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Na telo starostu

by ju nemali zničiť ani ťažké vozidlá. Teraz však máme iné priority.

Čo sa robí pri lavičke za školou
(požiadavka na bezbariérový
vstup)?

Prečo sa stavia za Oravou?

Obec Nižná požiadala o stanovisko ku úprave ľavobrežnej hrádze v obci Nižná v časti pri starej lavičke za základnou školou.
Úprava pozostáva z navýšenia
pôvodnej cesty a predĺžení pôvodnej odtokovej rúry. Úprava
kopíruje terén novej cesty, ktorá
je zakreslená novým geometrickým plánom a jej výsledkom
bude zlepšenie protipovodňovej
situácie v tejto časti, čím sa zabráni vylievaniu rieky Orava.
Zároveň sa cesta v danom úseku podstatne rozšíri. Chcem ešte
dodať, že na základe žiadosti
občanov sa bude upravovať aj
bezbariérový prístup na lavičku
v tejto časti. Opraví sa betonáž
a na to sa postaví železná konštrukcia so zábradlím. Do jednej
strany proti prúdu rieky bude
bezbariérový vstup a v smere
prúdu rieky budú schodíky. Pochôdzia časť bude podobná ako
pochôdzia časť mosta, teda z
roštov s povrchovou úpravou
žiarozinok.
Čo je s cestou na vlek, prečo je
v takom stave a nič sa s ňou nerobí?
Táto cesta dopadla tak, ako bola
spravená. Úmysel bol určite
dobrý, ale stavebné práce nedostatočné na to, na čo sa táto
cesta potom používala. Určite by
bolo dobré, aby bol pohodlnejší
prístup do rekreačnej oblasti
Uhliská vrátane lyžiarskeho vleku. Cesta bola ale stavaná maximálne na osobné vozidlá. Ťažké
nákladné autá a technika, ktoré
tam potom jazdili, aj keď za účelom rozvoja lyžiarskeho vleku a
jeho okolia, v podstate túto cestu
zničili. Pokúsili sme sa obmedziť
nákladnú dopravu po tejto ceste.
Osadili sme dopravné značenie
na zákaz vjazdu nákladným vozidlám (tie mali možnosť prístupu z druhej strany). Najväčší poškodzovateľ tejto cesty nám toto
dopravné značenie zničil. Aj keď
bol za to odsúdený, v podstate
sme na tom škodní my, občania
Nižnej, lebo do dnešného dňa
nám neuhradil ani škodu spôsobenú svojím vyčíňaním. Pokutu
od súdu dostal takú nízku (lebo
to je človek s veľmi nízkym príjmom a takmer bez majetku), že
si môže dovoliť robiť aj opakovane, čo chce. Ak cestu budeme
opravovať, tak profesionálne so
všetkým, ako má byť, a potom
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Táto lokalita je rovinatá, slnečná
a poľnohospodárska výroba tam
bola len obmedzená. Dúfam, že v
najbližších týždňoch bude schválený nový územný plán. Tieto pozemky sa podstatným spôsobom
zhodnotili. V priebehu dvoch
mesiacov bude vypracovaná štúdia zastavanosti. Vlastníci budú
môcť so svojím majetkom podľa
vlastného uváženia nakladať v
prospech individuálnej výstavby
rodinných domov.
Ako chcete ďalej upravovať
cestu zo zberného dvora po Sihoti?
Cesta sa v rámci štúdie naprojektuje a postupne ju budeme
budovať. Najlepšie by bolo, keby
sa začala výstavba cestného obchvatu R3, lebo táto cesta by sa
mohla budovať ako prístupová
cesta na stavenisko, na čom by
sme mohli ušetriť.
Čo s R3?
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
vydalo dokument „Strategický
plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Stratégia rozvoja verejnej osobnej a
nemotorovej dopravy SR“, v ktorom sú oravské časti R3 plánované na realizáciu 2015 - 2018
po Or. Podzámok a 2016 – 2018
od Podzámku po Kubín. Dňa
6.2. 2014 bolo vo vestníku zverejnené oznámenie k verejnému
obstarávaniu na „Vypracovanie
dokumentácie na ponuku (DP)
podľa podmienok FIDIC červená kniha v zmysle vypracovanej
dokumentácie na stavebné povolenie a právoplatného stavebného povolenia“. Toto sú najnovšie
prísľuby a termíny. Nám už neostáva, len dúfať, že s blížiacim
sa termínom parlamentných
volieb sa tieto prísľuby budú aj
realizovať.

som ich o informáciu, v akom
stave je príprava zámennej
zmluvy. V nej majú byť zapracované naše požiadavky ohľadne
predkupných práv a pod. O tomto procese budem informovať
verejnosť a v konečnom dôsledku budú o prevode majetku rozhodovať na svojich zasadnutiach
koncom apríla poslanci VÚC
Žilina a poslanci Obecného zastupiteľstva v Nižnej. Plaváreň
je, jemne povedané, v nedobrom
stave, preto si vyžaduje okamžitú
investíciu na odstránenie havarijného stavu, ktorý vznikol počas tejto zimy. Na základe ohlasu obyvateľov Nižnej, ale aj širokého okolia som presvedčený,
že o plaváreň treba zabojovať a
treba sa pokúsiť ju prevádzkovať
za únosných podmienok. Ak tak
neurobíme, myslím si, že nadlho
alebo natrvalo o plaváreň prídeme.
Bude obec dotovať rehabilitačné stredisko?
Päťdesiat centov na obyvateľa,
celkovo zhruba 2000 eur, vyčlenili obecní poslanci na nákup
techniky do zdravotného strediska. Roky je v ňom vysunuté
pracovisko rehabilitácie Hornooravskej nemocnice.
„Chodia tam nielen ľudia z dediny, ale aj z Podbiela a z celej
Studenej doliny. Donedávna cca

rok tam neordinovala nikdy doktorka. Potom začala chodiť nová
na dva dni do týždňa. Ale ľudia
si ju obľúbili, zistili, že je dobrá
a používa moderné metódy, tak
žiadali, aby chodila častejšie.
Riaditeľka Hornooravskej nemocnice nám vyšla v ústrety a
teraz tam chodí 3-krát do týždňa.
Technika na pracovisku je funkčná, ale zastaraná. Tento rok plánuje prispieť novými prístrojmi
aj nemocnica. „Uvidíme, čo
kúpi, poradíme sa a potom pridáme niečo aj my.“
Zároveň nám sponzorsky namaľovala a stavebne upravila
priestory firma REMON s.r.o. z
Medvedzia.
Pribudnú v Nižnej nové parkoviská?
Najdôležitejšie bude parkovisko
pri cintoríne, práce sa už začali. Konečne bude kde uložiť
kontajnery na separovaný zber z
cintorína. Bude tam otočka pre
vozidlá na zber komunálneho
odpadu a v neposlednom rade
tam budú parkovať návštevníci
cintorína.
Druhé bude pri zdravotnom stredisku. Obec začala jednania na
vysporiadanie pozemkov okolo
neho. Tieto jednania sú veľmi
náročné a vyžadujú si ústre-

Ako dopadne plaváreň?
Obecné zastupiteľstvo schválilo
dňa 18.3. 2014 zámer zameniť
naše obecné pozemky, na ktorých sa nachádzajú komunikácie
II. a III. triedy, za nehnuteľnosti
vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a to celý areál
plavárne a tenisových kurtov s
tým, že zamieňané strany si nebudú navzájom nič doplácať.
Hneď som informoval VÚC o
schválenom zámere a požiadal
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tovosť všetkých zúčastnených
strán. Preto za doterajšiu aj
budúcu podporu a pochopenie
všetkým ďakujem.

Určite sa bude realizovať cesta medzi ulicami Železničná a
Hviezdoslavova (Nákačka, Kuboš)?

Tretie parkovisko bude rozšírenie komunikácie pri dome smútku.

Áno, v rozpočte sú na to určené
finančné prostriedky. Už sa pýtali aj tam bývajúci spoluobčania,
či majú sadiť alebo nie. Po predbežnej širokej dohode na realizácii tejto cesty som pripravený
urobiť všetko pre to, aby sa po
niekoľkých desaťročiach sľubov

Štvrté parkovisko, resp. oddychová zónička, bude priamo
pred kostolom.

táto cesta tento rok aj zrealizovala.
Kde bude umiestnený stánok so
zmrzlinou?
Zmrzlina musela ustúpiť plánovanej výstavbe polyfunkčných
objektov medzi zdravotným strediskom a VEREXOM. Obec poskytla nový priestor na osadenie
zmrzlinového stánku v priestore
pri nástupišti pri predajni peči-

va. V priebehu času a po veternej kalamite koncom roka sme
začali rokovania s ministerstvom
vnútra o prevode pozemkov v
priestore vedľa Polície – za novinovým stánkom pod obec Nižná. Tam chceme umiestniť zmrzlinový stánok a celý priestor
upraviť na oddychovú zónu a
zeleň. Ak sa prevod nepodarí,
budeme hľadať iný spôsob, ako
tento zámer zrealizujeme.
-mr-

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na svojom I. zasadnutí v roku
2014 dňa 11. februára 2014
obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Volebný program obce Nižná
na rok 2014, Kontrolu uznesení OcZ, Odpovede na interpelácie, Žiadosti občanov a
právnických osôb, Stanoviská
komisie výstavby, územného
plánovania, dopravy, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, finančnej a správy
obecného majetku ku žiadostiam občanov a právnických
osôb, Správu audítora obce
Nižná Ing. Emílie Franekovej,
Vzdanie sa členstva v komisii
športu PaeDr. Miroslava Gandiho ku 7.2. 2014
Obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí schválilo:
- Programový rozpočet obce
Nižná na rok 2014-2016,
- plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2014,
- plán zasadnutí OcZ na rok
2014,
- plány práce komisií pri OcZ
a Občianskeho výboru Zemianska Dedina na rok 2014,
- za predsedu komisie na
ochranu verejného poriadku,
životného prostredia, obchodu,
a cestovného ruchu Jozefa Virostka,
- zámer odpredať časť obecného pozemku parcela reg. EKN
č.3862/1 o výmere 194m2,
druh: ostatné plochy, k.ú. Zemianska Dedina Anne Kováčikovej, bytom Zemianska
Dedina 37, 027 43 Nižná a to
tú časť tejto parcely o výmere
cca do 100m2, ktorej výmera
bude presne určená geometrickým plánom vyhotoveným na

