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Milí fanúšikovia dobrej hudby. Chceme
sa Vám srdečne poďakovať za Vašu podporu...

Po niekoľkých rokoch sa naša obec opäť
stala svedkom významnej udalosti– vysviacky nového kňaza...

Najdôležitejším programom tohto dňa
bola stavba plte. Naša obec je jedinou v
tomto regióne...
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Na telo starostu
Povedzte nám niečo o stave ihrísk, detských ihrísk a o projekte
Senior fit park, za ktorý sa malo
hlasovať prostredníctvom internetu.
Požiadal som oprávnenú osobu
o preverenie stavu ihrísk. Zatiaľ
sme dali odstrániť také ihriská,
ktoré by v žiadnom prípade neprešli revíziou. Všetky ostatné
ihriská do zimy prejdu revíziou
a potom sa rozhodne, či sme
ochotní zaplatiť za ich dorobenie, opravenie a ostatné úpravy
toľko, aby spĺňali požiadavky na
ich prevádzkovanie. Zastupiteľstvo v rozpočte rozhodne, koľko
ich môžeme takto upraviť. Zároveň opravujeme staré ihrisko
s umelou trávou tak, aby spĺňalo potrebné normy a dorábame

Obrázok 1

nové veľké ihrisko s bežeckou
dráhou, aby tiež spĺňalo potrebné
normy. Tieto ihriská tiež posúdi
oprávnená osoba aby sa mohli
v plnej miere užívať. Čo sa týka
areálu základnej školy, ten opäť
uzavrieme a doplní sa chýbajúci
prevádzkový poriadok na týchto ihriskách. Chceme zabrániť
tomu, aby sa v priestoroch školského areálu stretali deti za iným
účelom ako je šport. Zároveň som
požiadal Políciu SR, aby preventívne obchádzala areál našej školy.
Čo sa týka Senior Fit Park?
Umiestnenie Senior Fit Parku
je pod stromami medzi pamätníkom a Armanom a chceme tam
vybudovať poriadny chodník za
pamätníkom okolo Armánu smerom ku štadiónu a vybudovať pár,
možno dve až tri cvičiace zariadenia s oddychovými lavičkami.
V obci Nižná vzniknú vhodné

podmienky na trávenie voľného
času seniorov vybudovaním Senior FitParku. V areáli obecného
parku pri hoteli Arman budú inštalované zariadenia na aktívne
cvičenie pre seniorov (zariadenie
na precvičovanie kĺbov, masážne
zariadenie, elipsovité zariadenie,
surfovacie zariadenie, šľapadlo).
Do projektu budú zapojení aj samotní seniori aktívnou činnosťou
pri budovaní parku. Pomôžu s
úpravou plôch, výstavbou chodníčka a osadzovaním zariadení.
Zúčastnia sa tiež konkrétnych
dní spoločných súťaží. Uvedený
projekt vznikol za 2-3 hodiny,
lebo nás na to náhodne upozornila predstaviteľka SPP, aby sme
rýchlo niečo poslali, lebo je uzávierka. Môže sa na tom získať
6.000,-eur a nie sú to eurofondy.
Potom mali občania iba hlasovať. Moc nie som optimistický, že
malá 4 tisícová obec predbehne
veľké mestá. Mrzí ma, že túto vec
niektorí opäť spolitizovali. Niektoré reakcie sú veľmi príznačné
pre Nižnú a to je, že niektorí mladí ľudia zabudli, že majú nielen
deti, ale aj rodičov (seniorov).
Mám taký pocit, že bolo lepšie
nič nepodávať, aby som nedal
priestor pre mudrlantov, ktorí
nerobia pre obec úplne nič, iba
kecajú a ohovárajú a navyše sú
medzi nimi aj takí, ktorí dlhodobo žijú doslova za naše peniaze.
Prosím, každý má možnosť podať
projekt pre deti. Nech ukáže, do
ktorej výzvy a ja ho budem presadzovať - môžu to byť aj veľmi
nepríjemné eurofondy. Zhodou
okolností hneď na to vyšla výzva
od Slovenskej sporiteľne, kde
sme podali žiadosť o dotáciu na
detské ihrisko do materskej školy
na Orličie.
Aké sú plány s priestorom „bývalého“ odvodňovacieho rigolu
medzi garážami a hotelom Arman?
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zmysle volebného programu sme
vytvorili priestor v novom územnom pláne Nižnej na ešte lepšie
využitie tejto plochy na garáže
a parkoviská. Teraz sme sa posunuli ďalej a dali sme vypracovať štúdiu zastavanosti uvedenej
lokality (vizualizácia – dostupná je aj na obecnej internetovej
stránke). Niekoľko záberov z nej
prikladám. Vyžitie plochy plánuje
spolu 72 parkovísk, z toho 1 je pre
imobilných občanov a 2 pre VIP
návštevníkov štadióna. Ďalej sú
tam 2 parkovné miesta s prístreškami pre autobusy. V uvedenej
lokalite sa plánuje spolu 35 garáží z toho 23 je veľkokapacitných
pre dodávkové vozidlá a ostatné
v počte 12 sú pre osobné automobily. Pre obecný úrad by tam mali
byť vytvorené dve garáže. Máme
v pláne vybudovať tieto garáže
a parkovné miesta v niekoľkých
etapách ako jednu stavbu s jedným investorom, ktorá bude pekne dotvárať a nie špatiť svojím
výzorom túto lokalitu. V uvedenej
zóne plánujeme aj obmedzenie
rýchlosti motorových vozidiel na
30km/hod.. Bol by som veľmi rád,
keby sa občania k uvedenej štúdii
vyjadrili prostredníctvom svojich
poslancov alebo priamo mne.
(Obrázky 1 a vtáčia 1,2,3)
Je niečo nové ohľadom plavárne?
Nie. Eurodotácie na plaváreň nie
sú a možno ani nebudú. Malou
nádejou môže byť snaha susedného okresného mesta Tvrdošín
o vybudovanie plavárne a s tým
spojená aj starosť o budúce náklady na prevádzku. Viem, že Nižňanci sú zvyknutí na plaváreň,
ale nemôžeme si dovoliť zobrať
jeden a pol miliónový úver, vracať možno raz toľko a tým neúmerne zadlžiť našu obec na dlhé
roky. Možno by pomohlo sa pozerať na plaváreň ako na súčasť
nejakého komunitného centra a
potom na to zháňať eurofondy.

Táto plocha slúžila a naďalej
bude slúžiť ako odvodňovací kanál už od prepadu vodojemu pod Na obecný úrad bola doručená
Ostražicou až po vyústenie pri petícia, ktorá žiada zákaz orgacestnom moste („v Ručungu“). V nizovania rockových koncertov
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v centre Nižnej na štadióne. Ako štadióne. Niekto namieta, že taký
to dopadlo?
koncert môže byť na Františkovej
Huti, že tam to nikomu nebude
Petícia síce nemala náležitosti vadiť. Ja namietam a zdôrazňupetície, ale to nie je podstatné. jem, že organizácia podujatia na
Každý má možnosť slobodne pre- Huti si vyžaduje podstatne väčšie
javiť svoj názor slušným spôso- úsilie a náklady a v prvom rade
bom, napríklad aj formou petície. to najdôležitejšie - zabezpečeAko všetci vedia, jednalo sa v pr- nie, aby sa mládež v nočných
vom rade o benefičný koncert. Bol hodinách mala ako a hlavne čo
to rockový koncert, lebo o také je najbezpečnejšie dopraviť domov.
v súčasnej dobe, ale aj v minulos- Preto sme jednoznačne rozhodli
ti pomerne vysoký záujem. Kon- o organizácii koncertu na štacert sa uskutočnil tak, ako je to dióne. Osobne som sa zúčastnil
tradičné v drvivej väčšine obcí a koncertu ešte za vidna. Bol som
miest na Slovensku na miestnom milo prekvapený z organizácie a

usmievavej a spokojnej nálady
všetkých prítomných. Podujatie
a jeho výsledok- finančná pomoc
zdravotne postihnutým deťom,
hodnotím vysoko kladne.

Rockové leto - poďakovanie

technickým službám. Boli ste
veľmi nápomocní. Obrovské poďakovanie patrí sponzorom, bez
ktorých by sa akcia veľmi ťažko
organizovala. Všetci spomínaní
ste touto vašou podporou prejavili sociálne cítenie a dali ste
týmto gestom „na frak“ nenásytným politikom, ktorých musíme
suplovať my všetci. Ak by mal
niekto potrebu ešte individuálne
nejako pomôcť týmto ľudom či
už len nejakým drobným eurom,
môžeme vás s týmito ľuďmi
skontaktovať. Môžete písať na
mail martin.pucat@gmail.com
alebo srobap@gmail.com.

Milí fanúšikovia dobrej hudby.
Chceme sa vám srdečne poďakovať za vašu podporu, ktorú ste
prejavili neštandartnému festivalu, ktorý dostal prívlastok benefičný. Vašou účasťou ste podporili ťažko postihnutých ľudí, u
ktorých finančná situácia nie je
moc prívetivá. Sú to ľudia s ktorými sa život nemazná. Finančné
prostriedky, ktoré zostali po vyplatení všetkých nákladov, sme
rozdelili práve týmto postihnutým ľudom na Orave. Samozrejme sa nedá pomôcť všetkým, a
preto by sme chceli pokračovať

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

Čo nás ešte v tomto roku čaká?
Všetko, na čo budeme mať ešte
peniaze v tomto rozpočte. Začali
sme s vysporiadaním pozemkov
pod
cintorínom.
Upravíme
ešte fasádu budovy TS Nižná.
Upravujeme hlavné poľné cesty
v katastri Nižnej a Zemianskej
Dediny. Bežné jesenné práce

aj na budúci rok. Bude to jubilejný 10. ročník. Vidíme perspektívu v tom, že každý ročník sa posúva o krok ďalej. Vidíme, že to
má zmysel robiť aj naďalej. Preto
sa chceme poďakovať aj obyvateľom Nižnej za ich trpezlivosť.
Veľká vďaka patrí aj tým menej
trpezlivým občanom Nižnej, že
to s nami vydržali. Keďže sa
zriadila aj petícia proti tejto akcii, chceme vám týmto článkom
len vysvetliť zmysel festivalu.
Veľká vďaka patrí samozrejme
starostovi Nižnej, obecnému Ešte raz veľká vďaka a dúfam,
zastupiteľstvu, samospráve a

inú tvorbu. Príspevky zasielajte zmenšovania s kvalitou minimálna adresu kultura@nizna.sk.
ne 1MG. Samovytvorené plagáty
a pozvánky v súbore PDF.
Podmienky uverejnenia príspevkov: text s nadpisom a pod- Kto by mal zároveň chuť pripisom v dokumente word, origi- spievať do novín pravidelne a
nálne obrázky (formát jpg) z fo- chcel by sa zúčastňovať na ich
toaparátu, prípadne mobilného celkovej tvorbe, nech nás konzariadenia v prílohe bez úprav a taktuje.
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– údržba zelene. Čakajú nás
obecné podujatia v mesiaci úcty k
starším, kde dávam do pozornosti
vystúpenie folklórneho súboru
PUĽS 21.10.2016 pre mládež v
dopoludňajších hodinách a pre
ostatných popoludní pred svätou
omšou. Ako mladí povedia, je to
pecka. Neskôr to budú tradičné
podujatia ako Mikuláš a Oravské
Vianoce v Nižnej s vianočnými
trhmi. Ak sa vmestíme do
dátumov, bude aj obecná
zabíjačka.
-rr-

