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Nepredajné

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Máme za sebou už 6 mesiacov z roku 2009 a my v
krátkosti bilancujeme čo sa nám podarilo a na čom
ešte treba popracovať. Jedným z veľkých plánov je
skrášliť centrum našej obce, preto sme sa zapojili
do projektu „Revitalizácie centrálnych zón obcí“.
V spolupráci s firmou IKF Poprad sa spracovávajú
podklady k žiadosti na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov.
Koncom roka 2008 bola obec úspešná pri predkladaní žiadosti na zateplenie a odvodnenie budovy
Základnej školy a výmenu strešnej krytiny. V tomto
období sa pripravuje realizácia tohoto zámeru. Podpisujú sa zmluvy s dodávateľmi prác.
Dokončila sa rekonštrukcia miestneho rozhlasu.
Začali sa práce na prestavbe školskej jedálne, aby
vyhovovala kritériám a požiadavkám Ústavu verejného zdravotníctva. Vybudovali sa nové schody do MŠ
v Slovinkách.
Vybudovala sa nová drevená lavička cez potok pre
občanov časti obce Kolónia.

Je vypracovaný projekt na rekonštrukciu stredného
cintorína, realizácia sa uskutoční v mesiaci september, október.
V spolupráci s Baníckym cechom v Slovinkách a
Rudnými Baňami BB sa vybudoval vstup do štôlne
pri OU v Slovinkách, ako pamiatka baníckej histórie
obce Slovinky, ktorá bude slúžiť ako pamiatka baníkom, ktorý tragicky zahynuli v Železorudných baniach
Slovinky.
Pripravuje sa projekt na rekonštrukciu elektrického
vedenia v Dome kultúry v Slovinkách.
Je spracovaný projekt na výstavbu cestného priepustu v časti obce Rínok, realizácia tohoto priepustu bude zrealizovaná do konca roku 2009.
Obec tento rok aj napriek kríze usporiadala kultúrne akcie. Na druhom ročníku reprezentačného plesu obce Slovinky bola novinkou ,,Dražba ručných
prác detí MŠ v Slovinkách“.
8. mája sa uskutočnilo kladenie vencov padlým vo-

jakom v I. a II. svetovej vojne a na ich počesť sa konal turistický pochod ,,Okolo Slovinok“. Nezabudlo
sa ani na naše matky, deti z MŠ a ZŠ v Slovinkách
pripravili nádherný program pre svoje mamičky, pre
ktoré bolo pripravené aj občerstvenie. V mesiaci jún
sme v spolupráci s Humanitnou spoločnosťou HUMANITA PRE ŽIVOT usporiadali 16 ročník medzinárodných folklórnych slávností „OZVENY RODNEJ
ZEME“.
Musíme pochváliť aj FK Baník Slovinky. Po minuloročných záplavách bol športový areál v dezolátnom
stave, vyhrnuli si rukávy a aj s pomocou obce dali
všetko do poriadku. Svojpomocne vybudovali prístavbu ku klubovni FK. Plánujú aj zastrešenie hľadiska.
Urobilo sa dosť, ale je toho ešte veľa, čo treba urobiť a na všetko sú potrebné financie, preto sa snažíme získavať tieto prostriedky zo štátnych fondov.
Gabriela Kopnická

