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Prajeme Vám pokojné Vianoce a úspešný Nový rok!
Vianočná nálada už panuje v celej obci. Všetci si užívame posledné dni v roku a začíname bilancovať, čo sa
nám podarilo a čo plánujeme do ďalšieho roka. Aj starosta obce zhodnotil rok a predstavil svoje plány.

Samospráva

Čarovná Flauta

Báseň Ostražica

Novozvolený starosta a obecné zastupiteľstvo zložilo sľuby.
Na ustanovujúcom zasadnutí zriadilo komisie a zvolilo ich
predsedov.

Nižná bola opäť dejiskom celoslovenskej súťaže v hre na dychových
drevených nástrojoch. 17. ročník
prilákal takmer stovku účinkujúcich a významný počet účastníkov.

Báseň o vrchu týčiacom sa nad
našou obcou bola významne ocenená v medzinárodnej súťaži Chalupkovo Brezno. Verše o Ostražici
sú z dielne spisovateľky Margity
Kuchčákovej.
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Fotografiami do minulosti...
Aj takto kedysi vyzerala Nižná počas Vianoc a zimného obdobia.
Máte aj vy zaujímavé staré fotky našej obce? Budeme radi ak sa o ne s nami podelíte.

foto archív: Miloš Žák
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Milí čitatelia,
Vôňa ihličia
Udalosti majú svoje arómy. Na Vianoce pre mňa od detstva bola príznačná
vôňa ihličia. Ako keď vôňa pečených buchiet vyvoláva obraz Rúfusovej matky, ktorej „do kvásku slzy padajú“.
Vždy som sa tešil, že keď v predvianočnom čase vojdem do bytu, zacítim
vôňu čerstvej chvojiny. Áno, mávali sme aj stromček umelohmotný, ale
kdesi v izbe musela vždy vyžarovať aspoň kytica ihličnatých konárikov.
Pred mesiacom som vstúpil do miestnosti, kde už bola vianočná výzdoba.
(Prečo sa vlastne tak ponáhľali?) Všetko, čo sa dalo, bolo obalené striebristou akože čečinou z umelej hmoty. Stromček bol z plastov, kvety z plastov...
Zvláštny svet. Nevoňavý. Možno už pripravený na nástup nových generácií
so srdcami z plastov. Tie tomu snáď budú rozumieť.
Ale keď som tam pozrel na dieťa v jasličkách, zdalo sa mi, že nechápavo
krúti hlavou.
-jb-
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Milí spoluobčania!
V snahe zlepšiť naše spoločné obecné noviny vás vyzývame, aby ste sa
zapájali do ich tvorby. Nižnianske ozveny sú hlavne o nás a pre nás, preto
radi uverejníme vaše podnety, postrehy, články či inú tvorbu. Príspevky zasielajte na sefredaktor@nizna.sk.
Podmienky uverejnenia príspevkov: text s nadpisom a menom autora textu
(v prípade titulu uveďte aj ten) v dokumente word. Obrázky, prosím, posielajte v originálnej kvalite, minimálne 1MG (formát jpg) z fotoaparátu, prípadne mobilného zariadenia a to v prílohe e-mailu. Fotky nijak neupravujte. Kto
by mal zároveň chuť prispievať pravidelne do novín a chcel by sa zúčastňovať na ich celkovej tvorbe, nech nás kontaktuje.
Uzávierka príspevkov do najbližšieho čísla je 10. 4. 2019, po tomto termíne
nebude možné prijať vaše príspevky.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Grafická úprava
Be Story - Terézia Drozdová
Tlač
Tlačiareň Kubík s.r.o., Námestovo

Upozornenie!
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy príspevkov, najmä textov, v ktorých
sa vyskytujú vulgárne slová, osočujúce údaje, gramatické chyby. Redakcia
tiež nezaručuje uverejnenie neaktuálnych článkov, informácií
a nekvalitných fotografií.
-rr-
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Na rovinu so starostom
...odpovede starostu obce na otázky občanov. Reakcie a názory k dôležitým udalostiam štvrťroka. V tomto čísle o výsledkoch volieb či novom obecnom elektromobile.

November sa niesol v znamení volieb a Vy ste sa
stali staronovým starostom. Tento post budete
zastávať po tretí raz. Ako
hodnotíte uplynulé volebné obdobie?
Nie je dôležité ako ho hodnotím ja, ale ako ho zhodnotili ľudia vo voľbách.
Ja som hrdý na to, že ma
poslali do ďalšieho volebného obdobia a dúfam, že
bude také úspešné ako
boli predchádzajúce dve.
Zo samotných akcií, ktoré
sme robili je ťažko povedať,
ktorá bola najlepšia, lebo
je ich strašne veľa. Nižná
je preslávená dobrými akciami. Na druhej strane si
myslím, že najlepšie veci
sa nespravili a zároveň dúfam, že nové zastupiteľstvo
dá týmto veciam zelenú.
Znamená to, že môžete
nadviazať na prácu, ktorú
ste začali. V čom plánujete
pokračovať? Resp. aké sú
Vaše ďalšie plány?
Chcem konečne postaviť
garáže, konečne dorobiť
štadión - čiže budovy, zázemie štadióna a oplotenie.
Tiež chcem postaviť športovú halu. Do nej sa pustíme hneď budúci rok
a
predpokladám, že
do konca volebného ob-

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

Betónový základ pod prahmi na brehoch rieky Oravy sa bude vstrekovať
modernou technológiou.
dobia sa tam už bude hrať.
To sú také najväčšie plány,
najväčšie výzvy. Ale popritom sa budú prerábať parkoviská a čakajú nás veľké práce na inžinierskych
sieťach. Tie ideme stavať
z vlastných peňazí, pretože
tí čo ich majú robiť, nestíhajú tempu obce.

betónový základ. Váhostav
sa s tým však vysporiadal
tak, že budú betónový základ pod prahmi vstrekovať
nejakou modernou technológiou. Preto vznikli aj
tie velikánsky jamy v „Ručungu“. Takže dúfam, že to
neoddiali realizáciu, a že
v šiestom mesiaci budeme
jazdiť už po novom moste.

Ako sa vyvíja situácia ohľadom mosta? Aké sú vyhliadky na nový rok?
Padli trestné oznámenia
v súvislosti s voľbami?
Každý týždeň nám posielajú správu o vykonaných Áno, padli trestné oznámeprácach na moste, a to veľ- nia. Dokonca som rád, že
mi vzorne. Viem, že sa tam niektorí sa pod ne konečne
našiel jeden problém, a to podpísali.
je to, že prahy na brehoch
rieky mali byť betónové a Obec ešte pred voľbami
nie sú. Dokonca nemajú ani dostala elektromobil. Od-

kiaľ ho dostala? Pre koho
je a kto ho bude spravovať?
Obec Nižná v spolupráci so Žilinskou univerzitou
získala ako jediná dedina na Slovensku, dotáciu
na nákup elektromobilu.
Išlo o výzvu z envirofondu
pre samosprávy. Automobil
v hodnote 30.000,- eur
nás stál 1.500,-eur. Ja som
veľmi rád, že nám to vyšlo.
Bude slúžiť predovšetkým
pre úradné účely. Prakticky
je to úradné vozidlo, ktoré jazdí na elektrický prúd,
s dojazdom 300 km. Zatiaľ
ho využívam najviac ja, čo
ale aj znamená, že na ňom
najviac ušetrím.
-rr-
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Príhovor starostu

Vážené pani poslankyne,
vážení páni poslanci, vážení hostia, milí spoluobčania,
dámy a páni!
Blahoželám
Vám
pani
poslankyne a páni poslanci
obecného zastupiteľstva k
zloženiu sľubu a k začatiu výkonu mandátu v samospráve
našej obce. Stojí pred Vami i
mnou zodpovedná, nie ľahká, ale aj radostná práca pri
správe veci verejných volebného obdobia 2018 – 2022.
Ako sa jej zhostíme, ako
bude prebiehať a aké budú
jej výsledky, záleží od nás
všetkých, od našej spolupráce, od vzájomného rešpektovania sa, od úcty k názoru
toho druhého pri hľadaní a
presadzovaní
spoločného
dobra.
Zároveň ďakujem bývalým
poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí spravovali veci
verejné našej obce, podľa
svojho vedomia a svedomia
a snažili sa povzniesť ju ako
po stránke materiálnej, tak aj
duchovnej a spoločenskej na
vyššiu úroveň.
Uplynulé 4 roky a aj výsledok volieb opäť ukázali,
akou cestou chce a zároveň nechce drvivá väčšina
občanov našej obce kráčať,
aký volebný program chce
Nižná podporovať. Nedá mi
opäť spomenúť praktiky mojej opozície v predvolebnom
boji. Som presvedčený, že
väčšina občanov, ktorá ma

nevolila sú slušní a pracovití ľudia. Predstavitelia tejto
opozície však mimoriadne
neslušným spôsobom predstavovali Nižnú v nedobrom
svetle. Tie takzvané skutočnosti a trestné oznámenia,
ktoré sa proti mne povymýšľali sa jednoduchým spôsobom dali vysvetliť alebo riešiť. Týmto ľuďom je však asi
zbytočné niečo vysvetľovať
a niektorí dokonca o to ani
nestoja, len sú apriori proti
všetkému. Vyzývam preto
všetkých na spoluprácu a aj
diskusiu počas celého volebného obdobia a nielen
tesne pred voľbami. Som
spokojný, že aj pri výbere
poslancov Nižňanci vo väčšine uvažovali triezvo a vybrali
si kolektív poslancov, ktorý
má veľké predpoklady pracovať a hlavne spolupracovať pri svojom rozhodovaní v
prospech rozvoja Nižnej.
Nižná zvyšuje svoj potenciál na bývanie, podnikanie i
oddych. Sú tu vybudované
takmer všetky inžinierske siete a ich kapacita sa rozširuje
a naďalej bude rozširovať.
Územný plán obce, ktorý bol
schválený na začiatku uplynulého volebného obdobia
doslova nakopol všestranný
rozvoj v Nižnej. Dnes budeme schvaľovať ďalšiu časť
procesu obstarávania nového dodatku alebo rozšírenia
územného plánu, čo bude
ďalším impulzom na ďalší
rozvoj našej obce. V obci je
spoločenský život, kultúra i šport na vysokej úrovni,

vďaka rôznym organizáciám
i jednotlivcom vyvíjajúcich
činnosť v rôznych oblastiach.
Máme tu mnoho šikovných
podnikateľov, úspešných remeselníkov a živnostníkov.
Myslím, že máme perfektnú
spoluprácu s farnosťou a s
pánom farárom. A mohol by
som menovať ďalšie a ďalšie
odvetvia, skupiny a jednotlivcov, ktorí aktívne prispievajú
k lepšiemu životu v obci.

zodpovedne a so cťou chopili. Dôvera, ktorú sme od občanov – voličov v ostatných
voľbách dostali nás k tomuto
kroku na 4 roky zaväzuje. Nepremárnime ju! Nehazardujme s ňou! Boj medzi nami by
obec nesmierne obmedzoval
a brzdil. Zahoďme za seba
rôzne ohovárania a škriepky
z predvolebných kortešačiek
a internetových stránok a
začnime hneď teraz napĺňať
sľuby a predsavzatia, s ktorými sme pred občanov predstupovali. Na ich plnenie sme
od voličov dostali mandát. K
takejto zodpovednosti sa ja
hlásim. K takejto spolupráci
pozývam aj Vás, ako aj ďalšie orgány a organizácie obcou zriadené. Mám na mysli
predovšetkým zástupcu starostu obce, obecný úrad a
úradníkov na nadštandardnej
úrovni pod vedením kvalitného prednostu, ako výkonný
orgán obecného zastupiteľstva i starostu obce, hlavného kontrolóra, rozpočtové
organizácie obce, občianske
združenia, politické strany,
cirkevné, charitatívne a náboženské organizácie, spoločenské, kultúrne, športové
a záujmové organizácie sídliace alebo vyvíjajúce činnosť
na území našej obce. Všetkých pozývam ku vzájomnej
a obojstranne prospešnej
spolupráci.

Je potrebné, vážené novozvolené OcZ, milí spoluobčania, aby sme prednosti a
aktivity našej obce, tie tradičné i novozaložené aj naďalej upevňovali a rozvíjali,
aby sme sa nimi obohacovali
navzájom my občania tejto
obce a aby sme nimi potešili
Záverom prečítam najťažší
a povzbudili aj našich hostí.
odstavec môjho príhovoru.
Dovoľte mi vysloviť prosbu.
Naša obec je ako možno
Vám osobitne. Vám jednotlivväčšina iných obcí silne pocom, mojim známym, priatelarizovaná v názorovej rozľom, kamarátom, mojej rodidielnosti na výkon obecnej
ne, deťom a manželke, ktorí
samosprávy. Dúfam, že spolu
mi rôznou mierou, podľa svos Vami budeme túto polarijich možností, nezištnou pozáciu postupne odstraňovať
mocou i radami pomáhate a
a skôr naopak využívať ju k
naďalej môžete pomôcť niesť
všeobecnému rozvoju.
bremeno úradu, do ktorého
som bol opätovne ustanoveVážené pani poslankyne, váný. Buďte prosím aj naďalej
žení páni poslanci, prosperita
mojou duchovnou, morálnou
a blaho tejto obce ako celku
i telesnou oporou. Vytvárajte
i jej občanov ako jednotlivmi aj do budúcna pri správe
cov, to je najdôležitejšia i najvecí verejných, pokojné praťažšia úloha, ktorú v dnešný
covné a rodinné zázemie.
deň berieme na svoje pleNašou spoločnou odmenou
cia. Vyzývam a žiadam Vás
bude radostnejší a krajší život
pred občanmi obce i pred
v našej obci. V tom nech nám
našimi hosťami, aby sme sa
všetkým pomáha Pán Boh.
spoločne, dva najdôležitejšie orgány obce tejto úlohy aj
-jr-
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Výsledky komunálnych volieb 2018
Z 3 303 oprávnených voličov sa na hlasovaní v komunálnych voľbách zúčastnilo 1 962. K volebným urnám teda
prišlo 59,40 % ľudí, čo je oproti ostatným komunálnym voľbám pokles o 6,6 %. Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 1 922. A počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1 930.

Foto: Karol Bača

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nižná
P.č.

Kandidát

Politická strana

Počet hlasov

1.

Ing. Jaroslav Rosina

Nezávislý kandidát

1220 = 63,2%

2.

Ing. Martin Lukaščík

Nezávislý kandidát

710 = 36,8%

Počet hlasov

Ing. Jaroslav Rosina

1220 hlasov

Ing. Martin Lukaščík

710 hlasov
0
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1000

Historický prehľad: Starostovia obce Nižná

2006

Eugen Dedinský (NEKA)

2014

Ing. Jaroslav Rosina (NEKA)

2010

Ing. Jaroslav Rosina (NEKA)

2018

Ing. Jaroslav Rosina (NEKA)

Zoznam zvolených poslancov
P.č.

Kandidát

Politická strana

Počet hlasov

1.

Agáta Ličková

KDH

435

2.

Mgr. Marek Reguly

KDH

403

3.

Mgr. Roman Kašuba

NEKA

382

4.

