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Mimoriadna situácia na moste

Manželia oslávili manželstvo

107 neodolateľných smoothie
receptov

Most v Nižnej je v havarijnom stave. Krízový štáb vyhlásil mimoriadnu situáciu. Oprava sa bude
musieť realizovať v celom profile
podobne ako v Podbieli.

Obec aj farnosť Nižná sa po prvýkrát zapojili do iniciatívy Národného týždňa manželstva. Zosobášené páry mohli vyraziť spolu
na rande do kina, telocvične či
na tanečný parket

Michal Dedinský je mladý, šikovný
marketingový manažér, ktorý sa
nebojí nasledovať svoje sny. Prečítajte si, ako sa kniha 107 smoothie
receptov, ktorej tvorbu menežoval,
stala úspešnou na trhu.
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Milí čitatelia,
určite ste zaregistrovali isté zmeny v našich novinách - od vonkajšieho stvárnenia až po ich vnútorný obsah. Ale verte, nikomu z nás nešlo o napĺňanie
príslovia o novej metle, ktorá dobre metie. Skôr musíme vysloviť poďakovanie
tým, ktorí v minulosti zodpovedali za vydávanie obecných novín – v posledných rokoch to bol predovšetkým Marek Reguly.
Jednoducho povedané, aj človek po určitom čase cíti potrebu zmeniť svoj
imidž i vnútorne sa trochu obohatiť. A s novinami je to rovnaké.
Za dôležitejšie považujeme niečo iné. Prečítajte si našu výzvu pod týmto článkom a skúste sa nad ňou zamyslieť. Tieto noviny nerobia „profesionáli“ a nemajú dôvod ľudí klamať alebo maľovať svet na ružovo. Chceme dať priestor
tým, čo vedia, kde ich „tlačí topánka“, čo majú predstavu, ak by sa dal život v
našej obci zlepšiť. Sú možno problémy, o ktorých sa nedočítate, lebo o nich
nevieme. A tu by ste mali nastúpiť vy, milí čitatelia.
.
Poteší nás, ak budete považovať Nižnianske ozveny za spoločné dielo všetkých obyvateľov našej obce.
-rr-

Milí spoluobčania!
V snahe zlepšiť naše spoločné obecné noviny vás vyzývame, aby ste sa zapájali do ich tvorby. Nižnianske ozveny sú hlavne o nás a pre nás, preto radi
uverejníme vaše podnety, postrehy, články či inú tvorbu. Príspevky zasielajte
na sefredaktor@nizna.sk.
Podmienky uverejnenia príspevkov: text s nadpisom a podpisom v dokumente word, originálne obrázky (formát jpg) z fotoaparátu, prípadne mobilného zariadenia v prílohe bez úprav a zmenšovania s kvalitou minimálne
1MG. Samovytvorené plagáty a pozvánky v súbore PDF. Kto by mal zároveň
chuť prispievať pravidelne do novín a chcel by sa zúčastňovať na ich celkovej
tvorbe, nech nás kontaktuje.
Uzávierka príspevkov do najbližšieho čísla je 31. 5. 2017, po tomto termíne
nebude možné prijať vaše príspevky.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
Upozornenie!
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy článkov a príspevkov, v ktorých sa
vyskytujú vulgárne slová, osočujúce údaje, gramatické chyby a nezaručuje
uverejnenie neaktuálnych článkov, informácií
a nekvalitných fotografií.

-rr-

NA TELO STAROSTU
Havarijný stav mosta v Nižnej
Pre poškodený most vyhlásil krízový štáb mimoriadnu situáciu. Hrozí, že most
na hlavnom ťahu do Poľska
popraská podobne ako sa to
stalo v susednej obci Podbiel v septembri 2015?
Áno, hrozí aj to najhoršie,
lebo z diagnostickej správy
a statickej analýzy vyplýva návrh na preklasifikovanie stavu mosta zo stupňa
V na najvyšší stupeň havarijného stavu č. VII - vzhľadom na riziko možného náhleho porušenia nosníkov.
Inak povedané, konštrukcia
mostu je v stave s možnosťou tzv. neočakávanej krehkej deštrukcie. Konštrukcia
mostu je taká ako v Podbieli, teda môže reálne dôjsť
k podobnej situácii. Ak by
k tomu došlo, tak máme nemalé problémy. Preto po posúdení situácie aj s prizvanými odborníkmi sme pristúpili
k vyhláseniu mimoriadnej situácie v okolí mosta v Nižnej.
Krízový štáb zatiaľ zasadal
trikrát a bude zasadať každý týždeň, kým sa nebudú
realizovať všetky opatrenia
na základe príkazu starostu
na vykonanie záchranných
prác. Tzn. úlohy a opatrenia
na znižovanie rizík ohrozenia
života, zdravia, majetku a následkov na životnom prostredí. Sú to najmä bezodkladné
zníženie zaťaženia mosta pomocou kyvadlovej dopravy
(osadenie semaforov), častejšie sledovanie mosta zamestnancami
Slovenskej
správy ciest, vybudovanie
provizórneho
premostenia
poniže terajšieho mosta, odklonenie tranzitnej dopravy
mimo Oravu. Na základe vy-

Máte aj vy otázky
na vedenie obce? Postrehli ste niečo v okolí,
na čo hľadáte odpoveď u starostu?
Pokojne napíšte na
sefredaktor@nizna.sk
a my ich predložíme
za vás.
-rr-

Našla sa uhynutá labuť v rieke. Regionálna veterinárska správa
Dolný Kubín potvrdia chorobu vtáčej chrípky.
jadrenia projektantov sa náš
most nedá rekonštruovať
po poloviciach lebo má
v sebe aj priečne väzníky,
ktoré keby sa prerušili, tak
sa most rozpadne. Je teda
nutné opravu realizovať podobne ako v Podbieli v celom
profile.
Vyskytla sa v Nižnej vtáčia
chrípka?
Naši občania nahlásili uhynutú labuť, ktorú sme následne
oznámili Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Dolný Kubín. Tá potvrdila
chorobu vtáčej chrípky. Vydala nariadenie, v ktorom sa
uvádza, že treba vykonať súpis všetkých chovov hydiny
a vtákov chovaných v zajatí.
Ďalej vydala: Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky
chované v zajatí a ich produkty z monitorovacej oblasti bez
povolenia RVPS Dolný Kubín.
Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí, na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných
podujatiach. Zákaz vstupu
cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti
bez povolenia RVPS Dolný
Kubín. Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho
iným spôsobom odoberať
z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné
účely, ako aj Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia
do voľnej prírody.

Ani preliezky pri škole nevyhovovali
bezpečnostným predpisom. Nahradia ich nové.
lania. Zatiaľ nie je potvrdený
prenos vtáčej chrípky na človeka, ale ani nie je stopercentne vylúčený. Preto treba
byť obozretný a hľadieť predovšetkým na zdravie ľudí
a všetko podozrivé bezodkladne hlásiť na Obecný úrad
alebo na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
Dolný Kubín.
Plocha starého odvodňovacieho rigolu
Na obecnom zastupiteľstve
poslanci schválili využitie
územia starého odvodňovacieho rigolu v zmysle predloženej štúdie. Ako sa využije?

Teraz sa pripravuje podklad
na rokovanie obecného zastupiteľstva, aby toto mohlo
rozhodnúť, akým spôsobom
sa to bude realizovať. Právnici nám pripravia spôsob,
ktorým nepredáme pozemky dopredu, ale budú sa
predávať až po zrealizovaní
Tieto
opatrenia
platia investičného zámeru (výstavod 16.02. 2017 až do odvo- by garáží). Chcem ubezpečiť

občanov, že výstavba garáží nebude obec stáť žiadne
peniaze a zároveň tam budú
dve garáže pre obecný úrad
takpovediac zadarmo. Okolie
sa v zmysle štúdie prakticky
využije, skrášli a v nemalej
miere ochráni pôvodné garáže pred rozpadom. Celý
proces bude transparentný a
v zmysle príslušných zákonov.
Výstavba R3?
Splnomocnenec
vlády
pre rýchlostné cesty Igor
Janckulík hovoril so zástupcami miest a obcí Oravy
o termínoch začiatku výstavby úsekov od Tvrdošína po
Oravský Podzámok. Vieme
už konkrétne termíny?
Je to otázka už toľkokrát položená a toľkokrát zodpovedaná, že odpovedať na ňu
iným spôsobom ako „neviem“
sa zdá byť fenomenálnym
výkonom. Niečo sa však určite deje, lebo Igor Janckulík
je poslanec, ktorý sa reálne
zahryzol do problémov Oravy
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Aktuálna situácia na moste.
a reálne pre nás niečo robí.
Napríklad nápad s prekládkou cesty I. triedy do koridoru rýchlostnej cesty R3 ako
možný spôsob financovania z eurofondov sa zdá byť
veľmi reálny. Jeho pomoc
cítime už aj pri rekonštrukcii
cestného mosta v Nižnej. Sú
to nemalé úlohy a problémy.
Držím mu palce, aby sa mu
čo najviac podarilo dotiahnuť
do úspešného konca.
Zrušené kontajnery
V posledných mesiacoch
boli zrušené kontajnery
na zber použitého šatstva
pri budove prevádzky Nižná.
Kde je možné teraz zozbie-

rané šatstvo odovzdať?
Kontajnery boli iba premiestnené ku domu služieb, treba
ich len zviditeľniť. Zároveň
budeme vyhlasovať v obecnom rozhlase hromadnú
zbierku šatstva dvakrát do
roka v Rotunde. Najbližší termín bude v čase od 14.3. 2017
do 17.3. 2017. Chcem pripomenúť, že sa nejedná o zničené ošatenie, ale o také,
ktoré sa ešte dá použiť.
Odstránené preliezky
Na
detských
ihriskách
v okolí školy boli odstránené všetky preliezky, ale aj
mobilné drevené lavičky. Čo

bolo príčinou ich odstránenia a aká je možnosť inštalácie tohto potrebného vybavenia pre hry i oddych detí?
Dôvod ich odstránenia je, že
nevyhovovali bezpečnostným predpisom a ani by sa
nedali prerobiť tak, aby týmto
predpisom vyhovovali. Ešte
niektoré treba odstrániť a
niečo treba upraviť, napríklad
čo sa týka pieskovísk. Mobilné alebo pevné lavičky sa
do tohto priestoru podľa potreby osadia v jarných mesiacoch. Za školou sa budú
dokončovať terénne úpravy,
urobí sa tam preriezka a opílenie starých stromov a výsadby novej zelene.

Pracovisko Okresného dopravného inšpektorátu
V Nižnej roky fungovalo
pracovisko dolnokubínskeho Okresného dopravného
inšpektorátu. Ministerstvo
vnútra ho však zrušilo a presťahovalo do Dolného Kubína.
Starostovia obcí Hornej a Bielej Oravy to pripomienkovali a
žiadali o jeho vrátenie bližšie
ako v Dolnom Kubíne. S najväčšou pravdepodobnosťou
sa tak aj udeje, ale nevieme
či to bude v Tvrdošíne alebo
Námestove.
-rr-

ŽIVOT V OBCI

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v na tento pozemok nedôjde.
Nižnej na svojom I. zasadnutí
v roku 2017 dňa 14.02. zobra- 14. Žiadosť Mgr. Mareka Relo na vedomie:
gulyho o odstúpenie z členstva v komisii kultúry ku dňu
1. Prezentáciu zástupcu spo- 28.2.2017.
ločnosti BCF, s.r.o. p. Vrbovského a podpísanie zmluvy 15. Podanie žiadosti o vybuo dodávke elektriny s touto dovanie objektu športovej
spoločnosťou.
haly v obci vrátane súhlasu s
podmienkami Slovenského
2. Prednesené požiadavky zväzu ľadového hokeja na jej
občanov obce (nájomníci by- vybudovanie.
tovky s.č.1020, vlastníci a budúci stavebníci domov v lo- Na tomto zasadnutí obecné
kalite Orličie na Malej Orave, zastupiteľstvo schválilo:
p. Zuzana Gondová, obyvatelia bytovky v m.č. Zemian- 1. Všeobecne záväzné nariaska Dedina).
denie č. 1/2017 obce Nižná,
ktorým sa mení Všeobec3. Vyjadrenie p. Antónie Sti- ne záväzné nariadenie obce
ffelovej k listu – odpoveď Nižná č. 2/2008 o výške prístarostu obce ohľadne orga- spevku na čiastočnú úhradu
nizovania hudobných podu- výdavkov v školách a školjatí v bezprostrednej blízkosti ských zariadeniach, ktorých
obytnej zóny.
zriaďovateľom je Obec Nižná.
4. Rozhodnutie starostu obce
o zmene rozpočtu č. 5/2016
5. Informáciu o zasadaní krízového štábu a o vyhlásení
mimoriadnej situácie na území obce Nižná v časti bezprostredného okolia mosta
ev.č. 59-091 na štátnej ceste
I/59.