Z ČINNOSTI BANÍCKEHO CECHU V SLOVINKÁCH
Banícky cech v Slovinkách vznikol v roku 2007 a
združuje 174 členov. Presný počet členov je aktuálny každoročne k 1 júlu po uhradení členského čo
činí 5_ na rok. Sme občianskym združením pri Obecnom úrade v Slovinkách a jedným z najväčších cechov na Slovensku. Zámerom našej činnosti je udržať a zachovať tradície a zvyky baníctva v našej obci
a v oblasti Spiša, taktiež zachovať možnú dokumentáciu a artefakty o dobývaní pre budúce generácie.
Prvé zmienky o dobývaní sa datujú od roku 1368,
čo je zhodné aj so vznikom obce Slovinky.
Raz ročne sa členovia cechu stretávajú na Valnom
zhromaždení za účelom zhodnotenia plnenia prijatých úloh za minulý rok a vytýčenie úloh na ďalší rok.
Nechýba ani združné posedenie členov cechu. Zámery činnosti cechu sú veľké a sú závislé od dostatku finančných
prostriedkov. Tohto roku sme
začali a chceme ukončiť portál
štôlne pri Obecnom úrade s
úpravou a zaistením terénu. Ďalším zámerom cechu je po vybudovaní samostatného vchodu a vnútorných stavebných
úpravách na budove požiarnej
zbrojnice začať zo zriadením pamätnej izby v jej vrchnej časti.
Perspektívne počítame s otvorením a sprístupnením štôlne
Ladislav z terajšej chodby
Alžbeta. Chceme postaviť pamätník bývalým pracovníkom,
ktorí pri výkone zamestnania
stratili svoje životy. Je na škodu,
že pre týchto ľudí nie je možné
nájsť vhodné miesto pre realizáciu spomínaného zámeru. Dúfame, že táto naša požiadavka sa
ujme do nového projektu „ Revitalizácia centra obce Slovinky“.

Výbor baníckeho cechu zasadá raz mesačne a to
posledný štvrtok v mesiaci. Na zasadnutiach prejednávame úlohy vyplývajúce z uznesenia Valného zhromaždenia a zároveň sa zúčastňujeme brigád plnenia týchto úloh. Bolo by potrebné, aby aj ostatní naši
členovia prispeli svojou prácou k úspešnej realizácii
naplánovaných zámerov. Chceme zvlášť vyzdvihnúť
mená aktívnych členov, ktorí prispievajú svojou prácou ako Ján Uličný, Andrej Lisník, Juraj Pačan st.,
Ján Perháč st.
V minulom roku pri príležitosti 640 – teho výročia
vzniku obce, sme v budove Obecného úradu uskutočnili výstavu pre širokú verejnosť, kde si návštevníci mohli prezrieť exponáty pracovných a ochranných

pomôcok, mapovú dokumentáciu o Slovinskom ložisku, minerály a fotografie o činnosti na bývalom
závode ŽB v Slovinkách.
Po získaní uniforiem reprezentujeme baníctvo a tým
aj obec Slovinky ako doma, tak aj v rámci Slovenska. V uniformách sme sa zúčastnili cirkevných obradov na Veľký piatok a na Voskresenie, na chrámový
sviatok Voznesenie ( bývalé banícke ofery ), vysviacky obnovy chrámu, vysviacky pravoslávnej Slovinskej
ikony, vysviacky zástavy Baníckeho cechu a panachydy za zosnulými pracovníkmi bývalého závodu ŽB
Slovinky. V mesiaci apríl sme sa zúčastnili poslednej
rozlúčky nášho bývalého baníka, člena nášho Baníckeho cechu, nebohého Štefana Brutovského v
Žakarovciach. V máji, na pozvanie baníckeho cechu v
Smolníku, sa naša delegácia zúčastnila otvorenia Baníckej cesty.
Pri našej snahe zachovať
staré tradície a zvyky, zjednotiť bývalých pracovníkov
závodu do jedného cechu,
( či bol baník a či THP pracovník), nájdu sa aj takí neprajníci, bývalí pracovníci závodu, ktorí uznávajú len prácu baníkov a neuznávajú
prácu ostatných pracovníkov závodu, bez ktorých by
závod nemohol fungovať.
Potrebujeme ľudí, ktorým
záleží na zveľaďovaní obce
a taktiež na vylepšovaní práce v Baníckom cechu a takým ľuďom miesto radi uvoľníme.
Ján Stajsko
tajomník Baníckeho cechu
Slovinky
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za obdobie mesiacov január – jún 2009