Jozef Virostko

SNS

335

5.

Rastislav Brčák

KDH

270

6.

Ing. Martin Lukaščík

NEKA

263

7.

Martin Žuffa

NEKA

258

8.

Ing. Martin Nákačka

NEKA

254

9.

Ján Mišík

KDH

237

10.

PeadDr. Stanislava Opátová

NEKA

201

5- KDH; 5- NEKA; 1- SNS

1500
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Počet hlasov - okrsok č.1

1. Ing. Martin Lukaščík

263 hlasov

2. Martin Žuffa

258 hlasov

3. Ing. Martin Nákačka

254 hlasov

4. Mgr. Jana Černá

234 hlasov

5. Jozef Labdík

176 hlasov

6. Mgr. Mária Habovštiaková

159 hlasov
0
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200

300

Počet hlasov - okrsok č.2

1. Agáta Ličková

435 hlasov

2. Mgr. Marek Reguly

403 hlasov

3. Mgr. Roman Kašuba

385 hlasov

4. Jozef Virostko

335 hlasov

5. Mgr. Tatiana Petrovičová

260 hlasov

6. Mgr. Jozef Daňo

252 hlasov
0
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400
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Počet hlasov - okrsok č.3

1. Rastislav Brčák

270 hlasov

2. Ján Mišík

237 hlasov

3. PaedDr. Stanislava Opátová

201 hlasov

4. Anton Hlavaj

200 hlasov

5. Ing. Jaroslav Rosina

187 hlasov

6. Mgr. Tibor Šándor

170 hlasov

7. Andrej Brčák

146 hlasov

8. Ing. Jaroslav Bača

141 hlasov

9. Ing. Marek Bučka

136 hlasov

10. Tomáš Kachút

95 hlasov

11. Mgr. Slávka Bandíková

86 hlasov
0

100

200

300

100

150

Počet hlasov - okrsok č.4

1. Ján Bolibruch

122 hlasov

2. Ing. Marián Bulla

20 hlasov
0

50
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej
konaného dňa 5. decembra 2018 v zasadačke OcÚ.
republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy a pri
výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva
ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a
svedomia.“
Desať poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili sľub podpisom
pod text sľubu.
K bodu č. 6 - Vystúpenie starostu.

Prítomní: Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda – prednosta OcÚ,
predseda a členovia miestnej
volebnej komisie, Jozef Žák –
riaditeľ Technických služieb
Nižná.
Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Agáta Ličková,
Ing. Martin Lukaščík,
Ján
Mišík, Ing. Martin Nákačka,
PaedDr. Stanislava Opátová,
Mgr. Marek Reguly, Jozef Vírostko, Martin Žuffa.
Hostia: Mgr. Ľubomír Ivan –
riaditeľ ZŠ s MŠ v Nižnej, Andrej Brčák, obyvatelia Obce
Nižná.
Mgr. Roman Kašuba a hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Kurcinová vopred ohlásili
svoju neúčasť zo zdravotných
dôvodov.
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia.
Starosta obce Ing. Jaroslav
Rosina zvolal ustanovujúce
zasadnutie OcZ v zmysle §
12 ods. 1 tretia veta zákona
SNR č. 369/1990 Zb. Na úvod
zasadnutia odznela štátna
hymna Slovenskej republiky.
Starosta obce privítal prítomných na ustanovujúcom zasadnutí OcZ, následne konštatoval, že z 11 zvolených
kandidátov na
poslancov
OcZ je prítomných 10, čo je
nadpolovičná účasť a zasad-

Starosta obce Ing. Jaroslav
Rosina predniesol slávnostný príhovor, kde poďakoval
za spoluprácu poslancom a
nutie obecného zastupiteľ- vzali na vedomie výsledky poslankyniam predchádzastva je uznášaniaschopné.
voľby starostu obce a volieb júceho OcZ, organizáciám,
do obecného zastupiteľstva.
partnerom a Farskému úradu
K bodu č. 2 - Určenie zapisov Nižnej. Prítomných vyzval
vateľa a overovateľov zápis- K bodu č. 4 - Zloženie sľu- na diskusiu, spoločnú sponice.
bu novozvoleného starostu luprácu, rozvoj obce a takobce.
tiež zodpovedné vykonávaStarosta obce za overovatenie poslaneckého mandátu.
ľov navrhol poslankyňu Agá- Novozvolený starosta obce V príhovore starosta obce
tu Ličkovú a poslanca Ing. Nižná Ing. Jaroslav Rosina spomenul aj predvolebnú
Martina Lukaščíka, za zapi- zložil sľub v znení:
kampaň, ktorá bola náročná
sovateľku Veroniku Latkovú.
z dôvodu, že v rámci kampaPoslanci nepredložili iný ná- „Sľubujem na svoju česť a ne boli na jeho osobu podané
vrh.
svedomie, že budem riadne trestné oznámenia. V závere
plniť svoje povinnosti, ochra- starosta obce poďakoval svoHlasovanie: prítomní: 10.
ňovať záujmy obce a Slo- jim rodinným príslušníkom a
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák, venskej
republiky. Ústavu blízkym priateľom, aby mu poA. Ličková, Ing. M. Lukaščík, Slovenskej republiky, ústav- máhali niesť bremeno vedenia
J. Mišík, Ing. M. Nákačka,
né zákony, zákony a ostatné úradu. Poslanci OcZ vzali na
PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. všeobecne záväzné právne vedomie vystúpenie novozvoReguly, J. Virostko, M. Žuffa. predpisy budem pri výkone leného starostu obce.
Proti: 0. Zdržal sa: 0.
svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlep- K bodu č. 7 - Schválenie
K bodu č. 3 - Oznámenie šieho vedomia a svedomia“, programu ustanovujúceho
výsledkov voľby starostu a čo potvrdil svojim podpisom. zasadnutia a návrhovej kovolieb do obecného zastupi- Následne novozvolený sta- misie.
teľstva a odovzdanie osved- rosta obce prebral insígnie a
čení o zvolení novozvolené- vedenie prvého zasadnutia Starosta obce Ing. Jaroslav
mu starostovi a poslancom nového obecného zastupiteľ- Rosina oboznámil prítomných
novozvoleného obecného stva.
poslancov s predloženým
zastupiteľstva.
programom, pričom
navrK bodu č. 5 - Zloženie sľubu hol zaradiť bod „Schválenie
Prednosta OcÚ JUDr. Jo- poslancov novozvoleného odmeny zástupcu starostu
zef Šveda oznámil výsledky obecného zastupiteľstva.
obce a schválenie odmien
voľby starostu obce Nižná a
pre poslancov, predsedov kovýsledky volieb do obecné- Starosta obce Ing. Jaroslav misií a členov komisií (poslanho zastupiteľstva za okrsok Rosina prečítal znenie sľubu cov a neposlancov) za III. a
č. 1 – č. 4. Predseda miestnej poslanca v znení:
IV. štvrťrok 2018“. Zároveň dal
volebnej komisie Daniel Kormožnosť poslancom OcZ
čuška odovzdal osvedčenia „Sľubujem na svoju česť a doplniť program zasadnutia.
o zvolení novozvolenému svedomie, že budem riad- Poslanec Ján Bolibruch nastarostovi obce a poslancom ne plniť svoje povinnosti, vrhol doplniť bod Zriadenie
novozvoleného
obecného ochraňovať záujmy obce, do- Občianskeho výboru Zezastupiteľstva. Poslanci OcZ držiavať Ústavu Slovenskej mianska Dedina. Prednosta
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OcÚ odpovedal, že o tomto návrhu sa bude hlasovať
v rámci bodu č. 17 Zriadenie
komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich predsedov. Zo strany prítomných
neboli podané ďalšie návrhy.
Následne dal hlasovať o doplnenom programe zasadnutia.
Hlasovanie: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
Zdržal sa: 0.
Obecné zastupiteľstvo sa riadilo týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
3. Oznámenie
výsledkov
voľby starostu a volieb do
obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení
zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom
novozvoleného obecného
zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov
novozvoleného obecného
zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie
programu
ustanovujúceho zasadnutia a návrhovej komisie
8. Poverenie na zástupcu
starostu obce
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý
bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
10. Určenie a schválenie sobášiacich
11. Určenie a schválenie platu
starostu obce
12. Odmeny pre poslancov,
predsedov komisií a členov komisií (poslancov a
neposlancov) za III. a IV.
štvrťrok 2018
13. VZN Obce Nižná o dani z
nehnuteľností na rok 2019
14. VZN Obce Nižná o miestnych daniach na rok 2019
15. VZN Obce Nižná o poplatku za komunálny odpad
na rok 2019
16. Schválenie členov Rady
školy ZŠ s MŠ v Nižnej a
Rady školy ZUŠ Vendelína
Habovštiaka v Nižnej
17. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba
ich predsedov
18. Diskusia
19. Záver.

Starosta obce nominoval do
návrhovej komisie poslanca
Martina Žuffu a Rastislava
Brčáka. Poslanec Rastislav
Brčák upresnil úlohu návrhovej komisie. Prednosta OcÚ
JUDr. Jozef Šveda doplnil, že
úloha návrhovej komisie je v
zmysle rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
v Nižnej.
Hlasovanie: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
Zdržal sa: 0.
K bodu č.8 - Poverenie na zástupcu starostu obce.
Starosta
obce
poveruje
poslanca Jána Mišíka zastupovaním starostu obce.
Poslanci OcZ to vzali na vedomie.
K bodu č.9 - Poverenie
poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov poslanci OcZ hlasovaním poverujú poslanca
OcZ, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Do
rozpravy sa prihlásil poslanec
Jozef Virostko, ktorý navrhuje Mgr. Romana Kašubu. Starosta obce navrhol poslanca
Jozefa Virostku ako najdlhšie
pôsobiaceho poslanca v OcZ.
Poslanec Jozef Virostko nomináciu prijal.
Hlasovanie: prítomní: 10.
Za 9: J. Bolibruch, R. Brčák, A.
Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, M. Žuffa. Proti: 0. Zdržal sa
1: J. Virostko.
K bodu č. 10 - Určenie a
schválenie sobášiacich.
Prednosta OcÚ navrhol ako
sobášiacich starostu obce
Ing. Jaroslava Rosinu a zástupcu starostu obce Jána
Mišíka, pričom sobášne dni
sa stanovili na pondelok až
sobota. Poslanci OcZ nepredložili iný návrh.
Hlasovanie: prítomní: 10.

Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
Zdržal sa: 0.
K bodu č.11 - Určenie a
schválenie platu starostu
obce.
Prednosta OcÚ JUDr. Jozef
Šveda informoval, že mesačný plat starostu sa určuje
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve za
predchádzajúci
kalendárny
rok a zákonom stanoveného
násobku + percentuálne zvýšenie. Mesačný plat starostu obce Nižná bol schválený
na ustanovujúcom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v
Nižnej dňa 27.11. 2014 vo výške
2 584,-€, t.j. súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
za predchádzajúci kalendárny
rok a 2,17 násobku + percentuálne zvýšenie 44,51%. Odvtedy obecné zastupiteľstvo
o mesačnom plate nerokovalo. Ku dňu 30.11. 2018 bola
priemerná mesačná mzda
zamestnanca v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok 2017 vo
výške 954,-€ a násobok 2,17.
Teda mesačný plat starostu
obce bol ku dňu 30.11. 2018 vo
výške 2 992,-€, t.j. súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok a 2,17 násobku
+ zvýšenie základného platu
starostu obce o 44,51%. Dňa
1.12. 2018 nadobudla účinnosť
novela zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v zmysle ktorej je od 1.12. 2018
zmenený násobok 2,17 na
násobok 2,41 (obec od 3001
do 5000 obyvateľov), čím
došlo ku zákonnému navýšeniu platov starostov a primátorov. Zo zákona sa však
zvýši iba základný plat ďalšie
zvýšenie základného platu
musí schváliť zastupiteľstvo,
pričom starostovi obce už nie
je možné schváliť mimoriadnu odmenu (napr. na ½ rok
činnosti). Teda mesačný plat
starostu obce od 1.12. 2018 je
vo výške 2 300,-€ t.j. súčin
priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a 2,41
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násobku bez zvýšenia základného platu starostu obce
o 44,51%. V prípade zvýšenia
základného platu starostu
obce o 44,51% tak ako mal
schválené pre štyrmi rokmi
by bol mesačný plat starostu
obce od 5.12.2018 vo výške 3
324,-€ v hrubom. Táto suma
predstavuje súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
za predchádzajúci kalendárny
rok a 2,41 násobku a zvýšenie základného platu starostu
obce o 44,51%. Prednosta úradu JUDr. Jozef Šveda zastupiteľstvu doporučuje, aby sa
v rozprave zaoberali aj možnosťou zvýšenia základného
platu starostu obce o 50% z
dôvodu, že už ide o starostovo tretie funkčné obdobie s
tým, že už v týchto 50% by
mal zahrnuté aj preplatenie
nevyčerpanej dovolenky. V
prípade schválenia zvýšenia
základného platu starostu
obce o 50% (teda zvýšenie
o 5,49% oproti tomu ako mal
schválené pred štyrmi rokmi),
by bol plat starostu obce od
5.12. 2018 vo výške 3 450,-€.
Táto suma teda predstavuje
súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a
2,41 násobku a zvýšenie základného platu starostu obce
o 50% (rozdiel +126,-€ oproti predchádzajúcej sume).
Do rozpravy sa
prihlásili
poslanci Rastislav Brčák, Ing.
Martin Lukaščík, Martin Žuffa
a Ing. Martin Nákačka. Poslanec Rastislav Brčák navrhuje,
aby sa odmeny schvaľovali
až po uzavretí a vyhodnotení roka 2018 - čo sa podarilo splniť z úloh stanovených
na rok 2018. Poslanec
Ing. Martin Lukaščík súhlasí
s poslancom Rastislavom Brčákom. Podľa jeho názoru je
základný plat starostu obce
veľmi dobrý. Financie, ktoré by boli priznané starostovi
na zvýšenie platu sa môžu
použiť efektívnejšie, napr. na
inžinierske siete. Ak to bude
možné, v budúcnosti starostovi môžu byť schválené
prémie, príp. zvýšenie platu. Poslanec Martin Žuffa sa
vyjadril, že finančná situácia
obce je veľmi dobrá. Nakoľko platy v štátnej správe sa
zvyšujú, súhlasí s navýšením
platu starostu obce. Poslanec
Ing. Martin Nákačka súhlasí

pokračovanie na str. 10

ŽIVOT V OBCI
so základným platom, pričom
v budúcnosti sa môže plat
starostu prehodnotiť. V prípade, že obec bude mať dobrý
hospodársky výsledok, starostovi obce sa môže schváliť
finančná odmena napr. za ½
rok a rok jeho práce, príp. navýšiť aj o 70%, ak bude na to
dôvod. Pri plate starostu musí
byť flexibilita. Prednosta OcÚ
reagoval, že k platu starostu
by sa poslanci museli pravidelne vracať a to v júni a v
decembri, pričom maximálne
navýšenie je do 60%. Starosta
obce uviedol, že v samospráve nie je možná flexibilita, tu
sa zohľadňuje priemerný zárobok v národnom hospodárstve. Za samosprávu (obec)
hovoria čísla a výsledky. Na
záverečnom účte má obec
nevyčerpané financie a na
základe uskutočnených analýz a auditov je hospodárenie
obce vzorné.

