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Na telo starostu

šenej strechy, zníženia strechy
(jej otočenie na južnú stranu),
opravy múrov a zateplenia.
Takto „zachránená“ stavba by
mohla postačovať na opätovČo sa robí na škôlke?
né sprevádzkovanie. Na túto
Dorábame strechu škôlky na stavebnú úpravu budeme opäť
Orličí a zároveň spracovávame žiadať o podporu z eurofondov.
projekt v rámci dotačného opatrenia Enviromentálneho fondu Chystáte ešte nejaké zmeny na
- Zvyšovanie energetickej účin- úrade?
nosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Ak Áno, jednu malú zmenu ešte
budeme úspešní pomôžu, nám chystám do volieb. Bude sa týpri vybudovaní strechy a zatep- kať hlavne nárastu personálnej
a mzdovej agendy.
lení plášťa budovy eurofondy.
Ako to pokračuje s plavárňou? Kto bude kandidovať do volieb
za starostu?
Plaváreň už bude naša. Teraz
chceme urýchliť proces zápi- To je skôr otázka na facebook.
su na list vlastníctva. Dal som Ja som počul veľa mien a som
vypracovať projekt základnej presvedčený, že niektorí z týchrekonštrukcie, ktorý pozostáva to spomínaných ľudí o tom ani
z odstránenia staticky naru- netušia. Za seba môžem po-

vedať, že budem kandidovať
na post starostu ako nezávislý
kandidát. Touto cestou však
oslovujem záujemcov aj o post
poslanca v obecnom zastupiteľstve, aby sa informovali u zástupcov politických strán alebo
ako nezávislí kandidáti o možnosť kandidovať vo voľbách do
obecnej samosprávy.
Údajne chcete spoplatniť cestu do Magury v Zem. Dedine.
Neviem, koho takáto vec napadla. Cesty v Magure sú obecné, takisto ako napríklad v Novej dobe alebo na Malej Orave. V nijakom prípade nebudú
spoplatnené. Ale obec začne
intenzívnejšie dohliadať nad
jej ochranou pred poškodzovaním. Napríklad pri nešetrnej
ťažbe dreva sa cesta poškodí a
niet toho, kto ju opraví. V tom-

to prípade pracujeme spolu s
urbárom nad určitým systémom, ktorí zabezpečí ochranu
a opravu cesty.
Kto robil parkovisko pri kostole?
Parkovisko pri kostole robila
obec Nižná. Je to súčasť úpravy okolia kostola. Budeme pokračovať rozšírením cesty ku
kostolu a okolo kostola až nad
starý cintorín. Ďalej opravíme
múr pod starým cintorínom (pri
kostole) a urobíme nový druhý
vstup do cintorína od spodku
pri kontajneroch na odpad. V
budúcom roku chceme rozšíriť cestu ku kostolu o chodník
na pravej strane, aby ľudia
nemuseli kráčať po ceste, ale
pohodlne a hlavne bezpečne po
chodníku.
-mr-

Lavička bez bariér
Obec Nižná získala grant v
hodnote 2 223,93 € na projekt
Lavička bez bariér. Hlavným
cieľom projektu je vybudovanie
bezpečného a bezbariérového
prístupu na lavičku pre peších,
ktorý bude spojený s úpravou
okolitej prístupovej cesty a vybudovaním zelene. Bezbariérový prístup na lavičku bude

Ďakujem
Priam bytostne sa mi žiada vyjadriť to, čo cítim. Nechcem
byť dlžná niekomu, kto ma
úprimne potešil, posilnil, dodal
optimizmu, či obohatil duševne.
Sú to ľudia, pre ktorých moje
ďakujem nie je „klišé“. Patrí k
nim riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Ivan. Novými tričkami a
šiltovkami s logom Červeného
kríža dokázal rozžiariť oči mojich piatich zdravotníčok 7. r.
z krúžku „Prvá pomoc“. Tieto
dievčatá A. Bečková, A. Loneková, Z. Turčáková, N. Matějová a N. Hulejová, každoročne reprezentujú školu v súťaži
prvej pomoci. Je to náročná
trojokresná súťaž. Riaditeľ
školy o činnosť tohto krúžku
prejavoval záujem v priebehu
celého školského roka. Vynovené zdravotníčky sprevádzajú
už tretí rok ich veľké priateľky,
mamičky, mamky so širokými
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predovšetkým slúžiť pre ľudí
s obmedzenou pohyblivosťou,
k ich každodennému prechodu
cez rieku Orava smerom na lyžiarsky vlek. Projekt sme začali
realizovať v apríli 2014 a ukončenie projektu je predpokladané
do júna 2014.

Projekt pod názvom Lavička bez bariérfinančnepodporil Nadačný fond KiaMotorsSlovakia v Nadácii Pontis.

srdcami. Sú to p. J. Bečková, p.
Drengubiaková a p. Loneková.
Všetky dodávajú žiakom odvahu, povzbudzujú každý ich
krok, prežívajú s nimi úspechy
i neúspechy, dbajú o ich bezpečnosť.
Ďakujem aj siedmačke Nike
Hulejovej, ktorá v krátkom
čase pred súťažou zvládla náročnú prípravu.
Svet je predsa bohatý na empatických ľudí. Treba ich len objavovať. Ja som ich našla.
-Mgr. Marta Malastová-
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Mikroprojekt nášho poľského partnera mal dopad aj
pre obyvateľov Nižnej a regiónu Oravy
rópskeho fondu regionálneho
rozvoja a zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom
Euroregiónu „Tatry“ v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko
– Slovenská republika 2007 –
2013. Hlavným cieľom projektu bolo spoznanie partnerskej
obce z iného pohľadu, a to aj
prostredníctvom vydania knižnej publikácie vo forme fotoalbumu, dvojstrannej mapy, nainštalovania informačných tabúľ
v Mszane Dolnej a realizácie
dvoch vzájomných stretnutí.

Nás poľský partner, mesto
Mszana Dolna, v júni 2014 dokončil realizáciu mikroprojektu pod názvom „Poznajmy się
bliżej – działania informacyjne

na terenie Miasta Mszana Dolna zacieśniające w spółpracę
z Gminą Niżna na Słowacji“.
Mikroprojek tbol spolufinancovaný Európskou úniou z Eu-

Knižná publikácia pod názvom
„Spoznajme sa“ je zameraná na
predstavenie doterajšej partnerskej spolupráce, no predovšetkým obsahuje vyše 320 fotografií zobrazujúcich život v Mszane
Dolnej a v Nižnej. Archívne, ale
aj súčasné fotografie sme zadelili podľa zamerania do oblastí

ako je položenie, príroda, mesto
a obec v minulosti, pamiatky,
mesto a obec sa mení, kultúra,
šport, spolupráca.Tlač knižnej
publikácie bola v réžii poľského
partnera, pričom jej distribúcia
je zabezpečená prostredníctvom
obidvoch partnerov.
Obdobný zámer má aj spoločná
dvojstranná mapa, na ktorej sú
vyznačené užitočné a zaujímavé miesta v Mszane Dolnej a v
Nižnej, ako sú verejné budovy,
pamiatky, gastronomické a ubytovacie zariadenia.
Knižná publikácia, dvojstranná mapa a informačné tabule
obsahujú texty v poľskom, slovenskom a taktiež anglickom
jazyku.

Čo robia vaše deti cez leto?
Vážení rodičia,
ponúkame vašim deťom možnosť stráviť týždeň v rekreačnom centre Danica, pri Oravskej priehrade. Je to ideálne
miesto pre rekreáciu a oddych,
ale aj pre outdoorové a športové aktivity. O vaše deti sa postarajú pedagogickí pracovníci
a animátori s bohatým programom. Vaše deti sa môžu tešiť
nielen na vodný futbal, ale aj
na dekovačku, výlety do prírody, táborák, karneval alebo na
tvorivé dielne a táborovú olympiádu.
Prečo práve areál Danica? Poskytuje plnú penziu (raňajky,
desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera), v okolí sa
nachádzajú ihriská na futbal,
volejbal, tenis, priestranná spoločenská miestnosť s TV, projektorom, hudobnou aparatúrou a pingpongovým stolom sa

-vl-

Cena 100 € zahŕňa
________

postará o zábavu aj v nepriaznivom počasí a klubovňa na spoločenské hry a tvorivé dielne.
Cena: 100€

Pobyt na 5 nocí
plná penzia
(raňajky, desiata,
obed, olovrant,
večera, druhá
večera)
________

V cene pobytu (ak idú dvaja
súrodenci, cena je 95€) je zahrnuté ubytovanie, plná penzia,
pitný režim, výlety do okolia,
materiály na dielne, ceny a odmeny v súťažiach, zdravotná
starostlivosť, pedagogický dozor.

Výlet loďou a
návšteva
priehradného múru,
vodný futbal,
dekovačka,
karneval, opekačka,
stolný tenis, tvorivé
dielne, výlety, hry v
prírode a
spoločenské hry
________

STREDISKO DETSKEJ REKREÁCIE DANICA
VÁS POZÝVA NA

LETNÝ TÁBOR
1. TURNUS OD 6. 7. DO 11. 7.
2. TURNUS OD 27. 7. DO 1. 8.

Turnus od 27. 7 do 1. 8. 2014

Areál Danica, obklopený krásnou prírodou v blízkosti

Pre ďalšie informácie volajte:

aktívne trávenie voľného času. Organizácia aktivív

PaedDr.
Stanislava
Opátová tel. č.: 0905 497 044 email:stanao@centrum.sk
Mgr. Tatiana Petrovičová tel.č.:
0903 573 400 e-mail: petrovicova.tatiana@gmail.com
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Oravskej priehrady, je ideálne miesto pre oddych aj
bude prispôsobená záujmom a veku účastníka. O dieťa
sa postarajú animátori a pedagogický dozor.