Uznesenie č. 1/2009
Obecné zastupiteĺstvo:
A . Berie na vedomie:
1. Správu kontrolora obce k závierke roka 2008
B. Schvaľuje :
1. závierku roka 2008
7 poslancov za
0 proti
0 sa zdržali hlasovania
2. presun prebytku roka 2008 do rezervného fondu obce v objeme 100% t.j.133 000 Sk
7 poslancov za
0 proti
0 sa zdržali hlasovania
3. cenník upomienok Obecnej knižnice v Slovinkách. 1 upomienka 1EUR, 2 upomienka 2 EUR, 3 upomienka 3 EUR a
následná exekúcia.
7 poslancov za
0 proti
0 sa zdržali hlasovania
4. Usporiadanie kulturnej akcie Ozveny zeme konanej dňa 28.6.2009 v Slovinkách.
7 poslancov za
0 proti
0 sa zdržali hlasovania
C. Ukladá:
1. poslancom obce pripomienkovať studiu k zámeru - Revitalizácia centra obce.
T: 14.3.2009
Z: poslanci OZ
2. Predsedníčke finančnej komisie na prejednanie žiadosti p. Grabana na tvare miesta
T: do 20.3.2009
Z: predsedníčka Finančnej komisie
3. vyhlásiť v miestnom rozhl. upozornenie občanov na vrátenie kníh do Ob. knižnice a vyhlásenie poplatkov za upomienky.
T: marec , apríl 2009
Z: starosta obce
4. Zvolanie stretnutia riaditeĺov MŠ a ZŠ v Slovinkách
T: 15.4.2009
Z: zástupkyňa starostu obce
5. Vyhlásenie výzvy v miestnom rozhlase na odstránenie divokých skládok v obci.
T: marec, apríl 2009
Z: starosta obce, predseda komisie živ. pr.
6. Upozornenie ODI v SNV na nedbanlivé dopravné značenie v obci.
T: marec 2009
Z: starosta obce
7. Upozornenie občanov v miestnom rozhlase na skladovanie orezaných konárov na určených skládkach v obci.
T: marec., apríl 2009
Z: starosta obce
8. Prednesenie návrhov na ďalšie riešenie poriadku v obci.T: dalšie zasadnutie OZ
Z: poslanci OZ

Uznesenie č. 2/2009
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách, konaného dňa 02.04.2009
OBECNÉ ZASTUPIŤEĽSTVO:
A. Berie na vedomie:
Zmenu času zasadnutí OU na 18.00 hod
B. Schvaľuje:
1. Rozpočet obce Slovinky na rok 2009.
7 posl. za
0 posl. proti
2. Schválenie jednorázového poplatku za prenájom pozemku pre VSE KE.
8 posl. za
0 posl. proti
0 posl. zdržal sa
C. Ukladá :
1. Zabezpečiť geodetické zameranie cesty v časti obce štreka – dorotea
Z: zástupca starostu
T: do 30.4.2009
2. vyzvať majiteľov rodinného domu s.č.358 na odstránenie havarijného stavu nehnuteľnosti
Z: starosta obce
T: do 30.4.2009
3. Zrealizovať odstránenie mostu pri rodinnom dome p Semanovej
Z: starosta obce
T: do 30.6.2009
4. Predložiť návrhy na potrebu vyasfaltovania ciest vo svojom rajóne.
Z: poslanci OZ
T: do ďalšieho zasadnutia OZ

