľa väčšiu radosť mali
z dosiahnutia svojho rekordného času. Svoju
súťaživosť zavŕšili na pohárovej súťaži vo
Švedlári, kde sa v kategórii s výkonom do 1 500
umiestnili na 3. mieste a v kategórii s výkonom
nad 1 500 na 4. mieste. Toto družstvo ukázalo, že
vie prijať akúkoľvek výzvu, byť aktívne, postaviť
sa a úspešne konkurovať medzi najlepšími

družstvámi v Spišskonovoveskom a Gelnickom
okrese.
Naša činnosť nie je len o súťažení. Členovia
DHZ sa zúčastnili na dvoch brigádach, išlo
o upratovanie haly v Košiciach a o štiepanie dreva
na Slovinkách. Prispeli sme tiež aj k spestreniu
programu na MDD, predviedli ukážky požiarneho
útoku a deti si mohli vyskúšať striekanie na terč.
Požiarne družstvo sa pokúsilo aj o kuchárske
umenie pri varení gulášu na akcii Kolinovský
guláš majster a tiež zabojovalo aj na
nohejbalovom turnaji.
Aj takéto je hasičstvo. O priateľstve,
súťaživosti,
o úspechoch
i neúspechoch,
o spolupatričnosti, o ochote pomôcť, o čase, ktorý
chce prežiť človek s človekom.
Silvia Čurillová, tajomník DHZ

Z obecnej kroniky
Tento rok si pripomíname 75 výročie SNP. Starší zaspomínajú, mladší počúvajú rozprávanie
starých rodičov. My Vám otvárame Kroniku obce Kolinovce, do ktorej zapísal udalosti týchto
pohnutých dní v Kolinovciach učiteľ a kronikár Michal Melega.
Kronika obce Kolinovce: cit.:
50 občanov – vojakov z obce odišlo do Spišských
„Po mobilizačnej výzve Slovenskej národnej rady Vlách, kde boli vystrojení vojenskými
asi 29.8.1944 prišlo zo Spišských Vlách auto a asi rovnošatami. V tom istom čase asi 18 občanov
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odišlo na žandársku stanicu do Krompách, kde
ukoristili 2 pušky. V Spišských Vlachoch bolo
obvodné mobilizačné stredisko povstania.
Veliteľom bol údajne čatár Marcinko Juraj
a podporučík Ďurkovič.
Po potlačení organizovaného povstania Nemci
prišli zdola od Krompách. Asi 7. alebo 9.9.1944
po železnici šli v pancierovom vlaku a potom po
hradskej došli v pásových terénnych vozoch tzv.
Hackeloch. Zastali pred vládnym komisárom,
ktorým bol vtedy v ovci Uličný Ondrej.
Hitlerovci, ktorí boli v pancierovom vlaku, stretli
sa na trati pri hláske
(Pod Mačarovcom)
s prekážkou. Partizáni vyhodili koľaje. Koľaje
zamínovali
a vyhodili
traja
príslušníci
partizánskych jednotiek: Surgen a Vamper zo Sp.
Vlách a Kúpelník z Drienovskej Novej Vsi spolu
s podpor. Ďurkovičom. Urobili to popoludní pred
príchodom pancieráku asi o 15,00 hod. Posádka
pancierového vlaku akonáhle narazila na
prekážku, vystúpila, aby poruchu na koľaji
odtarasila. Partizáni, ktorí chceli opravy rušiť,
začali na nich strieľať spod Hejbarku. Nemci na to
sa ukryli späť do vlaku, na vlak pre oklamanie
vystavili bielu zástavu a za ten čas ďalekohľadom
pozorovali, odkiaľ bolo na nich strieľané. Keď
František Baláž občan z Kolinoviec, ktorý medzi
povstalcami bol, mal odísť s hlásením do
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Spišských Vlách, že Nemci sa vzdávajú, Nemci
opäť zahájili paľbu. Krytí paľbou, mierenou už na
zistený cieľ, začali znovu opravy. Medzitým tiež
prišli zo Vlách povstaleckí vyjednávači, ktorí mali
ísť vyjednávať o tom, či sa Nemci vzdajú. V tom
ale Nemci zahájili útok v rojnici a ukoristili auto
zvané Tiger, ktoré boli používali partizáni.
Partizáni museli ustúpiť. Pri prestrelke boli jeden
zabitý a jeden ranení bratia Vrábľovci
z Vojkoviec (kosili tam). Ešte pred príchodom
pancierového vlaku zavládla v obci veľká panika
a občania zo strachu pred očakávanými prudkými
bojmi hromadne sa vysťahovali do lesa nad jarček,
dolinou smerom na Kaľavu. Len po odchode
pancierového vlaku sa vrátili do svojich bydlísk.
K partizánskej činnosti sa z obce pridali: Štefan
Kiseľ, Štefan Soľák a Jakub Faltin. Skupina
Štefana Kiseľa potom často navštevovala obec
a bola občanmi podporovaná. Nemcom ich
diverzná činnosť narobila hodne starostí. (Tieto
údaje pre kroniku poskytol Ján Kandrik). Po
týchto ťažkých dňoch prišli aj dni nádeje, keď
fronta tlačená sovietskymi vojskami a I. Čsl.
armádnym zborom presunula sa ku Kluknave, kde
Nemci vybudovali silné opevnenia a za účelom
výhľadu na bojové predpolie i rozbili a vypálili
celú obec Richnava.“
Mgr. Gabriela Kožárová

Dobrý skutok pre Jara
Ľudské príbehy píše sám život. Bývajú krásne,
niekedy aj smutné a bolestné. Aj malý skutok
môže niekomu zachrániť či zmeniť život. Každý
dobrý skutok je veľký čin. Možno si ani
neuvedomujeme, že aj malou snahou, pomocou,
milým slovom, povšimnutím urobíme niekomu
radosť. Dobré skutky môžeme robiť denne, len
musíme mať oči otvorené a ruky nápomocné.
Dovoľte mi, aby som sa aj touto cestou
poďakoval firme KAPOL, s.r.o. Kolinovce za
sprostredkovanie úžasnej akcie pri oprave
vonkajších priestorov – prístupovej cesty (dvora)
do domu bez nároku na honorár a akúkoľvek
finančnú odmenu. Moje veľké ĎAKUJEM patrí

okrem Karolovi a Lukášovi aj Paťovi, Veldovi
a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Medzi ne
patria: Marek, Jožo, Kristián, Dominik, Radko,
Tomáš, sused, kmotor, Laco, Jarko a Samko.
Poďakovanie patrí aj sponzorom: Hasma, s.r.o.
Krompachy, Elektroset, s.r.o. Krompachy, Altan,
s.r.o. Krompachy, Stavebniny Klešč, s.r.o. Spišské
Podhradie, Sigma Plus, s.r.o. Krompachy. O pivné
osvieženie sa postarala p. starostka a Kaviareň –
Stanislava Belušová, Kolinovce.
Všetkým Vám ešte raz úprimne ďakujem. Váš
spoluobčan Jaroslav Vrábeľ.
Jaroslav Vrábeľ
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Kolinovský guláš majster

Nohejbalový turnaj

Kolinovský guláš majster

Nohejbalový turnaj

Folklórne slávnosti

Folklórne slávnosti

Folklórna skupina Kalina v Poľsku

Dobrý skutok pre Jara
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DHZ v akcii
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Deň matiek

Stavanie mája

Medzinárodný deň detí

Októbrové posedenie so staršími

Mikuláš 2019

Októbrové posedenie so staršími

Mikulášov pomocník
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