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VIANOCE U NÁS

Do dvorov vstúpil akýsi pokoj,
v kozube drevo do ticha praská.

Sviatočná vôňa sa šíri vôkol,
  pod stromcom darček a v srdciach láska.

Za oknom počuť koledy detí,
zvoncami snehy v oblakoch budia.
Na nebi hviezda betlemská svieti

zázračná bije hodina ľudia!

       V zopätých rukách kostolnej veže
     ďakuje človek za Božie dary.

      Z túrničky znejú dedinou spieže,
        v jasličkách leží Ježiško malý.

 Speváci ako anjeli v krojoch,
  tak ako starí otcovia, mamy,

     spievajú v našich kostoloch oboch:
     Ježiško malý prebývaj s nami.

                                                  
                                    Jozef Tomášik ml.

                       Vážení spoluobčania.
 V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného života prišiel čarovný čas, 
čas Vianoc, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia. Čas, svi-
atočný a výnimočný keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si 
popriali vzájomnú úctu a lásku. Veď vianoce sú predovšetkým sviat-
kami rodiny a domova. Stretávať sa s celou rodinou pri prestretom 
stole preplnenom sviatočnými jedlami a pri vyzdobenom stromče-
ku. Na jagajúci sa stromček, štedrovečernú večeru a okamihy krás-
nych pocitov vo vnútri našej duše  sa nedajú ničím nahradiť,  teší-
me sa na  to všetci. Najviac však naše deti, pre ktoré má  tento čas 
osobitné  kúzlo.  Je  to  čas  očakávania,  krásnych  rozprávok,  dobrôt 
a darčekov pod stromčekom. Nie každý môže darovať svojim deťom 
všetko, no nemali by sme zabúdať, že darček darovaný z lásky oso-
bitne poteší, darujme svojim deťom hlavne  lásku a pocit domova.  
           Tento čas je však aj časom bilancovania pre nás dospelých.  
Pri tejto príležitosti vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za 
vašu prácu v tomto roku. Za prácu vykonanú vo vašich domácnos-
tiach, na vašich pracoviskách, ako aj za prácu v prospech našej obce.
Želám vám, milí spoluobčania radostné a pokojné prežitie vianoč-
ných sviatkov, aby sa vám splnili Vaše sny, priania a predsavzatia. 
Našim deťom želám bohatého Ježiška, aby pod vianočným stromče-
kom našli ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali. Zvlášť chcem po-
zdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie 
a veľa psychických a fyzických síl. Onedlho si budeme šampanským 
pripíjať na Nový rok, na rok 2013. Nech povestná trinástka na jeho 
konci nám všetkým prinesie veľa, zdravia, šťastia a spokojnosti, viac 
pracovných príležitostí pre všetkých, aby sa pokoj v duši načerpaný 
počas sviatkov preniesol na celý budúci rok, aby sme spolu hľadali 
cesty, ktoré nás spájajú a zabudli na cesty, ktoré nás rozdeľujú. 

„Daj Boh šťastia tejto obci, všetkým ľuďom v nej“.

                                                                                Ing. Ján Vieloha
                                                                                  starosta obce

Zo života ZPOZu
  Život vie krásny byť len krásou človeka,
preto sa všade s ním vítaš už zďaleka.
I keď si v zdanlivej samote prostred poľa,
kde v tichu úroda dozrieva dookola,
i v tejto zdanlivej samote s ľuďmi si,

z dlaní vyrástli kvety a klasy žít.

  Aj v druhom polroku roka 2012 naši spoluobčania oslavovali svoje životné jubileá. 
Jubilujúcich spoluobčanov navštívili členovia ZPOZu a poblahoželali im. 75 rokov 
svojho života oslávili pani Júlia Jungerová, Michal Demjan, Matej Hutník, 80 rokov 
Emanuel Rafajdus, Mária Fecková, Zuzana Stankovičová, Mária Vielohová, Magdaléna 
Olexová, a 95 rokov pani Mária Keršáková. Želáme Vám, aby ste svojou láskou a dobrým 
srdcom ešte dlhý čas dokázali potešiť všetkých, ktorí vás majú radi a ktorí vám prajú veľa zdra-
via, šťastia a lásky. Nech dni vášho veku sú slnečné, prehriate vďačnosťou vašich drahých.
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              Chata v Poliačkach 
                dostala nový šat
  Naša chata na Poliačkach je pomerne vyťažená či v letných ale-
bo v zimných mesiacoch. Navštevujú ju občania z blízkeho i ši-
rokého okolia, ktorí sú z vytvorenými podmienkami veľmi spokoj-
ní. V letných mesiacoch sme sa rozhodli na chate vykonať prá-
ce, ktoré by spríjemnili návštevníkom pobyt na chate. Vymaľova-
li sme interiér, zakúpili sme nové vybavenie do izieb a do kuchy-
ne, v jesenných mesiacoch sme sa sústredili na exteriér chaty, 
pri ktorom sme najprv previedli murárske práce a potom maliar-
ske práce. V blízkosti chaty sa nachádzajú drevené posedenie a 
ohnisko, na ktorom si môžu návštevníci dopriať opekané a grilo-
vané špeciality, alebo dobrý kotlíkový guláš. Chata sa nachádza 
v lesnom atraktívnom prostredí, kde môžu rodičia s deťmi využí-
vať strávený čas aj vychádzkami a zberom lesných plodov. 
                                                                                Marian Černaj