2. Zmenu rozpočtu obce Nižná rozpočtovým opatrením
č. 01/2017 a č.02/2017.
3. Plán zasadnutí OcZ na rok
2017.
4. Plány práce komisií pri OcZ
na rok 2017.

6. Plán hlavných úloh obce 5. Prenájom obecných nena rok 2017.
hnuteľností v k.ú. Nižná- pozemky parcela č. 914/4,
7. Plán kultúrnych akcií na rok 914/5, 914/6, 914/7, 914/8,
2017.
914/9, 914/11,stavbu – garáž
bez prideleného s. č. posta8. Plán akcií komisie športu venú na pozemku reg. CKN
na rok 2017.
p.č. 914/9 a stavbu – dielne
bez prideleného s. č. posta9. Kontrolu uznesení OcZ.
venú na pozemku reg. CKN
č. 914/11 spoločnosti Orava
10. Odpovede na interpelá- tenis academy, s.r.o. so sídcie.
11. Žiadosti občanov a právnických osôb.
12. Stanoviská komisie výstavby, územného plánovania a dopravy a komisie pre
rozpočet, financie a správu
majetku obce ku žiadostiam
občanov a právnických osôb.
13. Nesúhlasné vyjadrenie
obyvateľov bytového domu
s.č.485 a s.č.483 s návrhom
premiestnenia plechových
garáží na pozemok za obchody - zelenina a mäsiarstvo s
tým, že ku ich premiestneniu

lom Nové Hrádky 394, 027
44 Tvrdošín, IČO: 46 636 935,
zastúpenej konateľom Andrejom Zimáňom za účelom
prevádzkovania tenisových
kurtov tak, aby boli verejne
dostupné občanom Obce
Nižná s trvalým pobytom na
území obce a žiakom ZŠ s
MŠ Nižná, Nová Doba 482,
027 43 Nižná na dobu určitú od 1.4.2017 do 31.3.2018 s
jednomesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo
výške 1500,-EUR ročne z
dôvodu podpory rozvoja a
popularizácie tenisu v obci
za podmienky, že všetky poplatky za energie súvisiace s
prevádzkovaním tenisových
kurtov a prenajatých nehnuteľností hradí nájomca.

priestory v budove s.č. 495 na
ulici Nová doba Miroslavovi
Škripalovi, Mieru 258, Nižná
za nájomné podľa schváleného sadzobníka a to tak, že
súčasné priestory, ktoré má
prenajaté na prevádzkovanie
vinotéky prestavbou rozšíri o
cca 40 m2 za nasledovných
podmienok:

7. Zámer prenajať nebytové

-jr- | -još-

a) na prestavbu rozšírenia priestorov vypracuje na
vlastné náklady projektovú
dokumentáciu,
b) prestavbu bude financovať
na vlastné náklady bez možnosti zápočtu s nájomným,
c) priestory budú užívané za
účelom prevádzkovania vinotéky s možnosťou spoločenského posedenia.
8. Na návrh predsedu komi6. Prenájom obecnej ne- sie kultúry za člena komisie
hnuteľnosti v k.ú. Nižná a to kultúry Pavla Kubinca ku dňu
pozemku parcela č. 914/3 1.3.2017.
PaedDr. Mariánovi Babinskému, Lesná 1009, 027 43 Niž- Obecné
zastupiteľstvo
ná za účelom prevádzkova- ďalej na tomto zasadnunia tenisových kurtov tak, aby tí neschválilo kúpu vodnej
boli verejne dostupné obča- stavby „Nižná – chatová obnom Obce Nižná s trvalým lasť – Svrčkova, vodovod,
pobytom na území obce a splašková kanalizácia a ČOV“
žiakom ZŠ s MŠ Nižná, Nová od spoločnosti DREVODoba 482, 027 43 Nižná na DOM ORAVA, s.r.o., Podbiel,
dobu určitú od 1.4.2017 do IČO:00693910 v nadväznos31.3.2018 s jednomesačnou ti na stanovisko OVS, a.s. zo
výpovednou lehotou za ná- dňa 3.1.2017 a neschválilo
jomné vo výške 700,-EUR bezodplatné užívanie obecročne z dôvodu podpory ných pozemkov reg. CKN
rozvoja a popularizácie teni- parcela č. 654 a parcela č.
su v obci za podmienky, že 668/1, k.ú. Nižná za účelom
všetky poplatky za energie uloženia komunikačnej insúvisiace s prevádzkovaním fraštruktúry pre spoločnosť
tenisových kurtov a prena- DSI DATA, s.r.o., Námestovo,
jatej nehnuteľnosti hradí ná- IČO: 36 399 493.
jomca.
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Poznačte si termíny vývozu odpadu - 2017

Daň z nehnuteľnosti, daň
za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu
na rok 2017 je možné uhradiť
od 1. marca 2017 na Obecnom úrade v Nižnej, alebo
prevodom na účet na základe zaslaného rozhodnutia.
V prípade nárokovania si zníženia poplatku za komunálny
odpad je potrebné predložiť
príslušné potvrdenia, napr.
o návšteve vysokej školy.
Trieďte odpad, prosím
Pri vývoze komunálneho
a separovaného odpadu vás
chceme poprosiť o spoluprácu. Zároveň vás chceme
informovať o požiadavkách
Technických služieb s.r.o.
Dolný Kubín:
- do kuka-nádob (smetných
nádob) netlačiť odpad. Stlačený odpad sa ťažko vysypáva a často zostane v spodnej
časti nádoby. Do kuka-nádob
prosíme ukladať odpad z domácností v odpadových igelitových vreciach, aby v zimných mesiacoch nezamrzol,
- zabezpečiť priamy prístup
ku kuka nádobe, pri snežení
prosíme odhrnúť sneh,
- do kuka nádob nevyspávať
horúci popol, odpad zo záhrad a zelene (lístie, konáre
stromov),
- neukladať vrecia s odpadom vedľa kuka-nádoby.
V prípade, že vývoz kuka-nádoby nie je dostačujúci, je
potrebné zmeniť frekvenciu
vývozu z mesačnej na dvojtýždennú; príp. doplniť vývoz
ďalšej kuka-nádoby. Vrecia
navyše, ktoré sú uložené
pri kuka-nádobe je nevyhnutné eliminovať z dôvodu,
že ich vývoz je obecnému

Kubíne ich následne na linke kartónové krabice, toaletný
vytriedia.
a obalový papier, syntetický
olej, hliníkové výrobky. MiniZároveň prosíme o zvýšenie málne 80% komunálnych ododdeľovania plastov, tetrapa- padov je možné recyklovať.
ku, skla a papiera z komunál- Triedením odpadov sa zníži
neho odpadu. V konečnom množstvo odpadu na skláddôsledku
nebude
Vaša kach a toxických látok v pôde
kuka-nádoba preplnená a a v ovzduší.
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a využiť v ďalšom procese nového kontajnera na kov
výroby. Napr. z jednotlivých a kompozitné obaly.
- dôrazne žiadame, aby oby- zložiek tetrapaku sa vyrábajú
-vlvatelia, ktorí majú zabezpečený vývoz kuka-nádoby
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PONÚKAME NA PRENÁJOM

VOĽNÉ PRIESTORY
v Obchodno - relaxačnom centre
EUROPA-1 v Nižnej

info na tel.: 0903 800 864

Fotoreportáž: Návrat k zimným podujatiam
Tohtoročné zimné obdobie v Nižnej bolo bohaté nielen na sneh, ale i mnohé podujatia spojené s Vianočným časom.
Pre všetkých, no najmä tých, čo sa nemohli zúčastniť, prinášame krátke fotoreportáže
z Oravských Vianoc v Nižnej, Pafkovej a Trojkráľového výstupu.

V nedeľu 18. decembra usporiadala obec Nižná v spolupráci
s kultúrnou komisiou 26.ročník Oravských Vianoc v Nižnej.

Prípravy prebiehali
už okolo obeda.

Jedno z najväčších podujatí v Nižnej odštartovali Vianočné trhy o 14-tej. Atmosféru spríjemňovala
ľudová hudba bratov Murínovcov a dychový orchester našich mladých priateľov z Mszany Dolnej.

Zručné Nižnianky a tvoriví Nižňania tu ponúkali svoje remeslá. Od klasických vianočných koláčikov a dobrôt,
cez ručne robené ozdoby až po tradičné výrobky ako tkané koberce.

Na návštevníkov čakalo
pohostenie.

Podujatie pokračovalo koncertom ZUŠ. Tradičné večerné finále
naplnili programom: FS Skorušina z Liesku, heligonkári z Brezovice
a zo Skorušiny, FsK z Brezovice, Betlehemci a deti z Nižnej.

marec 2017

Ani mrazivé zimné počasie neodradilo niektorých Nižňanov zúčastniť sa Trojkráľového výstupu
na vrh Ostražica, ktorý sa konal v piatok 6. januára.

Už 49. ročníka podujatia pod tradičným názvom Pafková sa v sobotu 4. februára zúčastnilo približne
300 návštevníkov. Hldočínska dolina sa niesla v duchu dobrej nálady.

Tento rok nás privítala
novopostavená chatka.

Dospelí i deti sa mohli zúčastniť súťaží ako
pílenie klátu, hod polenom či preťahovanie lanom.

Organizátori odviedli kus dobrej práce.

Podávala sa medovina, čaj a kapustnica.
Všetko vyvrcholilo zábavou pri guláši v Maku.
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Pár slov o montessori centre DETSKÝ RAJ
Detský raj sa nachádza sa na ulici Nová doba v Obchodnom centre. Zriadila ho nezisková organizácia OZ INÝ PRÍSTUP-DETI V ROVNOVÁHE. Ponúka alternatívny výchovno - vzdelávací program, podľa návrhu talianskej lekárky a pedagogičky
20. storočia Márie Montessori.
Byť samostatný je túžbou
každého človeka. So samostatnosťou sa spája sloboda i
sebadisciplína. Aby bolo dieťa zodpovedné, samostatné
a sebadisciplinované ponúkame mu také prostredie,
v ktorom sa to môže naučiť.

„Ukáž mi, ako to
mám urobiť, aby
som to zvládol
sám.“
-Mária MontessoriV našom centre máme pripravené prostredie, ktoré
deti láka, inšpiruje či motivuje
k novému poznaniu. Prirodzene upokojí aj problematické deti, naučí ich
dodržiavať naše pravidlá
a neprekračovať určené hranice. Požívame zariadenie
a špecifické pomôcky, ktoré zodpovedajú jednotlivým
vývojovým fázam dieťaťa.
Sú to aj pomôcky do každodenného života- starostlivosť
o seba a okolie, rozvoj jemnej
a hrubej motoriky, trojprstového úchopu, rozvoj zmyslov,
matematiky, jazyka, geografie. Sú tu podchytené oblasti,
o ktoré sa deti zaujímajú už
v predškolskom veku.
Pre deti je to obrovským prínosom najmä po nástupe
do školy. Mnohokrát prevláda veľmi mylný názor, že ak
dieťa vie už pred nástupom
do školy čítať, písať či počítať,
bude sa v škole nudiť. Opak
však môže byť pravdou. Takéto dieťa nemá v škole žiaden
stres a následne ho nemusia
prežívať ani rodičia. Okrem
toho je vo výhode pred spolužiakmi a môže sa pokojne
venovať rozvíjaniu svojho talentu či hrať sa. Všetko záleží na individualite jedinca.

dieťa môže individuálne vybrať z aktivít, môžeme stále
zas a zas pozorovať jeho veľké nadšenie.

