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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Máte v rukách jesenné číslo Slovinského občasníka.
Po horúcom a slnečnom lete tu máme jeseň. Je to
obdobie plné farieb. Mám veľmi rada toto obdobie
a keď sa vrátim spomienkami do detstva, počujem
štebot lastovičiek, keď sa s nami lúčili pred odchodom do teplých krajín, hlasný gagot divých husí letiacich v šípoch nad našimi hlavami. Keď sa na chvíľku
zastavím a zamyslím sa nad tým, prichádzam na to,
že lastovičiek niet, a ani divé husi už vo svojej
pekne usporiadanej letke nebrázdia naše oblohy.
Svet okolo nás sa mení… ľudia sa menia… veci sa
menia. A zmenila sa aj naša obec. Prešli viac ako tri
roky od chvíle, keď sme začali prvý krát pracovať
na projekte revitalizácie centrálnej zóny. Najprv to
boli nápady v našich hlavách, potom plány na papieri.
Nasledovali všetky tie administratívne úkony okolo
stavebného povolenia a písania žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov z Európskych fondov.

Niekedy som mala pocit, že sa ani nedočkám tej
realizácie. Predstavovala som si ako asi bude vyzerať
chodník k Obecnému úradu, osvetlenie chodníka
okolo Základnej školy… Dnes je už stavba ukončená,
a v týchto dňoch práve prebieha proces kolaudácie.
Zrazu zisťujem, že to prešlo tak rýchlo ako šibnutím
čarovného prútika. Je to veľmi príjemný pocit. Bola
to cesta plná starostí, prekážok a zložitých situácii,
no stálo to za to, a ani táto skúsenosť nás neodradí
od ďalších takýchto projektov. Jeden projekt sme
ukončili a teraz netrpezlivo čakáme aké bude rozhodnutie Ministerstva životného prostredia ohľadom
podanej žiadosti na realizáciu protipovodňových
opatrení na Gelnickom a Bezmennom potoku. Ja
pevne verím že bude kladné a na budúci rok si zase
vyhrnieme rukávy a hurá do práce. Ale aj každý jeden
z nás by mal svojou troškou prispieť k skrášľovaniu
našej obce. Bolo by zaujímavé poznať Vaše nápady

a názory na udržiavanie poriadku v našej obci a na jej
skrášľovanie. Ako sa hovorí, viac hláv viac rozumu.
Možno pre niekoho nezmyselná myšlienka môže
v inom človeku vyvolať tvorivý impulz. Hlavne mladý
ľudia by sa mali zaujímať viac o prostredie v ktorom
žijú. Práve oni sú tá generácia, ktorá preberie žezlo
a bude riadiť chod samosprávy. Detstvo, mladosť,
produktívny vek a šediny našich starých rodičov. Toto
je kolobeh života. Október – mesiac úcty k starším.
Chcem sa pri tejto príležitosti prihovoriť aj naším
starším spoluobčanom: Milý naši seniori, dovoľte
mi, aby som sa Vám v mene všetkých nás, neskôr
narodených, úprimne poďakovala za všetko čo ste
pre nás s láskou a trpezlivosťou urobili. Chcem sa
poďakovať aj za všetko to, čo ste urobili pre našu
obec. Vzdávam úctu Vaším šedinám a vráskam,
pracovitým rukám.
Gabriela Kopnická

XVIII. ROČNÍK FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ TITILOMBOM

Tak ako po iné roky, tak aj tento rok sa už tradične v našej obci uskutočnili folklórne slávnosti „Titilombom“. Počas krásneho slnečného počasia, 18.augusta, na pódiu amfiteátra Obecného úradu v Slovinkách vystúpili folklórne skupiny a súbory, aby všetkých prítomných divákov pobavili spevom, tancom a humorom. Účinkovali
folklórne skupiny a súbory: Folkmárčanka z Veľkého Folkmára, Kalina z Kolinoviec, Slovinka a Slovinočka zo Sloviniek, Jadlovček z Margecian a Puľs z Prešova.
Pre deti bola pripravená nafukovacia žirafa, nechýbalo občerstvenie a teplý guláš. Nakoniec sa žrebovala tombola s peknými cenami. Poďakovanie patrí všetkým
sponzorom, ktorí do tomboly prispeli vecným alebo finančným darom.
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SLOVINSKÝ OBČASNÍK
Obvodný úrad Spišská Nová Ves odbor všeobecnej vnútornej správy
ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 4 zák. č. 515/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
s poukázaním na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. a)zákona č. 63/1973 o verejných zbierkach a lotériách v znení neskorších predpisov

