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„V novom roku Vám želám veľa zdravia a šťastia v každodennom živote. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady,
buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.“ (z novoročného príhovoru starostu Jaroslava Rosinu)
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Oravan senior oslávil
15. narodeniny

Výstavba garáží a parkovísk
okolo Armanu má tri časti

Fotky Lukáša Kuceja sú balzam
na dušu

Folklórne teleso sa počas doterajšieho účinkovania predstavilo
viac ako 260-krát. Odohralo aj
mnoho krátkych programových
blokov či desiatky tradičných
svadobných účinkovaní. V súčasnosti má súbor 36 účinkujúcich
v tanečnej, hudobnej a speváckej
zložke.

Projektová dokumentácia s výstavbou garáží a parkovísk okolo Armanu a štadióna je hotová.
Je rozdelená na tri časti. Garáže,
parkoviská okolo štadióna a parkovisko za hotelom Arman. Táto
výstavba je nevyhnutná z praktických dôvodov a zároveň preto,
aby Nižná opeknela.

Zachytáva čaro ukryté v prírode
jedinečným spôsobom. Jeho srdcovkou sú Roháče. Prostredníctvom týchto fotografií si uvedomíte, aké je Slovensko nádherné
a aký potenciál ukrýva. Jeho fotografie hovoria o kráse samy za
seba.

NA TELO STAROSTU
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Ako plynie čas...
Kostol sv. Gála od 50-tych rokov minulého storočia prešiel rôznymi zmenami. Napríklad pôvodnú vyvýšenú kazateľnicu, ktorá bola zničená, nahradila nová. Tá na sebe aj dnes nesie drevený dielec z tej predošlej.
Ak aj vy máte zaujímavé staré fotografie našej dedinky, neváhajte nás kontaktovať.

foto archív: Miloš Žák
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Milí čitatelia,
vždy pred Vianocami sa tak trochu hrá na naše city. Treba milovať blížneho
svojho, vyroniť slzy nad utečencami, chorými deťmi, bezdomovcami, utláčanými menšinami... Bolo by to pekné, keby sme tak činili celý rok a keby sme
toto všetko aspoň v tomto čase mysleli naozaj úprimne.
Predstavujem si supermarket, kde sa z reproduktorov ozývajú krásne piesne
o ľudskej dobrote, no zrazu sa ozve hlásenie o 50% zľave, ktorú dostane stovka zákazníkov. Viete si predstaviť ten masaker? Chúďatá deti, invalidi, starí
ľudia... Je po láske .

ISSN 1339-2166
EV 3250/09
Poradové číslo 1/2018

Alebo tak zaujímavé spojenie: vianočné trhy. Vianoce ako symbol Božieho
narodenia, príchodu Spasiteľa, začiatku novej éry v dejinách ľudstva. A trhy?
Jarmok, trhovisko, kšefty, vždy sa mi objaví obraz prevracaných stolov a Krista s bičom.

Kontakt
sefredaktor@nizna.sk

Žijeme, žiaľbohu, v dobe pokrytectva. V nemeckých mestách balia zátarasy
tak, aby vyzerali ako vianočné darčeky a aby sa ich domáci nebáli. Krásny
nápad. Ešte nech i teroristi namaľujú na vradiace autá anjelikov, samopaly
obložia čečinou a bomby zabalia do vianočného papiera.
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Tí hlupáci ešte nepochopili, že ich najsilnejšou zbraňou je naše pokrytectvo.
-jbPrajeme vám, aby ste nový rok mali dosť síl viac utešovať, chápať a milovať.
Lebo v dávaní dostávame. Želáme tiež pohodové prezeranie udalostí v našej
obci za posledný štvrťrok, ktorý sme aj s vašou pomocou zostavili. Týmto sa
zároveň ospravedlňujeme za oneskorené vydanie tohto čísla a ďakujeme za
pochopenie.
S prianím všetkého dobrého,
-rr-

Milí spoluobčania!
V snahe zlepšiť naše spoločné obecné noviny vás vyzývame, aby ste sa
zapájali do ich tvorby. Nižnianske ozveny sú hlavne o nás a pre nás, preto
radi uverejníme vaše podnety, postrehy, články či inú tvorbu. Príspevky zasielajte na sefredaktor@nizna.sk.
Podmienky uverejnenia príspevkov: text s nadpisom a podpisom v dokumente word, originálne obrázky (formát jpg) z fotoaparátu, prípadne mobilného zariadenia v prílohe bez úprav a zmenšovania s kvalitou minimálne
1MG. Samovytvorené plagáty a pozvánky v súbore PDF. Kto by mal zároveň
chuť prispievať pravidelne do novín a chcel by sa zúčastňovať na ich celkovej tvorbe, nech nás kontaktuje.
Uzávierka príspevkov do najbližšieho čísla je 30. 4. 2018, po tomto termíne
nebude možné prijať vaše príspevky.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
Upozornenie!
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy článkov a príspevkov, v ktorých sa
vyskytujú vulgárne slová, osočujúce údaje, gramatické chyby a nezaručuje
uverejnenie neaktuálnych článkov, informácií
a nekvalitných fotografií.

-rr-

NA TELO STAROSTU
Vážení
spoluobčania,
pred pár dňami sme prežili
vianočné sviatky a rozlúčili
sme sa s so starým rokom.
Nie každému bolo dožičené,
aby čaro prekrásnych Vianoc
a koniec roka prežil so svojimi
najbližšími či už z pracovných
dôvodov, z dôvodov dlhodobejšieho odlúčenia od rodiny
v zahraničí, alebo z dôvodu
najsmutnejšieho - odchodu
z tohto sveta. Prijmite preto,
prosím slová spolupatričnosti a súcitu vo Vašej bolesti.
V novom roku Vám prajem,
aby smútok postupne nahrádzali pekné spomienky
na Vašich blízkych.
S mojím želaním do nového
roku sa chcem ako obvykle
poďakovať a popriať len to
dobré všetkým občanom,
poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií
a redakčnej rady, Spojenej
škole, Základnej škole s Materskou školou, Základnej
umeleckej škole Vendelína Habovštiaka, zamestnancom obecného úradu a
Technickým službám. Ďa-

Foto: Lukáš Kucej
kujem športovcom, umelcom, študentom a ostatným
záujmovým skupinám, ktorí
úspešne reprezentovali farby Nižnej doma i v zahraničí.
Osobitne opäť patrí srdečná
vďaka kamarátom a priateľom z jednoty dôchodcov,
ktorí ako keby ani nestarli
a s plným nasadením nám
pomáhajú v organizovaní
takmer všetkých podujatí
v Nižnej. Tento ako každý na-

sledujúci nový rok je pre nás
ďalšou výzvou na úspešnú
spoluprácu. Ďakujem podnikateľom a zamestnávateľom
za obojstranne prospešnú
spoluprácu a za vytváranie
vhodných pracovných podmienok pre Oravcov. V Nižnej máme naozaj šťastie
na kňazov. V prvom rade Vám,
milí páni, ďakujem za to, čo
pre nás robíte a prajem Vám
veľa neutíchajúceho elánu

vo Vašej náročnej službe. Vážení spoluobčania v novom
roku Vám želám veľa zdravia
a šťastia v každodennom živote. Nakoniec nám všetkým
do nového roku želám veľa
tolerancie, pochopenia a pokory. Zabudnime na smútok,
zanechajme
zvady,buďme
k sebe milí, dobrí a majme sa
radi.
Váš starosta
-jr-

Na rovinu so starostom
...odpovede starostu obce na otázky občanov. Reakcie a názory k najdôležitejším udalostiam štvrťroka. V tomto čísle
o výstavbe garáží a parkovísk okolo hotela Arman, nové rozdelenie volebných okrskov či o novom vianočnom osvetlení.
Poslancom ste predostreli návrh nového rozdelenia
volebných okrskov. Čo vás
k tomu viedlo?
Vzhľadom na chystanú novelu Zákona o obecnom
zriadení o znižovaní poslancov som aj ja skúsil prehodnotiť počty poslancov a rozdelenie okrskov, aj keď sa

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

nás táto novela nedotkne.
Čo sa týka počtov, je to iba
kozmetická úprava: zníženie z 11 poslancov na 10, ale
priemerné počty voličov na
poslancov sú korektnejšie a
zároveň okrsky, resp. obvody
sú prirodzenejšie. Dedinčania
budú mať svojich, bytovkári
svojich a Malá Orava svojich
poslancov. Zemianska Dedina ostáva nezmenená.

vol./ poslanca
Spolu:
3336 voličov, 11 poslancov
Nové rozdelenie okrskov:

1. okrsok: Malá Orava:		
965 voličov, 3 poslanci, 321
vol./ poslanca
2. okrsok: Dedina, časť Novej
doby:
1125 voličov, 4 poslanci, 281
vol./ poslanca
Staré rozdelenie okrskov:
3. okrsok: Nová doba (II. časť)
a stará kolónia:
1. okrsok: Malá Orava:
1044 voličov, 3 poslanci, 348
965 voličov, 3 poslanci, 321 vol./ poslanca
vol./ poslanca
4. okrsok: Zem. Dedina:		
2. okrsok: Dedina, časť Novej 203 voličov, 1 poslanec, 203
doby:
vol./ poslanca
1125 voličov, 4 poslanci, 281 Spolu:
vol./ poslanca
3336 voličov, 10 poslancov
3. okrsok Nová doba (II. časť)
a stará kolónia:
Prečo sa nové vianočné
1044 voličov, 3 poslanci, 348 osvetlenie dalo iba do Novol./ poslanca
vej doby?
4. okrsok Zem. Dedina:
203 voličov, 1 poslanec, 203 Po konzultáciách s dodáva-

teľom, sme sa rozhodli z finančných dôvodov postupne
obnovovať vianočné osvetlenie po etapách a ucelene.
Prvá etapa alebo celok je
nové osvetlenie obecného
stromu a osvetlenie Novej
doby. Na budúci rok to môže
byť ďalšia z častí Nižnej. A tak
to bude pokračovať aj nasledujúce roky.
Ako to vyzerá s výstavbou
garáží a parkovísk okolo Armanu a štadióna?
Projektová
dokumentácia
na územné rozhodnutie je
hotová. Je to rozdelené na
tri časti. Garáže, parkoviská
okolo štadióna a parkovisko
za hotelom Arman. Rozdelili
sme to preto, lebo predpokladáme, že financovanie
výstavby bude z rôznych
zdrojov. Zároveň chceme dorábať štadión vrátane oplotenia, technických budov
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ník Peter Tuka. Ako ste ich
vnímali, čím boli pre Nižnú?
Ing. Rudolfa Richtera pokladám za jednu z najvýznamnejších
osobností,
ktoré
v Nižnej bývali a pôsobili. Bol
a ostáva úžasnou osobou,
ktorá menila svet k lepšiemu.
Ako je na venci z Nižnej napísané: „Nižňania: ďakujeme a
nikdy nezabudneme“.

a výstavby stolnotenisovej
haly. Dúfam, že sa mi podarí
argumentmi presvedčiť minimálne jedného z piatich
poslancov, ktorí nehlasujú
ani za ani proti tejto výstavbe aby sme získali potrebnú 3/5 –tinovú podporu (7
poslancov). Táto výstavba je
nevyhnutná z praktických
dôvodov a zároveň by Nižná
opeknela.
Kedy sa dočkáme aspoň
náhradného
premostenia
cez rieku Orava?
Skutočne neviem, kedy sa
začne s mostom. Verejná
súťaž prebehla. Obstarávanie je zatiaľ stále na kontrole.
Len ma mrzí, že pri platnosti
dnešných, podľa mňa nezmyselných zákonov, nemôžeme ani na úrovni miestnej
samosprávy a ani na úrovni
vyššieho územného celku
s tým niečo urobiť. Dúfam a
pevne verím, že náhradné
premostenie bude čoskoro, ale čo je dôležitejšie, že
by malo byť dvojpruhové
bez semaforov.
Na OcÚ sa vybudoval aj
nový priestor tzv. matriky.
Prečo sa ešte nevyužíva?
Áno. Pôvodne sme mali záujem presťahovať úradníkov
a teda aj matriku dole z dôvodu zabezpečenie bezbariérového prístupu. Matrika
však musí byť osobitná. Preto
zabezpečíme bezbariérový
prístup na úrad aj na matriku,
teda na poschodie podobne
ako v zdravotnom stredisku.
Prečo sa v okolí kostola
nenachádzajú žiadne kon-

tajnery na separovaný odpad? Nie je najlepším riešením umiestniť kontajnery
ku kontajnerom na komunálny odpad pri plote
p. Gracáka?
Teraz pracujeme na tom, aby
sa kontajnery od „Gracáka“
odpratali, lebo tam ukladajú
odpad nielen z Kukučínovej
ulice, ale aj „okoloidúci“. Obyvatelia Kukučínky budú mať
svoje 100 litrové nádoby ako
v ostatnej dedine. Aj separovaný zber bude do vriec podobne ako v ostatnej dedine.
Nádoby na separovaný zber,
ak bude potrebné, môžeme
umiestniť pri „Ružene“.
Kedy bude cesta od vstupu
do Domu smútku ku kostolu upravená, teda položený
asfalt?
Chceli sme to stihnúť ešte
v roku 2017. Ostáva už len rok
2018.
Budú sa tento rok realizovať
v obci detské ihriská, na ktoré boli schválené peniaze?
Už sa realizovalo jedno veľké
za základnou školou. Ďalšie
sa bude realizovať po prípadnom schválení rekonštrukcie
škôlky na Malej Orave.
Bude sa opravovať druhý
chodník na Štúrovej ul.?
Áno, ak sa podarí, začneme
ešte tento rok.
Aké problémy v súčasnosti
rieši obec Nižná?
Je to spomínaný problém
s odstránením havarijného

stavu mostu cez rieku Orava. Je to neúnosná dopravná
situácia - nebudovanie cestného obchvatu R3. Tu sa nám
podarilo aspoň to, že sme na
zasadnutí krízového štábu
upozornili Slovenskú správu
ciest na nevyhovujúci zvršok hlavnej cesty a dali sme
to do opatrení na riešenie.
Boli sme milo prekvapení, že
toto opatrenie bolo pomerne
rýchlo prijaté a bol tam položený nový asfaltový a veľmi
tichý povrch.

Málokto sa môže „popýšiť“
takou službou, ktorá trvala
60 rokov, ako práve náš nižňansky kostolník Peter Tuka.
Keby som mal vybrať a doplniť niekoho do zoznamu
osobností Nižnej, určite tam
vyberiem Jána Farkašovského, Rudolfa Richtera a v neposlednom rade práve pána
kostolníka Petra Tuku. Určite
čo najskôr podám do obecného zastupiteľstva návrh
na udelenie čestného občianstva in memoriam obce
Nižná.

Pán kostolník, tak ako spomenul pri rozlúčke pán farár, bol pri chválach na jeho
osobu veľmi stručný. Hovoril:
„No dobre, dobre, rýchlo ďalej.“ Bol pokorný a skromný.
Občania Nižnej aj samosprá- Keď sme ťažko vybavovava má aj veľké problémy li pozemky pod prístupovú
s neukončenou ROEP-kou cestu aj za jeho domom, tak
(register obnovenej eviden- jednoducho povedal: „Keď
to ľuďom pomôže, tak zem
cie pozemkov).
pod cestu dáme.“ Všimol
Mňa osobne trápi ešte to, že som si, že veľmi pekne spietreba zháňať nového riaditeľa val, čo určite po ňom zdedili
TS. Bude to asi veľmi nároč- jeho potomkovia a hlavne
né nájsť takú „multifunkčnú“ po ňom aj po maminke zdedili
osobu akou je terajší riaditeľ úsmev. Keď skrátka stretnete
TS. Dúfam, že ma Jozef ne- Tuku, tak sa usmieva. Úplne
nechá v štichu kým nenájde- prirodzeným a jednoduchým
spôsobom šíria dobrú náladu
me náhradníka.
a lásku medzi ľuďmi. Za to
Na sklonku roka Nižnú opus- všetko mu patrí obrovské ďatili dve významné osobnos- kujem od občanov Nižnej a aj
ti – niekdajší riaditeľ Tesly odo mňa osobne.
Orava Nižná – pán Rudolf
-rrRichter a dlhoročný kostol-
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutí starostu a poslancov obce od augusta do decembera 2017.