že sa vidíme aj budúci rok.
Akciu podporili: Obec Nižná
TVRDEX,s.r.o. ,ČSOB, HSG,
CST company, Bývanie Slovensko, Pyrokomplex, Ebeco, Tlačiareň Kubík, Old Herold, KaS
security, Autoservis Ferad, Arriva, TME elektronic, Image marketing, Gastro mobile, Poslanec
NR SR Igor Janckulík, poslanec
VÚC Štefan Kristofčák, Milan
Kuriak, Oravsko, My naša Orava. Oravalive, Metal expres,
Metal magazín, Radio pre život,
Live music
-Martin Pucat-

Uzávierka najbližšieho čísla
je 3.12. 2016, po tomto termíne nebude možné prijať vaše
príspevky.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
-rr-

3

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej
na svojom IV. zasadnutí v roku
2016 konanom dňa 14.6.2016
zobralo na vedomie:
- správu o zhodnotení činnosti
Dobrovoľného hasičského zboru
obce Nižná,
- záznam hlavnej kontrolórky
k hospodáreniu obce Nižná k
31.12.2015,
- stanovisko hlavnej kontrolórky
k Záverečnému účtu obce Nižná
za rok 2015,
- záznam hlavnej kontrolórky
k hospodáreniu obce Nižná k
31.3.2016,
- záznam hlavnej kontrolórky k
prevádzke motorového vozidla
TS 204AI k 31.12.2015,
- kontrolu uznesení OcZ,
- odpovede na interpelácie,
- žiadosti občanov a právnických
osôb,
- stanoviská komisie výstavby,
územného plánovania a dopravy
ku žiadostiam občanov a právnických osôb,
- zápisnicu zo stretnutia s vlastníkmi nehnuteľností za účelom
rozšírenia cintorína,
- žiadosť Mareka Medveckého, Kukučínova 201, Nižná o
odkúpenie obecného pozemku
p.č.1186/58 o výmere 86m2 pred
rodinným domom s.č.201 s tým,
že ku odpredaju môže dôjsť potom, ako bude vysporiadaný
susediaci pozemok p.č.1186/52,
na ktorom sa nachádza obecná
komunikácia, pričom pri stanovení kúpnej ceny sa bude prihliadať na kúpnu cenu za pozemok
p.č.1186/52.

schváleného sadzobníka,
- v nadväznosti na žiadosť občanov ul.Podjavorinskej osadenie
dopravného zrkadla na križovatke ulíc Orličie-Podjavorinskej a
obstrihnutie živého plota do bezpečnej výšky s odporúčaním do
budúcna ho odstrániť z dôvodu
predpokladanej výstavby chodníka,
- nájom časti obecného pozemku
reg. CKN p.č.3779, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere
892m2, k.ú.Nižná pre Ing.Martina Filka, Orličie 742, Nižná za
nájomné vo výške 1,-EURO/
ročne na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou na
umiestnenie 4 až 6 včelstiev z dôvodu podpory včelárstva v obci
-Zámer po vyhotovení geometrického plánu odkúpiť pozemok
reg. EKN p.č.1176, druh: orná
pôda, k.ú. Nižná a pozemok reg.
EKN p.č.1177, druh: orná pôda ,
k.ú. Nižná v cene 10€/m2 v dvoch
splátkach za účelom rozšírenia
cintorína, pričom všetky náklady vrátane vyhotovenia geometrického plánu, kolkov, prípadne
iných s tým súvisiacich nákladov
uhradí obec,
- zámer podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, ktoré
budú obsahovať aktivity:

a) realizácia archeologického
výskumu v lokalite Ostražica s
vybudovaním prístupového turistického chodníka a parkoviska v
centre obce,
b) vybudovanie cyklochodníka v
k.ú. Nižná,
Na tomto zasadnutí obecné za- Poveruje starostu obce zabezpestupiteľstvo schválilo:
čiť všetky potrebné úkony k príprave projektov.
- VZN č.4/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Nižná,
- plnenie programového rozpočtu
obce Nižná k 31.12.2015 a Monitorovaciu správu programového
rozpočtu za rok 2015 bez výhrad,
- záverečný účet Obce Nižná za
rok 2015 bez výhrad,
- odmeny pre poslancov, predsedov komisií a členov komisií
(poslancov a neposlancov) za I.
a II. štvrťrok 2016,
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nižná na
II.polrok 2016,
- nájom nebytových priestorov
v zdravotnom stredisku (bývalé KENO) pre Tibora Kokavca,
ul.Gen. Štefánika 776, Nižná za
účelom podnikania s chovom
a predajom okrasných akváriových rýb za nájomné podľa
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hasičského zboru Obce Nižná a
menovanie Juraja Tuku, bytom
ul. Vintiška 69, 027 43 Nižná do
funkcie veliteľa Dobrovoľného
Na tomto zaadnutí ďalej zvolilo hasičského zboru Obce Nižná
za členov komisie pre rozpočet,
financie a správu majetku obce Na tomto zasadnutí ďalej schváJozefa Virostka, Ing. Evu Šu- lilo:
rinovú, Ing. Michala Tuhého a
Tomáša Hlavaja s účinnosťou od - VZN č.5/2016, ktorým sa mení
VZN č.4/2011 o poskytovaní so1.7.2016
ciálnych služieb na území obce
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Nižná,
na svojom V. zasadnutí v roku - zmenu rozpočtu obce rozpočto2016 konanom dňa 13.9.2016 vým opatrením č.04/2016,
- plnenie programového rozpočzobralo na vedomie:
tu obce k 30.6.2016,
- rozhodnutie starostu obce o - v nadväznosti na žiadosti riazmene rozpočtu obce č.1/2016, diteľov škôl z rozpočtu obce z
č.2/2016 a č.3/2016 v zmysle podielových daní finančné prostriedky na platy pre nepedauznesenia č.D/6a/2014,
- záznam hlavnej kontrolórky gogických zamestnancov ZŠ s
k hospodáreniu Obce Nižná k MŠ Nižná vo výške 4680€ a pre
pedagogických a nepedagogic30.6.2016,
- záznamy hlavnej kontrolórky z kých zamestnancov ZUŠ Vendelína Habovštiaka Nižná vo výške
kontrol,
- informáciu o realizácií inves- 8060€,
tičných a iných akciách v obci k - spolufinancovanie projektu
„Zvýšenie bezpečnosti cestnej
30.6.2016,
- žiadosť prednesenú ústne pod- premávky v obci Nižná“, podapredsedom FK Nižná Andrejom ného v rámci výzvy číslo V. PreBrčákom o navýšenie rozpočtu zídia Policajného zboru 2016
FK Nižná o 4340€ na činnosť na predkladanie žiadostí o poklubu s tým, že sa k žiadosti naj- skytnutie dotácie z rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra
prv vyjadrí športová komisia,
- vizualizáciu výstavby garáží a Slovenskej republiky, vo výške 5
parkovísk na ulici Nová doba s % z celkových predpokladaných
tým, že sa k nej vyjadria prísluš- výdavkov projektu, maximálne v
sume 1000€,
né komisie,
- žiadosti občanov a právnických - doplnenie plánu zasadnutí
obecného zastupiteľstva na náosôb,
- stanoviská komisie pre rozpo- vrh poslanca Rastislava Brčáka
čet, financie a správu majetku o zasadnutie, ktoré sa uskutoční
obce a komisie výstavby, územ- dňa 18.10.2016
ného plánovania a dopravy k - a poverilo starostu obce zažiadostiam občanov a právnic- bezpečiť dokončenie oplotenia
pri MŠ Orličie v termíne do
kých osôb,
23.9.2016
- kontrolu uznesení OcZ,
- odpovede na interpelácie,
JUDr. Jozef Šveda, prednosta
- odvolanie Daniela Benického,
Ing. Jaroslav Rosina, starosta
bytom ul.Radlinského 136, Nižná
obce
z funkcie veliteľa Dobrovoľného

