Číslo 3 / Pondelok 7. Marca 2011

Ročník 2. / mesačník, vychádza od 23.12.2010

Spýtala som sa poslancov obecného zastupiteľstva, s akými predstavami a očakávaniami vstúpili do komunálnej
politiky. Všetkých som požiadala o odpoveď a tu sú reakcie tých, ktorí sa rozhodli zareagovať.
Anna Kosmálová
Pred vstupom do komunálnych volieb som rozmýšľala ako pomôcť pri zveľaďovaní a budovaní našej dediny. Ako ženu ma najskôr zaujala oblasť
kultúry, zviditeľnenia sa a skrášľovania obce. Samozrejmosťou by malo byť starať sa o zeleň v parku a v celej obci. Veľmi vhodné by bolo
vybudovať kompostovisko, kde by sa zužitkovali zelené odpady zo záhrad a pokosenej trávy. V obci mi stále chýba miesto, kde by sme videli
históriu a tradície, ktoré sa týkajú našej dediny, aby aj generácia, ktorá príde po nás videla ako sa žilo v minulosti, a aké zmeny sa v obci
uskutočnili. Históriu si treba uchovať aj postaraním sa o stav dominantných starých budov /fara, družstevný dom/, aby nekazili pekný vzhľad
dediny. Nemali by sme zabúdať aj na staršiu generáciu. Snažme sa založiť klub, kde by starší trávili spoločné chvíle, spojené rôznymi kultúrnymi
podujatiami, prednáškami o zdraví, či uskutočnením zájazdov. Bolo by vhodné pripraviť v obci miesta kde by sa mohlo začať s výstavbou
rodinných domov, aby mladí ľudia z našej obce neodchádzali, ale svoje rodinky založili v rodnej dedine. Vybudovať tu treba aj chodníky,
kanalizáciu, cestu. Splniť tieto plány nie je jednoduché. Všetko je podmienené financiami, ktoré v súčasnej dobe veľmi ťažko zohnať, ale
spoločnými silami sa budeme snažiť niektoré uskutočniť.

Antónia Mikušová
Kandidovať na poslankyňu obecného zastupiteľstva som sa rozhodla preto, aby občania tejto obce mali konečne pocit, že niekto ich počúva a
rieši ich problémy. Nemám problém vypočuť si občanov a predniesť ich požiadavky a sťažnosti na OZ. Nebudem sa nikomu vyhovárať, že o tom
sa nediskutuje a nie je to predmetom rokovania OZ a už vôbec sa nebudem pred občanmi schovávať. Mala som a mám predstavu, že aj občania
si zaslúžia byť informovaní o dianí v obci a to tým, že sa budú využívať informačné tabule, ktoré má obecný úrad k dispozícii na informovanie
občanov, ale aj tým, že sa budú občania aktívne zúčastňovať zasadaní OZ. Myslím si, že každý poslanec ktorý dostal mandát na štyri roky
nerozhoduje za seba, ale za ľudí ktorí ho pre získanie mandátu podporili. Nechcem aby sa robili rozdiely medzi občanmi, lebo všetci máme
rovnaké práva ale na druhej strane aj rovnaké povinnosti. Viem , že jediné čo môžem sľúbiť je to, že budem občanov pravdivo informovať a
pravdivo odpovedať na ich otázky.
- vyriešiť dobudovanie detského ihriska
- vyriešiť nočný pokoj cez letnú sezónu v okolí miestneho pohostinstva
- spoločnými silami s občanmi obce udržiavať park a okolie kostola

Ing. Stanislav Ferech
Moje očakávania a priority v komunálnej politike sú:
- doriešiť nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci, separovať a kompostovať organickú hmotu
- vyriešiť kanalizáciu v obci, vyčistiť koryto potoka
- zlepšiť životné prostredie
- zabrániť tvorbe divokých skládok odpadu a spaľovaniu nebezpečného odpadu
- vybudovať multifunkčné ihrisko
- podporovať kultúrne a spoločenské akcie v obci
- ochraňovať obecný majetok
- šetriť energiami
- v neposlednom rade zlepšiť spoluprácu medzi obecným úradom a PD

Bc. Marek Sojka
Poslanci, ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva tak ako aj ja, by mali v prvom rade hájiť záujmy obce a záujmy občanov, ktorí ich volili,
tzn. že sa majú snažiť vždy nájsť to najlepšie riešenie pre obec a jej občanov. Či už je v otázkach finančných, kultúrnych alebo rozvíjajúcich obec.
Ústrednou postavou každej obce je starosta, ktorý predkladá návrhy a možnosti ďalšieho rozvoja obce obecnému zastupiteľstvu a to následne
zhodnocuje aký to môže mať dosah a význam pre obec. Tu je takisto priestor pre poslancov, aby prispeli svojimi skúsenosťami a znalosťami k čo
najlepšiemu výsledku, aký je dosiahnuteľný pre obec.