jej náklady v cene 3,50,-EURA/
m2 z dôvodu, že sa o tento pozemok stará a užíva ho,
- zámer odkúpiť pozemky reg. CKN vytvorené GP
č.32271093-55/2013 zo dňa
21.10.2013 vyhotoveným Ing.
Levom Švárnym v k.ú. Nižná p.č.1186/11 o výmere 207m2 –
diel č.2, p.č.1186/50 o výmere
118m2 – diel č.8 a p.č.1186/30
o výmere 208m2 spolu pozemky o celkovej výmere 533m2 v
cene 10,-EUR/m2, ktorých spoluvlastníkmi sú:
a) Anna Šelingová, rod. Ficeková, bytom Sama Chalupku 527,
027 43 Nižná v podiele 1/4
b) Štefánia Šelingová, rod. Ficeková, bytom Kukučínova 17,
027 43 Nižná v podiele 1/4
c) Vladimír Ficek, bytom Sama
Chalupku 536, 027 43 Nižná v
podiele 1/8
d) Štefan Ficek, bytom Podbiel
346, 027 42 Podbiel v podiele
1/8
e) Milan Fuček, bytom
Hviezdoslavova 348, 027 43
Nižná v podiele 1/8
f) Mária Vachalová rod. Fučeková, Nitra-Čermáň, Kostolná
964/46, 94901 Nitra v podiele
1/8
z dôvodu vysporiadania prístupovej cesty na cintorín a
výstavby parkoviska na cintoríne s tým, že následne po nadobudnutí vlastníctva pozemok
p.č.1186/30 o výmere 208m2
obec odpredá Ingrid Kabáčovej,
Kukučínova 17, Nižná v cene
10,-EUR/m2,
- zámer odkúpiť pozemok
reg. CKN vytvorený GP
č.32271093-55/2013 zo dňa
21.10.2013 vyhotoveným Ing.
Levom Švárnym v k.ú. Nižná
– p.č.1186/45, druh: orná pôda
o výmere 322m2– diel č.4 v
cene 10,-EUR/m2, ktorých
spoluvlastníkmi sú František
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– p.č. 1186/52, orná pôda o výmere 196m2 – diel č.10 v cene
10,-EUR/m2, ktorej vlastníkom
je Rímskokatolícka cirkev, farFicek, bytom Kolejákova 227, nosť Nižná z dôvodu vyspo027 43 Nižná v podiele 1/2 a riadania prístupovej cesty na
Ľuboš Ficek, bytom Medvedzie cintorín,
148/29-28, 027 44 Tvrdošín v
podiele 1/2 z dôvodu výstavby - zámer odpredať obecný poparkoviska na cintoríne,
zemok parcela reg. CKN
č.4043/109 o výmere 106m2,
- zámer zameniť
pozem- druh: zastavané plochy a nádvoky reg. CKN vytvorené GP ria (komasačná parcela č.3763
č.32271093-55/2013 zo dňa vedená v komasačnom hárku
21.10.2013 vyhotoveným Ing. 0251), k.ú. Nižná Jurajovi PiLevom Švárnym v k.ú. Niž- larčíkovi, bytom Nová doba
ná – p.č. 1186/39, orná pôda o 489/14, 027 43 Nižná v cene
výmere 38m2– diel č.3, p.č. 10,-EUR/m2 z dôvodu, že sa o
1186/48, orná pôda o výmere tento pozemok stará a užíva ho,
6m2– diel č.7, p.č. 1186/47,
orná pôda o výmere 221m2– - zámer odpredať časť obecnédiel č.6, p.č. 1186/49, ostatné ho pozemku parcela reg. CKN
plochy o výmere 15m2, ktorých č.953/4 o výmere 7596m2,
vlastníčkou je Ingrid Kabáčová, druh: ostatné plochy, k.ú. Nižrod. Ficeková, bytom Kukučí- ná Jozefovi Korčuškovi, bytom
nova 17, 027 43 Nižná spolu Hviezdoslavova 176, 027 43
pozemky o celkovej výmere Nižná a to tú časť tejto parce280m2 s pozemkom reg. CKN ly o výmere cca 450m2, ktorej
p.č.1186/53– diel č.11, zastava- výmera bude presne určená
né plochy a nádvoria o výmere geometrickým plánom vyhoto41m2 vo vlastníctve obce Nižná veným na jeho náklady v cene
vytvorený tým istým GP z dô- 3,50,-EURA/m2 z dôvodu,
vodu vysporiadania prístupovej že ide o potomka pôvodných
cesty na cintorín a výstavby vlastníkov, ktorí tento pozemok
parkoviska s tým, že rozdiel vo predtým, ako ho nadobudla
výmere bude Ingrid Kabáčovej obec, vlastnili.
doplatený vo výške 10,-EUR/
m2,
Obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí neschválilo:
- zámer odkúpiť pozemok
reg. CKN vytvorený GP - žiadosť Eleny Žilinčíkovej,
č.32271093-55/2013 zo dňa Hviezdoslavova 197, 027 43
21.10.2013 vyhotoveným Ing. Nižná o zníženie kúpnej ceny
Levom Švárnym v k.ú. Nižná z 20,-EUR/m2 na 10,-EUR/m2
– p.č. 1186/51- diel č.9, druh: za predaj obecného pozemku
trvalý trávny porast o výme- parcela reg. CKN č.525/8, druh:
re 16m2 v cene 10,-EUR/m2, zastavané plochy a nádvoria o
ktorého bezpodielovými spolu- výmere 105m2, ktorý vznikol
vlastníkmi sú Ladislav Domi- na základe geometrického pláňák a manželka Mgr.Eva Do- nu č.101/2013 zo dňa 16.10.
miňáková, rod. Feniková, obaja 2013 oddelením z pozemku
bytom Kukučínova 208, 027 43 zobrazeného ako parcela reg.
Nižná z dôvodu vysporiadania CKN č.525/2, druh: zastavané
prístupovej cesty na cintorín,
plochy a nádvoria o výmere
378m2 z dôvodu, že sa o tento
- zámer odkúpiť pozemok pozemok stará a užíva ho.
reg. CKN vytvorený GP
č.32271093-55/2013 zo dňa
Ing.Jaroslav Rosina, starosta
21.10.2013 vyhotoveným Ing.
obce
Levom Švárnym v k.ú. Nižná
JUDr.Jozef Šveda, prednosta
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(Ne)zabudnutá Tesla
Dňa 10. februára 2014 odchádzal
zájazdový autobus s počtom 40
cestujúcich z Trstenej smerom
na Moravu do mesta Rožnov pod
Radhoštěm, kde pôsobila veľká a
moderná fabrika Tesla Rožnov,
s ktorou náš podnik Tesla Orava
mal bohaté a spoľahlivé dodávateľsko - odberateľské vzťahy
počas 45 rokov.

poskytla 20 tisíc euro.

Hlavným poslaním projektu je
pripomenúť mladým ľuďom dlhodobé a úspešné fungovanie
dvoch najväčších elektronických
podnikov v bývalej ČSR. Tesla
Rožnov dodávala do Tesly Orava, veľké množstvá súčiastok
ako elektrónky - tranzistory, integrované obvody a obrazovky
Tesla Rožnov tento rok oslavu- pre finálnu výrobu televízorov v
je 65. výročie svojho založenia, ročnej produkcii až 500 tisíc pri- pracovníkmi zotrvali aj po zánik čomu zorganizoval veľkolepú jímačov.
ku Tesiel.
oslavu, na ktorú pozval aj zástupcov z Trstenej a Nižnej z po- Za Teslu Orava ako partner v Hneď po príchode do Rožnova
zície bývalej Tesly Orava.
projekte vystupuje Trstená, z sme mali možnosť prezrieť si
dôvodu, že tam mala svoj poboč- časť Valašského múzea v prírode,
Mestské úrady Rožnova a Trs- ný závod s počtom pracovníkov ktoré obsahuje rozsiahle lokality,
tenej totiž v roku 2013 spoločne 200, a hlavne preto, že pán pri- ako Drevené mestečko, Mlynskú
vypracovali projekt cezhraničnej mátor Trstenej Ing. Jozef Ďubjak dolinu a Valašskú dedinu.
spolupráce „ Nezabudnutá Tesla“ pracoval v Tesle Orava vo funka predložili do schvaľovacieho cii vedúceho oddelenia, ktoré Videli sme objekty s architektúprocesu so žiadosťou o finančnú zabezpečovalo dovoz materiálu rou z 19. storočia ako radnicu,
dotáciu od Európskej únie. Z cel- z Tesly Rožnov. Jeho osobné meštianske domy, obchody, pokového nákladu 24 tisíc eur, EÚ kontakty s bývalými vedúcimi hostinstvá a tiež kostol sv. Anny
vysvätený v roku 1945, kde sa
konajú bohoslužby a nábožné
púte.
Rožnováci múzeum neustále rozširujú pomocou Nórskeho grantu
a každoročne v ňom konajú Valašský rok a Valašský festival.
Je vidieť, že úlohou múzea je zachytiť život valašského človeka a
jeho minulosť v celom rozsahu,
ako pamiatku na otcov, ako predkovia žili a pracovali. Aj veľká
konferenčná budova, kde sa slávnostný aktív konal, je v takom
istom stavebnom slohu dávnej
doby. Jedine interiér je vybavený
modernejšie.
Samotného aktívu sa zúčastnilo
asi 230 bývalých pracovníkov
Tesly Rožnov a 50 pozvaných
hosti.
V besede odzneli informácie a
pochvaly na projekt Nezabudnutá Tesla, na rozvoj oboch podnikov a ich pôsobenie všade tam
kde svojím výrobným programom vstúpili.
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Za oravskú delegáciu vystúpili: primátor mesta Trstená Ing.
Jozef Ďubjak, starosta Nižnej
Ing. Jaroslav Rosina, pani prof.
Eva Kollárova a Ing. Ladislav
Ďuroška.
Poukázali na to, že tieto dve
Tesly mali toho veľa spoločného:
• boli vybudované v malebnom
a zdravom prostredí s veľkým
potenciálom voľných pracovných síl
• mali vysoký počet pracovníkov / Tesla Orava 8 tisíc, Tesla
Rožnov 12 tisíc /, ktorí tu prácu priam milovali s ohľadom
na jej charakter a spoločenský
význam
• s prácou išli za ľuďmi budovaním početných závodov a
prevádzok. Tým sa v daných
lokalitách zvyšovala sociálna,
kultúrna a vedomostná úroveň
života
• realizovali náročné a progresívne výrobné programy pre
elektronizáciu celej československej spoločnosti.
Táto spomienková slávnosť
bola ukončená otvorením výstavy s historickým obsahom o
výrobkoch a rozvoji Tesly Rožnov a bude prenesená do Trstenej v mesiaci september 2014 a
samozrejme doplnená o dokumenty a exponáty Tesly Orava.
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Oprava strechy nad hlavným vchodom OcÚ

vodnú rovnú strechu bola postavená nová sedlová, ktorá v
prípade nahromadenia veľkej
vrstvy snehu zabráni jej poškoPo minuloročnej snehovej ka- deniu. Vďaka priaznivému polamite, ktorá v našej obci spô- časiu bola stavba zrealizovaná v
sobila veľa škôd, sa obec Nižná dňoch 13. až 15. 1. 2014.
začala s nadstavbou strechy
nad hlavným vchodom. Na pô-mr-

Čo si pamätá kronika
Rok1954
Ako sa život v celom štáte valil
mohutným tempom budovania,
cieľom ktorého bolo blaho pracujúceho človeka, tak aj v našej
obci sa vytyčujú nové úlohy,
ktoré menia starý život Nižňancov za nový, modernejší a
krajší. So vzrastom počtu obyvateľstva sa vynovuje potreba
viac vyrobiť. Tu zaostáva poľnohospodárstvo, lebo toto nie
je zmechanizované a nedorába
toľko, koľko by mohlo.
Hospodárske pomery – výstavba obce
Podľa plánu sa mali v obci vybudovať dve studne. Jedna na
Vápenici a druhá na nižnom
konci. Tieto stavby neboli z finančných dôvodov uskutočnené. Cesta za Korčuškom bola
dobudovaná. Cesta smerom

