Občasník občanov Nižnej a Zemianskej Dediny
ročník XXXVI / číslo 3

www.nizna.sk

august - október 2018

V posledných dňoch sme si všetci zaspomínali na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami...
Sú tu komunálne voľby

Pltnícky deň

Ostražicu preskúmali archeológovia

Starostu a jedenástich poslancov obecného zastupiteľstva si
budeme voliť v štyroch volebných obvodoch. V posledných
komunálnych voľbách v roku
2014 hlasovalo za nové vedenie
obce 65.98% našich oprávnených
voličov.

Tvrdú prácu našich dedov či pradedov, vychýrených pltníkov, sme
si pripomenuli aj tento rok symbolickým splavom. Celodenné oslavy
sprevádzalo množstvo kultúrneho, ale aj športového programu.
K podujatiu sa pridružila aj oslava
60-teho výročia výroby prvého televízora v TESLE Orava.

Pri výskume pravekého hradiska
našli archeológovia z Oravského múzea mnoho starodávneho
materiálu. Medzi zaujímavé patria
kolové jamy a žliabky, ale aj množstvo keramiky, uhlíkov, zvieracích
kostí, či mazanice. Materiály budú
najbližšie mesiace skúmať v laboratóriách.
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Fotografiami do minulosti...
Práce na nižnianskom moste stále prebiehajú. My sme v archíve našli fotografiu z čias, keď sa odohrávala podobná
situácia - rozostavaný most v povojnových rokoch. Koláž dopĺňame snímkami Tesly Orava,
hotela Radar (dnes Arman) a výhľadom na Nižnú z časti Malá Orava.

foto archív: Miloš Žák
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Milí čitatelia,
Štvrťstoročie volebných nádejí
Príroda nám pripravila akúsi netypickú jeseň. Ak sa vyskytne aj na budúci,
prípadne ďalší rok, akoby nás ktosi zhora chcel varovať: Skúste konečne aj
netypicky voliť! Zbavte sa tárajov „vševedkov“, podvodníkov a inej pliagy!
Snáď sa na Slovensku nájde aspoň 150 poctivých a rozumných ľudí.
Aj v tomto roku sa zvolebnilo – aspoň na komunálnej úrovni. Keď sa pozrieme k bratom Čechom, zistíme zaujímavú skutočnosť. Čím väčšie mesto,
tým viac politikárčenia, nechutností, podivných straníckych zoskupení.
Neviem, ako to bude u nás, ale možno je istou výhodou, že sa ľudia v obci
poznajú a nenechajú sa oblafnúť nejakou postavičkou, no ani prívlastkom
„nezávislý“. Nech rozhodujú osobné kvality, múdrosť, čestnosť, neúplatnosť.
Som ďaleko od toho, aby som predpovedal okamžitý nástup nejakej žiarivej
budúcnosti. Čo už však ostáva človeku na staré kolená?
Snáď len kvapka nádeje.
-jb-

Redakčná rada -rrMgr.art. Eva R. Jandurová -ejrPhDr. Jozef Brezovský -jbIng., Mgr. Zita Bachanová -zibPrispievatelia
Mgr. Barbora Danielová -bdBožena Žuffová -bžD.Paľa -dpaMgr. Erik Vrábel -evIvan Opát –ioMgr. Juraj Bača -jubIng. Jaroslav Rosina -jrJUDr. Jozef Šveda -jošMgr. Ľubomír Ivan -ľiMgr. Mária Ďurecová -mďPaedDr. Mária Geschwandtnerová -mgMgr. Margita Kuchčáková -mkchMgr. Marián Klimčík -mikMgr. Marína Debnárová -mdMiloš Kuboš -mkbMiloš Žák - mžMgr. Monika Sabová -msIng. Tomáš Ferenčík -tfUčiteľky z materských škôl -uMŠ-

Foto: Karol Bača

Milí spoluobčania!
V snahe zlepšiť naše spoločné obecné noviny vás vyzývame, aby ste sa
zapájali do ich tvorby. Nižnianske ozveny sú hlavne o nás a pre nás, preto
radi uverejníme vaše podnety, postrehy, články či inú tvorbu. Príspevky zasielajte na sefredaktor@nizna.sk.
Podmienky uverejnenia príspevkov: text s nadpisom a menom autora textu
(v prípade titulu uveďte aj ten) v dokumente word. Obrázky, prosím, posielajte v originálnej kvalite, minimálne 1MG (formát jpg) z fotoaparátu, prípadne mobilného zariadenia a to v prílohe e-majlu. Fotky nijak neupravujte. Kto
by mal zároveň chuť prispievať pravidelne do novín a chcel by sa zúčastňovať na ich celkovej tvorbe, nech nás kontaktuje.
Uzávierka príspevkov do najbližšieho čísla je 14. 12. 2018, po tomto termíne
nebude možné prijať vaše príspevky.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Grafická úprava
Be Story - Terézia Drozdová
Tlač
ID Reklama s.r.o., Tvrdošín

Upozornenie!
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy príspevkov. Najmä textov, v ktorých
sa vyskytujú vulgárne slová, osočujúce údaje, gramatické chyby. Redakcia
tiež nezaručuje uverejnenie neaktuálnych článkov, informácií
a nekvalitných fotografií.
-rr-
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Pre obec chce pracovať 27 kandidátov
Už o pár dní, 10. novembra, pristúpime v poradí už k ôsmym demokratickým komunálnym voľbám. V Nižnej sa
o kreslo starostu obce zaujímajú dvaja kandidáti. Po tretíkrát kandiduje súčasný starosta Jaroslav Rosina ako
nezávislý. Protikandidátom mu je tiež nezávislý kandidát Martin Lukaščík, referent investičnej činnosti. Do poslaneckého zboru zasadne 11 kandidátov - tých si môžeme vybrať spomedzi 25 uchádzačov. Pozrite si ich prehľad:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nižná

Martin Lukaščík, Ing.,
31 r., referent investičnej činnosti, nezávislý kandidát

Jaroslav Rosina, Ing.,
54 r., starosta obce, nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Nižnej

Volebný obvod č. 1 (Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci)
1 ) Jana Černá, Mgr.,
60 r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka
2) Mária Habovštiaková, Mgr.,
55 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
3) Jozef Labdík,
46 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie

4) Martin Lukaščík, Ing.,
31 r., referent investičnej činnosti, nezávislý kandidát
5) Martin Nákačka, Ing.,
38 r., produktový manažér, nezávislý kandidát
6) Martin Žuffa,
32 r., informatik, nezávislý kandidát.

Volebný obvod č. 2 (Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci)
1) Jozef Daňo, Mgr.,
47 r., riaditeľ pobočky, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO)
2) Roman Kašuba, Mgr.,
45 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
3) Agáta Ličková,
52 r., zdravotná sestra, Kresťanskodemokratické hnutie

4) Tatiana Petrovičová, Mgr.,
50 r., SZČO, nezávislá kandidátka
5) Marek Reguly, Mgr.,
42 r., operátor, Kresťanskodemokratické hnutie
6) Jozef Virostko,
49 r., technik, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 3 (Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci)

1) Jaroslav Bača, Ing.,
42 r., vedúci predajne, nezávislý kandidát
2) Slávka Bandíková, Mgr.,
46 r., nezamestnaná, SMER – sociálna demokracia
3) Andrej Brčák,
34 r., SZČO, nezávislý kandidát
4) Rastislav Brčák,
42 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
5) Marek Bučka, Ing.,
46 r., obchodný manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
6) Anton Hlavaj,
50 r., technik, nezávislý kandidát

7) Tomáš Kachút,
35 r., stavebný technik, nezávislý kandidát
8) Ján Mišík,
47 r., robotník, Kresťanskodemokratické hnutie
9) Stanislava Opátová, PaedDr.,
52 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
10) Jaroslav Rosina, Ing.,
54 r., starosta obce, nezávislý kandidát
11) Tibor Šándor, Mgr.,
50 r. štátny zamestnanec, NÁRODNÁ KOALÍCIA
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Volebný obvod č. 4 (Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec)

1) Ján Bolibruch,
43 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
Pre voľby do orgánov samosprávy miest a obcí,
ktoré budú v sobotu 10.
novembra 2018 schválili poslanci OsZ v Nižnej
na rokovaní obecného zastupiteľstva 14. augusta
2018 4 volebné obvody.
Volebný obvod č. 1 - Malá
Orava, volia sa v ňom traja
poslanci
- zahŕňa ulice Družstevná,
Sama Chalupku, Za mostom, Orličie, Na Skalke,
Jána Hollého, Záhradnícka,
Gen. Štefánika, Tajovského, Kollárova, Jesenského,
Za Vŕškom, Na Ostrvke,
Šoltésovej, Podjavorinskej,
Vansovej, Pri rybníkoch,
Svrčková.
Volebný obvod č. 2 - Dom
Kultúry, volia sa v ňom štyria poslanci
- zahŕňa ulice Radlinského,

Mila Urbana, Partizánska,
Vintiška, Štúrova, Hviezdoslavova s.č. 23 - 56, s.č.
135, s.č. 150 - 177, s.č. 217,
Železničná, Tomanoczyho,
Kukučínova, Nová doba s.č.
502 – 505, s.č. 487, s.č. 489,
s.č. 491.

Vychádzajúc z aktuálneho vi a 11 novozvolených
počtu obyvateľov k 10. júlu poslancoch
Obecného
2018 má Nižná 3 973 oby- zastupiteľstva v Nižnej.
vateľov. Právo voliť, ktoré V posledných voľbách
prináleží občanom starším v roku 2014 si obyvateako 18 rokov, má v súčas- lia Nižnej vyberali z troch
nosti v Nižnej približne kandidátov. Komunálnych
3200 občanov. Ich hlasy volieb sa zúčastnilo 65.98%
budú 10. novembra, v čase oprávnených voličov.
Volebný obvod č. 3 - ZŠ od 7.00 – do 22.00 hod.,
s MŠ Nižná, volia sa v ňom rozhodovať
o starosto-rrtraja poslanci
- zahŕňa ulice Hviezdoslavova s.č. 179 – 200, s.č. 308 Volebná účasť v obci Nižná
- 350, Kolejákova, Mieru, Graf zobrazuje volebnú účasť v jednotlivých rokoch
Bernolákova, Hamuljakova,
Závodná, Matúškova, Hat100 %
talova, Nová doba s.č. 498- Rok
501, s.č. 482, s.č. 483, s.č.
485, s.č. 496, Lesná, Farka- 2006 66,70 %
šovského, Uhliská.
2010 66,20%
Volebný obvod č. 4 - Zemianska Dedina, volí sa 2014 66,00 %
v ňom jeden poslanec
- zahŕňa miestnu časť Zemianska Dedina.
Zdroj dát: Štatistický Úrad

Milí čitatelia,

zakotvuje Ústava Slovenskej republiky.

chceme sa Vám poďakovať za návrhy
a postrehy k novinám.
Veľmi sa tešíme z pozitívnych ohlasov najmä
na ich vzhľad či rozsah.
Tešíme sa aj z toho,
že si ich radi pozriete
na web stránke obce –
v porovnaní s minulými
rokmi stúpla ich sledovanosť dvojnásobne.

O právach na použitie
a umiestnenie erbu obce
však hovorí Štatút obce
Nižná, konkrétne Deviata
hlava § 27. Právo použiť a
používať erb obce je viazané na súhlas starostu
– ktorý sme my ako redakčná rada dostali. Ďalej
sa v bode 5 uvádza, že „Za
správne zaobchádzanie
s erbom obce a za jeho
ochranu zodpovedá tá
fyzická alebo právnická
osoba, ktorá ho použila
alebo používa.“ Z uvedeného teda vyplýva,
že jeho umiestnenie je
na rozhodnutí redakčnej
rady, čím sa neporušuje
žiadny predpis, či norma.

Radi by sme reagovali aj na pripomienku
k umiestneniu erbu
obce. Po konzultácii
s odborníkom môžeme potvrdiť, že na jeho
umiestnenie neexistuje právne záväzná norma. Tá je vytvorená len
pre štátne symboly, čo

2) Marián Bulla, Ing.,
56 r., živnostník, nezávislý kandidát

A čo sa týka pripomien-

ky k výberu fotografií
na titulnej strane Vás
ubezpečujeme, že noviny ako aj ich titulná strana majú pevnú štruktúru,
na základe ktorej sa titulné fotky striedajú podľa
priority obsahu. Na titulnej strane majú byť a sú
prezentované najväčšie
podujatia a udalosti, ktoré
sa v obci diali. Titulnú fotografiu vyberá redakčná
rada, pričom zohľadňuje
verejný záujem či napríklad aj návštevnosť daného podujatia.
A napokon sa vyskytla aj
otázka ku kvalite papiera
- konkrétne: „Aké sú náklady na jeden výtlačok - v tomto formáte tlače?“
Podľa cenového vyhod-

notenia
tlačiarenskej firmy zaplatíme
za kvalitu aktuálne
používaného papiera
pri 1400 výtlačkoch
48-stranového periodika o 60 eur viac. Teda
60 eur je cena za kvalitný novinový papier
pre všetkých oproti
obyčajnému.
Veríme, že aj toto vysvetlenie nás posunie
k ešte lepšej vzájomnej spolupráci a prinesie tak uznanie najmä tým z vás, ktorí sa
na ich tvorbe podieľate akýmkoľvek textom,
fotografiou či námetom.
Všetko dobré želá,
redakčná rada NiO
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutí starostu a poslancov obce od júla do októbra 2018
Uznesenie z V. zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
v Nižnej v roku 2018 konaného dňa 14. augusta 2018
v zasadačke OcÚ v Nižnej.
Schvaľuje:
Uznesenie č. 105/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Schvaľuje Návrhovú komisiu: Mgr. Jozef Daňo, Agáta
Ličková
Hlasovanie prítomní: 8 za: 8
proti: 0 zdržali sa: 0.
Uznesenie č. 106/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Schvaľuje Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie prítomní: 8 za: 8
proti: 0 zdržali sa: 0.
Uznesenie č. 107/2018
Obecné
zastupiteľstvo
v Nižnej Určuje a) V súlade
s § 11 ods. 3 písm. e) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov počet poslancov
Obecného
zastupiteľstva
v Nižnej na volebné obdobie
2018-2022, a to v počte 11, b)
V súlade s § 166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v obci
Nižná nasledovné volebné
obvody a počty poslancov
v nich: - volebný obvod č. 1
- Malá Orava, volia sa v ňom
traja poslanci a zahŕňa ulice
Družstevná, Sama Chalupku,
Za mostom, Orličie, Na Skalke, Jána Hollého, Záhradnícka, Gen. Štefánika, Tajovského, Kollárova, Jesenského,
Za Vŕškom, Na Ostrvke, Šoltésovej, Podjavorinskej, Vansovej, Pri rybníkoch, Svrčková, - volebný obvod č. 2
- Dom Kultúry, volia sa v ňom
štyria poslanci a zahŕňa ulice
Radlinského, Mila Urbana,
Partizánska, Vintiška, Štúrova, Hviezdoslavova s.č. 23
-56, s.č. 135, s.č. 150 - 177, s.č.
217, Železničná, Tomanoczyho, Kukučínova, Nová doba
s.č. 502 – 505, s.č. 487, s.č.

