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Na telo starostu
Čo sa prestavuje na obecnom
úrade?
V rámci projektu „Modernizácia obecného úradu a domu
kultúry s.č.506, s dôrazom na
zníženie energetickej náročnosti“ sa vykonávajú práce na
zateplení obvodového plášťa
budovy obecného úradu, domu
kultúry a kina. Pri tejto oprave sa vymieňa čelná presklená
plocha na vestibule s pomocou predĺženia podlahy prvého
poschodia obecného úradu.
Týmto sa zmenší vykurovaný
priestor vysokého vestibulu a
získame nové priestory.
Prečo nie je v obci aspoň jeden
verejný stojan na pitnú vodu
(poprípade WC)?
Verejné záchody a tým aj pitná voda sa mali realizovať v
novonavrhovanom obchodnom
centre na bývalom autobusovom nástupišti. Zámer na vybudovanie obchodného centra
s autobusovou zástavkou, čakárňou a verejnými záchodmi
sa však nezrealizoval. Vec sa
podľa môjho názoru spoliti-

S láskou spomíname
Dňa 13. 7. 2015 nás vo veku
48 r. náhle opustila naša
kolegyňa Janka Cvachová,
ktorá pracovala v obecnej
knižnici. Za jej prácu, ochotu a milý prístup k návštevníkom knižnice jej ďakujeme.
Kolektív zamestnancov
Obce Nižná

zovala a nezmyselnou „petíciou“ proti tomuto zámeru aj
pochovala. Potom sa už ani
poslanci ku koncu volebného
obdobia nestihli plnohodnotne venovať tejto problematike
tak, aby sme zámer realizovali. Zo strany obecného úradu
sme robili všetko možné pre
to, aby sme našli investora na
tento zámer(ktorého sme aj
našli) a aby sa tento priestor
upravil k všeobecnému prospechu občanov Nižnej, ako aj jej
návštevníkov. Odvtedy sa majetkoprávne vzťahy na nástupišti zmenili. Postúpili sme to
právnikovi a po vysporiadaní
týchto vzťahov sa opäť pokúsime o zrealizovanie pôvodného
zámeru našej obce.
Kedy sa bude konečne robiť
cesta za lavičkou – smer vlek?
Tento rok máme v rozpočte na
túto cestu 90.000,-eur. Po urbanistickej štúdii obytnej zóny
sa pracuje na podklade pre
územné rozhodnutie o uložení
inžinierskych sietí a na stavebnom povolení. Oba tieto
dokumenty nás budú stáť cca
15 až 20 tisíc eur. Na ceste budeme robiť najprv hrubé zemné
práce. Cesta sa bude postupne
stavať do vyčerpania rozpočtom stanovených finančných
prostriedkov. Zatiaľ sa budeme snažiť upravovať pôvodnú
„cestu“ tak, aby bola zjazdná.

rok môžeme začať rokovania
o vysporiadaní pozemku pod
ním. Znie to možno morbídne,
ale treba do úvahy brať aj to,
že sa postupne zvyšuje záujem
o kremáciu.Teraz sme upravili
priestor pre nový urnový háj
na cca 40 miest. Mňa oslovil aj
nápad v Krásne nad Kysucou,
kde využili rekonštrukciu oplotenia cintorína na umiestnenie
ozaj prekrásneho kolumbária
(urnového múru). Prenájom
takéhoto urnového miesta je aj
ekonomicky určite najvýhodnejší. Vďaka sprevádzkovaniu
kolumbária sa ušetria hrobové miesta, ktorých je v každom
meste nedostatok. Pozostalí
namiesto pomníka, ktorý je
značne finančne náročný, dajú
vyrobiť len mramorovú tabuľu
alebo tabuľu z iných materiálov (o ktoré nebudú mať záujem „zberači vzácnych kovov“)
o rozmeroch asi 30 x 30 cm s
menom, dátumom narodenia,
úmrtia, prípadne s ďalšími
údajmi. Kolumbárium ako
oplotenie cintorína má nádej
na podstatne dlhšiu životnosť
ako veľké a nákladné hroby
a zároveň nezaberie žiaden
priestor cintorína určený pre
hrobové miesta.

Čo s nedokončenými chodníkmi na cintoríne?
Tie sa postupne podľa potreby
takmer každý rok predlžujú a
dokončujú.
Pozemkové úpravy v Zemianskej Dedine?
Ukončené pozemkové úpravy v
Zemianskej Dedine nám dávajú
možnosť požiadať o nenávratný
finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Ide o investície do hmotného
majetku na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.
Podporujú sa investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou a prispôsobením poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva. V nedávnej minulosti sme upravili
projekt na stavebné povolenie
a aj stavebné povolenie na výstavbu cesty zo Zemianskej Dediny do Magury. Podpisujeme
zmluvu na vyhotovenie žiadosti
a na verejné obstarávanie. Ak
sa to celé podarí, tak budeme
mať z „europeňazí“ asfaltovú
cestu do Magury v hodnote milióna eur.
-mr-

Bude sa opravovať cyklotrasa?
Ak máme na mysli tých 800
metrov za záhradkami, tak sa
tam už zrealizovali niektoré
opravy. Prihlásili sme Nižnú
do ďalšej úpravy zvršku hrádze
(cyklotrasy). Ak to prejde, tak
upravíme na cyklotrasu aj zvyšok zvršku hrádze od kotolne až
ku cestnému mostu v Podbieli
(cca 4 km) a v normálnej šírke
min. 2 metre.
Čo s plavárňou?
Ukončuje sa štúdia, ktorá nám
povie, koľko máme žiadať napríklad od vlády slovenskej republiky. Premiér vlády SR naznačil, že aj výjazdové zasadnutie vlády je jednou z možností ako plaváreň zrekonštruovať.
Už sa rieši nejaký nový pozemok na pochovávanie?
Územný plán predurčuje, kde
sa môže rozšíriť cintorín. Je
to smerom na Krivé hony.
Predpokladám, že na budúci
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O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Niž- hospodáreniu obce za rok 2014,
nej na svojom zasadnutí dňa
19.5.2015 zobralo na vedomie:
- záznam hlavného kontrolóra ku
Záverečnému účtu Obce Nižná
- kontrolu uznesení OcZ, odpo- za rok 2014,
vede na interpelácie, žiadosti
občanov a právnických osôb a - rozhodnutie starostu obce o
stanoviská komisie výstavby, zmene rozpočtu Obce Nižná
územného plánovania a dopravy č.1/2015 v zmysle uznesenia
ku žiadostiam občanov a práv- č.D/6a/2014,
nických osôb.
- správu o zhodnotení činnosti
Na tomto zasadnutí obecné za- Dobrovoľného hasičského zboru
stupiteľstvo schválilo:
Obce Nižná ,
- vypracovanie architektonickej - informáciu o príprave prograštúdie rekonštrukcie plavárne v mu na Nižniansky kotlík, ktorý
sume 3000,-EUR s DPH,
sa uskutoční dňa 11.7.2015, a na
Pltnícky deň, ktorý sa uskutoční
- hlavnému kontrolórovi Obce dňa 15.8.2015,
Nižná v súlade s § 18c ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom - kontrolu uznesení OcZ,
zriadení v platnom znení mesačnú odmenu vo výške 30% z - odpovede na interpelácie,
mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1 vyššie - žiadosti občanov a právnických
uvedeného zákona,
osôb,

rovanie) vrátane zabezpečovania
opravy oplotenia, údržby hojdačiek a detského ihriska,
-predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Obce Nižná, ktorý bol schválený
uznesením č. 1/2/2005 do doby
prijatia nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce
Nižná,
-zámer zameniť bez vzájomného finančného vyrovnania obecný pozemok parcela reg. CKN
č.953/61 o výmere 5723m2,
druh: ostatné plochy, k.ú.Nižná
nachádzajúci sa medzi oplotením bývalej OTF, a.s. v smere na
Tvrdošín a pozemkami p.č.953/3
a p.č.953/60

549/73, Tvrdošín v spoluvlastníckom podiele 1/2 z dôvodu
vybudovania parkoviska pri plavárni a zabezpečenia prístupu
na obecné nehnuteľnosti. Presná výmera častí z pozemkov
p.č.929/28, p.č.913 a p.č.953/3
bude určená geometrickým plánom pričom celková výmera zamieňaných nehnuteľnosti bude
v približne rovnakej výmere
akú má obecný pozemok parcela reg. CKN č.953/61 o výmere
5723m2.
Ďalej obecné
schválilo:

zastupiteľstvo

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v
rámci opatrenia 2.2 OP KaHR
na realizáciu projektu Obnova
verejného osvetlenia v Obci Nižná, ktorý je realizovaný Obcou
Nižná,

- za pozemok parcela reg. CKN
č.929/29 o výmere 478m2, druh:
ostatné plochy, k.ú.Nižná (parkovisko ulica Lesná) vo vlastníctve JUDr.Marty Todekovej,
S.Chalupku 525, Nižná v spoluvlastníckom podiele 1/2, Jaroslava Kabáča, Vojtaššáková 579/73,
Tvrdošín v spoluvlastníckom
podiele 1/4 a Miloša Kabáča,
Vojtaššáková 579/73, Tvrdošín
v spoluvlastníckom podiele 1/4,

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci,

- za časť z pozemku parcela
- správu o hospodárení Technic- reg. CKN č.929/28 o výmere
kých služieb Nižná za rok 2014, 10393m2 druh: ostatné plochy,
k.ú.Nižná (pri plavárni) vo vlast- plnenie programového rozpoč- níctve JUDr.Marty Todekovej,
tu Obce Nižná k 31.12.2014 a S.Chalupku 525, Nižná v spoluMonitorovaciu správu progra- vlastníckom podiele 1/2, Jaroslamového rozpočtu za rok 2014 va Kabáča, Vojtaššáková 579/73,
bez výhrad,
Tvrdošín v spoluvlastníckom
podiele 1/4 a Miloša Kabáča,
Na tomto zasadnutí ďalej obecné - záverečný účet Obce Nižná za Vojtaššáková 579/73, Tvrdošín
zastupiteľstvo zvolilo za člena rok 2014 bez výhrad,
v spoluvlastníckom podiele 1/4,
komisie sociálnej, zdravotnej a
dôchodcov Miroslavu Bandíko- - zmenu rozpočtu Obce Niž- - za časť z pozemku parcela reg.
vú s účinnosťou od 1.6.2015 a ná rozpočtovým opatrením CKN č.913 o výmere 10000m2
poverilo:
č.01/2015,
druh: orná pôda, k.ú.Nižná (za
tenisovými kurtami) vo vlastníc- starostu obce osloviť listom -odmeny pre poslancov, pred- tve Jaroslava Kabáča, Vojtaššápredsedu parlamentu SR ohľad- sedov komisií a členov komisií ková 579/73, Tvrdošín v spolune finančnej podpory zo strany (poslancov a neposlancov) za I. vlastníckom podiele 1/2 a Miloša
štátu na rekonštrukciu plavárne, a II. štvrťrok 2015,
Kabáča, Vojtaššáková 579/73,
- starostu obce jednaním s vlastTvrdošín v spoluvlastníckom
níkmi ohľadne vysporiadania po- -prenájom časti pozemku reg. podiele 1/2 a,
zemku ul.Lesná a časť hrádze pri CKN parcela č. 400/2, k.ú. Nižplavárni,
ná, druh: zastavané plochy a ná- - za časť z pozemku parcela reg.
dvoria o výmere 280m2 z jeho CKN č.953/3 o výmere 2678m2,
- starostu obce uskutočniť udr- celkovej výmery 1209m2 Da- druh:zastavané plochy a nádvožiavacie práce na budove plavár- nielovi Labdíkovi, Železničná ria, k.ú.Nižná (železničný násyp
ne do výšky 2000,-EUR.
369, 027 43 Nižná za účelom za oplotením bývalej OTF, a.s.
uskladnenia reziva za nájom- v smere na Tvrdošín od hlavnej
Obecné zastupiteľstvo v Niž- né 500,-EUR/ročne na dobu do cesty po pozemok p.č.953/60) vo
nej na svojom zasadnutí dňa 31.12.2016 s trojmesačnou vý- vlastníctve Jaroslava Kabáča,
16.6.2015 zobralo na vedomie:
povednou lehotou z dôvodu, že Vojtaššáková 549/73, Tvrdošín
žiadateľ sa bude starať o celý po- v spoluvlastníckom podiele 1/2
- záznam hlavného kontrolóra k zemok p.č.400/2 (kosenie, planí- a Miloša Kabáča, Vojtaššáková

Obecné zastupiteľstvo na tomto
zasadnutí neschválilo žiadosť
Petra Medveckého, J.Hollého
568/16, Nižná, o odpredaj časti pozemku parcela reg. CKN
č.953/61 o výmere 5723m2,
druh: ostatné plochy, k.ú.Nižná
nachádzajúci sa medzi oplotením
bývalej OTF, a.s. v smere na Tvrdošín a pozemkami p.č.953/3 a
p.č.953/60 a žiadosť Milana Ujmiaka, ul.Gen. Štefánika 776/9,
Nižná o pridelenie priestoru na
umiestnenie plechovej prenosnej
garáže pri bytovke č.776.

- zámer prenajať časť pozemku
reg. CKN parcela č. 400/2, k.ú.
Nižná, druh: zastavané plochy a
nádvoria o výmere 280m2 z jeho
celkovej výmery 1209m2 Danielovi Labdíkovi, Železničná 369,
027 43 Nižná za účelom uskladnenia reziva za nájomné 500€/
ročne na dobu do 31.12.2016 s
trojmesačnou výpovednou lehotou z dôvodu, že žiadateľ sa bude
starať o celý pozemok p.č.400/2
(kosenie, planírovanie) vrátane
zabezpečovania opravy oplotenia, údržby hojdačiek a detského
ihriska.

- stanoviská komisie výstavby,
územného plánovania a dopravy
k žiadostiam občanov a právnických osôb.
Na tomto zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo:
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej
na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 14.7.2015 schválilo
členstvo Obce Nižná v občianskom združení s názvom MAS
Orava, o.z., naobdobie rokov
2015-2022 za účelom realizácie
prístupu LEADER /CLLD na
území Miestnej akčnej skupiny
MAS Orava , o.z. IČO: 4235
1898, a delegovanie starostu obce na zastupovanie Obce
Nižná v partnerstve MAS Orava, o.z.
JUDr.Jozef Šveda, prednosta
Ing.Jaroslav Rosina, starosta
obce
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Prijímanie detí do materskej školy
Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo na nasledujúci školský rok. Miesto
a termín podávania žiadosti na
nasledujúci školský rok zverejní
riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom
mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu
s miestom a termínom zverejní
aj podmienky prijímania detí
do materskej školy. Prednostne
sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili
piaty rok veku, deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou
a deti s dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou. Dieťa po dovŕšení dvoch
rokov veku môže byť prijaté do
materskej školy len vtedy, ak sú
vytvorené vhodné materiálne,
personálne a iné potrebné podmienky a ak sú prijaté všetky
deti, ktoré k 1.septembru prís-

lušného školského roku dovŕšili
3 roky.
Ostatné podmienky prijímania
detí určí riaditeľ po prerokovaní
s pedagogickou radou materskej
školy a zverejní ich na viditeľnom mieste (u nás sú súčasťou
školského poriadku MŠ). V našej MŠ pri zvýšenom záujme rodičov, ako je kapacita obidvoch
MŠ, platia nasledovné kritéria a
preto uprednostňujeme:
1. dieťa je z obce Nižná,
2. deti staršie ako tri roky,
3. deti z časti ZD sa prednostne prijímajú do MŠ Nová doba,
ak k 31.08. v daný rok dovŕšia
3 roky,
4. dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky,
a jeho súrodenec už navštevuje
MŠ, je prijaté do MŠ k svojmu
súrodencovi,
5. dátum podania prihlášky.