povoľuje
žiadateľovi – obci Slovinky usporiadať verejnú zbierku pre Štefana Huďu a Annu Huďovú, bytom
Slovinky 338, v čase od 01. 09. 2012 – do 31. 12. 2012 za účelom opravy ich rodinného domu
zničeného požiarom 08. 05. 2012.
Realizácia zbierky sa uskutoční bezhotovostným prevodom pod variabilným symbolom 022120
v prospech osobitne zriadeného účtu číslo 20416599/6500 vedeného v Poštovej banke, a. s.
Finančné prostriedky organizátor odovzdá do piatich dní od ukončenia verejnej zbierky Štefanovi
Huďovi a Anne Huďovej darovacou zmluvou s tým, že tieto použijú na opravu ich rodinného domu
zničeného požiarom.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí našej rodine ochotne pomohli pri požiari – profesionálnym a dobrovoľným hasičom, všetkým ktorí bez nároku na odmenu pomáhali pri odpratávaní sutín. Ďakujeme
starostovi obce v Slovinkách, pracovníkom Obecného úradu v Slovinkách, Vyšnému a Nižnému
urbariátu v Slovinkách a rímskokatolíckej farnosti v Krompachoch. Za morálnu, duchovnú a finančnú
podporu patrí všetkým i mnohým nemenovaným naša úprimná vďaka! RODINA HUĎOVÁ

