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Spomienka na ThDr. Jozefa Tománoczyho
Príjemný deň, vážení priatelia.
Dovoľte mi, aby som sa vám úprimne srdečne poďakoval za prípravu a realizáciu spomienkového podujatia na ThDr. Jozefa Tomanóczyho. Podujatie sa konalo na vysokej kultúrno-spoločenskej a duchovnej úrovni. Osobitne ďakujem Jozefovi Vírostkovi za réžiu podujatia
a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k tomuto vydarenému dielu. Opäť som mohol byť na Nižnú hrdý. Tlmočte,
prosím, všetkým účinkujúcim a usporiadateľom moje poďakovanie. Bola to nádherná ukážka toho, keď si všetci vychádzame v ústrety a aj
nezištne pomáhame.
-Ing. Jaroslav Rosinna, starosta obce Nižná-

Vojak Jozef Krošlák

Jozef Tománoczy

Vítanie jari

Tragická udalosť spojená s hrdinstvom
československých letcov počas 2. svetovej vojny, ktorá sa odohrala v katastri
našej obce.

Dňa 2. mája sme si v našej obci pripomenuli osobnosť ThDr. Jozefa Tomanóczyho, pri príležitosti 100. výročia kňazskej
vysviacky a 40. výročia úmrtia.

Keď slnko opäť zasvieti teplejšími lúčmi
a my si prajeme už krásnu zelenú jar, je
najvyšší čas vyhnať zimu a dať priestor
niečomu novému.
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Na telo starostu

ciest a železníc SR. (obr. č. 1)
Nový kríž (kaplnka)by sa mohol
umiestniť trošku ďalej aj od križovatky aj od cesty v smere do
Tvrdošína neďaleko od pôvodného kríža - pozemok ŽSR !!!. Alebo pri pozemku Petra Žáka (opäť
na pozemku ŽSR) vedľa nového
chodníka (toto s najväčšou pravdepodobnosťou neprejde z dô-

Bude postavený nový kríž namiesto starého, ktorý bol zničený počas autonehody pri železničnom priecestí?
Zničený kríž bol umiestnený na
hranici pozemkov Slov. správy

Nič nie je uzavreté a týmto to
predkladám na verejnú diskusiu
a zároveň žiadam občanov o vyjadrenie zaslané na moje kontakty alebo vyjadrené osobne.

Obrázok 1

Obrázok 2

Dôležité a potrebné informácie
pre občanov, ktorí vo svojich
domácnostiach, firmách, penziónoch, chatách používajú komíny
(jednovrstvové, viacvrstvové,
murované,
rekonštruované,
vyvložkované, kovové, plastové
a iné), do ktorých sú pripojené
spotrebiče (pece, kotly) na pevné, plynné a tekuté palivo.
Chcete mať bezpečný komín?
Pravidelné čistenie a kontrola
komína, ktorú vám vykoná kominár (osoba s odbornou spôsobilosťou vykonáva kominárske
práce), prináša tieto výhody:

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
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Budú hlásenia miestneho rozhlasu online prístupné aj na
webstránke obce?
Doteraz sa nenašla finančne a
prakticky výhodná možnosť na
umiestnenie oznamov obecného
rozhlasu v elektronickej podobe
na webstránku obce, na ktorú
sú zároveň všetky dôležité oznamy umiestňované priebežne v
písomnej podobe a vysielané v
obecnom rozhlase nadštandardne 2 až 3-krát denne. Momentálne sa snažíme zabezpečiť v rámci
možností aj vysielanie v Zemianskej Dedine. Podali sme aj projekt a čakáme na odpoveď. Ak
by bol projekt neúspešný, je to
už len v rukách poslancov, ktorí
majú možnosť vyčleniť peniaze z
rozpočtu obce a z nich spomínané vysielanie realizovať.
-mr-

Obrázok 3

Revízia, čistenie a kontrola
komínov

Milí spoluobčania!

vodu rozhľadových pomerov na
železnicu). – (obr.č.2), alebo na
opačnej strane cesty na našom
obecnom pozemku medzi lipou
a elektrickým stĺpom (obr.č.3).
Z praktického hľadiska najvýhodnejšia poloha – je to náš
pozemok, v zóne, kde je najmenšia pravdepodobnosť dopravnej
kolízie navyše chránená lipou
a elektrickým stĺpom. Praktické pripojenie na osvetlenie. Bez
problémov so železnicou (viď
patálie okolo chodníka). Ešte sú
možnosti na opačnej strane železnice, ale tam je opäť problém
s rozhľadom na železnicu a veľký
problém s inžinierskymi sieťami.

- bezpečnosť komína,
- prevenciu pred požiarmi,
- predĺženie životnosti komína,
- splnenie zákonnej povinnosti,
- kontrolnú správu, (potvrdene o
čistení a kontrole kmína), ktorú
vyžadujú nielen poisťovne, v
prípade požiaru následkom zlého stav komína.
Plňte si svoju zákonnú povinnosť. Vyhláška č.401/2007 Z.z.,
§ 20/1/ Komín sa musí udržiavať
v dobrom technickom stave a
musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
Zabezpečte si vyčistenie a kontrolu u kominára. Kontakt: Remiaz Erik, tel.: 0907 417 007

Zber použitého oleja z domácnostíí.
Zapojte sa aj vy do zberu
použitého
kuchynského
oleja.Naša obec sa zapojila
do zberu použitého kuchynského oleja. Cieľom tohto
zberu je zapojiť všetkých
občanov do ekologicko –
recyklačného projektu s
názvom „Každá kvapka sa
počíta“:
- rastlinný olej po vypražení
nechajte vychladiť
- následne ho preceďte do
čistej plastovej fľaše, dobre
uzatvorte
- prineste na zberný dvor

inú tvorbu. Príspevky zasielajte zmenšovania s kvalitou minimálna adresu kultura@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, origi- spievať do novín pravidelne a
nálne obrázky (formát jpg) z fo- chcel by sa zúčastňovať na ich
toaparátu, prípadne mobilného celkovej tvorbe, nech nás konzariadenia v prílohe bez úprav a taktuje.

alebo technické služby, kde
je umiestnená nádoba určená pre zber biologického
odpadu.
Odovzdaný olej sa ďalej
spracuje na výrobu biopaliva.
Nesprávne nakladanie s
takýmto olejom znečisťuje kanalizáciu a priťahuje
hlodavcov. Tiež kŕmenie
domácich zvierat nie je
vhodné, nakoľko takýto
olej obsahuje aj karcinogénne látky vznikajúce pri
vyprážaní.
-OcÚ-

Uzávierka najbližšieho čísla
je 31.8.2016, po tomto termíne nebude možné prijať vaše
príspevky.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
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Nižnianske ozveny

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na svojom I.zasadnutí v
roku 2016 konanom v dňoch
15.03.2016 a 17.3.2016 zobralo
na vedomie:
- kontrolu uznesení OcZ,
- odpovede na interpelácie,
- žiadosti občanov a právnických
osôb,
- stanoviská komisie výstavby,
územného plánovania a dopravy, komisie kultúry a športovej
komisie ku žiadostiam občanov a
právnických osôb,
- správu HK o vykonaných kontrolách za rok 2015,
- plány práce komisií pri OcZ
a Občianskeho výboru Zemianska Dedina na rok 2016 s tým,
že sa prehodnotia so schváleným
doplnkom Rokovacieho poriadku
OcZ v Nižnej - §39a.
Na tomto zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo:
- správu o hospodárení ZŠ s MŠ v
Nižnej a správu ZUŠ v Nižnej za
rok 2015,
- zmenu rozpočtu Obce Nižná rozpočtovým opatrením č.01/2016 a

č.02/2016,
- plán zasadnutí OcZ na rok 2016
v upravenom znení,
- plán hlavných úloh Obce Nižná
na rok 2016,
- prenájom obecných nehnuteľností v k.ú.Nižná a to:
a) pozemku reg. CKN parcela č.
914/5, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1739
m2,
b) pozemku reg. CKN parcela č.
914/4, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1057
m2 ,
c) pozemku reg. CKN parcela č.
914/6, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 440
m2 ,
d) pozemku reg. CKN parcela č.
914/7, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 19
m2 ,
e) pozemku reg. CKN parcela č
914/8, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 23
m2, na ktorom sa nachádza stavba – sklad náradia bez prideleného s. č.,
f) pozemku reg. CKN parcela č
914/9, druh pozemku: zastavané

plochy a nádvoria o výmere 18
m2, na ktorom sa nachádza stavba – garáže bez prideleného s. č. ,
g) pozemku reg. CKN parcela č.
914/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 81
m2, na ktorom sa nachádza stavba dielne bez prideleného s. č.,
h) stavby – sklad náradia bez
prideleného s. č. postavenú na
pozemku reg. CKN
parcela
p.č.914/8,
ch) stavby – garáž bez prideleného s. č. postavenú na pozemku
reg. CKN p.č 914/9,
i) stavby – dielne bez prideleného
s. č. postavenú na pozemku reg.
CKN č. 914/11,

- predaj obecných pozemkov
vytvorených geometrickým plánom č. 36430234-34/2015 zo
dňa 17.6.2015 vyhotoveného
spoločnosťou ARLANDA s.r.o.,
Hviezdoslavova 40, 027 43 Nižná
IČO: 36430234 a to:
a) pozemku reg. CKN p.č. 1282/13

Pokračovanie na str. 4

a) pozemku reg. CKN p.č. 3133/3
o výmere 122 m2, druh: trvalé
trávne porasty.
b) pozemku reg. CKN p.č. 3136/6
o výmere 200 m2, druh: ostatné
plochy,
b) pozemku reg. CKN p.č. 3136/8
o výmere 175 m2, druh: ostatné
plochy,
ktorých vlastníkom je spoločnosť
DREVODOM ORAVA, s.r.o., 027
42 Podbiel 56, IČO: 00 693 910 v
cene 3,50,-EUR/m2 t.j.1739,50,-EUR z dôvodu zabezpečenia
prechodu a prejazdu do m.č.Svrčkova od Uhlísk

Následky po zvážaní dreva pre obyvateľov Vintišky.
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Eve Branickej, rod. Hulejovej,
Vintiška 78, Nižná za kúpnu cenu
5,-EUR/m2 pri jej rodinnom
dome z dôvodu, že ich dlhodobo
užíva a na pozemku p.č. 3966/2
má postavenú hospodársku budovu vo svojom vlastníctve,
- odpis pohľadávok vo výške
479,74,-EUR voči spoločnosti
SLOVEKTRA, s.r.o. a vo výške 124,-EUR voči spoločnosti
SLUŽBY NIŽNÁ, s.r.o. z dôvodu
ich nevymožiteľnosti,
- názov ulice „Pri mlyne“ oproti
m.č.Svrčkova v smere do Uhlísk –
pozemky p.č. 3133/3, p.č. 3136/6,
p.č. 3136/7 a p.č. 3136/8
-Doplnok Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Nižnej
o §39a – činnosť komisii obecného zastupiteľstva tak, ako ho
predložil poslanec Daniel Paľa,
- zámery zámeny pozemkov týkajúcich sa vysporiadania prístupovej cesty na cintorín a plochy
parkoviska a vysporiadania pozemku okolo budovy zdravotného
strediska a vstupu do tejto budovy
z priľahlých ulíc,
- zámer predať obecný pozemok
parcela reg. CKN č. 4017/2 o
výmere 32 m2, druh: zastavané
plochy a nádvoria, k.ú. Nižná
Branislavovi Majerovi a manželke Monike Majerovej, Hviezdoslavova 46, Nižná v cene 5,-EUR/
m2 t.j. 160,-EUR z dôvodu, že sa
o tento pozemok starajú a dlhodobo ho užívajú,
- zámer prenajať obecnú nehnuteľnosť v k.ú.Nižná a to pozemku reg. CKN parcela č. 914/3,
druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1289 m2
PaedDr. Marianovi Babinskému,
Lesná 1009, 027 43 Nižná za
účelom prevádzkovania tenisových kurtov tak, aby boli verejne
dostupné občanom Obce Nižná s
trvalým pobytom na území obce
a žiakom ZŠ s MŠ Nižná, Nová
doba 482, 027 43 Nižná na dobu
určitú do 31.3.2017
- vypracovanie geometrického
plánu na zameranie miestnej komunikácie v m.č. Zemianska Dedina od rodinného domu p. Kováčika po odbočku ku kultúrnemu
domu,
- prerušenie zasadnutia OcZ s
tým, že rokovanie bude pokra-

spoločnosti Orava tenis academy, s.r.o. so sídlom Nové Hrádky
394, 027 44 Tvrdošín, IČO:46
636 935, zastúpenej konateľom
Andrejom Zimáňom, za účelom
prevádzkovania tenisových kurtov tak, aby boli verejne dostupné
občanom Obce Nižná s trvalým
pobytom na území obce a žiakom
ZŠ s MŠ Nižná, Nová doba 482,
027 43 Nižná na dobu určitú do
31.3.2017 s jednomesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo
výške 1500,-EUR z dôvodu podpory rozvoja a popularizácie tenisu v obci za podmienky, že všetky poplatky za energie súvisiace
s prevádzkovaním tenisových kurtov a prenajatých nehnuteľností
hradí nájomca s tým, že s konečným znením zmluvy, ktoré dopracuje predseda športovej komisie
so starostom obce a prednostom
OcÚ budú poslanci oboznámení,
- kúpu nehnuteľností v k.ú. Nižná
a to:

