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                                Obnova centrálnej zóny
Už v tomto mesiaci by sa mali rozbehnúť úvodné práce na obnove centrálnej zóny v Nižnej Slanej. Sta-
rosta Ján Vieloha hovorí o nevyhnutných krokoch, ktoré sú potrebné pre nový výzor dediny.
Obec, zaradená medzi kohézne póly rastu, požiadala o NFP z regionálneho operačného programu na ob-
novu centrálnej zóny už v roku 2009. S projektom uspeli v roku 2010 a dostali dotáciu 620 tisíc eur. Piati-
mi percentami v prípravnom zámere sa podieľa samotná obec.
„Úrad pre verejné obstarávanie nám po kontrole V.O. oznámil, že môžeme vyhlásiť víťaza a podpísať 
zmluvu so zhotoviteľom. Predpokladaný začiatok je stanovený koncom júna,“ informoval Ján Vieloha.
Dedina je špecifická svojou dĺžkou. Projekt predpokladá opravu 750 metrového úseku, ktorý je rozdele-
ný na 3 stavebné celky. Cesty a chodníky v dezolátnom stave nahradí dlažba, vybudujú sa odstavné plo-
chy pre motorové vozidlá, altánky na miesta oddychu. Lavičky a odpadové koše z dreva pozdĺž chodníka. 
„V prvej etape začne prestavba časti od hlavnej cesty k obecnému úradu, ktorý bude mať bezbariérový 
vstup.“ V strede veľkej plochy pred úradom sa bude nachádzať zazelenaná vyvýšenina elipsového tvaru. 
Obyvateľom bude k dispozícií reprezentačno náučná plocha s posedením pre príležitostné podujatia, lo-
kálne miesta na posedenie a symbolické jazierko,“ vysvetlil starosta. Pozdĺž miestneho potoka bude vy-
budovaný chodník a osadené drevené zábradlie, rekonštrukciou prejde aj verejné osvetlenie.
V ďalšej etape sa budú revitalizačným prácam venovať v úseku od klubu dôchodcov po hasičskú zbrojni-
cu v poslednej etape sa ukončí rekonštrukcia ulice Letná. Jedným z hlavných prvkov, na ktoré projektant 
vsadil je množstvo dlhotrvajúcej zelene. Do súčasných parkov budú zasadené nové dreviny, kry a množ-
stvo kvetov.
„Aby mohlo vzniknúť niečo nové, musíme sa rozlúčiť so starým. Vypílených bude síce 110 stromov, ktoré 
nepatria do skupiny parkových drevín. Navyše majú svoj vek a ich mohutnosť ohrozuje bezpečnosť ľudí. 
Ide napríklad o smrek, ktorý by v prípade mohutného vetra mohol poškodiť domy alebo zaparkované autá 
v jeho blízkosti,“ upresnil J. Vieloha. Okrem upravených smutných vŕb, ktoré sú stromom obce v parkoch 
ostanú, vysadia v obci 1 100 stromov a kríkov z 56 druhov a 4 tisíc druhov kvetov, prevažne trvaliek.
Proti prípadnému poškodzovaniu verejného priestranstva a krádežiam už teraz zvažujú vybudovať ka-
merový systém. „Veríme , že čistotu a vandalstvo budú monitorovať aj miestni. Do novej modernej vizá-
že dedinky investuje aj my vyše 25 tisíc eur čo je 5 % spoluúčasť. Tieto hodnoty by sme si mali dokázať 
uchovať, „ je presvedčený“. Ak pôjdu práce podľa stanoveného harmonogramu, revitalizáciu centrálnej 
zóny dokončia v októbri budúceho roka.Som presvedčený, že obyvatelia Nižnej Slanej budú hrdí na našu 
centrálnu zónu a budú ju využívať na oddych, budú si ju chrániť, veď skrášli našu obec a bude slúžiť nám 
všetkým.                                                                                                                             Ing. Ján Vieloha
                                                                                                                                                starosta obce