Aktivity na úrovni každého
dieťaťa
V
centre
ponúkame
pre rodičov s deťmi aktivity
na individuálnej úrovni každého dieťaťa. Každé dieťa si
môže vybrať aktivity podľa
schopností, ktoré potrebuje v danej chvíli rozvíjať, čím
sa naplní jeho vnútorná potreba. Rodič je informovaný
o tom, čo sa s dieťaťom deje a
o čo mu v jeho rozvoji ide, poprípade, čo potrebuje zmeniť
v prístupe k dieťaťu.
Dieťa je prírodou automaticky vedené k samostatnosti.
K tomu mu pomáhajú senzitívne obdobia, v ktorých je
veľký záujem dieťaťa o kon-

Deti, ktoré majú problémy
s motorikou alebo ju chcú
rozvíjať, si zvyčajne vyberajú aktivity na jej zdokonaľovanie. Napríklad strúhanie
mydla či šľahanie mydlovej
peny. Táto aktivita naštartuje
aj centrum písania v mozgu.
Báby češú aj chlapci a klince
zatĺkajú dievčatá. Tiež prenášajú šošovicu alebo gaštany
krétnu vec či činnosť, ktorú lopatou, presýpajú v zmyslopotom opakuje až do zdoko- vých nádobách.
nalenia. Tak sa učí najlepšie a
najrýchlejšie. Napomáhame Učiteľky môžu pozorovať intak prirodzenému rozvoju dividuálne záujmy a chovanie
dieťaťa. Zastávame myšlien- jednotlivých detí. Na všetky
ku, že úlohou dospelých nie deti platí pravidlo prvého: Kto
je formovať dieťa, odstra- si vybral aktivitu prvý, rozhodňovať mu z cesty prekáž- ne, či sa bude hrať sám, alebo
ky alebo ním manipulovať, s niekým iným. Ak sa rozhodale urobiť všetko preto, aby ne hrať sám, pomôcku môže
vlastnými silami a tempom využívať tak dlho, ako potrezískalo nové vedomosti a buje. Nikto mu ju nesmie zozručnosti. Dieťaťu dajte lás- brať.
ku, ale nevnucujte mu svoje
názory, tým mu umožníte Cieľom montessori pedagodospieť svojou vlastnou ces- giky je vychovávať slobodné,
tou. Dajte mu slobodu, aby zodpovedné a samostatné
mohlo byť samo sebou.
osobnosti, ktoré vedia riešiť
problémy, vzájomne sa vedia
Každé dieťa je odborníkom počúvať, chránia našu planésa svoj vlastný rozvoj. Keď si tu, rozumejú okolitému svetu

i vesmíru v jeho celistvosti. Sú
úprimné, trpezlivé, tolerantné, ale zároveň sa neboja povedať svoj názor.
Pre montessori zariadenie
je charakteristický vekový rozdiel u detí: 0-3 roky a
3-6 rokov. V tomto veku im
umožňuje rozvíjať vzťahy

nepoznačené súperením a
súťaživosťou cez slobodnú
spoluprácu. Staršie deti sa
spontánne delia o svoje vedomosti a zručnosti s mladšími. Mladšie nachádzajú
v nich v prípade potreby,
podporu a pomoc, nemusia
sa tak hneď obracať na učiteľa.

Utorok od 16.00 - 18.00 hod. - vek od 3-7r.
Streda od 9.00 - 11.00 hod. - vek od 0-4r.
od 16.00 - 18.00 hod. - vek od 3-7r.
Štvrtok od 10.00 - 12.00 hod. - vek 0-3r.
od 16.00 - 18.00 hod. - vek 3-7r.
f DETSKÝ RAJ montessori centru

lubica@.naorave.sk

Naše skúsenosti - letné akti- zametali, prelievali, presýpali. Dieťa, ktoré si potrebovalo
vity pre deti bez rodičov
zdokonaliť výslovnosť si vyMinulý rok sme mali v cen- beralo iba fúkacie hudobtre skupinku detí od dvoch né nástroje. Boli nadšené
do šesť rokov. Bolo úžasné z pokusov, ktoré mohli urobiť,
pozorovať, ako pôsobí pravi- zaujímali sa o zoológiu, abedelná dochádzka do pripra- cedu, matematiku. Vonku sa
veného prostredia. Máme individuálne maľovalo, starší
pravidlo: po skončení hry šplhali, ale všetci boli nadšení
uprac pomôcku na svoje z vodných balónov. Deti boli
miesto. Dvojročné deti, ktoré priam neskutočné.
na začiatku pravidlo odmietali, sa to postupne naučili V blízkej budúcnosti plánudodržiavať. Musela som im jeme opäť uskutočniť deň
z očí do očí vysvetliť, že tu otvorených dverí, na ktorý
mame toto pravidlo, ktoré srdečne pozývame rodiplatí pre všetkých aj pre mňa čov i starých rodičov s deťa nikto tu nie je výnimka. Aj mi, učiteľov a všetkých, ktorí
tieto dvojročné deti už chceli sa zaujímajú o montessori
spoznávať abecedu, a robiť pedagogiku. Budeme vás
pokusy (videli to u starších) a včas informovať a tešíme sa
mali z toho veľkú radosť. Deti na vás.
-ľp
boli veľmi usilovné, umývali,

Každá matka chce pre dieťa to najlepšie
a cvičenia, kde sa deti učia
akrobatické a gymnastické
kúsky. Projekt Cirkus Hore
nohami, vďaka ktorému sa
tieto aktivity konajú, podporila
Nadácia pre deti Slovenska
zo zbierky Hodina deťom.
Okrem toho pokračuje angličtina pre rôzne skupinky
a Montessori herňa.

Nie náhodou sa hovorí,
že matky sú najsilnejší bojovníci. Keď raz zbadáte svoje bábätko, viete, že by ste
preň urobili čokoľvek. Aj viac.
Akékoľvek je. Či je rodičovstvo jednoduchšie, či spojené
s problémami, je to najkrajšie
povolanie, ktoré si vyberáme. Väčšina mamín ostáva
s bábätkom na materskej
dovolenke a venuje sa mu
ako najlepšie vie a vládze.

prípravy maminky na materstvo cez dojčenie na kurzoch
až po spestrenie každodennosti. Zároveň poskytuje kvalifikované kurzy a vzdelávanie
pre rodičov. Snažíme sa tvoriť
akcie a aktivity pre deti, ktoré
ešte nenavštevujú materskú
školu a vypĺňať voľný poobedňajší či prázdninový čas
pre školákov. V súčasnosti sa
koná karneval pre najmenších. Z pravidelných aktivít sa
v novom roku rozbehli detské
Naše materské centrum sa kurzy, napríklad Salsa babies
snaží v tomto pomáhať. Od pre maminky s bábätkami

Tento rok nás čaká veľká
oslava rodičovstva, materstva a rodiny Míľa pre mamu.
Už teraz chystáme množstvo prekvapení, tvorivého
programu, darčekov a zábavných kúskov. Veríme, že sa
tam všetci spoločne stretneme, aby sme podporili svoje
maminy, vyjadrili úctu dôležitosti rodiny ako celku a oslávili spoločne s našimi deťmi
krásu spoločných momentov.
Spoločne si užijeme chvíle
vďaky za najkrajšie povolanie.
Srdečne pozývame aj tých,
čo rodičmi nie sú. Všetci spoločne vieme tvoriť komunitu,
ktorá stavia na dobrých vzťahoch a úsmeve.

od 2 mesiacov, kde sa prehlbuje vzťah medzi matkou
a dieťatkom, spolu sa zabavia, odreagujú a urobia niečo
pre svoje zdravie. Od februára sa začínajú aj vyhľadávané Baby masáže s novorodeneckou gymnastikou, ktoré
pomôžu pri správnom vývoji
vášho bábätka. Pokračujú
hudobno-pohybové stretnutia pre mamičky s deťmi, kde
si môžu spolu potancovať Tešíme sa na vás 13.5. 2017
a ponaťahovať sa, obľúbe- v poobedňajších hodinách.
ný víkendový klub Mamy
day, cirkusantské workshopy
-mDU-

ŠKOLY

Ako sa dá v kuchyni naučiť o živloch Zeme?
Oheň, voda, vzduch, pôda,
živly, ktoré tvoria svet,
len ten, kto sa dobre díva,
môže ich aj uvidieť.
Slová piesne, uviedli do týždennej témy o živloch Zeme.
Ako ich však priblížiť deťom
v MŠ Orličie? Pani učiteľky
sa rozhodli, že zážitkovým
učením a pokusmi pomocou predmetov priamo z kuchyne. S kockovým cukrom,
vodou, olejom, octom, sódou bikarbónou a inými bež-

nými potravinami vysvetlili
ich vlastnosti.
Spojením niektorých látok
vznikli búrlivé reakcie, ktoré
boli podobné činnosti sopky. V inom pokuse zasa deti
pozorovali, ktoré látky sa rozpúšťajú. Jednotlivé činnosti
deti veľmi zaujali, je možné,
že neskôr budú samé vyhľadávať príčiny javov a prírodných zákonitostí.
-uMŠ-

Dotyk s hudbou
V rámci učiva hudobnej výchovy o rôznych hudobných
nástrojoch sme navštívili
kostol sv. Gála v Nižnej. Pán
organista Janko Mišík nám
ukázal kráľa hudobných nástrojov - organ.

Vedeli ste, že nižniansky organ má 726 píšťal, rok jeho
výroby je 1910 a je zaradený medzi kultúrne pamiatky?
Dozvedeli sme sa, že existuje
aj veda, ktorá sa volá organológia.

Predstavil nám jeho viditeľné i skryté časti, dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí,
napr. ako sa delia organy a z
akých častí sú zložené. Ukázal nám aj píšťaly, ktoré môžu
byť drevené alebo kovové.

Na záver si niektorí žiaci
vyskúšali na organe aj zahrať. Všetci sme mali z tohto
stretnutia
nezabudnuteľný
zážitok.
-jk-

Stretnutie s rozprávkou
V prvý decembrový štvrtok
2016 zorganizovali dievčatá
zo 7. B príjemné popoludnie
v
školskej
knižnici
ZŠ
pre mladších žiakov piateho
a šiesteho ročníka. Hlavnou

témou boli ľudové rozprávky.
Dievčence si pre zúčastnených žiakov pripravili množstvo veselých i poučných

aktivít. V jednoduchej dramatizácii priblížili tri ľudové rozprávky, z krátkych úryvkov
poslucháči hádali názvy rozprávok. Následne si odpočinuli pri počúvaní umeleckého prednesu rozprávky Čert
a Káča, predstavili si knihu
ľudových rozprávok Soľ nad

zlato a tiež riešili osemsmerovky s rozprávkovou témou.
Nebolo jednoduché rozísť sa
domov, a tak na záver si ešte
všetci vypočuli rozprávku
z dielne Pavla Dobšinského.
-ml-
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Súťažili v Sudoku
Aj napriek rastúcemu počtu
detí, ktoré trávia svoj voľný
čas s počítačovými hrami, sú
aj také, ktorým učarovala magická hra čísel a ich vzájomná
interakcia. Počas posledného
januárového týždňa sa na prvom stupni základnej školy
konal „tréning“, kedy záujemcovia o tento hlavolam riešili
počas prestávok rôzne typy
číselných mriežok. Niekde
to boli jednotlivci, inde sa vytvorili hlúčiky detí, ktoré spo-

ločne diskutovali o pozíciách
čísel. Do súťaže sa napokon
prihlásilo 11 žiakov. Každý
z nich postupoval spôsobom,
ktorý mu bol najbližší. O víťazoch napokon rozhodla nielen správnosť, ale i rýchlosť
riešenia. Na prvom mieste
skončila Michaela Holubčíková zo 4. A, druhé miesto obsadil Dávid Gajdoš z 3.A , tretie miesto patrilo Radovanovi
Slimákovi zo 4.A.
-zib-

Keď jedáleň sa
zmenila na cukráreň
V poslednom decembrovom týždni sa stalo kúzlo: jedáleň sa premenila
na cukráreň. Deti z MŠ si
obliekli zásterky, šatôčky
a veselo vykrajovali a zdobili
medovníčky. Poukladali ich
na plech a pani upratovačka
ich dala piecť. Keď boli hotové, so zvedavosťou ich malí

cukrári ochutnali a ponúkli sa
aj výborným detským punčom. Pri príprave medovníkov pomohli aj šikovné žiačky
z 8.B a tiež pani Remiazová
či pani učiteľka Radka Dedinská, ktoré namiesili medovníkové cesto.
-jrg-

Medzinárodný výtvarný projekt umelcov
OKO. Po preložení skratky Obraz - Kultúra - Objekt.
Pod týmto názvom sa v Spojenej škole v Nižnej realizoval
medzinárodný projekt, ktorého samotnú koncepciu vypracovali Mgr. art. Miroslav Knap
a Mgr. Zuzana Graciková.
Jeho hlavným cieľom bola
výmena pedagogických skúseností vo vyučovaní odbor-

ných umeleckých predme- a vypočuli si odbornú predtov, ako aj výmena skúseností nášku spojenú s pútavou
medzi zúčastnenými žiakmi. prezentáciou. Počas nasledujúcich troch dní ich mali
Na podujatí sa zúčastnilo pretaviť do kvalitnej výtvarnej
10 poľských žiakov zo Sz- podoby v ateliéroch linorykoly plastycznej v Zabrze, 6 tu, leptu, počítačovej grafiky
českých študentov z Oselce či fotografie..
a 15 našich študentov. Prvý
deň zbierali námety v interiéri Posledný deň, v piatok, bola
a exteriéri Oravského hradu na Oravskom hrade z vytvo-

rených diel nainštalovaná výstava. Na slávnostnej vernisáži sa zúčastnilo vedenie našej
školy a všetci hostia, žiaci i
učitelia, ktorí boli zapojení
do projektu.
Práce boli vystavené v Hradnej dvorane aj v poľskom
meste Zabrze.
-uUŠ-

14

marec 2017

Pásikavé srdiečkové trenírky
(poviedka)
la, „musíš si ho užiť hneď a

„Fašiangy, Turice, Veľká noc
príde, kto nemá kožucha
zima mu bude,“ pospevoval
si Dávid. Bol posledný deň
pred veľkonočnými prázdninami a jemu sa zdalo, že rovnakú pesničku ako on kráka
aj zbor vrán poletujúci nad
bahniatkami v zasnežených
kabátikoch a čiapočkách.
Jar sa totiž pozabudla kdesi
v Egypte a Orava sa za noc
zmenila na vianočnú rozprávku. „Je 19. marec,“ zaspievala
Miška, totiž pani učiteľka Michaela a my by sme sa mali
zamerať na opis jarnej prírody. Ale keďže po mrazivej
zime, prišla ďalšia chumelica,
ktorá odrezala našu dedinu
od ostatného sveta, zmenila som tému. Dnes si niečo napíšeme o priateľstve.“
Dávid, ktorý cez blízke okno
pozoroval nebo, skríkol: „To je
nádhera!“ Tmavosivá obloha
sa totiž práve vtedy rozjasnila a na kúsočku neba sa
na pravé poludnie zjavil mesiac. Bolo to vlastne slnko,
len vyzeralo ako biely guľatý
mesiac. Jeho strieborné lúče
cez závoj mliečnej hmly pohladili zasneženú školskú
záhradu. Voda v blízkej rieke sa zrazu zaligotala ako
krištáľ a stromy na snehové
plátno začali kresliť vlastné tiene. „Máš úplnú pravdu Dávid,“ pochválila žiaka
učiteľka. „Priateľstvo je nád-

herná vec. Pekne si nám
začal hodinu... Len tak ďalej!“ Veľkonočné slnko, ktoré
na chvíľu potešilo Oravu, zrazu
zakryli tmavé mraky. „Pokra-

čuj, Dávid. Pokračuj. Čo je to
vlastne priateľstvo?“ nabádala žiaka Miška. Vtom si Dávid
spomenul na mamine slová.

