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Na telo starostu

mala byť zverejnená výzva na
budovanie sociálnej infraštruktúry, kde sa budeme uchádzať o
podporu na výstavbu opatrovaAko pokračuje rekonštrukcia teľského domu (do veľkosti maplavárne?
lého rodinného domu pre malý
počet klientov (s lôžkami), ale
Ak tohto roku vyjde výzva, do aj ako denný stacionár.
ktorej by sme sa mohli zapojiť,
budeme sa uchádzať o dotáciu Bude obec zabezpečovať aj
z eurofondov. Zatiaľ pripravu- rozvoz stravy pre dôchodcov?
jeme demontáž starej strechy,
teda chceme zachrániť teleso Sme pripravení aj od zajtra.
stavby plavárne. Potom pripra- Môžeme nakúpiť primeraný
víme zníženie obvodových mú- počet obedárov. Zvažujeme aj
rov aj s vencom. Tieto stavebné kúpu vozidla vhodného na rozúpravy sme schopní urobiť aj voz stravy. Zatiaľ je len nejaká
sami, teda za primeranú nízku požiadavka na rozvoz stravy
cenu. Potom, ak budú eurofon- napríklad do Zemianskej Dedidy, nemáme nad čím rozmýšľať, ny. Treba však oficiálny zoznam
budeme prekrývať a rekonštru- žiadateľov, ktorý ešte nie je doovať celú plaváreň. Ak však ne- tvorený.
budú, budeme sa snažiť „prestrešenie“ dokončiť z vlastných Prečo sú časté výpadky MMDS
zdrojov. To všetko podlieha signálu?
dôkladnému zváženiu všetkých
zainteresovaných, aby sme aj Myslím si, že sme aj v našich
zachránili majetok, ale aby sme novinách dosť popísali o tom,
si zároveň nenarobili veľké dlhy prečo tomu tak je. Nie je podo budúcna.
trebné to dookola opakovať.
Jedno je podstatné, obec bude
V obci rastie počet občanov v prevádzkovať šírenie signálu
dôchodkovom veku, ktorí žijú MMDS dovtedy, dokedy to prisami a potrebujú opateru. Akú merane unesie.
pomoc zo strany obce môžu
očakávať?Plánuje sa v obci Ako je zabezpečené upratovarealizácia denného stacioná- nie a čistota v obci?
ra?
Čistota a údržba verejných
Zatiaľ obec nemá vhodné priestranstiev patrí do vienpriestory na umiestnenie denné- ka Technických služieb Nižná.
ho stacionára pre starších spo- Hlavné upratovacie práce sa
luobčanov. Ak sa také priestory každoročne robia na jar pred
naskytnú, potom budeme určite Veľkou nocou, pred Pltníckymi
uvažovať a zároveň veľmi dob- dňami alebo pred dôležitými
re zvažovať realizáciu takéhoto spoločenskými udalosťami v
zariadenia aj z pohľadu jeho obci (väčšinou patronát nad
náročnosti a prípadnej, aj fi- týmto upratovaním majú už tranančnej únosnosti pre obec, dične naši dôchodcovia). Na jar
ale aj pre klientov. Tento rok by sa zametajú miestne komuniká-

cie aj pomocou techniky, ale aj
ručne. Niektoré priestranstvá
si udržiavajú priamo občania
bývajúci v ich okolí a zároveň
dbajú o to, aby poriadok bol aj
udržiavaný. Poriadok nemôže
byť len otázkou upratovania,
ale aj jeho udržiavania. Často
sa stáva, že my občania v piatok
poobede alebo v sobotu vyložíme odpad ku kontajnerom. Poväčšine je to odpad, ktorý má
byť zavezený na zberný dvor a
odseparovaný (máme zberný
dvor). Ale nie je problém zavolať starostovi alebo riaditeľovi
TS, aby sa pristavila vlečka aj
na víkend. Technické služby cez
víkend nepracujú. Potom celý
víkend to vypadá tak, že je v
obci neporiadok. Keby všetko
stálo iba na Technických službách, tak poriadok neudržia
na požadovanej úrovni. Každý občan sa musí primeraným
spôsobom starať o poriadok vo
svojom okolí. To isté platí aj o
cintoríne, školách a ostatných
priestranstvách, ktoré sú trochu
viac v našej pozornosti. Nikto
predsa nechce bývať na „smetisku“. Nestačí sedieť za oknom
a kritizovať, čo kto a ako má
robiť. Treba ešte povedať, že na
začiatku roku nám začala v obci
vyvážať komunálny odpad a separovaný zber iná firma. Boli aj
počiatočné problémy s identifikáciou nádob a podobne.Prípadne podľa potreby doladíme
ešte počet nádob. Toto sú problémy, ktoré ale rýchlo zaniknú
a zber komunálneho odpadu a
separácia budú by mali byť bezproblémové a lacnejšie.

tí, môže sa obrátiť telefonicky
na zamestnancov zberného dvora alebo priamo na mňa. Podľa
zistených skutočností prijmem
nápravné opatrenia.
Kedy bude opravená cesta (nie
zalátané diery)na Vintiške?
To skutočne neviem. Ak sa vytvorí časový a hlavne finančný
priestor, tak ju opravovať budeme. Zatiaľ ju môžeme len ako
sa hovorí zaplátať. Podotýkam,
že takýchto „problematických“
komunikácií je v Nižnej veľa
a zároveň niektoré nové domy
a nová výstavba nemajú cestu
žiadnu. Treba citlivo posudzovať naliehavosť a dôležitosť
jednotlivých opráv alebo výstavbu nových komunikácií.
Čo s rozbitou cestou v úseku
od bytovky 505 po poštu?
Budeme ju opravovať.
Bytovky, ktoré boli skolaudované do r. 2005 môžu požiadať
o štátnu dotácia na zateplenie.
Plánuje obec využitie tejto
možnosti?

Áno, bude výzva na zateplenie a
modernizáciu verejných budov
z operačného programu kvalita
životného prostredia. Určite sa
do nej zapojíme, hlavne v prípade bytovky 777 (pri „Pejrakovi“), ktorá nie je ani zateplená,
strecha je v katastrofálnom stave a taktiež tam treba vymeniť
okná. Je poľutovaniahodné, že
obec musí odstraňovať takmer
havarijný stav iba 10-ročnej
Prečo je počas otváracích ho- bytovky. Ak nám eurofondy nedín zatvorený zberný dvor?
dajú, tak to budeme musieť platiť z vlastného rozpočtu.
Ak niekto takúto skutočnosť zis-mr-

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na svojom zasadnutí dňa
17.3.2015 zobralo na vedomie:
- kontrolu uznesení OcZ,
- odpovede na interpelácie,
- žiadosti občanov a právnických osôb,
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce
Nižná za rok 2015,
- správu hlavnej kontrolórky
o kontrolnej činnosti za rok
2014,
- návrhy rozpočtu Obce Nižná
na roky 2016 a 2017,
- ponuku spoločnosti OMOSS
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s.r.o., Osadská 67/15, 028 01
Trstená na odpredaj bytov v bytovom dome s.č.262 a ponuku
spoločnosti M-DOBAL, s.r.o.,
Nábrežie priehrady č.1160,
029 01 Námestovo na odpredaj
bytov v bytovom dome s.č.570
s tým, že obecné zastupiteľstvo
sa v najbližších dvoch rokoch
týmito žiadosťami zaoberať
nebude.
Na tomto zasadnutí ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo:
- správu o hospodárení ZŠ s
MŠ v Nižnej za rok 2014,

- správu o hospodárení ZUŠ v
Nižnej za rok 2014,
- programový rozpočet Obce
Nižná na rok 2015 - 2017,
- plány práce komisií pri OcZ a
Občianskeho výboru Zemianska Dedina na rok 2015,
- po prerokovaní ponuky spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11
Žilina, predaj cenných papierov - akcií vydaných v zaknihovanej podobe na meno vo
vlastníctve Obce Nižná a to ISIN:SK1110001270 v počte 22
kusov, menovitá hodnota jednej akcie vo výške 399,-EUR

Ročník 30/číslo 2/Apríl 2015

za kúpnu cenu jednej akcie vo
výške 600,-EUR spoločnosti
Prima banka Slovensko, a.s.,
Hodžova 11, 010 11 Žilina,
IČO:31575951 z dôvodu, že,
za posledné roky neboli z akcii
žiadne dividendy a obec dokáže získané finančné prostriedky využiť účelnejšie. Celková
kúpna cena za vyššie uvedené
akcie predstavuje 13200,-EUR,
pričom bude vyplatená do 7 dní
odo dňa zadania príkazu na registráciu prevodu akcií predávajúcim Obcou Nižná,
- zámer zameniť bez vzájomného finančného vyrovnania
časť obecného pozemku reg.
CKN parcela č.445 o výmere
927m2, druh: trvalé trávne porasty v k.ú. Zemianska Dedina,
ktorá podľa geometrického plá-
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nu č.25/2015 zo dňa 26.2.2015
vyhotoveného
Ing.Andrejom
Mažárim, J.Hertela 284/2,
02801 Trstená, IČO:40610080
predstavuje pozemok - parcelu
diel č.2 o výmere 91m2 s časťou pozemku reg. CKN parcela
č.444 o výmere 1148m2, druh:
trvalé trávne porasty v k.ú.Zemianska Dedina vo vlastníctve
Petra Žuffu, Zemianska Dedina
13, Nižná, ktorá podľa tohto istého GP predstavuje pozemok parcelu diel č.3 o výmere 91m2
z dôvodu, že pozemok - parcelu
diel č.2 o výmere 91m2 dlhodobo užíva Peter Žuffa, pričom
pričlením pozemku - parcela diel č.3 o výmere 91m2 ku
obecnému pozemku reg. CKN
parcela č.445 vznikne takmer
súvislý obdĺžnikový pozemok
využiteľný na stavebné účely.
Náklady spojené s vyhotovením
geometrického plánu uhradí Peter Žuffa a náklady spojené s
vyhotovením zmluvy a poplatok
z návrhu na vklad do katastra
uhradí obec,
- súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete a
umiestnením optickej účastníckej krabice na nehnuteľnostiach
vo vlastníctve obce bezodplatne v rámci stavby s pracovným
označením: FTTx Nižná nad
Oravou v zmysle predloženého projektu, ktorá sa po jej
sprevádzkovaní stane súčasťou
verejnej elektronickej komunikačnej siete prevádzkovanej
spoločnosťou Slovak Telekom,
a. s., podľa zákona č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách,
- nájomné za miesto na umiestnenie včelárskeho kočovného
voza o rozmeroch 7mx2,2m na
pozemku reg. CKN p.č.953/4,
druh: ostatné plochy o výmere 1426m2, k.u.Nižná za oplotením bývalého areálu OTF v
smere na Tvrdošín pre Jána Regulyho, Mila Urbana 126, 027
43 Nižná vo výške 1,-EURO/
ročne na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou
z dôvodu podpory včelárstva v
obci.
Ďalej na tomto zasadnutí zvolilo za hlavného kontrolóra obce
Nižná Ing.Máriu Kurcinovú s
účinnosťou od 1.4.2015 a za
člena komisie sociálnej, zdravotnej a dôchodcov Martu
Morávkovú s účinnosťou od
1.4.2015.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na svojom zasadnutí dňa
8.4.2015 zobralo na vedomie:

- kontrolu uznesení OcZ,
- odpovede na interpelácie,
- žiadosti občanov a právnických osôb,
- stanoviská komisie výstavby,
územného plánovania a dopravy ku žiadostiam občanov a
právnických osôb,
- správu o obstarávaní a prerokovaní návrhu Územného plánu obce Nižná,
- prehľad pripomienok k návrhu Územného plánu obce Nižná.
Na tomto zasadnutí ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo:
- územný plán obce Nižná,
- všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2015 o záväzných častiach Územného
plánu obce Nižná,
- zámenu bez vzájomného finančného vyrovnania
časti
obecného pozemku parcela reg.
CKN č.445 o výmere 927m2,
druh: trvalé trávne porasty v
k.ú. Zemianska Dedina, ktorá podľa geometrického plánu
č.25/2015 zo dňa 26.2.2015
vyhotoveného Ing. Andrejom
Mažárim, J.Hertela 284/2,
02801 Trstená, IČO:40610080
predstavuje pozemok - parcelu
diel č.2 o výmere 91m2 s časťou pozemku parcela reg. CKN
č.444 o výmere 1148m2, druh:
trvalé trávne porasty v k.ú.Zemianska Dedina vo vlastníctve
Petra Žuffu, Zemianska Dedina
13, 027 43 Nižná, ktorá podľa
tohto istého GP predstavuje pozemok - parcelu diel č.3
o výmere 91m2 z dôvodu, že
pozemok - parcelu diel č.2 o
výmere 91m2 dlhodobo užíva
Peter Žuffa, pričom pričlením
pozemku - parcela diel č.3 o
výmere 91m2 ku obecnému
pozemku parcela reg. CKN
č.445 vznikne takmer súvislý
obdĺžnikový pozemok využiteľný na stavebné účely. Náklady spojené s vyhotovením
geometrického plánu uhradí
Peter Žuffa a náklady spojené
s vyhotovením zmluvy a poplatok z návrhu na vklad do
katastra uhradí obec.
- realizáciu projektu „Modernizácia obecného úradu a domu
kultúry s dôrazom na zníženie
energetickej náročnosti objektu“ obcou Nižná,
- spracovanie Plánu hospodárskeho rozvoja obce Nižná v
spolupráci s obcou Podbiel, ak
to bude pre obe obce finančne
výhodnejšie a obec Podbiel s
tým bude súhlasiť,
- rušenie uznesenia č.3/13/2015
a prenájom časti voľných nebytových priestorov v budove
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č.493 na ulici Nová doba pre
Lenku Molitorisovú, Podbiel
160, Podbiel za účelom prevádzky obchodu - predaj darčekových predmetov za nájomné
podľa schváleného sadzobníka,
- podanie projektu „Revitalizácia verejného osvetlenia –
II.etapa“ s 5% účasťou obce na
celkových nákladoch,
- prejednanie dôležitých predajov, zámien a prenájmov obecných nehnuteľností vopred v
pracovnej komisii zloženej z
poslancov obecného zastupiteľstva,
- prenájom obecných nehnuteľností v k.ú.Nižná, a to:
a) pozemku reg. CKN parcela
č. 914/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1289 m2,
b) pozemku reg. CKN parcela
č. 914/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1739 m2,
c) pozemku reg. CKN parcela
č. 914/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1057 m2,
d) pozemku reg. CKN parcela
č. 914/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o
výmere 440 m2,
e) pozemku reg. CKN parcela
č. 914/7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o
výmere 19 m2,
f) 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.,
g) 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.,
h) 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.,
ch) stavby – sklad náradia bez
prideleného s. č. postavenú na
pozemku reg. CKN parcela
p.č.914/8,
i) stavby – garáž bez prideleného s. č. postavenú na pozemku
reg. CKN p.č 914/9,
j) stavby – dielne bez prideleného s. č. postavenúj na pozemku reg. CKN č. 914/11,
občianskemu združeniu Oravské tenisové centrum so sídlom: Lesná 1012, 027 43
Nižná, zastúpené predsedom
Máriom Tarčákom 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.decembra
2015 s jednomesačnou výpovednou lehotou za nájomné
vo výške 1500,-EUR z dôvodu
podpory rozvoja a popularizácie tenisu v obci za nasledovných podmienok:
- počas prevádzkových hodín
tenisových kurtov v mesiacoch
školského roka v dopoludňajších
hodinách v rámci hodín telesnej výchovy poskytne nájomca
tenisový areál na účely výučby
základov tenisu pre žiakov ZŠ
s MŠ Nižná, Nová Doba 482,
027 43 Nižná,
- počas prevádzkových hodín
tenisových kurtov budú mať
občania obce Nižná s trvalým
pobytom na území obce vyhradený ku využívaniu minimálne
jeden označený tenisový kurt,
- všetky poplatky za energie
súvisiace s prevádzkovaním tenisových kurtov a prenajatých
nehnuteľností hradí nájomca,
- maximálny poplatok za používanie tenisových kurtov pre
občana obce Nižná s trvalým
pobytom na území obce počas
prevádzkových hodín tenisových kurtov bude:
- v dňoch pondelok až piatok do
14.00 hod. vo výške 1,70EUR/
hod.,
- v dňoch pondelok až piatok po
14.00 hod. vo výške 2,30EUR/
hod.,
- v sobotu, nedeľu a sviatky vo
výške 3EUR/hod.
Obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí neschválilo osadenie reklamného zariadenia o
výške 12,30m s tromi reklamnými plochami o rozmeroch
1,15mx4m a jednu o rozmere
1,42mx5m na pozemku parcela
reg. CKN č.712/1 pri predajni
MADEX, s.r.o. spoločnosťou
TEMPO KONDELA, s.r.o.,
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 409 154 a neschválilo žiadosť spoločnosti FruitKo s.r.o., Medvedzie
140/20, 027 44 Tvrdošín o nájom časti pozemku parcela reg.
CKN č.809/1 pri autobusovom
nástupišti vedľa stánku s pečivom na celoročný stánkový
predaj ovocia a zeleniny a iného potravinového tovaru.
JUDr.Jozef Šveda, prednosta,
Ing.Jaroslav Rosina, starosta
obce
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Revízia, čistenie a kontrola komínov
Dôležité a potrebné informácie
pre občanov, ktorí vo svojich
domácnostiach, firmách, penziónoch, chatách používajú komíny (murované, rekonštruované, kovové, plastové a iné), do
ktorých sú pripojené spotrebiče
(pece, kotly) na pevné, plynové
a tekuté palivo.
Chcete mať bezpečný komín?
Pravidelné čistenie a kontrola
komína, ktorú vykonáva kominár, vám prináša množstvo výhod:
- bezpečnosť komína,
- prevenciu pred požiarmi,
- splnenie zákonnej povinnosti,
- kontrolnú správu, ktorú môžu
vyžadovať poisťovne v prípade
požiaru následkom zlého stavu
komína.
Splňte si zákonnú povinnosť:
Vyhláška č. 4012/2007 Z. z.,
§ 20 (1) Komín sa musí udržia-