Vzhľadom na to, že v MŠ Nová
doba sa nachádzajú iba dve
triedy a v MŠ Orličie tri triedy, nemôžeme vždy vyhovieť
všetkým rodičom, ktorí si deti
prihlasujú do MŠ Nová doba a
ponúkame im tak miesto v MŠ
Orličie. Ak by niekedy v budúcnosti nastal zvýšený záujem
rodičov o umiestnenie detí do
materskej školy, budeme v spolupráci s miestnou samosprávou hľadať možnosti zriadenia
ďalšej triedy.
Dieťa sa do materskej školy
prijíma na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu,
ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom
stave dieťaťa od všeobecného
lekára pre deti a dorast. Ak ide
o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami,
zákonný zástupca predloží aj

Prvá písomná zmienka o Nižnej

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie.
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas
adaptačného pobytu, v ktorom
zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne
na jednu hodinu, dve a najviac
štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a
po prevzatí dieťaťa z materskej
školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa
zadaptuje v materskej škole,
môže po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne
navštevovať materskú školu v
dohodnutom čase. Pri zníženej
adaptačnej schopnosti dieťaťa
môže riaditeľ po prerokovaní
so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky
dieťaťa do materskej školy na
dohodnutý čas.
Mgr. Ľubomír Ivan, riaditeľ
školy

Oravského hradného panstva
lokality: Kraľovany, Bziny,
Párnica, Zahrabovo, Veličná,
Oravská Poruba, Beňova Lehota, Veľký Bysterec, Dolný Kubín, Leštiny, Mokraď, Kňažia,
Medzibrodie, Nižná, Dolná Lehota, Dlhá, Sedliacka Dubová,
Krásna Hôrka, Trstená, Horná
Lehota, Tvrdošín, Žaškov, Geceľ a Zábrež. Lokality Mokraď
a Geceľ však neboli majetkom
Oravského hradného panstva
celé, ako uvádza listina, ale len
časť, lebo v nich dokázateľne
vlastnili majetkové podiely i
príslušníci nižšej šľachty.

V našich minulých príspev- nepriamo dokladajú listiny z Tvrdošín označujú ako „ ... jokoch sme viackrát spomínali, rokov 1388 (?), 1395 a 1409, v bagiones nostri de Tuardoschin
že existenciu obce Nižná nám ktorých sa obyvatelia mestečka superiore ...“, „ ... jobagyones
in superiori Tuardossin ... “, „
... universos in superiori Tvardossin ... “ či „ ... populos et
iobagyones nostros de predicta superiori Tvardossin ... “,
tzn. ako poddaní či obyvatelia
Sviatok Božieho Tela si farníci Nižnej opäť pripomenuli 4. júna
Horného (Vyšného) Tvrdošína.
slávnostnou procesiou, ktorá prechádzala ulicami našej obce.
Keďže pramene z uvedených
rokov označujú Tvrdošín ako
Horný (Vyšný), musel vtedy zákonite jestvovať i Dolný (Nižný) Tvrdošín, ktorým mohla Napriek tomu, že uvedená listina nehovorí o minulosti Nižnej
byť jedine dedina Nižná.
ako takej mnoho, z hľadiska deAko sme už viackrát spomí- jín osídlenia Oravy ide o jednu
nali, prvou priamou písom- z najvýznamnejších listín vônou zmienkou o obci Nižná bec. Je tomu tak jednak preto,
je listina palatína Mikuláša že listina vymenováva všetky
Gorjanského z 3. septembra dediny a mestečká, ktoré v roku
1420. Palatín Mikuláš Gorjan- 1420 tvorili súčasť Oravského
ský uvedenou listinou prikázal hradného panstva (čím predstakonventu Panny Márie v Turci, vuje mimoriadne cenný prameň
aby do držby Oravského hradu, k poznávaniu majetkových potitulom zálohu, voviedol vdovu merov stredovekej Oravy), jedpo Stiborovi zo Stiboríc – Dob- nak preto, že je v nej prvýkrát
rochnu a jej syna Stibora zo priamo písomne doložených až
Stiboríc (mladšieho). Medzi 24 osem oravských obcí. Okrem
dedinami a mestečkami, ktoré Nižnej predstavuje listina pauvedená listina vymenúva ako latína Mikuláša Gorjanského z
príslušenstvo Oravského hradu, 3. septembra 1420 prvú priamu
nachádzame aj dedinu Nižnú, písomnú zmienku aj pre Párniktorá sa tu uvádza ako „ ... Nis- cu, Zahrabovo, Dolnú Lehotu,
Dlhú, Krásnu Hôrku, Hornú Lene Wes ... “.
hotu a Zábrež.
Podľa uvedenej listiny, tvori-L. Tkáčli k 3. septembru 1420 súčasť

Procesia ulicami Nižnej
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Zobudil som sa do slobodného rána
Je ôsme májové ráno roku 2015.
Slnko lúčmi zaplavilo usadlosti
po obidvoch brehoch rieky Oravy. Po pokojnom spánku vhodná chvíľa vzdať Bohu vďaku za
pokojnú noc a nový deň.
Verejnoprávne média pripomínajú sedemdesiate výročie
ukončenia II . svetovej vojny.
Starší si ešte spomenú, no koľkí
z mladšej generácie si uvedomujú to niekoľkoročné peklo
na zemi? To množstvo násilne
zobratých životov bezbranným
ľuďom aj z našej obce.
V čase rannej prechádzky po
nábreží rieky kráčam chodníkom „ozvučeným“ vtáčím spevom k sídlisku Nová doba. Pri
hoteli ARMAN sa spev vtákov
medzi konármi stromov mení
na hašterivosť. To malý operenec chráni svoje teritórium.
V prekáračke jeden z nich zletí
k zemi a môj zrak stiahne pod
vysoké stromy parku na schodíky vedúce ku kamennému
pomníku. Kedysi ako monument obce vynímajúci sa na
propagačných pohľadniciach,
dnes zašlý časom. Začínam
si viac uvedomovať a preciťovať chvíľu sviatočného dňa
i toto pietne miesto na pamiatku
padlým vojakom v čase II. svetovej vojny. V duchu odsudzujem zlo a najväčšie hrôzy 20.
storočia spôsobené krutosťou
a zvrátenou ideológiou fašizmu
a následného komunizmu. Kamenný pomník v tvare hrobky
s monumentalitou rozvíjajúcej
sa ruže (meno akademického
sochára z pomníka je už odrazené), ktorého unifikovaný ná-

zov, podľa Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky je: „padlí
v SNP“, zaradený pod ID 5103134/0, nás vyzýva: ...Vzdaj
úctu každý čo ideš okolo, tým,
ktorí umreli, aby si ty žil. Pripomína padlých vojakov, no
v kontexte máme vidieť aj útrapy starých otcov a matiek, nad
hrobom ktorých, vzniká nový
začiatok. Iste aj SNP v dejinách
národa zohralo svoju úlohu. Povzbudilo aj zranilo veľa sŕdc.
Pri pohľade na tabuľu s vyrytými menami na náhrobnom
kameni partizánskeho hrobu na
miestnom cintoríne, spolu so
Sčipačovom šepkám: „...Kde
však má synov matka? Obrázky všetkých štyroch, smutným
tu okom hladká v lacných rámikoch...“ V duchu si kladiem
otázku, ktorý sviatok väčší je.
Prvý a či ôsmy máj ? A kde zloba pramení ? Práca je trestom
za hriech Adama a vojna pre
nevypočutý hlas Syna, ktorý
k láske vyzýva: ...Milovať budeš Pána, svojho Boha,...! a ...
,Milovať budeš svojho blížneho
ako seba samého! Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto,
niet“ (Mk 12,29-31). Jeden zo
súčasníkov vravieval: „...ak by
ľudstvo bralo vážne Lurdy, ku
vojne nemuselo prísť... „ (JF).
Určite je nesprávne vnímať
miesto s pamätníkom len ako
pozostatok komunizmu. Tiež
nie je správne byť ľahostajný
k histórii a zároveň k súčasnosti. Poučený minulosťou, máme
duchovne pokročiť podľa možnosti bez utrpenia.
Vojny, krízy a katastrofy nie

Pohľad do minulosti Nižnej
Pre Nižnú bola odjakživa charakteristická drevená ľudová
architektúra. Išlo o dvoj až
trojpriestorový drevený dom
so sedlovou strechou, pokrytou
dreveným šindľom. Celý objekt
stál na kamennej podmurovke,
ktorá bola omietnutá a nafarbená prevažne modrou farbou
,,beláskou“. Za domom sa nachádzala podpivničená kamenná komora na skladovanie zásob a hospodárske budovy. Drevené objekty sa začali z obce
vytrácať v 20. storočí. Postupne
ich nahradili väčšie murované
domy a starý interiér nahradil
nový. Táto expozícia približuje

kyticu kvetov k pamätníku. Prajem všetkým, prežívať v tomto
duchu svoje dni života v pokoji
s myšlienkou na tých, čo pre
sú Božím trestom, ale spätným naše pokojné noci položili žiúčinkom ľudských omylov, kto- voty, aj na tých, čo ich nedobrovoľne odovzdali agresorom.
ré vedú k sebazničeniu.
Nech odpočívajú v pokoji !
Benediktínskym heslom je:
pax, ako aj ora et labora (po- A tak ako dozrievam v čase
koj, modli sa a pracuj). Je milé s P.O. Hviezdoslavom volám:
vidieť tých, ktorí prichádzajú „Ó mládež naša, tys’ držiteľkou
na toto miesto v jarných dňoch rána ...“ (Letorosty III)
s náradím a upravia ho. Ďaku-Jozef Virostkojem tomu, čo v tento deň položil

spôsob bývania našich predkov
zo začiatku 20. storočia. Zbierkové predmety sú z Nižnej a
pochádzajú prevažne z dnes už
neexistujúcich objektov.

Jurinová, Mgr. Mária Droppová,Jozefa Regulyová, Mária
Semanová, Mária Maškarová,
Marta Schelingová, Regina

Turčáková, Anna Franková,
Marta Morávková, Alojzia Švedová, Rastislav Brčák, Marián
Tuka

Expozícia tradičného ľudového
bývania bola zriadená Obcou
Nižná za podpory obecného zastupiteľstva a spolupráce komisie kultúry v roku 2015.
Autor: Mgr. Marek Reguly
Vystavené predmety darovali:
František Kuboš, Jaroslav
Kachút, Mgr. Ján Trnka, Ján
Mišík, Richard Prat, Františka
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Expozícia tradičného ľudového bývania v Nižnej je od konca
apríla umiestnená na Novej dobe.
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Čo si pamätá kronika
Rok 1960

poľnohospodárskej školy.

Družstvo investuje veľa peňazí
na výstavbu hospodárskych buUž niekoľko rokov prežívame dov, na ktoré dostáva štátnu dlmiernejšie zimy, ale i chladnej- hodobú pôžičku so subvenciou,
šie letá, ako sme boli zvykli v ďalej na zakúpenie strojov.
minulosti.
Naše družstvo môže patriť už v
V jarnom čase nastali niekoľko- najbližších rokoch medzi najdňové dažde, najmä v máji a v lepšie na Orave. Treba mu však
júni. To ovplyvnilo i úrodu. Uká- mladých ľudí, dobrých odbornízala sa hneď z jari veľmi krásna. kov, smelých a ťažkosti sa nebojacich.
Jarné poľné práce sa začali 20.
marca. Zber úrody bol ukonče- Výstavba obce
ný 4. novembra (na JRD). Ako
som uviedol – leto bolo chlad- Štát stavia u nás pre závod najné. Jeseň ho predišla, lebo až väčšiu výškovú budovu na Orado decembra bolo krásne a teplé ve. Je to 6-poschodová administratívna budova podniku Teslapočasie.
-Orava.
Povodeň
Bytová výstavba pokračuje tiež
V mesiaci júli, dňa 26-28 po- prudkým tempom, tempom, akéstihla aj našu obec znova veľká ho sme neboli svedkami nikdy
povodeň. Došlo k prietrži mra- predtým. Utvára sa nové sídlisčien a voda Oravy opäť ohrozo- ko pri brehu Oravy na bývalých
vala hospodárske budovy druž- hradách.
stva. Oravská priehrada zabránila taktickým zdržovaním vody Budujú sa tu 27-bytové domy
v jazere až do najkritickejšieho pre zamestnancov závodu.
bodu ďalšej záplave obcí na Orave i na Váhu. Povodeň značne Medzi obytnými domami staoddialila aj práce pri zbere sena. vajú sa „obchodné bunky“ pre
predajne odevov, obuvi, drogérie, konfekčný tovar a predajne s
Výročná schôdza JRD
domácimi potrebami. V ďalšom
13. februára 1960 sa konala roku dokončia predajňu potravýročná schôdza za rok 1959. vín.
Výročná schôdza ukázala, že
hospodárske výsledky sa stále Od železnice budú stavať medzi
zlepšujú, úmerne so zlepšova- obytnými domami zas garáže
ním pracovnej morálky členova pre majiteľov osobných aut.
a so zvyšovaním mechanizácie
v poľnohospodárskej výrobe. Súkromná bytová výstavba poDružstvo sa usiluje finančne za- znamenala opäť veľký prírastok
– rozostavaných a zhruba ukonbezpečiť základné fondy.
čených bolo ďalších 20 domov a
Pracovná jednotka nedosahuje prístavieb.
ešte plánovanú hodnotu. Činila
Politický život v obci
7Kčs mimo prémií a naturálií.
Príroda a počasie

Predsedom správy družstva bol
Alojz Branický, predtým tajomník MNV v Trstenej, ktorý
prišiel k nám na výzvu strany a
vlády pomôcť pri posilňovaní
družstva. Ukázal sa veľmi dobrým organizátorom. Občania
ho rešpektujú a je obľúbený aj
preto, že sa nehanbí sadnúť za
traktor či vetriesku, ani chytiť do
roky kone.
Rastlinnú výrobu družstva
usmerňuje družstevník Ján Mores, živočíšnu výrobu riadi Ing.
Milan Blšák, absolvent Vysokej
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Naši občania si stále lepšie uvedomujú šľachetných a najkrajších cieľov politiky našej Komunistickej strany a podľa toho aj
zlepšujú svoju prácu pre celok.
Najdôležitejšou udalosťou tohto
roku boli voľby do Národného
zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národných výborov všetkých stupňov. Do správy
nášho štátu volili občania najaktívnejších občanov a občianky,
aby náš štát spravovali a riadili
podľa zásad socialistického spoločenského poriadku. Voľby sa

niesli v správnom proletárskom,
demokratickom duchu v znamení rozšírenia právomoci národných výborov a lepšom zainteresovaní pracujúcich na riadení a
na správe štátu.

v stredu 1-krát, v piatok 1krát,
a v nedeľu 2x + detské predstavenie.