FOTO: Mario Reinhardt
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Čo si pamätá obecná kronika
Rok 1963
Tento rok bol významovým jubilejným rokom i pre našu obec.
Konali sa voľby do MNV, ONV,
KNV a NZ. Druhou veľmi významnou udalosťou bolo 20.
výročie Slovenského národného
povstania. Jedna i druhá udalosť
pôsobia na život našej obce svojím spôsobom. Voľby sa konali
14. júna. Bolo to v nedeľu a občania už od včasných ranných
hodín prichádzali do volebných
miestnosti. Už o 13-tej hodine
boli voľby skončené. Občania
zvolili si všetkých kandidátov,
ktorí boli navrhovaní. Väčšia
časť z nich sú priam rodáci z Nižnej, občania ich dobre poznajú
z každodenného života. Nový
MNV má 34 poslancov – teda
obec je rozdelená na 34 volebných obvodov. Prácu MNV riadi
rada MNV, ktorá má 11 členov.
Pri MNV boli vytvorené komisie
v ktorých pracujú jednotliví členovia MNV. Sú to:
1. komisia poľnohospodárstva,
2. komisia pre výstavbu obce,
3. komisia finančná,
4. komisia sociálno-zdravotná,
5. komisia školstva a kultúry,
6. komisia pre obchod,
7. komisia pre ochranu verejného poriadku.
Oslavy
20.výročie Slovenského národného povstania bol jedným z
najvýznamnejších dní pre celý
slovenský národ. V dňoch osláv
20-29. augusta na pamätných
miestach bojov s fašistami schádzali sa partizáni pospolu po 20
rokoch. Aj našu obec navštívili bývali partizánski velitelia zo
SSSR, ktorí viedli partizánske
jednotky tu u nás na Orave. Boli
to súdruh Tichonov, Jakubovič
a Lucenko. Z príležitosti osláv
20. výročia SNP dostali priami
účastníci bojov pamätné medaily
a vyznamenania. Z občanov našej obce dostali medaily títo: Ladislav Švec, Cyril Mikulaj, Jozef
Brilan, Jozef Šturek, Vladimír
Lupták, Tomáš Svička, Pavol
Hulej, Andrej Urbanovič, Jozef
Žuffa – Elek, Jozef Horňák, Ján
Vasek, Emanuel Letoň, Ján Kuboš, Emanuel Reguly, Frolo(Štefan) Ondrej, Tilko Martin a Jozef
Benický.
Klimatické
1964

zvláštnosti

roku

Mierny začiatok zimy. Fujavice
začali až vo februári. Snehová prikrývka 70-80cm. Jar bola

jem 1 900 000Kčs; náklady 1
462 000Kčs; členom rozdelené
Rok 1964 bol priaznivejší ako 890 000Kčs; hodnota prac. jedvlaňajší. Úroda i lepšie počasie notky 2,19Kčs.
umožnili dosiahnuť lepšie príjmy, dorobiť viac výrobkov pre V roku 1964 činil príjem 3 063
spoločnosť. Aké boli dosiahnuté 000Kčs; náklady 1 566 000Kčs;
výnosy u poľnohospodárskych rozdelené členom 883 982Kčs;
plodín na JRD?
hodnota prac. jednotky 14Kčs.
Poľnohospodárstvo

dobrá – umožnila vykonať všetky práce včas. Leto – to bolo
tiež mierne. Mimoriadne teplých
dni ani nebolo. Jeseň sa ukázala
špatná. Očakávali sme skorý príchod zimy. Zberové práce však
boli vykonané včas, dávno pred Raž - 16,46 ha
snehom, ktorý napadol trvale až Pšenica - 20,81 ha
Jačmeň - 19,31 ha
pred Vianocami.
Ovos - 15,10 ha
Zemiaky - 120 ha
Naša Tesla-Orava
Seno - 24 ha
Je potešiteľné pre nás Nižňanov
počuť slová chvály z úst spotre- V živočíšnej výrobe bola dojibiteľskej verejnosti na výrobky vosť na 1 kravu 1110 litrov. Od
našej Tesly. V tomto roku vyro- 100 kráv sa odchovalo 72 kusov
bili v závode 171 864 televíz- teliat. Produkcia živočíšnych výnych prijímačov značky Štan- robkov:
dard. Tento prijímač si zakúpilo
takmer 90 000 občanov čo iste Mlieka - 226 845l
svedčí za všetko. Z tohto poč- Hovädzie - 58 482kg
tu majiteľov podalo reklamáciu Bravčove - 24 480kg
len 57. Závod splnil plán výroby Ovce - 5 000kg(200 živých kutovaru na 100,5%. Pre rok 1965 sov 1 ročných)
plánujú vyvinúť nové typy. Tak- Hydina - 1 426kg
tiež v budúcom roku začne sa vý- Vajcia - 11 700ks
roba televíznych skriniek priamo
vo vlastnom závode. O výrobky Pri plnení dodávok štátu doponašej Tesly prejavili záujem i za- mohli družstvu k splneniu plánu
členovia – záhumienkari, ktorí
hraničné obchodné kruhy.
dodali zo svojho záhumienkovéČlenovia Rady vzájomnej hos- ho hospodárstva na verejné zásobovanie viac ako 14 700l mlieka
podárskej pomoci
a 25 668 kusov vajec.
Navštívili v mesiaci august našu
obec a jednali v závode. V sú- Príjmy nášho JRD:
vislosti s touto významnou náv- Rastlinná výroba - 173 000Kčs
števou cudzincov odborníkov a Živočíšná výroba - 1 155 000Kčs
politikov členských štátov Var- Práce a služby obyv. - 240
šavskej zmluvy hodno spome- 000Kčs
núť niekoľko pozoruhodných Lesná výroba - 69 000Kčs
kuriozít. Pred zahájením jedna- Pridružená výroba - 40 000Kčs
nia prichádzali od jednotlivých Pomoc od štátu - 504 000Kčs
členov telegramy a oznámenia
o príchode. Oznamy zneli naprí- Výška pracovnej jednotky –
14Kčs + prémie a naturálie. Teda
klad takto:
po neúspešných rokoch bez do„Prídeme dňa..., čakajte na hlav- platkov, tento rok členovia boli
spokojnejší, lebo finančný výslenej stanici!“.
„Oznámte názov letiska – nena- dok bol lepší.
šiel som ho v zozname!“.
Uvádzame ešte niekoľko intereMy domorodci sme sa iste santných údajov a porovnaní z
usmiali nevedomej naivite cu- predchádzajúcich rokov:
dzincov a predstavili sme si ich
prekvapenie, keď miesto hlavné- V roku 1960 malo družstvo prího nádražia uzreli starú ošarpanú jem 1 648 000Kčs; náklady 953
búdu. Nechcem sa týmito ironic- 000Kčs; členom rozdelené 523
kými poznámkami posmievať 000Kčs; hodnota prac. jednotky
z našej peknej dediny, vlastne 11Kčs.
mestečka. Práve naopak. Chcem
ukázať, akú predstavu majú cu- V roku 1961 činil príjem 2 208
dzinci o nás v cudzine. Môžeme 000Kčs(+740 000); náklady 1
byť hrdí na to, že u nás sa prie- 155 000Kčs(+202 000); rozdelemysel presťahoval z miest i na né členom 732 000Kčs; hodnota
vidiek a nevadí nám tak strašne prac. jednotky 14Kčs.
ani tá stará búda – stanica alebo
to, že nemáme letisko. Nech nás V roku 1962 bol neúspešný, príteda teší skutočnosť, že význam- jem 1 826 000Kčs(+381 000);
ní cudzinci považovali Nižnú náklady 1 355 000Kčs); rozdeleza veľkomesto a že ju márne né členom 278 000Kčs; hodnota
hľadali medzi mnohotisícovými prac. jednotky 0,26Kčs.
mestami na mape.
V roku 1963 dosiahlo JRD prí-
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Peňažný dôchodok roku 1964
bol rozdelený na sociálny fond
37 819Kčs; na kultúrny fond 36
000Kčs; na prémie členom 113
232Kčs.
Pracovníci v živočíšnej výrobe
mali zaručenú pracovnú jednotku 15Kčs, ktorú aj dostali riadne
vyplatenú. K 31. 12. naše JRD
má majetok 6 229 142Kčs, rozostavané investície 609 136Kčs,
zvieratá za 2 005 842Kčs, skladové zásoby v hodnote 393
254Kčs, fondy v hodnote 4 780
576Kčs. Pri splnení úloh boli
družstvu nápomocní súdruhovia a patronátneho závodu Tesla Orava, žiaci a učitelia ZDŠ v
Nižnej, priemyselnej školy, ktorí
účinnou brigádnickou pomocou
pomohli včas zabrať úrodu.
Zaujímavé fakty zo života obce
V roku 1964 sa predalo menej
mäsa a výrobkov ako v roku
1963, hoci mäsa bol dostatok.
Teda bol menší dopyt zo strany
spotrebiteľov. Obec okrášlili
koncom decembra 1964 nové
neonové svetlá, ktoré zakúpili
z finančného rozpočtu MNV. K
31. 12. 1964 mala obec 395 obytných domov.
Do obce dochádza 300 druhov
novín a časopisov, 721 denníkov
a 1 200rôznych časopisov. Občania si postavili 8 rodinných
domov.
Čistiaca stanica odpadovej vody
a splaškov bola daná do prevádzky ku koncu roka.
Chovatelia ošípaných uskutočnili 149 zakáľačiek.
Počet návštevníkov v miestnom
kine bol 50 452 – priemerne na
jedno predstavenie 133návštevníkov.
Narodilo sa 128 detí, zomrelo 10
ľudí(1 prípad kostná rakovina),
sobášov bolo 23.
Rok 1965
Príroda a počasie
Zima bola toho roku mierna, ale
potrvala pomerne dlho – až do
konca marca. Tuhých mrazov

