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Novoročný príhovor 2015
Vážení spoluobčania, využívam
príležitosť sa k Vám na začiatku
nového roku prihovoriť aj prostredníctvom našich obecných
novín. Nový rok je čas, keď sa
viac ako inokedy dávajú nové
predsavzatia, nové ciele, vytvárajú sa nové plány a praje sa
všetko dobré. Je to aj čas, v ktorom sa zhodnocuje starý rok a
najčastejšie si z neho popri spomienkach berieme aj ponaučenie
do budúceho nového roku. V
tom minulom roku sa navyše tak
ako v ostatných samosprávach aj
v našej obci zhodnocovalo celé
predchádzajúce volebné obdobie. Bolo to obdobie poznačené
finančnou krízou, rôznymi katastrofickými scenármi zo strany
štátnej a medzinárodnej politiky,
ale aj zo samosprávy. Bolo to
obdobie nástupu nových zákonov, ktorými sa máme približovať k rozvinutým európskym
demokraciám zákonov, ktoré nás
majú chrániť pomaly pred sebou
samým. Bolo to obdobie vzniku
nových vojnových konfliktov.
Bolo to obdobie ďalších pokusov o všeobecné zmeny v záujme
deklarovaného zlepšenia života.
Aj napriek tomu, čo sa vo svete, v našom štáte a v samospráve
udialo a deje, hodnotím uplynulé
roky za skôr lepšie ako horšie.
Vážení spoluobčania, ukázalo
sa, že keď sa chce spolupracovať, tak to prináša svoje ovocie.
Naša obec má veľké rozvojové

predpoklady, základy ktorých
už dnes reálne existujú. Je to
napríklad nový územný plán
obce s vypracovanými štúdiami
zastavanosti, ktorý zabezpečuje
mladej generácii možnosť vytvoriť si v našej obci rodinné zázemie. Ďakujem všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli
posunúť našu obec Nižná trochu
ďalej v prospech lepšieho života
v nej. Prajem veľa dobrých rozhodnutí poslancom obecného
zastupiteľstva, aktívnu a prospešnú prácu členom komisií a
redakčnej rady. Spojenej škole,
Základnej škole s materskou
školou a Základnej umeleckej

škole prajem veľa kvalitne pripravených absolventov. Prajem
našim športovcom a umelcom
rôznych žánrov a ostatným záujmovým skupinám aby svojím
snažením rozdávali radosť a
tým zároveň propagovali našu
obec doma i v zahraničí. Ako
každý rok, tak aj teraz ďakujem
a prajem všetko dobré všetkým
dôchodcom, ktorí v uplynulom
období preukázali svoju angažovanosť v prospech diania v našej
obci. Prajem podnikateľom a zamestnávateľom, aby sa im v našej obci naďalej darilo v podnikaní a pri vytváraní pracovných
miest pre občanov širokého
okolia. Zo srdca ďakujem a prajem všetko dobré a veľa zdravia
správcovi farnosti a jeho pomocníkovi, aby za ich citlivú službu

v prospech nás všetkých boli odmenení spokojnosťou všetkých
občanov Nižnej. Prajem nám
všetkým do nového roku veľa
tolerancie, pochopenia a pokory,
aby sme mnohé zložité situácie
v živote aj medzi sebou navzájom zvládli k všeobecnému prospechu a spokojnosti. Spoločne
vytvárajme pohodu v rodinách,
v susedských vzťahoch a medzi všetkými obyvateľmi našej
obce. Rozdávajme okolo seba
dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme
nedorozumenia a ceňme si to, čo
má naozaj hodnotu. K tomu, aby
sme to napĺňali, nám prajem ešte
veľa a veľa zdravia.
-Ing. Jaroslav Rosina, starosta
obce-
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Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych obcí
Výsledky volieb konaných dňa 15. novembra 2014. Počet volebných obvodov: 4, počet volebných okrskov: 4, počet osôb zapísaných
v zozname voličov: 3 299, počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 2 177, počet odovzdaných obálok: 2 177, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 2 134, počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 11, počet zvolených
poslancov: 11, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 2 151. Za starostu Obce Nižná bol zvolený
Ing. Jaroslav Rosina. Mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Nižnej sa vzdali Ing. Jaroslav Rosina a Ing. Lucia Žuffová.
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí vykonávajú svoju činnosť zložením sľubu zo dňa 27. novembra 2014:
P.č
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

Meno a priezvisko
Ján Bolibruch
Rastislav Brčák
Ing. Marek Bučka
Mgr. Jozef Daňo
Mgr. Roman Kašuba
Margaréta Koštialová
Agáta Ličková
Ing. Daniel Paľa
Rastislav Štec
Marián Tuka
Jozef Virostko

Trvalý pobyt
Nižná, Zemianska Dedina 52
Nižná, Hviezdoslavova 327
Nižná, Matúškova 465/9
Nižná, Vintiška 800
Nižná, Hviezdoslavova 150
Nižná, Na Skalke 564
Nižná, Hviezdoslavova 163
Nižná, Sama Chalupku 541
Nižná, Za Vŕškom 700
Nižná, Mieru 252
Nižná, Hviezdoslavova 151

Politická strana
SIEŤ
Kresťanskodemokratické hnutie
Kresťanskodemokratické hnutie
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislá kandidátka
Kresťanskodemokratické hnutie
Kresťanskodemokratické hnutie
Kresťanskodemokratické hnutie
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana demokratického Slovenska
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Vyhodnotenie Volieb do orgánov samosprávy obcí podľa jednotlivých obvodov
Volebný obvod č. 1 Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 961, počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 618, počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 605, počet zvolených poslancov: 3, počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 613, účasť: 64,31 %.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
P.č
1
2
3

Kandidát
Ing. Jaroslav Rosina
Ing. Eugen Dedinský
Ing. Miroslav Polgár

Trvalý pobyt
Nižná, Uhliská 780
Nižná, Štúrova 437
Nižná, Jána Hollého 566

Politická strana
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát

Počet
355
180
78

%
57,91
29,36
12,73

Politická strana
KDH
KDH
Nezávislá kandidátka

Počet
260
212
203

%
16,31
13,30
12,74

Počet
201
199
194
176
149

%
12,61
12,48
12,17
11,04
9,35

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
P.č
1
2
3

Kandidát
Ing. Daniel Paľa
Rastislav Štec
Margaréta Koštialová

Trvalý pobyt
Nižná, Sama Chalupku 541
Nižná, Za Vŕškom 700
Nižná, Na Skalke 564

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
P.č
1
2
3
4
5

Kandidát
Bc. Jana Černá
Mgr. Václav Komačka
Jozef Labdík
Milan Seman
Bc. Mária Habovštiaková

Trvalý pobyt
Nižná, Za Vŕškom 698
Nižná, Za Vŕškom 693
Nižná, Sama Chalupku 540
Nižná, Podjavorinskej 661
Nižná, Podjavorinskej 663

Politická strana
Nezávislá kandidátka
SDS
KDH
Nezávislý kandidát
Nezávislá kandidátka

Volebný obvod č. 2 Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 113, počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 747, počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 732, počet zvolených poslancov: 4, počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 737, účasť: 67,12 %.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
P.č
1
2
3

Kandidát
Ing. Jaroslav Rosina
Ing. Eugen Dedinský
Ing. Miroslav Polgár

Trvalý pobyt
Nižná, Uhliská 780
Nižná, Štúrova 437
Nižná, Jána Hollého 566

Politická strana
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát

Počet
439
246
52

%
59,57
33,38
7,05

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
P.č
1
2
3

Kandidát
Mgr. Roman Kašuba
Jozef Virostko
Agáta Ličková

Trvalý pobyt
Nižná, Hviezdoslavova 150
Nižná, Hviezdoslavova 151
Nižná, Hviezdoslavova 163

Politická strana
Nezávislý kandidát
SDS
KDH

Počet
306
260
256

%
12,49
10,62
10,45

4

Mgr. Jozef Daňo

Nižná, Vintiška 800

Nezávislý kandidát

251

10,25

Počet
174
173
147
142
136
132
122
120
95
95
40

%
7,10
7,06
6,00
5,80
5,55
5,39
4,98
4,90
3,88
3,88
1,63

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
P.č
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kandidát
Alena Mereššová
Miroslav Gall
Juraj Gracák
Ladislav Domiňák
Ján Kováčik
Jozef Knižacký
Ing. Iveta Lukáčiková
Eva Drábová
Miroslav Bača
Miroslav Žuffa
Mgr.art. Vladimír Zumrík

Trvalý pobyt
Nižná, Kukučínova 22
Nižná, Železničná 355
Nižná, Štúrova 424
Nižná, Kukučínova 208
Nižná, Nová doba 487/21
Nižná, Štúrova 427
Nižná, Hviezdoslavova 43
Nižná, Nová doba 503/1
Nižná, Nová doba 502
Nižná, Železničná 359
Nižná, Železničná 371
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Politická strana
Nezávislá kandidátka
SNS
Nezávislý kandidát
KDH
SDS
SDS
Nezávislá kandidátka
KDH
NOVA
KDH
SIEŤ

3

Volebný obvod č. 3 Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 015, počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 649, počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 637, počet zvolených poslancov: 3, počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 639, účasť: 63,94 %.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
P.č
1
2
3

Kandidát
Ing. Jaroslav Rosina
Ing. Eugen Dedinský
Ing. Miroslav Polgár

Trvalý pobyt
Nižná, Uhliská 780
Nižná, Štúrova 437
Nižná, Jána Hollého 566

Politická strana
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát

Počet
407
181
51

%
63,69
28,33
7,98

Politická strana
Nezávislý kandidát
KDH
KDH

Počet
305
269
226

%
17,93
15,81
13,29

Počet
160
157
153
149
113
68
68
33

%
9,41
9,23
8,99
8,76
6,64
4,00
4,00
1,94

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
P.č
1
2
3

Kandidát
Ing. Jaroslav Rosina
Rastislav Brčák
Marián Tuka

Trvalý pobyt
Nižná, Uhliská 780
Nižná, Hviezdoslavova 327
Nižná, Mieru 252

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
P.č
1
2
3
4
5
6
7
8

Kandidát
Ing. Marek Bučka
Jozef Ružbacký
Mgr. Igor Tomáš
Mgr. Mária Žuffová
Ing. Pavol Reguly
František Šurin
Juraj Zajac
Bc. Silvia Suranová

Trvalý pobyt
Nižná, Matúšková 465/9
Nižná, Nová Doba 500/24
Nižná, Hattalová 1020/9
Nižná, Hviezdoslavová 331
Nižná, Nová doba 485/13
Nižná, Matúšková 463/1
Nižná, Mieru 250
Nižná, Závodná 264

Politická strana
KDH
SDS
Nezávislý kandidát
Nezávislá kandidátka
Nezávislý kandidát
NEZÁVISLÝ
SDS
SMER

Volebný obvod č. 4 Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 210, počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 163, počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 160, počet zvolených poslancov: 1, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 162, účasť: 77,62 %.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
P.č
1
2
3

Kandidát
Ing. Eugen Dedinský
Ing. Jaroslav Rosina
Ing. Miroslav Polgár

Trvalý pobyt
Nižná, Štúrova 437
Nižná, Uhliská 780
Nižná, Jána Hollého 566

Politická strana
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát

Počet
80
73
9

%
49,38
45,06
5,56

Politická strana
KDH

Počet
75

%
46,88

Počet
52
33

%
32,50
20,62

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
P.č Kandidát
1
Ing. Lucia Žuffová

Trvalý pobyt
Nižná, Zemianská Dedina 9

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
P.č Kandidát
1
Ján Bolibruch
2
Milan Žuffa

Foto: Mário Reinhardt
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Trvalý pobyt
Nižná, Zemianská Dedina 52
Nižná, Zemianská Dedina 70

Politická strana
SIEŤ
SNS

Foto: Mário Reinhardt
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Na telo starostu
Ako hodnotíte výsledok komunálnych volieb do obecnej
samosprávy?
Vážení Nižňanci. Ďakujem Vám
všetkým za podporu vo voľbách
za starostu obce Nižná. Viem,
že ma podporovali aj občania
iných obcí a miest, tak aj im
patrí moja vďaka. Uplynulé 4
roky a aj výsledok volieb razantne ukázali, akou cestou chce a
zároveň nechce drvivá väčšina občanov našej obce kráčať.
Nedá mi opomenúť praktiky
mojej opozície v predvolebnom
boji. Som presvedčený, že väč-

