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Oravské Vianoce v Nižnej - spomienky na naše vianočné tradície spojené s bohatými trhmi
sa tešia čoraz väčšiemu záujmu.
Vysporiadanie pozemkov

Naša pomoc pre Afriku

Čo sa dialo v obci ohľadne vysporiadania
pozemkov za rok 2019?

Na rozvojové projekty v Afrike prispeli ľudia
z Nižnej viac ako dve tisíc eur.
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Z FARNOSTI

Odvoz odpadu

Ocenená profesorka Eva Kollárová

Pozrite si termíny odvozu komunálneho
odpadu a separovaného zberu na rok 2020.

Univerzitnú profesorku Evu Kollárovú
ocenili pamätnou zlatou medailou
Sergeja Michalkova v Moskve.
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Fotografiami do minulosti...
Tentokrát sme z archívu starých snímok Nižnej vybrali spomienky na zimné obdobie a Vianočný čas.

Betlehemci.

Nižniansky chrámový zbor 1988.

Betlehemci.

Betlehemci.

Sánkovačka na Štepnici pri kostole.

Máte aj Vy zaujímavé staré fotky našej obce? Budeme radi ak sa o ne s nami podelíte.
foto archív: Miloš Žák, Milan Žák
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Milí čitatelia,
hoci už z roku 2020 uplynul celý mesiac, nedá mi nevrátiť sa v myšlienkach na jeho začiatok. Nový rok k nám zakaždým prichádza
s rúškom akéhosi tajomného očakávania. Chceme sa zhlboka nadýchnuť a vykročiť správnou nohou v ústrety nádeji sľubujúcej nový štart.
Ja vám preto želám, aby ste mali každý jeden deň aspoň tisíc dôvodov
na radosť a úsmev. Nech je pre vás nový rok krásnym dobrodružstvom
plným splnených prianí.
V tomto roku nás tiež čakajú zmeny v našej krajine a záleží len na nás,
aké budú. Sme to my, čo si volíme našu budúcnosť, a verím, že nikto
z nás nechce na vlastnej koži zažiť udalosti, ktoré si pamätajú naši starí rodičia. Obrázky minulosti nám jasne ukazujú, akí krutí vieme byť
voči sebe a ako ľahko dokáže ľudstvo podľahnúť zákernej pochabosti
a nezmyselnej nenávisti. Viem, že mnohí túžime po zmene, veď v posledných mesiacoch sa odkrývajú veľmi zvláštne praktiky súčasných
politikov. Nenechajme sa však ovplyvniť neoverenými a nepodloženými informáciami, či prázdnymi sľubmi. Verím, že naše skúsenosti
nás povedú k obozretnosti a premyslenému výberu našich zástupcov. Držme si teda palce, aby sme si zvolili čo najlepšiu budúcnosť
pre nás všetkých.
-mš-

Milí spoluobčania!
V snahe zlepšiť naše spoločné obecné noviny vás vyzývame, aby ste sa
zapájali do ich tvorby. Nižnianske ozveny sú hlavne o nás a pre nás,
preto radi uverejníme vaše podnety, postrehy, články či inú tvorbu.
Príspevky zasielajte na sefredaktor@nizna.sk.
Podmienky uverejnenia príspevkov:
text s nadpisom a menom autora textu (v prípade titulu uveďte aj ten)
v dokumente word. Obrázky, prosím, posielajte v originálnej kvalite, minimálne 1MG (formát jpg) z fotoaparátu, prípadne mobilného zariadenia a to v prílohe e-mailu. Fotky nijak neupravujte. Kto by mal zároveň
chuť prispievať pravidelne do novín a chcel by sa zúčastňovať na ich
celkovej tvorbe, nech nás kontaktuje.
Uzávierka príspevkov do najbližšieho čísla je 15. 4. 2020, po tomto
termíne nebude možné prijať vaše príspevky.

Zdroj fotografií
Archív NIO
Lukáš Kucej
Grafická úprava
Be Story - Terézia Drozdová
Tlač
ID Reklama s.r.o., Tvrdošín

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
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-

NA TELO STAROSTU

Novoročný príhovor starostu obce
Novoročný príhovor starostu obce a odpovede na otázky občanov.
Ako hodnotí uplynulý rok a aké sú vyhliadky do budúcna? To všetko sa dozviete na tejto dvojstranne.

Vážení spoluobčania, su- víc zasadli noví poslanci.
sedia, Nižňanci a Zemani! Niektorí ako starší zabehnutí a niektorí noví, ktoĎalší rok je za nami a nový rým sme my občania Nižrok míľovými krokmi za- nej a Zemianskej Dediny
čal ubiehať. Býva nepísa- dali svoju dôveru. Ďakuným zvykom zhodnotiť jem všetkým poslancom,
uplynulý rok. Zhodnotiť, ktorí pochopili svoj mančo sa nám za ten rok po- dát a od začiatku pracodarilo a prípadne, čo sa za vali v prospech nás všetten rok nepodarilo. Bol to kých a prajem im, aby ich
rok, ktorý osobne charak- doterajší elán neopúšťal.
terizujem ako rok hektický. Bol to rok po voľbách Tento rok sa niesol aj
do obecnej samosprávy, v zmysle iných zmien a to
kedy do poslaneckých la- napríklad zmena na poste riaditeľa Technických
služieb. Ako som už určite spomínal aj v minulých
novinách, nebolo jednoduché nájsť náhradu
za predošlého riaditeľa, ale podarilo sa. Naše
Technické služby pod veMáte aj vy otázky
dením nového riaditeľa
na vedenie obce? Ponielenže ďalej fungujú,
strehli ste niečo v okolí,
ale akoby nabrali nový
na čo hľadáte odpoveď
možno mladší dych. Nau starostu?
kúpila sa nová komunálna technika, upravovali
Pokojne napíšte na
sa priestory Technických
sefredaktor@nizna.sk
služieb. Postupne sa mea my ich predložíme za
nil aj prístup zamestnanvás.
cov k práci. To určite spo-rrzorovali všetci občania.

Bolo by dobré ešte uvoľniť ruky riaditeľovi, aby
mohol ešte viac uplatniť
svoje skúsenosti a elán
založením aj druhej spoločnosti
Technických
služieb s.r.o., pomocou
ktorej by sme mohli ešte
aktívnejšie a hlavne efektívnejšie využiť jeho potenciál v prospech našej
samosprávy. Napríklad by
sme sa mohli hneď pustiť
do výstavby nových garáží pri Armane. V tomto
roku sme zažili aj smutné udalosti. Odišli od nás
Jaroslav Dedinský a Ľubomír Letaši. Osobitne
ďakujem, aj Vám chlapi,
za dobre vykonávanú prácu. Oddychujte v pokoji.
Ďakujem pánovi riaditeľovi a jeho zamestnancom za vykonanú prácu
v uplynulom roku. Možno
by sme vykonali ešte viac,
ale na každú prácu treba
peniaze. Teda môžeme
si dovoliť zatiaľ iba toľko,
koľko nám umožňuje rozpočet.

duchovného otca. Farnosť opustil Štefan Hudáček a nahradil ho Ján
Garaj. Dalo by sa povedať,
že post duchovného otca
je pre väčšinu občanov
najvážnejšia vec. Takúto
zmenu po dvanástich rokoch niekto prežíva ťažšie
a niekto zase ľahšie. Ako
som spomenul v rozlúčkovom príhovore v kostole, zásluhou bývalého
správcu farnosti Štefana
Hudáčka sa obnovil kostol a fara s okolím, súsošie
troch Jánov. V obci sa vystavali krásne kríže. Obec
vrátila farnosti pozemok
vo farskej záhrade, ktorý podľa prísľubu bude
v budúcnosti slúžiť verejnému blahu a účelu a to
na výstavbu domu seniorov. Najviac však rezonovala v našich srdciach jeho
práca na našich dušiach.
Obdivuhodné
kázanie
božieho slova a rôzne príhovory, ktoré vychádzali
z jeho každodennej práce
a stretnutí medzi ľuďmi
a ktoré oslovovali nielen
Ďalšou zmenou v našej kresťanov katolíkov naobci bola zmena nášho šej farnosti, ale priamo
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a obetavosť, nám všetkým prajem, aby sme si
ubránili svoju dôstojnosť,
nedopustime, aby sme sa
stali pre svoj hlas nepriateľmi v rodinách, spoločenstvách, obciach, ale
majme odvahu obhájiť
si svoj názor a slobodne
ho vyjadriť pri volebnej
urne vo volebných miestnostiach s túžbou podporiť to najväčšie dobro
pre
Slovensko.
Ruku
na srdce, máme sa dobre, žijeme niekedy až
luxusný život v pokoji
a v mieri. Nenechajme sa
otráviť médiami ani politikou.
Milí spoluobčania,
a v samospráve udialo
a deje hodnotím uplynulý rok za skôr lepší ako
horší. Stále sa ukazuje, že
iba spoluprácou môžeme
niekde napredovať. Naša
obec má naďalej veľké
rozvojové
predpoklady,
základy ktorých už dnes
reálne existujú. V uplynulom roku sme už po štyroch rokoch vytvorili prvý
doplnok nového územného plánu obce. Dokument je hotový, len sa
čaká na záverečné stanovisko stavebného úradu
a následne sa môže
schváliť obecným zastupiteľstvom. Vypracovali sa
nové štúdie zastavanosti
a pracujeme na ďalších.
Všetkým, ktorí sa aktívne
podieľali na vypracovaní
Zároveň si dovolím po- týchto dokumentov ďaďakovať novému pánovi kujem.
farárovi Jánovi Garajovi
za prácu, ktorú vykonal Ako každý rok už tradičs jemu vlastnou razant- ne prajem veľa dobrých
poslancom
nosťou v uplynulom roku. rozhodnutí
Veríme, pán farár, že Vaše obecného zastupiteľstva,
pôsobenie v našej farnosti aktívnu a prospešnú právo Vás vytvorí ten najlepší cu členom komisií a redojem. Nižnianskí farníci dakčnej rady. Spojenej
vždy mali a majú radi svo- škole, Základnej škole
jich kňazov. Veríme, že aj s Materskou školou a Zámy budeme patriť do Vá- kladnej umeleckej škole
Habovštiaka
šho srdca. V tejto krásnej, Vendelína
ale aj veľmi náročnej služ- prajem veľa kvalitne pribe Vám obom Jánovi tu pravených absolventov.
v Nižnej a Štefanovi v Po- Prajem našim športovdolínci prajem veľa zdra- com a umelcom rôznych
via a božieho požehnania. žánrov a ostatným záujmovým skupinám, aby
Aj napriek tomu, čo sa svojím snažením naďalej
vo svete, v našom štáte rozdávali radosť a tým záalebo
sprostredkovane
oslovovali aj ostatných
občanov našej obce a jej
okolia. Prajem Štefanovi
Hudáčkovi, aby šíril božie
slovo tak dobre ako u nás
aj niekde inde. Nás teší,
že aj iní budú mať z Teba
podobný osoh ako sme
doteraz mali my v Nižnej
a Zemianskej Dedine. Veríme, že i Tebe bolo s nami
dobre. Nech Ťa teší a povzbudzuje to, že si Nižnú
a život v nej pozdvihol
a nechávaš za sebou poriadnu farnosť, ktorá aj
poriadne žije. Pri najbližšom vyratúvaní osobností Nižnej určite nebude
chýbať meno Štefan Hudáček. Z celého srdca ďakujeme.

roveň propagovali našu
obec doma i v zahraničí.
Ako každý rok tak aj teraz
ďakujem a prajem všetko
dobré všetkým dôchodcom, ktorí ako každý rok
tak aj v uplynulom roku
preukázali svoju angažovanosť v prospech diania
v našej obci. Tu sa opäť pristavím a spomeniem, že
z tej silnej zostavy najaktívnejších
dôchodcov
odišli Jolana Kubošová Ika
a Jozef Žuffa Ferčo. Oddychujte v pokoji. Ale potešením zase je, že to najaktívnejšie jadro dôchodcov
sa doplnilo a pracuje ako
hodinky ďalej. Prajem
podnikateľom a zamestnávateľom, aby sa im
v našej obci naďalej darilo v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest
pre občanov širokého okolia. V neposlednom rade
ďakujem a prajem všetko dobré zamestnancom
nášho obecného úradu,
ktorých cieľom je postarať sa dôstojne o starobu
našich rodičov, ale aj zároveň budovať krásnu, modernú a fungujúcu obec
pre mladých, mladších
a najmladších.
Tento rok nás opäť čakajú voľby, teraz parlamentné. V čase keď
v našej spoločnosti nie
sú v kurze hodnoty, ktoré
nás robia lepšími ľuďmi:
morálka, etika, čestnosť,
slušnosť, zodpovednosť

prajem nám všetkým
do nového roku veľa tolerancie,
pochopenia
a pokory, aby sme mnohé
zložité situácie v živote aj
medzi sebou navzájom
zvládli k všeobecnému
prospechu a spokojnosti. Spoločne vytvárajme
pohodu v rodinách, v susedských vzťahoch a medzi všetkými obyvateľmi
našej obce. Rozdávajme
okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať
zlo dobrom, znášajme
nedorozumenia a ceňme
si to, čo má naozaj hodnotu.
Ing. Jaroslav Rosina
Aké veľké investície
plánuje obec v roku
2020?
Veľké investície do škôlok, do ciest, pavilón
na štadióne, možno
konečne zberný dvor
a kompostáreň. Dokúpime techniku na technických službách.
Ako hodnotíte rok 2019
z pohľadu starostu ?
Veľa sa toho udialo aj
urobilo v činnosti našej samosprávy, ale aj
v súkromnom živote.
-rr-

