
Nižnoslanské

Noviny
Prihováram sa k vám milí 

spoluobčania !
Opäť je tu čarovný čas Vianoc,  keď sa stretávajú rodiny, príbuzní 
a priatelia, keď si všetci sadáme k spoločne prestretému stolu. 
Čas, kedy sa snažíme v tom neustálom zhone aspoň na malú 
chvíľu zastaviť sa a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto 
roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú 
ďaleko, ba dokonca niektorí bohužiaľ nie sú medzi nami. Spoločne 
prežité chvíle so svojimi blízkymi, chvíle radosti, pokory a odpus-
tenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachova-
jme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a 
porozumenia. 
Keďže sa blíži pomaly aj koniec roka 2011 je tento čas je aj časom 
bilancovania. Na sklonku roka Vám preto chcem, vážení spoluob-
čania, poďakovať za vašu prácu v tomto roku. Za množstvo vyko-
nanej práce pri fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich 
pracoviskách, za prácu v prospech našej obce. 
Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som vám zaželal nielen 
v svojom mene, ale aj v mene pracovníčok obecného úradu a po-
slancov obecného zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie via-
nočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili vaše priania, očaká-
vania a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si pod vianočným 
stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali.  
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky.                                         
                                    Ing. Ján Vieloha, starosta obce

 Vianočná

Keď aby pri ozdobenom stole nik nechýbal ma-
mička dbá, 
a štedrú večeru začne otcova pokorná modlitba ... 
....je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Keď sa zaligoce v detských očkách odraz stromče-
ka,
a šťastím zvýska pri odbaľovaní každého darče-
ka ....
.....je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Keď ten najštedrejší dar spoznáme vo vrúcnom 
objatí,
a na chvíľočku sa ocitneme v nostalgickom zaja-
tí .....
.....je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Keď polnočnú omšu ohlási hlasný kostolný zvon,
A naše kroky vedú za Ježiškom do noci von ....
.....je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Všetky náklady na výrobu a distribúciu novín hradí Obec Nižná Slaná

  Nižná Slaná
     1363 - 2011

Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí popri boku,
veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány zdaria
želám zo srdca
svojim spoluobčanom 

Č. 2

Mikuláš
Na milého starého dedka odetom v červenom 
kabátci a červenej čiapke, s dlhou bielou bra-
dou a typickou bakuľou s  úsmevom na pe-
rách sme si akosi zvykli. U nás je to Mikuláš, 
inde Santa Claus, či Ded Maróz. Nezáleží nám 
na tom ako sa kde volá. Prichádza  k nám kaž-
doročne šiesteho decembra. Spolu s dobrou 
náladou prináša deťom aj kopec sladkostí. 
Mikuláš nezabudol ani teraz na naše deti 
a privítal ich častiach našej obci. Sladkosťami 
potešil 224 detí. Deti boli príjemne prekvape-
né, niektoré sa radovali, iné sa Mikuláša báli. 
Hlavné však je, že do našich rodín priniesol 
povzbudzujúcu náladu a predvianočnú atmo-
sféru.
                                              Bc. Sylvia Čipková
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                                     UZNESENIE
         z rokovania obecného zastupiteľstva
                       dňa 10. augusta 2011

Obecné zastupiteľstvo
6/3/2011 schvaľuje
vysporiadanie vlastníctva parciel vo vlastníctve obce Nižná Slaná vydržaním 
v zmysle § 11 zákona č. 180/1995 Z. z . o opatreniach na usporiadanie vlast-
níctva k pozemkom znení a to tak, že si nebude robiť nároky vlastníctva ( spo-
luvlastníctva ) k parcelám, ktoré sú predmetom vydržania. (Cena za m² je na 
návrh finančnej komisie stanovená  na 2€/m². )

Na základe pozmeňovacieho návrhu poslankyne A. Benedikovej bola cena sta-
novená na 1,70€/m².

6/3/2011-1 schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch v školstve v zmysle ustanovení § 
6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov s ustanoveniami zákona č. 245/200/ Z. z o výchove a vzdelávaní ( školský 
zákon ) - 4. finančné pásmo nákladov potravín na jedno jedlo pre všetky veko-
vé kategórie stravníkov v základnej škole.

