Ročník IV.
Tohto roku nás postihla povodeň, ktorá patrila svojim rozsahom k najväčším a najničivejším z posledných zaznamenaných povodní. 23. júla 2008 o
12.30 hod došlo k vybreženiu vody z korýt miestnych potokov a bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej
aktivity. Postihnutá bola celá obec, najviac boli postihnuté časti obce : „ Zákuť, Kostolná dolina, Kolónia a Štreka “. 3.stupeň povodňovej aktivity bol odvolaný 1.8.2008.
Toto leto nás naozaj postihla katastrofa. Príroda nás
upozornila, aby sme sa k nej prestali správať macošsky. Vrátila nám úder, ktorý jej zasadzujeme v
podobe neodborného a nadmerného výrubu stromov. Potoky, ktoré sú zvyčajne nenápadné, sa zmenili na dravé rieky, ktoré sa nezastavili pred ničím,
neexistovala pre ne žiadna prekážka. Vyliali sa aj
korytá, ktoré už v minulosti boli vyregulované a spevnené.
Táto povodeň spôsobila značné škody na obecnom
majetku aj na majetku občanov.
Škody na majetku obce dosiahli výšku 3,1 milióna

Každý človek chce niekam patriť, má svoje miesto kde sa narodil. Pre mňa sú to
Slovinky.
Je pre mňa česť byť rodáčkou Sloviniek,
o ktorých sa nejako málo vie a ak niečo,
tak to nie je dosť na to, aby sa mohol rozmáhať turizmus.
Nuž počúvať z médií, alebo v kontakte s
inými spolurodákmi ako u nich prekvitá
turizmus prípadne kultúra je závideniahodné, a to ma akosi primälo
aspoň trochu viac spropagovať moje rodné Slovinky.
Začala som sa zaujímať trochu viac o svoje rodisko.
Zavolala som starostovi Michalovi Pačanovi na
obecný úrad a zistila som,
že nie len on, ale aj pracovníčky obecného úradu
majú záujem o zviditeľnenie
Sloviniek.
Lenže to chcelo poznať
históriu Sloviniek a Slovinky ju majú naozaj bohatú,
začala som oslovovať starých známych, či nemajú
nejaké materiály, potešilo
ma aj to, že Slovinky majú
svoju internetovú stránku,
kde tiež už čo to bolo popísané, navštívila
som kamarátky, prehľadala aj vlastné zdroje informácií no ale najmä moje vlastné
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Vážení spoluobčania!
Sk a na majetku občanov výšku
Počas týchto ťažkých dní bol aktivizovaný krízový štáb
obce, ktorý vykonával monitoring a riadil záchranné
práce. O situácii bola informovaná obvodná povodňová komisia ako aj správca a vlastník vodných tokov v obci- Povodie Hornádu a Bodvy.
Od vyhlásenia 3.stupňa povodňovej aktivity ste v obci
stretávali pracujúce mechanizmy, ktoré nepretržite
pracovali na záchranných prácach, sprejazdňovaní
zaplavených a podmytých miestnych komunikácií,
ako aj na uvoľňovaní korýt a spevňovaní brehov miestnych potokov. Náklady na prevádzané záchranné
práce dosiahli výšku 2,7 milióna Sk.
Aj po odvolaní 3.stupňa povodňovej aktivity sa pokračovalo a naďalej pokračuje na odstraňovaní následkov tohtoročnej povodne.
Na záchranných prácach a na odstraňovaní následkov povodne sa podieľalo mnoho našich občanov,
za čo im patrí veľké poďakovanie. Vďaka patrí aj po-

PREČO SOM NAPÍSALA
MONOGRAFIU
O SLOVINKÁCH
spomienky mi dali základ pre spracovanie monografie o Slovinkách. Pozvala som
starostu do Brezna, kde teraz žijem, aby
sa prišiel pozrieť na „Deň stromu“ v Čiernom Balogu. Čierny Balog a Slovinky majú

veľa spoločného. Boh nadelil obom obciam krásnu prírodu, nádherné hory, rieky a všetko čo k tomu patrí. Asi v rovna-

Nepredajné
slancom obecného zastupiteľstva a pracovníkom
obecného úradu, ktorí vo veľkej miere pomáhali organizovať a zabezpečovať záchranné práce.
Moje veľké poďakovanie patrí aj hasičom, policajtom, ale najmä firmám, ktoré svojimi mechanizmami
a pracovníkmi pomohli pri záchranných prácach a
odstraňovaní následkov povodne.
Dopslov Peter Ďorko Slovinky, Imrich Kurilla Jamník, Rudné Bane B. Bystrica, STI Kovalčík Krompachy, Kovohuty Krompachy, Ján Terpák Richnava,
Prachnár Sp. Nová Ves, Uranpres, s.r.o. Sp. Nová
Ves, Spiš JMD, s.r.o. Sp. Nová Ves, Iglass, s.r.o.
Markušovce, Stavos, s.r.o. Michalovce, Pavol Richnavský Richnava, Michal Rumančík Spišský Hrušov,
PEhAES, a.s. Prešov, MR Stav, s.r.o. Krompachy,
Janter- Farkáš Ovčie, JOGA s.r.o. Olcnava, Peter
Pačan Slovinky, Peter Kopnický Slovinky, ŽPSV Olcnava, Eurokameň Sp. Podhradie, VSK Minerál Novoveská Huta.
Michal Pačan
starosta obce Slovinky