do lazov bude až v roku 1955.
Poľné cesty boli upravené ako
iné roky. V obci boli urobené
dva malé mostíky. Jeden pred
Ignácom Regulym (Hurkáčom)
a druhý pred J. Letašim (Tedorom). V októbri u nás zrušili
poštový úrad pre nedostatok
miestností. Obec Nižná bola
pridelená k Tvrdošínu a pretože počet zásielok stále vzrastal,
boli ustanovení dvaja listonoši. Národný výbor sa všemožne staral o obstaranie vhodnej
miestnosti pre tieto účely. Tejto
jesene sa začal stavať nový betónový most cez rieku. Stavba
sušiarne na hadice bola začatá,
no nie dokončená. V súkromnej
výstavbe bolo postavených viac
pekných murovaných domov.
Stavba novej školy je plánovaná na rok 1956. V otázke ďalšej
výstavby sa zaistí, aby bol určený stavebný obvod pre drobnú
bytovú výstavbu. Obec nemá
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ešte situačný plán, čo je veľmi
nutné, aby sa výstavba viedla
vzhľadne podľa regulačnej čiary.
Poľnohospodárstvo
Roľníci boli presvedčovaní na
hovoroch, rozhlasom a tlačou k
tomu, aby pokladali svedomité
plnenie dodávkových povinností za morálnu vlasteneckú
povinnosť. Roľníci boli vedení
k novému spôsobu hospodárenia a to ku kolektívnemu v jednotných roľníckych družstvách.
V prvom rade bolo treba zabezpečiť obrobenie všetkej pôdy,
dodržať agrotechnické termíny.
Sialo sa vyčistené osivo, veľký bol odber umelých hnojív.
Roľník Ignác Lukáčik silážoval
kukuricu na zeleno. Úprava pasienkov bola prevedená v Chrabodolinách (3ha), na lúkach
pod Slatviňou a na Krivých
Honoch. Pomáhali žiaci OSŠ.
Niektorí roľníci začali pestovať ,,bezostnú“ holandskú pšenicu, ktorá má silnejšie steblo.
Mnohí menší roľníci vyvážali
toho roku hnoj na pole traktormi STS (strojno-traktorová stanica). Hnojenie sa prevádzalo
maštaľným hnojom, hnojovkou
a umelými hnojivami. Jarné,
letné i jesenné poľné práce boli
usmerňované miestnym národným výborom (MNV). Mlatba sa prevádzala podľa plánu.
Začala 2. septembra. Mlátilo
5 mláťačiek STS. V živočíšnej
výrobe sa mal dodržiavať plánovaný stav prasníc – 45 kusov.
Ošípané boli štepené proti obrne a červienke. Pre zlepšenie
strihu vlny u oviec bolo plánované kríženie našich ,,valašiek“
s baranom ,,Texelom“. Každý
štvrťrok sa prevádzal súpis hos-

podárskych zvierat. Niektorým
poľnohospodárom sa akosi nepáči plánované hospodárstvo
a vravia, že plánovanie je zbytočné. To sú nesprávne názory a
je potrebné ich našim občanom
vyvracať. Mnohí zanechávajú
poľnohospodárstvo a hľadajú
zárobok v iných zamestnaniach.
Miestny národný výbor mal na
starosti plynulé zabezpečovanie
výkupu. ,,Zvod“ dobytka sa konal podľa plánu, raz do týždňa.
Obec dostala váhu - centimálku, ktorú umiestnili v predajni
za hasičským domom. Občania
si tu môžu odvážiť dobytok pri
odpredaji. Dodávky v rastlinnej
výrobe boli splnené na 100%,
živočíšna výroba taktiež až na
mlieko, ktoré nebolo splnené
ani na 50%. Dodávková morálka bola pomerne dobrá, avšak roľníci sa stále sťažujú na
nízke výkupné ceny u všetkých
produktov. Ako novú vec v poľnohospodárstve treba zaznačiť
zavedenie ,,inseminácie“ t. j.
umelého oplodňovania kráv.
Od 1. júla obec prestala chovať
býky.
Politické udalosti
Najvýznamnejšou vnútroštátnou udalosťou boli voľby do
národných výborov – 16. mája
a voľby do Slovenskej národnej
rady a národného zhromaždenia - 28. novembra. Národné
zhromaždenie prijalo nový
zákon o národných výboroch,
ktorý určuje, že základnou úlohou národných výborov ako
miestnych orgánov štátnej moci
. Čím väčšia bude účasť ľudu
na správe štátu, tým sa zlepší
aj riadenie nášho štátu – celého národného hospodárstva.
Príprava na prevedenie volieb
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bola veľká už vopred. Celá
predvolebná kampaň prebiehala v troch etapách. Miestny
národný výbor vypracoval plány, v zasadačke bolo zriadené
,,agitačné stredisko“, ktoré viedol Jozef Todek, úradník Ľanárskych závodov. Agitáciu a
propagáciu konali členovia komisií po obvodoch. V obci bolo
13 obvodov. V jednom obvode
bolo približne 100 obyvateľov.
Kandidátku členov NV zostavil Národný front, v ktorom
boli zastúpené všetky zložky a
masové organizácie ako Komunistická strana, ROH, ČSM, PO
ČSČK. Väčšinou boli navrhnutí
mladí ľudia, pokrokovo zmýšľajúci. Sociálne zloženie kandidátov bolo takéto: 3 robotníci,
3 roľníci, 2 ostat. zamestnania.
Z toho počtu boli 3 ženy. Všetci
kandidáti sa vo svojom obvode predstavovali, kde si každý
občan mohol povedať kritické
pripomienky, ako zlepšiť prácu
národného výboru. Právo voliť
mal každý občan, ktorý dovŕšil
18. rok bez rozdielu pohlavia,
národnosti a náboženstva. Zvolený mohol byť občan po dosiahnutí 21. roku. Voľby boli
tajné, priame, všeobecné. Voliči
dostali kandidátky s menami
navrhnutých. Za španielskou
stenou bola ceruza. Neplatnosť
volebného lístka nastala prečiarknutím mena kandidáta.
Mnohí občania volili verejne.
Správa obce z činnosti výboru
Prvé zasadnutie novozvoleného
výboru bolo 25. mája, na ktorom sa previedla voľba predsedu a tajomníka. Za predsedu
bol zvolený Ignác Meľko, za
tajomníčku Klára Červeňová, ktorá v tejto funkcii dobre
pracovala už predtým. Rada
MNV mala vypracovaný plán
činnosti už vopred. Schádzala
sa týždenne, kde riešila otázky
obce. Pri výbore boli zriadené
komisie:
poľnohospodárska,

finančná, školská, trestná, komisia pre výstavbu a komisia
sociálneho zabezpečenia. Nový
národný výbor si vytýčil mnohé úlohy na zveľaďovanie obce
ako napríklad: prerobiť 5 ha
doteraz neobrobenej pôdy a to
na ,,Krivých honoch“, zaistiť
stále čistenie lúk a pasienkov,
viesť roľníkov k modernejšiemu hospodáreniu, silážovanie
krmív, zachytávanie močovky,
rozšíriť pestovanie ovocných
stromov a podobne. V rastlinnej
výrobe sa bude zabezpečovať
zvyšovanie hektárových výnosov. Podľa uznesenia X. zjazdu
KSČ v našom štáte zaostáva
najmä poľnohospodárska a živočíšna výroba. Preto sú ceny
niektorých produktov vysoké.
1 kg bravčovej masti stojí 3440 Kčs, 1 kg masla 38-40 Kčs,
1 kg bravčového mäsa 30 Kčs a
1 kg hovädziny 20 Kčs. Preto sa
MNV bude starať, aby sa zvýšila živočíšna výroba.
Kultúrnoosvetová činnosť
V obci bola osemročná škola, v
ktorej vyučovali deviati učitelia. Riaditeľom školy bol Milan
Gigler z Trstenej. Počet žiakov
celej školy bol 265. Výdavky na školu činili 71 400 Kčs.
Mládež bola usmerňovaná do
povolaní. Málo žiakov sa hlásilo do poľnohospodárstva. Radšej odchádzali do učilíšť a do
poľnohospodárstva išli len takí,
čo mali zlý prospech. Materská
škola mala 15 – 20 detí. Riaditeľkou bola Rozália Karisná
z Podbiela. Chodia tu len deti
zamestnaných matiek. Mesačný
poplatok bol určený podľa príjmov rodičov. O deti tu bolo po
každej stránke dobre postarané.
Aj tento rok sa konali kultúrne
podujatia a hlavne v mene závodu. V priestrannej jedálni sa
konali všetky slávnosti a kultúrne akcie. Na našom závodnom
javisku sme toho roku videli
viackrát profesionálne divadlá

Posedenie pre darcov krvi

zo Žiliny a Martina. O obecnú
knižnicu, ktorú viedla žiačka pedagogickej školy, Mária
Kubincová, bol veľký záujem.
Ľanárske závody majú svoju
vlastnú knižnicu, kde sa vypožičiava viac ako v obci. Miestnym rozhlasom boli vysielané
nielen miestne správy, ale aj
kratšie relácie rázu politického,
hospodárskeho a zdravotníckeho. Relácie vysielali pracovníci
MNV a učitelia.
Sociálne pomery
Naši občania dobre zarábajú v
závode. Životná úroveň stúpa.
Keby neboli ťažkosti so stavebným materiálom, boli by si občania vystavali ešte viac rodinných domov. V závode pracuje
veľa mladých dievčat. Naša
obyvateľka, Regina Regulyová
bola vyhodnotená v celoštátnom
rámci ako vzorná pracovníčka v
ľanárskom priemysle. Aj o starcov sa naše zariadenie dobre
stará. 70 občanov u nás poberá
starobný dôchodok. Väčšina
študentov 9 a 11 - ročnej strednej školy dostáva štipendium. V
jasliach je veľmi dobrá opatera
detí a je pravidelne kontrolovaná lekárom. Z obce sa odsťahoval krajčírsky závod do Tvrdošína. Predajňa Zdroj na Malej
Orave a predajňa mäsa u Kris-

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Nižnej uskutočnil 2. ročník STRETNUTIE
PRE DARCOV KRVI dňa
24.2. 2014 v Bistre Domu kultúry v Nižnej.
V úvode stretnutia sa všetkým prihovorila predsedníčka
miestneho spolku ČK Marta
Morávková, poďakovala sa
za ich vysoko humánny postoj k blížnemu. Starosta obce
Ing. Jaroslav Rosina prítomných oslovil nasledovne: „ Na
bielom lôžku život stráca sa,
trpiace ľudské bytie šepne...
Ozvenu slova izba nesie: „Po-
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tofčáka bola zrušená z hygienických dôvodov.
Zdravotníctvo
Zdravotný stav obyvateľov je
dobrý. Úmrtnosť novonarodencov je minimálna. U niektorých
dospelých osôb sa vyskytla
nová choroba ,,infekčná žltačka“. Všetky prípady boli liečená
nemocnične.
Populácia
V tomto roku sa narodilo 45
detí. Zomrelo 6 ľudí, z toho 1
dieťa. Najviac sa dožil Jozef
Oberta – 92 r. Populačný prírastok je 40. Sobášov bolo 5.
Počasie
Zima bola veľmi tuhá. Mrazy
boli pod -30°C. Ľudia nemohli
ani izby vykúriť. Leto bolo studené a veľmi daždivé. Len koniec júla a august bol pekný. V
júni padal kamenec, ktorý narobil poriadne škody . Napriek nepriaznivému počasiu bola úroda
dobrá. V lesoch nad Zemianskou Dedinou sa objavili rysy.
Tieto šelmy u nás už dávno nebolo vidieť. Dva z nich zastrelili
toho roku poľovníci.

-mr-

môžte, prosím, umieram, a ja
tak veľmi chcem tu byť. Som
človek z krvi zrodený, mám
jej však málo, stihnete ju dať?
Prosím, rýchlo, treba sa ponáhľať.“ A zrazu v čiernom kruhu beznádej. Červená kvapka
záchrany sa chveje. Na bielom
lôžku život zvíťazil, „To vďaka
tebe, darca krvi, aj keď si pre
mňa neznámy, ty si môj život
zachránil.“
Aj MUDr. Daniela Smatanová
Javošová poďakovala darcom
krvi za ich obetavosť a ľudský
prístup, zdôraznila vzácnosť
krvi v dnešnej uponáhľanej
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s prítomnými pomocou otázok
a odpovedí zopakovali základné informácie z prvej pomoci a
darcovstva krvi. Tieto dievčatá
už roky pripravuje Mgr. Marta
Malastová, ktorej aj touto cestou ďakujeme a prajeme skoré
uzdravenie.

Vážime si našich darcov, ktorí
túto „dobrovoľnú daň lásky k
blížnemu“ vedeli vždy naplniť
– a to bez nároku na finančné
ocenenie. Dnes sa nám zdá nadšenie prvodarcov neuveriteľné!