ŠPORTOVÁ SPRÁVA FK BANÍK SLOVINKY
V novom čísle Slovinského občasníka chceme verejnosť v krátkosti oboznámiť s prácami na futbalovom ihrisku a s priebehom začatia novej sezóny ročníka 2012/2013. Začali by sme prácami na futbalovom ihrisku.
Už v minulej správe sme oboznámili športovú verejnosť, že kvôli zväčšeniu a potrebe miesta boli pristavené
priečky, ktoré boli ukončené iba vencom. Touto úpravou sa nám peniaze, ktoré máme vyčlenené na údržbu
minuli, preto sme boli nútení investovať do ďalších prác svoje vlastné náklady vrátane materiálu aj práce.
Doposiaľ sa nám podarilo ukončiť strechu po tesárskej stránke, okná, dvere aj vonkajšiu fasádu, ktorá je
už pred dokončením. Hľadáme ešte sponzora, ktorý by nám pomohol s krytinou, na ktorú potrebujeme asi
400,– eur. Je v tom aj montáž a odkvapové rúry. Taktiež je potrebná výmena všetkých dverí v priestoroch
šatní, práčovne, v rozhodcovskej miestnosti a v chodbe. Je potrebné namontovať na strop tatranský obklad,
aby sme v zimnom období ušetrili čo najviac tepla a taktiež si skrášlili priestory, v ktorých sa zdržujeme a sú
naším druhým domovom. Tiež ponáhľa oprava mantinelov na hokejovom klzisku, ktoré sú značne zničené
nielen opotrebovaním, ale aj,činnosťou“ mládencov, ktorí si nevedia vážiť náš celý športový areál. Potrebné
je už zabezpečiť aj palivo na vykurovanie šatní v zimnom období. Sú to iba tie najzákladnejšie práce, ktoré
potrebujeme urobiť.
Pristúpili by sme k novému ročníku 2012/2013 a zhodnotili mužstvá za ich doterajší výkon. Ako prvé by som
chcel uviesť, že dňa 22. 7. 2012 sa odohral turnaj dospelých o pohár starostu obce, na ktorý boli pozvané
mužstvá SŠM Bystrany, FK Trstená, okr. Košice a Lokomotíva Košice starší dorast, ktorý v súčasnosti hraje
slovenskú II. ligu. Na tomto turnaji sme obsadili druhé miesto a chcem pripomenúť, že okrem Lokomotívy to
boli mužstvá, ktoré sú vo svojich okresoch už niekoľko rokov považované za najsilnejšie mužstvá.
Hodnotenie žiakov: Žiaci boli vyžrebovaní v 1.A triede, v ktorej je 13 mužstiev. Doposiaľ majú odohratých
10 kôl. S ich prístupom k futbalu sme spokojní, lebo je veľký záujem a ich dochádzka je pravidelná s vysokým percentom účasti. V tabuľke po desiatom kole súperia o popredné miesta. Veľmi im prajem, aby im to
vydržalo a pokračovali ďalej tak ako doteraz.
Dorast: Z môjho pohľadu nemôžem hodnotiť dorast inak ako veľmi dobre. No trápi nás nielen chorobnosť
chlapcov, ale aj dlhodobé zranenia. Pritom ešte pri odohratí majstrovského zápasu v sobotu za dorast,
na druhý deň nastupujú vypomôcť aj dospelým (z toho dôvodu,že veľa hráčov z radov dospelých je pracovne v zahraničí). Náš dorast v tabuľke umiestnenia taktiež bojuje o popredné miesto a som hrdý na to, ako
reprezentuje obec Slovinky a zúčastňuje sa majstrovských zápasov.
Dospelí: Pomaly v každom Slovinskom občasníku vymenúvam chlapcov, ktorí sú ťahúňmi A mužstva a príkladom chlapcom z dorastu, ktorí chodia na striedavý štart k dospelým. Neviem akou známkou by som ich
mal hodnotiť, keďže po desiatich kolách majú iba jediný prehratý zápas (nerád by som hodnotil postranného
rozhodcu za tento prehratý zápas). Umiestnenia v tabuľke sme si neplánovali, ale do každého zápasu nastupujeme so silným predsavzatím vyhrať ho. Ja osobne v tejto mládeži, ktorú tvoria Slovinčania alebo hráči,
ktorí majú korene zo Sloviniek, vidím veľmi silnú budúcnosť na veľmi dlhú dobu. V terajšom čase vychádza
priemer veku u dospelých na 19,3 % roka. A to si treba uvedomiť, že v ich veku sila a skúsenosti rastú. Nikto
nemôže ohodnotiť mužstvá Sloviniek tak ako ja, lebo som neustále denne s nimi od žiakov až po dospelých
a nevynechal som ani jeden zápas u žiakov dorastu aj dospelých, lebo vycestovať s nimi musím, keď aj
po mojej zdravotnej stránke to nie je vždy ľahké.
V klube sme sa s chlapcami, ktorí majú viac voľného času a vekovo sú dospelí dohodli, že skúsime prijať deti
do nášho klubu už z materskej škôlky vo veku od 3 rokov. Na moje veľké prekvapenie, kedy som rátal 3 – 4
záujemcov, sa nám prihlásilo 21 detí, z toho 3 dievčatá. To dokazuje, že v Slovinkách je veľmi veľký záujem
o futbal, len mu treba ísť v ústrety a treba deťom pomôcť a podporiť ich, aby z nich vyrástli dobrí a čestní
hráči. Prvého stretnutia s týmito deťmi som sa nemohol v nijakom prípade zúčastniť a privítať ich, preto sa aj
chcem rodičom ospravedlniť za moju neprítomnosť. Naším úsilím bude utvoriť čo najlepšie podmienky pre
všetkých športovcov, aby sa vo svojom výkone mohli neustále zlepšovať.
Na záver by som chcel ešte poďakovať aj naším verným športovým fanúšikom, ktorí nás neustále chodia
povzbudzovať a sú našou veľkou oporou pri majstrovských futbalových zápasoch.
Prezident FK Baník Slovinky Fajth Pavol
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za obdobie mesiacov júl, august, september 2012
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
90 – roční
Peter Lučanský
85 – roční
Žofia Grisáková
Mária Kendrová
Anna Slovinská
80 – roční
Verona Petruňová
Mária Rybárová
75 – roční
Katarína Hudáková
Anna Marasová
Anna Mnichová
Žofia Perháčová
Michal Stajsko
70 – roční
Mária Nemčíková
Mária Slovinská
Ján Targ
65 – roční
Ján Hudák
Štefan Lučanský
Mária Maršaleková
Anna Verešová
60 – roční
Ján Belinský
Anna Lehetová
Anna Repaská
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Michal Matyó – Zuzana Mižigárová
Jozef Kačo – Silvia Smreková
Viktor Kroščen – Martina Tulejová
Marek Krožer – Renáta Onderčinová
Peter Fabík – Janka Lučanská
Peter Pavlis, Mgr. – Slavomíra Slovinská, Mgr.
Ján Tulej – Monika Bikárová
NARODILI SA
Rastislav Tulej
Liana Csomorová
ROZLÚČILI SME SA
Helena Litavská – 1948 – 2012
Regina Ondková – 1947 – 2012
Štefan Graca – 1950 – 2012
Imrich Stana – 1958 – 2012