jún 2009

1 posl. zdržal sa

Uznesenie č. 3 /2009
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách, konaného dňa 11.06.2009
Obecné zastupiteľstvo:
A./ Berie na vedomie:
Správu zástupkyne starostu obce o plnení prijatých uznesení
B./ Schvaľuje:
1. Vstup obce Slovinky do Obvodného školského úradu v Krompachoch.
Za 6 poslancov
proti – 0
zdržal sa - 0
2. Vyasfaltovanie časti cesty Štreka od č.d. 406-435 a č.d 437-456
Za 6 poslancov
proti – 0
zdržal sa – 0
3. Poskytnutie finančnej výpomoci pánovi Chudiakovi
Za 6 poslancov
proti – 0
zdržal sa – 0
4. Odpredaj pozemku MUDr. Uhrinovej za úradnú cenu.
Za 6 poslancov
proti – 0
zdržal sa – 0
5. Podpísanie zmluvy o výpožičke malého vodného toku s Lesy SR.
Za 6 poslancov
proti – 0
zdržal sa – 0
6. Vypracovať projekt na výstavbu nového mosta v časti obce Legy,
Za 6 poslancov
proti – 0
zdržal sa – 0
7. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi na poskytnutie finančnej výpomoci
Za 6 poslancov
proti – 0
zdržal sa – 0
8. Zakúpenie 5 kusov pivných súprav, 2 kusy plátených prístreškov a 100-litrového kotla
Za 6 poslancov
proti – 0
zdržal sa – 0
C./ Ukladá:
1. Komisii životného prostredia určiť parcely na skládky orezaných konárov a následne označiť tieto parcely.
Termín: júl 2009 Zodp.: predseda komisie
2. Výjazdné zasadnutie finančnej komisie na tvar miesta a preverenie žiadosti pána Karolčíka.
Termín: do konca júna 2009 Zodp.: predseda komisie
3. Zvolať sedenie kultúrnej komisie a poslancov ohľadom organizácie folklórnych slávnosti „Ozveny zeme“
Termín: do 25.06.2009
Zodp.: predseda kultúr.komisie
4. Zasadnutie kultúrnej komisie ohľadom organizačných záležitostí folklórnych slávnosti Titilombom.
Termín: do 10.08.2009
Zodp.: predseda kltúr.komisie
5.Zadanie vypracovania projektu na most Legy.
Termín : do konca roka 2009 Zodp.: starosta obce
6. Komisia životného prostredia – prejednanie žiadosti pani Prelichovej
Termín : koniec júna 2009 Zodp.: predseda komisie
7. Kontrola KUKA nádob v časti obce Kolónia.
Termín: koniec júna 2009
Zodp.: predseda finan.komisie
8. Zabezpečiť poklop na kanál pri p. Benckovi a p. Kovalčíkovi
Termín: koniec júla 2009
Zodp.: starosta obce
9. Prečistenie odvodňovacieho kanála za rodinnými domami Hrbok.
Termín: koniec júla 2009
Zodp.: starosta obce
10. Vysprávka ciest zničených povodňami v časti obce Rínok.
Termín: koniec sept. 2009 Zodp.: starosta obce

SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
80 – roční:
Mária Nemčíková
Mária Šefčíková
Žofia Tulejová
75 – roční:
Juraj Fotta
Helena Ivančová
Anna Marasová
Helena Mníchová
Katarína Perháčová
Anna Petruňová
Peter Rybár
70 – roční:
Ján Hudák
Michal Karolčík
Mária Karolčíková
Helena Preisnerová
Mária Semanová
Anna Stajsková
Anna Šimková
65 – roční:
Anna Huďová
Peter Lučanský
Štefan Mnich
Helena Perháčová
Ján Petruňa
Elena Semanová
Helena Thurová
Štefan Tulej
Štefan Uhrin
60 – roční:
František Kožár
Helena Krožerová
Ladislav Mižigár
Ján Mnich
Jozef Mních
Mária Ondášová
Jozef Paleček
Peter Stajsko
Katarína Škorupková
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
František Širocký – Martina Hausová
Tomáš Garančovský – Elena Vadelová
NARODILI SA
Róbert Dunka
Patrik Goroľ
Dávid Zavacký
Kelly Jacqueline Dirdová
Šimon Širocký
Vanessa Pačanová
ROZLÚČILI SME SA
Katarína Varechová
1942 – 2009
Mária Lučanská
1932 – 2009
Michal Kendra
1928 – 2009
Jozef Mnich
1960 – 2009
Juraj Magerko
1959 – 2009
Anna Lučanská
1923 – 2009
Anna Zmijová
1922 – 2009
Ladislav Ďurči
1935 – 2009
Anna Repaská
1926 – 2009
Helena Bodnárová
1922 – 2009
Michal Rybár
1932 – 2009
Anna Patzová
1932 – 2009
Štefan Kolesár
1932 – 2009
Melánia Faltányová
1932 – 2009
Michal Čipkár
1932 – 2009
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AKCIE OBECNÉHO ÚRADU
OKOLO SLOVINOK