Ubytovanie v 3 a 4
posteľových
izbách,spoločenská
miestnosť, TV,
projektor, hudobná
aparatúra, ihrisko

KONTAKT
PaedDr. S. OPÁTOVÁ
0905 497 044
(stanao@centrum.sk)
Mgr. T. PETROVIČOVÁ
0903 573 400
(petrovicova.tatiana
@gmail.com)
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Kanonická vizitácia v Nižnej
Dňa 30. mája 2014 našu farnosť i obec navštívil pomocný
spišský biskup Mons. Andrej
Imrich, ktorý z poverenia diecézneho biskupa Mons. Štefana
Sečku vykonal v Nižnej kanonickú vizitáciu.
Kanonické vizitácie sú nielen
jedným z najstarších prameňov
informácií o živote našich farností, ale sú aj prameňom s veľmi veľkou historicko – poznávacou hodnotou. Môžeme ich
charakterizovať ako pravidelné
kontroly kapitúl, fár, kláštorov
a iných cirkevných ustanovizní,
prevádzané cirkevnou vrchnosťou spravidla biskupom (prepoštom) alebo arcibiskupom.
Ich účelom bolo zistiť skutoč-

tému Otcovi) správu o stave
diecézy, ktorá mu je zverená. K
tomu, aby získal biskup obraz
o stave a živote svojej diecézy, slúžia kanonické vizitácie a
podľa noriem Kódexu kanonického práva biskup je viazaný
každoročne vizitovať diecézu,
buď celú alebo jej časť tak, aby
aspoň každých päť rokov vykonal vizitáciu celej diecézy sám
alebo cez pomocného biskupa
či generálneho alebo biskupského vikára. (Podľa KKC kan.
399, kan. 396)

ný stav cirkevných ustanovizní
(farností a pod.) a to z hľadiska
hospodárskeho, právneho a náboženského. Zisťoval sa fyzický stav budov, vyhotovovali sa
inventáre zariadení kostolov,
bohoslužobných
predmetov,
knižníc a pod. Zisťovala sa majetková podstata inštitúcie, jej
príjmy, výdavky, ako aj vzťahy
k patrónovi (svetskej vrchnosti).
Pozornosť sa venovala aj životu
a činnosti zamestnancov inštitúcie (farár, učiteľ, kantor,..) a Kanonická vizitácia v našej fartiež náboženskej, vzdelanostnej nosti mala tri fázy. Prvú fázu
a mravnej úrovni obyvateľstva. tvorili otázky (Quaestionaria),
ktoré diecézny otec biskup poPodľa predpisov cirkevného slal na farský úrad v polovici japráva diecézny biskup je via- nuára tohto roku. Otázky z Quzaný každých päť rokov podať aestionaria sa týkali života celej
Najvyššiemu veľkňazovi (Svä- farnosti, pastorácie, slávenia
liturgie, činnosti spoločenstiev,
hospodárenia farnosti, katechézy… Po vypracovaní miestnym
správcom farnosti boli Quaestionaria odostlané diecéznemu biskupovi.
Druhú fázu vizitácie z poverenia diecézneho biskupa vykonal
dňa 19. mája vdp. dekan Michal
Tondra. Jeho úlohou bolo najskôr vykonať analýzu Quaestionaria a následne jeho vizitácia
bola zameraná na finančné, majetkové, administratívne a kancelárske záležitosti spravovania
farnosti.

Z Nižnej cez Assisi do večného mesta Rím
Asi na púti vo Svätej zemi sa
zrodila myšlienka pokračovať
po stopách apoštolov a navštíviť sídlo Kristovho námestníka.
A preto 35 pútnikov z Nižnej a
Zemianskej Dediny putovalo v
dňoch 4. – 8.5. 2014 do Ríma.

prehliadkou mesta Assisi, kde
František a Klára začali svoju
cestu k svätosti. Ich životné príbehy nám priblížil film „František a Klára“, ktorým sme vyplnili večernú cestu v autobuse.
Ráno nás už privítalo slnkom
zaliate Assisi. Deň sme začali
Táto púť nesmerovala len do sv. omšou v priestoroch baziliky
Ríma, ale bola spojená aj s sv. Františka a pokračovali sme
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návštevou jeho hrobu, katedrály
sv. Rufina – kde bol František
krstený, baziliky sv. Kláry s jej
hrobom. Poklonili sme sa krížu,
z ktorého sa Františkovi prihovoril Pán Ježiš. Postupne sme
prešli do baziliky Santa Maria
degli Angeli. U nás známa ako
Porcinkula (porzioncula), čo
znamená kúsok zeme, ktorý

Tretiu a záverečnú etapu kanonickej vizitácie dňa 30. mája z
poverenia diecézneho biskupa
vykonal v našej farnosti Mons.
Andrej Imrich, pomocný spišský biskup. Po príchode na faru
prvé kroky biskupa viedli na
stretnutie so starostom obce. Po
hodinovom rozhovore s predstaviteľmi samosprávy nasledovala
obhliadka kostola sv. Joachima
a Anny v Zemianskej Dedine a
následne pastoračná návšteva s
Eucharistiou v rodine chorého
z našej farnosti. Pri spoločnom
obede s kňazmi, ktorí bývajú na území farnosti, sa biskup
informoval o živote na fare. Po
krátkom odpočinku a súkromnej modlitbe po obede viedli
biskupove kroky na prehliadku
kostola v Nižnej. Popoludní nasledovalo v kostole stretnutie s
predstaviteľmi spolkov, združení, skupín, hnutí a spoločenstiev
žijúcich vo farnosti. Podvečer sa
vo fare uskutočnilo stretnutie s
hospodárskou a pastoračnou radou farnosti. Vrcholom vizitácie
bola večerná svätá omša, ktorú
celebroval otec biskup a po jej
skončení mali veriaci možnosť
osobne sa stretnúť a v diskusii
sa na čokoľvek opýtať nášho vizitátora.
Po krátkom občerstvení na fare
sa po dvanástich hodinách strávených v našej farnosti vydal
otec biskup Andrej na cestu domov na Spišskú Kapitulu.

dostal František od pápeža a
postavil kostolík. Tento kostolík
je prekvapivo umiestnený v bazilike a považuje sa za kolísku
františkánskeho rádu. Vo večerných hodinách sme sa presunuli
z mesta pokoja Assisi do Večného mesta Ríma.
Úvod druhého dňa sme strávili
v bazilike sv. Pavla za hradbami. Prekrásna stavba s portrétmi
všetkých pápežov. Navštívili
sme aj múzeum s najväčším
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počtom relikvií svätých. Naše
kroky ďalej smerovali k prehliadke Kolosea, Rímskeho
fóra, najväčšieho a najmenšieho egyptského obelisku, chrámu sv. Agnesky, sv. Ignáca,
Panteónu. V horúcom dni sme
sa osviežili na Piaza Navona námestí troch fontán. Osviežili
sme sa nielen vodou, ale aj atmosférou námestia, kde umelci
predstavovali svoje talenty. V
Lateránskej bazilike – matke
chrámov - sme s hrdosťou obdivovali aj reliéf Slováka J. Damku, rodáka z Nitrianskeho Pravna. Náročný deň sme ukončili
pri najnavštevovanejšej fontáne
na svete Fontána di Trevi a spevom na Španielskych schodoch.
Predpoludňajšie hodiny posledného dňa v Ríme sme prežili na
Svätopeterskom námestí, kde
sme zažili blízkosť Svätého
Otca Františka. Jeho požehnanie sme doniesli všetkým, ktorí nás doma čakali. Popoludní
sme v úžase absolvovali návštevu baziliky sv. Petra, a to nielen
z vnútra, ale aj z výšky. Výstupom na kupolu baziliky sa odkryla krásna vyhliadka na Rím,
Vatikán, Vatikánske múzeá a
záhrady.
Aby prehliadka bazilík maior,
čiže veľkých, bola kompletná,
náš spev zaznel aj v bazilike
Santa Maria Maggiore – Panny

Márie Snežnej. V tomto chráme zásluhou sv. Cyrila a Metoda bola staroslovienčina prijatá za štvrtý liturgický jazyk.
Vo večerných hodinách nás
milo prijali na kúsku slovenskej zeme v Ríme a to v Pápežskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda. Po sv. omši a príjemnom
občerstvení sme sa vydali na
cestu späť domov.
Celú púť viedol Ing. Peter
Prieložný. Človek, ktorý bol
našim:
sprievodcom – vedomostne
pripravený, spevákom – spev
znel nielen v chrámoch, ale
aj na uliciach, námestiach, v
metre, v autobuse, zabávačom – jeho neustály úsmev na
perách nás posúval, aj keď už
naše nohy odmietali poslušnosť, učiteľom – opakovaním
utvrdzoval získané informácie
v našich hlavách.
Túto našu cestu obohatil náš
duchovný otec Štefan, ktorý
nás každý deň posilnil Telom a
Krvou Krista, svojím slovom a
svojím úžasným zmyslom pre
humor.
Na záver ostáva už len jedna
otázka „Kam ideme na budúci
rok, pán farár?“.
-pútnici z Ríma-

Sviatok Božieho Tela a Eucharistická procesia v Nižnej
Vždy druhý štvrtok po nedeli
Zoslania Ducha Svätého slávia
katolíci na Slovensku i vo svete
sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Poznáme ho i
pod ľudovým názvom Božie
Telo. V tento deň sa podľa tradície na mnohých miestach konajú eucharistické procesie.
Aj nižnianska farnosť sa pripojila k sláveniu sviatku Božieho
Tela sv. omšou spojenou so
slávnostnou procesiou. Veriaci kráčali v sprievode ulicami
Nižnej na čele s kňazom, ktorý
pod baldachýnom niesol monštranciu s kúskom premeneného chleba. „Symbolicky tak
oznamujeme svetu tajomstvo
Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré
sa premieňa chlieb a víno počas
každej sv. omše,“ zdôraznil v
homílii správca farnosti Štefan
Hudáček.
Prvoprijímajúce deti na znak
úcty a lásky k Bohu sypali pred

