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FOTO: z vystavy patchworku
Naozaj vstal...
Počas sviatkov si obvykle zvykneme priať vždy všetko najlepšie. Potrasenie rukou a s tým spojené prianie je pri tom však stále len čosi
pomyselné, niečo, čo je bez záruky. Pri prianí nikdy nikto nemá istotou, že sa to aj splní.
Iné to však je a má byť v prežívaní Veľkej Noci a bohatstva milostí, ktoré nám Zmŕtvychvstalý svojím víťazstvom na kríži získal. Ako vieme, naši bratia gréckokatolíci sa počas týchto dní zdravia pozdravom „Christos voskrese!“ a odpoveď znie: „Voistinu voskrese!“ (Kristus
vstal z mŕtvych. Naozaj vstal.) V tomto krátkom pozdrave je už oveľa viac ako len iba prianie, tu je istota: Kristus vstal, a tým je povedané
všetko. Vlastne nie je potrebné k tomu už nič dodávať. Od tejto chvíle neexistuje pre mňa ako pre veriaceho žiadna bezvýchodisková životná
situácia, kam by som, Pane, nemohol pozvať Teba. A Ty toto pozvanie stále prijímaš a predchádzaš svojou milosťou.
Dnešná doba, v ktorej žijeme, nás učí stále počítať. Nikdy sa však nedopočítame správne, ak sa nenaučíme „počítať s Ježišom“. On je
vždy blízko, bližšie, než si myslíme, je na dosah. To on pôsobí, že i všedný deň sa stáva sviatkom a každé obyčajné šedivé ráno, keď vstávame
do pracovného dňa, sa môže zaskvieť jasom veľkonočného rána.
Nech žiara veľkonočného rána neprestane prinášať istotu a radosť do nášho života východom večernice, ale nech Kristovo svetlo prežaruje každý deň i noc, ktoré nám Pán požehná. To vám v modlitbách vyprosujú vaši duchovní otcovia.
-Mgr. Štefan Hudáček, správca farnosti Nižná-

Výsledky volieb 2016

V dupajde je veselo...

Významná osobnosť Nižnej

Výsledky hasovania vo voľbách do
Národnej rady Slovenskej republiky v
jednotlivých volebných okrskoch za obec
Nižná....

V minulom roku pribudlo v našom
materskom centre množstvo nových
akcií a aktivít, znova sme spoločne zažili
tvorivý a veselý rok....

V tomto roku si obec Nižná a Rímskokatolícka cirkev - farnosť Nižná pripomínajú
40. výročie smrti a 100. výročie kňazskej
vysviacky významného....
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OBEC NIŽNÁ A RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – FARNOSŤ NIŽNÁ
Vás pozývajú na SPOMIENKOVÉ PODUJATIE pri príleži- Program kultúrno-spoločenskej časti spomienkového podtosti 123. výročia narodenia a 40. výročia smrti ThDr. JOZE- ujatia:
FA TOMANÓCZYHO, ktoré sa uskutoční 2. mája 2016
- Slávnostné otvorenie
Program spomienkového podujatia:

- Jozef Tomanóczy kňaz, pápežský protonátor, svedok viery

09:00 – slávnostná svätá omša v kostole sv. Gála v Nižnej

- ,,Morálny a vzdelaný národ má svoju budúcnosť.“ – Pedagóg Jozef Tomanóczy ako vzor hodný nasledovania

10:30 – návšteva hrobu ThDr. Tomanóczyho a položenie ven- Vystúpenie chrámového zboru a žiakov ZUŠ Nižná
cov k pamätnej tabuli na rodnom dome

11:30 – kultúrno-spoločenská časť spomienkového podujatia - Výstava zo života a diela ThDr. Jozefa Tomanóczyho vo vestibule Domu kultúry
v kine Ostražica

Milí spoluobčania!
V snahe zlepšiť naše spoločné obecné noviny vás vyzývame, aby ste sa zapájali do
ich tvorby. Nižnianske ozveny sú hlavne o nás a pre nás,
preto radi uverejníme vaše
podnety, postrehy, články či

inú tvorbu. Príspevky zasielajte zmenšovania s kvalitou minimálna adresu noviny@nizna.sk.
ne 1MG. Samovytvorené plagáty
a pozvánky v súbore PDF.
Podmienky uverejnenia príspevkov: text s nadpisom a pod- Kto by mal zároveň chuť pripisom v dokumente word, ori- spievať do novín pravidelne a
ginálne obrázky (formát jpg) z chcel by sa zúčastňovať na ich
fotoaparáta prípadne mobilného celkovej tvorbe, nech nás konzariadenia v prílohe bez úprav a taktuje.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej
na svojom zasadnutí dňa 24.11.
2015 zobralo na vedomie:

- všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nižná o miestnych daniach
na rok 2016,

- Záznamy HK z kontrolnej činnosti,

- všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nižná o poplatku za komunálny odpad na rok 2016,

- návrh Plánu hlavných úloh
Obce Nižná na rok 2016,
- návrh Programového rozpočtu
Obce Nižná na roky 2016-2019
- kontrolu uznesení OcZ,
- odpovede na interpelácie,
- žiadosti občanov a právnických
osôb,
- správu predsedu komisie na
ochranu verejného záujmu o podaní písomného oznámenia starostu Obce Nižná v zmysle zákona č.357/2004 Z.z.
Na tomto zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Zmenu rozpočtu Obce Nižná
rozpočtovým
opatrením
č.04/2015 a č.05/2015,
- všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nižná o dani z nehnuteľností na rok 2016,
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- zmenu Rokovacieho poriadku
OcZ v Nižnej tak, že text v § 11
ods.3 Rokovacieho poriadku OcZ
v Nižnej znie: Materiály a návrhy
nariadení na rokovanie obecného zastupiteľstva budú jednotlivým poslancom poskytnuté najneskôr 10 dní pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva a iba v
odôvodnených prípadoch 5 dní
pred zasadnutím OcZ,
- správy o činnostiach komisií pri
OcZ v Nižnej a Občianskeho výboru Zemianska Dedina,
- odmeny pre poslancov, predsedov komisií a členov komisií (poslancov a neposlancov) za III. a
IV. štvrťrok 2015,
- zmenu uznesenia č.29/7/2015
zo dňa 8.9.2015 tak, že predmetom prenájmu spoločnosti Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817
62 Bratislava bude časť z obecného pozemku reg. CKN parcela
č.2813/12, zastavané plochy a

nádvoria o výmere 3706m2 a to
vo výmere 7 m2 z tejto výmery vyznačeného na snímke z katastrálnej mapy pričom ostatné znenie
uznesenia č.29/7/2015 ostáva nezmenené,
- v súlade s ustanovením § 21
ods.1 zákona č.596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení
čestný názov základnej umeleckej školy nasledovne: „Základná
umelecká škola Vendelína Habovštiaka Nižná“ so sídlom Nová
doba 482, 027 43 Nižná,

Uzávierka najbližšieho čísla
je 31.5.2016, po tomto termíne nebude možné prijať vaše
príspevky.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
-rr-

osvetlenia – Obec Nižná“ - etapa
1 spolufinancovaného z fondov
EÚ a ŠR a podpísanie Úverovej
zmluvy,
- prijatie úveru vo výške
11.604,74€ na zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia
– Obec Nižná“ - etapa 1 a podpísanie Úverovej zmluvy,
- prijatie prekleňovacieho úveru
vo výške 80.417,54€ na zabezpečenie predfinancovania projektu „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia – Obnova verejného
osvetlenia v Obci Nižná“ - etapa
2, spolufinancovaného z fondov
EÚ a ŠR a podpísanie Úverovej
zmluvy,

- poskytnutie dotácie pre ZŠ s MŠ
Nižná vo výške 400€ na nákup - prijatie úveru vo výške 4.232,50€
žalúzii v koncertnej sále základ- na zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia venej umeleckej školy,
rejného osvetlenia – Obnova ve- zrušenie uznesení č.5 až rejného osvetlenia v Obci Nižná“
- etapa 2, a podpísanie Úverovej
8/33/2015 zo dňa 27.10.2015,
zmluvy,
- investičnú akciu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Obec - zabezpečenie všetkých úverov vo
Nižná“ – etapa 1 a „Rekonštruk- forme vystavenia Blankozmenky
cia verejného osvetlenia – Obno- za účelom zabezpečenia pohľava verejného osvetlenia v Obci dávky banky z prijatého úveru.
Podpísanie Dohody o vyplňovaNižná“ – etapa 2,
com práve k blankozmenke a sa- prijatie prekleňovacieho úveru motnej Blankozmenky,
vo výške 220.490,06€ na zabezpečenie predfinancovania pro- - výšku poplatkov za prenájom
jektu „Rekonštrukcia verejného priestorov v Dome kultúry s účin-
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nosťou od 1.1.2016,

rozpočtu MŠ SR ,

- vyplatenie koncoročných odmien z rozpočtu obce vo výške
4.900€ pre zamestnancom ZŠ s
MŠ Nižná a ZUŠ Nižná, ktorým
tieto odmeny neboli vyplatené z

Obecné zastupiteľstvo v Niž- nom č. 372/10 zo dňa 13.9.2010
nej na svojom zasadnutí dňa vyhotoveného spoločnosťou GE- dotáciu pre Občianske združenie 18.12.2015 zobralo na vedomie: OMAL, s.r.o., J. Hertela 284//2,
INÝ PRÍSTUP - DETI V ROVNO028 01 Trstená, IČO: 36416991
VÁHE, Nová doba 501/18, Nižná - Organizačný poriadok Obecné- a to:
zastúpenej Ľubicou Personovou ho úradu v Nižnej,
vo výške 1.500 € na rok 2016.
- pozemku reg. CKN p.č. 3136/8 o
- plán hlavných úloh Obce Nižná výmere 175 m2, druh: trvalé trávna rok 2016,
ne porasty,
- programový rozpočet Obce Niž- - pozemku reg. CKN p.č. 3136/6
ná na roky 2017 a 2018,
o výmere 200 m2, druh: trvalé
trávne porasty a pozemku vytvo- stanovisko hlavnej kontrolórky reného geometrickým plánom
k návrhu rozpočtu Obce Nižná na č.148/2011 zo dňa 11.4.2011 vyrok 2016 až 2018,
hotoveného spoločnosťou GEOMAL, s.r.o., J. Hertela 284//2,
- rozhodnutie starostu obce o 028 01 Trstená, IČO: 36416991 a
zmene rozpočtu č. 4/2015,
to pozemku reg. CKN p.č. 3133/3
o výmere 122 m2, druh: trvalé
- súčasný plat starostu Obce Niž- trávne porasty.
ná,
Ďalej obecné zastupiteľstvo na
- kontrolu uznesení OcZ,
tomto zasadnutí ešte schválilo:
- opovede na interpelácie,

a) zabezpečenie realizácie projektu s názvom „Zefektívnenie a
- žiadosti občanov a právnických posilnenie zberových kapacít v
osôb.
Nižnej“ v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci z RecyklačNa tomto svojom zasadnutí ného fondu,
schválilo:
b) zabezpečenie finančných pro- Programový rozpočet Obce Niž- striedkov na spolufinancovanie
ná na rok 2016,
realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov pro- plán kontrolnej činnosti hlavné- jektu a poskytnutého nenávratného kontrolóra na I. polrok 2016, ho finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia
- vyradenie kníh z obecnej kniž- pomoci.
nice pod poradovým číslom 1 až
216 v zmysle zoznamu vypracovaného referátom kultúry,
JUDr. Jozef Šveda, prednosta
Ing. Jaroslav Rosina, starosta
- zámer odkúpenia pozemkov
obce
vytvorených geometrickým plá-

Otváracie hodiny - Obecný úrad
Pondelok
8:00 - 15:00
Utorok
8:00 - 15:00
Streda
8:00 - 17:00
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8:00 - 14:00
Prestávka na obed: 11:00 - 12:00 hod.
Pracovníci OcÚ
Meno a Priezvisko
Ing. Jaroslav Rosina
JUDr. Jozef Šveda
Jana Šurinová
Mgr. Jana Gašperová
Jana Bečková
Bc. Daniela Gondová
Mgr. Daniela Pitáková
Veronika Latková
Mgr. Marek Reguly
Ing. Miroslav Slosiar

Kontakt
043 5381 361
043 5381 779
043 5309 786
043 5309 787
043 5381 436
043 5381 436
043 5381 229
043 5381 229
043 5309 788
043 5309 788

Kalendár blízkych akcií, ktoré pre Vás pripravuje obec Nižná v roku 2016
Divadlo zo Zubrohlavy
3. apríl
24. apríl Divadlo zo Žabokrekov
30. apríl Stavanie obecného mája
Spomienka na Jozefa Tomanóczyho
2. máj
Deň matiek
15. máj
Divadlo zo Zakamenného
22. máj

