Ročník VI.

december 2010

Nepredajné

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Práve sa končí jedno volebné obdobie a nové sa
začína.
Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril po práve
skončených voľbách do orgánov samosprávy, ktoré
sa konali 27.11.2010 a poďakoval sa všetkým Vám,
ktorí ste prišli k volebným urnám.
Zvlášť chcem poďakovať voličom, ktorí mi v týchto
voľbách dali svoj hlas, čím som získal post starostu
obce Slovinky. Ďakujem Vám všetkým za prejavenú
dôveru, ktorú si nesmierne vážim. Verím, že Vašu
dôveru nesklamem, a že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele a predsavzatia pre ďalší
rozvoj našej obce.
Vážení občania, chcem sa veľmi pekne poďakovať
všetkým poslancom Obecného zasupiteľstva, ktorí
sa počas práve skončeného volebného obdobia
svojou prácou podieľali na správe a riadení života
našej obce. Niekedy to nebolo jednoduché a ľahké. Za túto ich prácu im patrí moje poďakovanie
a uznanie.

Veľmi pekne ďakujem otcom duchovným všetkých
troch cirkvi pôsobiacich na území obce za ich spoluprácu a duchovnú podporu pri organizovaní rôznych
kultúrno-spoločenských podujatí. V neposlednom
rade ďakujem všetkým organizáciám a spolkom
v našej obci za dobrú spoluprácu a pomoc.
Vážené novozvolené poslankyne a poslanci. Vám
chcem čo najsrdečnejšie poblahoželať k zvoleniu
do Obecného zastupiteľstva. Verím, že budúce štyri
roky budeme úzko spolupracovať na zveľaďovaní
a zlepšovaní života našej obce.
Vážení občania, keďže sa blížia sviatky radosti, pokoja a mieru – Vianoce, dovoľte mi, aby som Vám
poprial bohatého Ježiška, veľa radosti, pokoja a šťastia v kruhu svojich blízkych. Do nového roku 2011
Vám želám veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania
a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Michal Pačan
starosta obce Slovinky
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Uznesenie č. 3/2010

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
B. Schvaľuje:
1. Za obecnú kronikárku p. Vieru Lenártovú 7 posl. za		
0 posl. proti
0 posl. zdržal sa
2. Odpredaj časti obecnej parcely 871/13 k.u. Nižné Slovinky Krajňákovi Jozefovi za úradnu cenu 1,66 €
za m2				
6 posl. za		
0 posl. proti
1 posl. zdržal sa
Odpredaj časti obecnej parcely č. 90225 k.u. Vyšné Slovinky o výmere 20 m2 za úradnú cenu 1,66 € za
m2 				
7 posl.. za		
0 posl. proti
0 posl. zdržal sa
4. Odkúpenie podielu 1/8 z parcely č. 127 v katastrálnom území Vyšné Slovinky od pána Bencka Štefana
o výmere 36m2 za cenu 2 € za m2
				
1 posl. za		
0 posl. proti
0 posl. zdržal sa
5. Žiadosť p. Sakmára s manželkou o povolenie výstavby rodinného domu na parcele 1011/3 k.u. Nižné
Slovinky ktorá sa nachádza mimo UPO.
				
7 posl. za		
0 posl. proti
0 posl. zdržal sa
6. Žiadosť baníckeho cechu o bezodplatný prenájom priestorov v suteréne budovy.
				
1 posl. za		
0 posl. proti
0 posl. zdržal sa
7. Odpredaj časti obecnej parcely č. 92242 k.u. Nižné Slovinky o výmere 6 m2 za úradnú cenu 1,66 € za
m2				
1 posl. za		
0 posl. proti
0 posl. zdržal sa
8. Odkúpenia parciel č. 2105/7, 2105/8, 2105/11, 2115/5 k.u. Nižné Slovinky od Rudných baní š.p.
Banská Bystrica za cenu 970 €		
7 posl. za		
0 posl. proti
0 posl. zdržal sa
9. Úprava rozpočtu za rok 2010		
7 posl. za		
0 posl. proti
0 posl. zdržal sa