Príspevok zákonného zástupcu :

Materská škola    1,27 €
Základná škola 6-11 rokov  1,09 €
Základná škola 11-15 rokov 1,16 €
Dospelí    1,26 €

6/3/2011-2 schvaľuje
súhlas na umiestnenie prístroja - prevádzka stávkovej kancelárie TIPSPORT 
– za účelom prevádzkovania kurzových stávok - v priestoroch Espresso bar 
Pohoda Nižná Slaná za dodržania podmienok vyplývajúcich zo zákona č. 
171/2005 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov. Zároveň OZ žiada dolo-
žiť kópiu dodatku k zmluve medzi mandantom TIPSPORT SK, a.s. a mandatá-
rom Adriánom Špinerom upravujúcu odst. IV Mandátnej zmluvy uzavretej dňa 
28.7.2011.

7/2/2011 konštatuje
priebežné plnenie uznesenia
č . 1/3/2010-2 ktorým OZ poveruje
Starostu obce súčinnosťou pri zmene katastrálnej hranice Nižná Slaná -  Kobe-
liarovo v časti Kobeliarsky mlyn bez zmeny právnych vzťahov k pozemkom.

Priebežné plnenie uznesenia č.6/6//2010-3 ktorým OZ poveruje
starostu obce Nižná Slaná Ing. Jána Vielohu prípravou a uzatvorením kúpnych 
zmlúv na odpredaj uvedených bytov. – 
uhradená plná cena za  4 byty  -  -3 byty sú prevedené správou 
katastra, 
zaplatené 4 splátky  - predaj 5 bytu
zaplatená 1 splátka za kúpu  6 bytu –
priebežné plnenie uznesenia č. 6/5/2010-1 ktorým OZ poveruje
starostu obce Nižná Slaná Ing. Jána Vielohu prípravou a uzatvorením kúpnych 
zmlúv na odpredaj pozemkov – 
*    uhradené 10 splátok za pozemky ( 2 komplet vyplatené )
7/3/2011 schvaľuje
návrh na vyradenie drobného hmotného a neupotrebiteľného majetku v Zá-
kladnej škole s MŠ Nižná Slaná, ktorý predložila inventarizačná komisia pri ZŠ 
s MŠ Letná 14, č. j. 316/2011 zo dňa 10.08.2011. Rozhodnutie a Návrh na vy-
radenie tvoria prílohu tejto zápisnice.
7/3/2011-1 berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce Nižná Slaná JUDr. Margity Petrovej č. j. 
457/2011 zo dňa 09.11.2011.Kópia správy tvorí súčasť tejto zápisnice.
7/3/2011-2 schvaľuje
na návrh starostu obce Ing. Jána Vielohu a v zmysle Štatútu obce Nižná Slaná 
schváleného uznesením č. 4/3/2003 zo dňa 30.04.2003, § 40 za aktívnu prá-
cu a významný podiel na rozvoji obce pri príležitosti životného jubilea 50 ro-
kov vecný dar vo výške 50 EUR – Viere Spišákovej, bytom ul. P.J.Šafárika 222, 
Nižná Slaná
                                                              pokračovanie na druhej strane

TJ FO Baník Nižná Slaná
 Skončila jesenná časť futbalových majstrovstiev a mne prináleží 
zhodnotiť aká vlastne bola. Všetkým tým, ktorí sa podieľajú akýmkoľvek 
spôsobom na fungovaní klubu, či reprezentovaní našej obce patrí veľký 
obdiv a vďaka za ochotu, čas a vôľu urobiť niečo pre iného, aj keď výsled-
ky či hra neboli vždy uspokojivé, k čomu sa podpísalo hlavne nestabilita 
kádra, musíme byť a hlavne chceme byť skromní. Veď v dnešných zlých 
časoch, podporených krízou nemôžeme myslieť len na šport, ale hlavne 
na prácu, ktorá tu v našom okolí je bohužiaľ nedostačujúca. Hráči musia 
za prácou dochádzať do vzdialených miest a tým sa znižuje herná kvalita 
mužstva. 
 Nakoniec by som chcel všetkým popriať do jarnej časti veľa zdra-
via, šťastia a športových úspechoch. Funkcionárom pevné nervy, odhodla-
nia a vôľu aj naďalej pracovať pre dobré meno klubu ako aj vlastnej obce. 
Nakoniec moje poďakovanie patrí obecnému úradu za podporu a financo-
vanie klubu, starostovi obce a všetkým tým, ktorým šport a hlavne futbal 
v našej obci nie je ľahostajný.
                                                                                              Ján Pitoňák
                                                             predseda TJ FO Baník Nižná Slaná

