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Nepredajné

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Je tu čas radosti, pohody a štedrosti, čas, kedy sú
ľudia k sebe milší, viacej sa na seba usmievajú, je
tu čas Vianoc. V tomto čase naháňania sa za materiálnymi vecami, skúsme sa zastaviť a zamyslieť nad
duchovným významom blížiacich sa Vianoc.
Celý rok sa naháňame za prácou, materiálnymi
hodnotami, málo sa na seba usmievame, sme
k sebe nevraživí, netolerantní. A pritom ľudský život

je taký krátky a my si ho sami medzi sebou znepríjemňujeme.
Doba je ťažká. V mnohých rodinách otcovia ani mami
nepracujú, a predsa sa ľudia v rodine usmievajú.
Viete prečo? Je to preto, že títo ľudia nemilujú veci,
ale svoju rodinu, svoje deti, svojich rodičov, starých
rodičov. Skúsme sa v tomto sviatočnom čase zamyslieť aj nad duchovnou stránkou nášho života.

Vážení spoluobčania,
k blížiacim sa Vianociam prajem všetkým Vám veľa
zdravia, šťastia, lásky a pohody a Božieho požehnania. V novom roku 2012 Vám želám splnenie
všetkých Vašich predsavzatí, pohodu v rodinách,
viacej porozumenia a tolerancie medzi ľuďmi a aby
sme všetci mali k sebe bližšie.
Michal Pačan, starosta obce

VIANOCE
Čo nás napadne, keď hovoríme alebo počujeme
slovo Vianoce? Nie všetci vtedy pomyslia na opravdivú podstatu a zmysel Vianoc. Každého napadne
niečo iné.
Tam, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce, aj
chápanie Vianoc. Jedných hneď napadnú darčeky,
stromček, koledy, dni oddychu, naše ženy si spome-

vierou a to im prinieslo nielen do vianočných sviatkov,
ale aj do každodenných dní to, po čom človek celým
srdcom túži: lásku, pokoj, porozumenie, radosť
a šťastie, čo sa ukázalo aj v medziľudských vzťahoch
a v spolunažívaní. Tak ako hovorili o prvých kresťanoch :“Pozrite ako sa milujú!“ všetkým boli dobrým

do Betlehema a pozrieme, čo sa to stalo, ako
nám oznámil Pán.“ / Lk 2,15/ Výzva „poďme“ im
pomohla k tomu, že prišli do Betlehemskej maštaľky
a našli Máriu, Jozefa a dieťa uložené v jasliach. Aké
by to bolo krásne, keď aj my všetci si povieme cez
tohtoročné Vianoce „POĎME!“.
Nezastavujme sa len pri stromčeku, darčeku, štedrom stole, materiálnych hodnotách,
ale kráčajme do našich betlehemov, a to sú naše
kostoly, kde nájdeme matku Máriu a obdivujme jej
lásku k Ježišovi, nájdime Jozefa a obdivujme jeho
lásku k obidvom a predovšetkým nájdime Ježiša, a to
nielen cez vianočné sviatky, ale každú nedeľu a keď
je to možné, tak aj každý deň si povedzme všetci „
POĎME“. Nedovoľme, aby nám „záveje“ i naďalej
zabraňovali prísť k Bohu, viere a narušovali nám
pokojné spolunažívanie.
Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šťastie nech k vám letí
a keď rozžiaria sa vaše tváre,
by hojnosti ste mali stále.
Nech nový rok splní vaše priania,
anjeliky nech vaše cesty a naše mesto chránia
a problémy nech sa nás stránia.
Milostiplné a požehnané vianočné sviatky celým
Slovinkám praje a vyprosuje
duchovný otec z Krompách
Mgr. Jozef Palušák, kanonik h.c.- farár

VIANOČNÉ VINŠE

nú na veľký zhon pri upratovaní, kupovaní a pečení
či na bohato prestretý stôl na Štedrý večer, veriaci
na polnočnú sv. omšu, z ktorej majú nezabudnuteľný
zážitok ešte z detstva.
Naši rodičia, starí rodičia, predkovia celkom ináč
chápali a prežívali Vianoce, ako ich prežívame dnes
a aj celkom inak sa pripravovali na vianočné sviatky.
Prečo?
Preto, lebo celým srdcom uverili pravdivosť slov
zo sv. Písma : „ Boh tak miloval svet, že poslal
svojho jednorodeného Syna, aby každý kto
v neho uverí, nezahynul, ale mal život večný.“
/Jn 3:16/ A pochopili, v čom spočíva podstata
a zmysel Vianoc.
Nielen uverili a pochopili, ale aj Betlehemské dieťa
prijali do svojho života. A Vianoce prežívali s veľkou

príkladom a na povzbudenie.
Prečo sa v tomto modernom svete stratil ozajstný
zmysel Vianoc?
Lebo sú v našom živote „záveje“, ktoré nám zakrývajú
zmysel Vianoc.
Jeden z hlavných „závejov“ v tejto dobe, ktorý
zakrýva tento zmysel, by sme mohli nazvať trhom,
obchodovaním a konzumovaním. Je to veľmi silný
„závej“, ktorý nedovolí spoznať a prežiť udalosť Ježišovho narodenia. A sú ešte aj mnohé iné „záveje“,
ktoré nám zakrývajú cestu ku kresťanskému zmyslu
Vianoc. Každý sa musí zamyslieť sám nad sebou, čo
mu zakrýva cestu k viere v Boha.
Ako odstrániť tieto naše „záveje“? Nech sú nám
príkladom Betlehemskí pastieri. V evanjeliu čítame:
„Keď anjeli od nich odišli, povedali si: „Poďme teda