                      Víťazi okresu  Rožňava   OHZ – Nižná Slaná
Celookresné kolo previerok pripravenosti DHZ v okrese Rožňava zahájilo tohoročnú sezónu hasič-
ských pretekov. Preteky sa uskutočnili dňa 15.6.2013 na futbalovom ihrisku v obci  Vlachovo.  Na sú-
ťaži sa zúčastnili 2 ženské 9 mužských  družstiev, ktoré súťažili  v disciplínach  Požiarny útok s vo-
dou a Štafeta na 400 m.  V úvode súťažiacich pozdravili predseda OV DPO Marian Kapusta a sta-
rosta obce Ing. Peter Pakes. Preteky odštartovala štafeta na 400 m. , v ktorej  naše družstvo mužov 
1 dosiahlo čas 59,11s. a družstvo  muži  2  čas 61,08s., potom nasledoval požiarny útok s vodou kde 
družstvo mužov  1 dosiahlo čas 26,22s. a družstvo  muži 2  čas 21,39s. súčet oboch časov zname-
nal celkove prvé  miesto pre družstvo muži 2 a štvrté miesto pre družstvo muži 1  na PP DHZ 2013.  
V popoludňajších hodinách sa  uskutočnila  ďalšia súťaž  „ Pohár starostu obce Vlachovo“, v ktorej 
naše družstvo mužov časom 19,77s. zvíťazilo a odnieslo si najcennejšiu trofej Putovný pohár Sta-
rostu obce  Vlachovo. 
Družstvo  OHZ  Nižná Slaná sa ako víťaz okresu zúčastni krajského kola PP DHZ , ktoré sa uskutoč-
ní dňa 30.6.2013 v obci  Odorín. Každoročné výborné výsledky našich hasičov v hasičskom športe  
prispievajú k šíreniu dobrého mena našej obce a zachovávajú tradície hasičov v našej obci.
Za vzornú reprezentáciu obce  patrí poďakovanie členom Obecného hasičského zboru v Nižnej  Sla-
nej  :   J. Tomášik, J. Gelda , O. Junger,  L. Greško, L. Tóth, O. Lörinc, M. Bober, D. Valko, M. Gazdík, 
Š. Müller, O. Junger, M. Grančák. V závere môjho článku sa chcem podkovať starostovi obce Ing. 
Jánovi  Vielohovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí súhlasili s nákupom nového potrebné-
ho vybavenia pre našich hasičov.                                                                                      Milan Šmelko
                                                                                                                                           zástupca starostu

Príhovor nižnoslanského dôchodcu

Prestaňte zvony hlaholiť
hudbo slyš svoj hlas!
Nižnoslanský dôchodca sa chce
k priateľom prihovoriť.

I keď sme v rokoch mladších narodení,
stále máme úsmev na tvári,
hoc nám naše  roky pripomínajú
vypadávanie vlasov na našom temeni.

Radi počúvame krásny spev našich žien.
A keď sa im objaví úsmev na ich tvári,
náš malý kolibrík hlávku si napraví
a zatrepoce krídelkami.

A preto vy čo ste opustení medzi štyrmi múrmi
samota a choroba vás kmári.
Stačí málo, príďte v nedeľu poobede medzi nás,
my vám vrátime úsmev do vašich tvárí.

Úsmev do vašich tvárí
a pokoj v duši,
veď sa tu stretneme s priateľmi
nižnoslanskými dôchodcami.

A preto zvony zosilnite svoj hlahov,
nech sa šíri poliami, dolinami.
Nech neobíde ani Rimperk, kopec malý.
Práve naopak, nech jeho hlahol ovinie košatý dub.