489, s.č. 491, - volebný obvod č. 3 - ZŠ s MŠ Nižná, volia sa v ňom traja poslanci a
zahŕňa ulice Hviezdoslavova
s.č. 179 – 200, s.č. 308 - 350,
Kolejákova, Mieru, Bernolákova, Hamuljakova, Závodná, Matúškova, Hattalova,
Nová doba s.č. 498-501, s.č.
482, s.č. 483, s.č. 485, s.č.
496, Lesná, Farkašovského,
Uhliská, - volebný obvod č.
4 - Zemianska Dedina, volí sa
v ňom jeden poslanec a zahŕňa miestnu časť Zemianska Dedina.
Hlasovanie prítomní: 8 za: 8
proti: 0 zdržali sa: 0.
Uznesenie č. 108/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Určuje V súlade s § 11 ods.
4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
vo volebnom období 2018
až 2022 vykonávanie funkcie
starostu obce v celom rozsahu – na plný úväzok.
Hlasovanie prítomní: 8 za: 8
proti: 0 zdržali sa: 0.
Uznesenie č. 109/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Určuje Na vylepovanie
volebných plagátov v obci
Nižná nasledovné miesta: a) vývesná skrinka pred
obecným úradom pri hoteli
ARMAN, b) vývesná skrinka oproti bytovke s.č. 777
pred obchodom JEDNOTA
na Malej Orave, c) vývesná
skrinka medzi obchodom
CBA-VEREX a ZŠ s MŠ na ul.

Nová doba, d) vývesná skrinka pri obchode MARVAS
na ul. Nová doba, e) vývesná skrinka pred kostolom v
Zemianskej Dedine f) panel
na vylepovanie plagátov pri
novinovom stánku pri budove dopravného inšpektorátu g) panel na vylepovanie
plagátov pri obchode COOP
Jednota na ul. Hviezdoslavova h) panel na vylepovanie
plagátov pri autobusovej zástavke na Malej Orave.
Hlasovanie prítomní: 8 za: 8
proti: 0 zdržali sa: 0.

OMAL Slovensko s.r.o., J.
Hertela 284/2, 028 01 Trstená, IČO: 367424 boli z vyššie
uvedených
nehnuteľností
vytvorené a rozdelené nasledovné nehnuteľnosti: - z
KN-E parcely 2899 vznikla
oddelením parcela: a) parcela KN-C 2898/21, trvalé
trávne porasty o výmere 822
m2 -z KN-E parcely 2899
a KN-E 2898/2 vznikla oddelením parcela: a) parcela
KN-C 2898/15, trvalé trávne
porasty o výmere 1 597 m2 -z
KN-E parcely 2898/2 vznikli
oddelením parcely: a) parcela KN-C 2898/20, trvalé trávne porasty o výmere 90 m2 b)
parcela KN-C 2898/19, trvalé trávne porasty o výmere 15
m2 -z KN-C parcely 2898/1
vznikli oddelením parcely:
a) parcela KN-C 2898/14,
orná pôda o výmere 57 m2
b) parcela KN-C 2898/13,
orná pôda o výmere 341 m2
c) parcela KN-C 2898/14,
orná pôda o výmere 39 m2
-z KN-E parcely 2898/3
vznikli oddelením parcely:
a) parcela KN-C 2898/16,
orná pôda o výmere 211 m2
b) parcela KN-C 2898/18,
orná pôda o výmere 635 m2
c) parcela KN-C 2898/17,
orná pôda o výmere 12 m2
-z KN-E parcely 2900 vznikla oddelením:
a) parcela KN-C 2900/2, orná pôda
o výmere 310 m2. -z KN-E
parcely 4054 vznikli oddelením parcely: a) parcela KN-C
4054/2, orná pôda o výmere 818 m2. b) parcela KN-C
4054/3, orná pôda o výmere
18 m2. V konaní ROEP bolo
okrem iného vydané rozhodnutie Okresného úradu Tvrdošín, katastrálny odbor, č.
C23/2015 zo dňa 15.12.2015,
kde sa konštatuje duplicitné
vlastníctvo k nehnuteľnosti
KN-C parc. č. 2898/1 a to v
prospech Cyrila Knižackého a obce Nižná. Duplicitné
vlastníctvo obmedzuje vlastníka takejto nehnuteľnosti
nakladať s takouto nehnuteľnosťou. Strany sa dohodli
túto duplicitu riešiť vzájomnou dohodou.

Uznesenie č. 110/2018
Obecné zastupiteľstvo A)
Berie na vedomie 1. Cyril
Knižacký, trvalým pobytom
.................... je vlastníkom nasledovných
nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú.
a obce Nižná: a) pozemku
KN-E parc. č. 2898/2, orná
pôda o výmere 1 258 m2 b)
pozemku KN-E parc. č. 2899,
trvalé trávne porasty o výmere 2 003 m2 c) pozemku
KN-E parc. č. 2898/1, orná
pôda o výmere 18 m2 d) pozemku KN-E parc. č. 2898/3,
orná pôda o výmere 9 915
m2 e) pozemku KN-E parc.
č. 2900, trvalé trávne porasty
o výmere 310 m2. 2. Obec
Nižná je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v k. ú. a obce Nižná pozemku KN-C parc. č. 2898/1,
orná pôda o výmere 5 462
m2. Geometrickým plánom
č.36742473-37/2018,
ktorý
vyhotovila spoločnosť GE- B) Súhlasí so zmenou Urba-
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nistickej štúdie obytnej zóny
Nižná – Sihoť tak, aby sa z nej
vypustila navrhnutá miestna
komunikácia – otočka na pozemku registra KN-C parcela č. 2898/3.
C) Súhlasí
so zápisom
geometrického plánu č.
36742473-37/2018 vyhotoveného GEOMAL Slovensko
s.r.o., J.Hertela 284/2, 028 01
Trstená, IČO:36742473 v ktorom už je vypustená navrhnutá miestna komunikácia
– otočka o výmere 588 m2
na pozemku registra KN-C
parcela č. 2898/3.
D) Schvaľuje z dôvodu výstavby verejných komunikácií a rozvoja lokality Sihoť
v súlade s aktuálnym Územným plánom obce zámer vyriešiť vlastnícke právo k pozemku registra KN-C parcela
č.2898/1, k.ú. Nižná v zmysle geometrického plánu č.
36742473-37/2018 vyhotoveného GEOMAL Slovensko
s.r.o., J. Hertela 284/2, 028
01 Trstená, IČO: 36742473
nasledovne: Obec Nižná
by sa stala výlučným vlastníkom: - pozemku registra
KN-C parcela č.2898/13,
orná pôda o výmere 341m2,
- pozemku registra KN-C
parcela č.2898/14, orná
pôda o výmere 57m2, - pozemku registra KN-C parcela č.2898/15, trvalé trávne
porasty o výmere 1597m2,
- pozemku registra KN-C
parcela č.2898/16, orná
pôda o výmere 211m2, - pozemku registra KN-C parcela č.2898/17, orná pôda
o výmere 12m2, - pozemku registra KN-C parcela
č.2898/19, trvalé trávne porasty o výmere 15m2, - pozemku registra KN-C parcela
č.2900/2, trvalé trávne porasty o výmere 310m2, Zároveň Cyril Knižacký, Hviezdoslavova 179, 027 43 Nižná by
sa stal výlučným vlastníkom:
- pozemku registra KN-C
parcela č.2898/21, trvalé
trávne porasty o výmere
822m2, - pozemku registra
KN-C parcela č.2898/20, trvalé trávne porasty o výmere 90m2, - pozemku registra KN-C parcela č.2898/12,
orná pôda o výmere 39m2,
- pozemku registra KN-C
parcela č.2898/18, orná
pôda o výmere 635m2, pozemku registra KN-C parcela č.4054/3, orná pôda

o výmere 18m2, - zostávajúcej časti pozemku registra
KN-C parcela č.2898/1, orná
pôda o výmere 5025m2, zostávajúcej časti pozemku registra KN-E parcela
č.2899, trvalé trávne porasty.

misiám na vyjadrenia s tým,
že o zrušení uznesenia č.
45/2018 sa bude hlasovať po
predložení stanovísk príslušných komisií ku tejto petícií.
Prítomní: 9.

Po podpísaní dohody o vyriešení vlastníckeho práva
k pozemku registra KN-C
parcela č.2898/1, k.ú. Nižná
by obec Nižná do výlučného vlastníctva nadobudla
pozemky o celkovej výmere
2543m2 a Cyril Knižacký, trvale bytom ..................... by bol
výlučným vlastníkom zostávajúcej časti pozemku registra CKN parcela č. 2898/1
o výmere 5064 m2.
Hlasovanie prítomní: 9 za: 9
proti: 0 zdržali sa: 0.

Uznesenie z VI. zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
v Nižnej v roku 2018 konaného dňa 18. septembra 2018
v zasadačke OcÚ v Nižnej.

Uznesenie č. 111/2018
Obecné
zastupiteľstvo
v Nižnej Berie na vedomie
Rozhodnutie starostu obce
o zmene rozpočtu č. 3/2018
zaslané poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky dňa 30.07.2018.
Prítomní: 8.
Uznesenie č. 112/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Berie na vedomie Informáciu o realizácií investičných a iných akciách v obci
k 30.6.2018 a pripravovaných
projektoch obce Nižná.
Prítomní: 8.
Uznesenie č. 113/2018
Obecné zastupiteľstvo Berie
na vedomie Kontrolu uznesení OcZ.
Prítomní: 9.
Uznesenie č. 114/2018
Obecné zastupiteľstvo Berie na vedomie Odpovede
na interpelácie.
Prítomní: 9.
Uznesenie č. 115/2018
Obecné zastupiteľstvo Ukladá Rozpracovať interpelácie
zo zasadnutia OcZ do úloh.
T: do 7 dní od zasadnutia Z:
zástupca starostu obce.
Hlasovanie prítomní: 9 za: 9
proti: 0 zdržali sa: 0.
Uznesenie č. 116/2018
Obecné zastupiteľstvo Berie
na vedomie Petíciu za zrušenie uznesenia č. 45/2018
o realizácii prepojovacej
cesty medzi ulicami Nová
doba a ZŠ s MŠ v Nižnej a jej
postúpenie príslušným ko-
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Uznesenie č.123/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Schvaľuje Zmenu rozpočtu obce Nižná rozpočtovým opatrením č. 05/2018.
Hlasovanie prítomní: 8 za: 8
proti: 0 zdržali sa: 0

Uznesenie č.124/2018
Obecné zastupiteľstvo A)
Schvaľuje z dôvodu výstavby verejných komunikácií a
rozvoja lokality Sihoť v súlade
s aktuálnym Územným pláSchvaľuje:
nom obce vyriešiť vlastnícke právo k pozemku registra
Uznesenie č.117/2018
KN-C parcela č.2898/1, k.ú.
Obecné
zastupiteľstvo Nižná v zmysle geometrickév Nižnej Schvaľuje Návrhovú ho plánu č. 36742473-37/2018
komisiu: Rastislav Brčák, Ing. vyhotoveného GEOMAL SloMarek Bučka.
vensko s.r.o., J. Hertela 284/2,
Hlasovanie prítomní: 6 za: 6 028 01 Trstená, IČO: 36742473
proti: 0 zdržali sa: 0
nasledovne: Obec Nižná by
sa stala výlučným vlastníUznesenie č.118/2018
kom: - pozemku registra
Obecné
zastupiteľstvo KN-C parcela č.2898/13,
v Nižnej Schvaľuje Program orná pôda o výmere 341m2,
zasadnutia obecného zastu- - pozemku registra KN-C
piteľstva.
parcela č.2898/14, orná
Hlasovanie prítomní: 6 za: 6 pôda o výmere 57m2, - poproti: 0 zdržali sa: 0
zemku registra KN-C parcela
č.2898/15, trvalé trávne poUznesenie č.119/2018
rasty o výmere 1597m2, - poObecné
zastupiteľstvo zemku registra KN-C parcela
v Nižnej A) Berie na vedomie č.2898/16, trvalé trávne poVykonanie inventúry majetku rasty o výmere 211m2, - poobce a správu o vykonanej zemku registra KN-C parcela
inventúre prednesenú p.An- č.2898/17, trvalé trávne ponou Hrnčiarovou, B)Schva- rasty o výmere 12m2, - poľuje Vyradenie majetku obce zemku registra KN-C parcela
podľa priloženej prílohy č.1 č.2898/19, trvalé trávne pov celkovej sume vyrade- rasty o výmere 15m2, - poného majetku vo výške 118 zemku registra KN-C parcela
069,98EUR.
č.2900/2, trvalé trávne poHlasovanie prítomní: 8 za: 8 rasty o výmere 310m2, Zároproti: 0 zdržali sa: 0
veň Cyril Knižacký, Hviezdoslavova 179, 027 43 Nižná by
Uznesenie č.120/2018
sa stal výlučným vlastníkom:
Obecné
zastupiteľstvo - pozemku registra KN-C
v Nižnej Schvaľuje Plnenie parcela č.2898/21, trvaprogramového
rozpočtu lé trávne porasty o výmere
obce k 30.6. 2018.
822m2, - pozemku registra
Hlasovanie prítomní: 8 za: 8 KN-C parcela č.2898/20, trproti: 0 zdržali sa: 0
valé trávne porasty o výmere 90m2, - pozemku regisUznesenie č.121/2018
tra KN-C parcela č.2898/12,
Obecné
zastupiteľstvo orná pôda o výmere 39m2,
v Nižnej Berie na vedomie - pozemku registra KN-C
Záznam hlavnej kontrolór- parcela č.2898/18, trvaky k hospodáreniu obce lé trávne porasty o výmere
k 30.6.2018.
635m2, - zostávajúcej časPrítomní: 8
ti pozemku registra KN-C
parcela č.2898/1, orná pôda
Uznesenie č.122/2018
o výmere 5025m2, - zostávaObecné
zastupiteľstvo júcej časti pozemku registra
v Nižnej Berie na vedomie KN-E parcela č.2899, trvalé
Záznam hlavnej kontrolórky trávne porasty. Po podpísaní
z kontroly zmlúv o nájme ne- dohody o vyriešení vlastnícbytových priestorov a z kon- keho práva k pozemku registroly úhrad nájomného za rok
2017.
Prítomní: 8
pokračovanie na str. 6
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tra KN-C parcela č.2898/1,
k.ú. Nižná by obec Nižná
do výlučného vlastníctva
nadobudla pozemky o celkovej výmere 2543m2 a Cyril
Knižacký, bytom Hviezdoslavova 179, 027 43 Nižná by
bol výlučným vlastníkom zostávajúcej časti pozemku registra CKN parcela č. 2898/1
o výmere 5064 m2,
B) Schvaľuje
Dohodu
o urovnaní uzavretú v zmysle ustanovenia §585 Občianskeho zákonníka medzi obcou Nižná, Nová doba 506,
027 43 Nižná, IČO:00314684
a Cyrilom Knižackým, bytom
Hviezdoslavova 179, 027 43
Nižná predmetom ktorej je
odstránenie duplicity a zosúladenie evidenčného stavu nehnuteľnosti zapísanej
na LV č.2621 – pozemku registra KN-C parcela č.2898/1
o výmere 5462m2, k.ú. Nižná
v súlade so znením uznesenia uvedeného v bode A) a
poveruje starostu obce podpísaním tejto dohody.
Hlasovanie prítomní: 8 za: 8
proti: 0 zdržali sa: 0
Uznesenie č.125/2018
Obecné
zastupiteľstvo
v Nižnej Schvaľuje Z dôvodu
vysporiadania ulice Generála Štefánika vrátane zeleného pása a chodníka kúpu: a)
pozemku zobrazeného ako
parcela reg. CKN č.2856/224,
druh: orná pôda o výmere
142m2 v cene 10EUR/m2 zapísaného na LV č.143, k.ú. Nižná, ktorého bezpodielovými
spoluvlastníkmi sú Marek
Záhora a manželka Martina
Záhorová rod.Zemančíková,
obaja bytom Gen. Štefánika
592, 027 43 Nižná, b) pozemku zobrazeného ako parcela
reg. CKN č.2856/276, druh:

zastavané plochy a nádvoria o výmere 139m2 v cene
10EUR/m2 zapísaného na LV
č.97, k.ú. Nižná, ktorého bezpodielovými spoluvlastníkmi
sú Daniel Hučala a manželka
Cecília Hučalová rod.Galová,
obaja bytom Gen. Štefánika
593, 027 43 Nižná, c) pozemku zobrazeného ako parcela reg. CKN č.2856/259,
druh: zastavané plochy a
nádvoria o výmere 135m2
v cene 10EUR/m2 zapísaného
na LV č.110, k.ú. Nižná, ktorého
podielovými spoluvlastníkmi
sú - v podiele 1/2 Marta Hettešová, bytom Gen. Štefánika
594, 027 43 Nižná, - v podiele
1/4 Ing.Bohumil Hetteš, bytom Medvedzie 128/5, 027
44 Tvrdošín, - v podiele 1/4
Henrieta Zápražná, bytom
Záhumenná 558/56, 900 26
Slovenský Grob, d) pozemku
zobrazeného ako parcela reg.
CKN č.2856/349, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 89m2 v cene 10EUR/
m2 a pozemku zobrazeného ako parcela reg. CKN
č.2856/348, druh: záhrada o
výmere 42m2 v cene 10EUR/
m2, obidva pozemky zapísané na LV č.127, k.ú. Nižná, ktorých bezpodielovými spoluvlastníkmi sú Dušan Meľko
a manželka Zuzana Meľková
rod.Cachovanová, obaja bytom Gen. Štefánika 595, 027
43 Nižná, e) pozemku zobrazeného ako parcela reg. CKN
č.2856/347, druh: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 125m2, zapísaného na LV
č.128, k.ú. Nižná, ktorého výlučným vlastníkom je Milan
Janček, bytom Gen. Štefánika
596, 027 43 Nižná, f) pozemku zobrazeného ako parcela
reg. CKN č.2856/346, druh:
záhrada o výmere 155m2 v
cene 10EUR/m2, zapísaného

na LV č.108, k.ú. Nižná, ktorého podielovými spoluvlastníkmi je - v podiele 4/6 Rozália Chomová, bytom Gen.
Štefánika 597, 027 43 Nižná,
- v podiele 1/6 Ing.Marián
Choma rod. Choma, bytom
Hrdinov SNP 5748/102,036
01 Martin, - v podiele 1/6
Ing.Lucia
Blašková
rod.
Chomová, bytom Strážna
12808/9H, 831 01 Bratislava
– Nové Mesto. Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva
do majetku obce hradí obec
Nižná.
Hlasovanie prítomní: 8 za: 8
proti: 0 zdržali sa: 0
Uznesenie č.126/2018
Obecné zastupiteľstvo Berie
na vedomie Kontrolu uznesení OcZ.
Prítomní: 8
Uznesenie č.127/2018
Obecné zastupiteľstvo Berie
na vedomie Odpovede na interpelácie.
Prítomní: 8
Uznesenie č.128/2018
Obecné zastupiteľstvo Ukladá Rozpracovať interpelácie
zo zasadnutia OcZ do úloh.
T: do 7 dní od zasadnutia Z:
zástupca starostu obce.
Hlasovanie prítomní: 8 za: 8
proti: 0 zdržali sa: 0
Uznesenie č.129/2018
Obecné zastupiteľstvo Berie
na vedomie Žiadosti občanov a právnických osôb.
Prítomní: 8
Uznesenie č.130/2018
Obecné zastupiteľstvo Berie
na vedomie A) Stanovisko
sociálno-zdravotnej komisie
ku petícií za zrušenie uznesenia č. 45/2018 B) Stanovisko
komisie pre rozpočet, finan-

cie a správu majetku obce
ku petícií za zrušenie uznesenia č. 45/2018 C) Stanovisko komisie pre rozpočet,
financie a správu majetku
obce ku žiadostiam občanov
a právnických osôb.
Prítomní: 8
Uznesenie č.131/2018
Obecné
zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zámer predať
obecný pozemok parcela
reg. CKN č.415/2 o výmere
148m2, druh: orná pôda, k.ú.
Nižná Mgr.Márii Droppovej,
Štúrova 434, 027 43 Nižná
v cene 3,50EUR/m2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Dôvod
hodný osobitného zreteľa:
Pozemok parcela reg. CKN
č.415/2 bol v minulosti obcou
odkúpený pod plánovanú
miestnu komunikáciu, ktorej
výstavba sa nezrealizovala.
Všetky ostatné takto vykúpené pozemky v tejto lokalite boli už pred desaťročiami
vysporiadané a obec už nie
je ich vlastníkom. Žiadateľka je potomkom pôvodných
vlastníkov, ktorí tento pozemok predtým ako ho nadobudla obec vlastnili. Žiadateľka sa o tento pozemok
dlhodobo stará a užíva ho.
V súčasnosti tento pozemok
je pre obec neupotrebiteľný
nakoľko jeho umiestnenie a
tvar neumožňuje jeho samostatné využitie na iné účely a
potreby obce.
Hlasovanie prítomní: 8 za: 8
proti: 0 zdržali sa: 0
Viac informácií na stránke
obce www.nizna.sk.

-jr- | -još-

Aj seniori sa vedia zabávať
Strieborná generácia - to
sme presne my seniori, ktorí sa vieme zabávať.
Stretávame sa na rôznych
kultúrnych či športových
podujatiach. Takým bolo
aj naše okresné stretnutie
jednoty dôchodcov, ktoré sa uskutočnilo 13.októbra 2018 v športovej hale

v Podbieli. Prišlo nás 176
z Nižnej, Trstenej, Tvrdošína, Habovky a Podbiela.
Pozdravili nás aj primátorka
a starostovia samospráv.
Veľmi nás potešilo, že nás
prišla pozdraviť naša županka Mgr. Erika Jurinová.
V kultúrnom programe vy-

stúpili spevácka skupina
Senková z Podbiela, Ostražica z Nižnej a žiačky Malatinkové a Bulová z Podbiela.

listom odmenila všetkých,
ktorí nás úspešne reprezentovali na krajských a celoslovenských podujatiach.

Naše posedenie sme zaPredsedníčka okresnej or- vŕšili ako ináč pohybom pri
ganizácie Mgr. Mária Ďu- dobrej hudbe Lukáša Korrecová vyhodnotila akcie čušku.
za celý rok a ďakovným
-bž- | -mď-
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Otvorili náhradný most
Zástupcovia zhotoviteľa stavby rekonštrukcie mosta a polície otvorili v piatok 24. augusta náhradný most na hlavnom ťahu. Slovenská správa ciest následne začala s búraním starého mosta, ktorý bol v havarijnom stave.
nákladnú dopravu. V nižnej
preto vznikajú rozsiahle kolóny.
Niektorým obyvateľom sa
náhradné premostenie nepáči, pretože na ňom chýba chodník pre chodcov.
Dopravná tabuľa ich informuje o tom, že majú použiť
lávku.
Stavbu má pod palcom
spoločnosť Váhostav a
podľa Správy ciest len vybudovanie
náhradného
premostenia stálo viac ako
pol milióna eur.
Vodiči a občania musia
s obmedzeniami vydržať
do začiatku júla budúceho
roka. Podľa zmluvy o dielo
Havarijný stav mosta v Niž- žívajú autá a najmä tranzit a premávku riadia sema- by mal byť dovtedy nový
nej vyhlásili ešte minulý rok smerujúci do Poľska. Ná- fory. Prejazd je povolený most dokončený.
-rrvo februári. Denne ho vyu- hradný most jednoprúdový bez obmedzení, teda aj pre

Na dokončenie oravskej R3-jky čakáme už roky.
NDS aktuálne vyhodnocuje cenové ponuky
Národná diaľničná spoločnosť aktuálne vyhodnocuje cenové ponuky na stavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín Nižná. V súťaži padla jedna námietka. Zhotoviteľa diela by mohli diaľničiari oznámiť koncom roka. Úsek nemôže
byt financovaný z európskych peňazí pre blízkosť kysuckej D3. Peniaze na výstavbu tak pôjdu
zo štátneho rozpočtu. Predpokladaná hodnota je 75 miliónov eur.
Úsek Tvrdošín - Nižná má
právoplatné stavebné povolenie niekoľko rokov
a súťaž na zhotoviteľa je
vo finále. Na dokončenie
oravskej R3-jky čakajú obyvatelia už roky:
„Je tu veľmi hustá premávka, mal sa robiť obchvat,
dlhé roky je odsúvaný. Dúfajme, že keď sa ten vybuduje, premávka sa zlepší,
lebo zatiaľ je neskutočná.“
„Obchvat je potrebný, lebo
sa tu za prácou veľmi cestuje“ , konštatujú.
4 a pol kilometrový úsek

má po dokončení odľahčiť
frekventovanú tepnu v Tvrdošíne. Denne tadiaľ prejde
viac ako 13 tisíc vozidiel.
Predpokladaná
hodnota
zákazky je 75 miliónov eur,
všetky predložené ponuky
sú však nižšie. „V prípade,
že voči vyhodnoteniu nebudú uplatnené revízne
postupy, teda námietky,
Národná diaľničná spoločnosť plánuje uzatvoriť
so zhotoviteľom zmluvu
o dielo do konca tohto
roka,“ uviedla hovorkyňa
NDS Michaela Michalová:

nom profile. Nepomôže
však obyvateľom viacerých
obcí, cez ktoré bude tranzit naďalej prechádzať. Zaťažená bude aj Nižná, kde
úsek končí a aktuálne sa
opravuje aj most. „Pre obec
Nižnú to význam nemá
v tom zmysle, že pred obcou sa tým pádom urobí
určitý lievik a doprava pôjde tak či tak cez obec Nižnú,“ skonštatoval prednosta obecného úradu Jozef
Šveda.

venosti a nie na základe
dôležitosti. // V susednom
regióne Kysúc ide rovnobežne podobný ťah na Poľsko, využíva ho tranzit, má
vyššiu intenzitu dopravy a
nie je dobudovaný. Ak by
sa dobudovala D3, oravská
R3 by sa odľahčila. Diaľnicu
okolo Čadce začali stavať
vlani, dobudovať by ju mali
do roku 2020. Stále sú však
dva úseky okolo Kysuckého Nového Mesta, na ktorých sa ani nepracuje. Aj
preto sa tam denne tvoria
Útvar Hodnoty za penia- viac ako hodinové kolóny.
ze kritizuje, že tento úsek
-md- | -rrObchvat bude v polovič- vybrali na základe pripra-
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Bezplatnú WiFi na verejných priestranstvách
môže mať väčšina obcí na Slovensku
Bratislava, 31. augusta 2018 - Väčšina slovenských miest a obcí má možnosť získať pre svojich obyvateľov a návštevníkov bezplatný prístup na internet. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) im poskytne peniaze na zabezpečenie a technické vybavenie bezplatného internetu. Projekt WiFi
pre Teba prinesie slovenským mestám a obciam po celom Slovensku bezplatné internetové zóny umiestnené
na verejných priestranstvách.
Pripojenie sa na internet
je dnes nevyhnutnosťou.
Bezplatná WiFi sieť uľahčí
ľuďom život a prinesie obyvateľom Slovenska možnosť pripojiť sa pohodlne a
rýchlo na internet. „Takisto
umožní v malých obciach
napríklad študentom, ktorí
si nemôžu dovoliť platiť veľký dátový paušál, aby sa na
verejných priestranstvách
pripojili na internet so svojim mobilným telefónom
či tabletom,“ vysvetlil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard
Raši s tým, že im to pomô- ničí, čo prispeje napríklad k
že vo veľa veciach, naprí- rozvoju turizmu.
klad sa budú môcť pripraviť
V prvom rade je dôležité,
do školy.
aby mestá a obce zareaHlavným cieľom projektu govali na vyhlásenú výzvu,
WiFi pre Teba je predovšet- cez ňu budú žiadať o fikým poskytnúť bezplatný nancie na bezplatnú WiFi
Peniaze
poputujú
internet obyvateľom a ľu- sieť.
ďom, ktorí si nemôžu dovoliť z eurofondov – z Operačpripojenie vo svojej domác- ného programu Integrovanosti. „WiFi sieť ľudia nájdu ná infraštruktúra. Bezplatv centrách komunitného ži- ný internet sa tak dostane
vota, ako sú námestia, par- k niekoľkým stovkám naky, knižnice či múzeá. Pe- šich miest a obcí. Celkovo
niaze získajú mestá a obce je na projekty vyčlenených
na technické vybavenie, a z eurofondov 10 miliónov
teda na nákup a inštaláciu eur. Uzávierka prvého kola
WiFi routerov,“ poznamenal výzvy je indikatívne plánovicepremiér. Internet bude vaná na 13. novembra tohslúžiť aj návštevníkom miest to roku. Výzva, do ktorej sa
a obcí, ako je bežné v zahra- treba prihlásiť, je zverejnená

na stránke www.vicepremier.gov.sk. Na bezplatnú
WiFi môžu žiadatelia získať 15-tisíc eur. O finančnú podporu môžu žiadať
mestá a obce zo všetkých
krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja.
Žiadatelia však musia svoje
projekty spolufinancovať,
a to vo výške päť percent
z celej sumy projektu, čo
pri 15-tisícových dotáciách
ale predstavuje maximálne
750 eur. Podmienkou je i to,
že rýchlosť pripojenia na internet musí byť minimálne
30 MB/sekundu, platiť si ho
musia obce.
ÚPVII chce starostov a primátorov čo najmenej za-