šina občanov, ktorá ma nevolila, sú slušní a pracovití ľudia.
Predstavitelia tejto opozície
však mimoriadne neslušným
spôsobom predstavovali Nižnú
v nedobrom svetle. Tie takzvané
skutočnosti, ktoré si proti mne
povymýšľali, sa jednoduchým
spôsobom dali vysvetliť alebo
riešiť. Vyzývam preto všetkých
na spoluprácu a aj diskusiu počas celého volebného obdobia a
nielen tesne pred voľbami. Som
veľmi spokojný, že aj pri výbere
poslancov Nižňanci uvažovali
triezvo a vybrali si kolektív poslancov, ktorý má veľké predpoklady pracovať a hlavne spolupracovať pri svojom rozhodovaní v prospech Nižnej. Ešte raz

veľmi pekne ďakujem aj za nás fair-play a bude mi vyčítať, že
občanov Nižnej.
navádzam spoluobčanov k nejakej odpovedi. Ja a moja roAký máte názor na blížiace sa dina to máme jasné. Súkromne
„referendum o rodine“ ?
som ochotný sa podeliť o svoje
názory v tejto problematike. To
Referendum vzniklo preto, lebo však nemení nič na tom, že posa nenašlo dosť pragmaticky zývam všetkých do referenda.
rozmýšľajúcich politikov na to, Ukážme vrcholovým politikom,
aby za lacnejší peniaz rozhodli. že bez ohľadu na ich manipuláJe ale rozhodnuté, že referen- cie s účasťou alebo neúčasťou
dum sa koná a peniaze naň sa na referendách v minulosti, ale
určite minú. Preto sa musíme aj v súčasnosti, sme schopní aj
tomu prispôsobiť. Ako predsta- my o niečom rozhodnúť. Neúviteľovi obecnej samosprávy časť podľa mňa nie je názor na
sa mi ťažko verejne vyjadruje k otázku referenda. Neúčasť je ľarôznym referendám, lebo by sa hostajnosť. Poďme a prejavme
opäť mohol nájsť niekto z naj- svoj názor vo volebnej miestspravodlivejších a najtranspa- nosti.
rentnejších alebo jednoducho
-mr-

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Dňa 27.11. 2014 sa uskutočnilo
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej. Na
vedomie sa zobrali výsledky
voľby starostu obce, volieb do
obecného zastupiteľstva a vystúpenie novozvoleného starostu obce. Obecné zastupiteľstvo
skonštatovalo, že:

v prípadoch podľa § 12 ods.2
prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5
tretia veta a ods.6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a schválilo:

realizáciu schválených projektov, a to aj v prípade potreby krytia takýchto výdavkov z rezervného fondu s tým, že výška rezervného fondu nemôže klesnúť
pod sumu 150 000 EUR,

- Sobášiacich: starostu obce Ing.
Jaroslava Rosinu a zástupcu starostu obce Mgr. Jozefa Daňa s
- Ing. Jaroslav Rosina sa vzdal tým, že sobášne dni sú pondelok
mandátu poslanca obecného za- až sobota,
stupiteľstva,
- mesačný plat starostu obce
- Ing. Lucia Žuffová sa vzdala Ing. Jaroslava Rosinu vo výške
mandátu poslanca obecného za- 2584 EUR, t.j. súčin priemernej
stupiteľstva,
mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve za pred- novozvolený starosta obce Ing. chádzajúci kalendárny rok a 2,17
Jaroslav Rosina zložil zákonom násobku + 44,51% odmeny,
predpísaný sľub starostu obce,
- zmeny rozpočtu Obce Niž- zvolení poslanci obecného za- ná rozpočtovým opatrením
stupiteľstva zložili zákonom č.11/2014 a č.12/2014,
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Rastislav - určenie rozsahu zmien rozpočBrčák, Mgr. Jozef Daňo, Marga- tu, ktoré môže vykonať starosta
réta Koštialová, Agáta Ličková, obce nasledovne:
Ing. Daniel Paľa, Rastislav Štec,
Marián Tuka, Jozef Virostko,
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
- náhradník za poslanca obec- rozpočtu, pričom sa nemenia celného zastupiteľstva Ing. Marek kové príjmy a výdavky,
Bučka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného za- b) úpravy vyvolané úpravami
stupiteľstva,
dotácií na prenesený výkon štátnej správy – zdroje krytia,
- náhradník za poslanca obecného zastupiteľstva Ján Bolibruch c) odôvodnené navýšenie výdavzložil zákonom predpísaný sľub kov pri dosiahnutí vyšších ako
poslanca obecného zastupiteľ- pôvodne rozpočtových príjmov,
stva.
d) viazanie rozpočtových výdavStarosta obce poveril za zástupcu kov, ak je ich krytie ohrozené nestarostu obce Mgr.Jozefa Daňa. plnením rozpočtových príjmov,
alebo ak sa očakáva narušenie
Ďalej obecné zastupiteľstvo vyrovnanosti rozpočtu,
poverilo poslanca Ing.Daniela
Paľu zvolávaním a vedením za- e) úpravy vyvolané potrebou fisadnutí obecného zastupiteľstva nančného krytia spoluúčasti na

f) úpravy vyvolané potrebou riešenia havarijných stavov, porúch
a iných mimoriadnych udalostí,
a to aj v prípade potreby krytia
takýchto výdavkov z rezervného
fondu s tým, že výška rezervného fondu nemôže klesnúť pod
sumu 150 000 EUR, pričom o
vykonaných zmenách rozpočtu
informuje poslancov bezodkladne elektronicky a na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancom podá o vykonaných zmenách správu.
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Ďalej obecné
schválilo:

zastupiteľstvo

Margarétu Koštialovú.
Schválilo zámer doplatiť zamestnancom ZŠ s MŠ Nižná a ZUŠ
Nižná koncoročné odmeny z
rozpočtu obce pre zamestnancov,
ktorým tieto odmeny neboli vyplatené z rozpočtu MŠ SR
Na ustanovujúcom zasadnutí
obecné zastupiteľstvo zriadilo:
- Komisiu na ochranu verejného
záujmu, ktorej predsedom bude
Mgr. Jozef Daňo a členovia: Ing.
Daniel Paľa, Jozef Virostko a Ján
Bolibruch,
- komisiu sociálnu, zdravotnú
a dôchodcov, ktorej predsedom
bude Agáta Ličková,
- komisiu výstavby, územného plánovania a dopravy, ktorej
predsedom bude Marián Tuka,
- komisiu športu, ktorej predsedom bude Ing. Daniel Paľa,

- za členov Rady školy pri ZŠ s
MŠ Nižná namiesto Jána Miší- - komisiu kultúry, ktorej predseka poslanca Rastislava Brčáka a dom bude Daniela Štecová,
Ing.Gabriely Marasovej poslankyňu Agátu Ličkovú,
- komisiu na ochranu verejného
poriadku, ktorej predsedom bude
- za členov Rady školy pri ZUŠ Mgr. Roman Kašuba.
Nižná namiesto Oľgy Mariašovej poslanca Rastislava Šteca a
JUDr. Jozef Šveda, prednosta
MUDr. Javošovej poslankyňu Ing.Jaroslav Rosina, starosta obce
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Oznamy
Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad pre
rok 2015 je možné zaplatiť od
februára 2015. V mesiaci január vykonávame ekonomickú
závierku, z tohto dôvodu nie je
možné nastaviť rozhodnutia pre
rok 2015.
Zároveň Vás chceme informovať, že daň z nehnuteľnosti a
poplatok za komunálny odpad je
možné uhradiť aj prevodom na
účet. V prípade, že máte záujem
o tento typ úhrady, informujte
nás o tom na poplatky@nizna.
sk alebo stavby@nizna.sk a my
Vám rozhodnutie zašleme na
Vašu e-mailovú adresu.
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2015 je na
základe schváleného Všeobecne
záväzného nariadenia obce Niž-

ná č. 4/2014 na kalendárny rok - študent denného štúdia, kto2015 je nasledovné:
rí študuje mimo obce a býva v
rodinnom dome: zníženie počtu
- vývoz 110 l nádoby: 26,50 € osôb v domácnosti o polovicu
(1x za mesiac) pre 1-3 členné člena domácnosti
domácnosti
- obyvateľ zamestnaný a ubyto- vývoz 110 l nádoby: 53,00 € vaný mimo obce Nižná: zníženie
(2x za mesiac) pre 4 a viac člen- poplatku o 50%, ak žije v rodinné domácnosti
nom dome, zníži sa počet rodiny
- 14,00 € pre obyvateľa bytové- o polovicu člena domácnosti.
ho domu.
K zníženiu poplatku za koZníženie poplatku na základe munálny odpad je potrebné doschváleného Všeobecne záväz- kladovať potrebné dokumenty,
ného nariadenia obce Nižná č. ako je potvrdenie strednej alebo
4/2014 o na kalendárny rok 2015 vysokej školy o jej návšteve,
je nasledovné:
pracovná zmluva, prípadne nájomná zmluva.
- samostatne žijúca osoba nad 62
rokov: poplatok 8,30 €
Odpustenie poplatku za ko- rodinný dom nachádzajú- munálny odpad v obci Nižná pre
ci sa pri štátnej ceste I/59 (ul. obyvateľa Nižnej,
Hviezdoslavova a Družstevná):
poplatok 23,85 € alebo 47,70 € - ktorý žije a produkuje odpad v
- študent denného štúdia, kto- inej obci alebo meste
rí študuje mimo obce a býva v - ktorý sa zdržiava v zahraničí
bytovom dome: poplatok 7,00 € - ktorý sa dlhodobo zdržiava na
(50% úľava)
mieste prechodného pobytu

- ktorého miesto pobytu nie je
známe
- ktorý je evidovaný ako bezdomovec.
K odpusteniu poplatku za komunálny odpad je potrebné dokladovať potrebné dokumenty
ako je nájomná zmluva, potvrdenie o zaplatení komunálneho
odpadu v inej obci alebo meste,
príp. dokumenty potvrdzujúce
dlhodobý pobyt v zahraničí.
Upozorňujeme obyvateľov obce
Nižnej a obyvateľov/subjekty,
ktorí produkujú odpad v obci
Nižná, na povinnosť zapojiť sa
do systému zberu komunálneho
odpadu a splniť si ohlasovaciu
povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 80 zákona o daniach.
Poplatník je povinný v priebehu
zdaňovacieho obdobia oznámiť
obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
poplatkovej povinnosti.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu
2 x do mesiaca
1 x do mesiaca
Separovaný zber

3. feb
17. feb 3. mar.
24. feb. 31. mar. 28. apr.
10. feb. 10. mar. 14. apr.

17. mar. 31. mar.
26. máj 30. jún
12. máj 9. jún

14. apr. 28. apr. 12. máj 26. máj

Vývoz komunálneho odpadu v Zemianskej Dedine
V roku 2014 sme vyhodnotili
náklady na zber komunálneho
odpadu v Nižnej a v Zemianskej
Dedine. Porovnali sme počet
skutočne zakúpených kuka nádob v Nižnej a Zemianskej Dedine s počtom vyvezených kuka
nádob, ktoré nám boli následne
vyúčtované Technickými službami v Ružomberku. Na základe
značného rozdielu medzi počtami kuka nádob, pracovníčka
obecného úradu v Nižnej absolvovala jeden vývoz kuka nádob

v Nižnej a Zemianskej Dedine s
pracovníkmi Technických služieb z Ružomberku. Výsledok je
nasledovný: v Zemianskej Dedine nepostačuje mesačný vývozkuka nádoby pre domácnosť
s viac ako tromi obyvateľmi.
Z tohto dôvodu obyvatelia ku
kuka nádobám prikladali aj vrecia naplnené odpadom z domácnosti, ktoré Technické služby
prirátali ako ďalšie kuka nádoby
a následne aj mesačne vyfakturovali. Pre uľahčenie a v určitej

miere aj pohodlnejšie odkladania komunálneho odpadu do
kuka nádoby bude od 1.2.2015
zavedený dvojtýždňový vývoz v
Zemianskej Dedine pre domácnosti s viac ako 3 členmi. Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nižná č. 4/2014 na kalendárny
rok 2015 platí pre obyvateľov
Nižnej aj Zemianskej Dediny a
na jeho základe je poplatok za
vývoz komunálneho odpadu v
Zemianskej Dedine nasledovný:

Zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu pre rok 2015
Obec Nižná vypovedala Zmluvu o vývoze a uskladnení
tuhého komunálneho odpadu s
Technickými službami Ružomberok, pričom platnosť zmluvy
skončí k 31.1.2015.
V januári sme uskutočnili
prieskum, na základe ktorého
najvýhodnejšiu cenovú ponuku
vypracovali Technické služby
v Dolnom Kubíne. Obec Nižná s úspešným uchádzačom
Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne podpísala Zmluvu
o dielo, ktoré je k nahliadnutiu
na webstránke www.nizna.sk,
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sekcia Tlačivá a dokumenty – deň vývozu boli odomknuté a
Zmluvy.
umiestnené 10 metrov od zberného miesta, a to na mieste vePredmetom zmluvy je zber, rejne prístupnom, na rovnom a
preprava a uloženie komunálne- spevnenom podklade;
ho odpadu, zber separovaných - v zimnom období zabezpečiť
zložiek komunálneho odpadu v očistenie prístupu k nádobám
komoditách papier, plasty, sklo, od snehu a ľadu
kompozity, kovové a hliníkové
obaly. Obec Nižná sa zaväzuje v Obec Nižná v spolupráci s
rámci zmluvy prostredníctvom Technickými službami v Nižnej
vlastníkov kuka nádob:
zabezpečuje:
- zabezpečiť prístup k nádobám tak, aby nenastali žiadne
prekážky vo vývoze odpadu.
Predovšetkým, aby nádoby v

- v zimnom období zjazdnosť
verejných komunikácií v Nižnej
a v Zemianskej Dedine, očistenie prístupu ku kontajnerom od

9. jún

26. jún

- vývoz 110 l nádoby: 26,50 €
(1x za mesiac) pre 1-3 členné
domácnosti
- vývoz 110 l nádoby: 53,00 €
(2x za mesiac) pre 4 a viac členné domácnosti.
K zabezpečeniu dvojtýždňového vývozu v Zemianskej Dedine
je potrebná výmena nálepiek na
kuka nádobe. Červené nálepky
Vám budeme priebežne doručovať do domácností, ktorých
sa to dotýka, a včas Vás o tom
budeme informovať.

snehu a ľadu
- informovanie obyvateľov
Nižnej a Zemianskej Dediny
o termínoch realizácie vývozu
komunálneho odpadu a o ich
prípadných zmenách
- vyberá poplatok za komunálny odpad na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia
- poskytuje obyvateľom Nižnej
Zemianskej Dediny kuka nádoby za príslušný poplatok
- nahlasuje Technickým službám v Dolnom Kubíne zmeny
a nových odberateľov vývozu
komunálneho odpadu
- v stanovenej lehote uhrádza
faktúry za uskutočnené dielo na
základe faktúry.
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Spaľovanie odpadu v domácnosti
Priatelia Zeme – SPZ v rámci
projektu „Povedzme si všetko
o kompostovaní!“ vydali leták
pod názvom Nespaľujme odpady. Projekt „Povedzme si všetko
o kompostovaní!“ bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom
a Nórskom prostredníctvom
Programu Aktívne občianstvo
a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s
Nadáciou pre deti Slovenska a
SOCIA – nadácia pre sociálne
zmeny.
Leták je k dispozícií na Obecnom úrade v Nižnej. V krátkosti
Vám vyberáme najdôležitejšie
informácie: na vykurovanie a
ohrev teplej vody je najlepšie z
pevných palív používať drevo,
v špeciálnych kotloch aj drevné pelety, brikety, štiepku. Na
opekanie na ohni môžeme používať len dostatočne suché drevo. Drevo však nesmie byť chemicky ošetrené a vlhké, pretože
jeho spaľovaním vznikne niekoľkonásobne viac škodlivých
látok ako pri spaľovaní suchého
dreva. Čo s ostatným odpadom?
Najlepšie je odpad nevytvárať,
kompostujte biologické odpady
a trieďte odpad.
V súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré spaľovanie odpadov v domácnostiach
a na voľných priestranstvách
zakazujú:
- Zákon o odpadoch zakazuje
bez možnosti výnimky spaľovanie akéhokoľvek odpadu (vrátane zeleného dopadu zo záhrad,
parkov, cintorínov atď.) v do-

mácnostiach a na súkromných
alebo verejných priestranstvách,
- zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej zakazuje vypaľovať
porasty bylín, kríkov a stromov,
- občiansky zákonník, podľa
ktorého nikto nesmie nad mieru
prípustnú pomerom obťažovať
susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi alebo parami.
Domáce spaľovanie prebieha
pri nízkych teplotách a za nedostatku kyslíka. Viaceré štúdie
preukázali, že pri spaľovaní odpadov v domácich peciach, kotloch alebo na ohnisku v záhrade
môže vznikať viac nebezpečných škodlivín a jedov ako pri
spaľovaní rovnakého množstva
odpadov v kvalitnej spaľovni
komunálnych odpadov. Niektorí si neuvedomujú, že spaľovaním nevhodného odpadu môže
sebe, svojim blízkym a susedom
spôsobovať zdravotné problémy. Škodlivé látky, ktoré pri
spaľovaní vznikajú, neunikajú
vysoko do atmosféry, ale zostávajú v miestnostiach, kde sa páli
alebo neviditeľne dopadajú späť
do blízkosti miesta, kde sa spaľuje, späť na dom, na záhradu,
na úrodu.
Pri spaľovaní odpadu sa uvoľňujú škodlivé látky:
- plasty: ťažké kovy, oxid uhoľnatý, ftaláty, etylén, propylén,
styrén, zlúčeniny chlóru

Vážime si dedičstvo našich predkov?
V minulom roku sme boli
svedkami rekonštrukcie nášho kostola. Okrem prístavby
a vymaľovania interiéru bol
kompletne zreštaurovaný aj
hlavný oltár. Keďže oltár je
zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok Slovenska,
bolo povinnosťou opravu oltára riešiť s pamiatkovým úradom v Žiline. Bol to zdĺhavý
proces, ktorého výsledok bol
pozitívny. Reštaurovaniu oltára sa ujali kompetentné osoby,
ktoré previedli naozaj kvalitnú
prácu. Táto práca stála nemalé financie, no v stanovenom
termíne dali oltár opäť do pôvodného stavu. Veľa času im

zabralo len samotné vyberanie
klincov a odstraňovanie predmetov, ktoré tam nepatrili, neboli súčasťou oltára. Za poškodenie oltára nás môže pamiatkový úrad pokutovať a preto
sa tomu snažme v budúcnosti
predchádzať. Zachovajme si
čistotu nášho Božieho stánku
a nepodliehajme novodobým
marketingovým trendom. Bolo
by na mieste, keby sme si uvedomili skutočnosť, že po nás
prídu ďalšie generácie a našou
povinnosťou je zanechať im
toto dedičstvo tak, ako nám ho
zanechali naši predkovia.
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-mr-

- guma (napr. pneumatiky): sty- - biologický odpad: problemarén, oxid uhoľnatý a oxidy síry tické je hlavne spaľovanie vlhkého biologického odpadu, kto- sadze s obsahom jedovatých ré sprevádza hustý dusivý dym,
a rakovinotvorných polyaroma- ktorý obsahuje hlavne oxid
tických uhľovodíkov
uhoľnatý, dechtové látky a rôzne škodlivé uhľovodíky.
- drevotrieska, okná a starý nábytok: fenoly, ťažké kovy, ale i Škodlivé látky, ktoré sa uvoľvysoko toxické polychlórované- ňujú spaľovaním, spôsobujú
bifenyly
kontamináciu pôdy, rakovinu,
bolesť hlavy, závrate, dráždenie
- viacvrstvový kombinovaný dýchacích ciest, rôzne poruchy
materiál (tzv. tetrapak): polya- hormonálneho a reprodukčného
romatické uhľovodíky a ťažké systému.
kovy
Bližšie informácie o odpadoch
- papier (farebné letáky, krie- alebo kompostovaní získate na
dový a voskový papier): ťažké adrese www.priateliazeme.sk/
kovy, dechtové látky
spz.

Zber vyseparovaného papiera
Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne budú dňa 3. marca
2015 v utorok, realizovať zber
vyseparovaného papiera za protihodnotu. Zbierajú sa časopisy,
noviny, knihy a kartón. Papier
musí byť zviazaný špagátom (nie
v krabici) a zvlášť musí byť zviazaný kartón.
Technické služby Vám na zák-

lade množstva odovzdaného
papiera odovzdajú: za 5 kg papiera - 1 ks toaletného papiera,
za 2 kg papiera - 1 balenie hygienických vreckoviek.
V prípade nepriaznivého počasia (silný dážď alebo sneženie)
bude termín preložený a vopred
oznámený.

Časový harmonogram
14:45 - 15:05 Zemianska Dedina
15:15 - 15:35 Nižná, tržnica na autobusovom nástupišti
15:40 - 16:00 Nižná, parkovisko pri Obecnom úrade
16:05 - 16:30 Nižná, parkovisko pri Coop Jednota
16:35 - 17:00 Nižná, Materská škola na Malej Orave
Pripravila Veronika Latková-

Jarná výstava

Prihlásiť sa môžete najneskôr
do 1.3.2015. Kontakty: anObecný úrad Nižná v spoluprá- napsotova@gmail.com, tel.:
ci s komisiou kultúry pripravu- 0948 590 029. Referát kultúry
je Jarnú výstavu patchworku. Nižná tel.: 5309 788
Obecný úrad Nižná v spolupráci s komisiou kultúry
pripravuje

annapsotova@gmail.com, t.č. 0948 590 029
referát kultúry Nižná: t.č. 5309 788
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Priatelia, milí spoluobčania
Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia.... Aj týmto sloganom
zo známej fašiangovej piesne
si dovoľujeme pozvať priaznivcov folklóru, dobrej hudby,
ale aj krásnych piesní na večer s FS Oravan senior, ktorý

sa uskutoční v kinosále DK v
Nižnej dňa 15. februára 2015 o
18.00 hod. pri príležitosti ukončenia fašiangového obdobia. K
už tradičným piesňam, hudbe a
tancom z rôznych regiónov Slovenska sa v programe predstavia

Nižná (Najstaršie doklady jestvovania)
Prvou
priamou
písomnou
zmienkou o obci Nižná je listina z 3. septembra 1420, ktorou
palatín Mikuláš Gorjanský prikázal turčianskemu konventu,
aby do držby Oravského hradu
voviedol vdovu po Stiborovi zo
Stiboríc – Dobrochnu a jej syna
Stibora. Medzi 24 dedinami a
mestečkami, ktoré podľa listiny
tvorili príslušenstvo Oravského
hradu nachádzame aj „Nisne
Wes“, t. j. Nižnú. Uvedená listina palatína Mikuláša Gorjanského z roku 1420 teda predstavuje prvé písomné doloženie
existencie Nižnej ako lokality,
ktorá v čase vydania uvedenej
listiny už určitú dobu existovala.
O dobe vzniku Nižnej však táto
listina nehovorí vôbec nič. Stredoveké listiny nás v skutočnosti
informujú o presnej dobe vzniku príslušného sídla len veľmi
zriedka.

mo doloženú celkovo trikrát.
Prvýkrát v roku 1388 (?) v listine, ktorou kasteláni Oravského
hradu Ladislav Kakaz a Ján, syn
Dominika de Kaza, prikázali
svojim vicekastelánom Mikulášovi, Dominikovi Boothovi
a Andrejovi, aby neporušovali
práva a výsady poddaných z
Tvrdošína. Uvedená listina je až
doposiaľ v literatúre mylne datovaná do roku 1380. Jedná sa
však o zrejmý omyl, ktorý vznikol pravdepodobne chybou prepisovateľa (listina je známa len z
odpisu, originál sa nedochoval).
V texte listiny sa totižto jasne
píše, aby vicekasteláni Oravského hradu neporušovali práva a
výsady poddaných z Tvrdošína,
ktoré užívali „tempore domini
Ludouici regis“, t. j. za čias kráľa Ľudovíta I. Takáto formulácia
by naznačovala, že listina mohla
byť vydaná len po smrti kráľa
Ľudovíta I. Keďže kráľ Ľudovít
Pred rokom 1420 máme Nižnú I. zomrel 10. septembra 1382,
v písomných prameňoch nepria- nemôže uvedená listina pochá-
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sólista humorného slova Paľko
Martáň z Oravského Bieleho
Potoka, ale aj Jarko Sloboda so
svojou fujarou a píšťalkami. Medzi pozvanými hosťami v tomto
programe budú aj naši krajania z
Chorvátska, konkrétne Slovenské kultúrno - umelecké družstvo
bratov Baňasovcov, ktoré pracuje pri Matici slovenskej v Sosi-

povaci a ktoré v tomto čase
zavíta na Slovensko.

dzať z roku 1380. Na základe
skutočnosti, že Ladislav Kakaz
a Ján, syn Dominika de Kaza sa
ako kasteláni Oravského hradu
po prvýkrát spomínajú v roku
1388, možno rok 1388 s najväčšou pravdepodobnosťou označiť
aj za rok vzniku vyššie spomínanej listiny.

proti porušovaniu ich práv musel zasiahnuť samotný kráľ Žigmund Luxemburský.