Oznámenie o podmienkach držania psov v obci Slovinky.
…pokračovanie
Vodenie psa
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia pre chov môže len osoba, ktorá je psychicky i fyzicky
spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácií, pričom je povinná prechádzať tomu, aby pes útočil alebo
iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom
prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia pre chov môže len osoba, ktorá je plne
spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe,
ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby sám bol napadnutý alebo vyprovokovaný, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Voľný pohyb psa je zakázaný:
a) po miestnych komunikáciách
b) po verejných priestranstvách
c) v oplotených priestranstvách MŠ a ZŠ
d) po miestnych cintorínoch
Vstup zo psom je zakázaný:
do miestnych obchodov
do pohostinských zariadení na území obce
do miestnych úradov obce
do priestorov ZŠ a MŠ
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť.
Priestupky
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
neprihlási psa do evidencie
umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky
neohlási, že pes pohrýzol človeka, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane, alebo v krajnej núdzi
neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa
psa osobe, ktorú pes pohrýzol
nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
Za tieto priestupky uloží obec pokutu od 16,50 € až 165,50 €.
Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností dozvedela, najneskôr do
troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania
Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky
dvojnásobku pokút.
Koniec citátu.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za obdobie mesiacov október, november a december
2010
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
80 – ročný
Mikuláš Karoľ
75 – roční
Anna Čipkárová
Alžbeta Šľacká
Mária Štecová
Alžbeta Vysocká
70 – roční
Zuzana Bobovičová
Katarína Nemčíková
Helena Stanová
65 – roční
Mária Ďorková
Anna Mnichová
60 – ročný
Štefan Bednár
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Radim Vojtek a Mária Prelichová
NARODILI SA
Linda Maňovská
ROZLÚČILI SME SA
Ján Dubravský – 1948 – 2010
Helena Ivančová – 1934 – 2010
Anna Medvecová – 1958 – 2010
Juraj Tulej – 1937 – 2010
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VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A STAROSTU OBCE
ktoré sa uskutočnili v obci Slovinky dňa 27. novembra 2010
Z 1479 oprávnených voličov využilo svoje volebné právo 748 občanov, čo je 51 %.
Občania zvolili starostu obce a 9-členné obecné zastupiteľstvo.
Starostom obce bol zvolený pán Michal Pačan s počtom hlasov 254, čo je 34 %.
Druhý kandidát na post starostu obce podľa počtu získaných hlasov pani Ing. Mária Grisáková získala 211 hlasov, čo je 28 %.
Tretí kandidát pán Ing. Jozef Perháč získal 197 hlasov, čo je 26 %.
Štvrtý kandidát slečna Mgr. Slávka Michňová získala 67 hlasov, čo je 9 %.
Piaty kandidát pán Ladislav Fryc získal 12 hlasov, čo sú 2 %.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Por. č.:

Meno a priezvisko

Názov pol. strany, alebo hnutia

Počet hlasov

1.

Milan Ferenc

nezávislý kandidát

425 hlasov

2.

Mária Grisáková, Ing.

nezávislý kandidát

278 hlasov

3.

Kamila Grisáková

nezávislý kandidát

270 hlasov

4.

Slávka Michňová, Mgr.

nezávislý kandidát

269 hlasov

5.

Gabriela Kopnická

nezávislý kandidát

265 hlasov

6.

Viera Mižigárová

nezávislý kandidát

261 hlasov

7.

Jana Smreková, Mgr.

KDH, SDKÚ-DS

242 hlasov

8.

Štefan Mnich

nezávislý kandidát

238 hlasov

9.

Marek Bencko

KDH, SDKÚ-DS

232 hlasov

Mená kandidátov, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov:
Por. č.:

Meno a priezvisko

Názov pol. strany, alebo hnutia

Počet hlasov

1.

Marcel Ďorko, Bc.

nezávislý kandidát,

214 hlasov

2.

Juraj Mnich

KDH, SDKÚ-DS

208 hlasov

3.

Žaneta Chomová, Mgr.

nezávislý kandidát

203 hlasov

4.

Peter Pačan

KDH, SDKÚ-DS

196 hlasov

5.