DE Ň DETÍ

Po minuloročnej vydarenej premiére sa aj tento rok
8.mája zopakoval turistický pochod
„ Okolo Slovinok“ , ktorým chceme vzdať úctu padlým v I. a II. svetovej vojne v deň víťazstva nad fašizmom.
Pochod začal kladením vencov a spoločným obradom cirkví pôsobiacich v našej obci, a krátkym príhovorom predstaviteľov organizácie SZPB v Slovinkách .
Päťdesiat registrovaných účastníkov pochodu si
mohlo vybrať z troch turistických trás . Najkratšia viedla cez dominantu Bielej Skaly, druhá trasa prechádzala Slovinskou skalou a cykloturisti prechádzali
Poráčskou dolinou a Galmusom. Cieľom všetkých
zúčastnených bolo priestranstvo pri obecnom úrade, kde si vyzdvihli tradičné turistické známky. Dobre padol vynikajúci guláš z rúk šéfkuchára a tiež chladené pivo z pripraveného stánku s občerstvením.
Vďaka príjemnému počasiu a dobrej organizácii poslancov OZ sa pochod aj tento rok vydaril a účastníci sa môžu tešiť na budúci ročník.
Darina Pačanova

1. júna mali sviatok naše deti. Tak ako každý rok, ani
tento sme na nich nezabudli. Po peknom bábkovom
predstavení, ktoré sa konalo v v DK v Krompachoch,
sa po ceste naspäť zastavili na Obecnom úrade v
Slovinkách, kde už pre nich pracovníci OcÚ pripravili pitný režim a navarili chutný guláš.
Lucia Frycová

DE Ň MATIEK
Dňa 17.mája 2009 sme si v našej obci nemohli nespomenúť na naše mamičky, babičky, tetušky a všetky ostatné žienky. Bol predsa Deň matiek. Pri tejto
príležitosti si naše deti zo základnej a materskej školy
za réžie pedagógov pripravili veľmi pekný program,
ktorým potešili srdcia všetkých prítomných.
Za prípravu programu ďakujeme pedagógom, deťom, pani moderátorke a ostatným, ktorí prispeli k
realizácii.
Mária Guspanová

Kytičku z básničiek
pre vás sme zviazali,
aby ste, mamičky,
viac smútok nemali.
Nech ste vždy šťastné
a len pre nás veselé,
kytičky z lásky vám,
mamičky, nesieme.
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16. MEDZINÁRODNÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI „OZVENY RODNEJ ZEME“
28 júna 2009 sa opäť na Slovinskom anfiteátri rozozvučali tóny ľudovej hudby. Humanitná spoločnosť
HUMANITA PRE ŽIVOT Spišské Vlachy a Obec SLOVINKY pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka TREBUĽU usporiadali 16. Medzinárodné folklórne slávnosti OZVENY RODNEJ
ZEME. Na úvod vystúpila Fsk SLOVINKA zo Sloviniek a ako sa patrí, privítala vzácnych hosti chlebom
a soľou. Diváci sledovali krásne vystúpenie FS Očovan z Očovej a Fsk Kýčera z Čierneho Balogu. Svoj
folklór nám predstavili aj vzácny hostia FS Slovenka
z Rijeky z Chorvátska a skupina Chorvátskych tamburášov ZAMETSKI KOREN z Rijeky. Počas celého
vystúpenia divákov zabával ľudový rozprávač JOŽKO JOŽKA. Na záver toho krásneho festivalu na
pódiu plnom účinkujúcich zaznela pieseň Slovákom
tak vzácna „Kopala studienku“. Týmto sa chceme
poďakovať všetkým organizátorom a ľuďom, ktorý
toto podujatie podporili za tento nádherný kultúrny
zážitok. Vrelá vďaka.
Gabriela Kopnická
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HODNOTENIE
SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA
2008/2009
Žiaci: Po úpornom boji sa naším najmenším futbalistom po dlhých rokoch čakania konečne podarilo
postúpiť do vyššej súťaže, za čo všetkým hráčom
patrí poďakovanie. Svojím prístupom k tréningom a
k zápasom, môžu byť vzorom pre starších hráčov. V
polovici jarnej časti prestúpili dvaja naši hráči Marián Fajth a Oliver Ševčík do Lokomotívy Košice, ktorá hlavne ich pričinením sa zachránila v prvej žiackej
lige. Myslíme si, že pre žiakov Sloviniek je to dobrá
vizitka. Futbalový výbor a Obecný úrad aj touto cestou gratuluje k postupu.
Dorast: U dorastu sa dlhé čakanie konečne premenilo v postup do piatej ligy, keď svoju súťaž suverénne vyhrali, za čo patrí všetkým chlapcom poďakovanie. Bude ale nutné popracovať na tréningovej a
hernej disciplíne. Do budúcnosti majú dobré predpoklady k reprezentácii seniorského mužstva. Futbalový výbor a Obecný úrad aj touto cestou gratulujú k postupu naším dorastencom.