Listina Ladislava Kakaza a Jána,
syna Dominika de Kaza, je pre
dejiny Nižnej významná z toho
dôvodu, že obyvatelia Tvrdošína sa v nej označujú ako poddaní „de Tuardoschin superiore“,
t. j. z Horného, či Vyšného Tvrdošína. Z uvedeného teda jasne
vyplýva, že v tom čase musel
zákonite niekde jestvovať i Dolný, resp. Nižný Tvrdošín. Tým
mohla byť jedine Nižná. Obyvatelia Tvrdošína sa ako poddaní
„in superiori Tuardossin“, t. j. v
Hornom či Vyšnom Tvrdošíne,
označujú aj v roku v roku 1395,
kedy proti porušovaniu ich práv
zasiahol Ladislav Opoľský a s
ľudom a poddanými z „superiori Tvardossin“, sa v prameňoch
stretávame aj v roku 1409, kedy

Tešíme sa na Vás
Ján Homola, vedúci súboru
Oravan senior
Vstupné 2€, deti do 10 r. zdarma

Na základe listín z rokov 1388
(?), 1395 a 1409, ktoré označujú
obyvateľov Tvrdošína ako „jobagiones nostri de Tuardoschin
superiore“, „jobagyones in superiori Tuardossin“, „universos
in superiori Tvardossin“, resp.
„populos et iobagyones nostros
de predicta superiori Tvardossin“ síce možno oprávnene predpokladať jestvovanie Nižnej, a
to minimálne od roku 1388 (?),
no uvedené listiny nám, rovnako
ako listina z roku 1420, nehovoria nič o jej počiatkoch. Vzhľadom na jej geografickú polohu a
priebeh stredovekej cestnej siete
možno oprávnene predpokladať,
že dedina Nižná mohla jestvovať
už v priebehu 13. stor., podľa
niektorých bádateľov dokonca i
skôr, no jej počiatky, vzhľadom
na povahu a množstvo dochovaného písomného materiálu, stále
ostávajú zahalené tajomstvom.
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Spomienky na roráty z detstva
Za našich mladých rokov sme
často chodili s rodičmi a potom
neskôr ako väčší už aj sami na
roráty. Ktovie, koľkí ľudia by
pred pádom totality vedeli povedať, čo to slovo znamená?
Roráty boli sväté omše, ktoré sa
ešte v predkoncilovom období
konali v kostoloch v predvianočnom čase, takzvanom advente, včasráno pred svitaním.
Pomenovanie dostali z úvodného , vtedy ešte latinského spevu,
ktorý sa začínal slovami,, Rorate coeli..“ čo znamenalo ,,Roste
nebesia...“. Tento úvodný spev
bol dosť dlhý a ľudia s organistom – rechtorom ho vedeli
spievať v latinčine. Pre malé
deti príchod – obdobie adventu znamenal najmä očakávanie
narodenia malého Ježiška. Ak
mama vyslovila vetu: ,,Už po
nedeli začneme chodiť na roráty,“ v našom vnútri sa rozbúšilo srdiečko a nastali dni plné
očakávania. Začali sme rátať
dni, ktoré máme ešte vydržať,
aby sme si rozsvietili sviečky
na vianočnom stromčeku v ten
pre deti nezabudnuteľný Štedrý
večer. Pravdaže to, že menšie
darčeky prinesie najskôr Mikuláš, sme si tiež hneď začiatkom adventu nezabudli jeden
druhému pripomenúť. Až v rokoch dospievania sme si hlbšie
uvedomovali význam adventu

a rorátnych ranných bohoslužieb aj z duchovného hľadiska. A spomienky na roráty z
detstva? Pomerne živo si ešte
spomínam na tmavé a chladné ráno, keď som moju mamu
čakal už na schodoch, aby som
mohol s ňou ísť na roráty. Vtedy mi padli oči na mihajúce sa
svetlá nad našou záhradou pod
Ostražicu, kadiaľ viedla poľná
cesta. Pýtam sa mamy: ,,Čo to
tam svieti?“ Trochu som dostal
aj strach. Mama však pokojne
odpovedala: ,,Vieš, chlapče, to
idú Zemani na roráty. Aby sa im
lepšie a istejšie kráčalo, vzali si
petrolejové lampáše a svietia si
na chodník“. Bolo to pre nich
oveľa namáhavejšie prísť na
roráty ako nám z Nižnej. Keď
som potom zbadal mihajúce sa
svetielka v stráni nad nami, súril som mamu: ,,Poďme chytro,
veď Zemani idú.“ Mali sme približne rovnakú cestu do kostola
po rovnej ceste a potom hore
,,Štepnicou“ než cez poľnú dolu
stráňou. Záver rorátnych omší
bol tiež zaujímavý. Do nastávajúceho dňa, keď už bolo takmer
vidno, si ľudia s organistom
spievali, teda nerecitovali, ,,Anjel Pána zvestoval Panne Márii...“. Posilnení na duchu sa v
mrazivých ránach rozchádzali
do svojich príbytkov.

Čo si pamätá kronika
Rok 1957
Vnútorné udalosti - zjazd KSČ
Komunistická strana je usmerňovateľkou všetkého hospodárskeho i politického života v
našom štáte.

okresoch a krajoch. Tieto voľby
zaznamenali ďalšie víťazstvo
KSČ - vodkyne pracujúcich.
Voľby prebiehali v dobe významných
medzinárodných
udalostí. Najmä náš priateľ Sov.
zväz nielen utužil priateľstvo
a solidaritu s mnohými štátmi,
ale aj v svojej zemi uskutočňuje
dôslednú leninskú politiku smerujúcu k upevneniu socializmu a
mieru. (zmena vo vláde SSSR Malenkov Kaganovič, Molotov
odstránenie z vedenia pre protistranícky postoj v dôležitých
politických i hospodárskych
veciach).

ÚV KSČ vydal list občanom
ako zahájenie celoštátnej diskusii a návrhov občanov k zlepšeniu životnej úrovne. U nás v
Nižnej sa diskusie k „listu ÚV
KSČ“ prevádzala po volebných
obvodoch. Diskusné príspevky
boli spracované komisiou a zaslané na Okresný výbor strany
Smrť súdruha prezidenta
do Trstenej.
Voľby do národných výborov
Dňa 19. mája t. r. prebiehali
voľby do NV všetkých stupňov.
Orgány NV ako predstavitelia
moci ľudu sú ľudom volené,
kontrolované - sú uskutočňovateľmi ľudovej moci na obciach,

Dňa 13. novembra 1957 zomrel
po krátkej nemoci náš druhý
robotnícky prezident Antonín
Zapotocký vo veku 73 rokov.
Celý svoj život venoval boji za
robotnícke práva. Viac ako polstoročia stál v prednom rade bojovníkov robotníckeho hnutia.
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V dnešnej dobe sa už slúžia pod- duchovnej stránke k oslave naľa možností rorátne sväté omše, rodenia Jezuliatka.
ktoré nás majú nadchnúť aj po
-Cyril Mores-

Pozvánka na divadlo

ochotníckeho divadla. Predstavenie sa uskutoční v nedeObec Nižná Vás pozýva na di- ľu 1. februára 2015 o 16.00
vadelné predstavenie ,,Ame- hod. v kinosále Kultúrneho
rika“ v podaní Veličianskeho domu v Nižne. Vstupné 1.50€

Pohreb s. prezidenta sa konal celom svete a budú ho rešpektovať aj v kruhoch, ktoré nie sú
18. novembra 1957 v Prahe.
socializmu priateľsky nakloneDňa 19. nov. 1957 bol Národ- né.
ným zhromaždením zvolený za
prezidenta prvý tajomník ÚV Dňa 3. novembra 1957 vypustil ZSSR druhú umelú družicu
KSČ Antonín Novotný.
s vedeckou aparatúrou a pokusUmelá družica vypustená v ným psom. Váha družice 508,3
kg.
ZSSR
Rok 1957 bol vyhlásený za
„Medzinárodný geofyzikálny
rok“. Vedeckí pracovníci mnohých štátov spozorovali rôzne
činnosti slnka (ionosférické a
magnetické búrky, polárne žiarenie).

Hospodárske pomery
V akčnom programovom pláne
boli naplánované rôzne akcie
ako oplotenie cintorínov, oprava
cesty v Orličnom, štetovanie na
nižnom konci. Tieto práce však
prevedené neboli.

Slovenský astronóm A. Mrkos
v observatóriu na Skalnatom Stavba visutej lavice bola doplese spozoroval 21. sept. v sú- končená.
hvezdí Raka novú kométu.
Začala sa výstavba bytových
Dňa 4. okt. 1957 v ZSSR úspeš- jednotiek na bývalom ihrisku.
ne vypustili prvú umelú obež- Domy budú mať po 12 bytových
nicu zeme. Jej rýchlosť bola 8 jednotiek.
000m/sek. Prvá umelá družica
má tvar gule s priemerom 58 Súkromná výstavba bola veľká.
cm. Jej váha 83,6 kg. Obežnica Začali sa stavať domy na Malej
je opatrená vysielačmi. Tento
Pokračovanie na str.10
skvelý čin má veľkých hlas v
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Orave (Skalke) a okolo želez- Lúky - Pafková, Ráztoky, Šaro- ci závodu i občania z dediny.
ničnej trasy.
gová, Prasatín boli vzaté do pastvy, ale budú podliehať plneniu Na miestne oslavy dodávali kulPoľnohospodárstvo
dodávky.
túrny program žiaci a učitelia
osemročnej školy a súbor OraMiestny družstevný sektor - Kultúrno-osvetová činnosť
van z Tesly.
JRD bolo v tomto roku ešte
menšinové. Pracovná jednotka Pretože naši občania vlastnia Závod TESLA – Orava
vyšla 16 Kčs. Odpracovaných rádiové prijímače skoro v kažjednotiek bolo 4 021. Vyplatené dom dome, netreba ako v minu- Ako je už uvedené v r. 1956,
za ne bolo 64 336 Kčs.
losti usporiadať prednášky, lebo tunajší závod Orava – Ľanárľudia ani nejavia o ne záujem ske závody boli likvidované a
Subvencia od ONV na stavbu (okrem zdravotných).
závod začal s výrobou rádiokravína 105 000 Kčs, na hnojo-prijímačov značky „Talizman“
vú jamu 2 581 Kčs.
Ľudia si predplácajú noviny, ča- a t na zapracovanie robotníkov.
sopisy Slovenka, Zdravý národ, Postupne bude zavedená výroba
Stavy dobytka - celkom 33
Rodina a škola, Móda...
televíznych prijímačov.
z toho kráv 18.
Miestny rozhlas slúžil nielen Riaditeľom závodu bol menoOšípaných 26, z toho 5 prasníc. na vysielanie miestnych správ vaný Vladimír Stoje z Prahy;
Predsedom JRD bol Tomáš Ku- - oznamov, narodení, ale boli začiatočné práce, prebudovabinec.
vysielané rôzne relácie o plne- nie haly, odmontovanie strojov
ní dodávok, propagácie spoloč. z tkáčovne si vyžadujú veľké
V súkromnom sektore si roľníci hospodárenia, výchovnovzdelá- práce a výborné organizačné
plnili dodávky. Obilie bolo spl- vacie, zdravotné. Dedinské no- schopnosti.
nené na 98%, zemiaky na 102%, viny „Nižňan“ vychádzajúce 2x
vajcia na 113%, mlieko na 50%. mesačne na 2-och listoch – pod Hodne pracovníkov, najmä mlaJRD od 17 kráv dostávali denne vedením učiteľa Jána Macáka dých dievčat a chlapcov, odišlo
75l mlieka, súkromný sektor od sa zameriavali na rozšírenie na zapracovanie do Bratislavy a
290 kráv 160 litrov.
členskej základne JRD, plne- do Prahy.
nie dodávok, miestne aktuality.
V celoštátnom meradle sa pro- MNV zakúpil z doplnkového Sobáše
paguje úsilie o rozširovanie rozpočtu premietací prístroj,
ornej pôdy. V našej obci máme ktorý má slúžiť pre kultúrne po- Celkom bolo uzavretých 16
rozšíriť ornú pôdu o 40 hektá- vznesenie obyvateľstva.
manželstiev. 11 manželstiev je
rov. Výmery poľnohospodárskej
miešaných, 5 čisto miestnych.
výroby podpísalo 70% roľníkov. Pre rozšírenie znalostí v poľnohospodárstve bola v zimnom Zomrelo 8 občanov vo veku 56Čistenie pasienkov bolo pripra- období zriadená „zimná poľno- 88 rokov. Príčiny smrti: staroba,
vené radou MNV – zúčastnilo hospodárska škola“ pre dorast. astma, rakovina, skôrnatenie
sa ho málo občanov. Teraz akosi Navštevovali ju len 4 žiaci vo ciev.
naši občania strácajú zmysel pre veku 14-18 rokov.
verejno-prospešnú prácu.
Rok 1958
Rodičia v zamestnaní sa dožaPoľnohospodárske práce prebie- dovali zriadenia „Družiny mlá- Tento rok s radosťou zapisujem
hali hladko. Zemiaky sa začali deže“ pri škole, aby im takto k pamiatke do obecnej pamätnej
kopať až po 15. septembri.
mohla byť venované najmä po knihy. Naša obec urobila zase
.
stránke výchovy väčšia starost- veľký krok dopredu pri budoOd r. 1956 stav dobytka po- livosť. Ich prianie bolo kladne vaní socializmu a to bude v proklesol o 56 kusov. Stav kráv sa vybavené.
spech nás všetkých.
znížil o 34 kusov. Roľníci boli
vedení k doplneniu stavov.
Oslavy a akadémie
Ešte koncom roka 1957 naša
Komunistická strana v závode
Všetky tieto opatrenia museli Na oslavách 1. mája, MDŽ, i v obci prevádzala neúnavnú
byť urobené v záujme zlepšenia MDD, VOSR zúčastňovali sa agitáciu a presvedčovanie roľnívýživy obyvateľstva.
manifestačne všetci zamestnan- kov, aby vstúpili do „Jednotného roľníckeho družstva (JRD)“.
Agitátori navštevovali ľudí v
domácnostiach, volali ich na národný výbor a vysvetľovali im,
prečo je potrebné a pre všetkých
výhodnejšie spoločné hospodárenie.