E-mail
starosta@nizna.sk
prednosta@nizna.sk
obec@nizna.sk
matrika@nizna.sk
ekonomika@nizna.sk
technickesluzby@nizna.sk
stavby@nizna.sk
poplatky@nizna.sk
kultura@nizna.sk
informatika@nizna.sk
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Úsek/referát
starosta obce
prednosta úradu
sekretariát, pokladňa
evidencia obyvateľstva, matrika
správa majetku, účtovníctvo a personalistika
správa majetku, účtovníctvo a personalistika Technických služieb
stavebný úrad, dane a poplatky
dane a poplatky
referát kultúry
informatika, médiá, kultúra
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Čo si pamätá kronika
Rok 1962
Príroda a počasie
Zima sa oproti minulému roku
dostavila pomerne zavčasu. Sneh
napadol už koncom novembra
a vydržal až do apríla. Dokonca
ešte i prvý týždeň v apríli snežilo. Tuhé mrazy koncom decembra a v januári ochromili dopravu na neprístupnejších miestach.
Snehové záveje dosahovali na
niektorých úsekoch v okolí až 3
metre výšky. Snehová prikrývka až 130cm. Na jeseň v r. 1962
nastalo zimné obdobie ešte skôr.
Už „na Martina“ napadol sneh
a udržal sa. Veľmi chladné počasie spôsobilo chrípkovú epidémiu. Lesníci zaznamenali veľký
počet uhynutej lesnej zveriny,
najmä srnčej a jelenej, ktorá nemala pre veľký sneh čo žrať.
V školách boli tiež chrípkové
prázdniny. Jarné obdobie nastalo
oneskorene. Poľnohospodárske
práce zaostali o celý mesiac. JRD
zasadilo väčšinu časť zemiakov
až po 10. júni. Leto bolo chladné – teploty nevystúpili nad 25
stupňov. Jesenné obdobie bolo
veľmi priaznivé a hoci sneh napadol už 11. novembra, nebola už
na poli žiadna úroda. Zvláštnosťou tohoročného leta bolo veľké
sucho. Vyschol napríklad potok
Hldočín. Celkove to bol pre poľnohospodárov nepriaznivý rok
najmä čo sa týka úrody.
Poľnohospodárstvo:
Ako už predošle uvádzame naše
JRD nepatrí v okrese medzi zlé
hospodáriace avšak mohli by dosahovať lepšie výsledky.
Celoročný výrobný a finančný
plán
Družstvo splnilo okrem zemiakov na 100% (štátny plán nákupu), ale splnilo CUFP. Celkom
odovzdalo JRD::
74 822 kg mäsa
155 955 l mlieka
95 382 ks vajíčok
81g obilia
15 850 kg zemiakov
Rest u mäsa bol 25g
U mlieka 44 000 l
U vajec 14 548 ks
U zemiakov 164 g
Príjem mal byť 494 000 Kčs a
bolo dosiahnuté iba 213 345 Kčs.
Tržná produkcia teda nebola splnená.
Aké boli výrobné náklady?
Na 1kg br. mäsa 17,10Kčs
Na 1kg hov. mäsa 13,30Kčs

4

Na 1l mlieka 3,02 Kčs
Na 1 kus vajca 0,07 Kčs.
Z prehľadu teda zisťujeme, že
naše JRD vyrába drahšie ako
predáva za nákupné. Ako v rámci
okresu i v obci prejavil sa tohto
roku citeľný nedostatok bravčového mäsa. Začali byť fronty
pred predajňou a často za 1kg
mäsa ľudia prestáli v rade aj 5-6
i viac hodín. Treba poznamenať,
že táto situácia je prechodného
rázu. Spôsobuje ju tiež neustále
stúpajúca spotreba mäsa a mäsových výrobkov zo strany odberateľov. Už to vyzerá nezdravo,
že každý občan chce jesť mäso
viackrát denne. Bezmäsité jedlá
sa nepovažujú za riadny obed či
večeru alebo desiatu.
Výstavba obce
Pokračovala opäť ako v minulom
roku rýchlym tempom. Avšak ani
tu nie je možné uspokojiť za jeden či dva roky všetkých žiadateľov, čo sa týka predovšetkým
štátnej výstavby. Každý mladý
človek alebo manželský pár chce
ihneď komfortný byt, sotva uzavrú manželstvo. A s rozrastaním
výroby v Tesle nám pribúdajú
väčšinou mladí ľudia. Možno
však s istotou povedať, že bytová
otázka sa v našej obci neprejavuje v súčasnej dobe. Z bytovej
výstavby zaznamenávame tento
rok prírastok ďalších bytových
jednotiek postavených okolo
rieky Oravy. V roku 1962 boli
úplne dokončené 2 5-poschodové domy. Z nich jeden v rámci
družstevnej bytovej výstavby
ako prvý na Orave (24 bytov).
Ďalšie 2 domy sú rozostavané.
I súkromná bytová výstavba ide
podobne ako v minulom roku.
Postavilo sa zhruba 15 nových
rodinných domov. Stavby rodinných domov prevádzajú predovšetkým občania v pôvodnej časti obce na pozemkoch, ktoré im
prináležia ako intravilány vlastníkov. Na jar začala sa výstavba kultúrneho domu. V tomto
roku však nastalo i obmedzenie
stavebných prác na kultúrnom
dome i na objekte skrinkárne,
lebo podľa rozhodnutia vlády treba dokončiť hospodársky a priemyselne dôležitejšie rozostavané
stavby. S potešením privítali občania, ktorí radí navštevujú kino,
i prestavbu miestneho kina. Boli
dodané nové premietacie aparáty.
Pričinením závodu Tesla Orava
pribudol slušný úlovok aj pre našich najmenších žiakov v materskej škole. Brigádnickou pomocou dokončili výstavbu 1 bloku
pre umiestnenie 50 detí. Cesta
do závodu bola upravená vrstvou

štrkoasfaltu. Závod Tesla upravil
tiež prostredie pred budovou internátu pri stanici i v okolí kina
a ďalšej budovy. Zelený trávnik, kvetinové záhony a vkusné
oplôtky pôsobia veľmi pekným
dojmom. Pre značne suché leto
a tuhú zimu prejavil sa nedostatok elektrickej energie. K zlepšeniu tejto situácie bola zavedená
v závode Tesla práca v nedeľu
a pracovné voľno bolo v pondelok. Bolo by veľmi potrebné
upraviť ulice – totiž cestu v ulici
SNP a na Malej Orave. Obdive
používa hodne. JRD a keď poprší, cesta je veľmi blativá.
Kultúra v obci
Ako v minulých rokoch i tento
navštevovali našu obec profesionálne súbory z Martina, DPJ
zo Žiliny, z Bratislavy a Zvolena
so svojimi divadelnými hrami.
Ochotnícke divadlo sa v našej
obci nepodarilo obnoviť. Miestne kino premieta 3x do týždňa
nové filmy. Novinkou sú toho
roku zavedené dopoludňajšie
nedeľné predstavenia pre mládež. Návštevnosť filmov i napriek stále vzrastajúcemu počtu
televízorov neklesla. V priemere
vychádza, že každý náš občan
bol ročne 17x v kine. U našich
občanov vzrástol značne záujem
o tlač. Podľa údajov poštového
úradu prichádza do našej obce na
adresné objednávky 226 denníkov Pravda, 59 Život strany, 69
Rudé Právo, 386 Slovenka a Beseda, 65 Smer, 200 Nová Orava.
Dobre slúži občanom i novinový
stánok zriadený pri ceste do závodu. Škoda, že terajšie osvetové
zariadenie MNV zíva prázdnotou. Osvetová izba je umiestnená
v družstevnom dome,kde sa zatiaľ konajú len členské schôdze
JRD, KSS a svadobné zábavy. Tu
sa tiež občas vypožičiavajú knihy z obecnej knižnice. Dúfame,
že kultúrna úroveň obce stúpne
s vybudovaním nového spoločenského domu. Závodný klub
pri Tesle Orave podľa svojich
podmienok mohol vyvinúť tiež
väčšie úsilie v kultúrnych podujatiach. Medzi významné kultúrne podujatia v obci patrilo obvodové kolo STM v mesiaci marci.
Z pracovníkov závodu vytvorili
sa 2 skupiny tanečných hudieb,
ktoré účinkujú na ľudových zábavách.
Školy
V tomto roku mala ZDŠ 26 tried
s počtom žiakov 790. V dôsledku
požiaru v obci Dlhá nad Oravou
bola k našej škole pričlenená ZDŠ
roč. 6. -9. z Dlhej v počte 208 žiakov – 7 tried. Počet učiteľov bol
36. Riaditeľom školy bol opäť
František Tomčík. Úroveň vedomostí bola dobrá. SPŠE umiest-
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nená v budove ZDŠ mala 105
žiakov prvého a druhého ročníka.
Riaditeľom školy bol ustanovený
Miroslav Horák, predtým riaditeľ
Strednej vzdelávacej školy v Trstenej. Ostatní učitelia: Stanislav
Košťák – zástupca riaditeľa, Karol Demovič, Kamila Štefková,
Edita Porubská, Marián Lapitka,
Viera Makomíková. Okrem nich
pracujú ako externí učitelia ešte
niekoľkí technici a inžinieri zo
závodu Tesla. Táto škola riadi aj
večerné štúdium poslucháčoch
a taktiež viaceré triedy v okrese.
Je to predovšetkým priemyslová
škola, ďalej nadstavbové štúdium, stredná škola pre pracujúcich. V roku 1962 navštevovalo
mimoriadne formy štúdia na tejto
škole 237poslucháčov. V budove ZDŠ sa teda denne vystrieda
okolo 1000 žiakov. Vysokú školu
technickú navštevovalo 47 poslucháčov. Materská škola mala 103
detí a 6 vychovávateľov.
Práca MNV a ostatných orgánov
MNV pracovalo v zložení ako
v roku predchádzajúcom. Doplňovacie voľby boli v obvode poslankyne Havlovej, ktorá sa presťahovala. Za poslanca bol zvolený Ondrej Klačko, zamestnanec
v závode Tesla Orava. Predsedom
MNV bol opäť Viktor Tokár, tajomníkom Samuel Sopóci. Národný výbor sa pravidelne schádzal na svoje plenárne zasadnutie
i zasadnutia rady. Za najdôležitejší úkol vytýčil si NV – pomôcť
JRD zvýšiť úroveň výroby. Práca
komisie vytvorených pri MNV sa
zlepšila. Ďalej NV riešil dôležité
politické, hospodárske problémy
vo vnútri obce. Značné ťažkosti
boli najmä so súkromne hospodáriacimi roľníkmi, ktorých MNV
musel neustále upozorňovať na
plnenie dodávkových povinnosti.
Mnohí naši občania nechápu ešte
dostatočne prácu MNV a často
ani samotní poslanci neplnia svoje povinnosti. Funkcionári MNV
sú často považovaní za neprajníkov a „zlých ľudí“ len preto,
že vedú občanov k plneniu občianskych povinnosti. Občania
akosi neradi chodia na schôdzky,
ktoré zvoláva MNV alebo správa JRD.Potom však vravia, to si
oni navrhli. Avšak stále pribúda
tých, čo v NV vidia to, čo teba,
pomáhajú poslancom a aktívne
zasahujú do správy obce. Pre
informáciu: počet zasadnutí pléna MNV – 19; rady MNC – 29;
komisií – 35. MNV mal dobrého
pomocníka v organizácií Výboru
žien, ktorý viedla Cecília Murcinová. Z masových organizácií,
ktoré sú v obci, pracovali v tomto
roku najlepšie DO Československého zväzu mládeže pod velením učiteľky Márie Lazoňovej
a MO Zväzarmu, ktorý rozvíjal
motoristický pretekársky šport.
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Tu príkladne pracoval Tomáš Tomaga, František Mišík, Cyril Kajan a ďalší. Ocenenie svojej práce
si zaslúžil aktív pre občianske
záležitosti pod vedením Jozefa
Končitého. Tento rok bol v obci
prvý občiansky pohreb Michala
Lastovku.

Výstredné a neslušné správanie
vidíme ojedinele. O raste socialistického uvedomenia svedčí
i zníženie trestných činov v obci.
Pri závode Tesla i pri MNV boli
vytvorené kárne komisie, na ktorých sa riešia možné priestupky
voči socialistickému poriadku.
Cieľom komisií je predovšetkým
Život obyvateľstva životná úro- prevýchova občanov.
veň
Závod Tesla
Každým rokom vrastá v našej
obci počet obyvateľov a to jednak Zaujímavosťou je rozšírenie výz novonarodených detí a jednak roby o ďalšie typy televíznych
z prisťahovaných občanov. Spot- prijímačov zn. Azurik, Carmen,
reba základných potravinových ktoré svojím prevedením a najmä
článkov i ostatných potrieb – ne- moderným vzhľadom iste urobia
vynímajúc i luxusné veci – ne- dobré meno podniku. Prehľad
ustále stúpa. Občania využívajú vzostupu výroby televíznych prizariadenia verejného stravovania jímačov:
v závodnej jedálni, kde denne
pripravia vyše 1 000 jedál. Ak 1958 - 5 000ks zn. Mánes
by sme prezreli napríklad šatník 1959 - 55 000ks zn. Kriváň
dievčaťa, ktoré má 18 rokov, 1960 - 110 000ks zn. Kriváň
nech je dcéra robotníka, zistíme, 1961 -159 000ks zn. Kriváň, Oraže sa môže preobliekať každý deň van
v mesiaci do iných šiat. Spolo- 1962 - 149 000ks zn. Carmen,
čenské správanie sa ľudí je dobré. Azurik

Spolupráca závodu Tesla-Orava s JRD, školami je príkladná.
Napr. žiaci ZDŠ chodia na výrobnú prax do závodných dielní.
V špičkových prácach na poli
každoročne vypomáhajú zamestnanci závodu brigádnicky. V snahe vyrovnať sa výrobou televízorov na svetovú úroveň uplatňuje
závod pokrokové socialistické
metódy práce a tým pomáha aj
pri výchove občanov. Mnohí sú
členmi brigád socialistickej práce
alebo iných súťažiacich kolektívov, v ktorých sa postupne kujú
ľudia nového zmýšľania. Meno
Tesla Orava je úzko spojené
s prácou jej riaditeľa Vladimíra
Stoja, ktorý okrem tejto funkcie
je aj poslancom Slovenskej národnej rady. Za príkladnú prácu
a vedenie zaslúži si úprimný obdiv a uznanie. Výrobky nášho
závodu dostávajú sa i na zahraničný trh.
Zdravotnícka starostlivosť

sa 14 zdravotníckych pracovníkov, z toho 6lekárov. Zriadenie
lekárne v obci bolo žiaduce. Novozriadená bola i predajňa „Optika“. Zdravotný stav obyvateľstva
je dobrý. Prípady úmrtia boli na
rakovinu a infarkt. Z infekčných
nemocí bola rozšírená infekčná
žltačka u detí školského veku.
Štatistické údaje o populácií v r.
1962
Počet obyvateľov 3448. Narodených deti 89. Zomrelo 7 občanov.
Uzavretých manželstiev 14 (z obvodu). Počet rozvodov 0.
Zvláštne udalosti v obci
Požiar na JRD – 17. november
v odpoludňajších hodinách. Zhorelo 50 vagónov krmovín. Škoda
400 000 Kčs. Príčina: vo vedení
elektického prúdu. Požiar vznikol
od kábla, ktorý viedol cez stodolu.