TURNAJ STARŠÍ PÁNI
Účastníci: Slovinky ( usporiadateľ)
Kolinovce
Richnava
NVÚ Košice

1. zápas: Slovinky – NVÚ Košice 6:7 p.k.
2. zápas: Kolinovce – Richnava 5:6 p.k.
O 3. miesto: Slovinky – Kolinovce 4:1
Finále: Richnava – NVÚ Košice 0:0 p.k. 4: 5

ŽIACKY FUTBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR JOZEFA NOVOTN’ÉHO
Účastníci:

A mužstvo: Ako sme si zvykli, opäť sa naším mužom
nepodarilo postúpiť. Herný prejav mužstva je na
dobrej úrovni, ale jednoznačne chýba herná a tréningová disciplína. Všetci funkcionári a hráči A mužstva si uvedomujú, že druhá okresná súťaž je pre
našu obec zahanbujúca. Bude preto nutné s týmto
konštatovaním niečo urobiť.
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Lokomotíva Košice
Lokomotíva Olcnava
Baník Poráč
Baník Slovinky
Po odohraní zápasov sa konalo
ocenenie najlepších hráčov žiackeho futbalového klubu FK Baník
Slovinky a bývalých hráčov a funkcionárov. Ocenení za žiakov boli:
Jerguš Maršalek, Peter Štec, Olivér Šefčík, Peter Chomiak, Ivan
Kuchár, Norbert Kaščák, Matúš
Ščurka a Marián Fajth. Za bývalých hráčov a funkcionárov boli
ocenení:
Juraj Perháč a Štefan Mnich st.
– za dlhoročnú a úspešnú hráčsku činnosť v FK Baník Slovinky
Ján Čech – za dlhoročnú hráčsku

a trénersku činnosť v FK Baník Slovinky
Jozef Lehet – za úspešnú funkcionársku činnosť v
FK Baník Slovinky
Ján Furín – za dlhoročnú a obetavú prácu v FK Baník Slovinky
Jozef Hudec – za úspešnú hráčsku činnosť a úspešnú a obetavú trénersku prácu s mládežou v
FK Baník Slovinky.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a pripomíname, že by
sme radi privítali a využili ich skúsenosti v prospech futbalu.
Všetci máme eminentný záujem,
aby tento futbal napredoval, robil dobré meno nielen v okrese,
ale v celom východoslovenskom
regióne.