pokračovanie na str. 6
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cez celú zimu nebolo, snehová liska NOVÁ DOBA už nebudú
prikrývka okolo 10-15cm.
chodiť po blate – v rámci sídliskovej vybavenosti boli vybudoJarné práce na poli sa začína- vané pešníky a asfaltové ulice. A
li neskoro. Leto bolo zlé, málo ešte jedna veľká výstavba – skuteplých dni, veľa dažďových pinový vodovod z prameňov vôd
zrážok. V júli pršalo 16 dní. Júl Roháčov.
a august mali priemernú teplotu iba 16°C. Úroda obilia bola Vidieť teda, že výstavba obce napriemerná ako po iné roky. Jeseň preduje, hoci by sme si iste mnotrošku napravila ročné počasie, hí želali, aby mala ešte rýchlejšie
bola pekná s opravdivým „babím tempo najmä v budovaní verejletom“, ktoré umožnilo ukončiť ných zariadení ako sú obchodné
zberové jesenné práce už v po- jednotky v sídlisku Nová doba,
lovici októbra. Úroda zemiakov spoločenský dom a mal by sa
bola veľmi slabá. Zemiaky po- rozbehnúť aj výstavba zariadení
hnili v zemi cez jarné dažde a tak 2. etapy pre ZDŠ.
hektárové výnosy boli sotva polovičné okolo 50-60 kg/ha.
Poľnohospodárstvo
Prírodné zvláštnosti
1. v mesiaci júni bola na Orave
povodeň (7. - 10. júna), hladina
rieky Oravy stúpla o 250cm.
2. bolo veľmi málo lesných plodín – najmä húb takmer vôbec,
ani len muchotrávok
Výstavba obce
Pokračovalo sa v budovaní verejných užitočných akcií a ďalšom upevňovaní JRD. Podľa voleného programu pristúpila naša
ľudová správa (MNV) k plánovanej akcii „Z“ – k budovaniu
oplotenia obidvoch cintorínov.
Organizovali sa svojpomocné
brigády, z každej domácnosti odpracovali občania po 2 dni zdarma. Mnohí odpracovali aj 5 dní.
Tieto práce majú byť ukončené
v r. 1966. JRD za počalo s výstavbou pohostinstva „SALAŠ
OSTRAŽICA“ pod močidlami
smerom na Podbiel. Ďalšia výstavba v akcie „Z“ bolo kúpalisko v sídlisku. Aj tu mali pracovať
dobrovoľne predovšetkým mladí
ľudia, ale nakoniec podstatný
podiel práce odviedli riadni zamestnanci z Tesly-Oravy v rámci
plateného pracovného času. Na
výstavbe spoločenského domu
bol v tomto roku dokončený
zhruba prvý blok. Pre našu najmladšiu generáciu bola zahájená
výstavba jaslí a materskej školy
– oproti budove ZDŠ (v auguste
1965). Najviac sa občania potešili začatiu výstavby novej železničnej stanice v blízkosti závodu
Tesla Orava. Výstavbu realizuje
Konštruktív a Praha. Stará drevená búda, ktorá doteraz slúžila
ako stanica, nectila priemyselné
centrum hornej Oravy.
Úspešne a rozvíja aj súkromná
bytová výstavba. Bolo postavených 12 nových domov a 5 prestavaných z obdĺžnikového tvaru na štvorcový s podkrovnými
izbami. V rámci akcie „Z“ začalo
sa stavať ďalšie dielo – telocvičná hala pre ZDŠ. Občania síd-
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Zlý rok na zemiaky spôsobil, že
naše družstvo muselo odpredať 80% ošípaných; nemali ich
čím kŕmiť. Taktiež zrušilo chov
sliepok, ktorý sa družstvu nercuboval. Ináč pomery v JRD boli
dobré – členovia družstva boli
s doplatkami na konci roka spokojní, i keď neboli veľmi vysoké. U mnohých členov družstva
vidieť už zodpovedný a uvedomelý prístup k spoločnému majetku a práci. Málo však pracuje
v poľnohospodárstve mladých
ľudí, priemerný vek pracovníkov
JRD je vysoký 54 rokov a to je
zlý ukazovateľ.
Viacerí naši občania, najmä obyvatelia sídlisk, majú záujem o
drobnochovateľstvo a záhradkárstvo. Sú organizovaní v Slovenskom zväze chovateľov drobných zvierať, obec im pridelila
úpadkoví močaristú pôdu za
Oravou na močiaroch. Zaoberajú sa prevažne chovom sliepok,
kačíc, zajacov, v menšom počte
i ošípaných. Tento spôsob hospodárenia sa dá skôr označiť za
záľubu občanov po práci v závode. Po 6 rokoch sa opäť obnovil
chov oviec.
Priemysel
Tento rok je pre našu Teslu významný. Pracujúci podniku
prekročili prvý milión vyrobených televíznych prijímačov. 12.
januára sa konali v závode oslavy, ktorých sa zúčastnili aj delegácie z viacerých socialistických
štátov. Bolo vyznamenaných
335 pracovníkov i ministerskými
vyznameniami. Úroveň výroby
televízorov dostáva sa z počiatočných ťažkostí na slušný stupeň. Perspektíva závodu a jeho
výrobného programu je slušná.
Podnikovým riaditeľom je stále
Vladimír Stoje. Počet zamestnancov závodu dosiahol koncom
roka okolo 2700 pracovníkov.
Začínajú sa skúšobne vyrábať
televízory s veľkou obrazovkou,
napr. typ Dajana. Do služieb vý-

roby administratívy sa uvádza Športová činnosť
nová technika - výpočtové stroje.
Udalosťou č. 1 bola 4.celoštátKultúrny a spoločenský život v na spartakiáda, na ktorú sa pripravovali aj naši žiaci i žiaci
obci
odborného učilišťa Tesly. Celú
Spôsob kultúrneho života tráve- športovú činnosť v obci riadila
nia voľného času po zamestnaní telovýchovná jednota Tesla Oraje do značnej miery ovplyvnený va, ktorá má tieto oddiely: futbaešte stále pomerne malými mož- lový (2 mužstvá dosp. + dorast);
nosťami, ale najmä rozvojom volejbalový (družstvo mužov
televízie, ktorá si získava medzi + družstvo žien); stolný tenis;
komunikačnými prostriedkami jachtársky; turistický; lyžiarsky;
stále prvoradejšie uplatnenie. šachový.
Televízor má prakticky každá
rodina, v niektorých majú aj po Dobrú športovú činnosť vykazudva. Závodný klub ROH organi- je aj ZDŠ v Nižnej pod vedením
zuje pre občanov vystúpenia pro- Jána Mačáka a viacerých športu
fesionálnych divadiel z Martina, oddaných rodičov (M. Rímsky,
L. Šveda, A. Matys, Jozef KoZvolena, Žiliny a Bratislavy.
bylka,...).
Kino býva 3x do týždňa, v nedeľu pre deti a 2x pre dospelých. Zo života škôl
Návštevnosť kina vplyvom televízie čiastočne poklesla. Pri Tes- Materské školy v sídlisku a v
le-Orave v priestoroch závodnej pôvodnej časti obce navštevujedálne bola zriadená predajňa je vyše 230 detí. Napriek zlým
SLOVENSKA KNIHA s agil- priestorovým podmienkam sú
nom vedúcou s. Magdalénou výsledky starostlivosti o našich
Ivankovou. Záujem občanov o najmladších občanov dobré.
dobré knihy stále rastie najmä
medzi mládežou, ktorá tvorí pre- Na ZDŠ sa vyučovalo na 2 zmevažnú časť čitateľov miestnej ny; v budove školy sa vyučovali
knižnice. V obci chybuje pohos- aj žiaci SPŠE. Vo vyučovacom
tinský podnik. V pôvodnej časti procese sa začína namiesto zaobce bol zriadený zo adaptova- užívaných metód používať moných priestoroch hostinec Červe- dernizácia a to tzv. skupinové
ný mak a v sídlisku športové po- vyučovanie, vnútorná diferencihostinstvo – bez alkoholických ácia, poloodborné vyučovania na
nápojov Biela ruža. Obidva tieto ročníkoch 1-5.
podniky však nezodpovedajú poRiaditeľom ZDŠ bol František
žadovanej úrovni.
Tomčík. Riaditeľom SPŠE bol
Celkove kultúra obyvateľstva Miroslav Horák.
má stúpajúcu úroveň. Spoločenské vystupovanie, obliekanie, Na ZDŠ vyučovalo 30 učiteľov.
občianske spolužitie zodpovedá Na ročníkoch 1. - 5. boli učiteúrovni mesta. Očividne stúpa lia kvalifikovaní 100%. Na ročmodernizácia v kultúre oblieka- níkoch 6. - 9. – 62%. Napriek
starostlivosti a dobrej úrovni
nia u mládeže.
výchovno-vyučovacej činnosti
Znova treba oceniť činnosť aktí- školy prepadlo na konci roka 23
vu pre občianske záležitosti, kto- žiakov.
-mrrý vykonáva záslužnú ideovú výchovu občanov najmä prípravou
občianskych sobášov, privítanie
novorodeniatok, stretnutia so
starými ľuďmi pri ich jubileách.
Túto činnosť si naši starší občania vysoko vážia. Hoci už nie sú
na „výslní“ života, hoci často ich
vlastné deti na nich zabúdajú,
predsa je tu ktosi, kto si na nich
spomenie, vie oceniť ich život a
prácu pre rodinu a celú spoločnosť.
Značná časť občanov je ešte nábožensky založená. Okolo 70%
navštevuje náboženské obrady.
Viac ako 90% sa v kostole sobáši
a krstí deti. Občianske pohreby
sú ojedinelým zjavom. Radosť
však robí i tu určitý ústup od religiozity, i keď z roka na rok nie
veľký.
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Novokňaz
Po niekoľkých rokoch sa naša
obec opäť stala svedkom významnej udalosti – vysviacky
nového kňaza, nášho rodáka
Mgr. Matúša Knížackého. Po

štúdiu Teologickej fakulty v
Spišskej Kapitule v Spišskom
Podhradí sa Matúšovi splnila
túžba byť kňazom. V sobotu,
18. 6. 2016 sa blízka rodina,
rodáci kňazi a občania Nižnej
stretli v Katedrále sv. Martina v
Spišskej Kapitule na slávnostnej sv. omši o 10.00 hod., kde

bol Matúš vysvätený za kňaza.
V rovnakom čase, no o deň neskôr, spečatil Matúš kňazskú
vysviacku primičnou sv. omšou
v kostole sv. Gála v Nižnej.
Slávnostný sprievod prechádzal
od farskej budovy do kostola,
kde za mohutného hlasu organu,

spevu ľudu a chrámového zboru prešiel novokňaz do svätyne,
kde slúžil svoju prvú sv. omšu.
Ako to už býva zvykom, za novokňazským požehnaním prišlo
aj veľa veriacich z okolitých
obcí.
-mr-

Za ,,dobrodružstvom“ až na Oravu
6. júna 2016 poctili Obecný
úrad v Nižnej svojou návštevou
dve kamarátky, ktoré si prišli
zaspomínať po 46 rokoch na
život a prácu v niekdajšej fabrike. Bola to pani Eva Wengová, r. Krištofičová, a Bronislava
Kováčiková, r. Baligová. Vtedy
ešte mladá slečna Eva prišla do
Nižnej z Bratislavy v roku 1957
ako opravárka rádií. V tom čase
sa na Slovensku robil nábor
do novovzniknutých podnikov
v severnej časti Slovenska. Pre
väčšinu ľudí to bola šanca na
zmenu k lepšiemu, a preto využívali tieto možnosti. ,,Bolo to
pre mňa dobrodružstvo a spravila som to najlepšie vo svojom
živote“, hovorí pani Wengová.
Po príchode do Nižnej sa ubytovala v internáte na Malej Ora-

sku. V Tesle sa zoznámila s ve- 1970 presťahovali do Starej Tudúcim výroby, pánom Štefanom rej a tak zakončili svoje pôsobeWengom, za ktorého sa neskôr nie v Nižnej.
vydala. V Nižnej sa im narodili
ve, kde spoznala aj Bronislavu. aj dve deti, s ktorými sa v roku
-mrOdtiaľ každé ráno cez hlavný
most cez celú Nižnú merali cestu do fabriky. V tom čase v nej
končili svoju činnosť ľanárske
závody, ktoré sa postupne pretransformovali na elektronickú
výrobu rádií. Prvým výrobkom
bolo rádio Taliznam, ktorého
opravárkou sa stala Eva. O krátky čas sa začala spúšťať výroba
aj TV prijímačov, a preto bolo
potrebné zaškoliť nových ľudí.
Školenie prebiehalo v strašnickej Tesle v Prahe, kde sa Eva
opäť stretla s Bronislavou, ktorá tam už praxovala. Tu utužili
svoje priateľstvo, ktoré pretrvalo až dodnes. Po ročnom školení
prišla Eva opäť do Nižnej, kde
sa stala prvou ženou opravárkou
TV prijímačov v Českosloven- Eva Wengová (Pezinok) a Bronislava Kováčiková (Šenkvice)
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Ťažko je
uveriť...
Tu.
A teraz...
V dvadsiatom prvom
storočí
každý deň
sa končí
bolestným dotykom
smrti.
Prosbami nevinných...
Život sedí
na podstienku vojny.
Slzou slov
umýva
spomienku na domov.
V trme–vrme sveta
brat skrýva
zločin
za brata.
Bez výčitiek
svedomia.
Ako peklo káže...
Super zbrane
útočia
na dušu
i na telo
bezbranného človeka.
Ulica zhorela
do tla.
Na kamenných cestách
hlas dejín
dočítal
biblický epitaf.
Ťažko je uveriť...
Zlo
sa stalo
horším.
Nenávisť ožíva.
Znova a znova.

