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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Práve sa Vám dostáva do rúk ďalšie číslo Slovinského občasníka. Na jeho stránkach Vás
chcem oboznámiť s niektorými udalosťami,
ktoré sa stali v poslednom období.
V mesiaci jún nás zase, už akoby s dvojročnou
pravidelnosťou postihla po dlhotrvajúcich
dažďoch povodeň. I keď jej následky boli
podstatne menšie ako pred dvoma rokmi, aj
tak nám pripravila nemálo problémov a starostí.
Došlo k menšiemu vybreženiu vody z potokov
a aj k menšiemu zaplaveniu území. Nedošlo
k zaplaveniu obytných miestností rodinných
domov. Ale i tak voda narobila dosť škôd tak
na obecnom ako aj súkromnom majetku.
Voda vymyla brehy potokov, podmyla miestne
komunikácie, poškodila cestné priepusty ako
aj odplavila časti pozemkov a záhrad. Do záchranných prác po vyhlásení
III. stupňa povodňovej aktivity sa na výzvu
starostu zapojili pracovníci firiem s potrebnými mechanizmami, živnostníci, občania ako
i poslanci a zamestnanci obecného úradu. Za
túto ich ústretovú niekoľkodňovú prácu patrí

poďakovanie firmám: Rudné Bane š.p. Banská
Bystrica- stredisko Slovinky, Dopslov s.r.o, Kurila Imrich Jamník, STI s.r.o Krompachy, Kovohuty Krompachy, ako aj p.Cyrilovi Vojačekovi,
p.Vítezoslavovi Vojačekovi a všetkým občanom
našej obce, ktorí pomáhali pri záchranných prácach počas tohtoročnej povodne. Pri tejto príležitosti chcem zdôrazniť, že obec smie a môže
vykonávať len nevyhnutné úpravy na vodných
tokoch a to výlučne len počas vyhlásenia III.
stupňa povodňovej aktivity, pretože vodné toky
nie sú majetkom obce, ale majetkom Povodia
Hornádu a Bodvy š.p.
Obec rokuje s Povodím Hornádu a Bodvy š.p.
na dohode o nájme vodných tokov, aby mohla
čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ na
protipovodňové opatrenia. Od jesene roku
2009 sa pracuje na projektoch protipovodňových opatrení na Poráčskom potoku, Slovinskom potoku, Gelnickom potoku(Kostolná
dolina) a potoku v časti Zákuť. Súčasťou týchto
prác bolo aj geodetické zameranie. Projektové
práce na Gelnickom potoku a potoku Zákuť sú

ukončené a prebiehajú práce na územnom konaní a príprave žiadosti na čerpanie finančných
prostriedkov z fondov EÚ.
Vážení občania, ako ste už iste zaregistrovali
v médiách, od marca tohto roku došlo k výraznému zníženiu výšky finančných prostriedkov
pre obce zo štátneho rozpočtu. Aj napriek tejto
veľmi zlej situácii vo financovaní miest a obcí zo
strany štátu sa nám podarilo dokončiť projekt
„Rekonštrukcia ZŠ Slovinky“, ktorí je v štádiu
kolaudácie.
Druhý schválený projekt „Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky“ vo výške cca 640
000 Eur je v štádiu podpisu zmluvy s MVaRR
a s dodávateľmi. Verím, že v čo najkratšom
čase sa podarí začať práce na zveľadení
a skrášlení centra obce.
Milí spoluobčania, keďže toto číslo nášho
časopisu vychádza v čase letných dovoleniek,
chcem Vám popriať pokojnú dovolenku, veľa
krásnych zážitkov a načerpanie nových síl.
Michal Pačan, starosta obce Slovinky

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE SLOVINKY
Niektorí mladí občania si našli peknú aktivitu,
na ktorú sa časom troška pozabudlo, a to dobrovoľné hasičstvo. Pokračujúc tak v šľapajach
našich otcov, dedov, či pradedov sme sa s veľkou horlivosťou pustili do jedného z najstarších
remesiel. Čaká nás veľká úloha, dať dohromady to, čo časom zapadal prach a rozbehnúť
dobrovoľný hasičský zbor obce Slovinky aspoň
na takú úroveň na akej sú hasičské zbory susedných dedín. Aj keď to spočiatku nevyzeralo
rúžovo teraz už stojíme na tom celkom dobre.
Dokázali sme postaviť hasičské družstvo, ktoré
sa zúčastnilo na pohárovej súťaži vo Spišských
Vlachoch, kde sme všetkých a hlavne sami
seba prekvapili nádherným časom 22 sekúnd.
To však nestačilo na prvé priečky ale veríme,
že nabudúce to bude lepšie. Musíme však dbať
na to, že nie je všetko len o súťažení a preto sa
venujeme aj trénovaniu na pomoc pri rôznych
druhoch požiarov alebo živelných pohromách
a snažíme sa byť pripravený na všetko, ako sa
na hasičov patrí. Ako dobrovoľný hasiči sme sa
zapojili aj do pomoci pri nedávnych záplavách,
kde nás naša stará striekačka bohužiaľ sklamala. V dnešnej dobe je táto striekačka už fit,
dokonca v nových žlto–čiernych farbách obce
a tak môže zase spĺňať úlohy ktoré jej prináležia. Dobrovoľný hasičský zbor znamená celok
ľudí, ktorí stoja pri sebe a inak by to ani nefungovalo. Nám sa podarilo prepracovať len kvôli
ľuďom, ktorí majú vážny záujem o toto remeslo

a hlavne výborné nápady, ktoré sa snažia realizovať. Všetci s týmto záujmom sú u nás vítaní
a budeme sa snažiť, aby takýchto ľudí pribúdalo
a zbor fungoval ešte dlhé roky. Nemali by sme
však zabudnúť na starých členov a poďakovať

za vybudovanie hasičskej zbrojnice a všetkého
v čom teraz pokračujeme.
Členovia DHZ Slovinky