Eucharistiou lupene kvetov a
dievčatá oblečené v ľudových
krojoch niesli obraz Božského
Srdca spolu zo zástavou Panny
Márie. Počas procesie spievali veriaci náboženské piesne.
Sprievod sa zastavil pri štyroch „oltárikoch“, kde sa konala verejná poklona a udelenie
požehnania Eucharistiou. Štyri
oltáre, ktoré pripravili farníci
zo zelene a kvetov, sú symbolom štyroch svetových strán.
Účasťou na procesii vyjadrujú
veriaci verejnú úctu a vďaku
za tento živý pokrm. Slávenie
sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi nám aj v
súčasnosti chce pripomínať
veľké tajomstvo Kristovej
lásky k nám. Je oslavou daru
Eucharistie a vyjadrením úcty
k Spasiteľovi prítomnému pod
spôsobom chleba a vína vo
Sviatosti oltárnej.
-Monika Tuková-
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V jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie z Nižnej do Levoče
Je skoré ráno, sobota 7. júna. V
Nižnej sa pomaly zapĺňajú tri
autobusy veriacich z Nižnej a
Zemianskej Dediny. Smerujú na
východ, pod Tatry, priamo do
Levoče, na Mariánsku horu. Dominuje medzi nimi 13 prvoprijímajúcich detí. Prvotná myšlienka
pána farára Štefana Hudáčeka,
aby sa deti po prvom svätom
prijímaní zasvätili Panne Márii,
nás doviedla až na vrchol hory,
čnejúcej sa nad Levočou. Tu sa
deti i ostatní pútnici zúčastnili na

modlitbe ruženca a slávení svätej
omše. Následne naša cesta viedla
medzi múry kňazského seminára v Spišskej Kapitule, kde sme
sa po zvítaní s našimi rodákmi,
seminaristami Matúšom a Blažejom, i vdp. kaplánom Vladimírom
Bolibruchom, zvedavo pobrali
chodbami seminára.
Absolvovali sme tiež prehliadku
katedrály sv. Martina a krátku
modlitbu pri hrobe zosnulého diecézneho biskupa Mons. Františka

Slávnosť 1. svätého prijímania

Tondru.

ďakovanie patrí nášmu duchovnému otcovi Štefanovi za jeho
Po krátkom občerstení sme sa myšlienku a sprevádzanie počas
vydali k poslednej zastávke našej púte.
púte, do Jamníka, kde je pochovaný vdp. Ján Farskašovský. Tam Čo dodať na záver? Mária, naša
sme modlitbami a srdcom pozdra- Matka, ochraňuj nás neustále. Drž
vili nášho zosnulého duchovného v náručí najmä naše prvoprijímaotca pri jeho hrobe. Jeho obľúbe- júce deti. Nech vždy veria v Boha
ná pieseň, Pán zastavil sa na bre- tak, ako slepec verí v slnko. Nie
hu..., sa niesla celým cintorínom. preto, že ho vidí, ale preto, že ho
cíti.
Po šiestej hodine večer sme všetci 				
šťastne dorazili domov. Veľké po-Alena Bolibruchová-

„CHCEM BYŤ DOBROU
NÁDOBOU V TVOJICH RUKÁCH PANE, NAPLNIŤ SA
LÁSKOU, DOBROM, RADOSŤOU.
CHCEM BYŤ DOBROU
NÁDOBOU V TVOJICH
RUKÁCH, PANE, MAPLŇ
MOJE SRDCE, BÝVAJ V
ŇOM TY SÁM.“
Takýto spev sa ozýval 1.6.2014
v slávnostne vyzdobenom farskom kostole v Nižnej. V túto
výnimočnú nedeľu prvýkrát
prijalo do svojho srdca Pána
Ježiša 36 tretiakov z Nižnej a
Zemianskej Dediny. Biele rú-

FS Oravan senior v Amerike
Na pozvanie zástupcov Slovenskej národnej aliancie,
usporiadal v dňoch 22.5. 31.5. 2014 súbor ORAVAN
SENIOR zájazd do USA, konkrétne do Chicaga. 21-členný
súbor vycestoval 22.5. z Krakova cez Mníchov do Chicaga. Zúčastnil sa slovenských
ľudových slávností na jeho
13. ročníku. Slávnosti sa usku-
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točnili v nedeľu 25.5. 2014 v
popoludňajších hodinách tamojšieho času, pred ktorými
bola slúžená sv. omša, ktorú
ako zvyčajne celebroval emeritný arcibiskup Ján Sokol. Aj
keď hľadisko z rôznych dôvodov nebolo úplne zaplnené,
úvod samotného festivalového podujatia uviedol p. Alojz
Jurčík – hlavný organizátor.

Program súboru trval 1,20
hod. Prítomným fanúšikom sa
veľmi páčil a vyslúžil si obdiv
prítomných našich krajanov.
Aj honorárna konzulka SR v
Chicagu p. Rosemary Macko
Wishocky vo svojom príhovore na záver vystúpenia súboru
poďakovala za krásne obohacujúce predstavenie a vyslovila
želanie opätovného stretnutia.
Takmer 9-dňový pobyt v USA
dal našim členom súboru aspoň
čiastočný obraz o tom, ako žijú
naši krajania takmer 10 000 km

cha symbolizovali ich čisté
duše očistené vo sviatosti zmierenia. Veríme, že tieto deti sa
budú snažiť napĺňať svoj život
láskou, dobrom a radosťou a
tak hlásať to, čo zaznelo v ich
speve po prijatí Krista: Ježiš nás
miluje, nech každý o tom vie.
Ďakujeme najmä duchovnému
otcovi Štefanovi Hudáčkovi,
ale aj všetkým ostatným, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli
k tomu, že táto slávnosť prebehla v slávnostnom, dôstojnom a radostnom duchu.
-Sára Labdíkováod domova, ako sa im darí a
pod. Cesta z Krakova cez Mníchov do Chicaga bola náročná,
ale na druhej strane obohatila
našich členov o nové poznatky
– zážitky ale aj nové skúsenosti, ktoré doposiaľ nikdy nepoznali. Viacerým členom súboru
bol tento zájazd za ,,mláku“
splnením životného sna, preto bol zároveň aj výnimočný.
Všetci naši súboristi boli ubytovaní v súkromí u Slovákov,
ktorí sa o nich vzorne postarali. Medzi najväčšie zážitky
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okrem iného patrila návšteva
najnavštevovanejšej turistec-

kej otrakcie maesta Chicaga –
JOHN HANCOCK CENTER

Talent spod Vintišky
Natália sa narodila 15.2. 1999
v Trstenej a rástla pod Vintiškou v päťčlennej rodine
spolu so sestrou Veronikou.
Obidve sú absolventky ZUŠ v
Nižnej. Veronika hrala na saxofóne a naďalej pokračuje v
štúdiu na konzervatóriu v Bratislave u jazzového fenoména
M. Suchomela. Malá Natália

Nižnianske ozveny

snívala o veľkom kontrabase,
ale kontrabas bol v porovnaní s ňou ako obor, zvolila si
preto husle... Tie jej natoľko
prirástli k srdcu, že už po pár
rokoch prišli prvé úspechy na
celoslovenských
súťažiach,
za celých sedem rokov to boli
4-krát striebra, 2-krát bronz, 1
zlato. Posledný rok sa niesol
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– najväčšieho domu v meste,
tretej najväčšej budove v Chicagu a prítomnosť všetkých nás
v reštaurácii na 96 poschodí.
Výhľad na mesto a Mitschigen
jazero bol krásny a výnimočný.
Chicago, tak ako mu miestni
hovoria, je mesto vetrov, tiež
mesto veľkých architektov a
modernej architektúry. Veľmi
silný dojem v nás vyvolala aj
návšteva známej reštaurácie
u Jozefa Toušera, pôvodom z
Brna, ktorý aj so svojím personálom pripravil pre nás rôzne
pochúťky z typickej moravskej kuchyne. Zážitkom boli aj
stretnutia s miestnym folklórnym súborom VESELICA, aj
s niekoľkými našimi ubytovateľmi v poľskom goralskom
centre ,,Jánošík“. Stretnutia s

rodinami Anky Ladňákovej,
ale aj s rodinou Jána Paškaja z
Nižnej a ďalšími. Keďže pobyt
v USA nebol taký dlhý, nebol
taký nostalgický ako to v takýchto prípadoch býva. Aj keď
na záver nášho pobytu a lúčenia sa objavili aj slzy. Prišiel
deň nášho ukončenia pobytu
v USA a plánovaný odlet domov. Celkom možno hodnotiť
celý týždeň ako vydarený, hoci
absentoval väčší počet prezentácií súborov na verejnosti s
našou ponukou programu. To
však už ale v našich silách nebolo. Organizátori však sľúbili,
že nabudúce to bude o niečom
inom.

v duchu samých víťazstiev, v
Trnave sa stala absolútnou víťazkou a v Kremnici bola odmenená zlatom. Rozlúčila sa s
p. učiteľom M. Štefanom a pôsobením na ZUŠ na otváracom
koncerte Hudobného festivalu
v Dolnom Kubíne koncertnou
skladbou Gybsy airs od Pabla
Sarosoteho, kde zožala aplauz
od umelcov z celej Európy.

Veríme, že najlepšia huslistka
do 16 rokov na Slovensku sa
bude ďalej zdokonaľovať na
konzervatóriu v Žiline a my jej
budeme držať palce v ďalšom
pôsobení v hudobnej sfére. A
hádam nás občas poteší koncertom v domácom prostredí.