Hore nohami v Dupajde
V Dupajde sme opäť pre veľkú
skupinku najmladších skončili jeden trojročný školský rok.
Cez prázdniny sme sa rozlúčili
s najstaršími harcovníkmi a odprevadili sme ich do škôlok a
mamičky do práce, ktorej je pre
maminky s malými deťmi toho
roku ako šafránu.
Detičky mali možnosť chodievať na nový kurz, ktorý vedie
Martinka Nákačková pod názvom „Hráme sa na škôlku“.
Deti sa učili, spievali, skúšali
spoločné stravovanie, chodenie
na nočník a pracovať viacej samostatne. Cieľom bolo uľahčiť
im prvé dni v škôlkach a lepšie
sa adaptovať v novom prostredí. Na konci všetci odchádzali s
diplomom a maminky, ako to už
býva so slzou v oku. A pocitom,
že materská dovolenka je nenávratne preč.
S kočíkovými drobcami sme
boli na výlete v Oraviciach.
Trochu sme sa hrali, pozerali
zvieratká, opekali a užívali pekné počasie.
A po prvý raz sme sa s dospelákmi stretli na akcii iba pre
veľkých. Niesla sa v duchu jari,
kvetov a slnečných lúčov „Kvetinová slávnosť“. Aby si aj mamičky našli čas na seba, krásu a
oddych. Zaslúžia si to.

A jeden komentár z facebooku
hovorí za všetko: Veľmi vydarená akcia!!! Žienky ste šikovnice šikovné, skutočne vidno, že
všetko, čo robíte, robíte srdcom.
:* Ďakujeme za krásny večer a
už teraz sa tešíme na ďalší ročník...
Počas leta sme nezaháľali, pripravili pre deti mnoho aktivít. Pohybových, či tvorivých.
Okrem tancovania, žonglovania, preliezania majú veľký
úspech tvorivé aktivity. Napríklad tvorenie veselých klobúkov s Hankou.

hŕňa rozsiahly rad cirkusových
činností všetkým bez ohľadu
na ich pôvod a zázemie. Zároveň touto témou pritiahnuť
pozornosť detí a ich rodičov na
rôzne témy, ktoré sú aktuálne v
tejto dobe, bytostne sa nás dotýkajú a je nutné sa o nich rozprávať, diskutovať a poznať
sa navzájom. Súčasťou projektu budú aj DNI PLNÉ CIRKUSU, ktorých úlohou je pritiahnuť pozornosť pomocou hry
na cirkusantov na rôzne témy
(zdravie, kamarátstvo, násilie,
šikana, rasizmus, ekológia).
Cirkus je farebný, rôznorodý
a veselý a napriek tomu sa pod
šapitom cítime bezpečne.

Vďaka krásny pomôckam, úsiliu všetkých dobrovoľníkov sa
nám darí projekt realizovať a
jeho krásnu myšlienku šíriť medzi deťmi a rodičmi.
Nadviazali sme spoluprácu s
Zámerom projektu je veselým, občianskym združením Žirafa v
farebným a živým spôsobom Tvrdošíne.
priblížiť deťom pohybové aktivity príťažlivou témou CIR- Najbližšie Vás všetkých pozýKUS. Prostredníctvom témy vame na Jesennú burzu detskéCIRKUS vštepovať deťom ho ošatenia, obuvi a hračiek.
základné princípy bezpečného Počas nej oslávime Medziriskovania, tvrdej práce, pod- národný týždeň materských
porovať sebavedomie, trpez- centier, prezentáciou aktivít
livosť, koncentráciu a úctu k materského centra, výrobou
sebe a k svojmu okoliu. Učiť klaunovských šarkanov a cirkuich prezentovať sa, budovať sovým workshopom pre všetky
dôveru, prinášať radosť a ve- deti. Aktivity prebehnú od 10 –
selosť. Učiť deti, ako aj, ro- 11.10.2016 v Rotunde v Nižnej
dičov ceniť si ich sny a túžby.
-maminy z DupajdyPoskytnúť program, ktorý zaJedným z projektov je CIRKUS
HORE NOHAMI, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska
zo zbierky Hodina deťom.

-Margita Kuchčáková-
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Daždivý začiatok školského roka 2016/2017
Po uplynutí letných prázdnin
a načerpaní nových síl sa 5.
septembra 2016 opäť zaplnili
chodby základnej školy žiakmi.
Samotnému otvoreniu školskej
brány predchádzala slávnostná
svätá omša. Kvôli upršanému
dopoludniu sa žiaci nezišli na

priestranstve pred školou, ale sa
rovno odobrali do svojich tried,
kde na nich už čakali ich triedni učitelia. Cez školský rozhlas
boli opätovní študenti privítaní
pánom riaditeľom školy Mgr.
Ľubomírom Ivanom. Vo svojom
prejave venoval veľkú pozor-

nosť najmä tým najmenším, 33
prváčikom, ako aj novým žiakom, ktorí prišli z Podbiela, či
Krivej. Všetkým poprial veľa
chuti a energie do učenia, vytrvalosť a trpezlivosť pri zvládaní
každodenných úloh.

Po spoločnom zdieľaní prázdninových zážitkov v jednotlivých
triedach a oboznámení sa s organizáciou nového školského
roka sa žiaci pobrali domov, aby
už zajtra vykročili so školskou
taškou do ďalších 10 mesiacov
získavania nových vedomostí,
skúseností a objavov.
-zib-

Dejepisná exkurzia v Černovej
Dňa 13.6. sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie v rodnej obci Andreja
Hlinku v Černovej. Vybrali sa
po stopách Černovskej tragédie,
ktorá sa odohrala 27.10.1907,
kedy maďarská vrchnosť prikázala strieľať do Černovčanov.
Tí chceli, aby im kostol vysvätil
ich rodák Andrej Hlinka.

Navštívili aj rodný dom Andreja
Hlinku, kde sa o ňom dozvedeli
hodne zaujímavých informácií.
Exkurziu napokon ukončili v
Ružomberku na námestí Andreja Hlinku. Pri jeho pamätnej
soche si spravili na pamiatku aj
spoločnú fotografiu.

Na nasledujúcich hodinách v
škole zhodnotili celú exkurziu
Ich kroky najskôr viedli k mies- ako poučnú s množstvom podtu tragédie, potom sa presunuli netných informácií.
do kostola a k pamätníku, kde
symbolicky zapálili sviečky.
-zib-

Deviataci v Pamätníku SNP v Banskej Bystrici
Dňa 17.6. 2016 sa žiaci z deviateho ročníka základnej školy
zúčastnili dejepisnej exkurzie
v Banskej Bystrici. Hlavným
cieľom bol Pamätník SNP, kde
je múzeum špecializované na
dokumentovanie vývoja slovenskej spoločnosti počas vojnových rokov. Jeho expozície
aj archív sa sústreďujú na materiály o protifašistickom národno-oslobodzovacom boji a

Slovenskom národnom povstaní. Vystavené exponáty i prierez históriou boli zaujímavé pre
všetkých, príťažlivou sa však
stala najmä ťažká bojová technika v okolí pamätníka. Tanky,
obrnené vozidlá, húfnice a protilietadlové delá skúmali najmä
chlapci, dievčatám skôr slúžili
ako zaujímavé pozadie pre ich
spoločné fotografie.
-zib-

Zemianska Dedina (Vývoj do konca stredoveku)
Ako sme už spomínali v našom
minulom príspevku, zemania
zo Zemianskej Dediny a Revišného predložili v roku 1391
pred Bubekovu komisiou, skúmajúcu vierohodnosť listín,
dve listiny – listinu z roku 1355
na „ ... terre circa fluvium Hadachyn et Jaurapataka vocatos
... “ a listinu z roku 1272 na „ ...
terre Rivisne ... “. Komisia po
ich dôkladnom preskúmaní potvrdila vierohodnosť obidvoch
listín, ktoré boli následne zapísané do Turčianskeho registra.
So Zemianskou Dedinou sa
potom v prameňoch opäť stre-

távame až dňa 27. júla 1422, v
listine, ktorou kastelán Oravského hradu Gorimala „ ... de
Lozsius ... “ spoločne s dvoma
slúžnymi Oravskej stolice potvrdili dobrovoľnú výpoveď
Mikuláša „ ... de Hodocsin ...
“ vo veci predaja šoltýstva v
Porube (v súčasnosti Oravská
Poruba).
Ďalší zeman „ ... de Hodocsin
... “ sa spomína v listine z 29.
júla 1437, ktorou konvent Panny Márie v Turci hlásil kráľovi
Žigmundovi Luxemburskému
(1387 – 1437) výsledok šetrenia, ktoré na jeho rozkaz zo

Nižnianske ozveny Ročník 34/číslo 3/September 2016

dňa 13. júla previedol v záležitosti násilného obsadenia
jednej poddanskej usadlosti v
Revišnom, ktorého sa dopustili
Pavol a Ján z Veličnej. Tohto
vyšetrovania sa okrem iných
zúčastnil i Žigmund, syn Jána
„ ... de Hodocsin ... “.
So zemanmi zo Zemianskej
Dediny a Revišného sa potom
opäť stretávame roku 1449,
kedy Ján „ ... de Revissna ... “
zálohoval svoje majetky, ako i
majetky svojich bratov, Matejovi, synovi Martina. No ešte
v priebehu toho istého roku Ján
a Matej, synovia Benedikta „

... de Revissna ... “, ako aj ich
bližšie neznámy príbuzný (brat
?) Andrej a Ladislav, syn Ladislava predali svoje podiely „
... in Hotochin ... “ za 10, resp.
8 zlatých Martinovi a jeho synovi Matejovi „ ... de Hodochin
... “. V roku 1517 uvedenú listinu tranzumoval Matejovým
dedičom konvent Panny Márie
v Turci.
Tranzumpt listiny z roku 1449,
ktorý roku 1517 vyhotovil turčiansky konvent je však poslednou známou listinou z obdobia
stredoveku, kde sa priamo spomína Zemianska Dedina, resp.
jej šľachtickí majitelia.
			