vať v dobrom technickom stave
a musí byť zabezpečená jeho
pravidelná kontrola a čistenie.
§ 14 (3) Komín a dymovod musia byť vyhotovené tak, aby sa v
nich mohla vykonávať kontrola
a čistenie
§ 14 (4) Stavebné riešenie objektu musí byť vyhotovené tak,
aby umožňovalo bezpečný prístup ku komínu, k dymovodu a
k ich čistiacim otvorom. Ak je
čistiacim otvorom ústie komína,
treba zabezpečiť bezpečný prí-

stup aj k tomuto ústiu.
§ 17 (1) Ak umiestnenie otvorov na kontrolu, čistenie a meranie v komíne nie je určené v
technickej norme, ich umiestnenie určí zhotoviteľ komína.
Vzájomná vzdialenosť otvorov
na kontrolu a čistenie v komíne
s priezorom dymovej cesty menej ako 0,1 m2 môže byť najviac 6m.

Čo zahŕňa čistenie a kontrola
komína?
Spriechodnenie
komínového
priechodu a dymovodu,
kontrolu telies komína, dymovodu a spotrebiča, najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej
funkcie spalinovej cesty.

Aké doklady vystaví komi- kontrolu voľného prístupu a
bezpečného prístupu ku komínár?
nu a k dymovodu, ich čistiacim
Potvrdenie o vykonaní čistenia miestam a k spotrebiču.
a kontroly komína – kominár
vám ho vystaví každý rok po Kontrolu na vyčistenie komína
vykonaní kontroly a čistenia si môžete objednať na č. 0907
417 007.
komína a dymovodu.
Výkon spotrebiča pripojeného
na komín

Typ používaného paliva
Tuhé alebo kvapalné palivá
Plynné palivá a komín je bez vložky
Plynné palivá a komín je s vložkou
Tuhé alebo kvapalné palivá
Plynné palivá

viac ako 50 kW
menej ako 50 kW

Čistenie komína
1 x 4 mesiace
1 x 6 mesiacov
1 x ročne
1 x 2 mesiace
1 x 6 mesiacov

Zaujímavé informácie vytiahnuté z evidencie obyvateľstva Obce Nižná
Obec Nižná k 31.3.2015 eviduje
3987 obyvateľov prihlásených
na trvalý pobyt, z toho je 1973
mužov a 2014 žien.
V Nižnej máme obyvateľov s 158
mužskými menami. Najviac mužov nesie meno Jozef, Ján, Peter,
Michal, Martin, Miroslav, Juraj,Marek, Milan, Pavol, František,
Tomáš, Marián, Štefan, Jaroslav,
Ľubomír, Anton, Lukáš, Jakub,
Dušan, Miloš Daniel, Patrik,
Vladimír, Matúš. Taktiež evidujeme 25 mužov s menom Dávid
a Roman. 23 s menom Matej, 21
s menom Andrej, Ladislav a Rastislav. 20 s menom Filip a Ivan,
19 s menom Adam, 18 s menom
Alojz, 14 s menom Adrián, Ľudovít a Marcel, 13 s menom Šimon,
12 s menom Branislav, Eduard a
Samuel, 11 s menom Igor, Róbert
a Stanislav, 10 s menom Ľuboš,
Ondrej a Rudolf, 9 s menom Dominik, Mário, Maroš a Radovan,
8 s menom Tibor, Viliam a Zdeno,
7 s menom Denis, Erik a Július,
6 s menom Cyril, Emil, Eugen a
Timotej, 5 s menom Alex, Damian, Emanuel, Karol, Kristián,
Leonard, Oliver a Tobias, 4 s menom Dalibor, Leo, Nikolas, Radoslav, Viktor a Zdenko, 3 s menom Blažej, Ferdinand, Henrich,
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Ignác, Marko, Richard, Václav,
2 s menom Alexander, Augustín,
Dárius, Ervín, Gustáv, Jaromír,
Jerguš, Klement, Libor, Maxim, Slavomír, Thomas, Tobiaš,
Vladislav a Vojtech, 1 s menom
Admir, Albín, Andrej Rafael, Antonín, Aurel, Bedrich, Benedikt,
Benjamín, Bohdan, Bohuslav,
Bystrík, Dan, Dávid Mauro, Dionyz, Dobroslav, Enriko, Filip
Carlos, Filip Eliáš, Filip Roman,
Gabriel, Gregor, Heiko, Jarolím,
Julius, Kevin, Konštantín, LucasDieter, Lucas Leon, Lukas, Martin Ján, Matúš Filip, Maximilián
Carlo, Metod, Michael, Miloslav,
Mladen, Mojmír, Nicolas, Norbert, Osvald, Peter Dávid, Philip,
Radomír, Rosan Dávid, Samir,
Sebastián, Silvester, Simon, Slavoj, Šimon Jozef, Tadeaš, Timotej
Philip, Uroš, Viliam Alex, Viliam
Branislav, Vincent, Vincenzo,
Vlastimil, Zdenko a Zoran.
V Nižnej máme obyvateľky s 252
ženskými menami. Najviac žien
nesie meno Mária, Anna, Jana,
Eva, Katarína, Monika, Marta,
Zuzana, Veronika, Lucia, Daniela, Martina, Oľga, Helena, Miroslava, Antónia, Kristína, Alena,
Renáta, Terézia, Elena, Erika,
Janka, Simona, Andrea, Micha-

ela.Taktiež evidujeme 19 žien s
menom Júlia, Lenka a Tatiana,
18 s menom Alžbeta, Gabriela,
Ľudmila a Viera, 16 s menom
Alexandra, Ľubica, Margita a Nikola, 15 s menomSilvia, 14 s menom Petra, 13 s menom Dominika a Ivana, 12 s menomBarbora,
Emília, Valéria, Viktória a Vlasta,
11 s menom Iveta, 10 s menom
Darina, Irena, Karin a Natália, 9
s menom Jarmila a Štefánia, 8 s
menomBožena, Lívia, Ľubomíra, Magdaléna, Marcela, Miriam,
Zdena a Zdenka, 7 s menom Adriána, Františka, Klaudia, Marianna a Soňa, 6 s menom Alojzia,
Angela, Augustína, Beáta, Cecília, Ema, Jozefa, Sofia a Vanesa,
5 s menom Agneša, Anežka, Beata, Dagmar, Dana, Edita, Jolana,
Nela, Nina, Patrícia, Romana,
Ružena a Stanislava, 4 s menom
Adela, Adriana, Alica, Danka,
Daša, Denisa, Ingrid, Karolína,
Laura, Lea, Margaréta, Miriama,
Sabína, Sára, Slávka, Timea a Žofia, 3 s menom Albína, Anastázia,
Blanka, Diana, Gizela, Jaroslava,
Juliana, Klára, Mariana, Paula,
Rebeka, Rozália, Táňa aZita, 2
s menomAgáta, Agnesa, Aneta,
Angelika, Bernardina, Blažena,
Cyntia, Eleonóra, Eliška, Hana,
Henrieta, Ivona, Justína, Lada,

Libuša, Lýdia, Milada, Nadežda,
Nikoleta, Paulína, Radka, Radovana, Sandra, Stela, Šarlota,
Tamara, Viola a Vladimíra, 1 s
menomAaliyah Rose, Alica Mária, Amália, Amela, Anika, Anita,
Anna Mária, Annamária, Apolónia, Augusta, Barbara, Benita,
Bianka, Bianka Mária, Bibiána,
Blandína, Dagmara, Danica, Danijela, Danuša, Dorota, Drahoslava, Dušana, Ela, Ela Mária,
Elisabeth, Ella, EmilieTerezia,
Emilija, Emma, Estera, Fatima,
Filoména, Franziska, Frederika,
Giulia, Hildegarda, Hyacinta,
Chiara, Ilona, Ivana Anna, Ivica,
Jozefína, Kamila, Karin Benita,
Karina, Kateřina, Klementína,
Korina, Kvetoslava, Lea Glória,
Liana, Lili, Liliana, Linda, Lívia
Maria, Lujza, Magda, Marie, Márie, Marika, Marína, Matilda, Melánia, Melinda, Michala, Miroslava Mária, Naďa, Natali, Nedeljka,
Nicol, Nicolette, Oxana, Paulina,
Pavlína, Petronela, Radoslava,
Ráchel Mária, Rebeca Anna, Rebeka Mária, Regina, Roxana, Sabina, Salome, Sára Mária, Sarah,
Saša, Serafína, Slavka, Slavomíra, Sophie, Suzana, Šárka Alica,
Tamara Lujza, Tereza, Terezka,
Vanesa Martina, Victoria, Vilma,
Vlastimila, Zara, Zoe a Žaneta.
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Mená, aké dávali deťom od Dedinský Peter, Gracák Juraj,
roku 2010
Jurina Pavol, Kajan Ľubomír,
Kajan Michal, Kajanová Anna,
Rodičia pomenovali svoje deti Kajanová Jana, Kristofčáková
narodené od 1.1.2010 po súčas- Mária, Kubinec Jozef, Kuboš
nosť týmito menami:
Ján, Kubošová Ľudmila, Lonek
Jozef, Nákačka Jozef, Nákačka
7 chlapcov s menom Jakub, 6 s Marek, Pazúriková Mária, Remenom Patrik, 5 s menom Adam guly Jozef, Reguly Juraj, Reguly
a Filip, 4 s menom Martin a Ma- Peter, Regulyová Anna, Regutej, 3 s menom Adrián, Dávid, lyová Augustína, Šveda Jozef,
Marek, Matúš, Samuel a Tobias, Tuková Mária, Vaseková Kata2 s menom Alex, Damián, Lukáš, rína, Vilčinský Jozef, Žák Peter,
Michal, Oliver, Pavol, Rastislav, Žáková Daniela, Žuffa Emanuel,
Šimon a Tomáš, 1 s menom Ale- Žuffa Michal a Žuffová Ivana,
xander, Andrej, Andrej Rafael, 2 s menom Bača Juraj, Bačová
Aurel, Benjamín, Daniel, Dárius, Mária, Belopotočanová Mária,
Denis, Erik, Igor, Ján, Julius, Bolibruchová M ária, Bologová
Juraj, Leo, LucasDieter, Lukas, Monika, Branická Mária, BraMarko, Maroš, Maxim, Michael, nický Jozef, Cvoliga Michal,
Miloš, Robert, Sebastián, Štefan, Dedinská Alexandra, Dedinská
Viliam Branislav a Vincenzo.
Elena, Dedinská Oľga, Dedinská
Viera, Dedinský Jozef, Domi5 dievčat s menom Viktória, 4 ňák Ladislav, Drozdová Terés menom Vanesa, 3 s menom zia, Ďurošková Mária, Franková
Ema, Karin, Nela a Tatiana, 2 s Eva, Hlavajová Mária, Hulejová
menom Alica, Anna, Karolína, Oľga, Kajan Jakub, Kajanová
Klaudia, Kristína, Laura, Lucia, Ľudmila, Kajanová Mária, Kičin
Mária, Nikola, Simona, Sofia, Ján, Kováč Milan, Kováčik Ján,
Stela a Zuzana, 1 s menom Aa- Kováčik Michal, Kováčiková
liyah Rose, Adela, Alexandra, Anna, Kováčiková Mária, KoAlžbeta, Anna Mária, Bianka, váčiková Michaela, Kováčiková
Bianka Mária, Cyntia, Daniela, Veronika, Kováliková Lenka,
Diana, Dominika, Ela, Ela Má- Kratoň Martin, Kratoňová Karia, Ella, EmilieTerezia, Emilija, tarína, Kubalová Veronika, KuGiulia, Hana, Jana, Juliana, Lili, binec Dominik, Kubinec Marek,
Linda, Ľubica, Margaréta, Melá- Kuboš Daniel, Kuboš Juraj, Kunia, Melinda, Michaela, Miriam, bošová Anna, Kubošová Lucia,
Miroslava, Monika, Natali, Na- Kubošová Martina, Kubošová
tália, Nina, Oxana, Patrícia, Rá- Zuzana, Labdíková Mária, Latka
chel Mária, Rebeka Mária, Sára, Jozef, Latková Anna, Lukáčik
Sára Mária, Sarah, Saša, Slávka, Eduard, Lukáčiková Jana, LukáSoňa, Tamara, Táňa, Terezka, Ti- čiková Mária, Medvecká Marta,
mea, Veronika, Zara, Zoe.
Nákačka Marcel, Nákačka Matúš, Nákačka Peter, Nákačková
V Nižnej evidujeme obyvateľov Jana, Nákačková Lucia, Nákačs rovnakým menom a priezvis- ková Mária, Nákačková Martikom, pričom z toho je 448 oby- na, Paľa Martin, Pavčo Martin,
vateľov v rodinnom príbuzenstve Petričková Mária, Reguly Ján,
1. stupňa: matka a dcéra = 51 x, Reguly Michal, Reguly Pavol,
otec a syn = 173 x.
Reguly Tomáš, Reguly Vladimír, Reguly Zdenko, Regulyová
Zároveň sa v obci vyskytujú 3 Adriána, Regulyová Božena, Reprípady, kedy sa v rodine „dedí“ gulyová Erika, Regulyová Jana,
krstné mužské meno. Týka sa to Regulyová Katarína, Regulyová
rodiny pána Juraja Hubu, Daniela Ľubica, Regulyová Mária, ReguLabdíka a Jozefa Štepanovského, lyová Miroslava, Rentková Mákde sú rovnakého mena a priez- ria, Rentková Monika, Štecová
viska otec, syn a aj starý otec.
Anna, Šurin Jakub, Tomaga Peter, Tuka Michal, Tuka Peter, UlBez ohľadu na rodinnú prísluš- richová Anna, Vasek Jan, Vasek
nosť v obci evidujeme 11 oby- Ľubomír, Vasek Miroslav, Vasevateľov s menom Žuffa Jozef, kova Anna, Vaseková Antónia,
11 s menom Žuffová Mária, 8 s Vasekova Oľga, Záhorcova Hemenom Žuffová Anna, 7 s me- lena, Žák Marcel, Žáková Mária,
nom Žuffa Ján, 6 s menom Žuffa Žuffa Cyril, Žuffa Miroslav, ŽufPeter, 5 s menom Dedinský Ma- fa Pavol, Žuffová Alžbeta, Žufrek a Žuffa Martin, 4 s menom fová Antónia, Žuffová Daniela,
Dedinská Mária, Kubincová Žuffová Helena, Žuffová Jana,
Mária, Reguly Milan, Vilčinská Žuffová Ľubomíra, Žuffová
Anna, Žák Jozef, Žuffa Juraj, Margita, Žuffová Marta, Žuffová
Žuffa Marek, Žuffa Tomáš a Simona, Žuffová Tatiana, ŽuffoŽuffová Lucia, 3 s menom Bača vá Terézia a Žuffová Veronika.
Jaroslav, Dedinský Ján, Dedinský Jaroslav, Dedinský Michal,
-vl-