Ján Homola, vedúci súboru
ORAVAN SENIOR

Dopočutia, Naťa : )

-es-
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Nižnianske minisynkopy
Dňa 27. apríla 2014 sa v kinosále Domu kultúry uskutočnil
6. ročník speváckej prehliadky ľudových piesní. Úvodné
cigánske melódie v podaní
ľudovej hudby zo ZUŠ Nižná
všetkých v hľadisku naladili
na veselú ľudovú nôtu. Moderátorka podujatia Mgr. Eva
Štefanová postupne uvádzala
na scénu jednotlivé speváčky.
Iba osemročné dievčatá zo Zuberca Marína Šuriňáková, Vanda Kenderová a Eva Fileková
ukázali, že folklórny spev im
pristane, páči sa im a rozume-

jú mu. Čistý intonačný prejav
priniesla aj o rok staršia Ema
Majerčáková.
Nezaostávala
ani Sofia Stacherová z Nižnej,
ktorej známe piesne potešili
nejedného diváka v sále. Skupina desaťročných dievčat sa
prezentovala už zrelším speváckym výkonom. Chlebnické
speváčky Vanesa Svetláková
a Anna Mária Janíková ponúkli východniarske piesne aj s
príslušným akcentom. Timea
Klimeková z Habovky uviedla piesne z oravského regiónu.
Potom nasledovalo vystúpenie

ĽH Benických z Brezovice.
Rodinné zoskupenie rôznych
vekových kategórií predstavilo
goralské piesne a nechýbala ani
najznámejšia oravská pieseň
Na Orave dobre. Prehliadka
pokračovala spevom už hlasovo vyspelých speváčok. O
tom, že v tzv. Studenej doline
sa neustále rodia zaujímavo
zafarbené hlasy, svedčili aj vystúpenia Sáry Dedinskej, Evy
Žuffovej či Emy Hrubošovej.
Zaujal však aj sýty hlas Rebeky Benickej z Brezovice.
Záver speváckeho večera patril
ĽH Karola Hromádku zo ZUŠ
I. Ballu v Dolnom Kubíne. V
pásme ľudových piesní z rôznych častí Slovenska sa pred-

stavili aj jej sólisti Agáta Kováčiková a Dušan Krška, ktorých
bravúrne výkony ocenili diváci
silným potleskom. K nevšedným zážitkom patrila aj hudobná kadencia ľudovej piesne
Cez ten Žaškov, ktorej autorom
bol Miroslav Štefan zo ZUŠ
Nižná, v podaní Natálie Garajovej, laureátky celoslovenskej
súťaže Schneiderova Trnava.
Podujatie plné piesní z nášho
ľudového dedičstva slávnostne ukončil riaditeľ ZUŠ Nižná
Peter Kučka. Poďakoval sa zúčastneným divákom a odmenil
účinkujúcich spomienkovými
cenami.
-zb-

Deň otvorených dverí na ZUŠ Nižná
Umenie je otvorený, slobodný
a tvorivý systém, ktorý človeka
nielen trvale sprevádza, ale ho
aj neustále potrebuje. Preto je
dôležité podporovať a povzbudzovať záujmovú umeleckú
činnosť už od detského veku,
ukázať krásu i zmysel jej rôznorodosti.
Základnej umeleckej škole v
Nižnej sa to už darí dlhý čas.
Dňa 15.6. 2014 usporiadala Deň otvorených dverí, kde
sa prezentovali všetky odbory
umeleckého zamerania. Súčasne bol tento deň venovaný ako
spomienka na skvelých hudobníkov a šíriteľov folklórneho
umenia Františka Malovaníka
a Jozefa Žuffu. Príjemnú atmosféru v úvode navodil komorný
orchester skladbou La Marais,
ktorú skomponoval J. P. Rameau. Riaditeľ ZUŠ Peter Kučka
otvoril nedeľné popoludnie a
privítal všetkých zúčastnených.
Postupne nasledovali vystú-
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penia žiakov, ktoré uvádzala
Elena Balleková. Predstavil sa
orchester zobcových flaút, držiteľ hlavnej ceny Gelnický kľúč,
sólisti v hre na akordeóne: Timotej Reguly, Matúš Nákačka,
Simona Hubená a Erik Tmák.
Shubertovu Ružičku na stráni
zaspieval Dávid Bažík, Mária
Kajanová s Lenkou Kubošovou
vystúpili s piesňami, ktoré majú
v repertoári súčasné slovenské
speváčky, Rebeka Zembjaková zaujala piesňou Tonight od
L. Bernsteina. Aj Dominika
Kabáčová s Adrianou Pilarčíkovou podali pekný spevácky
prejav v ukážkach od zahraničných autorov. Spev a nástroje
striedalo umelecké slovo. Táňa
Jandurová bravúrne zarecitovala ukážku F. Tarageľa, Timea
Hučalová priniesla zaujímavý
pohľad z diela J. Satinského a
Martin Lorinc pobavil divákov
vtipnou ukážkou zo školského
prostredia.

rová, Timea Klimeková, Ema
Majerčáková, Sára Dedinská,
Rebeka Benická, Eva Žuffová
a Ema Hrubošová. Ako hosť
Druhá časť nedeľného popo- programu ďalej vystúpila ĽH
ludnia bola venovaná folklóru. Benických z Brezovice s pesV nej sa prelínali tanečné kre- trou ponukou oravských piesní.
ácie od tých najmenších cez
starodávne hry a zvyky až po Tretiu časť, ktorá bola zameraná
tanečníčky, ktoré presnosťou a na pop, rock a country, začala
prirodzenosťou pohybov zauja- hudobná skupina pri ZUŠ v Nižli všetkých divákov. Nechýbali nej. Predstavila sa zmesou znáani slovenské ľudové piesne, mych populárnych piesní. Taktoré zaspievali: Sofia Stache- nečný odbor ponúkol zaujímavé
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choreografie moderných tancov
v podaní mladšej i staršej skupiny tanečníčok. Hosťujúca skupina Blufras z Dolného Kubína
pobavila divákov svojou vlastnou humorne ladenou tvorbou.
Spevácke duo otec – dcéra nie
je bežné a tak vystúpenie Miroslava a Koriny Rosinovcov

bolo vítaným spestrením tejto
časti programu. Dokázali, že im
to ladí nielen v českom, ale i v
anglickom jazyku. Aj ďalší hosť
programu skupina Spod Budína priniesla hodne umeleckých
zážitkov. Predviedla výber zo
studnice slovenského folklóru
v spojení s hudobným žánrom

tvarného umenia mali možnosť
zhliadnuť výstavu zaujímavých
prác vo vestibule domu kultúry.
Práca pedagógov ZUŠ v Nižnejpriniesla svoje plody v podobe
bohatých umeleckých zážitkov
Popoludnie vyplnené hudbou, pre všetkých divákov.
tancom, spevom a recitáciou
-Zdenka Brozovábolo vydarené. Priaznivci výworldmusic a etno nástrojmi z
rôznych kútov sveta. Záver tejto časti patril ďalšiemu hosťovi,
skupine Retrock, ktorá zahrala
známe rockové cover verzie.

Úspechy divadelných súborov ZUŠ Nižná
Detský recitačný kolektív
Dobrozvíťazí (účinkuje v
ňom štrnásť detí od 8 do 12
rokov) si aj v tomto roku vedie nadmieru úspešne. Po postupe z regionálnej prehliadky
Hviezdoslavov Kubín sa s inscenáciou Jarka Broza (autor
získal na krajskej prehliadke
osobitnú cenu za systematickú autorskú tvorbu pre detské
divadlo) Večierok u Setergrenovcov v réžii Zdenky Brozovej predstavil aj na krajskej
prehliadke Vajanského Martin.
Účinkovanie na profesionálnej
scéne Slovenského komorného
divadla malých protagonistov

vyburcovalo natoľko, že porota „nenachádzala slov...“, zaslúžene zvíťazili a po tretíkrát
za sebou postúpili na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín.
Pripomíname, že v tomto roku
sa uskutočnil už jubilejný 60.
ročník HK
Detský divadelný súbor Pliaga
(Agátka Brozová, Livka Obtulovičová a Lucka Jurinová)
zvíťazil na regionálnom kole
detskej dramatickej tvorivosti
O erb mesta Dolný Kubín, kde
Agátka okrem toho získala aj

osobitnú cenu za herecký výkon.
V oklieštenej podobe (už bez
Lucky) sa dievčatá zúčastnili
krajského kola Detský divadelný medveď v Žiline, kde
po zrušení kategórie scénických miniatúr museli naše
dve úspešné herečky bojovať
v spoločnej kategórii s veľkými súbormi. Napriek tomu sa
dievčatám podarilo získať 3.
miesto a odporúčanie na celoslovenský festival detskej
dramatickej tvorivosti Zlatá
priadka v Šali. Dievčatá uviedli inscenáciu Ružové obdobie,
za ktorej scenár získala Agátka
na krajskom kole aj osobitnú
cenu za tvorivý autorský prínos.
Protagonistom detských divadelných súborov sa, vzhľadom
na sústavnú prácu v literárno-dramatickom odbore ZUŠ,
celkom pochopiteľne darí aj
v recitačných a literárnych
súťažiach. V okresnom kole
Hviezdoslavovho Kubína sa
im podarilo zo šiestich kategórií získať až štyri prvé miesta, pričom treba pripomenúť,
že už v školských kolách je
problém s vysokou kvalitou a
konkurenciou, keďže v každej
kategórii môže postúpiť iba jeden, takže poroty to majú naozaj ťažké...