Prevencia pred 
povodňami
Na základe Dohody č.6/§50j/NS/2011 
bolo v našej obci  na podporu za-
mestnanosti a na realizáciu opatre-
ní na ochranu pred povodňami za-
mestnaných 6 uchádzačov o zamest-
nanie, ktorý svoju činnosť ukonči-
li k 30.9.2011. Pracovníci, ktorí vyko-
návali uvedené práce previedli opra-
vu regulácie miestneho potoka v obci 
v dĺžke 650 metrov. V časti obce Niž-
noslanská Baňa vyčistili koryto od ná-
nosov a odpadu v dĺžke 350 metrov. 
Touto cestou sa chcem všetkým zú-
častneným poďakovať za ich odve-
denú prácu.
                                  Milan Junger

OHZ Nižná Slaná
Preverenie zručnosti najlepších hasičov v Gemer-
skom regióne sa uskutočnilo dňa 17.septemb-
ra 2011 v obci Teplý vrch, ktorá má  bohatú hasič-
skú históriu. Jubilejný XX. Ročník pohárovej súťa-
že dobrovoľných hasičských zborov z okresov Rož-
ňava , Revúca a Rimavská sobota Gemerský Po-
hár sa konal v areály Základnej Školy s Materskou 
školou . Zišlo sa tu 10 družstiev v kategórii Muži, 
2 družstvá v kategórii Ženy, 3 družstvá v kategórii 
Ženy dorastenky a 3 družstvá v kategórii Muži do-
rastenci. 
Ani skoré ranné vstávanie a dlhá cesta autobusom 
neubrali našim hasičom nič na odhodlaní čo najlep-
šie reprezentovať obec a znovu potvrdiť svoju zruč-
nosť. Čas 20.57 s. po prvom útoku nás zaradil na 
druhé miesto, ktoré sme si časom 19.79 s. v dru-
hom útoku úspešne obhájili. Pre zaujímavosť ešte 
uvediem časy víťazných družstiev v kategórii Muži 
15.92 s. Revúčka a Dorastenci 16.00 s. Čerenčany, 
tieto družstvá patria medzi najlepšie na Slovensku 
takže máme čo doháňať. 
Po úspešnej sezóne 2011 bola na technike preve-
dená zimná údržba a je znova v pohotovosti, pri-
pravená na ďalšiu sezónu. V nastávajúcom ob-
dobí ostáva členom výboru DHZ zorganizovať do 
15.1.2012 Výročnú členskú schôdzu DHZ, ktorá 
urobí za sezónnou 2011 definitívnu bodku.
                                                          Milan Šmelko 
                                           zástupca starostu obce 

                                     UZNESENIE
         z rokovania obecného zastupiteľstva
                       dňa 9. novembra 2011

 Kúpime
 Kúpime stavebný pozemok v obci 
 Nižná Slaná kontakt tel.: 0903 500 778,     
 0904 215 660
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2/
Poslanci obecného zastupiteľstva vykonali v dňoch od 21.10.2011 do 
07.11.2011 anketový prieskum medzi občanmi obce Nižná Slaná s cieľom 
zistiť názor občanov k prevádzke úpravárenského komplexu v časti Niž-
noslanská baňa.

Občania obdržali anketový lístok s otázkou : 
 „Súhlasíte so spustením prevádzky úpravárenského komplexu v časti 
obce Nižnoslanská baňa- „ Zariadenie na zhodnocovanie odpadov v úpra-
várenskom komplexe Nižná Slaná“ tak, ako to bolo prezentované na ve-
rejnom prerokovaní dňa 25.7.2011?

                            
                     áno               nie
Po ukončení diskusie za prítomnosti poslancov OZ boli otvorené schrán-
ky z uskutočnenej ankety. Poslanci skontrolovali a spočítali anketové líst-
ky s nasledovným výsledkom.

Z celkového počtu oprávnených občanov  913 ( obec 537, časť Nižno-
slanská baňa 376) sa v ankete vyjadrilo 635 obyvateľov – (v obci 419 
a časti Nižnoslanská baňa 216 )

Odpoveď áno označilo 365 občanov
Odpoveď nie označilo 270 občanov
Anketový lístok s neoznačením ani jednej možnosti odovzdalo 8 občanov

                           Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Slanej
                                                      dňa 9. novembra 2011

Zapisovateľ zápisnice :     Beérová Soňa

Overovatelia zápisnice : Beňo Stanislav
                                                    Benediková Agnesa

bola zvolená návrhová komisia v zložení :    Maková Nataša
                                                                            Spišáková Viera
                                                                            Anderková DarinaK materiálom obecného zastupiteľstva boli - nebo-

li počas rokovania vznesené pripomienky a návrhy 
poslancov OZ.