Nižnianske ozveny Ročník 30/číslo 2/Apríl 2015

5

Výročné rokovanie okresnej organizácie JDS Tvrdošín
Rokovanie sa uskutočnilo v
príjemnom prostredí Domu
kultúry v Nižnej za účasti 31
delegátov z troch ZO JDS v
Nižnej, Trstenej a Podbieli.
Rovnako boli prítomní aj vzácni predstavitelia a delegáti z
KO JDS. Účastníkom výbor
OO JDS predložil obsiahly
pracovný program rokovania, v ktorom nechýbalo ani
kultúrne vystúpenie žiakov
Základnej umeleckej školy
Nižná a chutné občerstvenie.
Táto okresná organizácia bola
obnovená v roku 2011 po vytvorení základnej organizácii
v Podbieli, čím sa splnila podmienka organizačných Stanov
JDS, aby boli minimálne tri základné organizácie pre založenie okresnej. Dovtedy od roku
2006 túto funkciu suplovala
okresná organizácia Námestovo a úspešne. Ako dokumentovala správa o činnosti OO JDS
Tvrdošín, bolo jej obnovenie
veľkým prínosom pre všetkých dôchodcov okresu Tvrdošín vďaka akcieschopnosti
jej výboru. Správu predniesla
predsedníčka organizácie pani

Mgr. Mária Ďurecová za roky
2011 až 2014. Organizácia má
teraz vyše 500 registrovaných
členov, ale svojím programom
a aktivitami oslovuje všetkých
dôchodcov okresu. Základnou
charakteristikou správy bola
skutočnosť, že sa realizuje aktívna spolupráca so základnými organizáciami pri plnení ich
programov, ktoré tiež obsahovo obohacuje a rozširuje. Tak
tomu je predovšetkým pri realizácii kultúrnych, športových
a zdravotných podujatiach, ako
boli:
- návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici, (trikrát),
- spevácke súťaže až po postup
na celoslovenskú súťaž v Trenčíne,
- kultúrno-spoločenské stretnutie seniorov v rámci mesiaca
Úcta k starším za účasti aj dôchodcov z okolitých obcí,
- turisticko-športový deň v Roháčoch za účasti 147 seniorov
nielen z nášho okresu, ale aj z

Bytče, Žiliny, Martina a Ružomberka,

kolkoch a tiež poznávacie zájazdy po Slovensku.

- každoročne sa organizujú
športové hry, ktoré trvajú tri
dni v šachovom turnaji, stolnotenisovom a v atletických
disciplínach,

Skutočnosť dokumentuje, že
takúto činnosť ZO JDS a OO
JDS dôchodcovia prijali za
svoju a početne sa na nej zúčastňujú. Pritom každá akcia
má dobrú organizačnú úroveň,
dôstojnosť a musí prinášať úžitok pre účastníkov na osvieženie tela i ducha. Na výročnom
rokovaní sa zúčastnil aj delegát
z KO JDS pán Kozák a starosta
obce Nižná pán Ing. J. Rosina,
obce Podbiel pán S. Korčuška
a za SMER pán J. Ďubjak. Z
ich vystúpení, ako aj z celej
diskusie vystupuje konštatovanie, že účinkovanie JDS v regióne Horná Orava je vysoko
prepotrebné a stal sa neodmysliteľnou súčasťou aj v úlohách
samosprávy pri zabezpečovaní
dôstojného života dôchodcov.
Preto takúto činnosť a spoluprácu treba si vážiť a žičlivo
podporovať.

- v tomto roku sa tiež uskutočnili zimné športové hry za
účasti 68 seniorov v disciplíne
slalom, beh a sánkovanie na
vreci.
Okrem uvedených aktivít realizujú základné organizácie
podujatia pre dôchodcov okresu Tvrdošín, ba aj Námestovo:
- ZO Nižná každoročne v mesiaci február organizuje veľkolepú Senior párty aj pre dôchodcov z okolitých obcí,
- ZO Podbiel uskutočnila celodenný zájazd na kúpanie v
Tatralandii a na Floru do Olomouca,

Ladislav Ďuroška, účastník
rokovania

- MsO Trstená každoročne
organizuje seniorsky turnaj v

Odmlka zvonov ich veľkonočný hlahol a svedectvo viery
Čože to svieti na kopci nad
dedinou? Jeden povie Kičinov
kríž, iný zase, to je Žuffov –
vymenili ho, ďalší hovorí o
kríži grekokatolíkov... Áno, to
všetko je pravda no podstata
len jedna – Kríž. Kríž pripomínajúci dejinnú udalosť pre spásu človeka, stojaci nad každou
kolískou...
V čase od 03. 04. do 07. 04.
2015 tu na Orave počasie viac
pripomínalo sviatky Vianoc, v
striedaní rytmu času spolu so
sv. otcom Františkom už takmer
2000 rokov cirkev slávila sviatky Veľkej noci. Od pripomienky poslednej večere na Zelený
štvrtok, kde cez evanjelia, v
ktorých primárnou postavou
je Kristus, vnímame lásku až
do krajnosti. V symbolickom
obrade umývania nôh, v tomto
roku po prvýkrát aj v našom
farskom kostole, sa predstavili
muži viery s administrátorom
farnosti Mgr. Štefanom Hudáčkom. Svojou prítomnosťou pred
svätyňou umocňovali veľkosť a
rozmer Kristovej obety aj počas
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obradov Veľkého piatku a Bie- dectvo viery svojou účasťou.
lej soboty.
V takejto skupinke sa neschováš...“. Môžeme sa len tešiť, že
Dôstojné slávenie sv. omše a v našej miestnej cirkvi sa nájobradov pod vedením našich du tí odvážni, ktorí vykročia z
duchovných otcov spolu s na- davu (ako Veronika na krížovej
šimi rodákmi pôsobiacimi na ceste) a prihlásia sa ku Kristovi
Spiši, ako aj na noblesu orga- a okolie nútia zamyslieť sa nad
nistu Janka Mišíka či umelec- (nie) hamletovskou otázkou
ký prejav chrámových zborov ...“byť či nebyť“... (praktizujúpod vedením zbormajstrov cim kresťanom), alebo ...“odMgr. Bažíka a Mgr. Štecovej a kiaľ som a kam smerujem“... ?
ostatných muzikantov,žiakov
našej ZUŠ, berieme ako samo- Vari niet krajšieho okamihu po
zrejmosť. Svoje talenty vedia sv. omši, keď do ticha Bielej
dať (nie predať) na oltár Bohu, soboty spevom „Pokoj vám ja
ako vďaku za tento šťastný oka- som to“ začne obrad vzkriesemih dejín, a tak obohatiť naše nia. Kňaz prechádza koridorom
ľudské vnemy až k radostnému pomedzi veriacich s monštranvýkriku duše „Aleluja“. „Všet- ciou v rukách za zvuku hlahoko na väčšiu česť a slávu Bo- liacich zvonov (ktoré na Zelený
žiu“ ako zvykol hovoriť bývalý štvrtok umĺknu) za sprievodu
správca farnosti VDP Ján Far- asistencie a hl. mužov, mužov
kašovský.
viery ako zástupcov zhromaždeného veriaceho ľudu v chráO slávení Veľkej noci a sve- me a pri východe z chrámu na
dectve viery v Čechách (zo slov všetky svetové strany požehnánášho rodáka vieme): „..Obrad va obec – všetkých jej obyvasvätenia ohňa ako symbol svetla teľov. Obrad, ktorý vlieva do
kňaz koná na námestí s 20-timi srdca človeka radosť a zároveň
veriacimi, ktorí vydávajú sve- burcuje k láske Zeleného štvrt-

ku, viere Veľkého piatku, nádeji Bielej soboty až po víťazné
veľkonočné ráno každého z
nás.
V závere slávnosti správca
farnosti povedal: „Sneh pripomína Vianoce, no my slávime
Veľkú noc. Darmo by boli jasličky plné, keby hrob nezostal
prázdny.“ Na inom fóre zazneli
tieto slová: „...Slová filozofov
sú ako mince, celé stáročia si
zachovávajú svoj tvar, ale kúpna sila sa dramatický mení.
Záleží na tom, v čích rukách
sa táto stará minca ocitne a
ako človek tej hodnote rozumie.“ (...odznelo z úst profesora na aténskej univerzite...)
Uvedomme si cennosť tejto
mince, ktorou je evanjelium
aj v dnešných časoch; na našom území zrozumiteľné od
roku 863. Neodmietaj pozvanie
ústrednej postavy celých veľkonočných sviatkov.
Christos voskres !
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Čo si pamätá kronika

veľa fyzicky pracovať, najmä
pri zberových prácach, pretože
stroje sa často kazia. Družstvo
dostalo toho roku pásový traktor,
potom 1 Zetor – Super, nákladné
Rok 1959
nických priestoroch. Škoda, že auto V3S.
sa hneď nestavia aj telocvičňa.
Podnebie a príroda
Rodičia i ostatní občania prisľú- Toho roku môžeme pochváliť
bili pri ukončovacích prácach na prácu strojno-traktorovej staniOd začiatku jari až do neskorého výstavbe školy odpracovať po 1 ci (STS) za kvalitné prevedenie
jarnej orby.
novembra bolo pekné a priazni- dni.
vé počasie. Bolo veľa krásnych,
Práca na JRD sa veľmi zlepšila.
slnečných dní s teplotou +26 až Súkromná výstavba
Okresným výborom Komunis30°C. Žatva i vykopávka zemiakov sa skončila bez dažďov.
V pôvodnej časti obce sa indivi- tickej strany bol ustanovený za
duálne výstavba rodinných do- organizátora prác Alojz BránicPríroda a okolie
mov prevádza v nevídanom poč- ký, rodák z Horného Štefanova.
te. Tvoria sa nové ulice na zá- Ako odborník prišiel pracovať
Úpravou pôdy JRD získal náš humienkoch. Občania si chodia na družstvo zootechnik Ing. Michotár pekný vzhľad. Kamkoľ- jeden druhému pomáhať a tak za lan Blšák; pochádza z Oravského
vek sa obzrieš, vidíš široké lány týždeň je dom pod strechou. Táto Bieleho Potoka.
a cítiš, že je to krásne nielen pre výstavba si však vyžaduje veľa
oči, ale dobré a užitočné pre nás pracovných síl. Preto MNV v Poľovníctvo a rybárstvo
všetkých.
špičkových poľnohospodárskych
prácach túto výstavbu obmedzu- Zásluhou niektorých novopriUžitočnou pre našu obec stala sa je. Kým v minulosti stavali si šlých občanov, pracujúcich v
aj regulácia rieky Oravy zo stra- občania – roľníci väčšinou domy Tesle-Orave, začínajú sa obe
ny od obce až po cestný most. V na dĺžku, teraz stavajú na šírku a tieto záľuby u nás rozširovať. Po
budúcich rokoch je plánovaná i s viacerými priestormi. Vonkajší pracovnej dobe a cez nedele veregulácia druhého brehu, najmä vzhľad domov je úhľadný a zod- nujú sa tejto záľube. „Rybačku“
k zabráneniu záplav hospodár- povedá estetickým i architekto- prevádzajú už nielen príslušníci
skych budov družstva.
nickým požiadavkám. Jednotné inteligencie, ale väčšinou robotroľnícke družstvo postavilo si níci. Výskyt zveriny je u nás poPodnik „Hydrostav“ zahájil stav- tento rok stodolu na krmoviny, merne malý. Rýb je viac.
bu vodovodného rezerváru v prístavby pre mladý dobytok,
Ostražici, ktorý bude zásobovať dokončili druhú maštaľ. Zakúpi- Poľné cesty sú vo veľmi zlom
vodou sídliska pri závode Tesla li si 1 „švédsky barák“ pre chov stave. Hoci MNV niekoľkokrát
- Orava.
sliepok. Aj družstvo má nedosta- organizovala spoločnú opravu
tok vody, najmä pre napájanie ciest, k práci sa občania nedostaOpis obce
dobytka. Vodovod v „Karilove“ vili a bolo by treba urobiť i prísvodu stráca, a preto družstvo nejšie opatrenia. I poľné cesty
Naša obec nadobúda deň čo deň dalo vykopať za cestou studňu, slúžia verejným záujmom.
novú krásnu tvár. Rozrastá sa z ktorej pri nedostatku je voda Na jar a v jeseni založili naši žiado dĺžky i do šírky. Po pekných motorom tlačená do rezerváru. ci v Ostražici družstevný ovocný
bytových blokoch typu „Barč“ Náklad na studňu -7 tisíc korún. sad s 250-timi stromami. Bola to
veľká zásluha našich detí i učizačali sa stavať 27 bytové domy
„na hradách“ za traťou. Výstavba Veľkú stavbu previedlo družstvo teľov.
ide veľmi rýchle, stavbári použí- v Hldočíne. Tu vystavali letný
vajú mechanizačných prostried- kravín pre 100 kusov dobytka. Zúrodňovanie pôdy
kov pri doprave materiálu i pri Kravy sa tam pasú cez letné mevšetkých ostatných prácach.
siace – tam sa tiež doja a mlieko JRD pristúpilo k odvodneniu
zamokrenej pôdy na Močiaroch
sa dováža traktorom.
a v Sihle spolu rozlohou 20 hekSkutočne reprezentačná bude
nová administratívna budova Na MNV sa prestavuje sobášna tárov.
závodu Tesla-Orava, ktorá sa za- sieň, ktorá bude reprezentačne
čala stavať toho roku. Stavia ju vybavená, aby mladí ľudia pre- Choroby zvierat
národný podnik Pozemné stavby. chádzali k uzavretí sňatkov do
Pri stavbe sa používa liaty betón príjemného a tomuto účelu od- U ošípaných sa prejavilo značné
množstvo ochorenia na obrnu a
a panelové bloky. Budova bude povedajúceho prostredia.
červienku, hoci bolo prevádzané
mať 6 poschodí, vyše 300 okien
ochranné očkovanie.
a 2 výťahy. Dokončená bude v Poľnohospodárstvo
roku 1960.
Toľko krmovín ako sme zobrali Značná časť dobytka na JRD
Výstavba novej školy
toho roku už dávno nepamätá- je málo úžitková, lebo občania
me. Naše JRD nemalo ani kde sústredili v mnohých prípadoch
Sen našej mládeže, snahy mno- uskladňovať. I zemiaky sa vyda- brakony, chorobný dobytok.
Družstvo si postupom času vyhých pracovníkov sa splnil, lebo rili. Boli čisté a suché.
chová kvalitné stádo a málo úžitdňa 1.Septembra 1959 bola slávnostne započatá výstavba novej Hektárový výnos u obilia bol v kové kusy vyraďuje už i teraz na
porážku.
23-triednej školy. Finančný ná- priemere:
klad na túto budovu bude okolo 3
V obci je už len 8 koní. JRD cho000 000 Kčs. Teší nás všetkých, U ovsa 12t z ha
vá 4 kone. Predsedom družstva
že náš štát umožňuje týmto našej U jačmeňa 18t z ha
bol v tomto roku občan Jozef
mládeži i dospelým študovať v U raži 14t z ha
krajších, moderných a hygie- Poľnohospodári ešte stále musia Žák – Liberťák. Pracovná jed-
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notka činila 14 korún.
Stav dobytka a hydiny k 31. 12.
1959 na JRD
Hovädzí dobytok 354 kusov z
toho 110 kráv
Ošípané 321 kusov, z toho 28
prasníc
Ovce 102 kusov
Sliepky 536 kusov
Zásobovanie obyvateľstva.
Naša obec je pomerne dobre zásobovaná priemyslovým i potravinárskym tovarom. Nespokojnosť sa prejavuje iba pri zásobovaní mäsom, pretože mäso je
len v jednej predajni a to 1-krát
do týždňa – ku nedeli. Občania
často stoja pre 1kg mäsa i celé
hodiny v rade. Ináč sa však nedostatok výsekového mäsa neprejavuje nepriaznivo na výžive obyvateľstva. Pomerne značná časť
občanov – členov JRD sa samo
zásobuje z domácich zakáľačiek. Prečo je nedostatok mäsa?
Predovšetkým preto, že neustále
rastie počet kupujúcich; občania
chcú mať mäso už niekoľkokrát
v týždni čerstvé. A kde ho toľko
vziať, keď naše družstvá nemajú
ešte plánované stavy hospodárskych zvierat.
Miestne remeslá
Národný výbor zasiahol do organizácie remeselníctva v obci
tým, že sa usiluje utvoriť socialistické podniky, komunálne
služby a miestne hospodárstva.
Takto vzniklo toho roku „holičstvo a kaderníctvo“, „oprava
obuvi“ a „krajčírstvo“.
Kultúrne pomery
Školy
Tento rok bola v obci Osemročná
stredná škola s počtom tried 14;
počet učiteľov 17. Riaditeľom
školy bol František Tomčík.
Materská škola mala dve triedy s
počtom detí 45. Dochádzka žiakov bola veľmi dobrá.
Na 8-ročnej strednej škole bola
od 1. septembra 1959 zavedená
opäť deviata trieda, kde (sme)
žiakov získavali dobrovoľne.
Úroveň vyučovania i popri
priestorových ťažkostiach je
veľmi dobrá. Pre zlepšenie mimoškolskej výchovy a starostlivosti o deti zamestnaných matiek
bola zavedená pri škole „Družina
mládeže“ a školská jedáleň kde
sa žiaci nielen najedia za malý
poplatok (obedy), ale trávia tam
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i svoj voľný čas pred a po vyu- napríklad sňatky novomanželov,
čovaní.
privítanie novorodeniatok ako
dosiaľ ešte prevádzané náboženKultúra
ským spôsobom. V tomto roku
previedol APOZ 7 privítaní noKultúrnu činnosť v obci ria- vorodeniatok. Hoci obradnosť a
di MNV, závodný klub ROH konečne ani cieľ je nie taký ako
(revolučné odberové hnutie) a náboženský, vyzneli tieto poduosvetové zariadenie. I cez mnohé jatia veľmi pekne.
ťažkosti – po stránke kultúrnej sa
naši občania majú možnosti dob- Iste v budúcom roku sa počte
re. Dedinská organizácia ČSM prevedených akcií tejto šľachetvystúpila s hrou „Kristína“. Pro- nej organizácie zväčší a v pafesionálne divadlá predviedli 10 mätnej knihe, zriadenej k tomuto
vystúpení.
účelu, pribudnú ďalšie krásne
a hrdé mená nových správne
Počet záujemcov o kino a di- zmýšľajúcich občanov.
vadlo vzrastal a často vidíme na
filme, alebo divadle aj takých Vedenie obce:
občanov, čo predtým radi chodili
len do hostinca.
Našu obec riadil MNV na čele
s radou, ktorá mala 7 členov.
Mení sa i forma „ľudovej zába- MNV ako orgán štátnej správy a
vy“. Naši občania sa prestali na moci plnil svoju úlohu dobre.
zábavách biť a hádať v opitosti. Plateným predsedom (od mája
Veľmi sa osvedčil reprezentačný 1959) bol volený súdruh Ignác
ples „Teslákov“.
Meľko obyvateľ z Nižnej. Funkciu tajomníka vykonávala Klára
Miestna knižnica má 1 600 zväz- Červeňová predtým úradníčka
kov hodnotnej literatúry. Okrem nášho MNV.
toho je v činnosti i knižnica ZK
Tesly-Oravy. Počet vypožiča- Aké sú politické pomery v obci?
ných činí 2 knihy na občana ročne. Knižnica bola umiestnená v Značná časť obyvateľstva je
budove JRD – bývalá notárska aktívne zapojená do budovania
budova.
nášho poľnohospodárstva a priemyslu. Tu samozrejme nadobúda
V miestnom rozhlase i priamo stále viac správne socialistické
vypočuli si občania vyše 200 uvedomenie. Pravda, je to proces
prednášok k rôznym aktuálnym dlhý a nie jednoduchý, kým člootázkam. Občania začínajú stále vek, ktorý bol roky deptaný staviac využívať televíziu pre svoje rým spôsobom života, pochopí,
vzdelanie a zábavu. Závod Tes- čo nám priniesol náš socialisticla umožňuje rozširovanie kultú- ký spoločenský poriadok. Môžery požičiavaním prijímačov na me však s úprimnosťou povedať,
3-mesačnú dobu dobrým pracov- že obrovská väčšina občanov je
níkom.
nášmu zriadeniu oddaná.