ŽIVOT V OBCI

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zápisnica z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019 konaného
dňa 29. októbra 2019 v zasadačke OcÚ, vyberáme:
a Návrh VZN obce Nižná
o poplatku za komunálny
odpad na rok 2020

Prítomní:
Ing. Jaroslav Rosina – starosta obce, JUDr. Jozef Šveda
– prednosta OcÚ, Pavol Habovštiak – riaditeľ technických služieb, Jana Bečková
– ekonómka obce, Mgr. Ľubomír Ivan – riaditeľ ZŠ s MŠ
Nižná, Peter Kučka – riaditeľ
ZUŠ Vendelína Habovštiaka
Nižná. Poslanci: Ján Bolibruch, Rastislav Brčák, Mgr. Roman Kašuba, Agáta Ličková,
Ing. Martin Lukaščík, Ján
Mišík, Ing. Martin Nákačka,
PaedDr. Stanislava Opátová,
Mgr. Tatiana Petrovičová, Jozef Virostko, Martin Žuffa.
Starosta obce dal slovo
verejnosti.
Pán Juraj Tomadlík oslovil
obec k spolupráci. Štadión
v Nižnej je ideálny na zorganizovanie koncertu Kandráčovcov v rámci ich turné. Predpokladaný termín
koncertu je v piatok 19. júna
2020. Bude spustený predpredaj vstupeniek, ale tiež
bude možné si vstupenku
kúpiť na mieste. Pán Juraj
Tomadlík zabezpečí celkovú organizáciu koncertu
v Nižnej. Garantuje ukončenie akcie do 24.00 hod., zabezpečenie poriadku a bezpečnostnej služby. Od obce
požaduje príspevok. Prítomní navrhli pánovi Tomadlíkovi, aby na Obecný úrad
doručil zoznam, čo budú
potrebovať a výšku dotácie. Starosta obce uviedol,
že obec pri takýchto kultúrnych podujatiach figuruje
ako spoluorganizátor. Nakoľko sa jedná o profesionálov,
obec neposkytne bezplatný
prenájom pódia a mikrofónov.

gažovanosti sa pri podpore
centra integrovanej starostlivosti v obci Nižná. Poslanci
OcZ vzali na vedomie vystúpenie MUDr. Viliama Chromého k získaniu nenávratného finančného príspevku
z IROP v rámci dotácie Ministerstva zdravotníctva SR
zameraného na podporu
integrovaného centra zdravotnej starostlivosti (CIZS)
a poverujú starostu obce vyvíjať iniciatívu na jeho získanie. Prítomní 10.

Pani Júlia Trnavská sa informovala na termín vypracovania rozpočtu obce na rok
2020 a či je v kompetencii
poslancov OcZ alebo OcÚ
upraviť okolie rieky Orava
popri cyklotrase. Taktiež
upozornila na „rozbité“ komunikácie v Starej kolónii
vďaka čomu steká voda
do bytovky. Prednosta OcÚ
JUDr. Jozef Šveda odpovedal
ohľadne úpravy okolia rieky
a uviedol predbežné termíny vypracovania rozpočtu obce a jeho predloženia
na rokovanie poslancov OcZ,
pričom v decembri 2019
MUDr. Viliam Chromý in- sa o návrhu rozpočtu obce
formoval o 4. výzve Minis- na rok 2020 bude hlasovať.
terstva zdravotníctva SR
zameranej na podporu cen- Na zasadnutí OcZ vystúpil
tier integrovanej zdravotnej Andrej Zimáň (Orava teniss
starostlivosti, podmienkach academy s.r.o.) a Mgr. Rózískania finančnej podpory bert Capko, ktorý zastupoval
a o prerozdelení financií me- PaedDr. Mariána Babinskédzi centrá. Vyzval starostu ho. Na Obecný úrad zaslali
obce, aby sa zaviazal k an- žiadosť o prenájom teniso-

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nižná
o dani z nehnuteľnosti
na rok 2020 bol poslancom
vopred zaslaný na preštudovanie. Zo strany poslancov
neboli podané pripomienky.
Hlasovanie: prítomní: 11.
Za 11: J. Bolibruch, R. Brčák,
Mgr. R. Kašuba, A. Ličková,
Ing. M. Lukaščík, J. Mišík,
Ing. M. Nákačka, PaedDr. S.
Opátová, Mgr. T. Petrovičová,
J. Virostko, M. Žuffa
Proti: 0
vých kurtov na ďalšie roky. Zdržali sa: 0.
Prítomných
informovali
o povinnostiach a termí- Návrh Všeobecne záväznénoch, ktoré stanovil Sloven- ho nariadenia Obce Nižná
ský tenisový zväz. K ich dodr- o miestnych daniach na rok
žaniu potrebujú do polovice 2020 bol poslancom vopred
decembra 2019 vyjadrenie zaslaný na preštudovanie.
obce, či budú mať k dispozí- Zo strany poslancov neboli
cii tenisové kurty aj na nasle- podané pripomienky.
dujúce sezóny. Poslanci OcZ Hlasovanie: prítomní: 11.
navrhli, aby sa k žiadostiam Za 11: J. Bolibruch, R. Brčák,
o prenájom tenisových kur- Mgr. R. Kašuba, A. Ličková,
tov vyjadrila komisia športu Ing. M. Lukaščík, J. Mišík,
pri OcZ v Nižnej.
Ing. M. Nákačka, PaedDr. S.
Opátová, Mgr. T. Petrovičová,
Obyvateľky nad 80 rokov J. Virostko, M. Žuffa
bytového domu s.č. 489 Proti: 0
poprosili o osadenie dvoch Zdržali sa: 0.
lavičiek po trase od základnej školy po bytový dom Návrh Všeobecne záväznés. č. 489. Riaditeľ technic- ho nariadenia Obce Nižná
kých služieb prisľúbil ich o poplatku za komunálosadenie.
ny odpad na rok 2020 bol
poslancom vopred zaslaný
Pani Ružena Latková sa in- na preštudovanie a zveformovala na počet miest rejnený na úradnej tabuv dome seniorov, ktorý sa li a webovej stránke obce.
plánuje postaviť v obci. Sta- Prednosta OcÚ JUDr. Jozef
rosta obce uviedol potrebné Šveda informoval o návrhu
informácie ohľadne majiteľa zvýšenia poplatku za zmepozemku, schvaľovaní pro- sový komunálny odpad
jektu a realizátora výstavby. z dôvodu, že výrazne sa zvýUpresnil, že sa jedná o pro- šili náklady obce na jeho výfesionálny dom seniorov voz a značná časť sa musí
s 24- hodinovou starostli- doplácať z rozpočtu obce.
vosťou s 12 lôžkami. Na pro- Prítomní poslanci sa vyjadrili
jekt ani jeho realizáciu obec k návrhu VZN. Poslanec Ing.
nemá dosah.
Martin Lukaščík uviedol, že
vo viacerých obciach je úľaK bodu č. 7 - Návrh VZN va na dani za psa pre samoobce Nižná o dani z nehnu- statne žijúcich nad 62 rokov
teľností na rok 2020, Návrh alebo ZŤP. Poslanec Jozef
VZN obce Nižná o miest- Virostko navrhol, aby ostanych daniach na rok 2020 la úľava 25% pre obyvateľov
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žijúcich pri štátnej ceste I/59.
Starosta obce dal hlasovať
o pozmeňujúcom návrhu
poslanca Jozefa Virostka ku
návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná
o poplatku za komunálny
odpad na rok 2019 nasledovne: Čl. 8 bod 1 písm. e) znie:
„poplatník žijúci pri štátnej
ceste I/59 (ul. Hviezdoslavova a Družstevná) – zníženie
poplatku o 25%“.
Hlasovanie: prítomní: 11.
Za 8: R. Brčák, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, Ing. M. Lukaščík, Ing. M. Nákačka, PaedDr.
S. Opátová, Mgr. T. Petrovičová, J. Virostko, M. Žuffa
Proti 1: J. Mišík
Zdržali sa 2: J. Bolibruch,
Ing. M. Nákačka.
Starosta obce dal hlasovať
o Všeobecne záväznom
nariadení obce Nižná o poplatku za komunálny odpad
na rok 2019 so zakomponovaným návrhom poslanca
Jozefa Virostka.
Hlasovanie: prítomní: 11.
Za 11: J. Bolibruch, R. Brčák,
Mgr. R. Kašuba, A. Ličková,
Ing. M. Lukaščík, J. Mišík,
Ing. M. Nákačka, PaedDr. S.
Opátová, Mgr. T. Petrovičová,
J. Virostko, M. Žuffa
Proti: 0
Zdržali sa: 0.
K bodu č. 10 – Žiadosti občanov a právnických osôb
Poslanci OcZ diskutovali
o prenájme tenisových kurtov. Navrhli zadať úlohu
pre členov komisie športu,
aby sa k predloženým žiadostiam vyjadrili do 18.11.
2019. Starosta obce dal hlasovať o zadaní komisii športu vypracovať stanovisko
k žiadostiam o prenájom
tenisových kurtov PaedDr.
Mariána Babinského a Orava teniss academy, s.r.o.
Hlasovanie: prítomní: 11.
Za 11: J. Bolibruch, R. Brčák,
Mgr. R. Kašuba, A. Ličková,
Ing. M. Lukaščík, J. Mišík,
Ing. M. Nákačka, PaedDr. S.
Opátová, Mgr. T. Petrovičová,
J. Virostko, M. Žuffa
Proti: 0
Zdržali sa: 0.
Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy
v zastúpení jej predsedu
poslanca Rastislava Brčáka
odprezentovala svoje stanovisko k žiadostiam občanov

a právnických osôb. Poslanci OcZ diskutovali o žiadostiach pána Jozefa Korčušku,
pána Jozefa Čierneho a pani
Oľgy Vasekovej. Vyjadrenie
poslancov OcZ bude žiadateľom zaslané obecným
úradom. Poslanci OcZ vzali
žiadosti na vedomie.

Hlasovanie: prítomní: 11.
Za 11: J. Bolibruch, R. Brčák,
Mgr. R. Kašuba, A. Ličková,
Ing. M. Lukaščík, J. Mišík,
Ing. M. Nákačka, PaedDr. S.
Opátová, Mgr. T. Petrovičová,
J. Virostko, M. Žuffa
Proti: 0
Zdržali sa: 0.

Po diskusii starosta obce
dal hlasovať o zámere predať obecný pozemok v k.ú.
Nižná a to pozemok parcela reg. EKN č. 3828/3 o výmere 92m2 , druh: ostatná
plocha žiadateľom (žiadosť
číslo spisu 2019/279) 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 za podmienky, že žiadatelia vyhotovia na vlastné
náklady znalecký posudok
na predmetný pozemok
a v prípade ak cena určená
znaleckým posudkom bude
vyššia než 10EUR/m2 žiadateľom sa predá pozemok
v cene určenej znaleckým
posudkom. Správny poplatok za vklad do katastra
nehnuteľností hradia žiadatelia. Dôvod hodný osobitného zreteľa: pozemok
parcela reg. EKN č. 3828/3
sa nachádza v svahovitom teréne na Malej Orave
za
rodinným
domom
s.č. 744 žiadateľov. Je pozostatkom pôvodnej poľnej
cesty. Zostávajúca časť tejto cesty bola už v minulosti užívateľmi vysporiadaná
a obec nie je jej vlastníkom.
V súčasnosti obec ku pozemku parcela reg. EKN
č.3828/3 nemá žiadny prístup. Žiadatelia sa o tento pozemok už niekoľko
rokov starajú a užívajú ho.
Na základe kúpnej zmluvy sú žiadatelia aj vlastníkmi susediaceho pozemku
reg. EKN p.č. 2813/124, ktorý predtým tiež dlhodobo
užívali. Umiestnenie a tvar
pozemku parcela reg. EKN
č. 3828/3 neumožňuje jeho
samostatné využitie na iné
účely a pre potreby obce je
neupotrebiteľný. V prípade
ak bude žiadateľ s vyššie
uvedenými podmienkami
súhlasiť obec zverejní zámer
prenechať nehnuteľný majetok obce v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