Nižnianske ozveny
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Agátka Brozová zvíťazila v
III. kategórii v próze a svoj
úspech zopakovala a zvíťazil aj
na krajskom kole, takže ju po
štyroch rokoch opäť uvidíme aj
na celoslovenskom Hviezdoslavovom Kubíne.
Evka Dobrovolská si v I. kategórii v próze po 1. mieste
na okresnom kole vybojovala
2. miesto na krajskom kole a
účasť na celoslovenskom jej
unikla naozaj o chlp.
Peťka Daňová (pod vedením
pani učiteľky A. Ivanovej) vyhrala na okresnom kole v I. kategórii v poézii a z krajského si
priniesla pekné 3. miesto.
A napokon Martin Lorinc, ktorý kopíruje okresné aj krajské
umiestnenia Peťky Daňovej,
ibaže v II. kategórii v próze.
7. júna sa na celoslovenskej recitačnej súťaži Dilongova Trstená získali dve tretie miesta
Tánička Jandurová (I. kategória próza) a Agátka Brozová
(II. kategória próza).
Agátka Brozová, v tomto školskom roku naozaj mimoriadne
úspešná, si 13. júna priniesla
z celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Kežmarok 2.
miesto zo 107 účastníkov v II.
kategórii prózy.
Všetkým srdečne blahoželáme!
-jkb-
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Dobová kresba Nižnej z prelomu 17. - 18. storočia.
Preklad textu: ,,Pohľad s východu na západ na veľký sedlový most v Nižnej, dlhý 622 stôp (190m) spolu s okolím dediny v Oravskej
stolici“ .
-mr-
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Ozveny spomienok
„Aké sú dnes naše deti, taký
bude náš zajtrajšok,“ tieto slová sú už určite všetkým dobre
známe.
Minulosť so súčasnosťou, a
tak trochu aj s budúcnosťou,
porovnávali mladí ľudia, ktorí
pred 30 rokmi skloňovali slová
„nižnianska škola“ vo všetkých
pádoch. S batôžkom vedomostí
sa s ňou rozlúčili v roku 1983.
Odišli do sveta za životom,
ktorý im predstavil najrôznejšie tajomstvá. Chodili tu i tam.
Učili sa. Pracovali. Svoj domov
si našli vo Francúzsku, Švajčiarsku, Česku aj na rôznych
miestach Slovenska. Samozrejme, že prežívali lepšie, ale aj
horšie chvíle. Jednoducho nemožno byť neustále šťastným.
Ľudia okolo nich sa menili, ale
oni mali svoje nemenné spomienky. Spomienky na svoju
školu, spolužiakov a učiteľov.
Boli senzačné. Niesli si ich

všade so sebou. Boli to ich poklady z detstva.
V sobotu, 26. apríla 2014, sa v
laviciach svojej starej učebne
znova vrátili do minulosti. Zrazu nastal výnimočný okamih.
Celá trieda sa rozhovorila.
Dnes už dospelí muži a ženy
začali zase dýchať detstvom.
Spomínali na prestávky, vyučovacie hodiny aj na zábavou
na najrôznejšie spôsoby. Kedysi nebolo toľko peňazí ako
dnes. Ale samozrejmosťou,
v škole či na ulici, nebolo ani
toľko násilia, vulgarizmov, vymyslených klamstiev, ktorými
sa až príliš často ospravedlňuje
lenivosť, ba aj zlomyseľnosť
dnešných žiakov. Svoju tvár
nikto neskrýval za anonymnú
zlobu najrôznejších mailov.
Vtedajší rodičia takmer nikdy
nespochybňovali morálne pravidlá ani múdre tradície.

Spomienky silneli. Dnes už bývalí žiaci sa zabávali aj smiali na vlastných huncútstvach,
ktoré ku škole vždy patrili. Počas školskej dochádzky sa im
podarilo v triednom kolektíve
senzačne vychádzať. Dodnes
nezabudli, ako sa delili o desiatu, ako si požičiavali pastelky, tenisky či tepláky... Neboli
medzi nimi náboženské, ba ani
iné rozpory. Jednoducho boli
spolužiaci, priatelia, kamaráti.
Ich priateľstvo sa v triede zmenilo na sestersko-bratskú žičlivosť. Zjednotili sa v názore,
že ich škola bola plná smiechu
a zábavy, ale zároveň bola aj
školou dobrého vzdelávania
a morálky. Mimoriadne ocenili náročnosť vyučovania, za
ktorú boli vďační svojim učiteľom. Samozrejmosťou bola
aj každodenná úcta k starším
ľuďom. Žiaci si na vyučovacích hodinách vytvárali pekný
vzťah k domovu. Spoznávali
ho cez dejiny, ktoré tvorili ich
rodičia či starí rodičia. Jednoducho žili spolu školou aj so

vzájomnými problémami. Mali
sa naozaj radi. Toto stretnutie
sa nezaobišlo bez porovnávania. Včerajší žiaci, dnešní rodičia, hovorili o školách svojich
detí na najrôznejších miestach
Slovenska, ba aj v zahraničí.
Rozoberali ich rozumom aj
srdcom... A verte alebo nie,
svoj hlas dali tej svojej Základnej škole v Nižnej. Ich slová
vďaky o tom, že bez svojich
učiteľov by neboli tam, kde sú
dnes, sa počúvali krásne.
Dejiny sa dejú, učitelia sa menia... Ale v to jarné popoludnie
sme sa všetci tešili z ľudskej
blízkosti, krásnych vyznaní a z
tajomstiev, ktoré už ani neboli tajomstvami. Výnimočnosť
oživených spomienok zo školských lavíc ukončila modlitba,
ktorou títo vzdelaní mladí ľudia chceli vyjadriť vďaku za
to, že časť svojho života mohli
prežiť spolu so svojimi učiteľmi vo svojej nižnianskej škole.
-Margita Kuchčáková-

Stretnutie spolužiakov 8.B zo ZDŠ v Nižnej (1975-1983)
Milé stretnutie spolužiakov po
30-tich rokoch so začiatkom o
13:30 začalo zrazom pred hl.
vchodom ZŠ, ktorá nedávno
oslávila 60-te výročie svojho
vzniku. Uvítacieho ceremoniálu sa zhostil jeden z usporiadateľov stretnutia Cyril - Miloš Knižacký . Že šlo o veľmi
vzácne stretnutie svedčí fakt,
že Ing. Soňa Anger (r. Stanová) priletela až z Biotu, Miloš
z Bernu a Mjr. Martin Javoš z
Bruselu. Merali ohromnú cestu, aby po toľkých rokoch uvideli svojich spolužiakov a za to
im patri osobitne „ďakujeme
všetci“.

Prehliadkou s časti zmodernizovanej budovy, vybavenej
civilizačnými
výdobytkami
doby, ožili spomienky zašlých
dní, v ktorých nás výnimoční
učitelia formovali do života. V
triede, ktorá bola naša posledná, zazneli vyznania aj veselé
životné príbehy zo školských
lavíc. Milovanú triednu učiteľku Annu Tomčíkovú, rodenú
Belánovú, ktorú si Pán večnosti povolal r. 2003, zastúpila s noblesou Mgr. Margita
Kuchčáková, naša učiteľka
dejín a slovenského jazyka. Vo
svojom príhovore spomenula,
ako sa z pamäti časom vytratia
Príhovor
historické dátumy dejinných
udalostí, no tie zo školských
čias zostávajú živé. Program
stretnutia pokračoval návštevou kostola sv. Gála, v ktorom
zaznel ekumenický príhovor v
ktorom medzi iným ThDr. Štefan Tuka, PhD., povedal i tieto
slová:

Pred školou
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„Predovšetkým ďakujem usporiadateľom. Naše stretnutie
po 30 rokoch je pre nás veľmi
vzácne, pretože niektorí sme sa
za celý ten čas vôbec nestretli.
Je naozaj milé si zaspomínať
a premietnuť v mysli, kto ako

skúšal. Každý učiteľ bol niečím
jedinečný. No musíme uznať,
že žiadna skúška, žiadna písomka sa nevyrovná skúškam,
ktoré nám prináša život sám.
Tú najdôležitejšiu skúšku majú
už náši spolužiaci Lenko a Mirko za sebou. Máme nádej, že
bola úspešná. Medzi nami nebolo nejakého kastovania či nejakých náboženských či iných
sporov. Naozaj môžem povedať, že som šťastný, že som mohol s vami prežiť roky života a
len dúfam, že nikto z nás nemá
na nikoho ťažké srdce. Ďakujem vám za to, že som sa medzi
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vami cítil bezpečne i za to, že
som do školy chodil v podstate
rád. Nech je teda naše stretnutie
stretnutím vďačnosti za to, že
nám bolo dopriate sa spoznať
a prežiť tú najbezstarostnejšiu
časť svojho života. Kiež sme si

i dnes jeden pre druhého darom.
Prajem vám, aby o vás neplatilo to, čo povedal R. Kenedy o
svojej krajine: Je drámou, že
dnešný človek má všetko okrem
jedného podstatného, ktorým
je zmysel vlastného života. K

tomu, aby ste to podstatné odhaľovali s pribúdajúcimi rokmi a skúsenosťami, vám ako
váš spolužiak, priateľ a kňaz
zo srdca žehnám.“
Všetci sme prijali jeho slova
ako pohladenie na duši a budeme na ne dlho spomínať.
Po spoločnej modlitbe za duše
zosnulých, naše kroky smerovali na miestny cintorín k hrobu spolužiaka Lena (tu zazneli
veselé príbehy, v ktorých bol
hlavným aktérom) a triednej
učiteľky. Tichú modlitbu nad
jej hrobom umocnil spev spolužiakov piesňou „Na tej našej
Oravienke“, ktorú nás učila k
rozlúčkovému ceremoniálu na
konci školských dní v ZDŠ.
Program ďalej pokračoval voľnou zábavou v reštauračnom
zariadení, kde po slávnostnom
príhovore bývalou predsedníčkou triedy Soňou (žije v
Biot vo Francúzku a t.č. je komunálnou poslankyňou) opäť
ožívali spomienky a životné
príbehy súčasnosti.

Pri hrobe triednej

-Jozef Virostko-

Uvítanie detí do života
Dňa 7.5. 2014 sa zasadačka
OcÚ v Nižnej zaplnila rodičmi s detičkami, ktorí prijali
pozvanie a prišli na tradičné
uvítanie detí do života, ktoré
pripravila Komisia pracovného trhu, sociálna a bytová.
Po privítaní a úvodnom slove
MUDr. Daniely Javošovej sa

všetkým prihovoril aj prednosta OcÚ. JUDr Jozef Šveda. Aké
by to bolo uvítanie detí bez detského programu? O ten sa postarali deti z MŠ Orličie, ktoré
si pripravili krátke pásmo básničiek. Celé podujatie hudbou
i spevom vkusne dopĺňali naše
dievčatá. Po programe nasle-
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dovalo zapísanie sa do obecnej kroniky a blahoželanie od
pána prednostu i zástupcov komisie. Rodičov potešil kvietok
a finančný dar, ktorý im v tejto
neľahkej dobe iste príde vhod.
Nasledoval prípitok a spoločné
foto. A to už aj naši najmenší
začali dávať o sebe znať, a tak
sa celá zasadačka ozývala tým
pravým detským džavotom.
-jl-

Hriech búši na dušu
Svätý Ján
ostal sám
s hlasom
na púšti.
Globálna nuda
ponúka pozvánky
pekelným známostiam.
V klube
voľných vtákov
mail
sa dotkol
mailu....
Hriešne klamstvá
búšia
na dušu.
Svet slepne.
Násilie
ukradlo
srdciam krídla.
Dedičstvo rozumu
zachovaj nám
Pane.
V nájazdoch vzdelávania
múdrosť
sa kdesi
ukryla.
Je ako akčný hrdina.
Hriech hlúposti
bez zábran
zatvára
brány škôl.
Len šlabikár
si v kúte
opakuje
modlitbu
zabudnutej histórie
z krajiny
stratených zrkadiel.
Svätý Ján
ostal sám
s hlasom
na púšti.
				