Na záver FK Baník Slovinky chce touto cestou poďakovať starostovi obce Slovinky Michalovi Pačanovi i vedeniu Obecného úradu v Slovinkách za podporu mládeže, ktorá sa už prejavila pri postupe dorastu a žiakov. O slovinskú mládež je veľký záujem z
ligových kluboch, ktorých v súčasnej dobe už reprezentujú naši siedmi hráči.
Za dobrú prácu nášho trénera Jozefa Hudeca a jeho
voľný čas počas celého roka, ktorý venuje mládeži,
najmä tým najmenším, nám začína dozrievať ovocie.
Veríme tomu, že ak sa ešte zlepší tréningový prístup,
každý rok môžeme nie o krok, ale o dva ísť výkonnostne vyššie.
Vedenie FK Baník Slovinky

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA INFORMUJE
PRASACIA – NOVÁ CHRÍPKA.
Prasacia alebo nová chrípka ako bol tento druh ochorenia nazvaný je vírusové ochorenie dýchacích ciest.
Je spôsobené novoobjaveným typ chrípkového vírusu A(H1N1), ktorý je kombináciou prasacieho,
ľudského a vtáčieho chrípkového vírusu, postihuje
dýchacie cesty človeka.
Ako sa vírus prenáša?
• Vírus sa šíri vzduchom, najčastejšie kýchaním.
Prenos je možný zo zvieraťa na človeka, ale aj z človeka na človeka. Prenos medzi ľuďmi prebieha rovnako ako pri sezónnej chrípke - dotykom s niečím,
čo je infikované chrípkovými vírusmi, a následným
dotknutím úst či nosa. K prenosu dochádza aj kašľaním a kýchaním. Ochorenie sa prejaví po1 až 8 dňoch,

je vysoko prenosné už od začiatku nakazenia.
• Jedným z najúčinnejších opatrení na ochranu je
pravidelné a dôkladne umývanie rúk, vyhýbať sa styku s chorými, jesť ovocie a zeleninu bohaté na vitamíny A a C.
Prejavy prasacej chrípky:
Nakazení ľudia trpia nádchou, kašľom, bolesťami
hlavy a krku, majú vysoké horúčky. Častou komplikáciou, ktorá ochorenie sprevádza, je zápal pľúc.
Choroba je vysoko nákazlivá do troch až siedmich
dní od chvíle, keď sa objavili prvé príznaky.
Ľudia nemôžu dostať prasaciu chrípku konzumáciou
bravčového mäsa ani bravčových výrobkov.
Ako sa môžem chrániť pred infekciou ?
• Ak sa do 7 dní po návrate zo zahraničia objaví

horúčka alebo niektorí z príznakov chrípky treba
okamžite TELEFONICKY kontaktovať svojho obvodného lekára.
• Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí sú chorí
• V prípade ochorenia zostať doma, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu vírusu.
• Dôkladné a časté umývanie rúk mydlom a vodou
aspoň 20 sek.
• Nedotýkať sa očí, nosa a úst – môžem si takto
preniesť vírus chrípky z predmetov znečistených vírusom napr. v autobusoch, obchodoch
Mudr. Dagmar Pačanová
Osoby, ktoré boli očkované proti sezónnej chrípke nie sú chránené proti novému vírusu chrípky
A(H1N1).
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
SLOVINKY – ODPUSTOVÉ MIESTO
Kde a kedy to vlastne začalo? Niekedy je ťažké nájsť
pri priebehu určitého deja jeho začiatok. A to najmä
vtedy, ak ide o Boží prozreteľnostný plán.
Takýmto Božím prozreteľnostným plánom môžeme
nazvať aj udalosť ustanovenia Gréckokatolíckeho
chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách
za celoeparchiálne odpustové miesto Košickej eparchie. Prvá zmienka o tejto udalosti zaznela z úst vladyku Milana Chautura – košického eparchu pri oslave chrámového sviatku spojenej so zakončením jubilejného roka chrámu, ktorý slovinčianský gréckokatolícky veriaci slávili od 5. júla 2008 do 25. apríla
2009. Práve v tento deň (25. apríla 2009) vladyka
Milan neoficiálne oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť tento chrám a túto farnosť za jedno z piatich hlavných celoeparchiálnych odpustových miest v Košickej eparchii. Toto svoje rozhodnutie slávnostne a
oficiálne vyhlásil dňa 5. júla 2009, na sviatok svätých slovanských apoštolov Cyrila a Metoda (patrónov Košickej eparchie) na inom celoeparchiálnom
odpustovom mieste v Sečovciach. Pri tejto príležitosti vladyka Milan povedal, že Slovinky sa stávajú
celoeparchiálnym pútnickym miestom zasväteným
mučeníkom a ich obeti. Sv. veľkomučeník Juraj –
patrón slovinčianského chrámu, ale aj naši blahoslavení hieromučeníci biskupi Pavol Peter Gojdič,
Vasiľ Hopko, Teodor Romža a rehoľní kňaz Metod
Dominik Trčka sú našími orodovníkmi vo chvíľach
našich krížov, bolesti a utrpenia. Takto sa Slovinky
so svojím chrámom pripojili ku Klokočovu, Sečov-