ťažiť byrokraciou. Keď sa
starosta prihlási pomocou
svojho eID do systému
ITMS, veľa údajov v žiadosti mu systém automaticky
vyplní. „Po úplne prvýkrát
je pre žiadateľov pripravený
už vyplnený vzor žiadosti, ako aj súťažné podklady
pre verejné obstarávanie
vrátane technických parametrov, ktoré sa týkajú WiFi
siete a prístupových bodov,“
uviedol Richard Raši.
Spolu s výzvou úrad zverejnil aj vzorovú žiadosť
o financie spolu s podrobnými inštrukciami, ako majú
záujemcovia svoje žiadosti
vypĺňať, aby neurobili chybu a k internetu pre svojich občanov sa dostali čo
najľahšie. V prípade potreby
im pomôžu aj Informačno
- poradenské centrá, ktoré
sú v každom krajskom meste. V nich sú k dispozícii vyškolení pracovníci, ktorí radi
poradia a pomôžu.
Zdroj:
Úrad podpredsedu
vlády SR pre investície
a informatizáciu
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Oslávili sme 60. výročie od spustenia sériovej
výroby televízorov
Závod Tesla Orava sa stal v minulom režime najväčším výrobcom televízorov v Československu a patril k významným zamestnávateľom. Podnik zmenil životy tisícok Oravcov. Obec Nižná si k tomuto výročiu pripravila výstavu
televízorov. Prišli aj zamestnanci, ktorí v tomto závode začínali.
Píše sa dvadsiaty september 1956 a závod na výrobu
ľanového plátna sa preorientoval na výrobu televíznych príjímačov. O dva roky
na to sa v Nižnej na Orave
spustila sériová výroba televízorov. Prvým vyrobeným kusom bol prijímač
Mánes. Aj keď jeho uhlopriečka merala len 36 centimetrov, na pohľad vyzeral
ako poriadny kus nábytku.
„Pre ľudí, ktorí montovali
televízne prijímače to bol
ako malý technický zázrak“,
spomína bývalý technický
námestník Tesly Orava Ladislav Ďuroška.
Podnik Tesla Orava sa na
dlhé roky stal najväčším výrobcom televízorov v bývalom Československu. Viac
ako tri štvrtiny produkcie
fabrika predávala v Česku.
Televízory sa však predávali
aj na poľskom, či gréckom
trhu. Zamestnanci oravskej
Tesly zaúčali aj pracovníkov v Egypte. „Najväčší rozmach mala v rokoch
1972-73, kedy vstupovali
do výroby už aj farebné televízne prijímače a potom
bolo obdobie rokov osemdesiatych, kde už fabrika
mala počet zamestnancov 8000“, dopĺňa Ladislav

la. Ako dodáva p. Ďuroška:
„Posledný televízor sa vyrobil pod firmou OTF – 1995 a
už potom sa ten útlm blížil
k nule a zanikali teda aj divízie a fabrika v roku 2000.“
Práve 60 rokov od spustenia sériovej výroby, pripravili bývalí zamestnanci výstavu. Tú oficiálne otvorili
v utorok 28. augusta 2018 v
Dome kultúry v Nižnej.

V utorok 28. augusta 2018 bola oficiálne otvorená výstava v Dome kultúry v Nižnej pri príležitosti 60. výročia
výroby prvého televízora v Tesle Orava v auguste 1958.
foto: Zuzana Žáková
Ďuroška.
Podnik tak patril v čase svojej expanzie k najväčším
zamestnávateľom v krajine. Bývalá zamestnankyňa
Tesly Orava Janka Cabadová na smeny spomína
takto: „V Tesle sa pracovalo
výborne, bola to obrovská
fabrika s obrovskými možnosťami. So zábavou aj kultúrou.“

sme v 57 roku. Začali sme
s Teslou a s Teslou sme aj
skončili. My sme išli do dôchodku a Tesla sa rozsypala“, spomína zas bývalý
vedúci dispečingu v Tesle
Milan Lajmon.

V 90-tych rokoch predaj
postupne viazol a fabrika
technologicky zaostávala
za zahraničnou konkurenciou. V roku 2000 vyhlásil Krajský súd v Banskej
„Patrím medzi prvých ab- Bystrici na firmu konkurz,
solventov učilišťa. Začali z ktorého sa nespamäta-

„Sú tu prvé televízory ako
ten Mánes, Kriváň a posledné, keď už išla Tesla do konkurzu. Je tu okolo 70 kusov“,
uviedol spoluautor výstavy
Jaroslav Štefuliak.
V Nižnej sa vyrábali aj multifunkčné zariadenia. Výstava ponúkla napríklad aj zaujímavý kúsok z roku 1960.
Ide o televízny prijímač,
ktorý zároveň poslúžil v domácnostiach ako kus pekného nábytku - obsahoval
gramofón, rádio a televízor.
V nižnianskej Tesle sa počas 42 ročnej výroby televízorov
vyprodukovalo
takmer 12 miliónov televízorov, z toho viac ako 3 milióny farebných.
-ev- | -rr-
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„Varúúúúj!“ Alebo Pltnícky deň v Nižnej
Na Orave sa pltníctvom živilo niekoľko stoviek rodín. Najväčší rozmach zažívalo v 18 a 19. storočí. Hlavnou úlohou
pltníkov bola preprava dreva. V našej obci si symbolickým splavom pripomíname toto povolanie od roku 1992.
hlavne Margita a Besná
pod Strečnom“, hovorí historik Marek Reguly.
„Bola to tvrdá práca, veľa
ľudí zahynulo aj na Orave aj
na Váhu. A boli to dosť nešťastné situácie čo sa stali,
to ozaj,“ zaspomínal pltník
Kičin.
Aj preto si pltníci spríjemňovali svoju namáhavú prácu
hudbou. Nielen počas stavania pltí, ale aj počas plavby si spievali pesničky. Otec
ma naučil takú pesničku,
keď som bol malý: „Aj ja som
pltníček nebojím sa, príde
veľká voda, obránim sa a ja
si založím hore veslo, aby
ma popod mlyn nezanieslo“,
pospevuje pltník Kičin.
Pltnícka práca sa začínala v lese. Chlapi sťahovali
stromy k brehu rieky a šúpali z nich kôru. Brvná zbíjali k sebe a tak stavali plte.
Až potom nakladali dosky,
šindle, kamene, či ľanové
vlákna, ktoré zvážali po rieke Orava, Váh a Dunaj až
do Budapešti.

dovážala kamenná soľ, tá
sa takisto pltila a prevážala
sa na pltiach ďalej na ďalšie
panstvá, ale aj na dolnú zem
do rôznych miest a obcí“,
uvádza k pltníctvu etnografka Oravského múzea Elena
Beňušová.

Pltníctvo na Orave začínalo
v 17. storočí. Okrem rôznych
„A keďže cez Oravu viedla stavebných materiálov, či
dôležitá obchodná cesta, výrobkov z kravského mlietak ako vieme z Poľska sa ka, pltníci splavovali najmä

drevo. „Oravský komposesorát podpísal 20-ročnú
zmluvu s firmou Popera
vo Viedni a priemerne sa
tam vyvážalo, pltilo okolo
71-tisíc metrov kubických
dreva“, dodáva Beňušová.
Toto povolanie patrilo medzi
nebezpečné
práce.
Na pltníkov počas cesty
striehli rôzne nástrahy. „Najčastejšie to boli skaly vyčnievajúce z rieky, boli to

Keď pltník splavil svoju cestu, plť opäť rozobral
na drevo, ktoré predal. Naspäť domov sa vracal najčastejšie pešo. Pltníci sa po
rieke Orava splavujú dodnes.
Teraz je to však skôr turistická atrakcia. Z ťažkej pltníckej
práce starých otcov sa tak
dnes stala skôr romantika. A
v našej Nižnej aj príležitosť
na stretnutia, spomienky a
oslavy.
-ev-

Najpopulárnejšia akcia našej obce - tradičný Pltnícky deň, sa tento rok konala už po XXVI raz. Udalosť,
na ktorej spomíname na dávnu či nedávnu minulosť je vždy niečím iná. Tento rok okrem každoročných sprievodných
akcií občanov prekvapila eko novinka.
Sobota 18. august. Krásne
letné počasie bolo ideálnym dňom pripomenúť si
tvrdú prácu našich dedov a
pradedov, vychýrených pltníkov. Na ich počesť a pamiatku aj tento rok odštartoval tradíciou stavania plte
na brehu rieky pri plavárni.
Za sprievodu ľudovej hudby
a tanca folkórnych súborov FS Oravan a FsK Nižná
Ves z Nižnej, išlo stavanie
drevenej plte nižnianskym
pltníkom od ruky. A tak už
na pravé poludnie stála
na vode plť. Svojím odbitím
sa symbolicky splavila dva
kilometre po rieke Orava.

Oslavy s bohatým programom pokračovali na štadióne. Odštartoval to futbalový turnaj „O pohár pltnice“.
Ďalšími športovými akciami
bola Cyklistická pltnícka časovka a Pltnícky miniduatlon. O zábavu nebola núdza.
Pre návštevníkov boli pripravené vystúpenia sokoliarov
Kráľa Svätopluka z Banskej
Bystrice, výstava poľovníckych trofejí, či ukážka profesionálneho požiarneho útoku DHZ Nižná, DHZ Mszana
Dolná a OR Hazz Dolný
Kubín. O klasickú ľudovú
atmosféru sa svojimi vystúpeniami postarali deti Nižná

Ves a FsK Nižná Ves, FS Sko- ľudová veselica s hudobnýrušina a FS Oravan Senior. mi skupinami Rafael Music
V nočných hodinách začala Band (Haviřov CZ) a Porúbka
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z Liptovskej Porúbky.
Tento ročník bol výnimočný
aj oslavou 60-teho výročia
výroby prvého televízora
v TESLE Orava. Svojím príhovorom nás do čias minulých zaviedol pán starosta.
Na večer bola pripravená
video - prezentácia, ktorá
tiež priblížila obecný život
v začiatkoch fungovania najväčšej fabriky na výrobu televízorov a pohľad na Teslu
samotnú.

– „Držím sa hesla, najlepšia
bola Tesla“, ktoré boli k zakúpeniu. Tí z vás, ktorí máte
záujem, tričká sa ešte dajú
kúpiť na obecnom úrade
u pani Kabáčovej.

nícky deň bola tak prvá ak- pri
ďalších
cia, kde sa tieto poháre vy- v obci.
užili, no budú sa využívať aj
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udalostiach
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A napokon, Nižná myslí
ekologicky! Ako jedna z prvých obcí na Orave prišla
so zavedením vratných
plastových pohárov známych ako Nicknack s potlačou obecného erbu. Vypožičaný pohár za 1 euro,
tak občan použil viackrát a
K príležitosti tohto výročia, po skončení podujatia ho
obec Nižná vydala špeciál- mohol vrátiť, alebo si ho
nu edíciu tričiek Tesla Orava ponechať na pamiatku. Plt-

Pltnícka časovka.
Cykloklub Nižná v spolupráci s Obecným úradom
v Nižnej usporiadal v rámci Pltníckych dní časovku
na 600 m pre všetky vekové
kategórie. Športová tradícia,
ktorá vznikla pred 24 rokmi
na počesť šesťstého výročia prvej písomnej zmienky
o našej obci.

Bolo úžasné sledovať rivalitu súťažiacich, hlavne
v detských kategóriách, ktorí bojovali o každú desatinu
sekundy. Trošku nás však
zamrzelo, že ,,doprovod,,
súťažiacich detí - rodičia
a známi - vedeli povzbudiť
na trati len tých svojich.
Hoci potlesk a povzbudenie
by si zaslúžilo každé dieťa,
ktoré sa odhodlalo súťažiť
a dorazilo do cieľa. Asi žijeme fakt zvláštnu dobu, keď
nad všetko je úspech jednotlivca.
-io- | -mkb-

Za ideálneho počasia sa
na štarte registrovalo vyše
stovky pretekárov v 22 kategóriách od najmladších
predškolákov /4 -5 roční/ až po ultra-veteránov / Tretí ročník Pltníckeho miniduatlonu je za nami.
nad 60 rokov/.
Trasa
tradične
viedla
po uliciach Nižnej, na ktorej pretekári museli zdolať
dve nebezpečné miesta pred hotelom Arman.
Najmä mladší borci to v zákrutách ,,napálili,, nad svoje
možnosti, takže zdravotníci mali o prácu postarané.
Našťastie len v jednom prípade.

Aj tento rok nadšenci
zo Športového klubu ORAVAMAN, usporiadali pre deti,
v rámci 24. ročníka PLTNÍCKEHO DŇA, Pltnícky miniduatlon. Preteky boli určené
pre deti vo veku od dvoch
do pätnásť rokov a zúčastnilo sa ho celkom 75 detí.
Organizátori sa stretli o 8.00
hod. pred pizzeriou „Pamp“

a v priebehu tridsiatich minút stáli stany aj cieľový oblúk, bol vyznačený priestor
pre divákov, pripravené
ozvučenie a samozrejme
označené a vytýčené jednotlivé trate – preteky sa
mohol začať.
Pltnícky miniduatlon sa
uskutočnil za príjemného
slnečného
počasia
na autobusovom nástupišti a
v jeho okolí. Prví „nedočkaví“ pretekári spolu s rodičmi
a blízkymi príbuznými prišli
na registráciu miesto na deviatu hodinu, už pred pol deviatou. Registrácia prebehla
bez komplikácií a tak presne
podľa harmonogramu sme
o pol desiatej urobili výklad
trate a odštartovali prvú kategóriu pretekárov – tých
najmenších, dvoj až trojročných s asistenciou rodičov.
Nasledovali kategórie štvor
až šesťročných detí,
žiakov 1. a 2., 3. a 4., 5. a 6. a 7.
až 9. ročníka. Preteky prebiehali vo veľmi príjemnej
atmosfére za hlasného povzbudzovania prítomných

rodičov, starých rodičov, súrodencov, kamarátov, alebo
len tak sa prizerajúcich okoloidúcich.
Po skončení každej kategórie dostali všetky deti účastnícku medailu, diplom a
nechýbali ani sladkosti. Prví
traja pretekári v každej kategórii boli ocenení diplomom, medailou a vecnými
cenami.
Naše poďakovanie za výbornú organizáciu patrí
B. Žuffovej, J. Žuffovi st.,
J. Žuffovi ml. R. Cvoligovi,
J. Juriňákovi, J. Juriňákovej,
A. Matysovej, Z. Paľovej,
Z. Bachanovej,
M. Frankovi, J. Veselej, P. Veselý,
H. Bachyncovej,
S. Bachyncovi a malej zapisovateľke S. Matysovej.
Poďakovanie patrí taktiež
Obecnému úradu Nižná za
finančnú podporu, pánu Jánovi Daňovi za poskytnutie
priestorov pizzerie a jej priľahlého okolia, ako i firmám
Oravan a EBEKO.
-dpa-
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Školský rok sa začal aj pre 38 prvákov
Po
dňoch
strávených
u starých rodičov, pobytoch
pri mori alebo v horách,
po dňoch v letných táboroch alebo chvíľach, ktoré
môže poskytnúť len bezstarostné leto, sa stretli
žiaci, rodičia a učitelia
v pondelok 3. septembra
na slávnostnom otvorení
školského roka 2018/2019.
Už v ranných hodinách
začali deň sv. omšou a
následne
spoločným
programom pred bránami
základnej školy. Žiakov, rodičov i zamestnancov školy
privítal riaditeľ školy a starosta obce.
Oproti minulému školskému roku stúpol počet žiakov v základnej škole z 378
na 384. Osobitná pozornosť bola venovaná novým
žiakom z Podbiela a Krivej,
ale pekne boli privítaní aj
tí najmenší, budúci školáci.
Do prvého ročníka nastúpilo 38 žiakov - 13 chlapcov a 25 dievčat. Ich prvé
kroky v školskom prostredí
sprevádzajú v 1. A PaedDr.
Stanislava Opátová a v 1.B.
Mgr. Zuzana Paľová. Dvaja najodvážnejší: Kristínka
Holubčíková a Danko Kristofčák sa hneď aj predstavili milou básničkou. Záver
prvého školského dňa sa
odohrával v triedach, kde
sa žiaci navzájom podelili
so svojimi prázdninovými
zážitkami a oboznámili sa
s organizáciou vyučovania.