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta 
obce Ing. Ján Vieloha
Informoval poslancov o žiadostiach :
• Slovenská pošta – žiadosť o výmenu okien
• Štefan Tomášik – spevnenie brehu v miestnom 

potoku
• Žiadosť o zapísanie ťažnej veže, ako národnej 

technickej pamiatky

V diskusii vystúpili občania obce, 
starosta obce, poslanci OZ: 

• Štefan Bolaček
• Poslanec OZ Pavel Fecko
• Poslankyňa Agnesa Benediková
• Poslanec Stanislav Beňo

• 1/ Štefan Bolaček 
• Kedy a či sa uskutoční oprava strechy a výmena okien v druhej polovici budovy s.č. 84 – 

bývalá kolkáreň
•  – na všetky otázky odpovedal starosta obce – áno, je to priorita obce, akonáhle budú 

volné finančné prostriedky 
• Prečo nie ja zasadnutie OZ v časti Nižnoslanská baňa – dôležité zasadnutie OZ na kto-

rom budú poslanci OZ rokovať o VZN obce na rok 2012 sa uskutoční v priebehu 3-4 týž-
dňov a toto zastupiteľstvo bude v časti Nižnoslanská baňa.

• Klub mladých v časti Nižnoslanská baňa odovzdali mládeži a už ich chodia kontrolovať 
čo tam robia, prečo obec prenajíma obecné priestory za poplatok a či sú priestory budo-
vy kolkárne zapísané v majetku obce.

• V priestoroch klubu mladých bol starosta obce s pracovníčkou OÚ p. Čipkovou, nebol na 
kontrolu, ale bol sa pozrieť, miestnosť bola otvorená, bolo tam otvorené okno, boli tam 
položené činky – upozornil prítomných, že je to malá miestnosť a keď tam bude rozlože-
né náradie na cvičenie pre troch chlapcov, ktorí cvičia, aký priestor ostane pre ostatných, 
ktorí tam budú tráviť voľný čas, upozornil ich, že nakoľko sú to nové priestory aby pri le-
pení plagátov na steny nedošlo k poškodeniu omietky. Za prenájom nebytových priesto-
rov je v cenníku miestnych poplatkov určená cena za prenájom miestností a priestorov 
KD, ako aj priestoru amfiteátra Trojica. Samozrejme že budova č. 84 je zapísaná v majet-
ku obce.

• Prečo sú iné pravidlá pre klub v obci a iné pre klub v časti Nižnoslanská baňa a prečo 
dostali iba „ štyri holé steny“ v časti Nižnoslanská baňa, prečo tam nie je voda a WC

• Pre každý klub mládeže v oboch častiach obce sú rovnaké pravidlá a obec nerobila roz-
diel medzi klubom v obci a v časti Nižnoslanská baňa – doteraz mládež v časti Nižno-
slanská baňa nemala vôbec žiadny priestor v ktorom by mohla tráviť volný čas, sme radi, 
že je tam teraz tento priestor a tento by mal slúžiť všetkým mladým nie len par osobám 
na cvičenie – miestnosť nie je veľká, ale je....štatút pre klub v časti Nižnoslanská baňa 
je taký istý a tak isto platný, ako štatút pre klub v obci a takisto ako v obci aj v časti Niž-
noslanská baňa pri poškodení objektu, miestnosti budú vyvodené sankcie. Priestor bol 
odovzdaný len v novembri 2011 – ale z toho dôvodu, že z mládeže v časti Nižnoslanská 
baňa sa v priebehu roka nenašli osoby, ktoré by za uvedené priestory a za dodržiavanie 
pravidiel nájmu prevzali zodpovednosť. Čo sa týka WC a vody tieto sa plánujú pri rekon-
štrukcii druhej časti budovy.

• Prečo obec neosadila v budove kolkárne protipožiarne dvere do kotolne, alebo samostat-
ný vchod-

• Požiarny technik obce pán Hajči urobí prehliadku a uvedené budeme riešiť aj s nájom-
com priestorov na základe platnej nájomnej zmluvy.