                       Realizácia opatrení na ochranu                                   
                    pred povodňami
    Na základe Dohody č.8/§50j/2012/R boli v našej obci na podporu za-
mestnanosti a na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami za-
mestnaní 6 uchádzači o zamestnanie na obdobie 6 mesiacov.    
Práce na realizácií ochrany pred povodňami pokračovali až do jesen-
ných mesiacov, pracovníci ukončili svoju činnosť posledným októbrovým 
dňom. Vzhľadom na to, že Ján Gunár a Ján Junger si našli inú prácu  
ukončili svoju činnosť a namiesto nich obec našla náhradníkov Radka 
Galajdu a Petra Ambróza. Uchádzači o zamestnanie sa opäť podieľali 
hlavne na prácach pri oprave regulácie potoka, pri jeho čistení a na osa-
dení drevených žúmp. Svojou činnosťou prispeli na krajšom a príjemnej-
šom vzhľade našej obce za čo im patrí poďakovanie nás všetkých.    
                                                                                             Milan Junger

Aktivačná činnosť
    Aktivačné práce pokračovali aj v druhej polovici roka 2012. V let-
ných mesiacoch uchádzači pracovali na prácach ako boli kosenie, 
hrabanie verejných priestranstiev a miestneho cintorína, čistili rigo-
ly, prevádzali zber plastov, zber elektronického odpadu, zber posy-
pového materiálu na miestnych komunikáciách. Podieľali sa na upra-
tovaní obecných budov, kinosály, chaty Poliačky. V jesenných mesi-
acoch prevádzali ostrihávanie stromčekov, okrasných kríkov, uprato-
vanie parkov, prevádzali drobné stolárske práce. V mesiacoch sep-
tember a október zabezpečovali zber konárov, lístia, záhradného od-
padu a podieľali sa na prácach, ktoré prispeli ku krajšiemu životné-
mu prostrediu v našej obci.                                               Milan Junger

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
      29. augusta sme si pripomenuli 68. výročie vypuknutia 
Slovenského národného povstania položením vencov v miest-
nom parku a spoločne občanmi Henckoviec pri pamätníku na 
Pališove. Tradične osláv sa zúčastnila len hŕstka občanov obce. 
K prítomným sa prihovoril zástupca starostu obce pán M.Šmel-
ko a báseň zarecitovala Bc. S. Čipková. Pri pamätníku na Pali-
šove sa k prítomným prihovorila starostka obce Henckovce pani 
V. Nemcová.

Slovenské národné povstanie
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  V piatok, 29.6. sme sa rozlúčili so školským rokom 2011/12. 
Rozlúčka prebiehala v telocvični základnej školy. Po zhro-
maždení sa žiakov a učiteľov v priestore telocvične odznela 
štátna hymna a slova sa ujala riaditeľka školy. 
Krátke zhodnotenie prospechu a správania sa žiakov vyvr-
cholilo v oceňovaní tých najlepších z nich. Niektorí si odnies-
li knižky, iní drobné sladkosti a na tri naj-triedy čakali slad-
ké torty.   Najdojímavejšou časťou programu bola rozlúčka 
s deviatakmi. Tí si pripravili vlastný príhovor a častušky a 
na záver zaspievali rozlúčkovú pieseň “Záverečná”. Rovna-
ko ako s deviatakmi sme sa rozlúčili aj s niektorými peda-
gógmi, ktorí týmto školským rokom končia svoje pôsobenie 
na našej škole. Po slávnostnom programe sa žiaci odobrali 
do svojich tried pre vysvedčenia. Tým, ktorí usilovne praco-
vali počas celého školského roka určite svedčia. 
                                                         Mgr. Janka Nemčková

Rozlúčka so základnou školou

  26. júna sme sa rozlúčili v obradnej sieni obecného úradu 
s deťmi z predškolského zariadenia, ktoré ukončili povinnú 
školskú dochádzku v materskej škole a vyprevadili ich do zá-
kladnej školy, kde nastúpili 3. septembra. Do prváckych lavíc 
v septembri zasadli  Dominika Fisherová, Andrejka Značko-
vá, Jožko Gunár, Mirko Prónai, Kubko Pišta, Sandrika Još-
čáková, Nikolka Surová, Marianka Poradská. Na ceste za 
vzdelávaním im prajeme veľa úspechov.