Riaditeľ technických služieb so zástupcami komisie
výstavby, územného plánovania a dopravy uskutočnili obhliadku obecných
priestorov – predajne mäsa
a mäsových výrobkov. Komisia odporúča zaradiť
do rozpočtu obce na rok
2020 výmenu okien v týchto
priestoroch na základe odporúčania riaditeľa technických služieb.
Na základe vyjadrenia komisie výstavby, územného plánovania a dopravy k žiadosti
Silvie Bútorovej sa prítomní
zhodli, že Technické služby
Nižná ako správca budovy
s.č. 777 zrealizuje obhliadku
nájomného bytu a drobné
nedostatky odstráni. Väčšie finančné opravy budú
zaradené do rozpočtu obce
na rok 2020.
K žiadosti JUDr. Marty Todekovej a JUDr. Jaroslava Kabáča o zámenu pozemkov
sa prítomní zhodli, že obec
má záujem o nadobudnutie
vlastníctva ku pozemku parcela CKN č. 929/29, ale iba
v celosti a to formou zámeny v cene podľa znaleckých
posudkov s prípadným finančným doplatením rozdielu v cene pozemkov.
Po diskusii starosta obce dal
hlasovať o zámere prevodu
majetku spôsobom zámeny
z dôvodu hodného osobitného zreteľa .... (celé znenie
na nizna.sk)
K bodu č. 12 – Rôzne
Poslanci OcZ vzali na vedomie vzdanie sa členstva
Mgr.art. Evy Jandurovej
Rakovanovej v Komisii kultúry z osobných dôvodov
dňom doručenia jej žiadosti
na Obecný úrad v Nižnej t.j.
11.09. 2019. Prítomní 11.
Prítomní diskutovali o návrhu geometrického plánu
na autobusovom nástupišti, predovšetkým o šírke
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a umiestnení chodníka vedúceho k železničnej stanici.
Prednosta OcÚ JUDr. Jozef Šveda informoval, že je
potrebné doplniť jedného poslanca OcZ do rady
základnej školy, nakoľko
Mgr. Marek Reguly sa vzdal
mandátu poslanca OcZ
a už naďalej nemôže byť
členom rady. Starosta obce
navrhol poslanca Jána Mišíka a poslankyňa PaedDr.
Stanislava Opátová navrhla
poslankyňu Mgr. Tatianu
Petrovičovú. Starosta obce
dal hlasovať o nominovaní do rady ZŠ s MŠ v Nižnej
poslanca Jána Mišíka.
Hlasovanie: prítomní: 11.
Za 5: J. Bolibruch, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, M.
Žuffa
Proti: 0
Zdržali sa 5: R. Brčák, Ing. M.
Lukaščík, Ing. M. Nákačka,
PaedDr. S. Opátová, Mgr. T.
Petrovičová
Nehlasoval 1: J. Virostko.
Starosta obce dal hlasovať
o nominovaní do rady ZŠ
s MŠ v Nižnej poslankyňu
Mgr. Tatianu Petrovičovú.
Hlasovanie: prítomní: 11.
Za 5: R. Brčák, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, J.
Virostko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali 6: J. Bolibruch,
Mgr. R. Kašuba, A. Ličková,
Ing. M. Lukaščík, J. Mišík,
Mgr. T. Petrovičová, M. Žuffa
Poslanec Ing. Martin Lukaščík poprosil starostu obce,
aby nechal hlasovať o návrhu na kontrolnú činnosť,
ktorá by pozostávala z kontrolovania čerpania finančných prostriedkov zo schváleného rozpočtu na rok 2019
s percentuálnym vyhodnotením čerpania finančných
prostriedkov v jednotlivých
položkách (úloha pre pani
kontrolórku). Starosta obce
uviedol, že tieto informácie
sú priamo k nahliadnutiu
v reálnom čase. Podľa starostu je to zbytočná úloha,
ktorú neodporúča schváliť.
Hlasovanie: prítomní: 11.
Za 1: Ing. M. Lukaščík
Proti 2: J. Mišík, M. Žuffa
Zdržali sa 8: J. Bolibruch, R.
Brčák, Mgr. R. Kašuba, A. Ličková, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. T. Petro-

(pokračovanie na str. 8)
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vičová, J. Virostko.
Poslanec Ing. Martin Lukaščík poprosil starostu obce
o uloženie úlohy pani hlavnej kontrolórke obce Nižná,
ktorá by prekontrolovala
a predložila na prvom zasadnutí OcZ v roku 2020
a pozostávala by z kontroly
množstva podaných žiadostí o určení stavebného
úradu na Okresnom úrade
Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky pre rok 2019.
Zahŕňa kontrolu množstva
právoplatných stavebných
povolení na investičné akcie za rok 2019 a z kontroly
množstva
zrealizovaných
stavieb v roku 2019, ktoré
mali právoplatné stavebné
povolenie. Starosta obce
uviedol, že je to relevantná
informácia, ktorá bude poskytnutá na základe žiadosti
o slobodnom prístupe k informáciám aj na požiadanie
nakoľko sa jedná o oficiálnu
informáciu. Starosta obce
neodporúča schváliť túto
úlohu.
Hlasovanie: prítomní: 10.
Poslanec Ján Bolibruch nebol v čase hlasovania prítomný v rokovacej miestnosti.
Za 4: Ing. M. Lukaščík, PaedDr. S. Opátová, Mgr. T. Petrovičová, J. Virostko
Proti 2: J. Mišík, M. Žuffa
Zdržali sa 4: R. Brčák, Mgr.
R. Kašuba, A. Ličková, Ing. M.
Nákačka.

čík poprosil starostu obce,
aby nechal hlasovať o zrušení platnosti bodu 6 Uznesenia D/2014 prijaté na ustanovujúcom zasadnutí OcZ
konaného 27. novembra
2014. Starosta obce neodporúča schváliť predložený
návrh. V prípade schválenia,
zvetuje uznesenie.
Hlasovanie: prítomní: 10.
Poslanec Ján Bolibruch nebol v čase hlasovania prítomný v rokovacej miestnosti.
Za 6: R. Brčák, Ing. M. Lukaščík, Ing. M. Nákačka, PaedDr.
S. Opátová, Mgr. T. Petrovičová, J. Virostko
Proti 2: J. Mišík, M. Žuffa
Zdržali sa 2: Mgr. R. Kašuba,
A. Ličková.
K bodu č. 13 – Diskusia
Starosta
obce
reagoval
na
anonymné
trestné
oznámenie
podané
na poslanca Martinu Žuffu
na základe jeho príspevku
v facebook-ovej skupine
pod názvom Nižná na Facebooku. Príspevok v úplnom
znení:

„Na známosť sa dáva, že
dnešné zastupiteľstvo bolo
neuznášania schopné, teda
zrušené z dôvodu neúčasti 6
poslancov. Čo ma ale najviac
mrzí, že si poniektorí poslanci povýšili svoje záujmy
nad tými, kvôli ktorým boli
zvolení. (Samozrejme česť
tým naozaj ospravedlniteľným prípadom.) Hold, aj
Poslanec Ing. Martin Lukaš- o tom je politika. Takže body

viď. nižšie (pozvánka na zasadnutie OcZ) sa na tento
krát neschválili. V piatok
bude reparát, naozaj som
zvedavý koľko % poslancov
si nájde znovu ospravedlnenie. Chápem, že je leto, ale
aj poslancovanie je práca
a hlavne práca pre Vás občanov našej obce. Popravde, som dosť sklamaný
z doterajších zastupiteľstiev.
:-( Snáď si poniektorí vstúpia do svedomia a nebude
to len hlas PROTI a ZDRŽAL
SA. Pekný večer priatelia“.
Starosta obce sa ohradil
voči obsahu trestného oznámenia a vyzval poslancov,
aby oznámili na polícii ak
majú informácie o pôsobení mafie v Nižnej. Poslanec
Ing. Martin Lukaščík vyzval
poslanca Martina Žuffu, aby
vyriešil trestné oznámenie
a očistil poslancov, ktorí sa
nezúčastnili na dvoch zasadnutí OcZ v auguste 2019.
Poslanec Martin Žuffa trestné oznámenie odmietol zverejniť a mediálne „riešiť“, nakoľko sa nechce správať ako
anonymný podateľ a znížiť
sa na jeho úroveň. Poslanci
Jozef Virostko a Rastislav Brčák uviedli, že sa nevyjadrujú k anonymným oznámeniam.
Starosta obce opustil zasadnutie OcZ o 20:14 hod.
Vedenie zasadnutia prevzal zástupca starostu obce
poslanec Ján Mišík, ktorý
ukončil diskusiu.

K bodu č. 14 – Plat starostu
obce
Poslanec Jozef Virostko bol
na začiatku 3. funkčného
obdobia starostu naklonený
k ponechaniu jeho vtedajšieho platu. Neskôr však boli
určené podmienky k ponechaniu výšky platu, ktoré
neboli splnené. Od starostu
obce požaduje vypracovanie odpočtu jeho činnosti
od novembra 2018 do novembra 2019 (vyhodnotenie jeho práce). Prítomní sa
zhodli na termíne rokovania k návrhu rozpočtu obce
na rok 2020 na stredu
20.11.2019 o 15.30 hod. v kancelárii starostu obce. Poslanec Rastislav Brčák opustil
zasadnutie OcZ o 20:18 hod.
a poslanec Ján Bolibruch
o 20:21 hod.
Prednosta OcÚ informoval
o predbežnom termíne najbližšieho zasadnutia OcZ
a to 17.12.2019.
Poslanci OcZ sa zhodli
na tom, aby starosta pokračoval v rokovaní s vlastníkmi pozemkov k vytvoreniu
vstupu na cyklochodník
smerujúcim do Podbiela.
K bodu č. 15 – Záver
Zástupca starostu obce
poslanec Ján Mišík poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20:24
hod.

Z uznesení zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019 konaného
dňa 17. Decembra 2019 v zasadačke OcÚ, vyberáme:
Uznesenie č.132/2019
Obecné zastupiteľstvo
v Nižnej schvaľuje
• A) Rozpočet obce Nižná
na rok 2020
• B) Programový rozpočet
obce Nižná na rok 2020
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 10 proti: 1 zdržali sa: 0.
Uznesenie č.135/2019
Obecné zastupiteľstvo
v Nižnej schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky

na I. polrok 2020
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 11 proti: 0 zdržali sa: 0.

Z: hlavná kontrolórka
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 6 proti: 5 zdržali sa: 0.

Uznesenie č.136/2019

Uznesenie č.139/2019

Obecné zastupiteľstvo
v Nižnej ukladá

Obecné zastupiteľstvo
v Nižnej schvaľuje

Vykonať kontrolu právoplatnosti uznesenia č.125/2019,
ktoré znie: „Obecné zastupiteľstvo v Nižnej schvaľuje zrušenie platnosti bodu
6 Uznesenia D/2014 prijaté na ustanovujúcom zasadnutí OcZ konaného
dňa 27. novembra 2014.“
T: najbližšie zasadnutie OcZ

Prevod majetku spôsobom
zámeny 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, a to časť pozemku
vo výlučnom vlastníctve
obce Nižná, nachádzajúci sa
v k.ú. Nižná, parcela reg. EKN

č.4052 o výmere 5593m2,
druh pozemku: vodná plocha, LV č.1238 a to tá časť,
ktorá predstavuje pozemok
- parcela reg. CKN č.4052/3
o výmere 428m2, druh pozemku: vodná plocha (LV
nezaložený) za pozemky
vo výlučnom vlastníctve
žiadateľa
JUDr.Slavomíra
Bachynca, bytom .....................
............................... nachádzajúce
sa v k.ú. Nižná konkrétne: pozemok - parcela reg. CKN
č.3426/17 o výmere 100m2,
druh pozemku: orná pôda,
LV č.1162 a pozemok - parcela reg. CKN č.3426/12
o výmere 51m2, druh po-

november 2019 - január 2020

zemku: orná pôda, LV č.1162. ného znalcom Ing.Jozefom
Žuffom: 1,9603 EUR/m2 čo
Výmera obecného pozem- na výmeru 428m2 predstaku, ktorý je predmetom vuje sumu: 840,-EUR.
zámeny: 428m2. Celková
výmera pozemkov vo výluč- Hodnota
nehnuteľnosnom vlastníctve žiadateľa, ti - pozemku - parcela reg.
ktoré sú predmetom záme- CKN č.3426/17 o výmeny: 151m2.
re 100m2, druh pozemku:
orná pôda vo vlastníctve
Dôvod hodný osobitného žiadateľa je v zmysle znazreteľa je skutočnosť, že leckého posudku č.89/2019
obec Nižná zámenou po- zo dňa 30.7.2019 vyhotovezemkov si zabezpečí mož- ného znalcom Ing.Jozefom
nosť rozšírenia miestnej Žuffom: 4,34 EUR/m2 čo
komunikácie v lokalite Si- na výmeru 100m2 predstahoť. Ďalšie dôvody: Zamie- vuje sumu: 434,-EUR.
ňaný obecný pozemok sa
nachádza v lokalite Svrč- Hodnota
nehnuteľnoskova a jedná sa o bývalý ti - pozemku - parcela reg.
mlynský náhon, ktorý už CKN č.3426/12 o výmere
v súčasnosti je nevyužívaný. 51m2, druh pozemku: orná
Zamieňaný obecný poze- pôda vo vlastníctve žiamok susedí s pozemkami dateľa je v zmysle znalecžiadateľa v tejto lokalite. Za- kého posudku č.89/2019
mieňaný obecný pozemok zo dňa 30.7. 2019 vyhotoveje pre obec neupotrebiteľ- ného znalcom Ing. Jozefom
ný, nakoľko jeho umiest- Žuffom: 4,34 EUR/m2 čo
nenie a tvar neumožňuje na výmeru 51m2 predstavujeho samostatné využitie je sumu: 221,34 EUR.
na iné účely a potreby obce.
Pozemky vo vlastníctve Hodnota obecného pozemžiadateľa sa nachádzajú ku, ktorý je predmetom
pred jeho rozostavaným zámeny v zmysle znalecrodinným domom na po- kého posudku č.55/2019:
zemku parcela reg. CKN 840,- EUR. Celková hodnoč. 3426/27 v lokalite Sihoť ta pozemkov vo výlučnom
pri obecnej ceste, ktorá vlastníctve žiadateľa, ktoré
tak po zámene pozemkov sú predmetom zámeny
môže byť rozšírená. Záme- v zmysle znaleckého ponou vznikne majetkopráv- sudku č.89/2019: 655,34
ne
usporiadaný
celok EUR. Cena za ktorú obec
vo vlastníctve zamieňajú- prevedie obecný pozemok
cich strán.
parcelu reg. CKN č.4052/3
o výmere 428m2 spôsoHodnota nehnuteľnosti - bom zámeny bude: 1857,52
pozemku - parcela reg. CKN EUR t.j. 4,34EUR/m2.
č.4052/3 o výmere 428m2,
druh pozemku: vodná plo- Cena za ktorú obec nadocha vo vlastníctve obce budne pozemky vo výlučNižná je v zmysle znalec- nom vlastníctve žiadateľa
kého posudku č.55/2019 bude v súlade so znaleckým
zo dňa 5.6.2019 vyhotove- posudkom č.89/2019 zo dňa