O prednáškovú formu kultúry
občania neprejavujú až taký záujem – s výnimkou lekárskych
V našej obci prebiehali voľby prednášok.
veľmi dobre.
Je tu nová forma – sledovanie
Zvolený bol 28-členný národný televízie, ktorá zapúšťa silné
výbor – teda obec má 28 posla- korene.
neckých volebných obvodov.
Poslanci boli zvolení na obdobie Najviac je vyhľadávaná forma
4-och rokov.
ľudových zábav, estrády, „oddychy pracujúcich“.
S rozširovaním závodu Tesla-Orava i rozvojom JRD prijal Šport
MNV na svoje volebné obdobie
programový plán.
Prevažná časť školskej mládeže
sa venuje športovaniu. Solídne
Činnosť poslancov sa neustále základy dostávajú žiaci v škole.
zlepšuje, aktívnejšie sa podie- Treba konštatovať, že najlepšie
ľajú na vedení obce, prevádzajú výsledky a záujem sa prejavuje
užitočné opatrenia pre zlepšenie práve u školopovinnej mládeže.
riadiacej práce a zlepšovanie ži- U staršej mládeže 16-18-ročnej
vota našich občanov. Zasadnutia záujem dosť klesá.
rady i pléna MNV sa konajú pravidelne a majú dobrý priebeh.
Avšak náš štát usiluje o rozvoj
telesnej výchovy a športu v taKultúra v obci
kom rozsahu, že športovanie
stane sa v blízkej budúcnosti
Školy: základnú deväťročnú nezbytnou potrebou nielen pri
školu navštevovalo tohto roku mládeži ale i pre občanov kaž480 žiakov. Vyučujúcich bolo dého veku a to práve z hľadiska
22. Úroveň vyučovania i vedo- udržovania pevného zdravia namosti žiakov sú na dobrej úrovni šich pracujúcich.
i napriek nedostatočným priestorom.
V obci sa zatiaľ sústreďuje najPionierska organizácia ČSM väčší záujem na futbal, v zime
pekne rozvíja činnosť (šport, na hokej, stolný tenis, cyklistimimoškolská verejná činnosť, ku, turistiku.
kultúrne vystúpenia). V PO je
97% žiakov pionierskeho veku. Organizáciu športových podujatí ma na starosti „TJ Spartak“
Obrovsky rastie počet študujú- (telovýchovná jednota).
cich popri zamestnaní. Pracujúci
z Tesly-Oravy i z ostatných pod- Socializmus v praxi
nikov nadobúdajú si odbornú
kvalifikáciu na odborných prie- Sociálne pomery v obci možno
myselných školách a kurzoch, zaradiť medzi najlepšie na Oranadobúdajú si i stredoškolské ve. Zárobky občanov sú dobré,
vzdelanie. Viac ako 20 občanov všade je spokojný a povedať by
začali tento rok štúdium i na vy- sa dalo, „veľmi solídny“ život.
sokých školách – diaľkove.
MNV sa príkladne stará aj o
Činnosť „Osvetovej besedy“, občanov, ktorí sú pristarí. Tým,
ktorá má riadiť kultúrnu – osve- čo nemajú dostatočný finančný
tovú činnosť v obci, je nedosta- príjem, umožnil, aby dostávali
čujúca, pretože občania už ne- stravu (obedy, večere) za miniradi prijímajú staré formy seba málny poplatok. Za obed platia
vzdelávania, zábavy po práci.
napr. 0,5Kčs. Takto sa stravujú
manželia Ľabdíkovi, Pavlíkovi,
Ochotnícke divadlo, ktoré ešte Mubulovi, Matej Duraj a iní. Na
pred pár rokmi ukazovalo pek- dôchodkoch (sociálny a starobnú činnosť, v našej obci zaniká. ný) bolo vyplatené občanom v
Navštevujú nás so svojimi hrami našej obci viac ako 98 000Kčs.
profesionálne divadlá z krajských miest. Napr. Divadlo P. Alkohol a kartárstvo zaniká
Jílemnického zo Žiliny, Armádne divadlo z Martina, Zvolena, Občania hľadajú iné zábavy,
Bratislavy.
sporia si peniaze na nové domy,
zariaďujú si byty, na nové šaty,
Štátne kino „Úderník“ premieta na motocykle či auto. Avšak ešte
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i u nás sú ľudia, čo holdujú týmto zlozvykom. Prepijú celú výplatu, robia výtržnosti na ulici i
doma, vyvolávajú bitky.

Úmrtnosť deti (novorodencov)
Je minimálna. Zomrelo 1 dieťa. Narodilo sa do 60 detí. Starí
ľudia zomierajú z 90-tich% na
zhubné nádory (rakovina).
Rok 1961
Keď sa ľudia budúcich pokolení budú vracať k roku 1961,
najpravdepodobnejšie ho budú
považovať za jeden z najrozhodnejších dátumov pri nástupe
nových dejín. Oni budú môcť
najlepšie hodnotiť význam takých geniálnych činov ako dokázal 12. apríla 1961 a 6. augusta sovietsky ľud v osobách
Jurija Aleksejeviča Gagarina a
Germania Stepanoviča Titova
do vesmíru. Len oni budú vidieť všeľudský význam toho, čo
sa odohralo v októbri 1961 na
XX. Jazde KSSS, schválením
„Programu výstavby komunizmu“.

úplne bez snehu. Až 21. marca
prišla pravá metelica. Vtedy už
jariny boli z dvoch tretín zasiate. V máji pomerne často pršalo,
ale potom už celé leto bolo pekné počasie až do posledných dní
v októbri.

ry tešíme. Občania sa zaviazali
odpracovať na tomto šľachetnom diele stovky brigádnických
hodín.

Pri závode Tesla začal toho roku
vyrastať ďalší závod na výrobu
televíznych skriniek, ktorý poÚroda bola veľmi dobrá – bolo skytne naším občanom ďalšie
dosť krmovín i obilovín. Na pracovné možnosti.
JRD zaznamenali rekordnú úrodu zemiakov – 199 g z hektára. V mesiaci máji 1961 bola otvorená aj nová závodná jedáleň,
ktorá je najmodernejšie vybaveOpis obce
nou stravovňou v StredoslovenNaša obec sa rozšírila o ďalšie skom kraji. Denne sa tu vydá
sídlisko pre zamestnancov zá- okolo 1 600 jedál.
vodu, kde v tomto roku ukončili
osem 27-bytových obytných do- Prírodné zaujímavosti
mov za traťou. Pozemné stavby,
–n. podnik, započali ešte v me- Hubári (totiž milovníci húb) si
siaci decembri stavať prvý 5-po- tento rok prišli na svoje. Hríbov
schodový obytný dom v rámci bolo toľko, že ich sotva stačili
družstevnej bytovej výstavby, zbierať.
do ktorej sa v našej obci prihlásili tunajší občania. Okrem Populárnou záľubou u našich
tohto bude okolo rieky Oravy mužov sa stalo rybárstvo. Rypokračovať v roku 1962 výstav- bársky spolok pri Tesle-Orave
ba ešte štyroch takýchto domov. má už vyše 60 členov. V našej
Naši stavbári sa skutočne činia. rieke Orave sa vyskytuje pomerDomy rastú pod ich rukami na- ne značný počet hlavátok a to
vidomoči.
priťahuje náruživých rybárov.

27. augusta bola v obci milá Hospodárske pomery
slávnosť – nová 23-triedna ško- JRD
la bola odovzdaná do užívania.
Výročná členská schôdza vo
Túto školu už v šk. roku 1961/62 februári 1962 zhodnotila výsledbude navštevovať vyše 500 žia- ky hospodárenia za rok 1961.
kov a desiatky dospelých, ktorí
budú študovať popri zamestna- Pracovná jednotka činila 11Kčs
ní. V krásnom a modernom vy- + naturálie. Spolu 14,79Kčs.
budovanom prostredí nám bude Výsledky sú úmerné pracovnej
Hoci ešte nežijeme u nás „v vyrastať krásna a vzdelaná mlá- činnosti a uvedomelosti družrajskom blahobyte“, nás to ne- dež. Škola stála so zariadením
odrádza. Prekonali sme na ces- viac ako 3 milióny korún.
te k slobode veľké prekážky a
nedostatky, ktoré nás ešte zne- Ďalšou významnou udalosťou
pokojujú, tiež odstránime. Od- bolo zriadenie „Strednej priestránime ich spoločne: robotník, myselnej školy elektrotechnicdružstevník, inteligent. „Přišel kej“ a konzultačného strediska
jsem na svět, abych si postavil Vysokej školy technickej. Obe
život dle obrazu srdce svého“, tieto školy budú vychovávať odhovorí básnik Jiří Wolker a my borné stredné a vyššie technické
si ho postavíme. Rok 1961 bol kádre pre náš závod „Tesla-Oranástupom do 3. päťročnice. Jej va“.
cieľom je príprava k ceste do
Budeme mať aj krásny „spokomunizmu.
ločenský dom“. Jeho základný
kameň bol položený 27. augusta
Počasie
na bývalých hradách za sídlisOpäť ako v minulom roku až kom. Výstavba potrvá tri roky.
do marca boli len suché mrazy Všetci sa na tento stánok kultú-

Prostredníctvom Nižnianskych
ozvien sa mi dovoľte podeliť
o radosť a vďaku z práce našej
Jednoty dôchodcov Slovenska
Nižná, založenej v roku 1996,

Určitý obraz o stave nášho družstva poskytnú i nasledovné údaje: 142 253l mlieka na verejne
zásobovanie; 195 g bravčového
mäsa; 367 g hovädzieho mäsa
Stavy dobytka a ošípaných

Hovädzieho dobytka spolu 493
kusov, z toho kráv 171 kusov.
Ošípané 32145 kusov, z toho
nášho prasníc 37 kusov.

Vedomie, že patríme aj my k
tomuto novému svetu, ktorý
kliesni cestu novému spoločenskému poriadku, nás oprávňuje,
aby sme s optimizmom hľadeli
do budúcnosti, aby sme s opovrhnutím a nenávisťou bojovali
proti tým, čo rozduchujú požiar
ďalšej vojny.

Poďakovanie

stevníkov k spoločnej práci.
Často premeškané termíny prác,
strácajú sa ešte tisícové hodnoty. Mnohí ľudia ešte stále nemajú dobrý pomer k družstvu,
nezáleží im, ako prosperuje,
či treba niečo zlepšiť – hlavne,
že oni majú v poriadku svoju
záhumienku. Keby sa zlepšila
pracovná morálka a organizácia
práce, i výsledky by boli lepšie.
Netreba sa však zarmucovať.
Naše družstvo sa stavia pod vedením skúseného funkcionára,
predsedu družstva Alojza Branického, na dobré a pevné základy. Tomuto súdruhovi a ešte
desiatkam ďalších patrí úprimný
obdiv a spoločná vďaka za ich
obetavosť a neúnavnú prácu pri
upevňovaní JRD.

ktorá má 350 členov. 15 členný
výbor pod vedením predsedkyne
p. Božky Žuffovej sa raz za mesiac schádza za účelom naplánovania mesačného programu,
ktorý sa potom realizuje. Za
všetku snahu a príjemnú atmosféru pri organizovaní týchto
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výnimočných podujatí im patrí
naša srdečná vďaka. Starnutie by
sme mali vnímať predovšetkým
ako Boží dar, symbol pokoja,
múdrosti, vážnosti a úcty. Dôchodcovia potrebujú múdro starnúť, nájsť si psychickú pohodu,
mať pocit spokojnosti a užitoč-

Najlepším opatrením, ktoré by
hodne pomohlo družstvu, by
bola určitá špecializácia výroby.
Takto rozdrobená a rozvetvená
výroba, akú máme dosiaľ, vyžaduje vysoké náklady a tie sa vo
výsledkoch musia odzrkadliť.
-mr-

nosti. Taktiež moja veľká vďaka
patrí pani Žuffovej a ostatným za
ich pochopenie a ľudský prístup,
keď som ťažko prežívala chorobu môjho manžela. Ešte raz srdečná vďaka za všetko dobré.
-G. Zrubcová-
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Slováci v Budapešti poctili príbeh predkov
Najskôr odhalenie pamätnej
tabule na jednej z ulíc, vytvárajúcej vďaka zboru Ozvena
atmosféru výnimočnej slovenskej ozveny v hlavnom meste
krajiny našich južných susedov
v miestach, kam je vskutku kameňom dohodiť od Margitinho
ostrova, krášliaceho v týchto
miestach Dunaj. Vzápätí jedinečná scenéria v parku v susedstve Národnostného domu XIII.
obvodu v Budapešti, v ktorom
má svoje sídlo aj rovnomenná
slovenská samospráva. Postarala
sa o ňu okrem iných „slovacík“
v tento májový štvrtok štrnásteho
aj folkloristika z Oravy, najmä
však originálna poctivá plť, hoci
v zmenšenej, nie v originálnej
18-metrovej mierke, ktorú tu vyhotovili majstri z Nižnej. Deň,
ktorý sa zrodil z dobrého motívu,
„vyprovokovaného“ z kompletného až podrobného historického rozhľadu budapeštianskych
Slovákov, ako aj z vedeckého
bádania maďarského historika –
znalca príbehov Budapešti 19.
storočia. Pričom jeho aktuálny
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rozmer i význam pre budúce generácie Slovákov v Maďarsku
znásobil a zhmotnil do podoby
parádnej pltníckej pripomienky
najmä neutíchajúci zápal dlhoročnej slovenskej spolkovej i
kultúrno-spoločenskej aktivistky
a roky líderky budapeštianskych
Slovákov Zuzany Hollósyovej. //
www.uszz.sk/sk/stranka//
Skupina zástupcov z našej obce
– členovia komisie kultúry, FS
Oravan Senior a zamestnanci
prevádzky spoločne so starostom obce Jaroslavom Rosinom,
sa vydala v máji na dvojdňovú
púť do Budapešti. Slovákom žijúcim v Maďarsku pod vedením
Zuzky Hollósyovej a Evky Fabiánovej sa podarilo zorganizovať
naozaj veľkolepú výnimočnú
udalosť, ktorej sme aj my boli
nielen svedkami, ale aj priamymi
účastníkmi týchto dní.
Je skôr vzácnosťou ako javom
všedným, aby sa v Budapešti
odhaľovali pamätné tabule Slovákom a v slovenčine. Tutajutca

ným prihovorila vicestarostka
mestskej časti Kornélia Holopová Schrameková, ktorá pripomenula, že v XIII. obvode to bude
(ulica iba na skok od Margitinho už tretia tabuľa pripomínajúca
ostrova, vyúsťujúca do známej významných Slovákov – obyvaVáciút, ktorá má prívlastok plt- teľov mestskej časti.
nícka: „tutaj“ - plť v maďarčine), na ktorej sa zišlo niekoľko Vyvrcholením osláv bolo následdesiatok budapeštianskych Slo- né postavenie plte na Debrecínvákov, ako aj hostí zo Sloven- skom námestí. Plť budapeštianska – z Nižnej na Orave a z Lip- skym Slovákom darovala naša
tovského Hrádku, teda oblastí s obec Nižná. Krst plte spestril
bohatou históriou pltníčenia v vystúpením folklórny súbor
časoch Uhorska, si takto natr- Oravan Senior, Starosta obce
valo zapíše do svojich príbehov Jaroslav Rosina vyjadril svoju
štvrtok 14. mája 2015. Popoludní vďaku za to, že sa dodnes zana slávnosti, ktorú poctili svojou chovala spomienka na oravských
prítomnosťou Jeho Excelencia pltníkov. Z Nižnej prišli nielen
Rastislav Káčer, veľvyslanec folkloristi, ale aj pltníci. Vďaka
Slovenskej republiky v Ma- nim na Debrecínskom námestí
ďarsku, Igor Furdík, predseda stojí plť – a hoci nie v ozajstnej
Úradu pre Slovákov žijúcich v veľkosti, ale trochu menšia, lebo
zahraničí, Alžbeta Hollerová tá skutočná - 18 metrov dlhá plť Račková a predstavitelia vzdelá- by sa nebola zmestila na priestor,
vacích, spolkových a kultúrnych vyhradený na tento účel. //www.
inštitúcií Slovákov v Maďarsku, uszz.sk/sk/stranka//
odzneli slová, vyzdvihujúce nielen historické putovanie našich Nižnianskí chlapi ukázali svoju
pltníkov, ale aj zhmotnenie ich šikovnosť pri stavaní plte, ktorú
posolstiev vzájomne výhodné- obdivoval nejeden divák či okoho súžitia a tolerancie Slovákov loidúci. Neodradila ich ani páľaa Maďarov v ich spoločnom va či silný vietor a dážď. Budapriestore. Pod tabuľou sa prítom- pešť sa mohla pýšiť nádherným
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skvostom z nižnianskeho dreva.
„Oni mali navrchu ešte náklad,
takéto niečo ako toto. Nielen
drevo, čo mali naspodku, ale oni
navrchu mali ešte druhú kopu
dreva,”pripomenul plavbu vtedajších slovenských pltníkov v
parku na Debrecínskom námestí
Daniel Kuboš. Tento súčasný pltník dodal, že plavba trvala v tom
čase do Budapešti aj niekoľko
dní:„Keď bola rozzúrená voda,
tak veru museli aj prespať. Dnes
je už skrotená aj Orava, aj Váh.
Keď bolo pekne, plavili sa aj pri
mesiaci. Ale ak bolo mrchavé
počasie, tak plť pribili (zakotvili)
a prenocovali. Aj päť dní, možno
aj týždeň šli takto do Budapešti.“
Daniel Kuboš priblížil aj atmosféru takýchto putovaní a nocľahov pltníkov z Oravy z dávnych
čias:„Hovorieval mi o tom starý
otec. Vraj, šikovne vyprázdnite

nádoby, čo máte. Mali kanvičky,
tam mali kávu - meltu, mali takú
skalu, a na nej si nakládli ohník.
Takto si tam prihrievali slaninu
trošku, keď bola pokojná voda,
a dali si do toho popola zohriať
kávu. Keď už hovorí, že prichádzame do Váhu, tak šikovne
sa napite vody z Oravy, tak oni
si ľahli, nabrali vodu do ruky,
každý sa napil vody do chuti a
nabral si do kadejakých fľašiek,
alebo do kanvičiek, lebo už z
Váhu sa vtedy nedala piť voda.
Ale teraz sa už nedá ani z Oravy,” priblížil Daniel Kuboš časy,
kedy Slováci vozili plťami drevo
na stavby do Budapešti. //www.
uszz.sk/sk/stranka//

vo svojej reportáži Eva Fábiánová, šéfredaktorka týždenníka
Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ
NOVINY.