Na Veliju:
A ja vám vinšujem na totu svatú Veliju, hojniše,
spokojniše, zdravše, veselše, ročky prežity, jak
ste prežily a po časy anhelsku korunu dosahnuty mohly.
Na Božo narodžiňa:
A ja vam vinšujem na toto svato Božo narodžiňa,
Svitnika, obraznyka Isusa Christa, chtory se
narodil v staňi Betlehemskej. Tam voly a osly
na ňoho dychaly, „sláva“ vo višňim v povitrju
mu odpovydaly. To vinšujem gazdovi, gazdiňi
i calomu domu. Christos raždaetsia.
A ja vám vinšujem na toty svatky, žeby ste maly
všelyjaky statky. Kačky, kačury, čubaty kury,
psa linyvoho, vola chromoho, difku tancuľu
a parubka paradnoho.
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NAŠI JUBILANTI
obce poďakoval za všetko, čo urobili pre túto obec
a zaželal im veľa zdravia a veľa šťastných rokov. Pri
občerstvení a príjemnej hudbe si určite zaspomínali
na svoju minulosť, na to, čo prežili, či už dobré alebo
zlé. Pre jubilantov mali deti z MŠ v Slovinkách pripravené nádherné vystúpenie, čím ukázali svoju šikovnosť. Svoju šikovnosť predviedla na husliach Terezka
Semanová, na harmonike Marek Ščurka a spevom
zaujali Alex Szatmáry a Barbora Krajňáková.
Ďakujeme vám, že ste prijali naše pozvanie.
Lucia Frycová

Staroba sa týka nás všetkých a je prirodzenou
súčasťou nášho života. Práve mesiac október je
mesiacom úcty k starším. Mali by sme si uvedomiť,
že láska a úcta k starším by mala byť spontánna
a stála. Zaslúžia si to.
Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme si pripomenuli
a uctili našich starších občanov – jubilantov a pozvali
ich na spoločné posedenie. V príhovore im starosta

V mesiaci október Obecný úrad vyhlásil „Literárnu
súťaž“ pre žiakov ZŠ v Slovinkách na tému “Starí
rodičia“. Najkrajšie literárne diela Obecný úrad v Slovinkách odmenil vecnými cenami a boli prezentované
pri posedení našim jubilantom.

STAROBA
Starú mať a dedka svojho musíš rád mať,
v ťažkej chvíli ich nesmieš opúšťať.
Veď tvoj starký, starká život vrytý v tvárach majú,
vo chvíľach ťažkých ťa nikdy neopúšťajú.

Staroba je múdra, príslovia ti dáva,
neodopieraj starým ich zaslúžené práva.
Vyrobenú starobu si nadovšetko váž,
pri nej stoj, svojou mladosťou ju stráž!
Mária CHUDIAKOVÁ VIII. trieda

Chlapče, prababku či pradeda keď ešte máš,
prítomnosť ich si nadovšetko teraz váž.
Múdre rady, životné pravdy s nimi raz odídu,
k tebe starosti a prekážky života prídu.

S úctou kamarátke
Keď som bola veľmi malá,
svetlučké vlásky som mala.
Radosť mi robili všakovaké hračky,
no aj moje dobré kamarátky.

Staroba aj tvojich najmilších, rodičov, čaká,
nepostojí, nepočká, ona je už taká.
Rodičia ti lásku, život dali,
aby o teba sa strachovali.
Keď uvidíš starobu niekedy pri sebe stáť,
povstaň hneď, s úctou ju vedľa seba usaď.
Veď aj tvoja mladosť sa raz na starobu obráti,
budeš rád, keď mladý úctu a uznanie ti vráti.
Daniel KUBOVČÍK VII. trieda
Stará mama
Keď na moju starú mamu hľadím,
vidím hustú pavučinu vrások.
Vtedy po líci ju nežne pohladím,
nevyjde zo mňa žiaden hlások.
Zrazu starká so záujmom vyzvedá,
vnúča moje, vari sa ti už nepáčim?
Jej otázka niekedy spať mi nedá,
odpoveďou svojou iste sa jej zavďačím.
Veď kedysi si bola krásna mama,
potom, neskôr zasa milá dáma,
no a teraz si moja úžasná stará mama!
Alica PERHÁČOVÁ VII. trieda
Staroba
Vlasy postriebrené šedinami,
tvár popísaná vráskami.
Ruky zbrázdené žilami,
nohy so starými kosťami.
To staroba sa blíži,
život mladý skríži.
Vypočuj si starobu,
neposielaj ju do hrobu!
Vyrozpráva ti príbeh o minulosti plnej driny,
o dňoch ťažkých, keď mladí hania bez príčiny.
V detstve objímali a hladili ťa jej odraté ruky,
dlane čo hasili hlad, smäd i odháňali muky.
Staroba je krehká, zhrbená a slabá,
spánok ľahký máva, skoro ráno vstáva.
Staroba je skromná, šaty staré nosí,
nerada zavadzia, o zhovievavosť prosí.