30.7.2019 za pozemok - parcela reg. CKN č.3426/17
o výmere 100m2: 434,-EUR
t.j. 4,34 EUR/m2 a za pozemok - parcela reg. CKN
č.3426/12 o výmere 51m2
221,34 EUR t.j. 4,34 EUR/m2
t.j. celkovo 655,34 EUR.
Zámena sa bude realizovať
s finančným doplatkom.
Rozdiel v cene pozemkov
a to vo výške 1202,18 EUR
bude žiadateľom uhradený obci Nižná pri podpise
zámennej zmluvy. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku obecného
pozemku parcela reg. CKN
č.4052/3
hradí
žiadateľ
a náklady na vyhotovenie
znaleckého posudku pozemkov - parcela reg. CKN
č.3426/17 a parcela reg. CKN
č.3426/12 hradí obec Nižná.
Náklady súvisiace s overením podpisov a správny
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností hradia
zamieňajúce strany rovnakým dielom na polovicu.
Prípadné náklady na vyhotovenie geometrického
plánu či iné náklady súvisiace so zámenou pozemkov
tak, aby bol povolený vklad
do katastra nehnuteľností,
hradí žiadateľ.
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 11 proti: 0 zdržali sa: 0.
Uznesenie č.140/2019
Obecné zastupiteľstvo
v Nižnej Schvaľuje
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a manželka Mgr. Margita
Kuchčáková, obaja bytom
................................................ v cene
11,01EUR/m2 t.j. 1012,92 EUR
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. Správny poplatok za vklad do katastra
nehnuteľností hradia žiadatelia. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok
parcela reg. EKN č.3828/3
sa nachádza v svahovitom
teréne na Malej Orave za rodinným domom žiadateľov
s.č.744. Je pozostatkom pôvodnej poľnej cesty. Zostávajúca časť tejto cesty bola
už v minulosti užívateľmi
vysporiadaná a obec nie je
jej vlastníkom. V súčasnosti obec ku pozemku parcela reg. EKN č.3828/3 nemá
žiadny prístup. Žiadatelia sa
o tento pozemok už niekoľko rokov starajú a užívajú ho.
Na základe kúpnej zmluvy
sú žiadatelia aj vlastníkmi susediaceho pozemku
reg. EKN p.č.2813/124, ktorý predtým tiež dlhodobo
užívali. Umiestnenie a tvar
pozemku parcela reg. EKN
č.3828/3 neumožňuje jeho
samostatné využitie na iné
účely a pre potreby obce je
neupotrebiteľný.
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 11 proti: 0 zdržali sa: 0.
Uznesenie č.141/2019
Obecné zastupiteľstvo
v Nižnej schvaľuje

Predaj nehnuteľného majetku obce v k.ú. Nižná a to Zámer predať nehnuteľný
pozemok parcela reg. EKN majetok obce v k.ú. Nižná
č. 3828/3 o výmere 92m2, a to pozemok parcela reg.
druh: ostatná plocha žiada(pokračovanie na str. 10)
teľom: Mgr. Štefan Kuchčák

ŽIVOT V OBCI
CKN č. 3849/3 o výmere
22m2, druh: ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.47/2019
zo dňa 8.10.2019 vyhotoviteľom: Ing. Juraj Lukáčik,
ul. Výhon č.179, 027 55 Krivá, IČO: 35080558 z parcely reg. EKN č.3849/3, druh:
ostatná plocha, LV č.1238,
k.ú. Nižná žiadateľom: Ing.
Jozef Klinovský a manželka
Ing. Emília Klinovská, obaja
bytom .............................................
v cene 12EUR/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: Odpredávaný pozemok
je ohradený oplotením
pred rodinným domom
s.č.741,
ktorého
žiadatelia
vrátane
pozemku
okolo
tohto
rodinného
domu sú vlastníkmi v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Pozemok je
pozostatkom pôvodnej poľnej cesty. Zostávajúca časť
tejto cesty bola už užívateľmi
v tejto lokalite vysporiadaná
a obec nie je jej vlastníkom.
O pozemok, ktorý je predmetom zámeru predaja sa
žiadatelia dlhodobo starajú
a užívajú ho. Ide o pozemok
malej výmery pričom jeho
umiestnenie a tvar neumožňuje jeho samostatné
využitie na iné účely a je
pre obec neupotrebiteľný.
Zároveň ruší uznesenie
č.52/2019 – predchádzajúci
zámer o predaji predmetného pozemku.
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 11 proti: 0 zdržali sa: 0.
Uznesenie č.142/2019
Obecné zastupiteľstvo
v Nižnej schvaľuje
Odmeny pre poslancov,
predsedov komisií a členov
komisií (poslancov a neposlancov) za III. a IV. štvrťrok 2019
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1
nehlasoval: 1.
Uznesenie č.144/2019
Obecné zastupiteľstvo
v Nižnej berie na vedomie
Vzdanie sa členstva Veroniky Kubalovej v komisií kul-

túry z osobných dôvodov Obecné zastupiteľstvo
ku dňu 31.12. 2019
v Nižnej schvaľuje
Prítomní: 10
Zámer prenechať nehnuteľný majetok v k.ú. Nižná
Uznesenie č.146/2019
do nájmu spôsobom hodným osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo
v súlade s §9a ods. 9 písm.
v Nižnej Schvaľuje
c) zákona č. 138/1991 Zb.
Zámer prenechať nehnu- o majetku obcí v znení neteľný majetok obce v k.ú. skorších predpisov a to:
Nižná do nájmu spôsobom a) pozemok reg. CKN parhodným osobitného zreteľa cela č. 914/4, druh pozemv súlade s §9a ods. 9 písm. ku: zastavané plochy a nác) zákona č. 138/1991 Zb. dvoria o výmere 1057 m2,
o majetku obcí v znení ne- b) pozemok reg. CKN parskorších predpisov a to cela č. 914/5, druh pozema) pozemok reg. CKN par- ku: zastavané plochy a nácela č. 914/3, druh pozem- dvoria o výmere 1739 m2,
ku: zastavané plochy a ná- c) pozemok reg. CKN pardvoria o výmere 1289 m2 cela č. 914/7, druh pob) pozemok reg. CKN parcela zemku: zastavané plochy
č. 914/6, druh pozemku: a nádvoria o výmere 19 m2,
zastavané plochy a ná- d) pozemok reg. CKN pardvoria o výmere 440 m2, cela č. 914/9, druh pozemku:
c) pozemok reg. CKN parcela zastavané plochy a nádvoč. 914/8, druh pozemku: za- ria o výmere 18 m2, na ktostavané plochy a nádvoria rom sa nachádza stavba –
o výmere 23 m2, na ktorom garáže bez prideleného s. č.,
sa nachádza stavba – sklad e) pozemok reg. CKN parcenáradia bez prideleného s. č., la č. 914/11, druh pozemku:
d) stavbu – sklad ná- zastavané plochy a nádvoria
radia
bez
prideleného o výmere 81 m2, na ktorom
s. č. postavenú na pozemku sa nachádza stavba dielreg. CKN parcela p.č. 914/8, ne bez prideleného s. č.,
e) pozemok reg. CKN par- ch) stavbu – garáž bez pricela č. 914/10, druh po- deleného s. č. postavenú na
zemku: zastavané plochy pozemku reg. CKN p.č. 914/9,
a nádvoria o výmere 121 m2, i) stavbu – dielne bez prina ktorom sa nachádza deleného s. č. postavenú
stavba – úpravňa vody na pozemku reg. CKN č.
spoločnosti
Orabez prideleného s. č., 914/11
f) stavbu – úpravňa vody bez va tennis academy, s.r.o.
prideleného s. č. postavená so sídlom Nové Hrádky 394,
na pozemku reg. CKN par- 027 44 Tvrdošín, IČO: 46
cela p.č. 914/10, PaedDr. Ma- 636 935, zastúpenej konariánovi Babinskému, bytom teľom Andrejom Zimáňom
..................................... za účelom za účelom prevádzkovania
prevádzkovania tenisových tenisových kurtov tak, aby
kurtov tak, aby boli verejne boli verejne dostupné občadostupné občanom obce nom obce Nižná s trvalým
Nižná s trvalým pobytom pobytom na území obce
na území obce a žiakom a žiakom ZŠ s MŠ Nižná,
ZŠ s MŠ Nižná, Nová Nová Doba 482, 027 43 NižDoba 482, 027 43 Nižná ná na dobu určitú 1.4. 2020
na dobu určitú od 1.4. 2020 do 31.3. 2024 s ročnou výpodo 31.3. 2024 s ročnou vý- vednou lehotou za nájomné
povednou lehotou za ná- vo výške 1650,-EUR ročne
jomné vo výške 800,-EUR z dôvodu podpory rozvoročne z dôvodu podpory ja a popularizácie tenisu
rozvoja a popularizácie teni- v obci za nasledovných podsu v obci za podmienky, že mienok: - všetky poplatky
všetky poplatky za energie za energie súvisiace s pretenisových
súvisiace s prevádzkovaním vádzkovaním
tenisových kurtov a pre- kurtov a prenajatých nenajatých nehnuteľnostiach hnuteľností hradí nájomca,
hradí nájomca.
- počas súťažných zápasov
Hlasovanie: prítomní: 11
a turnajov organizovaných
za: 11 proti: 0 zdržali sa: 0. stredoslovenským
tenisovým zväzom bude mať
tenisový oddiel TJ Nižná
k dispozícií bezodplatne
Uznesenie č.147/2019

tri tenisové kurty a časový
priestor na tréning 3 hodiny týždenne počas pracovných dní (podľa dohody).
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 11 proti: 0 zdržali sa: 0.
Uznesenie č.148/2019
Obecné zastupiteľstvo
v Nižnej schvaľuje
• A) predloženie Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Kompostáreň - NIŽNÁ“ realizovaného
v rámci 56. výzvy zameranej na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných
komunálnych
odpadov
s kódom OPKZP-PO1SC111-2019-56;
• B) zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia
pomoci;
• C)
zabezpečenie
finančných
prostriedkov
na spolufinancovanie tohto projektu vo výške max.
15 973,27 EUR z celkových
oprávnených
výdavkov
projektu max. 319 465,31
EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
• D) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu obce.
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1
nehlasovali: 3.
Uznesenie č.149/2019
Obecné zastupiteľstvo
v Nižnej nesúhlasí
S umiestnením malej kompostárne na Malej Orave
vedľa zberného miesta
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 8 proti: 0 zdržali sa: 3.
Uznesenie č.150/2019
Obecné zastupiteľstvo
v Nižnej schvaľuje
Tajné hlasovanie na určenie koeficientu na zvýšenie
základného platu starostu
obce
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 6 proti: 3 zdržali sa: 0
nehlasovali: 2.
Celé znenie zápisníc nájdete na: www.nizna.sk
-rr-
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Čo sa deje na obci ohľadom
vysporiadania pozemkov?
Vyrovnanie pozemkov v obci za rok 2019

Obci Nižná sa v roku 2019
podarilo
vysporiadať
do jej výlučného vlastníctva pozemky vrátane chodníka a zeleného
pásu na ulici Generála
Štefánika. Ide o pozemky
reg. CKN – p.č.2856/345,
p.č.2856/34, p.č.2856/347,
p.č.2856/34, p.č.2856/349,
p.č.2856/25, p.č.2856/276,
p.č.2856/224 o celkovej
výmere 859m2. Zmluvy
boli uzatvárané celkovo
so 14 spoluvlastníkmi.

zemky
do
výlučného
vlastníctva obce pod výstavbu novej miestnej
komunikácie v lokalite
Sihoť – Močiare vrátane
vyňatia z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Ide o pozemky reg. CKN
– p.č.3412/36, p.č.3417/10,
p.č.3412/26,
p.č.3412/12,
p.č.3412/13,
p.č.3415/17
o
celkovej
výmere
2402m2. Zmluvy boli uzatvárané celkovo s 13 spoluvlastníkmi.