Milan Mišura
podporiť rozvoj obce svojimi názormi a nápadmi, podporiť rozšírenie kultúrneho a športového vyžitia v obci
- svojou prítomnosťou v zastupiteľstve prispieť k rozvážnemu a premyslenému hospodáreniu s obecným majetkom
- objasniť problematiku zberného dvora, triedenia odpadov a reálnych možností výstavby čističky odpadových vôd
- zvýšiť informovanosť ľudí o dianí v obci
- zapojiť ľudí okolo nás, aby svojimi názormi, nápadmi a možnosťami prispeli k zlepšeniu prostredia okolo seba

Informácie z obecného
úradu
Ako tomu bolo aj v minulom vydaní
našich novín, chcem Vás vážení
spoluobčania informovať o tom, čo
sa udialo, práve sa realizuje a
pripravuje
v
rámci
činností
obecného úradu.
Chcem poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí sa zapojili do petície,
ktorá bola súčasťou žiadosti
Obecného úradu adresovanej spoločnosti Orange Slovensko a.s. na
prešetrenie prenosu signálu mobilného operátora v celej našej obci.
Momentálne čakáme na spätné info
zo spoločnosti Orange o ich
postupe.
Ešte jedno poďakovanie patrí
všetkým, ktorí pomohli s prípravou
detského karnevalu a prispeli do
tomboly vecnými cenami alebo
finančným príspevkom a gazdinkám
za chutné pohostenie formou šišiek
a fánok. Celá akcia sa niesla v duchu
získania finančných zdrojov pre našu
MŠ a zisk z akcie sa použije na
zakúpenie nových stoličiek pre deti.
V
týchto
dňoch
pomocou
pracovníkov
obecného
úradu
prebieha čistenie okolia parku,
kostola
a
cintorína.
Vážení
spoluobčania, tieto priestory nie sú
skladiskom
odpadu,
prosím
nevyhadzujme tu smeti, myslím si,
že aj tu máme dostatočný počet
zberných nádob na odpad a
nemusíme
si
touto
formou
znečisťovať zeleň.
Od polovice marca by malo
v spolupráci s vodohospodárskym
podnikom
Piešťany
prebiehať
čistenie koryta potoka Vítek
výrubom drevín v koryte.
Pokiaľ máte z jarného rezu drevín
nahromadený väčší objem konárov,
v dňoch 17. marca a 7. apríla
zabezpečí obecný úrad ich zvoz. Iba
tento biologický odpad - haluze z
jarného rezu upravené na ľahkú
manipuláciu
doporučujeme
v
stanovených termínoch umiestniť
na viditeľné miesto pri dome, aby sa
zabezpečil zber.
Záujemcovia o pedikúru majú
možnosť nahlásiť sa na 29. marca
2011.
Do funkcie hlavného kontrolóra
obce Nižná s účinnosťou od
1.3.2011
bol
zvolený
na
mimoriadnom zasadnutí OZ dňa
16.2.2011 pán Ľubomír Pekarovič.
Podľa §13b ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
je s
účinnosťou od 18. februára 2011
poverený
zastupovaním starostky
obce v rozsahu písomného poverenia
zverejneného na úradnej tabuli obce
pán Ing. Stanislav Ferech.