kom čase pred storočiami nastal príchod
Germánov, ktorí učili ľudí páliť drevené
uhlie. V Slovinkách neskôr ovplyvnili život
Rusíni.
Nechcem sa rozpisovať, ale chcela som v
monografii ukázať život nielen v prítomnosti, ale aj v minulosti, že Slovinky reprezentujú vzdelaní ľudia, že majú čo ponúknuť
svojim návštevníkom, jednoducho, že je
to obec, ktorá má tradície, kultúru.
Chcem sa poďakovať starostovi obce a jeho spolupracovníčkam na obecnom úrade za
ich zanietenie pre Slovinky,
Hanke Stahovcovej, Janke
Nižníkovej a manželom Janke
a Petrovi Lučanským, ktorí si
zobrali na starosť kroniky a určite to bola fuška. Nuž ako vidíte ani pri písaní monografie
o Slovinkách jeden človek nič
nedokáže.
Nakoniec moje želanie. Želám
sebe a všetkým ľuďom dobrej
vôle v Slovinkách aby pochopili, že aby sa o nich vedelo,
musia ukázať dobrú vôľu a
ochotu.
Jeden múdry človek povedal:
„Kto chce vedieť prítomnosť,
musí poznať minulosť, prítomnosť je odvar minulosti a vízia budúcnosti“.
Mária Majerová Marasová
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SLOVINSKÝ OBČASNÍK
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za júl, august, september:

Uznesenie č. 5/2008
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
27.08.2008
Obecné zastupiteľstvo:
A.) Berie na vedomie:
1. Správu zástupkyne starostu obce p. Kopnickej o kontrole prijatých uznesení.
B.) Schvaľuje:
1. Doplnenie programu o bod č. 4 – informácie o miestnom rozhlase
5 poslancov za 0 poslancov proti0 poslancov sa zdržalo
2. Schválenie výstavby nového miestneho drôtového rozhlasu.
5 poslancov za 0 poslancov proti0 poslancov sa zdržalo
3. Odpredaj obecného pozemku č. 466/3 k.ú. Nižné Slovinky o výmere 36m2 p. Ondrejovi
Bardovičovi a manželke Márii Slovinky 53
5 poslancov za 0 poslancov proti0 poslancov sa zdržalo
C.) Ukladá:
1. Zorganizovať pracovné stretnutie v mesiaci november ohľadom pomenovanie ulíc v našej obci.
T: 30.11.2008 Z: starosta obce

ZŠ V SLOVINKÁCH INFORMUJE
Nový školský rok po novom
Školský rok 2008/2009 prináša zásadné zmeny v
obsahu výchovy a vzdelávania prostredníctvom školskej reformy. Od roku 1984 platil zákon, ktorý bol
niekoľkokrát novelizovaný. Za ten čas prešla naša
spoločnosť mnohými zmenami, preto bolo potrebné reformovať aj školstvo, lebo si to vyžadovala celá
spoločnosť.
Vzdelávací proces sa bude realizovať cez dva vzdelávacie programy – štátny a školský. Štátny vzdelávací program, ktorý vydáva ministerstvo školstva,
vymedzuje základné učivo v rozsahu 70 % a je povinný pre všetkých žiakov. Školský vzdelávací
program, ktorý vymedzuje zameranie školy, si tvoria
školy samé a obsahuje 30 % učiva učebných plánov. V tomto školskom roku sa reforma bude týkať
žiakov prvého a piateho ročníka. Nový školský zákon zavádza podľa medzinárodnej klasifikácie dva
stupne vzdelania primárne, pre žiakov prvého stupňa ZŠ a nižšie sekundárne vzdelanie pre žiakov
druhého stupňa ZŠ.
Kedže reforma bola schválená koncom minulého
školského roka a do platnosti vstúpila 1. septembra,
dovolenka počas prázdnin bola pre vedenie školy a
učiteľov viac pracovná ako oddychová. Učitelia museli preštudovať základné dokumenty – školský zákon a štátny vzdelávací program, na základe ktorých
mali pripraviť návrh školského vzdelávacieho programu. Na škodu veci bolo to, že obdobie na jeho prípravu bolo veľmi krátke. Vypracovali sme učebný plán
a voľné hodiny v prvom a piatom ročníku sme využili
predovšetkým na rozšírenie profilujúcich predmetov.
V prvom ročníku sme posilnili slovenský jazyk a matematiku o jednu hodinu, z výchovných predmetov
výtvarnú a telesnú výchovu tiež o jednu hodinu, prírodovede, etickej a náboženskej výchove sme pridali po 0,5 hodiny. V piatom ročníku sme pridali po
jednej hodine nemeckého jazyka, biológie, geografie a výtvarnej výchovy. Matematiku a informatiku sme
posilnili o 0,5 hod. a vytvorili sme nový predmet technickú výchovu s dotáciou 1 hodiny týždenne.
Zmysel reformy vidíme v tom, že umožňuje ovplyvniť
smerovanie školy tvorbou takého školského vzdelávacieho programu, v ktorom sa dá reagovať na potreby spoločnosti a odstrániť pre život menej potrebné učivo aj preto sme náš školský vzdelávací program
pomenovali „Škola pre život“. Jeho cieľom je prepojiť vyučovanie s praktickou skúsenosťou. Naučiť žiakov pracovať v kolektíve i samostatne, aby sa tak
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rozvíjal ich tvorivý potenciál a nápaditosť.
Tu sa vytvára priestor pre iniciatívnych učiteľov, ktorí
sa chcú vzdelávať a chcú byť kreatívnejší, lebo budú
musieť dať viac priestoru rozvoju myslenia žiakov a
častejšie využívať didaktickú techniku.
Kedže kolektív učiteľov na našej škole je pomerne
mladý a v zbore je dosť takých učiteľov, ktorí sa neboja využívať zaujímavé metódy a formy práce, zapojili sme sa do projektu „Obsluha interaktívnej tabule“ cez Národný projekt XI. Školenia sa zúčastnili
všetci vyučujúci. Po jeho ukončení získal každý učiteľ osvedčenie a škola interaktívnu tabuľu s príslušným vybavením, ktoré už využívame a budeme využívať vo vyučovacom procese, čím sa hodiny pre žiakov stanú zaujímavejšie a pútavejšie.
Ako bude reforma v našej škole úspešná, bude závisieť nielen od učiteľov, ale aj od žiakov a ich prístupu k tvorivému učeniu, od štátu a v neposlednom
rade od rodičov, ktorí by mali podporovať svoje deti
v učení a boli škole nápomocní, keď to bude potrebné.
Mgr. Agnesa Jarošíková

SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
80 – roční:
Mária Belinská
Helena Perháčová
Helena Šmigelská
75 – roční:
Michal Ďorko
Anna Uhrinová
70 – roční:
Anna Bencková
Anna Horňáková
Anna Janigová
Veronika Stajsková
Ondrej Sulin
Mária Štecová
Mária Vysocká
65 – roční:
Mária Sulinová
60 – roční:
Anna Čechová
Štefan Karas
Helena Litavská
Ján Seman
Ladislav Šablatúra
Helena Žecová
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Radoskav Novák – Jana Štecová
Róbert Čech – Monika Dobiášová
Martin Pačan – Lucia Sýkorová
Jaroslav Štec – Renáta Hudáková
Radoslav Janíčko – Katarína Mnichová
Roman Bikar – Eva Tokárová
NARODILI SA
Aaron Karas
Matúš Papcun
Viktória Pšárová
Vanesa Kurucová
Juraj Mihalčin
Tomáš Čarný
Filip Horváth
Erik Ondko
ROZLÚČILI SME SA
Štefan Seman
1965 – 2008
Verona Ontková
1928 – 2008
Mária Čechová
1938 – 2008
Helena Záhradníková
1941 – 2008
Michal Mnich
1927 – 2008
Anna Štefánia Novotná 1959 – 2008

UPOZORNENIE
Vážení majitelia psov, v našej obci sa veľmi zvýšil počet tzv. „túlavých psov“, t.j. psov, ktorí sa voľne pohybujú
po verejných priestranstvách obce. Tieto psy sú veľkým nebezpečenstvom nielen pre naše deti, ale i pre všetkých
našich občanov. Majitelia týchto túlavých psov, porušujú Všeobecne záväzné nariadenie obce č 2/2003 „O
chove psov“ , čím sa dopúšťajú priestupku a môže im byť uložená pokuta do výšky 5000 Sk. Dôrazne Vás
žiadam, aby ste zamedzili voľnému pohybu Vašich psov po verejných priestranstvách obce Slovinky.

Michal Pačan, starosta obce
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POSLANCI OZ

Mária Kopnická

Peter Nemčík

Mária Guspánová

Mám 38 rokov. Som vydatá. Mám tri deti. Študovala
som na SEŠ v Poprade. Po ukončení štúdia som sa
zamestnala ako mzdová účtovníčka vo VSE, a.s.
Krompachy. Po materskej dovolenke, t.j. od roku
1995 pracujem ako hlavný referent na ÚPSVaR SNV
pracovisko Krompachy. V mojom zamestnaní sa stretávam s rôznymi typmi ľudí. Je to práca psychicky
náročná, no zároveň rôznorodá a veľmi zaujímavá.
Napriek mojim rodinným a pracovným povinnostiam
som sa odhodlala kandidovať za poslankyňu v našej
obci. Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí mi verili
a podporili ma vo voľbách v roku 2006. Mojím prideleným rajónom sú Vyšné Slovinky- Dorotea, čísla
domov 511 – 546, 476 – 499, 500- 510, 554, 561,
600-611.