Uznesenia z V. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
15. augusta 2017
Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu: Margaréta Koštialová, Marián
Tuka
Hlasovanie: prítomní: 6 za:
6 proti: 0 zdržali sa: 0
2. Zmenu rozpočtu obce
Nižná rozpočtovým opatrením č. 05/2017
Hlasovanie: prítomní: 6 za:
6 proti: 0 zdržali sa: 0
3. Zmenu rozpočtu obce
Nižná rozpočtovým opatrením č. 06/2017
Hlasovanie: prítomní: 6 za:
6 proti: 0 zdržali sa: 0
4. Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nižná
č.3/2017 o vyhradení miest
na umiestňovanie volebrealizovaného v rámci vo výške 5 % z celkových
ných plagátov
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 23. výzvy na predklada- predpokladaných výdavnie žiadostí o poskytnutie kov projektu, maximálne v
6 proti: 0 zdržali sa: 0
NFP zameranej na podpo- sume 1500 EUR.
5. Zámer prenechať do náj- ru predchádzania vzniku Hlasovanie: prítomní: 6 za:
mu z pozemku parcela č. biologicky rozložiteľných 6 proti: 0 zdržali sa: 0
odpadov
3765/1 registra CKN v k.ú. komunálnych
Nižná o výmere 1885 m2, s kódom OPKZP-PO1- 8. Uzatvorenie zmlúv o zriadení záložného práva ku
vo vlastníctve obce Niž- SC111-2017-23;
ná časť o výmere 25m2 b) zabezpečenie realizácie nehnuteľnostiam –byty v
spôsobom hodným oso- projektu v súlade s pod- bytovom dome s.č.1020, LV
bitného zreteľa v súlade s mienkami poskytnutia po- č.1296, k.ú. Nižná vrátane
spoluvlastníckych podielov
§9a ods. 9 písm. c) zákona moci;
č. 138/1991 Zb. o majet- c) zabezpečenie finanč- na bytovom dome a spoku obcí v znení neskor- ných prostriedkov na spo- luvlastníckych podielov ku
ších predpisov spoločnosti lufinancovanie realizova- pozemku parcela reg. CKN
č.689/3 na ktorom je byto3omedia, s.r.o., 027 32 Ha- ného projektu vo
vý dom postavený v probovka 266, IČO: 36766411 výške 5465,10 EUR;
za nájomné 200,- EUR d) zabezpečenie financo- spech bánk u tých žiadaročne na dobu neurčitú s vania prípadných neopráv- teľov, ktorým bol schválený
trojmesačnou výpovednou nených výdavkov z rozpoč- predaj týchto nehnuteľností ak sa rozhodnú kúpnu
lehotou z dôvodu rozšíre- tu obce
nia služieb pre občanov za Hlasovanie: prítomní: 6 za: cenu uhradiť prevodom
finančných
prostriedkov
účelom umiestnenia tech- 6 proti: 0 zdržali sa: 0
na účet obce z hypotekárnologického komunikačného zariadenia na šírenie 7. Spolufinancovanie pro- neho úveru poskytnutého
jektu „Rekonštrukcia ha- bankou za podmienky, že
televízneho signálu.
Hlasovanie: prítomní: 6 za: sičskej zbrojnice v Nižnej“, pred uzatvorením zmluvy o
podaného v rámci číslo zriadení záložného práva v
6 proti: 0 zdržali sa: 0
VII. Prezídia Hasičského a prospech banky bude uza6. a) Predloženie žiados- záchranného zboru 2017 tvorená kúpna zmluva so
ti o nenávratný finančný na predkladanie žiadostí žiadateľmi v zmysle schvápríspevok za účelom rea- o poskytnutie dotácie zo lených uznesení.
lizáciu projektu „Predchá- štátneho rozpočtu pro- Hlasovanie: prítomní: 6 za:
dzanie vzniku biologicky stredníctvom rozpočtovej 6 proti: 0 zdržali sa: 0
rozložiteľných
komunál- kapitoly Ministerstva vnútnych odpadov v obci Nižná“ ra Slovenskej republiky, 9. Na návrh Agáty Ličkovej

predsedu komisie sociálnej, zdravotnej a dôchodcov zrušenie členstva v komisií sociálnej, zdravotnej a
dôchodcov MUDr.Daniely
Javošovej - Smatana a Evy
Drábovej ku dňu 31.8.2017
Hlasovanie: prítomní: 6 za:
6 proti: 0 zdržali sa: 0
VI. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Nižnej konajúci sa dňa 12. septembra 2017 v zasadačke OcÚ
v Nižnej
Schvaľuje
2. Plnenie programového
rozpočtu obce k 30.6.2017
3. Prenechanie nehnuteľného majetku obce v k.ú.
Nižná do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v k.ú.
Nižná a to všetky nebytové priestory v budove s.č.
26 na ulici Hviezdoslavova Patrikovi Ďaďovi, IČO:
35010908, Na Skalke 558,
027 43 Nižná na účel podnikateľskej činnosti- „predajňa elektrospotrebičov
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a ich náhradných dielov,
cukráreň, advokátska kancelária“ z dôvodu rozšírenia
služieb pre občanov za nájomné podľa schváleného
sadzobníka t.j. 2517,26,-EUR
ročne na dobu 10 rokov s
trojmesačnou výpovednou
lehotou a poveruje starostu
obce na uzatvorenie zmluvy s týmito podmienkami.
Preukázateľne zdokladované náklady spojené s rekonštrukciou budovy s.č.26
môžu byť kompenzované
zápočtom s výškou nájomného, najviac však do výšky
25170,-EUR

a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti
ZUŠ Nižná za školský rok
2016/2017.
Hlasovanie prítomní: 10 za:
10 proti: 0 zdržali sa: 0

4. Prenechanie nehnuteľného majetku obce
do nájmu a to z pozemku
parcela č. 3765/1 registra
CKN v k.ú. Nižná o výmere 1885 m2, vo vlastníctve
obce Nižná časť o výmere 25m2 spôsobom hodným osobitného zreteľa v
súlade s §9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spoločnosti 3omedia, s.r.o., 027 32
Habovka 266, IČO: 36 766
411 za nájomné 200,-EUR
ročne na dobu neurčitú s
trojmesačnou výpovednou
lehotou z dôvodu rozšírenia služieb pre občanov
za účelom umiestnenia
technologického komunikačného zariadenia na šírenie televízneho signálu a
poveruje starostu obce na
uzatvorenie zmluvy s týmito podmienkami.

6. Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nižná
č.4/2017 o dani z nehnuteľností na rok 2018.
Hlasovanie prítomní: 10 za:
10 proti: 0 zdržali sa: 0

VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej
v roku 2017 konajúce sa
7. novembra 2017 (utorok)
v zasadačke Obecného
úradu v Nižnej
Schvaľuje

4. Zmenu rozpočtu obce
Nižná rozpočtovým opatrením č. 07/2017.
Hlasovanie prítomní: 10 za:
10 proti: 0 zdržali sa: 0
5. Zmenu rozpočtu obce
Nižná rozpočtovým opatrením č. 08/2017.
Hlasovanie prítomní: 10 za:
10 proti: 0 zdržali sa: 0

7. Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nižná
č.5/2017 o miestnych daniach na rok 2018.
Hlasovanie prítomní: 10 za:
10 proti: 0 zdržali sa: 0
8.
Všeobecne
záväzné nariadenie obce Nižná č.6/2017 o poplatku
za
komunálny
odpad
na rok 2018.
Hlasovanie prítomní: 10 za:
10 proti: 0 zdržali sa: 0
9. Podanie návrhu na výmaz Obce Nižná, Nová
doba 506,0 27 43 Nižná,
IČO: 00314684 z obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Po,
vložka číslo:10194/L, predmet činnosti: poskytovanie
verejnej telekomunikačnej
služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a
televíznych programov rádiovým distribučným systémom MMDS.
Hlasovanie prítomní: 10 za:
10 proti: 0 zdržali sa: 0

1. Návrhovú komisiu: Marián Tuka, Rastislav Štec. 10. Vyradenie a likvidáciu
Hlasovanie prítomní: 10 za: prebytočného
majetku
10 proti: 0 zdržali sa: 0
obce, ktorý slúžil na poskytovanie verejnej tele2. Správu o výsledkoch komunikačnej služby proa podmienkach výchov- stredníctvom retransmisie
no-vzdelávacej činnosti ZŠ rozhlasových a televíznych
s MŠ Nižná za školský rok programov rádiovým distri2016/2017.
bučným systémom MMDS
Hlasovanie prítomní: 10 za: z dôvodu technického za10 proti: 0 zdržali sa: 0
starania, nefunkčnosti a
poškodenia.
3. Správu o výsledkoch Hlasovanie prítomní: 10 za:
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10 proti: 0 zdržali sa: 0

Uznesenia z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľ11. Úpravu poplatkov za stva v Nižnej v roku 2017
prenájom priestorov Domu konaného dňa 19. decemkultúry v Nižnej s účinnos- bra 2017
ťou od 1.1.2018.
Hlasovanie prítomní: 10 za:
10 proti: 0 zdržali sa: 0
Schvaľuje
12. Zrušenie členstva v komisií športu Romana Reguly ku dňu 30.11.2017 na jeho
vlastnú žiadosť.
Hlasovanie prítomní: 9 za: 9
proti: 0 zdržali sa: 0
13. Zrušenie členstva v komisii pre rozpočet, financie a správu majetku obce
Tomáša Hlavaja ku dňu
30.11.2017 na žiadosť predsedu komisie.
Hlasovanie prítomní: 9 za: 8
proti: 0 zdržali sa: 1
14. Uloženie komunikačnej
infraštruktúry – optických
káblov do zeme na obecných pozemkoch reg. CKN
parcela č. 638/2, parcela
č. 654 a parcela č. 668/1 v
k.ú. Nižná podľa projektu
stavby „Optická sieť Nižná okres Tvrdošín - časť
optická sieť Nižná - prekládka vzdušného vedenia
do zeme“ vypracovaného
Jozefom Kviatekom dňa
23.2.2017 bez prekopávky miestnej komunikácie
Nová doba pre spoločnosť
DSI DATA, s.r.o., Námestovo, IČO: 36399493 za
jednorazovú náhradu vo
výške 500,-EUR s tým, že
po vykonaní prác dajú na
vlastné náklady všetko do
pôvodného stavu. Zároveň
ruší uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Nižnej č.
9/11/2017.
Hlasovanie prítomní: 10 za:
9 proti: 0 zdržali sa: 1
15. Za člena Rady školy ZUŠ
Vendelína
Habovštiaka,
Nová Doba 482, 027 43 Nižná Martina Žuffu namiesto
Ing. Miroslava Slosiara.
Hlasovanie prítomní: 10 za:
10 proti: 0 zdržali sa: 0
Volí

1. Návrhovú komisiu: Mgr.
Jozef Daňo, Margaréta Koštialová
Hlasovanie prítomní: 10 za:
10 proti: 0 zdržali sa: 0
2. Rozpočet obce Nižná
na rok 2018
Hlasovanie prítomní: 11 za:
9 proti: 0 zdržali sa: 2
3. Programový rozpočet
obce Nižná na rok 2018
Hlasovanie prítomní: 11 za:
9 proti: 0 zdržali sa: 2
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.
polrok 2018
Hlasovanie prítomní: 11 za:
11 proti: 0 zdržali sa: 0
5. Odmeny pre poslancov,
predsedov komisií a členov
komisií (poslancov a neposlancov) za III. a IV. štvrťrok 2017
Hlasovanie prítomní: 10 za:
10 proti: 0 zdržali sa: 0
6. Zámer prenechať nehnuteľný majetok obce v k.ú.
Nižná do nájmu spôsobom
hodným osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí vznení
neskorších predpisov - nebytový priestor pivničné
priestory na účel skladu
v budove s.č. 308 na ulici
Hviezdoslavova
spoločnosti Gonexen, s.r.o., Orličie
777, IČO: 51 073 315, konateľ: Ján Gonda za nájomné
vo výške 6€/m2 na dobu
neurčitú z dôvodu, že tento
priestor je nevyužívaný a
Ján Gonda už má v tejto
budove prenajaté obecné
priestory.
Hlasovanie prítomní: 10 za:
10 proti: 0 zdržali sa: 0

1. Na návrh predsedu športovej komisie za člena
športovej komisie Bc. Zuza- Viac informácií na stránke
nu Orieškovú s účinnosťou obce www.nizna.sk.
od 1.12.2017.
Hlasovanie prítomní: 9 za: 9
-jr- | -jošproti: 0 zdržali sa: 0
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Čo je nové na moste ponad Oravu v Nižnej?
Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol o námietke vylúčeného uchádzača o opravu nižnianskeho mosta.
Stále však nie je právoplatná.

starávanie námietku. Podal
ju uchádzač, ktorého z tejto
verejnej súťaže vylúčili.
„V konaní o preskúmanie
úkonov
kontrolovaného
rozhodol úrad 24. novembra,“ informovala Janka
Zvončeková,
hovorkyňa
Úradu pre verejné obstarávanie. „Rozhodnutie nie
je právoplatné, plynie desaťdňová lehota na podanie opravného prostriedku
na Radu úradu.“

Most mal byť už dávno opravený. Žiaľ, iba mal.

Súťaž na dodávateľa roz- vu, na ceste prvej triedy v máji. Vyhodnotili ju v ausiahlej
rekonštrukcie v Nižnej, vyhlásila Slo- guste. Koncom mesiaca
mosta cez rieku Ora- venská správa ciest ešte dostal Úrad pre verejné ob-

Most je v havarijnom stave
už dlho. Od februára je na
ňom vyhlásená mimoriadna situácia. Ak nebude treba opakovať verejné obstarávanie, práce by mali začať
v priebehu budúceho roka.
-nk(Zdroj: noviny sme.orava)

V župných voľbách uspeli dvaja nižňanci
Erika Jurinová sa stala historicky prvou župankou na Slovensku a medzi krajských poslancov sa dostal náš starosta
Jaroslav Rosina

V regionálnom parlamente
zastupujú Nižnú dvaja naši
rodáci.
Erika Jurinová vyhrala voľby
v ôsmich z jedenástich volebných obvodov Žilinského kraja. Je historicky prvá
žena na čele kraja. Nakoľko
sa župe venovať naplno zo
slovenského
parlamentu
odišla. Vo voľbách jej spolurodáci dali 55,63 hlasov.
Oravčanka vystrieda vo
funkcii Juraja Blanára, ktorý
bol predsedom Žilinského
samosprávneho kraja tri volebné obdobia.
hneď po nástupe do funkcie
začala napĺňať svoj volebný
„Výsledky volieb jasne uká- program Medzi moje najzali, že obyvatelia Žilinského väčšie priority patrí rekonkraja si po dvanástich ro- štrukcia ciest.“
koch želajú zmenu. Volebný
výsledok je pre mňu silným Kreslo v regionálnom parzáväzkom k tomu, aby som lamente úspešne obsadil aj

starosta našej obce Jaroslav
Rosina. Kandidoval ako nezávislý. Nižná ho podporila
s 25,54 percenta hlasov spomedzi všetkých.

poslanci hlasovať o zrušení župy, bol by som za, aj
hneď na prvom zasadnutí. Kompetencie kraja by
hravo zvládla samospráva
obce. Starostovia majú najMyslím, že župa nemá väčší prehľad o potrebách
opodstatnenie. Keby mali a záujmoch občanov nie-
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len vo svojich obciach, ale
prostredníctvom Združenia
miest a obcí Hornej Oravy
(rozumej Tvrdošínsky okres)
aj prehľad o potrebách a záujmoch občanov všetkých
obcí združených v ZMOHO.

Zároveň majú akýsi primárny mandát od svojich voličov na to aby ich zastupovali
v
komunálnej
politike.
Údržba ciest druhej a tretej triedy robí obec sama,
keď jej prídu peniaze, kto-

ré chodia na župu. Správu
školy, napríklad v našom
prípade Spojenej strednej
školy, by sme hravo zvládli.
Ale keďže je to nastavené
takto, budeme sa snažiť robiť čo najviac pre ľudí, aby
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sa čo najviac peňazí dostalo priamo k ľuďom, do obcí.
Z tejto pozície môžem posúvať informácie ostatným
obciam, hovoriť na vyšších
miestach o ich potrebách.
-rr-

Cez Nižnú prejde okolo 15 - tisíc áut denne
Štatistika z meračov rýchlosti v obci Nižná na ceste
I. triedy 59, Európska cesta
77 za mesiac September
2017 – vykazuje 439 598
vozidiel, teda v priemere

14 653 áut denne.
Občania obce sa sťažujú na
zlú situáciu na ceste I. triedy 59, ktorej súčasťou je aj
most cez rieku Orava, kvô-

li ktorému je vyhlásená už
dlhšie mimoriadna situácia. Obec spracovala preto
údaje z meračov rýchlosti,
ktoré sú naištalované na
tejto ceste z projektu „Zvý-

šenie bezpečnosti cestnej
premávky“, na ktorý obec
získala grant od Nadácie
Allianz.
-rr-

Podnety na rozšírenie územného plánu
obce zašlite písomne
Vzhľadom na viaceré ústne
podnety od občanov o rozšírenie územného plánu obce
Nižná žiadame občanov, kto-

rí majú takéto požiadavky,
aby svoje podnety na rozšírenie územného plánu obce
Nižná v katastrálnom území

Športová komisia
obce Nižná
oznamuje
Športová komisia oznamuje čísle
0903540244, alebo
občanom Nižnej, že pripra- e-mailom
slavka.bandikovuje plán športových akcií na va@inmail.sk
rok 2018.
Po zvážení môže byť vaše
Ak by mal niekto z našich ob- podujatie zaradené do pláčanov záujem a chuť prispieť nu športovej činnosti v obci
k tvorbe nejakého športové- Nižná.
ho podujatia, súťaže, turnaja
pre spoluobčanov, pre bližšie Tešíme sa na vaše podnety.
informácie nech kontaktuje
pani Bandíkovú na mobilnom
-OcÚ-

Nižná a v katastrálnom úze- Nová doba 506, 027 43 Nižná
mí Zemianska Dedina bezodkladne písomne doručili
-OcÚna Obecný úrad v Nižnej,

Vývoz komunálného a separovaného odpadu
Komunálny odpad
dvojtýždenný
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Za prípravou PLTNÍCKEHO DŇA
stojí až 250 ľudí
Najústrednejšia akcia našej obce sa tento rok konala v sobotu 12. augusta. Pltníckym dňom sme si už po 23. raz pripomenuli zašlé časy našich predkov, ktorí po rieke splavovali až dole na juh Slovenska.
Nižnianski pltníci aj tento
rok napriek nepriaznivému
počasiu postavili drevenú
plť, s ktorou na poludnie
odbili od brehu. Symbolicky
splavili dva kilometre k štadiónu, kde odštartoval rôznorodý kultúrny či športový
program. Novým prvkom
medzi jednotlivými aktivitami bolo napríklad mobilné
planetárium. Vo hviezdach
sa tam ocitli nielen deti, ale
aj dospelí. Pohľad na podujatie pridávajú aj niektorí
zo samotných aktérov:
-rrNa futbalovom ihrisku mala
svoj stan aj Dupajda, kde si
deti mohli vlastnoručne vyrobiť plť zo suchých konárov
a vymaľovať pltníka spolu
s vlajkou našej obce alebo
vytvoriť si vlastnú. Pomáhali
aj rodičia, keďže deti samy
zistili, že zviazať drevo tak,
aby sa na vode nerozpadlo a
plť šťastne doplávala do cieľa, nie je také ľahké. Okrem
tejto aktivity si deti mohli
dať namaľovať tvár, vymaľovať kúsok veľkého pltníka či
pohrať sa s vodnou dráhou
spolu s Ľubicou Personovou
z Detského raja (Montessori
herňa) alebo súťažiť o odmenu v športovom mestečku
s Gabikou Píšiovou. Napriek

upršanému počasiu sme si
to všetci naplno užili, o čom
svedčia aj fotky. Ďakujeme
za organizáciu a zastrešenie
Danke Štecovej a za pomoc
všetkým našim dobrovoľníkom či pracovníkom z obce.
Tešíme sa na ďalší ročník Pltnice.
- mDUJedna zo sprievodných akcií tohtoročného Pltníckeho
dňa v Nižnej, bol aj futbalový turnaj o Pohár Pltnice.
Po niekoľkoročnej odmlke,
sa Futbalový klub (FK) Nižná
v spolupráci s Obcou Nižná a organizátormi, rozhodli
oživiť túto peknú tradíciu,
v ktorej proti sebe nastu-

povali mužstvá zložené výhradne z Nižnej a Zemianskej Dediny. Tento rok sa
proti sebe postavili mužstvá
Malej Oravy, Dediny a Kolónie. Počas zápasov nebola
núdza o pekné akcie či góly.
Z víťazstva sa napokon tešila Kolónia, ktorá si zaslúžene
odniesla z rúk prednostu
p.Jozefa Švedu zlaté medaily a putovný pohár Pltnice.
Na druhom - striebornom
mieste, skončila Dedina a
bronz si odniesla Malá Orava.

ny súperov najlepší strelec
turnaja - Ján Žuffa a cenu
za najlepšieho hráča si právom vybojoval Dušan Rošťák.