nepedagogických zamest- kovej výške cca 160 000€.
nancov.
Vďaka tomuto projektu a
vybaveniu školy modernýV školskom klube detí sme mi učebnými pomôckami
otvorili 2 oddelenia s 52 bude vyučovanie pre žiažiakmi. V tomto školskom kov zaujímavejšie a pútaroku prevádzkujeme aj ran- vejšie.
ný školský klub, ktorý bude
dostupný v čase od 06.30 – Rekonštrukčné práce sa
07.40 hod.
realizovali aj cez prázdniny

-ľi- | -zib- Obdobie letných prázdnin
je časom, kedy sa na škoZačali aj škôlkári
lách môžu vykonávať potrebné údržbárske a rekonV materskej škole MŠ Nová štrukčné práce. V základnej
Doba sa vyučuje v dvoch škole boli kompletne pretriedach, kde je prihláse- robené chlapčenské sociných 44 detí. V troch trie- álne zariadenia, ktoré boli
dach sa učia deti v MŠ Or- na konci školského roka
ličie, kde je prihlásených v havarijnom stave. Vyma62 detí. Výchovnú činnosť ľovali sa priestory oboch
bude zabezpečovať 10 pe- šatní, ktoré boli v nevyhoCelkovo sa na prvom stup- dagogických zamestnan- vujúcom stave.
ni vyučuje v 8 triedach cov a 3 nepedagogickí zaa na druhom stupni v 11 mestnanci.
triedach. Výchovno-vzdelávací proces v základnej V novom roku sa obnovia
škole zabezpečuje 28 pe- odborné učebne
dagogických zamestnancov. Integrovaným žiakom V tomto školskom roku sa
sa bude naďalej venovať bude na škole realizovať
špeciálny pedagóg a dve úspešný projekt ,,Zlepasistentky
financované šenie technického vybazo štátneho rozpočtu a 4 venia odborných učební
asistentky, ktoré sme mohli na Základnej škole s mazamestnať vďaka úspešnej terskou školou v Nižnej“.
realizácii projektu ,,Zvýše- V rámci tohto projektu budú
nie inkluzívnosti a rovnos- na škole vybavené moderti príležitostí pre všetkých nými učebnými pomôckažiakov ZŠ v Nižnej“ finan- mi odborné učebne fyziky,
covaného z EÚ. O čistotu techniky, chémie a biológie
a údržbu školy sa stará 8 a počítačové učebne v cel-

Riaditeľ školy Mgr. Ľubomír
Ivan do nového školského
roka zaželal: „Všetkým žiakom hlavne veľa zdravia.
Želám im, aby našli v sebe
zapálenie a chuť spoznávať, experimentovať a tvoriť.
Aby vedeli rozoznať dobro
od zla. Aby svoju energiu
využívali pozitívne a aby
ňou neplytvali na veci, ktoré im neprospievajú. Učiteľom prajem veľa energie,
trpezlivosti a inšpirácie
pri práci so svojimi žiakmi.
Aby sa učitelia aj žiaci mali
v našej škole na čo tešiť.
Verím, že aj tento školský
rok zvládneme v spolupráci
so všetkými zainteresovanými úspešne k prospechu
žiakov a spokojnosti rodičov.“
-iľ-
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Týždeň zdravej výživy v MŠ
V rámci výchovno – vzdelávacieho okruhu „ Zdravá
výživa“ sme v MŠ Orličie pre
deti pripravili ovocno- zeleninový týždeň.
Po
výbornej
cereálnej
buchtičke, ktorú mali deti
na raňajky, ich čakalo milé
prekvapenie, keď mohli
krájať a miešať ovocný šalát, v II. triede zeleninový
šalát. Vlastnou aktivitou si
deti pripravili zdravú desiatu. V piatok sa predškoláci naučili miešať ovocie
a zeleninku na miešané
pyré: Smoothie. Veríme, že
sa ovocie a zelenina stane
pravidelnou súčasťou ich
stravy.
-uMŠ-

Jabĺčkový deň
Deň pred jesennými prázdninami mal v niektorých
triedach 1. stupňa akúsi
inú príchuť, takú jabĺčkovú. A bolo ju cítiť všade.
Na slovenčine deti vymýšľali jabĺčkové príbehy, na
matematike to zase boli rébusy a jablkové príklady, na
výtvarnej výchove vznikali
priestorové jabĺčkové obrázky. Neskôr si deti pripravovali jabĺčkovo – mrkvové
šaláty, vykrajovali si jabĺčkové hviezdičky. A v troch

triedach sa dokonca pripravovali koláče: jablkové
placky, jablkový mrežovník a škoricovo-jabĺčková
bublanina. Po ich upečení
v školskej kuchyni nastali
riadne hody.
Deťom sa deň páčil, dozvedeli sa zaujímavosti
o jabĺčku, samé si pripravili
vitamínové šaláty či pečené dobroty.
-zib-
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Jesenné Roháče
Dňa 19. septembra sme sa
všetci žiaci druhého stupňa
vybrali na turistiku do Roháčov. Piataci a šiestaci sa
prešli k Partizánskej nemocnici pod Salatínom, iní zvládli
Roháčsky vodopád a ôsmaci
sa vybrali na trasu okolo Roháčskych plies.
My z 9.B a siedmaci
sme absolvovali výstup
do Sedla Zabrať (1656 m.
n. m.). Roháčsku dolinu
sme zvládli bez akýchkoľvek problémov. Výstup
do sedla mal trvať 45 minút, my sme to dokázali
za 35 minút. Hneď po príchode
do sedla nás zaujal krásbrať, všetkým sa nám páčila.
ny výhľad. Na obed sme si čoriedky a brusnice.
Úspešné zdolávanie krásokrem svojich nabalených
proviantov dali aj lesné ču- Aj keď nám túra dala za- nych Roháčov nám budú

pripomínať nádherné fotky.

Ako učiť zážitkom
Učitelia, ktorí v úlohe „byť
učiteľom“ nevidia len prácu, sa 4. októbra stretli
v priestoroch Sinaj City Hub
v Trstenej, aby do svojho
povolania priniesli zážitok.
V rámci programu Nest EDU
zameraného na podporu a
rozvoj učiteľov na Orave sa
tu konal praktický workshop
o využití zážitkovej pedagogiky na vyučovaní, ktorého sa zúčastnilo aj 7 učiteľov z našej základnej školy.
Pod vedením skúseného
lektora Mgr. Juraja Hipša sa
zoznámili s rôznymi aktivita-

mi zameranými na kreativitu,
hľadali nové možnosti riešenia rôznych situácií bez obmedzenia, skúšali vystúpiť zo
svojich stereotypov v uvažovaní. V prostredí s pozitívnou
náladou a veselými objavmi
sa 26 oravským učiteľom
„školilo“ veľmi radostne.
Z trojhodinového workshopu odišli usmievaví, bohatší
o praktické spôsoby učenia
a aktivity, ktoré môžu hneď
vyskúšať v praxi na svojom
vyučovaní.
-zib-

Druhá svetová vojna očami svedkov
16. októbra k nám prišli na
hodinu dejepisu p. Kristofčáková a p. Turčáková, ktoré sa
s nami podelili o zážitky z II.
svetovej vojny. Porozprávali
nám, ako oni vnímali vojnu,
čo všetko zažili a čo sa dialo
v našej obci.
Pri niektorých udalostiach
nám všetkým klesol úsmev
na tvári a prešiel mráz
po chrbte. Zaujímavé bolo,
keď rozprávali o leteckých
náletoch na Nižnú a oni, ako

deti si mysleli, že z lietadiel
padá cukor. Bol to fosfor,
ktorý potom zapálili a tak
na mnohých miestach v Nižnej horelo.
Ďakujeme našim hosťom, že
prišli medzi nás a obohatili
nás o nevšedné poznatky.
Táto hodina dejepisu bola
veľmi zaujímavá a pútavá.
Priali by sme si, aby sa už
takéto hrôzy nikdy neopakovali.
-deviataci-

-zib-
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RoboRAV Slovensko
Aj naša škola mala na RoboRAVe Slovensko - 2018
v Žiline svoje zastúpenie. Ide
o Celoslovenskú súťaž autonómnych robotov, na ktorej
sa 18. októbra zúčastnili dvaja žiaci z krúžku programovania. Medzi 38 tímami sme
sa nestratili, úspešne sme
zvládli kvalifikáciu a s nadšením programovali svojho
robota. Nazbierali sme skúsenosti, odkukali techniku,
roboty súperov a „vieme, čo
máme ešte zvládnuť“, aby
sme boli úspešnejší.
-mg-

Chceme ísť na ,,Na nový level“
ZŠ s MŠ Nižná sa zapojila
do
hlasovacej
súťaže
,,Na nový level“. Ak v nej
získa v rámci škôl stredoslovenského regiónu najviac hlasov, bude mať najmodernejšiu
počítačovú
učebňu s interaktívnym
riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetko čo
k tomu patrí v celkovej výške
7 000,-€.

môže vyhrať ďalšie vecné
ceny ako napríklad hráčsky PC, notebook, smartfón, elektrickú kolobežku, tlačiareň a ďalších 100
cien. Jediné čo musíte
spraviť je navštíviť stránku
www.nanovylevel.sk a zahlasovať za našu školu.
Každý môže poslať iba jeden hlas. Oslovte aj svojich
známych a priateľov aby
hlasovali. Hlasovanie trvá
Vy a každý jeden z nás, kto- do 31.12. 2018.
rý sa zapojí do hlasovania,
-ľi-

Základná umelecká škola
Vendelína Habovštiaka
Školské povinnosti si začali
plniť aj žiaci hudobnej škole. V tomto roku ju navštevuje 452 žiakov. Aj naďalej
tu pôsobí 25 pedagogických a 6 prevádzkových
zamestnancov.

a drevených dychových
nástrojoch „Čarovná flauta“, uvádza vedenie školy
na svojom webe.

podarila účasť ĽH Ostrvka
na Európskom festivale
hudobnej
mládeže
v Holandsku. Taktiež zorganizovala 10. ročník prehliadky
mladých
spevákov ľudových piesní
Nižnianske
minisynkopy.
Žiaci tanečného odboru sa
zúčastnili množstva vystúpení ako Dni mesta Hořice,
Martinský jarmok, koncert
v Jablonke či súťaže
Tvrdošín hľadá talent, kde
získali hlavnú cenu a cenu
diváka.

Škola chce pokračovať
v pravidelných podujatiach ako sú Mikulášsky
Škola skvalitňuje výchov- koncert, Vianočný koncert
no-vzdelávací
proces v Nižnej aj v Habovke, konprostredníctvom
nového cert venovaný ku Dňu úcty
Školského vzdelávacieho k starším, okresné stretnuprogramu. „Naším cieľom tie dôchodcov, Deň maje aj naďalej udržať vysokú tiek či výchovné koncerty
umeleckú i organizačnú v Chlebniciach, v Nižnej a
úroveň hlavného projek- Habovke.
tu školy – Národnej súťaže
v hre na zobcovej flaute Za ostatný rok sa škole Divadelný

súbor

Dob-

rozvíťazí získal najväčší
úspech za svoje ďesaťročie.
Na krajskej súťaži Hviezdoslavov Kubín získali mladí
herci tri prvé miesta s postupom na Celoslovenské
kolo, dve druhé a jedno
tretie miesto.
V hudobnom odbore sa
žiaci zúčastnili súťaží ako
Čarovná flauta, ,,Országova Kremnica, Regionálna
súťaž dychových nástrojov
v Trstenej či Regionálna súťaž Biela Orava.
-rr-

Z FARNOSTI

„Aby deti otcov mali, aby mali mamy“...
zaznelo už po desiaty krát
Bolo to pred 10-timi rokmi.
Kráčali sme svorne s dievčatami (animátorkami) z večernej sv. omše. Po tichom uvažovanínad myšlienkou, ktorá
mi vírila v hlave od kedy som
vyšla z kostola, som sa rozhodla vysloviť ju nahlas. Trochu ma zväzovala obava, že
to odmietnu, veď každá mala
veľa povinností: školský polrok, maturity, potom výška...
Poprosila som Ducha Svätého a nabrala odvahu: „Dievčatá, niečo mi tu v Nižnej
chýba. Robia sa rôzne akcie
pre deti, pre mladých, plesy,
športové podujatia,... Ale čo
takto zorganizovať sviatok
rodín? Taký náš spoločný
Deň rodiny.“
Na moje prekvapenie, všetky súhlasili. Dokonca boli
nadšené. Potešená som zašla za pánom farárom. Ten
tiež súhlasil. A myšlienka
požehnaná kňazom bola
na svete. Po čase som zistila, že Deň rodiny, resp. Family Day sa slávi po celom
svete. No naša farnosť patrí
k prvým, ktoré ho začali sláviť u nás na Slovensku.
Už desať rokov sa v čase
pred letnými prázdninami
stretávajú rodiny našej farnosti, aby svedčili o tom,
že rodina je miestom odovzdávania životných hodnôt
a viery. Miestom, ktoré nás
všetkých spája a napĺňa.
Starší, mladší, otcovia, matky i deti. Všetci svorne spolu.
Odvážne, hravo a veselo. Tak
to bolo aj tento rok 24. júna.

Koncepcia slávenia Dňa rodiny sa u nás od začiatku ani
veľmi nemení, ale každý rok
pribúdajú tzv. novotky.
V tento jubilejný rok sme po
prvýkrát začali slávnostnou
rodinnou sv. omšou, ktorú
celebroval náš p. farár Štefan Hudáček. Po nej nasledovala prezentácia fotiek
z predchádzajúcich ročníkov.
Vo farskej záhrade nás už čakal spoločný „nedeľný obedík“ - guláš a fazuľová polievka uja Romanka. Pribudol
aj ekostánok manželov Holubčíkovcov o živote lesa.
Po prvýkrát bola vyhlásená
súťaž o najrodinný koláčik
(pravdepodobne nie poslednýkrát, lebo kvalita agapé je z roka na rok vyššia a
maminky sa veru nedajú zahanbiť svojimi dobrotkami).
Zvíťazila rodina Miška a Janky Tuhých, ktorí si odniesli
kvalitnú cenu – bezplatné
ostrihanie pre všetkých členov rodiny v salóne Afrodita.