Mám 32 rokov. Pracujem ako technik- špecialista
vo firme Panasonic v Krompachoch. Poslancom
obecného zastupiteľstva som prvé volebné obdobie.
Som členom finančnej komisie pre správu majetku,
výstavby a územného plánovania. Mám pridelený
rajón časť Kolónia t.j. čísla domov 1-48, 595, 585,
587, 550.
Práca v komunálnej politike mi bola neznáma, no
postupne sa s ňou zoznamujem. Veľmi ma trápi nezáujem ľudí v spolupráci s obecným zastupiteľstvom.
V obci je veľa problémov, ktoré treba riešiť. No najväčším problémom je stav našich vodných tokov.
Regulácia potoka je veľmi nákladná vec a preto dúfam, že sa nám spoločne podarí zrealizovať projekt
regulácie potokov. Spoločne by sme mali prispieť k
poriadku a čistote okolo našich vodných tokov, ulíc,
cintorínov atď. Budem nápomocný v riešení ďalších
problémov a zveľaďovaní našej obce. Chcem, aby
sa v našej obci žilo lepšie a krajšie.

Mám 38 rokov a spolu s manželom a dvoma dcérami žijeme v rodinnom dome možno v jednom z najkrajších kútov obce.
Myšlienka čistej, úhľadnej dedinky a samozrejme aj
jej priľahlej prírody je snáď to, čo ma doviedlo k práci vo verejnej správe. Môj poslanecký rajón sú Nižné Slovinky – Hŕbok a Poráčska dolina čísla domov
144-219, 582, 521, 522, 552, 555, 556, 558,
559, 571, 572, 616, 617.
Prešli už takmer dva roky volebného obdobia a ja z
tejto práce skutočne nemám veľmi dobrý pocit. Nemyslite si, že sa tu teraz začnem obhajovať, práve
naopak! Som si plne vedomá, že práci sa nevenujem s plným nasadením a verte, čo sa nerobí s úplným oduševnením stojí za deravú bačkoru. No za čo
sa nehanbím, je fakt náš kútik, kde žijeme spolu s
fajn susedmi, ktorým myslím tiež záleží na peknom
prostredí a to je vážení spoluobčania výhra jedna z
najväčších! Zamyslite sa, keď budete hádzať fľašu
alebo nebodaj prebytočné jabĺčka z tohoročnej peknej úrody do potoka a možno že sa ešte podaktorý
chystáte na jesennú túru spojenú s vynesením už
nepotrebnej batožiny do okolitých lesov. Tak tým
prajem aby ich vlci naháňali! A Vám ostatným veľa
zdravia, síl a odhodlania pri vzájomnom upozorňovaní sa. Možno raz aj v našich Slovinkách bude pekne a čisto.

Som členkou komisie pre ochranu verejného poriadku, pre lesné a vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a ochranu životného prostredia.
Verím, že ciele, ktoré sme si stanovili na začiatku
volebného obdobia sa nám podarí úspešne zrealizovať.

AKCIE OBECNÉHO ÚRADU
TITILOMBOM
Folklórny festival TITILOMBOM sa zaskvel v plnej
paráde aj tento rok . Tradičného sprievodu obcou
sa 16.augusta 2008 popoludní zúčastnili pozvané
folklórne skupiny Kalinka z Kolinoviec, Krompašan
z Krompách, Jadlovček z Margecian, Poračan z Poráča, i domáca Slovinka a Slovinočka. Po úvodnom
slove starostu obce, Michala Pačana, nám skupiny
predviedli svoje skvelé tanečné a spevácke umenie
pod novučičkou strechou amfiteátra kultúrneho
domu v Slovinkách. Obecenstvo v upršané sobotné
popoludnie okrem pestrého programu spomínaných

folklórnych skupín rozohrialo aj temperamentné vystúpenie súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi. Pre
najmladších divákov bola pripravená atrakcia – skákacia žirafa, pre starších- chutný kotlíkový guláš a
bufet s občerstvením. V prestávkach sa diváci mohli
pokochať výrobkami ľudových remeselníkov zo Spišskej Novej Vsi a Levoče. Programom až po záverečnú a tradične bohatú tombolu sprevádzala pani Anna
Bučková. Vďaka za vydarené podujatie už XIV. ročníka festivalu patrí aj organizátorom festivalu- OcÚ v
Slovinkách, poslancom obecného zastupiteľstva a
sponzorom festivalu. Dúfame že pre našich občanov a ich kultúrny život bola táto akcia pozitívnym
prínosom a tešíme sa na budúci ročník.
D. Pačanová