AKO ČASTO SA OČKUJÚ
PSY?
Vlastník alebo držiteľ psa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých
zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu proti besnote podľa
vakcinačnej schémy výrobcu použitej
vakcíny, udržať ho v imunite a zabezpečiť
vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa
jeho fyziologických a biologických potrieb.
Podľa nového zákona z roku 2011 sa bude
vakcinovať proti besnote každé 2 – 3 roky,
záleží to od výrobcu vakcíny.
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PRIPOMÍNAME SI

KVALIFIKAČNÉ KYNOLOGICKÉ PRETEKY

Dňa 28.augusta 2012 sa uskutočnilo kladenie vencov pri Pamätníkoch padlým
vojakom, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní. Za spoluúčasti našich
občanov a miestnych kňazov, ktorí slúžili zádušnú svätú omšu, sme tak spoločne
vzdali hold na počesť ich pamiatke. Nezabúdajme!

Dňa 4. 8. 2012 sa konali kvalifikačné preteky o postup na Majstrovstvá SR v BVK
2012 (branný viacboj kynológov) v areáli Kynologického klubu Anička v Košiciach.
Kynologický klub Slovinky mal na týchto pretekoch svoje zastúpenie v kategórii
dorastencov. Eduard Krokus a Dominik Hudák súťažili v behu na 2 kilometre
so psom, v hode granátom, streľbe zo vzduchovky, metrovom skoku a tunel
prekonávali pes a psovod spolu. Nasledovala nízka kladina a hladké zadržanie
na 50 m alebo aport.
Členovia Kynologického klubu Slovinky dosiahli na týchto kvalifikačných pretekoch veľký úspech, keď Eduard Krokus obsadil 1. miesto a Dominik Hudák
obsadil 3. miesto. Týmto umiestnením si zabezpečili účasť na Majstrovstvách
Slovenska, ktoré sa konali dňa 16. 9. 2012.

BANÍCKY CECH SLOVINKY BILANCOVAL
Na valnej hromade BC Slovinky, ktorá sa uskutočnila dňa 8. 9. 2012 v kinosále
Kultúrneho domu v Slovinkách, výkonný výbor a členovia BC zhodnotili svoju prácu
za minulý banícky rok a stanovili si nové úlohy do nasledujúceho roka.
Banícky cech sa zúčastňoval aktivít, ktoré usporiadalo Združenie spolkov a cechov Slovenska. V rámci regiónu „Spiš“ sa zúčastňujeme akcií, ktoré organizujú
Banícke spolky a cechy Rudňany, Smolník a Spišská Nová Ves.
V spolupráci s miestnymi cirkevnými spoločenstvami sa zúčastňujeme svätých
liturgií
na významné cirkevné sviatky. Za dobrú spoluprácu s miestnymi cirkvami duchovným otcom ďakujeme.
Na zachovanie a udržanie baníckych tradícií sme v obci zriadili „skanzen“ dopravných banských zariadení v priestoroch pri Obecnom úrade v Slovinkách.
V suteréne Kultúrneho domu sme zriadili „ Pamätnú banícku izbu“, kde zhromažďujeme banícke predmety a dokumentáciu.
Hlavným zámerom nášho cechu je získanie finančných prostriedkov na postavenie
pamätníka baníkom, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania. Za týmto účelom
sa uskutočnili zbierky v pravoslávnom a gréckokatolíckom chráme v Slovinkách
a v pravoslávnej cirkvi v Krompachoch ako aj na valnej hromade Bc. Touto cestou
výkonný výbor BC v Slovinkách ďakuje všetkým, ktorí na túto zbierku prispeli,
ako aj tým, ktorí prispeli mimo nej.
Ďalej sa chceme poďakovať všetkým, ktorí v minulom baníckom roku akokoľvek
prispeli na činnosť BC v Slovinkách.
Veríme, že za dostatočnej podpory sa nám aj do ďalšej budúcnosti spoločne
podarí zachovať a udržať bohatú banícku tradíciu obce aj pre budúce generácie.
ZDAR BOH.
Výkonný výbor BC v Slovinkách