Druhé miesto nebolo me- Rada by som si v práci zarianej lákavé. Bezplatný splav dila smenu...“ (to veru poteší).
pre celú rodinu po rieke Orava si odniesla rodinka Žáková. Pri organizovaní sa vytvorilo
jedno pekné spoločenstvo
No a nechýbal ani živý kon- rodín, ktorým záleží na tom,
certík skupiny Cukor a soľ, aby tento deň bol naozaj výktorú tvoria manželia James nimočný. Pre všetkých. Som
a Beatka Evansovci. Hudob- im za to nesmierne vďačná.
ne ich sprevádza rodinný Stretávam sa s ľuďmi, ktorí
priateľ Peťko. Prišli spolu nezištne obetujú svoj voľný
so svojimi krásnymi rodinka- čas, peniaze, náradie, stami. Dovolím si krátko zacito- ny, autá, potraviny, rekvizity,
vať z ich vyznania na facebo- vlastnú prácu,... len preto,
oku:
aby náš Deň rodiny bol čo
najkrajší. Ak sa na niekoho
„Dnes sme prežili nádher- obrátim s prosbou o pomoc,
né popoludnie v Nižnej proste pomôže, poradí,hľadá
na Orave na Dni rodiny. Súťa- riešenie.
žili sme, tešili sme sa, výborne sme sa najedli a trochu Vďaka patrí nášmu nebesi zaspievali a zatancovali. kému Otcovi a našej Matke
Ďakujeme z celého srdca Panne Márii za ich nesmiervšetkým farníkom, ktorí nás nu starostlivosť o naše rodiprijali medzi seba a pripravili ny a o náš Deň rodiny. Ďakutento krásny deň.“
jem pánu farárovi a všetkým
doterajším kaplánom, ktorí
Po prvýkrát k nám tento vždy ochotne požehnali a
rok zavítala redaktorka TV podporili túto akciu. Vďaka
LUX Monika Huráková, ktorá všetkým mojím priateľom
o nás natočila aj krátku re- a ich priateľom a dobrodinportáž (pozri https://www. com, nadšeným animátotvlux.sk/archiv/play/15172 ). rom a mladým, bez ktorých
si ani neviem predstaviť
Čo povedať na záver? organizáciu tohto projektu.
Okrúhle jubileum 10 rokov. Netrúfam si nikoho menovať
Splnili sa moje predstavy? len preto, aby som na niekoŠla by som do toho ešte ho nezabudla a tak ho nezaraz?Pokorne, s radosťou a rmútila. Moja osobitná vďaka
veľkou vďakou priznávam, patrí všetkým, ktorí sa vytrže skutočnosť predčila moje valo modlia za svoje rodiny,
očakávania. Každým rokom za naše rodiny a nezabúdajú
sa zvyšuje počet rodín, ktoré pridať úmysel za náš spoločprichádzajú do farskej záhra- ný farský Deň rodiny.
dy. Tento rok mi volala jedna
mamička: „Kedy bude FD?
-ms-
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Slávili sme odpust sv. Gála
Nášho patróna, ktorý pochádza z Írska a bol opátom
benediktínov, sme si uctili
počas odpustovej slávnosti
v nedeľu 14. októbra. Odkaz
sv. Gála sprevádza veriacich v Nižnej na Orave už
od 17. storočia. Jeho príklad
modlitby, pustovníckeho
života ako i hlásania evanjelia bol povzbudením pre
farníkov aj počas slávnostnej svätej omše.

pečate kultúr ľudí, ktorí boli
pred nami. Aj my zanechávame hlbokú stopu v kultúre a spoločnosti v ktorej
sme. „A práve to je aj posolstvo pre nás, ak hovoríme
o svätosti: nedovoľme, aby
doba ovplyvňovala nás, ale
my kresťania sme povinní,
aby sme vtláčali pečať a
hodnoty, ktoré my žijeme
do tejto doby, lebo my ju
vytvárame“, zdôraznil kazateľ.

Vtlačiť pečať
Hlavný celebrant - kazateľ
Prof. PaedDr. ThDr. SSLic.
František Trstenský, PhD.
v homílii vyzval veriacich,
aby sme sa v živote nevyhovárali na dobu v ktorej

žijeme, ale sami zanechávali v spoločnosti pečať
kresťanstva. Každá generácia si v svojej dobe vytvára

Veriacim tiež pripomenul,
aby žili svätosť v každodennosti a povzbudil, aby vyistú pečať, rovnako ako ju trvali vo viere a utiekali sa
zanechal svojim životom k svojmu patrónovi.
sv. Gál. Kult sv. Gála je tiež
-rrvýsledkom tejto vtlačenej

Máme tri nové kríže
Hldočín, Zemianská dedina a Cintorín v Nižnej. Tieto
tri miesta zdobí nový, viac
ako tri metre vysoký kríž.
Drevené monumenty spája
rovnaký základ – smrekovec opadavý. Bol to presne
ten starý, vysoký a už aj pomerne nebezpečný strom
blízko fary. „Aj sme sa báli
či niekomu neprivalí auto,“
konštatoval pán farár Štefan Hudáček. Preto sa ho
kompetentní rozhodli odstrániť. Napokon im skrsol
v hlave nápad urobiť z tohto kvalitného dreva kríže.
Z dreva, ktoré ohrozovalo

- drevo, ktoré bude chrániť. O realizáciu sa postarali
Technické služby Nižná a
o finančné zastrešenie
obec Nižná. Farský úrad
zas zaobstaral Korpus Krista, teda Kristovu podobizeň.

ho zasa prijíma. Je znamením najhlbšieho poníženia
človeka, ale aj jeho povýšenia.“

stretnúť s tvárou „Trpiaceho
služobníka“ a nájsť v jeho
utrpení plnú pravdu o bolesti, o jej plnom zmysle a
o jej dôležitosti.“ Kiež by nás
A na inom mieste zas uvá- zvýšený počet krížov v nadza: „Odkedy si Ježiš vybral šom okolí naučil naň správkríž a zomrel na Golgote, ne pozerať a prijímať ho.
všetci, čo trpia, zvlášť tí,
Nový kríž sme si v tieto dni čo trpia nevinne, môžu sa
-mtmožno viac všimli na cintoríne, kde tvorí akýsi centrálny bod. Je symbolom
viery a zmŕtvychvstania
Krista. Svätý otec Ján Pavol II. sa na znak spásy pozeral takto: „Kríž značí, že
človek Boha odmietol a že

PORTRÉT OBČANA

Tri groše herca Martina Meľa
Mgr.Art Martin Meľo, 35 rokov, herec bratislavského divadla Gunagu, tvár televízie Markíza a televízie JOJ,
dobrodruh, cestovateľ hovoriaci viacerými jazykmi, milovník nových technológií, chutného jedla
a rodnej oravskej prírody
Čím žiješ? Čo ťa momentálne napĺňa a baví?
Momentálne ma napĺňa
spolupráca s divadelným
súborom
Dobrozvíťazí
pri ZUŠ Nižná. Je to súbor,
kde som začal svoju cestu
herca ako jedenásťročný
chlapec, už ako študent
osemročného
Gymnázia Tvrdošín. V Bratislave
som bol počas troch rokov
učiteľom na ZUŠ Ludus,
kde začínali svoju hereckú kariéru aj takí herci ako
AdyHajdu, Roman Luknár,
Roman Pomajbo či Edita
Boršová. Naučil som sa tam
práci so skupinou mladých
ľudí, rozumieť tomu ako
pristupovať systematicky a
tvorivo pri stavbe krátkych
divadelných foriem ako je
divadelné
predstavenie
s detskými hercami. Dostal
som možnosť uplatniť tieto skúsenosti aj v projekte televízie JOJ s názvom
„Prázdniny“, čo je desaťdielny seriál s detskými
hlavnými hrdinami. Mojou
úlohou bolo pripravovať
deti účinkujúce pred kamerou ako detský režisér,
a to v časovom tlaku výroby seriálu, byť s nimi na
pľaci, držať ich sústredené,
vysvetľovať im čo ich čaká
a pomôcť im učiť sa texty.
Bolo to veľmi náročné a
tým aj náučné. Teraz cítim,
že prišla chvíľa kedy môžem spojiť tieto, nazval by
som to úsmevne, školské
vedy a uplatnil ich pri tvorbe divadelného predstavenia „Syzifova veľká prestávka“, na ktorej pracujeme
so súborom Dobrozvíťazí
pri ZUŠ Nižná, kde účinkujú
aj talentovaní detskí herci
z Nižnej a okolitých obcí. Ak
môžem niečo prezradiť, tak
to, že nás to všetkých veľmi
baví a napĺňa a nebezpečne rýchlo sa blížime k výslednému tvaru.

Divadelný súbor Dobrozvíťazí.

divadelných scénach a objavujem nové možnosti divadelné, seriálové, ale aj
filmové na českej scéne.
Držte mi pri tom palce, aby
som mohol aj v cudzojazyčných krajinách reprezentovať náš rodný kraj. Musím dodať, že Orava je pre
mňa vždy oázou a inšpiráciou, kde mám úprimných
priateľov a skvelú rodinu.
Priznám sa, že si neviem
predstaviť život bez toho,
aby som sa sem pravidelne
vracal.

kapustných polí začali vyrábať rádiá, pretože existoval len rozhlas, ale kedže
technológie išli dopredu,

ako aj dnes, prišli na rad
modernejšie médiá, televízory. S tým sa začali
húfne z celého Českoslo-

Čo ťa vedie naspäť do rodného regiónu?
Ako som už v predchádzajúcej odpovedi prezradil,
je to moja rodina a priatelia a samozrejme čerstvý
vzduch a krásna príroda.
Aj moje dve deti sa tu vždy
so mnou tešia, stačí povedať, že ideme na výlet
za starými rodičmi do Nižnej.
Myslíš si, že tu majú ľudia potenciál na tento typ
umenia?

V Nižnej sa kedysi dávno pestovala kapusta,
Pracujem na Bratislavských potom sa na tom mieste
Kde dnes pracuješ?

Martin so svojimi hereckými kolegami
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venska sťahovať sem k nám
do Nižnej inžinieri do fabriky Tesla Orava, ktorá bola
významom v rámci regiónu východného bloku
nadnárodná,
minimálne
pre krajiny terajšej V4. Čiže
v takomto merítku sa toto
miesto naplnilo šikovnými
ľuďmi, ktorí doplnili v spolužití miestnych šikovních
ľudí. A vznikol tak silný celok ľudí, ktorí boli schopní tvoriť nové technolǵie,
ktoré boli celosvetovo
konkurencieschopné. Spomeniem napríklad technológiu analógovych televízorov, volala sa PIP, obraz
v obraze. Nevymysleli to
v Japonsku, ani v Amerike,
ale v Nižnej v Československu. Je škoda, že po oslobodení našej krajiny v roku
1989 a následne po osamostatnení sa v roku 1993
sme jednotne nepocítili ten
potenciál a začali spoločne
strácať schopnosť byť konkurenciou takým spoločnostiam ako sú Sony, Samsung a nebojím sa povedať
ani Apple, pretože vo vý-

chodnom bloku bola Nižná takým malým Sillicon
Valley. Keď sa pozrieme
na automobilový priemysel Slovensko je najväčším
výrobcom
automobilov
na svete na počet obyvateľov. To je fakt a ten aj
o niečom hovorí. Aj o tom,
že sme plnohodnotní a
konkurencieschopní
Európania. Myslím, že naša
obec Nižná je tým, čo som
spomenul v predchádzajúcich riadkoch výnimočná a
mali by sme si ju preto vážiť
a prijať fakt, že má obrovský
potenciál čo sa týka hlavne
ľudského faktoru. Príkladom je jeden z občanov
obce Nižná, slovenský dokumentarista Marek Kuboš.
Tento rok mal premiéru jeho
dokument „Posledný Autoportrét“, ktorý zaznamenal
silnú a pozitívnu odozvu
v slovenskej filmovej obci

a bol aj víťazným filmom
na niekoľkých zahraničných filmových festivaloch.
Jeho film bežal aj v slovenských kinách a to znamená
jedno – že jeho myšlienka
obstála v konkurenčnom
boji myšlienok iných filmárov, dokonca filmárov cudzích krajín. A tu si dávam aj
ja sám otázku: aká by mala
byť moja vlastná reakcia na
takýto svetovo reprezentatívny počin mojho spoluobčana Nižnej Mareka Kuboša? Moja vlastná odpoveď
znie podporiť ho v jeho
činnosti, ktorá reprezentuje nás ľudí, nielen obce
Nižná, ale aj tohto regiónu
minimálne návštevou kina
kde sa jeho film premieta. S úsmevom dodám, že
najkrajšia vlastnosť človeka
v ranom štádiu života,
v detstve, je zvedavosť.
A možno práve tá zdravá
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zvedavosť je živnou pôdou
pre kreativitu a úspech a
čím sme dospelejší, tým
viac sa tá zdravá zvedavosť
z nás vytráca.
Pracuješ teda rád s deťmi,
s mladými?
Rád spolupracujem s mladými ľudmi, pretože sú
spontánni a majú v sebe
neskrotnú energiu, ktorá je nevyhnutná pre život
na našej planéte, teda v našej slnečnej sústave, teda
v našej galaxii s výstižným
názvom pre nás cicavcov
„Mliečna dráha“. Mám však
pocit, že mladosť nie je
ohraničená vekom, ale slobodou ducha. Veď ako sa
hovorí aj niektorým našim
dôchodcom „akí ste mladí!“. Áno, je skvelé spolupracovať s mladými ľuďmi
v akomkoľvek veku.
Máme predvolebné obdobie, nedá mi sa neopýtať,
čo tak byť raz starostom?