Prednosta OcÚ JUDr. Jozef Šveda informoval, že je
potrebné schváliť paušálnu
odmenu zástupcovi starostu
obce. Návrh je 200,-€ mesačne, pričom už nebude
poberať odmenu za účasť na
zasadnutiach OcZ, za predsedníctvo v komisii ani za
členstvo v ktorejkoľvek komisii. Do rozpravy sa prihlásil
poslanec Martin Žuffa, ktorý sa informoval, či sa jedná
o odmenu v čistom alebo
v hrubom. Prednosta OcÚ
uviedol, že sa jedná o odmenu v hrubom a zároveň informoval prítomných o úlohách
zástupcu starostu obce.

Hlasovanie o plate starostu obce vo výške 3 450,-€
v hrubom, jedná sa o súčin
priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a 2,41
násobku a zvýšenie základného platu starostu obce o
50%: prítomní: 10
Za 4: J. Bolibruch, A. Ličková,
J. Mišík, M. Žuffa. Proti 4: R. Brčák, Ing. M. Lukaščík, PaedDr.
S. Opátová, Mgr. M. Reguly.
Zdržal sa 2: J. Virostko, Ing. M.
Nákačka.

K bodu č. 12 - Odmeny pre
poslancov, predsedov komisií
a členov komisií (poslancov a
neposlancov) za III. a IV. štvrťrok 2018.

Hlasovanie o plate starostu obce vo výške 3 324,-€ v
hrubom, jedná sa o súčin
priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a 2,41
násobku a zvýšenie základného platu starostu obce o
44,51%: prítomní: 10
Za 5: J. Bolibruch, A. Ličková,
J. Mišík, J. Virostko, M. Žuffa.
Proti 3: R. Brčák, Ing. M. Lukaščík, PaedDr. S. Opátová. Zdržal
sa 2: Ing. M. Nákačka, Mgr. M.
Reguly.
O inom návrhu sa nehlasovalo. V zmysle hlasovania má
tak starosta zákonný mesačný plat v hrubom vo výške
2 300,-€, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a 2,41
násobku.

Hlasovanie: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti:0.
Zdržal sa: 0.

A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly J Virostko M Žuffa.Proti: 0.
Zdržal sa: 0.
K bodu č. 14 - VZN Obce
Nižná o miestnych daniach
na rok 2019.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná
o miestnych daniach na rok
2019 bol poslancom vopred
zaslaný na preštudovanie.
Zo strany poslancov neboli
podané pripomienky.
Hlasovanie: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
Zdržal sa: 0.
K bodu č. 15 - VZN Obce Nižná o poplatku za komunálny
odpad na rok 2019.
Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Nižná o poplatku za komunálny odpad
na rok 2019 bol poslancom
vopred zaslaný na preštudovanie. Do rozpravy sa prihlásil
poslanec Jozef Virostko, ktorý v článku 8, bode 1, písm.
e) navrhuje navýšiť zníženie
poplatku z 10% na 25%. Poslanec Ing. Martin Lukaščík sa
informoval na poplatok za
komunálny odpad prerátaný na kg, nakoľko vo VZN sa
uvádza suma na liter. Zo strany poslancov neboli podané
pripomienky.

Predsedovia komisií predošlého obecného zastupiteľstva predložili návrh odmien
pre členov ich komisii. Návrh
odmien nepredložila komisia
výstavby, územného plánovania a dopravy a komisia
športu a starosta navrhol ich
členom a predsedom schváliť
odmenu v plnej výške. Prednosta OcÚ informoval o výške
odmeny pre poslancov, predsedov a členov komisií v rámci predošlého OcZ. Zo strany
prítomných neboli podané Hlasovanie za VZN Obce Nižpripomienky.
ná o poplatku za komunálny
odpad na rok 2019 s pozmeHlasovanie: prítomní: 10.
ňujúcim návrhom poslanca
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák, Jozefa Virostku: prítomní: 10.
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J. Za 9: J. Bolibruch, R. Brčák, A.
Mišík, Ing. M. Nákačka, Paed- Ličková, Ing. M. Lukaščík, Ing.
Dr. S. Opátová, Mgr. M. Regu- M. Nákačka, PaedDr. S. Opály, J. Virostko, M. Žuffa.Proti: 0. tová, Mgr. M. Reguly, J. VirostZdržal sa: 0.
ko, M. Žuffa. Proti: 0 zdržal sa:
J. Mišík.
K bodu č. 13 - VZN Obce Nižná o dani z nehnuteľností na K bodu č. 16 - Schválenie
rok 2019.
členov Rady školy ZŠ s MŠ v
Nižnej a Rady školy ZUŠ VenNávrh Všeobecne záväzného delína Habovštiaka v Nižnej.
nariadenia Obce Nižná o dani
z nehnuteľnosti na rok 2019 Prednosta OcÚ JUDr. Jozef
bol poslancom vopred zasla- Šveda informoval, že Mgr. Joný na preštudovanie. Zo stra- zefovi Daňovi skončil mandát
ny poslancov neboli podané v Rade školy ZŠ s MŠ v Nižpripomienky.
nej a takisto poslancovi Rastislavovi Štecovi a Margaréte
Hlasovanie: prítomní: 10.
Koštialovej v Rade
školy
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák, ZUŠ Vendelína Habovštiaka

v Nižnej. Starosta obce nominuje poslanca Jána Mišíka
do Rady školy ZŠ v Nižnej a
poslancov Mgr. Mareka Regulyho a Ing. Martina Nákačku do Rady školy ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej. Do
rozpravy sa prihlásili poslanci
Rastislav Brčák a Jozef Virostko.Poslanec Rastislav Brčák
sa informoval, či je potrebné
do rady škôl delegovať rovnakých členov. Prednosta
obce odpovedal, že členovia
rady škôl ostávajú bez zmeny. Potrebné je len schváliť
náhradníkov za členov, ktorí neboli vo voľbách zvolení
za poslancov OcZ. Poslanec
Jozef Virostko sa vyjadril, že
ako člen Rady školy pri ZŠ s
MŠ v Nižnej sa nezúčastnil
na posledných troch ich zasadnutiach z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Z
tohto dôvodu navrhuje, aby
namiesto jeho osoby bol členom Rady školy pri ZŠ s MŠ
v Nižnej poslanec Ing. Martin
Nákačka, ktorí bude viac nápomocný. Poslanci Ján Mišík,
Ing. Martin Nákačka, Mgr.
Marek Reguly súhlasia s nomináciou do uvedenej rady
školy.
Hlasovanie za poslanca Jána
Mišíka za člena Rady školy pri
ZŠ s MŠ Nižná namiesto Mgr.
Jozefa Daňa a poslanca Ing.
Martina Nákačku namiesto
poslanca Jozefa Virostku: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
Zdržal sa: 0.
Hlasovanie za poslanca Mgr.
Mareka Regulyho za člena
Rady školy pri ZUŠ Vendelína
Habovštiaka namiesto Rastislava Šteca a poslanca Ing.
Martina Nákačku namiesto
Margaréty Koštialovej: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
Zdržal sa: 0.
K bodu č. 17 - Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich predsedov.
Poslanec Rastislav Brčák sa
prihovoril novým poslancom
OcZ. Uviedol, že komisie pri
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OcZ sú vedené poslancami,
vzájomne spolupracujú a sú
kontrolným orgánom. V prípade, že niektorý z poslancov má záujem viesť komisiu,
má sa prihlásiť. Keď nebudú
poslanci OcZ spokojní s predsedom komisie, môžu ho odvolať alebo zrušiť komisiu.

dôchodcov a za jej predsedkyňu navrhuje poslankyňu
Agátu Ličkovú. Poslanci nepredložili iný návrh.
Hlasovanie za zriadenie komisie na ochranu verejného
záujmu: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
Zdržal sa: 0.

Starosta obce navrhuje zriadiť
komisiu na ochranu verejného záujmu a za jej predsedu
navrhuje poslanca Jána Mišíka. Poslanci nepredložili iný
Hlasovanie za predsedkyňu
návrh.
komisie sociálnej, zdravotHlasovanie za zriadenie ko- nej a dôchodcov poslankyňu
misie na ochranu verejného Agátu Ličkovú: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
záujmu: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák, A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedMišík, Ing. M. Nákačka, Paed- Dr. S. Opátová, Mgr. M. ReguDr. S. Opátová, Mgr. M. Regu- ly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
ly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0. Zdržal sa: 0.
Zdržal sa: 0.
Starosta obce navrhuje zriadiť
Hlasovanie za predsedu ko- komisiu výstavby, územného
misie na ochranu verejného plánovania a dopravy. Hlasozáujmu poslanca Jána Mišíka: vanie: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák, A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedMišík, Ing. M. Nákačka, Paed- Dr. S. Opátová, Mgr. M. ReguDr. S. Opátová, Mgr. M. Regu- ly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
ly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0. Zdržal sa: 0.
Zdržal sa: 0.
Starosta obce uviedol, že preStarosta obce navrhuje zriadiť došlý predseda komisie výkomisiu sociálnu, zdravotnú a stavby, územného plánovania

a dopravy Marián Tuka nemá
záujem viesť túto komisiu.
Starosta obce oslovil poslanca Rastislava Brčáka, ktorý
súhlasil s jeho návrhom. Do
rozpravy sa prihlásil poslanec
Ing. Martin Lukaščík, ktorý ako
predsedu komisie navrhuje
poslanca Jána Bolibrucha.
Poslanec Ján Bolibruch uviedol, že je členom komisie výstavby, územného plánovania
a dopravy a nemá záujem byť
jej predsedom. Poslanci nepredložili iný návrh.
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Hlasovanie za zriadenie komisie športu: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka,PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
Zdržal sa: 0.

Hlasovanie za predsedu komisie športu Andreja Brčáka:
prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. ReguHlasovanie za predsedu ko- ly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
misie výstavby, územného Zdržal sa: 0.
plánovania a dopravy poslanca Rastislava Brčáka: prítomní: Starosta obce navrhuje zriadiť
komisiu kultúry a za jej pred10.
Za 8: J. Bolibruch, A. Ličková, J. sedkyňu navrhuje Bc. Danielu
Mišík, Ing. M. Nákačka, Paed- Štecovú. Poslanci nepredDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, ložili iný návrh. Do rozpravy
J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0. sa prihlásil poslanec Martin
Zdržal sa 2: R. Brčák, Ing. M. Žuffa, ktorý informoval, že
Lukaščík.
Bc. Daniela Štecová vykonáva prácu predsedkyne veľmi
Starosta obce navrhuje zriadiť dobre a pre obec môže byť
komisiu športu a za jej pred- nápomocná aj v budúcnosti.
sedu navrhuje Andreja Brčá- Hlasovanie za zriadenie koka. Do rozpravy sa prihlásil misie kultúry: prítomní: 10.
poslanec Ing. Martin Lukaščík, Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
ktorý ocenil, že Andrej Brčák A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
ako mladý človek sa zapája Mišík, Ing. M. Nákačka, Paeddo diania v obci. Preto ho táto Dr. S. Opátová, Mgr. M. Regunominácia potešila a súhlasí s ly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
ňou. Poslanci nepredložili iný Zdržal sa: 0.
návrh.

pokračovanie na str. 12
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Hlasovanie za predsedkyňu
komisie kultúry Bc. Danielu
Štecovú: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa- Proti:
0. Zdržal sa: 0.
Starosta obce navrhuje zriadiť
komisiu na ochranu verejného poriadku a za jej predsedu
navrhuje Mgr. Romana Kašubu. Do rozpravy sa prihlásil
poslanec Jozef Virostko, ktorý
sa vyjadril, že táto komisia je
potrebná. V obci medzi obyvateľmi sú spory, ktoré sa im
darí vyriešiť na obecnej pôde.
Predseda komisie Ing. Roman
Kašuba sa osvedčil ako mediátor, preto súhlasí s jeho nomináciou.

obce návrhy na členov jednotlivých komisií pri OcZ.Hlasovanie: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Hlasovanie za zriadenie ko- Mišík, Ing. M. Nákačka, Paedmisie na ochranu verejného Dr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti: 0.
poriadku: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák, Zdržal sa: 0.
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J.
Mišík, Ing. M. Nákačka, Paed- Starosta obce uviedol, že
Dr. S. Opátová, Mgr. M. Regu- komisie pri OcZ pracujú bez
ly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti:0. problémov, výborná spolupráca je s Občianskym výZdržal sa: 0.
borom Zemianska Dedina.
Hlasovanie za predsedu ko- Komisie pri OcZ sú poradným
misie na ochranu verejného orgánom starostovi obce a
poriadku Mgr. Romana Kašu- predsedovi komisie, preto je
dôležité, aby za členov vybu: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák, berali profesionálov. Starosta
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J. obce otvoril rozpravu:
Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Regu- Poslankyňa Agáta Ličková naly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti:0. vrhuje zvýšenie štvrťročných
odmien pre členov komisií na
Zdržal sa: 0.
30,-€ a predsedov komisií
Poslanec Ján Bolibruch na- pri OcZ na 60,-€ a poslanvrhol zriadiť Občiansky výbor com za účasť na zasadnuZemianska Dedina. Hlasova- tiach OcZ na 70,-€. Členky
komisie sociálne, zdravotnej
nie: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák, a dôchodcov majú akcie, na
A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, J. ktorých prípravu a priamu
Mišík, Ing. M. Nákačka, Paed- realizáciu musia vyhradiť veľa
Dr. S. Opátová, Mgr. M. Regu- voľného času. Poslanec Jozef
ly, J. Virostko, M. Žuffa. Proti:0. Virostko hodnotí korektnejšiu
predvolebnú kampaň v poZdržal sa: 0.
rovnaní s kampaňou pred 4
Starosta obce navrhol za rokmi. Poslanci OcZ sú kolekpredsedu Občianskeho vý- tívom, ktorý môže napredoboru Zemianska Dedina vať. Starostu obce požiadal o
poslanca Jána Bolibrucha vysvetlenie situácie poslanca
Poslanci nepredložili iný ná- Martina Žuffu (je zamestnancom obce, pričom v zmysle
vrh. Hlasovanie: prítomní: 10.
Za 9: R. Brčák, A. Ličková, Ing. zákona poslanec OcZ nemôM. Lukaščík, J. Mišík, Ing. M. že byť zamestnancom obce).
Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Informoval sa, či bude vypíMgr. M. Reguly, J. Virostko, M. sané výberové konanie na reŽuffa. Proti: 0. Zdržal sa 1: J. ferenta kultúry. Starosta obce
uviedol, že poslanec Martin
Bolibruch.
Žuffa ukončil pracovný pomer
Prednosta OcÚ JUDr. Jozef s obcou k 30.11. 2018, ako aj
Šveda informoval predsedov poslanec Ján Mišík. Poslanec
komisií, že do 18. decembra Martin Žuffa je od 1.12. 2018
2018 predkladajú starostovi zamestnancom Technických

stali zamestnancami obce na
nepravidelný príjem v zmysle
zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení. Je potrebné
včas nahlásiť zmeny: práceneschopnosť, výkon práce v
zahraničí, zmena bankového
účtu, zmena zdravotnej poisťovne a zmena občianskeho
preukazu. Táto povinnosť platí
aj pre predsedov a členov komisií pri OcZ.
K bodu č. 18 – Diskusia.