LITERÁRNA SÚŤAŽ

Troška som už vyrástla,
lež láska k hraniu ostala.
Kamarátky som vymenila,
ostala mi len jedna celkom sivá.
Stále má čas a len na mňa myslí,
koláčikom či bábovkou vzťah náš istí.
Je milá vždy a rozosmiata,
s otvorenou náručou ma stále víta.
Čo je to za kamarátku?
Pozná ešte niekto takú?
Je to predsa moja babka,
čo svojím úsmevom ma hladká.
To je moja najlepšia kamarátka!
Alexandra NAGYOVÁ VII. trieda
Starí ľudia
Starí ľudia všetko vedia,
a pritom len doma sedia.
Ten najstarší z rodiny,
musí mať vždy šediny.
Starí ľudia nenosia masky,
ich tváre zdobia predsa vrásky.
Z križovatiek hlbokých vrások,
hľadia ich múdre oči plné lások.
Eva MARASOVÁ VII. trieda
Výzva k úcte
Vážiť a ctiť si treba starších, to je pravda,
veď ukrýva sa v nich životná skúsenosť a pravda!
My mladí sa od starých veru veľa naučíme,
keď si ich patrične aj uctíme!
Rešpektujme rady, kázne starých ľudí,
vďaka nim z nás nik v živote nepoblúdi!
Keď ťažká chvíľa v tvojom živote raz príde,
každá rada staršieho sa ti zíde!
Simona KENDROVÁ VII. trieda
Moji starí rodičia
Môj dedko s babkou ma vždy veľmi radi majú,
na návštevu k sebe ma zakaždým pozývajú:
„Príď k nám, Dávidko, vnúčik náš milý,
zavítaj k nám s láskou, aby sme sa potešili.“
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za obdobie október, november, december 2011
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
80 – roční
Anna Karolčíková
Mária Kolesárová
Ján Magerko
Anna Nemčíková
Helena Pačanová
75 – roční
Anna Brutovská
Michal Pijala
Anna Smreková
70 – roční
Mária Čipkárová
Helena Varkondiová
65 – roční
Anna Bencková
Helena Lučanská
Janka Lučanská
Peter Mních
Michal Pačan
Anna Spišáková
Mária Vojačková
Irena Wieckowská
60 – roční
Jozef Horváth
Zdenka Horváthová
Katarína Perháčová
Anna Semanová
Štefan Tark
NARODILI SA
Jerguš Perháč
Diana Macková
Ronald Kubovčík
ROZLÚČILI SME SA
Štefan Bencko
1941 – 2011
Štefan Tulej
1944 – 2011
Mária Ontková
1920 – 2011
V spoločnosti starých rodičov je vždy veselo,
od mojich starkých by sa nikomu z vás nikam nechcelo.
Na návšteve u starkých týždeň dňom sa stane,
babkine rady, recepty, nezabudnem na ne.
Na prázdninách u starkých čas tak rýchlo plynie,
môžu za to nápady a dedkovo majstrovanie.
S babkou mojou, dedkom sa ja dobre cítim,
pri nich šťastie, zdravie i radosť za pačesy chytím.
Dávid ĎORKO VII. trieda
Kde sú šedy, tam sú vedy
Starí, starší, najstarší,
všetko sú to ľudia ako my!
Zo starších si vždy len príklad ber,
rady starších ukážu ti správny smer.
Čo je staré, overené, spoľahlivé býva,
starý človek, to je jedna rozpísaná múdra kniha.
Štefan ČIPKÁR VII. trieda
SPOMIENKA
Babku, dedka v srdci máš,
s láskou na nich spomínaš.
Vážiš si každú chvíľu prežitú s nimi,
nedovolíš, aby zo života sa ti vytratili.
Keď babka s dedkom odídu,
smútok s prázdnotou ťa navštíviť prídu.
Čas návštevu časom odoženie,
tebe ale nejedna vec babku, dedka pripomenie.
Po starobu ťa budú ticho sprevádzať,
tvojimi ústami pravnukom budú rady dávať.
Starí rodičia sú v tvojom živote výnimoční,
kým sú s tebou, prosím, buď im nápomocný.
Karolína SEMANOVÁ VII. trieda
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DUCHOVNO – FOLKLÓRNY KONCERT – NEDEĽA 4. DECEMBRA 2011
„Veci sú na používanie, ľudia sú na milovanie“, táto
myšlienka sa v tejto i pozmenenej podobe niesla
celým nedeľňajším duchovno – folklórnym koncertom. Tento sa konal v deň sviatku sv. Barbory
a predvečer sviatku sv. Nikolaja. Ideálny čas na to,
aby sme si pripomenuli týchto dvoch významných
svätcov a vzdali im úctu.
Sv. veľkomučenica Barbora bola príkladom neskutočne čistej viery, a preto sa stala patrónkou
všetkých baníkov, ktorých pri ťažkej a namáhavej
práci dokázala udržať jedine silná viera. Barbora nad
baníkmi držala ochrannú ruku aj v našej obci. Práca