„A o desiatej si nezabudni zobrať liek.“ „Liek!“ skríkol
Dávid. „Výborne! Výborne!“
nadchýňala sa učiteľka. „Poď!
Napíš nám to na tabuľu.
Priateľstvo, to je liek...“ Dávid
bol dobrý chlapec, aj keď
na učenie trochu alergický...
Najradšej z celého vyučovania mal prestávky. Na slovenčine obyčajne ležal na lavici a
pozoroval blízke kopce. Teraz
bol celý zmätený, lebo sa stal
stredobodom triedy. „Hneď,
hneď si ho musím užiť ...“ šep-

budeš mať rád náš nádherný svet.“ „Je to výnimočná
báseň, lebo je o vernosti a
najkrajšom cite. O priateľste.
Sľúb mi, že ju doma dokončíš.“ Dávid dal svojej učiteľke

kal rozpačito, hľadiac Miške
rovno do oči. „To je ale zaujímavý obraz...“ usmievala sa
slovenčinárka. „Priateľstvo to

je liek, musím si ho užiť hneď...
Veľmi, veľmi pozoruhodné.“

Dávid, ktorému obe uši horeli
ako baterky, sa obzeral naokolo, ale nik zo spolužiakov
mu neprišiel na pomoc. „To
nič,“ pomyslel si. „Po škole,

cestou domov, si to s nimi
vybavím.“ Dávid, ktorý vedel
najrýchlejšie z celej triedy
bežať, sa teraz vliekol k tabuli
ako nejaký slimák. Priťahoval
pohľady všetkých dievčat.
Vlastne priťahovali ich jeho
prezuvky. Jedna červená
s bielou šnúrkou, druhá zas
zelená zašnurovaná žltou
tkaničkou. Pri tabuli sa natiahol, ba musel sa postaviť aj
na špičky, aby mohol začať
písať prvý verš hneď zhora, ako sa patrí... Jeho čierno-hnedo-zelené maskáčové nohavice sa pritom trochu
zosunuli a celá trieda mohla
obdivovať hornú časť bielo modrých pásikavých trenírok
s tromi ružovými srdiečkami.
Spolužiaci si šli oči vyočiť. Dávidovi sa na chvíľu zazdalo,
že počuje tlmený šepot, ba
aj chichot. „Vieš ako ďalej?“
Pred očami znova uvidel učiteľku. Chcelo sa mu skríknuť:
„Ani za svet!“ Ale v hrobovom
tichu triedy sa ozvalo len je-

diné slovíčko „svet“. „Svet,
svet ...“ opakovala Michaela
po Dávidovi. „Kto nám pomôže?“ obrátila sa na žiakov.
Chlapci zo 6. B mali Dávida
naozaj radi. Vlastne všetci boli
ako bratia. Florbaloví bratia.
Bratia z jednej triedy. No Dávida najviac obdivovali, lebo
dokázal podojiť kozu, nakŕmiť
sliepky, ba aj prasiatko. Popri
tom bol dvakrát na majstrovstvách republiky vo florbale. Mal aj svoje šťastné číslo.
Číslo tri. Bolo na jeho drese.
A nielen to. Teraz už prestalo byť tajomstvom, že trojku
nosí aj na trenkách. „No tak

slovo a ako dobrý športovec
ho aj dodržal. Ešte v ten deň
sa utiahol do starej, teplej izby
v babkinej a dedkovej drevenici a ... písal a písal ... Jeden
verš, druhý, tretí. Aj na ďalší
deň pokračoval s veršovaním. Veľkonočné prázdniny
celkom ušli. Vlastne odplávali
ako voda v Orave. A po nich
... Ako sa tak raketovo blížila
hodina slovenského jazyka, bol Dávid ako na ihlách.
Miška prišla na vyučovanie
skôr, aby si potichu - potichučky prečítala jeho báseň
a potom ju začala prednášať pred celou triedou.
Priateľstvo
to je liek,
dokáže ti
a to hneď
namaľovať
úsmev v srdci.
Nakreslí ti
slnko v dlani,
pozdraví ťa
tajomstvami,
ktoré nevie
nik ...

Trieda
sa
roztlieskala.
Po chvíli si spolužiaci vypočuli aj druhú časť Dávidovej
básne, ktorú už vlastne poDávid... Aký môže byť svet?“ znali spred veľkonočných
dobiedzala Miška. „Neboj prázdnin.

sa... Je to len hra so slovami.“

Práve vtedy si Dávid spomenul na veľkonočné prázdniny. „Nááádherný!“ vykríkol a
hneď na to si pomyslel: „Už

aby boli tu.... A mohli by trvať
aj dlhšie ako týždeň ...“. To je

Priateľstvo
to je liek
musíš si ho
užiť hneď
a budeš mať rád
náš nádherný svet.

onooo!“ Učiteľka sa tešila ako
malé dieťa. „Nádherný svet! Slovenčinárka skončila s reA taký svet máme všetci radi. citovaním a deti sa rozhoTy nám teraz túto myšlienku vorili... Nikto sa nevysmieval,
zmeníš na verše. Tak do toho, nechichotal. Dávidov básnicpomôžeme ti...“ S pomocou ký talent chválili všetci. A keď
Mišky, teda slovenčinárky, sa ho učiteľka opýtala, čo je
teda pani učiteľky Michaely ťažšie, či florbal alebo poéa tak trochu aj spolužiakov, zia, Dávid len pokrčil plecami.
Dávid napísal svoju prvú bá- A ešte dlho- predlho hľadal
seň. Bola to krásna báseň a odpoveď.
začínala takto: „Priateľstvo to
je liek!“ potom pokračova-mk-

Z FARNOSTI

Chudobným deťom do Etiópie sme poslali
viac ako 2000 eur
všetkých koledníkov z Oravy
a Liptova na tzv. Vysielacej
sv. omši v Tvrdošíne. Celebroval ju spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Spolu sa tu
stretlo 450 z 39 obcí. Na svätú omšu priniesli obetný dar –
semiačka zeleniny, ktoré boli
vianočným darčekom pre
núdzne rodiny z Oravy. Otec
biskup deti povzbudil, aby
mali srdce štedré, láskavé,
pokorné a pokojné aj podľa príkladu sv. Mikuláša či sv.
Martina, ktorého jubilejný rok
v Spišskej diecéze slávime.

„Deti sú srdcom zmeny.“ 26. decembra 2016 sa so níkmi Dobrej noviny, mohli Veľká vďaka patrí obetavým
Tak znela téma 22. ročníka
koledníckej akcie DOBRÁ
NOVINA. Do projektu sa zapojila aj naša farnosť. 28 detí
a mladých sa rozhodlo koledovaním pomôcť svojim
chudobným rovesníkom v
Etiópii. Tí potrebujú peniaze
najmä na vzdelanie.

spevom a milým slovom vybrali k rodinám v Nižnej koledovať tri skupiny koledníkov:
Malá Orava, Kolónia, Vintiška
+ Dedina. Spolu tak navštívili
73 domácností, kde vyzbierali pre núdznych v Etiópii 1714
eur. Darcovia, ktorí nemali
možnosť stretnúť sa s koled-

prispieť počas celých sviatkov do pokladničky v kostole. V nej sa vyzbieralo 556,66
eur. Spolu sme tak za našu
farnosť poslali na účet Dobrej
noviny 2270,66€.
Samotnému
predchádzalo

koledovaniu
stretnutie

koledníkom, ktorí neváhali aj
v mrazivom počasí prinášať
Radostnú Zvesť svojim spevom a vinšami. Tiež animátorom, ktorí ich pripravovali a
sprevádzali. No najmä všetkým štedrým darcom.
-zt-

Vianočná akadémia.
Príbeh chamtivého boháča môže motivovať
Už ste zažili situáciu, ktorá dokázala váš život obrátiť
úplne naruby? Alebo ste poznali človeka, ktorý by dokázal svoje postoje a názory
zmeniť za jedinú noc? Mladí z
Nižnej príbeh takého človeka
priniesli. Zahrali ho v divadelnom predstavení Vianočná
koleda 6. januára vo farskom
kostole.

Po úvodných slovách p. kaplána Lukáša Fejerčáka o tom,
že ešte nie je neskoro zmeniť
náš život a ešte vždy máme
šancu dostať sa raz do neba,
sa mohol začať odohrávať
aj samotný príbeh o živote
chamtivého boháča Scroogea. Ten pre svoje sebectvo
nemal žiadnych priateľov. Žil
len pre svoje peniaze, a preto

odmietal aj slávenie Vianoc.
Veď cez Vianoce človek peniaze iba utráca a nič nezískava, nie? Noc pred Vianocami sa však boháčovi vo sne
zjaví Anjel minulých Vianoc,
ktorý ho vezme o mnoho rokov späť. Ukáže mu jeho detstvo a Scrooge si spomenie
na to, že tieto sviatky kedysi
miloval. O niečo neskôr ho
navštívi druhý anjel – Anjel prítomných Vianoc. Ten
ho zas prenesie do rodiny
jeho zamestnanca Róberta.
Sú chudobní, avšak majú sa
veľmi radi. No ich malá dcéra
Alžbetka zomiera. Táto situácia otvorí boháčovi oči a on
pocíti túžbu po zmene. A keď
mu tretí anjel – Anjel budúcich Vianoc ukáže, že Alžbetka naozaj zomrie, boháčovo
ľadové srdce sa úplne roztopí. Po prebudení z tohto
sna chce pomáhať všetkým
okolo seba. Malej Alžbetke

zaplatí lekára a tak ju zachráni. Cestou po ulici natrafí aj
na úbohého žobráka, ktorý
nemá vôbec nič. Pozve ho,
aby sa uňho najedol a prespal. Avšak žobrák ho v noci
okradne a utečie aj s jeho
majetkom. No keď ho ráno
privedie policajt v putách,
boháč mu nič nevyčíta, naopak, dáva mu ešte ako bonus
strieborný lampáš, na ktorom
je vyryté jeho meno. Podľa
tohto znaku odrazu žobrák
zistí, že našiel svojho strateného syna Scroogea.
Pomedzi divadelné scény
dopĺňali príbeh piesňami
mladí speváci. Príbeh, ktorý
ukázal, že vždy máme šancu
na zmenu, sa podľa slov divákov páčil a mnohých dojal k slzám. Veríme, že i toto
bude motivácia pre ďalšie
skvelé predstavenie.
-sl-
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Manželia opäť na rande.
Oslávili Národný týždeň manželstva
Týždeň okolo sviatku sv. Valentína patril v Nižnej manželským párom. Po prvýkrát sa obec i farnosť zapojili do celosvetovej iniciatívy na podporu manželstva - známej ako Národný týždeň manželstva. Zosobášené páry tak mohli mať viac
času pre seba a opäť vyraziť spolu na rande do kina, telocvične či na tanečný parket.
„Dobré manželstvo sa neudeje automaticky. Treba
na ňom pracovať. Keď vzťah
nefunguje, nemusí to byť
len preto, lebo som si vybrala nesprávneho, ale preto
lebo som pasívna, a to platí
aj opačne. Toto je vo vzťahu
veľký krok, pretože vieme, že
môžeme preto niečo urobiť“,
uvádza k Národnému týždňu
manželstva spolukoordinátorka Renáta Sochorová.
Ide o venovaný čas jeden
druhému
Čas, kedy sa viac hovorí
o manželstve, jeho význame, kráse, sile a potrebe
pre dnešnú spoločnosť. Čas
pre samotných manželov.
Čas budovať a rozvíjať vzťahy.
Najmä to je Národný týždeň
manželstva.
Jeho história sa začala v Anglicku v roku 1997. Autormi
myšlienky sú manželia Richard a Maria Kane, ktorí
chceli poukázať na význam
manželstva v živote. Národný
týždeň manželstva chce vytvoriť priestor a byť impulzom
pre všetkých manželov, aby
si našli čas jeden pre druhého a vniesli novú dynamiku,
impulzy pre rozvoj ich manželskej lásky.