ciam, Košiciam, Michalovciam, ako piate hlavné
odpustové miesto Košickej eparchie.
V piatok 17. júla 2009, na sviatok blahoslaveného
hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, bol tento historický dekrét slávnostne prečítaný a odovzdaný aj

samotným veriacim v Slovinkách. Pri tejto slávnostnej príležitosti, boli vystavené počas troch dni v chráme svätého veľkomučeníka Juraja k spoločnej, ale
aj osobnej úcte relikvie blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Takýmto duchovne veľkolepým spôsobom vstúpil náš chrám do novej historickej epochy odpustových chrámov.
Keď sme sa v úvode pýtali: “Kde a kedy to vlastne
začalo?“, možno sme chceli nájsť správnu odpoveď.
Musíme však znova skonštatovať, že v Božom prozreteľnostnom pláne to človek na prvý pokus nikdy
nevie povedať s istotou. V týchto dňoch sme prežili
oficiálne začiatky, ale tie „neoficiálne“ – Božie boli
určite veľmi, veľmi dávno predtým. Možno pri prežívaní jubilejného roka, možno pri oslave dvestého
výročia posvätenia chrámu, možno pri novom cirkevno-právnom usporiadaní našej metropolie, možno pri
ustanovení Košického exarchátu, možno pri mnohých modlitbách slovinčianských veriacich obidvoch
cirkvi v tomto chráme, možno pri mnohých duchovných obetách slovinčianských veriacich, možno pri
náročnej stavbe chrámu v ťažkom období hladu,
možno... Takto by sme mohli pokračovať aj ďalej. A
došli by sme k jednému bodu, v ktorom všetko končí a všetko začína. Došli by sme k Alfe a Omege všetkého, došli by sme k Bohu. Preto naša najväčšia a
ľudský najúprimnejšia vďaka patrí Všemohúcemu
Bohu. Vďaka za všetky tieto veľké milosti, ktoré sa
dostali naším generáciám, z ktorých sa môžeme radovať a čerpať plným priehrštím.
o. Vladimír Varga
gréckokatolícky farár

PREDSTAVUJEME

V tomto čísle Slovinského občasníka Vám chceme
predstaviť mladého človeka Mateja Sýkoru, o ktorom sme sa dozvedeli, že jeho koníčkom je fotografovanie. Naše pozvanie neodmietol a prišiel nám o
tom niečo porozprávať. Osvojenie si fotografie vyžaduje hlbšie vedomosti, nie je to len pozrieť sa do
hľadáčika a stlačiť spúšť. Musíte sa oboznámiť s technikou obsluhy fotoaparáta, musíte vedieť nastaviť
expozíciu a vzdialenosť. Fotografovanie si vyžaduje
hlbší záujem, a to pevnú vôľu a huževnatosť.
Vo voľnom čase sa venuje turistike a práve na týchto potulkách prírodou s fotoaparátom v ruke zachytáva nádherné prírodné scenérie, krajinky, zver atď.
Má ukončenú Strednú priemyselnú školu Drevársku
v Spišskej Novej Vsi. Pokúsil sa o štúdium na vysokej škole so zameraním na priemyselný dizajn, no
pre veľký záujem uchádzačov neúspešne. Tohto
času je nezamestnaný a hľadá si prácu. Fotenie si
vyžaduje aj dobrú techniku a tá stojí nemalé peniaze. Prajeme mu všetko dobré a hlavne nech sa mu
splnia všetky jeho sny.
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