SLOVINSKÝ OBČASNÍK
OCHRANA ÚRODY PRED POŽIARMI V ROKU 2010

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi sa týmto obracia na mestské
a obecné úrady so žiadosťou odvysielania nasledovnej rozhlasovej relácie k ochrane úrody pred požiarmi
v r. 2010 v mestskom a obecnom rozhlase 1 × týždenne v čase začatia a počas trvania zberu sena, slamy
a zberu objemových krmív.
Vážení spoluobčania!
Oheň je nepostrádateľným pomocníkom človeka pri jeho každodennej činnosti. Stáva sa však jeho nepriateľom, ak ho nestačí ovládnuť a potom zapríčiňuje často veľké škody.
Najčastejšie si požiare zapríčiňujeme sami a to nedbalým a nepozorným zaobchádzaním a manipuláciou
s otvoreným ohňom, tepelnými a svetelnými zdrojmi, odhodenou zápalkou, alebo cigaretou na povale,
v stodole, alebo v maštali.
V letnom období, ktoré sa prejavuje nielen zvýšenými teplotami, ale aj zvýšenou poľnohospodárskou činnosťou,
pri zbere a uskladňovaní krmovín, žatve je preto potrebné dbať dôsledne na protipožiarne opatrenia.
Z tohto dôvodu Vás, vážení občania, za účelom predchádzania vzniku požiarov upozorňujeme najmä na
tieto skutočnosti:
• nedovoľte deťom, aby sa hrali v blízkosti zrealizovaných stohov a najmä dbajte na to, aby sa im do rúk
nedostali zápalky,
• neskladujte vysušené krmoviny v blízkosti elektrických zriadení a komínov,
• dbajte na trvalú kontrolu uskladneného sena, aby nedošlo k jeho prehrievaniu,
• nefajčite pri kosení, zvážaní a uskladňovaní uvädnutých krmovín (ako je napr. seno, slama, suché
steblovité a stonkové rastliny),
• nemanipulujte s otvorených ohňom a nedovoľte zakladať oheň v blízkosti stohov, nepokosených a pokosených steblovitých a stonkových rastlín,
• a v prípade, že spozorujete požiar privolajte požiarnu jednotku.
Vážení občania, pamätajte, že ak si pri každej práci budete vedomí nebezpečenstva požiaru a vynasnažíte sa
odstraňovať jeho príčiny, prispejete aj vy k úspešnému zabezpečeniu zberu krmovín a tohtoročnej žatvy.
Spracovala: mjr. Ing. Ľ. Vozárová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za obdobie mesiacov apríl, máj, jún 2010
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
95 – roční
Anna Sulinová
80-roční
Anna Liptáková
Margita Vantrubová
Katarína Župinová
75-roční
Katarína Čipkárová
70 – roční
Cecília Kovalčíková
Anna Pačanová
Juraj Perháč
Štefan Seman
65-roční
Štefan Ontko
Anna Plačková
Anna Slovinská
Elena Sýkorová
Jozef Žec
60-roční
Helena Dejmuthová
Magda Endrizalová
Ivan Haus
Ján Hudák
Mária Hurňanská
Zuzana Kovalčíková
Jozef Šefčík
Jaroslav Volavka
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Jozef Maňovský – Zuzana Belinská
Peter Horváth – Eva Tulejová
Peter Ferenc – Miroslava Ševčíková, Mgr.
NARODILI SA
Samuel Paclt
Lucy Elena Inwardsová
Hugo Haľko
Boris Pačan
Dominika Macková
ROZLÚČILI SME SA
Ondrej Pačan		
Jozef Lučanský		
Emil Nunhart		
Štefan Mižikár		
Ján Petruňa		
Anna Ďorková		
Magdaléna Kaščáková
Ján Čech			
Anna Kieferová		

1935 – 2010
1954 – 2010
1936 – 2010
1926 – 2010
1927 – 2010
1925 – 2010
1940 – 2010
1953 – 2010
1924 – 2010

ŠKOLSKÁ PÁRTY
24. 4. 2010 sa uskutočnila školská párty v telocvični ZŠ Slovinky. Zúčastnilo sa 18 detí. Na
začiatok sme si zahrali športové hry a potom
sme prešli na súťaže, za ktoré sme dostali sladkú
odmenu. Túto párty pripravila pani učiteľka Lívia
Susová. Ďakujeme za sladké odmeny a tešíme
sa nabudúce…
Za šťastné deti
Dominika Ondášová, žiačka V. triedy
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ZÁKLADY PODNIKANIA ŽIAKOV ZŠ SLOVINKY