Ďalej sa vysporiadali po- V štádiu

v katastri nehnuteľností je
vysporiadanie duplicitného vlastníctva ku pozemku reg. CKN – p.č.2898/1
na Sihoti a tiež je podaná
na vklad zmluva, ktorou
obec nadobudne vlastníctvo ku pozemku reg.
CKN – p.č.705/12 o výmere
412m2 pri plavárni za spojenou školou a ku pozemku reg. CKN - p.č.582/14
o výmere 21m2 pri bývalej
čističke odpadových vôd.

obce, došlo v roku 2019
na základe žiadosti občanov ku vysporiadaniu
troch
pozemkov
do ich vlastníctva, vysporiadanie ku ďalším štyrom
pozemkom je podané
na vklad do katastra
nehnuteľností.
Takisto došlo ešte v súvislosti
s rekonštrukciou mosta
v Nižnej ku vysporiadaniu pozemkov so SR
- Slovenská správa ciest.

Okrem vysporiadania pozavkladovania zemkov
do vlastníctva

-još-

Kde vyhodiť tetrapaky a kov?
Tetrapaky sa v obci Nižná
zbierajú spolu s plastami,
čiže ich môžeme vhadzovať do vriec alebo kontajnerov na plast. Obyvatelia
rodinných domov môžu
vhadzovať do jedného
vreca
plasty,
tetrapak
aj kov. Obyvatelia bytových
domov môžu kovový odpad dávať do kontajnerov
na kov, ktoré sú umiestnené pri predajni:
• CBA Verex
na ulici Nová doba,
• pri bytovom dome
s. č. 568
na ulici Sama Chalupku,
• pri bytovom dome
s. č. 777 na ulici Orličie
• a pri predajni
COOP Jednota v Dedine.

zimného obdobia zabezpečili:
• prístupové miesto a nádobu očistenú od snehu
a námrazy.
• umiestnenie
nádoby
na verejne prístupnom
mieste. Pracovníci vykonávajúci zvoz, nemajú
oprávnenie vstupovať na
súkromný pozemok
• nevysypávanie
horúceho popolu do zbernej
nádoby,
ktorý
spôsobuje zapálenie odpadu nachádzajúceho
sa vo vozidle.

Upozorňujeme občanov,
že v deň vývozu odpadu
musia byť zberné nádoby
vyložené pred 6:30 hod.
Ďakujeme za porozumeProsím obyvateľov rodin- nie.
ných domov, aby počas
-vl-

Odhŕňanie snehu
Prosíme občanov, aby v tomto zimnom období neparkovali svoje autá na uliciach, chodníkoch a krajniciach, ale
len na vyhradených parkovacích miestach, nakoľko nevhodné parkovanie neumožňuje Technickým službám
odhŕňať sneh. Prosíme o Vašu zhovievavosť. Ďakujeme!

TETRAPAKY

KOV

Termíny odvozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2020:
Komunálny odpad

Plasty

Sklo

29. 1.

10. 1.

17. 1.

26. 2.

26. 2.

7. 2.

14. 2.

11. 3.

25. 3.

25. 3.

6. 3.

13. 3.

8. 4.

22. 4.

29. 4.

3. 4.

15. 4.

6. 5.

20. 5.

27. 5.

15. 5.

22. 5.

3. 6.

17. 6.

24. 6.

10. 6.

12. 6.

1. + 15. 7.

29. 7.

29. 7.

12. 8.

26. 8.

26. 8.

9. 9.

23. 9.

30. 9.

7. 10.

21. 10.

28. 10.

4. 11.

18. 11.

25. 11.

2-týždňový zber

- mesačný zber

1. + 15. 1.

29. 1.

12. 2.

2. + 16. 12. 30. 12.

Termíny vývozu
plastov a skla
na druhý polrok
2020 budú
známe
až koncom júna
2020.

30. 12.

Informácie k odvozu komunálneho odpadu
a triedenia zložiek z komnálneho odpadu nájdete
na nasledovnom odkaze:
http://www.nizna.sk/obcan/komunalny-odpad/.

ŽIVOT V OBCI

Uvidíme, či tentokrát stavať obchvat začnú
Súťaž na realizátora rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín –
Nižná je po viac ako dvoch
rokoch ukončená. Výstavba tvrdošínskeho obchvatu by mala začať budúci
rok.

nia, ktoré bolo vo vestníku zverejnené 8. augusta 2017, sa zapojilo osem
uchádzačov. Vyhlasovateľ
súťaže, Národná diaľničná spoločnosť, ešte vlani
niektorých vylúčil. Tí sa
odvolali a o podaní niekoľko mesiacov rozhodoval
Úrad pre verejné obstarávanie. Súťaž sa neprimerane predlžovala. Diaľničná
spoločnosť ju ukončila začiatkom decembra.

V trojčlennom konzorciu
sú dve slovenské a jedna talianska firma. Oproti
predpokladanej hodnote
zákazky vo výške necelých
75 miliónov eur bez DPH
dali najnižšiu ponuku prevyšujúcu 59 miliónov eur. Tretí úsek obchvatu postavia Todini Costruzioni
Do verejného obstaráva- Generali s. p. a., Cesty SK,

s. r. o., a Cedis, s. r. o. „NDS
verí, že nedôjde k podaniu
ďalších námietok a bude
môcť podpísať zmluvu o
dielo s víťazom súťaže ihneď po právoplatnosti rozhodnutia o prijatí ponuky
tak, aby sa stavebné práce mohli začať na jar roku
2020,“ uvádza spoločnosť.
Uvedený termín je však už
niekoľký v poradí a verí mu
málokto z Hornooravcov.
Ďalší úsek rýchlostnej
cesty Oravou, ktorý sa napojí na už existujúci obchvat Trstenej, je z väčšej

časti naplánovaný v polovičnom profile, kúsok
bude v plnom profile. Obchvat Tvrdošína má celkovo 4,4 kilometra, je na
ňom
naprojektovaných
desať mostov priamo na
obchvate a ďalšie tri mimo
neho. Súčasťou stavby
bude 42 metrov dlhý dočasný most cez rieku Oravu, 2150 metrov protihlukovej steny. Výstavba by
mala trvať 822 dní.
zdroj: myorava.sme.sk
-nk-

Slávnostné vítanie detí do života
Každý deň sa narodí človek, ktorý prináša radosť
do rodín. Tešíme sa z nich
aj v našej obci, kde malých
občanov vítame. Za uplynulý rok sa narodilo 48
detí. Radosť pozerať, keď
si ich hrdo nesú oteckovia
a mamičky na malé posedenie v zasadačke OcÚ.
Za obec želáme rodičom
veľa trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí, nech
vytvárajú pre ne šťastný
domov.
-al-

Jubilanti našej obce
Každý rok si nezabudneme pripomenúť jubilantov,
ktorí oslávili svoje životné
jubileum. Poslednú nedeľu v októbri zorganizovali
členky Sociálnej zdravotnej
komisie OcZ posedenie
v
Rotunde
kultúrneho
domu v Nižnej. Pozvanie
prijalo 114 občanov - jubilantov. Každému osobne
zablahoželal starosta obce,
podal kytičku a malý darček.
-al-
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Nezabúdajme prejavovať úctu starším
Staroba je úplne prirodzenou súčasťou nášho
života. A práve mesiac október je mesiacom „Úcty
k starším“. Mali by sme
sa zamyslieť, poďakovať
starým rodičom, dôchodcom, seniorom, jednoducho ľuďom, ktorým
oprávnene patrí naša vďa-

ka. Treba si pripomínať
všetko čo pre nás spravili,
vážiť si ich a nezabúdať
na nich nielen v októbri,
ale aj po celý rok. Naša
obec v spolupráci so Sociálnou zdravotnou komisiou OcZ, každoročne
organizuje „Úctu k starším“. A tak jedna nedeľa

v mesiaci október, pose- Vendelína
Habovštiaka
denie s dôchodcami, patrí z Nižnej a do programu
im.
tohto večera už tradične
prispel aj Senior Oravan.
Po príhovore vedenia obce Bohatá tombola a večera
potešila našich starších boli zavŕšením posedenia.
kytica pesničiek a básni- Vďaka patrí všetkým, ktorí
čiek od detí z MŠ v Nižnej. prispeli na zorganizovanie
Tento rok sa nám pred- tohto posedenia.
viedli aj harmonikári ZUŠ
-al-

Súťaž O najlepšiu klobásu
V sobotu 14. decembra 2019 sme si už po 21. raz zasúťažili O najlepšiu klobásu.
Toto derby sa uskutočnilo v pohostinstve Červený Mak.

Odborná porota nemala
ľahkú úlohu, aby vybrala
tie najlepšie klobásy z rekordných 55 prihlásených
súťažiacich.

Klobásky sa hodnotia
v nasledovných kritériách:
vzhľad, vôňa, chuť a údenie. Víťazom tohto ročníka sa stal Jozef Šimánek,
na druhom mieste skončil

Leno Reguly a na treťom
mieste sa umiestnil Roman Dedinský. Víťazom
gratulujeme a tešíme sa
na ďalší ročník.

Poďakovanie patrí aj organizátorom a sponzorom
tejto súťaže, bez ktorých
by táto tradícia netrvala
toľko rokov.
-jgr-

Trojkráľový výstup na Ostražicu

Už 10. rok tradičného Trojráľového výstupu na Ostražicu sa uskutočnil v nedeľu 5. januára 2020. Zavítalo naň striedavo 150 až 200
ľudí, ktorí si popriali do nového roka. Po príhovore starostu obce a spoločnej modlitbe sa opekala slaninka. Foto zdroj: Dominik Zuffa.
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Učenie pre život
Program Učenie pre život
je určený pre rodiny a deti,
ktoré potrebujú viac pomoci, stimulov, špeciálnu
starostlivosť a pomoc okolia, kde žijú. Jeho cieľom
je pomôcť deťom, aby ich
sny neostali iba snami, ale
boli schopné a pripravené
si ich krok po kroku plniť.
Na to potrebujú vedenie,
pozornosť a podporu, ktorú nie vždy a v takej forme
ako potrebujú aj dostávajú.
Program, ktorý MC Dupajda organizuje spolu s po- materských centier a sveisťovňou Generali, Úniou tovou organizáciou The
Human Safety Net približuje deťom svet vzdelania zážitkovou formou.
Pre deti a ich rodičov je
pripravený priestor, kde
spoznávajú nové veci, učia
sa a opakujú už nadobudnuté vedomosti. Aktivity
pozostávajú z rozvoja komunikačných
zručností,
hry a učenia zameraných
na rozvoj hrubej a jemnej
motoriky či rozvoja samoobslužných činností. Veľa
spievame, varíme si, pripravuje drobné občerstvenie,
strávili sme krásny týždeň
v letnom tábore pri Bojniciach. Rodiny v najťažšej

zažívajú.
Rodíme sa do rôznych rodín. Nie vždy dostávame
všetko čo potrebujeme,
nie vždy nás rodičia pripravia na život tak, aby sme
sa dokázali dobre starať
o vlastné deti a dať im
hlavne morálne hodnoty
a základné ľudské potreby,
ktoré sa v histórii ľudstva
nemenia. Hoci sa dnes zdá,
že viac ako inokedy môžeme všetko.

finančnej situácii dostali
krásne vianočné darčeky Láska v rodine je to najrovno pod ich vianočné dôležitejšie čo môžeme
mať. Úprimnosť vzťahov,
stromčeky.
záujem jeden o druhého,
Snažíme sa vytvárať bez- hlboká vrúcnosť a chuť
pečné, podnetné prostre- obetovať všetko pre to, aby
die plné prijatia pre všet- rodina fungovala, aby tam
bol dostatok pokoja a prikých, ktorí nás navštívia.
jatia pre každého, nám má
Rodičia sa prostredníc- byť tým, k čomu máme
tvom workshopov vzdelá- smerovať každý deň. Je
vajú v oblasti rodičovstva, to cieľ a dosiahnuť ho nie
správy financií, lepšieho or- je jednoduché. Každý vyganizovania chodu rodiny chádzame z inej štartovaa výchovy detí. K dispozícii cej čiary, smerujme však
máme sociálnu poradky- k ideálu, aby sme mali spoňu, ktorá poskytuje pora- kojných a vyrovnaných dodenstvo konkrétnemu ro- spelých ľudí s chuťou robiť
dičovi. Hľadáme spoločne svet krajším.
-mDUriešenia problémov, ktoré

Aktivity Dupajdy
Materské centrum Dupajda organizovalo v uplynolom roku aj nasledovné
podujatia:
Bežkársky krúžok
Minulý rok – zima 2018/2019
sme zrealizovali :
1. Výrobu bežkárskej stopy - V spolupráci so SKI Bežkári z Dupajdy na futbalovom štadióne v Nižnej - Bežkársky deň.
Uhliská na futbalovom
občerstvenie a technializované v spolupráci
štadióne a hrádzi popri
da firma MTS.
ku zabezpečil pán Erik
MC Dupajda, Oravaman
rieke Orava sme vytvo- 2. Bežkársky deň na futRemiaz. Deti pri bežkoa viacerých dobrovoľnírili bežkársku stopu, ktobalovom štadióne vaní sprevádzali viacerí
kov.
rá slúžila pre všetkých
Bežkárskeho dňa na
ochotní
dobrovoľníci.
nenáročných bežkárov,
futbalovom štadióne sa 3. Bežkársky deň na hráAkcie sa zúčastnilo pridzi - Deti aj rodičia si
hlavne deti a dôchodzúčastnili deti od predbližne 30 detí.
mohli prísť vyskúšať
cov. Stopára na výrobu
školákov až po deti 2.
bežkovanie v priprave- 4.Organizovali sme aj
bežkárskej stopy sponstupňa ZŠ. Tejto akcie
kratšie výlety:
nej stope. Miesto pre
zorsky vyrobila pre Masa zúčastnilo okolo 100
požičovňu bežiek ako aj • Prechod okolo Ostražiterské centrum Dupajdetí. Podujatie bolo re-
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Na ďalších hodinách sa deti
budú oboznamovať s lietaním v stúpajúcich prúdoch
a protivetre. Postupne sa
oboznámia so základmi
elektroniky a jej aplikáciu
v motorových aj bezmotorových modeloch a budú
vyrábať jednoduché motorové modely lietadiel,
prípadne lodí a osvoja si
ovládanie jednotlivých modelov.
Okolo Ostražice s rodičmi (vľavo) alebo s miništrantami našej farnosti (vpravo).