Martin profesijne „zakotvil“ v divadle Gunagu

S úsmevom, v mojom prípade asi ani raz, ani dvakrát. Myslím si, že každý
jeden sme dostali do života dar, ktorý vieme rozvíjať,
ktorý nám dáva možnosť
nájsť v živote naplnenie.
Mňa osobne napĺňa, keď
môžem kreatívnym spôsobom rozveseliť ľudí a tým
ich podporiť v ich vlastných
životných príbehoch. Teší
ma keď môžem byť súčasťou kreatívneho celku, a
na to nie je potrebné byť režisérom, ale spolutvorcom.
Ako my všetci sme spolutvorcami toho, čo spolu navzájom žijeme.
-ejr-

Foto: Karol Bača

KULTÚRA
Modrina na duši
každý deň zaplače...
Čo dodať?
Unikla do veže.
Smútok
s ňou tancuje.
V strede noci.
V rytme dňa.
Sprevádza ju energia
fiktívneho priateľstva.
Dnes je všetko možné.
Medzi nemé steny
internet vstupuje.
Virtuálne slovo
čoraz viacej
klame.
Vulgárnosť s násilím
ponúka.
Bez zábran.
Bez hanby.
Bez oddychu.
Priamo v kostiach
mrazí.
Po sobote
príde nedeľa,
Priveľa samoty
zabíja.
Za oknom
svieti
asfalt, betón a stres...
Medzi štyri kúty...
Strach ako dážď prší.
Dnes...
A potom znova.
Podľa predpovede.
V strede noci.
V rytme dňa.
Peniaz a prázdnota...
S pravdou
sa zabáva.
Ako nová kultúra.
Ako hromobitie.
Ako výbuch
morálky
moderného sveta.
V zahmlenom zrkadle.
Zahmlená realita.
Hlas múdrych
zaniká.
Tak ľahko, ľahučko...
Čosi zlé
sa deje.
Za oknom
svieti
asfalt, betón a stres.
Uviazla na webe...
Len tak...
Bez cenzúry.
Samota
každý deň
svet tieňov otvorí.
S blogermi
rozdáva
smrteľné údery.
S krikom a brutálne.
Až v srdci
zamrazí.

Archeologický výskum
na Ostražici v Nižnej
V septembri 2018 realizovalo Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne archeologický výskum na hradisku Ostražica v Nižnej pod vedením Mgr. Ľuboslava Záhorca
zo spoločnosti ARCHEOVÝSKUM s.r.o. Výskum financovalo Oravské múzeum a obec Nižná.
Hradisko Ostražica je významnou archeologickou lokalitou
už od 19. storočia. Samotný
názov Ostražica- strážiť, predznamenáva jej význam ako
strategickej a výhodnej polohy vypínajúcej sa nad dolinou rieky Orava. V septembri
2018 sa Oravské múzeum P.O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne rozhodlo realizovať archeologický výskum na niekdajšom
hradisku Ostražica v Nižnej
pod vedením Mgr. Ľuboslava
Záhorca zo spoločnosti ARCHEOVÝSKUM s.r.o. Výskum
financovalo Oravské múzeum
a obec Nižná.
Archeologický výskum v minulosti realizovalo Oravské
múzeum už pod vedením P.
Čaploviča v rokoch 1965, 1979
a 1989. Sondy rezali v teréne dobre viditeľné opevnenie. Výskum tejto sezóny bol
orientovaný na priestor v rámci
opevnenia. Snažili sme sa odpovedať na otázky ako dlho
hradisko fungovalo, či sa tu nachádzali obydlia, hospodárske
budovy a iné sídliskové objekty. V rámci areálu hradiska sme
preskúmali 8 sond s rozmermi
5 x 1m, ktoré boli v závislosti
od zistení rozširované podľa
potreby. Celkovo bolo vo vrstvách málo keramiky, identifikovacím znakom, že sme stále
v kultúrnej vrstve, boli prepálené pieskovcové kamene, ktoré
na hradisko ľudia priniesli pre
vyrovnanie terénu, prípadne
ako stavebný materiál. Pieskovec sa na lokalite nenachádza,
nakoľko geologickú stavbu
tvorí bridlica, čo znamená, že
všetky pieskovce boli dovezené. Niekedy dosahovala vrstva
pieskovcov až 0,50 metrovú
vrstvu. Medzi zaujímavé situácie patria kolové jamy a
žliabky. Našli sme kolové jamy
na akropole aj pri severnom
svahu Ostražice. Pri schodoch,
ktoré slúžia na výstup, sme našli žliabky v superpozícii (jeden
je starší ako druhý), v ktorých
boli v minulosti pravdepodobne zapustené koly. Zaujímavou
situáciou bol objekt okrúhleho
tvaru vytesaný do skaly na južnom svahu akropoly, ktorý obsahoval veľké množstvo keramiky, uhlíkov, zvieracích kostí,

Kolová jama na akropole. (Zdroj: Barbora Danielová)

Keramika v teréne. (Zdroj: Barbora Danielová)
či mazanice.
Archeologický výskum doložil existenciu stavieb na hradisku, pričom zaujímavé je, že
všetok archeologický materiál
predbežne radíme do halštatsko-laténskej fázy, teda okolo
rokov 700-500 pred Kristom.
Na presnejšie datovanie si
počkáme po výsledkoch C14
analýzy, na čom sa aktuálne
pracuje v laboratóriu v Krakove. Zdá sa, že hradisko bolo
osídlené len v krátkom úseku
a hoci sa v písomných prameňoch spomína stredoveký hrad
Ostražica, žiaden nález z tohto
obdobia sme zatiaľ nenašli.
Boli sme oprávnení realizovať
aj detektorový prieskum, ktorý
vykonal spolok SEPTENTRIO.
Okrem súčasných kovov sa
nenašli žiadne archeologické
nálezy, čo spolu s jamami na

svahoch Ostražice potvrdzuje,
že bola už dávnejšie vykradnutá. Dokonca sme našli fragment pravekého bronzu, ktorý bol zabalený v plastovom
vrecku. Nechal ho tu zrejme
detektorista, keďže ho bronzová zliatina nezaujala, prípadne
ju tam zabudol. Ak by ste mali
akékoľvek zaujímavé informácie o archeológii na Ostražici
neváhajte a kontaktuje Oravské múzeum, prípadne Obecný úrad. Archeologické nálezy patria nám všetkým, preto
by sme sa mali snažiť o jeho
ochranu. Nálezy z Ostražice
vypovedajú o minulosti Oravy.
Snažme sa teda, aby archeologické dedičstvo na Orave aj
zostalo. Ak sa nálezy dostanú
do súkromných rúk zberateľov
za hranicami, naši potomkovia
sa už nebudú môcť pýšiť vystavenými nálezmi v múzeu z
vlastnej obce a okolia.
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Na výskume pomáhali aj rodáci z Nižnej, ktorí v rámci svojho voľna významnou mierou
prispeli k prácam na výskume.
Mnohí z nich „medzi rečou“
spomenuli zaujímavé informácie o vykopávkach svojich
predkov na hradisku. Išlo o
skupiny dnes už nežijúcich
miestnych nadšencov archeológie, ktorí na lokalite bezprízorne vykopávali keramiku,
kosti, či bronzy. Hoci sa tieto
výkopy už nedajú vrátiť späť,
sme radi, že občanov Nižnej
vždy zaujímala vlastná minulosť.
Hoci je hradisko kultúrnym
dedičstvom nás všetkých, v

súčasnosti sa lokalita nachádza na viacerých súkromných
pozemkoch. Pre archeologický výskum bolo preto náročné vybavenie rozhodnutia na
Krajskom pamiatkovom úrade,
keďže sme potrebovali súhlasy
všetkých vlastníkov. Na tomto
mieste sa chcem poďakovať
vlastníkom, ktorí boli veľmi
ústretoví a umožnili archeologický výskum na svojom pozemku, menovite: Eduardovi
Lukáčikovi, Daniele Červenej,
Anne Bielikovej, Márii Benickej,
Kláre Kiššovej, Jozefovi Žuffovi
a Anne Džuganovej. V neposlednom rade obci Nižná za finančnú podporu a ústretovosť
a odboru kultúry za pomoc pri

organizovaní výskumu.
Archeologický výskum sa niesol v priateľskej a tvorivej atmosfére, dohromady na ňom
pracovalo 12 brigádnikov, 12
dobrovoľníkov (Obecný úrad,
občania z Nižnej, študenti
gymnázia v Trstenej) a dvaja
archeológovia. V blízkej dobe
plánujeme prednášku o archeologickom výskume, kde
si občania môžu pozrieť archeologické nálezy naživo. Pevne
verím, že na tohtoročnú sezónu, ktorá bola veľmi úspešná,
nadviažeme aj v ďalších rokoch.
-bd-
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Nenávisť ako päsť
udiera do ľudí.
Zľava potom sprava.
Vraj to je sloboda a super
zábava...
Vulkán zabíjania
lieta po svete.
Čo dodať?
Modrina na duši
každý deň
zaplače.
V strede noci
V rytme dňa.
Za oknom
svieti
asfalt, betón a stres...

-mkch-

Akcia vtáky
Aj pre najstarších obyvateľov
Oravy bola táto zima neobyčajná. Okolo dušičiek nasnežilo a to tak silno, že si ľudia
museli zo skríň povyberať
najteplejšie zimníky, ak chceli
vyjsť na ulicu. Po týždni však
nebolo po snehových závejoch už ani chýru. Ani slychu...
Kopce sa znova zazelenali.
Príroda si asi pomýlila ročné
obdobia, lebo vonku to vyzeralo, ako keby prichádzala jar.
Dokonca ešte aj pred vianočnými sviatkami ľudí obťažovali vychudnuté komáre. Deti
sa zbytočne tešili na snehovú
nádielku, ktorú im podľa pranostiky vyveštila zablatená
Katarína. Bielych Vianoc sa
nedočkali. Ani po rozpršanom
Novom roku sa na Orave nič
nezmenilo. Až marec prekvapil... Snežilo deň aj noc, ba aj
na druhý deň, takže žiaci sa
do školy brodili skoro polmetrovými snehovými závejmi.

die nižšie.
V 5.A triede počas veľkej prestávky neplatil žiaden školský
poriadok. Stoličky boli porozhadzované a na laviciach poskakovalo niekoľko krikľúňov,
ktorí vytŕčali ruky smerom
k povale, ako by tančili nejaké
rituálne tance.

„Čo sa to tu deje!? Vy ste sa
rozhodli zbúrať celú školu?
Hneď si všetci posadajte na
miesta!“ Pod dojmom učiteľkiných prísnych slov sa žiaci
stíšili. Keď tu zrazu frng... Aj
učiteľka stratila reč. Nad hlavou sa jej mihli nejaké vtáky.
Prvý, druhý, tretí... Až po chvíli,
keď sa spamätala z prekvapenia, prikázala týždenníkom,
aby pootvárali okná, lebo ako
sa domnieva, vtákov do školy ešte v noci prilákalo svetlo. No teraz, keď už určite
zistili, akí divosi z pralesa sa
pod tým svetlom naháňajú,
Učiteľka, ktorá mala dozor tak s radosťou odletia preč.
na chodbe, sa z okna dívala
na rozradostených prváčikov Von, von do prírody. Žiaci
blázniacich sa na školskom poslúchli. Vtom sa rozdrndvore, keď zrazu za chrbtom čal zvonec a keď docengal,
začula: „Pani učiteľka, pani piataci už zbytočne vyvracali
učiteľka, poďte, rýchlo, rých- hlavy. Vtáky ako by sa vypalo!“ Z úvah nad nevyspyta- rili. Všetky deti začali zazerať
teľnosťou prírody ju vyrušila na Ľudmilu. „Prečo si zavolala
piatačka Ľudmilka. Dozor učiteľku?“ prvý sa na ňu obokonajúca učiteľka vedela, že ril spolužiak Janko. „Prišelec!
od nej sa dočká len dvoch re- Pokazíš každú zábavu!“ Ľudakcií - a to na čokoľvek. Pla- ka mala slzy na krajíčku. „No
ču alebo kriku. Ľudmila prišla super...zase reve.“ Šomral už
z detského domova a len nielen Janko, ale aj ostatní
veľmi pomaly sa adaptovala spolužiaci. Rozrušená Ľudna novú školu, spolužiakov i milka, ukazujúc na luster, nieučiteľov... „Pomaly ! Pomaličky čo nezrozumiteľne kričala a
Ľudka, kde mám ísť?“ spýtala bežala von z triedy. Ale beda...
sa učiteľka. No žiačka zjavne Na chodbe sa zrazila s učido krajnosti rozrušená, ju chy- teľom, ktorý akoby čakal
tila za ruku a ťahala o poscho- za dverami práve na ňu. „Dá-

vaj pozor! Nepočula si cenganie?“

súčtom čísel 4,72 a 2,28. Podiel čísel ...

„Prepáčte,“ odpovedala potichučky nie veľmi obľúbenému učiteľovi matematiky.
Nervózny „matikár“ si ju viacej nevšímal... Ponáhľal sa
do triedy. Zastal rovno pred
katedrou. „Za to, že sa tak
vzorne správate,“ ironizoval,
„ a po zvonení sa nikto z vás
nemusí pripravovať na vyučovanie, zaslúžite si kratučkú
previerku.“ Žiaci čosi nesúhlasne mrmlali. No dozorujúca učiteľka, ktorú priviedla
Ľudmila, sa snažila zachrániť
situáciu vysvetľovaním.

Žiaci sa úplne zahĺbili do počítania. Ba zdalo sa, že celkom
zabudli na vtáčí pár, ktorý sa
kdesi ukryl. Po matematike sa
všetky triedy vyprázdnili. Škola stíchla, lebo sa organizoval
medzištátny floorbalový zápas. Oravskí floorbalisti hrali
turnaj s českými a poľskými.
Samozrejme, že všetci nižnianski žiaci ich šli povzbudzovať. Zbytočne. Oravci tentoraz s Čechmi remizovali a
s Poliakmi prehrali. Po zápase všetci svorne „zaparkovali“
v cukrárni.

„Pardon, prepáč pán kolega,
ale riešili sme tu prírodovedný problém. A máme tu aj iný
problém, však Janko? Ešte
dnes musíme oznámiť tvojim rodičom, ako sa správaš
k spolužiačke. Tie poznámky
na Ľudkinu adresu si určite zaslúžia zápis. Zatiaľ je to
ďalší len do žiackej knižky.
Na Guinessovu knihu rekordov to ešte nevyzerá, ale
aj tak, po vyučovaní príď za
mnou do kabinetu. Prediskujeme to...“ Učiteľka ešte stále trochu nahnevaná, odišla
z triedy.

Na druhý deň, keď na prvej
vyučovacej hodine učiteľka
slovenského jazyka diktovala diktát zameraný na vybrané slová, zrazu frng. Jeden
z vtákov si to namieril cez oblok von - do prírody. Žiaci sa
za ním len so závisťou dívali,
ako ľahko opustil školu. Ešte
chvíľu počuli jeho hlasné
„tak-tak“, akoby niekoho varoval: „Pozor nebezpečenstvo!“
Nech to už bolo čokoľvek, čo
ten vtáčik – letáčik oznamoval, diktát v ten deň piataci
nedopísali. Všetci sa tomu
samozrejme náramne tešili
a Ľudka hlasno vykrikovala: „Vtáčik nás zachránil pred
diktátom!“ A hneď jedným dychom dodávala...