ÚVAHA O JESENI

Každé ročné obdobie so sebou prináša svoje kúzelné čaro. Nastala jeseň, pomaly
ale v plnej svojej kráse, charakteristická plnou paletou farieb. Je to čas dozrievajúcich plodov, je to čas zberu úrody. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Keď
sa pozrieme okolo seba všade je veľa opadaného lístia, ktoré vytvára a pripomína
nám farebné koberce. Pri prechádzkach prírodou nám krásne šumí pod nohami.
Asi najviac sa tomuto obdobiu tešia deti, keď sa vyšantia v tom farebnom húfe
a užijú si čas púšťania šarkanov. Lastovičky čoraz viac utíchajú a odlietajú prečkať
tuhú zimu do teplých krajín. Jeseň je prípravou na zimné obdobie, ktoré sa netýka
len ľudí, ale aj prírody a zvierat, ktoré sa tiež zásobujú potravou, aby prečkali zimu.
A príroda, aby oddýchla a nabrala nových síl. V tomto čase sa nám mení počasie,
dni sú čoraz kratšie a chladnejšie, slniečka je menej a líčka nám ovieva studený
vietor. Je to čas, kedy si môžeme dopriať viacej pokoja a oddychu.
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
Keď sa v lete dokončili práce na revitalizácii obce,
hádam každý v dedine sa zaradoval, pretože naša
obec bola zas o niečo krajšia. Lenže s každým pribúdajúcim dňom sa naša radosť začala rozplývať.
Dôvod? Vandalizmus, čiže neúcta k majetku druhého.
Najprv to bol farský plot, potom porezaná lavička
na zástavke, vylámané zábradlie pri cintoríne, premenenie sakrálneho priestoru na toalety, no a skúsenosť
nás učí, že s pribúdajúcimi dňami sa tento zoznam
bude rozširovať ešte ďalej.
Premýšľal som nad tým všetkým a kládol si otázky:
Prečo je to tak? Prečo musíme všetko nové a krásne
hneď zničiť? Po čase uvažovania som došiel k záveru,
že hlavnou príčinou takéhoto správania sa, je viera!
Aj keď sa to môže na prvý pohľad zdať zvláštne,
vysvetlenie je celkom jednoduché. Viera vždy
formovala a ovplyvňovala konanie človeka. Vďaka
viere boli skomponované úžasné hudobné diela,
postavené prekrásne stavby, namaľované nádherné
obrazy. Viera mala dopad na život človeka, na jeho
správanie sa a vplývala na všetky jeho skutky. Dnes
sme svedkami opačného procesu. Dnes, nie viera

formuje náš život, ale svojmu životu prispôsobujeme
vieru. Vyberáme si čo sa nám hodí a to, čo nám nie je
po vôli, tak to zavrhujeme. Tým sa naša viera stráca.
No a tam, kde niet viery, niet ani Boha, a kde niet
zákonodarcu, tam niet ani zákonov, a kde nie sú

zákony, tam je všetko dovolené.
Jediným východiskom z danej situácie je obnovenie
a prehĺbenie našej viery. Znovu sa vrátiť k Bohu
a k rešpektovaniu jeho desiatich prikázaní, ktoré
nám dal, nie preto, aby nás obmedzoval, ale aby nás
nasmeroval na správnu cestu životom. Je potrebné
nanovo objaviť dobrotu a lásku Boha, objaviť čaro
sviatočného dňa, prinavrátiť autoritu rodičom a vzdať
im náležitú úctu, vážiť si druhého človeka a rešpektovať i jeho majetok.
V živote sa nič nedeje samo od seba, ale všetko
má svoju príčinu a tá zasa nejaký následok. Aj náš
život podľa viery, či bez nej, nie je bez odozvy, ale
má následok, ktorý sa odzrkadľuje v jednotlivých
situáciách a skutkoch. Rovnako aj v dedine sa nič
nedeje samo od seba, ale všetko je následkom nejakého činu, ktorý sa môže prejavovať v šikovnosti
rúk, alebo vandalizme. Ak chceme, aby naša obec aj
naďalej rozkvitala, neostáva nám nič iné, len zobrať
svoj život s Bohom vážne a prehlbovať svoju vieru.
K tomu nech nám žehná Boh.
duchovný otec PIMEN