Dobrovoľníci, ktorý majú záujem o pomoc pri záchrane
brány židovského cintorína v Tvrdošíne, nech sa hlásia na
tel. č. 0918 726 729. Ďakujeme

o výmere 34 m2, druh: zastavané
plochy a nádvoria,
b) pozemku reg. CKN p.č. 1282/18
o výmere 2 m2, druh: záhrada,
c) pozemku reg. CKN p.č. 3965/3
o výmere 74 m2, druh: zastavané
plochy a nádvoria,
d) pozemku reg. CKN p.č. 3966/2
o výmere 53 m2, druh: zastavané
plochy a nádvoria,
e) pozemku reg. CKN p.č. 3966/4
o výmere 115 m2, druh: zastavané
plochy a nádvoria,
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čovať 17.03.2016 o 16.00 hod. v zemkov pri bývalej čističke odpadových vôd s tým, že sa bude
zasadačke OcÚ v Nižnej
rokovať o možnosti zámeny s poObecné zastupiteľstvo na tomto zemkami žiadateľa pri plavárni,
- žiadosť poslanca Rastislava
zasadnutí neschválilo:
Brčáka, bytom Hviezdoslavova
- opakovanú žiadosť Mgr. Jany 327, Nižná o uvoľnenie členstva
Kulošťákovej, Tajovského 609, z komisie výstavby, územného
Nižná o odkúpenie prípadne pre- plánovania a dopravy.
nájom obecného pozemku medzi
rodinným domom žiadateľky s.č. Na tomto zasadnutí obecné za609 a rodinným domom s.č. 610, stupiteľstvo schválilo:
- žiadosť Marty Paškajovej, Vintiška 85, Nižná o odkúpenie časti - všeobecne záväzné nariadenie
obecného pozemku za hospodár- č.1/2016 o prenajímaní bytov vo
skou budovou pri rodinnom dome vlastníctve Obce Nižná,
- všeobecne záväzné nariadenie
s.č. 85,
- žiadosť Františka Kráľa, Hríbi- č.2/2016, ktorým sa mení VZN
ky 188, Tvrdošín o odkúpenie čas- č.1/2009 o určení miesta a času
ti obecného pozemku p.č.914/2 zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základpri plavárni,
- žiadosť Miroslava Bednára, nej škole, ktorej zriaďovateľom je
Nová doba 485/3, Nižná o odkú- Obec Nižná,
penie časti obecného pozemku - všeobecne záväzné nariadenie
p.č.664/1 pri budove s.č.488 na č.3/2016, ktorým sa mení VZN
č.1/2013 o určení výšky dotácie
ulici Nová doba,
- žiadosť vlastníkov bytového na mzdy a prevádzku na žiaka
domu Matúškova s.č.466 o vy- základnej umeleckej školy, dieťa
budovanie parkovacích miest materskej školy a školských zapred ich bytovým domom podľa riadení so sídlom na území Obce
predloženého náčrtu s tým, že sa Nižná,
bude uvažovať o vybudovaní sú- - správu o hospodárení TS Nižná
bežných parkovacích miest rozší- za rok 201,
rením celej miestnej komunikácie - zámeny pozemkov týkajúcich sa
vysporiadania prístupovej cesty
na ulici Matúškova.
na cintorín a plochy parkoviska
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej a vysporiadania pozemku okolo
na svojom II.zasadnutí v roku budovy zdravotného strediska a
2016 dňa 26.04.2016 zobralo vstupu do tejto budovy z priľahlých ulíc,
na vedomie:
- predaj obecného pozemku parcela reg. CKN č. 4017/2 o výmere
- kontrolu uznesení OcZ,
32 m2, druh: zastavané plochy a
- odpovede na interpelácie,
- žiadosti občanov a právnických nádvoria, k.ú. Nižná Branislavovi
Majerovi a manželke Monike Maosôb,
- stanovisko komisie výstavby, jerovej, Hviezdoslavova 46, 027
územného plánovania a dopravy 43 Nižná v cene 5,-EUR/m2 t.j.
ku žiadostiam občanov a právnic- 160,-EUR z dôvodu, že sa o tento
pozemok starajú a dlhodobo ho
kých osôb,
- prípravu programu na 1. máj, užívajú,
Nižniansky kotlík, Pltnícky deň, - prenájom obecnej nehnuteľSpomienkové podujatie na Dr. nosti v k.ú.Nižná a to pozemku
reg. CKN parcela č. 914/3, druh
Tomanóczyho,
- žiadosť Jozefa Krupu, Podbiel pozemku: zastavané plochy a ná404 o odkúpenie obecných po- dvoria o výmere 1289 m2 PaedDr.

Mariánovi Babinskému, Lesná
1009, 027 43 Nižná za účelom
prevádzkovania tenisových kurtov tak, aby boli verejne dostupné
občanom Obce Nižná s trvalým
pobytom na území obce a žiakom
ZŠ s MŠ Nižná, Nová Doba 482,
027 43 Nižná na dobu určitú do
31.3.2017 s jednomesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo
výške 700,-EUR z dôvodu podpory rozvoja a popularizácie tenisu
v obci za podmienky, že všetky poplatky za energie súvisiace s prevádzkovaním tenisových kurtov
a prenajatej nehnuteľnosti hradí
nájomca,
- finančný príspevok pre ZUŠ Nižná vo výške 8847,-EUR na nákup
„Krídla YAMAHA GB1K-PE“,
- finančný príspevok pre ZUŠ
Nižná vo výške 2000,-EUR na
pokrytie nákladov súvisiacich s
účasťou ĽH OSTRVKA na XII.
Európskom mládežníckom festivale EMUSIC 2016,
- zmluvu o spoločnom postupe pri
zabezpečovaní zberu objemného
odpadu, drobných stavebných odpadov a biologického rozložiteľného odpadu na základe zákona
č.79/2015 Z.z. o odpadoch uzatvorenú podľa § 20 a nasl. zákona
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení medzi Obcou
Nižná a Obcou Podbiel,
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt
„Zberný dvor Nižná“ v rámci 10.
výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku s kódom
OPKZP-PO1-SC111-2016-10 so
spolufinancovaním projektu zo
strany Obce Nižná vo výške 5% z
celkových oprávnených výdavkov,
maximálne do výšky 60 000,-EUR
zo sumy 1 200 000,-EUR,
- predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Obce Nižná do schválenia nového Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Obce Nižná,
- doplnok Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Nižnej

Čo si pamätá obecná kronika

(kúpeľňa, záchod, veranda) do
dvora a to k izbe prednej. Takto
domy predtým viac gazdovsky
prispôsobené získavajú výzor
viliek. Vo výstavbe kultúrneho
domu, na ktorý sa občania tešia,
sa tento rok nepokračovalo pre
príčiny uvedené v predošlých
záznamoch. Zatiaľ je v hrubej
stavbe hlavná budova, ďalšie 2 sa
postavia do r. 1968.

Rok 1963

Život v obci – výstavba

Príroda a počasie

Výstavba nových rodinných i
štátnych bytov postupovala teraz
trochu pomalšie ako v predošlých
rokoch. V rámci štátnej výstavby
boli dostavané posledné 3 bytové
5-poschodové domy popri Orave.
Bytová otázka v obci sa rieši dôsledne, byty prideľuje bytová komisia MNV. Rodinné domy si začali stavať tento rok piati občania.
Okrem toho previedli aj prístavby
v 3-och prípadoch. V pôvodnej
časti obce prevádzajú občania
prestavbu rodinných domov tak,
že pristavujú izbu + príslušenstva

Rok sa začal tuhou zimou, mrazy
dosiahli -26 až -30 stupňov. Snehová pokrývka dosiahla výšku
1 meter miestami až 120cm. Jar
sa začala až koncom apríla, lebo
sneh trval ešte aj v tomto mesiaci.
Rok 1963 bol pre poľnohospodárov nepriaznivý, pretože dlhotrvajúce dažde aj v letnom období
znemožňovali zberové práce. V
septembri pršalo tri týždne – obilie v krížoch porástlo aj kosba ďateliny sa nedokončila.
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Zaujímavá štatistika z obce
Ku 31. 12. 1963 mala naša obec
793 domácnosti. Elektrické
osvetlenie má 793 domácnosti.
Vodovod 516 domácnosti. Kanalizáciu a splachovací záchod
476 domácnosti. Chladničku 330
domácnosti. Televízory 331 do-

o bod 5 v §39a - komisia pre rozpočet, financie a správu majetku
obce s náplňou práce komisie tak
ako to v upravenom znení predložil poslanec Daniel Paľa.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej
na svojom III.zasadnutí v roku
2016 dňa 25.05.2016 zobralo na
vedomie:
- rozhodnutie starostu obce o
zmene rozpočtu č.5/2015,
- kontrolu uznesení OcZ,
- odpovede na interpelácie,
- žiadosti občanov a právnických
osôb,
- stanovisko komisie výstavby,
územného plánovania a dopravy
a stanovisko predsedkyne komisie
sociálnej, zdravotnej a dôchodcov ku žiadostiam občanov a
právnických osôb,
- žiadosť Miroslava Slosiara, bytom Medvedzie 163/45, Tvrdošín
o uvoľnenie z členstva komisie
kultúry ku dňu 31.5.2016,
- späťvzatie žiadosti Daniely
Štecovej, bytom Za Vŕškom 700,
Nižná o odstúpenie z postu predsedu komisie kultúry.
Na tomto zasadnutí obecné zastupiteľstvo:
- schválilo zmenu rozpočtu Obce
Nižná rozpočtovým opatrením
č.03/2016 a Program rozvoja
Obce Nižná na roky 2016-2022,
- zrušilo Centrum voľného času
so sídlom Nová doba 506, 027 43
Nižná, IČO:42220998 z dôvodu
jeho nečinnosti zriadené na základe zriaďovacej listiny schválenej uznesením OcZ v Nižnej
č.9/13/2012 a,
- zvolilo za predsedu komisie pre
rozpočet, financie a správu majetku obce Ing. Daniela Paľu.
JUDr. Jozef Šveda, prednosta
Ing. Jaroslav Rosina, starosta
obce

mácnosti. Rádia 211 prihlásených
Práčky 401 majiteľov.
V priemysle sa zamestnáva 646
mužov, 560 žien. V poľnohospodárstve 40 mužov a 120 žien,
v lesníctve 4 muži, v školstve 14
mužov a 40 žien.
Poľnohospodárstvo
JRD hospodárilo v tomto roku na
1354 ha pôdy. Z toho je 3219 ha
ornej pôdy. Na 155 ha hospodárili
členovia JRD ako na záhumienkoch. Počet záhumienok bol 173.
Úroveň poľnohospodárskej výroby nedosiahla ani v tomto roku
podstatnejšieho výstupu tak u
JRD ako aj u súkromne hospodáriacich roľníkov. Výročná
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schôdza JRD bola opäť bez doplatkov, čo dokazuje nepriaznivé
výsledky hospodárenia. Hodnota
pracovnej jednotky bola 2Kčs a
19 halierov. Plánovaná pracovná
jednotka bola 14 korún. Konečná
situácia je taká, že 113 000 korún družstvo malo preplatky na
pracovných jednotkách. V čom
väzia príčiny takého stavu? Opäť
sú to vysoké náklady na výrobu
v rastlinnej i v živočíšnej výrobe.
Družstvo utrpelo značné škody v
jesenných dažďoch. Zhnilo veľa
obilia, ďateliny i ľanu. Na čele
JRD je už 4. rok Alojz Branický.
Odborní pracovníci sú inžinieri
agronóm J. Hasák, vedúci rastlinnej výroby a zootechnik Róbert Rosina, vedúci živočíšneho
chovu. Aj napriek úsiliu vedenia
družstva i dobrej pracovnej morálke členov nemožno ani tento
rok zaradiť ako úspešnejší proti
predchádzajúcim. Aspoň niekoľko faktov o hospodárení:
JRD dopestovalo v r. 1963:
20 000 kg bravčoviny
15 600 kg hovädziny
168 000 l mlieka
46 000 ks vajec
1 834 g obilia
6 377 g zemiakov
319 g ľanu

chádzajú zo vzdialenejších miest.
V marci sa prevádzalo školenie
Civilnej obrany pre všetkých
občanov. V apríli boli voľby do
komisie ľudovej kontroly, ktorá
sa dôsledne ujala svojej činnosti
a všeličo sa v obci jej pričinením
dáva do poriadku.
Prírodná zaujímavosť.
V decembri sa zjavili na našej
rieke Orave a to na „Pláni“ a pri
Podbieli 3 biele labute, ktoré k
nám podľa predpovede ornitológov prileteli pravdepodobne z
Poľska. Zdržovali sa tu niekoľko
dní a svojou majestátnou krásnou
lákali najmä občanov fotoamatérov. Potom však všetky uhynuli
– príčiny uhynutia nie sú známe.
Kultúra v obci
Organizátorom kultúrnych podujatí bol ako v minulom roku i teraz väčšinou Závodný klub Tesly.
V priebehu roka konali sa tieto
verejné oslavy:

1. zahájenie nového občianskeho
roku
2. medzinárodný deň žien
3. 1. máj – sviatok práce
4. 9. máj – deň víťazstva
5. medzinárodný deň detí
Stálych pracovníkov JRD bolo 6. výročie VOSR a Mesiac ČSP
tento rok 154 mužov a žien 106.
Správnych zamestnancov (účtov- Na oslavách účinkovali najviac
níci, šoféri,...) bolo 16, z toho 2 žiaci ZDŠ, Priemyselnej školy a
ženy.
Odborného učilištia. Hodne spomenúť peknú činnosť detského
Priemysel v obci
speváckeho súboru ZDŠ, ktorý
vedie učiteľ hudobnej výchovy
Závod Tesla Orava pokračoval Vendelín Habovštiak. Viac ako
vo výrobe TV a televíznych sú- 50 členný kolektív dievčat venuje
čiastok. Vyrábali sa televízne pri- sa pod jeho vedení ušľachtickej
jímače značky Azurik a Carmen. činnosti. Zásluhou členov tohto
Tieto výrobky ešte nedosahujú kolektívu má príkladnú úroveň
svetovej úrovne. Celkom sa vy- aj činnosť aktívu pre občianske
robilo 147 000 prijímačov. V zá- záležitosti. V istej veci treba krivode sa pracovalo za sťažených tickým slovom povedať o účasti
pomerov, pretože nastala nepriaz- občanov na verejných oslavách.
nivá situácia v zásobovaní elek. Keby nie školských detí, ktoré by
prúdu. Pracovný čas závodu bol tam vlastne ani nemali byť, naupravený tak, že dňom prac. po- počítali by sme zúčastnených obkoja bol pondelok a v nedeľu sa čanov sotva na prstoch. Na kulpracovalo. Takto sa pracovalo v túrny život v Nižnej počuť často
Tesle až do konca mesiaca marec. najmä od mladých ľudí poznámVäčšina pracujúcich pochopila ky ako že... „okrem kina niet kde
správne nutnosť takýchto opat- ísť“. A pozrieme sa na skutočrení no našli sa ešte jednotlivci, nosť! Ak príde k nám hrať predčo začali ľudí štvať, že vraj „štát stavenie profesionálneho divadla
chce zrušiť nedeľu“. Nakoniec zo Žiliny alebo Martina s peknou
však i takíto uznali potrebu uve- modernou a kvalitne podanou
denej úpravy a zapojili sa normál- hrou, poloprázdne hľadisko nie je
ne do práce.
zriedkavosťou. V kine je podobná
situácia. Priemerná návštevnosť
Okrášľovanie okolia
na 1 predstavenie z roka na rok
klesá i keď plán tržieb bol prekroNovopostavených budov štátnej čený. Priemerný počet návštevnívýstavby sa započalo výsadzbou kov v tomto roku bol 138. Uskuovocných stromov, asfaltovaním točnilo sa 357 predstavení – počet
ulíc a chodníkov v sídlisku „Nová návštevníkov 49 336. Zdá sa, že
doba“. V štvrtom 5-poschodo- občania dávajú prednosť najpovom obytnom dome bol zriade- hodlnejšiemu nositeľovi hotovej
ný študentský domov, ktorý mal kultúry – televízoru, lebo tu sa
v tomto roku 160 chovancov. Sú možno vzdelávať aj z postele.
to väčšinou žiaci SPŠE, ktorí po- Iste veľa ľudí má v pamäti sú-