Za predsedu JRD si zvolili
schopného občana a funkcionára Okresného národného výboru
Jána Murcina.
Noví i starí družstevníci sa s
elánom pustili do jarných prác.
Pravda, ako to už pri každom
začiatku býva, neobišlo sa to
bez hádok, nedorozumení medzi
občanmi. Nikto im to nezazlieva, lebo tak bolo odjakživa pri
zrode takýchto veľkých vecí.
Počasie od prvých jarných dní
však akosi neprialo našim družstevníkom. Cez jar hodne pršalo, traktory robili náhlivú a teda
aj zlú orbu.
Zemiaky sa sadili až po 20–tom
máji.
V jeseni znova pršalo, najviac,
keď sa kopali zemiaky. Už sa
zdalo, že úroda JRD zapadne
snehom a zhnije. Tu pomohli
brigádnici zo závodu. Bola vyhlásená aj povinná občianska
pomoc. Konečne bolo všetko
pod strechou. Potom ako na
zlosť bolo až do Vianoc dobré
počasie.
Dňa 29. júna – bolo to v nedeľu
– po prietrži mračien“ prišla povodeň, akú ľudia pamätajú len
pred 35 rokmi. Hospodárske budovy JRD (ošipáreň a teľatník)
boli za chvíľu zaplavené vodou.
Vďaka obetavým občanom ako
napr. Cecílii Murcinovej, Kajanovej, Fr. Tomčíkovi, riaditeľovi školy, bol dobytok i ošípané
bez strát zachránené. Občania
v noci bdeli, lebo sa báli, že
voda zaplaví aj dedinu. Aj oravská priehrada sa nebezpečne
zdvihla. Vravelo sa, že sa môže
pretrhnúť priehradná hrádza. Po
dvoch dňoch však voda upadla
a občania sa upokojili. Povodeň
narobila najmä po okolí veľa
škody. Strhla mosty na Studenej, Oravici, porúcala telefóne
stĺpy, poničila cesty. Za niekoľko dní tieto škody pomohli odstrániť príslušníci našej armády.
Obyvateľstvo

Spomínal som už, že došlo k
premene výroby v našom závode. Nový podnik má meno „TesTáto húževnatá práca nebola la – Orava“.
márna, a tak koncom februára bola ustanovujúca členská Počet obyvateľstva pre uvedené
schôdza väčšinového družstva. príčiny značne vzrastá. PricháDo JRD nastúpilo celkom 155 dzajú takmer denné noví ľudia,
roľníkov s výmerou pôdy 1350 odborníci z Bratislavy a z Prahy,
hektárov. Mimo JRD zostalo aby pomohli pri zavedení novej
ešte 9 roľníkov, medzi nimi On- výroby.
drej Obrimčák, Štefan Korčuška
Podľa posledných výskumov
– Števák a iní.
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má naša obec okolo 2 000 obyvateľov. Vstupom do JRD nastali veľké zmeny v zamestnaní
nášho obyvateľstva. Takmer z
každej rodiny sú aspoň dvaja zamestnaní v Tesle. Pri rozširovaní budú prijímaní ďalší občania
podľa sociálnych pomerov. Stav
je teraz taký, že priamo z obce
sú v Tesle a u Pozemných stavieb zamestnaní hodne muži a
mladé dievčatá. Na JRD pracujú
prevažne ženy (z domácnosti).
Muži chodia na pole po práci.

Hospodárske pomery
Naše JRD je ešte mladé, nemá
skúsenosti, slabá je ešte organizácia práce a ešte veľa iných nedostatkov má. Pravda je taká, že
mnohí myslia ešte „po starom“,
len pre seba, nenávidia spoločné
gazdovanie, sú sebeckí, mnohí i
okrádajú družstvo. Družstvo má
2 hospodárske budovy, každá
pre 100 kusov dobytka, 1 murovanú ošípareň, silážnu jamu,
elektrické motory a iné hospodárske cenné stroje.

Väčšina obyvateľstva je rímsko-katolickeho náboženstva. Z Pracovná jednotka bola nižšia
novoprišlých občanov je čiastka ako si stanovili v pláne. Vyplácalo sa po 10 Kčs.
pokrokového zmýšľania.
Naši „nižnianski občania“ dnes
už takmer vôbec nenosia kroj.
Najmä tí mladší sa odievajú tak
ako v hociktorom veľkom meste. Mládenci moderné šaty, topánky, dievčatá kožuchy „bundy“, silonové šaty a pod....
Vedenie obce
Predsedom MNV bol tunajší občan Ignác Meľko. Tajomníkom
Klára Červeňová. Členov MNV
je 25. Podpredseda je Jozef Žák
Liberďák.
V rade MNV boli: J. Meľko, Kl.
Červeňová, J. Ľabdík, O. Ivánka, J. Žák, Fr. Tomčík, J. Hučala.
Práca MNV sa neustále zlepšuje. Zaoberá sa najmä problémami v JRD, riešením miestnych
úloh, zlepšením osvetovej a
politickej práce medzi občanmi.
Tieto úlohy budú so vzrastom
JRD i továrne stále väčšie.
Politický život v obci
Každá novota sa u nás veľmi
ťažko ujímala. Kapitalistická
doba zanechala v našom ľude
ťažko zmazateľnú pečať nedôvery, zaostalosť, a preto i hlbokú
nábožnosť.

Nová výroba v závode Tesla Orava
I toto je jasný dôkaz stúpajúcej
životnej úrovne našich občanov.
Tento rok (v treťom štvrťroku) V štátnej réžii započala sa ďalšia
sa začne s výrobou televíznych „regulácia“ rieky Oravy a to od
prijímačov. Ministerstvo pres- „lavice“ po most.
ného strojárstva stanovilo na
zapracovanie v pásovej výro- Kultúrny život
be rádioprijímač „Talizman“ a
„Rytmus“.
Ako po iné roky i teraz je strediskom kultúrneho života väčV auguste t. r. bola zahájená šinou závod, ktorý poriada veľa
výroba televízorov zv. „nánes“. akcií pre svojich zamestnancov
Jeho cena je 3 200 Kčs.
i ostatných občanov v závodnej
jedálni. Tu sa premietajú celoPrijímače, ktoré vyrobili na za- večerné filmy 3 krát do týždňa
čiatku v tzv. „overovacej sérii“, – vždy nový film. Okrem toho
dostali na skúšobnú dobu niek- každú nedeľu býva ešte osobitné
torí pracovníci zo závodu. Jeden predstavenie pre deti. Filmy hojz nich dostala aj Osemročná ne navštevujú i starší ľudia z destredná škola.
diny, čo predtým bolo zriedkavé.
Radosť je pozrieť do tohto nášho
závodu. Všade pekne čisto, všetko v bielych plášťoch. Človek sa
cíti ako v lekárni či v nemocnici.
Naša radosť a obdiv je tým väčšia, že pri lisoch s „letovačkou“
v ruke vidíš naše mladé dievčatá
a ženy; už sa nemusia túlať po
službách, po „majeroch“. Celkové hospodárske a sociálne
pomery sú z roka na rok lepšie
a to je dôkaz správnej politiky v
našom štáte.

Bytová výstavba
Úlohou tejto doby je práve odstránenie týchto zbytkov starého Starostlivosť o pracujúcich v
života – vytrhnutie zo zaostalos- našom závode sa prejavuje aj
výstavbou krásnych moderných
ti.
bytov s komfortným vybavením
Toto dielo sa začína dariť, lebo viacerých časti bytu. (elektrický
komunisti sa chopili správnej sporák, skrine,...) Tento rok bola
cesty. Kus tohto „prerodu“ sa dokončená výstavba bytových
odohráva i teraz pred našimi jednotiek na bývalom ihrisku v
očami. Mnohí roľníci sa takmer počte 72 bytov. Jeden dom má
„prisahali“, že nevstúpia do JRD, 12 bytov. Aj ich vonkajší archia predsa sú dnes mnohí dobrými tektonický vzhľad je pekný; sú
jeho hospodármi. Čoraz svedo- to domy s vodorovnou strechou.
mitejšie a lepšie konajú si prácu V súkromnej výstavbe bol zana spoločnom, dávajú návrhy na znamenaný taký rozvoj, ako ešte
zlepšenie. Aj tí, čo pracujú v zá- nikdy doposiaľ.
vode, pomaly sa „prekúvajú“ na
Pekné a moderne riešené muronových ľudí.

Nižnianske ozveny

vané domy si tento rok postavili translačná stanica, a tak môžeme
nasledovní naši občania:
dobre sledovať program našej
televízie z Prahy prenosom a z
Ignác Šeling, Milan Bologa, Ján Ostravy priamo.
Ficek, Tomáš Kubinec, Todek
na novej ulici smerom k Malej Pozývanie profesionálnych diOrave.
vadelných a estrádnych skupín
ako Divadlo Petra Jilemnického
Ignác Lukáčik, Ondrej Obrim- zo Žiliny, Armádne divadlo z
čák, Št. Pazúrik, Reguliová, Martina, Divadlo J. G. TajovJozef Obrimčák, Ignác Meľko ského zo Zvolena, Nová scéna z
v obci na starých „pľacoch“ Bratislavy stalo sa už u nás tradímiesto dreveníc.
ciou. Domáca divadelná činnosť
bola takto odsunutá na druhoraĎalšie domy pribudli na ulici dé miesto, čo nepokladáme za
popri železničnej trati. Tu si po- správne. Lebo naši ľudia z obce
stavili: Ján Korčuška, Števák, ešte nedorástli pre také hry ako
Kristofčák Jozef, Nvovotská – boli napr. Rómeo a Júlia, Líška
Dedinská Mária, Jozef Kajan, a hrozno, ... Preto je treba hrať aj
Ján Kubinec, Anton Hučala;
ochotnícke predstavenia.
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Je spomenutiahodné, ako sa naši
občania starajú o pekný vzhľad
našej obce. Prerábajú drevené
ploty na pekné drôtené, maľujú
okná, domom nové omietky, vysádzajú v záhradách na priedomiach kvety.
Škola
V obci je naďalej Osemročná
stredná škola, ktorá ma 10 tried
s počtom žiakov 298.
Riaditeľom bol aj tento rok František Tomčik, ktorý ma 34 rokov.
Dobrpu prácou učiteľov a vedením riaditeľstva dostala sa škola
medzi najlepšie v okrese po každej stránke.

Spevácko-tanečný súbor Tesly
Oravy i tento rok vyvíjal pod vedením Milana Chvasteka peknú
a úspešnú činnosť.