služieb Nižná, pričom bude
vykonávať práce aj pre obecný úrad. Na pozíciu referent
kultúry nebude vypísané
výberové konanie. Poslanci Martin Žuffa a Ján Mišík
budú vykonávať úlohy, ktoré
im zadá riaditeľ technických
služieb. Starosta obce uviedol, že navonok pôsobila
predvolebná kampaň korektnejšie lenže oproti minulosti
bolo podaných viac trestných oznámení. Poslanec
Ing. Martin Lukaščík požaduje vypracovanie súhlasov
v zmysle GDPR (spracovanie
osobných údajov, zverejňovanie fotografií zo zasadnutí
OcZ). Starosta obce je za to,
aby sa okrem jednej fotografie do Nižnianskych ozvien,
nezverejňovali fotografie vyhotovené z ustanovujúceho
zasadnutie OcZ. Poslanec
Rastislav Brčák poďakoval
za dôveru pri nominácii na
predsedu stavebnej komisie, bude sa snažiť pracovať
svedomito. Chce sa vzdať
odmien pre poslanca OcZ a
predsedu komisie. Namiesto
odmien navrhuje kúpiť notebook pre poslancov a komisie pri OcZ, čím by odpadla
administrácia pre ekonómku
obce s vyplácaním odmien.
Upozornil, že pracovná náplň poslanca Martina Žuffu
bola informatik, nie referent
kultúry. Podľa jeho názoru je
potrebné vyriešiť situáciu, že
obec nemá kultúrneho referenta, čo bola aj požiadavka
komisie kultúry. Poslanec Ing.
Martin Lukaščík poďakoval
poslankyni Agáte Ličkovej
za návrh o zvýšenie odmien
poslancom. Súhlasí so vzdaním sa odmien poslancov za
účasť na zasadnutiach OcZ.
Ekonómka obce Jana Bečková upozornila poslancov
OcZ, že zložením sľubu sa

V bode Diskusia je určený
priestor na otázky, námety,
prípadne pripomienky prítomných z radov obyvateľov.
Pani Božena Žuffová sa informovala, či bol starostovi
schválený základný plat, voči
ktorému má námietky. Nakoľko starosta obce urobil veľa
pre obec, zaslúži si zvýšenie
platu. Upozornila, že poslanci OcZ zastupujú obyvateľov Nižnej, nie samých seba.
Poslanec Martin Lukaščík
reagoval, že podľa jeho názoru je plat v sume 2 300,-€
dostačujúci. Pán Tomáš Vasek predniesol svoje otázky
na starostu obce.
K bodu č. 19 – Záver.
Na záver starosta obce prisľúbil, že naplní svoje ciele uvedené vo volebnom programe,
s prípadnými malými obmenami. Poprosil poslancov,
aby „boli spolu“, spoločne
dokážu zrealizovať podstatne viac cieľov. Starosta obce
upresnil termín nasledujúceho zasadnutia OcZ a to
utorok 18. decembra 2018 so
začiatkom o 16.00 hod. Na
tomto zasadnutí je potrebné
schváliť rozpočet obce pre
rok 2019, pričom v roku 2019
sa môžu schvaľovať zmeny.
Návrh rozpočtu pre rok 2019
je zverejnený a poslancom
OcZ bude včas doručený. Bez
schváleného rozpočtu bude
obec v rozpočtovom provizóriu kedy môže čerpať obmedzené množstvo financií a to
bežné výdavky na chod úradu. Poslanec Rastislav Brčák
sa informoval na vytvorenie
e-mailových adries poslancov OcZ. Prednosta OcÚ
uviedol, že dnešným dňom
(8.12. 2018) po zložení sľubu
môžu byť zriadené. Starosta
obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17.30 hod.
-jr- | -još-

november - december 2018
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Október - mesiac úcty k starším
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok,
človek je krásny podľa
múdrosti, čo zračí sa mu
v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov.
človek je krásny vtedy, keď
ho ľudia majú radi.

Každoročne aj my členky
sociálno-zdravotnej komisie OZ pri OcÚ v Nižnej, pripravujeme posedenie pre
seniorov našej obce. Malé
posedenie pri hudbe s občerstvením. V tento večer sa
prihovárali naším seniorom
starosta našej obce Ing. Jaroslav Rosina a správca na-

šej farnosti Mgr. Štefan Hu- majú pochopenie s mojou
dáček.
neistou chôdzou a trasľavými rukami, nech sú požehSvojím programom prispeli naní tí , čo uznávajú, že moje
k atmosfére večera deti uši sa už musia napínať, aby
z MŠ, členovia FS ORAVAN zachytili slová, nech sú poSENIOR, počas večera bola žehnaní tí ,čo mi prepáčili, že
žrebovaná tombola.
sa mi vyliala káva....
„Nech sú požehnaní tí, čo

-al-

Jubilanti oslavovali
Dňa 14. októbra 2018 sa jubilanti našej obce stretli
v Rotunde kultúrneho domu.
Svoje životné jubileum 70,
75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 95

a 96 rokov, oslávilo 138 občanov. Pripravený kultúrny
program, malé občerstvenie
potešil srdiečka. Jubilantom
sa prihovoril starosta našej

obce Ing. Jaroslav Rosina. Podujatie usporiadali členky
Každému osobne zablaho- sociálno-zdravotná komisie
želal, odovzdal malý darček OZ pri OcÚ Nižná.
a kvietok.
-al-

Uvítanie detí do života
Sociálno-zdravotná komisia OZ pri OcÚ Nižná každý
rok organizuje uvítanie detí
v zasadačke OcÚ. Pre rodičov, ktorým sa narodilo dieťatko - „Náš malý Nižňan“
je pripravené posedenie.

Po privítaní a slávnostnom
príhovore starostu Ing. Jaroslava Rosinu si rodičia uložia
dieťatko do kolísky a zapíšu
sa do kroniky obce. Na pamiatku na tento deň dostanú
fotografiu a finančný príspe-

vok na posilnenie rozpočtu.
Podujatie je sprevádzané
spevom, básničkami detí
z MŠ.
V roku 2018 sme privítali 42 detičiek. Veríme, že

z nich vyrastú osobnosti, ktoré budú robiť radosť
nielen svojím rodičom, ale
aj naša obec bude na nich
hrdá.
-al-
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Mikuláš a bieli pomocníci
Ako každý rok, aj tento rok
navštívil Mikuláš nižnianske
deti. Začiatok stretnutia bol
však trochu netradičný, pretože ho otvoril sám Mikuláš.
Rozprával príbeh o tom čo
zažil, keď navštevoval deti,
ako stretol neposlušného
Janka a pomohol mu polepšiť sa. Premietol im jeho
príbeh a deti so zatajeným
dychom počúvali. Keďže Mikuláš bol zvedavý, aké sú v
Nižnej šikovné deti, prizval
ich, aby sa mu postupne
predstavili jednotlivé škôlky, tanečníčky z Harlekýna
a deti z tanečného odboru
ZUŠ. Všetky deti sa tešili z
toho , že sa môžu predstaviť
recitovaním, spevom a rôznymi štýlmi tanca.
Ako ich tak Mikuláš sledoval,
tak sa radoval, až sme ho vyzvali do spoločného tanca
s dievčatami, pretože jeho
odev bol farebne rovnaký,
ako ten ich škriatkovský. na tanečnom parkete ako níkov. Neodolali ani jeho bieBolo veľmi milé ho sledovať tancuje a skúša kroky taneč- li spoločníci - anjeli a nedali
sa zahanbiť ani neposlušní
čertíci. Po nádhernom tanečnom programe Mikuláš
obdaroval všetky deti darčekom a spoločne potom
putoval v sprievode bielych
pomocníkov na sv. omšu poďakovať za dary.

darčekmi originálne kúsky.
Mikuláš ich daroval po skončení svätej omše našim kňazom. Obdarovávanie však
ešte neskončilo, lebo všetky
deti, ktoré boli poďakovať
za balíček, ktorý dostali, boli
odmenené ešte malou sladkosťou. Mikuláš bol rád, že
v kostole bolo takmer 160
detí a sľúbil im, že ak budú
Deti mali doma ešte jednu dobré, navštívi ich aj o rok.
úlohu - vyrobiť nejaký darček pre Mikuláša, alebo ak Takže milé deti, buďte celý
sa chceli zapojiť do sprievo- rok poslušné, robte radosť
du, mali si dať na seba aspoň svojim rodičom, pomáhajte
jeden symbol anjela. Hoci iným, aby ste sa opäť mohli
detí, ktoré obdarovali Miku- stretnúť so svätým Mikuláláša darčekom, nebolo veľa, šom.
predsa len sa objavili medzi
-dš-
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Nižniansky adventný veniec
Stalo sa už tradíciou, že
naša obec sa môže tešiť
z veľkého - spoločného
adventného venca pred
obecným úradom. Posvätený bol na 1. adventnú
nedeľu počas pobožnosti.
Aj napriek vyčíňajúcemu
vetru a zime, ľudia priniesli na posvätenia aj svoje vlastné vence a sviece,
ktorých tento advent nebolo málo. V závere pobožnosti sa 1. svieca rozsvietila
a náš duchovný otec vyzval
všetkých, aby nastávajúci
čas adventu prežili v pokoji, očakávaní a v pokojnej
príprave na príchod nášho
Spasiteľa.
Veniec aj tento rok pomohli
vyzdobiť deti z eRka, spolu
so šikovnými tetami z komisie kultúry. Treba však
poďakovať aj chlapom
z prevádzky, ktorí nanosili
kopec čečiny, aby vznikol
nádherný veľký veniec.
Veríme, že symboly jednotlivých sviec prinesú do rodín, nádej, mier, priateľstvo
a lásku apostupne rozžiaria
srdcia nás všetkých.
-dš-

Podľa súťaže sme piata najkrajšia obec
Už po desiaty krát mohli ľudia z celej krajiny hlasovať za
svojho favorita v súťaži - NAJ
mesto a obec Slovenska. Určiť svojho favorita v kategórii
obce či mesta, mohol ktokoľvek od 1. apríla do 31. októbra
tohto roku.
Z internetového hlasovania
vyplýva, že naša obec je piatou najkrajšou na Slovensku.
Získala 11656 hlasov. A hoci
má víťaz v danej kategórii o
takmer 6 300 hlasov viac, my
sa z nášho umiestnenia tešíme.
Nové kolo súťaže sa začne
v rovnakom čase od 1. apríla
2019.
-rr-
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Svoju “Čarovnú flautu” predviedlo takmer
sto súťažiacich
ZUŠ Vendelína Habovštiaka
v Nižnej opäť hostila celoslovenskú súťaž Čarovná
flauta. Do jej 17. ročníka sa
zapojila takmer stovka mladých umelcov. Celkove sa
podujatia zúčastnilo
229
účastníkov, z ktorých bolo
94 súťažiacich z 36 ZUŠ
zo Slovenska. „Významný
počet účastníkov prilákali
tradícia, žičlivé prostredie a
výborná organizácia“, konštatovali v otváracích prejavoch riaditeľ ZUŠ Peter
Kučka, ako aj starosta obce
Jaroslav Rosina.
Súťažiaci z celého Slovenska ukázali svoje talenty
v dňoch 21. až 23. novembra 2018. „Táto súťaž patrí
v rámci Slovenskej republiky k najúspešnejším a vedie
k pozitívnej konfrontácii žiakov, učiteľov a neustále sa
zvyšujúcej kvalite, nielen
po technickej, ale aj umeleckej stránke“, uviedla
predsedníčka poroty Mgr.
Art. Milada Hrianková v správe zo súťaže. Dodáva, že

v Bratislave.
Cenu YMSC za prínosnú
dramaturgiu získala laureátka v hre na drevených dychových nástrojoch Natália
Hatalová za interpretáciu
skladby Kontúry pre saxofón a klavír od autora Mgr.
art. Mareka Pastírika Art.D,
pôsobiaceho na Konzervatóriu v Žiline.

o vysokej úrovni tohtoročnej
súťaže svedčí aj počet cien,
ktoré porota udelila: 12 prvých cien, 13 druhých cien,
22 tretích cien a 38 čestných
uznaní.
Laureátkou v Hre na zobcovej flaute sa stala Ajna
Marosz, pod vedením pedagóga
Pavela
Stillera
zo ZUŠ Ladislava Árvaya
v Žiline. Laureátkou v Hre na

„Záverom treba ďakovať vedeniu ZUŠ v Nižnej a celému organizačnému výboru,
menovite pani učiteľke Kataríne Bačovej za úspešný
priebeh 17. ročníka Čarovdrevené dychové nástro- nej flauty“, uzatvára správu
je sa stala Natália Hatalová z podujatia Milada Hriankopod vedením pedagóga vá.
Mareka Kizáka zo ZUŠ Ľ.
Zo ZUŠ Vendelína HaFullu v Ružomberku.
bovštiaka v Nižnej nás
reprezentovali
Porota vyhlásila za najlep- úspešne
šieho učiteľa súťaže Mgr. Art. Paula Jandurová, Barbora
Martinu Liškovú pôsobiacu Cvoligová, Mária Stachena ZUŠ sv. Cecílie v Brati- rová a Jozef Staš, ktorí boli
slave a za najlepšieho kore- ocenení čestným uznaním.
petítora Martina Suroviaka
-rr- | -mhrovnako so ZUŠ sv. Cecílie

Vianočný koncert ZUŠ
Neustále
prichádzajúce
autá, vrava a hlúčiky ľudí sústredených okolo detských
výtvarných prác v Dome
kultúry v Nižnej svedčili
o tom, že sa v nedeľný večer
9. decembra 2018 začína
zvianočnievať.
ZUŠ Vendelína Habovštiaka
si ako každý rok pripravila
bohatý hudobno-tanečný
program. Úvod večera patril
vianočným koledám v podaní gitarovo – dychového
súboru pod vedením Mgr.
Zdena Regulyho. Zverenec
Dávida Šándora gitarista Filip Malatinka sa predstavil
jemnou hrou známych kolied. Moderátorky večera Tatiana Jandurová a Júlia Rosinová ďalej uviedli malých
tanečníkov, ktorí
pracujú
pod vedením Mgr. Mirosla-

vy Malatinkovej a Ľubomíra
Jarolína. Svojim rytmickým
vianočným tancom zaplnili
celé pódium a neskôr oživili večerný program vinšami
z Myjavy. Súrodenci Radovan a Ema Slimákov-

ci ukázali svoju súhru
pri štvorručnej hre na klavíri,
pod vedením Mgr. Márie
Bistárovej. Nechýbal ani
husľový súbor, ktorý ponúkol Hajdúšske tance a dielo
G. F. Händla: Boure. Trio zob-

cových flaút pod vedením
Kataríny Bačovej predstavilo
jemné Mozartove a Bachove skladby. Vianočné koledy
v podaní temperamentného akordeónového súboru
pod vedením Eleny Ballekovej tiež prispeli k pohode
večera. Akordeonistky hrali
nielen pekne, ale zaujali aj
svojim vkusným farebným
ustrojením.
Obohatením
programu bolo aj netradičné
saxofónové trio, ktoré bravúrne zvládlo Angels of Glory i Jingle Bells. Mgr. Zuzana Suchánková so svojou
žiačkou Luciou Nákačkovou
s klavírnym sprievodom
Tatiany Jandurovej ponúkli publiku skladbu Nikolasa Newerkleho: Legenda
o Jamesovi Bethagovi. Flauty dostali priestor aj v spojení
so sláčikmi v dielach G. P. Te-
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lemana a G. F. Händla. Dievčenské trio Alena Rošťáková
– klavír, Barbora Cvoligováflauta, Michaela Holubčíková – husle predstavili známe
vianočné koledy. Hudobná
skupina pod vedením Mária Kubasa zaujala piesňou