Nižnianske ozveny Ročník 34/číslo 2/Jún 2016

bor našej Tesly - Oravan. Smutne
konštatujeme, že sa tento rok definitívne rozpadol. A je to veľká
škoda, lebo to bol vlastne najlepší
tanečný a spevácky súbor na Orave a čo je hlavné, dával mladým
ľudom uplatnenie a zábavu v čase
oddychu. Nemožno len tak striktne povedať, že na vine sú mladí
ľudia, ktorí nemajú záujem a je
tu veľká pohodlnosť... i keď aj to
je zčasti pravda. Veľa našich občanov študuje, rozširuje si vzdelanie a to zaberá spústu voľného
času. Predsa však treba hľadať,
kde sa stala chyba, hľadať možnosti a formy takej činnosti, ktorá
je nášmu občanovi najprístupnejšia. Najväčšiu návštevnosť zaznamenávajú spoločenské zábavy
a veselice. Ich úroveň je slušná.
Bitky a šarvátky tak časté u nás
v minulosti sú dnes zriedkavé.
Priekopnícku kultúrnu činnosť
začalo uskutočňovať „Divadielko
poézie“ kde účinkovali nadčení
stúpenci poézie a hudby. Táto forma je vhodná i pre mládež. Uvidíme, ako sa ujme. Chvályhodnú
osvetovú činnosť vyvíja závodná
knižnica Tesly i knižnica Osvetovej besedy v obci. V obci je knižnica umiestnená v „družstevnom
klube“ a závodná v budove kina.
Závodnú knižnicu navštívilo 859
čitateľov, ktorí si vypožičali spolu 2633 kníh. V obci sa vymieňa
jedenkrát týždenne. Čitateľov tu
tvorí prevažne mládež. Rozvoju
a riadnej organizácie kultúrnej
činnosti by veľmi prospelo riadenie z jedného centra. Teraz je
situácia taká, že v obci je Osvetová beseda a v závode ZK ROH.
Ani jedna, ani druhá zložka však
neriadi celkovú činnosť. O prednáškovú činnosť občania javia
malý záujem. Zo spoločenských
organizácií a zložiek vykazuje
najlepšie činnosť Výbor žiaci pri
MNV pod vedením družstevníčky Cecílie Murcinovej. Ostatné
ako ČSM , SČSP, ČSČK, požiarná ochrana sú málo činné, vlastne
existujú len na papieri. Tu chybuje akýsi impulz, ktorý by vedel
podchytiť ochotu a snahu najmä
u tých mladých. Raz sa nám to

môže vypomstiť a keď táto mladá
generácia dorastie, môže nám to
i vyčítať. Miestny národný výbor
pracoval i poslednom roku svojho
volebného obdobia v zložení ako
v minulom roku. Ako riadiaci orgán obce plnil svoju úlohu dobre.
Školy
Materská škola v Nižnej mala 3
triedy s počtom 70 detí a 5 učiteliek. Základná 9-ročná škola mala
662 žiakov. Vyučovalo 33 učiteľov. Z 22 tried je 13 na ročníkoch
1-5 a 9 tried na ročníkoch 6-9.
Stredná priemyselná škola elektrotechnická mala 287 žiakov.
Vyučovalo 12 externých učiteľov.
Mimoriadne formy štúdia (večerné) navštevuje 230 poslucháčov.
Konzultačné stredisko Vysokej
školy technickej (tu v Nižnej)
navštevuje 53 poslucháčov. V budove ZDŠ je umiestnená aj SPŠE,
a tak obidve školy vyučujú na 2
zmeny.
Sociálne a zdravotné zariadenia.
V obci sú závodné jasle, kde
umiestňujú deti zamestnaných
matiek. Prevádzka v jasliach je od
5:30 do 16:00. Toto zariadenie má
dobrú úroveň i keď je umiestnená
len v adaptovaných a dočasných
priestoroch. Pri ZDŠ je zriadená
stravovňa pre deti zamestnaných
matiek. Podávajú sa tu obedy pre
200 stravníkov. Družina mládeže
má zas na starosti deti počas ich
voľna. V obci je 235 dôchodcov,
ktorí poberajú spolu 890 000
Kčs ročného dôchodku. Lekárska starostlivosť je podobná ako
v minulom roku. Zdravotný stav
občanov je dobrý. Nevyskytla sa
žiadna epidemická nemoc v šírom merítku.
Populačné otázky
Narodilo sa 104 detí z toho 3 páry
dvojičiek. Zomrelo 10 ľudí z toho
3 deti do 1 mesiaca. Uzatvorilo sa
27 manželstiev.
-mr-
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Vojak Jozef Krošlák (1915 – 1939), letecká tragédia nad Oravskou Magurou
Československí letci v Druhej
svetovej vojne sa natrvalo zapísali do dejín vojenského letectva. Český spisovateľ František Loucky napísal knihu o
letcoch, ktorí zahynuli v bojoch
za slobodu. Kniha má názov
„Mnozí nedoletěli“. V knihe na
287 stranách popisuje vojnové
udalosti spojené s hrdinstvom
československých letcov. Kniha obsahuje dlhý abecedný zoznam príslušníkov letectva aj s
miestami, kde zahynuli. Ikonky
na mapách určujú aj jedno netradičné miesto a tým je obec
Nižná. Z uvedeného dôvodu bol
spracovaný článok o tejto udalosti.
Vojak Jozef Krošlák sa narodil
26.9.1915 v Krnči, okres Topoľčany a tragicky zahynul pri leteckom nešťastí 27.6.1939 v katastri obce Nižná, vtedajší okres
Trstená. Pred nástupom na prezenčnú vojenskú službu pracoval ako robotník. Od 1.10.1937
bol zaradený ako vojak k leteckému pluku 3. V období od
16.11.1937 do 31.3.1938 absolvoval mechanický kurz so
skrátenou poddôstojníckou školou. V čase vzniku Slovenského štátu (14.3.1939) slúžil na
letisku Nový Dvor pri Malackách. Toto letisko obsadilo nemecké vojsko. Nemeckí vojaci
sa však nesprávali ako ochrancovia mladého štátu, ale ako
dobyvatelia. Okamžite zabavili
leteckú techniku, zbrane a zariadenie letiska. Protokolárnym
prevzatím letiska nemecký veliteľ ochranného pásma gen. mjr.
Erwin Engelbrecht zrušil slovenské stráže, zakázal slovenským vojakom opúšťať kasárne
a nosiť opasky, čím ich vlastne
ponížil. Tieto udalosti nenechali
žiadneho zo slovenských vojakov ľahostajným.
Vojak Krošlák bol koncom
marca 1939 premiestnený do
Piešťan. Od 1.5.1939 sa stal príslušníkom letky 10. leteckého
pluku letca gen. Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a
bol zaradený do Nitry. Tu stretol svojho priateľa vojaka Pavla
Rajtáka (1915 - 2000) rodáka
z bratislavského Lamača. Dňa
7.6.1939 sa na letisku v Piešťanoch stala mimoriadna udalosť,
osem slovenských letcov vykonalo úlet s leteckou technikou
do Poľska, kde sa v tom čase
začínal budovať československý odboj. Okamžite boli prijaté bezpečnostné opatrenia, ktoré
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mali zabrániť podobným prípadom. Tak napr. palivové nádrže
lietadiel boli plnené najviac do
polovice a po skončení lietania,
pri ktorom musel byť prítomný
veliteľ letky, mechanici vyberali z motorov štyri sviečky. Hangáre zamkol veliteľ technickej
hotovosti a kľúče odovzdal dozornému dôstojníkovi letiska.
V tom čase sa začal odvíjať
príbeh neuveriteľne odvážneho pokusu dvoch slovenských
vojakov, pomocných leteckých
mechanikov, ktorí nemali teoretické vedomosti a praktické
skúsenosti v odbore pilotovania
lietadiel a predsa sa rozhodli
napodobniť úspešný úlet piešťanských letcov. Vojaci využili
príležitosť, ktorá sa im zhodou
viacerých okolností naskytla a
dňa 27.6.1939 o 12.50 hod. uleteli s lietadlom Š-328.250 z letiska Nitra a to aj napriek tomu,
že Pavel Rajták, ktorý pilotoval,
sedel za riadením lietadla prvýkrát v živote! Namierené mali
do Poľska, lenže všetko nakoniec dopadlo úplne inak, ako si
mladí vojaci predstavovali.
Historici spomínajú, že vodou
na mlyn plánom odvážnej dvojice bola návšteva nemeckého
dôstojníka na nitrianskom letisku v pondelok 26.6.1939. Nasledujúci deň po skončení dopoludňajšieho zamestnania odišla
väčšina mužstva z letiska do kasární na obed. Na letisku okrem
stráže a štartéra zostala len technická hotovosť, ktorá v prípade
pristátia cudzieho lietadla mala
zabezpečiť jeho ošetrenie. Veliteľom technickej hotovosti bol
čatár ďalej slúžiaci Ján Smutný, ktorý však mal o 13.00 hod.
nastúpiť do služby barakového
dozorného rotmajstra v barakovom tábore pri stanici. Preto
ešte predtým, než o 10.45 hod.
odišiel z letiska, určil vojaka
Pavla Rajtáka za svojho zástupcu a prikázal mu, aby z lietadla
Š-325.250 vybral sviečky.Asi o
11.45 hod. prišiel vojak Rajták
do mechanickej dielne, kde si
vzal kľúče od hangárov č. II a
III, k čomu mal ako veliteľ technickej hotovosti oprávnenie. O
chvíľu neskôr prišiel za ním do
hangáru ďalší člen technickej
hotovosti vojak Dezider Janega, ktorého Rajták poveril vyčistením sviečok. Približne o
30 minút neskôr ho v tejto práci
vystriedal vojak Buran a Janega
odišiel do barakového tábora na
obed, ktorého o chvíľu neskôr

nasledoval aj Buran. Počas obeda do barakového tábora odišiel
aj Pavel Rajták, aby si od čatára Smutného vypýtal kľúče od
náradia na dokončenie čistenia
sviečok. Keď už okrem vojaka
Krošláka a vojaka Rajtáka nebol v blízkosti hangárov nikto,
vzali dva padáky (jeden pre pilota – na chrbát a druhý pre pozorovateľa – na lono) a vytlačili
lietadlo z hangáru č.II tak, aby
mu vytŕčala len vrtuľa. Za riadenie si sadol vojak Krošlák a
naštartoval motor. Vojak Rajták
potom odpojil hadicu od fľaše
so stlačeným vzduchom a vyliezol do priestoru pozorovateľa,
kde sa usadil. Bez zahrievania
začal Rajták rolovať na južný
okraj letiska, kde otočil stroj na
sever. Práve vtedy si obaja vymenili svoje miesta – Krošlák
zliezol na zem, na sedadlo pilota sa presunul Rajták a nasadil
si kuklu a okuliare. (Prečo sa
vymenili za riadením nie je známe.) Pohyb lietadla medzitým
zaregistroval
službukonajúci
štartér slobodník prezenčnej
služby Jozef Winkelmess, pilot letky 9. Najprv si myslel,
že personál letky 10 ide stroj
kompenzovať a preto ho presúva do stredu letiska. Keď už bol
takmer pri ňom, vojak Rajták s
vojakom Krošlákom ho spozorovali. Vojak Rajták ihneď pridal plyn a začal štartovať. Vojak
Krošlák znervóznel a začal
manipulovať s guľometnou lafetou, aby snáď zabránil tomu,
že sa ich niekto pokúsi zastaviť.
Vojakovi Rajtákovi sa spočiatku
darilo udržiavať priamy smer,
ale so zvyšujúcou sa rýchlosťou
lietadla začal mať problémy.
Štart bol veľmi nepravidelný,
na jeho konci bolo lietadlo vychýlené zo smeru až o 90° doľava. Napokon sa mu ale podarilo
stroj zdvihnúť do vzduchu a to
aj napriek tomu, že štartoval po
vetre. Štart lietadla spozoroval
aj vojak Pavel Bíleš, šofér letky 9, ktorému sa to hneď zdalo
podozrivé. Rozbehol sa preto za
veliteľom letky 10 nadporučíkom letectva Františkom Wágnerom, ktorého našiel v budove
skladov. Na otázku vojaka Bíleša, či dal rozkaz nejakej posádke k letu, ani neodpovedal
a celý bledý sa hneď rozbehol
ku hangárom. Stačil ešte zbadať
lietadlo, ako v ľavotočivej zatáčke naberá nad nitrianskymi
Hrnčiarovcami severný smer a
mizne za mrakmi. Najprv chcel
nadporučík Wágner dezertérov
stíhať na inom lietadle a preto

nariadil vrchnému mechanikovi, aby mu ho pripravil. To by
však trvalo najmenej 15 minút
a preto sa tejto myšlienky vzdal.
Ihneď potom dal nastúpiť všetkých výkonných letcov, pričom
však zistil, že nechýba nikto!
Najprv ani len nenapadlo podozrievať z úletu vojakov Košláka
a Rajtáka. Vojak Rajták bol považovaný za najschopnejšieho
pomocného leteckého mechanika, ktorý sa vo funkcii veliteľa
technickej hotovosti už viackrát
osvedčil. Pri technických prehliadkach mu síce niekoľkokrát
vytkol nevojenské a príliš demokratické chovanie, ale nijako
sa neprejavil úmyslami dezertovať.
Krátko po vzlete lietadlo takmer
vrazilo do vŕb, ktoré rástli na
brehu rieky Nitra. Po dosiahnutí
výšky 800 m zmenil vojak Rajták smer letu na sever, obletel
Zobor z východu a pokračoval
v lete ponad rieku Nitra, pričom
stále stúpal. Let bol spočiatku veľmi nepokojný, ale vojak
Rajták postupne získaval cit a
istotu v riadení. K udržiavaniu
severného smeru mu neskôr
slúžil Váh, ktorého tok ho priviedol až pred Žilinu. Tam vletel do mraku, z ktorého sa mu
síce podarilo vyletieť, ale stratil
orientáciu a začal blúdiť. Udržal
však aspoň približný smer na severovýchod. Asi po jednej hodine letu začal motor pracovať nepravidelne, nakoľko vojak Rajták nesledoval palubné prístroje
a nevšimol si vysokú teplotu
oleja. Motor sa mohol každú
chvíľu zadrieť. Len na chvíľu
sa vojak Rajták prestal venovať
riadeniu, vletel opäť do mrakov,
kde stratil kontrolu nad strojom.
O tom, čo sa dialo potom, o deň
neskôr vypovedal jeden z očitých svedkov tejto drámy, štábny strážmajster Emanuel Mikoláš (veliteľ četníckej stanice v
obci Podbiel) takto: „Bol som
v obci Podbiel pri rieke Orava
asi 3 km od miesta dopadu lietadla. Moju pozornosť upútal
silný zvuk motora, ktorý podľa
môjho úsudku pracoval na plné
obrátky. Lietadlo som nevidel,
lebo mraky boli nad kopcami vo
výške asi 300 m. Neskoršie lietadlo vyletelo z mrakov a kolmo
zase išlo hore. To sa opakovalo 5-krát a trvalo to asi 25 min.
Pri poslednom výlete z mrakov
lietadlo letelo smerom severovýchodným, potom sa ostro
stočilo severozápadne a pri tejto
zatáčke som videl, ako niekto
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z lietadla vyskočil. Lietadlo
potom šikmo klesalo k zemi a
zmizlo mi za obzorom horského
hrebeňa. Letcovi sa asi po 50 m
otvoril padák, pomaly sa znášal
a zmizol mi tiež za obzorom.“
Keď sa vojakovi Rajtákovi ako-tak podarilo ovládnuť lietadlo,
navrhol vojakovi Krošlákovi,
aby vyskočili, lebo sa domnieval, že už sú nad Poľskom. Taký
bol aj ich pôvodný plán, pretože
vojak Rajták sa neodvažoval s
lietadlom riadne pristáť. „Vyškriabal som sa na krídlo, držím
sa jednou rukou, vidím, aj Jožko už je vonku takmer celým
telom“, tak o týchto okamihoch
rozprával o tridsaťpäť rokov
neskôr Pavel Rajták novinárovi Milanovi Varsikovi. „V tom
momente sa mašina preklopila
celkom na jedno krídlo a mňa
vymrštilo, takže potom som už
nevidel nič. Padám vzduchom,
zatiahnem za odisťovacie lanko, zisťujem, že padák mám
obrátený na ruby. S hrôzou si
uvedomujem, že som si ho zabudol v tom chvate na letisku
uviazať. ...šťastie, že som dočiahol rukou dozadu, na chrbte
som si rozhádzal laná; nakoniec
sa padák vytiahol, trhlo mnou...
Keď sa padák konečne roztvoril, roztrhol sa mi popruh pri
ruke, chytil som ho do dlane,
zaťal som zuby a držal som sa
vlastnou silou. Ešte som si všimol, že mašina špirálou padala
k zemi a za ňou čosi vialo ako
veľká handra, nevedel som, čo
to je, aj som sa tomu začudoval“
Vojak Rajták pristál bez zranenia na rúbanisku „Pavková“ pod
hrebeňom Oravskej Magury a