História vzniku organizácie Zväz invalidov v Chtelnici siaha až do roku 1920, kedy bola založená
prvá organizácia vojnových invalidov. Prvá organizácia mala asi 20 členov. Od roku 1965 prišlo pár
neúspešných rokov, keď organizácia stagnovala, lebo nemala na vedúcich postoch ľudí zapálených
pre túto činnosť. Až keď organizácia zvolila za predsedníčku p. Lapákovú Máriu, ktorá túto
organizáciu postavila na nohy. Po rokoch činnosti a práce i p. Lapáková a ostatní členovia výboru z
funkcie odišli a prišla nová generácia ľudí, ktorí už boli zastrešení Zväzom postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenským zväzom telesne postihnutých.
Zloženie výboru v tomto období je nasledovné: tajomník p.Cibrín Pavol, pokladníčka p. Rechtoríková Mária, členovia p. Petríková Darina, Lukáčová Magdaléna, Martinkovičová Daniela, Brezulová
Mária, Vaneková Jolana, Damaškovičová Zuzana, zloženie revíznej komisie: predseda p. Slamka
Vilibald, členovia p. Damaškovič Ján, Bašnák Miroslav.
Dnes má naša organizácia 92 členov, vekový priemer sa rok čo rok znižuje, čo znamená, že
pribúdajú stále mladší členovia. Do našich radov priberáme nielen invalidných dôchodcov, ale aj
občanov poberajúcich starobný dôchodok, ktorí majú záujem byť medzi nami.
Naša činnosť spočíva v tom, že pre svojich členov poskytujeme služby sociálneho poradenstva.
Organizujeme rôzne výlety, návštevy termálnych kúpalísk, návštevy kultúrnych podujatí,
poskytovanie zdravotných masáží. V minulom roku sme prvýkrát zabezpečili rekondičný pobyt v
Českej republike v spolupráci s Českým červeným krížom Hradec Králové. Zúčastnilo sa 20 členov a
ich rodinných príslušníkov. Obľúbenou akciou pre väčšinu členov je výročná členská schôdza. Za to,
že táto schôdza má už niekoľko rokov zvýšenú úroveň patrí vďaka aj podnikateľom, živnostníkom v
okolitých obciach. A tiež Obecným úradom a Poľnohospodárskym družstvám v Chtelnici, Nižnej i v
Dolnom Lopašove, ktorí nám poskytujú finančné a vecné dary do tomboly, ktorá je obľúbeným
bodom na výročnej schôdzi.
Výbor našej organizácie sa snaží pre svojich členov pracovať čo najaktívnejšie a pripravuje rôzne
zaujímavé akcie a je len na ľuďoch, či sa do týchto akcií zapoja, alebo nie. Samozrejme, že zvýšený
záujem o naše akcie je našim cieľom.
Výbor Základnej organizácie zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského zväzu
telesne postihnutých v Chtelnici srdečne pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá
sa bude konať dňa 12. marca 2011 v jedálni Poľnohospodárskeho družstva so začiatkom o 14.00
hodine.
Oznamujeme spoluobčanom obce Nižná, že záujemcovia o členstvo v našej organizácii sa môžu
bližšie informovať u starostky obce pani Mikušovej.
Na stretnutie na členskej schôdzi sa teší Irena Noskovičová, predsedníčka ZO ZPCCH a SZTP
Chtelnica

za Emíliu a Jozefa Kacvinských, Margitu, Júliusa a Romana
Boldišových
4.3.2011 17,00 hod. za dôstojného pána farára Vizváryho a kňazov, ktorí pôsobili v Nižnej
2.3.2011 17,00 hod.

5.3.2011 15,00 hod. svadobná svätá omša
6.3.2011

9,30 hod. za zdravie a poďakovanie k 70-tym narodeninám

9.3.2011 17,00 hod. za rodičov Kúdelových, Hulmanových a brata Štefana
9,30 hod. za rodičov a starých rodičov
za Igora a Máriu Horváthových, Karola a Emíliu Hulmanových a za
16.3.2011 17,00 hod.
rodinu Horanských
20.3.2011 9,30 hod. za Štefániu a Ferdinanda Kováča, Antóniu a Antona Sersena
13.3.2011

23.3.2011 17,00 hod. za Jaroslava Ferecha, rodičov Ferechových a Blanárikových
za Emíliu a Karola Hulmanových, Máriu a Igora Horváthových, Máriu a
27.3.2011 9,30 hod.
Jozefa Smutných
30.3.2011 16,00 hod. svätá spoveď
30.3.2011 17,00 hod. za rodičov a súrodencov Mikušových

Vo februári bola cez spoločnosť ENVI-PACK zrealizovaná analýza miestneho integrovaného
systému separovaného zberu. Pri analýze sa zistili opakujúce sa nedostatky pri separovaní
odpadu, do vriec na plasty je pridávaný papier, tetrapakové obaly, umelohmotné fľaše neboli
stláčané. V papieri sa nedostatky našli minimálne. Do skla nepatria plasty, korkové štuple a
kovové uzávery. Naša obec v rámci kvalitného separovaného zberu ma možnosť získania
finančných zdrojov za separovanie. Celý systém spočíva v tom, že cez recyklačný fond sa peňažné zdroje dostávajú do miest a
obcí podľa toho, aké množstvo, koľko ton kvalitne vyseparovaného odpadu obec za rok odovzdá. Aj tieto zdroje vieme použiť na
to, aby sa nezvyšovala cena vývozu komunálneho odpadu, ktorá je obci upravovaná žiaľ zdražovaním. Obraciam sa preto na
všetkých spoluobčanov, aby sme k separovaniu zberu pristupovali zodpovedne, dodržiavali usmernenia čo patrí do plastov, čo do
papiera a čo do skla.