V šk. roku 1958/59 vyučovali u
nás títo učitelia: Jozef Končitý
zástupca riaditeľa, Anna Tomčiková, A. Lenčuchová, M. Veselá, K. Hantaková, B. Hetles, Ján
Divadelný krúžok zo závodu Macák, Kontrová M., Franeková
vystúpil s hrou „Na chvoste“ s M., Gogoláková T., Končita Vievhodnou družstevnou temati- ra, A. Hájková.
kou.
V „družine mládeže“ bola vedúInáč občania pozorne sledujú cou učiteľka Jitka Kuchařová.
kultúrne i politické programy v Pociťuje sa veľmi nedostatok
ČSL rozhlase.
učebných priestorov. Naša škola
sa začne stavať v roku 1959.
Zásluhu závodu bolo na Prasatíne vybudovaná televízna re-mr-
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Pri kríži Svetových dní mládeže v Trstenej
Drevený kríž. Symbol, ktorý už
tri desaťročia križuje celým svetom, zavítal aj do 19-tich miest
Slovenska a dňa 27. novembra
2014 aj do Trstenej. Spolu s krížom doputovala aj kópia ikony
Panny Márie z Baziliky Santa
Maria Maggiore v Ríme. Pôvodcom tejto myšlienky bol pápež
sv. Ján Pavol II, ktorý ich daroval mládeži sveta ešte v roku
1984.

stretnutie, všetci tam chceli ísť.
Ale mnohí hlavne kvôli tomu,
aby sa uvoľnili zo školy. Keď
sme prišli do sály, privítali nás
vo veľmi príjemnej a uvoľnenej
atmosfére. Na stoličke nás čakal
cukrík a citát na povzbudenie.
A hneď sme všetci zistili, že to
bude zaujímavé. A aj bolo. Netušili sme, že viera sa dá prejavovať aj takto. Spevom o Bohu na
modernú hudbu a tancom. Všetci
boli veselí a zavládla atmosféra
radosti a pokoja. Kríž pre mladých od Jána Pavla II. nám vyrazil dych. Príbehy nás dojali a
kríž nám skutočne dodal silu odpustiť tým, ktorí nám ublížili.“
(Tereza a Adri)

neopísateľný. Možnosť pomodliť
sa pri ňom bola super.“ (Kika a
Natália)

„Bol to naozaj zážitok, dotknúť
sa kríža, pri ktorom sa modlilo mnoho mladých, a ja som sa
mohla pri ňom pomodliť tiež.“
(Janka)

Pevne dúfame, že mladí ľudia
uveria tajomstvu kríža a prijmu
ho s rovnakou láskou, s akou im
ho odovzdával dnes už nebohý
sv. Ján Pavol II., keď hovorieval:
„Nebojte sa!“ Vtedy sa naučia,
„Vďaka tomuto stretnutiu sa že s ťažkosťou kríža prichádza aj
na vieru pozerám úplne inak. sila a radosť, ktorá z neho prúdi.
Pomohlo mi to uvedomiť si nie-vtkoľko dôležitých vecí. Kríž bol

Aj starší žiaci z našej základnej
školy dostali ponuku, aby sa
stretnutia v Trstenej zúčastnili a
tak sa vďaka krížu a ikone spojili
s mladými ľuďmi z celého sveta.
A naozaj nás tieto symboly spojili. Nielen so svätým pápežom,
ale najmä s Ježišom Kristom, „Keď som bola pri kríži, uvedoktorému pod krížom skladali mila som si mnoho vecí. Bolo to
svoje radosti, starosti a nádeje.
naozaj zázračné.“ (Alica a Nina)

A čo o akcii povedali samotní „Bol to neuveriteľný pocit
žiaci?
dotknúť sa kríža, ktorého sa
dotkli mladí ľudia z celého
„Keď nám pani učiteľka pove- sveta. Bola to pre mňa najlepšia
dala, že ideme na náboženské „Božia párty“ !!!“ (Natália)

Jubilejný 25. ročník Oravských Vianoc v Nižnej
Každoročne v adventom období už tradične na tretiu adventnú nedeľu sa kinosála v Nižnej
zapĺňa množstvom ľudí, aby
si zaspomínali na tradície a
zvyky z predvianočného a vianočného obdobia. Nebolo to
inak ani toho roku. Sála bola
zaplnené ľuďmi až do posledného miesta. Tentokrát, sa o
už tradičný program postarali
obecný úrad a komisia kultúry
v spolupráci s Oravským osvetovým strediskom a Žilinským
samosprávnym krajom. V scénickom programe o zvykoch a
bohatstve vianočných tradícií
na Orave sa predstavili folklór-
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ne a hudobné skupiny z Oravy.
Podroháčska folklórna skupina
zo Zuberca sa už tradične postarala o humornú časť programu – varenie halušiek, hľadanie nových švárnych junákov
:). Ľudová hudba Ostrvka zo
ZUŠ Nižná zahrala nádherné vianočné melódie. Detský
folklórny súbor Kašunka, folklórna skupina Rabčičanka a
ľudová hudba Rovňan z Rabčíc
predviedli pásmo vianočných
zvykov. Folklórna skupina z
Brezovice a skupina mladých
chlapcov z Babína zase ukázali,
čo-to z koledovania betlehem-
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cov. Celý program svojím zamatovým hlasom sprevádzala
pani Janka Černá- stálica tohto
tradičného programu.

Poďakovanie patrí nielen všetkým účinkujúcim a mnohým,
čo sa podieľali na príprave tohto dňa, ale aj všetkým VÁM,

Vianočné trhy v Nižnej
Pomaly sa začínajú stávať tradíciou aj nižnianske vianočné
trhy, ktoré sa už tretí rok pýšia
svojimi remeslami, tvorivosťou
ľudí a ich nádhernými výrobkami. Ani tento rok nechýbalo
pečenie oplátok „v priamom
prenose“ rodinou Labdíkovou.
Nádherné patchworkové kúsky
od p. Psotovej, medovníky
klasické i tie novodobé od p.

Nižnianske ozveny

ktorí ste svojou prítomnosťou deľa bude vždy našou nižnianvytvorili jednu veľkú rodinu, skou spoločnou nedeľou ešte po
ako sa na Vianoce patrí. Verí- mnohé roky.
me, že táto tretia adventná ne-dš-

svojimi detičkami. Nechýbali
ani ozdoby pre všetky parádnice od p. Jarolínovej a pozvanie
prijali aj naši priatelia z Mszany
Lajmonovej a p. Regulyovej, Dolnej, ktorí priniesli nádherné
servítková technika zdobila stôl adventné vence z jedličky.
p. Ondríkovej, nebola núdza ani
o tkané koberce z Malatinej, Trhovníkov bolo ne-ú-re-kom,
pletené hrubé ponožky od p. menovite sme spomenuli len
Revayovej, vankúšiky, anjeli- niektorých. Kým si rodičia vyci, srdiečka z nádherných látok brali niečo z množstva nádhervytvorila slečna Garajová. Pani ných výrobkov, aby mohli poteučiteľky z MŠ Nová doba tiež šiť svojich blízkych, o program
prekvapili skvelými koláčikmi a zábavu detí sa postarali tety
a spoločnými výrobkami so dupajďáčky, ktoré každoročne
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navaria litre vianočného punču.
Zvuk heligónky od Lukáša Krúpu sa niesol celou sálou a dotváral atmosféru tretej adventnej
nedele.
Aj takýmto spôsobom môžeme
vidieť šikovné ruky ľudí nielen
v našej obci, ale aj z okolitých
dedín a sme radi, že niektoré
staré remeslá, ba aj tie novodobé, majú stále svojich zánietlivcov.
-dš-
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Mikuláš netradične
Aj tento rok, ale trochu netradične, bolo stretnutie detí s
Mikulášom na „námestíčku sv.
Gálla“ pred kostolom. Obavy, či
niekoho toto nezvyčajné miesto
neodradí, boli úplne zbytočné,
pretože zvedavosť detí úplne
zaplnila priestor pred kostolom.
Program sa začal úvodným príbehom detí a ich starej matere,
ktorá rozprávala o tom, ako sv.
Mikuláš zachránil spolu s námorníkmi, ľudí pred hladom.
Tajomná atmosféra večera sa
začala rozsvietením svetielok
na stromoch tiahnucich sa hore
kopcom ku kostolu. Počas rozprávania príbehu, ktorý sa odohrával v poriadnej zime, za zvuku zvončekov, úplne „netradične“ v tajomnej hmle, ktorá tomu
všetkému dodávala rozprávkovú
atmosféru, prišlo na krásnom
drevenom koči pred vchod kostola – PREKVAPENIE! Bol to
Mikuláš so svojimi pomocníkmi
– anjelikmi. Úžas detí, ich prekvapené a natešené očká hovorili za všetko. Miestami niektoré
z nich ani nedýchali od prekvapenia. Radosť detí a obdivovanie nádherných koní, dreveného
koča a netradičného príchodu
Mikuláša boli naozaj veľké. Ešte
viac spontánnosti detí a ich rodi-
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ktorí svojou ochotou ukrojiť si opäť „netradične“, stretnúť s tezo svojho vlastného času pripra- bou aj o rok, Mikuláš! Už teraz
vili tento predvečer sv. Mikuláša sa na teba všetci tešíme!
preto, aby mohli potešiť iných.
-dščov prinieslo osobné stretnutie s Snáď sa budeme môcť, možno
Mikulášom a jeho anjelmi. Deti
si mohli pozrieť koníky zblízka
a mohli si spoločne zatancovať
aj s Mikulášom a jeho bielymi
pomocníkmi. Deťom sa podarilo vytvoriť pekné spoločenstvo.
Taktiež záujem niečo osobne
zaspievať, zarecitovať, prípadne
sa odfotografovať s Mikulášom
bol veľký.
Rovnakým spôsobom zavítal
Mikuláš aj k deťom do Zemianskej Dediny. Tu sa podarilo vytvoriť nádhernú veľkú rodinu
detí, rodičov a starých rodičov.
Spontánnosť a veselosť všetkých pomohla vytvoriť nádhernú rozprávkovú atmosféru odohrávajúcu sa v čarovnej hmle a
zime.
Všetky deti boli obdarované
sladkým balíčkom, ktorý im
venoval obecný úrad. Farský
úrad zabezpečil nádherné kone
s vozom, ktoré boli od pána
Lieskovského z Liesku a o celý
program tohto tajomného večera sa postarala komisia kultúry
spolu s deťmi a mladými zo zboru Gaudium. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa tohto večera
nielen zúčastnili, ale aj všetkým,
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Šťastné a veselé, čo viac si želať...
V duchu piesne známeho slo- 2014 v kinosále Domu kultúry zentovaniu svojho talentu, ktorý
venského hudobníka Mariána niesol i celý vianočný koncert je podporovaný a rozvíjaný pod
Čekovského sa 14.decembra ZUŠ v Nižnej. Priestor k pre- vedením skúsených pedagógov,
dostali deti z rôznych oddelení
umeleckej školy.
Po úvodnom slove Agátky
Brozovej roztancovali pódium
dievčatá tanečného odboru. V
choreografii Ľubomíra Jarolíma
a Miroslavy Malatinkovej dokázali, že hoci je charleston pomaly historickým tancom, stále
má svoj pôvab a šarm. Hudobná
skupina zložená z učiteľov ZUŠ
dala vyniknúť sólovej hráčke
na saxofóne Janke Ťapajnovej,
ktorá bravúrne zvládla aj známe
Gerschwinove
Summertime.
Spevácka skupina pod vedením
Pavla Bažíka ukázala bohatú
melodickosť svojich hlasov vo
vianočných piesňach a koledách. Priestor dostali aj ďalšie
hudobné zoskupenia: orchester
zobcových fláut pod vedením
Kataríny Ďuriníkovej, husľový
súbor so skvelým Concertom od
G. P. Telemana vedený Miroslavom Štefanom, gitarový súbor
s romantickou náladou, ktorý
pracuje pod vedením Zdena Regulyho. Zaujímavý bol aj sextet
v réžii Eleny Ballekovej, ktorý
predstavil Romantický valčík
od P. Ďuraša. Nechýbali ani