Keď začiatkom školského roka sme dostali do školy
ponuku na absolvovanie programu Základy podnikania od organizácie Junior Achievement Slovensko,
nik z nás nemal predstavu o tom, ako spomínaný
program bude prebiehať.
Ponuka však bola zaujímavá,sľubovala nový netradičný spôsob výuky v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu,preto sme ju prijali.Týkala sa iba 5. alebo 6.
ročníka,a keďže v prípade opakovania piataci budú
mať možnosť ho podstúpiť,nahlásili sme šiestakov.
Junior Achievement je medzinárodná nezisková
organizácia pre ekonomické vzdelávanie,ktorej
cieľom je učiť deti o reálnom svete podnikania
prístupným a zaujímavým spôsobom. Žiaci majú
možnosť spoznávať ekonómiu a podnikateľské
princípy,ponúkajú žiakom nahliadnuť do podnikateľského sveta. Päť tém,ktoré prebiehali v dvojhodinových blokoch,Organizácia, Manažment,Výroba,Ma
rketing a Etika podnikania,sa odprednášali žiakom
konzultantom vyškoleným Junior Achievement. Prostredníctvom živých diskusií sme si vysvetlili základné
elementy podnikania a zároveň praktickou činnosťou
umocnili schopnosť učiť sa,čo všetko prebiehalo
vo forme zábavy a hry. Cieľom bolo rozvíjať vedo-

mosti žiakov o fungovaní,riadení a zodpovednosti
podnikania,podnecovať žiakov,aby hľadali možnosť
svojho budúceho povolania a podať žiakom pozitívne
modely dospievajúcich a dospelých.
Prednášky sú obohatené doplňujúcim materiálom Podnikateľský žurnál,ktorý obsahuje čítania
a činnosti,či hry.
Posledné stretnutie sme venovali prezentácii vlastného podniku,čo bolo hádam najzaujímavejšie a vlastne najkrajšie.Prezentácie sa zúčastnili aj pozvaní
hostia zo Spoločného školského úradu PaedDr. A.
Palčová,za ZRPŠ p. Frycová a učiteľky školy.Žiaci
si sami vybrali druh podnikania a pripravili k tomu
aj potrebné pomôcky či rekvizity. Predvádzanie
svojich podnikov podfarbili scénkami,čo bolo veľmi
zaujímavé poznanie aj pre prítomných hostí,ktorí
mohli zistiť,aké sú deti vnímavé a čo všetko dokážu
odpozorovať od dospelých.
Ukončenie a vyhodnotenie programu sprevádzala
dobrá nálada a spokojnosť všetkých prítomných
korunované odovzdávaním certifikátov o absolvovaní
programu.
Mgr. Karolína Stehlíková
riaditeľka školy


AEROBIK
Čo je šport? Športovaním nemožno nazvať činnosti
ako: vstať s postele s dobrým pocitom posilnenia
brušných svalov, 15 minút chôdze ráno do práce,
zdolanie 10-tich schodov, sledovanie športu v televízii i keď seriózne výskumy tvrdia, že aj myšlienka na
šport pomáha. Ale i tak je jednoduchšie nechať sa
zaviesť myšlienkou do chladničky so slovami „blázni,
že sa im chce v tom počasí“.
A čo vlastne ten šport je? V prvom rade šport začína
po 10 – 20 minútach aktívneho pohybu. Ale žiadna
šoková terapia, pekne pozvoľna. Vtedy sa pulz
dostane na vyššiu frekvenciu a začíname sa mierne
potiť, čo je väčšinou nechcený efekt, ale pri športe to
musí byť a je to zdravé. Po prekonaní tejto fáze kedy
sa nám zdá, že by sme mali skončiť a ísť na pivo, až
vtedy sa svaly začínajú preberať a efektívne pracovať.
Ak si nájdeme svoje tempo, že pľúca stíhajú okysličovať a srdce pumpovať dostatočné množstvo krvi, tak
v tomto tempe vydržíme relatívne dlho. A potešujúca
správa – spaľujeme tuky, cukry, knedlíčky a ktovie
čo ešte. Jednoducho sa zbavujeme zásob. Boli síce
plánované na horšie časy,ale buďme optimisti. Črtá
sa na lepšie časy, takže zásoby nepotrebujeme. Kto
by to stále so sebou nosil.
V našej obci sa venujeme pohybu,či je leto,alebo
zima už dobrých 15 rokov. Skúsenosti si navzájom
odovzdávame a skúšame rôzne druhy
cvičena.Prebieha to
asi takto:po 10 minútovom rozcvičení,
zautočíme na boky
a nohy. Je moźnosť
využiť činky, ľahkej
váhy. A čo bruško?
Momentálne ho riešime veselou formou, čím je tanec a to latino-americké
tance, cumbia, merenque, salsa a pod. jedným
slovom – zumba. Užasné je aj to, že môžeme cvičit
vonku na vzduchu, čo nám umožnil Obecný úrad
a podporuje nás v zdravom životnom štýle, za čo im
ďakujeme. Takže už viete kde a ako. Stačí si prísť
po trošku kondičky, dobrej nálady a hlavne odreagovať sa od bežných starostí -.jednoducho potešiť
sa spolu s nami.
Helena Spišáková