-L. Tkáč -
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Inšpirácia pre všetkých „uličníkov“
Obyvateľov jednej obce a ešte
viac najbližších susedov spája
mnoho vecí. Nás na ulici Farkašovského spájajú roky spoločnej výstavby domov, budovanie
novej ulice, debát o tom, aký
materiál je najlepší, kde zohnať
dobrého bagristu a nakoniec radosť z bývania vo vlastnom. Postupne sme boli viacej v záhradách ako doma a so susedami
sme radi debatovali o tom, aké

Erko tábor detí
Nižnianske deti sa tento rok
opäť nenudili. V lete 8.8.2016
zakývali svojim rodičom z vlaku a vyrazili na 5-dňový farský
eRko tábor do Liptovskej Štiavnice, ktorého téma bola: „S
láskou zmeňme kúsok zeme.“
Naši malí zvedavci plnili v skupinkách rôzne úlohy a aktivity a
tiež súťažili v rôznych turnajoch
a pretekoch. Avšak nemali stále
iba športové disciplíny. Taktiež
mali mnoho workshopov, na
ktorých si vyrábali rôzne veci,
ako napríklad pamätné tričká,
drevené krížiky či voňavé vrecúška, ale nechýbalo ani preverenie ich vedomostí v biblickej
olympiáde.
Napriek tomu, že 2 dni boli
upršané a zamračené, deti nikdy nestrácali hlavu a s chuťou a
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kvety sa komu ujali a či tie skalničky vydržia aj do jari. Komu
čo vymrzlo a čo môže rozdať,
lebo sa to pekne rozrástlo.
Postupne sme si spoločne budovali dobré vzťahy. A tak v hlave
jednej susedky Ivetky vznikol
nápad na spoločný „pouličný
guláš“.
Môžeme povedať, že z tohto

elánom si užívali tábor aj naďalej, o čom svedčia aj ich vyjadrenia: Lukáš: „Tábor bol super!
Najviac sa mi páčili olympijské
hry.“ Ajka: „Mne sa tam páčilo
úplne všetko!“ Karin G.: „Mne
sa veľmi páčilo, že aj keď sme
boli niekedy zlí a bolo to s nami
ťažké, tak to s nami animátori
vydržali a boli veľmi odhodlaní.
Bolo to skvelé a už sa teším na
budúci rok!“ Jakub: „Páčila sa
mi olympiáda a to, že sme mali
rôzne súťaže. Mali sme najlepšiu skupinku.“ Karin K.: „Podľa mňa bol najlepší galavečer.“
Maťo: „Som rád, že som tam
mohol byť.“ Tobiáš: „Na tábore
sa mi najviac páčili animátori a
ich nálada, tá bola super. Potom cestovanie, lebo sme cestovali vlakom a bola to sranda. A
som rád, že bol s nami aj pán
kaplán. Bolo to top.“ Dorka:
„Olympiáda, celý program,
naše ubytovanie, animátori...to
všetko bolo parádne. A hlavne

Deti hľadali poklad, prekopali
záhrady všetkých naokolo, preskúmali dvory, zatancovali pri
svetle neónky a vystrieľali ušetprvého nápadu sa stala ozajstná rené rakety z Vianoc. Veľa sme
tradícia. A my sme sa stretli pri sa rozprávali, hrali a tešili sa z
spoločnom kotlíku po tretíkrát. pekných priateľstiev.
Každý je výnimočný a v niečom
najlepší. Práca okolo príprav a Pekné je, že nás pribúda. Vždy
organizácie sa teda pekne roz- máme nových malých gulášdelila po jednotlivých rodinách. nikov, niekoho u mamičky v
Varili sme guláš, grilovali brušku a toho roku najmladšiepstruhy, či koštovali koláče ho čerstvo narodeného suseda
všetkých gazdín na ulici. No a ešte v pôrodnici.
potom sa začalo súťažiť. Rodina
proti rodine, sused so susedom. Tak zase o rok, susedia!

sme tam boli super kolektív.“
Samozrejme, náš tábor by sa nedal urobiť bez pomoci. Poďakovanie patrí animátorom za jeho
zorganizovanie, pani kuchárkam za úžasné jedlá, ktorými
zaplnili hladné bruchá všetkých
táborníkov, nášmu pánovi farárovi a pánovi kaplánovi za tr-

pezlivosť, spoločnosť, podporu
a ochotu vždy pomôcť. Avšak
to najväčšie ĎAKUJEM patrí
nášmu Nebeskému Otcovi, ktorý nás celý týždeň sprevádzal a
ochraňoval. Veď sami by sme to
nikdy nedokázali!
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-Sára Labdíková-
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Rekonštrukcia triedy v MŠ Orličie

Majstrovský rok pre Harlekýn
Školský rok 2015/2016 bol pre
tanečnú skupinu Harlekýn výnimočne úspešný. Ako prvú súťaž
absolvovali na jeseň - putovné
Majstrovstvá Slovenska – Heel
& Toe Show, ktoré sa tento rok
konali mimoriadne až v októbri,
v Košiciach. V silnej konkurencií si súbor odniesol skvelé dve
2. a tri 3. miesta…
Súťažná sezóna pokračovala medzinárodným podujatím
Pardubická Ryengle, ktoré si za
19. rokov svojej existencie vyslúžilo povesť najprestížnejšej
súťaže na území Čiech a Slovenska. Harlekýn sa tu umiest-

ňuje na popredných miestach
už niekoľko rokov a nebolo
tomu inak ani teraz. Tanečníčky
Harlekýnu sa medzi kvalitnými
výkonmi nestratili a odniesli si
skvelé 2. a krásne dve 1. miesta.
Súťažnú sezónu sme zakončili
Majstrovstvami Slovenska Heel
& Toe Show v Kysuckom Novom Meste, ktoré považujeme
za mimoriadne úspešné, pretože
tanečníci zabodovali so všetkými pripravenými choreografiami. Harlekýn si odniesli tri 3.
miesta, tri 2. miesta a fantastické tri 1. miesta, stali sa teda
trojnásobnými Majstrami Slovenska na rok 2016/2017.

Nižniansky kotlík – obecný guľáš 2016
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Aj počas týchto posledných
prázdnin sa nám podarila rekonštrukcia poslednej I. triedy
v MŠ Orličie, ktorú navštevujú
najmenšie deti. Naši najmladší prišli do krásnych a čistých
priestorov, kompletne prerobenej triedy. Stierkou sa obnovili
steny, staré osvetlenie sa vymenilo za nové úspornejšie a
podhľad je vyložený vkusným
kazetovým stropom. Podlaha
má kvalitnú, farebne zladenú
gumu a interiér dotvárajú nové
dvere. Aj priľahlé priestory kúpeľne a šatne sa vybielili novou

stierkou. Starý nábytok nahradil
nový vo veselých farbách, ktoré sa deťom páčia. Steny nám
spestrila nielen v tejto triede
pani učiteľka Tuková peknými
maľovanými obrázkami. Deti sa
s radosťou prichádzajú hrať do
„malej“ triedy, kde na nich čaká
veľa zaujímavých hier a prekvapení…

Tanečná skupina Harlekýn je
hrdá na to, že týmto spôsobom
reprezentuje obec aj napriek
tomu, že nemá práve ideálne
podmienky na trénovanie a svoje fungovanie. Vedenie skupiny
dúfa, že v nasledujúcom školskom roku sa Harlekýn dočká

väčšej podpory a bude môcť
naďalej reprezentovať Nižnú
a šíriť po Orave, Slovenku a v
okolitých krajinách povedomie
o podpore kultúry v Nižnej.

Dňa 9. 7. 2016 sa opäť konala v
priestore za Obecným úradom v
Nižnej súťaž vo varení guľášu –
Nižniansky kotlík, na ktorej sa
stretlo dvadsaťtri družstiev. Medzi súťažiacimi družstvami sme
mali jedno poľské družstvo z
nášho družobného mesta Mszana
Dolna a družstvo z Horní Suché
(ČR), ktoré sa nakoniec stalo víťazom. Sprievodné slovo patrilo
pani Eve Štefanovej, ktorá moderovala celú akciu. Súťažiacim
a všetkým prítomným spríjemňovala deň dychová hudba Nižnianka, tanečný súbor Harlekýn,
detský folklórny súbor Oravanček a ľudová hudba zo Základ-

nej umeleckej školy v Nižnej. V
popoludňajších hodinách päťčlenná porota na čele s pani Mgr.
Máriou Ďurecovou vyhodnotila
navarené guľáše a všetky zúčastnené družstvá boli odmenené
zaujímavými cenami od sponzorov. V areáli sa varil aj obecný guľáš, ktorý mohol ochutnať
každý návštevník. Pre všetkých
účinkujúcich bolo zabezpečené
občerstvenie. Napriek krátkemu
dažďu v doobedňajších hodinách
prebehla celá akcia podľa plánu
a to hlavne vďaka všetkým, ktorý sa na príprave a chode aktívne
podieľali.
-mr-

Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa zapojili do upratovania po veľkej rekonštrukcii a
tak pripravili našu MŠ na začiatok školského roka.