hneď sa pobral k havarovanému lietadlu, vzdialenému asi
300 – 400 m (medzi nižnianskym Kliníkom, Šustkovou a
Zmrázovom), lebo predpokladal, že k nemu pôjde aj vojak
Krošlák. Keď k nemu dorazil,
už okolo postávali drevorubači
a v troskách, čiastočne prikrytý otvoreným padákom, ležal
mŕtvy priateľ Krošlák. Čo sa
vlastne stalo? V okamihu, keď
sa lietadlo prudko naklonilo a
odstredivá sila vojaka Rajtáka
vymrštila do vzduchu, vojak
Krošlák trhol uvoľňovačom padáku, ktorý sa nárazom vzduchu
ihneď otvoril a jeho šnúry sa zachytili o guľometnú lafetu. Počas pádu sa lietadlo otočilo na
chrbát a v takejto polohe vrazilo
o 14.25 hod. do zeme na stráni
„Klín“ pod vrchom „Hliník“
( asi „Kliník“, pozn. autora) v
Oravskej Magure, asi 8 km SZ
od obce Nižná. Motor uviazol
2.5 m pod zemou. Vojak Jozef
Krošlák utrpel mnohopočetné
vonkajšie a vnútorné poranenia,
ktorým ihneď podľahol. Šokovaný Rajták najprv nevedel, čo
má robiť. Drevorubačom rozprával, že leteli z Nitry do Žiliny, zablúdili a pre poruchu museli vyskočiť. 17- ročného Petra
Kanderku, ktorý videl pád lietadla z obce Podbiel a ktorému
cesta k troskám netrvala dlho,
sa jeden z drevorubačov opýtal,
či už idú četníci. Keď povedal,
že áno, rovnakú otázku mu ešte
raz položil aj Rajták. Keď mu
to mladý Kanderka potvrdil,
ešte chvíľu sa s drevorubačmi
rozprával, zapálil si cigaretu a
odišiel do lesa smerom k poľským hraniciam.Po ceste stretol
pastiera Tomáša Žuffu z obce

Zemianska Dedina, ktorý ho
videl odchádzať smerom na Ťapešovo, kam sa mu aj podarilo
dôjsť. Stretol však niekoľkých
ľudí, medzi nimi aj četníka,
ktorí o havárii lietadla vedeli a
nemohol im teda zatajiť, kto je.
Rezignovane sa nechal odviezť
na najbližšiu četnícku stanicu,
ktorá bola v obci Lokca. Najprv
rozprával historku a prelete do
Žiliny, zablúdení a poruche, ale
onedlho bol odhalený a zaistený.
Na druhý deň ráno ho prevzala
vojenská eskorta vojaka Pavla Rajtáka a cez Dolný Kubín
putoval do Vojenskej väznice v Bratislave, kde bol už
29.6.1939, respektíve 4.7.1939
odsúdený Vojenským súdom na
25 rokov ťažkého žalára. Ale
už 23.7.1939 sa mu z väzenia
podarilo utiecť do Maďarska,
odkiaľ sa chcel dostať do Juhoslávie. V Maďarsku však bol
zadržaný a keďže uviedol, že na
Slovensku nechce žiť, bol internovaný. Z internačného tábora

v Aszóde sa mu podarilo ujsť
až 15.10.1944, no opäť bol chytený a uväznený v Budapešti,
odkiaľ sa mu napokon 5.1.1945
podarilo definitívne utiecť.
Slovenská armáda požiadala o
pomoc Obec Nižnú a tak pomocou piatich konských záprahov s vozmi (drabiňákmi) bolo
lietadlo zvezené do Nižnej na
Vintišku a stadiaľ na železničnú stanicu. Telesné pozostatky
vojaka Jozefa Krošláka boli
taktiež zvezené do márnice nižnianskeho cintorína. Po povolení vojenských orgánov bola
vojak Krošlák pochovaný na
nižnianskom cintoríne. Obrad
vysluhoval rodinou vojaka Krošláka prizvaný evanjelický pastor, čo nebolo obvyklé v typicky
katolíckej Nižnej.
Verím, že ešte v Nižnej a okolí
žijú pamätníci, ktorí si spomínajú na túto udalosť z obdobia
pred Druhou svetovou vojnou.
-PhDr. Jozef Turčák-

Zemianska Dedina (Vývoj vlastníckych pomerov do konca 14. storočia)
Ako sme už spomínali v minulom príspevku, prvou písomnou
zmienkou o Zemianskej Dedine
je listina kráľa Ľudovíta I. Veľkého (1342 – 1382) zo dňa 21.
októbra 1355, ktorou Dominikovi, synovi Botura a jeho bratrancovi Dionýzovi, synovi Lodana
udelil donáciu na šesť popluží
zeme z kráľovskej zeme a lesa
zvaného „ ... Arwa ... “ v okolí
potokov „ ... Hadachyn ... “ a „ ...
Jaurapataka ... “.
No ešte toho istého roku udelil
kráľ Ľudovít I. Veľký donáciu
na ďalších dvanásť popluží lesa
„ ... Arva ... “ a zeme aj ďalšiemu
príslušníkovi rodu Revickovcov
z Revišného (v súčasnosti miesta

časť Veličnej) – Blažejovi, synovi Mikuláša (Mikuláš bol ďalším
bratom vyššie spomínaných Botura a Lodana). Roku 1391 sa v
prameňoch stretávame i s Blažejovým synom Jánom. Ten uvedeného roku predal svoj podiel „
... in possessione Hodochyn ... “
svojim príbuzným – Dionýzovi,
synovi Lodana a Mikulášovi, synovi Dominika.
Po tom, čo bola roku 1390 odhalená falzifikátorská činnosť Jána
Literáta z liptovských Madočian,
bolo kráľom Žigmundom Luxemburským (1387 – 1437) na
nasledujúci rok (1391) nariadené
zvolanie generálnych kongregácií v Liptove a v Turci. Všetci
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vlastníci majetkov v uvedených
stoliciach boli vyzvaní, aby svoje
majetkové práva dokázali listinami, ktorých vierohodnosť mala
preskúmať komisia odborníkov.
Listiny, ktoré komisia uznala za
pravé, boli následne zaregistrované do tzv. Liptovského, resp.
Turčianskeho registra.
Medzi 13 listinami, ktoré si do
Turčianskeho registra dali zapísať majitelia oravských majetkov, nachádzame aj listinu kráľa
Ľudovíta I. Veľkého z roku 1355
na „ ... terre circa fluvium Hadachyn et Jaurapataka vocatos ...
“ a donáciu kráľa Ladislava IV.
Kumánskeho (1272 – 1290) z
roku 1272 na „ ... terre Rivisne

... “, ktoré komisii predložili k
preskúmaniu Mikuláš, syn Dominika a Valentín, syn Dionýza.
Z textu registra, žiaľ, nie je známy dôvod, prečo si oravskí zemania dali svoje listiny zapísať
do Turčianskeho registra. No
kým ostatné oravské rody, ktorých listiny nachádzame zapísané v Turčianskom registri, boli
aspoň nejako späté s územím
Liptova či Turca (pochádzali odtiaľ, resp. tu vlastnili majetky), v
prípade zemanov zo Zemianskej
Dediny a Revišného je dôvod
predloženia ich donačných listín
revíznej komisii neznámy.
		
-L. Tkáč -
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Pripomenuli sme si vikára Spišskej diecézy Jozefa Tomanóczyho
Dňa 2. mája sme si v našej obci
pripomenuli osobnosť ThDr.
Jozefa Tomanóczyho. Spomienková slávnosť na generálneho
vikára a pápežského protonotára prebiehala za účasti diecézneho biskupa a významných
hostí z cirkevného či spoločenského života. Podujatie zároveň
chcelo prispieť k šíreniu úcty
voči Božiemu sluhovi Jánovi
Vojtaššákovi, ktorému bol Tomanóczy vždy nablízku.
Z príležitosti 100. výročia kňazskej vysviacky a 40. výročia
úmrtia kňaza ThDr. Jozefa Tomanóczyho, zorganizovala Rímskokatolícka farnosť Nižná a
obec Nižná (spolu so ŽSK) spomienkové podujatie. Spomienková udalosť začala slávnostnou
bohoslužbou v kostole sv. Gála,
po ktorej nasledovala modlitba
pri hrobe, kde je ThDr. Jozef Tomanóczy pochovaný. Následne
pokračovala odborná konferencia s kultúrnym programom za
prítomnosti diecézneho biskupa Mons. ThDr. Štefana Sečku,
PhD. rektora KU v Ružomberku
Mons. Prof. Jozefa Jaraba, PhD.
a Mons. Prof. Františka Dlugoša,
PhD., či iných významných hostí
spoločenského života a kultúry.
Myšlienka zintenzívniť diskusiu
o osobnosti pápežského preláta
Tomanóczyho tkvela v srdciach
mnohých farníkov z Nižnej, nakoľko tu prežil detstvo i posledné roky života. „Aj Nižná má
svoju minulosť s osobnosťami,
ktoré prerástli jej rozmer. Dávajú
okoliu určitú tvár. V tomto prípade Spišskej diecéze. Preto je
správne predkladať ich ako vzo-

POĎAKOVANIE
...patrí prípravnému tímu za
to, že dokázali načúvať koordinačným pokynom a realizovať ich.
Osobitne ďakujem ThDr.
Štefanovi Tukovi, PhD. za
cenné pripomienky a návrhy
pri realizácii celého projektu. Vysoko oceňujem podiel
práce PhDr. Miloša Kazíka
s kolektívom žiakov, riaditeľa ZUŠ Petra Kučku a jeho
kolektívu, chrámového zboru pod vedením Mgr. Pavla
Bažíka, mediálnu prácu Bc.
Moniky Tukovej a Miloša
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ry hodné nasledovania, lebo ich
činy boli príkladné. Účelom podujatia bolo pripomenúť súčasníkom a hlavne predstaviť mladej
generácii morálne zrelú osobnosť, so silne vyvinutým zmyslom pre vzdelanie, poriadok a
charitatívnu činnosť“, uviedol
koordinátor podujatia Jozef Vírostko, ktorý spolu s prípravným
tímom spomienkovú slávnosť
zorganizoval.

aj v prípade generálneho vikára toval za ním do vyhnanstva v
ThDr. Jozefa Tomanóczyho.
Čechách. Kiež je podľa starobylej múdrosti i toto priblíženie nie
„Celý tento program bol zároveň tak dávnej histórie učiteľkou pre
dôstojným príspevkom k šíreniu život v súčasnosti, aby sa hrôzy
úcty voči biskupovi, Božiemu režimu proti duchovným hodnosluhovi, Jánovi Vojtaššákovi, tám a ľudskosti už nikdy nezopaktorému bol ThDr. Jozef Toma- kovali,“ zhodnotil ThDr. Štefan
nóczy vždy nablízku, ako by si Tuka, PhD.
to určite sám prial. Veď aj po
prepustení z väzenia neraz ces-Monika Tuková-

„Podujatie chcelo prispieť k
oživeniu pamäti súčasníkov nad
nespravodlivosťou, ktorej musela čeliť Cirkev a jej predstavitelia. Pripomenúť, že v minulom
storočí boli osobnosti, ktorých
vklad do našich dejín je hodnotný a nesporný. Takým bol
aj ThDr. Jozef Tomanóczy, najbližší spolupracovník Božieho
sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka,
ktorého proces blahorečenia prebieha, a za ktorého úspešné zavŕšenie v diecéze sa modlíme“,
priblížil konzultant a spolukoordinátor slávnosti ThDr. Štefan
Tuka, PhD.
Priblíženie života generálneho
vikára ThDr. Jozefa Tomanóczyho, zvlášť v období po druhej
svetovej vojne, počas jeho väzenia a nútenom živote v ústraní, pomohlo širokej verejnosti,
zvlášť mladšej generácii a študentom študujúcim v Nižnej zo
širokého okolia, priblížiť hrôzy a
rafinovanosť totalitného režimu
ako i nepochopiteľnú nespravodlivosť a zlomyseľnosť, ktorej
sa dopustil na Cirkvi. Zvlášť na
jej predstaviteľoch biskupoch a
tých kňazoch, ktorí pri nich najvernejšie stáli, ako tomu bolo

Žáka, prípravu expozitúry
Mgr. Marekom Regulym ako
aj prípravu scény Bc. Danielou Štecovou a zabezpečenie
techniky Daliborom Leginusom. Nemôžem nespomenúť
ochotnú spoluprácu správcu
farnosti Mgr. Štefana Hudáčka a Mgr. Viery Tukovej.
Taktiež ďakujem Mgr. Jane
Černej a Helene Jakubovičovej, ktoré prispeli k tvorbe
programu a s profesionálnou
noblesou podujatie moderovali i všetkým nemenovaným, ktorí pomohli k dôstojnému priebehu slávnosti.
S vďakou, Jozef Vírostko
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Študenti Spojenej školy na oslavách Jozefa Tomanóczyho
Dňa 2. mája 2016 sa v Nižnej
uskutočnili oslavy 100. výročia
kňazskej vysviacky a 40. výročia smrti významnej osobnosti
slovenských dejín Jozefa Tomanóczyho – kňaza, pedagóga,
kanonika, generálneho vikára
Spišskej diecézy, pápežského
preláta, apoštolského protonotára a svedka viery. O význame tohto podujatia svedčí aj to,
že sa na ňom ako hostia zúčastnili spišský biskup Štefan Sečka,rektor Katolíckej univerzity
v Ružomberku Jozef Jarab,profesor Pedagogickej fakulty KU
v Ružomberku František Dlugoš a mnohí iní vzácni hostia.
Okrem nich boli na jubilejné
slávnosti pozvaní aj žiaci Spojenej školy v Nižnej, pretože jej
študenti sa aktívne zapojili do
príprav tohto významného podujatia. Medzi účastníkov osláv
patrila aj žiačka prvého ročníka Eva Valková, ktorá takto
priblížila ich priebeh: ,,Oslavy
sa začali svätou omšou, ktorú celebroval náš pán biskup,