baníka si vyžadovala nielen silné mužské ruky, ale aj
pevný charakter muža. Banícka tradícia je pevným
článkom v našej histórii. Národ bez tradícií je veľmi
chudobný. To sa však o našej obci nedá povedať.
Banícke tradície znova ožívajú a to pomerne intenzívne. Súčasťou koncertu preto boli aj banícke piesne
a čestnými hosťami boli členovia Baníckeho cechu
v uniformách.
Perlou nedeľňajšieho koncertu bol Metropolitný
vzdelávací chór pravoslávnej cirkvi sv. Sofie, Viery,
Nadeždy a Ľubvi. Už samotný názov hovorí o kvalite
chóru. Tvoria ho speváci z rôznych cirkevných obcí,
eparchií pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Spieva
hlavne archijerejské sväté liturgie na kňazskom seminári. Metropolitný chór má svoje pôsobisko v celej
metropólii a spieva počas významných udalostí
Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Je pre nás cťou,
že si tento chór našiel cestu aj k nám a potešil naše
srdcia nádhernými povznášajúcimi piesňami.
Krásnymi piesňami prispel k pohode aj slovinský
pravoslávny zbor sv. Barbory, ktorý vystúpil sám,
ale aj spolu s Metropolitným chórom. Svojím vystúpením potešili prítomných aj deti zo DFS Slovinočka
a chlapci z FS Slovinka.
Kinosála kultúrneho domu bola preplnená a polovicu
divákov tvorili deti, napriek tomu obecenstvo bolo
úžasné. Spolu s účinkujúcimi prežívalo tajomnú
atmosféru, ktorá sa vytvárala na pódiu – sviečkami, stromčekom, ale hlavne nádhernými spevmi
či hovoreným slovom. Moderátori v jednotlivých
vstupoch pripomínali, že ľudia sú viac ako veci. Čo
všetko robíme pre veci, autá, domy, materiálny zisk.
Keby sme toľko času a pozornosti venovali ľuďom,
svet by bol iný.
Záverečné slová konferenciera boli: „ V dnešný deň,
prosím, dajme si všetci sľub, že svojím životom
prinesieme radosť ostatným. My starší deťom.
My deti rodičom. My ženy svojím manželom.
My chlapi ženám. My veriaci neveriacim a pod.
Myslíme na to, čo je v živote dôležité a ako všetci
túžime po duchovne. Každý z nás chce lásku
druhého. Preto sa ju ponáhľajme dávať, aby
sme boli schopní ju aj prijímať. Dajme si sľub,
že spoločne, tak ako tu stojíme, vytvoríme jednu krásnu duchovnú rodinu Slovinčanov, ktorú
nikdy nerozhádže poškriabané auto alebo iná
materiálna ujma, ale budeme vždy pripravení
vyryť do sŕdc každého človeka istotu s názvom
„Milujem Ťa“! Zaželajme si veľa radosti zo všetkého, čo nám budúci rok prinesie, aby naše
svetlo života svietilo pred ľuďmi, aby videli naše
dobré skutky a tak oslávili nášho Otca, ktorý je
na nebesiach! Na mnohaja i blahaja lita!“
Po spoločnej piesni mnohaja lita prišiel aj deťmi tak
očakávaný Mikuláš a rozdal darčeky. Po skončení
kultúrneho programu, v ktorom sa prihovoril aj starosta obce, bolo pre všetkých prítomných pripravené
pohostenie.
Veríme, že všetci, ktorí v to popoludnie prišli na kultúrne podujatie, neľutovali. Tá bohatosť a precítenosť
krásnych spevov, hodnota textov a neopakovateľná
atmosféra, bude v srdciach všetkých divákov určite
rezonovať až do Vianoc.

Čo dodať na záver? Dar je ako bumerang, vždy sa
vám vráti. A verte, že hoci vždy v inej podobe, vždy
inokedy než čakáte, no vráti sa vám v takom duchu,
ako ste darovali. Ak ste niekoho obdarovali zlým
slovom a skutkom (pretože aj toto je dar), čakajte,
že aj Vám niekto daruje čosi podobné. No na druhej
strane skúste darovať milé slovo, dobrý skutok alebo
hoci len úsmev. Tak málo stačí, aby ste niekomu
urobili radosť, no ešte menej, aby ste niekoho ranili
či urazili. Obdarúvajme sa dennodenne, nielen dnes,
zajtra, pozajtra, pretože je sviatok svätého Mikuláša.
Obdarúvajme sa stále. Tým, čo urobí náš život krajším, prijateľnejším. Usmejme sa, povedzme svojím
blízkym ako ich máme radi, podajme ruku tým, ktorí
to potrebujú. Lebo aj podanie pomocnej ruky je dar,
ktorý vie niekedy zachrániť život.