„Kto by to nevedel, tak tomu
znova pripomínam, že teraz
máme matematiku. Rozdajte
si „písomkové zošity“, vyriešime si zopár úloh.“ A „matikár“
už mokrou kriedou čmáral
ťažkopádne príklady po drevenej popraskanej tabuli.
Od súčinu čísel 5,2 a 4,3 odpočítajte podiel čísel 2,8 a 0,7.
Rozdiel čísel 18,8 a 12,5 deľte

„Vidíte? Ja som vám vravla, že
som ich videla, ako sa ukryli
v lustre! Ale zase ma nikto nepočúval...“ .
Pokračovanie nabudúce.
-mkch-
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Nočná bajkovačka
cyklistov, ktorí si chceli vyskúšať cyklotrasu „Nižná Krivá - a späť“ v sťažených
podmienkach.
Poriadne
osvetlená pol stovka cyklistov vyrazila do noci krátko
po 19.-tej hodine. Občerstvovačka sa konala v krivskom Mlyne a po doplnení síl
si to pelotón nasmeroval naspäť, kde nenáročných cca
20 km cyklisti opäť oslávili
v miestnom cyklodepe.
Nevídaný úspech tejto akcie
nás zaväzuje k vylepšeniu
programu a skorému naplánovaniu nasledujúcej akcie.
Na podnet priaznivého po- Nočná Bajkovačka – a to s Pred cyklopointom Jama Tak snáď hneď z jari?
časia a tak povediac na po- nepredpokladaným úspe- sa v piatok 12. októbra zišlo
-ioslednú chvíľu, vznikla akcia chom.
viac ako 50 dobrodružných

Druhý letný florbalový kemp Nižná
V sobotu 4. augusta 2018 sa
uskutočnil 2. ročník letného
florbalového kempu v Nižnej, ktorí pre Vás pripravili
hráči FBK Nižná v spolupráci s obcou Nižná a ZŠ s MŠ
Nižná.

žim boli taktiež zadarmo,
čo sme v tento nádherný
slnečný deň všetci veľmi
ocenili.
Takže čo na záver: 2. ročník florbalového kempu
sa opäť vydaril, vďaka našim extraligovým hráčom
a skvelým sponzorom si
mohli deti aj cez prázdniny
zatrénovať, športovo sa zabaviť a ešte aj niečo vyhrať.

Kempu sa zúčastnilo 58
športovcov, ktorí si pod vedením extraligových hráčov zatrénovali a zahrali
florbalové zápasy.

Vďaka štedrým sponzorom:
Ďakujeme a tešíme sa o rok
Obci Nižná, EDM Nižná, MK
na 3. ročník letného florbaŠPORT Nižná, Gorila Gym - každý účastník odniesol vecnú cenu z tomboly.
lového kempu.
Beňuš, FBK Nižná, Tomáš domov upomienkovú meReguly a Matúš Staroň si dailu, florbalovú loptičku a Občerstvenie a pitný re-mik-

Juraj Machunka dvakrát víťazne
Nižniansky tenista Juraj
Machunka absolvoval v
mesiaci júl dva turnaje. V
Liptovských Sliačoch si
počínal suverénne a bez
straty jediného setu turnaj
vyhral.
Na druhý turnaj v Liptovskom Mikuláši nastupoval
s podobnými ambíciami. Až
do semifinále nemal väčší

problém. V tomto zápase
sa mu obnovilo staré zranenie ľavej ruky. Bolo otázne,
či vôbec turnaj dohrá. Po
krátkom ošetrení dokázal
pokračovať a zápas vyhral.
Vo finále ho čakal náročný
zápas, v ktorom po trojsetovej bitke zvíťazil nad Jozefom Sulačekom 7:6 3:6
7:5 a celý turnaj tak vo dvojhrách vyhral. Juraj si nako-

niec mohol z Liptovského
Mikuláša odniesť dvojnásobný titul. So svojím spoluhráčom z tenisového
oddielu Nižná, Róbertom
Capkom, s ktorým v sezóne absolvoval súťaž družstiev, odohral aj na tomto
turnaji spoločnú štvorhru. Z
turnaja si nakoniec odniesli
nižnianski tenisti výborné
druhé miesto, keď vo finále

podľahli páru Sulaček-Pavur až v treťom sete v supertiebreaku. Výsledok finále: 7:6, 3:6, supertiebreak:
3:10. Predseda tenisového
oddielu TJ Nižná: Mgr. Juraj
Bača skonštatoval, že hráči
Nižnej aj naďalej pokračujú
vo skvelých výkonoch, čo
ho veľmi teší.
-jub-

august - október 2018
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Spomíname na posledné ligové derby
Tvrdošína a Nižnej
V drese Nižnej sa dvomi gólmi blysol 20-ročný Jaroslav Daňa. Ako si na derby spomína?

Derby medzi Nižnou (v modrom) a Tvrdošínom (v bielom) sa konalo naposledy pred 11 rokmi.
(Zdroj: Tomáš Brna)
Od posledného derby medzi Nižnou a Tvrdošínom
v ligovej súťaži uplynulo
už 11 rokov. Posledný krát
si fanúšikovia oboch táborov vychutnali tento zápas
9. apríla 2007.

pozície rád útočil. Postupom
času som hrával už defenzívnejšieho stredného záložníka.

Spokojnejší boli Tvrdošínčania, ktorí vyhrali 3:2. Dva
góly strelil Peter Sedúch
a jeden František Novák.
Za Nižnú zaznamenal oba
góly Jaroslav Daňa, ktorý stále patrí medzi opory
mužstva. S 31-ročným futbalistom sme na tento zápas zaspomínali.

Pamätám si to veľmi dobre.
Prvý gól som strelil po rohovom kope hlavičkou. Mal
som trošku šťastie. Bolo to
s tečom hosťujúceho hráča.
Druhý gól som strelil z priameho kopu, kde brankár vôbec nemal nárok. Trafil som
to fakt skvele.

V zápase ste sa blysli dvomi
gólmi. Viete ako padli?

Tvrdošín ťahal hlavne Peter
Pamätáte si ešte na po- Sedúch. Bol taký dobrý?
sledné derby?
V tom čase si dovolím tvrTak bolo to už dávno, ale diť, že bol najlepší stredný
spomínam si na ten zápas záložník v súťaži. Mal veľký
veľmi dobre. Mali sme vtedy prehľad v hre, skvelé myšmladé mužstvo a bojovali lienky, prihrávky a dával
sme o záchranu v súťaži. Na- pekné góly. Určite bol ťaopak, Tvrdošín sa pohyboval húňom Tvrdošína.
v hornej polovici tabuľky.
Škoda, že sme nezachytili Nižná po sezóne 2006/2007
úvod zápasu. Dostali sme zo 4. ligy vypadla. Prečo sa
dva rýchle góly. Potom si mužstvu podľa vás nedaridovolím tvrdiť, že sme boli lo?
o trošku lepším mužstvom.
Bohužiaľ o ten jeden gólik Hlavný dôvod bol určite
sme prehrali.
v kádri mužstva. Odišlo veľa
dobrých hráčov a príležitosť
Na ktorom poste ste vtedy tak dostávali domáci odhrali?
chovanci. Omladené mužstvo potrebovalo ešte určite
Hrával som v strede zálohy. vyzrieť, preto sme aj vypadli
Priznám sa, že som z tejto zo štvrtej ligy.

Derby je vždy napäté. Vní- zopakovala. Dvojgólové vemate ho nejako špeciálne? denie pre hostí zabezpečil
Novák. Potom prišiel čas
Určite je to pre všetkých aj na domácich. Marek Kuhráčov a fanúšikov niečo boš vysunul v 33. min Šešpeciálne. Myslím si, že obe linga, ale ten v situácii sám
mužstvá sa poriadne nala- na brankára minul. Nižná sa
dia a vyhecujú, aby sa tešili dočkala v 40. min po centri
z výhry.
z rohu. Daňovi sa podarilo
prelobovať aj Kazíka v bráne
Bude mať rovnaký náboj te- Tvrdošína. V tejto chvíli vyraz ako v minulosti?
kresali domáci akú-takú iskierku nádeje. Vzápätí však
Podľa mňa áno. Určite príde skosila noha Michala Kuboveľa fanúšikov a hráči oboch ša v pokutovom území Nomužstiev si nič zadarmo ne- váka a Sedúch z jedenástky
darujú, aj keď sa všetci dob- nezaváhal.
re poznáme.
V druhom polčase sa už neČo rozhodne podľa vás hral taký kvalitný futbal. Tvrv nedeľu?
došín síce mal územnú prevahu, ale výrazné šance boli
Rozhodnú premenené šan- na strane Nižnej. Orčo a Šece, pretože kádre sa mi zda- ling zahodili tutovky. Hostia
jú vcelku vyrovnané. Lep- potvrdili, že na ich strane je
šiu formu však majú určite hlavne skúsenosť. Vyhrávali
domáci. Ale ako sa hovorí, osobné súboje a Nižňancov
lopta je guľatá. Nechajme sa držali na dištanc. Bodku za
prekvapiť.
stretnutím realizoval priamy
kop Daňu. Peknou strelou
Takto to vyzeralo Ne 9. aprí- z 20 m ponad múr stanovil
la 2007
konečný rezultát.
Nižná – Tvrdošín 2:3 (1:3)
Góly: Daňa 2 – Sedúch 2, Zostava Nižnej: Kulošťák
Novák
– Michal Kuboš, Petričko,
Bažík, Daňa, Orčo, Šeling,
Domáce mužstvo neza- Chladný, Adámus, Dedinský,
chytilo začiatok zápasu. Marek Kuboš, striedali: BrV 5. min hosťujúci pilier zá- čák, T. Chladný
lohy Sedúch našliapol od
stredu, pričom obranu po- Zostava Tvrdošína: Kazík –
stavil do úlohy štatistov. Medvecký, Hradský, Novák,
Proti výborne umiestnenej Martini, R. Palider, Sirota,
strele z jedenástich met- Sedúch, Repka, Jamečný,
rov bol domáci brankár A. Palider, striedali: Krivda,
Kulošťák bezmocný. Nižná Florek, Ženčuch.
v tejto fáze na rozbehnutý vlak Tvrdošína nestačila.
-tfO štyri minúty sa situácia
Zdroj: My Orava Sme

POZÝVAME

CHLOE A TRPASLÍCI
animovaný film

ZASADUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEľSTVA
13. november 2018 od 16:00
Zasadačka OcÚ v Nižnej

18. november o 15:00
Kino Ostražica

ČAROVNÁ FLAUTA
17. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej
flaute a drevených dychových nástrojoch
21. až 23. november
ZUŠ Nižná

KATARÍNSKA ZÁBAVA
23. november o 19:00
Rotunda Domu kultúry v Nižnej

ADVENTNÝ VENIEC

TVORENIE ADVENTNÝCH VENCOV

2. december od 14:00
pred OcÚ Nižná

Materské centrum Dupajda
viac info na www.dupajda.sk

AYA - KONCERT

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM

3. december
Kinosála Domu kultúry v Nižnej

december
Kinosála Domu kultúry v Nižnej

KLOBÁSKOVÁ SÚŤAŽ

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ

8. december
Rotunda a Bistro Domu kultúry v Nižnej

9. december o 17:00
Kinosála Domu kultúry v Nižnej

VIANOCE V NIŽNEJ A VIANOČNÉ TRHY

ORAVA ROCKFEST WINTER

16. december
Rotunda a Kinosála Domu kultúry v Nižnej

26. december
Bistro Domu kultúry v Nižnej

Zmena termínov je vyhradená.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spoločenská rubrika občanov Nižnej a Zemianskej Dediny od 1. augusta 2018 do 31. októbra 2018.

Peter Kubala
Tatiana Cvoligová
Tamara Melková
Martin Žuffa
Marek Brimus
Timotej Florek

Eva Betušťáková,
Milan Dedinský,
Anna Latková,
Štefan Papík,
Dušan Molitoris, Ing. ,
Anna Vrábliková,

55 ročný
Drozd Jozef
Gondová Daniela, Bc.
Jakubovičová Helena
Kachútová Alena
Kovaliková Lenka, Ing.
Kubinec Anton
Papík Milan
Rakovan Ľuboš
Semanová Františka
Staroňová Iveta, Ing.
Šangalová Katarína
Tholtová Jana, PhDr.
Turský Štefan
60 ročný
Arvayová Katarína
Ďurica Karol
Chomo Ľubomír
Kajanová Mária
Korčušková Marta, Ing.
Kratoňová Marta
Lovaštík Jaroslav
Mariašová Oľga

Dominik Sirota
Alica Šikyňová
Eliáš Skutka
Ayden Luca Kratoň
Nikola Šebová

08. 08.
28. 08.
14. 09.
15. 09.
28. 09.
06. 10.

2018,
2018,
2018,
2018,
2018,
2018,

Vladimír Jandík, Ing. –
Dávid Kršák –
Matej Capcara –
Marián Tuka –
Jakub Buška –
Tomáš Štrbáň –
Marián Stolár –
Róbert Korčuška, Ing. –
Ján Kocaj –
Jozef Madzin –
Pavol Polťák, Ing. –

Zuzana Feriancová
Ivana Klimeková, Ing.
Martina Nákačková, Ing
Lucia Hujová
Miriama Loneková
Romana Kamodyová
Terézia Branická
Lívia Froleková, Mgr.
AnetaŽuffová
Monika Abíková, Mgr.
Lenka Kubalová, MUDr.

47-ročná
76-ročný
77-ročná
84-ročný
83-ročný
80-ročná

Petrovičová Mária
Tomaga Ján
Tomiček František
Zajac Jozef
Zajacová Darina
Žáková Janka
Žáková Ľudmila
65 ročný
Ďaďo Michal
Floreková Justína
Frolek Jozef
Habláková Mária
Kachút Jaroslav
Kachútová Jarmila
Kajan Ľubomír
Katrenčíková Elena, Mgr.
Kubala Miroslav
Lamžo Ján, Ing.
Mariaš Július
Medvecký Anton
Mudrončíková Antónia
Pafčová Monika
Rentková Mária
Šeling Jozef

Švedová Vlasta
Trnavský Miroslav
Trnková Oľga
70 ročný
Benická Mária
Dorušiak Ján
Fučková Terézia
Hlavajová Mária
Kamody Štefan
Korčuška Daniel
Matlák Jozef
Mores Jozef, Ing.
Pafčo Eugen
Pilár Blažej
Polakovičová Gabriela
Rentková Monika, MUDr.
Štelbacká Eva
Šušková Anna
Vasekova Oľga
Vidiečan Alojz
Žatková Vilma
Žuffa Milan

75 ročný
Bača Karol
Kondelová Magdaléna
Loffayová Viera, Mgr.
MeľkováEmilia
Revayová Mária
Tomaštík Ondrej
80 ročný
Kocian Anton
Korčeková Eva
Kubincová Mária
Mikušovský Anton
Vilčinský Jozef
85 ročný
Dedinský Štefan
Glonek Daniel
Regulyová Mária
Setváková Danka
Tyrolová Terézia
Žuffa Cyril

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

KRÍŽOVKA PRE ČITATEĽOV NIŽNIANSKYCH OZVIEN

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 2/2018 je:
„S trápením by si mal človek poradiť sám a s radosťou by sa mal podeliť. “
Výhercom sa stala: Katka Dibdiaková z Nižnej. Gratulujeme!
obec@nizna.sk

+421 43 5309 786

www.nizna.sk