-Mgr. Lenka Opátová-
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Pltnícky deň - 22. ročník
Najdôležitejším
programom
tohto dňa bola stavba plte.
Naša obec je jedinou v tomto
regióne, ktorá sa môže popýšiť
jej naozajstnou stavbou, vďaka
šikovným remeselníkom v našej obci. Nebolo tomu inakšie
ani tento-krát. Prezentáciu
stavby plte sme mohli vidieť
aj v televízii STV 1. Preto by
sme chceli poďakovať za šikovnosť a neustále zachovanie
tejto tradície naším staviteľom:
Jozefovi Krkoškovi, Rudolfovi Sitárikovi, Pavlovi Kičinovi, Miroslavovi Škrípalovi,
Marekovi Sitárikovi, Jánovi
Melkovi, Jurajovi Žemličkovi,
Jozefovi Regulymu, Martinovi
Žuffovi, Jánovi Kičinovi, Jozefovi Žákovi, Slávovi Kubošovi–
rezbárske práce. Stavanie plte
sprevádzali aj nádherné spevy
speváckej zložky FS Oravan
Senior a plavbu plte si mohli ľudia tiež vychutnať popri brehu
rieky Oravy. Tento ročník bol
obohatený aj novým sprievodným programom, ktorý sa začal
detským pltníckym miniduatlonom pri plavárni, ktorý nám
pomohol zorganizovať tím Oravamanu po vedením Daniela
Paľu. Zúčastnilo sa ho 58 detí,
ktoré si mohli svoje sily zmerať
v bicyklovaní a behu. Pre každé
dieťa bola pripravená odmena
ako motivácia do ďalšieho roč-
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níka. Športový program pokračoval už tradičnou pltníckou
cyklistickou časovkou, ktorej
štart bol pri ZŠ a končil pri štadióne. Jeho najmladší účastník
mal 5 rokov a z veteránov to
bolo úctyhodný vek 70 rokov.
Je vidieť, že tento šport v našej
obci rovnako napreduje ako iné
športy. Poďakovanie za organizáciu patrí tiež jeho organizátorom z Cykloklubu Nižná.
Po úspešnom zvládnutí športovej časti dňa, pokračoval bohatý
kultúrny program na štadióne.
Aj tento rok naši hasiči predviedli ukážku zásahu horiaceho
vozidla suchým ohňom. Kultúrny program na tribúne odštartovali tanečníčky z tanečnej
skupiny Harlekýn, po nich sme
mohli vidieť nové pásmo Jánskych spevov speváckej skupiny Senková z Podbiela. Naším
nováčikom tohto ročníka bol aj
detský FS Podbielanček z Podbiela, ktorý sa nám predstavil
v pásme detských hier. Naše
pozvanie prijal aj známy FS
HONT z Krupiny, ktorý to na
javisku poriadne roztočil horehronskými a hontianskymi tancami. Tento rok bol pripravený
program nielen pre dospelých,
ale aj tých najmenších a to divadlom ZkuFraVon z Bratislavy, v ktorom účinkoval aj náš

rodák Martin Meľo a herec divadla v Bratislave Andrej Šoltés
v predstavení: Putujeme letom
svetom - v rozprávke - Ako
išlo vajce na vandrovku. Herci
podali skutočne vynikajúci výkon a bavili sa nielen deti, ale
aj dospelí. Pozvanie prijali aj
členovia Cechu slovenských
gajdošov z Oravskej Polhory a
multiinštrumentalista Drahoš
Daloš z Nitry hrou na fujaru a
píšťalky vlastnej výroby. Vyvrcholením programu bol aj
koncert folk - rockovej skupiny
ARZEN zo Žiliny, ktorý navodil priam fantastickú atmosféru známych ľudových piesní v
rockovom prevedení, ale predstavil sa aj piesňami z muzikálu
na Sklo maľované a rozospieval
celé obecenstvo.
Vyvrcholením
večerného
programu bola UW show tanečnej skupiny Harlekýn, ohňová
show našich Oravských šermiarov, ktorí naozaj svojím vystúpením prekvapili. Bodkou na
záver kultúrneho programu bol
veľkolepý ohňostroj – prekvapenie od našich priateľov hasičov z Mszany Dolnej. Do ranných hodín sa mohli ľudia zabávať a tancovať spolu s kapelou
Kvatro Band z Horní Suchej,
ktorí sú našimi dlhoročnými
spolupartnermi podujatia.

maľovanie na tvár, vozenie na
koníkoch, motorkách, motokárach. Poďakovanie patrí dievčatám z Dupajdy, Gabike Píšiovej
a jej pomocníčkam, ktoré pripravili hry pre deti v detskom
dvorčeku. Oravskí šermiari
počas celého dňa predvádzali
ukážku zbraní, šermu, lukostreľby, ktorú si mohli návštevníci aj sami vyskúšať.
Nemalé poďakovanie patrí aj
naším dôchodcom, ktorí sa postarali o žalúdky účinkujúcich
a navarili vynikajúci guláš a
napiekli koláče. Nesmieme zabudnúť aj na mravenčiu prácu
postavenia tribúny, lavíc aj našim chlapom z OcÚ.
Velikánske poďakovanie patrí
hlavne organizátorom, členom
komisie kultúry, ktorí s plným
nasadením venovali príprave
a realizácii celého programu
nemálo času a kopec úsilia. Je
treba poďakovať aj za naslúchanie a podporu nášmu starostovi
Jaroslavovi Rosinovi.

Veríme, že v pripravenom
programe si našiel každý niečo
zo svojej parkety a zároveň sa
tešíme z pozitívnych reakcií občanov. Samozrejme, že je vždy
čo vylepšovať a konštruktívna
kritika dokáže tiež posúvať veci
vpred. Preto sa tešíme spolu s
Počas dňa bol opäť pripravený vami na vaše podnety a ďalší
aj sprievodný program pre deti- ročník Pltnice.
skákacie hrady, vodná guľa,
-dš-
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Prícestný kríž opäť stojí
Nielen občania Nižnej už niekoľko mesiacov sledovali, že pri
hlavnej ceste smerom na Tvrdošín chýbal kríž. Dôvodom jeho
zmiznutia však nebola krádež.
18. decembra 2015 podľahol nárazu auta a rozlámal sa na niekoľko častí. Zdalo sa, že z toľkých
úlomkov už nebude možné ho
dať dokopy, a tak sa riešilo postaviť na tom istom alebo inom
mieste menšiu kaplnku. S myšlienkou pokúsiť sa o záchranu
tohto kríža prišiel poslanec obecného zastupiteľstva pán Rastislav
Brčák, ktorý akciu záchrany kríža odštartoval. V krátkej dobe sa
podarilo zohnať dvoch šikovných
kamenárov, ktorí sa tejto náročnej práce ujali. Bol to pán Miroslav Hurťák z Oravského Bieleho
Potoka a Stanislaw Dziur (Džúr)
zo Spitkowic v Poľsku. Predkovia obidvoch majstrov boli kamenári a starý otec pána Dziura
pochádzal z Nižnej. Po prevezení
častí kríža do Oravského Bieleho
Potoka sa majstri pustili do prá-

ce. Najskôr všetky časti očistili
od niekoľkých vrstiev farebných
náterov, ktoré kameň skôr ničili
ako ochraňovali. Potom kameň
nanovo prebrusovali, dopĺňali
chýbajúce časti a postupne skladali. Priebeh ich práce som priebežne sledoval a musím poznamenať, že to bolo pre zlý stav,
váhu a veľkosť kameňa dosť náročné. Miesto, kde bol kríž naposledy, bol jeho druhým miestom.
Pôvodne sa uvažovalo, že kríž sa
postaví opäť na toto miesto, no na
odporúčanie majstrov z hľadiska
bezpečnosti pred poškodením
sme vybrali miesto vedľa starej lipy na opačnej strane cesty,
keďže kríž má aj svoju historickú hodnotu. Posledné viditeľné
datovanie na kríži bolo z roku
1925, no pri čistení od nánosov
farieb sa našli latinské záznamy
o jeho zhotovení z roku 1781. (
IHS (JESUS HOMINUM SALVATORS) ANNO 1781 ADI PER
PAROCHVM DONATA – JEŽIŠ
SPASITEĽ ĽUDÍ roku 1781
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darovala farnosť). Rok 1781 bol
prvým rokom vlády cisára Jozefa
II, ktorý po svojej matke Márii
Terézii pokračoval v reformách.
Dňa 30. augusta 2016 majstri
kamenári položili na betónový
podklad, ktorý pripravili technické služby v Nižnej, dva kamenné
podstavce a 7. septembra ďalšie
dve časti. Spojením kamenných
častí dostal kríž niekdajšiu podobu. Celkové náklady (2.500€)
spojené s opravou a osadením
kríža financovala obec Nižná. V
najbližšej dobe obec plánuje aj
úpravu kolia okolo kríža. Veríme,
že kríž na tomto mieste bude v
bezpečí a po plánovanom posvätení ostane naďalej symbolom
viery pre nás a ďalšie pokolenia.

-mr-
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Chcete schudnúť?

bujeme potrebám a aj výkonnosti cvičiacich. Stačí si zobrať
tenisky, uterák, vodu a hlavne
chuť pre seba niečo urobiť. Nikoho nepoznáte? Spoznáte. Čo
keď nebudem vládať? Nevadí,
spomalíme. Dbáme na to, aby
všetky cviky boli prevedené
technicky správne, aby ste si
neprávnym cvičením neublížili.
Tešíme sa na vás vždy v PONDELOK A STREDU o 19°°,
vstupné 2€.

Zaujal vás nadpis? Určite áno,
pretože v dnešnej dobe všetko,
čo sa týka chudnutia,športovania
a zdravého životného štýlu je v
móde. Pri chudnutí je až na 7080% dôležitá strava a tie zvyšné
percentá treba venovať pohybu.
Môžete začať s prechádzkami,
alebo môžete prísť medzi nás do
malej telocvične ZŠ s MŠ v Nižnej. Cvičíme s fitloptami, činkami, paličkami, gumami,....inter- Za oddiel rekreačnej telesnej
valový tréning, Tabatu, trochu výchovy a športu pri TJ Nižná
aj z jógy a pilatesu...z každého
-Ľ.Paškovárožku trošku. Hodinu prispôso-

Čo robiť, keď...

vytvoril renomovaný odborník
MUDr. Smíšek. V Nižnej vám
takéto rehabilitačné cvičenie poskytujeme už dva roky. Absolvovali sme kurzy na to zamerané a
v tejto oblasti sa neustále vzdelávame. Ak vám vaše zdravie
nie je ľahostajné, príďte vždy
v UTOROK a vo ŠTVRTOK
o 19°° do malej telocvične pri
ZUŠ. Hodina stojí 2,5€.