Schôdza MS SČK za rok 2013

obce, že nám poskytuje priestory na akcie a formou obecného
rozhlasu sa môžeme prihovárať
všetkým občanom. Ďalej oboznámila svojich členov s plánom
práce na rok 2014. Dve občianky naše obce, ktoré od nášho
spolku dostali po 20€ na lieky,
srdečne ďakujú všetkým, ktorí
im prispeli. Nakoniec po diskusii a malom občerstvení p. Morávková poďakovala všetkým

dobe a poďakovala za ich obetavú činnosť. K príjemnému
priebehu popoludnia prispeli aj
tanečnčky skupiny Harlekýn,
ktoré svojimi tancami rozveselili prítomných. Potom mladé
záchranárky predviedli základné prvky prvej pomoci a spolu

Dňa 13.2. 2014 sa v Bistre
Domu kultúry v Nižnej konala
výročná členská schôdza MS
SČK. Pani predsedníčka sa
poďakovala všetkým členom,
ktorí sa podieľali na činnosti
nášho spolku, či už finančným
príspevkom na humanitárnu
Čo môžeme urobiť na zvýšenie bezpečnosti svojej krvi?
Musím si uvedomiť, že hoci
sa moja krv pri odbere vyšetrí na prítomnosti povrchového antigénu infekčnej
žltačky typu B, protilátok
HIV a proti infekčnej žltačke typu C, robia sa testy na
syfilis a pečeňové testy, na
transfúziu na môže použiť až
po vyhovujúcom výsledku.
Ak som sa správal rizikovo
a som ešte v inkubačnom
období, môžem ohroziť príjemcu svojej krvi. Pokúsim
sa zlepšiť kvalitu svojho života a nebudem užívať drogy
(cigarety, alkohol, lieky bez
lekárskeho predpisu a všetky
návykové látky – požičiavaním nesterilných, použitých
ihiel sa medzi toxikomanmi
prenášajú krvou prenosné
infekčné choroby). Pomôže
mi zdravá racionálna strava
so zníženým obsahom živočíšnych tukov a dostatkom
kvalitných bielkovín (hydina, ryby, mlieko, vajcia a
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pomoc našim občanom, ale aj
tým, ktorí denne pomáhajú aj
svojimi drobnými činmi pohladia dušu osamelého človeka, alebo človeka, ktorý sa nie
vlastnou vinou ocitol v núdzi.
Touto cestou tiež MS SČK
našej obce ďakuje starostovi
strukoviny), zeleniny a ovocia.
Denne vypijem najmenej 1,5 –
2 litre tekutín. Tesne pred odberom budem konzumovať ľahkú
stravu bez tukov (čaj, pečivo,
med, džem, banán) a dožičím si
dostatok spánku a tekutín. Lekárske laboratórne vyšetrenie,
ktoré absolvujem v súvislosti
s odberom, mi poskytne dôležité informácie o mojom zdravotnom stave. Každý podnik
radšej zamestná zdravého človeka – darcu krvi. Pri každom
odbere krvi sa odoberá 400 až
480 ml krvi. Odber trvá 5 až 10
minút. V zmysle § 138 zákona
č. 311/2001 Z. z., Zákonník
práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ poskytne
zamestnancovi, ktorý daroval
krv, pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou
mzdy. Pri darovaní krvi sa nemôžem nakaziť. Pri odbere krvi
sa používa výlučne jednorazový materiál.
Kto môže byť darcom krvi?
Každý človek vo veku od 18 do
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Ďakujem vám všetkým za vašu

60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý: neprekonal infekčnú žltačku typu
B, C a nebol v styku s chorými
na toto ochorenie za posledný
polrok. Neprekonal iné vážne
infekčné choroby (potrebné
informácie podá lekár transfúziologického oddelenia), v prípade infekčnej žltačky typu A
môže byť darcom krvi po určitom časovom odstupe. Neužíval dlhodobo lieky a posledný
mesiac nebol chorý. Posledný
rok nebol operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou, nemal urobený piercing, nedostal
transfúziu krvi alebo plazmy.
Nie je nosičom HIV, nemal v
poslednom roku HIV pozitívneho sexuálneho partnera a nepatrí k rizikovým skupinám na
prenos HIV (vnútrožiloví narkomani, mužskí a ženskí prostitúti, homosexuálne sa správajúci muži, jedinci používajúci
neobvyklé sexuálne praktiky,
sexuálni partneri pacientov
dostávajúcich transfúziu krvi
a plazmy). Nie je aktuálne liečený a nemá prejavy alergie. V

obetavosť, za vaše otvorené
srdcia. Poďakovanie patrí aj
členkám miestneho spolku ČK
v Nižnej, ktoré toto slávnostné
posedenie pripravili.
-Marta Morávková-

za účasť a rozlúčila sa peknými
myšlienkami. Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie
jednotlivcov mohutnie takou
mierou, akou sa množí vôkol
neho. (M. R. Štefánik). Za dobré dobrým platiť treba, i za zlé
láskou, len sa nebáť, tak ako
riekla naša mať. (P. Kubica)
MS SČK - Mudrončíková

súvislosti s dnes diskutovanou Creutyfeldt-Jacobovou
chorobou (CJCH), tažkým
neurologickým ochorením,
sú z darovania krvi vyradené osoby, ktoré prekonali
operáciu mozgových obalov, transplantáciu rohovky,
boli liečené hormónmi a
také, u ktorých sa v rodine
vyskytla familiárna forma
tohto ochorenia. Vyhláškou
Ministerstva zdravotníctva
SR z júla 2011 sa vylučujú
osoby, ktoré žili v rokoch
1980 – 1996 viac ako 6 mesiacov vo veľkej Británii a v
Írsku. Tieto opatrenia sú len
preventívne, pretože prenos CJCH transfúziou krvi
nebol zatiaľ dokázaný. Z
darcovstva krvi sa vylučujú ženy počas menštruácie
a počas ťarchavosti. (Žena
môže darovať krv 1 rok po
pôrode, ak nedojčí). Muži
môžu darovať krv každé 3
mesiace, ženy každé 4 mesiace.
-Marta Morávková-
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Vianoce v Nižnej „Duch Vianoc “
Čo je vlastne duch Vianoc?

ktorá ma nerobí lepším pred
inými, ale pred mojim svedoJe to úprimnosť a otvorenosť mím... To je duch Vianoc.
pred sebou samým, je to snaha
pretvoriť seba na lepšieho člo- Tam, v jasliach... tam je nádej a
veka, je to ľútosť nad svojimi viera v krajšiu a lepšiu budúcchybnými krokmi, je to pokor- nosť. Len ticho nazeraj a poná prosba o odpustenie tých, čúvaj a príde čas, aby si začal.
ktorým ubližujem a zarmucu- Všetko nanovo. Všetko s pokojem, je to prísna sebakritika, jom. Príde čas, keď sa i v tebe

narodí...
V nedeľu 15.12. 2013 sa
priestory obecného úradu naplnili davom ľudí, ktorí si určite
našli čoto na vianočných trhoch
u šikovných remeselníkov a
tvorcov, ktorí sa nebáli ukázať
kúsok zo svojich „dielničiek „
A skutočne sa bolo na čo pozerať. Ani jeden z návštevníkov snáď neodišiel naprázdno
a odniesol si niečo pre seba do
svojho domova. Vôňa punču,
výroba oplátok, rôznych výrob-

Dobrá novina
„Spravodlivosť je pevná a stála
vôľa dať každému, čo je jeho.“
sv. Tomáš Akvinský

ťažko skúšanej Afrike.
Južný Sudán, Keňa, Etiópia,
Rwanda a Uganda – to sú ťažiskové krajiny východnej Afriky,
v ktorých Dobrá novina podporuje humanitárno-charitatívne a sociálne projekty. Cieľom
pozornosti sa však stávajú tí
najkrehkejší – chudobné deti s
postihnutím.

Už po 19-ty krát sa skupinky
malých dobrovoľníkov vybrali
koledovať dobrú novinu, ... „že
sa nám narodil Spasiteľ Kristus Dobrá novina – to nie je len koledovanie detí – ale aj ich forPán!“
mácia. Koledovaniu predcháAj v našej farnosti sa každoroč- dzajú stretká, kde sa zoznamujú
ne na sv. Štefana, v čase vianoč- s osudmi ich afrických rovesníných sviatkov, nesie po domoch kov, ktorí nemali toľko šťastia
spev detí, ktoré navštevujú narodiť sa v podmienkach, kde
štedrých ľudí, ochotných sa uspokojovanie základných podobrovoľne podeliť. Tento rok trieb je samozrejmosťou. Naši
pozval pán farár k spolupráci aj malí koledníci si postupne uvenašich birmovancov. Dvanásti domujú, ako majú byť vďační
sa k nám pripojili a vytvorili za to, čo dennodenne dostávajú.
sme jednu veľkú rodinu, ktorej Ich jednoduchý detský pohľad
cieľom bolo pomôcť deťom v na svet sa mení na pohľad cit-

Keď hľadáš viac

Tento raz áno! Len treba prosiť.

Každú poslednú nedeľu v mesiaci prichádza do farského
kostola v Trstenej množstvo
ľudí z rôznych kútov Oravy.
Vo veľkom počte prichádzajú
najmä mladí ľudia.

V Trstenej totiž to každý mesiac prebieha modlitebný večer
s názvom Milosrdný. Ide o pravidelné stretnutie, najmä mladých, veriacich katolíkov, ktorí
spoločne prosia o požehnanie
a milosť obrátenia pre seba i
Oravu.

Rozdáva sa tu niečo zadarmo?
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kov navodili predvianočnú atmosféru, ktorá o 18:00 hod pokračovala spomienkami našich
starých materí vo večernom
programe „Čo je duch Vianoc “,
na ktorom sa sála opäť zaplnila
do posledného miesta. Snahou
samotných tvorcov programu,
spolu so súborom SENIOR
ORAVAN, deťmi a spomienkami našich starých materí šlo
u vykreslenie skutočného „ducha“ Vianoc.
-dš-

livého, spravodlivého človeka,
ktorému záleží aj na tom druhom, zvlášť, ak je slabší a bezbrannejší. Tento rok nás stretkami sprevádzal kamarát Kevin,
ktorý sa narodil s deformovanými chodidlami. (Videli sme ho
aj na plagátoch Dobrej noviny).
Tento malý trinásťročný chlapec už vďaka pomoci Dobrej
noviny podstúpil operáciu pravej nohy, no čaká ho ďalšia.
Napriek svojmu postihnutiu je

plný životnej sily: má svojich
kamarátov, spieva, bubnuje,
tancuje, dokonca hrá futbal a je
usilovným žiakom.

Program stretnutia začína
modlitbou sv. ruženca, naň
nadväzuje sv. omša, ktorá pokračuje moderovanou adoráciou. Na poslednom februárovom stretnutí, s podnázvom
Rozhodni sa pre čistotu, sľúbili
mladí pred Bohom žiť vzťah k
sebe a svojej sexualite, ako
aj partnerské či snúbenecké
vzťahy čisto a podľa Božieho
zámeru. „Bude to uprostred

súčasného zmätku a rôznych
snáh proti manželstvu a Božiemu poriadku naša verejná manifestácia,“ uviedol
na svojej internetovej stránke
organizátor podujatia Inštitút
V.I.A.C.

Náš Pán nech odplatí každému,
kto prispel k tomuto veľkému
dielu. V celoslovenskej zbierke
sa vyzbieralo rekordných viac
ako 900 tisíc eur. A my sa tešíme, že sme pomohli :).
			