My sme koncertom chceli obdarovať všetkých,
veľkých, malých, starších, mladších. Bol to dar
maličký, ale darovaný s láskou od tých, ktorí boli tiež
obdarovaní. Obdarovaní krásnym hlasom, ktorým
teraz robia radosť ostatným.
Anna Krajňáková

4

SLOVINSKÝ OBČASNÍK

OTVORENÁ HODINA PRE
RODIČOV PRVÁČIKOV

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
V dňoch 21.10. 2011 a 24.10. 2011 sa konal na
našej škole „Deň výživy“.
Pre prvý stupeň zorganizovala disciplíny zamerané
na zdravú výživu (ovocné misy a dekorácie doplnené
sladkými maškrtami), omaľovanky a poznávanie
rôznych druhov zeleniny a ovocia pani učiteľka Susová. Atmosféru skvele dopĺňali bublifuky, pesničky,
korunky pre malé princezné aj kráľov štvorčlenných
družstiev reprezentujúcich 1.-4. ročník. Jeden
zo žiakov 4. triedy zabezpečil kuchynské náradie
použité pri jednotlivých disciplínach. Poďakovanie
patrí rodičom, ktorí sa prišli pozrieť a povzbudiť
svoje ratolesti /p. Čechová, p. Frycová, p. Hudáková, p. Vojačeková, p. Klimešová, p. Malastová/,
zástupcom školského parlamentu, p. riaditeľke,
p. Mnichovi /predseda Rady školy pri ZŠ Slovinky/
ďalej rodičom, ktorí pomohli pri spracovaní veľkorozmerných plagátov k tomuto dňu. Tieto krásne plagáty
boli vystavené vo vestibule školy a zaujali všetkých
žiakov, učiteľov aj rodičov.

konkurencia, tety upratovačky i porota, zostavená
zo žiakov jednotlivých ročníkov. Všetky ročníky boli
následne odmenené diplomom a vecnými cenami,

22.11.2011 sa ráno v prvej triede ZŠ Slovinky pred
prvou vyučovacou hodinou stretli okrem prváčikov
i rodičia týchto detí, ktorí sa prišli pozrieť, ako sa ich
ratolestiam v škole darí.
Triedna učiteľka Mgr. Martina Repčáková pozvala
rodičov na otvorenú hodinu, ktorá im mala ukázať
prácu ich detí na vyučovacej hodine matematiky.

ktoré bolo možné zakúpiť vďaka finančnej podpore
ZRPŠ a Obecného úradu v Slovinkách, za čo im patrí
veľké ďakujeme.
Mgr. Pavlína Tomašková
p.uč. Lívia Susová

Literárne okienko detí ZŠ Slovinky

Báseň o zdraví

Pre druhý stupeň súťažné disciplíny, ktoré boli
o trochu náročnejšie, zorganizovala pani učiteľka
Tomašková. Žiaci museli uspieť v hádankách o ovocí
a zelenine, ovocnom sudoku a dopĺňaní básničiek.
Najdôležitejším bolo vyvrcholenie celého dňa: ochutnávka zdravých nátierok a ovocných šalátov, koktejlov či sladkých potešení, ktoré pripravili samotní žiaci
priamo na mieste. Na druhom stupni reprezentovali
jednotlivé ročníky piati súťažiaci, žiakov prišli povzbudiť aj triedne učiteľky, pani zástupkyňa a spolužiaci. Právo ochutnať pokrmy mali učitelia, diváci,
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Svoje zdravie si chráň,
Ríbezle obsahujú C vitamín,
od nezdravého jedla sa stráň.
ráno svieža sa z postele postavím.
Viac pohybu nezaškodí,
Daj si radšej šalát zdravý,
nech sa nový športovec v tebe rodí.
veď pohyb na bicykli je hravý.
Zdravú mrkvičku jedz,
Takže sa radšej zdraviu venuj,
veď je to jasná vec.
pre svoje zdravie aj trošku trénuj…
Autor: Mária Chudiaková
Žiačka 8. ročníka