Národný týždeň manželstva je celosvetová preventívna kampaň
na podporu manželstva, ktorá sa na Slovensku koná už siedmykrát.
V Nižnej má však toto podujatie svoju premiéru.
spoločenských tancov s profesionálnym učiteľom tanca,
dvojhry stolného tenisu alebo
badmintonu či premietanie
filmu. Bol tu tiež vyhradený
čas na sviatosť zmierenia i
sv. omša s obnovou manželských sľubov“, uviedla spoluorganizátorka Martina Labdíková.
Symbolická ŠPZ-tka

Jednou z prvých aktivít bola
symbolická ŠPZ-tka, ktorú si
K výzve NTM sa po prvýkrát manželia umiestnili do svojho
pridala aj Nižná. „Pre man- auta. Na jej jednotnú podobu
želov sme pripravili minikurz s logom „Spolu na ceste“ tu
Čo sa dialo u nás?

vpísali svoje krstné mená, ako
aj počet rokov manželstva. Za
sklom auta ju vozili už týždeň
pre začiatkom NTM.

prizvali reštauračné a športové prevádzky, ktoré manželom ponúkli rôzne zľavy.
V týždni od 13. do 19. februára mali napríklad príležitosť
Zľavy pre manželské páry
na
romantickú
večeru
vo dvojici v hoteli Arman či
Do podujatia organizátori pizzérii PAMP.

„Národný týždeň manželstva
vyvrcholil v Nižnej v sobotu
večer. Hoci sa takáto týždňová manželská aktivita konala
u nás prvýkrát a na prvé večerné stretnutia prichádzali páry nesmelo a opatrne,
na svätú omšu prijalo pozvanie 70 manželských dvojíc.
Ako zaznelo v úvodnej piesni „...to je láska tá srdečná,
čo nás sem privábila...“ Prišli,
aby si pripomenuli, k čomu sa
v deň svojho sobáša zaviazali
a zároveň obnovili nahlas a
verejne svoj manželský sľub.
Prišli, aby vzdali Bohu vďaky
za spoločne strávené dni a
roky. Prišli, aby prosili o pomoc a požehnanie v ďalších
radostiach i starostiach života. Niektorí sú spolu na ceste
ešte iba pár mesiacov a ich
spoločný život je len v plienkach, iné dvojice už prekročili
prah 60 rokov kráčania jedným nerozlučným smerom,
čo je závideniahodné i obdivuhodné…“
Martina a Jozef
spoluorganizátori

„Aj v manželskej inštitúcii
najdôležitejšia je komunikácia, rozprávať sa..... niekedy
stačí, že sedia vedľa seba, že
cítia blízkosť jeden druhého,
že sa môžu chytiť za ruky.....
aby vznikla jedna myseľ,
jedno srdce ........“ ( homília
zo sv. omše s obnovou manželských sľubov ).

Bol to úžasný týždeň, naplnený radosťou a spoločným
očakávaním, ako ho prežijeme iba vo dvojici. Odštartovali sme ho umiestnením

špeciálnej ŠPZ v aute. Snažili
sme sa využiť skoro všetko,
čo sa nám v tomto týždni ponúkalo, okrem športov, pretože tie prebiehali prevažne
v doobedných hodinách,
od tanca, krásneho filmu,
ktorý by si mal pozrieť každý,
možno ešte pred vstupom
do manželstva, úprimného
vyznania vo svätej spovedi,
spoločnej večeri, spoločnom
„ randení “, kde sme sa stretali s ďalšími manželskými
pármi a vyvrcholením bola
obnova manželských sľubov
pred oltárom. Vďaka všetkým organizátorom, sponzorom a duchovnému otcovi Štefanovi sme sa mohli
pýšiť nádherným prežitím
tohto týždňa v našej farnosti,
v ktorej je ešte stále dostatok
skvelých a zapálených ľudí
robiť tých druhých šťastnými.
ĎAKUJEME!			
Daniela a Rastislav
(20 rokov)

„Bola to veľmi pekná akcia.
Zúčastnili sme sa filmového
večera, hoci sme film Fireproof už dávnejšie obaja
videli, aj tak som sa slzičke
neubránila. Krásna myšlienka o tom, ako len Boh a láska
dokážu premôcť sebectvo
a rôzne závislosti, likvidujúce manželský vzťah, je popretkávaná akčnými zásahmi
miestnych hasičov i vtipnými
scénami senilných susedov.
Tiež sa mi páčilo množstvo
inšpirácií, akými drobnosťami
možno utužovať vzájomný
manželský vzťah.
Tiež sme využili možnosť večere vo dvojici. A top programu, bola sv. omša s obnovou
manželských sľubov. Aspoň
pre mňa to bol najsilnejší zážitok celého týždňa. Vytvorilo
sa veľmi pekné rodinné spoločenstvo, všetci boli usmiati
a takí spokojní - aspoň ja som
to tak vnímala. Neviem či
preto, že ženy mali konečne
svojich manželov v kostole
pri sebe.  Bolo veľmi povzbudivé vidieť mladšie, ale najmä
tie staršie páry ako sa na seba
usmievajú, ako si navzájom
pomáhajú a preukazujú úctu
v drobných gestách.... skutočne to bola oslava Lásky.“
Zuzana a Slavomír
(1 rok)
-ml-

PORTRÉT OBČANA

Pokiaľ človek neskúsi po čom túži, na konci
života to môže ľutovať. A čas už nevráti...
Stretnúť v dnešnej dobe mladého úspešného človeka, ktorému nechýba pokora, nebýva ľahké. Veľa sa rozpráva a píše
o tom, ako sa mladým nechce, ako stratili motiváciu, ako je jedinou ich láskou virtuálny svet... O to viac oceníme druhú
stranu tejto mince – aktívnych ľudí, ktorí spomínané veci využívajú k plnosti života, motivácii,
k hľadaniu zážitkov, dobrej práce...
S radosťou predstavujeme jedného z nich. Vyštudoval gymnázium Martina Hattalu a Technickú univerzitu v Žiline.
To však nie je smerodajné. Jeho pasiou je cestovanie a spoznávanie nových ľudí. Okrem toho cieľavedome nasleduje
svoje sny. Zodpovednosť a dochvíľnosť sa radia medzi jeho priority v práci aj každodennom živote. Pracovne sa venuje
marketingu. Vďaka jednej z jeho kampaní sa stala úspešnou kniha zdravých receptov. Rodák z Nižnej Michal Dedinský.
Michal, kde si začínal a ako človek rozhľad a vedel sa
lepšie hýbať v živote?
si sa dostal k cestovaniu?
Počas školy som sa venoval
viacerým činnostiam. Pracoval som na katedre ako vedecká pomocná sila - podieľal sa na organizácií a príprave
školských projektov, pôsobil
ako koordinátor pre zahraničných študentov a pomáhal im pri adaptácií sa v našej
krajine. Takisto som pracoval
v stredoeurópskom inštitúte
pre inovácie a technológie
na oddelení digitálneho podniku.

Určite to človeku pomôže.
Nazbiera mnoho skúsenosti,
kontakty a naučí sa samostatnosti.

Avšak netvrdím, že to je nevyhnutné. Poznám mnoho
ľudí, ktorí nikde neboli a sú
skvelí v tom, čo robia, a skvelí
ako ľudia. Jednoducho každý
by mal robiť tak, ako cíti. Ak
chce byť niekto doma, je tam
šťastný, tak nevidím dôvod,
prečo by mal cestovať niekde
len preto, že to robí niekto iný
Škola, ako aj niektoré z tých :).
činností ma však moc nenapĺňali. Vždy som túžil cesto- Zažil si popri cestovaní aj sivať, spoznávať nových ľudí, tuácie, kedy Ti nebolo všetprežiť okamihy, na ktoré bu- ko jedno? Bezradnosť, smúdem do konca života spomí- tok... Alebo to bolo skôr o
nať. A preto som začal hľadať pozitívnych zážitkoch?
možnosti, ako to všetko zmeniť. Na univerzite som natra- Pravdupovediac, ani nie.
fil na program “Erasmus”, Na nič také si nepamätám :).
cez ktorý sa dalo študovať
v zahraničí. Podal som pri- Najväčší alebo najzábavnejhlášku a o pol roka letel. Mal ší zážitok?
som zmiešané pocity, ale
v kútiku duše som cítil a ve- Napadajú mi asi dva také,
ril že toto je pre mňa. A bolo. ktoré stoja za spomenutie.
Prežil som najkrajšie obdobie Najzábavnejší bol (už teraz
svojho života. Nasledujúce s odstupom času) ten, keď
tri letá som strávil v Ame- nám v zahraničí vykradli izbu
rike a posledný semester a museli sme ísť vypovedať
na vysokej škole som pracoval na políciu. Hlavný policajt bol
tak opitý, že celé vyšetrovana univerzite vo Fínsku.
nie sa nakoniec premenilo
V čom to bolo najkrajšie ob- na debatu o ich pive a o tom,
dobie? Čo ti tieto všetky po- ako mu často volá jeho manželka. Tak si to predstavte.
byty dali?
Prípad sa nakoniec ani neDali mi mnoho skúsenosti, uzavrel.
krásne spomienky a priateľov
na celý život. S niektorými sa Druhý a taký asi najväčší,
už roky pravidelne stretáva- na ktorý vždy rád spomínam,
je, keď sme sa s mojou sesme či si volávame.
trou, jej manželom a mojím
Čo ti samotné cestovanie „kamošom“ plavili po Karibiku
dalo? Myslíš, že je dôležité v noci, ležali úplne na vrchu
„prejsť kus sveta“, aby mal lode a pozerali sa na nebo

plné hviezd. Nezabudnuteľ- ešte vtedy som nevedel, ako
né.
ju naplním. V tom čase mi povedala už teraz moja biznis
Viem o tebe, že sa teraz ve- partnerka Petra o jednom
nuješ úplne inému odboru, kurze o online podnikaní a
ako si študoval. Prečo a ako marketingu. Kúpili sme si ho
si sa vlastne k tomu dostal? a úplne nás očaril. Tam sa to
všetko začalo. Na našu práAko som už spomenul, vždy cu nám teraz stačí počítač a
som chcel cestovať, mať fle- dobré pripojenie na internet.
xibilnú pracovnú dobu a ne- To, odkiaľ sa pripojíme, je už
byť viazaný na jedno miesto. na nás.
Vždy, keď som odchádzal
z nejakého pobytu, bolo to Vieš priblížiť čitateľom,
ťažké. Lúčil som sa s ľuďmi, čomu sa presne venuješ?
s ktorými som prežil časť
svojho života, s ktorými som Som marketér telom i dušou.
študoval, chodil na párty či Venujem sa internetovým
len tak sedel na tráve a roz- marketingovým
stratégiprával sa o ich zvykoch a tra- ám, ktoré pomáhajú malým,
díciách. Chcel som mať ten stredným, ale i veľkým podpocit, že ak ich budem chcieť nikateľom predávať viac vývidieť, bude to možné hoci- robkov a služieb na internete.
kedy.
Popri tom s kolegyňou Petrou
zakladáme viacero vlastných
Lákala ma tá predstava, ale online projektov.
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ceptov”, v ktorej autori zhrnuli svoje niekoľkoročné
skúsenosti v oblasti zdravého
stravovania a smoothie nápojov. Obsahuje množstvo
tipov a rád ohľadne chudnutia a zdravého stravovania.

gratulujeme a teším sa na
nejaký recept z nej. Na svoj
mladý vek máš už dosť
úspechov za sebou. Čo za
nimi stojí? Čo ty považuješ
za najdôležitejšie, najpodstatnejšie?