Rozlúčka s materskou školou

  FO TJ Baník Nižná Slaná zakončil sezónu 2011-2012 Memoriálom Mi-
lana Šlosárika, ktorý sa uskutočnil tradične na začiatku júla na našom 
ihrisku. V krásnom letnom počasí sa ho zúčastnilo osem mužstiev z oko-
lia, jedno dokonca od Košíc. Večer pred turnajom nám popršalo a tak 
na kvalitnom a výborne pripravenom ihrisku sa mohli dokonale vyšantiť 
všetci milovníci tohto krásneho športu. Najlepšie to išlo mužstvu The Blu-
es z Košíc, ktorí sa stali aj víťazmi turnaja pred mužstvami Vlachova a N. 
Slanej. Po ukončení sa všetci občerstvili gulášom, kofolou či pivom, ktoré 
bolo nami zabezpečené. Všetko to ukončila večerná disco na Trojici, kto-
rú organizoval náš klub. Ďakujem všetkým za pomoc pri organizácii ako 
i za účasť. Dúfam, že sa stretneme so všetkými i na budúcom ročníku. 
                                                                           Milan Petergáč predseda TJ

Narodili sa

Branislav Šlosárik
Jozef Grančák

Navždy nás opustili

......Smútok a ticho visia vo 
vzduchu.
Chodníky zastali spolu s ča-
som.
Posledné kroky zanikli v snehu.
Len vôňa nažitého a tušeného 
zostala.
Tak tichučko a s pokorou od-
chádzajú dobrí ľudia....

Mária Petergáčová rod. Krčmá-
rová
Mária Petergáčová rod. Ďuriče-
ková
Helena Maková
Mária Škopíková
Ondrej Prok
Edita Šniererová

       Spoločenská kronika

               Človiečik kričí. 
           Aj, hľa, svetlo sveta!
          Na nebi Boh mu zažal 
                    hviezdičku.
      Neha a krása. Madona  a dieťa.
        Aj zázrak skrytý v prvom 
                hlasnom výkriku.

SPOMÍNAME

 Spomíname dňa 
30.11.1982 kedy pred 
30 rokmi sa pobral do 
večnosti v 58 roku svojho 
života, náš milovaný otec, 
starký, brat, človek s dob-
rým srdcom 
Ján Grančák st. z Nižnej 
Slanej obce. 
Kto ste ho poznali a mali 
radi, prosím spomínajte 
spolu s nami.
 Spomínajú na neho dcé-
ry Soňa a Alena, vnuč-
ky Alenka, Soňka, Ma-
rianka, Monika, Lacko, 
krstné deti 
Monika a Lacko.
 

TJ FO Nižná Slaná
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 Národný výstup na Kriváň 2012 sa uskutočnil dňa 18.8.2012 po 
značkovaných chodníkoch od Troch studničiek a Štrbského plesa. 
Tradičné podujatie malo v tomto roku aj charitatívny charakter. Na sa-
mom vrchole Kriváňa sa predávalo čapované slovenské pivo, výťa-
žok z neho bol venovaný na obnovu turistickej trasy. Naša malá sku-
pinka turistov vyrazila v skorých ranných hodinách z troch studničiek. 
Za priaznivého počasia sme dosiahli vrchol Kriváňa, Počas nášho 
výstupu sme mali pekné slnečné počasie, cestou sme stretli smelé 
kamzíky, ktoré sa nebáli našej prítomnosti.
                                                                               Martin Gazdík