Vyučujúca najskôr všetkých prítomných privítala,
pozdravila a v krátkosti rodičov oboznámila s nasledujúcim priebehom vyučovacej hodiny.
Počas vyučovacej jednotky žiaci spoločne opakovali
vedomosti získané od začiatku školského roka, pracovali s nástennými tabuľami, ukázali svoju šikovnosť
pri poznávaní číslic a znamienok + a -, rýchlosť pri
práci s počítadlom či výbornú pamäť pri počítaní
príkladov. Ukázali, ako vedia pracovať s pracovným
zošitom. Keďže hra je pre vyučovací proces veľmi
dôležitá, prostredníctvom nej si žiaci upevnili poznávanie číslice 7, keď ich úlohou bolo nájsť sedem
rôznych vecí v triede. A že sa im to podarilo, môžem
len potvrdiť.
Táto otvorená hodina nebola ani prvou ani poslednou
hodinou pre rodičov. Je dôležité, aby rodičia mali
predstavu o tom, ako deti v škole pracujú, reagujú,
aktívne sa zapájajú do činnosti v triede. Dúfam, že
rodičom sa táto otvorená hodina páčila a odniesli si
so sebou dobrý pocit a hrdosť na svoje dieťa.
PaedDr. Lenka Dzuriková
zástupkyňa riaditeľky školy

Šuhajdy
(recept z roku 1966)
Poleva: 25dg čokolády, 9dg pokrmového tuku
Plnka: 1apol dcl mlieka, 15dg cukru, 10dg orechov, 10dg pokrmového tuku, 1 celé vajce, 5dg
hrozienok, rumová aróma.
Postup práce: Do nádoby sa dá rozpustiť čokoláda
spolu s tukom. Mlieko s cukrom sa zvarí na niť.
Pridajú sa orechy, tuk, vajce, hrozienka, a rumová
aróma. Zamiešame a necháme povariť. Teplá
čokoláda sa leje do papierových formičiek, do
stredu sa dá orechová plnka a zaleje sa do vrchu
a nechá sa stuhnúť.

POZVÁNKA NA VIANOČNÚ
BURZU
Žiaci aj učitelia ZŠ Slovinky vás srdečne pozývajú na Vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční
21.12.2011 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.
v priestoroch telocvične ZŠ Slovinky.
Táto Vianočná burza bude prehliadkou vlastnoručne vytvorených výrobkov, ktoré žiaci pod
vedením svojich vyučujúcich pripravili na rôznych
vyučovacích hodinách.
Všetci ste srdečne pozvaní.
PaedDr. Lenka Dzuriková
zástupkyňa riaditeľky školy
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA FK BANÍK SLOVINKY
V predchádzajúcom čísle Slovinského občasníka
sme oboznámili verejnosť a športových fanúšikov
s priebehom a vyhodnotením jesennej časti futbalu
z každej kategórie mužstiev aj prípravky a s prácami
v športovom areáli, ktoré sa urobili. V tomto čísle
chceme našich športových fanúšikov a verejnosť
oboznámiť s prácami, ktoré sa začali a poukázať na
niektoré veci, ktoré sme ešte nezverejnili. Čo sa týka
futbalovej stránky, u žiakov sa nič nemení, mužstvo
ostáva v takom zložení, ako ukončilo jesennú časť.
Dorast: K dorastu sa nám nejakí chlapci vrátia, na
čom sa pracuje a všetko je na dobrej ceste.
Dospelí: Mužstvo bude posilnené mládežou a to
hráčmi, ktorí sa vrátili zo zahraničia, kde boli za
prácou a taktiež hráčmi, ktorým sa vybavuje prestup
do mužstva Sloviniek. Tak by sme odbremenili od
veľkého zaťaženia aspoň polovicu dorastencov,
ktorí majú striedavý štart za dospelých. V Slovinkách
medzi mládežou je o futbal veľký záujem, čo nám
dokazuje aj fakt, že sa hráči sami z vlastnej iniciatívy
schádzajú na futbalovom ihrisku každú nedeľu. Napr.
20.11.2011 sa stretli v počte 25 registrovaných
hráčov. Na ďalšiu nedeľu, t.j. 27.11.2011 sa ich
stretlo 22 registrovaných hráčov a pritom sa ešte
mnohí ospravedlnili, že niektorí sú chorí a niektorí
sú odcestovaní. Pre nás ako vedenie klubu je to
veľmi potešujúce. A okrem toho ešte poniektorí
chodia vypomáhať k prácam, ktoré sú potrebné pre
športový areál.
Na prvý futbalový tréning v novom roku vybehnú naši
futbalisti 3.januára 2012, aby sme takto odštartovali
náš nový rok a dohodli sa na postupe pri príprave na
jarnú futbalovú časť. Platí to pre dospelých, dorast
aj žiakov.
Dňom 24.11.2011 nám spoločnosťUrbariát Nižné
Slovinky poskytla kuľatinu v množstve 7,45 m3, za