Knihu sme vydali pod záštitou jedného z našich portálov www.smoothierecepty.sk.
Mal som na starosti marketingovú kampaň a kolegyňa
Petra, ktorá bola zároveň aj
Pravdupovediac, ma ale spoluautorkou, mala na stazo všetkého asi najviac desí rosti obsahovú stratégiu - kopredstava toho, že niečo ne- ordináciu autorov a tak ďalej.
skúsim a budem to na sklonku života ľutovať, ako z toho, Zažívate s knihou celkom
že napríklad zajtra v niečom úspešné obdobie...
zlyhám. Pretože ak človeku
nevyjde podnikanie, rande či Kampaň sa nám celkom poiné, to všetko sa dá napraviť. darila. Kniha sa stala za poAle pokiaľ neskúsi to, po čom sledné dva týždne najpredáv živote túži, na konci života to vanejšou knihou v najväčšom
môže ľutovať - a čas už ne- kníhkupectve Martinus. Dovrátime.
stali sme pozvanie aj do televízie v októbri, ktoré sme
V rámci vášho projektu ste museli preložiť na jar-leto,
vydali knihu, ktorá má veľký pretože Petra momentálne
úspech. O akú knihu ide a žije v Indonézii a ja som sa
ako si sa k nej dostal?
zúčastniť v tom dátume tiež
nemohol.
Kniha
je
o
receptoch
na smoothie. V spolupráci O knihu tiež prejavilo záujem
so 17-timi známymi sloven- aj zahraničné vydavateľstvo,
skými, českými lekármi a tak veríme, že kniha pôjde aj
výživovými poradcami sme do sveta.
dali dokopy knihu “107 neodolateľných smoothie re- Tak to sú skvelé úspechy,

V určitom životnom okamihu si človek uvedomí, že ak
niečo dosiahne, napríklad sa
stane lepším človekom, alebo sa mu podarí dosiahnuť
niečo v práci, nikdy to nie je
len zásluha jeho samotného.
Ľudia, medzi ktorými sa pohybujeme, nás formujú do
osobnosti, akou sme dnes. Tí
najbližší sú s nami pri našich
pádoch i úspechoch. Držia
nás, keď padáme, a dvíhajú ruky spolu s nami, keď sa
z niečoho tešíme. Pre mňa
sú to moji rodičia, sestra a pár
priateľov.

Aké boli začiatky?
Ťažké, veď ešte stále v podstate sú. Každý, kto začína podnikať, asi vie, o čom
hovorím. Vždy mám však
pred očami, dôvody, prečo
som začal, a to mi pomáha
v tých ťažších situáciách to
nevzdať. A takisto mi veľmi pomáha aj Petra. Je mi
vo všetkom veľmi veľkou
oporou.
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drobné kúsky a keď som sa
jej opýtal prečo si zbytočne
robí prácu, povedala mi, že
chce, aby sa mi lepšie jedlo :).
Tak asi chápete, že o to ferari teda nikdy nešlo, že rodičia
veľakrát robia pre nás malé
skutky, ktoré nevidíme, ale
robia ich s veľkou láskou :).
Je niečo, čo by si možno
chcel odkázať našim čitateľom, možno mladším, ktorí
sú v situácií, v ktorej si ešte
pred nejakým časom bol aj
ty?
Nemyslím si vôbec, že som
v pozícií, kedy si môžem
dovoliť radiť. Ale ak by som
predsa len niečo mohol povedať, tak:

Človek by mal robiť vždy, čo
ho baví a napĺňa. V práci budeme tráviť veľkú časť svojMoji rodičia mi dali v živo- ho života, a preto je podľa
te naozaj všetko. Myslím, si mňa dôležité, aby ten čas aj
že svoje poslanie si na zemi plnohodnotne prežil. Každý
dokonale splnili. Otec držal človek je jedinečný a má čo
nad nami vždy ochrannú ruku ponúknuť. Preto by sa svojich
a snažil sa, aby sme nezišli snov nikdy nemal vzdávať.
na zlé cesty.
Michalovi ďakujeme za rozA nie, mama mi nikdy nekú- hovor, prajeme samé správpila ferari a ako malý som sa ne rozhodnutia a veľa ďalších
na to veľmi hneval a hovoril krásnych zážitkov na jeho
jej, že ma nemá rada. O pár cestách.
rokov som ju však videl v nedeľu krájať mäso na úplne
-ejr-

KULTÚRA
Viac ako predvčerom
Viac ako včera

Vraj
je vizitkou
svojej školy.
Nepokoj sedí
za stolom.
V atmosfére
konfliktov a sporov
smútok posudzuje
ministerské kvóty.
Na dušu.
Na telo.
Na múdrosť.
Na žiaka.
Vraj
je vizitkou
svojej školy.
V stomíľových teniskách
preskočí
priestor, čas
aj nudu.
Šťastie skúša
tu či tu.
Z čiernej diery internetu
vyťahuje
nenávisť.
Nadčasovú zlobu.
Vraj
je vizitkou
svojej školy.
Sem – tam
sa zablyskne.
Zahrmí
nad Dunajom.
A potom...
Nové pokolenie
chce lásku spoznávať.
Stojí tam...
Za figovým listom
porno filmov.
Aj zdrogovaných zábav.
Vraj
je vizitkou
svojej školy.
Populárne vulgarizmy
bez hanby
skáču po ulici.
V úplných i neúplných
vetách.
Kedysi...
Profesor Štúr
Slovensko
pamätným slovom
poučil:
Vyučovanie
má mladého človeka
zušľachtiť
do života.
Vraj
je vizitkou
svojej školy.
Výkričník visí
nad rozvrhom mocných
Ktosi sa mračí.

Sedem úrodných rokov
plesovania v našej farnosti
Príprava takéhoto večera je
veľmi náročná, no keď sa
do toho pridá zapálenie,
radosť, ochota a kreativita,
obetujete svoj čas, dokáže
vzniknúť nádherné spoločné dielo. Už po siedmy krát
mladí Gaudiumáci ( mládežnícky spevácky zbor ) pripravili ples pre farskú rodinu.
Jeho špecifikom je hlavne
dramaturgicko – hudobné
otvorenie a rovnako aj celá
príprava plesu od výzdoby, vyrábania darčekov pre
hostí, ich privítavanie, čokoládovej fontány a programu tvoreného samotnými
mladými. Ples sa nesie vždy
v duchu konkrétnej témy.
Tento rok to bolo hlavne
o radosti, ktorá dokáže
byť liekom na dušu. Ak je
na oslavu Pána, dokážeme
ju zdvojnásobiť.
Symbolom večera bol aj darček
v podobe koreničiek a všetky páry dostali úlohu. Páni
mali za úlohu „cukriť“a dámy
zase „soliť“láskou a dobrotou
počas celého večera. Či sa
im to však darilo, si nechali
pre seba, no mnohí nás
stretajú a vraj „cukria“ ešte

aj v tieto dni . Tento rok naše
pozvanie opäť prijal aj miešaný chrámový zbor, bez
ktorého si už ani nevieme
ples predstaviť. Ešte krajšie
je vidieť, ako sa ľudia dokážu spájať aj s inými farnosťami. Pozvanie prijali aj
naši hostia - sólista Bohuš
a trubkár Lukáš z Trstenej,
ktorí predviedli svoje hudobné čaro mohutnými tónmi
v celej sále. Veľkými talentami a obohatením boli aj
Adrián a Betka, ktorí nádherným zvukom huslí ples otvárali. Mladí opäť nesklamali
a pripravili si do programu
acapellu Paradise s novým
nádejným beatboxerom pá-

nom kaplánom Lukášom.
Rovnako dôležitú úlohu počas oddychu mali aj naši traja
harmonikári Martin, Štefan
a Jakub, ktorí rozospievali
všetkých hostí. Milým účastníkom plesu bola aj redaktorka z televízie LUX, ktorej
reportáž si môžete pozrieť aj
v archíve správ TV LUX. Jednoducho to tu žilo naplno!
Celý večer sa niesol v radosti,
speve, zábave a pohode. Veríme, že sa mnohým podarilo
stráviť príjemný čas v kruhu
farskej rodiny, na ktorý sa len
tak nezabúda.
-dš-

Aká bola plesová sezóna v obci?
Nižná je jednou z mála
obcí, ktorá v počte plesov
nad ostatnými vedie. Tento
rok ich aj vďaka dlhému fašiangovému obdobiu bolo
šesť. V nižnianskej Rotunde
sa v prvých dvoch mesiacoch roka stretli športovci,
umelci či farská rodina, ale
aj naši seniori.
Plesovú
sezónu
otvoril
Obecný ples, ktorý usporiadala Komisia kultúry s
obcou. Hlavným hosťom
večera bol známy spevák,
skladateľ a klavirista Marcel
Palonder. Hosťom spestril
večer najmä svojimi latino
- jazzovými skladbami, ktorými vniesol medzi ľudí soulovú atmosféru. Do tanca

hrala aj skupina Duo Orava z
Tvrdošína. Počas prestávok,
medzi kolami znel spev s ľudovou hudbou učiteľov ZUŠ

Nižná. Samozrejme. nechýbala ani tombola či dobré
víno a jedlo.
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Farský ples zorganizoval už
siedmykrát zbor mladých
- Gaudium alebo ich familiárnym názvom Gaudiumáci. Jeho špecifikom je najmä
spevácko - dramatické otvorenie, do ktorého sa snažia
vložiť svoju originalitu. Svoj
osobný vklad venujú mladí rovnako aj celej príprave
plesu - od výzdoby cez vyrábanie darčekov pre hostí,
čokoládovú fontánu, až po
zábavný program. Ples sa

nesie vždy v duchu konkrétnej témy. Tento rok to bola
radosť. Milým účastníkom
bola aj redaktorka televízie
LUX , ktorej reportáž môžete
vidieť v správach TV stanice.

kapely. Tie sa počas tanečných kôl striedajú. Príjemnú
atmosféru tvorí prelínanie
rôznych žánrov s ľudovou
hudbou.

V priestoroch hotelu ARPles SNS organizuje p. Sitek MAN pripravil 12. ročník
z Podbiela. V Nižnej má už plesu florbalový klub. Ples
niekoľkoročnú tradíciu.
športovcov
je
rovnako
veselý a zábava na ňom
Ples umelcov usporiadala býva dobrá. Ako by to však
ZUŠ Nižná. Vyznačuje sa zá- bolo, keby sa na plese nebavou, ktorú prinášajú živé športovalo? Tradičná súťaž
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Ktosi si odvážne
ťuká
po čele.
Problémy
v daždi sĺz
hľadajú
múdreho.
Viac ako predvčerom.
Viac ako včera.
-mkv streľbe na florbalovú bránku nesmela chýbať ani v tomto ročníku.
Senior párty sa stala obľúbenou najmä pre našich dôchodcov. Záujem o ňu však
majú aj mladšie generácie.
Je neuveriteľné pozerať sa
na veselých ľudí „v rokoch“,
ktorí nechali svoje starosti a
zdravotné ťažkosti doma a
na plese omladnú nielen duchom, ale i telom. Tradičná je
bohatá tombola, vďaka ktorej neodíde na prázdno ani
jeden hosť.
-dš-

Nižná tvorila pevnú súčasť Oravského
hradného panstva
(NIŽNÁ - vývoj vlastníckych plexom stredovekej Oravy. A
pomerov v období stredove- hoci počet lokalít, ktoré tvorili
ku – I. časť)
súčasť panstva hradu Orava,
v období stredoveku kolísal,
Ako sme už spomínali vo via- Oravské hradné panstvo si
cerých našich príspevkoch, vždy dokázalo udržať naddedina Nižná tvorila počas polovičnú väčšinu oravských
celého obdobia stredove- sídel.
ku, ale aj neskôr, pevnú súčasť Oravského hradného V roku 1267, keď sa s hradom
panstva. To bolo najväčším Orava stretávame v písomsúvislým majetkovým kom- ných prameňoch po prvýkrát,

tvoril súčasť kráľovských majetkov. Predtým však bol majetkom predkov rodu Balašovcov, ktorí ho niekedy pred
týmto rokom vymenili s kráľom za majetky Varín, Žilina a
Teplička. Dodnes však nie je
jasné, či im Oravský hrad daroval kráľ, alebo ho vystavali
oni sami. Po tom, čo sa hrad
Orava niekedy pred rokom
1267 stal majetkom kráľa, tvoril súčasť majetkov koruny až
do roku 1314. Pravda, od roku
1298 bol hrad v nelegálnej
držbe Matúša Čáka, hoci jeho
vlastníkom bol i naďalej kráľ.

hradu spomína knieža Ladislav Opoľský. Z dochovaných prameňov, žiaľ, nie je
známe, či uvedeného roku
Ladislav Opoľský hrad vlastnil, alebo ho „len“ držal titulom zálohu.
V roku 1397 kráľ Žigmund
zálohoval Oravský hrad kniežaťu Ladislavovi Opoľskému
a jeho manželke – mazovskej kňažne Offke za 23 115
zlatých. Ladislav Opoľský
s manželkou Offkou však držali hrad Orava v zálohu len
do roku 1399. Tohto roku ho
totižto vymenili s kráľom Žigmundom za hrad Blatnica
v Turci. Roku 1399 teda hrad
Orava opäť prešiel do rúk kráľa. V nepretržitom vlastníctve
uhorských kráľov následne
ostal až do roku 1482, kedy
ho kráľ Matej Korvín daroval
svojmu nemanželskému synovi Jánovi Korvínovi.