ce s miništrantami
• Prechod okolo Ostražice s rodičmi a deťmi
• Výstup na Starú Mať
5. Bežkovanie v Oravskej
Polhore - Okrem okolia
Nižnej sme spoznávali aj
krásu prírody v Oravskej
Polhore, časť Slaná voda,
v Roháčoch pod chatou
Zverovka a v Látanej doline
6. Bežkovanie v Roháčoch
- Bežkárske vybavenie
sme prioritne zapožičiavali viacdetným rodinám z Nižnej a okolia,
deťom zo sociálne či
inak znevýhodneného

prostredia, ktoré si nemôžu dovoliť zakúpiť
kompletnú výbavu pre
celú rodinu. V lete sme
organizovali stanový tábor pre rodiny s deťmi,
splav Oravy pre rodiny
s deťmi, turistické vychádzky do okolia Nižnej
ako aj výstup na Lúčnu v
Roháčoch. Z finančného príspevku z príkaznej
zmluvy obce Nižná pre
Michala Tuhého na tento krúžok boli zakúpené stúpacie bežkárske
pásy. Vedúci krúžku Michal Tuhý sa tohoto príspevku vzdal v prospech

Krúžok vedie pán Richard
ďalšieho rozvoja bežkár- Čačko – dlhoročný modelár.
skych aktivít.
Na fungovanie krúžku sme
Modelársky krúžok 2019 nakúpili kompletné materiálové a technické vybavenie
Účastníci sa oboznámili (balza, lepidlá, modelárske
so základmi modelárstva nože, pílky, pracovné podako aj s teóriou lietania. ložky, pravítka, šablóny pre
Deti lietadlá vyrábajú ma- 15 detí) ako aj 4 skladacie
nuálne kompletne celé, stoly a 12 ks skladacích stobez nakupovania hotových ličiek. Nákup bol financovadielov alebo stavebníc. Mo- ný s podpory materského
delársky krúžok navštevuje centra Dupajda, sponzor14 detí, z toho 13 chlapcov ských darov firmy EBECO,
a jedno dievča. Aktuálne JUS a MTS a samozrejme
deti vyrábajú pokročilý aj z príspevku obce Nižná
model bezmotorového kl- na tento krúžok.
záku - Vážka.
-mDU-

Na Modelárskom krúžku sa jeho nadšenci schádzajú pravidelne - a to každý druhý pondelok o 17:00 v MC Dupajda. Trvá zhruba dve hodiny.

Zo života škôlok
Čo sa dialo v MŠ Nová li, zarecitovali, zatancovali.
Všetci spoločne si v krudoba?
hu zatancovali na detské
vianočné piesne. Pohostili
Prišiel Mikuláš
V piatok 6. decembra 2019 sme sa na dobrotách, ktosme v MŠ privítali Svätého ré nám pripravili maminky
Mikuláša, anjelikov a čertí- p. Domagalová, Trošanová,
ka Bertíka. Deti prišli ráno Žuffová a Čierna. Ďakujeoblečené naozaj vo veľmi me aj p. Filkovi, ktorý prišiel
nápaditých kostýmoch: Mi- ako Mikuláš a dievčatám
kuláša, čerta, anjela, sneho- z 9.B triedy: Lili Ružbackej,
Saška Činčarovej a Sandra
vej vločky, snehuliaka...
Britanovej. Tešíme sa o rok.
Deti v krátkom programe
(pokračovanie na str. 16)
našim hosťom zaspieva-

ŠKOLY
Mgr. Laštíkovou. Spolu
s deťmi vykrajovali perníčky, ale našli si čas aj
na spoločenské a kruhové hry, či tanec. Ďakujeme
pani učiteľke za návštevu
v našej MŠ. Posledný týždeň Adventu sme využili
na maľovanie, strihanie a
lepenie vianočných ozdôb.
Deti poznávali tradičné
vianočné koledy a ľudové
zvyky vianočného obdobia.
Predvianočné aktivity detí z Materskej školy Nová Doba.
Potom sa už tešili s rozžiazdobili stromček, aby im 2019. Prišli nám pomôcť aj renými očkami na príchod
Piekli sme medovníčky
V predvianočnom čase Mikuláš mohol priniesť dar- dievčatá zo Spojenej ško- Ježiška.
sme si v našej materskej čeky. Privítali sme ho dňa ly v Nižnej s p. učiteľkou
-uMŠškole pripravili aktivitu 9. decembra 2019. Vykukol
pod názvom zahrajme sa spoza okna a potom prišiel
na pekárov. Deti si priniesli v sprievode krásnych anzásterky, rodičia zas zamie- jelikov. Deti mu s radosťou
sili cesto a s radosťou sme recitovali a spievali. Mikuláš
sa pustili do práce. Potom bol šťastný, že sú deti také
sme vaľkali, vykrajovali šikovné a spolu si zatana zdobili a nakoniec si po- covali. Na záver všetky deti
chutnali na sladkých me- dostali darčeky, ktoré rozdával Mikuláš s anjelikmi.
dovníčkoch.
Darčeky pod stromčekom Prípravy na sviatky zimy
Radosť deťom v mater- pokračovali pečením meskej škole urobili aj darčeky dovníčkov 11. decembra
pod stromčekom, ktoré ich
prekvapili ešte pred samotnými Vianocami. Bábiky,
skladačky, autodráhy, legá
a mnoho iných hračiek...
-jrgAdvent v MŠ Orličie
Adventné obdobie sa nieslo v MŠ Orličie v radostnej
nálade. Pripravovali sme
sa na príchod Mikuláša
a vianočné sviatky. Deti vy- V Materskej škole na Orličí si advetné obdobie užívali naplno.

Palacinky a placky
Školskú
jedáleň
sme
7. decembra 2019 využili na zorganizovanie tradičnej súťaže „Pečieme
zemiakové placky a palacinky“. Deti si svoje recepty a suroviny doniesli
z domu a súťaženie medzi
jednotlivými družstvami
mohlo začať. Po chvíli začala jedáleň rozvoniavať
vôňami majoránky a cesnaku, škorice a vanilkového cukru. Vôňa to bola zaujímavá. Porota to aj tento
rok mala veľmi ťažké, ale

nakoniec odmenila každé
družstvo. Veľmi nás potešilo, že sa do súťaže zapojilo
mnoho detí, ktoré piekli
placky a palacinky prvýkrát. Touto cestou by sme
sa chceli poďakovať za finančný príspevok Obecnému úradu. Všetci sme
odchádzali s úsmevom,
dobrým pocitom a skvelou náladou. Dúfame, že
sa minimálne v takomto
počte stretneme aj o rok.
-dp/jp-
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O čítaní nielen pre učiteľov
„O úspechu detí nerozhoduje vzdelanie rodičov, ale
ich prístup ku knihám“,
aj toto sme sa dozvedeli
na čítaní s Viki a Alžbetkou.

dúcnosť. Množstvo faktov
z výskumov, dlhoročných
štúdii, ale aj praktické cvičenia, ktoré dokazujú, ako
jednoducho vieme deťom
pomôcť, keď im venujeme
3. a 4. decembra sa kon- napríklad 20 minút večercertná miestnosť ZUŠ ného čítania.
v Nižnej zmenila na malú
„knižnicu“.
Množstvo V utorok pre rodičov,
nádherných kníh a zaují- v stredu už pre učiteľky mamavých informácii nám terských a základných škôl.
priniesli Viki Marcinová Množstvo tipov na výborné
a Alžbetka Uríková - žienky, knihy, ako ich vyberať, ako
ktoré sa venujú propagá- viesť deti už v útlom veku
cii čítania. Venujú svoj čas k láske ku knihám, ako
rodičom a učiteľom, ktorí z nich „vychovať“ čitatesa chcú niečo viac dozve- ľov, ale aj aké je fajn čítať
dieť o dôležitosti čítania, knihy bez písmen a čo
o tom, aký má obrovský všetko sa pri tom učíme...
význam pre deti a ich bu- Toto všetko sme sa dozve-

deli a naučili. Zaujímavé môžete nájsť tu: www.youa inšpirujúce videá o tom, tube.com/results?search_
prečo čítať deťom, ako im query=krajina+čitateľov
uľahčiť čítanie a ako po-stomôžu knižky prváčikom,

Keď matematika inšpiruje

Keď som sa pred tromi
rokmi stala študentkou
Komenského
inštitútu
netušila som, ako mi to
zmení život. Popri štúdiu
sme na školách realizovali rôzne projekty. Ja som
sa rozhodla pre projekt
o Hejného matematike
a spolupráci s rodičmi.
A tak ma tento spôsob učenia zamestnáva stále viac.
Teší ma, že na Slovensku
rastie počet učiteľov a rodičov, ktorí majú záujem sa
o tomto spôsobe vyučovania dozvedieť viac, vyhľadávajú možnosti vidieť takéto
hodiny a chcú sa vzdelávať. Tak som v decembri
s radosťou prijala pozvanie

Juraja Hipša (zakladateľa
Živice a aj Komenského inštitútu) do Martina a spolu so žiakmi ukázala, ako
môže byť aj matematika
(učená Hejného metódou)
fajn a môže baviť nielen
deti, ale aj dospelých, ktorí sa na hodinku zmenili
na žiakov a pokúšali sa riešiť úlohy v rôznych matematických prostrediach.
Podobné úlohy z prostredí „Hejného matematiky“ som pripravila a riešili
sme ich aj 3. januára na ZŠ
Korňa, kde sa stretli učiteľky zo ZŠ Klokočov, Staškov,
Korňa a Makov. Pripravujú sa učiť touto metódou

na svojich školách a snažia tematiky v prvom a drusa vytvoriť v triedach pod- hom ročníku pani učiteľky
a žiaci zo školského parlanetné prostredie.
mentu zo ZŠ s MŠ Brehy
Ďalšie stretnutie, kde hlav- a ZŠ z Hliníka nad Hronom.
nou témou bola Hejného Po dvoch hodinách naslemetóda vyučovania mate- doval rozbor a odovzdávamatiky sa uskutočnilo na nie skúseností. Som rada,
našej škole. Skvelý projekt že môžeme aj takouto
- Sieťovanie škôl, ktorý re- formou prispieť k šíreniu
alizuje, v rámci projektu tejto metódy na ďalšie škov Komenského inštitúte, ly, že vidíme veľký záujem
riaditeľka ZŠ Brehy Pet- o nové spôsoby vyučovara Belanová. Vzájomne nia, ktoré deťom prinášasa navštíviť, pozrieť, kde jú radosť a chuť do objasa čo zaujímavé na ško- vovania a vzdelávania sa.
lách robí a preniesť dobré Už sa tešíme, keď navštívinápady na svoje „mater- me ich školy a dozvieme sa
ské“ školy. To je idea, kto- viac o projektovom vyučorú sa už snažíme napĺňať. vaní.
Na našej škole v Nižnej sa
boli pozrieť na hodiny ma-sto-
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Do nového roka s úsmevom
Už tretíkrát sme žiakov
a učiteľov v škole vítali prvý
deň hudbou, malým občerstvením, prianiami do nového roku a hlavne úsmevom.
Nápad, ktorý nám predstavil Peter Uhrín v projekte realizovanom v Komenského
inštitúte. Ďakujem hlavne
dvom šiestačkám a mojim
žiakom z 2.A triedy, ktorí sa
premohli a prvý deň školy
v novom kalendárnom roku
prišli do školy oveľa skôr.
Ďakujem aj za podporu
a ústretovosť ich rodičom,
ktorí pomohli pripraviť občerstvenie - koláčiky, jednohubky,... V jedálni nám
pani kuchárky ochotne pripravili čaj. Pomohli aj pani

učiteľky, ktoré boli ochotné prísť skôr a robiť dozor
na chodbách, aby deti nemuseli čakať pred školou

a mohli ísť hneď do svojich dobrá nálada a úsmevy vytried. Po príjemnom vstupe držia čo najdlhšie.
do školy a hlavne do no-stového roka dúfam, že nám