-mr-

O zdravie našich občanov stará

Výsledky hlasovania vo volebných okrskoch vo voľbách
do Národnej rady Slovenskej rebubliky za obec Nižná
Sumár za 4 volebné okrsky v Obci Nižná. Počet voličov zapísaných v zozname voličov 3 231. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na
hlasovaní 2 354 (72,86%), z toho počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24* 2 329, počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku
z cudziny 25. Počet platných odovzdaných hlasov 2 323 (98,68%)		
* osobne sa zúčastnili hlasovania
Číslo

Politická strana

16
3
12
17
19
23
20
6
11
7
1
18
13
14
4
15
5
2
22
8
9
10

SMER - sociálna demokracia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Slovenská národná strana
Kresťanskodemokratické hnutie
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
Sloboda a Solidarita
#SIEŤ
SME RODINA - Boris Kollár
MOST-HÍD
Strana zelených Slovenska
Strana TIP
Slovenská občianska koalícia
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
ŠANCA
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
PRIAMA DEMOKRACIA
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
VZDOR - strana práce

21

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
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Počet hlasov

%

641
385
291
256
242
234
109
89
20
18
8
8
5
5
4
4
2
1
1
0
0
0

27,59 %
16,57%
12,53 %
11,02 %
10 %
10 %
5%
3,83 %
0,86 %
0,77 %
0,34 %
0,34 %
0,22 %
0,22 %
0,17 %
0,17 %
0,09 %
0,04 %
0%
0%
0%
0%

0

0%
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Okrsok č. 1 – Materská škola Orličie. Počet voličov zapísaných v zozname voličov 921. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 957 (71,34%), z toho počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24* 649, počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
8. Počet platných odovzdaných hlasov 649 (98,78%)		
* osobne sa zúčastnili hlasovania
Číslo
16
3
19
23
12
17
20
6
7
18
1
11
14
15
2
4
13
22
5
8
9
10
21

Politická strana
SMER - sociálna demokracia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
Sloboda a Solidarita
Slovenská národná strana
Kresťanskodemokratické hnutie
#SIEŤ
SME RODINA - Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
Slovenská občianska koalícia
Strana TIP
MOST-HÍD
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
PRIAMA DEMOKRACIA
ŠANCA
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
VZDOR - strana práce
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

Počet hlasov
149
119
85
72
71
63
33
28
7
5
4
4
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

%
22,96 %
18,34 %
13,10 %
11,09 %
10,49 %
9,71 %
5,08 %
4,31 %
1,08 %
0,77 %
0,62 %
0,62 %
0,46 %
0,31 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0%
0%
0%
0%
0%

Okrsok č. 2 – Dom kultúry. Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1109. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 817
(73,67%), z toho počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24* 803, počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 14.
Počet platných odovzdaných hlasov 803 (98,29%)		
* osobne sa zúčastnili hlasovania
Číslo
16
3
12
17
23
19
20
6
7
11
13
1
4
18
2
5
8
9
10
14
15
21
22
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Politická strana
SMER - sociálna demokracia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Slovenská národná strana
Kresťanskodemokratické hnutie
Sloboda a Solidarita
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
#SIEŤ
SME RODINA - Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
MOST-HÍD
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Strana TIP
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
Slovenská občianska koalícia
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
ŠANCA
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
VZDOR - strana práce
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA
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Počet hlasov
230
148
110
91
82
68
37
19
6
4
3
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
28,64 %
18,43 %
13,70 %
11,33 %
10,21 %
8,47 %
4,61 %
2,37 %
0,75 %
0,50 %
0,37 %
0,25 %
0,25 %
0,12 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Okrsok č. 3 – Základná škola Nižná. Počet voličov zapísaných v zozname voličov 997. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
709 (71,11%), z toho počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24* 706, počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 3.
Počet platných odovzdaných hlasov 701 (98,87%)		
* osobne sa zúčastnili hlasovania
Číslo
16
3
12
23
19
17
6
20
11
7
1
5
14
15
18
4
13
2
8
9
10
21
22

Politická strana
SMER - sociálna demokracia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Slovenská národná strana
Sloboda a Solidarita
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
Kresťanskodemokratické hnutie
SME RODINA - Boris Kollár
#SIEŤ
MOST-HÍD
Strana zelených Slovenska
Strana TIP
ŠANCA
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Slovenská občianska koalícia
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
VZDOR - strana práce
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA

Počet hlasov
225
93
88
72
68
59
40
30
9
5
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0

%
28,02 %
11,58 %
10,96 %
8,97 %
8,47 %
7,35 %
4,98 %
3,74 %
1,12 %
0,62 %
0,29 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,12 %
0,12 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Okrsok č. 4 – Dom kultúry Zemianska Dedina. Počet voličov zapísaných v zozname voličov 204. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní 171 (83,82%), z toho počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24* 171, počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku
z cudziny 0. Počet platných odovzdaných hlasov 170 (99,42%)		
* osobne sa zúčastnili hlasovania
Číslo
17
16
3
12
19
20
23
11
6
1
2
4
5
7
8
9
10
13
14
15
18
21
22

Politická strana
Kresťanskodemokratické hnutie
SMER - sociálna demokracia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Slovenská národná strana
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
#SIEŤ
Sloboda a Solidarita
MOST-HÍD
SME RODINA - Boris Kollár
Strana TIP
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
ŠANCA
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
VZDOR - strana práce
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Slovenská občianska koalícia
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA
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Počet hlasov
43
37
25
22
21
9
8
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
25,29 %
21,76 %
14,71 %
12,94 %
12,35 %
5,29 %
4,71 %
1,76 %
1,18 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Sorry

Len aby sa na
Slovensku pamäť
nestratila...
Otázky.
Tvrdenia.
Trochu smiechu.
Trochu zlosti.
Sorry.
Atraktívna angličtina
uhranula
ľudí.
Hrdo hľadí
slovenčine
do duše.
Diktuje smer
myšlienkam i slovám.
Jednoducho
užíva si
život
na výslní.
Potichu.
Aj nahlas.
SMS-ky hovoria.
Vraj je to len
taká hra.
V tlačenici
slovenských slov
okrídlené
okej
občas
žmurká
na ľudí.
Nedokáže mlčať.
Nik ho nesúdi.
Vety
chcú byť
in.
Hello.
Happy.
Angličtina
v sexi tričku
lieta
po svete.
Aj u nás je doma.
Nech si srdce
myslí, čo chce.
Slovenská reč
je už iná.
Cudzia múdrosť
denne skúša
prelietavé šťastie.
Sem - tam
dodivoka rastie.
Ako vŕba pri rieke...
Sorry
Len aby zas slovenčina
pamäť nestratila...
-Margita Kuchčáková-
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V Dupajde je veselo...
V minulom roku pribudlo v našom materskom centre množstvo nových akcií a aktivít, znova sme spoločne zažili tvorivý
a veselý rok.
Okrem tradičnej Míle pre mamu
sme zrealizovali rôzne väčšie i menšie projekty. Vznikla
skvelá pravidelne sa opakujúca
akcia Dupajdiacka obývačka,
kde sme privítali a spoznali
zaujímavých hostí. Vítali sme
spoločne so ZUŠ Nižná jar
s tradičným vynášaním Moreny, ponúkli sme burzu kníh aj
oblečenia na jeseň, fantastický
letný indiánsky tábor, vzdelávali sme sa na kurze Rešpektovať
a byť rešpektovaný a prvý krát
pokusne vytvorili našu vysnívanú akciu „Čo dokáže mama?“,

budúce mamičky.

V tomto roku sme začali perfektným karnevalom v Rotunde
ktorú chceme meniť a rozvíjať a cez jarné prázdniny celkovým
do lepších rozmerov... Vzniká maľovaním priestorov.
u nás aj poradenské centrum pre
Keďže Ľubica, ktorá u nás viedtýrané ženy.
la Montessori dielne sa osamoV roku 2015 sa znova vylep- statnila a založila nové občianšili pravidelné aktivity a záu- ske združenie, aby mohla ešte
jem o ne potvrdzujú zaplnené efektívnejšie poskytovať Monpriestory každý deň. Ponúkame tessori herňu jej Montessori
opatrovanie detí, cvičenie s de- aktivity sa presúvajú do nových
tičkami v rôznych vekových priestorov. V Dupajde ale budú
kategóriách, nový klub stretá- pokračovať Montessori hervania maminiek Mamyday cez ne pre detičky s rodičmi, ktoré
víkendy, príprava na nástup do povedú kvalifikované vyškoleškôlky a kolektívu „Hráme sa né maminy a budeme sa deliť
na škôlku“, skvelé tvorivé diel- o praktické nápady ako rozvíjať
ne, v ktorých sa dievčatá učia svoje deti v domácom prostredí.
šiť a vytvárajú naozaj krásne Tešíme sa na vás.
kúsky, angličtina pre najmenších v troch vekových skupi- Materské centrum sa stále roznách a samozrejme príprava na víja a pokračuje v rôznych nomaterstvo pre všetky tehotné vých aktivitách a projektoch.
Tento rok síce nebude podujatie
Míľa pre mamu z viacerých organizačných dôvodov, ale budú
nové letné aktivity. V júni nás
čaká Kvetinová slávnosť pre
rodičov, plánujeme ďalší ročník Čo dokáže mama a všetky
pravidelné aktivity. Veríme, že
aj s vami nás všetkých spoločne
čaká ďalší veselý rok!
Prajeme krásne jarné dni vašim
rodinám a pokojné sviatky.
Viac informácií na:
www.dupajda.sk
-maminy z dupajdy-

Návšteva knižnice
Kniha je fenomén, bez ktorého
si aj napriek materiálno – technickému smerovaniu ľudstva
život nevieme ani predstaviť.
Preto sme sa rozhodli ich deťom
priblížiť. Deti z Materskej školy Orličie 11.3.2016 navštívili
obecnú knižnicu. Oboznámili
sa so vznikom knihy, tvorbou a
rozdelením. Pri tom nám veľmi
pomohla pracovníčka knižnice,
ktorá sa svojej úlohy zhostila vynikajúco a pútavo zvedavým deťom všetko vyrozprávala. Deti
boli nadšené, dostali prihlášky
do knižnice a všetci sa zhodli na
tom, že knižnicu navštívia aj s
rodičmi alebo súrodencami.

môžete sprostredkovať v prvo- poskytuje pocit podpory, lásky
a spolupatričnosti, dôvernosti či
počiatkoch.
dôležitosti, ktoré mu následne
Spomienky, ako si nás brávali v neskoršom období slúžia ako
rodičia či starí rodičia na kolená, emocionálny základ pre jeho
sadli si s nami do kresla alebo ďalší život.
ľahli do postele a začali nám
čítať rozprávku, patria medzi Bohužiaľ v čase internetu, teletie najkrajšie, ktoré si z detstva vízie a počítačových hier sa na
pamätáme. Jedná sa tu o pocit tieto aspekty mnohokrát zabúblízkosti a hrejivého tepla, kto- da.
ré pramení z pozornosti rodiča
počas čítania rozprávkových Čo tak spomienky oprášiť?
-espríbehov. Dieťaťu tak zároveň

Nižniansky speváčik

Veľká vďaka za možnosť navštívenia knižnice.

S ľudovou piesňou sa stretávame už od nepamäti. Ľudia
si spievali pri práci, pri uspávaní dieťatka, pri námluvách
alebo len tak od radosti.

Milí rodičia, hlasné čítanie je
jednou z najdôležitejších skúseností, ktoré svojim deťom

Priblíženie ľudových tradícií, aj to bola jedna s myšlienok pri príprave detí na
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prehliadku ľudových piesní,
ktorá sa uskutočnila v Materskej škole Orličie pod názvom
„Nižniansky speváčik“. Deti
podali vynikajúce výkony.
Nám ostáva veriť, že malé semienko, ktoré zasievame v detských srdiečkach, úctu a lásku
k tradíciám, vyrastie a bude
rozdávať svoje plody.
-es-
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Rodičovská „batôžková“ zábava

ca, ktorú uvarili pani kuchárky,
všetkým chutila. Rodičia tancovali, spievali či súťažili v tímoch až do skorých ranných hodín. Netradičnou atrakciou bolo
i rodeo, ktoré vyskúšali nielen
odvážni muži, ale i ženy. Už teraz sa tešíme na rovnako veselý
a úspešný druhý ročník.