-Margita Kuchčáková-
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V Dupajde
To, že materské centrum Dupajda onedlho oslávi 9.narodeniny,
svedčí o tom, že je to miesto,
kde stále je čo ponúknuť a každým rokom pribúdajú v ňom ľudia, aktivity a akcie, ktoré rodiny potrebujú a vyžadujú. Každé
materské centrum tvorí skupinka
dobrovoľníkov, ktorí v rámci
svojho voľného času organizujú
program prevažne pre maminy
na materskej dovolenke, pre deti,
ale aj pre mladých a celé rodiny.
Za posledné obdobie bolo hlavnou témou nášho centra ( aj
ostatných materských centier na
celom Slovensku) akcia Míľa
pre mamu. Tento rok sa Míľa pre
mamu v našom regióne stala naozaj symbolom pohodovej spolupráce, kompromisov a zlomili
sme veľa nezmyselných hraníc.
Duch poslania tohto podujatia
naplnil všetkých hlavných organizátorov a ostatní sa touto pozitívnou energiou nainfikovali.
Okrem Módnej show s názvom
„Príbeh života“, Ely a Hopa,
skvelého folkového koncertu
kapely Spod Budína, atrakcií

všetkých druhov, tu mohli ľudia
pocítiť tú správnu atmosféru veľkej oslavy materstva a celej rodiny. Fantastické súťaže pre deti
a koláčová súťaž pre maminy
sa nám osvedčili ako lákavé pre
všetky vekové kategórie… Ďakujeme za spoluprácu všetkým
zúčastneným. Tento rok bolo
cťou všetkým spolupracovať so
všetkými. Ďakujeme zástupcom
obce, základnej školy, materskej
školy, všetkým hosťom, dobrovoľníkom a srdečným nezištným
ľuďom. Ďakujeme všetkým mamám, že rozdávajú lásku, našim
mamám za ich celoživotné úsilie
vychovať z nás dobré mamy. Ďakujeme rodinám a deťom, že nám
dávajú energiu, chuť a radosť z
podobných akcií. Každý rok to
stojí za to!
Keďže leto je časom regenerácie,
oddychu, aj materské centrum
bude fungovať v „obmedzenom“
režime. Ponúkame program:
Pondelky od 9:00-11:00 a od
16:30-18:30: Montessori hernička doobeda a poobede, ktorá je
vo veľkých horúčavách presunutá do priestoru vonku za materským centrom.

Stredy o 16:00: Príprava na ma- party ( praktická výučba anglicterstvo pre tehotné budúce ma- kého jazyka pre deti), príprava
mičky.
na materstvo, hopsasa tralala
(hudobno pohybové cvičenia pre
Baby salsa podľa dohody.
deti), tanečná všetkých druhov
pre deti od 3-5 rokov.
Júl: opatrovanie detí spojené s
kreatívnym programom: 2 x za Ak si aj ty mamina na materskej,
týždeň v mesiaci júl, od 8:00 ktorá chce pre svoje dieťatko
hod. - do 12:00 hod. Každý týž- viac, alebo máš chuť niečo vydeň bude jedna tématická oblasť tvoriť, zorganizovať, pridaj sa k
v rámci ktorej budú mať deti pri- nám. Uvítame všetkých dobrospôsobený program. Cena: 6 eur voľníkov aj aktívnych členov.
na dieťa/deň.
Všetky podrobnosti, konkrétne
Začiatkom júla plánujeme aj kočí- termíny a bližšie informácie nájkový výlet.
dete na www.dupajda.sk, alebo
na facebooku - materské cenPo letnom oddychu bude od ok- trum Dupajda.
tóbra pokračovať bežný program
materského centra: montessori
-maminy z Dupajdyaktivity, baby salsa, english picnic
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Predveľkonočná oblievačka
Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami býva v MŠ
veselo a „mokro“. Chlapci si
prinesú vodné pištole, voňavky,
korbáče, no a dievčatá sa už len
schovávajú, pištia a nakoniec
obdarujú chlapcov vajíčkami.
Ale Veľká noc v MŠ nie je len
o oblievačke, ale aj o krásnej
výzdobe, o ktorú sa postarali
pani učiteľky, ktoré s detičkami

vykresľovali a zdobili vajíčka
rôznou technikou, vytvárali
sliepočky, kuriatka, zajačikov,
jarné kvietky....a šikovní rodičia s deťmi, ktorí doma spoločne vytvorili pekné ozdoby, doniesli do MŠ a pomohli spestriť
nášmu veľkonočnému zajačikovi jeho obľúbenú záhradku.
-jr-

Kom–kom kominár
Pod takýmto názvom sa niesol
Deň detí v MŠ – Nová doba. Od
rána deti spolu s p. učiteľkami
vyrábali papierové gombíky,
štvorlístky, rebríky, stavali zo
skladačiek komíny, zhotovili
strechu z papierových škridiel.
Spoločne si zaspievali pieseň:
„ Kom–kom kominár“ a čakali
na skutočného kominára, ktorého sme pozvali medzi nás.
Prišiel k nám p. Remiaz, ktorý
nám porozprával o tomto za-

ujímavom povolaní. Deti mali
možnosť zaskákať si na nafukovacom hrade, ktorý nám
poskytol na túto príležitosť p.
Zumrík. Ďakujeme.

Zvieratá v MŠ

deti v priebehu hodiny zmenili na nepoznanie. Pastelky na
tváričkách detí hrali všetkými
farbami a mohli sa začať veselé hry v športových disciplínach. Hádzali loptami, búrali
hrady, lozili v strachovom vreci, skákali vo vreciach a iné. Po
sladkom občerstvení sa spustila diskotéka, ktorá zakončila
deň hier.

Nikomu nenapadne, že zvieratká môžu byť v materskej
škole celý deň. Dňa 29.05.
2014 vo štvrtok sa stretli rôzne druhy zvierat, aby sa zabavili a pohrali pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí. V
materskej škole na Orličí sa

Ďakujeme aj p. uč. Bandíkovej, r. Kakačkovej, p. Tuhej a
žiačkám 6. ročníka za pomoc
a podporu pri realizácií tejto
akcie.
-jr-

Najkrajšie vyznanie mamám
Aj tohtoročná druhá májová nedeľa patrila mamám. Po úvodnom príhovore pána starostu J.
Rosinu sa rozbehlo pásmo spevu

a tanca, ktoré s vďakou a láskou
pripravili deti ZUŠ, Materských
škôl a tanečného súboru Harlekýn. Celé nedeľné popoludnie
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Deti z MŠ pomáhali dôchodcom
Zapojili sme sa do upratovania
našej obce. Spolu s dôchodcami
sa nám podarilo upraviť a vyčistiť okolie obecného úradu. Počasie bolo krásne slnečné, deti
mali z práce radosť, čo potvrdili
aj v ostatné dni, keď sme upratovali okolo našej MŠ. Máme

sa niesli slová vďaky Vám, milé
mamy, za to, že ste nás vychovali a máte vždy rady. Niekedy
možno zabúdame používať jednoduché slová, ktoré ste nám
vy, milé mamy, od malička vštepovali. A vám potom nežiari
úsmev na tvári, ale verte, že už

v pláne uskutočniť besedu o
ochrane životného prostredia a turistickú vychádzku do
neďalekého lesíka, aby sme u
detí prehlbovali kladný vzťah
k prírode.
-jr-

sa nám to podarí Veď:
Mama, to je anjel,
ktorý na Zemi žije,
Mama, to je krásna dáma,
vďaka ktorej mi srdce bije.
-es-
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Rozlúčka detí s materskou školou

učili v materskej škole na krúžku angličtiny, ale aj na krúžku
hry na flautu. Zabavili hostí veselým programom a čítaním obDňa 26.6. 2014 sme pozvali ro- deťmi rozlúčili s obdobím det- rázkového textu. Po odovzdaní
dičov na besiedku do Materskej ských hier a bezstarostnosti. osvedčení pánom riaditeľom
školy Orličie, aby sa spolu s Deti ukázali rodičom, čo sa na- Mgr. Ľ. Ivanom sa deti pohostili a potešili darčekom spolu s
rodičmi.

Touto slávnosťou sme ukončili školský rok, aby mohol prísť
krajší nový školský rok. Prajeme všetkým pekné leto, veselé
prázdniny a deťom veľa radosti
a chuti do učenia v ZŠ s MŠ v
Nižnej.
-dn-

Rozlúčka so škôlkou pre najmenších

Hornooravský pstruh
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Trstená v spolupráci s obcou Nižná
zorganizovali v sobotu 21.
júna 2014 1. ročník miestnych
pretekov v love rýb udicou na
umelú mušku. Preteky sa začali prezentáciou súťažiacich o
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7.00 hod. na štadióne. Zúčastnili sa ich rybári z okolia a z
družobného poľského mesta
Mszana Dolna. Riaditeľom
preteku bol JUDr. Miloš Kabáč, ktorý dal zúčastneným
bližšie inštrukcie a spolu s
hlavným organizátorom, Bc.

Tento rok sme sa rozhodli rozlúčiť s malými deťmi z MŠ
športovým dopoludním a chutnou opekačkou na futbalovom
štadióne. Deti prichádzali do
triedy nadšené a plné očakávania, čo ich bude čakať. Batôžky, ktoré si priniesli, boli plné

dobrôt. Na štadióne sme športovali, opekali špekačky, vyjedali sladkosti, tancovali....