MDD
Tak, ako každoročne, aj tento rok nadišiel „Deň detí.“
Všetky deti majú tento sviatok veľmi rady, pretože tak,
ako zo strany rodičov aj zo strany učiteľov dostávajú
milé prekvapenia.
Toho roku bol ich deň ešte pestrejší. Prišli nás navštíviť sokoliari. Aj keď nám počasie neprialo, a veľmi
pršalo, svoj program predviedli v telocvični. Zaujali
svojím programom nielen našich žiakov, ale aj malých
škôlkárov. Cvičiteľ najprv predstavil sokola, povedal
deťom, akú má šírku krídel, koľko váži, aký má ostrý
zobák a odkiaľ pochádza. Po úvodných informáciách
vedúceho skupiny sokoliarov, sokol ukázal našim
deťom,čo všetko sa naučil. Deti si mohli sokola
podržať v ruke a pohladkať ho. Bol to pre nich veľký
zážitok. Videli aj výra skalného a kondora.
Sokoliari zo spoločnosti Aqila mali okrem svojich
živých, pokladov“ pripravenú aj scénku s historickou
tématikou, Ako sa sedliak na dereš dostal“. Deti mali
možnosť zblízka prezrieť si, dereš“ - nástroj, ktorý sa
v dávnej minulosti používal na trestanie darebákov.
Niektorí si ho dokonca vyskúšali aj naživo.
Program pre deti pokračoval zábavnými a športovými hrami v priestoroch školy. Na záver deti dostali
občerstvenie, za ktoré ďakujeme Obecnému úradu
v Slovinkách.
PaedDr. Lenka Dzuríková
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN — 56. ROČNÍK V UMELECKOM PREDNESE POÉZIE A PRÓZY
Nadovšetko miluj rodný jazyk,
svoju reč.
Je zamat
a je meč.
Nevhodný dotyk nech ju nepokazí.
So slovami hovor, iba keď ste sami.
Vyberaj ich ako drahokamy.
Nie každé je také ako včera.
Ustavične hľadaj slová pravdivé
a nové.
Zavrhni nezrozumiteľné,
aj tie čo rodia nudu.
Ber slová priamo z dielne
konštruktéra:
z ľudu.
		
Miroslav Válek

I.STUPEŃ
V „Mesiaci knihy“sa na našej škole uskutočnila
súťaž v prednese poézie a prózy. Dňa 30. marca
2010 sa žiaci II. – IV. ročníka stretli, aby si zasúťažili.
Prednášateľov bolo 24. Poéziu a prózu si dôkladne
vybrali a naučili naspamäť. Peknými textami zaujali
aj ostatných žiakov i porotu. Ich prednes hodnotila
zástupkyňa školy PaedDr. Lenka Dzuríková a učiteľky
I. – IV. Ročníka. Medzi najlepších prednášateľov
patria:
POÉZIA
1. miesto		
2. miesto		
3. miesto		
PRÓZA
1. miesto		
2. miesto		
3. miesto		

David PETRUŠ
Marek ŠČURKA
Terézia SEMSNOVÁ
Monika MARASOVÁ
Daniel SMREK
Tomáš KAROLČÍK

Deti boli odmenené vecnými cenami. Ostatní dostali
cenu útechy- veľkonočné vajíčko.

stretnutia umocnila Anna Horváthová, žiačka VII.
triedy. Tá si pripravila príhovor, ktorým zúčastnených
oboznámila so životom a tvorbou najväčšieho slovenského básnika a literárneho tvorcu.
Umelecký prednes amatérskych recitátorov hodnotila štvorčlenná porota zložená z učiteľov:
PaedDr. Vojtech Peter Schönvicky, Mgr Lucia Klapáčová, Mgr. Eva Rabatinová. Porote predsedala
riaditeľka školy Mgr. Karolína Stehlíková. Členovia
poroty hodnotili veku zodpovedajúci výber textu,
uplatnenie zvukových vlastností reči, gestá, mimiku,
posturiku, precítenosť prednesu a schopnosť pútavou recitáciou zaujať.
Úspešnými a nádejnými recitátormi či objavmi tohto
školského roka sú:

II.STUPEŇ
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou
súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel
poézie. Prehliadka vznikla v roku 1954.
Aj tohto školského roka sa žiaci našej školy pripravili
na triedne kolá umeleckého prednesu. Do školského
kola postúpili len tí najúspešnejší mladí recitátori.
Dňa 30. marca 2010 sa v jednej z tried našej školy
teda stretli milovníci literatúry. Poslaním recitačného
popoludnia bolo prehĺ biť literárne poznanie žiakov,
rozvíjať ich tvorivosť, kultivovať reč a v konečnom
dôsledku tak pestovať vzťah k slovu, ktoré dokáže
pohladiť i raniť. K slávnostnej atmosfére „Hviezdoslavovej“ triedy prispeli jej úpravou, výzdobou žiaci
VII. ročníka- Jozef Mnich, Patrik Mních. Sviatočnosť

II. kategória (žiaci V.-VII.
triedy)
POÉZIA
1. miesto		
2. miesto		
3. miesto		

Daniel KUBOVČÍK
Dominik STAJSKO
Dominika ONDÁŠOVÁ

PRÓZA
1. miesto		
2. miesto		
3. miesto		

Alica PERHÁČOVÁ
Nikola ĎORKOVÁ
Dana ŽIGOVÁ

III. kategória (žiaci VIII. – IX.
triedy)
POÉZIA
1. miesto-		
2. miesto		
3. miesto		

Iveta HORVÁTHOVÁ
Ivana SZATMÁRYOVÁ
Laura KAROLČÍKOVÁ

PRÓZA
1. miesto		
2. miesto		
3. miesto		

Monika ONTKOVÁ
Ján MARAS
porota neudelila

Z recitačného popoludnia si odniesli vecné ceny
nielen najlepšie pripravení recitátori, ale aj všetci
tí, ktorí sa školskej recitačnej prehliadky nezľakli
a prišli medzi nás. Všetkým tým, ktorí prispeli k vytvoreniu slávnostnej atmosféfy literárneho popoludnia
ďakujeme.
Spracoval PaedDr. Vojtech Peter Schonvický