Anna Bučková

nezávislý kandidát

196 hlasov

6.

Ján Nunhart

KDH, SDKÚ-DS

192 hlasov

7.

Jozef Hudec

nezávislý kandidát

188 hlasov

8.

Adriana Kačmárová, Mgr.

nezávislý kandidát

185 hlasov

9.

Peter Fryc

nezávislý kandidát

183 hlasov

10.

Miroslav Nagy

DKH, SDKÚ-DS

157 hlasov

11.

Katarína BenckovÁ

nezávislý kandidát

151 hlasov

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
45. ROČNÍK - Beh ulicami
Krompách
Jedna spoločná fotografia, na ktorej je 24 šťastne
usmiatych detí hovorí za všetko to, čo cítim ja a čo
chcem napísať v tomto krátkom článku. Je to hlavne
o tom, že naši žiaci zo ZŠ Slovinky, majú v obľube
šport, žijú ním a pre túto ich obľubu sa určite aj
postavili na štartovnú čiaru 10. 10. 2010, kde bol
odštartovaný 45. ročník už tradičného a veľmi zaujímavého podujatia – Behu ulicami Krompách. Škoda
len, že to nebolo za iných podmienok. Vytkla by som
chybu organizátorom a to lepšia atmosféra, spoločné
privítanie pretekárov, zaželanie im veľa športových
úspechov a hlavne to, že aj napriek tomu, že každý
účastník dostal sladkosť a čaj, chýbala tam malá
pozornosť – suvenír, keďže to bol 45. ročník.
Snáď sa situácia z tohto roku už nezopakuje. Osobne
sa chcem poďakovať p. primátorke Ing. I. Rušinovej,
ktorá ma ochotne vypočula a dokonca naše Slovinské deti boli z jej strany aj obdarované. Za deti Vám
patrí- ďakujeme veľmi pekne. Poďakovanie z mojej
strany patrí aj rodičom, ktoré každoročne mi pri tejto
masovo – športovej akcií ochotne pomáhajú. Prídu
s deťmi povzbudzujú ich a spoločne ich motivujeme

do budúcna. Počasie všetkým prialo a tak sa na
štart postavilo 24 detí, rôznej vekovej kategórie.
Vyzdvihnem aj najmenších a to škôlkarov Erika Semana a Marianku Kaščákovú. Tieto detičky úspešne
reprezentovali svoju MS – Slovinky. Je to nádherný
pocit šťastia, únavy, pretože súťažiaci vydali zo seba
všetko a aj napriek tomu, že sa všetci nepostavili na
stupeň víťazov, v mojich očiach boli na prvom mieste.
Prvenstvo im patrí len preto, že vôbec prišli, prekonali
sami seba, zdolali pripravenú trať aj keď pre niekoho
bola pomerne náročná.
Ešte raz ďakujem za vzornú reprezentáciu školy,
obce, a pevne verím, že 45. ročník Vás určite obohatil o niečo nové a tak, ako sme sa 10.10. 2010
stretli v Krompachoch pred MU, stretneme sa tam
aj o rok.
Takže dovidenia,
p. uč., vychovávateľka Lívia Susová
A ako sme sa umiestnili?
III. miesto : M. Kaščáková - MŠ
II. miesto: B. Ďorková
III. miesto: J. Šimková
II. miesto: P. Merčák