Petrom Chorvátom a starostom
obce Ing. Jaroslavom Rosinom
všetkých privítal. Po registrácii
sa rybári v určených dvojiciach
rozložili po rieke Orave od
hlavného mosta po plaváreň.
Preteky, sprevádzané dobrým
počasím, skončili predpoludním a to vyhodnotením najlepších, ktorí boli odmenení cenami od sponzorov. Pre všetkých
zúčastnených bolo pripravené

občerstvenie. Celá akcia trvala
do 13.00 hod.

Ďakujeme rodičom, ktorí nás
príjemne prekvapili a priniesli
malé občerstvenie.
-jr-

Sponzormi preteku boli: obec
Nižná, Miestna organizácia
Slovenského zväzu Trstená,Ján Kováčik - AQUA-AGRO-CHOV - záhradkárske, rybárske a chovateľské potreby Nižná, Ladislav Herda a Ľubomír
Kajan.
-mr-
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Stavanie obecného mája
Posledný apríl už tradične patrí
stavaniu obecného mája. Toto
kultúrne podujatie, zorganizované obecným úradom a komisiou kultúry začalo o 17.00 hod.
na priestranstve pred Obecným
úradom v Nižnej. Do poslednej chvíle sa zdalo, že stavanie
mája prebehne za intenzívneho
dažďa a bez divákov, no pár
minút pred sedemnástou hodinou vyšlo slnko. Podujatie bolo
sprevádzané ľudovou hudbou,
tancom a spevom v podaní folklórneho súborom Oravan, kto-

rý spolu s členmi dobrovoľného
hasičského zboru z Nižnej postavili máj. Po postavení mája
sa občania presunuli za obecný úrad, kde pri hudbe mali
možnosť ochutnať guláš, ktorý
zabezpečila základná škola. O
20.00 hod. sa tak ako minulý
rok konal hlavne za účastí detí
lampiónový sprievod cez Novú
dobu a späť za obecný úrad, kde
na deti čakal ohňostroj. Podujatie sa skončilo v dobrej nálade o
22.00 hod.
-mr-

ŠK ORAVAMAN zahájil sezónu 2014
Športový klub ORAVAMAN
na výročnej členskej schôdzi v
mesiaci marec bilancoval svoju
športovú činnosť v roku 2013 a
zaoberal sa sezónou 2014. Svoje rady rozšíril o lyžiarov a v súčasnosti tvorí členskú základňu
70 členov, z tohto počtu je 16
detí. V roku 2014 klub plánuje
usporiadať 4. ročník Oravamanu. Pre žiakov ZŠ s MŠ Nižná
a ZŠ Zuberec usporiadať v mesiaci jún a október minitriatlonové preteky v Nižnej a v mesiaci december Mikulášske plávanie. Na záver roka 2014 pre
deti z Nižnej, Habovky a Zuberca zorganizovať v penzióne
Pribuskô športový deň detí.

- lyžiari. Zúčastnili sa na 3. kole
Slovenského pohára v lyžovaní
predžiakov v Zuberci. Celkom
sa tohto podujatia zúčastnilo 200 detí, medzi ktorými sa
nestratili ani naši „pretekári“,
umiestnili sa nasledovne: v kategórii superbaby, dievčatá obsadili: Alexandra Matisová 29.
miesto a Barbora Cvoligová 30.
miesto. V kategórii superbaby
chlapci sme mali jedného pretekára, ale Markus Bachynec bol
kvôli drobnej chybičke na trati
diskvalifikovaný. V kategórii
mladšie predžiačky obsadili:
Alica Jakubeková 38. miesto,
Kristína Cvoligová 43. miesto a
Sofia Stacherová 46. miesto. V
kategórii mladší predžiaci obsadili: Lukáš Labdík 34. miesto,
Ján Žuffa 48. miesto, Norbert
Bachynec 49. miesto a Tomáš
Labdík 55. miesto.

tón“. Umiestnenie športovcov
ŠK ORAVAMAN: Peter Železník 131. miesto a Peter Paľa so
žalúdočnými problémami na
235. mieste spomedzi 1100 pretekárov. Alžbeta Železníková
spomedzi 277 pretekárok získala 19. miesto.

ter Železník vo svojej kategórii
získal výborné druhé miesto.
V náročnom blatistom teréne
Zuzana Železníková absolvovala MTB cyklisticky maratón
Maríkovskou dolinou, kde na
40 km dlhej trati obsadila 9.
miesto.

V sobotu 3.mája sa v Kvačanoch
zúčastnili Zuzana, Alžbeta a Peter Železníkovci na 1. ročníku
Behu priateľov piva. Podujatia
sa zúčastnilo celkom 152 pretekárov a naši žali tie najvyššie
úspechy vo svojich kategóriách.
Alžbeta Železníková 1. miesto,
Zuzana Železníková 1. miesto a
Peter Železník 2. miesto.

Sme veľmi radi, že naše klubové farby úspešne reprezentuje aj
Milan Čarský zo Skalice. Tento
rok sa zúčastnil už troch cyklistických podujatí. V Rakúsku
na 126 km trati Neusiedler See
Radmarathon získal výborné
44. miesto medzi 875 pretekármi. Na Račianskej časovke do
vrchu získal 1. mája v svojej
kategórii 15 miesto. Výborne si
počínal aj 10. mája v Čechách
na Mamut Tour, kde na 136 km
dlhej trati obsadil výborné 5.
miesto vo svojej kategórii.

V nedeľu 4.mája sa v Banskej
Bystrici zúčastnili Alžbeta a Peter Železníkovci 1.kola Slovenského pohára v behu do vrchu
Bystrický vertikál. Tohto náročného podujatia s prevýšením
780 metrov sa zúčastnilo 210
pretekárov a naši patrili opäť k
V nedeľu 23. februára. 2014 sa najlepším. Alžbeta Železníková
deti zúčastnili 4. ročníka ly- svoju kategóriu vyhrala a Peter
žiarskych pretekov O puchar železník obsadil 6. miesto.
Misia Stramusia v Zakopanom,
na ktorom sa zúčastnilo celkom Sezónu zahájali aj triatlonis283 detí. Ani tu sa naše deti ne- ti. Na Martinskom mestskom
stratili. V jednotlivých kategó- duatlone obsadili 10. mája Mariách sa umiestnili nasledovne: túš Brečka 27. a Maroš Motykategória ročník 2008 – Markus čák 28. miesto. Na prestížnom
Bachynec 13. miesto, kategória podujatí City triatlon Bratislaročník 2006 – Alexandra Mati- va, ktoré sa uskutočnilo 17. a
sová 9. miesto, kategória ročník 18. mája ako Európsky pohár
2004 – 2005 dievčatá: Alica Ja- v triatlone, klub reprezentoval
kubeková 7. miesto, Karolína Maroš Motyčák a Ján Gonda, v
Šašková 8. miesto, Barbora Šaš- rámci 3. semifinále obsadil Maková 11. miesto, kategória roč- roš 22. a Ján Gonda 41. miesto.
ník 2004 – 2005 chlapci: Tomáš Vo finále už naši pretekári neLabdík 7. miesto, Lukáš Labdík štartovali. Každopádne to bola
8. miesto a Norbert Bachynec pre nich veľká skúsenosť zažiť
takéto významné podujatie.
11. miesto.

Vzhľadom k nevhodným snehovým podmienkam zimná športová sezóna nebola najbohatšia.
Odštartovali sme ju 2. februára 2014 účasťou na 4. ročníku skialpinistických pretekov
“Noci tuleních pásov” vo Valčianskej doline. Tohto podujatia
sa zúčastnilo celkom 100 pretekárov. Farby klubu reprezentovali Viera Šrobová, 2. miesto
a Michal Brienik, 26. miesto.
V dňoch 20. – 23. marca.2014
nás reprezentoval na 4. ročníku
extrémnych a jedných z najťažších spialpinistických pretekoch
v strednej Európe „Bokami
Západných Tatier“ Peter Paľa.
Ten sa v konkurencii 60 dvojíc
so svojim kolegom umiestnil na
8. mieste. Záver skialpinistickej
sezóny sa konal v 26. apríla v
Zakopanom – Malinovského
memoriál. Memoriálu sa v náročných podmienkach zúčastnilo 150 pretekárov. Športový
klub reprezentoval Peter Paľa, Jarnú sezónu členovia klubu odktorý sa umiestnil na 22. mieste. štartovali na 9. ročníku ČSOB
Bratislava Marathon, v rámci
Zimnú sezónu absolvovali i deti ktorého absolvovali „polmara-
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Naši členovia sa venujú nielen
pretekaniu, ale poctivo sa starajú o prípravu pretekov Volkswagen Slovakia Oravaman, ktoré
sa uskutočnia 11. až 13. júla.
V tejto súvislosti v dňoch 30.
apríla až 4. mája 2014 športový
klub usporiadal medzinárodný
triatlonový tréningový camp
ktorého sa zúčastnilo päťdesiat
športovcov zo Slovenska, Čiech
a Poľska. Sústredenie bolo zamerané na cyklistiku, terénny
beh a strečingové cvičenia pod
odborným vedením. Účastníci
boli s úrovňou veľmi spokojní a prejavili záujem podobné
stretnutie usporiadať viackrát
do roka a rozšíriť ho i o plaveckú časť.