Aby naši predchodcovia ktorí sú v nebeskom raji,
založili tam dôchodcovský klub.
Dôchodcovský klub, aj spevokol veľký
aby tam učinkovali ženy, muži, dietky a anjeli nebeský.
Že keď i my prídeme k nim,
aby nás privítali chórom nebeským.
                                            dôchodca Karol

Celookresné kolo PP DHZ 15.6.2013 Vlachovo

I. miesto
II. miesto
III. miesto
IV. miesto
V. miesto

Družstvo  : Štafeta čas  : Požiarny útok čas .
Nižná Slaná Muži 2
Stratená Muži
Slavošovce Muži

Plešivec Muži
Nižná Slaná Muži 1

Spolu  :
61,08

64,43
59,11
63,89
65,48

86,97
85,33
84,47
82,96
82,47

22,54
26,22
20,58
17,48
21,39
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       Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami

Protipovodňové práce započali v našej obci dňa 154.2013. Na tieto prá-
ce sme prijali do pracovného pomeru 4 uchádzačov o zamestnanie. Pra-
covať budú pri odstraňovaní nánosov v miestnom potoku a pri čiastočnej 
poškodenej regulácií potoka. Údržbu budú prevádzať aj v časti Štítnický 
potok, v ktorom vyčistia koryto a zarastené brehy tohto toku. Práce pre 
uchádzačov bude pomerne dosť nakoľko dohoda o vykonaní týchto prác 
je uzavretá na obdobie len do 30.6.2013.                             Milan Junger

                                             

Aktivačná činnnosť a práce na dohodu

Ako po iné roky aj v tomto roku pokračujeme s uchádzačmi o zamestnanie práca-
mi pri upratovaní, čistení verejných priestranstiev obce a upratovaním obecných 
budov. Na tieto práce bolo spolu prijatých 42 UoZ ako v časti Nižnoslanská Baňa 
tak v časti obec. V zimných mesiacoch sme sa zamerali hlavne na čistenie chod-
níkov, lavičiek, schodov a posypovaním zľadovatených zasnežených ciest. V lete 
je práce podstatne viac či už upratovanie ulíc, hrabanie, upratovanie obecných bu-
dov ako je kinosála, knižnica a pod. Pokračovali sme v prácach ošetrovanie verej-
nej zelene v miestnom parku pozdĺž Kobeliarskeho potoka, okolo Domu smútku, 
čistenie verejného cintorína a rôznych iných prácach. 
                                                                                   

Deň víťazstva nad fašizmom
Dňa 7. mája sme si rozhlasovou reláciou a oslavami pripomenuli 68. vý-
ročie Dňa víťazstva nad fašizmom. Oslavy sa konali v miestnom parku pri 
pamätníku za účasti občanov obce. K prítomný spoluobčanom sa prihovo-
ril zástupca starostu obce pán Milan Šmelko a báseň zarecitovala členka 
ZPOZu pani Agnesa Hajčiová.

Oslobodenie obce
 
        Dňa 23. januára 2013 sme si rozhlasovou reláciou a osla-
vami pripomenuli 68. výročie oslobodenia obce spod fašistic-
kej nadvlády pred budovou obecného úradu. Vzhľadom na to, 
že počasie oslavám veľmi neprialo, veľmi málo občanov sa zi-
šlo pripomenúť si pred budovu obecného úradu oslobodenie 
našej obce pietnym aktom. 

                                                                                Terénna sociálna práca v obci
                                                                                Terénna sociálna práca sa realizuje v rámci
                                             Národného projektu FSR Terénna sociálna práca v obciach (ITMS 27120130525) 
                                                                        vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
                                                         v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Fond sociálneho rozvoja (FSR) bol vytvorený na podporu projektov, ktoré otvárajú cestu do 
spoločnosti ľuďom vytlačeným na jej okraj. Jeho úlohou je efektívne sprostredkovať pomoc 
tam, kde je jej najviac treba: nezamestnaným, zdravotne postihnutým, Rómom, prisťahoval-
com, bezdomovcom, ženám po materskej dovolenke, mladým predčasne opúšťajúcim školy, 
ženám v domácnosti, väzňom, ktorí práve skončili výkon trestu. Národný projekt FSR terén-
nej sociálnej práce v obci Nižná Slaná sa začal realizovať od 1.5.2013. V rámci tohto projektu 
pracujú dvaja zamestnanci a to jeden terénny sociálny pracovník/ TSP/ a jeden asistent terén-
neho sociálneho pracovníka/ ATSP/. Nakoľko sme nová začínajúca zložka, dúfame že v rámci 
tohto projektu sa nám podarí klientov aktivizovať v jeho prirodzenom prostredí ktorí z rôznych 
dôvodov nevyhľadávajú pomoc prípadne ju spočiatku odmietajú. 
• Cieľom našej práce je: poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocit-