Náš plavecký výcvik – žiaci
4. - 7. roč.
„A bolo nám dobre“
11. októbra 2010 sme sa začali pripravovať na
plavecký výcvik, a to teóriou v škole. Oboznámenie
s plánom plaveckého kurzu a o bezpečnosti a disciplíne na plavárni. Na pani učiteľke Susovej bolo vidno
to, že cez výcvik od nás bude vyžadovať, disciplínu
ale hlavne naučiť nás plávať. A 12. októbra začal
náš plavecký výcvik. Trvalo nám, kým sme prekonali
strach a našli odvahu vojsť do vody. Ale 15.októbra
sme boli šťastní. Nebáli sme sa vody a naučili
sme sa plávať. Ale hlavne musíme poďakovať pani
učiteľkám zato, že mali s nami strpenie. Ako vieme,
voda a šantenie k sebe patria. Taktiež, ďakujeme
pani riaditeľke za milé prekvapenie, za sladkosti.
Ale najviac sme boli prekvapení, že pani učiteľky zo
seba, každý deň vydali maximum. A preto, ešte raz
veľké: ĎAKUJEME.
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JUBILANTI
Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea našich
občanov sa dňa 28.10.2010 uskutočnilo stretnutie v Kultúrnom dome v Slovinkách, spojené
s posedením pri hudbe, kultúrnym programom,
občerstvením a tombolou.
Na ceste žitia dni sťa metre
a roky ako míle zasa,
tak letia v divom, bujnom vetre,
že človek ani nenazdá sa.
Zdvihnime teda hore čaše,
Nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Ti dá Pán Boh veľa zdravia!

MIKULÁŠ, MIKULÁŠ…
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA FK BANÍK SLOVINKY
Na úvod športovej správy chceme poďakovať najprv
fanúšikom futbalu, ktorí nás neustále prichádzajú
povzbudiť, či sú futbalové výsledky prijateľné alebo
neprijateľné počnúc žiakmi až po A mužstvo, ktorí aj
nás funkcionárov a vedenie mužstiev veľmi povzbudia
a dávajú nám novú silu do ďalších zápasov. Taktiež,
aby sme nazabudli poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí nám, keď môžu, výjdu v ústrety. Hlavne tým,
ktorí nám pomáhajú pri doprave na majstrovské zápasy, pričom s dopravou máme najväčšie problémy
počas celej sezóny. Touto cestou by som chcel
poďakovať staronovému starostovi Michalovi Pačanovi OcÚ Slovinky za minulé obdobie jeho vládnutia.
Bolo mnoho vecí, ktoré sa veľmi ťažko riešili, ale i pri
dlhšom sedení s pánom starostom sme ich dokázali
vyriešiť k spokojnosti obidvoch strán. Preto chceme
pánu starostovi Michalovi Pačanovi popriať v novom
volebnom období viac priaznivých úspechov v práci
a hlavne v domácom prostredí. Veríme, že jeho ďalšie
kroky budú úspešnejšie, lebo rokmi sa získavajú aj
lepšie skúsenosti, ktoré určite využije aj v prospech
futbalového klubu. Ďalej by sme chceli poďakovať
Jožkovi Semanovi, ktorý bol poslancom pre futbalový
klub FK Banik Slovinky, a pri akýchkoľvek problémoch nás nikdy nenechal osamelých a stále hľadal
východisko ako futbalovému klubu pomôcť. Taktiež
presedel nejednú hodinu s pánom starostom, kde
sa problémy riešili. Tiež mu chceme poďakovať za
jeho celé funkčné obdobie športového referenta,
že klubu sa snažil pomôcť, akýmkoľvek spôsobom
a prajeme mu aj v jeho kruhu rodiny zdravia a spokojnosti (dúfame, že jeho prísľub po ukončení funkcie
sa k nám pripojí a veľmi rád nám bude vypomáhať.
PS: Jožko, nesklam nás!)
Hodnotenie polovice sezóny 2010/2011:
A mužstvo: Už v minulom občasníku sme oboznámili
verejnosť, že túto sezónu máme najsilnejšie mužstvo,
aké sme doteraz mali. Ale najväčším problémom bolo
zamestnanie a z toho dôvodu, sme nemohli ani raz
postaviť na zápas kompletné mužstvo. Po jesennej
časti naše A mužstvo skončilo v hodnotení tabuľky
na druhom mieste. S umiestnením môžeme byť spokojní, ale s niektorými výsledkami určite nie. Napr.
Inzultácia rozhodcu vo Veľkom Folkmari, pričom sme
už zápas mali vo svojich rukách. Za druhé – prehra
na domácom ihrisku s mužstvom Richnavy. To sú
dve prípady, ktoré osobne mňa veľmi mrzia a budem