Nižnianske ozveny
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sóloví hudobníci, ktorí svojou
hrou zaujali všetkých divákov
v sále. Gitarista Timotej Bučko, laureát mnohých ocenení,
zahral náročnú Baladu od M.
Tesařa. Petra Kučková potvrdila svoje hráčske kvality v hre na
husliach skladbou Andalúsia,
ktorej autorom je P. de Sarasate. Chvíľu pre zamyslenie sa
nad podstatou Vianoc ponúkla
Agáta Brozová básňou Daniela
Heviera Vianočná. Dobrú náladu a úsmev na tvári vyvolala
štvorhra začínajúcich klaviristov Radovana Slimáka a Thomasa Zumríka. Celá vianočná
atmosféra napokon kulminovala v záverečnom vystúpení ĽH
Ostrvka v podobe kolied pod
názvom Radosť veliká.
Hudobný nedeľný večer bol
vydarený, jeho návštevníci odchádzali spokojní a s peknými
umeleckými zážitkami. Repríza
koncertu s menšími zmenami,
sa uskutočnila na druhý deň
pre publikum žiakov ZŠ s MŠ
v Nižnej. Svojím pozorným
vnímaním a dlhým potleskom
potvrdili kvalitu jednotlivých
vystúpení. Hra na nástrojoch,
spev, prednes, tanec svojich
spolužiakov niektorých možno
aj povzbudia a budú sa aj oni
venovať týmto určite zaujímavým činnostiam.
-Kučka-
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Materské centrum Dupajda - rozprávka bez konca
Kde bolo, tam bolo, bolo raz
miesto, kde sa ani piesok nelial,
ani voda nesypala, kde sa rodiny s deťmi cítili dobre a snažili
sa prijať medzi seba všetkých.
Materské centrum sa každým
rokom stáva viac čarovným
rozprávkovým miestom, hlavne
tým, ako odstraňuje množstvo
nezmyselných a neviditeľných
bariér. Tento rok pribudli medzi
jeho aktivity divadielka pre najmenších: O troch prasiatkach
a O medovníkovom domčeku.
Okrem toho každým rokom
zázračne pribúda ochotných
ľudí, ktorí sa zapájajú do chodu
materského centra a podporujú
jeho myšlienky. Ďakujeme každému, vďaka komu sa nám darí
pokračovať v písaní rozprávkového príbehu materského centra
v našej obci. Všetkým vílam,
ktoré robia svoju prácu dobro-

voľne, mnohokrát v noci, na
úkor vlastného voľného času.
Všetkým zázračným bytostiam,
ktoré pomáhajú pri veľkých akciách vytvoriť tú správnu atmosféru. Keďže tento príbeh funguje v reálnom svete, ďakujeme
aj za finančnú podporu: hlavne
obci Nižná, všetkým darcom
2% z daní. Mnohé vzdelávanie a kurzy, ktoré sme mohli
v tomto roku absolvovať, boli
uskutočnené v rámci projektu „ Krok k samostatnosti“. Je
podporovaný prostredníctvom
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

konkrétne situácie.

Nezazvonil zvonec a rozprávky
zatiaľ vôbec nie je koniec. Tevu na materstvo. Okrem toho šíme sa na Vás v ďalšom roku,
sa budeme snažiť pripraviť čo na množstvo krásnych zážitkov
najlepšie akcie: karneval, Míľa a priateľstiev.
pre mamu, letný výlet do ZOO,
burzy, Medzinárodný (týž)deň Aktuálne informácie: www.dumaterských centier s bohatým pajda.sk
programom a ďalšie, ktoré si
-Maminy z Dupajdyvyžiadajú naši malí trpaslíci a

Do nového roka plánujeme pokračovať a udržať minuloročné
aktivity a kurzy: montessori aktivity, baby salsu, hopsasa-tralala, englishpicnic party, prípra-

Aj v noci v škole

Bezdomovec

Pre žiakov je pobyt v škole počas dňa normálnou vecou. Ak
by im učiteľ povedal, že zostanú
z nejakého dôvodu po vyučovaní ešte v triede, zrejme by to
úsmev na tvárach nevyvolalo...
Inak tomu bolo ale u prváčikov
z 1. A triedy. Ešte v októbri som
im sľúbila, že niekedy zostaneme v škole aj spať. Všetci sa
veľmi potešili a potom som už
iné nepočúvala, len: „Kedy už
budeme v škole spať?“

„Pani učiteľka,
zľutujte sa.“
Slnečný lúč
spojil prosbu
s ulicou.
„Len jeden,
eurogrošík,
prosím...“
Bezmocnosť slov
naháňala smútok.
Poludnie oslepilo ľudí.
Srdcia sa ponáhľali
pomimo,
kým on
naťahoval ruky
k oblakom.
Radosť a smiech
dozreli do plaču.
Pouličné blá –blá
desilo nebo.
Nad mrakmi
blúdili
krídla dravcov.
Vo vzduchu
bolo cítiť
bolesť.

Vysnívaný deň nastal a tak sa
žiaci po vyučovaní síce vybrali domov, ale v sprievode rodičov sa už potme vracali späť
do triedy. Maminky a ocinovia
pomohli rozložiť karimatky a
spacáky a potom sa rozlúčili.
Zostali sme v triede a mohli sa
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hrať. Konečne bolo dosť času
na stavebnice LEGO, dalo sa
skladať z množstva kociek, ale
aj rôznych skladačiek, ktoré si
priniesli deti. Spoločne sme sa
zahrali aj rôzne hry, deti mali
čas si kresliť, bol čas aj na počí-

tanie,... Postupne deti vytiahli
dobroty, ktoré im rodičia pripravili a navzájom ochutnávali, čo kto priniesol. Všetci
sa už ale tešili na nočnú obhliadku školy. A tak nastal čas
pohľadať baterky, pochytať
sa za ruky a vykročili sme do
tmavých školských chodieb.
Úspech mali hlavne preparáty vo vitrínach na najvyššom
poschodí, ale aj trochu strašidelné šatne. Po návrate do
triedy sme si ešte prečítali
rozprávky, pozreli zaujímavý
film o Matilde a jej školských
dobrodružstvách a už „zajtra“
sme sa začali ukladať na spánok... Niektoré deti už sladko
odfukovali, iní boli ešte plní
energie a rozprávali sa v skupinkách. Neskoro po polnoci
stíchli všetci a skoro ráno už
prví zobudení postupne prebrali aj tie deti, ktoré by si ešte
pospali...

Margita Kuchčáková
Sobotné ráno nás našlo síce
unavených, ale spokojných...
Ako to celé dopadlo? Odpoveďou sú otázky žiakov: „Kedy
budeme ešte v škole spať?“
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Hejného matematika aj u nás v škole...
Metóda profesora Hejného je
založená na rešpektovaní 12
základných princípov tak, aby
dieťa objavovalo matematiku
samo a s radosťou. Touto metódou už učí viac ako 800 zo 4100
ZŠ v ČR.
Aj na našej škole sa učiteľky
prvého stupňa zúčastnili vzdelávania o Hejného matematike.
„Filozofia“ tejto matematiky
nás natoľko oslovila, že sme sa
rozhodli jej prvky vnášať do vyučovania matematiky aj u nás v
prvom ročníku. Stretli sme sa s
podporou rodičov, ktorým sme
navrhli, že vytvoríme matematický krúžok, kde budeme učiť
v matematických prostrediach.
Veľmi nás potešilo, keď sme sa
dozvedeli, že sa môžeme stať
pilotujúcimi učiteľkami Hej-
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ného matematiky - prváckych
zošitov, ktoré sa prekladajú z
poľštiny - čo znamenalo, že
sme dostali pracovné zošity
pre všetkých žiakov a niektoré
pomôcky zadarmo. Deťom sa
práca v prostrediach páči, neberú to ako učenie, ale skôr ako
hru. Darí sa nám touto metódou
pracovať nielen na hodinách
matematického krúžku, ale aj
na bežných hodinách matematiky. Vyžaduje si to hlavne zmenu myslenia a postojov učiteľa
- žiakov len usmerňovať, nepoukázať na chyby - nechať ich,
aby na omyl prišli samé deti,
presvedčili ostatných o správnosti svojho riešenia, prípadne
hľadať množstvo riešení... Na
hodinách pracujeme v rôznych
prostrediach: s krokovacím
pásom /žiaci dávajú pokyny

Ročník 30/číslo 1/Január 2015

kto tam nastupuje a vystupuje
- ostatní si svojím spôsobom
zapisujú, čo sa na jednotlivých
stanovištiach odohralo, aby potom vedeli odpovedať na rôzne
otázky - tvoria si príklady na
sčítanie a odčítanie.../, riešime
bludiská /kde sme hľadali cestu Snehulienky k trpaslíkom
po lesných cestičkách a tieto
potom značili do pripravených
pracovných listov/...

jeden druhému, spoločne počítajú kroky, tlieskajú, vytvárajú
príklady na sčítanie a odčítanie,
vedia to zapísať nielen číslami,
ale aj šípkami a nemajú problém aj so zápornými číslami/,
staviame stavby z kociek /podľa
nákresov alebo pokynov vedia
postaviť rôzne stavby, nakresliť
počty kociek v pôdoryse,.../, v A tu je niekoľko fotiek z hodín
triede nám chodí autobus, do matematiky z 1.A triedy.
ktorého nastupujú a vystupujú
cestujúci - kocky /a žiaci ako
-stoautobusové zastávky hovoria,
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Harlekýn v Pardubiciach
Minulý rok bol pre tanečnú
skupinu Harlekýn rokom veľkých zmien a reorganizácií.
Najskúsenejší tanečníci nám
vyrástli a začali študovať na
rôznych vysokých školách. A to
so sebou prinieslo kopec zmien.
Takže sme museli hľadať a nastavovať systém tréningov, ktorý by nám fungoval a pomohol
udržať vysokú úroveň našich
tanečníkov a choreografií. Pravidelné týždenné tréningy sa
museli zmeniť na nepravidelné

Klobásová 2014

víkendové a nie všetci tanečníci
tieto zmeny privítali. Chcelo to
oveľa viac trpezlivosti a prispôsobovania sa. Preto sme boli aj
my sami zvedaví, ako obstojíme
tento rok na súťaži Pardubická
Ryengle, ktorá sa konala 21.23.11.2014. A ako dopadneme
tento rok v silnej konkurencii
ostatných tanečných súborov.
Aj keď vedúce súboru Stanka
Opátová a Táňa Petrovičová
sa snažili k súťaži a jej výsledkom pristupovať „realisticky“

tinstve MAK PUB. Súťaž otvoril starosta Nižnej Ing. Jaroslav
Rosina a odborná porota mala
neľahkú úlohu, aby vybrala tie
13.12.2014 sa uskutočnil 16. najlepšie klobásy z 29 prihláseročník súťaže o Najlepšiu klo- ných súťažiacich.
básu. Tohto roku sa toto súťažné derby uskutočnilo v pohos- Klobásky sa hodnotia v nasle-
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a „reálne“ – a veľmi neverili
v úspech na súťaži, tanečníci
si žiadne zaváhanie nepripustili a do súťažných výkonov
dali všetko. Svoje choreografie
predviedli opäť s maximálnym
nasadením a hlavne s radosťou
z tancovania. Zaslúžene si zo
súťaže odniesli vzácne ocenenie – pohár za druhé miesto v
kategórii country show za tanec
Zlodeji koní (autorkami chore-

dovných kritériách:
vôňa, chuť a údenie.

ografie sú Saška a Lenka Opátové). Potešilo nás to aj preto,
že mladší tanečníci tento rok
postúpili do vyššej kategórie –
vekovej (10 – 15) a boli v nej
vlastne najmladšou partiou Je
to pre nás veľkým povzbudením do ďalšej činnosti. A hlavne
nám to všetkým dodalo chuť a
silu pokračovať ďalej.
-tp-

vzhľad, me a tešíme sa na ďalší ročník.

Poďakovanie patrí aj organizáVíťazom tohto ročníka sa stal torom a sponzorom tejto súťaže,
Juraj Letrich, na druhom mieste bez ktorých by táto tradícia neskončila Marta Blahútová a na trvala toľko rokov.
treťom mieste sa umiestnil Milan Reguly. Víťazom gratuluje-jg-
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Sobota v Roháčoch
V sobotu 13.12. 2014 pred školou v Nižnej opäť zastavil autobus a detí zo ZŠ s MŠ v Nižnej
sa vybrali na výlet do Roháčov.
Naším cieľom bolo navštíviť
pracovisko Horskej záchrannej služby v Zuberci, navštíviť

tórie horských záchranárov, priblížil poslanie a náplň ich práce. Potom nám ukázal techniku
a pomôcky, ktoré záchranári pri
symbolický cintorín obetí hôr svojej práci používajú. Vyvra a previezť sa na sedačkovej cholením bola ukážka výcviku
lanovke.
a vyhľadanie stratenej osoby
záchranárskym psom.
Na horskej záchrannej službe
sa nás ujal Bc. Peter Paľa, ktorý Potom deti dostali balíčky so
deťom porozprával čo-to z his- sladkosťami a po krátkej prestávke a občerstvení sme sa
presunuli na symbolický cintorín obetí hôr, kde sme si spomenuli na ich obete, ale aj na
tých, ktorí pri záchrane ľudí v
horách zahynuli.

väčšina detí takúto jazdu absolvovala po prvý raz. Po vystúpení na vrcholovej stanici sme
sa mohli kochať pohľadmi na
nádherné a zasnežené končiare Roháčov a deti sa vyšantili
v nasnežených kopách snehu.
Rozšantení a plní dojmov sme
opäť nasadli na sedačkovú lanovku a vracali sa naspäť. Ešte
krátka prestávka na občerstvenie a poďme domov.