li v nepriaznivej sociálnej situácii a preventívne pôsobiť na rizikové faktory a rizikové sku-
piny obyvateľov. Dôvodom vzniku terénnej sociálnej práce bolo: nízka vzdelanostná úro-
veň v marginalizovanej skupine, vyšší počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi, chýbajú-
ce základné hygienické návyky, vyšší počet mnohodetných rodín s nezaopatrenými deťmi 
v rodine, pravidelné porušovania školského poriadku (dochádzka, správanie), nízka resp. 
zlá sociálna a životná situácia. Toto všetko je podmienené aj nedostatkom pracovných prí-
ležitostí v našom okrese Rožňava.

• Ako bude projekt ďalej pokračovať: Proces zlepšenia životnej situácie a integrá-
cie sociálne vylúčených skupín obyvateľov, je procesom zdĺhavým a úspechy v tomto sme-
re možno dosiahnuť jedine dlhodobou cieľavedomou prácou terénnych sociálnych pracov-
níkov a ich asistentov v spolupráci so samosprávou a inštitúciami podieľajúcimi sa na so-
ciálnej inklúzii. 

Kancelária terénnej sociálnej pracovníčky /TSP/ a asistentky terénnej sociálnej pracovníčky 
/ATSP/ sa nachádza v  budove Požiarnej zbrojnice oproti Poštového úradu v časti obce Nižná 
Slaná, kancelária v časti Nižnoslanská Baňa sa nachádza v miestnej Kolkárni v úradovni sta-
rostu obce každý UTOROK v týždni. 
Úradné hodiny: Sociálne pracovisko
• Teréna sociálna pracovníčka: Bc. Dobruša Borošová
• Asistentka: Loriána Anderková

                              Zo života ZPOZu

Rok 2013 je jubilujúcim rokom pre našich spoluobčanov, ktorí si pripome-
nuli svoje životné jubileum. Jeseň ich života drží v ruke farebný štetec, ktorý 
zanecháva stopy na ich tvári i rukách. Čas sa nezastavil. Ani členovia Zbo-
ru pre občianske záležitosti pri obecnom zastupiteľstve v Nižnej Slanej na 
nich nezabudli. 75 rokov svojho žitia si pripomenuli pani Mária Rusňáková, 
pán Juraj Prok, pán Ján Balog, 80 rokov oslávili pani Gizela Dvorčáková, 
Ema Šimonová, Margita Franková, Zuzana Dovčíková, Aurélia Kanabová, 
Mária Čížová, Štefan Dvorčák. Úctyhodných 85 rokov oslávili pán Ondrej 
Junger, pani Zuzana Jungerová, Ema Pelionisová, Jozef Junger. Všetkým 
našim jubilujúcim spoluobčanom ešte raz blahoželáme, želáme im pevné 
zdravie a ešte veľa krásnych chvíľ prežitých v kruhu svojej rodiny, priateľov 
a známych.