hľadať stanovisko, ako sa musia vyriešiť. Za obidve
prípady nemôžeme dávať vinu, iba hráčom. Postupne na ihrisku hrajú aj starší chlapci, ktorí už majú
nejaké skúsenosti, po druhé veľká chyba trénerov,
slabá príprava chlapcov na provokáciu z hosťujúcej
strany alebo rozhodcov. A za ďalšie: veľkú vinu
si uznáva sám Výbor FK, že málo upozorňujeme
trénerov a hráčov, že aj pri takých zápasoch a slabších súperoch môžu nastáť takéto veľké problémy
a niektoré kluby to vedia veľmi šikovne využiť. To sú
už naše vlastné skúsenosti. Tiež oboznamujeme
verejnosť, že dočasným novým trénerom A mužstva
bude Jozef Dunka, ktorý má z našej strany asi tie
najlepšie skúsenosti v zápasoch za pomoci asistenta
z lavičky. V celku s A mužstvom by sme celkom boli
spokojní, keď sa vylepší tréningová príprava a ešte
väčšia bojovnosť na ihrisku. Po tejto sezóne už ako
všetci vedia, sa robí reorganizácia mužstiev v krajoch,
z toho dôvodu potrebujeme sa udržať aspoň na tom
druhom mieste, lebo u A mužstva ešte nevieme, aký
bude postup. Do nového roku prajeme A mužstvu
veľa zdravia, ku ktorému patrí aj šťastie a aby im to
nechýbalo aj v rodinách.
Dorast: So začiatkom sezóny sme si dali predpoklady sa udržať zhruba v strede tabuľky. V polovici
sezóny náš zámer celkom nevyšiel, lebo sme na
ôsmom mieste tabuľky, čo sme o dve priečky nižšie,
ako sme predpokladali. V mužstve doteraz pretrvávali problémy na brankárskom poste, ktoré sme
pravdepodobne vyriešili, ukáže to začiatok nového
roku. S dorastom sme doteraz s jeho prístupom
k tréningom a zápasom veľmi spokojní a veríme,
že keď budú mať takýto prístup, už zjari začneme
v piatej lige juhozápad poriadne mútiť vody, lebo
sú až piati kandidáti na postup a všetci si odohrajú
zápasy u nás na našom domácom ihrisku. O tom, že
máme najmladšie mužstvo dorastu, sme už informovali v minulom čísle občasníka a po ukončení tejto
sezóny odohrajú spolu nie jeden, ako sme uviedli,
ale dve sezóny spolu. Takže je to veľká perspektíva
pre Slovinky, na týchto chlapcoch chceme budovať
budúcnosť futbalu v Slovinkách. Že chcú hrať futbal,
to dokázali v poslednom zápase, kde sme vycestovali
do Jasova, spoločne 20ti, kde mužstvá nechodievajú
z dôvodu prevahy rómskej väčšiny. Naši to dokázali,
hoci sme sa viezli dvadsiati v jednej dodávke. (V jednote je sila!) Aj pri odchode domov nás vyprevádzali
dve hliadky policajného zboru kvôli bezpečnosti.