PLASTY
PATRÍ

NEPATRÍ

prázdne plastové obaly z nápojov všetkých objemov (PET fľaše), plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. ropnými
prázdne plastové nádoby z kozmetiky, čistiacich prostriedkov a látkami), škatule od mlieka či džúsov nazývané aj „tetrapaky“...
potravín, plastové fólie...

SKLO
PATRÍ

NEPATRÍ

rozbité okenné sklo, prázdne poháre od zaváranín, fľaše od silne znečistené fľaše, plné ani čiastočne naplnené, porcelán,
nápojov, ovocných štiav, liehovín bez zátok a uzáverov..
keramika, maľované sklo, obrazovky televízorov, kovové uzávery
fliaš, zrkadlá, žiarivky, žiarovky, varné sklo, krištáľové sklo,
lepené auto sklá, oceľou vystužené sklo, sklobetónové tvárnice...

PAPIER
PATRÍ

NEPATRÍ

noviny, časopisy, kartóny a lepenky, vlnité lepenky, papierové papier znečistený potravinami, olejom, znečistené papierové
obaly, katalógy, cenníky, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, obaly napr. vrecia od cementu, jednorazové plienky, použité
knihy bez tvrdých obalov...
papierové vreckovky, vrstvené papierové obaly (z mlieka,
džúsov), indigový papier, papier s plastom a kovovými súčasťami,
tvrdé obaly z kníh, asfaltový a dechtový papier...

Preventívne protipožiarne
kontroly
V súvislosti so zvereným výkonom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi preniesla určité
povinnosti na obce. V tejto súvislosti obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly. Obec
tieto kontroly vykonáva prostredníctvom kontrolných skupín obce. OZ ustanovilo pána Jozefa
Michaličku v zmysle ustanovení § 15. Ods. 2 Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov za preventivára požiarnej ochrany obce , zároveň v zmysle
ustanovení § 24 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2201 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov za vedúceho
kontrolnej skupiny na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol.
Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami obec preveruje dodržiavanie povinností ustanovených v zákone o ochrane pred
požiarmi a to:
a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné
riaditeľstvo.
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní
fyzických osôb, napr. na povalách, v pivničných priestoroch rodinných domov a obytných domov, v spoločných
priestoroch obytných domov, v hospodárskych budovách, garážach, dielňach, technologických zariadeniach a pod.
Obsahom preventívnej protipožiarnej kontroly je zistenie opatrení na zabránenie vzniku požiaru. Kontrolné skupiny obce sa
preukazujú na začiatku kontroly písomným poverením, ktoré vydá obec a platí len spolu s občianskymi preukazmi členov
kontrolnej skupiny obce. Preventívne protipožiarne kontroly sa vykonávajú v stanovej periodicite, ktorá nesmie byť dlhšia ako 5
rokov. DHZ Nižná v spolupráci s preventivárom obce pánom Michaličkom v priebehu apríla 2011 bude vykonávať tieto
preventívne kontroly a preto žiadam spoluobčanov ako aj organizácie, aby s kontrolnou skupinou, ktorá ich navštívi
spolupracovali, zistené nedostatky odstránili, v prípade nejasností, aby sa dožadovali potrebných informácií a vysvetlení.

„Rozlúčili sme sa s fašiangami“

Už tradične sa naša obec s fašiangami
rozlúčila kultúrnou akciou skákaním pod
šable. Toto prechodné obdobie medzi
zimou a jarou, ktoré je charakteristické
zábavou, plesmi, tancom a hodovaním sa
končí príchodom Popolcovej stredy,
ktorou sa začína obdobie pôstu pred
Veľkou nocou. Mládenci od rána
tancovali po dedine, prialo im aj počasie,
ktoré tiež naznačovalo, že s odchodom
fašiangov sa blíži príchod jari.

Futbalové okienko
Rozpis zápasov oblastnej súťaže skupiny B dospelí pre sezónu 2010/2011

dátum

hod.

domáci

hostia

Ostrov
Nižná
Peterčan Hlohovec
Nižná
Veselé
Nižná
Dolné Trhovište
Dubovany
Nižná
Bojničky
Nižná
Šípkové
Nižná
Madunice

Nižná
Chtelnica
Nižná
Borovce
Nižná
Kľačany
Nižná
Nižná
Veľké Orvište
Nižná
Trakovice
Nižná
Horné Trhovište
Nižná

13.3.2011
20.3.2011
27.3.2011
3.4.2011
10.4.2011
16.4.2011
24.4.2011
1.5.2011
8.5.2011
15.5.2011
21.5.2011
29.5.2011
5.6.2011
12.6.2011

14:30
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:30
17:30
18:00
18:00

19.6.2011

18:00 Nižná

Červeník