Všetkým športovcom ďakujeme
za reprezentáciu ŠK ORAVAMAN a prajeme veľa športoTento istý víkend sa uskutočnil vých úspechov do ďalšej časti
aj Oravský polmaratón v Dol- sezóny.
nom Kubíne. Alžbeta Železní-ppková suverénne zvíťazila a Pe-
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ŠK ORAVAMAN v plnom nasadení
Členovia klubu sú v tomto období na roztrhanie. Vrcholia
prípravy štvrtého ročníka pretekov Volkswagen Slovakia
Oravaman, ktoré sa uskutočnia
11. - 13. júla 2014 so štartom v
Sielnickej zátoke a cieľom pri
penzióne Pribiskô v Zuberci.
Zvládnuť triatlonové poduja-

tie pre viac ako 600 dospelých
pretekárov z 13 krajín a duatlon pre takmer 100 detí je po
stránke logistiky veľmi náročné. Preto si organizačný výbor
dovoľuje i touto cestou osloviť
širokú verejnosť s prosbou o
pomoc pri zabezpečení usporiadateľskej služby, nakladaní

Opäť máme výsledky
V sobotu 31.5. 2014 pri príležitosti MDD sa náš klub zúčastnil
na detskom bedmintonovom
turnaji v Dolnom Kubíne v telocvični ZŠ Janka Matušku, ktorý
poriadalo OZ Kohútik v spolu-

práci s CVČ Aktívne sovičky.
Celkom bolo prihlásených 75
žiakov a žiačok základných škôl.
V zaujímavých súbojoch sme si
odniesli celkom tri medaily.

a vykladaní bicyklov, stavbe
cyklistického depa a samozrejme i pri registrácii pretekárov. Záujemcovia sa môžu
kontaktovať na tel. 0903 624
133, 0915 374 880, e-mail:
oravaman@oravaman.sk. Pre
pomocníkov je pripravené občerstvenie a obed, ako aj darček na pamiatku.
Samozrejme nezabúdame ani
na športovú činnosť. V posledný májový víkend sa naši členovia zúčastnili viacerých podujatí. Farby klubu reprezentovali na horskom behu „Beh do
Choča“ piati členovia klubu,
to A. Železníková 2. miesto, P.
Železník 17. miesto, E. Brečková 11. miesto, E. Scheling
30. miesto a M. Franko 60.
miesto. Celkovo sa na tomto
veľmi náročnom behu zúčastnilo 484 pretekárov.

Prvú vybojovala vo vyrovnanom zápase Kristínka Letašiová a hneď 1. miesto v kategórii najmladších žiačok, druhú
striebornú Kristínka Vodičková
v kategórii registrovaných hráčok a trietie miesto obsadil Alex
Veselý v kategórii mladších
žiakov. Mali sme zastúpenie aj
v kategórii registrovaných hrá-

II. ročník okresných športových hier seniorov JDS

Na cestnom behu Tvrdošínska
12-tka sa zúčastnili A. Železníková 2. miesto, M. Franko 6.
miesto, P. Železník 7. mesto a
E. Scheling 8. miesto.
Peter Paľa sa zúčastnil náročného nočného behu na Štrbskom plese „Rajec High Tatras
Night Run“ a umiestnil sa spomedzi 730 pretekárov na 23.
mieste.
Na cyklistickej časovke „O
kráľa Magurky“ klub reprezentovali Z. Železníková 1. miesto
a J. Gonda 11. miesto.
Všetkým členom ďakujeme za
reprezentáciu klubu a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.
-pp-

čov a to Mário Trnavský a Daniel Jandura a Anna Oriešková
v kategórii registrovaných hráčok, ktorí ešte zbierali skúsenosti so staršími.
Všetkým gratulujeme.
-Bc.Zuzana Oriešková-

Guľa: 1. Glombik Jozef; 2. Trnka
Ján; 3. Schifferdecker Milan

9. a 10. júna ZO JDS Nižná organizovala II. ročník okresných
športových hier JDS. Poslanie a
cieľ podujatia bola pohybová aktivita seniorov pre zdravé a aktívne stárnutie. Zúčastnili sa ho seniori Trstenej, Habovky, Podbiela, Medvedzia a Nižnej. 9. júna sa
konal stolný tenis v ZŠ s MŠ.

lena Lepišová; 3. Mária Ďureco- Po vyhodnotení sme si posedeli
vá
pri dobrej kapustnici, za ktorú Petang: 1. Ríša Ľudovít; 2. Medďakujeme p. Hučalovej, Sema- vecký Eduard; 3. Chladná Viera
10. júna na štadióne v Nižnej pre- novej, Guthovej, Žuffovej a KuO dobrú náladu sa postaral Jožko
biehali atletické disciplíny.
bošovej.
Glombík so svojou heligónkou.
Výsledky: 1. Viera Chladná; 2. Beh na 50m muži: 1. Medvecký Víťazi dostali krásne sošky, ktoré
Mária Ďurecová; 3.Helena Lepi- Eduard; 2. Obrimčák Zdeno; 3. venoval starosta Podbiela. Ďakujeme nášmu starostovi za priestošová
Schifferdecker Milan
ry, ktoré boli vzorne pripravené a
Výsledky:
Granát na cieľ: 1. Mária Gutho- Granát na cieľ: 1. Melník Vladi- riaditeľovi ZŠ ako hlavnému rozvá; 2. Mária Schifferdeckerová; mír; 2. Urlak Ladislav; 3. Maška- hodcovi. Počasie nám prialo a tak
všetci odchádzali spokojní a to
Muži: 1. Ján Trnka; 2. Štefan Ko- 3.Mária Petreková
ra Jozef, Ríša Ľudovít
bol hlavný cieľ nášho podujatia.
záčik; 3. Peter Masný
Granát na diaľku: 1.Ďurecová; Granát na diaľku: 1. Ríša Ľudo-Mária ĎurecováŽeny: 1.Mária Kratoňová; 2. He- 2.Ťapáková; 3. Garajová
vít; 2. Trnka Ján; 3. Garaj Ivan
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Spoločenská rubrika
Narodenie detí:

Odišli od nás:

Michaela Vraštiaková, 18.03. 2014
Maxim Fischer, 25.03. 2014
Ema Paľová, 08.04. 2014
Mária Mihoková, 08.04. 2014
Daniela Chylová, 11.04. 2014
Nela Veselovská, 12.04. 2014
Michal Žuffa, 29.04. 2014
Karolína Vraštiaková, 05.05. 2014
Denis Maťaťa, 16.05. 2014

Brigita Opátová, 29.03. 2014
Emília Remiazová, 07.04. 2014
Ing. Ján Ďuračka, 14.04. 2014
Vladimír Bugeľ, 20.04. 2014
OttoMores, 21.04. 2014
Marta Hajdúchová, 04.05. 2014
KlementínaRegulyová, 06.05. 2014
František Galbavý, 06.05. 2014
Ján Netopil, 02.06. 2014
Adolf Urbanovič, 16.06. 2014
Margita Korčušková, 25.06. 2014

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

Odpočívajte v pokoji!

Sobáše
Pavol Buček – Tatiana Kendralová, 26.04.2014
Miroslav Škuta –Ing. Monika Sitáriková, 03.05.2014
Milan Reguly – Mgr. Jana Bruncková, 10.5.2014
Michal Polgár – Katarína Staroňová, 10.5.2014
Tomáš Kachút – Mgr. Renáta Dráčková, 10.5.2014
Peter Škerda – Lucia Tomaštíková, 17.05.2014
Martin Ružička – Monika Žuffova, 31. 5. 2014
Peter Polák- Monika Kocoňová, 14.06.2014
Ing. Ľubomír Orság – Ing. Ľubica Zajacová, 28.6. 2014
Na spoločnej ceste životom želáme veľa zdravia, šťastia,
tolerancie, trpezlivosti a vzájomného porozumenia!

Blahoželáme:
V mesiacoch apríl 2014 – jún 2014
sa významných životných jubileí
dožili títo naši spoluobčania:
55 rokov
Knižacký Ján, Partizánska 71
Kratoň Alojz, Nová doba 489
Letaši Ľubomír, Jána Hollého 572
Mikulaj František, Jána Hollého 568
Rakovanová Natália, Vansovej 754
Seman Milan, Podjavorinskej 661
Škapec Ondrej, Nová doba 499
Trnka Jozef, Nová doba 504
Tuková Mária, Kukučínova 14
60 rokov
Adamčák František, Nová doba 483
Branický Jozef, Zemianska Dedina 61
Dlugošová Mária, Nová doba 498
Gruchaláková Gabriela, Nová doba 504
Kamenský Viliam, Hviezdoslavova 31
Kepšta Ján, Železničná 357
Klinovská Emília, Orličie 741
Kováčiková Anna, Kukučínova 12
Kubinec Daniel, Štúrova 449
Richter Peter, Nová doba 485
Vrana Ján, Závodná 264
Záhorcová Helena, Jesenského 640
Žuffa Jozef, Zemianska Dedina 9

65 rokov
Dedinská Emília, Železničná 368
Kapsová Adela, Nová doba 505
Lipková Alžbeta, Nová doba 487
Regulyová Oľga, Štúrova 422
Ševčík Anton, Nová doba 485
Tyrolová Elena, Šoltésovej 650
Zumríková Dagmar, Nová doba 505
Žuffa Ján, Nová doba 504
70 rokov
Baláková Augutína, Za Vŕškom 695
Knapová Margita, Sama Chalúpku 543
Konečná Mária, Nová doba 504
Lukáčiková Vlasta, Hviezdoslavova 344
Mišík Ján, Nová doba 501
Šaligová Anna, Štúrova 451
Vaseková Antónia, Radlinského 142
Zumrík Vladimír, Nová doba 505
75 rokov
Ďuricová Anna, Nová doba 491
Mikulášek Jozef, Nová doba 483
Tomagová Oľga, Nová doba 487
Vojáček Václav, Nová doba 485
Žuffa Ondrej, Zemianska Dedina 2

Nižnianske ozveny Ročník 20/číslo 2/Júl 2014

80 rokov
Kontrová Mária, Hattalova 476
Sťahulák Ján, Kolejákova 221
Šefčíková Irena, Nová doba 500
Šelingová Štefánia, Kukučinova 17
Vengríni Jozef, Hamuliakova 401
Vodičková Monika, Na Skalke 556
Žifčáková Zuzana, Nová doba 500
85 rokov
Kamody Anton, Nová doba 505
91 rokov
Žuffová Mária, Hviezdoslavova 170

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

Vylúštenie krížovky zasielajte na adresu: noviny@nizna.sk alebo na adresu Nižnianske ozveny, Obecný úrad Nižná. Prosíme zasielateľov
mailov, aby napísali do správy svoje meno a adresu, inak mail nebude akceptovaný.Výherca obdrží od OcÚ vecnú cenu. Znenie krížovky z čísla 1/2014: „Keď ste na konci s argumentami, môžete ešte začať nadávať“. Vylosovanou výherkyňou sa stáva p. Oľga Tomaštíková
zo Zemianskej Dediny 77. Gratulujeme!
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