Štefan Sečka. Potom sa išlo k
Tomanóczymu hrobu a k jeho
rodičovskému domu. Tu sme si
uctili jeho pamiatku položením
venca a krátkou modlitbou.
Potom sa sprievod presunul
do miestneho domu kultúry. Tu
sme si mohli pozrieť výstavu,
zostavenú z archívnych fotografií a z jeho osobných vecí. V
rotunde bola recepcia, na ktorej sme sa občerstvili. Po nej
nasledoval program, zložený z
pásma odborných príspevkov
a umeleckého slova a hudby.
Celé podujatie bolo na vysokej
úrovni, pretože si organizátori
dali na jeho príprave záležať.
Som veľmi rada, že sme sa na
ňom mohli zúčastniť aj my mladí, pretože mladá generácia zabúda na to, aké veľké osobnosti
máme a to je veľká škoda.“

neniu týchto osláv. Klaudia
Müllerová vyhotovila návrh
hlavného plagátu celého podujatia a jej spolužiačky Mariana
Kremeňová a Klaudia Godišová vytvorili návrhy pozvánok.
Práca Natálie Domiňákovej
bola spracovaná vo forme spomienkovej pohľadnice, ktorú dostávali účastníci osláv.
Natália, študentka grafického
dizajnu, prežívala svoj podiel
na jubilejných oslavách takto:
,,Zapojila som sa do súťaže,
ktorej cieľom bola propagácia
tohto výročia. Vytvorila som
pohľadnicu a bola som hrdá na
to, že si porota vybrala práve
môj návrh. Cítila som radosť,
keď všetci ľudia držali v rukách
môj návrh. Je to pre mňa veľké
povzbudenie aj do budúcnosti.“

Študenti umeleckej zložky
Spojenej školy v Nižnej sa
podieľali predovšetkým na
príprave propagačných materiálov, čím prispeli k zviditeľ-

Stredoškolskí študenti vytvorili nielen hodnotné výtvarné, ale
aj literárne práce, inšpirované
životom tohto výnimočného
kňaza. Myšlienky z týchto prác

spolu s portrétmi ich autorov
dotvárali atmosféru programu
celej slávnosti. Jednou z autoriek literárnych príspevkov
bola aj Viktória Murínová,
ktorá takto zhodnotila osobnosť nižnianskeho rodáka: ,,Jozef Tomanóczy – človek, ktorý
mal upadnúť do zabudnutia. Ja
v ňom však vidím vytrvalého a
hrdého človeka so cťou, ktorý
sa postavil za to, v čo veril. Postavil sa za Pravdu a za svojho
priateľa, ktorým bol spišský
biskup Ján Vojtaššák. Bojoval a nevzdal sa. Bojoval ako
vojak. Nie preto, že vedel, čo
nasleduje, ale preto, lebo veril
vo víťazstvo. Veril v to, že hoci
sa jeden postaví proti tisícom,
stále má šancu zvíťaziť, lebo
Boh neopúšťa svojich verných.
Myslím si, že mať odhodlanie
bojovať tak ako on, nie je zlé
ani divné. Je to len trochu iné.
A byť iný sa práve v tejto dobe
nosí. Byť iný znamená mať svoj
štýl.“
-Miloš Kázik-

K. Müllerová - poster

N. Domiňáková - pohľadnica
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Nič nebolo
daromné...
Hlasný hlas
Slovenska
z nárečí vyrástol.
Tie zvesti
švitorí
storočie storočiu.
A potom...
Slovo sa zabáva
so slovom.
Len tak...
Modlitbu z Oravy,
Turca aj Liptova
do duše uložia
plamienky
platných právd.
Krutý vietor
občas kradne
teplo leta.
Hlas
bojovných Velislavov
vysoko, vysoko
nad čierňavou
krákavých vrán
lieta.
Dobro
ho vpustilo
do dejín.
Režisér čas
preverí národ
aj človeka.
V chaose lží
hlas slovenskej zeme
múdrymi ústami
oživí.
Spočíta
veľké i malé
sny.
A srdce
dobre vie.
Nič nebolo
daromné...
-Margita Kuchčáková-

Ako šiestaci učili druhákov a tretiakov
Anglický spisovateľ John Ruskin pred vyše sto rokmi vyslovil krásnu myšlienku:„Knihy sú
pre ľudí tým, čím sú pre vtákov
krídla.“ Na prvý pohľad obyčajná veta, ktorá však v sebe
ukrýva kľúč k pochopeniu sveta
i života.
Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa
nevyhnutne potrebuje pre svoj
ďalší úspešný život. Obohacuje
slovnú zásobu, rozvíja fantáziu
a ovplyvňuje schopnosť vyjadrovania sa v každodennom
živote. Nanešťastie žijeme v
hektickej dobe, ktorá nepraje knihám. Čítanie už „vyšlo z
módy“, vôňu papiera nahradili
filmy a počítačové hry. Preto
sme sa s mojimi šiestakmi rozhodli, že našim malým čitateľom ukážeme, že aj čítanie a hra
so slovami môžu byť zábavné.
A tak sa 4. a 5. mája 2016 v
priestoroch vynovenej školskej

knižnice ozývala živá vrava
a veselý smiech. Hravé predpoludnie odštartovalo hlasné
čítanie popletenej rozprávky o
Červenej čiapočke, ktoré druháci i tretiaci ocenili hlasným
potleskom. Žiaci 6.C sa so svojimi postavami zžili natoľko,
že postava ušušlaného vlka a
prefíkaného deduška vyčarila
úsmev na každej detskej tváričke. Nasledovali otázky zamerané na čítanie s porozumením, kde deti súťažnou formou
získavali body za správne odpovede. Boli sme veľmi milo
prekvapení obrovským množstvom zdvihnutých rúk po každej položenej otázke.
Po úvodných minútach sme sa
prehupli do druhej, zábavnejšej fázy celého predpoludnia
– skupinového zápolenia. Žiaci
1. stupňa sa rozdelili do menších skupiniek, a spoločne riešili úlohy, ktoré boli rozdelené

do siedmich stanovíšť. Súťažilo sa
v skladaní slov z písmeniek, riešení hlavolamov, maľovanom čítaní,
farebnom písaní, hádaní rozprávkových postáv či skladaní puzzle.
Na každom stanovišti im trpezlivo
pomáhali šikovní šiestaci, ktorí i m
za úspešné splnenie úlohy pripisovali body. Žiaci jednotlivých tried
s najvyšším počtom bodov boli odmenení peknými cenami.
Spoločne prežitý čas veľkáčov s
mladšími žiakmi bol mimoriadne
prínosný pre obe strany – deti sa
navzájom zblížili a atmosféra medzi jednotlivými triedami sa utužila. Navyše si šiestaci mohli vyskúšať, aké je to ocitnúť sa na niekoľko vyučovacích hodín v pozícii
učiteľa (a veru si to užívali), lebo
hneď po záverečnom vyhodnotení
celej súťaže ma „bombardovali“
otázkou: Kedy naplánujeme ďalšie
aktivity?

Ďalšie úspechy divadelníkov a recitátorov ZUŠ v Nižnej
Divadelné súbory Dobrozvíťazí
a Pliaga, ktoré pracujú pri ZUŠ
v Nižnej, pod vedením manželov Zdenky a Jarka Brozovcov,
dosiahli opäť niekoľko výrazných úspechov na regionálnej
divadelnej prehliadke O erb
mesta Dolný Kubín 17. marca
2016 v rámci XIV. Kubínskych
divadelných dní.

Detský divadelný súbor Dobrozvíťazí s inscenáciou Psina
(napísal Jarko Broz– na motívy
Michaila Bulgakova Psie srdce
– fantastická hra o nemožnosti
naplniť nielen psie sny) zvíťazil
v konkurencii najlepších detských súborov z celej Oravy a
zabezpečil si postup na krajskú
prehliadku Divadelný medveď v
Žiline. Okrem hlavnej ceny boli
inscenácii Psina udelené aj osobitné ceny za réžiu (Jarko Broz)
a scénickú výpravu (Zdenka
Brozová). Inscenácia získala 2.
miesto na krajskej súťaži Detský divadelný medveď v Žiline
(12. - 13. apríla 2016) a odporúčanie na celoštátnu súťaž Zlatá
Priadka v Šali.
Mládežnícky divadelný súbor
Pliaga po víťazstve na regionálnej súťaži O erb mesta Dolný
Kubín získal ocenenie na krajskej súťaži Turčianske javisko v
Martine (14. – 16. apríla 2016)
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-Mgr. Lucia Lepišová a žiaci 6.C-

a priamy postup na celoslovenskú súťaž divadla mladých do
Tisovca s inscenáciu Agátky
Brozovej Zahrajte mi tichučko,
ktorú napísala, zrežírovala aj zahrala Agátka Brozová ako citlivú monodrámu o svete dieťaťa
vo vzťahu k „nechápavému“
svetu dospelých.
V regionálnej a okresnej súťaži
recitátorov Hviezdoslavov Kubín sa našim divadelníkom opäť
mimoriadne darilo.Štyri prvé
miesta vo svojich kategóriách
a postup na krajskú prehliadku Vajanského Martin získali:
Peťka Daňová v II. kategórii
– próza, Emka Dobrovolská v
III. kategórii – poézia, Martin
Lorinc v III. kategórii – próza a
Agátka Brozová v IV. kategórii–
próza. Ako účastníčka vlaňajšej
celoslovenskej prehliadky získala priamy postup na krajské
kolo aj Evka Dobrovolská.
-JKB-
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kedy sa pôjdem umyť,
Ako sa história Osvienčimu dotkla našich žiakov? hodnúť,
najesť či napiť, ale im bola slo-

boda násilne odobraná.“
– tie sa odfotiť nedajú. Ľudia, Zitka, 15
ktorí si to prežili, museli mať
„Zobrala som si ponaučenie,
hrozný život.“ Saška,15
lebo som zistila, že si mám toho
tak veľa vážiť. Keď som si uve„Nechcel by som to zažiť!“
domila, koľko toho ľudia v konFilip, 14
centračnom tábore prežili, bolo
„Návšteva týchto miest zane- mi to veľmi ľúto. Preto by sme
chala vo mne silné zážitky. Moh- sa mali všetci k ostatným sprála som si porovnať kruté životné vať dobre, aby sme už nikdy nepodmienky a strašné zaobchá- dopustili takéto veci.“
dzanie s ľuďmi, s našou slobo- Anička, 15
-Mgr. Viera Tukovádou. Ja sa môžem slobodne roz-

Ani tento rok sme nevynechali príležitosť navštíviť s našimi
najstaršími žiakmi bývalý koncentračný tábor v Osvienčime.
Väčšina z nich bola na tomto
mieste po prvý raz. Toto sú niektoré z ich reakcií po prežitej
exkurzii:

„To, čo sa v tej dobe dialo v
Osvienčime, bola hrôza. Brali
život a slobodu nevinným ľuďom. A podľa mňa tí, čo robili
tie veci, to nemali v hlave v poriadku.“ Jakub,14

Vítanie jari

veľa tanečníkov, vyznávačov fol- svojho srdca, času a radosti tejto kám, čo vychovali také schopné
klóru a tradičných remesiel.
spoločnosti a deťom.
dievčatá. Opäť ma teší na srdci,
že našu rolu mám prebrali dievčaDeti sa predstavili jarnými A ako by to bolo bez tradičnej tá a celé to pekne pripravili, navapásmami.Tentokrát dievčatá úpl- praženice pre vystupujúcich a ve- rili, obslúžili a ešte aj upratali :).
ne samé vytvorili veľkú Morenu, dúcich tvorivých dielní. Všetkých
chlapci plietli korbáče, zdobili viac ako sto detí si poriadne po-Janka Tuhása vajíčka, plietli jarné vence a chutnalo. Chvála patrí aj maminhlavne sa veľa spievalo a tancovalo.

„Bolo to dojímavé. Prekvapilo
ma, ako to tam vyzerá. Aj keď
„Najprv sme navštívili Osvien- ma z chodenia boleli nohy, som
čim, kde sme mali možnosť vi- veľmi rada, že som tam bola.“
dieť, v akých neľudských pod- Natália, 14
mienkach tam ľudia bývali.
Obrovské nástupište, drevené „Prekvapilo ma, koľko bolo v
baraky, plynové komory a kre- jednej miestnosti vlasov. Keď
matória, kde zomierali. A tiež si predstavím koľko ľudí tam
pamätník obetiam aj s textom v zomrelo.“ Zuzka, 15
slovenskom jazyku. Bolo to veľmi poučné.“ Sabinka, 14
„Bolo veľmi hrozné, ako tí ľudia
žili, ako ich strieľali, mučili...
„Prekvapilo ma, aké to bolo Zobrala som si odtiaľ ponaučedrastické. Vedela som, že to nie, že si mám vážiť, aký mám
nebude prechádzka ružovou zá- oproti nim pekný život.“
hradou, ale až toto som nečaka- Timka,15
la.“ Alžbetka, 15
„Podľa fotografií, ktoré som
„Bolo náročné prechádzať sa po predtým videla, som čakala niemiestach, kde zomierali ľudia. čo nepríjemné. Ale to, čo tam
Neviem si predstaviť, ako tam je, si nikto nedokáže ani predmohli vydržať.“ Karin, 15
staviť. Lebo pocity a atmosféra

Keď slnko opäť zasvieti teplejšími lúčmi a my si prajeme už
krásnu zelenú ja, je najvyšší
čas vyhnať zimu a dať priestor
niečomu novému, sviežemu,
hrejivému – plnému nádeje ŽIVOTU.