Ocenení boli aj jednotlivci.
Najmenej gólov pustil za svoj
chrbát Ľubomír Turčák, ktorý
sa stal najlepším brankárom.
Najviac zamestnával obra-

Aj keď počasie zohralo veľkú úlohu a pomerne dosť
komplikovalo celý priebeh
akcie, verím, že aj tohtoročná Pltnica bola obohatením

Na záver treba všetkým
účastníkom
poďakovať
za odvahu nastúpiť do zápasov, bojovnosť či predvedenú hru a s určitosťou môžeme povedať, že táto tradícia
bude aj o rok súčasťou Pltníckeho dňa v Nižnej.
-ab-
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pre našich občanov. Ani sa to
nezdá, ale spolu s účinkujúcimi stojí za prípravou tohto
jedného dňa 250 ľudí, čo je
úctyhodné! Nesmieme však
zabudnúť ani na tých, ktorí robia aj tú mravčiu prácu,
ktorú si všimne len málokto.
Vážime si pomoc a ochotnú
ruku každého jedného z vás.
Je potrebné si uvedomiť, že
organizovanie takejto akcie
je predovšetkým naše spoločné dielo a je zároveň spojením NÁS všetkých. Každý
v ňom zohráva potrebnú úlohu a myslím, že každý v rámci svojich možností a svojich kompetencií robil svoju
prácu veľmi dobre. Nie je
samozrejmosťou, že tu ešte
stále máme zapálených ľudí,
ktorí organizujú rôzne akcie
pre NÁS všetkých obyvateľov, preto by som si veľmi priala, aby ich námaha a
hlavne chuť boli odmenené
predovšetkým hojnou účasťou a spokojnosťou, pretože
bez VÁS - NÁS vynaložený
čas, hodiny príprav na úkor
svojich rodín, bez nárokov
na odmenu, by boli úplne
zbytočné, ak by to nebolo
komu ponúknuť.

Preto si skúsme uvedomiť,
že to všetko, čo sa v obci
deje, sa deje pre VÁS, MILÍ
OBČANIA!!!
Za komisiu kultúry
-dšPOĎAKOVANIE

Osobitne chcem poďakovať hlavne našim pltníkom,
bez ktorých by táto tradícia
nemala pokračovateľov a
nebola takou jedinečnou
v širokom okolí Oravy.
Vďaka aj zamestnancom
z OcÚ- dievčatám pri stavaní plte (Danka Gondová
a spol,); FS Oravan, Jozefovi Švedovi za „morálnu podporu“, Janke Šurinovej, Veronike Latkovej
za gazdovanie v domčeku,
vedúcemu prevádzky Jozefovi Žákovi a chalanom
pri príprave štadióna, Janke
Bečkovej za trpezlivosť pri
riešení objednávok a faktúr. Našim skvelým a ešte
stále vytrvalým dôchodcom za prípravu gulášu.
Danovi Paľovi a jeho tímu
za zorganizovanie ďalšieho ročníka miniduatlonu,

ktorému sa teší čoraz viac
účastníkov. Rovnako patrí
poďakovanie tímu cyklistov, ktorí sa tiež starostlivo
pripravili, no museli svoje
úsilie kvôli počasiu odložiť
na iný termín. Ďalej patrí
poďakovanie dievčatám a
dobrovoľníkom z Dupajdy
za originálne pltnícke nápady a výtvory, Gabike Píšiovej za športové súťaže,
ktoré boli tiež obmedzené kvôli počasiu, ale o to
radostnejšie výkony podávali deti. Poďakovanie
patrí aj Danke Kubincovej
za príkladnú starostlivosť v
priestoroch štadióna. Obohatením tohto ročníka bolo
planetárium, ktoré vynahradilo pokazené počasie
aspoň 200 deťom. Novinkou boli aj naši poľovníci,
ktorých guláš zožal veľký
úspech a rovnako aj ich
malá výstava trofejí. Poďakovanie patrí aj chalanom z futbalového klubu
za obnovu zápasu o Pohár pltnice, za ich aktivitu
v stánkoch spolu s florbalovým tímom. Ďakujeme aj žienkam zo sociálnej komisie pod vedením
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Agátky Ličkovej, ktorých
zásah našťastie nebol vôbec potrebný. Ďakujeme
aj poslancom ( Rasťovi
Brčákovi – za jeho veľkú
osobnú aktivitu a pozvanie hrnčiara p. Ľubomíra
Hoľmu z Trstenej, Jozefovi Daňovi - že si našli čas
aj osobne prísť a zdieľať
tento deň naživo). Samozrejme ďakujeme aj naším
hasičom z Nižnej, Podbiela, Mszany Dolnej za peknú ukážku toho, ako sa dá
súťažiť aj v tomto odbore.
Poďakovanie patrí aj naším
pozvaným hosťom a účinkujúcim vďaka ktorým deň
napĺňal postupne grády.
Veľmi milé bolo spojenie
ľudí v piesňach ,kde za doprovodu harmoniky Jozefa
Judiaka a husličiek Jozefa
Ďaďu vzniklo jedno veľké spevavé spoločenstvo.
Poďakovanie patrí aj naším
účinkujúcim, ktorí prijali
naše pozvanie a pomohli
nám spestriť celý program:
FS ORAVAN SENIOR za tradičné spevy pri stavbe plte,
tanečnej skupine HARLEKÝN za tance a večernú
ohňovú show, ženskej speváckej skupine OSTRAŽICA, deťom z tanečného
odboru SZUŠ Tvrdošín,
FS POĽANE zo Zvolena
za skvelé vystúpenie, folk
rockovej kapele HEĽENINE
OČI za rozpálenie divákov
a kapele JOKER BAND
z Horní Suchej za hudobnú
nádielku počas ľudovej veselice.
No a to záverečné poďakovanie patrí pánovi starostovi,
že nám prenechal voľnú ruku
a členom komisie kultúry,
ktorí sa príprav zhostili naozaj s plným nasadením a odhodlaním pripraviť veci veľmi
dôkladne . ĎAKUJEME!
-dš-

ŽIVOT V OBCI

Folklórny súbor Oravan senior
oslávil svoje 15. výročie
Uplynulo 15 rokov od vzniku folklórneho telesa Oravan senior. Za svoje pôsobenie sa predstavil v mnohých krajinách
Európy, ale tiež v zámorí-USA. Uskutočnil celkom 262 predstavení akoaj veľa krátkych programových blokov či desiatky tradičných svadobných účinkovaní. V súčasnosti má súbor 36 účinkujúcich v tanečnej, hudobnej a speváckej zložke.
Každé z doposiaľ uskutočnených výročí súboru Oravan senior sa vyznačovalo
veľkoleposťou, bolo charakteristické najmä svedomitou prípravou na samotné
podujatie všetkých aktérov
– členov súboru. Tak tomu
bolo aj 5. novembra 2017,
kedy kinosála DK v Nižnej,
takpovediac, praskala vo švíkoch. Sála bola obsadená až
do posledného miesta nedočkavými divákmi, hosťami,
ktorí prijali pozvanie na večer
plný spevov, hudby a tancov
v podaní jubilanta FS Oravan
senior. Každé okrúhle výročie akosi v podvedomí nás
všetkých, ktorí sa podieľame na práci v súbore, aspoň
nachvíľu umožňuje zamyslieť
sa,pospomínať či bilancovať.
FS Oravan senior bol založený v roku 2002. Bolo to
v čase, kedy si náš materský súbor Oravan pripomínal
50. výročiesvojho založenia.
A práve na tomto výročnom
spoločenskom večere sa
v kultúrnom dome predstavili nielen mladí členovia
súboru, ale tiež niektorí z tej

staršej generácie. A to istým
spôsobom „vyprovokovalo“
aj ďalších bývalých „Oravanistov“, aby oprášilo zašlú
slávu a vrátili sa opäť k tancu, spevu či ľudovej hudbe.
A takto nejak sa to s Oravan
senior aj začalo.
Od tohto času uplynulo práve tých 15 rokov činnosti
tohto telesa. FS Oravan senior sa predstavil v mnohých
krajinách Európy, ale tiež
v zámorí-USA. Z európskych

krajín to boli najčastejšie
predstavenia a festivaly
v Poľsku, Maďarsku, Česku,
Chorvátsku a tiež Nórsku.
V roku 2014 súbor absolvoval aj zájazd medzi Slovákov
do Chicaga-USA. Do tohto jubilujúceho dňa súbor uskutočnil celkom 262
predstavení, veľa krátkych
programových blokov, desiatky tradičných svadobných účinkovaní či programových vstupov na plesoch
a iných podujatiach. V súčasnosti má súbor celkom 36
účinkujúcich v tanečnej, hudobnej a speváckej zložke.
Vystriedalo sa v ňom takmer
80tanečníkov a 30 členov
hudobnejzložky.
Podstatou hlbokých vzťahov
sú určité emócie. Niečo, čo
nedokážeme opísať niekoľkými slovami, no veľmi presne to vnímame a cítime. Je to
najmä nadšenie, láska, priateľstvo, úcta, hrdosť, blízkosť
a takmer rodinná atmosféra

spoločných stretnutí. Tiež je
to však vypätie, stres, únava,
bolesť aj zodpovednosť. Môžeme povedať, že toto všetko spája ľudí v dlhoročných
vzťahoch. Strieda sa radosť
a žiaľ, úspech či sklamanie.
Práve preto fenomén – folklór a v ňom piesne, hudba
či tanec, majú takú silu. Pomáhajú prekonávať prekážky
a spájajú ľudí. A práve taký je
život nášho súboru Oravan
senior. Poznáme sa takmer
celý život.
Preto všetkým tým, ktorí
sa zaslúžili o to, aby folklór
v Nižnej naďalej pretrvával,
patrí veľké poďakovanie a
úcta. Do ďalšieho účinkovania súboru si môžeme želať
predovšetkým dobré zdravie
a pohodu, lebo iba vtedy sa
dá tvoriť a pracovať v prospech tých, ktorí toto všetko
majú tak radi.
vedúci FS Oravan senior
-jh-

Ďakujeme za vybudovanie chodníka
Po roku sa podarilo na Štúrovej ulici opraviť a skrášliť rozbitý chodník a vytvoriť úhľadný vzhľad okolo rodinných

domov. Prostredníctvom Nižnianskych ozvien, chceme sa
poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, hlavne

p. Vírostkovi a p. Brčákovi a služieb. Ešte raz veľká vďaka.
tiež za ochotu a dobrú vôľu Obyvatelia Štúrovej ulice.
p. starostovi ako aj všetkým
pracovníkom
Technických
-il-
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Súťažili sme o najlepšiu kolobásu
9. decembra 2017 sa uskutočnil 19. ročník súťaže o Najlepšiu Nižniansku klobásu.
Toto súťažné derby sa uskutočnilo v pohostinstve MAK
PUB. Súťaž otvoril starosta
Nižnej Ing. Jaroslav Rosina a
Ľubomír Kajan. Odborná porota nemala ľahkú úlohu, aby
vybrala tie najlepšie klobásy
z 36 prihlásených súťažiacich.
Klobásky
sa
hodnotia
v nasledovných kritériách:

vzhľad, vôňa, chuť a údenie.
Víťazom tohto ročníka sa
stal Jozef Latka, na druhom
mieste skončil Rasťo Babnič a na treťom mieste sa
umiestnil Mário Chrenka. Víťazom gratulujeme a tešíme
sa na ďalší ročník.
Poďakovanie patrí aj organizátorom a sponzorom tejto
súťaže bez ktorých by táto
tradícia netrvala toľko rokov.
-jg-

Jubilanti
našej obce na spoločnom stretnutí
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pevný krok,
človek je krásny ,keď ho
majú všetci radi.
Ako každý rok, tak aj tento
sme nezabudli na naších jubilantov. Posedenie pripravili
členky soc.-zdrav. komisie
OZ pri OcÚ v Nižnej. Usku-

točnilo sa 29. októbra o 15,30 slav Rosina. Zo svojou zdravihod. v Rotunde kultúrneho cou prišli naši najmenší, naši
domu.
škôlkári z MŠ Orličie a MŠ
z Novej Doby, svojimi piesňaVšetko na svete môže človek mi, tančekom a básničkami
zastaviť, každý pohyb, každú rozveselili srdcia jubilantov.
búrku...čo však nezastaví, čo
nespomalí je čas... takto sa Starosta obce každému
na začiatok prihovoril jubilan- osobne poprial veľa zdratom starosta obce Ing.Jaro- via, odovzdal kvietok a malý

darček, ako milú spomienku
na tento večer.
Posedenie vyvrcholilo malým občerstvením za spevu
speváckej skupiny Ostražica.
predseda soc.-zdrav. komisie OZ pri OcÚ v Nižnej
-al-

Úcta starším
V mesiaci október prichádza
čas prejaviť úctu tým skôr
narodeným, čas, keď treba
vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie. Tak aj my
členky socialno-zdravotnej
komisie OZ pri OcÚ v Nižnej

sme pripravili pre seniorov
našej obce posedenie, ktoré sa uskutočnilo 22.októbra
o 15,30 hod., v Rotunde kultúrneho domu.

dôchodcovia, ale aj naši hostia posedenia: Ing. Jaroslav
Rosina, starosta našej obce
spolu s manželkou, náš duchovný otec, správca farnosti
Mgr. Štefan Hudáček, riaditeľ
Pozvanie prijali nielen naši ZŠ s MŠ Mgr. Ľubomír Ivan s
manželkou.
Po úvodnom slove sa všetkým prihovoril starosta obce,
poďakoval seniorom za ich
statočnú prácu, ich úctu
k hodnotám života, za výchovu. Milým slovom sa prihovoril aj náš duchovný otec, povzbudil všetkých na duchu.
Kultúrny program bol uviazaný z ľudových piesní v podaní malých heligonkárov. Ich
piesne povzbudili do spevu
všetkých nás prítomných,
nechýbal ani smiech pri tan-

ci, ktorý predviedla ženská
tanečná skupina.
Večera a tradičná tombola
boli vyvrcholením posedenia. Všetci sme odchádzali
s úsmevom, iskrou v srdci a
nádejou, že o rok sa všetci
stretneme znova.
Na záver chcem vysloviť poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli
do tomboly, nášmu zvukárovi a v neposlednom rade
členkám sociálno-zdravotnej
komisie za ich čas pri príprave posedenia pre naších seniorov.
predseda soc.-zdrav. komisie OZ pri OcÚ v Nižnej
-al-

ŽIVOT V OBCI

Tesla Orava v Nižnej sa pod jeho vedením
stala jedným z najlepších podnikov.
Rozlúčili sme sa s Rudolfom Richterom
Ing. Rudolf Richter sa narodil
v Liptovskej Porúbke 5. apríla 1929 ako starší z dvoch
synov otca Rudolfa Richtera
a matky Anny rodenej Slosiarovej. Jeho mladší brat
Ľuboš zomrel ako maloletý. Detstvo prežil v rodnom
dome pri Váhu. Vyrastal
v skromných pomeroch, čo
malo vplyv na jeho výrazné
sociálne cítenie. Základnú
školu a meštianku vychodil v Liptovskej Porúbke a
v Liptovskom Hrádku. Po jej
absolvovaní ho láska k prírode a lesu nasmerovala na
prácu lesného praktikanta
na Podbanskom. Nezostal
však pri nej dlho.

v Tesle Liptovský Hrádok
v rôznych funkciách, z toho
posledných desať rokov
vo funkcii riaditeľa podniku,
bol vďaka svojim schopnostiam poverený riadením
v tom čase zaostávajúceho podniku Tesla Orava v
Nižnej. Tento sa v priebehu nasledujúcich desiatich
rokov pod jeho vedením
zmenil na jeden z najlepších
podnikov v elektrotechnickom priemysle. Za výsledky
svojej práce obdržal viaceré štátne vyznamenania,
v r. 1989 i Rad práce. V r.
1990 odišiel do dôchodku a
následne sa vrátil do rodného Liptova.