-ms-

K zveľadeniu liturgie sv. omše
bol prizvaný náš mládežnícky
spevácky zbor Gaudium z Nižnej.
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„Najväčším prínosom pre mňa
bol ten sľub. Už dlhšiu dobu
som niečo podobné plánovala spraviť sama. Preto som si
zobrala tú modlitbu so sebou,
aby som ju mohla používať ako
svoje denné zasvätenie. Opakovanie je matka múdrosti, :)“
uviedla jedna z členiek.
„Dalo mi to neskutočne veľa.
To, ako kňaz vyšiel s Eucharistiou medzi ľudí, na mňa spravilo naozaj dojem. Ja som bol
bez slov. Bolo to trošku dlhé,
ale na druhej strane - oplatilo

Rodina je základ
Fašiangové obdobie je plné zábav, plesov a veselíc. Nižná je
známa mnohými plesmi, medzi ktoré patrí aj NÁŠ - Farský
ples. Už po štvrtýkrát sa na ňom
zišla jedna velikánska farská rodina. Pomaly sa stalo tradíciou,
že každoročný farský ples sa
nesie v nejakom duchu, teda v
téme, ktorá je živá pre všetkých
mladých organizátorov - Gaudiumákov. Tento rok to vyšlo na
sv. Valentína. Práve on nám pomohol odštartovať aj dnes veľmi aktuálnu tému partnerských
vzťahov, manželstva a rodiny.
Celý večer sa niesol v duchu
spoločenstva, v duchu, ktorého predmetom bolo zabaviť sa
spoločne s ľuďmi, na ktorých
nám záleží, a s ktorými sme
radi. Mladí Gaudiumáci pripravili naozaj nádherný, ružovo-hnedý večer. Obdarili svojich
hostí malým vlastnoručne vyrobeným darčekom a sladkou
valentínskou spomienkou. Spolu so šikovnými tetami Evkou a

sa,“ spomínal zas druhý, Gaudiumák´
Iná zboristka vyjadrila svoje
dojmy takto: „Skutočnosť, že
ma Boh miluje napriek môjmu
hriechu, a že je stále ochotný
nanovo mi odpustiť, mi pomohla k radikálnemu rozhodnutiu
zmeniť svoj život. Dala som
Bohu sľub čistoty, a to nielen telesnej, ale čistoty srdca. Verím,
že on mi dá aj silu každý deň sa
nanovo rozhodnúť pre lásku pre neho.“

Hankou vyzdobili tanečnú sálu.
Nezabudli na vlastný program
plný spevu a tanca a večer
osladili čokoládovou fontánou.
Nechýbala Miškova harmonika,
skvelé menu od Tomíčkovcov,
či vynikajúci medový krémeš
od šikovnej pekárky Margitky
Kováčovej, ako ani množstvo
zaujímavých cien. Počas tomboly sa im podarilo vyskúšať
aj štyri snúbenecké páry, z ktorých najšikovnejší bol odmenený snúbeneckým štartovacím
balíčkom. Prvotnú výbavu do
manželstva pár už vyhral, snáď
už len svoj sľub čoskoro spečatí
sobášom. :)

Nižnianske ozveny

srdný sú spoločnou modlitbou.
Bez modlitby niet živej viery osobného vzťahu s Bohom. Pápež Benedikt jasne pripomenul,
že viera nie je filozofia, nie je
učenie. Je to osobné stretnutie s
Osobou - a tu je ukrytý aj zmysel modlitby ako takej. Modliť
sa za Oravu je z nášho pohľadu
nevyhnutné, pretože nik iný iba
Boh je prameňom rozvoja tohto
regiónu a bez Jeho požehnania
a milosti môžeme len „skúšať“,
v Ňom je však istota,“ vysvetlil
kňaz Branislav Kožuch.
-mt-

Naša vďaka patrí taktiež všetkým sponzorom, ktorí nás štedro obdarili a v nekonečnom rade
patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí spolu s nami vytvorili jednu fantastickú obrovskú
rodinu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou našej spoločnosti.
Teší nás mimoriadne veľký
záujem (asi čoraz viac ľudí

prestáva mať predsudky :)),
no bohužiaľ pre spokojnosť
hostí (metre štvorcové dnes
nepustia :)) sme nemohli
uspokojiť všetkých odvážlivcov. Veríme, že nabudúce.
Snáď sa opäť vidíme o rok, už
pri jubilejnom 5. ročníku.

stali až na náš historický vrch,
kde sa stretli aj s občanmi zo
Zemianskej Dediny. Pri kríži
sa stretlo približne 100 účastníkov všetkých vekových kategórii, ktorých privítal staros-

ta obce. Po spoločnej modlitbe
sa zhromaždili pri ohnisku a
tam v družnej debate a pri vzájomnom častovaní strávili pekné popoludnie.
-mr-

-dš-

Radosť, dobrá nálada a snáď
aj spokojnosť všetkých nás len
utvrdila v tom, že aj farská rodina dokáže byť veselou a jednotnou . Chceme poďakovať predovšetkým nášmu duchovnému
otcovi Štefanovi za velikánsku
pomoc a podporu, a rovnako
všetkým rodinám či rodičom za
trpezlivosť a ústretovosť voči
mladým pri príprave tohto náročného večera.

Trojkráľový výstup na Ostražicu
V nedeľu, 5. 1. 2014 obec Nižná organizovala už tradičný
Trojkráľový výstup na Ostra-

Modlitebné stretnutia Milosrdný sa konajú z viacerých
dôvodov. Jednak preto, aby sa
ľudia na Orave - mladí i starší
– zjednocovali, a tiež preto, aby
spoločne odprosovali Boha za
veci, ktoré sa v minulosti diali
a aj dnes dejú v našom regióne a Boh v nich nemá záľubu.
„Ak chceme nové požehnanie
od Pána, potrebujeme konať
pokánie za hriechy, ktoré „špinia“ náš svet a naše okolie.
Hriech predsa nikdy nie je len
osobnou záležitosťou, a preto
aj modlitebné stretnutia Milo-

žicu. Zraz bol o 13.00 hod pri
kostole v Nižnej a za priaznivého počasia sa účastníci do-
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Pafková 2014 - aj nasnežilo!

Tí najlepší boli ocenení na záver
cenami, a potleskom prítomných. No myslím si, že všetci,
ktorí prišli a našli si ten čas na
prechádzku a čas strávený spoločne boli vlastne víťazmi.

sme nezaregistrovali žiaden vážny úraz ani žiadneho strateného. Samotný záver sa ako vždy
konal v Maku, kde sa podával
guľáš a hrala hudba do neskorých večerných hodín.

Trochu nás mrzelo, že nám zlyhala technika a zostali sme bez
ozvučenia, ale ako sa nakoniec
ukázalo bolo to, aj na dačo dobré. Ľudia si viac ponamáhali
hlasivky a zaspievali si svoje
pesničky.

Ako všetci dobre vieme usporiadanie takejto a podobných
akcií sa nezaobíde bez pomoci,
či už materiálnej, finačnej a v
neposlednom rade aj morálnej.
Mnohí z tých, čo nás podporili
aj pred rokom, nám podali pomocnú ruku aj teraz a nemožem
nespomenúť aj podporu zo strany obce. Za posledné roky sme
si všimli, a je to evidentné aj z
reakcií ľudí, že bolo dobrým nápadom znovuvzkriesenie tejto
akcie pred pár rokmi. Preto mienime naďalej pokračovať a zachovať tradície našich predkov.

Už tradične sa podávala medovina a teplý čaj. Všade sa nesúca vôňa kapustnice vytvárala tú
správnu atmosféru.
Tak, ako sa už stalo dobrou tradíciou za desaťročia, aj tentokrát
patrila prvá februárová sobota
už tradičnej kultúrno-spoločenskej akcii s názvom Pafková.
Dovolím si v mene nás organizátorov aspoň pár riadkami priblížiť prípravu a priebeh celej
akcie.

snehu. Nebolo ho však dostatok
na to, aby sme mohli postaviť
už tradičnú figúrku “Pafkáča“ a
deťúrence sa museli zaobisť bez
obľúbenej šmýkalky a klziska.

Všetkých však potom čakala
cesta späť dole do dediny.Pre
niektorých to bola hračka zbehnúť tých pár stoviek metrov, no
našli sa aj takí jedinci, pre kto- Dovidenia o rok priatelia!
rých sa táto trasa stala doslova
Musíme pochváliť a zároveň „krížovou cestou“. Našťastie
-Chrenka Máriopoďakovať vám všetkým ktorí
ste nám deň pred akciou pomohli pri zbere kapustnice, lebo
Akonáhle sme sa trochu popre- nazbierať plné tri kotly by asi
berali zo sviatkov, začal sa nám nebolo v našich silách.
dobre známy „kolotoč“ vybavovačie, naháňačiek, prosieb o Vzhľadom k tomu, že snehu
podporu a samotných príprav bolo naozaj málo, skoro všetcelej akcie. Nie je to celkom ci účastníci, ktorých bolo asi
také jednoduché, ako si mož- tri stovky /nerátame deti/ boli
no veľa spoluobčanov myslí a peši. Bežkári tento rok obišli napredstavuje. Je to o niekoľkých prázdno.
sobotách vopred pred akciou
kedy je potrebné všetko pripra- Skupinky prvých ľudí sa začali
viť. Počnúc uprataním priestoru objavovať okolo desiatej a popri chate po darebákoch kto- stupne celá akcia začala naberať
rí ho tam za celý rok nechajú, na obrátkach. Samozrejmosťou
prípravou dreva a okolia chaty, sa stali už klasické disciplíny
aby akcia bola, ako sa povie „na ako je hod klátom, pílenie dreva, a preťahovanie lanom bez
úrovni“.
ktorých by Pafková nebola PafNajväčšou dilemou je vždy pre kovou. Niektoré výkony, ktoré
nás počasie. Ako sme mali mož- boli podávané v jednotlivých
nosť zažiť po iné roky, mali sme súťažiach, vyvolávali u ľudí
tu aj poriadnu zimu, aj blato aj údiv, ako aj úsmev na tvárach.
kopy snehu. No tento rok to vyš- Smiech sa prelínal s pokrikovalo „len-tak-tak“. Ako všetci dob- ním a fandením si navzájom.
re vieme, tohtoročná zima bola Nebudem tu písať o tom kto bol
veľmi skúpa na sneh aj mráz, najlepší, najrýchlejší, či najsilno na ten náš víkend sa umúd- nejší, kto skončil prvý druhý a
rila a dopriala nám aspoň malú tretí.
nádielku toľko očakávaného
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Karneval pre najmenších a ich mamičky v MC Dupajda
Aj v tomto roku sa na chvíľočku centrum sa naplnilo myškami,
premenili najmenší a ich rodičia lienkami, motýľmi, tekvičkana zázračné bytosti. Materské mi, či čarodejníkmi. Spolu sme

si zatancovali, predviedli svoje
masky, vytvorili veselé obrázky, naplnili brušká všakovakými dobrotami, ktoré pripravili
mamičky. Jednoducho, strávili
sme zase raz krásne dopoludnie. Ocenili sme maminky medovníkovými medailami za ich
dobrovoľnícku činnosť, ktorú
robia pre materské centrum.
Ďakujeme mamine Maťke Pápežovej za novú web stránku a
jej správu a zároveň gratulujeme k ďalšiemu prírastku do rodiny. Zablahoželali sme veselou
tortou našej obetavej dobrovoľníčke Katke Scott k narodeninám. Veľa sme sa rozprávali,

tešili sa z detí a spoločne hrali.