ktorú im veľmi pekne ďakujeme. Hneď sme začali
s prácami na hokejovom klzisku, aby sme do prvých
mrazov stihli hokejové klzisko upraviť a pripraviť tak,
aby bolo bezpečné a mohla sa upraviť ľadová plocha, ktorá bude pripravená v prvom rade pre hráčov
futbalu a pre našu mládež a záujemcov o korčuľovanie. Korčuľovanie je veľkou výhodou pre kondičnú
prípravu a naši mladí športovci si vôbec neuvedomujú
koľko kilometrov nabehajú na ľade a ako ľahko prídu
ku kondičke.
Tiež by sme ešte chceli upozorniť našich občanov,
že tak, ako každý rok v zime, aj túto zimu sa uskutoční
karneval na ľade. Z roka na rok máme čoraz väčšiu
účasť masiek na karnevale na ľade. Hlavne by som
chcel poprosiť dospelých, aby prišli medzi našu
mládež a najmenších taktiež v maskách a osobne sa
presvedčili, že je to veľká zábava pozerať sa na tých
najmenších, ako na tom klzisku bojujú a pomôcť im
v korčuľovaní. Nie je to veru ľahká úloha, o tom sa
poniektorí už presvedčili.
O teplo v šatniach na zimnú sezónu je postarané,
za čo môžeme ďakovať pánovi Miroslavovi Šimkovi,
ktorý nám pomohol so suchou haluzinou, ktorá nám
určite postačí na celú zimu. Už len si poprajme, aby
sme mali zimu aspoň ako za posledné roky, aby naše
práce, ktoré sa robia na zimné obdobie, nevyšli nazmar, lebo sú to práce, ktoré sa musia vykonávať vo
veľmi mrazivých podmienkach po večeroch.
Touto cestou chcem ešte popriať nielen občanom
a športovcom, ale aj Obecnému úradu v Slovinkách,
ktorý nám vo všetkom pomáha, príjemné prežitie
vianočných sviatkov a veselý Silvester a perfektný
vstup do Nového roka 2012.
Predseda FK Fajth Pavol

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
Bolesť brucha.
•

Je prejavom ochorenia mnohých orgánov. Dôležité je
odlíšiť bežné bolesti pri zlom trávení, plynatosti a pod. od
náhlej brušnej príhody. Dôležité je miesto bolesti (vpravo,
vľavo, v hornej alebo dolnej polovici). Napr. bolesť v pravej dolnej štvrtine brucha môže byť zapríčinená zápalom
slepého čreva.

•

Príčiny bolesti brucha: Je mnoho. Sú to ochorenia dutiny
brušnej (žalúdok, pečeň, žlčník, pankreas, črevo, slepé
črevo) ale aj obličiek, pľúc alebo ženských orgánov.

•
•

•
•

•

Bolesti brucha môžu mať rôzny charakter. Môžu byť kolikovité - žlčníkový záchvat, obličkové kamene ale aj trvalé
napr. žalúdočné vredy. Môžu byť sprevádzané teplotou,
bolestivým močením, zvracaním, hnačkou, alebo naopak
zastavením vetrov.
Dôležité je kedy bolesť začala, vyžarovanie (t.j. šírenie)
bolesti, aký bol nástup bolesti (náhly, postupný), či a ako
sa mení sila bolesti, aký je charakter bolesti (pretrvávajúca,
narastajúca, slabnúca). Či už v minulosti boli podobné
bolesti, či je poloha, v ktorej bolesti ustanú alebo sa
zmenšia.
Pozor: Pri náhlom záchvate silnej bolesti brucha je potrebné neodkladne vyhľadať lekára. Lekára je potrebné
vyhľadať vždy aj pri napnutí(stvrdnutí) brušnej steny.

5
KYNOLOGICKÝ KLUB
V SLOVINKÁCH
Celoročná činnosť kynologického klubu v roku
2011
Pravidelný nedeľný výcvik psov v areáli klubu v čase
od 07.00 do 13.00 hod.
Celoročná údržba areálu klubu (výmena časti pletiva, oprava stolov a lavičiek, oprava prekážkovej
dráhy).
Účasť členov klubu na výstave psov v Košiciach –
Ťahanovce (M. Vereš – Hexa, Š. Lučanský – Čiko,
M. Ščurka – Aiša, s výsledkom veľmi dobrý).
Návšteva kynologických pretekov služobných plemien v Košiciach.
Účasť na medzinárodnej výstave psov vo Veľkej
Ide.
Príprava psov na skúšky SVV1 v areáli klubu v Slovinkách.
Organizácia skúšok SVV1 v areáli kynologického
klubu v Slovinkách.

Ukážky výcviku psov na Dni obce Hnilec za účasti
šiestich psov so psovodmi (p. Daniš, p. Vereš st.,
p. Križ, p.Jendruch, R. Vereš a M. Vereš.)
Účasť našich členov na bonitácii psov v Štrbe.
Koncoročné vyhodnotenie výcvikového roka v mesiaci december spojené s posedením.
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR INFORMUJE