Tak už aj u dorastu nie je to také ľahké. Túto sezónu
by sme radi dohrali s plánovaným cieľom. V novom
ročníku nás čaká taktiež reorganizácia piatej ligy
P.Tatranská. Môžeme spomenúť nové mužstvá,
s ktorými si budeme merať sily: Lendak, Kežmarok,
Svit, Veľká Lomnica, Podolínec, Jakubany, Spišské
Bystré. Tak nás znovu čaká neľahká úloha a chceme
dokázať, aby aj v iných okresoch vedeli, že na Spiši
existuje obec Slovinky, ktorá si vie zmerať športové
futbalové sily s kýmkoľvek a urobiť si v širokom
okolí dobré meno. Taktiež chlapcom prajeme veľa
zdravia, šťastia a hlavne veľa úspechov v školských
laviciach.
Žiaci: Na začiatku sezóny sme u žiakov neplánovali
žiadne umiestnenia, jedine neskončiť poslední. Dôvod: väčšina mužstva by mala hrať ešte prípravku.
U žiakov sme vymenili trénera miesto pána Hudeca.
Mužstvo žiakov si vzal na starosť pán Výsocký, ktorý
s nimi už odohral posledné majstrovské zápasy. Jeho
stanovisko bolo následovné: Mužstvo veľmi mladé,
s ktorým je veľa práce pre ich nízky vek, pri ktorom
bude potrebovať veľa trpezlivosti. Musíme si uvedomiť jedno, že každý dobrý hráč vyrastal od malička,
až tak prichádzajú na- ňho chvály. Taktiež to čakáme
od našich žiakov. Pri dobrom prístupe k tréningom,
veríme, že z roka na rok budeme mať veľmi silné
žiacke mužstvo. Takto bývalo aj u ich predchodcov.
Začínali výpraskom a od žiakov do dorastu odchádzali postupom do vyššej futbalovej triedy. Na našich
najmenších pre ich dobrý prístup k tréningom, ktorí
doteraz absolvovali, nedáme v žiadnom prípade dopustiť. Aj z toho dôvodu sa našim najmenším vybavujú
priateľské zápasy v pracovných dňoch cez týždeň,
či sú to Krompachy, Sp. Vlachy, Olcnava, Gelnica,
aby odohrali čím viac zápasov a boli čím viac v styku
s loptou na ihrisku, lebo toto je ich základ, ktorý veľmi
potrebujú, aby si tú loptu veľmi obľúbili. Výbor FK sa
vynasnaží, aby naša mládež mala čím viac zápasov,
lebo je to iba v ich prospech. Taktiež im prajeme
hlavne veľa zdravia a šťastia a veľa pekných zážitkov
so zázračnou futbalovou loptou, a aj veľa úspechov
v školských laviciach.
Na záver by sme radi upozornili športových fanúšikov, že je to trochu na škodu, že športovú správu
musíme uviesť pred uzávierkou celého futbalového
roku ešte pred uzavretím tohto futbalového ročníka
2010/2011.
Pavol FAJTH, prezident FK

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
OMRZLINY
Omrzliny sú poškodenia kože, spôsobené nedostatočným prekrvením, ktoré vznikajú pôsobením
nízkych teplôt. Najprv dochádza k strate citlivosti
v omrznutých častiach tela, potom vzniká poškodenie taknív a pri najťažšom stupni môže dôjsť až
k strate omrznutej časti tela.
Nebezpečenstvo vzniku omrzlín stúpa ak je chladné
počasie spojené s vetrom a vlhkom, kedy môžu
omrzliny vzniknúť aj pri teplotácha nad nad 0   °C.
Najcitlivejšia na vznik omrzlín je tvár,nos, ušné lalôčiky, prsty rúk a nôh.
Ako vyzerajú omrzliny?
Na začiatku je pálčivá bolesť, omrznutá koža je biela,
chladná, necitlivá, je to tzv. I stupeň omrzlín. Po
zahriati docháza k úplnému uzdraveniu, trvalo môže
pretrvávať miestna precitlivelosť na chlad.
Ak pôsobenie chladu pretrváva vzniká tzv.II stupeň
omrzlín, koža je fialová, v prvý až tretí deň vznikajú
na koži pľuzgiere.
Najťažší je III stupeň omrzlín, prejavuje sa po nie-

koľkých dňoch úplným ztuhnutím a necitlivosťou
postihnutej časti tela.

5. Nepodávať alkohol, lieky, neaplikovať masti.
Zakázané je fajčenie.

Rozlíšenie stupňa omrzliny je možné len v nemocnici.

Prevencia vzniku omrzlín:
Vhodné oblečenie-teplý suchý odev, ktorý netlačí,
najvhodnejšie je mať na sebe viac vrstiev, čapica
výrazne zníží únik tepla z organismu.
Ochrana pred vlhkom - vodotesná obuv, v horách
náhradné rukavice a ponožky
Je nutné venovať pozornosť aj najmenším zmenám
na koži – pokiaľ sa niekde objaví namodralé ohraničené miesto, ide pravdepodobne o začínajúcu
omrzlinu. Podstatou je stiahnutie drobných cievok
v koži, stav môže rýchlo prejsť v skutočnú omrzlinu!
Postihnuté miesto zahrievajte napríklad dlaňou,
suchou rukavicou, studené prsty môžeme vložit do
podpazušia.