V priebehu roka sa uskutočnili
tieto politické akcie a oslavy
• Februárové víťazstvo pracujúcich – 25. februára
• Medzinárodný deň žien – 8.
marec
• Narodenie vodcu proletariátu
V. I. Lenina – 22. apríl
• Sviatok práce – 1. máj
• Deň víťazstva – 9. máj
• Slovenské národné povstanie –
29. august
• Slávnostné započatie stavby 23
triednej školy – 27. august
• Výročné schôdze organizácie
• Oslavy výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie – 9.
november
• Deň znárodnenia – 28. októbra
Kultúrnym programom najhodnotnejšie prispievala tunajšia
škola.
Treba kriticky povedať, že na
oslavách býva pomerne k počtu obyvateľov malá účasť, čo je
nezdravý zjav, prýštiaci z akejsi
„meštiackej pohodlnosti“ a sebauspokojenia. Je zaujímavé, že
najmä obyvatelia sídlisk sú takíto.
Kultúrna úroveň

Občanov sa neustále zvyšuje.
Svedčí o tom stále vzrastajúci
počet odberateľov rôznych novín a časopisov (skoro v každej
druhej rodine odoberajú nejaké
noviny), počet záujemcov o literatúru, počet majiteľov televíznych prijímačov, kultúra bytová,
ale predovšetkým zmena v konaní a v myslení ľudí. To už nie
sú pokorní, ubiedení a so svojím
osudom „do Božích rúk“ oddaní
ľudia. Stávajú sa z nich stále aktívnejší, v prospech spoločnosŠport
Máme dobrý predaj. V obci žije ti mysliaci budovatelia. A tu je
a pracuje viac ako sto členov Ko- zásluha správnej politiky našej
Pre rozvoj mnohých druhov munistickej strany.
strany.
športu sú v našej obci výhodné
podmienky. Záujem sa sústreďu- Spolupráca občanov – družstev- Spolupráca s bratskými občanmi
je však najviac na futbal a v zime níkov s patronátnym závodom českej národnosti je dobrá. Nena hokej. V ostatných odvetviach Tesla-Orava a vôbec s robotníc- správny pomer sa vyskytuje len
športovej činnosti (ľahká atleti- kou triedou a pracujúcou inte- v zriedkavých prípadoch. Plne
ka) zaostávame, alebo sú vôbec ligenciou je na dobrej úrovni. si oceňujeme pomer českých súnie prevádzané. Najmä ženy a Závod poskytol najmä pri zbe- druhov odborníkov, ktorí pomámladé dievčatá, ktoré opustia rových prácach priemerne 30 hajú pri zdokonaľovaní výroby v
školu, prestávajú cvičiť a sú to brigádnikov denne na výpomoc našom závode.
len ojedinelé prípady, že by do- JRD.
siahli nejaký lepší výkon.
Náboženský život
Organizácia Komunistickej straAktív pre občianske záležitosti ny v obci sa zaoberala najmä po- Zvyšovaním životnej úrovne na(APOZ)
litickým a organizačným zabez- šich občanov sa znižuje i vplyv
pečovaním úloh štátneho plánu náboženstva. Mladí ľudia sa zúJe novou ustanovizňou socia- rozvoja a splnenia druhej „Päť- častňujú na náboženských obralistickej výchovy a prevýchovy ročnice“. Za jednu z najhlavnej- doch zväčša len k vôli rodičom.
nášho ľudu. Táto zložka je zalo- ších úloh pokladajú komunisti v Občania z pôvodnej časti obce –
žená pri MNV. Jej úloha? Ukázať našej obci pozdvihnutie JRD a najmä ženy staršej generácie sú
nášmu človeku, že správna je ko- politické uvedomovanie našich ešte hlboko nábožensky založené
munistická morálka. Dokazuje sa občanov.
a svoje deti vychovávajú tiež v
to už i dnes a mnohí občania to už
náboženskom duchu.
pochopili. O nič horšie, ba oveľa Verejné oslavy riadila v obci Kokrajšie a dôstojnejšie vyznievajú munistická strana.
V obci je jeden kňaz, ktorý vedie
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faru. Menuje sa Ondrej Štelina.
Účasť na nedeľných bohoslužbách je pomerne veľká. Zachovávajú sa i mnohé náboženské
zvyky a sviatky.
I napriek tomu možno pozorovať zmenu – ubúda fanaticky
veriacich, náboženské dogmy a
prikázania sa tiež tak prísne nezachovávajú.
Dvojitá výchova detí – v rodine
iná a v škole iná je značnou prekážkou správnej výchovy, o ktorú v našom štáte usilujeme.
Náš štát sa veľmi galantne vysporiadal s cirkevnými ustanovizňami. Nasvedčuje o tom i
zavedenie štátneho platu pre duchovných a dokonca aj pre osoby, ktoré im vedú kuchyňu.
Podľa ústavy má každý občan v
našom štáte právo na akékoľvek
viero-vyznanie alebo byť bez vyznania.
Štátnou ideológiou je správny
vedecký svetonázor – vedecký
ateizmus.
Náboženstvá v našom štáte nie
sú navzájom uprednostňované,
ale nie sú ani prenasledované a
ubíjané.
Správny svetonázor – t. j. ateistický, rok čo rok prijímajú početnejší občania.
Obyvateľstvo
Počet obyvateľstva v našej obci
vzrastá úmerne s rozvojom výroby v závode Tesla-Orava.
Tohto roku dosiahol počet trvale prihlásených občanov vyše 2
300. Novo prisťahovaní občania
sú zväčša odborníci pre závod.
Veľmi sa zvyšuje počet mladých
ľudí, ktorí u nás uzavierajú manželstvo, alebo prídu k nám ako
novomanželia. Bytová výstavba zabezpečuje týmto občanom
byty pomerne snadno; sotva uzavrú manželstvo, už si žiadajú byt
v sídlisku.
Podľa rozmanitosti zamestnania
bývajú v obci: robotníci (najviac), družstevní roľníci a pracujúca inteligencia (tiež značná
časť).
Rodinné pomery v obci sú veľmi dobré, lebo takmer z každého
domu pracujú najmenej dvaja.
Vzájomné pomery v rodinách sú

Pokračovanie na str. 10
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usporiadané až na ojedinelé prí- bytoch zjavnejšia ako v súkrompady, kde je na príčine alkoho- ných domoch.
lizmus alebo manželská nevera,
povaľačstvo a podobne.
Obliekanie obyvateľstva najmä
mládeže je moderné a elegantné
Finančné príjmy obyvateľov sú ako v hociktorom meste.
značné vysoké. Priemerný zárobok robotníka v závode Tesla- Radosť nám spôsobuje pohľad
-Orava 1 200 - 1 300 korún. Ak na deti robotníka či družstevnípripočítame k tomu u občanov, ka, ktoré sú oblečené práve tak
ktorí sú členmi JRD, ešte príjmy pekne ako dieťa lekára, inžiniera.
stadiaľto, zo záhumienky (naturálie) a iné vedľajšie príjmy, zis- Ľudové zvyky a pomery v obci
ťujeme, že do priemernej rodiny, dosť rýchlo miznú. Zachovávajú
z ktorej pracujú traja príslušníci sa zväčša už len zvyky vianoččiní okolo 5 500 Kčs mesačne.
né. Rozvodov manželstva v obci
nebolo. Zato k nám prichádzajú
Zdá sa však, že u mnohých ob- pracovať mnohé rozvedené osočanov sa vžíva nezdravý zjav – by oboch pohlaví.
odrobiť si osem hodín a koniec.
Vraj keď je socializmus, tak to Z občanov tragicky zahynul
má byť. Nezaujímajú sa viac o tento rok František Krkoška –
nič. Myslím, že sa to tak trocha 5-ročný. Podbehol pod osobné
podobá akejsi novodobej „robot- auto idúce cez obec.
níckej buržoázii“.
Eduard Václaviak, robotník z
Pravdu povediac, táto okolnosť Tesly-Oravy, sa otrávil nadmerdosť skaľuje spoluprácu triedy ným použitím doma túrovaného
inteligencie a robotníctva s trie- liehu, pri ktorom pracoval.
dou družstevných robotníkov v
obci.
Stravovanie obyvateľstva je veľmi dobré. Stravu si pripravujú
Starostlivosť o občanov zo stra- doma alebo v závodnej jedálni,
ny štátu sa prejavuje aj v byto- kde je dobrá a hodnotná strava
vej kultúre, ktorá je v štátnych (za 3,6 Kčs/obed).

Zdravotníctvo a sociálna sta- Okrem chrípky a bežných detrostlivosť o občanov
ských infekčných onemocnení
nebola v obci žiadna nákazlivá
Náš štát sa stará o zdravie obča- choroba.
nov, o invalidov, starcov, siroty
(ako žiaden štát na svete).
Dosť často stávajú sa však úrazy pri práci i iné, a tak u lekára
Sociálny dôchodok z titulu sta- je vždy plno ľudí.
roby alebo invalidity dostáva
v obci viac ako 160 občanov. Mládež i ostatní občania boli i
Ošetrenie u lekára pre mládež, v tomto roku očkovaní ochraošetrenie pracujúceho človeka i nou látkou proti tuberkulóze,
ostatných občanov je bezplatné. detskej obrne, kiahňam a proti
V obci máme obvodného lekára tetanu.
– Mudr. Homola, zubnú ambulanciu, závodnú ošetrovňu.
-mr-

Stretnutie členov Červeného kríža

Riadia sa krédom: „Keď si zdra- Nestrannosť - Nerobí žiadne
vý, si bohatý, aj keď o tom ne- rozdiely medzi štátnou príslušvieš.“
nosťou, rasou, náboženstvom,
sociálnym postavením a politic-Marta Morávková- kou príslušnosťou. Pomáha človeku podľa potreby a v najnutnejších prípadoch uprednostňuje
Princípy červeného kríža
tých, ktorá sú na jeho pomoc
odkázaní.
Ľudskosť - Červený kríž vznikol
i idey pomôcť vo vojnách rane- Neutralita - Aby si držal všeným bez rozdielu, usiluje sa na obecnú dôveru, zdržuje sa na
národnej a medzinárodnej rovine všetky časy nepriateľstva, polizabrániť za každých okolností tickej rasovej, náboženskej a ideľudskému utrpeniu a zmierniť ologickej výmeny názorov.
ho. Chráni život a pozdvihuje
úctu k človeku. Žiada všestranné Nezávislosť - Červený kríž je
porozumenie, prieteľstvo, spolu- nezávislý. Hoci národné červeprácu a trvalý mier medzi národ- nokrížske spoločnosti pomáhajú
mi.
úradom pri vykonávaní ich hu-

12.3.2015 sa uskutočnila výročná
jubilejná desiata schôdza nášho
miestneho spolku SČK v Nižnej.
Na schôdzi sa prehodnotili jej
úspešné aktivity v priebehu roka.
Nebolo ich málo. Stála za nimi
skupina členiek SČK, ktoré zo zásady konajú nezištne.
V diskusii sa zúčastnení z krátkeho príspevku Mgr. Marty Malastovej dozvedeli niekoľko rád,
ako postupovať pri prvej pomoci
v rodinách, v okolí. Prvá pomoc
si vyžaduje základné vedomosti,
šikovné ruky a odvahu. Nechce
útek, ale útok!
Prítomní pochopili, ako sa správať pri bezvedomí človeka, zabehnutí cudzieho telesa, veľkom
krvácaní, mdlobe, náhlej nevoľnosti, nízkom tlaku a pod.
Väčšina postupov sa zachovala,
mnohé postupy sa inovovali v
prospech postihnutého. Stokrát
počuté je pozitívne. Raz videný
postup je nazaplatiteľný. Aj chorý – informovaný človek dokáže
pomôcť najbližšiemu.

Krúžok má už 40-ročnú tradíciu.
Počet žiakov za posledné roky
výrazne stúpol. Žiaci sa učia zásadám 1. pomoci teoreticky i prakticky. Mladí zdravotníci tam chodia dobrovoľne a s chuťou „nasávajú všetko“. Navštívila som
ich osobne a pobudla s nimi dve
hodiny. Učia sa hravou formou
– vážne veci. Do postupu ošetrovaného žiaka som sa plne vžila.
Ošetrovali uštipnutie vretenicou.
Aj ja som si s drobcami veľa zopakovala. Raritou bola aj prváčka Chiarka Leginusová. Tretiaci
chlapci prezentovali svoje postrehy k úrazu. Neskôr prichádzali na
krúžok „ostrieľané ôsmačky“. Tie
už vedia, že na regionálnom kole
v Dolnom Kubíne musia obstáť v
silnej konkurencii zdravotníkov z
troch okresov.
Verím, že vedomosti získané na
krúžku zúročia v reálnom živote.
Z radov mladých zdravotníkov
vyšlo už šesť lekárok.