Písomné doklady o pltníctve na
Orave pochádzajú zo začiatku
17. storočia. Ročne z Oravy odišlo 350 pltí. Zo záznamov z 18.
storočia sa dozvedáme, že na pltiach sa z Oravy zvážal aj kameň
na výstavbu Budapešti. Pltníci
prevážali aj ľudí, a to najmä študentov, ktorí sa za lacný peniaz
zviezli až do Pešti,“povedal o
pltníctve na Orave Marek Reguly. Avšak najzaujímavejšia časť
jeho prednášky bol dokument o
živote pltníkov. Tento film dostala Slovenská samospráva XIII.
Rovnako sme boli účastní aj na obvodu Budapešti a plánuje ho
sympóziu- Slovenskí pltníci v predstaviť aj širšej verejnosti.//
Pešti. O tom, ako sa odvíjala mi- www.uszz.sk/sk/stranka//
moriadne podnetná prednášková
debata na sympóziu, informuje Organizátori nám zabezpečili

Umelecký večer spevákov a muzikantov
Dňa 15.mája 2015 sa v kinosále Domu kultúry uskutočnil
koncert spevákov a muzikantov. Iniciovala ho ZUŠ v Nižnej v spolupráci so Súkromnou
školou spevu a klavíra S. Matisa a M. Matisovej-Bučekovej
v Tvrdošíne a Konzervatóriom
Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.
Zaplnenému hľadisku v sále sa
postupne predstavovali ukážky
zo slávnych hudobných diel a
muzikálov vždy s pohotovým

Poďakovanie

Je príjemné mať záhradku,
miesto, kde môžeme relaxovať
na čerstvom vzduchu, dopestovať si zdravé ovocie a zeleninu,
stretávať sa s ľuďmi, vymieňať
si pestovateľské skúsenosti a
zmysluplne využívať svoj voľný čas.

V muzikálových ukážkach z
diel A.I. Webera sa predstavili Klaudia Dyttertová, Martina
Vranová, Valéria Brtková a Stanislav Matis. Ich výkony boli

presvedčivé, čo diváci aj náležite odmenili potleskom. Pozoruhodné boli aj spevácke prednesy z iných, nemenej známych
muzikálov v podaní Magdalény
Matisovej, Zuzany Badárovej,
Milorada Kaššáka, Martiny Vranovej, Veroniky Vrobelovej a
Dagmar Varsíkovej. Nechýbala
ani nižnianska rodáčka – Korina
Rosinová, ktorej kultivovaný
spevácky prejav bol pre poslucháčov veľmi príjemným zážitkom. Pomedzi spevácke vystúpenia dostala sólo aj kapela, kto-

Aj ja rada chodím na tú moju
do záhradkárskej oblasti za plavárňou. Väčšinou na bicykli.
Malo to však jeden háčik. Moja
záhradka sa nachádza takmer
na konci a pôvodný asfaltový
chodník končil niekoľko desiatok metrov pred ňou. Potom nasledovala už len úzka trávnatá
cestička po hrádzi popri Orave,
ktorá bola v prípade nepriazni-

vého počasia aj dosť nebezpečná. Preto som ja a určite aj iní
záhradkári žiadala pána starostu
Ing. Jaroslava Rosinu o dobudovanie nového asfaltového
chodníka. Prisľúbil. Na jeseň
minulého roku stihli aspoň zhrnúť zeminu a vyrovnať pôvodný terén a teraz už chodíme na
záhradu po novom asfaltovom
chodníku. Zo záhrady vidím

uvedením PaeDr. Miroslavy
Matisovej-Bučekovej.
Sprievod k jednotlivým sólam zabezpečovala hudobná skupina
v zložení: gitara – Ivan Novák,
bassgitara – Martin Javorčík,
klávesy – Ľubomír Richter, Miroslava Matisová, bicie – Michal Bartámus.
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naozaj zaujímavý program, ktorý sa končil prehliadkou mesta
Budapešť s nádherným a obohacujúcim sprievodným slovom.
Meno Nižná sa vrylo nielen do
dreva plte, ale aj do pamäti ľudí.
Osud plte sa rysuje tak, že o ňu
prejavili záujem z Múzea dopravy a lodníctva v Zebegényi.
Čo dodať na záver? Príklad našich budapeštianskych Slovákov,
ich hrdý zástoj, úcta k predkom,
slovenskosťou okysličované sebavedomie a národné povedomie, preniknuté zajedno s túžbou
po plnohodnotnom, obojstranne
užitočnom a vzájomne sa obohacujúcom súžití s väčšinovým
maďarským národom, si zasluhuje nielen pozornosť, ale aj hlbokú poklonu.
-dš-

rej pribudol ďalší člen - saxofonistka Michaela Turcerová. Ich
spoločné dve skladby potešili
priaznivcov jazzovej hudby. Zaujímavosťou hudobného večera
bola hra na netradičnom hudobnom nástroji – vibrafóne, ktorou
sa predstavil Samuel Juráš.
Koncert v sále sa končil dlhotrvajúcim potleskom. Jeho organizátorov i účinkujúcich utvrdil
v presvedčení, že sa vydaril a
súčasne ich povzbudil do uskutočnenia podobných hudobných
stretnutí aj v budúcnosti.
-Z. Bachanová-

mladé mamičky s kočíkmi, rodinky, ktoré sa korčuľujú či bicyklujú. Teším sa spolu s nimi.
Investícia do nového chodníka
nebola zbytočná.
Je fajn mať starostu, ktorý plní
svoje sľuby. Ďakujeme.
-Mgr. Mária Ováriová-
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V Dupajde sa nenudíme ani v lete
Vzdelávanie budúcich mamičiek, pokriky malých Indiánov,
šitie voňavých vankúšikov, oddychové čítanie pre rodičov, či
rešpektujúce prostredie Montessori herne.

ny či pripravené típí mohli deti
vidieť, vyrobiť a zažiť v indiánskom tábore začiatkom prázdnin. Okrem tradičných indiánskych hier boli deti na výlete
na koníkoch, niektorí skúsili
splavovanie, naučili sa indiánTakúto rôznorodosť môžete po- sku hymnu, množstvo nových
čas leta zažiť v materskom cen- tvorivých hier či si zastrieľali
tre Dupajda.
z luku. Denný indiánsky tábor
organizovali členky materského
Indiánske čelenky, totem, bub- centra a detičky tu mohli tráviť

prázdninové chvíle celý týždeň
od 7:30 do 14:30.

Prváci v škole aj v noci

sa hrali v triede, na chodbe, boli
sme aj v počítačovej učebni...
Prišiel nás navštíviť medvedík,
ktorý im večer prečítal rozprávky, už v úplnej tme sme si prezreli školské chodby a na dobrú
noc pozreli rozprávky. Posledné
deti síce zaspali až okolo druhej
ráno, prvé však už boli hore

Blíži sa koniec roka a z prvákov
sa už stali „ostrieľaní“ žiaci. Aj
pozvanie na spanie v škole už
brali s radosťou, lebo si to už
raz vyskúšali a vedeli, čo ich
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čaká. Stretávali sme sa postupne, rodičia priniesli nielen karimatky a spacáky, či deky, ale
aj množstvo dobrôt, tak sme sa
hladovania nemuseli báť. Deti

pre budúce mamičky. Spoznáte
tu ďalšie budúce maminy, naučíte sa ako správne cvičiť, navštívite pôrodnicu, vyskúšate si starostlivosť o bábätko a naučíte sa
čo najviac o pôrode či dojčení.
Kontakt: 0907332979. V rámci kurzu Príprava na materstvo
sme zažili aj kvalifikovaný kurz
prvej pomoci, ktorý sa niesol v
skvelej atmosfére.

Okrem tábora materské centrum
funguje v prázdninovom režime,
ale počas celého leta a začiatku
školského roka poskytuje opatrovateľské služby, ktoré môžete
každodenne využiť.
Okrem toho stále pokračuje obľúbená Montessori herňa v
Toto leto sme pre vás naše mami- pondelky doobeda aj poobede.
ny pripravili aj skvelú obnovenú
knižnicu plnú nových titulov na Viac konkrétnych informácií
oddychové čítanie počas letných nájdete na www.dupajda.sk.
mesiacov. Nájdete v nej ženské
romány, ale aj knihy o výchove a Tešíme sa na Vás aj v ďalšom
tehotenstve či detské knižky.
školskom roku, kedy budú pokračovať aktivity: hudobno poMôžete navštíviť jednorazové hybové cvičenia pre detičky,
tvorivé dielne: zatiaľ sme mali angličtina pre najmenších aj pre
šitie pre dievčatá, kde si mohli väčšie deti a baby salsa.
menšie aj väčšie detičky pod
dozorom vyskúšať ušiť a napl- Vidíme sa na Pltníckom dni, kde
niť vlastný vankúšik na spanie, pre vaše detičky pripravujeme
prípadne dekoračný vankúšik zábavný tvorivý program.
plnený levanduľou.
Pekné leto želá tím mamín maCelé leto pokračuje kvalifikovaterského centra Dupajda
ný kurz Príprava na materstvo

pred siedmou. Stihli sme ráno
podojedať dobroty z večera,
zbaliť spacáky, ale aj spočítať
stonožke nôžky…
Rodičia si domov odvádzali
spokojné deti, síce nevyspaté,
ale s úsmevom na tvárach.
-sto-
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Pltnícky deň v Nižnej
sobota
15.augusta
2015

Spolupráca s mestami Mszana Dolna a
Horní Suchá v rámci cezhraničnej spolupráce

21. ročník
tradičné ho
kultúrneho
podujatia
Program na brehu rieky Orava pri plavárni v Nižnej:
Sprievodný program na
štadió ne v Nižnej

*
*

8:00 h

od 15:00 h: 10:00 h

Vozenie na koníkoch
Detský dvorč ek - športové a
tvorivé aktivity pre deti

12:00 h

Stavanie tradič nej plte
Zvyky pri stavaní Plte s folkló rnou skupinou
Oravan Senior
Odbíjanie plte a splav po rieke Orava

jarmok
* Pltnícky
Program na štadió ne v Nižnej:
Ľudová vitráž -pohľad do minulosti Niž nej
* Sokoliarska škola
12:00 h Cyklistická časovka
*

14:00 h
14:30 h
15:00 h
15:30 h
16:15 h
16:30 h
17:00 h

12:00-13:00hod. -prezentácia pri štadió ne
13:15hod. - štart pri Základnej škole

HASIČI Mszana Dolna a Nižná - ukáž ka
protipož iarneho zásahu

Folkló rna spevácka skupina SENKOVÁ z Podbieľa

Detská folkló rna skupina MLADOSŤ z Pohorelej

Sokoliari Biatec z Banskej Bystrice -

letové ukáž ky dravcov a sokoliarska škola
Divadelno šermiarska skupina Oravcov A nihilo nihil ukáž ka šermiarskeho boja, scé nická hra
MLADÝ HELIGÓ N z Rabčíc - Mirko Tropek a
mladí heligonkári z Rabčíc účinkujúci aj v relácii Šláger

JARKO SLOBODA z Dolné ho Kubína

„Zahrám si ja na fujarke“

17:15 h

Folkló rne vystúpenie SENIOR

ORAVAN z Niž nej

„A ja som pltníček...“

18:00 h
20:00 h

Nižnianske ozveny
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ROBO HULEJ a skupina SPOD BUDÍNA

ľudová veselica s JOKER BAND a Dáša Glatzová ,
zábava s DJ Ferčom
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Aby nepadla kosa na kameň
Podľa porekadla človek by čakal príbeh veľkých skutkov čeliacich tvrdému odporu. Nie o
tom, ale o malom skutku ochotných ľudí, ktorí 25.04. 2015 v
dopoludňajších hodinách spojili
príjemné s užitočným pre dobro poľnohospodárov i vzor nám
všetkým, sú tieto riadky. Slnko
sa poberalo vyššie na oblohu,
keď záhradkári z osady Mlyn
merali krokom cestu na pole
PPD nad starý nižňianský mlyn.
Okrem kochania sa panorámou

Kde si?
Na svätého Jána,
keď leto jar vyháňa,
stretnem sa s tebou
v modlitbe.
Hlas svätých
si k nám
prisadne.
Očami lásky
pohladíme svet.
Nebo sa rozslzí.
Duša bude
celý deň
spomienky spovedať.
A potom ...
Srdce sa
znova a znova
Kristovho apoštola
v modlitbách
neprestane
pýtať...
-Margita Kuchčáková-

hôr a lúk nás cestou „očaroval“
pohľad, ktorý nám doprial nezodpovedný človek svojím prístupom k malebnej prírode - v
tom čase ešte bez svojho úplného šatu. Komunálny odpad vysypaný v garádoch popri ceste
a poľnom potoku, roznášaný
vetrom po okolitých lúkach a
poliach. Úloha jasne stanovená: „vyčistiť pole od skál“ už
samotným povedomím zúčastnených bola rozšírená o zber
iných nečistôt, ako guma, plastové obaly, drôty, polystyren
či staré rádiá. Družnú debatu
prerušila otázka: „Ak by sa boli
takto správali naši predkovia,
akú krajinu by zanechali?“ Oni
vykášali každú medzu, čistili
každú studničku a potôčik. Na
kosu a koscov začíname spomínať. S východom slnka sa pod
horami ešte donedávna ozýval
zvuk kosenia. Dnes je to inak
ako včera.Podobný pohyb síce
ostal, ale je to ako motokros.
Tradícia sa vytratila.