Vianočný koncert
ZUŠ Vendelína Habovštiaka
Začneme tým, čo v nedeľu 8. decembra v kinosále
nezaznelo. Keď moderátor vianočného koncertu
Jarko Broz na záver ďakoval vnímavému publiku
(kinosála naozaj praskala
vo švíkoch), okrem iného
prezradil, že mal na záver pripravenú ešte jednu báseň,
ale po pásme kolied v podaní ľudovej hudby Ostrvka
so speváčkou Agátou Kováčikovou, sólistkou Lúčnice,
sa už nechcel „strápňovať“.
Tá nerealizovaná báseň vyzerala zhruba takto:

Vianočný sonet
Anjeli si v nebi
vymieňajú krídla
vášnivo, až sa
z mračien práši.
Zima ma toľko
ticha na rováši,
že v noci počuť
ako šepká škridla.
Tajomstvá sú už
pod strechou
v kozúbku rozvoniava
drevo z višne,
nijaké vinše nie sú zvyšné,
každého dáky postretol

Jednotlivci, duá, triá, kvartetá, orchestre... sprevádzané ľudsky príjemným
a
miestami
dokonca
vtipným
moderátorom,
ktorých už spomínané
nech teda všetky
vnímavé obecenstvo odvýslnia sú plné,
meňovalo zaslúženým ponech je to zapísané
tleskom. Tak by sa jednou
slnkom do medu,
vetou dal zhodnotiť mimože všetky cesty z rýmu
riadne príjemný nedeľný
domov povedú.
večer v podaní talentovaKoncert to bol naozaj vy- ných žiakov a ich zanietedarený a nielen množstvo ných učiteľov.
(údajne okolo 150!), ale
-jkbnajmä kvalita účinkujúcich si zaslúži ocenenie.
a každému sa dáky splní
ako sen novej luny v splne.
Nech je teda každý
chvíľku na výslní,

Úspechy žiakov ZUŠ
Žiaci výtvarného odboru
zo Základnej umeleckej
školy
Vendelína
Habovštiaka Nižná sa zúčastnili niekoľkých výtvarných
súťaží.

ny kraj, Oravské kultúrne
stredisko v Dolnom Kubíne, Kancelária Národnej
rady Slovenskej republiky,
Gminny ośrodek kultury
Bystra, Poľsko a Stredisko
pre kultúru Stará Pazova
Sofia Zaťková, ktorá nav- Nad súťažou prevzali zášti- Srbsko.
števuje 4. ročník na me- tu: Žilinský samosprávnovanej
škole,
získala
2. miesto s dielom Anjel,
na 16. ročníku medzinárodnej súťaže „Vianočná
pohľadnica“ v Dolnom Kubíne.

Výstava prác putovala
na Bratislavský hrad či
do Poľska na Gminny ośrodek kultury Promyk, tiež
do Oravského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubíne, Strediska prekultúru Stará Pazová v Srbsku
a Foyera úradu Žilinského
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samosprávneho kraja.
Do 16. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica
poslalo svoje práce viac
ako 2 200 detí z 250 škôl
zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska
a Srbska. Témou prác bolo
výtvarne spracovať vianočné námety do podoby
návrhu vianočnej pohľadnice. Mladí autori vo svojich prácach invenčne prezentovali svoje zručnosti a
vnímanie vianočnej tematiky v jej zvykoslovnom,
prírodnom i v biblickom
rozmere.

19

s dielami Sovičky na 11.
ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže „Pramienok“
v Trstenej. Táto súťaž je
pod záštitou mesta Trstená a Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
Poslaním súťaže Pramienok je
„Pestovať zodpovedný vzťah človeka
k prírode, rozvíjať základy
ekologickej
inteligencie
detí, pestovať ekologické svedomie najmladších
detí doma aj v škole a rozvoj talentov v školskom
i domácom prostredí.

Malé umelkyne majú svoje
diela na fotografií umiesŽiačky prípravného roč- tené nad sebou.
níka výtvarného odboru
ZUŠ - Nela Trošanová, Ve- Našim výherkyniam srronika Blahová a Sára Ku- dečne gratulujeme a vebasová - získali 3. miesto ríme, že svoj talent budú

Sofia Zaťková (na fotografii vľavo) drží svoju víťaznú pohľadnicu.
Na druhej fotografii sa Nela Trošanová, Sára Kubasová a Veronika
Blahová tešia z víťazstva spolu s pedagogičkou Mgr. Barborou Tekeľovou.

tak oni ako aj ich spolu- našu Základnú umeleckú
žiaci ďalej rozvíjať, zís- školu, ale aj našu krásnu
kavať
ďalšie
ocenenia obec Nižná.
a tým reprezentovať nielen
-bt-

Osobná skúsenosť s deťmi v škôlke
Rodičovstvo patrí medzi
najkrajšiu úlohu, ktorú
žena a muž môžu vnímať
a zažiť. Prijímajú ho prirodzene ako súčasť svojho
života, no okamihy a prekvapenia, ktoré dieťa dennodenne prináša, sú mnohokrát nezodpovedanými
otázkami a rodičia vtedy
konajú inštinktívne. Neskôr zvažujú svoje konanie
a vyvodzujú závery, či sa
rozhodli správne.
Mládež v tom nevidí problém. Na každú situáciu vedia okamžite odpoveď. Je
to hračka! Oni by to riešili
takto a hotovo. Jednoduché! Často prevláda predstava, že pri výchove dieťaťa vystačia metódy zažité
z detstva. Omyl! Každá
doba nesie v sebe niečo
špecifické a prejaví sa to
aj vo výchove či prístupe
k dieťaťu. To, čo platilo kedysi, nutne nemusí platiť
dnes, aj keď niektoré premenné zostávajú nemenné. Hranice, ktoré by dieťa
nemalo prekročiť. Úcta,
ktorá dnes tak často absen-

tuje. Základné pravidlá slušnosti. Kedy však začať dieťa
viesť k týmto pravidlám?
Študentky Spojenej školy
v Nižnej hľadali odpoveď
v Materskej škole Orličie.
Učiteľky v MŠ rozdelili študentky do dvoch tried
a poskytli im možnosť
vyskúšať si starostlivosť
o deti. Spontánnosť detí
na seba nedala dlho čakať.
Študentky čoskoro zistili, že musia mať oči všade. Jedno dieťa potrebuje
doliať čajík, iné sa oblialo,
ďalšie plače za maminkou,
chlapček ich ťahá za rukáv,
že sa chce hrať. Dievčatku
sa rozplietli vlásky, iné potrebuje umyť ruky. Ďalšie
chce tancovať.
Pohľady
študentiek spočinú na tvárach učiteliek, v ktorých
hľadajú záchranu.

vďačne a s porozumením
odovzdali. Vysvetlili im, že
deti potrebujú pravidlá.
Treba pochváliť, darovať
úsmev, ale aj vysvetliť, keď
dieťa urobí niečo zlé. Tu sa
učia správať sa v kolektíve.
Nie je tu samo, musí sa naučiť čakať, prispôsobiť sa
a spolupracovať. Je potrebné brať do úvahy vekovú vyspelosť dieťaťa.

Schopnosť
organizovať
čas, vcítiť sa do potrieb
a prežívania konkrétneho
dieťaťa, zosúladiť jednotlivé činnosti si vyžaduje
medovníkov,
dlhoročné skúsenosti, kto- Pečenie
ré p. učiteľky študentkám oboznámenie sa s choreo-

grafiou tancov či s hrami,
ktoré sa deti v škôlke bežne hrajú, patrili k mnohým
aktivitám, ktoré potvrdili, že práca s deťmi nie je
ľahká, ale určite krásna
a obohacujúca. Príjemne
unavené (a už nie až tak
jednoznačne presvedčené,
že výchova je ľahká) sa študentky vrátili plné dojmov
do školy. Niet nad osobnú
skúsenosť.
-el-

Z FARNOSTI

Pre Afriku vykoledovali viac
ako dvetisíc eur
dostačujúce vzdelanie, čo je
ale finančne náročné, môžu
sa stať lekármi, učiteľmi,
či pracovníkmi na ministerstvách alebo úradoch.
V druhom najväčšom meste Kakuma sa nachádza
utečenecký tábor, kde je
väčšina utečencov z Južného Sudánu, odkiaľ ich vyhnala vojna či nedostatok
jedla.

Koledníkov Dobrej noviny neodradilo ani zlé počasie.

Pojem Dobrá novina je
zrejme každému občanovi
Nižnej známy. Je to zbierka
na pomoc pre chudobné
deti v afrických krajinách.
Naše deti chodia koledovať s piesňami a veršíkmi
po domácnostiach, ktoré
sa rozhodli takýmto spôsobom pomôcť. Tohoročná

Dobrá novina bola dokonca jubilejným 25. ročníkom.
Tento rok sa zbierali peniaze
pre núdznych ľudí v Turkane. Táto krajina je púštnou
oblasťou, kde sa striedajú
dlhé obdobia sucha a obdobia prívalových dažďov
spôsobujúcich potopy. Žijú

Tento rok sa rozhodlo zapojiť do zbierky 18 detí
a 7 vedúcich a navštívili sme
45 nižnianskych domov.
Taktiež mohli veriaci prispieť aj v kostole. Nakoniec
tu pastierske komunity, sta- sa podarilo vyzbierať dokorajúce sa o zvieratá, ktoré py 2262,4€.
kočujú za vodou.. Pokiaľ sú
na to financie, tak deti môžu Aj touto cestou sa chcechodiť do školy a rovnako sa me poďakovať všetkým
snažia doplniť si vzdelanie ľuďom, ktorí sa rozhodli čo
aj dospelí. Okrem toho sa i len málom pomôcť tým,
venujú drobnému podni- ktorí to tak veľmi potrebujú.
kaniu ako je výroba a predaj
-sldreveného uhlia. Ak získajú

Pokoj a lásku prajem Vám...
Opäť sa raz ukázalo, že
radosť Vianoc sa najviac
prejavuje práve v detských
srdciach. Ako už mnoho
rokov, tak aj teraz si deti
z eRka pripravili zaujímavú scénku s vianočným
posolstvom. Spolu s nimi
vystúpili aj deti v krojoch
pod vedením rodiny Krúpovej, ktoré priblížili tradičné nižnianske piesne
a veršíky.
Pár dní po Štedrom dni,
v nedeľu 29. 12. 2019, sa
naplnil celý kostol ľuďmi,
ktorí si znovu chceli pripomenúť príbeh narodenia
malého Ježiška. Začalo
sa to tajomným vstupom
v tme, iba so svetlom lampášikov a veselého spevu koledy. Nasledovala

scénka zobrazujúca, ako
to prebieha na klasickom
eRkostretku, ktorá mohla
aj rodičom či starým rodičom ukázať, čo deti robievajú každú sobotu na fare.
Následne sa scéna vďaka otázkam detí dostala
do Nazareta, do roku 0. Tu
sa odohrala väčšina nášho
príbehu. Až sa na konci,
po príchode Troch kráľov,
dej prirodzene preklenul
späť na eRkostretko. To vyústilo do vinšovačiek, kolied
a tanca pastierov. Na konci
znova všetci herci, speváci
a hudobníci opustili kostol
za silného spevu, ku ktorému sa pripojili aj všetci ľudia v kostole. Veď čo by to
bola za vianočná udalosť
v Nižnej bez pesničky „Plesajte, všetci ľudia“?

Touto cestou by som sa táto milá slávnosť zblížila
chcela poďakovať každé- prostredníctvom aktivity
mu, kto akýmkoľvek spô- detí celú farnosť.
sobom priložil ruku k dielu a pomohol k tomu, aby
-sl-