• Prečo obec nevyzvala Okresného hygienika, aby urobil obhliadku „hygieny na slobodár-
ni „- spoločné priestory - chodby v bytovom dome s. č. 42 – 43 – obec požiada Regionál-
ny úrad ver. Zdravotníctva listom...

• Kontrola školskej dochádzky deti sú sústavne okolo bytových domov a nechodia do ško-
ly –

• Kopy suchej trávy sa budú vyvážať zajtra t.j. 10.11.2011 už je zabez-
pečený vodič, pozemok pod hlavnou cestou bude splanírovaný, ale 
už mesiac je vodič DH chorý, pokiaľ sú vedomosti o tom kto konkrét-
ne vyhadzuje odpad ( rozobraté automobily do VKK ) teba nahlásiť 
mená – pokiaľ nepoviete konkrétne mená, obec nevie sankcionovať 
uvedený skutok. Pani poslankyňa Benediková bola upozorniť občana 
– údajne druha Andrei Makovej bytom Mierová 40 – (uvedený občan 
nie je vedený v EO v obci, nevieme jeho meno ) na to že vnútorné vy-
bavenie áut – sedačky, čalúnenia, plasty nesmie hádzať do kontajne-
ra- (obec kontaktuje obyvateľku obce u ktorej sa uvedená osoba zdr-
žiava).Zároveň pán Bolaček upozornil poslancov, že poslanci v čas-
ti Nižnoslanská baňa nemôžu upozorňovať obyvateľov Nižnoslanskej 
bane, že robia neporiadok, rušia nočný kľud, že ich deti sa v noci po-
tulujú po ulici z toho dôvodu, že títo sa im následne pomstia a poško-
dia im autá, alebo ich urážajú.

• Poslankyňa OZ Agnesa Benediková navrhla aby v prípade rozobera-
nia OMV – občania bývajúci v časti Nižnoslanská baňa, ktorí sa „ži-
via“ predajom železného šrotu a rozoberaním OMV si títo ( je ich viac 
) spoločne objednali a uhradili VK kontajner na odvoz takéhoto odpa-
du.

• 
• Poslanec Pavel Fecko –
• Stále to vyzerá, že iba závod má problém, že iba v časti Nižnoslanská 

baňa je problém s neprispôsobivými občanmi, pokiaľ sú stanovené 
pravidlá pre klub mladých v obci tak také isté podmienky a pravidlá 
budú predsa platné aj v časti Nižnoslanská baňa, keď sa poškodí ma-
jetok tak samozrejme sa bude vymáhať náhrada škody, pokiaľ budú 
voľby alebo obec bude potrebovať priestor na určitý účel je samozrej-
mosťou že tieto priestory budú počas volieb využívané obcou, a poki-
aľ je raz dané že obec za prenájom obecného majetku účtuje popla-
tok, tak to platí aj v časti Nižnoslanská baňa,

• 
• Pán poslanec Stanislav Beňo upozornil poslancov na rozkrádanie za-

riadenia v bývalej budove SOU – deti rozbili sklobetónové okná, oka-
pové rúry a iné veci rozkrádajú a devastujú interiér a exteriér uvede-
nej budovy. Upozornil, že obec musí zriadiť rómsku hliadku a táto hli-
adka by mala  sústavne kontrolovať neprispôsobivých obyvateľov.

Aktivačná činnosť 

Aktivačné práce v roku od júla 2011 vykonávalo 43 uchádzačov o zamestnanie. V letných mesiacoch 
uchádzači pracovali na prácach ako boli kosenie, hrabanie verejných priestranstiev a miestneho cintorína, 
čistili rigoly, prevádzali zber plastov, zber elektronického odpadu, zber použitých pneumatík. Podieľali sa na 
upratovaní obecných budov, kinosály, chaty Poliačky, dom smútku. V jesenných mesiacoch prevádzali os-
trihávanie stromčekov, okrasných kríkov, upratovanie parkov, prevádzali drobné stolárske práce, staveb-
né práce a zber posypového materiálu na miestnych komunikáciách. V mesiacoch september a október za-
bezpečovali zber konárov, lístia, záhradného odpadu z obce.

                                                                                                                                                     Milan Junger
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REKVIEM  (Zádušná svätá omša)
Zakaždým ako naposledy
tisol som svoju ruku
do jej dlaní.
Bok po boku,
dlaň do dlane
sedeli v kostolnej lavici sme.
A Boh tam bol s nami.