Cieľom liečby je čo najskôr obnoviť krvný obeh –
teplé nápoje, postihnutého človeka je potrebné
preniesť do teplej miestnosti.
Omrznuté miesto nikdy nemasírujeme, netrieme!
Zakázané je trenie snehom!
Cieľom prvej pomoci je dostať omrznutého do bezpečia a zabrániť ďalšiemu poškodeniu omrznutých
časti tela. Dôležité je:
1. Zabrániť dalšiemu ochladzovaniu, - šál, čiapka,
suché rukavice, ponožky.
2. Podať teplé, osladené nápoje.
3. Omrznuté časti tela chrániť pred ďalším vplyvom chladu, vlhké oblečenie vymeniť za suché.
4. Zakryť postihnuté miesta sterilným obväzom,
nesmie omrzlinu stláčať.

Nikdy nedýchame na kožu, dochádza k odparovaniu
a ďalšiemu ochladzovaniu.
MUDr.Pačanová Dagmar
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
Christos raždajetsja, slavite… Kristus sa rodí, oslavujte…
Táto hymnológia sviatku Kristovho narodenia víťazne oznamuje veľké tajomstvo Božieho vtelenia.
Odvtedy, keď naši prarodičia Adam a Eva porušili Boží príkaz, následkom čoho boli vyhnaní z Raja, „hriech
vošiel ako stena nepriateľstva medzi Boha a človeka“. Výsledkom toho bolo zhubné odstúpenie človeka od
Boha milujúceho človeka a nevyhnutné podriadenie sa diablovi, hriechu a smrti. Pre vyslobodenie človeka
spod tyrania diabla, hriechu a smrti, ktoré ničili dušu, nezostala iná nádej, okrem nevysloviteľnej Božej
lásky k človeku. A tak podľa slov sv. Atanáza Veľkého „všedobrý Syn Otca, ktorý je obrazom Otca, prišiel
na zem, aby obnovil človeka, ktorý je stvorený podľa jeho podoby“. Práve preto sa raduje celý svet, preto
cirkev oslavuje, preto jazyk sv. Jána Zlatoústeho nazýva sviatok Kristovho narodenia „metropolou všetkých
sviatkov“, preto všetci cítime nádej, „lebo sa v tele zjavil Boh, Spasiteľ našich duší“.
Radujme sa, lebo dnes sa rodí ten, ktorý existuje večne a stáva sa tým, čim nebol nikdy. Je Boh a stáva sa
človekom. Stáva sa človekom a opäť ostáva Bohom.
Keď sa narodil, židia neprijali jeho paradoxné narodenie. Na jednej strane farizeji mylne vysvetľovali sväté
knihy a na druhej strane saduceji učili opačne. Herodes zase chcel nájsť novonarodené dieťatko nie aby mu
vzdal úctu, ale aby ho usmrtil. A hľa, všetci títo si dnes trú svoje oči, keď vidia Kráľa nebies ako sa nachádza
na zemi v ľudskom tele, narodený z útrob Panny.
A prišli králi, aby sa poklonili nebeskému Kráľovi slávy.
Prišli vojaci, aby slúžili hlavnému veliteľovi nebeských mocností.
Prišli ženy, aby sa poklonili tomu, ktorý smútok žien premenil na radosť.
Prišli muži, aby sa poklonili tomu, ktorý sa stal človekom, aby vyslobodil ľudí z ich útrap.
Prišli pastieri, aby sa poklonili dobrému Pastierovi, ktorý obetoval svoj život kvôli ovciam.
Prišli kňazi, aby sa poklonili tomu, ktorý sa stal veľkňazom „podľa vzoru Melchizedekovho“.
Prišli otroci, aby sa poklonili tomu, ktorý na seba vzal podobu služobníka, aby naše otroctvo premenil na
slobodu.
Prišli rybári, aby sa poklonili tomu, ktorý ich obrátil na „rybárov ľudí“.
Prišli neviestky, aby sa poklonili tomu, ktorý odovzdal svoje nohy slzám jednej neviestky.
Skrátka prišli všetci hriešny, aby videli Božieho Baránka, ktorý na svojich ramenách nesie hriechy celého
sveta
Poďme aj my k vtelenému Bohu a pokloňme sa mu, aby na svoje ramená mohol vziať aj naše hriechy.
Nech príchod Božieho Syna naplní pokojom naše srdcia, naše rodiny i celu našu dedinu.
Jeromonach Pimen

CHRISTOS RAŽDAJETSJA! SLAVITE JEHO!