čená.No kopec neskrýva toľko
ľudskej nezodpovednosti ako
okolie popri Studenom potoku.
Poniektorí len z filmu „Kosenie
Jastrabej lúky“ vedia, že kosenie je drina, a keď sa robí v súboji s časom, platí to dvojnásobne. No spájalo rodiny aj dedinu.
Prajme si, aby aj takéto aktivity
ako čistenie poľa boli pojivom
nielen záhradkárov - osadníkov,
ale všetkých ľudí dobrej vôle a
vysielali sme tak signál sebe a
hlavne prírode, že dedina k nej
prichádza s úctou ako k dielu
Stvoriteľa.

ohľadom na rešpektovanie individuality každého jednotlivca.
Preto aj ten výstižný názov Kurnik a Šopa.

ktorí expresívne, štylizovane, s
tendenciou zvýrazniť jej charakteristické a rozhodujúce znaky, a
pritom do nej premietnuť svoje
chápanie umenia. Ide o viditeľné
a hmatateľné diela, ktoré zobrazujú myšlienky a vzťahy medzi
nimi. Iní svoje tvorivé myslenie
a vnímanie vyjadrujú pomocou

-Jozef V-

“Treba dobrý uhol a z jednej
aj druhej strany dobre ťahať,“
vysvetľoval dedo vnukovi,
keď pokul a naostril kosu. Je to
umenie, ktoré sa vytráca. Umenie, ktorým ho učil i vzťahu k
prírode.Nič sa však nemení na
potrebe čistenia plochy na kosenie i dnes, aby sme predišli
poškodeniu technických zariadení či úrazom okoloidúcich
turistov. Úprimná vďaka patrí
všetkým zúčastneným (od toho

Vernisáž v Trstenej na 1. mája
Prvomájový sviatočný piatok v A že to bolo stretnutie špecifické
meste Trstená sa dal stráviť rôz- a zaujímavé, to je pravda.
nym spôsobom.
Konala sa tu totiž vernisáž k výPočasie bolo nevyspytateľné. stave výtvarnej skupiny Kurnik a
Tvárilo sa tak, že sa chce každú Šopa.
chvíľu riadne rozpršať, no vždy
si to na poslednú chvíľu rozmys- Zoskupenie vzniklo na základe
lelo a nebolo z toho nakoniec nič. osvojenia si myšlienky zrealizoV priebehu dňa zadul i chladnejší vať prvú spoločnú výstavu, ktorá
vietor a znovu sme si museli ob- bola v skutočnosti prezentáciou
liecť hrubšie vrchné ošatenie.
jednotlivých zúčastnených výtvarníkov.
Niektorí ľudia už tradične sadili
zemiaky, niektorí pracovali vo Členmi výtvarnej skupiny sú najsvojich domovoch, niektorí mu- mä pedagógovia Spojenej školy
seli byť v práci, niektorí len tak v Nižnej nad Oravou:
rôzne oddychovali.
Účastníci vernisáže si prezreli
Avšak našla sa i značná skupina zaujímavé diela autorov s rôzľudí, ktorí sa o 17.00 hod. stretli norodým pohľadom na svet, rôzvo výstavnej miestnosti Domu nymi životnými skúsenosťami,
kultúry Trstená.
s rôznym prístupom k tvorbe s
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najstaršieho až po najmladšieho
7-ročného Jakubka), čo túto záslužnú prácu vykonali. Len pre
zaujímavosť:2,5 m3 je obsah lyžice sprievodného mechanizmu,
ktorá bola naplnená z plochy
cca 7,6 ha. Vracajúci sa späť pri
pohľade na druhú stranu chotára
vidíme, ako plynie čas. Ostražica „schádza“ do dediny. Zarastá
rôznymi krovinami a náletmi
drevín. Určite viacerí by radi
opäť počuli spev našich nižnianskych koscov (pánov Korčušku,
Kičina, Regulyho a ďalších) na
vrchu Ostražice, ktorých spev
sa niesol do dediny,či hlas fujary
pána Paľu, keď práca bola skon-

Pri tvorbe sa jednotliví autori
nezriekajú vnemov a podnetov z
reality. Práve skôr sa snažia túto
realitu stvárniť neformálne, nie-
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abstrahovania popisných prvkov.
Vystupujú bez priameho vzťahu
k predmetnej opticky vnímanej
skutočnosti. Ide o vizualizáciu
vnútorného neviditeľného stavu
emócii ...
Všeobecne sa konštatuje, že dnes
je svet zaplavený obrazmi. Všetci sme im jednoducho vystavení.
Obrazy majú väčšiu silu a váhu
ako slová. Viac ako čokoľvek iné
môžu hlboko zasiahnuť dušu a
emócie. Obrazy aj slová oslovujú ľudí , dokážu meniť ich duše,
sú plné emócií a emócie vyvolávajú.
Umenie môže existovať iba v

mysli autora a vyžaduje od návštevníka špeciálny druh pozornosti a mentálnej úrovne spoločnosti.

„Stopy v piesku“, Strom, Afinita či ... v sieti ... si môžete prísť
pozrieť v termíne do 5.6.2015 do
Domu kultúry v Trstenej. Stačí
sa len vopred telefonicky dohodI toto všetko vyššie spomenu- núť a expozícia bude sprístupneté môžete registrovať v dielach ná všetkým záujemcom.
Mgr. Kataríny Parišovej, Mgr.
Zuzany Gracíkovej, Mgr. Zuza- Atmosféra počas celej vernisáže
ny Anderkovej, Mgr. Márie Pa- bola príjemná, priateľská. O to
terovej, Mgr. Jany Škuntovej, sa postarali organizátori spolu so
Mgr. Juraja Labdíka i pána Petra žiakmi Spojenej školy v Nižnej,
Lepáčka.
kde celkový program bol doplnený o hovorené slovo i tóny piesNádherné diela vystavené a po- ne za doprovodu gitary.
menované napr. Krušpán, Heréza, Balada o zlatom vajci, Lev Samozrejme, že nechýbal po– zviera – džungľa. Až potiaľ po- hár dobrého červeného či bielemáhal hospodin na námet básne ho vínka a na banketovom stole

Nižniansky kotlík – obecný guľáš 2015
Tohtoročný ,,kotlík“ nás prekvapil krásnym počasím, ktoré
dopomohlo pri jeho zrealizovaní v priestore za Obecným úradom v Nižnej.
Tento rok sa pri varení guľášu
stretlo dvadsaťjeden družstiev.
Medzi súťažiacimi družstvami
sme mali aj jedno poľské družstvo z nášho družobného mesta
Mszana Dolna. Toto podujatie otvoril privítaním starosta
našej obce Ing. Jaroslav Rosina. Podujatie spríjemňovala
Dychová hudba Nižnianka a
tanečný súbor Harlekýn. Všetkých účastníkov zaujala šou
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bolo lákavé slané i sladké občerstvenie.
Dovolím si vyjadriť názor, že
očakávania všetkých zúčastnených boli naplnené.
Takže vedzte, že piatkový prvomájový podvečer vo výstavnej
miestnosti Domu kultúry v Trstenej bol zážitok pre dušu i telo.
Tešíme sa na ďalšie príležitosti
do budúcna.
Tak vás – milí autori, žiadame,
len ďalej tvorte a rozširujte svoje
rady.
Spokojní účastníci vernisáže

Jána Kočiša, ktorý sa predstavil
s akrobatickými kúskami na bicykli. Sprievodné slovo patrilo
Tiborovi Šándorovi, ktorý moderoval celú akciu. V popoludňajších hodinách porota na čele
s pani Mgr. Máriou Ďurecovou
vyhodnotila navarené guľáše a
všetky zúčastnené družstvá boli
odmenené zaujímavými cenami od sponzorov. Prvú cenu si
odnieslo družstvo PARTIČKA,
ktoré tvorili pracovní kolegovia
z Lieseku, Zábiedova a Vavrečky. V areáli sa varil aj obecný
guľáš, ktorý mohol ochutnať
ktokoľvek z radov občanov a
spoločne sa zabaviť do neskorých nočných hodín pri dobrej
hudbe.
-OcÚ-
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SWISSMAN - 2015
Všade okolo zvoniace a pasúce
sa stovky kráv, oviec či kôz. Prišlo mi to, ako keby každý z týchto štvornohých pasúcich sa tvorov najprv absolvoval kurz horolezectva a antigravitačné cvičenia, aby sa potom počas svojho
života so zvoncom na krku mohol trepať do tých najbizarnejších a najkrkolomnejších miest.
Tabuľka v Grindenwalde na 34
km trasy ukazuje že do cieľa to
je 3 hod a 40 minút, teoreticky
by to malo byť 8 km a prevýšenie tesne cez 1 km. Prakticky to
malo v sobotu 10 km, teda maratónik mal krásnych 44 km. Nuž
nič moc pre už aj tak bezvládne
a polospiace telo. V sobotu mi
tento posledný úsek trval 2 a pol
hodiny a ďakujem Betke za jej
obrovskú trpezlivosť, lebo toľko
hundrania a nadávania z mojich
úst ešte nikdy nevyšlo. Ak som
to správne počítal, tak prví traja
muži zvládli týchto 10 km pod
Výlet do Švajcu sme zvolili ako 75 minút, čo je neskutočné po
dovolenku, takže sme vyrazili tak náročnom dni.
o týždeň skôr, aby sme po tých
1300 km v aute mohli spoznať Vrátim sa ale nazad k nášmu potúto čarovnú, priam rozprávkovú bytu. V nedeľu sa zatiahlo, tak
krajinu. Prvé tri dni sme strávili sme si šli pozrieť časť cyklispri Grindenwalde, čo je posled- tiky. Prešli sme si úsek od Furná dedinka pod Eigrom, dedinka kapass cez Grimsel, Meringen
populárna a navštevovaná ako do Brienz, kde bolo druhé depo.
Chamonix. Tu sme si pozreli po- Priznám sa, keď človek pozerá
sledných 15 km bežeckej časti a tie videá a fotky, číta recenzie,
taktiež sme si prešli záverečný tak má akú-takú predstavu. Ale
“výbeh” (v sobotu to bol zombie ako sa hovorí, lepšie raz zažiť,
pochod) na KleineScheidegg, čo ako 100-krát počuť. Takže vymeria 10km a ide z 1000 do 2100 schnuté hrdlo, sánka dolu, nerm. Nádherná krajina, dych vyrá- vozita a ja som rozmýšľal, že
žajúce výhľady na severnú stenu asi by som si mal dať namontoEigru či na ľadovec Jungfrau. vať elektromotor, aby som tieto
V sobotu som vďaka mojim
blízkym absolvoval jeden z najkrajších a najťažších triatlonov
na svete. Polemizovať, ktorý je
najťažší či najkrajší, je zbytočné.
Každý má svoj pohľad na vec a
kritériá nie su žiadne. Ja však
viem, že sobotných 17 hodín
na trati bolo pre mňa tých najťažších, no zároveň najkrajších
športom strávených hodín v živote. Ak vás to zaujíma, trošku
sa rozpíšem. Fotiek je neúrekom
a snáď neskôr pribudne aj také
malé video. Na úvod ďakujem
mojej najmilšej Betke, ocinovi,
bratovi Martinovi a neodmysliteľnú zásluhu na tom, že som
to celé zvládol má Jarda Hýzl,
ktorý nado mnou drží trénerskú
ruku a pomáha mi v príprave.
Vďaka nemu robím pokroky a
šport ma naozaj baví:) Takže ďakujem a teraz k samotnému dňu
s veľkým S.
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mordy prežil:) Pršalo, hore 6 sobota mi riadne prepláchla žastupňov, vietor taký, že sme ani lúdok a dala mi riadne po nose.
neotvárali auto.
Aby som nezabudol, pri turistike
Náš program v týždni bol pestrý, sme zhodnotili, že v Švajčiarsku
študovali sme mapu a hľadali je po zvoniacej krave druhé najkadejaké zákutia, odľahlé miesta viac sa vyskytujúce zviera svišť.
a atraktivity. Toľko tunelov, vo- Keď sme ich počas jednej túry
dopádov, úzkych cestičiek som v videli asi 50, prestali sme ich už
živote nezažil. Trošku sme aj tu- ďalej rátať a fotiť, lebo by sme
ristikovali v okolitých kopcoch, tam fotili asi ešte aj dnes. Všakde je stále dostatok snehu. V de čisto, krásne lúky, malá tráva,
utorok sme si autom opäť pre- žiadne kríky či kosodrevina, len
šli trasu cyklistiky v protismere, čisté lesy a lúky. Krásne horské
tento-krát aj so sedlom Gottardo cesty, rovnučký asfalt, proste
a so zjazdom cez Airolo až do rozprávková krajina. Žiaden odFaido, kde sme spali od utorka pad okolo cesty, žiadne banery,
do piatku. Tu sme boli už v ta- reklamy či sprejeri. Lanovky v
lianskej časti Švajčiarska. Opäť každej dedine, vodopády od 100
sme kopu zaujímavých miest hádam aj po 1000m vysoké. Pasnavštívili. Ak sa vyberiete tým- tva pre oči a dušu.
to smerom, tak vrelo odporúčam
navštíviť dedinku Calonico. Sobota sa nezadržateľne blíži.
Cestou po diaľnici smerom na V piatok sa presúvame po traBellinzona vás zaujme krásny se cyklistiky na štart pretekov
biely kostolík na skale. Ako sa do Ascony. Tu sa pripájame k
ku nemu dostať? Po nádhernej, druhej polovici slovenskej výuzučkej ceste, kde sa človek pravy. Na štart sa postaví aj
bojí, aby sa v zákrute nezasekol. Janči Hošek a podporu mu bude
Zákruty sa miestami prechádza- robiť manželka Lenka a dcéra
jú aj na trikrát, keď treba cúvať Vanda. Stretli sme sa, vymenia nadchádzať si. Tie cesty cez li si pocity aj obavy a šli sme
sedlá boli prechádzka ružovou kuknúť štart pretekov. Vyskúšali
záhradou oproti tomu, čo vás sme vodu, parádna. Čistá, mierne teplá, proste ideálna na pláčaká cestou na Calonico.
vanie. S Jančim sme si prešli prV stredu sme si autom prešli vých pár km z mesta von, kde je
Gottardo po trase pretekov, teda viacero križovatiek a odbočiek,
po tých z fotiek dobre známych ale našťastie organizátori trasu
kockách. Cítil som sa fajn, 8 km perfektne vyznačili, takže nebol
stúpanie za 37 minút, šliapal som žiaden problém.
to na 39 – 26, sem-tam, keď fúkol vietor, som hodil 28, ale cítil Poobede sme sa šli registrovať.
som sa výborne a tešil som sa, že Prichádzame k miestnej športov sobotu to pôjdem celé na 28 a vej hale, na parkovisku samé zas úsmevom, že to dám v pohode hraničné autá, polepené rôznymi
a že to najťažšie budem mať za reklamami, kopa opálených a
sebou. Chyba, omyl omylov a vyrysovaných športovcov s vyholenými nohami. Najprv rozmýšľame, či nie sme náhodou na
Tour de Suisse a či tam zoženieme podpis od Petra Sagana, ale
vlajky SWISSMAN nám dávajú
najavo, že sme správne. Alebo
nesprávne? Registrácia prebieha
v pohode, 6 radov, v každom po
pár pretekárov, čas určený na registráciu 1 hodina. Prísne stanovené pravidlá a každý ich musí
dodržiavať. Takže toto sa nám
veľmi páčilo a takýto systém zavedieme aj u nás na Oravamane.
Pri výklade trate a pravidiel nás
upozorňujú na zmenu počasia,
ktorá nás na sedlách čaká. Znie
to bizarne, keď je vonku ešte o
7-ej večer okolo 30 stupňov, ale
je to tak. V sobotu nás čaká na
väčšine trate dážď a v sedlách aj
sneh. Aby toho nebolo málo, tak
hlásia protivietor. Vravím si, že
je nemožné aby na 180 km trasy furt fúkalo, to sa proste nedá.
Pre istotu to zaklincovali tým, že
protivietor máme aj na plávaní.
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Tak veru bude veselo. Oznámili nám dosť podstatnú vec, že v
prípade silného sneženia nás na
prvom sedle naložia do sprievodných áut a prevezú až do
druhého depa v Brienz. V tom
momente si asi každý pretekár
prial jedno jediné, nech je počasie už akékoľvek, ale nech nám
trasu neskrátia. Prišli sme bojovať a odprezentovať takmer ročnú prípravu, stálo nás to stovky
hodín tréningu, takže nik nechce
odísť bez boja.
Sobota ráno. Budíček o krutej
2-hej ráno. Oči krvavé, štípu,
ledva sa dvíham z postele. Raňajkujem nasilu, ledva to ide dole
hrdlom. Balíme autá a vyrážame
do depa, kde si dávame s Jančim
bicykle o pol štvrtej ráno. Tma
jak v rohu. Obliekame neoprény
a ideme asi 10 minút v zástupe,
ako keď sme chodili na základnej škole do kina po ulici pekne
v rade. Navigujú nás blikajúce
majáky a šípky Swissman. Mám
zimomriavky, do reči mi moc nie
je. Obavy sú na mieste. Nervozita prichádza, aj keď sa mi s ňou
moc nechce kamarátiť. Sme na
mieste. Húfy ľudí, blesky fotoaparátov, vysvietená loď, kopa
dobrodruhov v neoprénoch. Už
nie je cesta späť. Milej dievčine
hlásim “number 168” a nastupujem na loď. Milý a vysmiaty
pán so šedivou bradou a šedivými vlasmi ma zdraví po mene a
praje mi všetko dobré. Je to Beat
Stadelmann, riaditeľ pretekov.
Veľká česť pre mňa a pocta. O
pár metrov ma zdraví a taktiež
praje všetko dobré Katrin, jeho
dcéra, ďalší hlavný motor týchto
úžasných pretekov.
Sme na palube, 250 pretekárov,
každý druhý s tupým pohľadom alebo v polospánku. Cítiť
nervozitu, obavy i strach. Bude
to zaujímavý deň. Prichádzame
na ostrovy Brisago. Tma jak
v rohu, vchádzame z brehu do
vody. Uff. Netuším koľko to má
stupňov, ale šok to je poriadny.
Dávam si dole okuliare lebo som
slepý ako krtko. Plávam do húfu
ľudí, a zaujímam akú takú pozíciu vpredu. Identifikujem nejaké
loďky po bokoch a aj kajaky. Je
odštartované. Čas si nemerám,
ten nie je dôležitý, ale malo by
byť 5 hodín ráno. Prvé minúty
sa predieram pomedzi kľučkujúcich plavcov a snažím sa mať
od všetkých kľud. Asi po 5 minútach už som sám a po pravom
boku asi 20 m odo mňa registrujem biely motorový čln, ktorý pekne smrdí a robí aj nejaké
vlnky. A tak si plávam, spievam
si overenú hymnu môjho trénera
Jardu a zaberá to parádne:) Tak-
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že v štýle “já s písničkoujdujakoptáček” si plávam a plávam,
sám ako prst. Sem tam niekoho
obehnem a zas som sám. Celé
plávanie ide kolmo na breh, kde
v diaľke bliká oranžový maják.
Každý záber sa mi pláva lepšie.
Netuším, koľko mám za sebou,
ani koľko pred sebou. Plávam,
spomínam na plavecké campy
u Jardu v Přerove, spomínam na
náročné zimné tréningy, kedy
som vstával kvôli hodinke plávania ráno o 5-tej a cestovaním
do práce som strávil hodinu a
pol. Všetka tá obeta stála za to,
vďaka tomu si plávanie užívam,
vlny ani protivietor mi nevadia a
vychádzam z vody vraj v prvej
desiatke. Po príchode do depa
z depa vychádza prvý pretekár,
strata na prvého do 4 minút, takže som veľmi spokojný.
Betka mi pomáha s obliekaním.
Nad nami modrá obloha, už svitá, je niečo po 6-tej ráno. Cítim
vietor a viem, že o pár hodín
budem potrebovať každý kus
oblečenia, čo je v aute. Opúšťam
depo, pusa na rozlúčku a ide sa.
Bude to zaujímavý deň a až keď
som si sadol na bicykel, som si
uvedomil, kurník, chlapče, a ty
vieš, že ideš Swissmana? Vieš
čo to je? Vieš, čo to je ironman?
A ako bolí a koľko trvá? Vieš vôbec, že Swissman je v horách???
Minulý rok som šiel Moraviaman za 10:13, dva roky predtým
Slovakman za 11:18. Teraz to
mám ísť znovu a v kopcoch????
Hups, asi sa už nevrátim však?
A tak idem na to s „písničkou“
a na pohodu, kývam policajtom
na križovatkách, ďakujem, že
mi ukazujú smer a idem si veselo ďalej a usmievam sa sám pre
seba. Ako som čakal, na rovine
ma obiehajú kvalitní pretekári,
čo majú slabšie plávanie. Cítim
sa ako malý chlapec na trojkolke, ale idem ďalej. Na 40 km
sme v nadmorskej výške okolo
300 m.n.m. a prvé stúpania sa
blížia. Na 60 km sme vo výške
700 m.n.m. a už cítim, že bude
veselo. Protivietor robí svoje a
od Gottardu už vidno ťažké mraky a to, že hore už prší. Ide sa
ďalej. Som asi okolo 20 miesta,
pár ľudí vidím dlho okolo seba,
sem tam se predbehneme, raz
za čas nás obehne nejaký rýchlik ktorý akoby práve sadol na
bicykel. Sme v Airolo, na Gottardo to je ešte 20 km. Začína
naozajstné stúpanie. Čím ďalej,
tým ma viac ľudí obieha. Som z
toho trošku mimo, prehadzujem
prevody a z razu som na konci.
Uff, „to nedopadne dobre“, mam
zaradený najľahší prevod, ktorý
som si zobral. Vpredu 39, vzadu 28. Toto bola moja pohreb-
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ale čoho som sa najviac bál, je,
že nechtiac zídem na krajnicu a
spadnem z cesty. Niektoré serpentíny sú bez zvodidiel a výška cesty je od 2 možno do 5 a
viac metrov. Zúfalo pozerám
na tých čo ma obiehajú, každý
jazdí vpredu na 34 a ešte majú
drzo kazety 11-32 a tak im ostávajú vzadu 1-2 pastorky. Cítim
záver stúpania. Ani neviem ako
som tam došiel. Betka ma fotila
a povzbudzovala, potom sa rozbehla a začala ma tlačiť za zadok
Som na Tremola, tu zastavujem do hora. Takže asi to bolo naozaj
pri aute kde je ocino, Maťo, Bet- dosť zlé:)
ka a taktiež aj Lenka a Vanda,
ktoré čakajú na Jančiho, ktorý je Doviedli ma k autu, som úplne
chvíľu za mnou. Dávajú mi čaj, mimo, nevládzem, cítim sa úplarašidy, obliekam bundu, ná- ne pod psa. Najradšej by som
vleky a mením hrubé rukavice. ľahol a spal aspoň týždeň. NecíČaká ma ešte 8 km na Gottardo tim si nohy ani ruky. Hore prší a
do výšky 2100 m.n.m. Toto mi miestami padne aj snehová vločtrvalo v stredu 37 minút v poho- ka. V aute ma prezliekajú, hode. Tak som si vravel, že v pre- voria na mňa, ja neodpovedám,
teku by som to mohol okolo 40 som úplne bez nálady. Zachraminút dať. Omyl, chlapče. Šlia- ňuje ma teplý bujón, sendviče
pem si, od začiatku mám vzadu so šunkou a neskôr cola. Jem,
28, obieha ma jeden pretekár za akoby som rok nejedol. Som
druhým. Moja kadencia je na prezlečený. Pomaly sa preberám
kockách možno 50 otáčok, ostat- k životu. Popred auto prechádza
ní točia oveľa frekvenčnejšie a jeden pretekár za druhým. Zopár
najmä to vypadá, ako by som ja ich pokračuje ďalej, ale väčšina
bol trabant na diaľnici a ostatní ide ku autu sa najesť a prezliejazdili na formuliach. Takže psy- cť. Mám v nohách cca 100km, a
chika na bode mrazu. K bolesti asi 1800m výškových. Dal som
a únave sa dostáva ďalší faktor, sa akosi dokopy, vďaka našim
a to je mikrospánok. Spievam si, som nabral silu a odhodlanie pokričím si nahlas, ale to preto, aby
som nezaspal. Znie to smiešne, pokračovanie na str.
ná osudová chyba celého dňa.
Päť rokov jazdím prevod 39
– 25 a šliapem na ňom všetko,
aj Chorvátsko, aj tie morálové
tréningy na Malom Borovom
(15-22%), na Hutách či na Ťatliakovu chatu. V máji som nahodil nové kolesá a kazetu 11-28.
Kopce som šliapal na úplnú pohodu na 26 vzadu a 28 som ani
nepotreboval, takže som si na
Švajc naivne a hlúpo veril a tešil
som sa ako malé dieťa.
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kračovať. Vraj som tam strávil
viac ako 30 minút. Mne to prišlo ako 5 minút. Zjazdujem dole
do Hospentalu, zima, klepe ma,
sem tam ešte chytím mikrospánok, alebo mi bicyklom lomcuje vietor. Som dole, vyzliekam
bundu a nasleduje Furkapass,
teda stúpanie z 1500 do 2400
m. Toto bol ďalší bobrík odvahy. Opäť ma obiehajú desiatky
pretekárov, psychika je úplne v
mínuse, šľapem celý čas na 28,
fúka, zima, hore sneží a je hmla.
Nejako som to hore vyšiel, dal
bundu a rovno zjazd dolu pod
Grimsel. Grimsel som si prešiel minulú nedeľu, trvalo mi to
možno 20 minút. Pár zákrut, príjemné stúpanie. Omyl, teraz to
bol opäť nekonečný príbeh a boj
o každý meter. Som hore, výška