Keď sa po vojne začal
v Liptovskom Hrádku stavať závod Tesla, bol jedným
z prvej 28-člennej skupiny
hrádockých učňov, ktorí nastúpili do učebného pomeru v podnikovom učilišti v Říčanoch a tak sa stala Praha
na pár rokov jeho študijným
mestom a novým domovom. Po vyučení absolvoval
v Prahe aj elektrotechnickú
priemyslovku.

Úspechy v práci i mimo nej
dosahoval vďaka svojej usilovnosti a húževnatosti spojenej s vrodenou inteligenciou. Všetko čo robil, robil so
zápalom a naplno. Bol veľmi
činorodý a pracovitý, svojou
iskrou vedel strhnúť kolektív
tak v práci, ako aj vo chvíľach
oddychu. Dokázal ľudí inšpirovať, motivovať, presvedčiť
i viesť a bol pre mnohých
prirodzenou autoritou. Napriek všetkým úspechom
ktoré v živote dosiahol, zostal skromným človekom.
Mal rád ľudí a rád im nezištne pomáhal. Vždy vedel vycítiť, kedy pomoc potrebujú.
Bol veľmi vnímavý, komunikatívny a mal veľký zmysel
pre humor, ktorým dokázal
nielen pobaviť spoločnosť,
ale aj odľahčiť ťažké situácie

Po základnej vojenskej službe v spojovacom prápore
v Kroměříži nastúpil už do
novopostaveného
podniku, kde prešiel od začiatku
mnohými pracoviskami a
funkciami. Popri zamestnaní absolvoval Vysokú školu
ekonomickú v Bratislave.
Po tridsiatich rokoch práce

či už v práci alebo v súkromí.
Mal prirodzený dar získať si
srdcia ľudí v blízkosti ktorých bol a tak mu bolo v živote dopriate mať množstvo
kamarátov, ale aj nemálo dlhoročných priateľov, ktorým
bude chýbať.
Bol tiež veľkým priateľom
športu, v mladosti aj aktívnym športovcom, neskôr sa
v ňom angažoval funkcionársky. Koníčkom mu bolo
aj účinkovanie v hrádockom
ochotníckom divadle, kým
mu to pracovné povinnosti umožňovali. Neskôr bol
vášnivým rybárom i poľovníkom. Športu však ostával verný celý život. Keď ho
v posledných mesiacoch
zdravotné problémy pripravili aj o možnosť relaxu
v aquaparku, znášal to veľmi
ťažko.
Ing. Rudolf Richter bol dvakrát ženatý. S prvou manželkou Brigitou rodenou
Radekovou mal tri deti –
dcéru Sylviu a synov Ľuboša a Martina. S druhou manželkou Zdenkou rodenou
Jozefčekovou mal dcéru
Juditku. Bol vždy milujúcim a láskavým otcom, citlivým a obetavým človekom
vo vzťahu k svojim najbližším.
			
Na konci svojich dní sa stiskom ruky lúčil so svojimi
milovanými deťmi, vnukmi
Lukášom, Matúšom a To-

mášom, s manželkou Zdenkou a zaťom Jurajom.
Ťažkej chorobe podľahol 19.
decembra 2017.
-zrVážený pán starosta,
ďakujem za účasť na poslednej rozlúčke s mojím manželom, bývalým
občanom Vašej obce, za
veniec i smútočné kytice, za
poskytnutie dopravy aj pre
ďalších ľudí, ktorí sa s ním
prišli rozlúčiť.
Smútočný prejav i fujara
Gustáva Socháňa, ľudová
pieseň v podaní pána profesora Kučku boli významnou a dôstojnou súčasťou
pohrebného obradu.
Obec Nižná bola 26 rokov
naším domovom, manžel
rád spomínal na roky tam
prežité a pre mňa tiež
znamenala významný osobný medzník v živote – vydala
som sa tam, narodila sa mi
dcéra, spoznala som veľa
dobrých ľudí.
Vážený pán starosta, prajem
aby sa Vám i naďalej darilo
pracovať v prospech rozvoja
Vašej peknej obce.
Liptovský Mikuláš 27. decembra 2017
-zr-
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Slúžil skromne, v tichosti a láskavo.
Opustil nás kostolník Peter Tuka

V stredu 27. decembra nás
na večnosť predišiel náš
dlhoročný p. kostolník, Peter Tuka. Na jeho takmer
90-ročný život ako aj dlhoročnú službu vo farnosti
spomínajú občania a farníci
takto:
-rrMálokto sa môže „popýšiť“
takou službou, ktorá trvala 60 rokov, ako práve náš
nižnianský kostolník Peter
Tuka.
Pán kostolník, tak ako
spomenul pri rozlúčke
pán farár, bol pri chválach
na jeho osobu veľmi stručný, hovoril „no dobre, dobre, rýchlo ďalej“, bol pokorný a skromný. Keď sme
ťažko vybavovali pozemky
pod prístupovú cestu aj za
jeho domom, tak jedno-

ducho povedal, „keď to ľuďom pomôže, tak zem pod
cestu dáme“. Všimol som si,
že veľmi pekne spieval, čo
určite po ňom zdedili jeho
potomkovia a hlavne po
ňom aj po maminke zdedili
úsmev. Keď skrátka stretnete Tuku, tak sa usmieva. Úplne prirodzeným a
jednoduchým spôsobom
šíria dobrú náladu a lásku
medzi ľuďmi. Za to všetko
mu patrí obrovské ďakujem
od občanov Nižnej a aj odo
mňa osobne.
Keby som mal vybrať a doplniť niekoho do zoznamu
osobností Nižnej, určite
tam vyberiem Jána Farkašovského, Rudolfa Richtera
a v neposlednom rade práve pána kostolníka Petra
Tuku. Určite čo najskôr podám do obecného zastupi-

teľstva návrh na udelenie
čestného občianstva in
memoriam obce Nižná.
-jrPán kostolník. Jeden veľký
človek. Muž, ktorý je príkladom živej viery, vzorom otcovstva, obety, skromnosti,
vytrvalosti, muž modlitby,
pokory. Muž, ktorý v sebe
niesol úžasnú vytrvalosť a
úctu. Muž, ktorý nič nevnucoval. Jeho povzbudenia
mali hĺbku a nekonečnú
múdrosť. Muž, ktorý vytváral obraz krásnej a súdržnej
rodiny. Spoločné modlitby,
spoločná práca, spoločný oddych. Vo veľkej obývačke? Kdeže, v kuchyni
pri stole začína stretnutie
modlitbou a modlitbou ho
aj končí, vyprevádza. Povolaním maliar. Všetko robil naplno, ale s citom. Aj

vo vysokom veku zdolal
mladšie ročníky. Zaujímavé je, že sa nikdy neponáhľal. Na prvý pohľad by sa
zdalo, že všetko robí akoby
pomaly, s rozvahou a pravidelnou modlitbou. No výsledný efekt? Akoby pracú
robilo 5 chlapov. Úžasné!
Kostolníčenie bolo jeho
celoživotnou službou. Nič z
povinnosti - všetko z láskou.
Prichystať všetko ku sláveniu liturgie, obliecť kňaza,
zastúpiť spevom kantora,
viesť a usmerniť miništrantov, nachystať bahniatka i
vianočné stromčeky, vyzdobiť, opraviť - vymaľovať
kostol, pokosiť. Viesť modlitby posvätného ruženca,
nedeľné pobožnosti... Kým
vládal a bol pri sile, akoby zázrakom bolo všetko
prichystané a fungovalo.
Slúžil skromne, v tichosti a
láskavo. Na sklonku života ho poznačila choroba a
bolesť. Jeho odpoveď? Boh
je dobrotivý a Božie milosrdenstvo je veľké! Muž, ktorý sa obetoval službe Bohu,
a nielen Jemu, viac ako pol
storočia. Poďakovanie a
hold patrí mužovi – otcovi,
„ňaňkovi“ a kostolníkovi –
Petrovi Tukovi.
-dšSrdečne ďakujeme všetkým za modlitby počas
choroby i vyprevádzania nášho otca Petra ako
aj akúkoľvek inú pomoc.
V modlitbe spojená, vďačná rodina.
-rodina-
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Nižnianske školy navštevuje
približne 1500 žiakov
Školský rok začali všetky nižnianske vzdelávacie inštitúcie. Spolu so Základnou umeleckou školou ich celkovo navštevuje viac ako 1500 detí, žiakov a študentov. Pozrite si prehľad jednotlivých škôl:
Základná škola s Materskou nancov, z toho 26 učiteľov, 2
školou Nižná
vychovávateľky v školskom
klube detí, dve asistentky
V školskom roku 2017/2018 a špeciálny pedagóg. Žiaci
ju navštevuje 375 žiakov. v sa budú učiť podľa novéOproti minulému roku sa ho inovovaného školského
nám znížil počet žiakov vzdelávacieho
programu
o sedem. Školské vyučova- v 1. až 3., a 5. až 7. ročníku.
nie bude prebiehať v 18 trie- V školskom klube detí budú
dach – 8 tried na 1. stupni, 2 oddelenia s 50 žiakmi.
10 tried na druhom stupni. V prípade záujmu primeraO vyučovanie sa bude starať ného počtu rodičov bude
31 pedagogických zamest- otvorený aj ranný školský

klub.

o vykonaní práce a jedna
učiteľka je na materskej doVyučovanie v materskej ško- volenke.
le bude prebiehať v dvoch
-Peter Kučka,
triedach v MŠ Nová doba,
riaditeľkde je prihlásených 40 detí a
v troch triedach v MŠ Orličie,
kde je prihlásených 61 detí. Spojená škola v Nižnej
Celkove je prihlásených do
materskej školy 101 detí. Vý- Spojená škola v Nižnej pod
chovnú činnosť bude zabez- svojím názvom zastrešuje
pečovať 10 pedagogických dve školy tematicky odlišzamestnancov a 3 nepeda- ných zameraní. Je to Stredná
gogickí zamestnanci. Celko- odborná škola technická a
vý chod školy zabezpečuje Stredná umelecká škola.
spolu 18 prevádzkových zamestnancov.
V škole študuje celkom 30
tried. Máme zriadené od-Mgr. Ľubomír Ivan, borné učebne, laboratória,
riaditeľ- špeciálne vybavené jazykové učebne, učebne pre elekZákladná umelecká škola troniku, technológiu, učebne
Vendelína Habovštiaka
pre elektrické merania a silnoprúdovú techniku, učebNový školský rok začalo ne a ateliéry pre drevárske
441 žiakov v štyroch odbo- a umelecké práce, učebne
roch: hudobný, výtvarný, pre informatiku, ako aj ďaltanečný a literárno-dra- šie špecializované učebné
matický odbor. Na škole priestory.
vyučuje 21 interných vyučujúcich, 6 na dohodu
-ssnizna.sk-

Mikulášska besiedka v MŠ Nová doba
6. decembra sme privítali v MŠ Svätého Mikuláša.
Navštívil nás aj so svojimi
pomocníkmi anjelikmi a
čertíkmi. Deti prišli v krásnych kostýmoch anjelikov, čertíkov, čo spestrilo
celú mikulášsku besiedku.
Predstavili sa v pestrom
programe, zaspievali piesne, zarecitovali básničky
a zatancovali milé tančeky. Mali možnosť sa Mikuláša opýtať všetko, čo
ich zaujímalo. Na záver si
spoločne zatancovali a
každé dieťa obdaroval balíčkom. Ďakujeme p. Mikulajovi a žiačkam zo ZŠ,
za ochotu zapojiť sa do našej mikulášskej besiedky a
p. Stopiakovej za vianočné
koláčiky.
-uMŠ-

august 2017 - január 2018

Mikuláš v MŠ Orličie
Mikuláš, Mikuláš, priateľ
náš starý,
každý rok nosievaš do
okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký
svätý,
každý rok myslievaš na
dobré deti!
To bolo radosti, keď deti
zbadali za oknom Mikuláša. Potleskom ho pozvali
do MŠOrličie, kde mu ukázali program, ktorý si preňho pripravili. Mikuláš ich
za to odmenil potleskom,
pochválil a obdaril sladkým
balíčkom.
-uMŠ-

Škôlkári vystupovali pre starých rodičov
Deti materských škôl v
Nižnej pozvali svojich starých rodičov na besiedku
dňa 9. novembra 2017 do
domu kultúry z príležitosti mesiaca úcty k starším.
Svojim veselým programom, ktorý pripravili
s
pani učiteľkami, poďakovali
za ich lásku a starostlivosť.
Deti zo všetkých piatich
tried, ktoré vystupovali boli
odmenené veľkým potleskom. Program besiedky
spestrili muzikanti zo ZUŠ
V. Habovštiaka.
Na záver sme sa rozlúčili
so starými rodičmi milým
darčekom.
-uMŠ-

Vianočné zvyky v MŠ Orličie
Vianočné zvyky a tradície na Orave sa začínali
na svätú Katarínu. Počas celého adventného obdobia
sa vykonávali určité práce
v domácnostiach, na dvore a
v gazdovstve.
Pani učiteľky v MŠ Orličie
dňa 22. decembra 2017 pripravili pre deti ukážky tradičných zvykov počas adventu za čias našich starých
mám. Namáčali čerešňové

halúzky do vázy, chodili so
svetlami a do vymetania
husím krídlom zapojili aj
deti. Zahrali sa na koníka, na
kozu v záhrade, pochutnali
si na vianočných oblátkach.
Na záver sme si zaspievali niektoré koledy
za doprovodu gitár a rytmických nástrojov, ale aj huslí.
Na koniec sa deti ponúkli
z upečených medovníkov,
ktoré si samé upiekli.
-uMŠ-
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Úspešný rok literárno-dramatického
odboru v Nižnej
Divadelníci a recitátori literárno-dramatického odboru ZUŠ pod vedením
manželov Brozovcov, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, zaznamenali opäť niekoľko výrazných
úspechov.
Detský divadelný súbor
Dobrozvíťazí sa s výrazným úspechom predstavil
na festivale divadiel v cudzích jazykoch v Nitre,
odkiaľ si odniesol hneď
dve ocenenia za inscenáciu The dog days (Heart of a Dog). Mladí divadelníci sa predstavili
s anglickou verziou inscenácie Psina, s ktorou
v minulej sezóne úspešne reprezentovali na celoslovenskej
prehliadke detskej dramatickej
tvorivosti
Zlatej priadka
v Šali.
Okresnú súťaž Hviezdoslavovho Kubína vyhrali
vo svojich kategóriách
Adam Drndáš (na druhom
mieste v tejto kategórii bola ďalšia naša žiačka
Evka Dobrovolská), Martin
Lorinc, Timka Hučalová,
Monika Hažlinská, Emka
Dobrovolská, Agátka Brozová a Bianka Krížiková.

Na krajskom kole súťaže
Vajanského Martin prvenstvo a postup na celoslovenský (v tejto kategórii
nesúťažný) Hviezdoslavov
Kubín obhájil Martin Lorinc,
Agátka Brozová a Monika
Hažlinská získali na krajskej
súťaži druhé a Adam Drndáš tretie miesto.
Agátke Brozovej sa opäť
darilo aj na literárnom poli,
keď na najstaršej celoslovenskej literárnej súťaži,
Literárny Kežmarok získala

prvé miesto v próze.
Na celoslovenskej súťaži
Dilongova Trstená získala
druhé miesto Emka Dobrovolská, tretie miesto Bianka
Krížiková a Agátka Brozová
získala ocenenie za autorský prínos, keďže recitovala svoju vlastnú poviedku.
Za zmienku stojí aj tretie
miesto Mišky Holubčíkovej,
ktorá nie je žiačkou LDO,
ale recituje pod vedením
Zdenky Brozovej.
-jab-

Pohľady do minulosti
Čiernobiela
fotografia,
na ktorú pozeráte, má asi
69 rokov. Na konci školského roka fotograf takto zvečnil vyučujúcich a všetkých
žiakov nižnianskej ľudovej,
po zmene zákona už národnej školy. Boli to žiaci 1. – 5.
ročníka. Starší žiaci chodili do
Tvrdošína. Dospelí zľava sú:
p. farár Jozef Laurinec – vyučoval náboženstvo, p. učiteľka Valéria Seteyová, p. uč.
Terézia Gogoláková a riaditeľ
školy Jozef Málik.

ričiek vidieť, že sa tešia
na prázdniny, hoci nie do táborov či na dovolenky s rodičmi. Väčších čakali rodičia
na pomocné práce na poli
pri sušení a zvážaní sena, pasení dobytka, pri žatve; menší pomáhali opatrovať ešte
menších. Na hry a oddych
boli len podvečerné hodiny
a nedeľa odpoludnia. Z veľkého počtu týchto detí už
viacerí nežijú. Tí, ktorí sú ešte
medzi živými, sú dnes blízko
osemdesiatky, ba i po nej.