Úradné hodiny

Pondelok

Utorok

Piatok

Štvrtok

Streda

08:00 - 15:30

08:00 - 15:30

08:00 - 14:30

08:00 - 16:30

08:00 - 15:30
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Nižná Slaná – 20. apríl 2013
Zasadačka Obecného úradu v Nižnej Slanej ožila. 
Stretli sa tu matičiari, ale hlavne priatelia a dob-
rí susedia. Hneď v úvode nás potešil predne-
som mladý matičiar Marek Cerva a vylúdil úsme-
vy na tvárach všetkých prítomných. Matičná hym-
na „Kto za pravdu horí“ sa spievala za hudob-
ného sprievodu Vlada Gonu a už sa slova ujala 
predsedníčka MO MS Ľudmila Petergáčová. Pri-
vítala riaditeľku Domu Matice slovenskej a člen-
ku výboru MS Ing. Zlaticu Halkovú, pracovníka 
DMS Bc. Mateja Ladu a srdečne privítala aj bý-
valú pracovníčku MS Máriu Halkovú, ako aj všet-
kých prítomných. Milou pozornosťou boli aj blaho-
želania k životným jubileám trom matičiarkam Zu-
zane Jungerovej (85), Márii Burčovej (70) a An-
drei Hajdúkovej (30). Následne pracovnej čas-
ti sa chopil tajomník MO MS Ing. Martin Gallík, 
inak aj člen Dozorného výboru MS. Správu o bo-
hatej činnosti a správu o hospodárení prečítala 
predsedníčka, správu dozorného výboru prečíta-
la Gabriela Čipková. Plán činnosti na ďalšie obdo-
bie priblížil Ing. Martin Gallík. Ing. Zlatica Halková 
predstavila kandidátov, ktorých navrhuje okres do 
orgánov Matice slovenskej. Po diskusii prebehli 
voľby do výboru MO MS v zložení: predsedníč-
ka – Ľudmila Petergáčová, členovia výboru – Ing. 
Martin Gallík, Ondrej Gecelovský, Bc. Stanislav 
Slovák ml., Ing. Marián Turic. Zloženie dozorného 
výboru MO MS: predsedníčka – Mariana Cervo-
vá, členky – Gabriela Čipková a Mgr. Alžbeta Za-
gibová. Návrh záverov v podaní Mgr. Milana Slo-
váka ukončilo jedno pekné popoludnie. Blahože-
láme zvoleným matičiarom a prajeme nám všet-
kým bohatú matičnú činnosť.
                                                    Bc. Matej Lada

                                      Stavanie mája
   V sobotu 18. mája 2013 sa v obci uskutočnila slávnosť stava-
nia májov. V sprievode od zvonice zvanej Túrnička šli mládenci s „má-
jom“, členovia Zboru pre občianske záležitosti, členovia Klubu dôchod-
cov a občania obce veselým spevom dole dedinou pred obecný úrad, 
kde členky Klubu dôchodcov máj vyzdobili farebnými stuhami a násled-
ne ho mládenci po výzve zástupcu starostu obce pána Šmelka postavi-
li. Po postavení mája prítomných privítal zástupca starostu. Sprievodné 
slovo pripraveným programom uvádzala členka ZPOZu a poslankyňa 
obecného zastupiteľstva Edita Grančáková. V kultúrnom programe vy-
stúpila spevácka skupina pri ZPOZe a deti z materskej školy pod vede-
ním Mirky Herčkovej a Ľudmily Kasperovej. Následne po ukončení pro-
gramu v obci sme sa presunuli do časti Nižnoslanskej Bane, kde takis-
to vyzdobili a postavili pripravený máj mládenci pred budovou potravín. 
Prítomných privítal opäť zástupca starostu, sprievodným slovom sa k 
občanom prihovorila Edita Grančáková. Za kultúrny program tak v čas-
ti Nižnoslanská baňa ako aj v obci boli účinkujúci odmenení potleskom 
a snímaní do kamier a fotoaparátov.