V. Neckářa: Pûlnoční. Koledy s vinšami zazneli aj od ĽH
Ostrvka, ktorá pracuje pod
vedením Miroslava Štefana. Záver programu patril
zborovej piesni Vianočný
zázrak v podaní žiakov ZUŠ
pod vedením Mgr.art Pavla

Bažíka.
Predvianočné stretnutie spojené s hudbou, spevom a tancom sa vydarilo. Na pódiu sa
vystriedalo okolo sto účinkujúcich. Príležitosť dostali malí
i veľkí. Všetci svojim dielom
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prispeli k vytvoreniu príjemnej a pohodovej atmosféry.
Úsilie pedagógov a ich žiakov bolo pretavené do tej
najkrajšej podoby, akú len
môže poskytnúť umenie.
-zib-

Naši najmenší sa v škôlke nikdy nenudia
K príležitosti sviatku Úcty A či jedna, a či druhá, rak starším si deti z materdosťou mi srdce búcha.
ských škôl uctili svojich sta- Z dedkových múdrych rád,
rých rodičov besiedkami
stále ponaučenie mám.
s vystúpeniami.
Šťastná chvíľa nastane,
keď rodina spolu je.
Vo štvrtok 8. novembra
v dome kultúry im detič- Vďaka patrí p. Remiazovej
ky z materskej školy Orličie za pomoc pri realizácii tejto
poďakovali za ich lásku a akcie.
starostlivosť. Program plný
pesničiek, básničiek aj ve- O pár dní neskôr 15. noselých tančekov pripravili vembra, boli na návšteve
s pani učiteľkami. Na zá- u hasičov.
ver sa rozlúčili milým darčekom.
V
rámci
vzdelávacieho okruhu „Bezpečnosť
Deti z materskej školy nová na cestách“ sme sa rozdoba si svoj program pre hodli s deťmi z MŠ, absolstarých rodičov napláno- vovať exkurziu k hasičom
vali na piatok 9. novembra. do Tvrdošína. Ďakujeme
Milé vystúpenie sa nieslo aj za náučnú a hodnotnú
v duchu básničky:
prednášku spojenú s ukážkami hasičských vozidiel a
Moji starí rodičia
p. V. Žákovej za vybavenie
Ako slnko svieti, tak mojim bezplatných cestovných
babkám úsmev letí.
lístkov na prepravu vlakom.
Keď som smutná, tak som
rada, keď príde babka
-uMŠdrahá.

Mik, mik, Mikuláš
mi opradený svätec pochádza z Malej Ázie, kde pôsobil
v prvej polovici 4. storočia ako
biskup. Počas svojho života pomohol mnohým ľuďom
v núdzi, a preto bol deň jeho
úmrtia vyhlásený za sviatok.
Deti na celom svete si v tento deň kladú na okná vyčistené topánky, aby si v nich ráno
našli veľa ovocia, sladkostí a
iných drobných darčekov.

Väčšina z nás, či už sme
mladí alebo starí, každý rok
túžobne očakávame 6. december. Práve v tento deň

si totiž spoločne pripomíname sviatok sv. Mikuláša,
patróna lekárnikov a námorníkov. Tento legenda-

A keďže aj v našej škole máme
veľa dobrých a šikovných žiakov, Mikuláš so svojimi pomocníkmi (anjelmi a čertmi)
zavítali aj medzi nás. Priniesli
nám balíčky so sladkosťami a

ovocím, za ktoré sa im deti
odvďačili peknou pesničkou
či zarecitovanou básničkou.
Niektorí starší žiaci sa dokonca úprimne priznali, že počas
roka mali aj „slabšie“ chvíľky,
kedy neposlúchali, ale zároveň dodali, že v budúcom
roku sa budú snažiť polepšiť.
Za finančné prostriedky poskytnuté na nákup sladkých
balíčkov ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ
Nižná, a za pekný program a
organizáciu celej akcie šikovným žiakom z 9.A. a 9.B.
-lh-
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Besiedka pre starých rodičov
ponúkli úsmevnú rozprávku
O troch prasiatkach. Potom
nasledovalo
odovzdanie
milých, vlastnoručne vyrobených darčekov pozvaným hosťom. Toľko objatí a
úsmevov na takom malom
priestore sa tu už dávno
nekonalo. Po pohostení sa
na chutných koláčikoch
od starých mám si deti prisadli ku svojim starkým a
spoločne odpovedali spevom na zábavné otázky
o ľudových piesňach.

Veľká vďaka, dedko, babka
za láskavosť i za starosť.
Naše prianie preto je
nech vám dobre s nami je...
S týmito
milými veršíkmi končilo vystúpenie detí
z 2.A triedy v podvečer 15.
novembra. Stretnutie najmladších a najstarších zástupcov jednotlivých rodín
bolo vzájomne príjemné a
obohacujúce.

V programe, ktorý si deti
pripravili pre svojich starých rodičov bolo cítiť radosť
Odchádzali spolu, tí malí vea snahu ukázať, čo všetselí, tí starší hrdí. Spoločná
ko už dokážu. Dievčatá sa
strávená chvíľa sa vydarila.
predstavili tanečnou hrou pridali slovom. V hre na bás- rýmy do básničiek o ovocí.
s vlastným klavírnym sprie- nikov zapojili aj starých rodi- Na záver sa trieda premenila
-zibvodom a spevom, chlapci sa čov, ktorí pohotovo dopĺňali na malé divadlo a jej domáci

Popoludnie Hejného matematiky
s prváckymi rodičmi
Aby matematika nebola
strašiakom pre rodičov, rozhodli sa ju prváci /za pomoci piatakov/ svojich rodičov
naučiť. Naše stretnutie bolo
zamerané na prostredia
KROKOVANIE, STAVBY a
SČÍTACIE TROJUHOLNÍKY.
Rodičia sa pýtali, deťom
sa darilo vysvetľovať ako
sa v daných prostrediach
pracuje a spoločne rieši-

li zadané úlohy. Používali
kocky, gaštany, ale aj krokovací pás. Vládla príjemná atmosféra a ubehlo to
rýchlo. Ďakujem všetkým
rodičom za účasť. Vážim
si, že 17 žiakom prišlo 21
rodičov. Tento projekt sa
uskutočnil vďaka podpore
Nadácie SPP.
-sto-

Grant nadácie KIA Motors Slovakia
Naša škola v rámci grantovej výzvy Smartregion 2018
Nadácie KIA Motors získala
Grant Smart Lego vo výške
14 242,88 €, ktorý obsahoval novú generáciu LEGO
robotiky Lego Mindstorms,
WeDo, jednoduché a hnacie stroje, tablety. Robotické súpravy si kladú za cieľ
zvýšiť záujem detí o vedu
a techniku, technológie a
programovanie so získaním
kompetencií v týchto odboroch.

Po vybalení a inštalácii programov sme LEGO
umiestnili do jednej učebne, ktorá celý týždeň slúžila
výmyselníkom, tvorcom a
začínajúcim
programátorom k realizácii svojich nápadov. A tak počas hodín
informatiky,
matematiky,
technickej výchovy a výtvarnej výchovy vznikali rôzne stroje, autá, zdvíhadlá,
domčeky. V popoludňajších
hodinách sme sa na krúžku programovania zamerali
na prácu s konštrukciou a
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programovaním
Mindstorms.

Wedo

a

Na hodinách informatiky
starší žiaci pomáhali mladším žiakom so stavaním
jednoduchých strojov a objavovaním základov programovania. Tým sa učili socializácii, trpezlivosti, viedli
malý tím. Malí žiaci sa veľmi

snažili, aby ako skupina uspeli a predbehli svojich spolužiakov pri riešení úloh a
zostrojovaní áut. Za všetko
len pár citátov od detí: „Mne
sa páčilo, ako sme postavili
chrobáka.“ „Hranie s legom
bolo úžasné.“

/2019 pracujeme hlavne
s Mindstorms EV3. Jedná
sa o robotickú súpravu pre
výučbu technológií a získania konštrukčných schopností. Práca s intuitívnym
softwérom rozširuje obzor
vedomostí z programovania
u detí, ktoré inklinujú k týmto
Na krúžku programova- technológiám.
nia v školskom roku 2018

Prváci v bábkovom
divadle
Každé ráno si čítame rozprávku, alebo nejaký príbeh.
Nie je to však to pravé... Tak
sme sa vybrali do Banskej
Bystrice na „ozajstné“ bábkové divadlo. Počas tvorivej
dielne si deti vyrobili vtáčika
a anjelikov. Potom si pozreli
príbeh o chlapcovi, ktorému
pri každom klamstve narás-

tol nos. Ako to dopadlo, by
vám vedeli porozprávať.
A že sa im páčilo, o tom
svedčili zaujaté tváričky
a zatajený dych, keď sa
z drevenej bábky stal
ozajstný živý chlapec Pinocchio.

Periny a pohodlie v blízkosti rodičov vymenili moji
odvážni prváci za spacáky,
deky a karimatky. Okrem
hier, zdobenia stromčeka,
pozerania a počúvania rozprávok a tancovania, zvládli
aj cestu „nočnou školou“ a

-sto-

V súťažnej kategórii Drobec, kde súťažilo 16 žiakov
bola najšikovnejšia Nela
Stacherová z 3. B triedy,
na 2. mieste sa umiestnil Lucas Reinhardt z 3. B triedy a
na 3. mieste skončil Samko
Vasek z 3. B triedy.
Šestnásti štvrtáci a piataci súťažili v kategórii Bobríci. Najviac bodov získala
Ema Ďaďová a Tomáš Hlavaj

zo 4. A triedy. Na 2.mieste
boli viacerí riešitelia: Ema
Slimáková a Veronika Brosingerová zo 4. A triedy, Damián
Páleník zo 4. B triedy a Jakub
Šurin z 5. A triedy.
Medzi šiestakmi a siedmakmi v súťažnej kategórii Benjamín bolo 6 súťažiacich.
Najviac bodov sa podarilo
nazbierať Norikovi Hricovi
zo 7. A triedy.
Najstarší žiaci súťažili v kategórii Kadet. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili
Jakub Matuch, o niečo menej bodov nazbieral Marek
Kašák, Filip Špulier a Miroslav Domiňák.
-mg-

Hranie nikdy nebolo jednoduchšie, zábavnejšie a obohacujúcejšie . Ak sa hra spojí
s tvorivosťou a rozvojom
zručností u detí, môžeme
dúfať, že podporíme ich talent možno aj nasmerujeme
ich ďalší život na štúdium
technických odborov.
-mg-

Zvládli sme to

On-line súťaž iBobor
V dňoch od 12. do 16. novembra sa na základnej škole
uskutočnila medzinárodná
on-line súťaž Informatický bobor. Hlavným cieľom
súťaže je podporiť záujem
o informačné a komunikačné
technológie.
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trochu strašenia od piatakov,
ktorí mi prišli pomôcť. Ďakujem rodičom, že nám to dovolili a večer bez detí zvládli
a hlavne som hrdá na deti
(niektoré spali prvýkrát bez
rodičov).
-sto-
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Z rozprávky do rozprávky
jedlá z hrachu. Za každú
splnenú úlohu dostávajú
bod – hrášok.
Medovníkový domček pracuje s témou strachu a odvahy. Deti pomáhajú Jankovi a Marienke vymotať
sa z tmavého lesa, slovne
i pantomimicky stvárňujú
predmety a postavy z rozprávky, spoločne navrhujú
iné, netradičné zakončenie
rozprávky, ktoré vzápätí aj
zdramatizujú.

Je 22. novembra 2018, začína sa ďalší školský deň.
Čosi je však ináč. Po chodbe prebehne čierna postava v klobúku, Popoluška
kontroluje, či sú zlaté črievičky na svojom mieste,
zo štvrtáckej triedy vykukuje Červená Čiapočka, ďalšia
pani učiteľka balí do batôžka poživeň pre vandrujúce
vajíčko, iná sa mení na vlka...

na správnom mieste. Každú
víta pani učiteľka so svojou
rozprávkou, takže postupne budú deti prechádzať
ôsmimi slovenskými ľudovými rozprávkami. So všetkými sa dopredu zoznámili
na hodinách čítania.

V rozprávke O vajci, ktoré
sa vybralo na vandrovku
si aj zaspievajú, skladajú
zvieratká, vyrobia si choNa prvom stupni majú diace vajíčko, ochutnajú
dnes deti rozprávkový deň. slaninku a cibuľu z batôžka.
Na dverách každej triedy
sú vyvesené zoznamy s ich V triede Šípkovej Ruženky
menami. Chvíľku je trma vyrábajú kvietky na šíp–vrma, kým sa deti nájdu, kový krík, zoznamujú sa
ale „veľkí“ ochotne pomôžu s kolovrátkom, namotávajú
pri čítaní malým a zakrátko povrázok na vretienko, riesú tieto pomiešané skupiny šia úlohy s tajničkou, ktorá

prebudí Ruženku.

V rozprávke o Popoluške
ich zase čaká triedenie
hrachu, šošovice a fazule, vyskúšajú, komu sadne
na nohu zlatá črievička. Na
svoje si prídu hlavne dievčatá pri kreslení plesových
šiat.

Staviteľskú predstavivosť
si deti potrénujú v rozprávke O troch prasiatkach.
Keď skonštruujú domčeky
zo slamiek, drevených paličiek a lega, nezabudnú vyskúšať ich pevnosť podobV triede kde je momentál- ne ako vlk v rozprávke.
ne nasťahovaný vlk s kozliatkami, deti skúšajú pri- Rozprávkový deň končí.
bíjať klince, chystajú seno Deti sa usmievajú, majú
pre kozliatka, hrajú sa slov- spokojné tváre. A spokojné hry. Ako sa asi cítil malič- né sme aj my, pani učiteľký Janko Hraško, zistia deti ky. Deti boli nielen tvorivé
v ďalšej triede, keď si ob- a vynaliezavé, ale hoci boli
lečú
obrovskú
košeľu. v skupinách z rôznych tried,
Zoradia vety z rozprávky dokázali medzi sebou aj
v správnom poradí, po- pekne spolupracovať.
skladajú obrázok malého
-zibhrdinu, vymyslia všakovaké
Červená Čiapočka preskúša
deti zo zdravej výživy a dá si
od nich poradiť s výberom
jedla pre babičku, odkrývajú obrázok. Rozprávku si
napokon aj zahrajú.