Z usmiatych detských tvá-

-moc-

Nuž teda, vy z fotografie – poznáte sa? Vy mladší – poznáte
nás?
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Kampaň „ČERVENÉ STUŽKY“
oslovila deviatakov
„Vírus HIV a choroba AIDS
už nie je len záležitosťou
chudobnej Afriky, kde na
mnohých miestach je nakazená až tretina obyvateľstva
a zomierajú tam starí, mladí i deti. Ani my v Európe,
či na Slovensku by sme nemali túto tému brať na ľahkú váhu. Veľa mladých ľudí
sa v dnešnej dobe dostáva
do vzťahov, v ktorých sa za-

čínajú správať ako dospelí.
Tieto veľmi mladé a „hlúpe“
vzťahy bez zodpovednosti sa môžu končiť nechceným tehotenstvom alebo
pohlavnými chorobami, či
práve nainfikovaním vírusom
HIV. Preto ak chceme byť
pred HIV a AIDS chránení,
mali by sme si vyberať našich budúcich partnerov
zodpovedne a s našim intím-

nym životom počkať až do „Prekvapilo ma, že človek
manželstva.“ (Kvetka)
nakazený vírusom HIV to
môže zistiť až po troch me„Je dobré, že sme sa o tom siacoch od nakazenia.“ (Anrozprávali, aby sme boli in- gelika)
formovaní. Som rád, že som
sa o probléme AIDS dozve- „Pri prednáške a tiež filme
del.“ (Andrej)
o AIDS bolo zaujímavé a
zaujalo ma to, že my ľudia
„Nevedela som, že HIV je mnohokrát nezistíme hodvírus, kým AIDS je choroba. notu nejakej veci, až kým ju
Taktiež to, že na svete je tak nestratíme.“ (Martin)
veľa ľudí infikovaných.“ (Dominika)
„Z toho filmu mi nebolo veľmi príjemne. Bolo to smut„Je dobré vidieť film a pre- né.“ (Adam)
svedčiť sa na vlastné oči. Dá
vás to do perspektívy. Lepšie „Veľmi sa mi páčilo, že sestry,
raz ukázať, ako tisíckrát vy- ktoré sa starali o nakazených
svetliť. Niektorí ľudia nemajú obetovali svoje životy, aby sa
také šťastie ako my.“ (Ema)
o nich postarali. Zarazil ma
počet umierajúcich na AIDS.“
„Nevedel som, že vírus sa (Zdenka)
prenáša krvou.“ (Marek)
„Je to veľmi ťažká misia, sta„Dosť ma zaráža, že mnohí rať sa o takto chorých ľudí
ľudia žijú nezodpovedne a a vidieť, ako zomierajú.“ (Sitak vedome rozširujú AIDS, monka)
kým iní za to vôbec nemôžu.“
(Peťo)
-vt-

O “Čarovnú flautu” súťažilo 80 žiakov
V stredu 22. až 24. novembra
2017 sa v našej obci konala
opäť celoslovenská súťaž v
hre na dychvých hudobných
nástrojoch „Čarovná flauta“. Od r. 2001 ju organizuje
Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka
v Nižnej a OZ „PRO ARTE“
pri ZUŠ V. Habovštiaka
v Nižnej. Súťažiaci interpretujú skladby rôzneho charakteru. Jedna z nich musí

byť od autora 20. storočia
a ďalšia z iného štýlového
obdobia, či už barok, klasicizmus alebo romantizmus.
Tento rok súťažilo približne
80 študentov z celej rebuliky v piatich kategóriách.
Nižnú prezentovala žiačka
Barbora Cvoligová, ktorá
na súťaži obstála s čestným
vyznamenaním. Gratulujeme.
-rr-
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Stredoškoláci z Nižnej v škole hlaholiky
,,Každé ľudské srdce na zemi solvovať minikurz hlaholiky
dážď Božích písmen potre- a zároveň dostať fundované
buje pre seba...“
informácie o historických
Slová našej prvej básne 
Konštantínovho Proglasuboli
dňa 21. novembra 2017 adresované zástupcom súčasnej mladej generácie. V
tento deň sa v Kongresovej
sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja konal druhý
ročník edukačno-súťažného
podujatia
Staroslovenská
škola hlaholiky. Na tejto akcii, organizovanej pod záštitou riaditeľa Úradu ŽSK Pavla Holeštiaka, sa zúčastnili aj
žiaci Spojenej školy v Nižnej.
Pre účastníkov školy hlaholiky pripravili lektori z Hlaholskej akadémie pri Dome Matice slovenskej v Bratislave
zaujímavý program. Okrem
už
spomenutého
slávnostného prednesu básne
Proglas v podaní Majstra Jozefa Šimonoviča mohlo viac
ako 70 žiakov stredných škôl
z celého Žilinského kraja ab-

hlaholských prameňoch. Vyvrcholením celého podujatia
boli súťaže, v ktorých súťažiaci mohli prejaviť svoje vedomosti o histórii Veľkej Moravy a zároveň aj kreativitu
pri tvorbe diel inšpirovaných
písmenami hlaholiky.

O tom, že tajomná šifra svätého Cyrila – hlaholika  môže
zaujať aj súčasných mladých ľudí, svedčia názory
účastníkov druhého ročníka
Staroslovenskej školy hlaholiky, študentov z nižnianskej
strednej školy:

„Páčilo sa mi, že po úvodnej
prednáške sme si mohli vyskúšať napísať zopár hlaholských písmen, a tak sme sa
niečo nové aj naučili.“
(Samuel Furťo)

cií o našom prvom písme.“ meliaka, stretnutie s naši(Bianka Ivanová)

mi dejinami a jej veľkými
osobnosťami tak zaujalo, že
„Tento workshop v Žiline bol vyjadrili túžbu zúčastniť sa
pre mňa ako Slovenku, ale aj na takomto type podujatia
ako človeka, ktorý sa zaují- aj v budúcnosti. Ich záujem
ma o umenie, veľmi poučný. môže byť nádejným prísľuHlaholiku možno brať aj ako bom, že nemalá časť mladej
nový druh fontu a spojiť ju s slovenskej generáciestále
umením.“
túži spoznávať a zachovávať
(Alexandra Chorvátová)
,,dedičstvo otcov“.

„Myslím si, že sme sa naučili
veľa zaujímavých informá- Patrika Piknu a Patrika Sa-

-mkz-

foto: -ach-

Spojená škola Nižná
mimoriadne úspešná v autorskej tvorbe
Jej dve študentky získali ocenenia v literárnej súťaži Paulinyho Turiec.

Paulinyho Turiec je literárna
súťaž študujúcej mládeže
vo vlastnej tvorbe. Zapojili
sme sa do nej aj v minulých ročníkoch, ale až tento
rok dostali naše dve žiačky pozvanie na slávnostné
vyhodnotenie.
Samotné
pozvanie nám dávalo dôvod na očakávanie určitého
ocenenia, to konečné sme
však vopred nedokázali
odhadnúť. Vo veľkej konkurencii by však potešilo aj
akékoľvek čestné uznanie.
Celá akcia sa niesla vo veľkom štýle. Takto to opisuje
Monika Chmárová, jedna
z našich ocenených autoriek: „Veľmi ma prekvapil
program. Keď začali dvaja
mladí študenti recitovať,
ako prvé mi napadlo, že si

nacvičili básne do programu. Ako som sa však do ich
slov započúvala a zrazu sa
miestnosťou ozvalo moje
meno, div som nevyskočila
zo stoličky. Iba vtedy som si
uvedomila, že recitujú básne zúčastnených autorov
a úprimne, bola som dojatá. Počuť moje dielo z úst
niekoho iného bolo úplne
úžasné. Doteraz tomu nemôžem uveriť. Pocit, že sa
ľuďom moje básne zapáčili
natoľko, že získali ocenenie, je dokonalý. A keď už
spomínam program, tak
okrem úprimných slov poroty sa mi páčila aj skupina
Capo, spolu so speváčkou
Máriou Papánkovou, ktorá mala doslova anjelský
hlas. Skupina sa venuje
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zhudobňovaniu textov známych slovenských autorov.“
Porota a organizátori nás
dlho držali v napätí a očakávaní. Obzerali sme sa
po miestnosti a tipovali
víťazov. Lenže tentokrát
sa nebolo treba dívať doďaleka, lebo víťazky sedeli uprostred nás. Monika
Chmárová si odniesla 1.
miesto v kategórii poézie
a Dominika Mikušková 2.
miesto za svoju prózu pod
názvom Teraz alebo Nikdy.

„Bola to naozaj dobrá skú-

senosť. Keď som dostala
pozvánku, myslela som
si, že ak som získala cenu,
bude to nejaké čestné
uznanie. O tom, že získam prvé miesto, sa mi ani
v najkrajšom sne nesnívalo.
Bola som veľmi prekvapená, ale hlavne šťastná. Som
rada, že som sa mohla takého podujatia zúčastniť a
určite to odporúčam aj ostatným študentom. Ak vás
baví poézia alebo próza,
tak neváhajte, môžete len
získať.“ (Monika Chmárová)
„Do tejto súťaže som vstupovala s malým očaká-

vaním. Nedúfala som, že
sa umiestnim na krásnom
druhom mieste. Bol to veľmi pekný zážitok. Pekným
momentom bolo aj to, že
Monika Chmárová si odniesla prvé miesto a tak
ukončila svoje štúdium
na tejto škole. Prajem jej
veľa ďalších úspechov a
budúci rok sa znovu pokúsim zapojiť.“ (Dominika Mikušková)

Tešíme sa, že láska k umeleckému slovu je u mladých ľudí stále živá.
-tr-
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Taros

ukážka z víťaznej básne
Moniky Chmárovej
A keď mesiac zájde za
hory,
neboj nič tým nekončí,
len proste zdvihni tvár
a upri oči do noci.
Lebo nie je zlé že mesiac
zapadol,
dal tak prednosť svetlám
navôkol.
A keď všetko zhasne a
tma nastane,
ukážu sa hviezdy navôkol.

Študenti z Nižnej sa stretli so Štefánikom
,,Divadelné
predstavenie
bolo krásne, dômyselne
premyslené a technicky prepracované. Otvorilo mi nielen oči, ale aj srdce. Stálo to
za to!“ Týmito slovami reagovala Alexandra Chorvátová,
študentka grafického dizajnu
zo Spojenej školy v Nižnej
na hru ŠTEFÁNIK − SLNKO
V ZATMENÍ v podaní hercov Divadla Andreja Bagara
v Nitre. Na tomto predstavení sa dňa 26. októbra 2017
zúčastnila 35-členná skupina stredoškolákov z Nižnej.
Autorka a zároveň režisérka
hry Eva Borušovičová a spo-

lu s ňou aj celý realizačný
tím chceli touto drámou divákom (hlavne tým mladým)
predstaviť život, ideály a
myšlienky spoluzakladateľa
prvej Československej republiky − Milana Rastislava
Štefánika. Túto veľkú osobnosť našej histórie skvele na
javisku stvárnil mladý herec
nitrianskeho divadla Martin
Šalacha. Popri ňom v jednej
z hlavných úloh zažiaril aj
bývalý žiak Spojenej školy
v Nižnej, Roman Poláčik.
Práve vďaka nemu sa oravskí študenti mohli po skončení predstavenia stretnúť
priamo na pódiu s hlavnými

predstaviteľmi
divadelnej
hry a dozvedieť sa od nich
viac o jej vzniku, o hereckej
práci a o divadle. Aj toto neformálne stretnutie prispelo
k tomu, že mladí diváci odchádzali z Nitry plní dojmov,
o čom svedčí aj táto názorová mozaika:

Slovenska a zároveň som si
oživil už zabudnuté vedomosti.“ (Andrej Dreveňák)
,,Veľmi sa mi páčilo, že táto
vážna hra s množstvom historických faktov a dôležitých
prejavov bola spestrená viacerými vtipnými vsuvkami.“
(Eva Valková)

,,Predstavenie trvalo síce
viac ako tri hodiny, ale neľu- ,,Divadelná hra bola taká
tujem ani sekundu.“ (Nikolas emotívna, že v človeku vzbuImrich)
dzovala túžbu ísť za svojím
cieľom a to za akýchkoľvek
,,Aj keď všetky výkony her- okolností - tak ako Štefánik.“
cov boli skvelé, najviac ma (Adam Kordiak)
svojím výkonom zaujal Roman Poláčik, ktorý svojím Uvedené názory žiakov
talentom a humorom celé Spojenej školy v Nižnej popredstavenie oživil.“ (Bianka tvrdzujú, že vďaka originálIvanová)

,,Herci boli jednoducho
úžasní a hra bola perfektná.
Vďaka nej som sa dozvedel veľa nových informácií
o ,,stvoriteľovi“ moderného

nemu a pôsobivému spracovaniu historických tém môžu
veľké osobnosti našich dejín
osloviť aj súčasnú mladú
generáciu.

-mkz-

Z FARNOSTI

“Family day je deň rodiny, jednej veľkej,
ktorá sa skladá z desiatok ďalších!”
Záver školského roka, keď sú prázdniny takmer na dosah, je už tradične v našej farnosti spätý s Dňom rodiny.
Deň rodiny alebo Family day
je svojim mottom: „Aby deti
otcov mali, aby mali mamy...“
sviatkom tradičnej rodiny.
Rodiny, kde dieťa môže neustále cítiť prítomnosť matkinho milujúceho srdca a
otcovho pevného a objímajúceho ramena. Prítomnosť
lásky oboch rodičov, o ktorých sa môže kedykoľvek
s dôverou oprieť. Rodiny, kde
nechýba ani múdre a láskyplné slovo či pohladenie
starých rodičov.
Tradičná rodina je dnes vystavená mnohým zápasom.
No my sa nebojíme, lebo vieme, kde hľadať pomoc, útechu i požehnanie.

deťom Lucii, Hyacintke a
Františkovi, rozhodli sme sa
celé naše rodiny modlitbou
zasvätenia, ktorú predniesol
Hoci slnkom zaliata farská pán farár, zveriť pod Jej mazáhrada, rozložené prístrešky terinskú ochranu i ochranu
a stanovištia lákajú, naše prvé Jej Božieho Syna.
kroky vedú do nižnianskeho
chrámu, kde v hlbokej dôve- Po spoločnej fotke už naplno
re v Božiu pomoc začíname odštartovali rôzne hry, súťasláviť Deň rodiny pobožnos- že, testovačky a športové súťou. Duchovný otec Štefan aj perenie. Na viac než 20-tich
tento rok pred sviatostným stanovištiach si mohli zasúJežišom prosil o požehnanie ťažiť celé rodiny, od malých
našich rodín.
až po tých skôr narodených
a všetci spolu. Pri každej aktiSchádzame do farskej zá- vitke ochotne pomáhali obehrady, kde sa každá rodi- taví animátori. Tých mal pod
na „odprezentuje“ zápisom patronátom náš pán kaplán
všetkých
svojich
členov Lukáš. Nechýbali tradičné
do jedného farebného sr- eRko tance, streľba z luku,
diečka. A keďže tento rok je krásna a veľmi chutná torta
jubilejným rokom Zjavení od našej tety Mirky, koláčivo Fatime, kde sa Panna Má- ky, opekačka, občerstvenie,
ria pred 100 rokmi zjavova- hudba. Samozrejmosťou je
la trom malým chudobným detský kútik a tvorivá dielnič-

ka s nápadmi pre celú rodinu. Svojou prítomnosťou nás
potešila aj sestra Martina s jej
duchovným okienkom. Zábava vyústila do veľkého futbalového zápasu „malí“ proti
„veľkým“ a verte, že každý
hral z celého srdca a z nasadením všetkých svojich síl.

stačí. Pocítila som prijatie,
akoby som bola odjakživa
súčasťou tejto veľkej rodiny!
Atmosféra bola neopísateľná: radosť, smiech, nadšenie,
podpora detičiek k najlepším
výkonom, nekonečná trpezlivosť zo strany rodičov i učenie základov obchodovania.
Family day je deň rodiny,
Niekedy je fajn nechať pre- jednej veľkej, ktorá sa skladá
hovoriť ľudí zvonku. Takto z desiatok ďalších! Bol to poopísala náš Deň rodiny Len- žehnaný čas!“
ka (stážistka Kolégia Antona
Neuwirtha). Spolu s ďalšími Mne ostáva už len poďakodvomi absolventmi Tomá- vať všetkým rodinám, ale
šom a Silviou sa cestou oko- i jednotlivcom, ktorí ochotne
lo rozhodli prísť, a ak bude a hlavne nezištne pomohli
treba aj pomôcť, (Lenku ste akýmkoľvek
spôsobom
mohli vidieť vo výmennom pri príprave, ale i v priebehu
obchode).
oslavy Dňa rodiny.
„Na Family day som bola prvý Pán nech žehná Vás i Vaše
krát. Poznala som približne rodiny.
troch ľudí, no po pár minú-mstach som zistila, že to úplne
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Letný tábor sme strávili vo Važci
Takmer 50 detí z Nižnej vycestovalo v lete do Važca na farský tábor. Mladí animátori si tam pre nich pripravili päť dní
plných zábavného, ale aj duchovného programu. Denníčkom aktivít prispieva animátorka Sára.
tiež bola možnosť spúšťať sa
na vodnej šmykľavke. Potom,
keď sme sa už všetci usušili a
najedli, začali sa prípravy na
galavečer. Každá skupinka si
pripravila vlastnú scénku, pričom v nej musela skombinovať postavy z dvoch rôznych
rozprávok. Neskôr sa začal
rozlúčkový večierok, kde boli
tieto scénky zahrané. Tu sa
spievalo aj karaoke a tancovali sa eRko tance.