Za sponzorské dary ďakujeme
pánovi Zumríkovi a Ďaďovi.
Vďaka patrí aj všetkým ochotným členom Rodičovského
združenia a pánu riaditeľovi.

Ďakujeme za podporu z 2% daní

za tieto peniaze kúpili stolný futbal, pre škôlkarov z MŠ na Novej dobe masky a pre škôlkarov
z Orličia kolobežky. Ďakujeme
V roku 2015 obnovilo Rodičov- naše deti. Podarilo sa nám vy- všetkým, ktorí venovali svoje 2%
ské združenie pri ZŠ s MŠ Nižná zbierať krásnu sumu 1017,97 eur. práve našej organizácii. Zároveň
zbierku financií z 2% daní pre Pre žiakov základnej školy sme vás vyzývame: buďte našou sú-

časťou a podporte nás aj tento
rok. Spolu vyčarujeme našim
deťom úsmev na tvári a pridáme
ďalší dôvod, prečo sa tešiť do
školy a škôlky.
Predseda RZ
Mgr. Lucia Kortmanová

Olympiáda v anglickom jazyku

Víťazi oboch kategórií suverénne truimfovali i na okresnom
kole anglickej olympiády, ktoré
sa uskutočnilo v januári 2016 na
Hovorí sa, že koľko jazykov poriadne zabrať, ani jeden z nich Základnej škole na Medvedzí.
ovládaš, toľkokrát si človekom. to nevzdal a nepoložil pero skôr, Následne postúpili do krajského
Na prvý pohľad stručná ľudová než dopísal poslednú odpoveď.
múdrosť, ktorá však v sebe skrýva oveľa hlbší význam. Žijeme Po písomnom teste nasledovala
vo svete, v ktorom sa znalosť cu- ústna časť, v ktorej nám žiaci
dzej reči stala nutnosťou. A hoci predviedli svoje komunikačné
štúdium anglického jazyka nie je schopnosti v cudzom jazyku. Aj v tomto školskom roku sa žiapráve najjednoduchšie, na našej Ich úlohou bolo vymyslieť krát- ci šiesteho až deviateho ročníka
škole máme množstvo šikov- ky improvizovaný príbeh podľa zapojili do súťaže z prečítaných
ných žiakov, ktorí sa mu s chu- zadaného obrázku tak, aby s ním biblických kníh. Pre tento rok
ťou venujú a neustále sa v ňom obsahovo korešpondoval a bol boli vybraté dve knihy Svätého
zdokonaľujú. A práve ich sme v gramaticky správny.
písma: Evanjelium podľa Lukájedno pochmúrne decembrové
ša z Nového zákona a Prvá kniha
popoludnie vyzvali, aby sa zú- Záverečnou fázou olympiády Samuelova zo Starého zákona.
častnili školského kola olympi- bolo sčítanie všetkých bodov a
ády v anglickom jazyku.
„zlatý klinec“ celej súťaže, vy- Úspešní riešitelia triednych kôl
hlásenie víťazov. Výsledky v
Dôkazom toho, že sa táto súťaž jednotlivých kategóriách boli
na našej škole teší mimoriadnej nasledovné:
obľube, bol celkový počet účastníkov, ktorých bolo v tomto I. kategória (6.-7.ročník)
školskom roku 15. Žiaci súťažili
v dvoch kategóriách: I. kategó- 1. miesto: Ema Ursínyiová (7.B)
ria(6.-7. ročník); II. kategória 2. miesto Adriána Hubová (7.A)
(8.-9. ročník). Pátranie po šam- 3. miesto: Marcel Nákačka (7.A)
piónoch v oboch kategóriách
sme zahájili písomným testom, II. kategória (8.-9.ročník)
ktorý bol zameraný na gramatiku, slovnú zásobu a čítanie s 1. miesto: Leo Dedinský (9.B)
porozumením. Napriek tomu, 2. miesto: Diana Mikulová (8.B)
že niektoré úlohy dali žiakom 3. miesto: Michal Ťapák (8.B)

kola, ktoré sa vo februári konalo
v Čadci, kde sa medzi úspešných zaradil Leo Dedinský, ktorý skončil na 2.mieste.

Finále KODU CUP – súťaže v programovaní

sa prebojovali aj naši traja deviataci Dominik Žuffa, Matúš
Záhorec a Dominik Drozd.
Aby to zvládli, museli najskôr
určiť pravidlá hry a definovať
podmienky fungovania Kodu.
Napokon sa 9. februára 2016
zúčastnili slávnostného odovzdávania cien a obdržali certifikáty programátorov v KODU.
Spoločne so svojimi partnermi
z iných škôl priamo v centre
Microsoftu naprogramovali hru
ku Dňu bezpečného internetu.

Rok 2016 odštartovali členovia
Rodičovského združenia pri ZŠ
s MŠ Nižná veselou zábavou pre
rodičov našich žiakov a škôlkarov. Zábava prebiehala vo veľmi

príjemnej, priateľskej a neformálnej atmosfére. Pohostenie,
ktoré si zabávajúci priniesli v
„batôžkoch“, len znásobil rodinného ducha akcie. Aj kapustni-

Biblická olympiáda

Do druhého ročníka Kodu Cup
2016 sa zapojilo 23 základných
škôl a osemročných gymnázií
zo Slovenska a Českej republiky. Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom úlohou mladých
programátorov bolo vytvoriť
ľubovoľnú počítačovú hru v
špeciálnom programe Kodu
Game Lab z dielne Microsoftu, ktorá funguje na princípe
zjednodušeného programovania
objektov. Do finále tejto súťaže
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Predseda RZ
Mgr. Lucia Kortmanová

-Mgr. Lucia Lepišovása dňa 28. januára 2016 zúčastnili školského kola. V priateľskej
atmosfére a v náročnom zápolení
sa podarilo zvíťaziť žiakom siedmeho ročníka – Klaudii Kováčikovej, Timotejovi Regulymu a
Petrovi Tukovi. Tí pokračovali
na okresnom kole, kde sa im v
silnej konkurencii podarilo obsadiť 3. miesto.
-Mgr. V. Tuková-

-J. Letašiová-
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Štvrtáci na lyžiach
Snehové podmienky vo februári
sa menili zo dňa na deň, ale rozhodnutie začať lyžiarsky výcvik
pre najstarších žiakov prvého
stupňa bolo napokon v správny
čas.
Prvé pocity detí boli rôzne: niektorí sa tešili, iní s obavami hľadeli nielen na svah, vlek, ale aj
na svoju lyžiarsku výstroj, či ju
vôbec zvládnu pozapínať. S istotou ale nastupovali inštruktori:
Mgr. Zuzana Paľová, Mgr. Dana
Hlavajová, Mgr. Zita Bachanová
a Mgr. Zdena Brozová. Vedeli, že
všetko má svoj čas a spôsob. Ich
spoločným cieľom bolo, aby deti

objavili novú možnosť pohybu s aktívne prežitým týždňom na Kubišovej a ockovi Aďky Reguna čerstvom vzduchu a mali z svahu.
lyovej, ktorí ochotne pomáhali s
neho radosť.
odvozom lyžiarskej výstroje.
Poďakovanie patrí rodičom zúPodľa úrovne lyžiarskych schop- častnených lyžiarov, najmä ma-zibností bolo 26 štvrtákov rozde- minke Barborky Šaškovej, Janky
lených do štyroch skupín. Prvé
dve skupiny zdokonaľovali svoj
štýl, držanie tela a techniku lyžovania. Začiatočnícke skupiny hravým spôsobom postupne
prechádzali lyžiarskou abecedou
s mnohými veselými zážitkami.
Každý deň robili pokroky, v závere dokonca dokázali zlyžovať
celý Prasatín.
Počas lyžiarskeho výcviku všade
panovala dobrá nálada a družnosť. Na opálených tvárach detí
bolo možné vidieť spokojnosť

Knižnica v novom šate
Aj keď v priestoroch školy sídli obecná knižnica, ukázalo sa,
že žiaci s obľubou navštevujú aj
školskú knižnicu. Ponúka žiakom zaujímavé knižné tituly vo
výpožičnom čase počas prestávok. Jej knižné vybavenie bolo
spočiatku zamerané na starších
čitateľov. Vďaka ZRPŠ i zák-

ladnej škole postupne pribúdali nové knihy rôznych žánrov.
Vzrastajúci počet záujemcov o
čítanie, dokonca aj detí z 1.stupňa, postupne viedol k myšlienke
nájsť primerané priestory knižnici, ktorá doteraz pôsobila v
provizórnych a obmedzených
podmienkach.
Knihovníčka

Mgr. Martina Labdíková za výdatnej pomoci deviatakov začala
realizovať svoje predstavy o novej knižnici. V uvoľnenej triede
na 3. poschodí začal pribúdať
nový nábytok, koberce, závesy,
vankúše a samozrejme aj knihy,
ktorých počet už prekročil tisícku. Nechýbali ani výtvarné nápady na stenách bývalej triedy,
ktorých sa zhostili najstarší žiaci
základnej školy. Príjemné prostredie bolo umocnené farebnými

Hviezdoslavov Kubín na základnej škole
Súťaž v prednese poézie a prózy
patrí už ku tradičným školským
podujatiam. Jej poslaním nie je
len rozšíriť a prehĺbiť v súťažiacich literárne poznanie, ale
aj kultivovať ich jazyk, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej
a umeleckej hodnote. Školské
kolo tejto súťaže sa uskutočnilo
v polovici marca a predstavili sa
v ňom najlepší recitátori z jednotlivých tried. U súťažiacich sa
hodnotil najmä výber textu, zvu-
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doplnkami a izbovými kvetmi.
Slávnostné otvorenie knižnice
sa podarilo načasovať na marec, mesiac knihy. Kultivované
prostredie miestnosti bude slúžiť nielen na požičiavanie kníh,
či trávenia zaujímavých chvíľ
s knihou, ale bude ponúkať aj
možnosť organizovania rôznych
zaujímavých knižných akcií, či
čitateľských dielní.
-zib-

II.kategória próza: 1. Petra Daňová (5.A); 2. Radka Čuporáková (6.A); 3. Timea Malatinková
(6.B)

Hažlinská (4.A); 2. Lucia Nákačková (3.B); 3. Ema Ďaďová III.kategória poézia: 1. Vero(1.A); Ema Slimáková (1.A)
nika Holubová (8.A); 2. Eliška
Dreveniaková (8.B); 3. Nikola
I.kategória próza: 1. Michaela Nejedlíková (9. A)
Holubčíková (3.A); 2. Karin Kičinová (4.B); 3. Janka Tabačá- III.kategória próza: 1. Jakub
ková (3.B); Markus Bachanec Nákačka (9.A); 2. Ema Ursíny(2.B)
ová (7.B); 3. Šárka Deganová
(7.B)
Výsledky boli nasledovné:
II.kategória poézia: 1. Mária
Matkuliaková (6.B); 2. Dávid
-zibI.kategória poézia: 1. Monika Bažík (6.C)
ková stránka reči a jeho prednes.
Žiaci pripravili pre porotu naozaj nevšedný zážitok z krásneho umeleckého slova. O tom,
že toto podujatie sa teší stálej
pozornosti a záujmu, svedčí aj
skutočnosť, že medzi divákmi
boli aj spolužiaci i rodičia recitujúcich detí.
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Poďme sa spolu hrať
Občianske združenie INÝ PRÍSTUP - DETI V ROVNOVÁHE
otvára od 18.3. 2016 v priestoroch Obchodného centra na ulici
Nová doba Montessori centrum
pod názvom DETSKÝ RAJ.
V tomto pripravenom prostredí
venujeme pozornosť individuálnym potrebám detí. V rámci motta M.Montessori: Pomôž mi, aby
som to zvládol sám.
Vedome u detí rozvíjame dôveru
a rešpekt k sebe samým a okolitému svetu, aby sa cítili šťastné a
spokojné. Pomáhame u detí rozvinúť samostatnosť, sebavedomie, láskavosť a slušné chovanie,
cit pre druhých a umenie spolupráce s nimi. U detí podporujeme
ich prirodzený záujem o objavo-

ním. Pomocou konkrétnej didak- školou, materskými centrami, obtickej pomôcky si môžu ujasniť cou...
danú problematiku.
Týmto sa chceme srdečne poďavanie a partnerský a rešpektujúci Tiež aj pre rodičov a učiteľov, kovať obecnému zastupiteľstvu v
prístup k nim. Deťom je ponecha- ktorí môžu v praxi zažiť, ako u Nižnej za príspevok na časť nájomného.
ná sloboda vo výbere pomôcok a detí funguje iný prístup k nim.
aktivít. Práca však prebieha pomocou dopredu daných pravidiel. Cieľom nášho združenia je pod- Otváracie hodiny v DETSKOM
pora prirodzeného rozvoja detí RAJI plánujeme prispôsobiť poHerňa je vybavená pomôckami v pripravenom prostredí, ktorý žiadavkam rodičov a iných záuna rozvoj praktického života, sa opiera o vlastnú skúsenosť, jemcov o hranie sa v herni a takktorý deti od malička nesmierne sebestačnosť, sebadôveru, vzá- tiež ho zosúladiť s naším.Aktuálpriťahuje. Prelievanie, presýpa- jomný rešpekt a lásku. Zároveň ne bude zverejnený po otvorení.
nie, pranie, umývanie, stolova- aj výchova rodičov k porozumenie, mletie, starostlivosť o seba niu prirodzených potrieb ich detí Srdečne pozývame všetkých záua okolie... Ďalej je vybavená di- a určeniu pravidiel, s čím súvisí jemcov, poďme sa spolu hrať..
daktickými pomôckami na rozvoj pravidelné vedenie montessori
-Ľubica Personovázmyslov, matematiky, geometrie, herne. Spolupráca so škôlkami,
prírodovedy, jazyka. Pomôcky
sa neustále dopĺňajú. Herňa je
obrovským prínosom aj pre deti
sa Marcel Nákačka zo 7.A stal
s problematickým správaním.
úspešným riešiteľom. NajväčDokážu sa tu upokojiť a naučia
ším úspechom bolo umiestnenie
sa dodržiavať pravidlá. Ale aj pre
Aj tento rok sa mladí geo- najmladšieho súťažiaceho Milodeti ktoré majú problém s učegrafi z našej školy zúčastnili ša Stroku z 5.A, ktorý obsadil 2.
okresného kola v geografic- miesto.
kej olympiády v Tvrdošíne.
-Mgr. J. SuchánekV kategórii 6. - 7. ročníkov