Na lavici kniha modlitieb
písaná veľkými literami.
Bakula,okulär, peniažtek
v hantúšočke omotaný.

Raz, keď som prišiel na rekviem,
našiel som v kaplnke lavicu nemú.
Ostal tam ešte vankúšik,
z ktorého stískala ruky k Nebu.
                     Mgr. Jozef Tomášik

Oslavy životných jubileí
........človek mnohokrát opeknie, kým príde staroba.
Ruka v päsť sa nezatne, ale spokojná spočinie
na pleciach svojich potomkov .......
Členovia Zboru pre občianske záležitosti pri obec-
nom zastupiteľstve v Nižnej Slanej tak ako každý rok 
aj tohto roku zavítali k občanom, ktorí oslávili 75,80,85 
a 90 rokov. Jubilujúcich spoluobčanov stále pozdra-
vuje starosta obce a zaželá im pevné zdravie, šťas-
tie v kruhu svojich blízkych a odovzdá im malý darček.  
Bc.Sylvia Čipková

Uvítanie do života 
V mesiaci október sme do života našej obce privítali nových občanov na-
šej obce Nikolku Bátoriovú dcéru rodičov Ing. Viery Spišákovej a Dani-
ela Bátoriho a Jakuba Tomášika, syna rodičov Jany Spišákovej a Petra 
Tomášika. Nikolku a Jakubka  uvítal do života našej obce dňa 29. ok-
tóbra 2011 zástupca starostu obce Milan Šmelko za prítomnosti jeho 
rodičov, starých rodičov, krstných rodičov. V kultúrnom programe vy-
stúpili členovia ZPOZu a básničky zarecitovali aj Marianko a Matúško 
Čipkovci.
                                                                                 Milan Šmelko

Klub mladých v časti 
obce Nižnoslanská Baňa
Dňa 24.10.2011 bol odovzda-
ný  zástupcom starostu obce 
pánom Milanom Šmelkom do 
užívania Klub mladých čle-
nom Výboru Klubu mladých z 
Nižnoslanskej Bane. 

38.ročník Gemerského          
folklórneho festivalu Rejdová 
2011 

V dňoch 26.-27. augusta .2011 sa v obci
Rejdová konalo najvýznamnejšie podujatie 
Horného Gemera-Gemerský folklórny 
festival-Rejdová 2011. 
Pre obec Nižnú Slanú bol pripravený altánok, 
ktorý ponúkal pre návštevníkov skvelú ochut-
návku domácich výrobkov a výstavu prezento-
vaných predmetov. Obec sa prezentovala 
vydanou knihou, videom, krojmi, baníckymi  
uniformami a baníckym náradím.  
Vynikajúce počasie , kvalitný kultúrny program 
a sprievodné podujatia ocenili návštevníci 
podujatia svojou účasťou a spokojnosťou.

Slovenské národné povstanie
67. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania si občania našej obce pripomenuli 28. augusta 2011 oslavami v miestnom parku. K prítomným sa prihovo-
ril starosta obce Ing. Ján Vieloha, členka ZPOZu zarecitovala báseň. Starosta obce s Ondrejom Kanabom položili veniec na znak úcty k padlým hrdinom. Po krátkom 
kultúrnom programe sa prítomní presunuli na autách k pomníku na Pališove, kde spolu s občanmi Henckoviec položili vence k pamätníku. K prítomným sa prihovorila 
starostka obce Henckovce. Po kultúrnom programe sa občania rozišli do svojich domovov. 
                                                                                                                                               Bc. Sylvia Čipková

Životné jubileá oslavujú 

Život je krásny,
keď jubileum človeka
sa spája s pravdou života,
keď sa žije život tak, ako sa pa-
trí,
vtedy sa znásobuje radosť,
keď s podaním ruky
vyslovuje želanie srdca,
plného úprimnej ľudskosti.

75 rokov
Mária Vandrášiková
Mária Keršáková

80 rokov
Emília Plačková

85 rokov
Mária Hudáková
Mária Petergáčová
Emília Borošová

Narodili sa
Marek Mako
Samuel Krištof
Tibor Vierg
Alexander Koprivý
Sofia Gažiová
Karin Maková

Navždy nás opustili
Júlia Gazdíková
Štefan Bendik
Jozef Balog
Juraj Siman
Milan Hajči
Eduard Kučerák
Stanislav Drábik