2100m, posledné sedlo. Poletuje
sneh a silno fúka. Idem do auta,
pijem bujón a tlačím do seba
sendviče a arašidy. Asi po 15 minútach sadám na bicykel a idem
do zjazdu, ktorý má asi 20km, v
daždi, zime a vetre idem a premýšľam nad tým, ako chcem ešte
dať maratón. Dolu v Meringene
už neprší, vidno aj trošku modrej
oblohy. Som taký mokrý a premrznutý, že sa ani nevyzliekam.
Prichádzam do depa v Brienz.
Som asi hodinu a pol za časom,
v ktorý som tajne dúfal. teraz
keď pozriem Garmin, tak som
viac než 50 minút počas cyklistiky stál. Hlava je smutná, telo
biedne. Som v depe, pretekári už
v tielkach a kraťasoch, pripadám
si ako eskimák na pláži. Betka
mi pomáha sa prezliecť, Maťo

ma čaká a rozhodol sa bežať so
mnou 34 km, teda po kontrolný
bod v Grindenwalde. Odľahlo
mi. Dávam si colu, obúvam nové
AsicsCumulus (sú skvelé!) a ide
sa na maratón. Hneď za depom
po 100m dávame chôdzu:) Nasledujú 2 km do kopca, neskôr
beh okolo vodopádu, takže nám
prvé 4 km trvajú skoro pol hodinu. Desiatku s trochou prevýšenia dávame za hodinu. Beží sa
popri jazere, sem-tam po štrku,
ale väčšinou asfalt a sem-tam
malé stúpania a klesania. Ideme
všetko behom, 20 km s nejakým
tým prevýšením máme za 2 hodiny. Bežíme tempo okolo 5:10
– 5:30, kopa ľudí už kráča, my
bežíme až po 25km, kde chvíľku
stojíme, pijeme, ja mám problém zjesť jeden hryz do tyčin-

ky. Ideme ďalej a od 27 km už
dávame chôdzu. Začíname stúpať pomedzi domčeky. Tu nám
prišla naproti Betka a Lenka a
tak ideme spoločne. Baby nás
rozveseľujú, mne už moc do reči
nie je. Kráčam, sem-tam stojím a
potrebujem sa zhlboka nadýchnuť. Na 30 km sa to vyrovná a
môžeme ešte 4 km bežať, ale
tempo už je 6 min. Hurá, po 3
a pol hodinách sme v Grindenwalde, kde je kontrola, odkiaľ
je už povinná podpora aj s batohom. Pozdravujem ocina, lúčim
sa s Lenkou a ďakujem Maťovi,
ktorý mi veľmi pomohol. A tak
ideme s Betkou ruka v ruke do
cieľa. Som úplne mŕtvy, bez nálady, bez úsmevu, bez rečí, až sa
za seba hanbím, ale naozaj som
bol mŕtvy. Kráčame, ja mám stále chuť stáť a oddychovať, čo
mi aj tak nepomôže, ale darmo,
hlava je tvrdohlavá a telo lenivé. Betka ma podporuje a ideme
ďalej. Sem tam nás niekto predbehne, sem tam mi niekoho tiež.
Sme na 40 km, výška 1600 m.
Hurá, podľa hodiniek ešte 2 km
a 500m prevýšenie, tak to snáď
prežijeme, to je niečo ako dať si
Rákoň, to predsa musím dať aj
po slepiačky. Teta na občerstvovačke hlási “super, poď poď, už
len 4 km”. Skoro som sa zadusil
aj keď som nič nejedol ani nepil. To nemyslia dúfam vážne.
Vravím si, teta, veď pred tebou
stojí zúfalý polomŕtvy človek
čakajúci, že cieľ je za najbližším
stromom, a ty mu povieš, že ešte
4 km? Nuž pokračujeme. Ochladzuje sa, cítiť silu hôr a ľadovca
a tak obliekame roláky a dávame
rukavice na skrehnuté prsty. Už
vidíme v diaľke blesky fotoaparátov, neskôr počuť zvonce,
neskôr aj vlajky Swissman. Vyberáme slovenskú vlajku, sme
pár metrov od cieľa. Zrazu stop.
Je to. Koniec. Už ani o meter
viac. Oblápam Betku, slzy v
očiach, obrovská úľava a radosť.
Som úplne na dne, ale šťastný,
že už je naozaj koniec. Na tento moment som čakal 17 hodín,
respektíve od novembra minulého roku. Pozdravujem Katrin,
klaniam sa jej aj Beatovi, patrí
im obrovská poklona a rešpekt.
Katrin si pre zmenu kľakla a klania sa ona nám:)
Schádzame na vlakovú stanicu,
obliekame sa. Je 23:05. sedíme
vo vlaku a behom pár sekúnd
všetci spíme. Pár minút pred
polnocou prichádzame na ubytovňu, dávam si sprchu a spím.
Na dvere klope Janči, gratulujeme si navzájom. Patrí mu veľká
poklona, bol to po Oravamane
jeho druhý triatlon a zvládol ho
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v skvelom čase ľahko cez 18
hod. Ráno budíček, prekvapuje
ma, že nemám žiadne otlaky na
nohách a svalovica nie je až taká
zlá. Čo mi chýba, je spánok, ten
cítim že mi chýba ešte aj dnes 3
dni po pretekoch.

Sme hore v cieli, zhruba 250
pretekárov spolu s ich sprievodom a priateľmi. Skvelú atmosféru dotvárajú majestátne
hory. Prichádza očakávaný ceremoniál fotenia sa v tričkách

a lúčenie sa. Opäť mám slzy v
očiach. Posledné fotky a ide sa
dolu. Dalo by sa povedať, že je
to koniec. Áno, koniec taký oficiálny, ale pre mňa je to veľká
životná skúsenosť a odkaz do
budúcna. Bol to deň plný bolesti, obáv, strachu, dažďa, vetra či
chladu. Bol to deň plný otázok
a pokory. Pokory pred prírodou
a pred počasím. Mám nad čím
premýšľať a ďakujem, že som
mohol byť súčasťou tejto jedinečnej akcie a že som mohol