Zo života našej materskej školy
13. február bol v našej materskej škole rozprávkový deň. Naše deti sa 
premenili na rôzne prekrásne, rozprávkové postavičky.Zrazu sa z diev-
čat stali princezné, včielky a víly a z chlapcov spidermani, rytieri, piráti 
a rôzne zvieratká. Chceli by sme vyzdvihnúť úsilie mamičiek pri prípra-
ve masiek svojim deťom na karneval. Deti sa už od rána tešili z karne-
valových kostýmov a zahrali sa rôzne súťaživé hry, za ktoré boli sladko 
odmenené. V popoludňajších hodinách sa karnevalu zúčastnili aj rodi-
čia, pre ktorých si deti pripravili krátky kultúrny program.
V mesiaci marec sa v priestoroch materskej školy uskutočnila prednáš-
ka o ústnej hygiene pod názvom ,,Deň veselých zúbkov.“ Rodičia spo-
lu s deťmi boli oboznámení prostredníctvom DVD ukážky a názornou 
ukážkou ako sa správne starať o svoj chrup. Akcia prebehla úspešne, 
rodičia a deti sa dozvedeli nové zaujímavé poznatky a mali radosť zo 
sladkej odmeny. Účasť na projekte nebola márna, nakoľko boli deti od-
menené vecnými cenami od organizátora projektu.
16.5.2013 sme pozvali mamičky našich detí, aby sme spolu s nimi oslá-
vili Deň matiek. Deti potešili svoje mamičky básňami, piesňami a ľudo-
vým tančekom. V závere slávnosti deti z lásky darovali svojim mamič-
kám kvety, ktoré vyrobili. Po vystúpení sme prítomné mamičky pohos-
tili a poďakovali sme im za účasť.
                                                                               Miroslava Herčková

Spoločenská kronika

Zrodil sa človek
voňavý kvet a hebký aksa-
miet.
Zrodil sa človek
a objavuje sa pozemský náš 
svet.

Narodili sa

Jana Keršáková
Erik Soják
Fabián Tomi
Emma Ducková

Uzavreli manželstvo

Na cestách života kráčaj-
te spolu, či vedú do kop-
ca alebo dolu, o seba opretí 
v každučký čas, v láske a 
svornosti až zbledne vlas.
Na spoločnej ceste životom 
prajeme veľa lásky, poro-
zumenia, šťastia a Božieho 
požehnania.

Ladislav Orosz a 
Lucia Krescanková

Lúčim sa ticho. Nemo. 
Neprevravím, lebo reč moja
dýcha spánkom pravým.
Nie plač a slzy zanechávam.
Nie bolesť, čo už dneska nebolí.
Len s rosou líham na noc 
k trávam,
len čo som rád mal 
– zanechávam.

Navždy nás opustili

Anna Kaššaiová
Helena Hudáková
Vladimír Gábor
Zuzana Dovčíková
Marta Benediktyová
Ondrej Krčmár
Magdaléna Drobná
Michal Beňo
Júlia Tomčová
Želmíra Barboličová

Rozlúčka s materskou školou 
Dňa 26.júna.2013 sme sa v obradnej miestnos-
ti rozlúčili so šiestimi predškolákmi, ktorí nastu-
pujú od septembra do základnej školy a stanú sa 
prváčikmi. V kultúrnom programe účinkovali čle-
novia ZPOZu a deti z materskej školy, k prítom-
ným rodičom a deťom sa v príhovore prihovoril 
zástupca obce a poprial deťom príjemné prázd-
niny a úspešný nástup do základnej školy. Ro-
dičia sa poďakovali svojim paniam učiteľkám za 
ich odvedenú prácu. Predškoláci boli odmenení 
za svoju prácu v škôlke malým darčekom. 
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                    Výstup na Repisko 2013