OSLAVY SNP
Pietnym aktom kladenia vencov k pamätníkom padlým v I. a II. svetovej vojne sme si v auguste pripomenuli 64. výročie SNP.
Za účasti členov MO SZPB, predstaviteľov obce a
jej občanov , d.o. Mgr. Peter Kačmár odslúžil panachydu za padlých hrdinov našej obce, ktorí položili
svoje životy za našu slobodu a lepší život. Starosta
obce, Michal Pačan vo svojom príhovore vyzdvihol
morálny a dejinný význam Povstania a jeho aktuálny
odkaz dnešku, a vyjadril hlbokú vďaku a úctu bojovníkom a obetiam SNP.
D. Pačanová
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DNI SLOVINIEK
Tento rok si naša obec pripomína 640 výročie prvej
písomnej zmienky. Vznikla ako banícka osada pod
názvom Abacuk. Pri tejto príležitosti sa v dňoch 10.14. septembra konali Dni Sloviniek. Počas týchto dní
si občania našej obce pripomenuli históriu, ale aj
súčasnosť Sloviniek
Streda 10. september 2008
- v klubovni DK v Slovinkách sa konala výstava baníckych exponátov. Organizátorom bol novo vzniknutý Banícky cech. Tejto výstavy sa zúčastňovali
občania, ale aj školáci z tunajšej Základnej školy a aj
naši malí predškoláci z Materskej školy. Bolo sa na
čo pozerať. Niektorí po prvý krát videli stroje a náradia, ktoré baníci dennodenne používali pri svojej práci
v hlbinách železorudných baní. Zaujímavá bola aj
výstavka fotografií a čestných uznaní baníkov. Celú
túto výstavu doprevádzal odborný výklad členov Baníckeho cechu, ľudí od fachu.
Štvrtok 11. september 2008
- tento deň v Slovinkách patril športu. Ako každý štvrtok, aj tento, sme sa zúčastnili cvičenia v amfiteátri
Obecného úradu. Šikovné cvičiteľky v erobik maratóne rozprúdili krv v tele každému účastníkovi tejto
športovej akcie. Bol zabezpečený pitný režim a po
cvičení bola vylosovaná tombola.
Piatok 12.september 2008
sa niesol v znamení monografie o našej obci. V kinosále domu kultúry krásne vyzdobenej výstavkami
ručných prác našich občanov, sa konala prezentácia monografie o obci Slovinky. Autorkou tejto knihy
je naša rodáčka Mária Majerová rodená Marasová z
Brezna. Boli pozvaní vzácni hostia, naši rodáci, aby
si spoločne pospomínali na časy, keď drali školské
lavice a naháňali sa ako deti po našich krásnych lúkach. Najvzácnejším hosťom tohto výnimočného
večera bol najstarší občan Sloviniek p. Štefan Novotný. Po úžasnom vystúpení folklórneho súboru
Čarnica z Košíc, nám otec duchovný Mgr. Vladimír
Varga prezentoval túto publikáciu . Spestrením
programu bolo aj vystúpenie folklórnej skupiny Slo-

vinka. Po vystúpení sa celá sála ponorila do víru spomienok. Na záver pán starosta poďakoval našim vzácnym hosťom za to, že prišli medzi nás a udelil čestné
občianstvo pánu Štefanovi Novotnému, pani Márii
Majerovej a pani Alžbete Cirbusovej.
Sobota 13. september 2008
- a teraz sa už začala voľná zábava a vrchol osláv
nášho výročia. Pri ochutnávke tradičných jedál, ako
sú pirohy, beliše a pečené údené rebrá, si návštevníci oblizovali všetky prsty. Naše šikovné gazdinky
jedlá pripravovali priamo pred budovou Obecného
úradu. Varil sa guláš a nechýbal ani stánok s občerstvením. Občanov svojou živou pozvánkou zvolával
obecný rozhlas do areálu Obecného úradu. Dlhonohý klaun zabával a obdarúval sladkosťami naše
deti. Folklórna skupina PUĽS z Prešova svojím vystúpením uchvátila obecenstvo, ktoré sa prišlo zabaviť aj napriek nepriazni počasia. Krásne vystúpenie mali aj deti z detskej folklórnej skupiny Slovinočka. Všade dookola bolo vidieť naše detváky s pomaľovanými usmievavými tváričkami. Takto sa im venovali členovia Klubu mladých v Slovinkách. Podvečer

september 2008

SLOVINSKÝ OBČASNÍK

5

DNI SLOVINIEK
vystúpila skupina Mloci, ktorej nechýbal humor, sranda a kopec dobrej hudby. Oslavy nekončili. Z kinosály sa ozývali ďalšie tóny a spevavé hlasy country
skupiny Záhuráci zo Spiškých Vlach.
Nedeľa 14. september 2008 - veľký sviatok Povýšenia svätého Kríža ukončil Dni Sloviniek spoločnou ekumenickou bohoslužbou pri kríži na Horbku,
ktorú celebrovali traja otcovia duchovní, Mgr Vladimír Varga, Mgr. Peter Kačmár a ThLic. Štefan Kosturko. Naši veriaci troch farností spoločne spievali nádherné modlitby, rozliehajúce sa ďaleko do celej obci
– mnogaja lita, blagaja lita.
Gabriela Kopnická

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA INFORMUJE
POPÁLENINY
Popáleniny sú najčastejším úrazom, vyskytujú sa v
každom veku.
Najčastejšie príčiny popálenin:
- horúce tekutiny – nazývame ich obareniny,
- oheň
- elektrický prúd
Pri popáleninách dochádza k zmenám na povrchu
kože, ale aj v tkanivách uložených hlbšie pod kožou
( svaly, kosti, cievy, nervy).
Rozlišujeme 3 stupne popálenin:
I.)stupeň – začervenanie
– je poškodenie povrchu kože, vzniká pri
opálení slnkom, ošľahnutí kože plameňom,
obarení horúcou vodou,
- koža je červená,
- popálené miesto páli, bolí, okamžitú úľavu
prináša chladenie studenou vodou
II.)stupeň- pľuzgiere
- poškodené sú hlbšie vrstvy, vzniká pri obarení
vriacou vodou, popálení ohňom, poranení
elektrickým prúdom
- koža je červená, opuchnutá, tvoria sa
pľuzgiere
- popálené miesto bolí neznesiteľne
III.) stupeň – odumretie
- poškodená je koža aj podkožné tkanivá, vzniká