Oravaman v zime

bežali v snežniciach opačnýmsmerom. Celkom sa na tomto
podujatí zúčastnilo 80 športovV rámci športových aktivít sa cov.
členovia klubu v v zimnej sezóne roku 2015 zúčastnili na Ten istý deň sa Peter Števánka
viacerých lyžiarskych, skialpi- zúčastnil Majstrovstiev Slovennistických, triatlonových a be- ska v zimnom triatlone 2015,
žeckých pretekoch. Sezónu sme ktoré sa konali v bežkárskom
odštartovali, začala sa 1. februá- areáli na Králikoch pri Banskej
ra 2015 lyžiarskymi pretekmi „O Bystrici. Súťažilo sa na tracenu Janoviek 2015“v kolíske ti 6-9-8km v disciplínach behlyžovania na Orave v Zuberci. -MTB-bežky. Peter sa v kategóDostatok snehu a slnečné poča- rii V1 umiestnil na 3. mieste.
sie vytvorili ideálne podmienky
na pretekanie. Na náročnej trati Dňa 14. februára sa zúčastnil
triumfovali domáci pretekári, druhého kola Slovenského pono nestratili sa ani naše deti. V hára v zimnom triatlone v Dolkategórii dievčatá 8 – 11 rokov nom Kubíne opäť Peter ŠtevánAlexandra Matisová – 6. miesto. ka a Maroš Motyčák. Preteky
V kategórii deti do 7 rokov Mar- sa uskutočnili na rovnakých trakus Bachynec – 6. miesto. V tiach ako na Králikoch. Pretekári
kategórii chlapci 8 – 11 rokov klubu sa umiestnili nasledovne:
Tomáš Labdík – 3. miesto, Lu- Peter Števánka 4. miesto a Makáš Labdík – 5. miesto, Norbert roš Motyčák8. miesto
Bachynec – 6. miesto, Ján Žuffa
– 7. miesto.
V nedeľu 15. februára sa traja
členovia klubu zúčastnili polV sobotu 7. februára 2015 sa v maratónu v Barcelone. Prestížne
Nižnej stretli rodiny s deťmi, podujatie sa v metropole Kaaby tu spolu absolvovali lyžiar- talánska konalo už po 25. krát.
ske preteky v obrovskom sla- Preteky sú známe nielen vďaka
lome. Podmienky boli ideálne. krásnej a rýchlej trati popri mori
Slniečko, obloha bez mrakov, a viacerých kultúrnych pamiatmierny mráz a snehu habadej. kach, ale aj vďaka hviezdnemu
Preteky odštartovali súťažou obsadeniu. Celkovo sa pretekov,
pre tých najmladších na jedno- na trati polmaratónu zúčastniduchej a nenáročnej trati. Deti lo viac ako 12 000 bežcov. Z
bojovali s veľkým nadšením a našich členov sa Peter Paľa čazožali obrovský aplauz, keď ich som 1:24:20 umiestnil celkovo
v cieli odmeňovali rozprávkové na 638. mieste (336. vo svojej
postavičky Shreka a Fiony. Zdo- kategórii), Alžbeta Železníková
lať rozprávkovú trať im pomáhal časom 1:35:14 obsadila v celkoaj lyžiarik Pinguin. Potom už vom poradí 2306. miesto (51. vo
nasledovali preteky na náročnej svojej kategórii) a Peter Železtrati na hlavnej zjazdovke. Tu ník s rovnakým časom celkovo
začali súboje naberať ten správ- obsadil 2305. miesto (vo svojej
ny šmrnc a rýchlosť. Po skve- kategórii 62. miesto).
lých výkonoch detí dokazovali
svoje lyžiarske umenie aj učite- V nedeľu 22.febdruára sa uskulia a rodičia, ktorí sa tiež nedali točnil v Zakopanom 5. ročník
zahanbiť.
obľúbených detských lyžiarskych pretekov Puchar Misia
Ďalšou súťažou, v ktorej si zme- Stramusia. Tento rok deti súralo svoje sily 13 rodinných ťažili v novej disciplíne - SKI
dvojíc, bola zábavná aktivita CROSS. Naší športovci sa
„Mama, oco a ja“. Deti pretekali umiestnili nasledovne : Markus
na lyžiach dolu kopcom, rodičia Bachynec – 4. miesto, Norbet
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prísť až do cieľa.
Ďakujem Betke za jej lásku a
trpezlivosť, rodičom za celoživotnú podporu a pomoc, bratovi nielen za to, že mi pomohol
prežiť beh a solídne ho odbehnúť, ale aj za to, že je mojím
životným vzorom a skvelým
priateľom. Za to, že som preteky zvládol a aj napriek bolesti
som si ich užil, vďačím Jardovi,
ktorého tréningy mi veľmi pomohli, a teším sa na ďalšiu spo-

Bachynec – 6. miesto, Alexandra Matisová – 2. miesto, Lukáš
Labdík – 1. miesto, Tomáš Labdík – 2. miesto, a Marek Argaláš
– 7. miesto.
Dňa 28. februára sa Peter Števánka zúčastnil Jeseníckeho
zimneho triatlonu, ktorý sa uskutočnil v Jeseníkoch. Preteky boli
zároveň posledným 4. kolom
Slovenského pohára v zimnom
triatlone. V kategórii V1 Slovenského pohára Peter obsadil 4.
miesto a v celkovom hodnotení
Slovenského pohára obsadil konečné 2.miesto.

luprácu, vďaka ktorej verím v
ďalšie športové dobrodružstvá.
Ďakujem všetkým priateľom a
známym za podporu, veľmi si
to vážim.
PS: Poznáte to, počas maratónu sme si s Ján Hošek mysleli
staré známe: „Už nikdy viac.“
A dnes? Obaja budeme tajne
dúfať, že v novembri nás vyžrebujú na Norsemana:)
-pp-

pretekárov zo Slovenska a Poľska. Naši lyžiari sa umiestnili
nasledovne: Markus Bachynec
– 9. miesto, Alexanda Matisová – 13. miesto, Norbert Bachynec – 11. miesto, Lukáš Labdík
- 18. miesto, Tomáš Labdík – 21.
miesto, Ján Žuffa – 22. miesto,
Martin Kuboš – 23. miesto. V
kategórii žien obsadila Henrieta
Bachyncová – 7. miesto.
V nedeľu 29. marca sa v Bratislave uskutočnil 10. jubilejný
ročník ČSOB ½ maratónu ktorého sa zúčastnilo takmer 10 000
pretekárov vo všetkých kategóriách. Naši športovci sa umiestnili
na tomto podujatí nasledovne:
kategória muži (celková účasť
1200 pretekárov): Matúš Brečka
61. miesto, Miloš Franko 101.
miesto, Peter Paľa133. miesto,
Miroslav Polgár 151. miesto.
V kategórii 40-49 rokov Eugen
Scheling 163. miesto spomedzi 430 pretekárov. V kategórii
50-59 rokov Peter Železník 16.
miesto spomedzi 120 pretekárov.
V kategórii žien sa umiestnila
spomedzi 440 pretekárok Alžbeta Železníková na 18. mieste. A
v kategórii žien 40 – 49 rokov sa
umiestnila Eva Brečková na 17.
mieste spomedzi 110 pretekárok.

V nedeľu 8. 3. 2015 sa v SKI
areály Uhliská konali lyžiarske
preteky „Cena Skorušinských
vrchov“, na ktorých sa zúčastnili lyžiari zo Slovenska, Čiech
a Poľska. Tomu zodpovedala
aj náročnosť a dĺžka trate. Výsledky našich detí:
Markus
Bachynec – 12. miesto, Barbora
Šašková – 8. miesto, Alexandra
Matisová – 10. miesto, Norbert
Bachynec – 9. miesto, Tomáš
Labdík – 8. miesto, Lukáš Labdík – 9. miesto, Ján Žuffa – 11.
miesto, Marek Argalaš – 13.
miesto. V kategórii dospelých
sa umiestnili : Henrieta Bachyncová – 2. miesto, Marián Matis
– 11. miesto a Slavomír Bachy- V nedeľu 26. apríla sa uskutočnil
nec – 15. miesto.
24. ročník cyklistickej klasiky
„Okolo Neziderského jazera“ v
V sobotu 14. marca sa zúčast- Rakúsku. Na pretekárov čakalo
nili členovia klubu lyžiarskych 125 kilometrov po zväčša rovipretekov v obrovskom slalome natej trati. Počas celých pretekov
v Hruštíne, ktoré organizova- vládlo príjemné jarné počasie. V
li Ski Zábava Hruštín. Preteky peletóne sa nestratili ani pretemali hojnú účasť domácich, ale kári ŠK Oravaman, vo svojich
nechýbali ani pretekári z Poľ- kategóriách obsadila Viera Šróska a Čiech. V kategórii žiakov bová 2. miesto, Zuzana Železnísa umiestnili : Lukáš Labdík – ková 9. miesto a Marián Šróba
1. miesto a Tomáš Labdík – 2. 52. miesto.
miesto. V kategórii mužov obsadil Jozef Labdík – 3. miesto.
Všetkým Oravamanom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom,
Dňa 22. marca sa v lyžiarskom ďakujeme za reprezentáciu klustredisku Strachan v Ždiari bu a obce a prajeme veľa šporuskutočnili jedny z posledných tových úspechov do ďalšej časti
lyžiarskych pretekov tejto se- sezóny.
zóny - Strachan Cup 2015. Na
-pp1050 m dlhej trati štartovalo 206
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Majstrovstvá školy v stolom tenise
ZŠ s MŠ Nižná, MK ŠPORT
Nižná a SCVČ Nižná uskutočnili v mesiaci apríl a máj majstrovstvá školy v stolnom tenise
po jednotlivých ročníkoch. Jednotlivých turnajov sa zúčastnilo spolu 59 žiakov z našej školy.
Odohralo sa spolu 154 zápasov,
s nasledovnými umiestneniami:

lip Ďuriník , 3.Čuporák Timotej
7.ročník: 1. Bistár Simon, 2.
Jandura Samuel, 3. Socha Tomáš
8.ročník: 1. Vasek Šimon, 2.
Oriešek Jakub, 3. Karisný Richard

5.ročník: 1. Budz Gregor, Ná- Víťazom gratulujem a prajeme
kačka Matúš, 2. Konfala Matúš, veľa ďalších športových úspeŽák Peter, 3.Kubala Marek, Ku- chov v celoškolskom kole.
boš Martin
-mk6.ročník: 1.Suľa Jozef, 2. Phi-

Majstrovstvá školy v stolnom tenise - finále

Bistára z Nižnej. O 3.miesto si
zahrali Adrián Kabáč z Nižnej
proti Dávidovi Sitekovi z KriV piatok 22.5.2015 sa v malej vej. Z víťazstva sa radoval dotelocvični ZŠ s MŠ Nižná usku- máci hráč Aďo Kabáč.
točnilo finále majstrovstiev školy v stolnom tenise. Stretlo sa tu Medzi žiačkami odohrali 3 vzá11 najlepších hráčov z jednotli- jomné zápasy Timea Tabačávých ročníkových kôl a prišli si ková a Sofia Tichoňová. Timea
zasúťažiť aj 2 žiačky. Odohralo zvíťazila vo všetkých troch
sa spolu 56 zápasov po skonče- vzájomných zápasoch a stala
ní ktorých mal najväčšiu radosť sa majsterkou školy v kategórii
šiestak Jozef Suľa z Krivej, žiačok.
-mkktorý vo finále porazil Simona
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Florbalisti z Nižnej druhí na Slovensku
Veľké poďakovanie patrí hlavne
Obci Nižná za finančnú podporu.
Ďalej našim sponzorom MK
ŠPORT Nižná, JUS, spol. s r.o.

Od 8.5 do 10.5.2015 prebehli v
Partizánskom majstrovstvá Slovenska vo florbale, v kategórii
dorast. Chlapci z TJ A-FbO Nižná nesklamali a po fantastických
výkonoch počas celej sezóny nakoniec obsadili krásne 2.miesto
a získali tak titul vicemajstra
Slovenska pre rok 2015. Počas
sezóny odohrali 20 zápasov, z
ktorých 19 vyhrali a prehrali
až v poslednom, a to finálovom
zápase. Chlapcom patrí naozaj
veľká poďakovanie za celú sezónu. Dokázali skĺbiť florbalové
a futbalové povinnosti a ukázali,
že keď sa chce, všetko sa dá a

Nižná, p. poslancovi Rastislavovi Brčákovi, MUDr.Viliamovi
Chromému, všetkým rodičom,
fanúšikom za podporu a pomoc
pri zabezpečení náročnej sezóny a hráčom za skvelé výkony
a vzorné správanie v sezóne
2014/2015.
-mk-

odmenou im bola krásna sezóna,
finále na M-SVK a dvaja zástupcovia v ALL STARS TEAM
majstrovstiev Slovenska.
Nižnú počas sezóny reprezentovali: Adam Kaššák, David Klimčík, Samuel Zemančík, Michal
Matlák, Stanislav Belko, Miloš
Pleva, Matúš Píší, Marian Mores, Ján Suľa, Samuel Suľa,
Anton Suľa, Adam Kozáčik a
Marián Klimčík. Za priamu pomoc počas majstrovstiev Slovenska ďakujem Marekovi Feriancovi a Jozefovi Suľovi.

Skupina A
Dátum
8.5. 2015
8.5. 2015
8.5. 2015
8.5. 2015
9.5. 2015
9.5. 2015

Čas
07:30
10:30
14:00
19:00
07:30
10:30

#
1A
2A
3A
4A

Zápas
Snipers Bratislava - Young Arrows Spišská Nová Ves
ŠK 1. FBC Trenčín - TJ A-FbO Nižná
Young Arrows Spišská Nová Ves - ŠK 1. FBC Trenčín
TJ A-FbO Nižná - Snipers Bratislava
Young Arrows Spišská Nová Ves - TJ A-FbO Nižná
ŠK 1. FBC Trenčín - Snipers Bratislava
Tím
TJ A-FbO Nižná
Snipers Bratislava
ŠK 1. FBC Trenčín
Young Arrows Spišská Nová Ves

Z
3
3
3
3

V
3
1
0
0

Výsledok
8:6 (2:1,2:4,4:1)
2:3 (1:1,1:0,0:2)
3:3 (0:0,3:2,0:1)
15:4 (5:0, 3:2, 7:2)
2:7 (0:3,2:2,0:2)
3:3 (2:1,0:2,1:0)
R
0
1
2
1

P
0
1
1
2

Skóre
25:8 (17)
15:24 (-9)
8:9 (-1)
11:18 (-7)

B
6
3
2
1

Zápas o umiestenie
Dátum
9.5. 2015
9.5. 2015
10.5. 2015
10.5. 2015
10.5. 2015
10.5. 2015
10.5 2015
10.5 2015

Čas

Zápas

Zápas

Výsledok

14:00
20:00
07:00
08:30
10:00
11:30
13:00
14:30

3A - 4B (o 5. - 8. miesto)
3B - 4A (o 5. - 8. miesto)
1A - 2B (semifinále 1)
1B - 2A (semifinále 2)
o 7. miesto
o 5. miesto
o 3. miesto
Finále

ŠK 1. FBC Trenčín - FBK Harvard Partizanke
Tsunami Záhorská Bystrica - Spišská Nová Ves
TJ A-FbO Nižná - ATU Košice
FBC Grasshoppers Žilina - Snipers Bratislava
ŠK 1. FBC Trenčín - Tsunami Záhorská Bystrica
FBK Harvard Partizánske - Spišská Nová Ves
ATU Košice - Snipers Bratislava
TJ A-FbO Nižná - Grasshoppers Žilina

3:6 (1:2,2:2,0;2)
5:6 SN (0:0,4:2,1:3)
9:8 SN (2:2,2:4,4:2)
13:0 (2:0,3:0,8:0)
4:2 (2:0,1:0,1:2)
6:3 (3:1,1:0,2:2)
8:1 (0:1,3:0,5:0)
2:4 (1:0,0:1,1:3)
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Majstrovstvá školy vo florbale 1.-3.ročník
V mesiaci máj prebehli turnaje
o majstra školy vo florbale 1.-3.
ročník. Turnajov sa zúčastnilo 18 žiakov a odohrali krásne
a vyrovnané zápasy. V turnaji
nešlo o víťaza, ale hlavne vypl-

niť deťom aktívnym spôsobom
voľný čas, čo sa aj podarilo.
Všetci účastníci turnaja si odniesli pamätnú medailu a veľa
nových športových zážitkov.