ZACHOVAJME SI TRADÍCIE
„Už se brížky zeleňajú, titilombom, titilombom
už se difky vydavajú, titilombom, titilombom.
A muj ešči nezeleny, titilombom, titilombom
nevydam se tej jeseni, titilom bom bom bom.“
Dňa 23. mája 2010 bola „Rusadeľná neďiľa“.
K tomuto sviatku sa v Slovinkách viaže tradícia jarných chorovodov, ktoré sa nazývajú podľa refrénu
základnej piesne – titilombom.
Dievky v slávnostnych krojoch chodili po dedine
a spevom sa zvolávali z vyšného konca až po nižný koniec ku kostolu. Spievajúc vytvárali kľukatú
reťaz a držali mezdi sebou biele šatky zložené do
trouholníka. Kto im prišiel do cesty, toho obkolesili

karičkou, alebo tancovali okolo neho jednoduché
kruhové tance, aj okolo kríčka, pňa a pod.
Tieto chorovody mali veľký spoločenský význam.
Tešila sa nich celá dedina. Dievky mali možnosť
ukázať sa na verejnosti vplnej svojej kráse. Mládenci si zase dievky v chorovode obzerali a mohli si
vyberať, rodičia sa s hrdosťou prizerali.
S detským folklórnym súborom Slovinočka sme
sa rozhodli túto tradíciu oživiť. A tak sme sa stretli
o 14.00 hod. v kultúrnom dome, kde sme sa rozospievali a potom sa vybrali smerom na Rínok k pani
Dejmutovej. Sľúbili sme jej, že ju navštívime. Tetušku
sme vytiahli von na ulicu, žeby soby s nami zaspjivala.
Z Rínka sme pokračovali do Poračskej doliny.

Slniečko nám hrialo a kráčať so spevom po dedine
veru nie je také ľahké, tak sme si dopriali aj prestávku s občerstvením. Na konci Poračskej doliny
u Mateja Nemčíka sme zaspievali, pohostili nás
a mi sme pokračovali až po mlyn, potom po štreke
po pravoslávnu faru. Aj tam sa zišli ľudia čo si radi
zaspievali. Duchvný otec Peter Kačmár nás pozval do
záhrady na pohostenie. Ešte sa veľa spievalo a nám
sa nechcelo odísť. Čas bol ale neúprosný a nas čakal
záver tohto dňa. Na oblohe žiarila dúha. Krajší záver
dňa sme si ani nemohli priať.
Vedúca FS Slovinočka
Vierka Mižigárová
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA FK BANÍK SLOVINKY
V prvom rade by sme chceli poďakovať sponzorom,
ktorí nám stále pomáhajú s dopravou na futbalové
zápasy, najmä žiakov. Poďakovanie patrí pánom
Štefanovi a Jánovi Kovalčíkovi, Danielovi Kubovčíkovi, Ivanovi Kubovčíkovi a taktiež pánovi Probalovi
z Krompách. Zároveň chceme poďakovať Nižnému
urbáriátu pod vedením pána Jána Stajska, že nám
vyšli v ústrety a pomohli nám s drevenou guľatinou,
z ktorej sme si svojpomocne urobili prístavbu jednopodlažnej futbalovej klubovne s rozlohou 88 m2.
Taktiež sa chceme poďakovať Michalovi Tkáčovi
- Lesy Krompachy, ktorý nám tiež poskytol drevenú
guľatinu. Najväčšiu pomoc nám neustále poskytuje
Obecný úrad, jeho poslanci a pracovníci, za čo chceme celému vedeniu Obecného úradu poďakovať.
Napriek tomu, že niektoré veci sú ťažko riešiteľné,
dobrými radami a skúsenosťami pána starostu Michla
Pačana, sa dajú problémy vyriešiť.
Výbor FK Baník Slovinky zároveň hodnotí ročník
2009/2010.
Žiaci:
Po jesennej časti patrilo našim žiakom tretie miesto,
ktoré sme si napokon neudržali, ale aj tak na záver
sezóny skončili na veľmi peknom šiestom mieste, čo
je pre nováčika v tejto súťaži veľmi pekný úspech.
Chlapcom patrí naše poďakovanie. Postupne sme
sa snažili dať šancu aj mladším, ktorí svojimi výkonmi
nesklamali. Žiacku kariéru opúšťajú Maršal Jozef,
Perháč Jozef, Merčák Stanislav, Lučanský Šimon,
Peklanský Tomáš, Petruš Marián, Mižič Ján. V mene
výboru a trénera Jozefa Hudeca chceme poďakovať
za vzornú reprezentáciu obce a veríme, že budú aj
pre dorast veľkou posilou.
Dorast:
Ako vieme, dorast nám odohral prvý ročník v piatej
lige. Čo je novinka nielen pre chlapcov, ale aj pre
vedenie dorastu. Môžeme spomenúť cestovanie,
krajšie štadióny a futbalové ihriská. Iný štýl futba-