Čo robiť, keď ma bolí chrbát,
mám vyskočenú platničku, bolesť od chrbtice mi vystreľuje až
neviem kde, tŕpnu mi ruky alebo
nohy, bolia ma kĺby, mám halux,
mám skoliózu, trpím inkontinencio, mávam migrény, som tehotná a bolia ma kríže? Od toho je
tu metóda, ktorá dostala názov Tešia sa na vás G. Píšiová 0907
SPIRÁLNA STABILIZÁCIA- 199 622 a Ľ. Pašková 0907 569
-SM SYSTÉM. Je to súbor veľmi 842.
účinných cvikov založených na
-Ľ.Paškováaktivácii svalových špirál,ktoré

Stál na stupni víťazov

Cyklopohoda 2016

V dňoch od 16. do 18. septembra
2016 sa v streleckom areáli v Príbelciach okr. Veľký Krtíš konali
32 medzinárodné Majstrovstvá
Slovenskej republiky seniorov v
športovej streľbe pre rok 2016.
Nomináciu za predošlé strelecké
výkony dostal aj Július Murár z
Nižnej. V disciplíne vzduchová
puška v stoji sa umiestnil na druhom mieste vo svojej kategórii.
Okrem pána Murára je v Nižnej
viacej strelcov, no je na veľkú
škodu, že strelnica v Nižnej je už vať a rozvíjať svoj talent.
zrušená a nebudú mať kde tréno-

Cykloklub Nižná v spolupráci
s OcÚ Nižná zorganizoval
tak ako každoročne v rámci
súťaže vo varení guľášu
Cyklopohodu na horských
a trekových baikoch. Stretli
sme sa o 10:00 v centre diania,
kde to len tak rozvoniavalo a
súťažiaci vo varení guľášu
boli v plnom nasadení. 17
nadšencov cykloturistiky sa
vybralo po cyklochodníku
po hrádzi popri rieke Orava

-mr-

smerom na Podbiel a Krivú. V
Krivej sme sa občerstvili ovčím
syrom a žinčicou a niektorí
neodolali jednému orosenému
iontovému nápoju... Cestou
z Krivej sme sa zastavili pri
kaplnke v Krivej a obdivovali
cyklochodník, o ktorý sa
pričinili nadšenci cykloturistiky
s Podbiela. Po príchode do
Nižnej nás v cieli čakal chutný
guľášik a špeciality od našich
priateľov z Poľska. Tešíme sa o
rok a dúfame, že sa zídeme ešte
vo väčšom počte.......
Text, foto: Roman Reguly

Kristínka Vodičková piata na Slovensku
V nedeľu 5. júna sa v Dubnici
nad Váhom uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v kategórii
dorastencov. Kristína Vodičková potvrdila dobrú formu z
predchádzajúcich pretekov v
hode oštepom. V poslednom
pokuse poslala oštep do vzdialenosti 36,42m a týmto pokusom obsadila 5.miesto. Škoda
druhého pokusu, v ktorom oštep poslala až do vzdialenosti
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38,50m, ale rozhodkyňa pokus
neuznala z dôvodu nezanechania stopy. Týmto pokusom by
obsadila bronzovú priečku. Napriek tomu sa znovu potvrdilo,
že keď sa spojí talent a húževnatosť, dajú sa aj v skromných
podmienkach dosahovať úspešné výsledky.
-Mgr. Ľubomír Ivan, tréner-
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Spoločenská rubrika
Narodenie detí:

Odišli od nás:

Pavol Ondrej, 9. 5. 2016
Bolibruchová Aneta, 6. 6. 2016
Šurinová Anna, 7. 6. 2016
Mišík Oliver, 17. 6. 2016
Sitáriková Lívia, 17. 6. 2016
Žuffová Dominika, 1. 7. 2016
Cvoligová Ráchel, 12. 7. 2016
Brna Juraj, 28. 7.2016
Mrázek Samuel, 29. 7. 2016
Kakačka Róbert, 15. 8. 2016
Buloň Dávid, 28. 8.2016
Kristofčáková Terézia, 5. 9. 2016
Novák Alex, 9. 9. 2016

Ján Paňák, 21. 6. 2016, 67-ročný
Mária Gvorová, 9. 7. 2016, 96-ročná
František Vasek, 10. 8. 2016, 76-ročný
Štefan Bučka, 10. 8. 2016, 75-ročný
Magdaléna Krúpová, 20. 8. 2016, 73-ročná
Valéria Bačová, 21.9.2016 85-ročná
Marta Fideková, 21.9. 2016 51-ročná
Odpočívajte v pokoji!

Sobáše

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

Blahoželáme:
V mesiacoch jún 2016 – september 2016 sa významných životných jubileí dožili títo naši spoluobčania:
55 rokov
PaedDr. Babinská Elena, Lesná 1009
Bača Štefan, Hamuljakova 403
Bačová Oľga, Hamuljakova 403
Brnová Daniela, Nová doba 489
Čuporák Miroslav, Šoltésovej 655
Ing. Jakubovič Ľubomír, Radlinského 138
Mgr. Komačka Václav, Za Vŕškom 693
Koválik Anton, Nová doba 500
Kratoňová Alena, Nová doba 489
Ing. Petričková Mária, Matúškova 465
Sitáriková Anna, Hviezdoslavova 184
MUDr. Smatana Javošová Daniela,
Hattalova 475
Tomičková Mária, Hattalova 473
60 rokov
Bednár Miroslav, Nová doba 485
Bologa Milan, Jesenského 641
Dedinský Ján, Zemianska Dedina 47
Dedinský Jaroslav, Sama Chalupku 533
Hluško Pavol, Železničná 370
Kajan Ľubomír, Vintiška 109
Kajanová Anna, Za Vŕškom 704
Kamenská Marta, Hviezdoslavova 31
Kičin Tibor, Hattalova 473
Koštial Ivan, Na Skalke 564
Kuboš Daniel, Nová doba 504
Nákačková Mária, Hattalova 479
Pitáková Monika, Hviezdoslavova 51
Skřivánková Daniela, Sama Chalupku 571
Ševčíková Daniela, Nová doba 485
JUDr. Todeková Marta, Sama Chalupku 525
Žuffová Vlasta, Zemianska Dedina 62
65 rokov
Bobulová Danuša, Nová doba 499
Brunčák Marián, Matúškova 466
Dedinská Katarína, Na Ostrvke 739
Grigová Paulína, Tajovského 612
Hulej Pavol, Vintiška 119
Lajmonvá Elena, Nová doba 491
Matláková Eva, Na Ostrvke 726

Marián Cvoliga - Alena Tuková, 25. 6. 2016
Matúš Kaššák - Zuzana Mordačiková, 16. 7. 2016
Rastislav Muravský - Mária Kánova, 23. 7. 2016
Pavol Hulej - Zuzana Pajdušáková, 30. 7. 2016
Miroslav Zeleňák - Silvia Laurinčíková, 20. 8. 2016
Juraj Kufa - Renáta Nákačková, 20. 8. 2016
Vlastimil Gracík - Lucia Šimala rod. Medveďová, 20. 8. 2016
Šimon Buloň - Veronika Stasová, 27. 8. 2016
Marek Tomiček - Michaela Sabová, 15. 9. 2016
Peter Paľa – Alžbeta Železníková, 17.9.2016
Lukáš Reguly – Ariána Bačová, 17.9.2016
Pavol Kováč – Beáta Bugeľová, 24.9. 2016
Miroslav Skutka – Jana Karpeľová, 24.9. 2016
Na spoločnej ceste životom želáme veľa zdravia, šťastia,
tolerancie, trpezlivosti a vzájomného porozumenia!

Moresová Helena, Matúškova 466
Nákačka Štefan, Jána Hollého 588
Ing. Orogváni Jozef, Matúškova 469
Paňáková Marta, Sama Chalupku 545
Vlček Milan, Orličie 756
Žuffa Emanuel, Zemiansky Dedina 5
70 rokov
Hablák Milan, Tajovského 610
Kachútová Filoména, Mieru 254
Kajanová Anna, Mieru 295
Labdík Jozef, Sama Chalupku 521
Labdíková Mária, Štúrova 455
Melko Eduard, Kolejákova 220
Ružbacký Ján, Závodná 462
Satinová Irena, Nová doba 498
Tóthová Eva, Závodná 461
Zemančíková Alojzia, Gen.Štefánika 592
Žáková Mária, Železničná 364
Žilinec Ján, Kollárova 623
75 rokov
Bulvasňáková Justína, Gen.Štefánika 599
Dedinský Milan, Zemianska Dedina 32
Florek Vladimír, Matúškova 465
Halčinová Oľga, Nová doba 491
Kobylka Jozef, Hattalova 476
Kolesárová Mária, Šoltésovej 653
Kováč Ondrej
Mgr. Kozáčiková Mária, Nová doba 498
Kubeš Ladislav, Jesenského 632
Latková Anna, Nová doba 489
Maťus Jozef, Nová doba 483
Mikušiaková Marta, Vintiška 121
Murár Július, Lesná 1014
Rosinová Jarmila, Nová doba 498
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Šeling Augustín, Nová doba 487
Vlčáková Anna, Nová doba 487
Žuffa Cyril, Zemianska Dedina 27
80 rokov
Bulda Leo, Nová doba 498
Leginus Alojz, Na Ostrvke 737
Lukáčik Eduar, Hviezdoslavova 344
Schweinerová Magdaléna, Matúškova 463
Slivčáková Antónia, Hviezdoslavova 182
Zrubcová Gizela, Matúškova 463
Žuffová Anna, Zemianska Dedina 45
85 rokov
Ing. Ďuroška Ladislav, Záhradnícka 582
Ing. Jakubovič Ján, Radlinského 138
Klačanská Vlasta
Šroba Jarolím, Nová doba 487
Švedová Emília, Partizánska 106
91 rokov
Šelingová Anna, Sama Chalupku 527

Našim jubilantom prajeme všetko len
to najlepšie, zdravie, šťastie a spokojnosť. Hodne životného elánu do ďalších
úspešných rokov života.
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KRÍŽOVKA PRE ČITATEĽOV NIŽNIANSKYCH OZVIEN

Vylúštenie krížovky zasielajte na adresu: kultura@nizna.sk alebo na adresu Nižnianske ozveny, Obecný úrad Nižná. Prosíme zasielateľov
mailov, aby napísali do správy svoje meno a adresu, inak mail nebude akceptovaný.Výherca obdrží od OcÚ vecnú cenu. Znenie krížovky z čísla 1/2015: „Úradníci sú ako láska, nevieš, koho si vyberú“. Vylosovanou výherkyňou sa stáva p. Anna Vrábliková, ulica Nová
doba 499/24. Gratulujeme!
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