Opäť sa nám podarilo ukázať,
Už po tretíkrát sme spoločnými že naša kultúra je bohatá, máme
silami utopili Marmulienu a dali možnosť z nej trvalo čerpať, na
čom stavať. Deti nepresedeli jedpriestor novej jari.
no krásne sobotné popoludnie
Deti zo základnej umeleckej ško- doma, ale sa stretli, porozprávali,
ly a materského centra Dupajda s veľa sa naučili, spravili čosi dobich učiteľmi a rodičmi pripravili ré pre druhých a ponúkli svoj tapre celú obec jednu z najtradič- lent ako dar obci a ľuďom v nej.
nejších slávností našich predkov.
Vďaka patrí aj všetkých obetaV sobotu 19.3.2016 sa v Rotun- vým udržiavateľom ľudových
de obecného úradu stretlo veľmi tradícií, lebo i oni dávajú kus
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Matematický klokan
Riešenie netradičných a rôznorodých úloh, ktoré je založené na
logickom myslení sa na základnej škole teší neustálej pozornosti. Táto najväčšia medzinárodná
matematická súťaž vznikla v
roku 1980 v Austrálii. Do Európy dorazila o 11 rokov neskôr,
kedy sa dvaja francúzski učitelia
inšpirovali austrálskymi kolegami a na počesť krajiny jej vzniku
ju nazvali Matematický klokan.
Okrem motivácie v prekonáva-

Zaspievaj slávičku...
...sa ozývalo v nižnianskej základnej škole 4. mája 2016 pri
otvorení 26. ročníka speváckej
súťaže ľudových piesní Slávik
Slovenska. Hneď po ňom nasledovalo predstavenie malých
i veľkých spevákov a speváčok.

ní samých seba láka žiakov aj
predstava, že v jednej chvíli sa
snažia rovnaké úlohy rozlúsknuť
milióny ich rovesníkov na celom
svete. A ako si počínali matematické hlavičky v jednotlivých kategóriách?
Veľký úspech zaznamenali najmä naši prváčikovia: Daniela
Žáková, Ema Ďaďová a Gregor
Skurčák, ktorých riešenia dosiahli 100% úspešnosť. Nemenej
šikovní boli aj Ema Slimáková,
Miloslav Kortman a Alexandra
Revajová, ktorí sa svorne umiest-

Podľa pravidiel súťaže sa prezentovali dvomi ľudovými pesničkami, z ktorých jedna bola
ľubovoľná a druhá z aktuálneho
spevníčka. Spevácke výkony
prebiehali v príjemnej atmosfére, medzi divákmi nechýbali
ani rodičia a spolužiaci súťažiacich. Výsledky boli nasledovné:

nili na 2. mieste. Tretím miestom 1. Miloš Stroka; 2. Lucia Halčinová; 3. Tomáš Labdík
bol ocenený Tomáš Hlavaj.
6. ročník:
2. ročník:
1. Dávid Gajdoš; 2. Chiara Legi- 1. Andrej Kubica; 2. Gregor
Budz; 3. Filip Špulier
nusová; 3. Matúš Beňuš
7.ročník:
3.ročník:
1. Radovan Slimák ; 2. Michaela 1. Radoslav Mores; 2. Marcel Nákačka; 3. Ema Ursínyová
Holubčíková; 3. Oliver Veselý
8.ročník:
4. ročník:
1. Adam Brčák; 2. Norbert Ba- 1. Sofia Tichoňová; 2. Kristián
Kubík; 3. Diana Mikulová
chynec; 3. Barbora Šašková
-Z.Bachanová-

5. ročník:

I.kategória:
1. miesto Michaela Holubčíková
- 3.A; 2. miesto Radovan Slimák
- 3.A; 3. miesto Peter Kučka 2.B, Sára Matkuliaková - 2.B
II.kategória:
1. miesto Timea Malatinková
- 6.B; 2. miesto Tadeáš Žuffa 5.B; 3. miesto Karin Kičinová -

4.B, Sofia Stacherová - 5.B
Na okresnom kole súťaže bola
úspešná Timea Malatinková,
ktorá obsadila 1. miesto a svoje spevácke nadanie bude ďalej
prezentovať na krajskom kole.
-Z. Bachanová-

Stavanie obecného mája
Tento rok nám vyšlo stavanie
obecného mája na sobotňajší
podvečer, 30. apríla. Tak ako
minulý rok sa postavenia mája
ujal Dobrovoľný hasičský zbor
z Nižnej. Podujatie začalo o
18.00 hod. a takmer hodinu bolo
sprevádzané kultúrnym programom o ktorý sa nám postaral
detský folklórny súbor Podbielan z Podbiela s ľudovou hudbou. Pre všetkých zúčastnených
bolo pripravené občerstvenie. Po
programe sme sa presunuli pred
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základnú školu, kde sa za hudby podával guľáš, pripravený
základnou školou. Po zotmení o
20.30 hod. sa hudba pred školou
stíšila a v rade už stáli nastúpené deti s lampiónmi, pripravené
na pochod smerom k nástupišťu
okolo garáži poza Kolóniu a cez
Novú dobu opäť ku škole, kde
bolo vyhodnotenie lampiónov
a krátka diskotéka pre deti. Po
skončení sa všetci rozišli v dobrej nálade.
-mr-
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Kytička pre mamičku
Dnes má sviatok moja mama,
kytičku jej z lásky dám.
Aby sa vždy usmievala,
na líčko ju pobozkám.

uvili 15.mája nielen deti pestrofarebnú kyticu plnú slova,
spevu, hudby i tanca. Kvietok
ku kvietku prikladali svojimi
vystúpeniami deti z materskej
školy a základnej umeleckej
školy. Príjemným osviežením
a prekvapením bolo aj vystúpenie p. Tomáša Lajmona a Mária Kubasa, ktorí sa predstavili
svojou vlastnou tvorbou. A aby
si maminy mohli svoju kytičku
odniesť domov čakal ich ešte
jeden malý darček.

Nie je nič vzácnejšie ako dar
venovaný z lásky, je jedno, akú
má podobu, či je to milé slovo,
papierové srdiečko či obyčajný
úsmev alebo božtek na líčko.
Každý deň je výnimočný, každý deň je za čo ďakovať. Milé Všetkým mamám ďakujeme a
mamy, drahé mamy, len pre Vás všetko dobré vinšujeme.

Návšteva Vrícka
V stredu, 18. mája 2016 sme
navštívili obec Vrícko v Martinskom okrese. Nebola to obyčajná návšteva tejto malebnej obce.
Naše kroky smerovali priamo do
kláštora Božského Vykupiteľa,
kde už niekoľko rokov pôsobia
ako rehoľné sestry naše rodáčky

Ako sme oslavovali
Konečne nadišiel dlhoočakávaný sviatok detí. Ako každý rok,
tak aj tento mali v réžii deviataci.
Pod vedením svojich triednych
pani učiteliek Mgr. Martiny Labdíkovej a Ing. Margity Medveckej postavili rôzne stanovištia.
Každé z nich bolo premyslené,
s náležitými rekvizitami. Okrem
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z Nižnej. Sú to sestry 94-ročná
Justína (Mária) Tuková a 90-ročná Verisima (Terézia) Tuková.
Návštevu kláštora nám sprostredkovala ich neter Gabriela Mišíková, rozhovor viedla Monika
Tuková, Marek Reguly a celú
návštevu dokumentoval Miloš
Žák. Hneď po prekročení brány
nás na tomto mieste premohol
pocit pokoja. Sestry Tukové nás

privítali, s úsmevom na tvári usadili, pohostili a začali rozprávať
svoje životné príbehy. Na detstvo
a mladosť v rodičovskom dome
na Vintiške spomínali spoločne,
no ďalej sa už ich cesty rozdelili.
Spomínali na 2. sv. vojnu, pôsobenie v nemocnici, na väznicu v
Terezíne a totalitný režim, ktorý
dlho ničil a deformoval ľudské
životy. Ich a veľa iných úprimne

veriacich v Boha niečo také nedokázalo položiť na kolená. Nikdy necítili v sebe hnev, nenávisť
a počas celého rozhovoru ich
tvár ani na chvíľku neostala bez
úsmevu. Ťažko sa nám z toho
miesta odchádzalo, no veríme,
že sa s nimi čoskoro stretneme a
získame nové informácie, o ktoré sa určite s vami podelíme.
-mr-

rôznych športovo-pohybových
úloh boli pripravené slovné hádanky, hry zamerané na jemnú
motoriku, zábavné činnosti testujúce ľudské zmysly a nechýbali ani úlohy na dôvtip a vynaliezavosť. Z organizačných
dôvodov si tento deň najprv užili
žiaci 5.-9. ročníka. Každá skupina mala svoj záznamový lístok,
kde sa zapisovali výsledky ich
snažení. Počas celej akcie vládla

na školskom dvore skvelá atmosféra, ktorú ešte umocňovalo
slnečné počasie. Na druhý deň
už počasie deťom 1.-4. ročníka
neprialo.

úloh sa zmocňovali s chuťou
a nadšením.
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Obidve zábavné dopoludnia
možno hodnotiť ako vydarené.
Organizátori mali možnosť zúDeviataci si však s dažďovými ročiť svoje schopnosti a nápady
kvapkami poradili a veľmi pruž- a učastníci boli zas spokojní so
ne sa premiestnili do telocvič- zaujímavým programom.
ne, kde využili každý jej voľný
priestor. Zmena priestoru nema-zibla vplyv na radosť detí, všetkých
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Kto ležal v posteli za 5 000?
Mesto Nitra je nepochybne známe svojou históriou z čias Pribinu, no taktiež obrovským výstaviskom, ktoré sa stalo cieľom

nábytku. V zostave účastníkov
bolo niekoľko umeleckých tried
a taktiež zopár stolárov. Bolo
nám dopriate krásne jarné ponášho záujmu v piatok 11. 3. V časie plné slnka, a preto sa nám
skorých ranných hodinách sme cestovalo príjemne a v dobrej
sa za sprievodu p.u. Gillovej spoločnej atmosfére.
a majstrov vybrali na výstavu
Medzinárodná výstava nábytku
a dizajnu sa niesla v znamení
zdanlivo nesúrodých prírodných
materiálov. Prevládali prírodné
kamene, ručne maľované sklo v
interiéri, nové povrchové úpravy dreva, umelecké bytové doplnky z kovu. Na výstave sme
mohli vidieť päťtisícové postele,
krásne kožené gauče, ale taktiež
spálne zariadené v štýle rôznych
kultúr. Vystavené kusy sme si
mohli pohodlne vyskúšať, čo
mnohí po dlhých hodinách chodenia ocenili. Inšpiráciou bola
pre nás aj široká ponuka dizajnu

Štúra sme nepresvedčili
,,Milujme slobodu, hľadajme
pravdu, buďme zodpovední,
zostaňme kritickí.“
Toto sú slová, ktoré boli mottom dvoch aprílových dní vo
Zvolene počas celoslovenskej
žurnalistickej súťaže Štúrovo
pero 2016.
Redakčnú radu časopisu Gaudeamus vydávaného v Spojenej
škole v Nižnej reprezentovali
dve študentky: Mária Kekeláková (šéfredaktorka) a Monika
Chmárová (redaktorka). Bol to
už 21. ročník, ktorý sa každoročne koná v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra
vo Zvolene. Jej múry „pohltili“ približne 200 mladých ľudí
dychtivých po informáciách z
oblasti masmédií.
Hodnotenie prebiehalo v troch
skupinách, ktoré sa medzi sebou
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vymieňali. Prvý ,,stôl“ viedol
Pavol Vitko. Je vojenským novinárom a precestoval už okolo
55 krajín a, mimochodom, bol
to sympatický pán s príjemným hlasom. Pri jednotlivých
okrúhlych stoloch hodnotili
každý jeden časopis. Kritizovali, ale, samozrejme, aj chválili.
Hovorí sa, že najlepšie sa učí
na vlastných chybách, no ja si
myslím opak, múdry sa učí na
chybách tých druhých a v tomto
prípade to platí. Pozorne sme si
vypočuli, čo nám povedali a verím, že sa o rok polepšíme a poučíme nielen z našich chýb, ale
aj z chýb tých druhých. Druhý
,,stôl“ bol s Lukášom Dikom,
ktorý pracuje v RTVS. Na tejto
súťaži je skvelé, že to hodnotia skutoční profesionáli, ktorí
nás berú ako svojich mladších
kolegov a každý jeden časopis majú prečítaný od prvej až
po poslednú stranu. Pri treťom

stole sme boli v sobotu ráno.
Viedol ho Patrik Herman a bol
to pre mňa jediný známy z tej
trojice. Patrik Herman pracuje
ako redaktor v televízii Markíza. Nechýbal ani generálny riaditeľ Markízy - Matthias Settele
a riaditeľ Centra spravodajstva
a publicistiky Henrich Krejča, s
ktorými bola diskusia.

i toho, čo práve „letí“ na trhu a
taktiež sme mohli vidieť to, o
čom sa učíme v škole. Grafické
návrhy, 3 D tlačiarne, banery,
billboardy. Chlapci-stolári získali katalógy nábytku, časopisy,
ale aj cenné kontakty.
Výstaviskom sa pohybovalo
množstvo ľudí, nakupujúcich,
ale aj predávajúcich. Prezentovali sa tam aj mnohé firmy. Najväčší úspech u žiakov mali vírivky a sauny. U chlapcov-stolárov
to boli okrem nábytku aj pekné
ženy.
Výstavu sme zakončili nákupmi
v Banskej Bystrici. Zážitkom
boli aj spevácke vystúpenia v
autobuse, kde sa rapovalo, spievalo i triaslo hlavou.
-Alexandra Chorvátová, II. G-

Hodnotenie sme už nestíhali,
lebo autobus na nás nepočkal,
ale jedno vieme, že aj keď päťročnom opakovanom úspechu
v tejto elitnej súťaže sme tento
rok žiadnu cenu nezískali, urobíme všetko preto, aby opäť o
rok vyšlo slnko aj nad naším
Gaudeamusom.
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-Mária Kekeláková, II. AU-
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Študeni z Nižnej po stopách Štúrovcov
,,Keď si spomeniem na výlet na
Devín, hneď mám úsmev na tvári. Doniesol som si odtiaľ úžasné
spomienky – či sú to už zážitky
so spolužiakmi, učiteľom alebo
s dievčatami z iných škôl alebo
spomienky na pekný program,
krásnu prírodu a hrad.“ S týmito pocitmi sa vrátil z Národného výstupu na Devín, ktorý sa
uskutočnil 23. apríla 2016, žiak
Spojenej školy v Nižnej Tomáš
Benický. Tento výstup bol súčasťou celonárodných osláv
180. výročia pamätného výletu
štúrovcov na Devín, na ktorom
mladí študenti evanjelického lý-

cea v Bratislave zložili prísahu,
že budú ,,horliť, pracovať, bojovať, žiť i mrieť“ za vzkriesenie
slovenského národa. Hlavným
organizátorom týchto osláv bola
Matica slovenská a účasť šiestich oravských študentov, sprevádzaných učiteľom Milošom
Kázikom, zabezpečoval Odbor
školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Jedným z
účastníkov poznávacieho výletu
bol aj študent autoelektroniky
Martin Koľada, ktorý takto priblížil jeho priebeh a zmysel: ,,V
sobotu v správach hlásili škaredé počasie. My sme sa však

Orava v Španielsku
Detská ľudová hudba Ostrvka
sa v dňoch 4.5 – 9.5. 2016 zúčastnila na Európskom hudobnom festivale v San Sebastiane
v Španielsku. Nielen Nižnú, ale
aj celé Slovensko reprezentovalo osem muzikantov zo ZUŠ v
Nižnej. V dvoch vystúpeniach v
mestách Donostu a Oriu zazneli piesne z Oravy a stredného