Dilemu – hry na internete alebo
hodiny strávené na krúžku prvej
pomoci už členovia zdravotného
krúžku vyriešili. Patrí im úprimné
Každý piatok sa konajú školenia ďakujem za všetkých, ktorým raz
žiakov v krúžku „Prvá pomoc“. možno v ťažkej chvíli pomôžu.
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manitnej činnosti a podriaďujú
sa platným zákonom, predsa si
chránia svoju samostatnosť, ktorá im dovoľuje konať v každom
čase podľa princípov Červeného

kríža.
Dobrovoľnosť - Červený kríž
je organizácia dobrovoľnej a nezištnej pomoci.

Po stopách krajanov z minulosti

S blížiacim sa sviatkom 1. mája a pred večerom stavania májov
v Nižnej si spomíname na prvomájové vystúpenie folklórneho
súboru Oravan „Pod Halečkovou“ v r. 1959 v Trstenej.

Jednota - V krajine môže byť
iba jedná červenokrížska spoločnosť. Má slúžiť všetkým a svoju
humanitnú činnosť šíriť na celom
území.

Univerzalita - Červený kríž je
svetoobsiahla inštitúcia, v ktorej
majú všetky spoločnosti rovnaké
práva a sú povinné navzájom si
pomáhať.

Po stopách veľkej bitky v I. svetovej vojne v Karpatoch v dňoch
13. a 14. marca zorganizoval
Klub vojenskej histórie v Humennom podujatie na počesť 100. výročia bitky I. svetovej vojny. Podujatia sa zúčastnila tiež sekcia z
Oravy na čele s jej vedúcim Jozefom Krúpom z Dolného Kubína
a tiež aj zástupcovia obcí. Tohto
podujatia som sa tiež zúčastnil a
tak reprezentoval na slávnostnom
akte v „nižnianskom pltníckom
kroji“ pri kladení vencov na historickom cintoríne v Humennom.

naši Oravci, ktorí narukovali do
71 pešieho pluku v Trenčíne a 15.
honvétskeho pluku. Podarilo sa
zistiť, že tu padlo 29 našich oravských rodákov, ktorí sú pochovaní na rôznych miestach v okolí,
a tak som zistil mená aj z Nižnej
– Michal Matula, nar. 1881 a pochovaný na vojenskom cintoríne v Humennom, Štefan Dula z
Krásnej Hôrky, ktorí je pochovaný v krypte v Osadskom, ktorá je
11 m hlboká a sú v nej uložené
pozostatky 1025 Slovákov.

Účastníci podujatia si pripomenuli tieto udalosti na vrchu Skura, kde sme šľapali do výšky 857
m.n.m. a to od obce Hušťovice 15
km tam a späť. V tomto priestore
sú doteraz ešte zachované bojové
zákopy a bunkre a bojovali tam aj

Podobné podujatie už Klub vojnovej histórie uskutočnil aj v
minulom roku v obci Jangore pri
Krakove, kde je pochovaných 50
Oravcov z I. svetovej vojny.
-Gustáv Socháň-

NIŽNÁ (ešte raz k problematike najstarších dokladov jestvovania obce Nižná)
Ako už bolo povedené v našom
minulom príspevku, prvou priamou písomnou zmienkou o existencii obce Nižná je listina palatína Mikuláša Gorjanského z 3. septembra 1420. Jestvovanie Nižnej
pred rokom 1420, nám nepriamo
dokladá trojica listín z rokov 1388
(?), 1395 a 1409, v ktorých sú obyvatelia Tvrdošína označovaní ako
„ ... jobagiones nostri de Tuardoschin superiore ...“, „ ... jobagyones in superiori Tuardossin ... “, „
... universos in superiori Tvardossin ... “, či „ ... populos et iobagyones nostros de predicta superiori
Tvardossin ... “, t. j. poddaný, či
obyvatelia Horného (Vyšného)
Tvrdošína.

roku 1397, ktorú z poverenia ostrihomského arcibiskupa vykonal sibiňský biskup Anton. (Z cirkevno-správneho hľadiska tvorilo územie Oravy spoločne so susedným
Turcom tzv. turčiansko-oravský
vicearchidiakonát, nitrianskeho
archidiakonátu ostrihomskej arcidiecézy). Kanonická vizitácia z
roku 1397 je jedinou známou kanonickou vizitáciou ostrihomskej
kapituly z obdobia stredoveku.
Táto kanonická vizitácia zachytila v rámci Nitrianskeho archidiakonátu aj päť oravských farnosti:
Dolný Kubín, Veličná, Sedliacka
Dubová, Trstená a Tvrdošín.

v kanonickej vizitácii z roku 1397
uvádza pod označením „...Tvardossin...“, bez prívlastku superior,
viedla Jozefa Kohútha k vysloveniu istých pochybnosti ohľadom
správnosti lokalizácie farnosti
„…Tvardossin…“ do Tvrdošína.
Jozef Kohúth argumentoval tým,
že z označenia farnosti ako „...
Tvardossin…“ možno len veľmi
ťažko určiť, či sa toto označenie
vzťahovalo na „Vyšný Tvrdošín“
t. j. Tvrdošín, alebo „Nižnú Ves
Tvrdošína“ tzn. Nižnú. Modernej
slovenskej historiografii sa však
podarilo jednoznačne preukázať,
že sídlom farnosti „...Tvardossin...“, spomínanej v texte kanoSkutočnosť, že farnosť Tvrdošín sa nickej vizitácie z roku 1397, bolo

mestečko Tvrdošín a nie Nižná.
Skutočnosť, že kanonická vizitácia z roku 1397 v prípade Tvrdošína neuvádza, či sa jedná o Horný (Vyšný) alebo Dolný (Nižný)
Tvrdošín, v čase, kedy písomnosti,
ktorých vydavateľom bola svetská
osoba, tak už dokázateľne robili,
je síce pozoruhodná, no na Orave
nijak nie výnimočná. Aj farnosť v
Dolnom Kubíne je v texte kanonickej vizitácie označená jednoducho ako farnosť „...Rubny...“,
t. j. Kubín, hoci v čase konania
kanonickej vizitácie jestvoval tak
Dolný, ako aj Vyšný Kubín.
-L. Tkáč-

Minimálne od roku 1388 (?) teda
dobové písomné pramene dokázateľne rozlišujú medzi Horným
(Vyšným) Tvrdošínom a Dolným
(Nižným) Tvrdošínom – Nižnou.
Je však zaujímavé, že prameň
cirkevnej proveniencie, pochádzajúci z toho istého obdobia, nerozlišoval Horný (Vyšný) a Dolný
(Nižný) Tvrdošín, ale farnosť v
Tvrdošíne označoval jednoducho
ako farnosť „ ... Tvardossin ... “,
bez prívlastku superior – t. j. Horný, Vyšný.
Spomínaným prameňom cirkevnej proveniencie bola kanonická
vizitácia ostrihomskej kapituly z
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Z tradičných hier detí a mládeže na Slovensku o vyčítankách
Vyčítanky sa používajú najmä
pri hrách na ,,naháňačku“ alebo ,,skrývačku“. majú žartovný
či absurdný obsah, bývajú tiež
založené na číslovkách, skomolených alebo cudzojazyčných
slovách (,,eniky - beniky - kliky
- be“). Iný spôsob vyčítanky je
losovaním (napr. zápalkami), alebo súťaživo (päsť = kameň, dlaň
= papier, prsty = nožnice). Sú
riekankami, ktorými sa väčšinou
začínajú pohybové alebo bojovné
hry detí, aby si pridelili úlohy v
hrách. Vyčítanka je veršovaným
útvarom, ktorý sa obvykle končí
osobným zámenom (,,si-to-ty“,
,,je-to on“), alebo povelom (,,ide-z kola-von“), či posledným slovom, ktoré sa môže rozložiť i na
hlásky. Najčastejšie si deti rozdeľujú úlohy v hre ,,vyčítaním“,
,,odčítaním“ , či ,,odrátaním“.
Deti sa postavia do kruhu a jeden
z nich odrieka vyčítanku (normálnym hlasom alebo spevavo).
Na každú slabiku, slovo alebo
rytmickú jednotku vyčítanky po
rade označuje každého hráča
prstom a nevynechá ani seba. Na
koho vysloví posledné označenie, ten vypadáva z kola von. Potom sa vyčítanka opakuje, až ostane posledný hráč, ktorý preberá
príslušnú úlohu v hre. Od tohto
spôsobu existovali krajové odchýlky, prípadne odchýlky, ktoré
vyplývali z požiadaviek iných
hier. Napríklad raz preberá úlohu ten, kto prvý vychádza z kola
von, inokedy je obmena v tom,
že hráči otrčia päste a odčítavajúci po nich búcha. Na posledné
ukázanie skryje sa dotyčná päsť
za chrbát, a keď sú obidve päste
skryté, odchádza hráč z kolesa,
napr:
Aka - fuka, funda - luka,
funda - káve, keven- duka.
Ak - fuk, funda - luk,
funda - káve, keven - duk.
Týmto spôsobom sa odčítavajú aj
prstové vyčítanky, túto som objavila v našom regióne:
Ide babka z kopečka,
vŕzgajú jej kolečká.
Vŕzg, vŕzg, vŕzg,
schovaj tento prst.
Odčítavanie trvá v tomto prípade
dlhšie. Smer odčítavania sa môže
tiež meniť, a to striedavo vpravo
a vľavo. Najjednoduchšou vyčítankou je počítanie do desať, súvisí s počítaním a rátaním, je to
teda počtársky výraz.
Rozvitím prostého počítania do
desať je vyčítanka, ktorá určuje
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,,vĺčka“:
Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť,
sedem, osem, deväť.
Srnka skáče po úbočí,
lenivý je medveď.

zvyčajnou novosťou.

Hoci je veľa možností tvoriť
neustále nové rýmovačky, vyčítanky si zachovávajú veľmi silne svoj tradičný repertoár, takže
každá vyčítanka je v literatúre
Veľká časť vyčítaniek sa začína viac ráz zaznamenaná v rozliččíslovkami alebo ich viac-menej ných variantoch.
skomolenými slovenskými aj
Ako sa vlastne odčituje, aký je
inorečovými tvarmi napr.:
prednes odčitujúceho, podľa
čoho ukazuje na spoluhráčov? P.
Jeden, dva, tri,
Dobšinský uvádza, že vyčítanky
štyri, patry...
sa odriekavajú ,,do taktu“, chýba
im len tónové zdvíhanie a kleJedenko, dvanko,
sanie hlasu. Vyčitovač odrieka
trinko,štyrinko...
vyčítanku do taktu a pri každých
dvoch slabikách ukazuje postupJeden, dva, tri,
ne vždy na iného hráča v kruhu,
my sme z Nitry...
nevynechajúc ani seba, na koho
pripadne ostatné slovo vyčítanky
Jedongo, dvango, trongo,
(von, drum, blisk,...) vystúpi z
štyrongo, págo, lágo...
kola. Z vlastnej skúsenosti vieVo vyčítanke : ,,Eno, duo, rec, me, že vyčítanky sa prednášajú
kvante, kvinte, zec“ sa črtá latin- spevavo, jedny slabiky sa naťaský základ: unus, duo, tres, quat- hujú a iné zasa skracujú. Tým
vzniká určitý rytmus, ktorý má
tor, quinque, sex.
takú silu a stálosť, že pri prebeČrtá sa tu skutočnosť, že vo vy- raní hier a piesní sa môžu skôr
čítankách ide takmer výlučne skomoliť slová ako rytmus.
len o nejaký počet čísiel, alebo
slabík, dosvedčuje to aj fakt, že Sú doklady, ktoré potvrdzujú
veľká časť vyčítaniek sa skladá z správnosť tejto mienky, tu je najnezrozumiteľných slov, skomo- podarenejšie skomolenie, ktoré
lenín, alebo nelogicky spojených sa podarilo slovenským deťom a
tie spievajú:
obrazov, napr.:

aja baja bum!
Aka - fuka, funda - luka,
funda - káve, keven- duka.
Ak - fuk, funda - luk,
funda - káve, keven - duk.
Stojí vŕba pri potoku,
na nej visí zvon.
Na koho to slovo padne,
ten musí ísť von.
En - ten tyčky,
dva špendlíčky,
čert vyletel z električky.
Baba sa ho zľakla,
na kolená kľakla
a ty čerte vyskoč von,
lebo je to babin dom.
Ide vláčik motoráčik,
koľko vozňov má?
Povedz mi to ty,
alebo aj ty. (päť)...
Eden - beden tramky,
aké máš topánky?
A ja také nemám
ja sa s tebou nehrám.
Plávalo mydlo popod vodu,
akú farbu malo?
Povedz mi to ty,
alebo aj ty. (zelenú)....

Ide Pešek okolo,
nedívaj sa na neho.
Kto sa naňho kukne,
Zgríne grá, zgríne grá, sunder toho Pešek buchne.
Am dam des
mander fíze,
dise mal pres:
vele, vele šestenák, skníze velici- Sopeľ, bopeľ,
Dise male pumpanes
striebro,zlato,
ze.
am dam des.
štrk,brk,von.
Medzi skomoleným textom sa Správne to má znieť:
A tieto vyčítanky pochádzajú z
občas objaví nejaká zrozumiteľGrunes Gras, grunes Gras unter knihy: Tradičné hry detí a mládená fráza a naopak:
že na Slovensku:
meinen Fussen,
welche wird die schonste sein,
Ededen, bededen, tyntyntán,
Jeden, dva, tri,
diese werd ich kussen.
hákos, mákos, mit kiván.
(Zelená tráva, zelená tráva pod my sme bratri.
Etky, betky pindoretky,
Kopa, repa, strom,
mojimi nôžkami,
ty si veľký pán.
najpeknejšiu obdarím bozkami.) ty musíš ísť von!
Ededen, bededen, got,
Tieto vyčítanky pochádzajú z Ededen-bededen,
preskočil zajačik plot
mojich spomienok na detstvo a címer, jáger,
a myšiačka liesku,
dominum, fáger,
naše hry:
hľadala Terezku,
lutro, terno,
Terezka je toť.
aja-vaja,
Eniky - beniky, kliky - bé,
dika-moka,
Fantázia pri detských hrách bola áber - fáber dominé.
von!
iba logickým dôsledkom ich psy- Elce - pelce do pekelce
chologického naladenia a vníma- a ty z kola von.
Edonga, dvonga,
nia, ktoré je veľmi citovo ovplyvtronga, štyronga,
ňované a fantastické. Záľuba v Eniky beniky kliky bé
pága, lága,
cudzích slovách v ich zvukovom Ábr fábr dominé
čikmen, dikmen,
znení je prirodzenou vlastnosťou Elce pelce
divina, diksa,
Do pekelce
detí.
čuš!
En ten ben
Deti si ľahko zapamätajú kratšie Hybaj z kola ven.
En-ten tínus,
básničky i rozprávky, ktoré ich
ran,raka,rínus,
pútajú zvukovou formou, alebo Eniki, beniki, kliki bé,
ran, raka
ich obsahom. Ľahko si osvoja aj aber fáber dominé,
teki - taka.
mnohé nezvyčajné a cudzie slo- ékus, pekus,
Vóna, vus,
vá, lebo sú zaujímavé akousi ne- pumpa vlekus,
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Háč - máč,
išlo dievča na koláč,
na halušky,
na priepušky
a ty biely anjel
výjdi z kola von!

biela hus,
čierna hus
a ty, pane,
kevendus!
Ene, dua, ex,
kvinte, kvante, zex.
Ene, dua, aba,
kvinte, kvante, žaba.

Kedysi boli naše ulice plné hrajúcich sa detí a dnes zväčša zívajú
prázdnotou.

Aňa-vaňa, totovija,
tijá-vija, kompánia,
šava, raka,
tiky-taka,
ajer-frajer,
tum.