-

pri páde do vriacej tekutiny, obarení olejom,
výbuchu plynu a horľavých látok
koža je voskovo biela s pľuzgiermi až čierna,
vôbec nebolí
ohrozený je život človeka

Ako poskytneme prvú pomoc?
Najdôležitejšie je zabrániť ďalšiemu pôsobeniu tepla na organizmus.
- popálenú plochu chladíme čistou studenou
tečúcou vodou aspoň 15 minút,
- popálené plochy prekryjeme sterilným
obväzom, gázou,
- pri popáleninách rúk odstránime prstene,
náramky, hodinky skôr ako ruka opuchne
- pri popáleninách II.) stupňa chladíme len tvár,
krk, dlane a chodidlá, ostatné plochy len
prekryjeme, po prekrytí popálených plôch
zabalíme človeka do deky, aby sme zabránili
ďalším stratám tepla. Vždy voláme záchrannú
službu.
- popáleniny III.) stupňa nechladíme, len ich
prekryjeme sterilnými obväzmi a zabalíme do
deky. Voláme urýchlene záchrannú službu,
človek je ohrozený na živote.
Čo nesmieme v žiadnom prípade
urobiť?
- V žiadnom prípade neošetrujme ranu múkou,
maslom, olejom alebo púdrom. Popálenina sa
tak znečistí a teplo sa zadržuje. Naviac rana sa

-

môže aj zapáliť.
Neotvárajme pľuzgiere, hrozí nebezpečenstvo
infekcie.
Popáleniny na tvári nesmú byť zakrývané.
Textília, ktorá sa prilepila na ranu, nesmie byť
hneď odstraňovaná. Nechajme to na lekára.
Mudr. Dagmar Pačanová

JEDNOTA DÔCHODCOV
INFORMUJE
Vážení občania – dôchodcovia
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku prichádza s návrhom založenia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Slovinkách.
Jednota dôchodcov je občianske združenie a toho
času má 72 000 členov. Program je zameraný na
kultúrno-spoločenské aktivity a to organizovanie
športových a turistických podujatí, výstavy ručných
prác, prehliadky speváckych súborov a spoločenské posedenia. Vzdelávanie členov sa uskutočňuje
formou prednášok, je to dobrovoľnícka činnosť.
Veríme, že budete mať záujem a podporíte iniciatívu, aby aj Vaša obec Slovinky mala základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Jednota dôchodcov na Slovensku
Okresná organizácia
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
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43. ROČNÍK BEHU
ULICAMI KROMPÁCH
31 detí sa 12.10.2008 postavilo na štartovaciu čiaru v rôznych vekových kategóriách, aby reprezentovali seba, školu a obec Slovinky. Prekonali sami seba
a o deviatej hodine sa pustili do tuhého boja s ostatnými športovcami-kamarátmi. Počasie pretekárom
prialo aj keď slniečko vykuklo o niečo neskôr, ale aj
tak bolo príjemne. Vyhrali „zdôrazňujem všetci“, ktorí sa tohto krásneho športového podujatia zúčastnili. Niektorým šťastie prialo viac, niektorým menej.
Ale dôležité je, že prišli a vzorne reprezentovali základnú školu Slovinky. Touto cestou ďakujem
všetkým žiakom, ktorí fandia tomuto prekrásnemu
športu a aj napriek tomu, že nestáli na stupni víťazov, ako niektorí ich spolužiaci, verím, že do budúcna ich to neodradí, práve naopak, bude ich to motivovať a húževnato sa budú pripravovať na nasledujúci 44. ročník. Poďakovanie patrí tiež pani učiteľkám,
ktoré deti na toto podujatie pripravujú, či už z prvého alebo druhého stupňa a venujú sa im na hodinách TV alebo aj mimo vyučovania. Ďakujem rodičom, ktorí mi pri tejto akcii veľmi pomáhajú, a tak
umožnia svojim ratolestiam postaviť sa na štartovaciu čiaru. Je to prekrásne gesto, keď táto spolupráca pretrváva a prináša aj vytúžené ovocie.
Je to neopísateľný zážitok, keď po tvári stekajú slzičky od žiaľu, ale aj šťastia. Od žiaľu, že som nestál
– nestála na stupni víťazov. Od šťastia, že som to
dokázal – dokázala.
Žiaci, ktorí stáli na stupni víťazov :
najmladšie žiačky:

Katarína Brutovská
2. miesto
Kristína Spišáková
3. miesto

starší žiaci :

Jozef Marschall
2. miesto
Stanislav Merčák
3. miesto

Ďakujem a prajem ďalšie pekné športové akcie
Lívia Susová učiteľka TV Slovinky
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SPRÁVA FK BANÍK SLOVINKY
Na úvod sa chce futbalový klub poďakovať všetkým
hráčom, funkcionárom a fanúšikom tohto športu v
obci, za pomoc pri odstraňovaní ničivej povodne,
ktorá zasiahla aj štadión FK .