Nižnianske ozveny

Slovenska za aplauzu domácich
a ostatných účinkujúcich muzikantov z celej Európy. Piesne
domácich autorov si na otváracom ceremoniáli zahralo a
zaspievalo 8000 muzikantov
a spevákov v športovej hale v
San Sebastiane. Keďže spev a
dobrá hudba spája ľudí, aj my
sme nadviazali nové priateľstvá
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nezľakli a vyrazili sme na výlet.
Čakala nás dlhá cesta, avšak
dobrá nálada sa nás držala, a
tak prebehla rýchlo. Prvé naše
kroky viedli priamo na hradný
vrch. Tam nasledoval prvý bod
programu – svätá omša, vďaka
ktorej sme mohli s dobrým pocitom vykročiť na prehliadku
hradu. Najviac ma fascinoval
výhľad z hradnej skaly na sútok
Dunaja a Moravy. Tam som si
uvedomil, že som hrdý na to, že
som Slovák a že žijem v takej
krásnej krajine.“
Rovnako intenzívne prežíval

a získali sme nové pozvania na
ďalšie festivaly do Bulharska,
Čiech a Francúzska. Záverečným koncertom 8. mája sme sa
pri Atlantiku rozlúčili s priateľmi a muzikantami pri skvelej
atmosfére baskických piesní a
tancov a čakala nás dlhá ( 27
hodinová cesta autami) domov.
Chceme sa poďakovať OcÚ v
Nižnej, ako aj oddeleniu kultúry
za dôveru a finančnú podporu,
ďalej firme Pope Pothofe, urbáru v Podbieli, Mirkovi Poláči-

pobyt na staroslávnom Devíne
aj Martinov spolužiak Timotej Garek. Návrat ku koreňom
nášho národa ho obohatil ako
človeka, pretože ,,nadviazal
nové priateľstvá, získal poznatky z histórie, videl nové miesta,
spoznal nové kultúrne zvyky a
duchovne prežil svätú omšu na
mieste spojenom s veľkomoravskou tradíciou.“
Spomínané zážitky a pocity študentov Spojenej školy v Nižnej
sú potvrdením toho, že duchovný odkaz Ľudovíta Štúra a jeho
druhov môže aj dnes obohacovať mladú slovenskú generáciu.
-Miloš Kázik-

kovi , ktorý nás bezpečne viezol
viac ako 5000 km, poďakovanie patrí aj pedagógom zo ZUŠ
M. Štefanovi a B. Kortmanovi,
ktorí celý program pripravili a
zostavili a mladým muzikantom
ktorí nás úspešne reprezentovali: primáškam Márii Černej a
Terke Kanderkovej, ďalej Betke
Tukovej, Daniele Borsikovej,
Patrícii Pilarčíkovej, Martinovi
Lorincovi, Šimonovi Benickému a Janovi Vojtekovi.
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Uvítanie detí do života
Keď sa domov naplní zvonením
hrkálok
a rozvonia bábätkom,
je to najkrajšie a najmilšie,
čo sa v rodine môže stať
Slávnostný okamih nastal v
našej obci jedno popoludnie v
mesiaci apríli, kedy sme uvítali našich najmenších do života.
Po uvítaní všetkých prítomných
sa rodičom prihovoril prednosta obecného úradu JUDr. Jozef
Šveda. Rodičom a deťom tento

slávnostný okamih spríjemnili
deti z materskej školy programovým pásmom básničiek a
pesničiek. Prítomní rodičia so
svojimi ratolesťami dostali vecný darček a pamätný list ako
spomienku na túto slávnostnú
chvílu. Jedno staré porekadlo
hovorí, že vždy, keď sa narodí
človek, zapáli sa na oblohe nová
hviezda, a preto im do života
prajeme veľa lásky, aby ich v
živote mal vždy niekto rád.
-Agáta Ličková ,predseda sociálnej komisie pri OÚ v Nižnej-

Písali o nás v Budapešti...
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Našli sme najzdatnejšieho študenta a študentku
Nový rok sme začali silovým
športom, ktorý si našiel svojich
priaznivcov aj v našej škole.
Súťaže sa zúčastnilo 16 chlapcov a 4 dievčatá, ktorí si medzi
sebou zmerali svoje sily v nasledujúcich disciplínach: chlapci – tlaky na lavičke, zhyby
na hrazde, trojskok znožmo z
miesta, ľah-sed za minútu. Pričom dievčatá mali zmenu len v
tom, že nerobili zhyby, ale výdrž na hrazde. Súťaž prebehla
v príjemnej a disciplinovanej
atmosfére, čo sa podpísalo na
rezkom priebehu súťaže.

V prvej disciplíne vynikol z
chlapcov Zajonc Marek z I. C,
ktorý zvládol 40 opakovaní a z
dievčat Jandurová Vanesa z III.
AU, ktorá zvládla 45 opakovaní.
V druhej disciplíne sa najlepšie
darilo z chlapcov opäť Zajoncovi Marekovi s počtom 25 a
z dievčat Jandurovej Vanesej s
časom 1,20,08 s.

149 bodov; 2. miesto Nešťák
Patrik II. B - 131 bodov; 3.
miesto Piták Adam II. A - 126
bodov

konom 875 cm a z dievčat to
bola opäť Vaneska s výkonom Dievčatá:
530 cm.
1. miesto Jandurová Vanesa
III. AU – 181 bodov; 2. miesto
V poslednej disciplíne zažia- Valeková Eva I. AU - 137 boril Gampot Herbert z III. AU s dov; 3. miesto Pučková Ema II.
počtom 65 a víťaznú šnúru si TS - 135 bodov
ponechala Vaneska s počtom
53.
Všetkým zúčastneným žiakom
veľmi pekne ďakujeme za účasť
Na základe uvedených a spočí- a blahoželáme im k dosiahnutaných výsledkov boli medailo- tým výsledkom v silnej konkuvé umiestnenia nasledovné:
rencii.

V tretej disciplíne jednoznačne
viedol Nešťák Patrik z II. B a Chlapci:
Chovanec Dominik z I. C s vý- 1. miesto Zajonc Marek I. C -

Ski centrum Kubínska Hoľa

-Kabinet TSV, SPŠ Nižná-

profesionálnych lyžiarov a ťažkému snehu sa našim žiakom
nepodarilo umiestniť na medailových miestach v žiadnej z
V lyžiarskom stredisku Ski Ľubomíra Martinčeka spolu s uvedených disciplín. Pretekov
centrum Kubinská Hoľa sa dňa predsedom ŽSK Ing. Jurajom sa zúčastnilo rekordných 180
03. 02. 2016 konal piaty ročník Blanárom.
žiakov z 30 stredných škôl.
lyžiarskej súťaže pod názvom
Majstrovstvá žiakov stredných Rovnako ako po minulé roky aj Našu školu reprezentovali 3 štuškôl v zjazdovom lyžovaní a tento rok sa naša škola zúčast- denti z III. B triedy.
snowboardingu. Preteky boli nila spomínaných pretekov. Súorganizované pod záštitou Ži- ťažilo sa v dvoch disciplínach – V kategórii starších žiakov to
linského samosprávneho kraja obrovský slalom a snowboard. bol Pakos Dávid, ktorý skončil
Sport Academy pod taktovkou Vzhľadom k silnej konkurencii na peknom 10. mieste a Krkoš-

ka Juraj, ktorý sa umiestnil na
26.mieste. V kategórii snowboardu: Ďurček Mário skončil na
peknom 16. mieste.

Športové hry seniorov okresu Tvrdošín

24. 5. s hry petangu v Trstenej
zúčastnilo 25 ľudí

23. – 25. mája 2016 prebiehal
4.ročník športových hier seniorov v našom okrese. Pred štyrmi
rokmi sa nás zišlo len okolo 20
ľudí a v tomto roku za všetky tri
dni 145. 23. 5. v Nižnej v telocvični prebiehal stolný tenis kde
bolo 18 účastníkov.
Muži:
1. Ján Trnka - Nižná
2. Štefan Kozáčik – Nižná
3. Peter Masný – Nižná
Ženy:
1. M. Kánová – Nižná
2. M. Ďurecová – Nižná
3. A. Maškarová – Nižná

Nižnianske ozveny
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Žiakom z III. B veľmi pekne
ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme im k
dosiahnutým výsledkom v silnej konkurencii registrovaných
lyžiarov.
-Kabinet TSV, SPŠ Nižná-

1. P. Frielich – Trstená
2. H. Lepišová – Trstená
3. V. Valachy – Trstená
25. 5. sa v Podbieli na ihrisku zúčastnilo 114 ľudí z Nižnej, Trstenej a Mädvedzia (Javor, Skalka)
Na záver chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa pričinili o priebeh všetkých troch dní. Samozrejme nechýbal dobrý guľáš a
nakoniec zábava.
-M. Ďurecová-
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Preventívne protipožiarne kontroly v obci 2016

eur. Preto aby ste tomuto predišli, vo svojich domácnostiach
nič nepodceňujte a chráňte tak
aj tie najtragickejšie následky. svoje zdravie i majetok.
padov
- protipožiarne zabezpečovanie Každoročne pri nich zomrú a
-Ján Vasek,
pri prácach so zvýšeným ne- zrania sa desiatky ľudí, spôsobepožiarny technik obcebezpečenstvom vzniku požiaru né škody sa počítajú v tisícoch
(zváranie, rozbrusovanie, brúsenie, manipulácia s horľavými
látkami)

Ako už každoročne aj v tomto roku v zmysle Zákona 314 /
2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
sa dňa 16.04.2016 sme vykonali
v obci prostredníctvom dobrovoľného obecného hasičského
zboru preventívne protipožiarne
kontroly rodinných domov a pri- Boli menované tri kontrolné
ľahlých hospodárskych budov.
skupiny, ktoré pôsobili v rôznych častiach obce, od čísla 397
Tento zákon ukladá obci po- až po číslo 612, kontrolovaných
vinnosť vykonávať preventívne bolo 140 subjektov (neboli konprotipožiarne kontroly, ktorých trolované bytové domy, kontrola
obsahom je kontrola:
bytových domov bude v vykonaná v inom termíne) . U neprí- umiestnenia a inštalácie tepel- tomných spoluobčanov sa táto
ných (elektrických, plynových a kontrola vykoná v náhradnom
iných spotrebičov)
termíne, o ktorom budú včas
- stavu komínov (aj v hosp. bu- upovedomení.
dovách a iných objektoch s vykurovacími telesami)
Výsledok a ústretovosť obča- stavu rozvodov el. energie a nov pri týchto preventívnych
plynu z hľadiska protipožiarnej protipožiarnych kontrolách bol
bezpečnosti
vcelku uspokojivý. Bolo ziste- skladovania horľavých látok ných niekoľko nedostatkov na
(seno, drevo, papier, horľ. kva- ktoré sme upozornili a tieto boli
paliny, atď.)
bezodkladne odstránené. Boli
- výskytu nebezpečného odpadu to hlavne nedostatky v oblasti
(chemické látky, obalové mate- elektroinštalácie, komínov a aj
riály, atď.) v rámci výchovnej pri skladovaní horľavých látok.
činnosti
Iné závažnejšie nedostatky zis- upozorňovanie na zákaz vypa- tené neboli.
ľovania trávnatých a drevných
porastov
Treba si uvedomiť, že požiare v
- likvidácia nebezpečných od- domácnostiach majú mnohokrát

Majstrovstvá školy v skoku do výšky
V utorok 22.3.2016 sa uskutočnil 5.ročník Majstrovstiev školy
v skoku do výšky. Zúčastnilo sa
ho 52 pretekárov, ktorí súťažili
v 13 kategóriách. V skvelej atmosfére, ktorú vytvorili nielen
spolužiaci, ale aj rodičia zúčastnených detí, boli vyrovnané 3
ročníkové rekordy a jeden v kategórii 8.ročník chlapci bol prekonaný o 15cm, čo bol vrchol celých pretekov. Žiak Tomáš Socha
dosiahol výkon úžasných 160cm
a stal sa aj celkovým víťazom v
kategórii chlapci. Medzi dievčatami vyhrala siedmačka Andreja
Regulyová, pekným výkonom
130cm.
Výborné výkony predviedli aj
ďalší pretekári, ako Matúš Jurina, ktorý dosiahol ako piatak
výkon 135cm a Philip Ďuriník,
ktorý ako siedmak preskočil latku vo výške 145cm.

2.ročník chlapci
1. Gajdoš Dávid 95 cm
2. Šurin Jakub 85 cm
3. Beňuš Matúš 85 cm
3.ročník chlapci
1. Lonek Juraj 100 cm
2. Gracák Juraj 100 cm
3. Slimák Radovan 95 cm
4.ročník chlapci
1. Krúpa Jerguš 105 cm
2. Kubica Rudolf 105 cm
3. Marušťák Branislav 100 cm
5.ročník dievčatá
1. Ploransky Anna 115 cm

Florbalový víkend
V sobotu 19.3. 2016 sa odohralo 6.kola regionálnej florbalovej ligy pre kategórie
mladšia prípravka a mladší
žiaci. Našim hráčom sa darilo, keď vyhrali 3 zo 4 zápasov.

J.Košarišťan, M.Dedinský, J.
Suľa, A.Záhora a M.Pallo.
Mladšia prípravka:
Nižná - Žilina 2:19
Nižná - Turany 15:3

Nižnú reprezentovali: D.Labdík, M.Záhora, M.Beňuš, M.Tuka, Š.Tyrol, O.Belopotočan, D.
Mladší žiaci:
Gajdoš, A.Ficek, F.Žák, S.StroNižná - Rimavská Sobota 6:2 ka a M.Klimčík, M.Mačňák,
Nižná - B.Bystrica 8:2
M.Klimčík ml. a S.Zimániová.
Nižnú reprezentovali: P.Žák,

-mk-

7.ročník dievčatá
1. Regulyová Andrea 130 cm
2. Matějová Dominika 115 cm
3. Chromiáková Ema 115 cm

9.ročník chlapci
1. Dedinský Leo 150 cm
2. Šangala Marek 140 cm
3. Záhorec Matúš 130 cm

7.ročník chlapci
1. Ďuriník Philip 145 cm
2. Kepšta Jakub 140 cm
3. Jurina Tomáš 130 cm

Poďakovanie za skvelú akciu
patrí Obci Nižná, ZŠ s MŠ Nižná, RZ pri ZŠ s MŠ Nižná, MK
ŠPORT Nižná, CK SK trip, ktorí
zabezpečili ceny pre najlepších
a úžasnú tombolu, ktorej sa deti
veľmi potešili. Za organizáciu
Mariánovi Klimčíkovi, Aničke
Vilčinskej a Ľubomírovi Ivanovi,
dievčatá I. Regulyovej, M. Daňovej a fotografovi Jaroslavovi Suchánkovi.
-Marián Klimčík,
Anička Vilčinská-

8. ročník dievčatá
1. Záhorcová Anežka 125 cm
2. Tichoňová Sofia 125 cm
3. Balážecová Katarína 125 cm
8.ročník chlapci
1. Socha Tomáš 160 cm
2. Čuporák Jakub 145 cm
3. Judiak Lukáš 135 cm

5.ročník chlapci
1. Jurina Matúš 135 cm
2. Jurina Pavol 130 cm
3. Nákačka Filip 110 cm

6.ročník dievčatá
1. Letašiová Kristína 115 cm
Výsledky jednotlivých kategórií: 2. Šmičeková Miroslava 110 cm
2. ročník dievčatá
Spuchláková Timea 90 cm
Michnová Vanesa 85 cm
Paškajová Lea 75 cm
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6.ročník chlapci
1. Belopotočan Dávid 130 cm
2. Furťo Adrián 125 cm
3. Tomkuliak Dávid 125 cm
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MS okresu v atletika ZŠ škôl
V utorok 19.5.2016 sa na futbalovom štadióne v Nižnej uskutočnili Majstrovstvá okresu
Tvrdošín v atletike základných
škôl. Súťaže sa zúčastnilo 10
chlapčenských a 9 dievčenských družstiev, ktoré súťažili
o Majstra okresu Tvrdošín pre
rok 2016. V kategórii žiakov sa
najviac darilo chlapcom zo ZŠ
s MŠ Nižná a medzi dievčatami ZŠ P.O.H. Trstená. Víťazné
družstvá a najlepší jednotlivci
v každej disciplíne postúpili
na majstrovstvá kraja, ktoré sa
uskutočnia 7.6. 2016 v športovom areáli v Rabči.