Zemiakové placky sa piekli vo veľkom
Školskú jedáleň sme dňa
8. decembra 2018 využili
na zorganizovanie tradičnej
súťaže Pečieme zemiakové
placky. Deti si svoje recepty
a suroviny doniesli z domu a
súťaženie medzi jednotlivými družstvami mohlo začať.
Po chvíli začala jedáleň rozvoniavať vôňami majoránky
a cesnaku. Neskôr už upečenými plackami. Porota to
aj tento rok mala veľmi ťažké, ale nakoniec odmenila

každé družstvo. Veľmi nás
potešilo, že sa do súťaže
zapojilo mnoho detí, ktoré
piekli placky prvý krát. Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať za finančný príspevok obecnému úradu a
ZRPŠ. Všetci sme odchádzali s úsmevom, dobrým
pocitom a skvelou náladou.
Dúfame, že sa v minimálne
takomto počte stretneme aj
o rok.
-dp- | -jp-
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Exkurzia v Ludrovej
Papier – materiál, s ktorým
sa denne stretávame doma
i v škole. Ako a kedy vznikol? Ako a z čoho sa vyrába?
Odpovede na tieto a mnohé iné otázky našli žiaci 4.A
priamo pri zdroji – v Múzeu
výroby ručného papiera
v Ludrovej. Teraz už štvrtáci
vedia, že:

na zvieraciu kožu, kosti, listy
rastlín aj kameň
- na výrobu papiera sa používali aj staré handry
Zistili aj to, že papier je materiál, ktorým ľudia plytvajú.
Je potrebné ho recyklovať,
aby sme neprišli o naše
krásne lesy.

Deti sa obohatili nielen
o nové znalosti, ale tiež vi- papier prvýkrát vyrobil deli a samé si vyskúšali ruččínsky úradník v roku 105 nú výrobu papiera.
z bambusových vláken
- predtým ľudia písali
-ai-

Milan Rastislav Štefánik
– vzor aj pre nižnianskych stredoškolákov
Patrik, ktorý sa v Nižnej učí
za programátora CNC strojov, vo svojej ocenenej práci
takto priblížil svoj historický
vzor:

Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine usporiadala
v mesiaci október slávnostné vyhlásenie výsledkov
3. ročníka literárnej súťaže
s názvom ,,Keby som bol
osobnosťou našej histórie,
tak...“ Svoje práce do súťaže
zaslali aj žiaci Spojenej školy v Nižnej, ktorých zaujali
životné osudy a posolstvo
veľkých osobností našich
dejín. Jedným z nich bol
Patrik Pikna, študent odboru mechanik elektrotechnik. Jeho literárny príspevok
s názvom Milan Rastislav
Štefánik zaujal aj porotcov a
tí mu udelili čestné uznanie.

prvej svetovej vojny. Spolu
s Tomášom G. Masarykom
a Edvardom Benešom bol
zakladateľom Československej republiky, ktorá obidvom našim národom priGenerál Štefánik bol člo- niesla slobodu.
vek, na ktorého len tak nezabudneme. Bojoval za nás, Aj dnes – 100 rokov od vzniza naše práva. No kto z nás ku Československa − je tu
by dnes urobil to isté? Je pre nás otázka: ,,Konal by
málo odvážnych a spra- som tak ako Štefánik?“ Ako
vodlivých ľudí, ktorí by to som už spomínal, neviem,
dokázali. Keby som žil v tej či by som bol dosť odvážny.
dobe a mal vlastnosti Šte- Štefánik mal také vlastnosti,
fánika, urobil by som to isté. ktoré mne chýbajú. Možno
Je dosť ľudí, ktorí Štefánika mal niekedy chuť sa na všetani nepoznajú, alebo len tak ko vykašľať, ale neurobil to,
povrchne, aby sa nepoveda- a v tom má môj veľký obdiv.
lo. Nevedia o mnohých ve- Ľudia by nemali zabúdať
ciach, ktoré spravil pre Slo- na takýchto ľudí, hlavne my
vákov, ale aj Čechov. Koľkí Slováci. Myslím si, že keď ľuz nás by mali toľko odvahy, dia spomínajú alebo počúže by cez vojnu organizo- vajú o histórii, tak možno ďavali česko-slovenské légie kujú Bohu za takýchto ľudí,
alebo formovali česko-slo- ako bol Štefánik. Sú však aj
venský odboj? Bolo by nás takí ľudia, ktorí hľadajú chyby
málo. Priznávam, možno ani a špekulujú nad tým, ako by
ja by som nemal toľko od- to možno urobili lepšie. Len
vahy a síl. Veľa ľudí Štefáni- nech si títo uvedomia zásadka pozná iba ako letca. No nú vec, že doba sa zmenila.
pravda je taká, že bol aj vý- Ľudia rozmýšľajú inak ako
borným astronómom, foto- vtedy, ale to len preto, že nie
grafom, vojenským pilotom, sú pod takým tlakom, ako
politikom a diplomatom. bol Štefánik. Ľahšie sa rozAko meteorológ sa vyznal aj mýšľa a rozhoduje nad záv počasí, a tak nielen svojou sadnými vecami, keď nie ste
odvahou, ale aj vedomos- pod tlakom. Len to si viacerí
ťami pomáhal francúzskej ľudia neuvedomujú. Mnoarmáde, v ktorej slúžil počas hí mladí ľudia, študenti, keď

počúvajú na hodine dejepisu o prvej alebo druhej svetovej vojne, tak len pozerajú
do stropu alebo hľadia
do mobilu a vravia si: ,,Čo
bolo, bolo...“ Oni si nevedia
predstaviť, čo znamenalo
bojovať vo vojne. Preto obdivujem všetkých ľudí, ktorí
mali odvahu ísť bojovať za
našu slobodu, spravodlivosť
a ľudské práva.
Štefánik
zomrel
tragickou smrťou, keď sa vracal
do oslobodenej vlasti. Jeho
lietadlo Caproni havarovalo v Bratislave 4. mája 1919.
V ten deň Slováci a Česi
prišli o hrdinu a o človeka
s veľkým ,,Č“. Pre jeho život
i smrť by sme na nášho Generála nemali zabudnúť.
A taktiež ani na iné osobnosti
našej histórie, vďaka ktorým
žijeme v demokratickej Slovenskej republike. Vážme si,
že tu boli ľudia, ktorí dokázali hrdo bojovať za náš národ,
jeho česť a slobodu.
Nielen úspešnému reprezentantovi Nižnej − Patrikovi
Piknovi, ale aj iným mladým
ľuďom v našej obci želáme,
aby si našli svoj vzor, ktorý
by ich inšpiroval žiť krásny a
plnohodnotný život.
-mkz-

Z FARNOSTI

V Zemianskej Dedine sme oslávili
15. výročie posviacky kostola
Dňa 22. novembra 2018
sme si v Zemianskej Dedine pripomenuli 15. výročie
posviacky nášho nového
kostola. Zasvätený je rodičom panny Márie - sv. Joachimovi a Anne. Tento deň
je pre nás Zemanov veľmi
výnimočný. Je dňom vďaky
všetkým ľuďom, ktorí priložili pomocnú ruku k tomuto
veľkému dielu.
Svätú

omšu

ThDr. ICLic. Ján Marhefka
PhD., ktorý k nám zavítal
zo svojej farnosti v Suchej Hore. Nás veriacich
povzbudil svojou kázňou,
kde mu určite drvivá väčšina dala za pravdu. Totiž je
pekné mať chrám, chrám
vyzdobený sochami, oknami s nádhernou vitrážou či
zvučným organom. Ale čo
zo všetkých týchto krás, ak
kostol je prázdny? Ak ľudia
celebroval tento chrám nenavštevu-

jú, alebo sem idú len kvôli
príkazu svojich príbuzných,
lebo „tak sa to patrí aspoň v
nedeľu“, no nie kvôli vlastnej vnútornej radosti, radosti z toho, že sa stretnú
so živým Kristom? Tieto
slová pána dekana v nás
nepochybne zanechali veľkú stopu. Taktiež sme si počas slávnosti spomenuli na
vdp. Janka Farkašovského,
vďaka ktorému sme túto
slávnosť mohli sláviť. Veľká

vďaka patrí nášmu pánovi
farárovi Štefanovi, ktorý už
10 rokov zveľaďuje tento
chrám, ktorý si pre každého jedného vždy našiel čas,
aby nás podporil a povzbudil. S ním tvoríme rodinu.
Nech mu Pán odvďačí jeho
láskavosť a obetu. Verím,
že v tomto kostole budeme
naďalej tvoriť veľké spoločenstvo, ktoré túži po Kristovej blízkosti.
-jd-

Sv. omša pred svitaním,
len pri svetle sviec... Roráty
Mladí i starší, deti i dospelí botu ráno o 6.00 hod., ešte
sa počas adventu schá- pred svitaním len pri svetle
dzali na rorátnych svätých sviec.
omšiach. Každý týždeň
v utorok, vo štvrtok a v sofoto: -fm-
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Slovenské deti boli opäť miliónové...
Školy, škôlky, kostoly, sirotince, nemocnice - to
všetko boli miesta, odkiaľ
sa aj tento rok niesol hlas
modlitieb miliónov detí.
Do trinásteho ročníka iniciatívy „Milión detí sa modlí
ruženec“ bolo zapojených
približne osemdesiat krajín
sveta. Nechýbali ani deti
zo Slovenska, ktoré prijali
pozvanie pápežskej nadácie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi.
Iniciatíva vznikla v roku
2005 vo venezuelskom Caracase a odvtedy sa deti
spájajú v modlitbe ruženca
za pokoj ľudského srdca a
mier vo svete vždy 18. októbra o 9:00. „Ak sa bude
milión detí modliť ruženec,
svet sa zmení.“ Vo viere
v tieto slová svätého pátra
Pia sa zúčastňuje modlitby
ruženca každoročne nie jeden, ale milióny detí po celom svete.
Pastoračná a dobročinná pápežská nadácia ACN
Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi pripravila pre
iniciatívu na svojej stránke
www.miliondeti.sk
informačné a didaktické materiály, ktoré využili stovky
škôl a farností. Desaťtisíce malých i veľkých zaujal
okrem ružencov a pestrých
plagátov s modlitbami aj
skutočný príbeh Nousseiry
z Palestíny v podobe animovanej rozprávky či vide-

com za obetu a za pripojenie sa k modlitbe,“ reaguje
na tohtoročnú iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec
riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi Martina
Hatoková.

opozvánka jedenásťročnej i animátorom za výchovu,
Lucky.
animáciu a pomoc pri organizovaní medzinárodnej
ACN denne informuje iniciatívy na lokálnej úrovo utrpení a chudobe kres- ni, ružencovým bratstvám,
ťanov v stopäťdesiatich rehoľným komunitám, chokrajinách sveta, kam sme- rým i ostatným jednotlivruje modlitebná a finančná
pomoc nadácie. Tohoročná
modlitba detí bola mimoriadne venovaná blízkovýchodnej Sýrii, v ktorej bolo
za posledných sedem rokov vojny zabitých viac ako
šesťdesiattisíc detí. Takmer
dva milióny detí nemôžu
chodiť do školy, približne
tri milióny žijú v utečeneckých táboroch alebo sú
na úteku.
„Ďakujeme otcom biskupom za pomoc pri šírení
pozvania k modlitbe. Ďakujeme aj rodičom, starým
rodičom, učiteľom, kňazom

Na adresu info@acn-slovensko.org
prichádzajú
spätné väzby a fotografie.
Za mnohé, vyznanie mamičky Miriam: „Pred chvíľou
som sa so svojimi deťmi domodlila ruženec. Ešte sa ho
nevedia modliť celý, avšak
po celý čas kreslili smútok
a nádej. Syn nakreslil vojnu
a dcérka zasa dievčatko,
ktoré vojnu prežilo – našlo
posledný kvietok a stalo sa
svätou...“
ACN Slovensko – Pomoc
trpiacej Cirkvi

PORTRÉT OBČANA

Daniela Štecová: Vidím šťastných ľudí,
ktorým sa nasýtia duše
Povolaním manželka a matka. Profesiou zdravotná sestra. Vo voľnom čase predsedníčka kultúrnej komisie, dlhoročná vedúca mládežníckeho zboru. Jednoducho aktívna žena, vždy ochotná pomôcť. Popri časovo náročnej
práci, ešte robí do skorých ranných hodín na aktivitách pre obec či farnosť. Daniela Štecová.
ľudí bola, často na úkor rodiny.

Mnohí ťa poznajú ako „ženu
v behu“ - veľmi usilovnú,
pracovitú osobu, ktorá sa
aktívne zapája do farského
aj obecného života. Aj teraz
sme ťa prichytili v pracovnom nasadení na Vianočných trhoch v Nižnej. Ako
vnímaš dni ako je tento?

Najväčší trapas alebo vôbec vtipnú situáciu. Máš
nejakú?
Tak toho je neúrekom
(smiech). Za tie roky sa
toho naozaj nazbieralo.
V rýchlosti neviem povedať
konkrétnu situáciu. Mám
aj vtipné, ale aj tie čo ma
zamrzia. Improvizácia - tá
ku mne patrí. Je výborná ak
ňou treba niečo zachrániť,
alebo keď mám pocit, že
treba do programu niečo
vložiť. Býva ale aj smiešna, ak z toho vznikne brept.
Vznikajúce brepty sú z toho
najkomickejšie.