PREDSTAVUJEME
V poslednom tohtoročnom čísle Slovinského občasníka Vám predstavujeme pána Juraja Pačana, člena
poľovníckeho združenia v Slovinkách.
Už od detstva ma fascinovala krása prírody v okolí
našej obce a skutočnosť, že môj dedo aj otec boli
poľovníkmi, iba potvrdila môj záujem o túto záľubu.
V roku 1981som absolvoval kurz poľovníctva a vybavil si poľovnícky lístok a v roku 1982 som sa stal členom Poľovníckeho združenia Slovinky. PZ- Slovinky
má zhruba 60 – ročnú tradíciu. V súčastnosti má 27
členov a revír sa rozprestiera na pozemkoch Vyšného
a Nižného urbariátu v Slovinkách a na pozemkoch
patriacich Rožňavskej diecéze.
Väčšina nezainteresovaných ľudí si myslí, že poľovačka je len o strieľaní, no tento názor má od skutočnosti
na míle ďaleko. Poľovačka je o spoznávani zvyklosti
zveri, o jej ochrane pred škodlivými vplyvmi, o prikrmovaní v období núdze a až potom následuje lov.
Aj lov zveri sa prevádza podľa plánu chovu a lovu,
ktorý schvaľuje Obvodný lesný úrad.Z dvanástich
mesiacov v roku sa môže loviť iba šesť mesiacov
a to iba vybrané druhy zvery. Od januára do konca
mája je obdobie kedy je zvýšená starostlivosť o zver.
Hlavná lovecká sezóna je od septembra do decembra. Medzi úžitkovu zver, ktorá žije v našom revíri
patrí jelenia, srnčia a diviačia. Ďalej sa tu vyskytujú aj
chránene druhy ako napríklad rys ostrovid, vlk dravý
a v posledných asi troch rokoch boli v revíry nájdené
aj stopy medveďa hnedého.

Tak ako aj ostatné oblasti života, tak aj poľovníctvo
je čoraz finančne náročnejšie, počnúc kurzom, nákupom výzbroje a výstroja. Aj chod združenia ročne
stojí nemalé finančné náklady a to počnúc nájmom
za revír, poplatky pre Slovenskú poľovnícku komoru,
nákup krmiva a soli pre zver a rôzne iné náklady.
Získavanie finančných prostriedkov združenie rieši
každoročným členským príspevkom členov, predajom ulovenej zveri na trh ako aj svojím členom,
príležitostne aj rôznymi brigádami pri obnove a čistení
lesa, ale ako sa hovorí, každá záľuba niečo stojí. Ja
osobne zabudnem na všetky tieto starosti a náklady
pri každom zážitku na prechádzke po prírode, je to
pre mňa výborny relax, ale aj keď je zážitok z prechádzky akýkoľvek nádherný, prestanem sa z toho
tešiť, keď nájdem v lese hromadu odpadu a v okolí
našej obce oňho núdza nie je. Nechápem zmýšľanie
niektorých ľudí, pre ktorých je dôležitý poriadok iba
vo svojom dvore a namiesto separácie a zúžitkovania
odpadu ho jednoducho vyvezú za dedinu.
Príroda je mocná a človek ako mysliaci tvor ju sám
ničí, akoby si neuvedomoval, že je jej súčasťou a tak
podporuje aj svoju záhubu.
Na záver chcem odkázať všetkým ľuďom: “Vážte
a chránte si tu krásnu prírodu, ktorou sme v Slovinkách obdarený, ona vám starostlivosť vráti v v pôžitku
z pohybu v nej“
Juraj Pačan a Lucia Frycová
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