Opäť sa Vám prihovárajú prostredníctvom tohto
občasníka Dobrovoľní hasiči obce Slovinky. S príchodom zimného obdobia sa predĺžil aj čas, po
ktorý je zbor v obci znova funkčný. Necelé dva roky
tvrdej práce sa odzrkadlili ako na rozmachu členskej základne, aj na osobnom a vecnom vybavení
hasičského zboru. No stále sa stretávame s novými
problémami a novými výzvami, ktorým statočne
čelíme, ako sa na hasičov patrí. V jesennej sezóne
sa naši členovia zoznámili aj s ohňom a štipľavým
dymom pri požiari. Konkrétne 7. septembra 2011 bol
vykonaný zásah v zložitom lesnom teréne na úbočí

prijatím správy o výbuchu plynu v objekte, v ktorom
sa nachádzal neznámy počet ľudí. Po príjazde na
miesto výbuchu, stará budova ozdravovne v meste
Krompachy časť Čarda, sme sa dozvedeli od hlavného komisára taktického cvičenia o simulovanej
situácii na mieste nešťastia. Simulovaná situácia bola
nasledovná. V priestoroch starej ozdravovne nastal
výbuch plynu s následným požiarom, v budove je
neznámy počet ranených osôb. Veliteľom zásahu bol
veliteľ DHZ Slovinky Andrej Karpinský. Na mieste si
veliteľ usporiadal zasahujúcich členov oboch DHZ
do prieskumných skupín. Prvá skupina našla požiar

osoba bola zakliesnená v úzkom priestore a stále
pod prúdom. Po evakuovaní aj tejto osoby sme sa
dozvedeli od okoloidúcich o osobe, ktorá sa utopila
v bazéne za budovou. Túto osobu, samozrejme iba
figurínu, sme vytiahli za pomoci hasičského háku.
Nakoniec sme dostali ešte jednu správu o osobách
stratených v priľahlom lese v doline nad budovou
starej ozdravovne. Pre nájdenie osoby sme zostavili
rojnicu a po postupnom prehľadaní lesa sme našli
obe osoby. Jedna bola matkou novorodenca, ktorého sme našli hneď na začiatku a vykazovala rôzne
zranenia. Túto osobu sme zniesli za pomoci nosidiel

Slovinskej Skaly. Na mieste zasahovalo päť členov
Dobrovoľného hasičského zboru obce Slovinky. Požiar sme lokalizovali na ploche cca 500 m2 a počkali
na pomoc príslušníkov Hasičského a záchranného
zboru. Po príjazde štátnych hasičov sa naši členovia
aktívne zapojili do likvidácie požiaru, ktorý sa podaril
úplne zlikvidovať v neskorých nočných hodinách.
Nasadené boli jeden C prúd, dva D prúdy, lopaty
a čakany. Čas príjazdu na hasičskú zbrojnicu bol
20:00. Požiar sa však nepodarilo úspešne uhasiť,
ako sme si mysleli, nakoľko sa na Slovinskej Skale
muselo zasahovať ešte niekoľko krát.
Pripravenosť nášho zboru sme si preverili 5. novembra pri taktickom cvičení v súčinnosti s Dobrovoľným
hasičským zborom mesta Krompachy. Toto taktické
cvičenie bolo zamerané na hasenie požiaru aj na
vyhľadanie a záchranu ranených osôb v neznámom teréne. Taktického cvičenia sa zúčastnilo
sedem členov z DHZ Slovinky a sedem členov DHZ
Krompachy. Taktické cvičenie sa začalo o 10:00

v zrúcanej garáži za budovou ozdravovne, ktorý
následne začali hasiť vodou z našej CAS Škoda 706
RTHP. Druhá prieskumná skupina objavila požiar
číslo dva, ktorý bol uhasený prenosným hasiacim
prístrojom. Pri oboch požiaroch išlo o reálny požiar
s plameňom a dymom. Pri druhom požiari bola nájdená prvá ranená osoba, išlo o novorodenca, ktoré už
nevykazovalo známky života. Pri prieskume sme našli
aj osobu, ktorá bola pod vplyvom omamných látok,
ktorá nám sťažovala postup pri riešení situácie, no
nakoniec sme z nej dostali informáciu o tom, koľko
osôb sa v objekte nachádzalo. Na prvom poschodí
sme našli zranenú osobu, ktorá bola nájdená na
balkóne, z ktorého sme ju museli dostať na prízemie
za pomoci lanovej techniky. Na prvom poschodí
bola taktiež nájdená osoba s poranenou dolnou
končatinou, ktorú sme po zastabilizovaní preniesli
taktiež do bezpečia pred budovu k hasičskej technike. Na druhom poschodí sa nachádzala osoba,
ktorá bola zasiahnutá elektrickým prúdom. Táto

dole k hasičskej technike. Toto taktické cvičenie
bolo náročné, ale účelné. Členovia si osvojili rôzne
techniky a to pri hasení aj pri záchrane ranených
osôb a hlavne si precvičili súčinnosť s iným zborom
a s vlastným veliteľom.
Nezaháľali sme ani v súťažnej činnosti a naši členovia
doniesli do obce Slovinky historicky prvé poháre
z hasičských súťaží. A to hneď dva za tretie miesto.
Za tento úspech vďačíme hlavne vynovenej striekačke, s ktorou dokazujeme dobré časy v hasičských
útokoch.
Kolektív DHZ Slovinky
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