...(smiech) Pre vás možno
veľmi pokojné, a pre mňa,
nemôžem
povedať,
že
stresujúce, ale svojím spôsobom by sa to tak dalo
nazvať. Každopádne, sú to
veľmi príjemné stresy. Aj
keď možno nie je všetko
dotiahnuté na sto percent,
ale v konečnom dôsledku
pri dobrej komunikácií sa
dá všetko zvládnuť. Aj dnes
sme šikovne vyriešili pár
problémov.
Jednoducho
kde je vôľa, tam je aj cesta.
Čo ťa najviac motivuje
pri tejto práci?
Asi reakcie ľudí. Keď ich
obohatíme
programom,
ktorý sme pripravili, alebo
celým tým odovzdaním sa.
Vidím šťastných ľudí, ktorým sa nasýtia duše. Pokiaľ
ich to obohatí a má pozitívnu spätnú väzbu, tak je to
úplne skvelé.
Pre mňa je najdôležitejšie,
aby prišli ľudia, aby bolo „pre
koho“ pripravovať, ale určite
aj „s kým“. To je na tom najkrajšie. Týmto chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú pri takýchto veciach.
Najbližšie štyri roky budeš opäť predsedníčkou
Komisie kultúry. Zahŕňa
to určite množstvo komunikácie, mravenčej práce.
Ako zo svojej pozície hodnotíš uplynulý rok, kultúrne
podujatia a aktivity obce?
Za najväčší úspech pokladám, že sa nám minulý rok
podarilo zorganizovať Deň

detí. Snažili sme sa o to viackrát už v minulosti, lenže sa
nám to nepodarilo. Teraz to
vyšlo. Čo bolo na tom pekné, že sme oslovili nielen
detského diváka. Akcia sa
niesla v divadelnom duchu deti sa priučili ako sa kultúrne správať v divadle či kine.
Určite je tu však aj viacero
sklamaní. Veľmi nám chýba referát kultúry, v takom
rozsahu ako fungoval po iné
roky. Komunikácia s obcou
nie je zlá, ale je pre mňa
veľmi zložitá, keďže kompetencie sa rozdelili na viacero
ľudí. Robíme čo môžeme,
ale nemôžem sa obrátiť na
jedného človeka, ako som
bola zvyknutá. Potrebujem komunikovať s osobou,
ktorá zastreší tú vnútornú
časť obecného diania a vecí
z toho vyplývajúcich. Často
mi to uberá na čase a energii, kým sa k niečomu a
niekomu kompetentnému

dopracujem. V podstate by sa dalo povedať, že
mnohokrát suplujem tieto
veci najlepšie ako v danom
okamihu viem. Apelujeme
na to už štvrtý rok. Vravím,
komunikácia nie je zlá, len je
zbytočne zdĺhavá. Ale nie je
to len naša apelácia, vychádza aj zo strán prichádzajúcich ľudí. Ja si na tomto
mieste predstavujem človeka na plný úväzok, ktorý
má k tomu vzťah, je na akciách vždy keď je to potrebné. Jednoducho musí to byť
človek obetavý, nie že povie
ja nemôžem, nechce sa mi
alebo neprídem, lebo... Aj
my všetci niečo máme a napriek tomu obetujeme svoj
čas pre ľudí.
Ako sa dajú skĺbiť všetky
aktivity s prácou či rodinným životom?
Musím si ich skĺbiť. ☺ Zariadiť
sa tak, aby som tu pre tých

Snažím sa prinášať aj
z profesie, ktorú vykonávam
- snažím sa byť diplomatická a profesionálna „sestrička“ aj mimo pracovisko. A
možno aj keď zareagujem
v niektorých situáciách
prudko, snažím sa vychladnúť a predýchať. Hoci doma
je to úplne naopak. (smiech)
Na aké podujatia sa môžeme tešiť v budúcom roku?
Pribudne niečo nové?
Určite nemáme v úmysle
rušiť niečo, čo tu roky trvá a
čo má tradíciu. Koniec roka
je pre nás náročný, preto
sme sa ešte ako nová komisia nestretli. V budúcnosti
by som chcela osloviť pre
spoluprácu ďalších, aj nových ľudí. Pre veľké akcie je
potrebných naozaj veľa ľudí
, lebo je to veľmi náročné.
Aj dnes nebolo jednoduché zorganizovať takmer tri
stovky ľudí 8 organizátormi.
Budeme však rozmýšľať aj
nad niečím novým. Chceli by sme dať do povedomia niektoré talenty, ktoré
v obci máme, či už cez fotografov alebo rôzne iné pla-
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ujatí. Čo to pre teba znamenalo viesť ho?
Bolo to 5 či 6 generácií.
Viesť zbor a pôsobenie
vo farnosti skoro štvrťstoročie bola pre mňa milosť. No
zároveň veľké obohatenie a
skúsenosť.
Vďaka tomu sa mi aj čiastočne zastavil čas a ja som
sa cítila stále mlado, (ani teraz sa staro necítim, ha ha)
pretože som s nimi zažívala
krásne chvíle plné radosti,
bláznovstiev, ale aj kopec
nádherných a zmysluplných
chvíľ. Akadémie, pobožnosti,
adorácie, mikulášske vystúpenia, festivaly.... Je toho za
tie roky veľmi veľa. Sledovať,
ako mladí duchovne rastú.
Vidieť ich veľký posun už
v rodinách. To je tá najkrajšia
odmena za tento čas.

Mometka z prvého ročníka novej akcie - Deň Detí (2018)
tformy.
Veľmi si prajeme robiť workshopy pre mladých a strednú generáciu, pretože to
vnímam ako deficit. Či sa
nám to podarí v tomto roku
ešte netuším, ale do budúcna je to pre nás výzva.
Ja by som sa chcela poďakovať všetkým ľuďom. Nielen tým, čo sú v komisii a
naozaj trávia veľa času pri
takýchto veľkých akciách,
ale aj ľuďom, ktorí prichádzajú. Pretože mnohí hovoria, že sa tu nič nedeje.
Nemyslím si, vždy sa čosi
deje, len sa toho nezúčastňujú! Jednoducho treba iba
prísť. Ak majú nejaký nápad
alebo pripomienky, treba to
povedať, nás to môže posunúť. Všetkých prizývame.
Ale len jazykom sa to nerobí, treba priložiť ruku k dielu.
Ty a spevácky zbor Gaudium. To je dosť veľká
téma. Viedla si ho 25 rokov,
počas ktorých sa vystriedalo viacero generácií spevákov či hudobníkov. Tvoriť
spoločenstvo s mladými
ľuďmi nie je len o zaspievaní počas sv. omše v kostole, ale mnoho vytvorených
vzťahov, spoločných „šibalstiev“ či vymyslených pod-

Najťažšie pre mňa, boli výmeny generácií a postupný
odchod mladých.
Keď si na niekoho zvyknete a ešte k tomu obľúbite.
To bol pre mňa veľký boj
a zároveň strach, čo bude
ďalej. Ale našťastie vždy to
pán Boh zariadil, že noví
ľudia stále prichádzali. Ale
aj vďaka kňazom, hlavne
p. farárovi Farkašovskému a
jeho veľkým povzbudeniam
a modlitbám som zvládala
znovu vstávať a pokračovať.
No cítila som jedno, že musím a chcem v tom pokračovať. Boli a stále to pre
mňa sú „moje deti“. Keď sme
ich spoločne vyprevádzali
do manželstva, neraz mi vypadla slza radosti, no i slza
straty ďalšieho z nich. Ale
našťastie sa mnohí ku mne
vracajú krásnymi spomienkami na spoločné udalosti,
plné požehnaní. (no vidíš a
zase slzy)
Spev je pre mňa silná modlitba, (lebo tá odriekaná mi
moc nejde) únik od všetkej
reality, zabúdanie na čas.
Bola to pre mňa druhá rodina i keď doma mi často hovorili, že je prvá.:) Ale vďaka
velikánskej podpore hlavne
môjho manžela a celej rodiny som mohla byť maličkým
nástrojom v rukách Pána.
-mt-

KULTÚRA
Ostražica
Má pamäť.
Spomienky ukrýva
pod oravskou hlinou.
Jantárové slnko
brázdi horské cesty.
Pohrebiská Keltov.
Kedysi
hrnčiarskym kruhom a
striebrom
platili.
Za polia.
Za pasienky.
Za silu života.
Za vernosť ochrany
medzi storočiami.
V zátiší
Ostražice
čas
studienky stráži.
Prameň sviežej reči.
Živé hlásky,
dávne slová
vkladá
do povestí.
Má pamäť.
V kameni vyrytú.
Jej hlas sa ozýva
v rozvalinách hradu.
O skyvu chleba
úpenlivo prosí.
Chce nasýtiť
hladom umorené deti.
Všetko živé kvíli.
Na jar, v zime, v lete...
Beznádej zaplače.
Hrozby privoláva.
Z havranej výšky
balvany sa sypú.
Mnoho strachu, smútku
všade dookola.
V zákutiach bezprávia
človek
ľudskosť hľadá.
Horkosť sa hromadí...
Ako zlostná kliatba.
Má pamäť.
V dejinách bude znieť.
Keď nebo zružovie,
hneď po prvých mrazoch,
ona
trnky zbiera.
Každý deň je iná
Spod oravskej zeme
vernosť
vykopáva.
Kríž
s poctou predstaví.
Ako múdra kniha.
Jej zázračné slovo
lieta po lúkach.
Žije, rastie.
Dýcha.
Dnes tak ako včera.
V opravdivej reči.
V ľubozvučnej vete.
Je tu.
Pre všetkých.
-mkch-

Minulosť žije s nami
V medzinárodnej súťaži Chalupkovo Brezno bola významne ocenená báseň Ostražica,
ktorej autorkou je Mgr. Margita Kuchčáková. Prečo je téma Ostražice autorke taká blízka sa v rozhovore pýtal Marek Reguly:
Myslím, že sa nemýlim ak
poviem, že to nie je prvá
báseň s týmto názvom, ktorú ste napísali.
Určite nie. Ale okrem Ostražice bola v tohtoročnej súťaži ocenená aj iná moja
poézia – asi ďalších deväť básní. Ako ste správne uviedli umelecká súťaž
Chalupkovo Brezno sa z
celoslovenskej už niekoľko
rokov stáva medzinárodnou.
Napríklad súčasný 51. ročník
hostil okrem našich aj autorov z Chorvátska, Talianska
či z Poľska. Ale vráťme sa k
Ostražici. Zalesnená Orava
je sviežou záhradou celého Slovenska. Jej zeleň je
darom pre ľudí aj pre celý
kraj. Rovnako ako jedinečná Ostražica, ktorá svojou
tajomnou krásou, meniacimi sa obrazmi, vie potešiť nielen oči, ale aj srdce,
dušu človeka. Je kľúčom do
pamätí mnohých pokolení.
Otvára svet slov, básní, povestí... S krížom na svojom
vrcholci sa stala symbolom
Nižnej.
Po niekoľkých básňach s
názvom Ostražica ste sa
znova vrátili k tejto téme.
Prečo sa k nej tak často
vraciate?
Nielen Ostražica, ale aj mne
blízka téma oravskej prírody sa pravidelne objavuje
v mojich básňach. Rovnako ako nezvyklí ľudia – slovenské osobnosti, ktoré sú
dôležité pre každý národ,
pretože svojím umením dokázali vrátiť ľuďom dotyk
dobra. Zobrazovali ľudskosť
v živote človeka. Po nich
sme zdedili svoju jedinečnú kultúru. Píšem poéziu,
ktorá chce oživiť odkaz Solúnskych bratov, Štúra či
Hurbana, poetky Haľamovej, Martina Kukučina, Pavla
Országha Hviezdoslava, ale
aj Márie Medveckej a mnohých, mnohých ďalších. Ich
odkaz je cenným pokladom
– takým naším mešcom
múdrostí. A zároveň aj po-

vzbudením v tejto až neuve- Bez kultúry slova, ba aj bez
riteľne materialistickej dobe. obyčajnej ľudskej slušnosti,
sa pomaly začíname meniť
Mne aj ďalším svojim žia- na divné postavy z hororokom ste na vyučovaní ho- vých filmov. Sami pod sevorili: „Aké slovo, taký člo- bou si pílime príslovečný
vek. Akí ľudia, taký svet.“ Čo konár, na ktorom od vekov
by ste chceli odkázať či už kvitla slovenská múdrosť.
mladým ľuďom alebo vô- Slovenské slovo, či už umebec každému, kto chce za- lecké alebo každodenné,
čať písať?
musí ísť dopredu. Ale zároveň by nemalo zabúdať
V dnešnom pokrútenom ani na svoje korene. A presvete je veľká móda na šo- dovšetkým musí naokolo
kujúce klamstvá, agresiu, rozdávať energiu dobra,
vulgárnosť... Zabúda sa na múdrosti aj citlivé dotyky
ľubozvučnosť
slovenskej ľudskostí.
reči, pravdovravnosť, úctu...
-mr-
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Akcia vtáky
2. pokračovanie
mička a mláďatká sú sivé.“
V
prezentovaných
hniezdach, ktoré žiaci sústredene pozorovali, boli
aj vajíčka. Niekde sa ich
ukrývalo akosi priveľa. Päť
či šesť. „Čo myslíte, koľko
vajec je v našom hniezde?“
opýtal sa prírodopisár. Keďže na túto otázku mu nik
nevedel odpovedať, sám
s úsmevom konštatoval, že
odpoveď príde, vlastne priletí o tri-štyri týždne.
„Pán učiteľ! Pán učiteľ!“ vykríkla Ľudka, „a čo urobíme
s tým naším hniezdom?“
Trieda zareagovala smiechom. Ako vždy, keď Ľudmila prehovorila.
„To bude asi preto, že donekonečna trepeš dve
na tri!“ zahriakol ju Robo.
Na krajíčku Ľudmiliných očí
sa objavili slzy. Ale spolužiaci si ju už vôbec nevšímali. Len slovenčinárka,
ešte pred tým ako začala
dohovárať Robovi, ju pohladila po vlasoch. „Neplač
Ľudka.“ Tíšila ju. „Chlapci
sa ešte nevedia správať
k vám - k dievčatám. Ale my
ich to naučíme, však dievčence...“ Dievčenská časť
triedy súhlasne prikývla a
učiteľka začala skúmať luster. „Ej beťári, beťári, kde ste
sa nám schovali...“ zanôtila
so smiechom. V lustri bolo
čosi, čo pripomínalo hrudu
spletených stebiel a korienkov. „No toto? V triede je
skutočné vtáčie hniezdo!“
Vyhlásila prekvapená. „Ale
aké vtáky sa tu mohli udomácniť?“
Slovenčinárka
neveriacky krútila hlavou.
Nie určite nesnívala, pretože práve vtedy... Znova
fŕng... Do hniezda, ktoré
všetci pozorovali, vzdušnou cestou priletel čierny
vtáčik. Bol to akiste samček, ktorý sa vrátil s maškrtou v zobáku. Mal ju pre
samičku, ktorá ostala v lustri sedieť na vajíčkach. Do
konca vyučovania sa v 5.A
triede vystriedala takmer
celá – celučičká škola. „To
je ale psina,“ vykrikovali od-

razu takmer všetci naraz. A
potom ešte každý sám. Ale
predovšetkým závideli piatakom poletujúcich vtáčích
spolužiakov. Veď komu sa
podarí pozorovať okrídlené divadlo na slovenčine
či matematike? Odvtedy
boli vyučovacie hodiny pre
piatakov úplne, ale úplne
iné. Žiaci sedeli v triede v
dvoch svetroch či v kabátoch. Vonku už síce vegetácia rašila, no do nepretržite
otvorených okien v piatej
A triede nakúkal severák,
ktorý sa ešte smelo prechádzal po Orave. Možno
sa chcel zohriať a možno aj
on bol zvedavý, čo sa tam
vlastne deje. A ešte pre čosi
sa muselo vo vtáčej triede
neustále vetrať.
„Čo je to tu za zápach!“ Spytoval sa takmer každý učiteľ
na začiatku vyučovacej hodiny. A deti každému rad
radom s radosťou ukazovali hniezdočko nad svojimi
hlavami. 5.A sa stala najpopulárnejšou triedou na
celej škole. A tak sa všetci
učitelia, žiaci, školník, kuchárky i upratovačky dozvedeli o vtáčej rodinke
v lustri.
„Kým sa to nejako nevyrieši,
budete sa učiť v triedach,
ktoré majú podľa rozvrhu
telesnú výchovu, alebo sa