lového myslenia, na ktoré naša mládež nebola
zvyknutá. Boli aj úvahy, že v piatej lige skončíme
a vrátime sa späť do najvyššej okresnej futbalovej
triedy. Lenže po odohratí väčšej polovice súťaže
sme dospeli k názoru, že ak chceme, aby futbal v
Slovinkách napredoval, musíme si piatu ligu udržať
a mať lepší a poctivejší prístup k príprave. Potom
sa určite budeme pohybovať vo vyšších riadkoch
tabuľky. Je to už náročnejšie, viac cestovania a
treba sa aj viac venovaťmládeži. Povzbudzujúce je
to, že sme mali najmladší minulý ročník v piatej lige.
Treba nám pochváliť aj mladých chlapcov, trénera
Jaroslava Vojteka a vedúceho Jozefa Barana ml.,
ktorí sa neustále a bez akejkoľvek absencie venovali
mládeži. Môžeme podotknúť, že po ukončení sezóny
dorastenci odohrali niekoľko pripravných zápasov s
mužstvami z vyšších tried a bolo očividné, že myslenie a technika futbalu sa u nich výrazne zlepšila.
Dorastenecká mládež je vo veku, v ktorom poctivý
prístup k príprave a zápasom sa očividne mesačne
zlepšuje. V novej sezóne 2010/2011 máme v pláne, aby sa naši dorastenci udržali v hornej polovici
tabuľky. Našou povinnosťou je mládencom pomôcť
a viesť ich tou správnou cestou, lebo je to budúcnosť
pre obec Slovinky a veríme, že ak budú mať poctivý
prístup k futbalu, v najbližších rokoch si budú merať
sily s klubmi, ktoré sú v našom okrese v popredí.
Preto im želáme hlavne zdravia a športového šťastia
a výsledky sa určite dostavia.
A mužstvo:
Ako je nám známe, v druhej triede okresného futbalu
sa už druhý rok bojuje o postup do prvej triedy. Poniektorí hráči si slovinský futbal predstavujú tak, že
na futbal v narkóze prídu a v narkóze z neho odídu.
K tomu ešte každý polrok nové kopačky, po zápase
nakrájanú salámku a na cestu niečo od smädu. Takto
aj vypadli z prvej triedy. Niektorí hráči sa v rozhodujúcom zápase na Poráči spamätali, že sú na ihrisku až
v druhom polčase, keď sa prebrali z opice. Takémuto
prístupu k futbalu musíme urobiť stop. Teraz hodnotí-

me ročník 2009/2010. Začiatok ročníka nebol splnený na sto percent ako sme predpokladali. V druhej
polovici sezóny hráči, ktorí porušili futbalové stanovy,
odišli na hosťovanie k susedom. Mysleli si, že týmto
potrestajú FK Slovinky. Lenže bez týchto lastovičiek
bolo leto krajšie a oveľa kľudnejšie. Okrem prehry
so Spartakom Bystrany sme všetky zápasy vyhrali a
držali sme sa na druhej priečke v tabuľke. Najväčším
sklamaním pre FK Slovinky bolo to, že Spišská Nová
Ves B druhú triedu nezvládla a zo súťaže odstúpila.
Kvôli tomu nám bolo odobratých šesť súťažných
bodov a pred Slovinky sa dostal Spartak Bystrany,
ktorý sme už v žiadnom prípade nemohli dobehnúť.
Mužstvo ako celok, ktoré dokončilo sezónu pod vedením hrajúceho trénera Mariana Poláčeka, musíme
tiež pochváliť, hoci sa nám nepodarilo postupiť. Pre
niekoho to bude nepochopiteľné, ale kto neodohral
druhú triedu v Spišskom okresnom futbale, ešte
nevie, čo je to futbal v druhej triede. Príkladom je
Spišská Nová Ves B, ktorá si zakúpila radšej futbalovú licenciu od Poráča a začína nový ročník v piatej
lige. Nový ročník druhej triedy 2010/2011 sa bude
hrať dvojkolovo a naše ciele sú jednoznačné. Postup
do prvej triedy! V kádri sa urobia ešte nejaké zmeny
a plánujeme ho aj doplniť. Taktiež našim dospelým
prajeme hlavne zdravie a veľa športového šťastia za
naším vytúženým cieľom.
Výbor FK Slovinky verí, že časom sa bude na Slovinkách hrať futbal vo vyšších oblastiach, lebo toľko futbalovej mládeže ako je na Slovinkách, niet v širokom
okolí. Ďakujeme aj trénerovi Jozefovi Hudecovi, ktorý
sa počas celého roka venuje mládeži od šiestich
rokov. Vidno za nim výsledky u chlapcov, o ktorých
je z okolia veľký záujem. Musíme tomu zabrániť, aby
sme nikomu neboli futbalovou liahňou, kým nebudú
Slovinky hrať futbal tam, kde majú. Inak naša práca
pre obec je zbytočná.
Pavol Fajth, prezident FK v Slovinkách

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
PREHRIATIE ORGANIZMU:
Je stav vyvolaný pôsobením nadmerného tepla,
vzniká vtedy, ak telo prijíma alebo vytvára viac tepla,
ako je schopné odovzdať do okolia.
Ako sa prejaví prehriatie organizmu? Príznaky sú
podobné ako pri chrípke, a to:
– únava, slabosť
– nevoľnosť, zvracanie,
– bolesti hlavy, svalov
– závraty,svalové kŕče a bolesti
– predráždenosť
– rýchly pulz
– potenie môže, ale aj nemusí byť
– teplota do 41°C
Na vysoké teploty môžu niektorí ľudia zareagovať aj
mdlobami. Príčinou je nedostatočné prekrvenie mozgu. V teple sa totiž naše cievy rozťahujú a súčasne
strácame tekutiny pri potení. Človek okrem mdlôb cíti
nevoľnosť, malátnosť a závraty. Pomôžeme mu tak,
že ho prenesieme na chladné, zatienené miesto, pod
nohy mu podložíme tašku, ak sa dá, nohy oprieme o
stenu, aby boli čo najviac zdvihnuté. Uvoľníme odev a
potom ho postupne ochladzujeme obkladmi a ľadom.
Chladíme predovšetkým hlavu. Ak postihnutý nie je
pri vedomí, zavoláme záchranku.
Keď pôsobenie vysokých teplôt pretrváva môže dôjsť
až k tepelnému úpalu. Príznaky sú ako pri prehriatí