Znalci geografie

Aby nielen chrbát nebolel...
Bolesti prichádzajú v každom
veku, v rôznych situáciách,
prekvapia aj pri fyzickej aktivite, aj pri sedení, jednoducho
raz prídu. Čo s tým? Zájdem
ku lekárovi, predpíše mi nejaké
lieky a mastičky, keď sa nepolepší, dáme obstrek, navštívime
ortopéda, prípadne neurológa,
aj rehabilitácia by sa zišla,....na
chvíľu je dobre, ale po čase sa
to vráti opäť a ešte intenzívnejšie.
Áno, aj toto je riešenie, ale dá
sa to aj inak. Možno ste už zaregistrovali, že v našej obci sa
cvičí nejaký SM systém. Je to
spôsob, ako si uľaviť od bolesti nielen chrbtice, ale aj celého
pohybového aparátu. Jedná sa o
súhrn presných a účinných cvikov, ktoré vás naučia odborne
na to vyškolené cvičiteľky.

Pomôžeme vám, ak vás trápia akékoľvek bolesti chrbtice,
máte skoliózu, problémy s platničkami, s kĺbmi (bedrovým,
ramenným, kolenným - aj po
endoprotéze alebo pred ňou),
ak máte ploché nohy, haluxy
– vybočené palce, trápi vás inkontinencia, bolesti ruky vám
vystreľujú do ramena, máte
migrény, bolí vás hlava, ruka z
„myšky“....

vás, čo chcete pre svoje zdravie
niečo urobiť. Ak máte zábrany
cvičiť v kolektíve, prídeme ku
vám domov. Treba vám len špeciálne lano na to určené, ktoré
vám pomôžeme zakúpiť, oblečenie, v ktorom sa cítite dobre, ponožky (cvičí sa na zemi,
na boso) a hlavne chuť, pretože ten, KTO CHCE, HĽADÁ

SPOSOB A KTO NECHCE,
HĽADÁ DÔVOD.
PS: info priamo na cvičení :-)
Cvičíme v utorok a štvrtok o
19:00 v malej telocvični ZŠ Nižná. Vstup 2,50 €.
-ľp-

Cvičenie je vhodné pre každého
od 5 rokov, aj pre tehotné ženy
a ženy po pôrode. Tým, že sa
spevňujú svaly panvového dna,
umožňuje to ľahší pôrod a zbavuje bolestí chrbta a krížov počas tehotenstva.
Tento spôsob cvičenia sa nenaučíte z knihy alebo z internetu.
Sme tu pre každého jedného z
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Poďakovanie
Život človeka je poskladaný z
mnohých dní naplnených svojimi radosťami a bežnými starosťami. Z času na čas však v živote každého človeka príde deň,
ktorý je niečím výnimočný a dôležitý. A takým sa pre mňa stal

jeden decembrový deň, kedy sa
mi náhle zhoršil môj zdravotný
stav. Spolu s manželkou sme
hľadali pomoc v ambulancii
Mudr. Viliama Chromého. Ten
po zhodnotení akútnosti môjho
zdravotného problému neváhal
a v ambulantných podmienkach
sa podujal uskutočniť potrebný
zákrok. V dokonalej súhre so

zdravotnou sestrou Agátou Ličkovou si počínal majstrovsky.
Dôležité je poznamenať, že zákrok bol prevedený v pravý čas,
odstránil dlhodobý problém a
obnovil fungovanie celého organizmu. Touto cestou im obom
chcem vyjadriť vďaku a úctu
za rýchly a správny prístup k
zlepšeniu môjho zdravotného

Veľká osobnosť Nižnej v tvorbe našich žiakov
Obec Nižná a Rímskokatolícka
cirkev – farnosť Nižná dňa 2.
mája 2016 organizujú oslavy narodenia veľkej oravskej osobnosti – Jozefa Tomanóczyho a jeho
okrúhlych výročí: 100. výročia
kňazskej vysviacky a 40. výročia
smrti. Pri tejto príležitosti organizátori slávnostného podujatia
vyhlásili pre žiakov Strednej
umeleckej školy v Nižnej súťaž o
najlepší návrh pozvánky s námetom propagácie osláv jubilejných
výročí tejto výnimočnej osobnosti. Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov SUŠ, ktorí poriadne zamotali
hlavy organizátorom spomienkového podujatia tým, že porota
mala problém vybrať spomedzi
originálnych súťažných prác najlepší návrh. Nakoniec sa víťazom
súťaže stala Klaudia Müllerová,
študentka z Oravského Veselého.
Jej práca zaujala porotu spôso-

bom spracovania, farebnosťou a
zdôraznením Tomanóczyho vzťahu k Nižnej. Na druhom mieste sa
umiestnila Mariana Kremeňová
z Námestova, ktorej návrh tak
zaujal usporiadateľov jubilejnej slávnosti, že ho využijú ako
hlavný propagačný materiál, lebo
podľa názoru poroty najlepšie
vystihuje hlavnú myšlienku podujatia. V hodnotiacom stanovisku
k dielu študentky propagačnej
grafiky sa uvádza: ,,Plagát Mariany Kremeňovej nás zaujal grafickou formou, je nadčasový. Kríž
poukazuje na epitaf náhrobného
kameňa Jozefa Tomanóczyho a
jeho portrét nad krajinou ho zobrazuje ako duchovnú bytosť,
milujúcu Boha i jeho stvorenie.
Na tomto plagáte je ústredná
postava osláv zobrazená nielen
ako osobnosť Nižnej, ale i celého
národa a Cirkvi.“ Jednoduchou

a pritom nevtieravou grafickou
úpravou porotu oslovil aj návrh
Klaudie Godišovej z Dolného
Kubína, ktorý okrem toho, že
obsadil tretie miesto, bude organizátormi využitý vo forme osobných pozvánok. Uznanie za svoj
nápad si vyslúžila aj Natália Domiňáková z Rabče. Na základe
jej návrhu vzniknú spomienkové
pohľadnice, ktoré ľuďom pripomenú Jozefa Tomanóczyho – kanonika, generálneho vikára Spišskej diecézy, pápežského preláta
a apoštolského protonotára.
S menom tejto veľkej oravskej
osobnosti celoslovenského významu sa prvýkrát stretla aj víťazka Klaudia Müllerová, ktorá
takto zhodnotila svoju účasť v
súťaži: ,,Vytvoriť plagát pre túto
udalosť bola osobná príležitosť
dozvedieť sa niečo viac o Joze-

vzťahu.
Som rád, že žijem v obci, ktorá má lekárov a zdravotné sestry, ktorým záleží na svojich
pacientoch a v prípade potreby
neváhajú poskytnúť aj nadštandardné služby.
-J. Vengrínifovi Tomanóczym. Plagát som
tvorila s veľkou radosťou. Tomanóczy bol skvelý človek a Boh
bol v jeho živote na tom správnom mieste a to ma inšpirovalo.
Popravde, keď som tento plagát
odovzdávala, ani som nerátala s
tým, že by som sa mohla v rámci súťaže aj umiestniť. Sprevádzal ma dobrý pocit z toho, že
to bol plagát pre správnu vec.
No následné zistenie, že som sa
umiestnila, a to dokonca na prvom mieste, ma veľmi milo potešilo. Zapojiť sa do nejakej súťaže
sa vždy oplatí, ak sa aj neumiestnite, vždy si so sebou odnášate
malé víťazstvo z toho, že ste prekonali vlastnú pasivitu.“
Na záver treba dodať, že účastníci súťaže nielenže prekonali
vlastnú pasivitu, ale prejavili
talent i originalitu a prispeli k
tomu, že meno veľkého učenca,
martýra a Slováka môže znovu
objavovať aj súčasná generácia.
-Miloš Kázik-

DSiDATA prináša digitálnu televíziu flexi TV aj do Vašej obce
Digitálnu televíziu mohli doposiaľ využívať len zákazníci na
našej optickej sieti. Keďže systematicky rozširujeme naše služby
aj na bezdrôtových prípojkách,
môžeme už aj Vám predstaviť
výhody našej digitálnej televízie
flexi TV.
Ak ste doteraz mali možnosť
používať na televízny príjem
jedine satelit, odteraz to už neplatí. Balíky služieb internetu aj
televízie Ván vieme ponúknuť
prostredníctvom prípojky, ktorú ste doteraz používali iba na
internet. Na všetkých internetových prípojkách nového rýchleho internetu od DSiDATA, ktoré
nazývame Air MAX alebo Cable
(Air MAX), môžete využívať aj
digitálnu televíziu flexi TV.
Sme presvedčení o tom, že už je
čas na zmenu! Ľudia teraz sledujú len to, čo ich naozaj zaujíma a
hlavne vtedy, keď si na to nájdu
čas.Flexi TV Vám na rozdiel od
bežnej satelitnej TV alebo DVB-
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-T umožňuje používať televíziu Ďalšou veľkou výhodou našej
výrazne pohodlnejšie a lepšie.
digitálnej televízie je možnosť
sledovať ju nielen na televízore,
Flexi TV je naozaj flexi a dokáže ale aj na počítači, v tablete alebo
sa Vám skutočne prispôsobiť.
v mobile. Samozrejme, aj tu máte
k dispozícii všetky spomínané
Archív, za ktorý neplatíte nič na- moderné funkcie. Prostrednícvyše!
tvom týchto zariadení sa navyše
mnohé služby používajú ďaleko
Flexi TV je moderná televízna pohodlnejšie. Napríklad je veľmi
služba, ktorá okrem sledovania ľahké vytvoriť si na počítači zotelevíznych staníc v digitálnej znam Vašich obľúbených staníc,
kvalite ponúka aj možnosť na- prípadne si na mobile nájsť reláhrávania relácií alebo sledovania ciu, ktorú ste nestihli sledovať a
programov od začiatku. Máte k jedným kliknutím ju môžete pusdispozícii bohatý, až 7-dňový tiť na televízore. Mobilnú aplitelevízny archív, pričom mož- káciu oceníte hlavne na cestách.
nosť sledovania odvysielaných Výborne poslúži aj vtedy, ak sa
relácií máte na takmer všetkých náhodou neviete doma zhodnúť,
staniciach v ponúkanom balíku. čomu dáte prednosť. Už teda neĎalej môžete využívať pohodl- musíte riešiť dilemu „Futbal aleného programového sprievodcu, bo seriál?“.
online videopožičovňu, alebo si
pridať ďalšie zaujímavé tématic- Čo je v balíku?
ké balíčky.
Primárne zahŕňa všetky slovenFlexiTV je v mobile aj v počítači ské a české televízne stanice. V
v cene služby!
balíku je 25 najsledovanejších
TV staníc, ale rozšíriť si ho mô-
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žete až na viac ako 60 TV staníc.
Ako to funguje?
Zrejme ste už zvyknutí pri sledovaní TV cez satelit využívať takzvaný Set-top Box. Na tomto sa
nič nemení. Ak už používate naše
AirMAX služby, ďalšiu anténu
na Vašu strechu nie je potrebné
montovať.Set-top Box najčastejšie poskytujeme do prenájmu.
Naši technici všetko sprevádzkujú a zároveň Vám predstavia
možnosti novej digitálnej televízie flexi TV.
Kompletný prehľad o dostupnosti služby Air MAX, ktorá je podmienkou zriadenia vyššie uvedených služieb, nájdete na stránke:
www.flexi.sk/dostupnostAM .
Na záver Vám dáme dobrý tip.
Zoberte si internet a televíziu
v jednom balíčku a poriadne
ušetríte! Viac informácií získate
na www.flexi.sk/airflexitv alebo
www.flexi.sk/airflexibalik.
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Nie len pôstne zamyslenie
Kamenné kríže v obci
Ľudia stavali kríže zobrazujúce Božie muky od nepamäti
na významných miestach, pri
významných udalostiach alebo
ako ochranu pred nečistými silami na križovatkách ciest, na
hraniciach chotárov, pri studničkách a podobne. V Nižnej je
pamätníkov niekoľko. Poznáme ich? Letopočty z konca 19.
a začiatku 20. storočia na nich
nabádajú našu generáciu na
rôzne úvahy. V zajatí časných
vecí si tieto možno viac uvedomujeme v dušičkovom čase pri
návšteve cintorínov kde najdominantnejší je centrálny kríž v
ich strede. S pribúdajúcimi rokmi a súčasne odchodom obyvateľov na večnosť odchádzajú aj
poznatky kto, kedy a prečo ich
postavil. Z historických prameňov vieme o známych bielopotockých kamenároch a tých
dolnooravských z pucovského
okruhu. A boli aj v našej obci.
Je tu veľká pravdepodobnosť,
že niektoré pamätníky pochádzajú z ich dielne. Spýtajte sa
starších súčasníkov, odkedy ich
vnímajú, čo o nich vedia a aký
vzťah k nim prechovávajú.
Prvý, snáď najviditeľnejší, bol
asi šesť metrov vysoký kríž pri
hlavnej ceste smerom na Tvrdošín, oproti rodinnému domu
Žuffových-Kunčových, známy ako kríž pri železničnom
priecestí. Pozostával z kvadrovitého podstavca na kamennom kľakátku a hranolovitého
drieku, pred ktorým bola dominantne modelovaná podobizeň Matky Božieho syna, nad
ktorou sa vypínal kríž s plasticky modelovaným telom Ježiša
Krista.Z vytepaného nápisu:

Nižnianske ozveny

„Ku cti a chvále Božej dala
obnoviť Nižňanská Mládež
v jubilejnom roku 1925“ (za
pôsobenia VDP Tomču) vieme
usúdiť, že išlo o pamätník starší ako 90 rokov.
(18.12.2015 pred polnočným
úderom zvonov náraz automobilu spôsobil jeho demoláciu.
Na tento deň sa datuje predvianočná sv. spoveď aj posledné
OcZ v roku).
Druhý pri hlavnej ceste smerom od Podbieľa je kríž s kovovou ohrádkou dvakrát dva
metre, frontálne orientovaný
oproti hlavnej bráne PPD. (Pozoruhodné umiestnenie, ak si
uvedomíme požehnanie práce
ľudských rúk a plodov zeme v
závislosti na Božej milosti). Je
z roku 1853. Z architektonického hľadiska najzaujímavejší. Na kvadrovitom podstavci
hranolovitý driek stĺpu nesie v
hornej časti reliéf dvoch okrídlených hláv anjelikov, pod
ktorými je modelovaná socha
Panny Márie. Nad profilovanou hlavicou sa vypína kríž s
modelovaným reliéfom Ukrižovaného
„Mám k nemu osobný vzťah“,
hovorí p. Mária Ficeková, ktorá prejavuje tomuto miestu úctu
položením čerstvých kvetov a
zapálením sviec. „V minulosti
sa na tomto mieste konali májové pobožnosti.“
Tretí, ktorého dlhoročnú opustenosť v šírom poli pri studničke dnes nahrádza objatie
rodinných domov, je kríž v kamennej ohrádke na Ostrvke na
pozemku rodiny Ondreja Tuku
(predtým méta Beňušíkových),

Ročník 34/číslo 1/Marec 2016

ktorý ho zachoval a v r. 2010
zreštauroval. Pochádza z dielne
zosnulého Jána Žuffu Golláta
(pochovaný na starom cintoríne vedľa vtedajšieho majiteľa
parcely, nevesta Mária Žuffová
rodená Žuffová-Kunčová ešte
žije). Zhotovený bol v r. 1938.
Na kvadrovitom podstavci v
hranolovitom drieku stĺpu je
otvor so soškou Panny Márie.
Nad profilovanou hlavicou sa
vypína kríž s korpusom Ukrižovaného. Mramorová tabuľka
s textom zosnulého rechtora
Hanuša nahrádza ten pôvodný
vytepaný v kameni – vplyvom
času ťažko čitateľný.
V našich školských rokoch,
keď výstavba RD na Malej
Orave ešte nedosahovala taký
rozmer, býval cieľom stretnutia
školských tried vykonávajúcich v tom čase povinné branné
cvičenie. Tu sme sa od pedagógov dozvedali fakty, ako tento
„prežitok“ doby nemožno odstrániť, lebo je zaznačený vo
vojenských mapách ako bod,
od ktorého sa určuje azimut.
Pamätníci hovoria, ako sa pri
tomto kríži modlili pred vstupom na pole. Potom nabrali
vodu zo studničky (tú majiteľ
pozemku zachoval) a pokračovali v ceste na hradu.
Štvrtý donedávna najčastejšie
obchádzaný, je kríž na Diele pri poľnej ceste, spájajúcej
Nižnú so Zemianskou Dedinou. Stojí osamotene a najviac
by o ňom vedeli rozprávať
starší obyvatelia Zem. Dediny,
ktorí okolo chodievali nedeľu
čo nedeľu na sv. omše do farského kostola v Nižnej do času,
kým pastoračná správa farnosti nebola posilnená kaplánom
a neskôr výstavbou filiálneho
kostola. Z historických zápisov
môžeme čítať toto: ...V chotá-

ri obce ZD môžeme ešte nájsť
kríž nad cestou do „Svrčníka“.
Je podobnej architektúry, ako
hlavný kríž na novom cintoríne, no skromnejšieho prevedenia. Na toto miesto bol prenesený v roku 1928 z „Dielu“,
kde na jeho pôvodnom mieste
potom obyvatelia postavili jednoduchý kríž zo žuly v drieku
s otvorom, v ktorom je umiestnená soška Panny Márie.
V ČR existuje spoločnosť pre
výskum kamenných krížov.
Ako externí spolupracovníci
Múzea Aš ich evidujú a reštaurujú ako drobné pamiatky.
Tie naše sú zachovalé aj vďaka
aktivistom, ktorí tieto monumenty z minulých storočí ošetrujú a udržiavajú (napr. p. Peter
Reguly, p. František Kocoň a
p. Ondrej Tuka). Rokmi nesú
stopu architektúry a historickú
pripomienku obete vtedajšieho režimu, ale hlavne vykupiteľské dielo v Božom pláne
a živú vieru našich predkov,
ktorú od svojich otcov prijali, zachovali a nám odovzdali
(i v časoch, keď sa kríž krížil
s polmesiacom či kosákom).
Moderný trend života ženie nás
k bezduchosti, nezlomí naše
kolená k pokľaku, nezdvihne
ruku k prežehnaniu. Sme „kúloví“
Čítajme slová na mramorovej tabuľke: ...Hľa, popri mne
ťahá sa cesta kamenná, ktorou
ty chodievaš, duša neverná, zastaň si, ak máš len trochu citu,
povzdychni, zašeptaj modlitbu
tichú... Nie len v pôstnom čase,
vždy pri pohľade na symbol
Kristovho umučenia a spoň v
duchu vyslovme krátko: Klaniam sa Ti, Kriste, a dobrorečím Tebe, lebo si svojím krížom vykúpil svet!
-Jozef Virostko-
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Najlepšia klobása

MAK PUB. Súťaž otvorili starosta Nižnej Ing. Jaroslav Rosina a Ľubomír Kajan. Odborná
porota nemala ľahkú úlohu, aby
12.12.2015 sa uskutočnil 17. vybrala tie najlepšie klobásy z
ročník súťaže O najlepšiu klo- 21 prihlásených súťažiacich.
básu. Toto súťažné derby sa
uskutočnilo v pohostinstve Klobásky sa hodnotia v nasle-

Na krídlach orla
„My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu
života tŕnistú“ (Ľudovít Štúr).
Sťaby na krídlach orla preletel
časom rok 2015.
So silvestrovským polnočným
úderom zvonov pominul i Rok
Ľudovíta Štúra, ktorý vyhlásila
Vláda Slovenskej republiky pri
príležitosti 200. výročia jeho
narodenia.
V duchu zasadol som do školskej lavice, v spomienkach pozdravil učiteľov slovenského
jazyka a literatúry. „Bol znamenitý muž činu...“ , zaznelo z úst
pani učiteľky Marty Gregorovej, keď dočítala opis historic-
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dovných kritériách:
vôňa, chuť a údenie.

vzhľad, mír Kajan. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.
Poďakovanie patrí aj organizáVíťazom tohto ročníka sa stal torom a sponzorom tejto súťaIng. Jaroslav Rosina, na druhom že, bez ktorých by táto tradícia
mieste skončil Jozef Šimánek a netrvala už toľko rokov.
na treťom mieste sa nerozhodne
umiestnili Jozef Kuboš a Ľubo-JG-

kej udalosti na fare v Hlbokom O víťazoch v troch kategóriách
v roku 1843.
rozhodla odborná porota, pozostávajúca z prof. PhDr. E.KolSlovenčina bola verejne vy- lárovej, prof. PhDr. E.Farkašohlásená za slovenský spisovný vej, doc. PaeDr. J.Lomenčíka,
jazyk v dňoch 26.-28. augusta PhDr. J.Brezovského a Bc. M.
1844 v Liptovskom Mikuláši. Janotíkovej.
Stala sa impulzom pre rozvoj
slovenskej literatúry, vznikli Obec Nižnú a ZŠ v I.kategórií
skvelé diela Sama Chalupku, reprezentovala Simonka KeluAndreja Sládkoviča, Janka Krá- šiaková, ktorej bolo udelené 4.
ľa a v roku 2015 na XII. roční- miesto a čestné uznanie. Porotu
ku MLADEJ SLOVENSKEJ zaujala poviedkou „Dievča zo
POVIEDKY aj literárne diela sedla“.
mladých autorov, ktorí sa v počte 96 zapojili do tejto celoštátnej „Div sa svete! Uprostred chaosu
súťaže.
sveta a falošných tancov okolo
miesta, kde sa “okotí peniaz“,
Organizátori tento ročník zasvä- naši mladí prichádzajú s väčtili najvýznamnejšiemu predsta- šou úprimnosťou, akousi milou
viteľovi slovenského národné- dojemnou skromnosťou, s väčšho života, autorovi súčasného mi literárnou konkretizáciou
národného jazyka, politikovi, toho, čo dôverne poznajú, čo sa
učiteľovi, spisovateľovi a novi- ich bytostne dotýka,“ napísala
nárovi Ľudovítovi Štúrovi.
predsedníčka poroty prof. Eva
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Kollárová v slovách na úvod v
zborníku literárnych prác Mladej slovenskej poviedky 2015.
„Ak platí, že nielen človek hovorí jazykom, ale aj jazyk človekom, tak jazyk našich mladých
je nám bližší, zrozumiteľnejší,
prihovárajúci sa láskavo a presvedčivo.“
Nech tieto slová profesorky
sú ohniskom pre nových nadšencov a upevňovanie národnej kultúry, hrdosti na dejiny i
osobnosti ktoré žili či žijú medzi nami.
Nezabúdajme na rok 1843,
kedy Slováci dosiahli aspoň
jeden zo svojich snov, písať
svojím vlastným materinským
jazykom.
-Jozef Virostko-
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Zemianská Dedina (Najstaršie doklady jestvovania)
Prvou písomnou zmienkou o
Zemianskej Dedine je listina kráľa Ľudovíta I. Veľkého
(1342 – 1382) z 21. októbra
1355, ktorou Dominikovi, synovi Botura a Dionýzovi, synovi Lodana, pochádzajúcim z
rodu Revickovcov z Revišného
(v súčasnosti miesta časť Veličnej) udelil donáciu na šesť
popluží zeme v okolí potokov
zvaných „ ... Hadachyn ... “ a „
... Jaurapataka ... “.
Ako sme už spomínali v jednom z našich minulých príspevkov, stredoveké listiny

nás o presnej dobe vzniku
príslušného sídla informujú
iba zriedkakedy. Na základe
pôvodného názvu Zemianskej
Dediny, ktorý znel Hodočín,
možno oprávnene predpokladať, že sa jednalo o staršiu dedinu, pochádzajúcu najneskôr
z konca 12. stor. Pomenovania
sídel tvorené tzv. posesívnymi
sufixami –in, resp. –ina, ktoré
vyjadrovali vlastnícky vzťah
osoby, ktorej meno je v základe pomenovania sídla k príslušnému sídlu, totižto na našom území vznikali do konca
12. stor. (Obdobným prípadom

Úspechy našich florbalistov
Florbal – staršia prípravka
V sobotu 9.1.2016 pokračovala
regionálna florbalová liga sever
svojím 3.kolom v D.Kubíne.
Našim hráčom sa darilo striedavo, keď v prvom zápase zdolali
Grasshoppers Žilina B a podľahli skvele hrajúcim domácim
hráčom z D.Kubína.
Žatva Dolný Kubín - TJ A FBO
Nižná 14:1 Matkuliak Braňo
1+0
TJ A FBO Nižná Grasshoppers
Žilina oranžoví 9:4 Beňuš Filip
5+1, Plávka Damian 1+0, Bachynec Norbert 0+1, Matkuliak
Braňo 2+1, Beňuš Matúš 1+0,
Pallo Marek 0+1.
Nižnú reprezentovali:
Brčák Adam, Plávka Damian,
Bachynec Norbert, Matkuliak
Peter, Matkuliak Braňo, Beňuš
Filip, Beňuš Matúš, Vilčinský
Marek, Pallo Marek a tréner
Klimčík Marián.
Poďakovanie patrí manželom
Robovi a Zuzke Beňušovcom
za priamu pomoc počas turnaja.
Florbal – Starší žiaci
V sobotu 16.1. 2016 sa uskutočnilo 5.kolo regionálnej florbalovej ligy v kategórii starší žiaci.
Našim hráčom sa darilo striedavo, keď jeden zápas vyhrali a
druhý prehrali.
Juventa Žilina – TJ A-FbO
Nižná 6:14 Jakub Košariš-
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je i neďaleký Tvrdošín – prvý
krát písomne doložený už roku
1265 v listine, ktorou kráľ Belo
IV. upravil povinnosti a výsady
liptovských poddaných, kde sa
spomína pod názvom „ ... Tordousina ... “. Jestvovanie Tvrdošína sa však, vzhľadom na
jeho výhodnú geografickú polohu a prítomnosť tridsiatkovej
stanice, predpokladá už niekedy od prelomu 10. a 11. stor.).
Rovnako ako v prípade Nižnej, i v prípade Zemianskej
Dediny možno konštatovať,
že prvá písomná zmienka o