Pondelok 7. augusta 2017.
Deň sme začali sv. omšou
v kostole sv. Gála v Nižnej
a spolu so 49-timi deťmi
vo veku 9 až 15 rokov sme sa
vydali vlakom v ústrety dobrodružstvu- do eRko farského tábora vo Važci. Keď sme
dorazili na miesto, deti museli pomocou zvieracích zvukov
zisťovať, do akej skupinky sú
zadelení. Keď zistili, s kým
budú tvoriť jeden tím, museli
si nájsť aj animátorov. Vedeli
o nich iba pár informácii, a
preto sa museli veľmi zamýšľať, kto je kto. ... Keďže sme
chceli, aby si malí táboníci
zistili niečo o dedine, v ktorej mali stráviť nasledujúcich päť dní, museli sa vydať
na prieskum. Dostali papier
s otázkami o dedine a jej oby-

vateľoch a tie museli priniesť
čo najsprávnejšie vyplnené.
V utorok sme mali najskôr
sv. omšu a potom si deti preverili sily v rôznych športových disciplínach, ako napríklad „boj o kruh“, „hádzaná “,
„člnkový beh“ a „horolezectvo“. Poobede sa venovali
tvorivým dielňam. Deti vyrábali čelenky, sviečky z vosku,
vaky na chrbát aj zásterky
do kuchyne. Tí, čo nemali chuť vyrábať nič, sa mohli
zapojiť do turnaja v biliarde či
v stolnom futbale. Večer sme
si všetci opiekli špekáčiky a
hrali sme pri tom rôzne hry.
A na záver sme sa započúvali do tajomných príbehov
pri ohni a po večernej modlitbe v skupinkách nás čakal

Piatok bol náš posledný deň.
Po rannej sv. omši, rozcvičke
a raňajkách nasledovalo vyhodnotenie celého programu a rozdanie odmien a tričiek. Na miestnom ihrisku
sme sa zahrali ešte rôzne hry,
a keďže nič netrvá večne, tak
aj my sme museli náš tábor
ukončiť. Cestu domov sme
spríjemňovali sebe aj našim
veľmi potrebný spánok.
spolucestujúcim
veselými
V stredu sme si privstali. Po- piesňami.
náhľali sme sa na vlak smerujúci priamo na Štrbské ple- A ako sa tábor páčil deťom?
so. Odtiaľ sme sa pešo vybrali
na túru k vodopádu Skok. Tí, Timo (14): „Toto bol úplne najktorí odtiaľto nevládali ďalej, lepší tábor!“; Dorka (12): „Bolo
ostali s niektorými animátor- to úplne super, len nabudúce
mi. Nadšenci a najmä tí, ktorí chceme aspoň 2 týždne!“ Tovládali, pokračovali v ceste máš (13): „Bolo to riadne dobaž ku Popradskému plesu, re. Dúfam, že aj na budúci rok
odkiaľ si mohli vychutnať to bude také, ak nie ešte lepnádherný výhľad. Po návrate šie.“ Šimon (14): „Bolo super,
do Važca sme sa hrali rôzne mne sa to páčilo.“ Sofia (10):
hry a nakoniec sme večer „Fakt to bolo riadne dobré.
Našla som si tam veľa nových
všetci unavení zaspali.

kamarátov.“

Na ďalší deň, vo štvrtok, prišiel obľúbený – vodný deň. Veľké poďakovanie patrí
Hrali sme vodnú vybíjanú, všetkým, ktorí nám akokoľbalónikovú vojnu, praska- vek pomohli.
-slnie balónov zubami a tak-

PORTRÉT OBČANA

Z Nižnej do Paríža
Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD., je prezidentkou Asociácie rusistov Slovenska, šéfredaktorkou časopisu Ruský jazyk
v strede Európy, autorkou viacerých učebníc ruského jazyka. Požiadali sme ju o rozhovor po jej návrate zo služobnej
cesty do Paríža.
Je to ťažké ísť služobne
z Nižnej do Paríža?
Nie, nie je to ťažké... veď je to
tak celý môj poštudentský
život. Odtiaľto som odchádzala a odchádzam do Pekingu, Washingtonu, Moskvy,
takmer do všetkých metropol Európy, najčastejšie
v súvislosti so sympóziami
MAPRYAL- svetovej organizácie rusistov.
Čo bolo tentoraz v Paríži?
Pred 5O rokmi 4 univerzitní
profesori – Rus, Francúz, Bulhar, Američan v Paríži založili MAPRYAL. Žiadalo by sa
mi povedať , že to bolo práve na tom krásnom mieste,
kde sme teraz tých 5O rokov
bilancovali spolu s jedným
z tých 4 zakladateľov- akademikom G.V. Kostomarovom.
Skromnú malú vilku, kde
sa pred 5O rokmi zišli, teraz
15. septembra 2017 nahradila impozantná stavba ruského pravoslávneho chrámu
s priestrannými výstavnými sieňami a vzdelávacími
inštitúciami. Tam prebiehali
„elitné diskusie intelektuálnych gurmánov“, naozaj sa to
tak v programe formulovalo.
Pokým 8O prezidenti Asociácií rusistov jednotlivých
štátov rokovali, stovky Francúzov neprestajne prúdili
do výstavných priestorov
ruských ikon. Záujem je obrovský.
Celá tá nádherná stavba
chrámu s komplexom výstavných a vzdelávacích
priestorov stojí na prestížnom mieste, v tesnej blízkosti kultovej Eiffelovky. Je to
miesto plné zelene a pôsobivých artefaktov.
Volá sa: Duchovno-pravoslávne vzdelávacie centrum
A.S. Puškina Len v minulom
roku ho slávnostne otvárali pariarcha Kiril a prezident
Putin.
Vieme, že bola s vami aj
stredoškolská profesorka SS
v Nižnej PhDr. Monika Barčáková. Boli tam aj učitelia
iných európskych škôl?

Nie neboli, bola jediná
zo školskej praxe a skvele si
počínala. Nakoniec nie prvý
raz. Vlani napríklad so svojimi materiálmi premyslene
vystúpila v Soči na Medzinárodnom pedagogickom fóre.
V tej škole pracuje niekoľko
skvelých pedagógov, ktorých treba pozývať do sveta.
Neviem, či niektorá stredná
škola sa môže hrdiť takým
slovenčinárom a dejepisárom, akým je napríklad pán
doktor Kázik alebo dve angličtinárky, s ktorými ružomberská univerzita spolupracuje (Mgr. Janka Krupová a
Mgr. Pilarová).
Tu by som rada podčiarkla
aj taký etický moment, ktorý je vlastný napríklad pánu
dr. Kázikovi: Jeho erudovanosť a pedagogický talent
ho predurčujú za univerzitnú katedru, ale keď som mu
ponúkala zmenu pôsobiska,
pán doktor odpovedal: „Nižná mi pomohla, keď som to
potreboval, pokúsim sa jej to
vrátiť.“ Aj ja zdieľam ten pocit
vďačnosti voči tomuto miestu, kde sa rada vraciam. Vždy
som si myslela, že Nižná je
ostrov akejsi ľudskej čistoty,
kde duša oddychuje, ľudia
sú ku mne takí milí, ochotní,
láskaví, no v poslednej dobe
som nešťastne natrafila aj na
ľudí, ktorí nepoznajú cenu
slova. Ľudová múdrosť hovorí - Slovo robí človeka, ale

ako keby si táto doba myslela, že správne miesto je len
tam, „kde sa okotí peniaz“.... to
je výraz Milana Rúfusa, ktorý
nazval svoje milované malé
Slovensko tiež pažravým....
Do svojej učebnice som dala
aj takéto slová: Za peniaze sa
dá kúpiť všetko.
Naozaj všetko?
Posteľ, ale nie sen
Knihy, ale nie vedomosti
Lieky, ale nie zdravie
Rozkoš. Ale nie šťastie
Vonkajší ligot, ale nie krásu
Dom, ale nie domov

V tejto súvislosti sa vrátim
k Parížu, kde sme bývali- na
Montmartri pod Sacre Coeur. Z nášho hotelu Mercurie sme schodíkmi zišli
na montmartský cintorín.
Hľadali sme hrob Nižinského. Krásny náhrobok. Legendárny tanečník Ruských
baletných sezón v Paríži z 20.
rokov 2O.storočia- sedí na
svojom bubníku v kostýme
Petrušku/ balet Stravinského/ a rozmýšľa nad životom.....
Zastavili sme sa aj pri Zolovi, Dumasovi ml., ale zostal
v nás ten Nižnskij .

To platí pre Paríž aj pre Nižnú. Vráťme sa k Vašim ces- Máte ešte nejaké pracovné
tám.... je tam pred letiskami želania?
ešte aj vaša Bratislava?
Pravdaže. Chcem byť až
Áno. Bratislava je pre mňa po tú briezku užitočná. Niečo
dôležitá a mám ju rada. Som ma naučili a ja to chcem odotam často, lebo tam aj pracu- vzdávať ďalej. Ale nielen intejem a mám rada jej divadlá, lektuálny posun v človeku je
koncertnú Redutu... práve dôležitý, ruka v ruke musia
teraz sa chystám na koncert ísť sestry: čestnosť, žičlivosť,
pod taktovkou veľkého Ger- vedieť sa tešiť z úspechov
gijeva. Neviem, či Nižná vie, druhých. Poznáte to známe:
že v dvoch veľmi úspešných Chceš vedieť, kto je tvoj priaruských baletoch Nižinskij - teľ? Pozri sa na jeho výraz,
boh tanca, a v Prokofievovom keď ty máš úspech...
Romeovi a Júlii tancuje nižniansky rodák, talentovaný Chcela by som žiť s ľuďmi
Peter Dedinský. Je nielen vý- prirodzene múdrymi, dobrýborný tanečník, ale aj vzde- mi, žičlivými, lebo sestrami
laný, rozhľadený, prijemný a závisti sú hlúposť a lenivosť.
skromný mladý muž. Bese- Aj tomu ma učia moje cesty.
doval s mojim študentkami a
boli z jeho prejavu nadšené.
-jb-
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Fotograf Lukáš Kucej: „Pre mňa osobne je
úspech vždy, keď niekoho motivujem
k tomu, aby už nesedel doma alebo v krčme.“
Už od mala miluje prírodu. Jeho srdcovkou sú Roháče, ktoré zliezal už od detstva. A pretože chcel zachytávať podmanivé momenty, ktoré tam videl, začal fotografovať. Podľa neho sa Slovensko má čím chváliť. Okrem “fotogenickej“
prírodyrád fotí aj historické pamiatky a svadby. Prečítajte si rozhovor s mladým nižnianskym fotografom.
to vo všetkých činnostiach
človeka, nielen vo fotení. Napríklad aj v láske... „Buď sa
vyvíjaš alebo mizneš.“
Aká je najrýchlejšia cesta
pre fotografa začiatočníka,
aby sa čo najrýchlejšie dostal k pekným fotografiám?
Samoštúdium, workshopy...?
Najrýchlejšia cesta existuje
iba vtedy, keď sa to človek
neučí nasilu, ale baví ho to
a má chuť sa zlepšovať. Samozrejme, workshopy niečo
pomôžu, ale hlavne pomôže
nesedieť doma a ísť do terénu a skúšať s manuálnymi
nastaveniami.
Lukáš, ako si teda začal s fotením a kde najradšej fotíš?
K foteniu ma priviedlo chodenie do prírody. Vždy som
túžil zachytávať tie úžasné
chvíle v krásnom prostredí
a so skvelými ľuďmi. Sú to
pre mňa krásne spomienky a
skutočné bohatstvo, ktoré si
človek za peniaze nekúpi.
Najradšej trávim čas v prírode, ktorá vie vždy svojou krásou prekvapiť. Moja srdcovka sú Roháče. Slovensko je
úžasná a fotogenická krajina. 
Pri pohľade na tvoje fotografie sa mnohým zatajuje
dych. Sú až také rozprávkové, mnohé komentáre
na internete ich označujú
ako „balzam na dušu“ a viaceré vyzerajú aj nebezpečne. Ako vyzerá fotenie napríklad v horách? Vyžaduje si
to veľa trpezlivosti?
Fotenie v horách si vyžaduje
viac vecí, ako sa na prvý pohľad zdá. V prvom rade treba
poznať terén a byť poriadne
pripravený na podmienky,
ktoré sa tam často menia.
Takže cez poriadny turistickú výstroj (často aj spacák
a stan), stravu až po ten

druhoradý fotografický výstroj, ktorý si berie svoju daň
v podobe váhy často až 6-7
kg. Človek to všetko berie
na hory s vedomím, že nemusí odfotiť nič, ak podmienky a svetlo nebudú priaznivé.
A preto k tomu treba mať
ten „vzťah“ a brať to skôr ako
šport,pohyb a relax v prírode.

v tomto smere nejaké vzory?

Fotky sú pre mňa spomienky.
Spomienky na krásne chvíle a zážitky,ktoré sa zabudnúť nedajú. Preto som hrdý
na každú jednu, či už je
zvládnutá profesionálne alebo amatérsky. Tú pravú hodnotu má človek v srdci.

Máš pocit, že sa ešte máš
kde posúvať, zlepšovať?
V čom?

Ťažko povedať, či ma niekto
doslovne ovplyvnil, ale často
sme sa dobiehali s bráchom,
ktorý tak isto fotí. Skôr poznám fotografov, ktorých
práca sa mi páči a rešpektujem ich. V podstate každý z
nich má iný štýl a tak to má
byť. Nič na svete nie je rovNa ktoré fotky si najviac naké a preto sa treba vždy
hrdý?
vybrať vlastnou cestou.

Máš nejaké úspechy vo fotografii? Resp. čo ty považuješza úspech? (Možno pozitívna spätná väzba...)
Pre mňa osobne je úspech
vždy, keď niekoho motivujem
k tomu, aby už nesedel doma
alebo v krčme. Život treba žiť
a nie presedieť pri televízore.
Ľudia, čo sú zdraví, by si to
mali uvedomiť.
Kto ťa pri fotografovaní
ovplyvnil, možno učil? Máš

Vždy je na čom pracovať a
v čom sa zlepšovať... A tak je

Máš nejakú životnú filozofiu,
ktorou sa riadiš?
Vo svojom živote som mal
veľa kadejakých životných
filozofií :D
Ľudia, jednoducho sa snažte
žit tak, aby ste na smrteľnej
posteli nemali výčitky svedomia, že ste niečo nevyskúšali, alebo ste život len prežívali
niekde pri TV.Skutočný život
a zážitky čakájú vonku a niekedy až za hranicami nášho
komfortu. A preto cestujte,
objavujte a strávte veľa času
s priateľmi a rodinou.
-mt-

KULTÚRA

Mikuláš nezabudol ani na nižnianske deti
V predvečer sviatku svätého Mikuláša, si už tradične,
každé dieťa vyčistí čižmičky,
položí ich do okienka a ráno
po prebudení beží nazerať,
či sa u nich v noci zastavil Mikuláš. Mikuláš nesklamal ani
tento rok a všetky nižnianske
detičky bežali na stretnutie

s ním do Domu kultúry v
Nižnej. Skôr ako však Mikuláš medzi ne prišiel, odohral
sa malý príbeh o dievčatku
so zápalkami a deti zo ZUŠtanečného odboru nádherne roztancovali a navodili
zimu priamo na javisku. Hoci
Mikuláš prišiel aj so svojimi
pomocníkmi anjelikmi a obdaroval všetky deti sladkým
balíčkom, no mal na ne jednu

prosbu, aby sa každý spolu
s ním vydal na malé ďakovné putovanie s lampášikom
alebo mikulášskou čiapkou
do kostola sv. Gála na detskú sv. omšu. Deti s radosťou
obkolesili Mikuláša a kráčali
vo veľkom sprievode ďakovať. Kostol sa naplnil detskou
radosťou a spontánnosťou.
Už dávno v ňom nesedelo toľko detí. Mikuláš si po-

myslel: „Kiežby to tak bývalo
každú stredu, nielen dnes.“
...Veď darčeky už dnes deti
dostávajú skoro každý deň.
Len či nezabúdajú za ne poďakovať? No napriek tomu
bol veľmi šťastný a na všetky
deti, ktoré prišli poďakovať
za darček, čakala ešte jedna
malá sladká odmena....
-dš-

Nižniansky adventný veniec patrí
k najväčším na Orave
Minulý rok sa nám prvýkrát
podarila jeho stavba a veniec
sa stal jedným z najväčších
na Orave. V dnešnej dobe je
čas adventu plný zháňania
darčekov, nákupného šialenstva a plný vianočných
reklám. Preto naším úmyslom bolo v tejto uponáhľanej dobe práve cez adventný veniec pripomenúť
si, že je čas pripraviť sa na
príchod malého Ježiška, čas
zastaviť sa a prežívať spoločné chvíle spolu s rodinou, priateľmi a možno čas
zamyslieť sa a spomaliť.
Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorý priložili ruku
k jeho samotnej realizácii.
Chlapom z prevádzky, ktorí starostlivo ukladali každú vetvičku a tak dosiahli
obvod venca 36 m s priemerom 12m. Téma tohto

mesiaca je: December očami detí, tak aj deti zo ZUŠ
výtvarného odboru spolu
s p. učiteľkou Barborou Tekeľovou vyrobili nádherné
ozdoby a deti z eRka ho
zase pomohli vyzdobiť. Bolo
milé sledovať, ako chce každé z detí priložiť ruku k dielu. Veríme, že stavba tohto
megavenca sa stane dlhoročnou tradíciou a rovnako
sa budeme môcť pýšiť tým,
že práve Nižná prežíva tento
čas presne tak ako naši starí
otcovia. Pri modlitbe pri zapálených sviecach. Prajeme
si, nech sa naša obec stane
výnimočnou a patrí medzi
obce, kde nesvietia vianočné stromčeky, betlehemy
ešte skôr, ako príde ich čas.
Nech zapálenie každej sviece pomôže nám dôkladne
sa pripraviť na čas vianočný,
na deň príchodu Spasiteľa.

Pán farár adventný veniec
posvätil, veríme, že tento
veniec zostane naším nižnianskym skvostom rovnako, ako budú skvostom
aj vaše adventné vence
vo vašich domovoch až
do samotného konca adventného obdobia! Rovna-

ko veríme, že tento megaveniec nám
bude počas
4-roch nedieľ pripomínať
plnosť adventného obdobia.

Nech všetky sviece rozžiaria
vo vašich srdciach pokoj,
vieru, nádej a lásku.
-dš-
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Po stopách svojich predkov
„Prečo ľudia odchádzajú? Preto, aby sa mohli vracať. Aby to miesto, odkiaľ pochádzajú, videli novými očami a v iných
farbách. Vrátiť sa tam, odkiaľ pochádzate, nie je to isté, ako nikdy neodísť.“
nady, kde si založil rodinu v
susediacej provincii Alberte
.
Utužila
si
príbuzenský
vzťah?
Áno, teraz naozaj cítim, že
mám veľkú rodinu. Škoda, že
je tak ďaleko.
Chceš poslúžiť ostatným
ako vzor, motivácia a pomoc
pri ich ceste za životnou
skúsenosťou v zahraničí?
Ak bude niekto potrebovať
pomoc, rada pomôžem.
Čo povieš na záver ?