úspešného trénera dorastu p. Horňáka vystriedal
p. Kakalejčík. Dorastencom v novom súťažnom ročníku patrí druhé miesto, keď z desiatich zápasov prehrali iba raz a v ostatných zápasoch dokázali zvíťaziť.

Žiaci: Po tvrdej letnej príprave sa pustili do nového
súťažného ročníka s vervou, ale hneď v úvode ich
zaskočilo mužstvo z Margecian, ktoré za pomoci
hráčov z dorastu porazilo naše mužstvo, ktoré na
zápas nastúpilo bez troch kľúčových hráčov a bez ďalších štyroch hráčov čo
prestúpili do susedných Krompách.
Po tomto zápase nasledovala šnúra
siedmych víťazných zápasoch za
sebou. Aj vďaka tomu patrí žiakom po jesennej časti druhé
miesto, len bod za lídrom súťaže
Margecanami.

Muži: V hráčskom kádri došlo k zmenám, keď dvaja
hráči Ďorko a Kuchár neprejavili záujem naďalej hrať
za Baník FK Slovinky. Káder sa doplnil o hráča Karpinského zo susedných Krompách a ďalších hráčov z nášho dorastu. Mužom
patrí v doterajšej tabuľke tretie
miesto.

Dorast: V doraste prišlo k zmene na trénerskom poste, keď

Vo všetkých kategóriách je
veľký záujem o postup do
vyššej súťaži a práve preto funkcionári a hráči veria v postup.
Výbor FK Baník Slovinky

MEDZITRIEDNY TURNAJ
O POHÁR RIADITEĽKY

OM V CEZPOĽNOM
BEHU

Naša škola žije športom, preto sme prvý školský
mesiac „september“, venovali futbalu. Turnaja sa
zúčastnili náruživí futbalisti, žiaci 6.-9. ročníka. Chlapci sa futbalu venujú väčšinou aktívne no niektorí len
pasívne. Na tento turnaj sa však netešili iba chlapci,
ale aj dievčatá, ktoré ich neúnavne povzbudzovali.
Pod vedením pani učiteľky L.Susovej sa odohralo
niekoľko zápasov, no zvíťaziť mohol len ten najlepší
tím. Každý zápas bol niečim výnimočný a o konečnom výsledku rozhodovala posledná minúta. Putovný
pohár p. riaditeľky sa po dramatických zápasoch
dostal do rúk žiakov 9 ročníka. Nikto zo zúčastnených neodišiel naprázdno, každý dostal sladkú odmenu.
Róberta Slezáková a Radoslava Topoliová

Po futbalovom turnaji sa nám zachcelo behať, preto
sme sa vybrali na Okresné majstrovstvá v cezpoľnom
behu do Spišskej Novej Vsi na Košiarny briežok.
Súťažili dva tímy zložené zo žiakov 8. a 9. ročníka.
Dievčenské družstvo v zložení : Radoslava Topoliová, Romana Slezáková a Patrícia Šimková. Chlapčenské družstvo : Matúš Sčurka, Jozef Marschall a
Alex Szatmáry. Pochváliť by sme chceli najmä dievčatá, ktoré sa v tímovej práci umiestnili na skvelom
8. mieste. Zahanbiť sa nedali ani chlapci, ale dievčatá mali viac športového šťastia. V súťaži jednotlivcov sa najlepšie umiestnila žiačka Romana Slezáková na skvelom 15 mieste. Chlapci držali aj na súťaži
spolu, pretože dobehli do cieľa presne za sebou.
Tešíme sa na ďalšie športové akcie o ktorých vás
budeme informovať.
Róberta Slezáková a Radoslava Topoliová
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
„Ak sa pohryzený pozrie naň, ostane nažive“
(Nm 21, 8).
Duchovný otcovia Vladimír a Peter, predstavitelia
obce Slovinky, poslanci, bratia sestry v Kristovi.
Schádzame sa tu na tomto mieste na Horbku pri kríži, aby sme sa poďakovali Pánu Bohu za 640 rokov
obce Slovinky. Ja sa tu osobne nachádzam po druhy krát, prvý krát som bol na posviacke obnoveného
kríža v roku 2000.
Pravdepodobne ste už vo svojom živote videli veľa
krížov. Sú všade okolo nás - na oltároch v našich
kostoloch, na stenách v našich domoch. Ako ich však
vnímame? Keďže ich máme celé roky na očiach,
možno sa už na ne sotva pozrieme. Alebo na ne hľadíme len ako na jedno z umeleckých diel zavesených na stene - zaujímavé, ale nič viac než nejaké
umelecké dielo.
Vnímali ste niekedy kríž aj osobne? Premýšľajte nad
Izraelitmi na púšti, ktorých Boh za reptanie proti nemu

potrestal jedovatými hadmi, ktoré ich hrýzli (Nm 21,
4 - 9). Keď sa však pozreli na medeného hada, ktorého Mojžiš upevnil na tyč, ozdraveli! Bol pre nich
viac než len symbolom - bol ich jedinou nádejou!
Pozrieť sa naň znamenalo uvedomiť si, že reptali proti
Bohu, a preto ich hady hrýzli. A že potrebujú Božie
milosrdenstvo.