No a nasledoval zlatý klinec
výletu – sedačková lanovka.
Cestou do lyžiarskeho strediska
Spálená sa deti nevedeli nabažiť snehu, váľali a pohadzovali
sa ním, či stavali snehuliakov.

Tento náš výlet sa mohol uskutočniť vďaka iniciatíve ŠK
ORAVAMAN a finančnej pomoci SCVČ Nižná a OcÚ Nižná.

Vo štvrtok 13.11.2014 sa uskutočnil v telocvični ZŠ s MŠ
Nižná basketbalový turnaj spojený so športovými súťažami.
Zúčastnilo sa ho 20 žiakov, ktorí
boli rozdelení do 4 družstiev.

Víťazi nastúpili: T. Hovančík,
J. Žák, M. Kendrala, F. Kanderka a A. Degan.

Výsledky zápasov:

V hode na kôš z 3 vzdialenosti zvíťazil M.Bútora pred
R.Zaťkom. V 2-taktoch zvíťazil
opäť M. Bútora, pred F. Kanderkom. V driblingu zvíťazil S.
Suľa, pred J. Žákom.

O 13.30 hod. sme sa šťastlivo
vrátili do Nižnej a deti sa rozišli
domov. Veríme, že sa deťom
výlet do Roháčov páčil.

Ďakujeme všetkým zúčastneAsi po polhodinovej prechádz- ným deťom, organizátorom a
ke to prišlo - sedačková la- rodičom za pomoc a vytvorenie
novka. Deti sme rozdelili tak, peknej atmosféry.
aby na každej lavici bol jeden
dospelý. No i tak mali rešpekt,
-dp-

Basketbalový turnaj starší žiaci (8. - 9.ročník)

Čierni - zelení 4:6
Modrí - oranžoví 16:0
Modrí - čierni 6:2
Oranžoví - zelení 0:14
Oranžoví - čierni 0:6
Modrí - zelení 0:0
Konečná tabuľka:
1. Modrí
2. Zelení
3. Čierni
4. Oranžoví
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Ako spestrenie turnaja sme zaradili aj tri súťaže:

Turnaj podporili RZ pri ZŠ s
MŠ Nižná, obec Nižná a MK
ŠPORT Nižná. Poďakovanie
za priamu pomoc počas turnaja
patrí Mgr.Jaroslavovi Suchánkovi.
-mk-
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Miniflorbalový turnaj prípraviek
V utorok 12.12. a 19.12.2014 sa
v telocvični uskutočnil 1.ročník
Vianočného miniflorbalového
turnaja prípraviek. Turnaja sa
zúčastnilo spolu 22 detí, ktoré
spolu odohrali 24 zápasov.

mali tieto naše nádeje väčšiu
radosť z predvedenej hry a z konečných výsledkov. Dostali aj
florbalové loptičky, aby mohli
trénovať aj doma.

Ďakujeme sponzorom: SCVČ
Keďže sa blížili vianočné sviat- Nižná, obci Nižná, RZ pri ZŠ s
ky, organizátori sa dohodli, že MŠ Nižná a MK ŠPORT Nižná.
všetkých účastníkou za predvedené výkony odmenia sym-mkbolicky zlatou medailou, aby

Futbalový turnaj starší žiaci (6. - 9.ročník)

V piatok 14.11.2014 sa uskutočnil na ihrisku s umelou trávou
pri ZŠ Nižná futbalový turnaj,
spojený so športovými súťažami. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov,
ktorí boli rozdelení do 4 družstiev.
Výsledky zápasov:
M. Orava - Kolónia 4:2
Zvyšok sveta - Dedina 4:3
Zvyšok sveta - M. Orava 0:1
Dedina - Kolónia 4:1
Zvyšok sveta - Kolónia 1:1
M. Orava - Dedina 2:1
Konečná tabuľka:
1. Malá Orava
2. Zvyšok sveta

Jesenný bedmintonový turnaj v znamení 40-tky
Dňa 25.10. 2014 sa v telocvični
Základnej školy v Nižnej uskutočnil jubilejný desiaty ročník
jesenného bedmintonového turnaja dospelých v dvojhrách a
štvorhrách. Turnaja sa zúčastnilo 14 mužov a jedna žena. Súboje sa začali v troch skupinách,
ktoré boli veľmi vyrovnané. Vo
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vyraďovacom pavúku sa stretlo
8 najlepších bedmintonistov a
ich súboje priniesli celkom zaujímavé výsledky. Do finále sa
prekvapivo prebojoval najmladší účastník turnaja - Tomáš Žuffa, ktorý vo finále zdolal už unaveného Pavla Žuffu. V súboji
o tretie miesto porazil Šimon

3. Dedina
4. Kolónia
Víťazi nastúpili: M. Bútora, N.
Marcoň, T. Ujmiak, A. Kurcina,
A. Degan a M. Kendrala.
Ako spestrenie turnaja sme zaradili aj dve súťaže:
V presnosti strelby zvíťazil T.
Ujmiak pred M. Bútorom.
V rýchlosti vedenia lopty zvíťazil N. Marcoň pred M. Bútorom.
Turnaj podporili RZ pri ZŠ s
MŠ Nižná, obec Nižná a MK
ŠPORT Nižná.
-Marián Klimčík-

Záborský najstaršieho účastníka
turnaja Miloša Golboňa. Štvorhry vyhrali Tomáš a Pavol Žuffovci, na druhom mieste skončili
Juraj Bača so Šimonom Záborským, tretí boli Ján Kubíček so
Stanom Dedinským.

sa niesol v príjemnej športovej
atmosfére, no hlavne v duchu
osláv štyridsiatych narodenín
nášho kamaráta a zároveň súpera Jaroslava Suchánka. Z
tohto miesta mu chceme všetci
zaželať veľa šťastia a ešte hodne športových výsledkov, no
hlavne veľa, veľa zdravia, aby
nás ešte dlho mohol preháňať
na bedmintonových kurtoch.

Jesenný bedmintonový turnaj

-js-
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Spoločenská rubrika
Narodenie detí:

Odišli od nás:

Viliam Branislav Smith, 18.03.2014
Jakub Kajan, 19.09.2014
Maroš Glončák, 03.10.2014
Timea Hlaučová, 09.10.2014
Patrik Gracík, 27.10.2014
Vanesa Hlubinová, 27.10.2014
Damián Pavol, 30.10.2014
Saša Gracáková, 31.10.2014
Adam Jandura, 06.11.2014
Lukáš Hruška, 08.12.2014
Jakub Domagala, 12.11.2014
Tobias Trošan, 14.12.2014
Martin Šaliga, 22.12.2014
Anna Žuffová, 29.12.2014

Vendelín Haboštiak, 24.10.2014, 80-ročný
Mgr. Milan Ovári, 12.11.2014, 78-ročný
Mária Paľová, 20.11.2014, 84-ročná
Anna Medvecká, 21.11.2014, 79-ročná
Mgr. Viera Habová, 13.12.2014, 73-ročná
Ing. Pavol Zrubec, 30.12.2014, 83-ročný
František Labdík, 4.1.2015, 48-ročný
Ján Lacko, 5.1.2015, 78-ročný
Milan Gruchalák, 11.1.2015, 62-ročný
Ján Jarina, 12.1.2015, 80-ročný
Jaroslava Medvecká, 12.1.2015, 83-ročná
Juraj Špavor, 15.1.2015, 31-ročný
Odpočívajte v pokoji!

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

Blahoželáme:
V mesiacoch november 2014 – január 2015 sa významných životných jubileí dožili títo naši spoluobčania:

55 rokov
Čuchor Štefan, Nová doba 489
Dedinská Oľga, Orličie 759
Gavlák Ivan, Kollárova 626
Hlušková Oľga, Železničná 370
Kajan Milan, Nižná
Komová Lada, Nová doba 504
Labdíková Štefánia, Železničná 369
Lovaštíková Anna, Šoltésovej 645
Ing.Nákačková Marta, Partizánska 100
RNDr.Poláčik Peter, Sama Chalupku 541
Repel Jaroslav, Nová doba 483
Vasekova Mária, Za Vŕškom 691
MUDr.Vilčinská Anna, Na Ostrvke 724
Vraštiaková Anna, Zemianská Dedina 71
60 rokov
Ďubašáková Oľga, Nová doba 499
Chorvátová Jana, Hviezdoslavova 320
Katrenčík Milan, Nová doba 505
Kocoňová Veronika, Za Vŕškom 688
Ing.Korčuška Dušan, Mieru 293
Ing.Medveďová Anna, Hattalova 473
Taraj Martin, Nová doba 503
Tuka Jozef, Hviezdoslavova 171
Vrzguľa Ján, Nová doba 487
Žuffa Anton, Zemianská Dedina 61
Žuffová Helena, Zemianská Dedina 13
65 rokov
Bečková Danka, Za mostom 529
Fuček Ján, Štúrova 450
Kajan Daniel, Jána Hollého 579
Kánová Mária, Za Vŕškom 707

Sobáše
Pavol Vrabček - Slavomíra Žuffová, 15.11.2014
Juraj Malník - RNDr. Beáta Tarageľová PhD., 22.11.2014
Ing. Peter Čajka - Ing. Zuzana Zajacová, 22.11.2014
Miroslav Judiak - Ing. Eva Chomisteková, 22.11.2014
Martin Šaliga - Natália Dolníková, 10.01.2015
Na spoločnej ceste životom želáme veľa zdravia, šťastia,
tolerancie, trpezlivosti a vzájomného porozumenia!

Kubošová Jolana, Hviezdoslavova 325
Maškara Marián, Závodná 462
Regulyová Zdena, Vintiška 83
Sestreneková Oľga, Nová doba 504
Šelingová Júlia, Na Skalke 563
Trnka Ján, Štúrova 454
Vojtek Ján, Železničná 362
Žuffová Antónia, Zemianská Dedina 10
Žuffová Marie, Hviezdoslavova 342

85 rokov
Kachútová Elena, Sama Chalupku 524

70 rokov
Belopotočan Ján, Za mostom 531
Belopotočanová Mária, Štúrova 426
Glutová Marta, Hattalova 477
Jurinová Františka, Družstevná 514
Kocianová Mária, Matúškova 468
Krkošková Jana, Nová doba 483
Lovasová Anna, Matúškova 465
Mahútová Viktória, Nová doba 505
Piechočák Ladislav, Na Skalke 561
Staššáková Štefánia, Nová doba 485
Vaseková Bernardina, Hviezdoslavova 30

95 rokov
Gvorová Mária, Hamuljakova 394

90 rokov
Pacíková Ľudmila, Nová doba 498
Suchánková Blažena, Matúškova 465
92 rokov
Papučíková Katarína, Nová doba 503

75 rokov
Baľák Ján, Za Vŕškom 695
Glasa Viliam, Nová doba 485
Šula Ondrej, Radlinského 146
Žuffová Mária, Železničná 359
80 rokov
Mgr.Droppa Jozef, Štúrova 434
Kamodyová Františka, Nová doba 505
Lešňovský Jozef, Nová doba 487
Ing.Moravec Ignác, Nová doba 502
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Našim jubilantom prajeme všetko len
to najlepšie, zdravie, šťastie a spokojnosť. Hodne životného elánu do ďalších
úspešných rokov Vášho života.
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KRÍŽOVKA PRE ČITATEĽOV NIŽNIANSKYCH OZVIEN

Vylúštenie krížovky zasielajte na adresu: noviny@nizna.sk alebo na adresu Nižnianske ozveny, Obecný úrad Nižná. Prosíme zasielateľov
mailov, aby napísali do správy svoje meno a adresu, inak mail nebude akceptovaný.Výherca obdrží od OcÚ vecnú cenu. Znenie krížovky z čísla 2/2014: „Keď ste na konci s argumentmi môžete ešte začať nadávať“. Vylosovaným výhercom sa stáva p. Marek Šangala z
ulice Šoltésová 651. Gratulujeme!
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