Migrácia. Slovo silno rezonujúce médiami v našich
dňoch. Aj Slováci sú tradičným vysťahovaleckým národom. Za lepším životom
odchádzali do sveta státisíce
ľudí. Dnes poznáme najmä
príbehy úspešných našincov. Okrem nich však odišli
do zahraničia bezmenné zástupy, ktoré sa museli tvrdo
biť o šťastie, medzi nimi aj
naši rodáci. Bolo by zaujímavé zostaviť obecnú chronológiu ako podnet pre osobné
pátranie alebo študijné skúmania života predkov, ktorí
odchádzali zo Slovenska do
Ameriky, Kanady či do iných
končín sveta a svojimi skutkami a prácou si zaslúžili aj
pozornosť súčasníkov.

Cestu tam som začala plánovať až v decembri minulého roka, s cieľom zdokonalenia sa v anglickom jazyku a
spoznania rodiny za morom.
Aké boli tvoje pocity pred
cestou
do
„neznáma“
bez väčších cestovných
skúseností? Čo vnímaš ako
nepríjemné a naopak, čo
bolo príjemné?

Úprimne, veľmi som sa bála
a mala pochybnosti, či to
sama zvládnem. Predsa,
bola to cesta na opačnú
stranu zemegule. Stále som
mala na mysli iba tie najhoršie scenáre, čo všetko zlé
sa mi môže prihodiť. Rodina
ma povzbudzovala a ja som
to nakoniec zvládla. Musím
V letných mesiacoch ces- povedať, že to nebolo také
tu za usadeným rodinným hrozné, ako som si myslela.
príbuzenstvom vo vzdialenom Edmontone v provincii Aké dojmy zanechal pobyt v
Alberta podnikla aj naša ro- tejto krajine? Čo ťa oslovilo
najviac, aký bol najsilnejší
dáčka Táňa Tomagová (18).
zážitok?
Kedy si sa rozhodla navštíviť
príbuzných v zahraničí a aká Bol to úžasný zážitok na celý
život. Iná kultúra, iný jazyk, iní
bola hlavná motivácia ?
ľudia – všetko bolo pre mňa
Prvýkrát ma táto myšlienka nové a vzácne. Každý deň
pochytila pred 3 rokmi, kedy som si užívala naplno.
Slovensko navštívili dve
zo starkého kanadských ses- Medzi jeden z mojich najoterníc. Chceli lepšie spoznať bľúbenejších zážitkov patrí
rodinu svojho otca, ktorý pobyt v Drumheller, čo je
pred 60 rokmi emigroval do mesto v údolí, kde sa našli
pozostatky dinosaurov. Je
Kanady zo vtedajšej ČSR.

to čarovné mesto! Tu sa dá
podčiarknuť, “kráčal som po
stopách svojich predkov.“  Ak
všetko pôjde podľa plánu,
Kanadu by som chcela o rok
navštíviť znova.
Od dinosaurov civilizácia
pokročila k vyspelosti IT,
ktorá potláča clivotu za domovinou. Boli momenty,
kedy si túžila po pohodlí
rodičovského domu ?
Začiatky boli ťažké, ale mala
som pri sebe druhú maminu
Bernadette, ktorá sa o mňa
s láskou starala, za čo jej
chcem poďakovať.
Kde sa začal slovenský pôvod rodiny, ktorú si navštívila? Čo nové si sa dozvedela?
Pôvod mojej kanadskej rodiny sa začal niekedy v 19.
storočí, kedy sa moji predkovia vybrali do neznáma za
lepším životom. Vtedy bola
Kanada novou krajinou, plná
nových snov a možností.
Cestovali celou krajinou až
do Britskej Kolumbie, kde sa
narodila moja praprababka
Anna Lehotská . Tá sa neskôr
vrátila na Slovensko, kde sa
vydala a mala deti. Avšak na
Kanadu nemohla zabudnúť,
tak sa tam nakoniec vrátila a
tam aj zomrela. Jej syn Jozef
Skuban taktiež odišiel do Ka-

Ďakujem mojej rodine, hlavne mojim rodičom, ktorí mi
tento sen pomohli splniť.
Prajem všetkým odvážnym
smelé kroky k poznávaniu
svojho rodu aj sveta.
-jv-

Matej Bell o Nižnej
Známy uhorský historik
Matej Bel (1684 - 1749),
rodák z Očovej, napísal
viac historických kníh,
v ktorých píše o mnohých uhorských stoliciach.
Jednou z nich je aj história Oravskej stolice. Písal
v latinskom jazyku a preklad vyšiel v roku 2001.
V uvedenom preklade
„O dedinách Horného
okresu“ sa pod poradovým číslom 5 uvádza:
Nižná Ves (Nižná Wess),
čo značí dolná dedina (vicus inferus), je od hradu
vzdialená dve míle k východu slnka. Je to dedina
väčšmi bohatá než by si sa
nazdával, takže sú takí, čo
súdia, že je najlepšia nielen v tomto okrese, ale aj
v celej stolici.
Toľko preklad o Nižnej.
Pod číslom 8 je zmienka aj
o Zemianskej Dedine.
-moc-

KULTÚRA

Bije zvon slobody, čujte ho národy,
kto ho nepočuje, obanuje...
Jozef Miloslav Hurban
Popredný štúrovec, básnik,
spisovateľ, politik, revolucionár... Narodil sa v Beckove 19. marca 1817 v rodine
evanjelického farára. Po
stredoškolských štúdiách na
gymnáziu a lýceu navštevoval teológiu v Bratislave, aby
sa stal kňazom, tak ako jeho
otec.
Keď sa raz večer v máji ešte
ako bratislavský študent zamyslený Hurban vracal do
svojej izbičky po prechádz-

J. M. H.
Ľubozvučné slovo
v tráve si šteboce
tajomstvá z rozprávok
povestí aj piesní.
Odvaha
v bleskoch hromy spoznáva.
Sudička sveta
nad Slovenskom stojí.
Tam kdesi v Turci, Liptove,
či na hornatej Orave
budúcnosť odzemok
túžobne tancuje.
Jasný hlas fujary
z čias deda – pradeda
chce znova dýchať.
Slobodne.
Vo víchriciach sveta
výčitky sa valia.
Slnko sa stratilo
pod krídlami vrán.
Hurbanovské vatry
tri razy ožili.
Vymodlená vernosť
vyšla z dreveníc.
V dedičstve zázrakov
sen si sadol za stôl.
Osud domoviny
spečatilo slovo.
S plachietkou na chrbte
ako verný vraník...
Za šťastím vyšlo si.
Za láskou...

-mkch-

ke na brehu Dunaja, stretol
Ľudovíta Štúra. Ako obyčajne pozdravil tohto horlivého Slováka. Ľudovít ho neočakávane zastavil a oslovil:
„Akože, pán Jozef, cvičíte sa
v slovenskej reči? Vy máte
dobré schopnosti.“ Hurban
mlčal. „Nuž, však vy ste Slovan, či nie? A Juraja Záborského priateľ?“

doslovenské nárečie - ako
„najpravdivejšie slovenské,
najzavarovanejšie,
najčistejšie, najplnohlasnejšie a
pritom najrozšírenejšie“, na
spisovnú reč. Prijatie jednotného spisovného jazyka
bolo dôležitým znakom slovenského národa v boji proti
postupujúcej maďarizácii.

Nech sa po Tatrách reč naša
Hurban odpovedal: „Áno, ozýva,
som Slovák a Jurko je môj
priateľ.“
v súdoch, diétach nech aj
ona býva....
„Teda máte dobrého priateľa v Jurkovi Záborskom. Vy Jozef Miloslav Hurban
azda s ním tiež pracujete?
Len sa ho pridŕžajte a nav- Významný bol aj výlet na Deštívte aj mňa.“
vín, v roku 1836, kde si štúrovci slávnostne prisahali, že
Zaželali si dobrú noc. Štúr sa sa budú celý život venovať
rozlúčil s Hurbanom Ale nie potrebám slovenského ľudu.
nadlho.
Tu prijali aj slovanské mená,
ktoré im mali navždy pripoToto stretnutie veľmi za- mínať túto prísahu vernosti
pôsobilo na vnímavého štu- národu. Hurban prijal meno
denta Jozefa Hurbana. Pre- Miloslav a týmto menom sa
hĺbilo v ňom spomienky na aj hrdo podpisoval.
detstvo, na domov. Uvedomil si svoju slovenskú prís- Cieľom mladej generácie
lušnosť a stal sa najbližším a štúrovcov bola práca pre
najdôvernejším druhom Ľu- národ. Svadbu, rodinu podovíta Štúra. Pre nedostatok važovali za prehrešenie sa
peňazí sa Jozef Hurban roz- proti svätej veci národa. A
hodol prijať miesto kaplána tak, keď sa Hurban rozhodol
v Podbrezovej. Tu sa okrem pre manželstvo s prvou slobežných kňazských povin- venskou herečkou Aničkou
ností venoval aj ľudovýchov- Jurkovičovou, Štúr bol taký
nej a osvetovej práci medzi sklamaný, že vyhlásil pred
dedinským ľudom. Rozširo- priateľmi: „ Idem Miloslavovi
val slovenské knihy, zakladal na pohreb...“ Ale zámer prenedeľné školy a nacvičoval kaziť toto manželstvo sa nedivadelné predstavenia. Zlé vydaril. Treba však povedať,
sociálne postavenie slo- že Hurban sa aj po svadbe
venského ľudu v 19. storočí venoval potrebám Slovákov.
ešte zhoršuje alkoholizmus. Určite mu pri tom pomáhaKeď sa Hurban stal kňazom la aj národne cítiaca a uvev Hlbokom, začal v Spolku domelá Anna Jurkovičová –
miernosti viesť dedinčanov k Hurbanová.
životu bez alkoholu. K triezvosti.
Po zrušení roboty v roku
1848 zvoláva revolučný kňaz
V roku 1843 v Hlbokom bola Hurban zhromaždenie ľudu,
pamätná schôdza Štúra, vysvetľuje mu jeho práva a
Hurbana a Hodžu, na ktorej organizuje pálenie derešov.
sa rozhodlo uviesť do živo- Pieseň pri pálení dereša:
ta celoslovenský spisovný
jazyk. Štúrovci sa rozhodli
Dohora vysoko plameň
jednoznačne povýšiť strepošibáva,

tuším opaľujú tučného tam
brava.
Nie brava nie brava, inšie
opaľujú,
Vrbovčania dereš k peklu
vypravujú,
do pekla s derešom cez
ohnivú bránu,
nech si ho tam majú čertom
na obranu;
my sa nebojíme, spravodliví
ľudia,
keď sa naši chlapci k slobode obudia.
No len pošibávaj, ty plameň
ohnivý.
a zvestuj Slovákom, že Boh
spravodlivý!
Za túto činnosť bol prenasledovaný spolu so Štúrom
a Hodžom. A tak títo poprední národovci museli opustiť
Slovensko. Všetci traja sa
dostali na listinu revolucionárov, ktorých hľadá polícia.
Hrozila im smrť obesením.
Na jeseň a v zime roku 1848
a potom v lete 1849 štúrovci
organizujú ozbrojené výpravy proti maďarskej vrchnosti.
Štúr, Hurban a Hodža vytvorili prvú Slovenskú národnú
radu. Bol to najvyšší slovenský politický a vojenský orgán. SNR sa spolu s dobrovoľníckym vojskom usilovala
v troch výpravách oslobodiť od maďarskej nadvlády
všetky oblastí Slovenska.
Nebola to len ledajaká prechádzka po Slovensku, ale
ozajstný nebezpečný boj.
Slovenskí dobrovoľníci museli mať nielen odvahu, ale
aj presvedčenie, že bojujú za
správnu vec.
Po likvidácii maďarskej revolúcie bol opäť nastolený
absolutizmus. Slováci získali
od viedenskej vlády niektoré
jazykové práva.
A ako ďalej žije vodca slovenského národa J.M. Hurban?
Ešte sa zúčastňuje národného diania, aj keď už nepatrí
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medzi jeho hlavných vodcov.
V roku 1861 bol spolutvorcom Memoranda národa slovenského, dokumentu, ktorý
chcel riešiť otázky Slovákov.
Protestoval proti rakúsko –
maďarskému vyrovnaniu aj
proti zatvoreniu Matice slovenskej. Za svoje národné

presvedčenie, články a prá- Vrchnosť nedovolila, aby bol
cu pre slovenský národ bol pochovaný uprostred cintorína - ako významný kňaz,
prenasledovaný a väznený.
básnik, spisovateľ, národný
Podlomený mnohými zá- dejateľ a zástanca Slovákov.
pasmi Jozef Miloslav Hurban A tak Hlbočania plakali, smúzomiera 21. februára 1888. tili... S nimi celý slovenský
Pohreb bol za manifestač- národ. Ich milovaný kňaz bol
nej účasti celého Slovenska. nakoniec pochovaný na ne-
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počestnom mieste pri plote
cintorína. Ako pansláv a zločinec. Matúš Dula prehovoril
na pohrebnom zhromaždení:
„Ťažko nesieme, ako počúvam, že ti nechceli dopriať
ani kúsok rodnej zeme.“
-mkch-

Oravské Vianoce v Nižnej
17. decembra sme už tradične odštartovali vianočné obdobie v obci. Konal sa 27. ročník Oravských Vianoc v Nižnej.
Ich súčasťou boli Vianočné trhy a bohatý kultúrny program.

Desiatky remeselníkov ponúkali svoje výrobky a dobroty
z domácej dielne.

Trhy doprevádzala aj ľudová hudba spod Vintišky.

Do nôty zahrali tiež bratia Krúpovci a pán Ďaďo.

Po desiatich rokoch sa na pódiu stretla stará zostava
Betlehemcov z Nižnej.

S vianočnými piesňami obohatil program miešaný
chrámový zbor Nižná.

Milým spestrením bolo vystúpenie malých nižňancov
pod vedením manželov Krúpových.

ŠPORT

Pavol Jurina prvý
na Európskych atletických hrách mládeže
Umiestnil sa na akcii, na ktorú zavítalo 1400 atlétov z 15 krajín Európy. Opisuje tréner Ľubomír Ivan.

V dňoch 11. – 13. septembra 2017 sa v Brne
uskutočnil 12. ročník Európskych atletických hier
mládeže. Boli tu pretekári
zo Slovinska, Ruska, Veľkej Británie, Litvy, Maďarska, Cypru, Malty či ďalších
štátov.
Medzinárodného
podujatia sa pravidelne
zúčastňujú aj mladí atléti
z Nižnej. Tento rok to boli
Matúš a Pavol Jurinovci a
Anička Ploransky.
V Brne nás v pondelok privítalo chladné daždivé počasie, počas ktorého prebiehali kvalifikačné boje v
jednotlivých disciplínach.
Vo väčšine disciplín bojovalo v kvalifikácii o postup
do finálovej osmičky 40
až 60 pretekárov. Chlapci sa predstavili hneď
v prvý deň v kvalifikácii
hodu kriketovou loptičkou.
V hustom daždi sa snažili dosiahnuť čo najlepší
výsledok.
Matúša delilo od postupu do
finálovej
osmičky
len
80cm. Nakoniec skončil
na nepostupovom 9.mieste výkonom 46,18m. Pavol skončil 12. výkonom
45,15m. V utorok sme išli
na štadión s očakávaním
dobrého výsledku v skoku
do výšky chlapcov. Súťaž
mala napínavý priebeh.
Pavol skákal všetky výšky
od 123cm po 143cm na

prvý pokus. V súťaži ostali
už len traja pretekári a to
sme už mali medailu istú.
Výšku 146cm skočil už iba
Pavol a výškar z Litvy. O
prvenstve Pavla rozhodol
úspešný tretí pokus na výške 149cm.

krásny a neopísateľný záži- v skoku do výšky výkonom
tok vidieť svojho zverenca 133cm. Celkovo môžem
na najvyššom stupni.
hodnotiť vystúpenie našich
atlétov za úspešné. Verím,
V skoku do diaľky delilo že tieto úspechy budú moPavla len 6cm od postupu tivovať našich mladých atdo finálovej osmičky. V létov do ďalšej tréningovej
daždivom počasí sa darilo činnosti a k atletike pritiahaj Aničke Ploransky, ktorá nu aj ďalších mladých.
Pre mňa ako trénera bol si utvorila osobný rekord
-ľiRočník 2005

Skok do výšky

Skok do diaľky

Hod kriketkou

Pavol Jurina

149cm - 1. miesto

144cm - 9. miesto

45,15m - 12. miesto

Matúš Jurina

133cm - 7. miesto

407cm - 19. miesto

46,18m- 9. miesto

20 súťažiacich

43 súťažiacich

41 súťažiacich

Skok do výšky

Skok do diaľky

133cm - 19.miesto

386 - 81.miesto

45 súťažiacich

113 súťažiacich

Ročník 2004
Anna Ploransky

Prvý florbalový kemp FBK Nižná
Prvý ročník letného florbalového kempu FBK Nižná
sme pripravili na sobotu
29. júla 2017. Zúčastnilo sa
ho spolu 62 účastníkov,
z toho 40 detí, čo bola na 1.
ročník neočakávaná účasť.
V areáli ZŠ s MŠ Nižná ho
zorganizovali FBK Nižná a
MK ŠPORT Nižná v spolupráci s Obcou Nižná a ZŠ
s MŠ Nižná.