požehnávaj, žehnaj obec Slovinky a všetkých jej
obyvateľov.
ThLic. Štefan Kosturko
kanonik, dekan- farár

Na kríži vyzdvihnutý Ježiš je veľmi podobný Mojžišovmu hadovi, ktorého vztýčil, aby sa Izraeliti uzdravili. Prečo? Pretože i my, keď duchovným zrakom
pohliadneme na kríž, prežívame jeho víťazstvo a triumf. Keď potrebujeme, aby nás Ježiš očistil, pohliadnime na jeho kríž s vedomím, že nám prináša spásu
a uzdravenie. Ak zložíme svoje hriechy, bolesti svojho srdca a choroby na jeho kríž, naše reptanie sa
premení na radostné očakávanie. Svojím ďalším životom budeme ďakovať za to, že v nás zvíťazil!
Skús dnes vnímať kríž akoby
prvý raz. Pohliadni na Ježišovo
utrpenie, krutú smrť a zmŕtvychvstanie ako na niečo, čo
urobil pre teba, ako na niečo, čo
ti prinieslo nový život. Pokús sa
o to bez ohľadu na to, s akým
problémom sa práve teraz vyrovnávaš. Kiežby tento sviatok nebol pre teba len ďalšou cirkevnou tradíciou, ale dňom skutočného zvelebovania Pána.

21. júna 2008 bol vo farskom kostole sv. Jána apoštola vysvätený za kňaza PaedDr. Marián Feledi. 22.
júna slávil svoju primičnú sv. omšu v Krompachoch.
Stal sa naším novým kaplánom, čomu sme sa veľmi
potešili. 6. júla slávil svoju prvú sv. omšu zo sviatku
sv. Cyrila a Metóda na Slovinkách.
Vítame nového pána kaplána na Slovinkách a vyprosujeme mu hojnosť Božieho požehnania v jeho
dušpastierskej práci.
Valéria Kielarová

NOVÝ PÁN KAPLÁN

Pane Ježišu, keď hľadím na tvoj
kríž, vnímam tvoje víťazstvo nad
hriechom a smrťou v mojom živote. Ďakujem ti, že si za mňa
zomrel! Ďakujem ti, že si ma
uzdravil! Zo svojho kríža nás

PREDSTAVUJEME
Ľudia chovali včely už od nepamäti. Najprv v lesoch,
neskôr v blízkosti svojich príbytkoch. Cieľom chovu
včiel v minulosti bolo zabezpečiť pre rodinu med a
vosk. Med sa používal ako potravina a liek, vosk zasa
slúžil na výrobu sviečok.

matky a jej kvalita, stav a rozloha plodu. Matka začína plodovať od januára a každý mesiac sa rozmnožuje viac a viac. Pre včelára je dôležité, aby nadobudol čo najviac včiel- robotníc. V máji sa silné včel-

stva začínajú rojiť, t.j. matka vyletí z úľa von s polovicou včiel. Pre včelárov rojenie včiel znižuje medný
výťažok, preto treba rojivý pud tlmiť.
Základom potravy pre včely je peľ a nektár. Nektár
do úľa nosia robotnice a kŕmičky ho prerábajú na med.

Dnešné moderné včelárstvo má
pre človeka a spoločnosť oveľa
väčší význam. Na prvom mieste
je opeľovacia činnosť včiel a až
potom tvorba produktov.
Aby sme sa dozvedeli viac, zašli
sme na rozhovor za pánom Jánom Hudákom. Včeláreniu sa
venuje od roku 1968 na základe
získaného roja. Tak vstúpil do Slovenského zväzu včelárov v Gelnici. Po rozdelení organizácie sa
prestúpilo do Spišskej Novej Vsi,
kde je doteraz jej členom a funkcionárom.

Dozvedeli sme sa, že najkvalitnejší je tmavý med, ktorý sa získava z jedle. Ten nekryštalizuje.
Pri kvalite medu sa meria jeho vodivosť, čím je vyššia vodivosť, tým
je med kvalitnejší.
Krédom pána Hudáka je „ zo
včiel sa dá zbohatnúť, no nedá
sa vyžiť“. Všetko záleží od úrodného roku.
Želáme mu veľa úspechov a radosti z vykonanej práce.
Za zaujímavý rozhovor a príjemne strávené dopoludnie ďakujú
Lucia Frycová
Darina Pačanová

Začínajúcim rokom pre včely začína mesiac august, kedy musia
byť včely preliečené a zakŕmené
cukrom na prezimovanie. Na jar
je dôležitý očisťovací prelet včiel
a následne jarná prehliadka. Kontroluje sa sila včelstva , prítomnosť
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