Gajdoš Dávid, Tuka Matej,
Labdík Daniel, Stroka Samuel,
Beňuš Matúš, Belopotočan Oliver, Žák Filip, Záhora Matej,
ťan 1+1, Dominik Pallo 1+1, Tyrol Šimon a trener Marián
Žák Peter 1+1, Kozáčik Patrik Klimčík.
2+0, Marcel Nakačka 1+1
Poďakovanie patrí všetkým
TJ A-FbO Nižná – FBK hráčom za predvedený výkon a
Rabča 4:2 Lacko Frolek 1+1, rodičom za priamu pomoc poPeter Žák 1+0, Domink Pallo čas turnaja.
1+0, Kozáčik Patrik 1+0
Športový deň v Nižnej
Nižnú reprezentovali:
Kepšta Jakub, Čuporák Timo- V sobotu 27.2.2016 sa v telotej, Žák Peter, Frolek Lacko, cvični ŽS s MŠ Nižná uskutočŠtec Tobiáš, Košarišťan Jakub, nil športový deň, zameraný na
Pallo Domink, Nakačka Mar- florbal pre najmenších žiakov.
cel, Kozáčik Patrik, Záhora Zúčastnilo sa ho spolu 15 žiaAdrián a tréner Martin Poldauf. kov a 7 rodičov, ktorí súťažili
v rôznych súťažiach a hrali neMladšia prípravka bodovala konečný florbalový zápas, ktorý skončil nečakanou remízou
naplno
58:58.
V nedeľu 17.1. 2016 sa uskutočnilo 3.kolo regionálnej flor- Deti získali v každej súťaži mebalovej ligy v kategórii mladšia daily. Mali pripravené sladké
prípravka. Našim najmladším odmeny, džusíky, pitný režim
hráčom sa darilo a zvíťazili v a hlavne záverečnú pizzu, ktorá
oboch zápasoch. Veľmi nás po- ich potešila asi najviac.
tešil aj záujem rodičov, ktorí s
nami vycestovali na toto kolo. Rodičia aj deti si akciu pochvaľovali a tešia sa na jej pokračoTJ A – FBO Nižná - FBC vanie.
Grasshoppers Žilina „oranžoví“ 6:3 Beňuš Matúš 2+1, Be- Poďakovanie patrí riaditeľovi
lopotočan Oliver 1+0, Gajdoš ZŠ s MŠ Nižná za bezplatné
Dávid 0+2, Tyrol Šimon 0+2, poskytnutie telocvične, rodičom florbalistov a Obci Nižná
Žák Filip 3+1.
za finančnú pomoc a zabezpeFBK Turany - TJ A FBO Niž- čenie akcie.
ná 1:14 Záhora Matej 3+2,
Beňuš Matúš 4+2, Belopotočan Florbaliti so striedavými
Oliver 0+2, Tyrol Šimon 1+2, úspechmi
Tuka Matej 0+2, Stroka Samuel 1+1, Žák Filip 2+2, Gajdoš V nedeľu 21.2.2016 sa v D.
Kubíne uskutočnilo 5.kolo
Dávid 2+2, Ficek Adam 1+1
regionálnej súťaže stredoslovenského florbalového zväzu v
Nižnú reprezentovali:
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nej predstavuje len jej písomné
doloženie ako lokality, ktorá v
roku 1355, kedy kráľ Ľudovít
I. Veľký daroval jej územie
Dominikovi a Dionýzovi z Revišného, existovala minimálne
poldruha storočia. Zemiansku
Dedinu teda možno zaradiť
medzi jedny z najstarších sídel
na území Oravy. Jej počiatky
však, vzhľadom na charakter a
množstvo dochovaných písomných prameňov, ostávajú stále
neznáme.
-L. Tkáč-

kategórii staršia prípravka:
Turany
Nižná
2:8
(1:4,1:1,0:3) D.Plávka 3+0,
M.Pallo 1+1, F.Beňuš 1+1, J.
Gracák 1+1, J.Kristofčák 1+2,
N.Bachynec 0+1, B.Matkuliak
1+0, F.Gracák 0+2
Ružomberok - Nižná 3:18
(1:2,1:10,1:6) F.Beňuš 4+1,
M.Pallo 4+1, J.Gracák 3+2,
J.Kristofčák 2+2, B.Matkuliak
1+3, N.Bachynec 1+1, D.Plávka 1+1, M.Vilčínský 1+1, J.Lonek 1+1, P.matkuliak 0+2,
V nedeľu 14. 2.2016 sa v Žiline uskutočnilo 6.kolo regionálnej súťaže stredoslovenského
florbalového zväzu v kategórii
mladší žiaci:
Grasshoppers Žilina - Nižná
3:3 (1:2,2:0,0:1) M.Dedinký
1+0, M.Kuboš 0+1, A.Helík
1+0, M.Pallo 0+1, P.Žák 1+0
Juventa Žilina - Nižná 3:3
(1:2,1:0,1:1) A.Helík 1+0, M.
Dedinský 1+0, M.Kuboš 0+1,
P.Žák 1+0, J.Košarišťan
V sobotu 20.2.2016 sa opäť v
Žiline uskutočnilo 5.kolo regionálnej súťaže stredoslovenského florbalového zväzu v kategórii starší žiaci:
Grasshoppers Žilina - Nižná
6:2 (1:0,3:1,2:1) D.Pallo 1+0,
T.Štec 0+1, M.Pallo 1+0, M.
Matúch 0+1
Turany - Nižná 5:3 (0:1, 2:0,
3:2) M.Pallo 2+1, M.Matúch
0+1
-mk
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Lyžiarske preteky O pohár starostu obce Brezovica
Zima sa nám pomaly chýli ku
koncu a sneh sa nám tratí zo dňa
na deň. No v areáli SkiCentra v
Brezovici ho ešte majú dosť. A
práve tu sa konali v sobotu 5. 3.
2016 lyžiarske preteky O pohár
starostu. Kto lyžoval v Brezovici,ten vie, že tento svah patrí
medzi najstrmšie na Orave a je
vhodný len pre skúsených lyžiarov. Deti i rodičia z ŠK Orava-

man Nižná sa toho nezľakli a Superbaby chlapci: Markus Bazúčastnili sa týchto pretekov a chynec - 1. miesto
takmer všetci stáli na stupňoch
víťazov.
Mladšie predžiačky: Alexandra
Matisová - 1. miesto; Barbora
Za ŠK Oravaman sa umiestnili v Cvoligová - 2. miesto
kategórii:
Staršiepredžiačky: Sofia StacheSuperbaby dievčatá: Nela Sta- rová - 2. miesto; Kristína Cvolicherová - 2. miesto
gová - 3. miesto

Starší predžiaci: Lukáš Labdík 2. miesto; Norbert Bachynec - 3.
miesto; Ján Žuffa - 4. miesto
Snowboard dievčatá: Alexandra
Matisová - 2. miesto
Snowboard chlapci: Tomáš Labdík - 1. miesto; Lukáš Labdík - 2.
miesto; Norbert Bachynec - 3.
miesto; Ján Žuffa - 4. miesto
Ženy: Henrieta Bachyncová - 3.
miesto
-jl-

Oravaman lyžiarské preteky materských a základných škôl
O cenu SKI Centra Uhliská Nižná
Skvelá atmosféra, spokojné tváre detí a rodičov. Tak by sa dali
charakterizovať tohtoročný, už
medzinárodný 2. ročník lyžiarskych pretekov, ktorých sa zúčastnilo 129 súťažiacich zo Slovenska, Poľska a Česka. Preteky sa konali 13. 2. 2016 v areáli
SKI Centra Uhliská v Nižnej.
Súboj odštartovali tradične tí
najmenší, ktorí zdolávali trať
s rozprávkovými bránkami na
malom vleku. Súťažilo ich 39
a bojovali s veľkým zápalom.
Nasledovali tie pravé a náročné
preteky na hlavnej zjazdovke.
Súťažilo sa v kategóriách podľa ročníkov, osobitne chlapci a
dievčatá.

sa zapojilo 29 rodinných dvojíc.
A veru rodičia dostali poriadne
zabrať, keď museli svoje dieťa
po zlyžovaní trate vytiahnuť
hore kopcom v snowtubingovom kolese znovu na štart.
Naše poďakovanie za výbornú
organizáciu patrí najmä rodičom detí z lyžiarskeho klubu
ŠK Oravaman, jeho ďalším členom, Martinovi Bugáňovi, zamestnancom SkiCentra Uhliská
a všetkým sponzorom s veľkým
srdcom.

Superbaby: 1. miesto Peter
Maňák, Čimhová; 2. miesto Jerome Fernandes, Warszawa; 3.
miesto Ema Kušnierová, Tvrdošín

Jakub Poláček, Námestovo; 2.
miesto Patrik Maňák, Čimhová;
3. miesto Michal Grabowski,
Warszawa

Mladšie predžiačky: 1. miesto
Mladši predžiaci: 1. miesto Barbora Obrončníková, MB SC

Výsledky:

Baby: 1. miesto Karolína
Kachútová, Nižná; 2. miesto
Mnohí sa tešili na obľúbenú sú- Ján Musanowski, Wroclaw;
ťaž Mama, oco a ja. Do tohto na 3.miesto Nela Stacherová, ŠK
pohľad jednoduchého zápolenia Oravaman Nižná
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Žilina; 2. miesto Barbora Cvo- ver Hajdúk, Brezovica; 3.miesto
ligová, ŠK Oravaman, Nižná; Tomáš Pakos, Brezovica
3.miesto Lara Glasnáková, MB
SC Žilina
Staršie žiačky: 1. miesto Veronika Bugáňová, MB SC Žilina;
Starší predžiaci: 1. miesto Ma- 2. miesto Simona Feniková,
túš Sloboda MB SC Žilina; 2. Oravský Podzámok; 3. miesto
miesto Tomáš Labdík, ŠK Ora- Timea Tabačáková, Nižná
vaman Nižná; 3. miesto Lukáš
Labdík, ŠK Oravaman Nižná
Snowboard chlapci: 1. miesto
PhilipĎuriník, Nižná; 2. miesto
Staršie predžiačky: 1. miesto Martin Kuboš, ŠK Oravaman,
Sofia Gottwaldová, MB SC Ži- Nižná; 3. miesto Tomáš Labdík,
lina; 2. miesto Kristína Cvoli- ŠK Oravaman, Nižná
gová, ŠK Oravaman Nižná; 3.
miesto Alexandra Matisová, ŠK Snowboard dievčatá: 1. miesto
Oravaman Nižná
Alexandra Matisová, ŠK Oravaman Nižná
Mladší žiaci: 1. miesto Jakub Valek, Zuberec; 2. miesto Učiteľky a učitelia: 1. miesto
Martin Bugáň MB SC Žilina; Dávid Pakos, Brezovica; 2.
3.miesto Samuel Ťapák, Zube- miesto Filip Hajdúk, Brezovica;
rec
3. miesto Rebeka Matúšková,
Brezovica
Mladšie žiačky: 1. miesto Sofia Matúšková, Brezovica, 2. Mama, oco a ja: 1.miesto ocko
miesto Lea Glasnáková, MB SC Planieta a Vaneska; 2. miesto
Žilina, 3. miesto Karin Palková, ocko Labdík a Tomáš; 3. miesto
Nižná
ocko Stroka a Lívia
Starší žiaci: 1. miesto Patrik Turošák, Brezovica; 2. miesto Oli-

-jl-

Adam Žampa a naši malí lyžiari
Malí lyžiari z ŠK Oravamanu
tentoraz vybehli na svah nie v
pozícii lyžiarov, ale v úlohe fanúšikov. Vybrali sa načerpať
trochu motivácie od profesionálov na Majstrovstvá Slovenska
v zjazdovom lyžovaní do Jasnej. Videli mnoho skvelých lyžiarskych výkonov, stretli veľa
známych súťažiacich. Podarilo
sa im získaťmnožstvo cenných
fotiek a podpisov. Hoci stretnutie s Veronikou Velez-Zuzulovou a Petrou Vlhovou nevyšlo,
nezabudnuteľné bolo stretnutie
s Adamom Žampom, momentálne najlepším lyžiarom Slovenska v slalome mužov.
Malí zvedavci neváhali a okrem
obdivu jeho lyžiarskych schopností mu hneď položili aj pár
otázok.
K lyžovaniu ťa priviedol otec.
Zaujímalo Ťa to naozaj už odmalička alebo si bol k tomu
skôr nútený?
AŽ: Nútené to ani nebolo, lyžovanie ma odmalička ťahalo.
Vždy som mal na ňom totiž rád
to, že človek je na kopci voľný a
hlavne môže ísť rýchlo.
Keď si mal 15 rokov, vraj si

mal nevýhodu v tom, že si bol
malý. Teraz to už pre teba nie
je problém?
AŽ: Je pravda, že keď som
bol mladší, bol som vzrastovo
trošku menší a takisto aj veľmi
chudý, čiže som musel aj o to
viac makať. Od začiatku to bola
taká nevýhoda. Teraz, keď som
ich všetkých dorástol, tak je to
už len o tom lyžovaní.