Čo na to hovorí srbský lekár a
špecialista na neuroendokrinológiu Ranko Rajovic, autor programu NTC (Nikola Tesla Centrum)
pre nadané deti?:
Podľa výskumu UNICEF (Detský Fond OSN, zaoberá sa celosvetovo ochranou práv a zlepšovaním životných podmienok
detí a publikuje údaje o ich stave), zo štatického projektu spred
pár mesiacov:

En-ten, tínus
sova, rakatínus,
sova, raka,
tika,ta,
aja-vaja,
bums
Ededi - bededi, indidá,
ógor - šógor mitkiván?
Edky - betky, kinovedky,
pá!

Štatistika: 70 - 80 % detí má vo
svojej izbe TV, počítač, alebo video hru.

Ededen - bededen, cinci, mé,
abri - fábri, dominé.
Ex brót,
in der not.
Aja - vaja,
dika - mika,
von!
Ide had z diery,
donesie nám chýry.
Hakalica - pukalica,
červená truhlica.
Štyri ovce do potoka
a tá piata von!
Jeden, dva tri,
my sme z Nitry,
ktorý je tu medzi nami,
čo sa farbí kalinami?
To bude on,
musí z kola von!
En - ten, tatara,
cin, bum, kalvara,
kalvarika,
bumastika,
gró!
Á, cvá, tó,
devátó,
eny - meny
ruci, meny,
mikšantó!
Ide baran po moste,
nesie dudy na chvoste.
Kdeže ideš, barane?
Do kostola, pane.
Čo tam robia v kostole?
Organujú na chóre.
Eť, eť a ty, baran choď preč!
Angol - bangol, turó
fári - mári, turó,
ip, šup, šop,
hajeky, rieky, dop!
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Dieťa v predškolskom veku, ktoré sedí 3 - 4 hodiny pred TV či
počítačom nerozpráva a urobí
až o 40 000 motorických pohybov menej. To znamená menej
synapsií (nervových prepojení)
v rečovom centre, v centre pre
prsty (jemná motorika), v zrakovom centre (netrénuje sa akomodácia oka, čo je zaostrovanie
zraku do diaľky a blízka. Akomodácia oka patrí medzi najzložitejší fyziologický mechanizmus a
dieťa ju má rozvíjať do 5. roku
života tak, že bude behať, skákať,
pohybovať sa a hrať!), menej synapsií v centre pre rovnováhu
(hrubá motorika )... Až 50 % detí
má z nedostatku pohybu v týchto
dôležitých častiach mozgu väčšie
poruchy. Pribúdajú deti s označením dyslektik, dyskalkulik,
dys.... Čím je sieť vytvorených
synapsií v mozgu hustejšia, tým
vyššie je IQ dieťaťa.

Mozog je orgán na prežitie, a tak
človek je bytosť, ktorá chodí.
Našou základnou fyziologickou
aktivitou je teda chôdza. Mozog
sa vyvíjal milióny rokov, pokým
človek chodil a pohyboval sa.
Dôležitým ukazovateľom, že sme
úplne odbočili od evolúcie, sú
ploché nohy. Chodidlá formuje
malý počet synapsyí, ale 70 %
detí v strednej Európe má ploché
nohy! Pred 20 - 30 rokmi, keď deti
po celý deň chodili, to bolo okolo
10 - 14 %, čo môžeme považovať
za genetiku. To, čo máme dnes, je
rozvojová porucha.

Následky sú zachytené v nedávnom štatistickom projekte Srbsko
- Chorvátsko - Slovinsko - Taliansko, v ktorom sa zistilo, že
matematika, rečový prejav a motorické zručnosti sú u našich detí
stále horšie. Na Slovensku je to
podobné.
Čo sa stane s malými národmi,
keď budú mať generácie stále
horších detí?

Prichádza čas vrátiť deťom ich
hry na ulici a v prírode? Deti vo
svojich hrách odzrkadľujú aj záV biológii sa poškodí ako prvé to, ujmy doby. V každej etape vývinu
čo je najcitlivejšie, a to sú schop- odrážajú detské hry a hračky sponosti, ktoré sa v evolúcii objavili ločenské a medziľudské vzťahy.
u človeka ako posledné a tými sú
kognitívne schopnosti - čítanie,
-Ľubica Personovápísanie, počítanie, reč.

Pani záchranárka v škôlke
V rámci výchovno – vzdelávacej témy „ Chránime si
svoje zdravie“ sme si do MŠ
pozvali kompetentnú osobu
na túto tému, a to p. Máriu
Targošovú, ktorá pracuje ako
záchranárka v NsP Trstená.
Poskytla nám dôležité a veľmi
zaujímavé informácie a hlavne veľa praktických ukážok

ošetrenia rán a rýchlej zdravotnej pomoci. Deti mali kopu otázok a podelili sa s ňou so svojimi nepríjemnými skúsenosťami, ktoré zažili, napr. počas
pobytu v nemocnici, pri páde z
bicykla, pri naháňačkách....
Ďakujeme :)

Pohyb (MOTORIKA) = IQ
(KOGNITIVITA) nedá sa to oddeliť.
Mozog si nevytvorí synapsie,
ktoré potrebujeme, ale tie ktoré
používame. Mnohí rodičia nedovolia deťom robiť niektoré inštinktívne veci, ktoré si vyžaduje
pre stimuláciu mozog kvôli vlastnému vývoju. Chôdzu po obrubníku, skákanie (mláky,blato..)
krútenie, behanie, lezenie, plazenie, chôdzu na boso... nedovoľujú deťom hrať sa na ulici, čo bolo
predtým bežné a prirodzené. Deti
na dedine trávili celý deň vonku
a v pohybe. Dnes sú vyvážané na
autách a niekedy aj dlhodobo v
kočiaroch, sedia pred TV, počítačom alebo videohrou.
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Nevídané ,neslýchané,
v Materskej škôlke na Orličí,
razom ožil zimný les.
Pozrite sa, čo sa stane
keď sa začne snežný ples!
Snehuliaci, snehuliačky
prišli pozrieť deti, hračky,
čudovali sme sa všetci,
aké krásne, veľké veci,
vytvorili šikovnice mamičky,
oteckovia či babičky.
Vidíte to predsa sami,
čo vytvoriť dá sa,
keď sa spojí radosť a chuť,
vznikne
nevídaná krása.
Ďakujeme všetkým tvorivým
rodičom.
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„Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on žije v celom svete“ Ľudovít Štúr
Takto videl svet, ba aj svoj život
nezvyklý človek a najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národa v 19. storočí. A ako svojho
duchovného vodcu, hrdinu našich
dejín, opísal jeho najbližší priateľ
Jozef Miloslav Hurban?
„Pekný, strunovitý, štíhly, vysoký mladoň slovenský s čiernymi,
zohrievajúci oheň sypajúcimi
očami a tmavogaštanovými, bohatými vlasmi, k tomu celý zjav
jeho súmerný a strojný, sympatický každému ... že nebolo možno mu vzdorovať – toť Ľudovít ...
Hlas jeho bol zvonovitý, prenikavý, jednak ku spevu, jednak k
rečneniu, jednak k hrozbe ustrojený.“ Toľko Hurban.
Životopisci hovoria o ňom, že
sa narodil roku Pána 1815 v Zay
Uhrovci. Pochádzal z chudobnej
učiteľskej rodiny. Ako talentovaný študent navštevoval bratislavské lýceum a univerzitu v Halle.
Vynikal v literatúre, filozofii,
dejinách, rečníctve ... Jeho najdô-

Ľ.Š
Srdce si hrdinov nezabíja
Od nepamäti...
Na križovatkách krívd
slovenské nárečia
tak milo voňali
ako chlieb
dozretý
na zdedenej roli.
Zakukala
kukulienka
najčistejšiu nôtu.
Bola tu družina.
Bol tu
aj On.
Svoj
medzi svojimi.
Tak
veľmi zaľúbený
do hlasov
domoviny.
V mene otca i syna...
Prišli
nové časy.
V nich zas...
V roku tisíc po Kristovi
a navrch ešte
osemstoštyridsaťtri jarí,
do zeme
vernosť zapustila
Štúrova slovenčina.
Srdce
si hrdinov
nezabíja.

-Margita Kuchčáková-
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ležitejším cieľom bolo pracovať „Oj vitaj, vitaj, slovenčina naša,
pre slovenský národ.
ty dcéra Slávy pekná, rovnoprávna, ale dávno utajená pred sveK tejto vážnej úlohe viedol aj tom.“
slovenskú mládež. Jej národné
cítenie upevňoval mimoškolský- V roku 1848 bola v rakúskej momi akciami. Pamätný bol výlet na narchii zrušená robota. Ľudovít
hrad Devín z 26. apríla 1836.
Štúr so svojimi priateľmi zvoláva
ľud a vysvetľuje mu jeho práva.
„Ráno o ôsmej boli už všetci V niektorých dedinách organizujú
zhromaždení pod devínskym hra- pálenie derešov. Slováci sa chcedom. prišli Jaroslav Bôrik, Janko li stať rovnoprávnym národom v
Bysterský, Jozef Hurban, Ján Ma- Uhorsku. Svoje požiadavky vyróthy, Ladislav Paulíny, August jadrili ako Žiadosti slovenského
Škultéty, Ľudovít Štúr aj iní ...
národa. Uhorská vláda ich požiadavky uskutočniť nechcela. Pre„Slnce vychádzalo z jasna, keď to Štúr s Hurbanom a Hodžom
sme sa približovali k starým hrad- utvorili Slovenskú národnú radu,
bám osamelého Devína a zdalo sa ktorá viedla povstalecké akcie
nám, že vychádza nový deňSlo- proti uhorskej vláde.
venska.“ Takto vystihol slávnostnú náladu účastníkov Ľudovít. Zakukala kukulienka jarnú čerKeď vyliezli na vrchol devínske- stvú nôtu.
ho hradu, najprv zaspievali novú Vyvolala zas celý svet ospalý k
Štúrovu pieseň Děvín, milý Dě- životu.
vín, hrade osiralý. Slávnosť otvo- Slobodný hlas mocný budí zase
ril sám Ľudovít. Úchvatnou rečou
sprítomnil historické deje Veľkej
Moravy a na záver zanôtil Nitru,
milú Nitru. Všetci sa k nemu pridali. Po historickom výklade tejto
piesne, ktorý urobil Gustáv Grossman, nasledovala recitácia ódy
Timotea Cochiusa: „Už um chce
kraľovať, traste sa tyrani, už voľnosť prichodí, tešte sa otroci ...“

všetky zeme.
A my chlapci podtatranskí či sedieť budeme?
Slováci však zrovnoprávnenie v
habsburskej monarchii nedosiahli. Štúrove nádeje sa nesplnili.
Životopisec pokračuje: „Ľudovít
Štúr žil pod policajným dozorom
v Modre, kde sa staral o deti po
svojom bratovi Karolovi. Nešťastnou náhodou sa poranil pri
poľovačke a zraneniu podľahol
12. januára 1856. Táto smrť prišla síce privčas, neočakávane, ale
určite bola v súlade s jeho názorom o odchádzaní historických
osobností.“			
Na Slovensku bolo smutno, mĺkvo, pusto, málokto niečo robil,
akoby sa všetko ku spánku položilo.
-Margita Kuchčáková-

Nakoniec sa rozpriadla beseda.
A potom po príklade Štúrovom,
ktorý prijal meno Velislav, vyberali si všetci slovanské mená,
ktoré im mali po celý život pripomínať, že sa zasvätili službe pre
národ.
V učebniciach slovenskej literatúry nájdeme aj činnosť Ľudovíta
Štúra. Bol námestníkom profesora Palkoviča na bratislavskom
lýceu, redaktorom Slovenských
národných novín, spisovateľom,
básnikom, politikom, vodcom
slovenského národa.
Jeho hlavným cieľom bolo pozdvihnutie slovenského ľudu na
moderný národ. K tomu viedla aj
pamätná schôdzka troch slovenských národovcov Štúra, Hurbana a Hodžu v roku 1843 v dedinke Hlboké, na ktorej dochádza k
rozhodnutiu uviesť do života celoslovenský spisovný jazyk. Bola
tu ešte otázka, ktoré slovenské
nárečie povýšiť na spisovnú reč.
Štúrovci rozhodli jednoznačne –
stredoslovenské.
„Najpravdivejšie slovenské, najzavarovanejšie a pritom najrozšírenejšie.“
Návšteva Štúrovcov u Jána Hollého
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Ženská ruka - skvost na zemi
Na vianočných trhoch sme mali
možnosť vidieť množstvo stánkov s nádhernými výrobkami
rôzneho druhu, zaujalo ma však
neskutočne veľa patchworkových výrobkov, a tak som skúsila osloviť jednu z patchworkárok, ktorá sa venuje aj kurzom
v Nižnej, či by ženičky z kurzu nechceli prezentovať svoje
nádherné diela vo veľkom. S
nadšením a radosťou dievčatá
ponuku prijali, a tak sa členovia
komisie kultúryspolu s nadšencami podujali zorganizovať v
našej obci prvú patchworkovú
výstavu. Na výstavu sa prihlásili nielen nižnianske šikovnice ,
ale aj ženičky z viacerých kútov
Slovenska ako Stará Bystrica,
Levoča, Prievidza, Liptovský
Mikuláš, Zuberec, Štefanov,
Zákamenné, Oravská Lesná,
Medvedzie, Krásna Hôrka.
Výstava sa konala dva dni. Sobota bola predovšetkým dňom
prezentovania prác a nedeľa
bola spojená aj s predajom vystavovaných výrobkov. Obavy,
či sa nám podarí vytvoriť niečo nezvyčajné, neboli vôbec na
mieste, pretože záujem bol na-

ozaj veľký. Počas týchto dvoch
dní sa nám podarilo vytvoriť
hlavne spoločný záujem o príjemné popoludnia s ľuďmi, ktorí obdivujú šikovnosť ženských
rúk. Poviem vám, že sa teda
bolo naozaj na čo pozerať. Nádherné prikrývky, vankúše, peňaženky, obrázky, tašky, vajíčka,
prestierania, obrusy, anjeli, bábiky, šatky, čiapky, bižutéria,
veľkonočné doplnky.... proste,
bolo čo obdivovať. Farebnosť,
nápaditosť, vytváranie vzorov,
spájanie techník a dokonalosť
ženských rúk, boli nesmierne. V
každom jednom vystavovanom
výrobku bolo cítiť kus lásky,
kus svojho srdca, kus seba.

zmysluplná akcia, ktorá spojila
nielen pár miest a dedín dokopy, ale pri ktorej mohla vyniknúť predovšetkým ženská kreativita, šikovnosť, trpezlivosť a
hlavne láska ku každému jednému vystavovanému dielu. Týmto by som chcela poďakovať
duši týchto dní pani Anne Psotovej za nasadenie a horlivosť,
ktorú mala, žienkam za odvahu
nebáť sa ukázať svoje nadanie a
Lucii, ktorá sa s láskou starala
o všetkých hostí. Ďalej chcem
poďakovať aj ostatným členom

komisie kultúry, ktorí pomáhali
pri príprave týchto dní. Rovnako chcem poďakovať všetkým,
ktorí si našli čas prísť a zároveň
svojimi komentármi a postrehmi nás posunuli ďalej.
Verím, že to nebola posledná
výstava takéhoto druhu a čoskoro sa pridá ďalšia. A rovnako
verím, že po týchto dňoch, pribudne v našej obci, určite pár
ďalších šikovných patchworkárok :), ktorým prajem tvorivého
ducha.

Počas výstavy mali návštevníci
možnosť posedieť si pri kávičke a koláčikoch, porozprávať
sa s prezentujúcimi o technikách, odovzdať si rady, podeliť
sa o zážitky . Zároveň si mohli
pozrieť prezentáciu Gabiky
Marasovej o tom, ako to chodí
na kurzoch. No a nakoniec si
mohli odniesť so sebou aj čo
toz prezentovaných výrobkov aj
do svojich domovov. Myslím,
že sa Nižnej podarila skutočne

Úspešný Šaliansky Maťko
Šaliansky Maťko je súťaž v
prednese slovenských povestí.
Víťazkami školského kola ZŠ
v Nižnej sa vo svojich kategóriách stali Lucka Nákačková,
Timka Malatinková a Veronika
Holubová. V okresnom kole,
ktoré sa konalo v ZŠ M. Medveckej v Tvrodšíne, sa podarilo
vyhrať 1. miesto v II. kategórii
TimkeMalatinkovej. Na krajskom kole v Žiline skončila na
peknom treťom mieste v konkurencii najlepších recitátorov Žilinského kraja. Všetkým
dievčatám srdečne blahoželáme!
-ZB-

Nižnianske ozveny
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Aj napriek snehovej kalamite sa na Orave stavali domy
Snehová kalamita, snehu vyše
pása a čuduj sa svete. Niečo
nemožné. V ateliéroch Spojenej školy v Nižnej sa stavali

domy. Veľké, panelové, malé, ich súrodenci, kamaráti, dobrorodinné, s balkónmi aj bez. A kto voľníci – študenti a učitelia Spoich to staval? Deti zo Zduženia jenej školy v Nižnej.
Downovho syndrómu na Orave,
Po dobre vykonanom diele deti
s kamarátmi - žiačkami zo ZŠ
Štefana Šmálika z Tvrdošína sa
vybláznili na nafukovacích šmýkačkách a preliezačkách. Starší
kamaráti im pomáhali zdolávať
lezeckú stenu a starali sa o ich
bezpečnosť.