Národný výstup na Kriváň

    Sezónu hasičských pretekov začali naši požiarnici na   celoob-
vodovom kole previerok pripravenosti DHZ, ktoré sa konalo dňa 
16.6.2012 v obci Kunová Teplica. Na súťaži sa zúčastnili 4 žen-
ské 16 mužských  družstiev, ktoré súťažili  v disciplínach  poži-
arny útok s vodou a štafeta na 400m. Podujatie sa konalo na pri-
pravenom ihrisku obce Kunová Teplica, v úvode súťažiacich po-
zdravili predseda OV DPO M. Kapusta a starosta obce 
PaedDr. M. Bársony. Preteky odštartovala štafeta na 400m. 
v ktorej dorastenci dosiahli čas 81,34s. a muži 83,37s., potom 
nasledoval požiarny útok s vodou kde dorastenci dosiahli čas 
21,97s. a muži 19,15s. súčet oboch časov znamenal celkove 
druhé miesto pre dorastencov a tretie miesto pre mužov na PP 
DHZ 2012.  Potom nasledovali ďalšie súťaže  „ Pohár staros-
tu obce Slavošovce, Putovný pohár Kolomana Holéczyho, Pu-
tovný pohár ZČ DPO SR, Gemerský pohár“ a rok sme ukonči-
li účasťou na súťaži „O pohár starostu obce Vlachovo“ kde ča-
som 18,68s. prekonali svoj rekord z roku 2011 o 14 stotín se-
kundy.
Za vzornú reprezentáciu obce  patrí poďakovanie členom OHZ   
J. Tomášik, J. Gelda , O. Junger, M. Drobný, L. Greško, L. Tóth, 
O. Lórinc, M. Bober, D. Valko, M. Gazdík, Š. Müller, O. Junger, 
M. Grančák. 

OHZ – Nižná Slaná

  Dňa 25. augusta 2012 sme sa zúčastnili 18. ročníka výstupu na Tu-
reckú, ktorý bol spojený s odovzdávaním vyhliadkovej veže na vrcho-
le Tureckej (953,4m.n.m). Po príhovore starostu obce Rudná, zástup-
cu, realizátora stavby  a zástupcu KST bola vyhliadková veža sláv-
nostne otvorená pre verejnosť. 
Program pokračoval na lúke neďaleko chaty Turek, kde zúčastne-
ných čakalo  občerstvenie aj guláš, ktoré zabezpečila obec Rudná 
a miestni poľovníci. Záverečným bodom programu bolo vylosovanie 
tomboly.                                                                        Martin Gazdík

Turistický výstup na Tureckú

   29.9.2012 sa priatelia turistiky a baníckej tradície, stretli  na námes-
tí pred Rožňavskou  radnicou na 9.ročníku po stopách starej banskej 
činnosti, ktorú organizuje KST Sosna Nižná Slaná v spolupráci s Ob-
cou Nižná Slaná a Baníckym spolkom Bratstvo v Rožňave. Účast-
níkov akcie privítal zástupca mesta Rožňava, predseda baníckeho 
spolku Bratstvo a predseda KST Sosna Nižná Slaná. Na akcii sa zú-
častnilo cca 50 turistov. Trasa viedla z Rožňavy cez banské polia nad 
Rožňavskou baňou smerom na Tureckú, kde na vrchole Tureckej je 
postavená vyhliadková veža, ktorá bola postavená obcou Rudná a jej 
slávnostné odovzdanie bolo spojené XVIII. ročníkom výstupu na Tu-
reckú. Trasa pokračovala po zelenej značke smerom na Zeme, Re-
pisko a záver 21 km túry sa zakončil v prírodnom amfiteátri sv. Troji-
ce v Nižnej Slanej. Turistov po namáhavej 6 hodinovej trase čakal vý-
borný kotlíkový guláš ktorý navaril v spolupráci s členmi KST Sosna 
Š.Muller. Nechýbalo  čapované pivo. 
Akciu financovala obec Nižná Slaná a istou čiastkou na tomto občer-
stvení prispel banícky spolok Bratstvo. Na budúci ročník to bude  opa-
čne. Pôjde sa z Nižnej Slanej do Rožňavy po tej istej trase a záver 
bude v priestoroch baníckeho múzea v Rožňave, kde nám priatelia 
z baníckeho spolku Bratstvo oplatia to, čo sme im ponúkli my. Všet-
kým  ktorí máte záujem o tradície baníctva a turistiky odporúčam prej-
sť sa po tejto trase a navštíviť banícke múzeum v Rožňave. Budete 
prekvapení ako za akých podmienok naši predkovia pracovali, aby 
uživili svoje rodiny. Som presvedčený, že väčšina obyvateľov túto ex-
pozíciu nenavštívila. 
 Pozitívne na akcii bolo počasie, ktoré bolo ako na objednávku 
a s tým spojená aj dobrá nálada a pohoda turistov, ktorí si pochvaľo-
vali dobre zorganizovanú akciu. Spolu sa tešíme na 10. ročník pocho-
du Po stopách starej banskej činnosti na budúci jubilejný rok, na kto-
rý Vás všetkých srdečne pozývam.
                 Vladimír Hajči

Po stopách starej banskej činnosti