lyžuje, takže uvidíme.
V súčasnosti si v najlepšom
veku, šplháš na vrchol svojej Tvoj najmladší brat sa tiež vekariéry. Necítiš tlak zo stra- nuje lyžovaniu?
ny Slovákov? Nenaliehajú na
teba, aby si ich nesklamal?
AŽ: Môj najmladší brat Teo tiež
lyžuje, na každých pretekoch
AŽ: Nie, určite sa necítim pod mu držím palce a verím, že bude
tlakom. Predsa len je to šport, tiež pokračovať v lyžovaní.
treba to brať vždy s nadhľadom.
Na prvom mieste je hlavne Ľudia ťa poznajú aj pod prezdravie. Potom si človek musí zývkou „Sangy“. Ako to vznikuvedomiť, čo v živote chce, lo?
musí si za tým ísť a obetovať
tomu naozaj všetko.
AŽ: Má to pôvod z románu
Adam Šangala. Začali ma tak
Tvoja rodina je plná lyžiarov. volať kamaráti a nejako sa to
Dúfaš, že tvoj príklad budú na- rozšírilo.
sledovať po tebe aj tvoje deti?
Aké sú tvoje záujmy vo voľAŽ: Na deti zatiaľ nemyslím, nom čase? Samozrejme, okrem
lebo som ešte mladý. Je však lyžovania?
pravda, že ja som už štvrtá generácia v našej rodine, ktorý AŽ: Mám veľmi rád motošport
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a celkovo všetky autá. Sem-tam
si rád pozriem nejaký dobrý
film či prečítam knižku.
V budúcnosti plánuješ pokračovať vo svojej kariére alebo
plánuješ niečo iné?
AŽ: Teraz nad tým ešte nejako nerozmýšľam, snažím sa na
100% venovať lyžovaniu a dávať do každej jazdy maximum.
O tom, čo bude o pár rokov, ešte
netuším. :)
Okrem stretnutia s víťazom
mužskej kategórie deti získali
peknú pamiatku aj v spoločnej
fotografii s Martinou Dobovskou, reprezentatkou ČR, víťazkou ženskej časti pretekov v
obrovskom slalome.
-Sára Labdíková-
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Lyžiarske preteky v obrovskom slalome O Kubov klobúk Hruštín
V sobotu 16.1. 2016 sme sa zúčastnili lyžiarskych pretekov v
obrovskom slalome O Kubov
klobúk v Hruštíne. Preteky mali
hojnú účasť a takmer 100 účastníkov si zmeralo sily na stredne
náročnej trati. Za ŠKOravaman
Nižná pretekali a stupne víťazov
obsadili:

V kategórii ženy: 1. miesto Henrieta Bachyncová
V kategórii muži: 1. miesto Ján
Žuffa
Ďalej nás reprezentovali, no tentokrát sa neumiestnili na stupňoch víťazov:

V kategórii deti od 7 do 10 rokov: Nela Stacherová, Barbora Cvoli3. miesto - Markus Bachynec
gová, Sofia Stacherová, Kristína
Cvoligová, Ján Žuffa, Norbert
V kategórii deti od 10 do 15 ro- Bachynec, Jozef Labdík.
kov: 1. miesto - Lukáš Labdík
2.miesto - Tomáš Labdík
-jl-

Benefičný bedminton
Moja rodná obec Nižná má
viacero výnimočností: už „odpradávna“ tu býva jedna profesionálna rodina Jána a Zuzky
Knižackých, ľudia sa tu radi
stretávajú pri športe, dokážu
pomôcť a pridať sa k vytvoreniu spoločného diela...

počkanie vymysleli Zuzka,
Kajo a Jaro. Jaro-učiteľ sa zároveň ponúkol, že môže fotografovať. Všetko frčalo ostošesť
a ani sme sa nenazdali, rozdávali sme ceny – útechové buchtičky a víťazné putovné poháre.
V prvej kategórii sa pohár ocitol v rodine Orieškovcov (hrali otec a dcéra) a je v Nižnej,
v druhej je u Mišky a Juraja (nie
sú manželia, zatiaľ sa len „priatelia“) v susednom Podbieli.

poslancom, riaditeľovi školy,
predsedovi
bedmintonového
oddielu... Bedmintonistka pani
Zuzka napísala, že môžu pomôcť, kamarátka Maťka kúpila „putovné poháre“, rodina
napiekla „Hankine buchtičky“,
iná rodina Vlasta zase na mieste činu spravovala stôl s našimi
Tieto predpoklady ma naštar- propagačnými vecičkami (pubtovali k tomu, aby som v me- likácie, tričká, DVD) i dobrota- Benefitom je, že skupina ľudí,
dzivianočnom čase oslovila mi.
rodín strávila spoločný čas, že
obec s nápadom benefičného
vedia, čo je a čo robí združenie
bedmintonu. Starosta bez vý- Hrali sme v dvoch kategóriách Návrat (presadzuje myšlienku,
hrad súhlasil, keď som mu – rodič či starý rodič a dieťa, že jediné miesto, kde má dieťa
poslala pozvánku, rozoslal ju muž a žena. Hrací systém na vyrastať, je rodina, pripravuje

Vianočný nohejbalový turnaj

18

Dňa 19.12.2015 sa v telocvični
Základnej školy v Nižnej uskutočnil Vianočný nohejbalový
turnaj dvojíc. Svoje nohejbalové schopnosti si prišlo vyskúšať viac ako 15 detí, ktoré
sa rozdelili do šiestich skupín.
Deti si zacvičili, občerstvili sa,
zabavili a povyhrávali hodnotné ceny.. Najlepší boli odmenený vecnými cenami, ale hlavne
všetci si odniesli veľa nových
športových zážitkov… Veľké
poďakovanie patrí hlavne Obci
Nižná ,Eurotron Component
a.s, Rotek s.r.o., ZMS služby
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a službami podporuje rodiny,
ktoré sa vydali na cestu náhradného rodičovstva, pomáha
rodinám v ohrození...) a vďaka dobrovoľným príspevkom
či kúpe našich materiálov ste
prispeli 150-timi eurami na
služby pre rodiny.
Vďaka vám, rodáci, že ste sa
pridali a mohla som byť opäť
medzi vami. Tí, čo sme tento
rok nevyhrali, potrénujeme,
aby sme sa o rok opäť stretli...
Eva Teťáková
Návrat,o.z. Banská Bystrica
Foto: Jaroslav Suchánek

a Blachdomplus Slovakia s.r.o.
za finančnú podporu.
V kategórii deti bolo poradie
nasledovné: 1. Marcel Nákačka – Tadeáš Žuffa; 2. Miloš Sitek – Tomáš Žuffa; 3. Richard
Prát – Ján Žuffa
Nakoniec si zahrali aj dospelí,
kde bolo poradie nasledovné:
1. Róbert Žuffa - Marcel Žák;
2. Peter Nákačka – Jozef Ružbacký; 3. Ján Pleva - Miloš
Pleva
-Jozef Ružbacký-
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Spoločenská rubrika
Narodenie detí:

Odišli od nás:

Bardiovská Eliška, 28.11.2015
Knapová Karin, 07.12.2015
Harezník Ján, 11.12.2015
Pavčo Nicolas Martin, 29.12.2015
Žuffa René, 13.01.2016
Svajčík Martin, 13.01.2016
Žuffa Matyáš, 19.01.2016
Hučala Lukáš, 28.01.2016
Gasparini Marco, 02.02.2016
Babinský Jakub, 06.02.2016
Kubošová Eliška, 20.02.2016
Jánošíková Lívia, 21.02.2016

Mgr. Jozef Droppa, 12.12.2015, 81-ročný
Vladimír Nákačka, 24.12.2015, 60-ročný
Tomáš Miroslav, 24.12.2015, 52-ročný
Anna Ďuricová, 16.01.2016, 76-ročná
Lenka Maňťová, 25.01.2016, 23-ročná
Jozef Kubinec, 13.02.2016, 90-ročný
Irena Vavrečanová, 12.3.2016 80 ročná
Odpočívajte v pokoji!

Gratulujeme k prírastkom do Vašich rodín a prajeme Vám
krásne spoločné chvíle!

Sobáše
Claudio David Gasparini - Stanislava Paľová, 12.12.2015
Ing.Slavomír Piták - Zuzana Tuková, 16.01.2016
Na spoločnej ceste životom želáme veľa zdravia, šťastia,
tolerancie, trpezlivosti a vzájomného porozumenia!

Blahoželáme:
V mesiacoch január 2016 – marec 2016 sa významných
životných jubileí dožili títo naši spoluobčania:

55 rokov

65 rokov

80 rokov

Ing. Bednárová Eva, Železničná 356
MUDr . Bullová Eva, Hviezdoslavova 40
Dedinská Mária, Zemianska Dedina 17
Ing. Dedinský Eugen, Štúrova 437
Ficeková Margita, Sama Chalupku 536
Habovštiak Pavol, Podjavorinskej 663
Kachút Jozef, Podjavorinskej 667
Kaška Emil, Hattalova 1020
Ing. Kováčik Miroslav, Nová doba 499
Lukaščíková Iveta, Orličie 899
Ing. Maras František, Na Ostrvke 711
Medvecká Marta, Mieru 255
Ing. Novák Zdeno, Na Ostrvke 712
Mgr. Sereková Agnesa, Nová doba 489
Sitárik Rudolf, Hviezdoslavova 184
Tuka Anton, Šoltésovej 656
Zajacova Ľubica, Nová doba 504

Dedinská Viera, Zemianska Dedina 15
Ďurečková Gabriela, Kollárova 621
Chromeková Angela, Jesenského 639
Kajanová Agneša, Jána Hollého 579
Kováč Milan, Gen. Štefánika 601
Kristofčáková Júlia, Hviezdoslavova 47
Mišíková Oľga, Nová doba 501
Pazúriková Mária, Kollárova 624
Regulyová Katarína, Družstevná 515
Stiffelová Antónia, Štúrova 439
Štecová Anna, Jána Hollého 567
Žuffová Antónia, Zemianska Dedina 20

Ing Bobrovský Ľudovít, Gen.Štefánika 598
Hájková Soňa, Závodná 460
Jarolínová Margita, Nová doba 498
Kokles Ján, Nová doba 503
Pauerová Božena, Nová doba 500
Regulyová Júlia, Vintiška 91

60 rokov
Bielik Pavol, Hviezdoslavova 217
Cvoliga František, Šoltésovej 644
Dedinská Elena, Mila Urbana 130
Hlavajová Ružena, Kukučinova 23
Hulej František, Partizánska 99
Kubinec Jozef, Železničná 363
Labdík Daniel, Železničná 369
Mariaš Ľubomír, Jána Hollého 568
Matiašová Mária, Matúškova 466
Petrovič Jaroslav, Hviezdoslavova 316
Šaligová Daniela, Nižná
Škripala Miroslav, Mieru 258
Urbanovič Milan, Hattalova 475
Žuffová Helena, Hamuljakova 394

70 rokov
Dorušiaková Karolína, Nová doba 504
Floreková Elena, Matúškova 465
Kaislerová Valéria, Nová doba 487
Kajan Anton, Mieru 295
Kozáčik Pavol, Jesenského 636
Kuboš Marián, Hviezdoslavova 325
Medvecká Antónia, Štúrova 432
Ťapušíková Serafína, Nová doba 500
Žuffová Terézia, Mila Urbana 127

85 rokov
Tuková Mária, Kukučínová 14
90 rokov
Dedinská Margita, Mieru 259
95 rokov
Žuffová Margita, Zemianská Dedina 20
96 rokov
Gvorová Mária, Hamuljakova 394

75 rokov
Bečka Rudolf, Závodná 460
Jašicová Margita, Kollárova 629
Korčušková Amália, Na Skalke 548
Križan Ján, Matúškova 464
Maškara Milan, Radlinského 140
Mikulášeková Mária, Nová doba 483
Ing. Zimaň Jozef, Hattalova 477
Žuffová Margita, Hviezdoslavova 343
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Našim jubilantom prajeme všetko len to najlepšie, zdravie, šťastie a spokojnosť. Hodne
životného elánu do ďalších úspešných rokov
života.
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KRÍŽOVKA PRE ČITATEĽOV NIŽNIANSKYCH OZVIEN

Vylúštenie krížovky zasielajte na adresu: noviny@nizna.sk alebo na adresu Nižnianske ozveny, Obecný úrad Nižná. Prosíme zasielateľov
mailov, aby napísali do správy svoje meno a adresu, inak mail nebude akceptovaný.Výherca obdrží od OcÚ vecnú cenu. Znenie krížovky z čísla 1/2015: „Môžete si spraviť život aj krajší, ale nie dlhší“. Vylosovanou výherkyňou sa stáva p. Mária Glasová, z ulice Nová
doba, číslo 485. Gratulujeme!
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vulgárne, osočujúce údaje a gramatické chyby, a tiež právo zvážiť uverejnenie neakuálnych článkov a informácií.