Pohybom k zdraviu

nerov, využili deti pri športových aktivitách. Preskakovali
a podliezali prekážky, hádzali
papierové gule do kruhových
otvorov, vytvárali snehuliakov
podľa vlastnej fantázie, triafali
penové lopty do hokejových
bránok. Kto zvládol všetky stanovištia, bol odmenený medailou vo farbe svojho družstva.
Ďakujem realizačnému tímu za
pomoc a spoluprácu.
-jr-

Pohyb je veľmi dôležitý pre rozvoj celkovej osobnosti človeka,
preto v MŠ športujeme vždy,
keď sa dá. 30.1. sme pripravili
športové dopoludnie pre deti .
V telocvični ZŠ boli nachystané
rôzne stanovištia. Nové športové náčinie, ktoré sme zakúpili
zo schváleného projektu a za
podpory dolu uvedených part-

Karnevalová zábava
Tak ako každý rok býva na fašiangy veselo. Predviedli sa
nám rôzne zaujímavé a pestrofarebné masky a prešli sa po
predvádzacom móle. Medzi
maskami boli princezny, spidermani, kovboji, rôzne zvieratká, víly a tak sa bolo na čo
pozerať. Detičky tancovali,

Nižnianske ozveny
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Ďakujeme všetkým, ktorí sa na
aktivitách a fungovaní centra
podieľajú a zároveň ďakujeme
obci Nižná za finančnú podporu
materského centra Dupajda.
Stretneme sa na najbližšej akcii
5.4. 2014 o 14.00 v Rotunde,
kde spolu privítame JAR a vynesieme MORENU, a na celoslovenskej akcii MÍĽA PRE
MAMU 2014 v sobotu 10.5.
2014 o 14:00 hod. v areály ZŠ.
-Janka Tuhá-

spievali a veľkú zábavu mali
aj z balónov nafúkaných héliom, za ktoré sa chceme veľmi pekne poďakovať rodine
Strokovej. Poďakovanie ďalej
patrí aj všetkým rodičom, ktorí
priniesli chutné občerstvenie a
akokoľvek pomohli pri realizácií karnevalu. A v neposlednom
rade aj školákom, ktorí maľovali deti farbičkami na tvár.
-jr-
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A stalo sa...
Tam v ríši
starých Slovanov
dejiny ležali
pod kameňom.
Pamäť storočí
voňala v korunách
tajomných líp.
Kým na sokolích krídlach
lietali piesne
hrdinských bojovníkov,
modlitby mierili
k neznámym nebesiam.
„Bože,
daruj nám
múdrych učiteľov.
So srdcom,
ktoré miluje.“
A stalo sa.
A začalo sa diať...
S Kristovým požehnaním
Konštantín
a Metod
zasievali zrno
úrodnej hlaholiky
na slovenskú zem.
Ich sväté písmená
potešili svet.
Múdrosť zas
po kvapkách
májového dažďa
sa priamo z oblohy
spúšťala
do duší
šťastných Slovákov.

Zápis budúcich prvákov na ZŠ s MŠ v Nižnej
V dňoch 5. a 6. februára 2014 Nižnej na školský rok 2014/15. Do prvého ročníka sme zapísasa konal zápis predškolákov do V prvý deň prišlo na zápis 20 li 18 detí. Druhý deň sme mali
prvého ročníka na ZŠ s MŠ v predškolákov z MŠ Nová doba. 18 predškolákov z MŠ Orličie
a z nich sme zapísali do prvého
ročníka 16 detí. Pri zápise nám
svojimi postrehmi veľmi pomáhali aj pani učiteľky predškoláckych tried Evka Mariášová
a Danka Nováková, ktoré deti
lepšie poznajú a špeciálny pedagóg z našej ZŠ Evka Kubošová. Chcela by som poďakovať
aj všetkým pani učiteľkám z
prvého stupňa, ktoré pri zápise
pomáhali a svojím milým prístupom spríjemnili prvé kroky
na našej škole nielen budúcim
prvákom, ale aj ich rodičom.
-PaedDr. Stanislava Opátová-

Hviezdička

Trstenej konal 18. ročník okresnej
súťaže HVIEZDIČKA v prednese
poézie a prózy pre deti predškolských zariadení. Podujatie orgaV prvý jarný deň - piatok 21. nizovala MŠ Oslobodenia Trstemarca 2014 sa v Dome kultúry v ná v spolupráci s mestom Trste-

MŠ Nižná-Orličie reprezentovala predškoláčka Daniela Žáková,
ktorá získala krásne 3. miesto v
prednese poézie. Na jej príprave
sa podieľala p. učiteľka Daniela
Nováková.
Veľmi dobrými výkonmi sa
prezentovali dievčatá a chlapci
takmer zo všetkých materských
škôl okresu Tvrdošín.
-mž-

-Margita Kuchčáková-

Na návšteve u pána starostu!
Piatkové ráno prvého marcového týždňa tohto roku sa vlastne
začínalo celkom obyčajne pre
všetkých žiakov našej školy.
Len tí z II. A a ich pani učiteľka hneď ráno vedeli, že pre
nich bude ten deň výnimočný
a možno aj osudný. V to ráno
totiž školská taška nebola tak
ťažká, lebo vlastne o tú ani nešlo a mohla zostať pekne doma.
Žiaci II. A si dohodli stretnutie
s jedným ujom, s jedným veľmi dôležitým ujom, pánom starostom našej obce Nižná. Išli
sme teda na poschodie priamo
k nemu – Ing. Jaroslavovi Rosinovi. Je to jeden veľmi milý
pán, rád sa smeje a je aj dobrým
hudobníkom a zaujímavom
človekom. Zaskočila nás jeho
krásna veľká pracovňa. Má v
nej aj vlajku, podobnú, ako má
aj náš pán prezident. Pán sta-
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ná, Spoločnosťou predškolskej
výchovy okresu Tvrdošín a MO
Matice Slovenskej. Prítomní boli
primátor mesta Trstená Ing. Jozef
Ďubjak, predseda MO MS pán
Ľubomír Lucký a pani Gabriela
Kapjorová-predseda poroty.

rosta už o nás vedel. Nečudo,
veď on vie o všetkom, čo sa v
jeho obci deje. Potom nám starosta porozprával, čím všetkým
je naša obec iná od tých obcí
dookola. Povedal nám, čo pre
nás všetkých ešte chce urobiť
a čo nové okolo nás vybuduje.
Ukázal nám aj 3 malé obecné
vydry, čo máme v našej obci.
Tie sa mu vždy každé ráno
pekne prihlásia a potom sa už
len slnia pod lavičkou na Orave. Ktovie, možno aj my tam
na obecnom úrade raz budeme
pracovať a možno niekto z nás
bude aj starostom. Všetci sme
dávali veľký pozor na každé
jeho slovko a mohli sme sa potom aj my pýtať. Starosta nám
na všetky naše otázky odpovedal. A pýtali sme sa veru na
všetko. Na to, kde budú nové
domy, cesty, kde vysadia nové
stromy za tie čo bolo treba

vypíliť a aj na to, či bude ešte
sneh a kedy bol posledný hurikán. Veru, nemá to ten starosta ľahké, no my sme radi, že
ho máme. Ani starosta nie je
pánom svojho času, a tak sa s
nami potom musel rozlúčiť a
ísť pracovať. No aby sme sa tu
netúlali sami, predstavil na jedného pána, čo sa volá Marek.
Ale on má aj priezvisko, volá

sa Reguly. Pracuje na Obecnom úrade v Nižnej a v ten deň
tam bol naším sprievodcom.
Urobili sme si teda exkurziu.
Norik poznamenal: „pozrieme
si to tu celé, nech vieme, čo tu
má starosta pod palcom“. Po
krátkom oboznámení sa s podmienkami presunu a s tým, že
tam budeme, takpovediac, priamo v dianí, teda v bežnom pra-
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covno-obecnom vybavovaní,
sme potíšku prechádzali vynovenou budovou obecného úradu, s tichým prianím na perách,
že možno ešte uvidíme starostu. Pozerať sa bolo na čo. Marek nás previedol pekne zdola
- nahor a vysvetlil nám, kto to
je starosta, kto sú poslanci a kto
zamestnanci, čo robia a čím sa
zaoberajú, a keďže vzhľadom k
tomu niektorí tu bývajú len raz
za čas, a iní zas aj keď častejšie, no často sú, ako to Marek
povedal. „v teréne“, a teda ich
možno ani nestretneme. Poslancov nám ukázal na fotkách.

Budova je síce veľká, ale veľa
sa v nej aj pracuje a navyše
slúži aj pre všetkých obyvateľov obce Nižná na zábavu. V
spodnej časti bývajú karnevaly,
plesy, zábavy aj diskotéky a je
tu aj kino. Schádzajú sa tu muzikanti, divadelníci, tanečníci,
speváci, ale aj takí naši dôchodcovia. Na hornom poschodí už
zábava končí. Tam je rokovacia
sála, kancelárie, bytovej správy, kancelárie kde zamestnanci
Obecného úradu v Nižnej prijímajú obyvateľov osobne, telefonicky a čítajú aj ich listy. Je
tu matrika, kde vedia o každom

Čarovná flauta

umelcov z 36 škôl SR. Odborná
porota bola zostavená v zložení:
Mgr.art Milada Hrianková Konzervatórium Žilina, Mgr. art Jana
Tomanová ArtD., Mgr. art Peter
Drlička, Konzervatórium Bratislava, Mgr. art. Radoslav Solárik,
Mgr. art Anton Prievalský Konzervatórium Banská Bystrica.
Mladí umelci súťažili v piatich
kategóriách pre zobcove flauty a
v piatich kategóriách pre drevené
dychové nástroje (priečna flauta,
saxofón, klarinet). Domácu ZUŠ
reprezentovali tri žiačky. Jana
Ťapajnová z triedy p. uč. Mgr.
Zdena Regulyho, Katarína Káziková z triedy p. uč. Kataríny Ďuriníkovej, Simona Stasová z triedy p. uč. Zuzany Suchánkovej.

V Základnej umeleckej škole v
Nižnej sa od 20. do 22. novembra 2013 uskutočnil 12. ročník
národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a na drevených dychových nástrojoch. Vyhlasovateľom
súťaže je Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky a organizátorom celej súťaže je Základná
umelecká škola v Nižnej a OZ
„PRO ARTE“ pri ZUŠ v Nižnej.
Za jedenásť rokov svojej existencie si Čarovná flauta získala veľa
priaznivcov po celom Slovensku
a každý ročník sa prihlasujú súťažiaci z nových škôl. Tohoročnej
ČF 2013 sa zúčastnilo 96 mladých

našom obyvateľovi všetko, kde
poznajú aj jeho podpis, vedia,
kde býva, s kým býva a koľko
ich tam je a či nemajú doma aj
nejaké zvieratko. Je tu referát
daní, kultúry, športu, životného prostredia, školstva a zábavy, kde vlastne tety a ujovia
vymýšľajú všetko možné, aby
sme sa my všetci v obci mali
fajn, mohli sa zabávať, športovať a zúčastňovať všakovakých
zábavných podujatí. Skrátka,
aby sme sa v obci nenudili. Pre
nich sme my obyvatelia najdôležitejší a my už dnes so spolužiakmi vieme, ako veľmi dôle-

Bol to úžasný deň a myslím,
že sme sa aj veľa naučili. Sme
radi, že sme Nižňanci, my všetci z Vintišky, Ostrvky, Malej
Oravy, starej či novej kolónie,
zo Zemianskej Dediny, či ktorejkoľvek inej časti našej krásnej Nižnej.
Ďakujeme, my sa ešte iste vrátime.
-Mgr. Andrea Tomášová a žiaci
II. A-

Čestné uznanie získala v silnej 2. kanová zo ZUŠ Spojená škola
kategórii Jana Ťapajnová.
Poprad. Cenu Emcy za objavnú
dramaturgiu získala Bc. Elena
Velký ohlas mal koncert, ktorý sa Volanská zo ZUŠ Topolčany.
uskutočnil v rámci vyhlasovania
výsledkov, kde sa úspešne pred- Všetkým priaznivcom, sponzostavilo celému Slovensku novo- rom, sympatizantom a celému
vzniknuté hudobné teleso ZUŠ kolektívu ZUŠ patrí od realizačNižná „La musica é nel nostro nému tímu súťaže poďakovanie.
orchester“ orchester zobcových Podporou podujatia „Čarovná
fláut pod vedením Kataríny Ďu- flauta“ venujú svoj čas, peniaze a
riníkovej.
energiu základu našej spoločnosti – deťom a mládeži a tiež hudbe
Laureátom pre zobcové flauty – umeniu ako takému, ktoré obosa tento rok stala žiačka zo ZUŠ hacuje, kultivuje a formuje naše
Čierna nad Tisou Kamila Bálin- životy.
tov. Pre drevené dychové nástroje
tento titul získala Viktória Sko-P. Kučka-