Boli sme užasnutí nad tým, koľko ochoty pomôcť a empatie
voči slabým sa skrýva v našich
mladých ľuďoch. Tu sme mohli
vidieť, že čas strávený s deťmi
nie je časom premárneným. Lúčili sme sa naplnení radosťou a
dobrým pocitom. Vonku nás čakalo krásne slnečné popoludnie,
ktoré tento pocit v nás len utvrdzoval.

Peniaze darovať, to je ľahké keď
Rodičia pri káve sa mohli spo- ich máme, ale seba, svoj voľný
kojne navzájom podeliť o svoje čas, to je iné . Čo myslíte?
radosti a starosti. Neostalo to bez
odplaty. Starostlivé mamy, ale aj
-Ing. Marta Nákačkovápani učiteľky prichystali pre deti
občerstvenie vo forme šalátov,
Fotografie:
koláčov a cukroviniek.
-Mgr. Zuzana Anderková-

Ako nás v základnej škole zafarbila jar
Konečne po zime prišiel prvý
jarný deň a s ním čas, kedy sa
krajina začína meniť na farebné dielo prírody. Začiatok jari
sme chceli osláviť aj v našej
základnej škole, preto žiaci 8.B
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vymysleli aktivitu ,,Týždeň
jarných farieb.“ Počas posledného marcového týždňa sa žiaci každý deň odievali do oblečenia v určenej veselej jarnej
farbe, dokonca nás nesklamali

dý deň chodili oblečení farebne
všetci na 100%. Odmenení boli
veľkými balíkmi vitamínov v
podobe ovocia.

ani naše pani učiteľky. A veru
nie vždy bolo ľahké nájsť v Sme však veľmi radi, že ani
šatníku ten správne zafarbený starší žiaci sa nedali zahanbiť a
kus!…
i triedy na 2. stupni žiarili celý
týždeň pestrými jarnými farbaHoci našou hlavnou motiváciou mi.
bolo získať spoločné veselé zážitky, pridali sme aj bodovanie Ďakujeme aj Rodičovskému
aktívneho prístupu jednotlivých združeniu za finančný príspetried. A o tom, že snaha žiakov vok na zakúpenie odmien pre
bola úplne super svedčí i to, že víťazov.
až 4 triedy – 1. A, 2. B, 3. A a
4. A skončili na 1. mieste – kaž-Nikola Matějová, 8. B-
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Vítanie jari
Tanečný odbor ZUŠ v Nižnej
a Materské centrum Dupajda
opäť po roku spojili svoje sily
a pripravili sobotné popoludnie
plné folklóru a tradície. Všetko sa to začalo tvorivými dielňami, kde si malí i veľkí mali
možnosť vyskúšať rôzne techniky zdobenia veľkonočných
vajíčok a pripraviť jarné dekorácie. Tvorivé chvíle obohatili
svojím programom žiaci ZUŠ
v Nižnej – muzikanti z Ľudovej hudby Ostrvka a tanečníci
z Detského folklórneho súboru
Oravanček. Napokon sa všetci

spoločne, účinkujúci i diváci
vybrali k rieke Orave. V čele
sprievodu niesli dievčatá Morenu a chlapci Ďadka – slamenné
figuríny oblečené do ženských a
mužských šiat, ktoré boli v minulosti stotožňované so zimou,
smrťou, chorobami. Vynesením
figurín z obce a ich rituálnym
zničením ohňom-vodou sa mal
urýchliť odchod zimy, vyhnať
choroby a všetky negatívne sily
zadržiavajúce vegetáciu. Nuž i
tá tohtoročná nižňianská Morena v sprievode Ďadka skončila
v rieke a za kriku detí „Dolu
zima, hore jar!“ odplávala dolu
Oravou.
-Janka Tuhá-

Preventívne protipožiarne kontroly v obci 2015
Ako už každoročne, aj v tomto
roku v zmysle Zákona 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov sa
dňa 28.03. 2015 vykonali v obci
prostredníctvom dobrovoľného
obecného hasičského zboru preventívne protipožiarne kontroly
rodinných domov a priľahlých
hospodárskych budov.

protipožiarne kontroly, ktorých bezpečnosti,
obsahom je kontrola:
- skladovania horľavých látok
- umiestnenia a inštalácie tepel- (seno, drevo, papier, horľ. kvaných (elektrických, plynových s paliny, atď.),
iných spotrebičov),
- výskytu nebezpečného odpadu
- stavu komínov (aj v hosp. bu- (chemické látky, obalové materidovách a iných objektoch s vy- ály, atď.).
kurovacími telesami),
V rámci výchovnej činnosti
Tento zákon ukladá obci povin- - stavu rozvodov el. energie a
nosť vykonávať preventívne plynu z hľadiska protipožiarnej - upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávnatých a drevných
porastov,

až po číslo 396. Kontrolovaných
bolo 226 subjektov. U neprítomných spoluobčanov, ktorých bolo
osem, sa táto kontrola vykoná v
náhradnom termíne, o ktorom
budú včas upovedomení.
Výsledok a ústretovosť občanov pri týchto preventívnych
protipožiarnych kontrolách bol
vcelku uspokojivý. Bolo zistených niekoľko nedostatkov na
ktoré sme upozornili a tieto boli
bezodkladne odstránené. Boli to
hlavne nedostatky v oblasti elektroinštalácie, komínov a aj pri
skladovaní horľavých látok. Iné
závažnejšie nedostatky zistené
neboli.

- likvidácia nebezpečných odpa- Treba si uvedomiť, že požiare v
dov,
domácnostiach majú mnohokrát
aj tie najtragickejšie následky.
- protipožiarne zabezpečovanie Každoročne pri nich zomrú a
pri prácach so zvýšeným ne- zrania sa desiatky ľudí, spôsobezpečenstvom vzniku požiaru bené škody sa počítajú v tisícoch
(zváranie, rozbrusovanie, brú- eur. Preto chráňte svoje zdravie a
senie, manipulácia s horľavými majetok a vo svojich domácnoslátkami).
tiach nič nepodceňujte, aby ste
tomuto predišli.
Boli menované štyri kontrolné
skupiny, ktoré pôsobili v rôzJán Vasek, požiarny technik
nych častiach obce od čísla 199
obce

Nižnianske ozveny
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Florbalisti z Nižnej bez zaváhania
Florbalisti z Nižnej nezpoznali
pocit prehry, ani v poslednom
zápase Stredoslovenskej ligy
sever. Po 10-tich zápasoch základnej časti stredoslovenskej
florbalovej ligy - sever obsadili bez jediného zaváhania
1. miesto a zabezpečili si tak
miestenku v play off o postup
na M-SVK.

zo severnej a južnej časti a dve
najlepšie si zabezpečia postup
na M-SVK. Z našej časti postúpili Nižná, Grasshoppers Žilina
a Juventa Žilina. Z juhu hokejové bašty Zvolen a B.Bystrica.
celkový počet družstiev bol 11.

Nižnú reprezentovali: A.Kaššák, D.Klimčík, S.Zemančík,
M.Matlák, S.Belko, M.Pleva, M.
TJ A-FbO Nižná - Juventa Žili- Píší, M.Mores, J.Suľa, S.Suľa,
A.Suľa, A.Kozáčik a Marián
na 9:3 (3:1, 5:2, 1:0)
Klimčík st.
-MKStretnú sa tu najlepšie družstvá

Poradie a družstvo

Z

V

R P Skóre

B

1

TJ A - FbO Nižná

10 10 0

1 79 : 31 (48)
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2

ŠK 1. FBC Zvolen

10 9

0

2 66 : 19 (47)

18

3

Grasshoppers Žilina

9

7

0

2 80 : 29 (51)

14

4

FPS Banská Bystrica

10 6

0

4 47 : 54 (-7)

12

5

FBC Horehronec

10 4

0

6 35 : 40 (-5)

8

6

ŠK Juventa Žilina

7

4

0

3 32 : 44 (-12) 8

7

Meteníci Likavka

7

2

0

5 32 : 39 (-7)

8

FbK Turany

8

2

0

6 34 : 67 (-33) 4

9

DTF team Detva Joxers 10 1

0

9 34 : 67 (-33) 2

4

10 FBK Tvrdošín

0

0

0

0 0 : 0 (0) 0

11 Žatva Dolný Kubín

8

0

0

8 25 : 66 (-41) 0

Florbalisti dorastenci z Nižnej majstri SsZFB
V nedeľu 19. 4. 2015 odohrali
florbalový dorastenci z Nižnej
záverečné kolo súťaže Stredoslovenského florbalového zväzu.
Tak, ako počas celej sezóny základnej časti sever, ani celokraj-

Nižnú počas sezóny reprezentovali: Adam Kaššák, Marián
Móres, Matúš Pisi, Miloš Pleva,
Anton Suľa, Samuel Suľa, Janskom finále nepocítili, čo je to Nižná – Grasshoppers Žilina4:3
ka Suľa, Dávid Klimčík, Samuel
prehra a zvíťazili aj v posledných
Zemančík, Michal Matlák, Adam
2 stretnutiach nádstavby s domá- Chlapcom gratulujeme a budeme Kozáčik a tréner Marián Klimčík.
cimi družstvami zo Žiliny.
držať palce na M-SVK, ktoré sa
uskutočnia 8. až 10. 5. 2015 v Par-Marián KlimčíkNižná – Juventa Žilina 9:0
tizánskom.

Nižná stále bez prehry
V sobotu 7.2. 2015 sa v športovej hale v Turanoch uskutočnilo
5. dvojkolo regionálnej florbalovej ligy dorastencov. Ani v 5.
kole florbalisti z Nižnej nepocítili trpkosť prehry a opäť doká-

Nižná – Turany 9:3-(1:1) (3:0)
(5:2)
D. Klimčík 2+2, A. Kozáčik
1+0, M. Móres 1+2, S. Zemanzali zvíťaziť v oboch zápasoch. čík 3+1, A. Suľa 2+2, S. Belko
Udržujú si tak priebežne stále 0+1
prvú pozíciu. Najbližšie ich
čaká 6. kolo v D. Kubíne.
Nižná – Žilina 3:1-(2:0) (1:0)
(0:1)
Výsledky našich zápasov:
S. Zemančík 0+3, D. Klimčík

1+0, A. Suľa 1+0, S. Belko 1+0
Nižnú reprezentovali:
D. Klimčík, S. Zemančík, A.
Kozáčik, M. Móres, A. Suľa,
S. Belko, M. Pleva, M. Matlák,
A. Kaššák
-M.Klimčík, D.Klimčík-

Florbaloví extraligisti bojujú o play-off
Nižňania so stále reálnou šancou
na účasť v play-off, do ktorého
postupuje 8 najlepších tímov,
vycestovali na výjazd do Bratislavy, kde odohrali 2 zápasy proti bratislavským celkom
ŠK LIDO Prírodovedec a VŠK
FTVŠ Hurikán Bratislava.
Prvý bol na programe zápas s
LIDOm, naplánovaný na sobotu.
LIDO je už tradičným rivalom
Nižnej, za tri sezóny v rovnakých ligách spolu odohrali už
päť zápasov, a preto sa oba tímy
dobre poznajú.
Začalo sa opatrne, Prírodovedci
s defenzívnou taktikou, Nižná
s agresívnejšou hrou. Na lopte
bola viac Nižná, no do čistých
šancí sa takmer vobec nedostávala, prehustená obrana zachytávala všetky potenciálne finálne
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prihrávky. Napokon ako prví
skórovali v 10. minúte Oravci
zásluhou Latku. Do konca tretiny sa však už nič neudialo a tak
sa do šatní šlo za stavu 1:0 z pohľadu hostí.
V druhej tretine sa obraz hry príliš nezmenil, no domácim sa podarilo vyrovnať po chybnej rozohrávke. Pár minút na to šli do
vedenia opäť Nižňania, no len na
okamih, pretože súper dokázal
odpovedať takmer hneď a znovu
bolo skóre nerozhodné.
Tretia tretina vyšla lepšie chlapcom zpod Ostražice, v priebehu
prvých šiestich minút si dokázali
vypracovať až 4-gólové vedenie.
Domáci po time-oute a dohovore
od trénera zapli na vyššie obrátky, čo vyústilo dvomi gólmi, no
to bolo z ich strany všetko a tak

VŠK FTVŠ Hurikánom Bratislava. Tím, ktorí netají svoje
ciele na zisk titulu, nepredvádza
presvedčive výkony a aj napriek
prepracovanému
obrannému
Nižná vybojovala vôbec prvé ví- systému (najmenej inkasovaťazstvo v riadnom hracom čase ných gólov v lige) mu patrí len
na ihriskách súperov a pripísala 7 priečka. Napriek tomu však
si do tabuľky cenné tri body.
Oravci mohli na hosťujúcej pôde
len prekvapiť.
ŠK LIDO Prírodovedec – TJ A-FbO Nižná 4:6 (0:1,2:1,2:4)
Hra na začiatku sa príliš nelíšila od prvého zápasu, Hurikán
Góly Nižnej: 9:16 Latka, 30:12 kvalitne vysoko bránil a tak sa
Letaši (Bulla), 40:57 Letaši (Lat- Nižná skoro vôbec nedostávala
ka), 43:51 Dedinský T. (Šroba), do zakončenia. Ani domáci však
44:44 Dedinský T., 45:51 Fe- veľa šancí nemali, jednu však
rianc (Medžo).
využili už v druhej minúte a ujali
sa vedenia. Hostia dokázali do
Strely: 13:24; vylúčenia: 3:0; prestávky vyrovnať, aj keď skógóly v presilovkách: 0:1.
re moc neodzrkadlovalo priebeh
hry, Bratislavčania viac behali,
Brankár Nižnej: Staroň (60 vyhrávali viac súbojov, boli akminút), kryl 9/13 striel, 69,23% tívnejší.
úspešnosť. Rozhodovali: Sklenica, Gernát
Druhá tretina mala katastrofický
scenár, domáci priemeňali jednu
V nedeľu bol v hale FTVŠ na šancu za druhou, po nariadenom
Lafranconi pripravený zápas s trestnom strieľaní bol rozdiel
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v skóre až 4 góly a to bola len
14. minúta tretiny. S Nižnou to
vôbec nevyzeralo dobre, no práve za tohto stavu za zápas začal
lámať. Rozbehnutý Hurikán postupne začínal ignorovať obranu,
chcel nastrielať čo najviac gólov,
čo bola voda na oravský mlyn.
Stiahnutí na dve formácie a do
otvorenej obrany sa hralo podstatne ľahšie a jedným gólom za
druhým postupne Nižná zrovnala skoŕe, dostala sa na koňa a
jedinou záchranou domácich bol
koniec tretiny.

od začiatku, no Bratislavčania
už nemali 100% obranu ako na
začiatku, čo vyúsťovalo do viacerých šancí. Šance boli aj na
druhej strane, no tu aj premenené
a tak šli domáci opäť do vedenia
– 7:5. Nižná však stále nehádzala uterák a v 54. minúte bolo už
8:8. Hral sa florbal vo vysokom
tempe, zo strany na stranu až do
60. minúty, keď prišlo absolútne
zbytočné vylúčenie Nižnej za
vysoký počet hráčov na ihrisku. Štyria Nižňanci s perfektne
chytajúcim Staroňom urputne
bránili enormný tlak BratislavV tretej tretine sa teda začínalo čanov. Najvačšiu šancu spasil

Poradie a družstvo
1 1. FBC TN
2 Grasshoppers ZA
3 ATU Košice
4 Stupava
5 M-šport TN
6 Florko Košice
7 Hurikán BA
8 FBC Prešov
9 Nižná
10 Lido BA
11 Sabinov
12 Nitra

PZ
19
19
18
18
19
18
18
19
19
19
19
18

V
16
14
9
9
8
8
7
7
7
5
3
0

R
1
2
3
3
3
1
1
1
2
1
1
0

PP
1
1
1
1
2
3
4
3
0
0
2
1

P
1
2
5
5
6
7
6
8
10
13
13
17

56 : 221 (-165)

Kiplagat prekonala svoj minuloročný rekord o tri sekundy,
čím stanovila nové ženské svetové maximum v polmaratóne
na 1:05:09. V mužskej kategórii
dominoval Tadesse Abraham
časom 1:00:42.
Celkovo sa pretekov na trati
polmaratónu zúčastnilo viac
ako 12 000 bežcov. Z našich
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VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava – TJ A-FbO Nižná 8:9 pp
(1:1,4:4,3:3,0:1)
Góly Nižnej: 16:50 Medžo (Reguly), 34:17 Seman (Reguly),
35:27 Reguly (Latka), 36:12 Šroba (Medžo), 38:46 Medžo (Reguly), 50:31 Seman (Bachan),
52:49 Reguly (Medžo), 53:35
Reguly (Latka), 61:00 Šroba
(Reguly).