V sobotu 23.2.2013 so štartom o 8,00 hod. pred túrničkou sa usku-
točnil XVI. ročník výstupu na Repisko. Účastníkov výstupu privítal 
starosta obce a predseda KST Sosna. Predpovede počasia nena-
povedali nič dobré pre pripravovanú akciu. Malo pršať resp. pred-
povedali dážď so snehom. Obavy prípravného výboru sa nenapl-
nili, nakoľko ako teraz už vieme počasie nezlyhalo a to sa odzr-
kadlilo aj na účasti turistov, ktorých do kroniky bolo podpísaných 
145. Keďže nie každý účastník výstupu sa podpísal, odhadujem, 
že akcie sa zúčastnilo cca.200 turistov. Potešila nás aj skutočnosť, 
že výstupu sa zúčastnili aj bežkári, ktorí išli na vrchol cez Roštár-
sku pastvu. Táto zima je na snehovú nádielku bohatá, čo bežká-
rov teší.Atmosféra výstupu bola vynikajúca, čo potvrdili účastníci 
z celého okolia. Na Repisku čakalo na účastníkov občerstvenie vo 
forme teplého čaju a kto mal chuť mohol si ho vylepšiť troškou pá-
leného. O 11.00 hod. sa pristúpilo k losovaniu tomboly, ktorá pre-
biehala viac ako hodinu. Cien bolo veľa a boli hodnotné.
Čo sa týka bezpečnosti, každý účastník výstupu išiel na vlastnú 
zodpovednosť a našťastie nikomu sa nič vážne nestalo. Treba 
vyzdvihnúť aktivitu mladších turistov, ktorí veľkou mierou prispe-
li k zdarnému priebehu tejto akcie. Tiež chcem poďakovať vlajko-
nosičovi zástavy KST Sosna Jozefovi Plačkovi, ktorý je už v regi-
óne Gemer celebrita na turistických akciách.Nakoniec sa chcem 
poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie, obci Nižná Sla-
ná – jej vedeniu a KST Sosna za vykonanú prácu. Do budúcich tu-
ristických akcií prajem veľa zdravia, šťastia a veľa krásnych zážit-
kov z prírody a zo stretnutia s priateľmi.
                                                                        Vladimír Hajči

                                       Výstup na kopec Ždiar

 Dňa 1.6.2013 sa uskutočnil turistický výstup na kopec Ždiar vysoký 789 m. n. m.. 
Základom turistiky je fyzická kondícia a počasie. Otázka bola aké bude počasie. Mesiac 
máj v tomto roku ako taký v počasí priaznivý nebol. Nasledujúci mesiac jún tak isto aspoň, 
čo sa týkalo predpovede. Našťastie vyšla prognostika starostu obce, že počasie nebude 
ideálne, ale pršať nebude, čo sa našťastie aj potvrdilo. Účastníkov výstupu privítal organi-
začný výbor príhovorom. Zo začiatku to vyzeralo na nízku účasť, ale na lúke pod Ždiarom 
bolo v kronike zapísaných 150 účastníkov výstupu, čo je na súčasný ráz počasia sluš-
ný počet. Samotný výstup na kopec Ždiar, je venovaný deťom k sviatku MDD. V priesto-
roch OÚ starosta obce poďakoval z príležitosti 35.výročia výstupu na kopec Ždiar zakla-
dateľom (nestorom) tejto vydarenej akcie. Poďakovanie patrilo: pánom Milanovi Šmelko-
vi st., Milanovi Slovákovi, Jánovi Novotnému st., Štefanovi Jungerovi st., Jozefovi Tomá-
šikovi st., Martinovi Slovákovi st. za vynikajúci nápad a organizáciu tohto podujatia.Na 
lúke pod Ždiarom si prišli na svoje najmenší a najmladší účastníci výstupu, ktorí sa zapo-
jili do športových hier. Tak je to podľa môjho názoru správne, veď tento deň bol venova-
ný pre nich. K občerstveniu (guláš a pivo)  svojimi silami prispeli Jungerovci a „silná dvoj-
ka“ z pohostinstva pod Gaštanom. Na hojné a  hodnotné  ceny v tombole bol silný nápor, 
pretože  sa vypredali všetky lístky aj napriek menšej účasti oproti predchádzajúcim roční-
kom. Vynikajúcu náladu vylepšili naši mladí muzikanti, ktorí prítomným zdvihli adrenalín 
a spoločne si zaspievali a aj zatancovali. Preto treba poďakovať okrem účastníkov výstu-
pu aj členom KST SOSNA ktorí tombolu a lístky na guláš predávali a všetkým, ktorí pris-
peli k zdarnému priebehu turistického výstupu na kopec Ždiar. Veď dobrý výstup vlastne 
končí šťastným zostupom.                                                                    Vladimír Hajči