Výlet do Budapešti
Dňa 22.3. mladí turisti vymenili
turistické chodníčky za výlet do
hlavného a najväčšieho mesta
Maďarska - Budapešti. Cieľom
nášho výletu bola návšteva
najväčšieho stredoeurópskeho
morského akvária – Tropikária.
Pri vstupe sme sa ocitli v dažďovom pralese, v ktorom bola imitovaná skutočná tropická klíma
s tropickým dažďom. Tu sme
videli aligátory, jaštery, hady,
pavúky, opice, exotické vtáctvo.
Najväčší zážitok sme mali, keď
sme vstúpili do 1,6 mil. litrového žraločieho akváriá s 11m dl-
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žití sú oni pre nás. A vôbec nie
sú namyslení a majú nás radi.

hým vyhliadkovým tunelom.
Ponad nás plávali tigrované,
leopardie a útesové žraloky,
raje a iné morské živočíchy.
V Budapešti sme si prezreli
aj historickú časť, obrovské
Námestie hrdinov, ktoré pripomína príchod Maďarov do
Karpatskej kotliny. V polkruhovej kolonáde sme obdivovali sochy- napr. uhorského
kráľa Štefana. Nakoniec sme
prechádzali popri budove známeho Parlamentu. Bol to pre
nás úžasný zážitok, na ktorý
nikdy nezabudneme.
-Plevová Dana-
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Šikovné ruky medzi nami

Eva Jatyelová

V Nižnej a v blízkom okolí máme
veľa šikovných a talentovaných
„umelcov“. Niektorí z nich našli trošku voľného času a prišli
odprezentovať svoje výrobky na
vianočné trhy v Nižnej, ktoré sa
uskutočnili 15.12. 2013 v Rotunde Domu kultúry v Nižnej.

Pochádzam z Námestova, vo voľnom čase sa zaoberám výrobou produktov zo včelieho vosku. Ponúkam sviečky na
spríjemnenie atmosféry, ozdoby pre potešenie a výzdobu,
prevažne s vianočnou tematikou. Výrobky sú vhodné na každodenné použitie, alebo ako darček pri rôznych príležitostiach, viem urobiť aj darčekové balenie. Majú typickú vôňu
sladkého včelieho medu. Okrem sviečok ponúkam aj propolis. Tento produkt je vhodný na výrobu propolisovej tinktúry.

Na trhoch sme si mohli zakúpiť
veľké množstvo krásnych výrobkov. V prípade, že si chcete dokúpiť ďalšie výrobky, ponúkame
vám ich kontakty.
-Veronika Latková-

Kontakt: jatyel@stonline.sk, tel. č. 0908 557 235.
Anna Garajová
Vyštudovala som krajčírstvo, mojou záľubou sú ručné práce: vyšívanie obrazov, patchwork, výroba hračiek a dekoračných predmetov z látky a výroba bižutérie. Zdokonaľujem sa v háčkovaní, ktoré je momentálne aj mojim relaxom.
Kontakt: anka672@gmail.com, 0908 190 322. Moje práce
si môžete pozrieť aj na FB: anna.garajova.

Jozef Labdík, Nižná - Výroba domácich trubičiek a oblátok:
sladké, pažítkové, syrové. Celoročná výroba, aj na Veľkú noc.
Kontakt: 0907 840 386.
Anna Gondová
Kvetinárstvo LIENKA je predajňa, ktorá sa pýši najmä 100% originálnymi výrobkami z vlastnej dielne, ktoré nikde inde nenájdete. Okrem toho však ponúkame široký sortiment výrobkov: kvety, záhradkárske potreby, dekoračné výrobky, ručne spracované výrobky, darčeky na každú príležitosť pre všetky vekové kategórie, školské potreby.
Predajňa LIENKA sa nachádza v Oravskom Bielom Potoku, Nová ulica 264 (smerom od Podbiela na Zuberec na konci Novej
ulice). Nakoľko sa predajňa nachádza na nie veľmi frekventovanom úseku, v prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na
tel.: 0902 208 653.
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Alexandra Hrnčiarová

Ingrid Fuceková

Ručná výroba náušníc, náhrdelníkov, náramkov, prívesky,
prstene. Mgr. Alexandra Hrnčiarová, tel.: 0944 001 293, aaaart@aaaart.sk, www.aaaart.sk.

Vyrábame košíky z papierových rúročiek. Sú pevné ako keby
boli z prútia. Ponúkame rôzne veľkosti aj farby.
Kontakt: 0903 513 849.

Miroslava Regulyová, Nižná
Domáca výroba tort podľa požiadaviek klienta - narodeninové, svadobné, cirkevné, detské, 3D a torty na rôzne príležitosti (krst, stužková, birmovka, ...).
Kontakt: 0907 656 166, mirkinetorty@slovitel.com, www.
mirkinetorty.com.

Marta Morávková - Aranžovanie, ručná výroba vianočných
vencov a ikebán. Kontakt: 0907 325 074.
K-Filo, s.r.o., Zuberec - Predaj mliekarenských a bezlepkových výrobkov a taktiež produktov zdravej výživy. Kontakt:
0905 249 086.
Agrodružstvo Dlhá nad Oravou - Už takmer rok dodávame na
trh výrobky ako mlieko, cmar, syrové nite, syrové korbáče, pareničky, parenice, syrové uzlíky a rôzne tvarované syrové produkty. Kontakt: 0911 497 222, 0911 497 222, email: agddlha@
gmail.com, http://www.agddlha.sk.
Magdaléna Palungová
Tkanie kobercov má v obci Malatiná dlhoročnú tradíciu. Pri
tkaní využívam ako materiál handry a trikotu. Netkám len
koberce, ale aj obrusy, dečky, povlaky na vankúše a stoličky.
Každoročne svoje výrobky a prácu na krosnách prezentujem v
rámci festivalu valaskej kultúry Bačovské dni v obci Malatiná.
Kontakt: Palugová Magdaléna, Malatiná, tel.: 0908 307 166.
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Marta Šelingová
Ručná výroba svetrov a ponožiek z vlny (pre deti aj dospelých), čiapky, šály, háčkované obrusy, vyšívané obrazy, ihlany z nití.
Kontakt: 0949 570 154.
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Spojená škola v Nižnej sa predstavuje
Deviatakom nastáva čas, kedy
sa majú rozhodnúť, akú strednú školu si vyberú, aké budúce
povolanie si zvolia. Predstavím
vám vašu strednú školu v Nižnej. Vašu preto, že je tu v Nižnej a mnohí ani neviete, čo táto
škola poskytuje a aká vlastne je.
Spojená škola v Nižnej je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca stredná škola, ktorá ponúka
jasne profilované odbory, ktoré

zaručujú absolventom dobré
uplatnenie na trhu práce, ale
aj možnosť štúdia na vysokej
škole.
Naši žiaci okrem toho, že sa odborne vzdelávajú, majú aj iné
možnosti realizácie. Zapájame
ich do realizácií projektov s
medzinárodnou účasťou, a tak
môžu cestovať do rôznym štátov Európy. Využívame projekty Comenius, Leonardo da Vin-

ci, Vyšehradská skupina – V4,
ale tiež individuálne výmenné
pobyty s družobnými školami
v Brne, v Plzni, v Kutnej Hore.
Environmentálne projekty sú
našou silnou stránkou a žiaci
vyhrávajú medzinárodné projekty, ktoré oceňuje Brusel, Bukurešť či Viedeň. Mimoriadne
talentovaných žiakov pripravujeme v spoločných projektoch s
Karlovou univerzitou v Prahe
pre matematiku, v programo-

vaní priemyselných aplikácií s
americkou spoločnosťou National Instruments a v programovaní počítačových sietí so
svetovým lídrom spoločnosťou
Cisco.
Stredná umelecká škola ako
organizačná zložka Spojenej
školy v Nižnej ponúka umelecké odbory, v ktorých naši žiaci
dosahujú vynikajúce úspechy v
rámci celého Slovenska, mnohí
aj v zahraničí.
-Riaditeľ Spojenej školy, Ing.
Peter Smolár-

Stredná odborná škola technická, organizačná zložka Spojenej školy v Nižnej
Školský vzdelávací proram

Autoelektronika
Energetika
Osobný počítač a počítačové siete
Stolársky technik
Manažment financií
Elektromechanik

Dĺžka štúdia

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

4 roky

vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list
vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list
vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list
výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške
výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške
výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške

4 roky
4 roky
3+2 roky
3+2 roky
3+2 roky

Stredná umelecká škola, organizačná zložka Spojenej školy v Nižnej
Školský vzdelávací proram

Prapagačná grafika
Grafický dizajn

Dĺžka štúdia

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

4 roky

vysvedčenie o maturitnej skúške
vysvedčenie o maturitnej skúške

4 roky

Ocenené práce našich žiakov v zahraničí:
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Afrika – kolíska ľudstva
Pokojne sa plavíme po tropickej rieke Omo, voda hustá a
nepriehľadná od rozkladajúcich
sa rastlinných zvyškov z okolitej vegetácie a bahnitých brehov, sfarbená do hnedočervena.
Pestrú okolitú kulisu dotvárajú nepreniknuteľné pobrežné
porasty, za nimi sa vynárajúce
smaragdovozelené nevysoké
pahorky, symfonia rôznych
zvukov pralesa a zmes nám
neznámych vôní a pachov. Cez
deň sa treba chrániť pred spaľujúcimi lúčmi afrického slnka,
na ochranné krémy sa moc spoliehať nedá, užitočnejšie sú dlhé
rukávy, dlhé vzdušné nohavice,
klobúk so širokou strieškou a
nevyhnutné okuliare. Medzi
tým nás našťastie 2-3 krát denne osvieži teplý dážď, najviac
ale prší v noci, takmer pravidelne prichádza – pokojný, teplý
a hustý. Po zotmení troška otravujú piskľavé komáre, prenášajú maláriu, to je v týchto oblastiach samozrejmosťou, treba sa
pred ňou chrániť, raz ju dostanete a máte nepríjemný suvenír
na celý život. Sem-tam si ráno
nájdem na spacáku zvedavého
škorpiona, púšťam ho do prírody, tam patrí. Ale ešte jeden beťár nás pomerne často navštevoval, známa mucha Tse-tse,
ktorá prenáša spavú nemoc tiež nič moc do zdravotnej karty. Vyzerá ako náš ovad, troška
väčšia, najradšej sadali na naše
chrbty počas plavby, takže sme
si ich navzájom ťapkali veslami
v snahe byť rýchlejší ako ony,
skôr, ako uštipnú. Naučili sme
sa chytať africké riečne sumce, boli našou jedinou čerstvou
živočíšnou potravou. Najviac
úlovkov bolo, keď sme nahodili na noc trojháčik so slaninou,
takmer vždy to vyšlo. Neboli to
žiadne obrovské monštrá, najväčšie mali tak 70 cm dlžky a
3-4 kg váhy, k tomudlhočizné
fúziská. Pečené na ohni chutili senzačne. Po dvoch dňoch