Roku 1314 získal hrad Orava
magister Donč, ktorý si ho
udržal až do roku 1328, kedy
ho vymenil s kráľom Karolom
Róbertom za hrady Štrigova a Čakovec. Oravský hrad
potom tvoril súčasť majetkov
kráľov z rodu Anjouovcov až
do samého konca ich vlády.
Na začiatku vlády kráľa Žigmunda síce hrad Orava ešte (pokračovanie nabudúce ...)
bol kráľovským hradom, no 				
od roku 1393 sa ako majiteľ
-lk-
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Florbalisti urobili krajšie Vianoce ďalšej rodine
V ňom už po 50 sekundách
zariadil víťazstvo pre Záhorskú Bystricu Tomáš Belzár.

Peknú myšlienku podporilo aj
družstvo zo Záhorskej Bystrice, s ktorou oravský klub súperil o tretie miesto.
Po vynútenej mesačnej pauze kvôli majstrovstvám sveta sa odohralo ďalšie kolo
slovenskej extraligy mužov.
Florbalisti Nižnej privítali v poslednom domácom zápase
v tomto kalendárnom roku
tabuľkového suseda zo Záhorskej Bystrice. V prípade
víťazstva v riadnom hracom čase sa mohli dostať
pred
dnešného
súpera
na tretiu priečku.
Viac ako samotný výsledok
zaujala krásna myšlienka
florbalového klubu z Nižnej,
ktorý sa rozhodol opäť spraviť krajšie Vianoce niektorej
rodine. Tento rok si vybral
rodinu Vnenkovú z Tvrdošína, ktorá je veľmi ťažko skúšaná. Mama sa sama stará
o tri deti a o svoju chorú
mamu. Prišli o byt a momen-

Chlapci spod Ostražice tak
prehrali po viac ako dvoch
mesiacoch. Prehra ich však
toľko mrzieť nemusela. Veď
sa im podarilo urobiť krajšie
Vianoce rodine Vnenkovej.

Deťom urobili najväčšiu radosť nové bábiky.
(Zdroj: Tomáš Ferenčík)
tálne bývajú v mestskom. Donedávna prali všetko v rukách
a niekedy nemajú peniaze ani
na základné veci. Do benefičnej akcie sa zapojil aj súper
zo Záhorskej Bystrice, ktorý venoval 200 eur. Oravský
klub venoval rodine takisto
finančnú hotovosť, ktorú tvoril výťažok zo vstupného a
zbierka hráčov. Takisto deťom
kúpil rôzne hračky.

FbO Nižná – Tsunami Záhorská Bystrica
7:8 pp (1:2,3:3,3:2-0:1).

Góly: Latka (Medžo), Latka
(Santer), Šroba (Zeman), Reguly (Laštík), Reguly (Laštík),
Samotný zápas bol napínavý Zemančík (Reguly), Santer
až do konca. Domáci florba- (Medžo).
listi ani raz nevyhrávali. Vždy
museli doťahovať nepriazni- Zostava: Staroň – Kaššák,
vý stav. V poslednej tretine Santer, Belko, Šroba, Matlák,
už prehrávali 4:6, ale gólmi Drozd, Laštík, Bulla, Bachan,
Tomáša Regulyho a Samu- Zemančík, Latka, Medžo, Zeela Zemančíka stav zrovnali. man, Reguly, Suľa.
V hektickom závere súper
znova odskočil na rozdiel jedného gólu, ale Martin Santer
-tfzariadil pre Nižnú predĺženie.
zdroj: nasaorava.sme.sk

Najstarší bedmintonový turnaj na Orave
zaznamenal výmenu generácii

Najstaršieho oravského bedmintonového turnaja
sa zúčastnili hráči z Nižnej, Tvrdošína, Trstenej a
Zákamenného. (foto: Jaroslav Suchánek)
14. januára 2017 členovia
bedmintonového
oddielu
zorganizovali v telocvični
základnej školy už 13. ročník bedmintonového turnaja
O putovný pohár obce Nižná. Najstaršieho oravského
bedmintonového turnaja sa

zúčastnili hráči z Nižnej, Tvrdošína, Trstenej a pozvanie
prijali aj hráči zo Zákamenného.
Hrali sa iba dvojhry, a to
v dvoch kategóriách. V kategórii žien prvé miesto

z minulého roka obhájila
najmladšia hráčka Kristína
Vodičková, ktorá presvedčivo vyhrala nad dobre hrajúcimi staršími súperkami
- druhou Z. Suchánkovou a
treťou Z. Orieškovou. Veľmi kvalitne obsadená kategória mužov sa odohrala
v dvoch skupinách, z ktorých
hráči postupovali do vyraďovacieho pavúka. Treba oceniť
výkony našich bedmintonových veteránov „50-nikov“,
ktorí sa nezľakli ani o 20 rokov mladších súperov. Z tých
najstarších sa najviac darilo
trojnásobnému víťazovi tohto
turnaja Pavlovi Žuffovi, ktorý po nevídaných výkonoch
získal krásne 4. miesto. Tretie
miesto obsadil Marek Macák,
ktorý neskrýval svoje sklamanie, že sa mu po tretí krát
nepodarilo vyhrať tento prestížny turnaj. Finále malo nižniansko-zákamennské obsa-

denie, v ktorom farby Nižnej
hájil neustále sa zlepšujúci
Šimon Záborský. Ten si prekvapujúco ľahko 2:0 na sety
poradil so zákamennským
hráčom Jánom Vranom, ktorý už bol pomerne unavený
z predchádzajúcich ťažkých
zápasov. Šimon tak obhájil víťazstvo s pred dvoch rokov a
získal opäť putovný pohár.
Poďakovanie patrí všetkým
hráčom za predvedené výkony, no hlavne naším päťdesiatnikom, ktorí stále držia
krok s mladými v tomto veľmi fyzicky náročnom športe.
Za organizáciu treba poďakovať
hlavne
manželom Orieškovcom, potom
J. Suchánkovi, Š. Záborskému,
J. Bačovi a K. Vodičkovej.
Turnaj finančne podporila
obec Nižná a výplety daroval
V. Lucký.
-zo- | -js-
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Náš najstarší bedmintonista bol najlepší
Osem statočných členov
bedmintonového
oddielu
Nižná sa zúčastnilo Mikulášskeho turnaja štvorhier
a mixov, ktorý zorganizoval
Bedminton Club Liptovský
Mikuláš v obci Bobrovec.
Turnaj sa odohral vo veľmi
príjemnej sviatočnej atmosfére. Účastníci boli rozdelení
do dvoch skupín, z ktorých
postupovali dvaja najlepší. Najväčším prekvapením
turnaja bolo práve víťazstvo
nášho najstaršieho hráča
z
oddielu
Pavla
Žuffu
s jeho spoluhráčom zo Zákamenného Pavlom Hrčkuľákom.
Naši
„Pavlíci“

po
menšom
zaváhaní
v skupine, z ktorej postúpili
o skóre, nenechali ďalej nič
na náhodu. V semifinále
zdolali dvojicu K. Oriešek –
J. Suchánek 2:0 a vo finále si
poradili s najmladšou dvojicou turnaja Molčan – Kurhajec
2:0. Druhá naša najúspešnejšia mužská dvojica K. Oriešek
a J. Suchánek obsadila celkovo 4. miesto. V mixe sa najviac
darilo dvojici Š. Záborský K. Vodičková, keď na svojom
prvom spoločnom turnaji obsadili pekné 4. miesto. Náš
oddiel ešte reprezentovali
T. Žuffa, M. a A. Oriešková.
-js-

Najväčším prekvapením turnaja bolo
víťazstvo nášho najstaršieho hráča Pavla Žuffu.
(foto: Jaroslav Suchánek)

Mladí bedmintonisti z Nižnej zbierali medaily
Aj tento rok sa stretli naše
bedmintonové
nádeje
na Novoročnom bedmintonovom turnaji v telocvični Základnej školy Janka Matúšku
v Dolnom Kubíne. O tom, že
o bedminton na Orave je
stále väčší záujem, svedčí
aj bohatá účasť. Na turnaji si
zmeralo svoje sily rovných
šesťdesiat bedmintonistov a
bedmintonistiek základných
škôl a klubov z Dolného Kubína, Nižnej a Zákamenného.
Súťažilo sa v piatich kategó-

riách: 1.-2.ročník, 3.-4. ročník, 5.-6. ročník a 7.-9. ročník.
Špeciálnu kategóriu tvorili
predškoláčky, ktoré odvážne zabojovali medzi staršími
hráčmi. Neodmysliteľnou súčasťou turnaja bola tombola a tiež súťaž o najchutnejší
koláč. Takže zatiaľ čo bedmintonisti bojovali na kurtoch
o najlepšie športové výsledky, po výkone na svoje si prišli
aj ich chuťové poháriky.
-zo- | -js-

Na turnaji si zmeralo svoje sily rovných
šesťdesiat bedmintonistov a bedmintonistiek
základných škôl a klubov
(foto: Jaroslav Suchánek)

Špeciálna kategória – prípravka dievčatá:
1

Nikolka Hlavajová (BO Nižná)

1

Hanička Šurinová (BO Nižná)

1.-2. ročník dievčatá

1.-2. ročník chlapci

1

Vanessa Osadská (ZŠ Janka Matúšku, D.Kubín)

1

Gregor Skurčák (BO Nižná)

2

Adela Lachová (ZŠ Janka Matúšku, D.Kubín)

2

Tomáš Hlavaj (BO Nižná)

3 Dominika Argalášová (BO Nižná)

3 Matej Matejčík (ZŠ Janka Matúšku, D.Kubín)

3.-4. ročník dievčatá

3.-4. ročník chlapci

1

Lívia Suchánková (BO Nižná)

1

Viktor Poláček(ZŠ M. Kukučína, D.Kubín)

2

Katarína Kováčová (ZŠ Janka Matúšku, D.Kubín)

2

Jakub Sucháň (ZŠ Janka Matúšku, D.Kubín)

3 Zuzana Dibdiaková (BK Zákamenské levy)

3 Jakub Šurin (BO Nižná)

7.-9. ročník dievčatá

7.-9. ročník chlapci

1

Michaela Dibdiaková (ZŠ Janka Matúšku, D.Kubín)

1

Michal Kurhajec (ZŠ M. Kukučína, D.Kubín)

2

Martina Oriešková (BO Nižná)

2

Samuel Poláček (ZŠ M. Kukučína, D.Kubín)

3

Simona Prílepková (ZŠ Janka Matúšku, D.Kubín)

3 Daniel Jandura (BO Nižná)

Cez Skorušinu sa vydalo viac ako 130 bežkárov
Zima dopriala aj bežkárom.
Turisti z Nižnej pripravili 50.
ročník lyžiarskeho prejazdu
Skorušinou. V nedeľu 29.
januára vyrazilo do hôr viac
ako 130 bežkárov. Trasu začali vo Vitanovej a ukončili
v Nižnej. Bežkári zo Svidníka, Žiliny či Trenčína prešli
23 km.
Ranný mráz a jasná obloha
boli prísľubom výborných
podmienok. Trasa sa tento
rok začínala vo Vitanovej, čo
bolo pre mnohých účastníkov niečo úplne nové, a verím, že ich to nesklamalo. V
ústrety nám vyšlo aj lyžiarske
stredisko SKI Vitanová. Tých,
ktorí mali záujem, vyviezla
sedačková lanovka, čím nám
ušetrili množstvo síl a potu.
Na vrchole nás už čakali
nádherné výhľady na horstvá

Tatier, Gorce a mnoho iných,
ako aj slniečko a príjemných
pár stupňov nad nulou. Po
dostatočnom pokochaní sa
tou krásou, sme vyrazili smer
Skorušina. Spočiatku snehu
nebolo nazvyš, ale postupne
pribúdal a podmienky boli
výborné, rovnako ako nálada. Ďalšie výhľady, tento raz,
na Babiu horu, Pilsko, Oravskú Maguru a aj kúsok Rosutca nám boli dopriate na
lúkach nad Liesekom. Opäť
sme si chvíľu oddýchli a pokračovali miernym stúpaním
na vrchol Skorušiny, kde nás
privítal spev a vrava. Nasledovali výborné a bezpečné
zjazdy. Sneh bol „dosť pomalý“, čo bola v tomto prípade
výhoda. Podľa počtu „korýt“
spadlo iba zopár účastníkov.
Pri príchode na Biednu sme
už videli náš cieľ Prasatín.