V predĺžení sa opäť vpredu usadili domáci, no po zaváhaní sa
podarilo vypichnúť loptu Šrobovi, ktorý posunul loptu na Regulyho, aby mu ju znovu prihral,
tentokrát do prázdnej brány, kde Vylúčenia: 1:2; góly v presilovsa Šroba nemýlil a strhol tak kách: 1:0.
víťazstvo prekvapivo na stranu
Brankár Nižnej: Staroň (60
Nižnej.
minút). Rozhodovali: Sklenica,
Gernát
Skóre
Body
Zostava Nižnej: Matúš Staroň,
172 : 105 (67)
51
Marek Ferianc, Tomáš Reguly,
141 : 84 (57)
47
Matúš Medžo, Mário Seman,
Branislav Bulla, Timotej Dedin125 : 86 (39)
34
ský, Pavol Zeman, Martin Lat112 : 97 (15)
34
ka, Tomáš Cvoliga, Jozef Letaši,
Marián Mačňák, Tomáš Šroba,
138 : 101 (37)
32
Patrik Mikulaj a Patrik Bachan.
127 : 118 (9)
29
Najbližšie sa Nižná predstaví
92 : 81 (11)
27
14.02.2015 v Nitre proti posled108 : 128 (-20)
26
nému celku v tabuľke a o deň na
to, 15.02.2015, na domácej pôde
149 : 136 (13)
25
v Tvrdošíne proti Tsunami Stupa117: 144 (-27)
17
va. Neváhajte a príďte podporiť
Nižnú na domáci zápas.
102 : 138 (-36)
13

Oravaman v Barcelone
V nedeľu 15. februára sa traja
členovia ŠK ORAVAMAN zúčastnili polmaratónu v Barcelone. Prestížne podujatie sa v
metropole Katalánska konalo
už po 25-krát. Preteky sú známe nielen vďaka krásnej a rýchlej trati popri mori a viacerých
kultúrnych pamiatkach, ale aj
vďaka hviezdnemu obsadeniu.
V kategórii žien tu Florence-

15 sekúnd pred koncom Staroň,
keď hráč Hurikánu strieľal po
krížnej prihrávke, aby Staroň
vytiahol zázračný zákrok a udržal Nižnú v hre o body. Kedže
už nikto neskóroval, nasledovalo predĺženie.

1

členov sa Peter Paľa časom
1:24:20 umiestnil celkovo na
638. mieste (336. vo svojej
kategórii), Alžbeta Železníková časom 1:35:14 obsadila v
celkovom poradí 2306. miesto
(51. vo svojej kategórii) a Peter Železník s rovnakým časom
celkovo obsadil 2305. miesto
(vo svojej kategórii 62. miesto).

-Patrik Bachan-

lepšili svoje osobné rekordy.

Príjemným spestrením pobytu
v Barcelone bolo stretnutie s
Marcelom Zamorom, víťazom
pretekov Oravaman v roku
2014 a jeho manažérom, ktorý
je zároveň riaditeľom pretekov
v Barcelone. Pri spoločnom
obede obaja potvrdili účasť na
jubilejnom 5. ročníku pretekov
Napriek tomu, že na Orave pa- Volkswagen Slovakia Oravanujú pravé zimné podmienky a man.
podmienky na beh sú čiastočne
obmedzené, všetci traja si vy-P.P.-
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Zimné športové hry seniorov Oravy
ZO JDS Nižná, OO JDS Tvrdošín pripravili pre seniorov I. ročník zimných športových hier. Za
krásneho počasia v piatok 13. 2.
2015 súťažili seniori v slalome,
behu na lyžiach a jazde na vreci.
Výsledky:
Slalom muži

Marta 43,44/BL
Beh mužov

Po vyhodnotení nás čakala kapustnica a šišky, ktoré piekli
naše ženy. Posedenie nám
spríjemnili Oľga Sestreneková a Jožko Gombik duom na
harmonike. Po vydarenom dni
všetci odchádzali s príjemným

pocitom a hlavne bez zranenia.
Ďakujeme sponzorom, OcÚ
Nižná. M. Kondelovi a všetkým, ktorí sa pričinili o tento
krásny deň.

Počas turnaja bolo pripravených
pár sprievodných akcií. V sútaži
Kráľa nájazdov obsadil prvé
miesto Ľubomír Kanderka,
ktorý v napínavom finále
zdolal Jakuba Kuboša. V
ďaľšej disciplíne – čo najdlhšie
udržanie plného krígla vody sa
najlepšie držal Peter Kavuljak a
najrýchlejšie pivo vypil Tomáš
Šroba, čo bola tretia minisúťaž.

tol telocvičňu takmer zadarmo a
aj vďaka nemu sa mohol turnaj
odohrať. Ďalej ďakujeme všetkým zúčastneným a divákom,
ktorí si našli cestu do haly a
podporili tak športovcov.

-Mária Ďurecová-

1.miesto Pánči Emil 37,12“ 48
Nižná; 2.miesto Vilčinský Bohdan 38,51“ 79 Nižná; 3.miesto
Gender František 40,03“ 08 Námestovo

Jazda na vreci
1.miesto Mišík Ladislav 29,51
s TV; 2.miesto Cifra Jaroslav 1.miesto Garaj Ivan 12“65 Pod31,62 s N; 3.miesto Petričko biel; 2. miesto Vrlák Ladislav
Dušan 33,39 s N
13“32 Podbiel; 3.miesto Obrimčák Zdeno 16“62 Nižná
Slalom ženy
1.miesto Koštialová Gréta
1.miesto Ďurecová Mária 33,64 12“23 Nižná; 2.miesto Veselá
N; 2.miesto Lepišová Elena Ilona 13“03 Nižná; 3.miesto
40,17 s./Tv; 3.miesto Kinceľová Ováriová Mária 15“07 Nižná

Florbalová Nižná 2015

tívnenie turnaja. Mužstvá medzi
sebou odohrali celkom 10 zápasov systémom každý s každým.
Turnaj priniesol množstvo kvalitných súbojov, zo zisku triumfu sa nakoniec tešili hráči Kolónie v zložení: Marek Ferianc,
Timotej Dedinský, Tomáš Reguly, Matúš Medžo, Peter Pilár,
Peter Kavuljak, Tomáš Hvolka, Veľkú vďaku by sme chceli veMalá Orava bola rozdelená pre Jaroslav Šebo, Denis Kakačka novať riaditeľovi ZŠ s MŠ Ľubomírovi Ivanovi, ktorý poskyvysoký počet hráčov a zatrak- a Patrik Bachan.
Dňa 4.4. 2015 sa v telocvični pri
ZŠ s MŠ uskutočnil florbalový
turnaj mužov jednotlivých častí
obce organizovaný športovým
klubom TJ A-FbO Nižná. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev:
Kolónia, Dedina, Malá Orava –
časť Hadí Vŕšok, Malá Orava –
časť Bistro Olina a Podbiel.

FN
Bistro Olina

Bistro Olina
X

Hadí vŕšok
7:8sn

Kolónia
5:8

Dedina
7:4

Hadí vŕšok

8:7sn

X

11:5

11:3

Kolónia

8:5

5:11

X

11:7

Dedina

4:7

3:11

7:11

X

Podbieľ

8:7sn

11:6

5:9

8:2

Florbalisti z Nižnej bez zaváhania
Florbalisti z Nižnej nezpoznali
pocit prehry ani v poslednom
zápase Stredoslovenskej ligy
sever. Po 10 zápasoch základnej
časti stredoslovenskej florbalovej ligy - sever obsadili bez
jediného zaváhania 1.miesto a
zabezpečili sa tak miestenku v
play off o postup na M-SVK.

zo severnej a južnej časti a dve
najlepšie si zabezpečia postup
na M-SVK. Z našej časti postúpili Nižná, Grasshoppers Žilina
a Juventa Žilina. Z juhu hokejové bašty Zvolen a B.Bystrica.
Celkový počet družstiev bol 11.
Nižnú reprezentovali: A.Kaššák, D.Klimčík, S.Zemančík,
M.Matlák, S.Belko, M.PleTJ A-FbO Nižná - Juventa Žili- va, M.Píší, M.Mores, J.Suľa,
na 9:3 (3:1, 5:2, 1:0)
S.Suľa, A.Suľa, A.Kozáčik a
Marián Klimčík st.
Stretnú sa tu najlepšie družstvá
-mk-
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Podbieľ

7:8sn
6:11
9:5
2:8
X

Body
5

Poradie
4

8

3

9

1

0

5

8

2

Výsledky:
Bistro Olina – Hadí vŕšok 7:8
po nájazdoch
Kolónia – Dedina 11:7
Podbieľ – Hadí Vŕšok 11:6
Bistro Olina – Dedina 7:4
Podbieľ – Kolónia 5:9
Dedina – Hadí vŕšok 3:11
Bistro Olina – Kolónia 5:8
Podbieľ – Dedina 8:2
Kolónia – Hadí vŕšok 5:11
Bistro Olina – Podbiel 7:8 po
nájazdoch
-Patrik Bachan-

Poradie a družstvo

PZ

V

R P Skóre

B

1

TJ A - FbO Nižná

10

10

0

0 79 : 31 (48)
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2

ŠK 1. FBC Zvolen

10

9

0

1 66 : 19 (47)

18

3

Grasshoppers Žilina

9

7

0

2 80 : 29 (51)

14

4

FPS Banská Bystrica

10

6

0

4 47 : 54 (-7)

12

5

FBC Horehronec

10

4

0

6 35 : 40 (-5)

8

6

ŠK Juventa Žilina

7

4

0

3 32 : 44 (-12) 8

7

Meteníci Likavka

7

2

0

5 32 : 39 (-7)

8

FbK Turany

8

2

0

6 34 : 67 (-33) 4

9

DTF team Detva Joxers

4

10

1

0

9 31 : 66 (-35) 2

10 FBK Tvrdošín

0

0

0

0 0 : 0 (0)

11 Žatva Dolný Kubín

8

0

0

8 25 : 66 (-41) 0
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Spoločenská rubrika
Narodenie detí:

Odišli od nás:

Tobias Šmidl, 29. 1.2015
Matej Jakubec, 12. 2.2015
Laura Hábeková, 27. 2.2015
Filip Kristofčák, 13. 3.2015

Mgr. Karol Podroužek, 12. 2.2015, 64-ročný
Miroslav Vráblik, 17. 2.2015, 78-ročný
Jozef Krúpa, 3. 3.2015, 61-ročný
Mária Gerátová, 14. 3.2015, 74-ročná
Ondrej Žák, 17. 3.2015, 58-ročný
Mária Kanderková, 22. 3.2015, 71-ročná
Oľga Záhorová, 26. 3.2015, 79-ročná
Agáta Balušíková, 26. 3.2015, 64-ročná
Štefan Tokár, 30. 3.2015, 79-ročný
Augustína Korčušková, 7. 4.2015, 80-ročná
Anton Zattovič, 11. 4.2015, 81-ročný
Miroslav Pazúrik, 17. 4. 2015 - 53- ročný
Ján Ficek, 21. 4. 2015, 61-ročný

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

Sobáše
Ing. Michal Hruda, Ing. Ivana Urbanovičová, 7. 2. 2015
Martin Svajčík, Mgr. Silvia Habovštiaková, 18.04.2015

Odpočívajte v pokoji!

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

Blahoželáme:
V mesiacoch február 2015 – apríl 2015
sa významných životných jubileí dožili
títo naši spoluobčania:
55 rokov
MVDr. Ďuroška Ladislav, Podjavorinskej 678
Ferianc Miroslav, Nová doba 501
Hrnčiarová Anna, Nová doba 502
Jurči František, Farkašovského 919
Kokavcová Viola, Nová doba 501
Mgr. Letašiová Jarmila, Jána Hollého 572
Mikulajová Anna, Jána Hollého 589
Mintál Daniel, Vansovej 749
Rabčan Miroslav, Nová doba 489
Todek Zdeno, Sama Chalupku 525
Žák Jozef, Na Ostrvke 740
60 rokov
Dusa Jozef, Hviezdoslavova 317
Fučeková Mária, Hviezdoslavova 348
Jendrušáková Vlasta, Na Skalke 555
Latková Anna, Družstevná 516
Maškarová Anna, Družstevná 516
Nákačka Jozef, Hattalova 479
Nákačka Vladimír, Partizánska 100
Ťapajnová Alžbeta, Zemianska Dedina 4
Žuffová Mária, Zemianska Dedina 9
65 rokov
Bolibruchová Mária, Zemianska Dedina 22
Dedinská Elena, Zemianska Dedina 34
MVDr. Dedinský Cyril, Zemianska Dedina 15
Gonda Alojz, Sama Chalupku 526
Kamasová Vlasta, Nová doba 499

Koma Ján, Nová doba 504
Letašiová Helena, Štúrova 418
Majeríková Zdenka, Tajovského 606
Ondríková Júlia, Vintiška 66
Paškajová Valéria, Železničná 357
Bc. Pazúrik Daniel, Kollárova 624
Perašín Jozef, Sama Chalupku 570
Prišegenová Marianna, Mieru 299
Pukaj Štefan, Hattalova 474
Ing. Staňák Dušan, Za Vŕškom 682
Staňáková Božena, Za Vŕškom 682
Zapletalova Alena, Závodná 462
Zimániová Mária, Na Ostrvke 763
Žuffová Danka, Mieru 251
Žuffová Marta, Zemianska Dedina 64

80 rokov
Drozd Ľudovít, Za mostom 532
Kubošová Anna, Železničná 385
Kubošová Mária, Tajovského 608
Michalec Alojz, Jána Hollého 577
Smiechová Mária, Jána Hollého 565
Tomaga Tomáš, Kukučinova 22
Tuka František, Vintiška 69
Záhora Ignác, Nová doba 491
94 rokov
Margita Žuffová, Zemianska Dedina 20

70 rokov
Mgr. Ďurecová Mária, Nová doba 505
Hrabovský Július, Hviezdoslavova 168
Kajan Ľudovít, Tomanoczyho 375
Križanová Hyacinta, Matúškova 464
Kulošťáková Terézia, Nová doba 489
Latková Ružena, Mieru 304
Moresová Marta, Zemianska Dedina 6
Šelingová Irena, Nová doba 487
Vodička Juraj, Gen.Štefánika 602
Mgr. Zvarová Anna, Partizánska 103
75 rokov
Čániová Alojzia, Nová doba 499
Lazár Ján, Nová doba 502
Ing. Marciňák František, Jána Hollého 576
Očkaják Ivan, Matúškova 464
Porubský Vojtech, Nová doba 504
Mgr. Tomaga Eduard, Štúrova 428
Zembjaková Valéria, Nová doba 489

Nižnianske ozveny Ročník 30/číslo 2/Apríl 2015

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 1/2015: „Sľuby sa sľubujú, blázon, kto sa neraduje“. Vylosovaným výhercom sa stáva p. Anton Hlavaj z ulice Hattalova
1020/11. Gratulujeme!
Vydáva: Obecný úrad, 02743 Nižná, Nová doba 506. Evidenčné číslo: Ev - 3250/09. Redakčná rada: šéfredaktor: Mgr. Marek Reguly, redaktori:
PhDr. Jozef Brezovský, Veronika Latková, PaedDr. Stanislava Opátová, Mgr. Martina Labdíková, Mgr. art. Eva Rakovanová Jandurová, 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.