Hráči FBK Nižná pripravili
deťom program, ktorý pozostával s nasledovných 45
minútových častí:
1. rozklus, rozcvička, všeobecná príprava na zaťaženie;
2. prípravné a herné cvičenia na stanovištiach;
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3. rôzne súťaže po kategóriách (prípravka, mladší
žiaci, starší žiaci);
4. záverečné zápasy proti
hráčom MEX.
Medzi jednotlivými časťami mali účastníci k dispozícii bohaté bufetové stoly.
Na záver boli všetci odmenení pamätnou medailou,
prebehla bohatá tombola,
v ktorej každý účastník
získal tombolovú cenu.
Hlavnou cenou bola veľká
kolobežka, ktorú získal Jakubko Kamody.
Veľké poďakovanie patrí
všetkým sponzoromako aj
organizátorom.
Zhodnotenie akcie necháme na vás. Nám sa akcia
páčila a už sa všetci tešíme
na ďalšiu, ktorú určite pre
vás, naše deti, pripravíme.
Florbalisti FBK Nižná.
-mik-

Úspešné zakončenie atletickej sezóny
Atléti z Nižnej získali tri medaily.

V nedeľu 1. októbra sa v Dubnici nad Váhom uskutočnili
majstrovstvá
Stredoslovenského atletického zväzu jednotlivcov v kategórii
mladších žiakov a prípraviek.
Na záver atletickej sezóny zažiarili aj atléti z Nižnej,
ktorí získali tri medaily. Pavol
Jurina potvrdil výbornú formu v skoku do výšky, kde si
vytvoril nový osobný rekord
výborným výkonom 153cm
a stal sa majstrom. Darilo sa

Mladší žiaci:

Skok do výšky

Skok do diaľky

Hod kriketkou

Pavol Jurina

153cm - 1. miesto

423cm - 5. miesto

48,48m - 6. miesto

Matúš Jurina

145cm - 3. miesto

407cm - 19. miesto

50,70m - 5. miesto

Mladšie žiačky:

Skok do výšky

Skok do diaľky

Anna Ploransky

135cm-3.miesto

383-10.miesto

aj jeho bratovi Matúšovi, ktorý skončil na treťom mieste
v novom osobnom rekorde
145cm. Výborný výsledok
dosiahla aj Anička Ploran-

sky, ktorá v skoku do výšky výborné výsledky, za čo im
obsadila 3. miesto v novom patrí veľké poďakovanie za
osobnom rekorde 135cm. reprezentáciu našej obce.
Počas celej atletickej sezó-ľiny dosahovali títo pretekári

ŠPORT

Majstrovstvá
okresu Tvrdošín vo florbale ZŠ - chlapci
29. novemra 2017 sa v telocvični ZŠ s MŠ Nižná
odohralo okresné kolo základných škôl vo florbale
žiakov. Zúčastnili sa ho po 2
najlepšie družstvá z obvodných kôl. Turnaj sa odohral
systémom každý s každým,
ZŠ s MŠ Nižná postupuje
do regionálneho kola.
Výsledky zápasov:
Nižná - Liesek 4:3
Zuberec - Trstená 4:4
Nižná - Zuberec 4:1
Liesek - Trstená 2:3
Nižná - Trstená 9:2
Liesek - Zuberec 5:1

Konečná tabuľka:
1. ZŠ s MŠ Nižná
2. ZŠ Trstená
3. ZŠ s MŠ Liesek
4. ZŠ s MŠ Zuberec
Nižnú reprezentovali: Jozef
Suľa, Marcel Nakačka, Patrik Kozáčik, Adrián Záhora,
Peter Žák, Martin Kuboš,
Philip Ďuriník a tréner Marián Klimčík.
Na fotke chýbajú Jakub
Kepšta, Timotej Čuporák.
-mik-

Študenti Spojenej školy zahviezdili na
Majstrovstvách Slovenska v armwrestlingu
16. novembra 2017 finále silnej ruky stredných škôl sa
prvýkrát konalo v Košiciach
na pôde Technickej univerzity.
Tento rok sa do finále kvalifikovalo spolu 72 študentov zo
4 oblastí (západoslovenská Bratislava, západoslovenská
- Previdza, východoslovenská a stredoslovenská). Pricestovali študenti z Bratislavy, Senca, Nových Zámkov,
Prievidze, Myjavy, Tvrdošína,
Nižnej, Dolného Kubína, Bánoviec nad Bebravou, Trenčína ale aj Matejoviec, Lipian,
Sabinova, Prešova či Bardejova. Študenti Spojenej školy
osadili až tri medailové pozície a dvaja z nich boli štvrtí,
čím sa spojená škola v Nižnej
stala najúspešnejšou školou
súťaže.
Súťaž mala vďaka dochvíľnosti a disciplinovanosti súťažiacich hladký priebeh.
Bezchybný bol aj výkon
rozhodcov a videli sme veľmi kvalitné zápasy. Reprezentační tréneri Tomáš Kiss
(seniorský), Gabriel Harčarik
(juniorský) a súčasne rozhodcovia, mali možnosť

sledovať množstvo talentovaných športovcov. Tí, ak
na sebe zapracujú a začnú
sa zúčastňovať celoslovenských súťaží, majú potenciál
dotiahnuť to až do reprezentácie. SŠ získala 2 strieborné
a 1 bronzovú medailu a obsadila tiež 2 štvrté priečky.
CELKOVÉ
2017

VÝSLEDKY

MS

Women‘s Nad 60kg dievčatá
PR Right Hand 60+ Kg
1. Barošová, Dominika (Gymnázium V.P. Tótha Martin) 16
Pts.
2. Bobovčáková, Kristína
(Spoj.škol. Štef. Bardejov) 14
Pts.
3. Sklarčíková, Michaela (SOŠ
OaS Dolný kubín) 12 Pts.
4. Nogová, Gabriela (Spojená
škola Nižná) 10 Pts.
Men‘s Do 65kg chlapci PR
Right Hand 65 Kg
1. Richter, Stanislav (Stredná
odborná škola technická)11
Pts.
2. Piták, Andrej (SŠ Tvrdošín)
9 Pts.
3. Vonšák, Ľuboš (Spojená
škola Nižná) 7 Pts.

Men‘s Do 70kg chlapci PR škola Nižná) 7 Pts.
Right Hand 70 Kg
3. Maličák, Jozef (SOŠ Dopravná PO) 5 Pts.
1. Horváth, Pavol (SOŠ Technická PO) 10 Pts.
Men‘s Nad 80kg chlapci PR
2. Svetlošák, Kamil (Spojená Right Hand 80+ Kg
škola Nižná) 8 Pts.
3. Spišak, Michal (SOŠ Do- 1. Hruboň, Štefan (SŠ Kopravná PO) 6 Pts.
márňanská Nové Zámky) 9
Pts.
Men‘s Do 80kg chlapci PR 2. Šarpataky, Kristián (SpojeRight Hand 80 Kg
ná škola Sabinov) 7 Pts.
3. Juhas, Patrik (SOŠ tecnická
1. Furcoň, Kristián (SOŠ elek- Stará Ľubovňa) 5 Pts.
trotechnická Matejovce) 9 4. Piták, Adam (Spojená škoPts.
la Nižná) 3 Pts.
2. Dendis, Tomáš (Spojená
-ah-

august 2017 - január 2018

33

Majstrovstvá okresu Tvrdošín
vo futsale ZŠ - chlapci
a hrali systémom každý
s každým. Prvé dve družstvá zo skupín odohrali
do kríža semifinále a víťazi
sa stretli vo finále. ZŠ s MŠ
prešla turnajom bez zaváhania a zaslúžene zvíťazila
a postúpila do krajského
kola, ktoré sa uskutoční
14.11.2017 v Kysuckom Novom Meste. Chlapcom
gratulujem a držíme palce
v krajskom kole.

11. decembra 2017 sa
v telocvični GMH Trstená
odohralo okresné kolo základných škôl vo futsale

Výsledky zápasov:
Nižná - Liesek 3:1
Nižná - Zuberec 5:0
žiakov. Zúčastnilo sa ho 8 Nižná - M.Medveckej 2:3
základných škôl z okresu
Tvrdošín. Družstvá boli roz- SEMIFINÁLE:
delené do dvoch skupín Nižná - GMH Trstená 7:0

FINÁLE:
Nižná - Zuberec 3:0
Konečná tabuľka:
1. ZŠ s MŠ Nižná
2. ZŠ Zuberec
3. ZŠ POH Trstená
Nižnú reprezentovali: Jozef
Suľa, Marcel Nakačka, Patrik Kozáčik, Adrián Záhora,
Peter Žák, Martin Kuboš,
Philip Ďuriník, Belopotočan
Dávid, Čuporák Timotej a
tréner Marián Klimčík.
Na fotke chýba Jakub Kepšta.
-mik-

Šach
V nedeľu 3. decembra 2017
sa uskutočnil jubilejný 10ty ročník vianočného šachového turnaja o putovný
pohár obce Nižná neregistrovaných
(rekreačných)
hráčov tejto ušľachtilej
hry, ktorá pomáha udržať
zdravú myseľ v pokročilom
veku. Na turnaji sa stretli
hráči rôznej výkonnosti.
Po

prezentácií

účastníkov vedúci turnaja
Ing. Michal Majerik a po
rozlosovaní sa hralo vylučovacím systémom podľa
umiestnenia z roku 2016,
takže vo finále ostalo 6 hráčov, ktorí hrali systémom
každý s každým. Do skončenia bolo podané občerstvenie, vyhodnotenie a
odovzdanie diplomov a
viacerých cien, ktoré boli
privítal zakúpené z prostriedkov

obecného úradu a tiež venované sponzormi, za čo
im ďakujeme. Osobitné
poďakovanie si zaslúži náš
najvytrvalejší sponzor pán
Milan Reguli za celých 10
ročníkov. Nezabudli sme
ani na tých, ktorí nás už navždy opustili a uctili sme si
ich minútou ticha.

pripravila útulné prostredie.
Umiestenie:
1 Britaňák Ján,
2 Kán Ľubomír,
3 Krčuška Jozef ,
4-5 Kuboš Jozef,
4-5 Šeling Pavol,
6. Kozáčik Štefan.

Tešíme sa na ďalších 10 roPoďakovanie patrí aj vedú- kov
-okcej pohostinstva, ktorá nám

Katarínsky bedmintonový turnaj detí 2017
V sobotu 25. novembra
2017 zorganizoval bedmintonový oddiel Nižná turnaj
detí v kategóriách:
Prípravka:
1-2 ročník dievčatá a chlapci, 3-4 ročník dievčatá a
chlapci, 5-6 ročník dievčatá
a chlapci, 7-9 ročník dievčatá a chlapci.

Bojovalo sa na dvoch kurtoch v telocvični ZŠ s MŠ
o každý bod a set. Hralo sa
na dva vyhrané sety. Všetci
žiaci hrali do 11 bodov…

Nižná opäť úspešná, získali sme 4 zlaté, 4 strieborné
a 1 bronzovú medailu. Po
odohraní všetkých zápasov
prišlo to najhlavnejšie odovzdávanie cien víťazom a
Turnaja sa zúčastnilo 34 všetkým zúčastneným hráhráčov z celej Oravy. Zo čom tradičná tombola.
Zákamenného, Tvrdošína,
Nižnej a Dolného Kubína.
-ko-

POZÝVAME

XX. Reprezentačný ples SNS

FLORBALOVÝ PLES V NIŹNEJ

19. január 2018 o 19:00
Rotunda

27. január 2018

FARSKÝ PLES

I. ZASADUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEľSTVA

26. január 2018

30. január

POPOLCOVÁ STREDA

FIT CLUB
chudneme, tvarujeme postavu, zabávame sa

14. február 2018

každý pondelok a stredu o 19:00
telocvičňa pod ZUŠ Nižná

SMS-KA
cvičenie pri problémoch s pohybovým aparátom

PAFKOVÁ
3. február 2017

každý utorok a štvrtok o 19:00
telocvičňa pod ZUŠ Nižná
nový záujemcovia na tel.: 0907 569 842

LYŽIARSKY PRECHOD SKORUŠINÁ

BIELA STOPA PRASATÍNA

február 2018

február 2018

VEREJNÉ LYŽIARSKE PRETEKY

MÍĽA PRE MAMU

marec 2018

12. máj 2018

Zmena termínov je vyhradená.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spoločenská rubrika občanov Nižnej a Zemianskej Dediny od 10. júla 2017 do 31. decembra 2017.

Linda Floreková
Martin Trošan
Matias Medvecký
Katarína Fabianová
Johana Adamcová
Juraj Kovalik
Matej Mišík
Linda Maškarová

Adam Knižacký
Tomáš Bača
Tomáš Kamody
Alica Čierna
Katarína Kristofčáková
Juraj Hruška
Lucia Krúpová

Alojz Michalec, 18.07. 2017, 82-ročný
Anna Žuffová, 02.08. 2017, 81-ročná
Mgr. Erika Regulyová, 26.08. 2017, 36-ročná
Martin Paľa, 13.09. 2017, 86-ročný
Ján Palko, 28.09. 2017, 74-ročný
Klement Latka, 09.10. 2017, 81-ročný
Milan Kováč, 27.10. 2017, 66-ročný
Elena Tyrolová, 29.10. 2017, 68-ročná
Milan Reguly, 09.11. 2017, 60-ročný
Mária Kubincová, 14.11. 2017, 86-ročná
Angela Šándorová, 27.11. 2017, 81-ročná
Ľudovít Drozd, 01.12. 2017, 82-ročný
Anna Poláková, 03.12. 2017, 78-ročná
Osvald Bednár, 11.12. 2017, 84-ročný
Ing. Ignác Moravec, 24.12.2017, 82 –ročný
Peter Tuka, 27.12.2017, 89-ročný

55 rokov
Abíková Monika
Adamčáková Iveta
PaedDr. Babinský Marián
Čierny Ivan
Dedinská Janka
Ing. Dedinský Stanislav
Domiňák Štefan
Drdaj Ivan
Dulková Mária
Kamody Miroslav
Kičinová Zuzana
Kováčik František
Kubošová Ľubica
Ing. Marasová Gabriela
Matys Marián
Miháľová Anna
Mikušovský Peter
Mišíková Daniela
Oršuliak Peter
Pažítková Anna
Ing. Staroň Milan
Šula Leonard
PaedDr. Ťapáková Iveta
Tuková Alena
Vlčák Jaroslav
Žuffová Anna
Žuffová Anna
60 rokov
Britanová Jaroslava
Cvancigerová Marta
Dedinský Jaroslav
Firicová Mária
Ing. Homola Ján
Hruboš Pavol
Karpeľ Ján

Mgr. Karpeľová Danuša
Kristofčáková Veronika
Kubalová Irena
Ing. Kurcinová Mária
Melková Antónia
Nákačka Jozef
Regulyová Magdaléna
Rošťáková Agneša
Šangala Milan
Šišilová Mária
Vasek Ľubomír
Žuffa Peter
65 rokov
Brunčáková Veronika
Domiňáková Anna
Froleková Anna
Homolová Antónia
Judiak Jozef
Kamodyová Daniela
Karpita Antonin
Kozáková Margita
Kuniak Ján
Latka Anton
Ing. Laurinčíková Alžbeta
Medvecká Viera
Mravcová Helena
Ing. Nákačková Jana
Nákačková Mária
Očenáš Ivan
Ostertagová Silvia
Piták Miroslav
Psotová Anna
Regulyová Ľubica
Švedová Alojzia
Trnavská Júlia
Tyrol Jozef

Ivan Kováč – Katarína Daňová
Peter Gašper – Júlia Pavlíková
Michal Zarevúcky – Mária Bugajová
Dávid Tuka – Veronika Jendroľová
Tomáš Bača – Veronika Vnenčáková
Jaroslav Damašek – Lívia Kovaliková
Marek Dedinský – Andrea Ondríková
Martin Barančok – Eliška Čavošová
Peter Tomiček – Jana Konečná
Ján Maňťo – Lucia Šmičeková
Adrián Malovaník – Martina Mikušová
Jozef Gabarík - Katarína Mačňáková
Vladislav Obecajčík – Jana Gašperová
Ján Suchanovský – Veronika Čuporáková
Daniel Melko – Miroslava Záhorcová
Martin Josef Bauer – Mgr. Helena Homolová

70 rokov

80 rokov

Bandík Karol
Bubliaková Antónia
Ďaďo Emil
Dulíková Anna
Griga Vladimír
Hrabovská Mária
Kocoň František
Kozáčik Štefan
Nákačka František
Očkajáková Elena
Pašková Viera
Regulyová Mária
Schelingová Marta
Tomagová Anna
Ing. Žuffa Jozef
Žuffová Marta

Ferjancová Božena
Janeková Helena
Mikušovská Štefánia
Ing. Pánči Emil
Pappová Mária
Polecová Mária
Semanová Mária
Stančeková Rozália
Švábova Júlia
Vangel Ján

75 rokov
Balažecová Matilda
PhDr. Brezovský Jozef
Džuganová Anna
Kubešová Eva
Medvecký Eduard
Motyčková Marie
Regulyová Augustína
Regulyová Jozefa
Šuliková Oľga
Virostková Augustína
Volnár Peter
Žemličková Valéria
Žuffová Alojzia

85 rokov
Branická Mária
Eckertová Jarmila
Ficeková Mária
Hettešová Marta
Chomová Vlastimila
Kleprlíková Mária
Lovichová Magdaléna
Mereššová Helena
Mikulajová Helena
Pazúriková Ľudmila
Vilčinský Bedrich
92 rokov
Šelingová Anna
93 rokov
Hrušková Anna
Suchánková Blažena
95 rokov
Papučíková Katarína

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

KRÍŽOVKA PRE ČITATEĽOV NIŽNIANSKYCH OZVIEN

Vylúštenie krížovky zasielajte na sefredaktor@nizna.sk. Do správy uveďte, prosím, svoje meno a adresu. Výherca obdrží od OcÚ vecnú odmenu. Znenie krížovky z čísla 2/2017 je:
„Dovtedy chodíme s krčahom po vodu, kým nieto na pivo“.
Výhercom sa stala: Katarína Valeková z Nižnej. Gratulujeme!
obec@nizna.sk

+421 43 5309 786

www.nizna.sk