ZO ŽIVOTA HASIČOV
Po dlhom čase sa vám, milí občania, zase prihovárame prostredníctvom tohto článku. V našich radoch
sa toho udialo viac než dosť, čo sa však nezmenilo
je to, že stále bojujeme za to, aby sme prosperovali.
Hovoria za nás aj výsledky pri reprezentovaní našej

prispievali hlavne zlá viditeľnosť, nebezpečný terén
a v neposlednom rade aj zhoršená komunikácia so
zdravotníkmi z Poľska. Po skončení sme sa presunuli
k miestu udalosti číslo dva, kde sme vykonali pátranie
po troch nezvestných osobách. Osoby sa nachádzali

polievaní trávnika v centre obce. Naši členovia sa
zúčastňujú aj aktivít tohto druhu. Na polievanie sme
nasadzovali ako cisternovú automobilovú striekačku
CAS 25 Škoda 706 RTHP aj prenosnú striekačku
PS 12 a kalové čerpadlo Heron.
Stretli ste nás aj pri preventívnych kontrolách priamo u vás doma. Kontrolné skupiny mali za úlohu
skontrolovať vašu bezpečnosť z hľadiska protipožiarnej ochrany a hlavne upozorniť vás na prípadné
nedostatky ako na komínoch a peciach, ale aj pri
skladovaní rôznych horľavých látok. Skupiny prešli
celou obcou, pričom boli zistené aj rôzne nedostatky.
Aj týmto článkom vo vás chceme prebudiť ducha
opatrnosti a ešte raz vás upozorniť na bezpečnosť
pri manipulácii z ohňom hlavne teraz, keď prichádza
obdobie stáleho vykurovania.
Ako to býva zvykom, že len tam sa nič nepokazí, kde
sa nič nerobí. Tak aj my nie sme výnimkou a pri našej

obce na medzinárodnom cvičení GL Rescue konanej v máji tohto roku v Gelnici. Toto cvičenie malo
za úlohu precvičiť a hlavne zdokonaliť spoluprácu
medzi hasičmi a zdravotníkmi zo Slovenska, Čiech
a Poľska. Zasahovalo sa hneď pri štrnástich udalostiach počas piatich dní. Naša jednotka si vyskúšala
rôzne pátracie akcie v spolupráci s košickými kynológmi a zdravotnými záchranármi, hasičské práce
v ťažkých terénoch ako na voľnom priestranstve
aj v budovách, vyslobodzovanie pri dopravných
nehodách, ale aj zo sutín starých domov. Medzi
najťažšie sa rozhodne radí nočná etapa trojboja,
pri ktorom bolo hlavným cieľom usporiadateľov
precvičiť prácu pod stresom. Táto etapa sa začala
vyhlásením poplachu v nočných hodinách, keď
sa všetky zložky cvičenia nachádzali v priestoroch
telocvične ZŠ v Gelnici, kde sme boli ubytovaní.
Cvičebné zložky boli vyčerpané po ťažkom zásahu
počas dňa, čo vplývalo na stres. Trojboj sa pre našu
jednotku začal v spolupráci s hasičskou jednotkou
Krompachy a jednotkou ratownikov záchranárov
z Poľska, kde sme v neprístupnom teréne museli
stabilizovať a zabezpečiť proti vzniku požiaru dva
automobily po ťažkej dopravnej nehode, následne
vyslobodiť zranené osoby z vrakov áut. K stresu

v neprístupnom teréne. Dve z nich boli vynesené
nosidlami a pri poslednej osobe bola nasadená aj
lanová technika na vyslobodenie z voľnej hĺbky starej
banskej šachty. Tretia etapa sa začala už nadránom.
Zasahovali sme pri požiari trávnatého porastu. Požiar
pri tom ohrozoval neďaleké automobily. Pri tejto
etape sme museli po uhasení požiaru prehľadať
rozsiahly priestor, v ktorom sa nachádzalo niekoľko
ranených osôb. Na tomto cvičení sme zasahovali na
upravenom vozidle Nissan Patrol.
No vykonávali sme aj iné aktivity. Napríklad v uplynulých letných dňoch ste nás mohli stretávať aj pri

činnosti nám vypovedala službu ako striekačka PS 12
aj cisterna. Našťastie je táto technika ešte z doby,
keď sa dalo všetko opraviť kladivom a preto sme
sa svojpomocne pustili do oprav. Momentálne je
striekačka PS 12 zase vo funkčnom stave, schopná
čerpať vodu a Cisternový automobil zatiaľ čaká na
náhradný diel prevodovky no predpokladáme, že
v dohľadnej dobe nám zase bude slúžiť.
Ako každý sa stretávame aj s neúspechmi, ale tie nie
sú až tak dôležité popri tom, čo všetko sme už zvládli
a čo nás ešte čaká.
kolektív DHZ Slovinky
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