 V rámci lesníckych dní, ktoré prebiehajú na celom Slovensku, sa aj 
pracovníci Lesov SR, odštepného závodu Rožňava pripojili k tejto ak-
cii. Lesnícke dni začínajú vždy od 22. apríla – Dňa zeme a postupne 
po jednotlivých dňoch robia pracovníci lesov akcie s deťmi. Do tunaj-
šej školy zavítali 22. mája.  „Lesnícky deň“ sa z dôvodu nepriaznivé-
ho počasia uskutočnil v priestoroch pred základnou školou. Zúčast-
nili sa ho žiaci 1-7. ročníka spolu so svojimi učiteľkami. V úvode pani 
riaditeľka privítala všetkých zúčastnených – pracovníkov Lesov SR, 
deti, pánov učiteľov a starostu obce. Po úvodných slovách sa o ce-
lodenný zaujímavý program postarali organizátori tejto vydarenej ak-
cie. Všetky deti mali veľký zážitok nakoľko si mohli zasúťažiť a zme-
rať sily v rôznych súťažiach – ako prešmyčky, rezanie dreva, ťaha-
nie fliaš – manuálne zručnosti, ekosystém, logiko, puzzle, maľovanie 
a iné. Žiakom  boli prednášané aj prednášky o feromónových lapa-
čoch a o ochrane prírody. V závere žiaci po vylúštení tajničky dosta-
li sladkú odmenu.Bol to nádherný a zaujímavý deň pre všetkých zú-
častnených.
                                                                                Ing. Martin Slovák

Lesnícky deň v Základnej škole s materskou školou

             Víťaz III. ročníka futbalového turnaja „Gemer cup – 2013
                                          v Gemerskej Polome“
                                               Vypekári  N i ž n á   S l a n á   
  Po 3. mieste  v ročníku 2011 a IV. mieste v roč. 2012 dosiahlo mužstvo z Nižnej Slanej vyni-
kajúci úspech, keď v III. ročníku - 2013 / hralo sa v mesiacoch apríl – jún 2013 – každý piatok/
sa stali víťazom. V minulých dvoch ročníkoch pod názvom „Piati skalní Nižná Slaná“ a v tomto 
pod názvom Vypekári Nižná Slaná, za účasti 11 mužstiev z Rožňavy, Betliara, Gemerskej Po-
lomy, Nižnej Slanej a Dobšinej, po pekných súbojoch veľmi milo prekvapili už v základnej sku-
pine, kde obsadili 2 miesto.
 Cez semifinále sa prebojovali do finálového turnaja, ktorý sa odohral dňa 7. 6. 2013 tak ako aj 
prechádzajúce zápasy na multifunkčnom ihrisku v Gemerskej Polome. 
Na okraj veľké poďakovanie  patrí obetavým usporiadateľom na čele s p. Štefanom  
D o r č á k o m.
   V priebehu finálového turnaja vyhrali nad 3. mužstvom po základnej časti – FC Scharks Ge-
merská Poloma  4 : 3, v druhom zápase nad Los Galacticos Rožňava / 4.mužstvo / v pomere 
8 : 6 a v zápase s favoritom turnaja mužstvom Dream team Rožňava / 1.miesto po základnej 
časti/ už od začiatku nenechali nikoho z prítomných na pochybách, že to s prekvapením mys-
lia vážne. Po veľmi dobrom zápase zdolali favorita v pomere 6 : 3.
Za bojovnosť ako aj prístup k celému turnaju sa prítomní zhodli, že pohár je v správnych ru-
kách. Mužstvo okolo kapitána Miroslava S e m e n a , hráčov  Dušana  V a l k a, Matúša  G e l 
d u,  Jakuba   Ď u r i č e k a  a  ostatných ukázalo, že vzorným prístupom a svojím futbalovým 
umením sú prísľubom do budúcnosti.
     Poďakovanie patrí obci Nižná Slaná a v neposlednej miere p. Ondrejovi Jungerovi, za za-
bezpečenie pravidelnej dopravy na zápasy, ako aj dresov a trenírok, ktoré nám, zabezpečil p. 
Junger ešte v minulom ročníku. Putovný pohár bude umiestnený na obecnom úrade v Nižnej 
Slanej.
                                                                                                   Pavel Fecko – vedúci mužstva 