učia v odbornej učebni fy- „Nesmejte sa, je to veľmi
ziky či chémie.“ Prikazovala dobrá otázka. Presne na to
sa ma spýtala aj pani riažiakom triedna učiteľka.
diteľka.“ Napomínal učiteľ
Až vtedy sa piatakom za- roztatárených žiakov.
čala naozajstná zábava. Po
cenganí sa presúvali sli- „Mohli by sme ho zaniesť
mačím tempom do niek- na strom!“ vyhlásil Janko,
torej prázdnej triedy. Kým ktorý pomáhal učiteľovi
sa pousádzali, ubehlo nie- v jeseni vešať vtáčie kŕmidlá
koľko pre učiteľov draho- na stromy. „Nebuď labuť...“
cenných minút. A skúšanie? prerušil ho Robo. „NajlepTo zvyčajne odpadlo. Príro- šie tej chvostíkovej rodinke
dopis však nielen piataci, bude u nás! Majú tu teplo
ale aj ostatní žiaci mávali a teraz keď sa učíme vždy
v 5.A. „Je to žltochvost do- inde, je skoro celé dopomový,“ oznamoval žiakom ludnie naša trieda prázdna
prírodopisár, ktorý bol taký a...a naše chvostíky tu nikto
vysoký, že keby natiahol neruší.“ Sám pre seba si poruku, určite by mohol všet- myslel , aká super je škola,
kým ukázať hniezdočko aj v ktorej sa vôbec - ale nas jeho hladošmi priamo na ozaj vôbec neskúša. A to
dlani. „A preto, že je ohroze- ani na matematike, ani na
ným vtáčím druhom, musí- slovenčine. A aká naj - najme ho chrániť,“ dodal po lepšia by bola bez diktátov,
chvíli... „Niekedy sa stane, písomiek a bez sprostého
že žltochvosty prezimujú testovania. Len zábavní spona našom území. Asi to tak lužiaci, rozosmiati učitelia a
bolo aj s týmito vašimi už vtáčí kamaráti. Super život!
takmer spolužiakmi.“ Hovo- Super škola! No práve vtedy
ril ukazujúc pritom na lus- ho z prekrásnych predstav
ter. „Ich potravou je hmyz, prebudili výkriky. „Príma!
pavúky, muchy, niekedy Budeme ich volať Chvosbobule.“ Prednášku dopĺňal tíky!“ Zvolala Ľudka. A tak
prezentáciou z novučičké- celá trieda v tom okamihu
ho počítača. Žiaci na ob- pokrstila rodinu žltochvosta
rázkoch videli presne také domového... Odvtedy to boli
isté hniezdo, aké im svietilo ich kamaráti Chvostíky.
nad hlavami. „Žltochvost
domový
býva
čierny, Pokračovanie nabudúce.
so svetlejšími krídlami.“ Po-mkchkračoval učiteľ. „Jeho sa-
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Úspešný rok atletických družstiev z Nižnej
V roku 2018 mal atletický
oddiel z Nižnej prihlásených
do súťaže družstiev stredoslovenského atletického
zväzu tri družstvá. Najviac
sa darilo juniorkám Kristíne
Vodičkovej, Lucii Jurinovej a
Lenke Bažíkovej, ktoré obsadili celkové 2. miesto. Mladší
žiaci Pavol Jurina, Matúš Jurina a Matej Oriešek skončili
na 3. mieste. Mladšie žiačky
Júlia Rosinová, Lea Bandíková skončili na 10. mieste.
Staršie žiačky Petra Daňová
a Anička Ploransky súťažili
medzi dorastenkami. Všet-

kým atlétom, ktorí úspešne 6. Atletický klub ZZO Čadca
reprezentovali náš atletický
(54b)
oddiel počas celej sezóny 7. CVČ Liptovský Mikuláš
(43b)
patrí poďakovanie.
8. Športový klub polície
Konečné poradie M-SsAZ
Žilina (32b)
junioriek:
9. AO Sparta Považská Bystrica (19b)
1. AK Danica Zvolen (319b)
10.MAC REDOX Lučenec (14b)
2. TJ A FbO Nižná nad Oravou (159b)
Konečné poradie M-SsAZ
3. AK Spartak Dubnica nad mladší žiaci:
Váhom (98b)
1. AO Olympia Považská
4. AC Kriváň Liptovský Mikuláš (95b)
Bystrica (697b)
5. Atletický klub ZTS Martin 2. MAC REDOX Lučenec
(92b)
(227 b)

3. TJ A FbO Nižná nad Oravou (163 b)
4. BŠK Banská Bystrica
(153b)
5. CVČ Liptovský Mikuláš
(152b)
6. AK ŠK UMB Banská Bystrica (152b)
7. Športový klub polície
Žilina (147b)
8. MŠK Žiar nad Hronom
(126b)
9. Atletický klub ZZO Čadca (115b)
10. AK Svetlošák Banská
Bystrica (55b)
-li-

Florbalisti Nižnej ťahajú pelotón
slovenskej extraligy
Na Orave sa stretli dovtedy dva najlepšie tímy aktuálnej sezóny 2017/2018.

mančík), Nehila (Reguly),
Reguly, Reguly (Nehila)

Extraliga muži
Góly: Zemančík (Nehila), Re- čík (Nehila), Nehila, Čuporák
Nižná – Záhorská Bystrica guly (Nehila), Reguly (Nehi- (Medžo), Nehila (Reguly),
11:7 (4:1,3:2,4:4)
la), Reguly (Nehila), Zeman- Medžo (Latka), Reguly (Ze-

Tréner Michal Uhlík: So súperom sme odohrali vyrovnaný zápas pred vynikajúcim publikom. Výkon celého
mužstva bol oproti zápasu
s AS Trenčín o triedu lepší.
Vyzdvihnúť treba brankára
Staroňa, ktorý v prvej tretine
predviedol niekoľko ťažkých
zákrokov. V druhej časti sme
nepremenili veľa šancí, čo
súper využil a dotiahol sa na
dva góly. Tsunami muselo
na konci viac otvoriť hru, čo
sme využili ešte na strelenie
dvoch gólov a zápas dohrali
s bezpečným náskokom.
-tfZdroj: My Orava Sme
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Nižná ukázala, v čom je krása florbalu
Spojený klub Rabče a Oravskej Polhory je po prvej polovici súťaže na peknom 5. mieste.

Extraliga muži
Nižná – Snipers Bratislava
17:7 (6:2,0:1,11:4)
Góly: Reguly (Nehila), Latka
(Medžo), Dedinský (Staroň),
Nehila, Čuporák, Medžo
(Latka), Hujo (Latka), Medžo
(Reguly), Latka (Medžo), Reguly (Nehila), Medžo (Latka), Zemančík (Šroba), Latka
(Medžo), Reguly (Nehila),
Nehila (Zemančík), Reguly
(Zemančík), Čuporák (Latka)
Brankár Matúš Staroň: Do
zápasu sme vstúpili s vedomím, že súper bude nepríjemný v napádaní a malé
ihrisko mu bude vyhovovať.
To sa aj potvrdilo. O dvoch
tretinách bol stav relatívne
vyrovnaný 6:3. Potom sa ale
zobudili naši strelci a najmä
Latka s Medžom odohrali životnú tretinu. Znie to neuveriteľne, ale za 10 minút sme
nasúkali súperovi 11 gólov.
Chceme hlavne poďakovať
neskutočným
fanúšikom,
ktorí nás za stavu 6:5 nakopli
a potiahli nás za tromi bodmi, ktoré znamenajú 5-bodový náskok na čele tabuľky
pred prestávkou.
Extraliga ženy
K. N. Mesto – Tvrdošín 6:5
(2:0,3:2,1:3)
Góly: Ješšová (Spišiaková),
Krivulčíková (Buková), Ješšová (Paňková), Ješšová
(Buková), vlastný domáci.
Tréner Milan Burdeľ: Napínavý zápas rozhodli dve

štandardné situácie súpera,
ktoré boli z dielne lacných
gólov. Súperky hrali s veľkou chuťou a veľa nám toho
nedovolili. Škoda nepremenenej presilovej hry a samostatného úniku kapitánky
Mišky Ješšovej, ktorý ostal
premenený. Dievčatá si zaslúžia pochvalu. Vyzdvihnúť
musím brankárku Karin Piovarčiovú.

Góly: Oselský (M. Adamčík), Vnenčák (M. Adamčík),
Vnenčák (Hvoľka), M. Adamčík (Jašák), M. Adamčík, M.
Adamčík (Vnenčák), Durčák
(M. Adamčík)

Hrajúci tréner Martin Adamčík: Na zápas sme opäť
cestovali v oklieštenej zostave. Do hráčskeho dresu
sa musel obliecť aj náš náhradný brankár Dávid Bod1. liga muži
nár. Snažili sme sa hrať zo
Dubnica nad Váhom – RAp- zabezpečenej obrany, čomu
tORs 6:8 (2:3, 3:3, 1:2)
sa súper prispôsobil. Snažili

sme sa brániť hlavne dvojicu
najproduktívnejších hráčov
Dubnice. Boli sme efektívni
vpredu a spoľahliví vzadu.
Veľkú pochvalu si zaslúži
brankár Adam Hauko. Zápas
bol nervózny, veľa faulov a
dokonca červená karta pre
domácich. Napriek tomu,
že sme nenastúpili v najsilnejšom zložení, ubránili sme
víťazstvo, ktoré si veľmi ceníme.
-tfZdroj: My Orava Sme

POZÝVAME

ORAVA ROCKFEST WINTER

TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA OSTRAŽICU

26. december 2018
Bistro Domu kultúry v Nižnej

6. január 2019
Ostražica

UMELECKÝ PLES + OBECNÝ PLES

PAFKOVÁ
SPOJENÁ S OBECNOU ZABÍJAČKOU

1. február 2019

1.-3. február 2019

SENIOR PÁRTY

MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA

15. február 2019

11.-17. február 2019

VELIČIANSKE OCHOTNÍCKE DIVADLO
– VERONA OD RUDA KAZÍKA

CELOSLOVENSKÝ PRETEK SENIOROV
V OBROVSKOM SLALOME

24. február 2019
Kinosála Domu kultúry v Nižnej

11. - 13. marec 2019
Lyžiarske stredisko Uhliská

ORAVSKÉ KRPČEKY
regionálna súťaž DFS

VÍTANIE JARI - VYNÁŠANIE MORENY

14. marec 2019
Domu kultúry v Nižnej

23. marec 2019
Rotunda Domu kultúry v Nižnej

MINI SYNKOPY

STAVANIE OBECNÉHO MÁJA

apríl 2019

30. apríl 2019
Pred OcÚ
Zmena termínov je vyhradená.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spoločenská rubrika občanov Nižnej a Zemianskej Dediny od 1. novembra 2018 do 17. decembra 2018.

Dávid Obecajčík
Marko Reguly
Karolína Gočálová
Katarína Rašková
Veronika Odrobiňáková

Martin Mudronček, 01. 12. 2018, 28-ročný
Žofia Náčinová, 09. 12. 2018, 87-ročná

Michal Zemančík – Ivana Garajová

55 ročný
Čuporáková Jana, Mgr.
Kavická Iveta
Kočiš František
Lukáčiková Iveta, Ing.
Masný Miroslav, Ing.
Mintálová Iveta
Rosina Jaroslav, Ing.
Rosina Miroslav
Tuka Ondrej, Ing.

Suranová Silvia
Škoriaková Anna
Vraštiak Anton
65 ročný
Hulejová Oľga
Leginusová Anna
Vlčeková Vlasta
Záhorec Jozef

60 ročný

70 ročný

Bödiová Ľudmila
Branický Jozef
Cvoligová Žofia
Kachút Ján
Kubala Viktor
Polgárová Jarmila, Ing.
Skubeň Ján

Bolibruchová Ľudmila
Korčušková Mária
Mičík Ján
Žuffová Klementína

75 ročný

85 ročný

Kobylková Jana
Maškarová Mária
Paškaj Ján
Štiptová Edita
Ťapajnová Cecília

Kajanová Ľudmila
Stajníková Mária
Vojáčková Katarína

80 ročný
Ďurošková Mária
Gavláková Jozefa
Jelínek Dušan
Kakačková Žofia
Kanderka Ľudovít
Kubinec Dominik
Kuráňová Agneša
Regulyová Augustína
Rosina Róbert
Satina Augustín
Žuffová Mária

90 ročný
Kubinec Cyril
Žuffová Štefánia
94 ročný
Suchánková Blažena
96 ročný
Papučíková Katarína

Blahoželáme! Prajeme len to najlepšie, veľa radosti a životného elánu.
Pozn. redakcie:
Vzhľadom na nariadenie EÚ o osobných údajoch - GDPR sa bližšie údaje k jednotlivým osobám neuvádzajú.
Údaje sú prevzaté z matriky Obecného úradu Nižná. Za prípadné nezrovnalosti redakcia nezodpovedá. Kto si neželá byť
uverejnený v Spoločenskej rubrike, nech to vopred oznámi na Obecnom úrade – Evidencia obyvateľov. Ďakujeme!

KRÍŽOVKA PRE ČITATEĽOV NIŽNIANSKYCH OZVIEN
Ľubo
Schramek

východ,
po nemecky

2

mužské
meno

EČV
Bratislavy

práca

opica

obor, po
česky

dvojfareb. čokoláda

Slovenská
republika

povala,
zast.
trieda

ohmatanie
EČV Olomouca

býv. juhoslov.
prezident

sodík

ostro,
zastar.

Sloven. tal.mesto
inform. a provincia
agentúra francovka

vrch nad
Dol. Kubínom

ozvena
dravé
vtáky

jemný
satén
sloven.
režisér
fr. mesto

topor

vyučuj
obloha
sarmat
oznámil
úradom

rozum
meno psa

uľavenie

alebo,
česky
meno Komenského

sivý,
nem.
časť úst

má,
chorvátsky

riad,
rusky
čís. hra
plesy

somár

krík
hrubý
povraz

Pomoc: spôsob
silk, Stil, duševné
Urs, ÚRO vykoľajenie

súprava
olizuj

zn, škol.
tašiek
podporná

lesy

tenká
doska
časť saka
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Vylúštenie krížovky zasielajte na sefredaktor@nizna.sk. Do správy uveďte, prosím, svoje meno a adresu.
Výherca obdrží od OcÚ vecnú odmenu. Znenie krížovky z čísla 3/2018 je:
„Citrusové plody sú bohatým zdrojom vitamínu C. “
Výhercom sa stal: Mária Gajdošová z Nižnej. Gratulujeme!
sefredaktor@nizna.sk

chlapčenská
spoločnosť

širokolistá rastl.
podkuruj

strapc.
kvetena
nemocn.
odd.

druh
slona

atak

podmien.
spojka
indián

sibírska
rieka
preskok

cvik v
jóge

inak

čes. polit.
strana
ústna
voda

ťaž. kov
meno
Habsburga

španielsky
tanec

citoslovce nešťastia

vzácne
drevo
ručiteľ na
zmenke

náhrada
masla

časť tela

dvojhláska

strom aj
plod
štiepe

skratka
datívu
rus. rieka

u seba

3

slov.
denník
predložka

kolá
dievčina

utorok,
skratka

slovko
úcty v
Ázii
symetrály

jestvoval
výrobca
kožušín
argón
urobí
posudok

Pomoc:
ásana, Asti,
Apo, grau,

1

ruská
rieka

+421 43 5309 786

www.nizna.sk