Výsledky jednotlivých disciplín:
60m chlapci
1. Maslák Roman Hladovka
7,37; 2. Marcoň Noe Nižná
7,58; 3. Juráň Mário Habovka
7,3

Tomáš Nižná 41,32
300m dievčatá
1. Krnáčová Nikola Brezovica
50,19; 2. Betuštiaková Anna
Trstená 50,27; 3. Kováčová
Aneta M.Medveckej 51.93
1000m chlapci
1. Hrobár Jakub M.Medveckej
3:10; 2. Valko Dávid R.Dilonga
3:16; 3. Matúch Matej Nižná
3:19
1000m dievčatá
1. Regulyová Ivana Nižná
3:01; 2. Kovalíková Viktória
M.Medveckej 3:02; 2. Pakosová Eliška Brezovica 3:02
4x60m chlapci
1. ZŠ Nižná 31:60; 2. ZŠ M.
Medveckej 31:76; 3. ZŠ Zuberec
32:49

4x60m dievčatá
1.ZŠ POH Trstená 34:99; 2.
60m dievčatá
ZŠ M. Medveckej 36:73; 3.
1. Latková Lucia Nižná 8,76; R.Dilonga 36:84
2. Betušťáková Anna POH
Trstená 8,81; 3. Finiková Lucia Diaľka chlapci
R. Dilonga 8,83
1. Mauer Kristián M.Medveckej
520; 2. Matištík Michal Zu300m chlapci
berec 505; 3. Čuporák Jakub
1. Triebeľ Marek Habovka Nižná 495
41,06; 2. Bednár Martin
M.Medveckej 41,08; 3. Ujmiak Diaľka dievčatá

Priatelia cyklistiky

Na účastníkov akcie čaká zhruba 240 kilometrová prehliadka
našich veľhôr zo slovenskej, ale
i z poľskej strany Tatier. Už samozrejmosťou je skvelá atmosféra počas celej trasy, zabezpečená ako po technickej, tak aj
po zdravotníckej stránke. Naše
sprievodné vozidlá a zdravotnícky personál vám budú vždy
nápomocní.

10. až 12. júna 2016 štartuje 49.
ročník medzinárodného cykloturistického okruhu Okolo
Tatier. Cykloklub Nižná organizuje toto najstaršie a najmasovejšie podujatie svojho druhu
na Slovensku, ktorého sa pravidelne zúčastňuje sedem krajín
Európy. Stále si udržiava svoju
atraktivitu aj vďaka krásnemu V mieste ubytovania, v obci
prostrediu Belianskych, Vyso- Ždiar, čaká na cyklistov zábava so živou kapelou, stretnukých a Západných Tatier.
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Celkové poradie chlapci
1. ZŠ s Mš Nižná 773		
2. ZŠ M. Medveckej 747
3. ZŠ POH Trstená 632
4. ZŠ s MŠ Liesek 588		
5. ZŠ s MŠ Zuberec 576		
Guľa chlapci
1. Vasek Šimon Nižná 10,01; 2. 6. ZŠ Habovka 457		
Maslák Roman Hladovka 9,92; 7. ZŠ R.Dilonga Trstená 426
3. Kánik Stanislav Brezovica 8. ZŠ s MŠ Hladovka 347		
9. GHM Trstená 226 		
9,83
10. ZŠ s MŠ Brezovica 171
Guľa dievčatá
1. Tabačáková Timea Nižná Celkové poradie dievčatá
7,94; 2. Škoríková Tamara Zu- 1. ZŠ POH Trstená 622
berec 7,78; . Bartošová Ema 2. ZŠ s MŠ M. Medvecká 614
3. ZŠ s MŠ Nižná 563
M.Medveckej 7,80
4. ZŠ s MŠ Zuberec 528
5. ZŠ R.Dilonga Trstená 344
6. ZŠ s MŠ Brezovica 321
Kriketka chlapci
1. Kliment Mário M.Medveckej 7. GHM Trstená 312
78,0; 2.Kepšta Jakub Nižná 8. ZŠ Habovka 172
77,0; 3. Marcoň Noe Nižná 9. ZŠ s MŠ Hladovka 139
68,0
Nižnú reprezentovali: Marcoň
Noe, Ujmiak Tomáš, Vasek
Kriketka dievčatá
Oriešek
Jakub,
1. Belopotočanová Petra Zu- Šimon,
berec 49,0; 2. Pakosová Eliška Domiňák Ľudovít, Nákačka
Brezovica 42,0; 3. Jurinová Jakub, Ďuriník Philip, Kepšta
Jakub, Čuporák Jakub, Socha
Erika Zuberec 41,0
Tomáš, Matúch Matej, Latková
Lucia, Regulyová Ivana, ReguVýška chlapci
1. Lajmon Mário M.Medveckej lyová Andrea, Holubová Ve165; 2. Bednár Martin ronika, Polčicová Júlia, HuleM.Medveckej 160; 3. Socha jová Nikola, Tichoňová Sofia,
Záhorcová Anežka, Kendralová
Tomáš Nižná 160
Martina, Tabačáková Timea
a tréneri
Marián Klimčík.
Výška dievčatá
1.Šefčíková Soňa POH Trstená Ľubomír Ivan a Anna Vilčinská.
140; 2. Regulyová Andreja
-Marián Klimčík,
Nižná 135; 3. Chomisteková
Anička VilčinskáKristína M.Medveckej 130
1. Števaňáková Denisa Brezovica 425; 2. Finíková Lucia
R.Dilonga 423; 3. Holubová
Veronika Nižná 420

tia s priateľmi, posedenie pri
táboráku s grilovačkou, rôzne
pohybové súťaže spojené s odmenami pre víťazov. Stačí len
zaregistrovať sa a postaviť sa
v piatok 10.6. 2016 o 8. hodine
na štart v Nižnej pred hotelom
Arman.

budete len pripravovať a tešiť
na akciu. Všetko ostatné zariadime my.
Srdečne vás pozývame do pelotónu.

Sledovať nás môžete na spomenutej webstránke, alebo tiež na:
Registračný formulár nájdete a www.facebook.com/cykloklubvyplníte na webstránke www. nizna.
cykloklubnizna.sk , zvolíte si
poplatok a doplnkové služby,
-Výbor Cykloklubu Nižnáktoré vám najviac vyhovujú,
pošlete peniaze na účet a už sa
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Výsledky prvej polovice atletickej sezóny
V nedeľu 24.apríla sa v Banskej
Bystrici uskutočnilo I. kolo súťaže družstiev stredoslovenského atletického zväzu v kategórii
mladších žiakov, prípraviek a
dorastu. V daždivom a chladnom počasí dosiahli naši atléti
viacero výborných výkonov a
obsadili spolu štyri prvé a tri
druhé miesta. Takýto úspešný
vstup do sezóny potešil aj samotného trénera.

Výsledky dorastenky:

Výsledky staršie žiačky:
Darilo sa aj Philipovi Ďuriníkovi, ktorý dosiahol dva osobné Lucia Latková (2001)
rekordy a v hode oštepom mu
chýbalo na medailu len 16 cm. Beh na 60m 8,93 m, 14. miesto;
beh na 150m 22,22 s, 21.
Výsledky dorastenky:
miesto.

Kristínka Vodičková (1999)

Kristínka Vodičková (1999)

2,5 metra. Tento výkon ju radí
na 3.miesto tohtoročných slovenských tabuliek v kategórii
dorasteniek.

Hod oštepom 37,28 m, 1. miesto Hod oštepom 33,77 m, 2.
osobný rekord; vrh guľou miesto; vrh guľou 8,53 m, 6.
8,97m, 6. miesto.
miesto; hod diskom 21,57 m, 5.
miesto
Lucia Latková (2001)
Výsledky:
Lucia Jurinová (2000)
Skok do diaľky 422 cm, 13.
Paľko Jurina (2005)
miesto; beh na 100 m 14,78 s, Hod oštepom 24,90m, 4.miesto;
Skok do diaľky 415 cm, 1. 19. miesto.
miesto; skok do výšky 130 cm,
1. miesto; hod kriketkou 40,96 V sobotu 30.apríla sa v Dubnici
nad Váhom uskutočnilo I. kolo
m, 2. miesto.
súťaže družstiev stredoslovenského atletického zväzu v kaMatúš Jurina (2005)
tegórii starších žiakov. Pretekár
Skok do diaľky 406 cm, 1. atletického oddielu v Nižnej
miesto; skok do výšky 125 cm, Philip Ďuriník si počínal veľmi
2. miesto; hod kriketkou 45,42 úspešne. Vo každej disciplíne, v
ktorej nastúpil, dosiahol osobný
m, 1. miesto.
rekord.
Dorastenky:
Výsledky starší žiaci:
Kristína Vodičková (1999)
Philip Ďuriník
Hod oštepom 34,90 m, 1.miesto;
Skok do výšky 150 cm, 2.
vrh guľou 9,08 m, 6. miesto.
miesto osobný rekord; skok do
diaľky 440 cm, 6.miesto osobLucia Latková (2001)
ný rekord; hod oštepom 26,18
Skok do diaľky 400 cm, 13. m, 4. miesto
miesto; beh na 100 m 14,87 s,
V nedeľu 29.mája sa v Banskej
19. miesto.
Bystrici za krásneho slnečného
V nedeľu 15.mája sa v Banskej počasia uskutočnili majstrovBystrici uskutočnilo II. kolo. stvá stredoslovenského atleticVýborný výkon dosiahla v hode kého zväzu jednotlivcov. Najoštepom Kristínka Vodičková, úspešnejšie si počínala Krisktorá poslala oštep do vzdiale- tínka Vodičková, ktorá poslala
nosti 37,28 m, čím prekonala oštep do vzdialenosti 33,28m
svoj doterajší najlepší výkon o a získala striebornú medailu.
ZŠ Nižná 2. na Majstrovstvá O tento úspech sa postarali:
ch okresu vo futbale
Suľa Jozef, Žák Peter, Kuboš
Martin, Šeling Roman, KubiV utorok 5.5. 2016 odohrali naši ca Jozef, Furťo Aďo, Belopožiaci 5.-7.ročníka majstrovstvá točan Dávid, Záhora Matej a
okresu v malom futbale. Chlap- tréner Marián Klimčík.
com sa darilo a nakoniec obsadili krásne 2.miesto.
-mk-
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hod diskom 22,22 m, 4. miesto;
skok do diaľky 394 cm, 5.miesto.

Starší žiaci:
Philip Ďuriník (2002)
Skok do diaľky 450 cm, 8.
miesto osobný rekord; hod oštepom 30,00m, 4.miesto osobný
rekord.
-Mgr. Ľubomír Ivan, tréner-

Priateľský futbalový zápas Wroclawi. Zápas sa skončil 1:3
v náš neprospech. Za finančnú
V sobotu 30.4. 2016 sa pomoc patrí poďakovanie obci
uskutočnil priateľský zápas, Nižná.
keď sme na našom ihris- 				
ku privítali starých pánov z
-Jozef Ružbacký-
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Spoločenská rubrika
Narodenie detí:

Odišli od nás:

Hlavajová Viktória, 12.04.2016
Horňák Dávid, 07.05.2016
Kortman Ivan, 11.03.2016
Kršák Leo, 24.03.2016
Poláková Rebeka, 05.03.2016
Ondrej Pavol, 9.05.2016
Zobek Dušan, 11.05.2016

Rastislav Žuffa, 01.04.2016, 39 -ročný
Anna Brandysová, 14.04.2016, 83-ročná
Jozef Štepanovský, 11.05.2016, 83-ročný
Anna Kišková, 16.05.2016, 78-ročná
Odpočívajte v pokoji!

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

Sobáše
Ing. Martin Lukaščík - Ing. Daniela Kopčáková, 1.4.2016
Matej Buloň - Miroslava Ondríková, 2.4.2016
Martin Brna - Eva Škoriaková, 2.04.2016
Tomáš Poláčik - Silvia Medvecká, 16.04.2016
Marek Dedinský - Katarína Žuffová, 7.05.2016
Marek Urlich - Ing. Eva Rajmanová, 7.5.2016
Jozef Hajduk - Mária Tomaštíková, 28.05.2016

Blahoželáme:
V mesiacoch apríl 2016 – máj 2016 sa významných životných jubileí dožili títo naši
spoluobčania:

Na spoločnej ceste životom želáme veľa zdravia, šťastia,
tolerancie, trpezlivosti a vzájomného porozumenia!

55 rokov
Bača Viktor, Vintiška 81
Dulka Jaroslav, Na Ostrvke 731
Ďurica Rastislav, Nová doba 491
Gracáková Božena, Kukučinova 21
Kičinová Štefánia, Vintiška 86
Kováčik Ján, Kukučinova 12
Kubala Pavol, Šoltésovej 654
RNDr. Poláčiková Beata, Sama
Chalupku 541
Šutliak Stanislav, Podjavorinskej 664
Tarajová Marta, Zemianska Dedina 39
Žuffa Pavol, Hviezdoslavova 331
Žuffová Mária, Podjavorinskej 662
60 rokov
Ing. Bödi Andrej, Farkašovského 920
Frielichová Anna, Nová doba 491
Hančák Ivan, Hviezdoslavova 150
Mlynarčíková Marta, Nová doba 498
Obtulovičová Zdena, Kukučinova 204
Perašínová Daniela, Sama Chalupku 570
Personová Ľubica, Nová doba 501
Pethö Zdenko, Závodná 264
Rošťák Dušan, Za Vŕškom 683
Záhorec Dušan, Nová doba 489
Zuščáková Jarmila, Nová doba 504
65 rokov
Hlavaj Eduard, Kukučinova 23
Hučalová Alžbeta, Nová doba 499
Kozáčiková Antónia, Kukučinova 13

Lipka Marián, Nová doba 487
Mikulášiková Anna, Nová doba 485
Slanický Marián, Hviezdoslavova 37
Zboroňová Anna, Hviezdoslavova 190
Žák Peter, Štúrova 419
Žuffa Jozef, Mieru 260
Žuffová Oľga, Mieru 260
70 rokov
Dedinská Mária, Zemianska Dedina 32
Lovas Ján, Matúškova 465
Šindler Ladislav, Jána Hollého 585
Žák Ján, Železničná 364
Žatko Ján, Nová doba 500

85 rokov
Buldová Oľga, Nová doba 498
Kajanová Irena, Železničná 361
Kubincová Mária, Štúrova 425
Náčinová Žofia, Štúrova 424
Paľa Martin, Nová doba 485
Reguly Vladimír, Vintiška 95
Tokár Viktor, Matúškova 468
93 rokov
Žuffová Mária, Hviezdoslavova 170

75 rokov
Brodňan Oliver, Tajovského 611
Kajanová Marta, Hviezdoslavova 180
Lonek Jozef, Nová doba 487
Šulová Terézia, Radlinského 146
80 rokov
Janek Ferdinand, Nová doba 501
Latka Klement, Nová doba 489
Pastirčinová Mária, Nová doba 491
Ružbacká Jozefa, Závodná 462
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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: kultura@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: „Neverte susedovi, ktorý vám nikdy nevypatril nijaký hanebný čin“. Vylosovanou výherkyňou sa stáva p. Ing. Anna
Kakačková, zo Zemianskej dediny, číslo 11. Gratulujeme!
Vydáva: Obecný úrad, 02743 Nižná, Nová doba 506. Evidenčné číslo: Ev - 3250/09. Redakčná rada: šéfredaktor: Mgr. Marek Reguly, redaktori:
PhDr. Jozef Brezovský, Mgr. Martina Labdíková, Mgr. art. Eva Rakovanová Jandurová, Alexandra Hírešová, Mgr. Zita Bachanová, grafická úprava: Terézia Drozdová. Tlač: ID Reklama s.r.o, Tvrdošín. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy článkov a príspevkov, v ktorých sa vyskytujú
vulgárne, osočujúce údaje a gramatické chyby, a tiež právo zvážiť uverejnenie neakuálnych článkov a informácií.