Hrebeň po vetrových kalamitách poskytoval nádherné
výhľady na ďalšiu časť Oravy – majestátny Choč, Šíp,
Malú Fatru. Pre niektorých
„čerešničkou na torte“, pre
iných nočná mora bol už iba
finálny zjazd po upravenej
zjazdovke do Nižnej, kde na
nás čakala chutná klobáska

a pre „neautistov“ aj pivo. Za
seba môžem iba skonštatovať, že 50. ročník lyžiarskeho
prejazdu Skorušinou vyšiel
na jednotku a dúfam, že aj
pre ostatných bežkárov z
rôznych kútov Slovenska.
-jš- | -rr-

Od pretekov na lyžiach neodradilo ani počasie
Je nedeľa 5. februára 2017.
Teplota 0°C a vonku mrholí. Dnes je deň, na ktorý sme
naplánovali 3. ročník lyžiarskych pretekov Oravaman
materských a základných
škôl o cenu Ski Centra Uhliská Nižná. Nikto z nás netají
obavy z toho, či niekto vôbec dnes príde a bude súťažiť. Spolu s Martinom Bugáňom z MB SKI klubu Žilina
staviame lyžiarsku trať, ktorú
sme tento rok predĺžili. Celkovo má mať cca 600 m, čo
je oproti minulému roku posun o 200 metrov. Štart a cieľ
je pripravený, detská trať postavená a pomaly sa začína
napĺňať parkovisko v Ski Centrum Uhliská. Registrácia pretekárov sa nakoniec zastavila
na čísle 144. Štartujeme teda
presne podľa plánu. Na detskej trati postupne štartuje až
45 našich najmenších prete-

Baby - dievčatá

Mladšie predžiačky

Mladšie žiačky

Snowboard- dievčatá

1

Maniaková Ninka

1

1

1

Kostelanská Klára

2

Jandurová Klaudia

2 Cvoligová Barbora

2 Kačeriaková Karolína 2

Rostaková Alenka

3

Šindlerová Olívia

3 Obročníková Barbora

3 Matúšková Sofia

3

Matisová Alexandra

Mladší predžiaci

Mladší žiaci

Snowboard - chlapci

1

1

Labdík Lukáš

Baby - chlapci

Turošáková Martina

Poláček Jakub

Glasnáková Lea

1

Pučať Lukás

1

2

Lukáči Jurko

2 Maniak Peter

2 Labdík Tomáš

2

Ďuriník Filip

3

Vorek Filip

3 Ondrík Dušan

3 Kuboš Martin

3

Labdík Tomáš

Superbaby - dievčatá

Staršie predžiačky

Staršie žiačky

Mama

1

Stacherová Nela

1

1

1

2

Ďaďová Ema

2 Lukačková Laura

3

Kachútová Karolína 3 Matisová Alexandra

Obročníková Viktóra

Labdík Lukáš

Kupšová Bianka

2 Zárevucká Frederika 2
3

Pavlíková Veronika
Bachyncová Henrieta
Buganová Lucia

Superbaby - chlapci

Starší predžiaci

Starší žiaci

Ocko

1

Palko Matúš

1

1

1

Bugáň Martin

2

Šroba Lukáš

2 Virlič Jakub

2 Turošák Patrik

2

Žuffa Ján st.

3

Lužbeťák Adam

3 Bachynec Norbert

3 Pakos Tomáš

3

Virlič Mário

Maniak Patrik

BUGÁŇ Martin
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károv od 3 do 7 rokov, ktorí skych brán. Tak ako predošlé
s veľkým zápalom bojujú o podujatia, aj tento rok celú
víťazstvo.
akciu skvele moderuje Martina Labdíková. Profesionálne
Nasleduje štart na riadnej odvedené meranie výsledpretekárskej trati, kde už ných časov bez problémov
treba naozaj zabrať. Na trati zvláda časomerač Marcel
je potrebné zdolať 25 lyžiar- Pardek.

Preteky majú rýchly spád a
my pomedzi to chystáme
ešte tradičné preteky pre
rodiny pod názvom Oco,
mama a ja. Už o krátky čas sa
na štarte pripravuje 20 rodinných dvojíc. Dieťa štartuje na
detskej trati a pomedzi bránky prichádza do cieľa. V tej
chvíli vyštartuje z cieľa rodič
a uteká v snežniciach okolo
bránok na štart. Naoko ľahká
disciplína, ale my rodičia sa
zhodujeme, že „sranda“ je len
po 3 bránku. Potom je to už
boj.
A prichádza vyhodnotenie.
Začíname
odmeňovaním
najmladšieho lyžiara, lyžiarky – ešte nemajú ani 4 roky
– a snowboardistu – ten má
necelých 6 rokov. Kategória Baby, Superbaby, Mladšie predžiačky,... Pribudlo
snowboardistov, ba aj dievčatá nazbierali odvahu a uká-

foto: Miloš Žák
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zali svoje schopnosti na tomto kuse dreva. Ako poslední
stoja na stupňoch víťazov aj
odvážni ockovia a mamky.
Po vyhodnotení žrebujeme
zo štartovných čísel výhercov
vecných cien. Vďaka štedrým
darcom a podporovateľom je
odmien veľké množstvo, takže každý pretekár odchádza
z tohto podujatia s taškou plnou prekvapení.
Vďaka perfektnej organizácii
a súladu skvelého tímu rodičov a, samozrejme, aj vďaka ochotným sponzorom sa
tieto preteky môžu pochváliť
každý rok početnejšou účasťou pretekárov. Robiť niečo
len pre dobrý pocit bez nároku na honorár je dnes vzácnosťou a ja si veľmi vážim
celý tím, bez ktorého by toto
celé nebolo.
-jl-

Po celom dni si zahrajú pouličný hokej
Tohtoročná zima potešila nielen majiteľov veľkých
lyžiarskych stredísk či areálov iných zimných športov, ale i ostatných ľudí.
Najmä tí vynaliezaví využili
bohatú snehovú nádielku
pre vlastnú radosť a svoje
zdravie. My vieme napríklad o skupinke hokejistov
zo Štúrovej ulice, ktorí hrajú
pouličný hokej. Viac priblíži
jeden z hráčov Miloš Žák:
Túto zimu bola k nám Perinbaba o čosi štedrejšia na
snehovú nádielku. A tak aj
človek rozmýšľa, ako ten
sneh čo najlepšie využiť.
V rámci udržania si dobrej
kondície sa partia chlapov a

chlapcov zo strednej ulice,
po dlhšej odmlke, rozhodla
upraviť terén na ulici a zahrať si po večeroch hokej pri
umelom osvetlení. Povedali
sme si: bránky sú, tak čože
ich nevyužiť. Zámerom bolo,
aby sme sviatky nepresedeli
len pri televízore či internete a dostali sa radšej, aspoň
večer, na čerstvý vzduch.
Keď v našich domácnostiach
začína zvučka večerného
spravodajstva, my sa práve
vtedy schádzame na ulici,
aby sme sa rozvolili - rozhádzali hokejky a tak aspoň do
21. hodiny po všetkých celodenných starostiach si zahrali
dobrý pouličný hokej. Veď nie

Florbalový deň
3. februára 2017 sa v telocvični ZŠ s MŠ Nižná konal
florbalový deň. Zašportovať
si prišlo 42 účastníkov. Každý dostal medailu, florbalovú
loptičku a pochutnali si na
pizzi, ktorú organizátori pripravili pre naše športuchtivé
deti. Niektorí vyskúšali aj saunu a ochladenie v snehu.

Akcia sa všetkým veľmi páčila a už teraz sa tešia na jej pokračovanie. Ďakujeme obci
Nižná, SCVČ Nižná, ZŠ s MŠ
Nižná, juniorom z FBK Nižná
a hlavne Mariánovi Klimčíkovi
ml. a Matúšovi Medžovi, ktorí
pomohli aj ako tréneri.
-mik-

nadarmo, keď sme boli malí
a hral sa na ulici hokej alebo
futbal, tak nás volali „Uličníci „. Do partie sme tento rok
povolali aj mladších - už naše
deti, ktoré majú veľkú radosť

foto: Miloš Žák

z hry. Pritom nechýba dobrá nálada. Veríme, že nás to
bude takto držať, až kým nezmizne sneh.
-mž- /-rr-

POZÝVAME

ZBER ŠATSTVA

BIČIANKA Z DOLINY
veselohra v troch dejstvách

14. -17. marec 2017
Rotunda Nižná

12. marec 2017 / 16:00
Dom Kultúry Nižná

V MENE KRVI
akčný, triler, slovenské titulky

KUBO A KÚZELNÝ MEČ
animovaný, dobrodružný, slovenský dabing

15. marec 2017 / 18:00 / vhodné od 15 r.
Kino Ostražica Nžná

19. marec 2017 / 15:00
Kino Ostražica Nžná

ORAVSKÉ KRPČEKY
regionálna súťaž DFS

PATCHWORKOVÁ VÝSTAVA
spojená s predajom výrobkov

23. marec 2017
Dom Kultúry Nižná

2. apríl 2017 / 14:00 - 19:00
Rotudna Nižná

LYSISTRATA
ochotnícke divadlo Žabokreky

STAVANIE MÁJA

2. apríl 2017 / 18:00 / vhodné od 15 r.
Dom Kultúry Nižná

30. apríl 2017
Lampiónový sprievod, Majáles

MÍĽA PRE MAMU
rodinné podujatie pri príležitosti Dňa Matiek

DEŇ MATIEK
kultúrny program pre všetky mamičky a babičky

13. máj 2017
Areál ZŠ Nižná

14. máj 2017 / 15:00
Dom Kultúry Nižná

ROCKOVÉ LETO
benefičný koncert

OKOLO TATIER
50-ty ročník cykloturistického podujatia

26. máj 2017
Futbalový štadión Nižná
14,- € / deti a ZŤP zdarma / predpredaj 9,- €

9. - 11. jún 2017 / registácia od 1. apríla
Štart pri hoteli Arman
INFO - www.cykloklubnizna.sk

Zmena termínov je vyhradená.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spoločenská rubrika občanov Nižnej a Zemianskej Dediny za mesiac november 2016 až február 2017.
Za rok 2016 zomrelo 24 občanov, z toho 14 mužov a 10 žien. Narodilo sa 42 detí, z toho 25 chlapcov a 17 dievčat.
V obci Nižná bolo uzavretých 18 manželstiev.

Oliver Maňťo
Samuel Cvoliga
Matúš Sloboda
Benjamín Kulošťák
Linda Komová
Emily Mališková
Miriam Majerová
Tomáš Števaňák
Jakub Tuhý
Juliana Kajanová
Jakub Kotris
Filip Borsík
Mateo Hovančík

55 rokov
Abík Vladimír
Branická Eva
Ing. Bulla Marián
Komáková Eva
Kubalová Antónia
Ličko Milan
PaedDr. Spišský Peter
60 rokov
Kořínek Peter
Kubincová Antónia
Kuzár Anton
Ing. Paľa Daniel
Ing. Vanderka Marián
Vavrek Emil
Zajac Ladislav
Znanec Miroslav

65 rokov
Adamec Dušan
Andelová Iveta
Dedinský Zdeno
Ficeková Oľga
Hulejová Oľga
Chorvát Štefan
Mgr. Kuchčák Štefan
Kuniaková Jana
Maškara Jozef
Morávková Marta
Murcinová Agneša
Obtulovič František
Regulyová Božena
Vrzguľová Jolana
70 rokov
Ing. Argaláš Ján
Bednárová Emília

Ing. Ján Sťahuľák, 7.12. 2016, 82-ročný
Alojz Letko, 10.12. 2016, 81-ročný
Jozef Štepanovský, 24.12. 2016, 53-ročný
František Reguly, 31.12. 2016,74-ročný
Ľudovít Kajan, 30.01. 2017, 71-ročný
Ján Matkuliak, 04.02. 2017, 65-ročný
Miroslav Chrenek, 07.02. 2017, 50-ročný
Vojtech Hablák, 09.02.2017, 40-ročný

70 rokov
Benická Paulina
Durajová Mária
Hujová Mária
Kán Ľubomír
Lipková Rozália
Maťusová Mária
Pazúriková Mária
Štecová Anna
Žáková Alojzia
75 rokov
Bača Alojz
Belopotočan Anton
Latka Jozef
Moravcová Eva
Paško Ľudovít
Reguly Daniel

80 rokov
Kormaňáková Anna
Lukaščík Pavol
Nákačková Alojzia
Polec Ján
Schweiner Štefan
Šupková Anna
85 rokov
Bologová Monika
Oleš Peter
Šišková Cecília
Žáková Irena
90 rokov
Čadová Mária
91 rokov
Dedinská Margita

Blahoželáme! Prajeme všetko len to najlepšie, veľa radosti a životného elánu.

KRÍŽOVKA PRE ČITATEĽOV NIŽNIANSKYCH OZVIEN

Vylúštenie krížovky zasielajte na sefredaktor@nizna.sk. Do správy uveďte, prosím, svoje meno a adresu.
Výherca obdrží od OcÚ vecnú odmenu. Znenie krížovky z čísla 4/2016 je:
„Kde sú tie časy, keď sme nadávali iba na počasie a futbal “.
Výherkyňou sa stala: Alena Zapletalová z Nižnej. Gratulujeme!
obec@nizna.sk

+421 43 5309 786

www.nizna.sk