plavby sme narazili na prvých
domorodých obyvateľov, bol to
kmeň Bodi. Skupinka mladých
žien pracovala na poli pri rieke. Pestujú hlavne proso, sorgo
a kukuricu. Zakotvili sme pri
nich, stretnutie bolo spočiatku
rozpačité, opatrní sme boli my
aj ony, až po chvíľke nás obojstranná zvedavosť troška zblížila a dovolili nám aj fotiť. Tu sa
naozaj často nestáva, že sa bieli
muži plavia na člnoch. Tieto
ženy sú buď do pol pása nahé
alebo majú prehodený kúsok
pestrej látky, milujú šperky a
najradšej hodne.Na zápästiach
a členkoch nosia po viacero
tenších náramkoch, tie sú žlté /
mosadzné/ a biele / hliníkové/.
Na krku mávajú tenučké náhrdelníky z koráliek, obľúbené
farby sú biela, modrá, červená
a žltá. Africké ženy sa hodne
zdobia aj krvavými spôsobmi,
po ktorých ostávajú „dekoratívne“ jazvy, tieto mali len neveľké jazvovité obrazce na ramenách. Ich typickými účesmi
sú ostrovčeky krátkych hustých
kučierok oddelené od seba starostlivo vyholenými cestičkami. Ony na nás najviac obdivovali slnečné okuliare, hodinky,
foťáky a dlhé vlasy niektorých
členov výpravy. Rozlúčili sme
sa s nimi ich typickým spôsbom
podaním ruky a vzájomným
buchnutím plecami, musí to byť
vždy trikrát. Zamávali sme a
pokračovali dole riekou v ústrety ďalším dobrodružstvám. A
tie na seba nedali dlho čakať.
Ako každý deň k večeru sme
prirazili k vhodnému brehu utáboriť sa na noc. Staviame stany,
všade vôkol bol pokoj, otočím
sa po ďalšiu tyčku a pri mne
nehybne stoja dvaja úplne nahí
bojovníci s dlhými jednoduchými oštepmi v rukách. Chvíľu
pozorujeme jeden druhého,
čakáme reakciu, zisťujeme, že
neprišli v zlom. Sme stále na
území kmeňa Bodi, celý deň
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nás sledovali z okolitých pa- Odchádzali spokojní, tak to tu
horkov a čakali, až zakotvíme, jednoducho chodí.
aby si prišli po „parkovné“. Nás
to neprekvapuje, počítali sme s
Pokračovanie nabudúce
tým, a tak ich obdarúvame žiletkami /v ich jazyku džigiri/,
-Ďuroška Ladislav ml.háčikmi na ryby a potravinami.
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Oblastné majstrovstá žiakov do pätnásť rokov GRAND PRIX, typ A
Oblastné majstrovstvá starších
žiakov a žiačok, pre hráčov
východného Slovenska orga-

nizovala Prešovská bedmintonová akadémia (PBA Prešov)
v Bedmintonovom centre na

Bernolákovej ulici v Prešove
dňa 2.3.2014.

Najlepšou hráčkou, ktorá hájila
naše farby v kategórii dievčat,
bola Kristína Vodičková.

Orlovskou z BC Prešov, ktorý
prehrala 21:5, 21:9. V mixe
spolu s M. Strážovkým z KBŠ
Dolného Kubína zahrali dva
zápasy, kde narazili na lepší pár
T. Virba a J. Janočková z KBC
Košice a prehrali 21:8, 21:8.
Vo štvorhre hrala s V. Mihálikovkou z BC Prešov, ale hneď
prvý zápas prehrali s L. Kažíkovou a A. Lašákovou obidve
z BC Prešov 21:8 a 21:14.

Vo všetkých troch disciplínach obsadila veľmi pekné 9.
miesto. V dvojhre hrala hneď
v druhom zápase s jednotkou
v celého turnaja so Sylviou

Turnaj bol veľmi náročný, a
preto Kristínke blahoželáme k
veľmi dobrému umiestneniu z
30-tich hráčok.
-js-

Najúspešnejšími hráčmi na
tomto turnaji sa stali domáci,
keď ovládli všetky finále a odniesli si prvenstvá zo všetkých
piatich disciplín.

3. kolo Slovenského pohára v lyžovaní predžiakov - 2014
V sobotu 1. februára sa lyžiar- pretekov v obrovskom slalome veternostné podmienky neboli
ska mlaď z Nižnej zúčastnila v Zuberci. Aj keď snehové a po- ideálne, tú pravú iskru pretekov
bolo cítiť. Pretekárska trať bola
dosť náročná a dala zabrať aj
„profesionálom“. Deti z Nižnej
pretekali už pod hlavičkou ŠK
Oravaman. Hoci tento rok kvôli nedostatku snehu to boli ich
prvé jazdy na bránky, predsa ich
to neodradilo a do pretekov vložili všetko svoje umenie a sily.
V silnej konkurencii, v kategórii superbaby - dievčatá obsadili: Alexandra Matisová 29.
miesto a Barbora Cvoligová 30.
miesto. V kategórii superbaby chlapci sme mali jedného pretekára, ale Markus Bachynec bol
kvôli drobnej chybičke na trati

diskvalifikovaný. V kategórii
mladšie predžiačky obsadili:
Alica Jakubeková 38. miesto,
Kristína Cvoligová 43. miesto
a Sofia Stacherová 46. miesto.
V kategórii mladší predžiaci obsadili: Lukáš Labdík 34.
miesto, Ján Žuffa 48. miesto,
Norbert Bachynec 49. miesto a
Tomáš Labdík 55. miesto.

4. Puchar Misia Stramusia v Zakopanom

sa zúčastnili týchto pretekov
aj naše deti, momentálne reprezentujúce ŠK Oravaman
Nižná. Ako povedal reportér
z Telewizji Polskiej, posunuli
sme svojou účasťou tieto preteky na medzinárodnú úroveň.
O tom, ako sú zorganizované a

Je nedeľa ráno 23. 2. 2014, počasie zamračené, no parkovisko pred lyžiarskym strediskom
Nosal v Zakopanom sa pomaly
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zapĺňa. Dnes sa totiž koná už
4. ročník lyžiarskych pretekov
O puchar Misia Stramusia. Sú
to preteky pre deti do 12 ro-

kov. Súťaží sa v kategóriách
športové lyžovanie a rekreačné
lyžovanie. Účasťou je tu zastúpené celé Poľsko. Po druhýkrát

I napriek tomu, že naše deti sa
neumiestnili na popredných
miestach, sme radi, že sú pripravené zmerať si sily s momentálnou slovenskou predžiackou
špičkou a súťažnému lyžovaniu
sa chcú venovať.
- jl-
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ako prebiehajú tieto preteky, by
sa dalo písať dlho. Myslím, že
organizátori lyžiarskych pretekov na Slovensku by sa od nich
mali čo naučiť. O kvalite svedčí
aj počet štartujúcich – 283 detí.
Priamo v teréne sa o hladký
priebeh staralo 25 členov organizačného štábu. Pre deti a rodičov bolo okrem pretekov pripravených veľa sprievodných
akcii a superbohatá tombola.

Každé štartujúce dieťa dostalo Kategória ročník 2004 – 2005
okrem obeda aj medailu, dip- dievčatá:
Alica Jakubeková, 7. miesto
lom a suveníry.
Karolína Šašková, 8. miesto
A ako sa darilo našim malým Barbora Šašková, 11. miesto
lyžiarom?
Kategória ročník 2004 – 2005
chlapci:
Kategória ročník 2008:
Markus Bachynec, 13. miesto Tomáš Labdík, 7. miesto
Lukáš Labdík, 8. miesto
Norbert Bachynec, 11. miesto
Kategória ročník 2006:
Alexandra Matisová, 9. miesto

Akoby tých lyži nebolo dosť,
po skončení pretekov sa niektoré z detí rozhodli vyskúšať
aj snowboard a darilo sa im ho
ovládať výborne. Domov sme
odchádzali pozitívne naladení
a s vedomím, že sme s našimi
deťmi strávili krásnu nedeľu plnú zážitkov na čerstvom
vzduchu .
-jl-

Spoločenská rubrika
Narodenie detí:

Odišli od nás:

Tomáš Leginus , 5.1. 2014
Nina Brnová, 19.1. 2014
Aaliyah Rose Dedinská, 31.1. 2014
Juraj Otruba, 15.2. 2014
Simona Čierna, 17.2. 2014
Oliver Špavor, 11.3. 2014

Mária Kičinová, 13.1.2014
Marián Kováčik, 18.2. 2014
Anna Rázgová, 25.2. 2014
Ing. Július Lenart, 26.2. 2014
Odpočívajte v pokoji!

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

Sobáše
Tomáš Margeťák – Michaela Kočišová, 9.1. 2014
Martin Chorvát – Kristína Kováčová, 11.1. 2014
Vladimír Jakubec – Katarína Hírešová, 25.1. 2014
Na spoločnej ceste životom želáme veľa zdravia, šťastia,
tolerancie, trpezlivosti a vzájomného porozumenia!

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

55 rokov
Emília Hrubošová, Orličie 757
Viera Knižacká, Štúrova 427
Tomáš Kuboš, Železničná 385
Igor Melník, Podjavorinskej 668
Ing. Miroslav Polgár, Jána Hollého 566
60 rokov
Ing. Mgr. Ján Britaňák, Matúškova 465
Viera Chladná, Hviezdoslavova 191
Daniel Kuboš, Železničná 387
Igor Macák, Sama Chalupku 519
Anna Pytelová, Nová doba 502
Alojz Rentka, Za Vŕškom 706
Jozef Skřivánek, Sama Chalupku 571
Michal Smatana, Hattalova 475
Veronika Šelingová, Nová doba 505
Zdenka Vráblová, Nová doba 502

65 rokov
Kristína Bakošová, Vintiška 90
Ladislav Domiňák, Na Ostrvke 735
Štefan Latka, Družstevná 516
Vladimír Letaši, Štúrova 418
František Medvecký, Kukučínova 202
Daniel Nákačka, Hamuliakova 415
Mgr.Mária Ováriová, Závodná 462
Ján Paňák, Sama Chalúpku 545
Ján Reguly, Jána Hollého 584
Anna Regulyová, Vintiška 111
Hana Šindlerová, Jána Hollého 585
Magdaléna Žmijáková, Nová doba 502
Mária Žuffová, Zemianská Dedina 14
70 rokov
Eduard Dedinský, Zemianska Dedina 34
Ján Drbiak, Nová doba 485
Miroslav Magura, Sama Chalupku 538
Ján Malár, Matúškova 465
Eva Molčánová, Matúškova 463
Valéria Regulyová, Radlinského 145
Peter Tomaga, Vintiška 73
Štefan Vasek, Mila Urbana 132
Emanuel Žuffa, Zemianska Dedina 64
Marián Žuffa, Zemianska Dedina 14
Alžbeta Žuffová, Zemianska Dedina 56
Mária Žuffová, Zemianska Dedina 2
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75 rokov
Anna Deganová, Nová doba 502
Magda Drdajová, Nová doba 505
Mgr.Mária Droppová, Štúrova 434
Agneša Fuceková, Partizánska 107
Zuzana Hláčiková, Mieru 291
Anna Hrklová, Nová doba 503
Mgr.Ľudmila Jurinová, Vintiška 80
Ján Kollár, Nová doba 483
MUDr.Milan Pacík, Nová doba 498
80 rokov
Anna Čechová, Štúrova 418
Júlia Horáková, Hattalova 476
Mária Kendralová, Na Ostrvke 716
Marta Lajšová, Nová doba 505
Vladimír Melník, Nová doba 500
Metod Pažítka, Jesenského 631
Marta Toningerová, Nová doba 499
Jozef Trnka, Nová doba 491
Regina Turčáková, Štúrova 423
91 rokov
Cecília Melková, Kolejákova 229
93 rokov
Margita Žuffová, Zemianska Dedina 20
94 rokov
Mária Gvorová, Hamuliakova 394

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 4/2013: „Držia nás práve tí ľudia pre ktorých sme oporou“. Vylosovaným výhercom sa stáva p. Milan Kapsa z ulice Jána
Hollého 568/22. Gratulujeme!
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