organizmu, ale naviac je nenormálne chovanie (
zmätenosť, halucinácie, dezorientácie ), ale aj náhla
porucha vedomia. Pri tepelnom úpale už môže byť
ohrozený život človeka.
Na prehriatie organizmu sú náchylnejšie malé deti
a starí ľudia.
Treba si uvedomiť, že nebezpečný nie je len pobyt na
slnku, ale aj zdržiavanie sa v prehriatych, nevetraných
miestnostiach. Či sa človek pohybuje vonku alebo
vnútri, mal by prijímať v horúcich dňoch veľa tekutín.
Tiež je dobré často sa ochladzovať vlažnou vodou,
hlavne na zátylku.
Prvá pomoc pri prehriatí organizmu :
– preniesť človeka do chladného prostredia
– sledujeme vedomie človeka, ako dýcha, ako
mu bije srdce
– čo najskôr musíme začať s chladením – potierať povrch tela chladnou, nikdy nie studenou
vodou
– vrecká s ľadom priložíme ku krku, pod pazuchy, do slabín, zakryť mokrou plachtou
– ak do 30 min nedôjde k zlepšeniu stavu privolať záchrannú zdravotnú službu
Ako môžeme predchádzať prehriatiu?
– v období horúčav sa zdržiavať v chladnom
prostredí

– dostatok tekutín, vhodné sú minerálky, bylinkové čaje. Ideálna je obyčajná voda.
– nápoje by sa mali prijímať pravidelne v menších
dávkach.
– dôležitá je teplota nápojov, vhodnejšie sú
vlažné nápoje.
– Sladené nápoje smäd nezaženú. Piť by sme
mali aj vtedy, keď ešte nepociťujeme smäd.
Pocit smädu je varovným signálom, že telo má
málo vody.
– Nevhodný je alkohol, kofeínové a chinínové
nápoje, keďže majú močopudný účinok( podporuju močenie) a tým prispievajú k neodstatku
tekutín v organizme.
– Vhodné je vyhnúť sa konzumácii ťažkých
jedál, jesť by sme mali veľa ovocia a zeleniny
s vysokým obsahom vody: uhorky, paradajky,
melóny, broskyne.
– počas pobytu mimo domova je vhodné používať pokrývku hlavy, ktorá chráni pred slnečným
úpalom
– ľahký svetlý vzdušný odev
– sprchovanie vo vlažnej vode
MUDr. Pačanová Dagmar
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
PRVÁ EPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ
SLÁVNOSŤ V SLOVINKÁCH
V dňoch 24. – 25. apríla 2010 sa konala v našej
farnosti prvá eparchiálna púť na česť a slávu svätého
veľkomučeníka Juraja a tohto roku aj blahoslaveného
hieromučeníka Petra Pavla Gojdiča.
Už v piatok 23. apríla, na samotný sviatok svätého
veľkomučeníka Juraja sme medzi nami privítali o.
Kamila Drozda, ktorý posvätil nové kňazské rúcha
a slávil s nami svätú liturgiu. Vo svojej homílii veľmi
jednoducho a priamo pripomenul množstvo Božích
milosti, ktoré sme dostali v uplynulých pár rokoch.
V závere o. Kamil nám udelil svoje novokňazské
požehnanie a pomodlil sa s nami moleben k svätému
Jurajovi.
Liturgický program samotného odpustu začal
v sobotu večer molebenom k svätému Jurajovi a večierňou na ktorej sa zúčastnil veľký počet veriacich
a ktorú viedli mladí našej farnosti. V závere večierne
vstúpil do nášho chrámu náš biskup – vladyka Milan
Chautur, aby mohol s nami sláviť Archijerejskú svätú
liturgiu. V jej homílii vyzdvihol pravé hrdinstvo, ktoré aj
v dnešnej dobe spočíva na vyznávaní pravých hodnôt
a názorov presne tak, ako tomu bolo aj v čase života
svätého Juraja aj blahoslaveného biskupa Pavla. Po
svätej liturgii vladyka Milan v kruhu svojich veriacich
povzbudil prítomných v obnove rodín, ktorá aktuálne
prebieha v našej farnosti.
Vrcholom odpustovej slávnosti bol nedeľný liturgický
program. Ten začal Veľkou utierňou, ktorú slúžil
rektor kňazského seminára P.P. Gojdiča v Prešove,
o. Marko Rozkoš spolu s bohoslovcami. O 9:00 h
začala akadémia bohoslovcov k blahoslavenému
hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi. Táto akadémia sa
stala bezprostrednou duchovnou prípravou pred
príchodom liturgického sprievodu, v ktorom vstúpil
s vladykom Milanom Chautúrom do nášho chrámu aj
vladyka Peter Pavol Gojdič vo svätej relikvii, ktorá je
vsadená do ikony nášho blahoslaveného. Túto ikonu
s veľkou ochotou a obetou pre náš chrám napísal
Dr. Edmund Bachmann, ktorý v tomto čase žije so
svojou rodinou v Norimbergu.

Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan s 12
kňazmi, ktorí sa modlili pri eucharistickom prestole
ako apoštoli so svojím učiteľom. V homílii vladyka
Milan pripomenul súvislosti, pre ktoré tento chrám
vyhlásil za eparchiálne odpustové miesto. Hlavným
dôvodom je mať konkrétne miesto, kde by veriaci
mohli nájsť útechu a posilu v nesení svojich krížov
a vyznávaní svojej viery.

V závere Archijerejskej svätej liturgie vladyka Milan
posvätil zreštaurovaný procesijovy obraz svätého
veľkomučeníka Juraja, ktorý dali obnoviť naši veriaci
a prijal poďakovanie od všetkých prítomných kňazov,
bohoslovcov, pútnikov a domácich. Po svätej liturgii
nasledovalo myrovanie, moleben k blahoslavenému
hieromučeníkovi Pavlovi a obchod okolo chrámu
symbolizujúci putovanie s ohlasovaním Božieho slova
(čítania evanjelií na štyri svetové strany).
Po liturgickej slávnosti sa mnohí zúčastnili agapé
(občerstvenia), ktorého podstatou bolo stretnutie

pútnikov pri vzájomných rozhovoroch medzi sebou,
ale aj s biskupom a kňazmi.
Takto sme prežili v Slovinkách niekoľko fascinujúcich duchovných chvíľ, ktoré sa dajú zažiť jedine
v Cirkvi!
o. Vladimír Varga
gréckokatolícky farár v Slovinkách
„NIEČO SA KONČÍ, NIEČO SA ZAČÍNA…“
Takto začína známy hit slovenských superstáristov.
Takto je to so životom každého stvorenia tu na tejto
zemi. Takto je to aj s jednotlivými etapami nášho
pozemského života. Tieto etapy sú časovo rozdielne.
Jedna etapa môjho života a života mojej rodiny, ktorá
sa končí 31.júla 2010 ma názov: „Kňazská služba
vo farnosti Slovinky“. Trvala trinásť rokov. Či patrí
medzi tie dlhšie, alebo kratšie, to momentálne v tejto
chvíli neviem posúdiť. Čo však určite viem je to, že
patrí medzi pekné etapy. A tento jej prívlastok patrí
vďaka Vám Slovinčanom. Nielen tým, z radov mojich
veriacich, ku ktorým ma poslal Všemohúci Boh skrze
nášho biskupa, ale aj mnohým tým, s ktorými som sa
stretával na uliciach, v obchodoch, úradoch, škole,
spoločných kultúrno-spoločenských akciách a pri
rôznych iných príležitostiach. Za to všetko čo sme
spolu prežili, chcem všetkým Vám vysloviť úprimnú
vďaku. Vďaku za pomoc a spoluprácu starostovi
a poslancom, duchovným otcom a veriacim pravoslávnej a rímskokatolíckej cirkvi, vedeniu školy
a učiteľom, predstavenstvám miestnych urbárskych
spolkov, podnikateľom a živnostníkom, ale aj mnohým bežným občanom, za každý úprimný pozdrav
pri našich stretnutiach.
Každý človek na tejto zemi je pozvaný k tomu, aby
poznával pravé hodnoty. Každá takáto spomínaná
etapa nášho života, je príležitosťou k takémuto
poznaniu pravých hodnôt. Moje poďakovanie je
odvodené od tohto poznania, ktoré sa mi dostalo
vďaka Vám, preto mám nádej, že ostane nastálo
vryte do môjho srdca.
S vďakou a požehnaním
o. Vladimír Varga s rodinou

PREDSTAVUJEME
úlohu, aby pastier vedel, kde sa jeho stádo nachádza, alebo kde sa zatúlalo to či ono zvieratko.
Všeobecne zaužívaný názov zvonec nieje správny.
Zvonce sa vyrábajú zo železného plechu vystrihovaním, tvarovaním,nitovaním, alebo vypaľovaním.
Spiežovce sú odlievané zo zliatin mosadze a brondzu. Každý výrobca má svoju receptúru, ktorú tají.
Marek zbiera väčšinou spiežovce. K zbieraniu ho
naviedol jeho otec. Časom sa mu to zapáčilo a tak
sa začal o to zaujímať. Zbierateľstvo mu prerástlo cez

Žijú medzi nami, často sa s nimi stretávame a vôbec
netušíme, že týto ľudia sú niečim výnimočný. Medzi
takýchto ľudí patrí i Marek Novotný. Dozvedeli
sme sa, že doma schováva nádhernú zbierku zvoncov– spiežovcov. Predstava a skutočnosť o jeho
zbierke bola úplne iná, boli sme milo prekvapení. Aj
rozhovor s ním bol veľmi zaujímavý.
Zvonce, spiežovce, alebo zvunky, spižáky.
Zvony boli a stále budú nepostrádateľným nástrojom
dobytkárstva a ovčiarstva. Spĺňali hlavne signalizačnú

hlavu, a spiežovce začal zbierať po celom Slovensku.
Kožu si nakupuje na Morave, z ktorej si sám vyrába
remene na spiežovce. Mosádzne pracky mu vyrábajú
na Liptove. V súčastnosti má okolo 100 spiežocov.
Najviac nás zaujal spiežovec s erbom svätého Juraja
na koni, ako zabíja draka. Vo voľnom čase, alebo
v zime vyrába niečo z kože a ešte zbiera mosádzne
ozdoby z konských postrojov.
Naozaj, ten pohľad a čistý zvuk spiežovcov za to
stojí.
Lucia Frycová
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