Kubica Rudko, Kristofčák Jakub, Záhora Adrián, Benuš Filip, Tuhy Michal, Labdík Danko, Gajdoš Dávid, Tuhý Filip,
Tuka Matej, Ficek Adam, Benuš
Výsledky:
Matúš, Gracák Juraj, BelopoČierni - Zelení 1:0; Modrí - točan Oliver, Brčák Adam, LoŽltí 3:0; Modrí - Čierni 4:0 ; nek Juraj, Tyrol Šimon, Kubica
Zelení - Žltí 1:1; Čierni - Žltí Jozef
-mk5:0; Modrí - Zelení 1:2

Majstrovstvá školy a obce Nižná v Prestrelkách
V stredu 17.6.2015 sa uskutočnili majstrovstvá školy a obce
Nižná v prestrelkách. Zúčastnilo
sa ich 36 detí z Nižnej, Podbieľa,
Zemanskej Dediny a Krivej. Po
odohratí 10 zápasov sa najviac
tešili Gumkáči, ktorí zvíťazili vo
všetkých zápasoch a stali sa tak
majstrami školy aj obce Nižná
pre rok 2015 v kategórii mladší
žiaci.
Výsledky jednotlivých zápasov:
NIGA-NIGA - Gumkáči 0:7
Kotvy - Holky 6:0

Otvorenie atletickej sezóny
V sobotu 19. apríla v Banskej Bystrici sa uskutočnilo I.
kolo súťaže družstiev mladších
žiakov a prípraviek v atletike.
Úspešne do sezóny vstúpili aj
mladí atléti z Nižnej, ktorí v
silnej konkurencii obsadili popredné umiestnenia a dosiahli
niekoľko osobných rekordov.
Pre súrodencov Paľka a Matúška Jurinových to boli prvé
veľké preteky, na ktorých si
počínali ako ostrieľaní pretekári. Vo všetkých disciplínach,
v ktorých nastúpili dosiahli popredné umiestnenia.
Mladší žiaci:
Philip Ďuriník (2002): hod
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kriketkou - 40,64m 3.miesto;
skok do výšky - 140cm
3.miesto

Uškaci - NIGA-NIGA 4:0
Gumkáči - Kotvy 2:0
NIGA-NIGA - Holky 7:0
Uškaci - Kotvy 4:0
Holky - Gumkáči 0:7
Kotvy - NIGA-NIGA 0:4
Uškaci - Holky 5:0
Uškaci - Gumkáči 0:2
Víťazné družstvo nastúpilo: Socha Tomáš, Dominik Brunčiak,
Adam Dedinský, Matej Imrulík,
Mário Trnavský, Simon Bistár a
Matej Matúch.
Poďakovanie za vecné ceny a organizáciu akcie patrí obci Nižná,
SCVČ Nižná, MK ŠPORT Nižná
a ZŠ s MŠ Nižná.
-mk-

Vo výborných výkonoch pokračovali chlapci aj v nasledujúcich kolách. V kategórii prípravka patrí chlapcom z Nižnej po troch kolách 2.miesto
tesne za Lučencom, ale pred

takými atletickými oddielmi
ako sú Dubnica nad Váhom,
Banská Bystrica, Žilina, Liptovský Mikuláš a ďalšie mestá.
-li-

Timotej Čuporák (2002): beh
na 60m – 8,97s 4.miesto; beh
na 300m – 49,89s 5.miesto
Prípravka chlapci:
Paľko Jurina (2005): skok do
diaľky - 400cm 1.miesto; skok
do výšky -130cm 1.miesto; hod
kriketkou - 42,96m 1.miesto
Matúš Jurina (2005): skok do
výšky - 125cm 2.miesto; skok
do diaľky – 376cm 5.miesto;
hod kriketkou - 37,51m
4.miesto
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Majstrovstvá okresu základných škôl v atletike
V utorok 2.6. 2015 sa na futbalovom štadióne v Nižnej uskutočnili
Majstrovstvá Okresu Tvrdošín v
atletike základných škôl. Súťaže

sa zúčastnilo 11 chlapčenských a
9 dievčenských družstiev, ktoré
súťažili o majstra okresu Tvrdošín
na rok 2015. V kategórii žiakov sa

najviac darilo chlapcom z Nižnej postúpili na majstrovstvá kraja,
a medzi dievčatami ZŠ P.O.H.Trs- ktoré sa uskutočnia 4.6. 2015 v
tená. Víťazné družstvá a najlepší športovom areáli v Rabči.
jednotlivci v každej disciplíne
-mk-

Výsledky jednotlivých disciplín
Beh
300 m
1000 m
4 x 60 m
Diaľka
Kriketka
Výška

Chlapci
1.Maslák Roman, Hladovka - 7,67; 2.Skurčák Adam,
Nižná - 7,68; 3.Mokoš Martin, R.Dilonga - 7,71
1.Zemančík Samuel, Zuberec - 41,40; 2.Marcoň Noe,
Nižná - 42,44; 3.Urban Andrej, Zuberec - 42,75
1. Skurčák Adam, Nižná - 3:09; 2. Margeťák Martin,
Liesek - 3:093; 3.Hrobák Jakub, M. Medveckej - 3:14

Dievčatá
1.Latková Lucia, Nižná - 8,71; 2.Krnáčová Nikola, Brezovica - 8,83; 3.Šprláková Klaudia, M. Medveckej - 8,88
1.Betuštiaková Anna, Trstená - 50,54; 2.Matláková Mária,
Hladovka - 51,45; 3.Kanderková Terézia, Zuberec - 52.33
1.Pakosová Eliška, Brezovica - 2:49; 2.Jankolová Anabela,
Trstená - 2:50; 3.Jurnová Magda, Trstená - 2:52

1.ZŠ Nižná - 30:30; 2.ZŠ Zuberec - 31:52; 3.ZŠ M.
Medveckej - 32:12
1.Jablonský Oliver, POH Trstená - 510; 2.Kubek Peter,
R. Dilonga - 500; 3.Bútora Miloš, Nižná - 495

1.ZŠ POH Trstená - 35:14; 2.ZŠ Nižná - 35:81; 3.ZŠ
Brezovica - 36:24
1.Finíková Lucia, R. Dilonga - 421; 2.Belopotočanová Petra,
Zuberec - 420; 3.Bexicová Kristína, M.Medveckej - 415

1.Belopotočan Tomáš, Zuberec - 80,0; 2.Skurčák
Adam, Nižná - 73,0; 3.Podstrelený Dávid, Nižná - 66,0

1.Belopotočanová Petra, Zuberec - 51,0; 2.Jurinová Erika,
Zuberec - 44,0; 3.Pakosová Eliška, Brezovica - 40,0

1.Jablonský Oliver, POH Trstená - 58; 2.Polákovič
Juraj, POH Trstená - 46; 3.Socha Tomáš, Nižná - 46

1.Loneková Lenka, POH Trstená - 53; 2.Kvaková Soňa,
Medvedzie - 53; 3.Juanová Janka, POH Trstená - 41

Celkové poradie
Chlapci
1. ZŠ s Mš Nižná - 739
2. ZŠ Trstená - 688
3. ZŠ s MŠ Zuberec - 669
4.ZŠ M. Medveckej - 660
5. ZŠ s MŠ Liesek - 467
6. ZŠ R.Dilonga Trstená - 402
7. ZŠ s MŠ Habovka - 388
8. GHM Trstená - 381
9. ZŠ s MŠ Vitanová - 320
10. ZŠ s MŠ Hladovka - 276
11. ZŠ s MŠ Brezovica - 253

Dievčatá
1. POH Trstená - 652
2. ZŠ s MŠ M. Medvecká - 556
3. ZŠ s MŠ Zuberec - 534
4. ZŠ s MŠ Nižná - 444
5. GHM Trstená - 356
6. ZŠ s MŠ Brezovica - 339
7. ZŠ R.Dilonga Trstená - 317
8. ZŠ s MŠ Liesek - 226
9. ZŠ s MŠ Hladovka - 165

Majstrovstvá kraja v atletike
Vo štvrtok 4.6.2015 sa v nádhernom športovom areáli v Rabči
uskutočnili majstrovstvá kraja
v atletike základných škôl. Zúčastnili sa ich víťazné družstvá

z jednotlivých okresov nášho kraja a víťazi jednotlivých
disciplín v okresných kolách,
pokiaľ neboli členmi víťazných
družstiev. Našim žiakom sa opäť

Nižnianske ozveny Ročník 32/číslo 3/August 2015

veľmi darilo a obsadili celkove ský Leo, Vasek Šimon a tréner
Marián Klimčík.
krásne 2.miesto.
Školu reprezentovali: Skurčák Ďakujeme za vzornú reprezentáAdam, Podstrelený Dávid, Mar- ciu a prajeme veľa ďalších šporcoň Noe, Kurčina Adam, Šan- tových úspechov.
-mkgala Filip, Bútora Miloš, Socha
Tomáš, Kanderka Filip, Dedin-
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Úspešné vystúpenia starších žiačok
Do súťaže družstiev sú prihlásené aj staršie žiačky. V jednotlivých kolách podávali dievčatá
veľmi dobré výsledky. Dosiahli
niekoľko popredných umiestnení
a vytvorili si aj kvalitné osobné

Lenka Bažíková (2000): hod dis- koch zúčastňovala mimo súťaž aj
kom - 22,26m 2.miesto,
beh Kristína Vodičková (1999), ktorá
na 60m - 8,88s 9.miesto
vo svojej najsilnejšej disciplíne
v hode oštepom dosiahla výkon
rekordy. Z najlepších výkonov
Lucia Latková (2001): beh na 34,82m a vytvorila si tak kvalitvyberáme:
60m – 8,90s 10.miesto, skok do ný osobný rekord. Na majstrovstvách Slovenska by týmto výkoLucia Jurinová (2000): hod dis- diaľky – 434cm 4.miesto
nom obsadila 5. miesto.
kom – 23,17m 2.miesto; hod ošVekom už dorastenka sa na prete-litepom - 23,14s 3.miesto

Medailová žatva nižnianskych atlétov
V sobotu 20. júna sa v Dubnici
nad Váhom uskutočnili majstrovstvá stredoslovenského
atletického zväzu v atletike v
kategórii starších žiačok a dorasteniek aj za účasti atlétok z
Nižnej. Dievčatá pokračovali
v kvalitných výkonoch z pred-
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chádzajúcich pretekov v súťaži družstiev. Svoju tréningovú
snahu premietli do zisku troch
medailí..
Výsledky - Staršie žiačky:
Lenka Bažíková (2000): hod

diskom - 24,34m 3.miesto, beh
na 60m - 9,08s 12.miesto
Lucia Jurinová (2000): hod
oštepom - 25,81s 2.miesto, hod
diskom - 21,72m 4.miesto, vrh
guľou - 8,03m 8.miesto

károv obsadil v hode kriketovou loptičkou výborné druhé
miesto kvalitným výkonom
55,08m. Druhú medailu získal
Philip Ďuriník, ktorý v skoku
do výšky výkonom 145cm obsadil tretie miesto.
Výsledky - Mladší žiaci:

Výsledky - Dorastenky:

PhilipĎuriník (2002): skok do
výšky - 145cm 3.miesto, skok
do diaľky - 434cm 7.miesto

Kristína Vodičková (1999):
hod oštepom 33,51m 1.miesto,
vrh guľou - 8,69m 4.miesto

Jakub Kepšta (2002): hod kriketkou - 55,08m 2.miesto, skok
do diaľky - 413cm 11.miesto

Na sobotňajšie úspechy dievčat nadviazali chlapci v nedeľu 21. júna na majstrovstvách
Slovenska mladších žiakov
v Skalici. V silnej a početnej
konkurencii atlétov z celého
Slovenska si chlapci z Nižnej
vybojovali dve medaily. Jakub
Kepšta v konkurencii 38 prete-

Ďalšie preteky čakajú našich
atlétov na jeseň, kedy sa uskutočnia posledné kolá v súťaži
družstiev, majstrovstvá Slovenska starších žiakov a žiačok a Európske atletické hry v
Brne, ktorých sa zúčastníme
už po siedmykrát.
-li-
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Spoločenská rubrika
Narodenie detí:

Odišli od nás:

Matej Bolibruch, 12.05.2015
Sebastián Ján Kulošťák, 05.06.2015
Tomáš Lonek, 08.06.2015
Ivana Homolová, 21.06.2015
Dominika Sirotová, 13.7. 2015

Martin Póša, 20.04.2015, 27-ročný
Dušan Franek, 23.04.2015, 73-ročný
Ondrej Dedinský, 08.05.2015, 87-ročný
Ľudmila Kubošová, 12.05.2015, 87-ročná
Ing. Estera Červenková, 17.05.2015, 72-ročná
Terézia Dedinská, 30.05.2015, 80-ročná
Vladimír Degan, 08.07.2015, 79 ročný
Žofia Kubošová, 11.07.2015, 78-ročná
Jana Cvachová, 13.07.2015, 48 ročná
Vladimír Uher, 13.07.2015, 71 ročný
Dušan Pilarčík, 24.07.2015, 54 ročný

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

Odpočívajte v pokoji!

Sobáše

Blahoželáme:

Kamil Kocourek – Mária Bieliková, 27.06.2015
Tomáš Reis – Marianna Žuffová, 04.07.2015
Branislav Kubík – Alexandra Dedinská, 25.07.2015
Ing. Pavel SvačinaPhD – Mgr. Zuzana Ficeková, 01.08.2015
Martin Babinský , Jana Bobáková, 23. 5. 2015
Milan Chomo, Mgr. Emília Bernátová, 9. 5. 2015
Filip Ferulík, Veronika Kondelová, 25. 4. 2015
Jozef Lališ, Lenka Hrkľová, 13. 6. 2015
Ján Kajan, Mgr. Jana Gočalová, 4. 7. 2015
Matúš Horníček, Nikola Bútorová, 18. 7. 2015

V mesiacoch máj 2015 – júl 2015 sa
významných životných jubileí dožili títo
naši spoluobčania:
55 rokov
Dedinský Anton, Zemianska Dedina 54
Dedinský Jaroslav, Orličie 759
Flonteková Zdena, Matúškova 465
Gaššo Anton, Zemianska Dedina 7
Hulejová Štefánia, Partizánska 99
Medvecký Jozef, Mieru 255
Mikulášik Marián,
Podroužková Blanka, Hattalova 478
Ing. Raška Jaroslav, Zemianska Dedina 36
Reguly Juraj, Sama Chalupku 520
Regulyová Viera, Nová doba 502
Zubák Ľubomír, Železničná 352
60 rokov
Adamcová Júlia, Mieru 248
Britaňáková Jolana, Matúškova 465
Kratoň Július, Vintiška 120
Kubasová Antónia, Orličie 755
Melko Ján, Šoltésovej 643
Mgr. Polčicová Terézia, Nová doba 502
Žáková Edita, Štúrova 419
Žuffová Anna, Zemianska Dedina 5
65 rokov
Branický Marián, Jesenského 637
Dedinský Ľubomír, Na Ostrvke 739
Dekanovský Peter, Nová doba 491
Fuček Milan, Hviezdoslavova 348
Huba Juraj, Za mostom 530
Hučala Ján, Hviezdoslavova 194
Kovaliková Irena, Zemianska Dedina 8
Kozáčiková Mária, Jesenského 636
Ing. Laurinčík Ladislav, Orličie 743
Matkuliaková Marta, Zemianska Dedina 28
Pavčo Klement, Na Ostrvke 732
Ševčíková Anna, Nová doba 500
Zsabková Mária, Hviezdoslavova 38

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

70 rokov

85 rokov

Babnič Ľubomír, Mila Urbana 134
Brodňanová Božena, Tajovského 611
Kuráň Štefan, Nová doba 498
Leginusová Margita, Na Ostrvke 737
Mihoková Gizela, Hattalova 476
Uherová Marta, Železničná 366
Vilčinská Anna, Matúškova 468

Kavuliaková Terézia, Tomanoczyho 372
Petričková Mária, Železničná 383

75 rokov
Ing. Bulla Ferdinand, Hattalova 475
Franko Vladimír, Hviezdoslavova 319
Knap Jozef, Sama Chalupku 543
Vilčinská Helena, Hattalova 473
Zimaňová Antónia, Hattalova 477
Žuffa Tomáš, Zemianska Dedina 23

90 rokov
Kubinec Jozef, Jána Hollého 590
92 rokov
Žuffová Mária, Hviezdoslavova 170

80 rokov
Gombáriková Albína, Matúškova 464
Korček Ján, Závodná 460
Letko Alojz, Nová doba 503
Molitoris Dušan, Nová doba 499
Ing. Pastirčin Anton, Nová doba 491
Tomaga Štefan, Nová doba 487
Vavrečanová Irena, Družstevná 517
Vlčák Dionyz, Nová doba 487
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Našim jubilantom prajeme všetko len
to najlepšie, zdravie, šťastie a spokojnosť. Hodne životného elánu do ďalších úspešných rokov Vášho života.
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KRÍŽOVKA PRE ČITATEĽOV NIŽNIANSKYCH OZVIEN

Vylúštenie krížovky zasielajte na adresu: noviny@nizna.sk alebo na adresu Nižnianske ozveny, Obecný úrad Nižná. Prosíme zasielateľov
mailov, aby napísali do správy svoje meno a adresu, inak mail nebude akceptovaný.Výherca obdrží od OcÚ vecnú cenu. Znenie krížovky z čísla 1/2015: „Vždy ma priťahovali vydaté ženy“. Vylosovanou výherkyňou sa stáva p. Lenka Jančoková z ulice Hattalova 1020/7.
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