november 2019 - január 2020

21

Na konci januára? Lepšie ako vôbec...
alebo: nedajme sa odradiť
Každoročne sa na otázsvet, alebo stanem sa 7. Dajme si predsavzatie
zajacov, nechytí nič. Dobku ohľadom novoročných
re si vyberme a neunáúrodné. Je dôležité vedieť
kozmonautom by sme
hľujme sa, veď ak sa nám
predsavzatí v “Smotánke“,
čo z toho budem mať,
potrebovali čarovný prútik. Vyberajme si preto
počas roka podarí vykoalebo z časopisov dozviekeď splním predsavzatie.
me od našich celebrít, že je
reniť jednu neresť a v ďaltaké predsavzatie, ktoré
V jednej rodine sa otec
ších dvadsiatich tiež....
to nezmysel, že je to zbytočje možné splniť a aj v určirozhodol šetriť si svoje
né, alebo aj pokrytecké. Ľu- 2. Dajme si predsavzatie
tom čase, napr. do konca
zdravie a peniaze, ktoré by
dia, ktorých slová a názory
roka.
osobné. Teda nech sa
minul na alkohol odkladal
ovplyvňujú mnohých si netýka toho, ktosi ho dal. 5. Dajme si predsavzatie
na video pre celú rodinu.
uvedomujú plytkosť svojpozitívne. To je také, v ktoPredsavzatie: odnaučím
Do roka mali nielen video,
ho myslenia, ktorým chcú
rom sa zaväzujem niečo
otca fajčiť, alebo pomôale aj nový televízor, lebo
žem sestre s obezitou
zakryť vlastnú neschoprobiť, nie nerobiť. Nebumanželka chcela chrániť
nosť často spolupracujúcu
dem nadávať, nebudem
prezrádza človeka – ľudocelú rodinu pred cigaretomila, predsavzatie však
vým dymom a tiež napls lenivosťou. Oproti názoru
piť, či fajčiť – treba zmeniť
nila pokladničku....
má pomáhať k osobné“Smotánky“ chcem postatakto: budem čo najlepviť myšlienku sv. Františka
mu rastu.
šie využívať Boží dar – dar
Saleského: „Lepšie je na 3. Dajme si predsavzatie
reči, budem si chrániť Ak sa nám počas roka aspoň chvíľku podarí napĺňať
tom ten, kto si predsavzaprimerané. Kto viac doBoží dar – dar zdravia.
tie dá a nepodarí sa mu ho
stal, od toho bude Pán 6. Dajme si predsavzatie jedno, osobné, primerané,
splniť, ako ten, kto si predviac vyžadovať. Aby sme
radostné. V žiadnom prí- uskutočniteľné, pozitívne,
savzatie vôbec nedá.“
pade nás nesmie plnenie radostné a úrodné predsa nehanbili rozprávať o
predsavzatia premeniť na savzatie, pričiníme sa o to,
predsavzatí, ktoré je na
Naše zlyhania vo veci “Novopochmúrnych, smutných že my aj naše okolie bude
nás pridetské, alebo veľmi
ročných predsavzatí“ spojedincov. Pri rozhodovaní lepšie. Nuž čo pokúsite sa?
náročné. Je dobre si ho
čívajú často v tom, že si ich
sa pre predsavzatie si tre- Nezabudnite: „Lepšie je na
modlitbou odkonzultovať
ba pripomenúť všetky po- tom ten, kto si predsavzatie
nesprávne vyberáme. Aké
s Pánom a aj v priebehu
zitíva, ktoré jeho plnením dá a nepodarí sa mu ho splkritériá by teda malo novoroka Boha prosiť o silu a
ročné predsavzatie spĺňať?
získam ja i moje okolie – to niť, ako ten, kto si predsavytrvalosť v predsavzatí.
ma naplní radosťou a aj v vzatie vôbec nedá.“
4.Dajme si predsavzatie
1. Dajme si predsavzatie
skúškach si ľahko spomeuskutočniteľné. Na splMgr. Ján Garaj,
nenie predsavzatia typu:
niem a radosť je silný mojedno. Poľovník, ktorý
tivačný element.
nižnianský farár
obrátim na vieru celý
chce chytiť naraz desať

“Pokiaľ máte to šťastie, že žijete v manželstve,
mali by ste sa o toto manželstvo aj starať.”
„Čo sa deje? Je v tom aj niekto ďalší, alebo sa skrátka
hádate?“, opýtal sa Richard
svojho priateľa, ktorý uvažoval o rozvode. „Nie, proste
len životné tlaky akoby vytlačili všetku radosť a lásku
z nášho vzťahu.“

vzťahy“, hovorí Marie.

čo nás na našom vzťahu
baví, aké hodnoty nesieme...
Dvojicu chce tiež povzbudiť, aby sa viac venovali jeden druhému a niečo spolu
podnikli.

A tak sa rozhodli založiť niečo ako každoročnú kampaň, ktorá by pripomenula
manželským párom úplne
jednoduchý odkaz: „Pokiaľ
máte to šťastie, že žijete Od 10. do 14. februára si
v manželstve, mali by ste sa môžu vybrať aj z pripravePráve takýto rozhovor bol o toto manželstvo aj starať.“ ných aktivít v Nižnej. Prvý
deň, v pondelok, je v pojeden z podnetov, prečo sa
manželia Richard a Marie Týždeň manželstva na Slo- nuke kurz spoločenských
Kane rozhodli založiť Me- vensku oslavuje jubileum tancov v Rotunde. Utorok
dzinárodný týždňa manžel- - 10 rokov. Aktuálny ročník môžu manželia využiť Kino
stva. „Koľko ľudí si kadeja- vytvára príležitosť zastaviť Ostražica, kde sa bude preko vylepšuje svoj byt alebo sa, aby si manželia pripo- mietať večerný film. V stredom, no nikdy neinvestujú menuli spoločnú históriu: du je pripravený duchovdo ľudí, ktorí v ňom bývajú. Ako náš príbeh začal, čo ný večer v Kostole sv. Gála.
Skrátka nevložia úsilie do sme spolu dosiahli, ako sme „S polovičkou na tandeme“
toho, aby vylepšili aj svoje prekonali náročné obdobia, si to manželia môžu vyskú-

šať vo štvrtok na fare v Nižnej a sv. omša s príhovorom
pre manželov spojená s obnovou manželských sľubov
je naplánovaná na piatok.
Počas programu v pondelok, utorok a piatok budú
na fare pre deti od 3 do 12
rokov zabezpečené aktivity
s animátormi. Navyše môžu
manželia po celý týždeň využiť výraznú zľavu na večeru
vo dvojici v Hoteli Arman.
Detaily sú dostupné aj
na plagáte na web stránke
obce.
-rr-
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Na brehoch rieky života, na brehoch
rieky Oravy
Prvou zahraničnou ocenenou pamätnej zlatej medaily Sergeja Michalkova v Moskve v roku 2019
bola Eva Kollarová, doktorka filozofie, univerzitná profesorka, prezidentka Asociácie rusistov Slovenska
a šéfredaktorka medzinárodného časopisu. Po poslednom úspechu a mnohých ďalších
si profesorka Kollárová užíva výhľad na brehy jej rieky života plný zelene.

„Veľmi
rada
cestujem
a učím, prednášam. Samozrejme som často unavená. Vtedy sa mi žiada
môj výhľad na rieku Oravu, napĺňa ma to harmonickým pokojom.“
Takýto výhľad má profesorka Kollárová zo svojich
okien v bytovke pri škole
v Nižnej. Napriek veľkým
úspechom, ktoré vo svojej profesii dosiahla, Nižná stále obýva veľký kus
jej srdca. A práve s nami,
obyvateľmi Nižnej, sa rada
podelila o svoje posledné
vzácne zážitky.
Celý život sa venovala ruskej kultúre a výučbe ruského jazyka cez kultúru. Rusi
majú podľa jej slov krídla. Majú obrovskú dušu,
ktorá sa odráža v ich kultúre. Sila jednoduchého
ruského človeka spočíva
v jeho hrdosti a dôstojnosti.
Aj v najťažších situáciách dokážu dôstojne stáť
za svojim národom a byť
hrdí na svoje kultúrne korene. Od hudobnej kultúry,
cez kultúru slova, vizuálneho umenia, šport, vedu až
po jednoduchého pracujúceho človeka, ktorý Vám
bez rozmýšľania zarecituje
všetky básne ruskej klasiky. Majú veľké ľudské bohatstvo. Pani profesorka
ho celý život študuje, obdivuje a odovzdáva ďalej.

Brehy rieky Oravy.

„Za veľa vďačím mojej
mamičke. Ako malé sedemročné dievčatko ma
zobrala na film Dedinská
učiteľka od Marka Donského. Vtedy som pochopila, čím sa chcem
zaoberať, čo chcem v živote robiť, čo je mojím
poslaním. Byť učiteľkou,
ktorá viac dáva ako berie.
A podľa môjho sna som sa
aj uberala a snažila sa dávať do mojej profesie všetko. Mala som veľké šťastie
na ľudí – na učiteľku ruského jazyka, profesorku
na vysokej škole, môjho
pozorného
vnímavého
muža Janíčka a na vzácnych a múdrych priateľov,
vďaka ktorým som sa uberala svojou cestou ďalej.“

Profesroka Kollárová na slávnostnom odovzdávaní
zlatých medailí.

už odmalička, aby sa stala prirodzenou súčasťou
ich života a nie len niečím,
o čom sa rozpráva v škole.
Okrem samotného vzde- Potrebujú ju zažiť a cítiť
lania je podľa pani profe- v sebe.
sorky veľmi dôležité aj ako
sa vyučuje, aby sa vyučo- Veta v duchu predošlých
valo komplexne, nie len slov je aj pamätnou vesucho naučiť poučky. „Prá- tou ruského spisovateľa
ve pri výučbe ruského ja- Sergeja Michalkova „Dnes
zyka nechceme študentov deti, zajtra národ“, ktorá
naučiť len ako si vypýtať zdobila 19. decembra 2019
vodu, ale aby spoznali ná- priestory hosťovského parod, ktorého jazyk sa učia. láca Ministerstva zahraničAby poznali kultúru toh- ných vecí v Moskve. Práve
to jazyka a tým ho vedeli tu si prišla prevziať nečakané ocenenie Prof. PhDr.
aj lepšie používať.“
Eva Kollárová, PhD v spriePodobné veci je práve vode kultúrneho atašé slodnes veľmi dôležité vy- venského veľvyslanectva
svetľovať, zdôrazňovať aj a vysokoškolských pronašim najmenším. Kultú- fesorov. „Nečakala som,
ru treba deťom vštepovať že ešte nejaké ocenenie

dostanem. Svoju prácu
robím z lásky k učeniu
a k Rusku a nie pre vyznamenania. Ruská kultúra do mňa veľa vštepila
a hlboko sa jej klaniam
za to dobro, čo v sebe
mám. Moja láska k ruskej kultúre je nezištná, no
napriek tomu mi doniesla
množstvo uznania.“
Cenu Sergeja Michalkova
odovzdával jeho nemenej
známy syn, výborný oscarový ruský režisér Nikita
Michalkov. Čitatelia zrejme
poznajú jeho najznámejší
film Unavení slnkom, kde
dokonale vystihol a priblížil silu ľudskej, no hlavne
ruskej duše a zvrátenosti
režimu. „Dostať sa vôbec
do blízkosti tohto známeho vynikajúceho režiséra
a scenáristu, je pre mňa
osobne, ako vyštudovanú
scenáristku neuveriteľné.
O Nikitovi som písala bakalársku prácu, kde som
sa zameriavala na jeho
„veľkosť“ v dokonalom rozbore ľudskej duše, emocionalite, sile zobrazenia
vytrvalosti človeka, lásky
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Z filmu Marka Donského, Dedinská učiteľka.

do vzdelávania mladého
pokolenia. Na slávnostnom odovzdávaní cien
boli ocenené tri osobnosti, okrem pani profesorky
aj známa ruská skladateľka Alexandra Pachmutova
a básnik Nikolaj Dobronravov. Záver večera vyplnila
džezová improvizácia or-

chestra Vadima Eilenkri- ších ocenení, vyznamenaga, ktorá podporila silný ní a uznaní.
estetický zážitok.
Najväčším a najsilnejším
Pani profesorka Kollárová ocenením sú pre profesorzískala v roku 2006 aj vy- ku Kollárovú určite zástupy
znamenanie a osobné po- vďačných učiteľov, profeďakovanie od prezidenta sorov či študentov, ktorým
Ruskej federácie Vladimí- tak ako aj mne otvorila
ra Putina a množstvo ďal- dvere svojím otvoreným
prístupom a dovolila uveriť vo vlastné schopnosti. Pochopiť, že vzdelanie
a poznávanie je dôležitá súčasť života, ktorú si
navždy nesieme v sebe
a v každej životnej situácii
nám dáva silu, nadhľad,
niekedy útechu, inokedy
radosť. Otvára nám srdce
a myseľ tak, že sa snažíme
svoju rieku života naplniť
vzácnymi vodami dobra
a porozumenia.
Zo slávnostného odovzdávania medailí, druhý obrázok: trojica ocenených s moderátorom.

a tradícií.“ Ten istý Nikita Michalkov, predseda
Ruskej kultúrnej nadácie,
Ľudový umelec RSFSR,
predseda Zväzu ruských
filmárov odovzdal profesorke Kollárovej pamätnú
zlatú medailu. Ocenenie
sa odovzdáva raz za dva
roky za humanitný vklad

Slovami Maxima Gorkého: „Za všetko dobré čo je
vo mne vďačím knihe“,
ktoré pani profesorka
doplnila „Za všetko dobré
čo je vo mne vďačím
ruskej kultúre“ si len
utvrdzujeme, že aj dobro
vieme v sebe budovať,
stavať a rozvíjať. Literatúra
a umenie pri tejto stavbe
veľmi aktívne pomáhajú.
Odovzdávanie ocenenia prof. Kollárovej Nikitom Michalkovom.

Prajeme pani profesorke
veľa tvorivých chvíľ, veľa
takých ocenení, ktoré sú
pre ňu dôležité, tie životné,
ktoré sa týkajú jej blízkych,
milovaných...
Želajme
si
spoločne
stretnutia na brehoch našej rieky Oravy, ktoré nás
obohatia ako vie len človek človeka a naplnia harmonickým pokojom.

Momentky zo slávnostného odovzdávania medailí.

-ejr-
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Pán rektor Kukučin
Nad rodnou hrudou
lieta ako vták.
Slovenské slovo
predstavil
v najkrajších poviedkach.
V románoch.
Od vekov...
Naveky.
Ako drahokamy
v ľudskej pamäti...
Matejko Bencúrovie.
Mal taký dar.
Živý jazyk
z úst Slovákov
šíremu svetu
ukázal.
Hlásku za hláskou.
Pamäť si sadá
do úrodnej zeme.
A potom...
Pod rodným Chočom
naberie múdrosť
z Oravy.
Jasenovská škola
hľadela svätým
do okien.
Každý deň.
Ponorená do vzdelania
píše, číta, počíta a recituje básne.
Občas
prorocky zašumí.
V drevených laviciach.
V obecnej svetlici.
Tam kdesi,
kde múdrosť chytá
dvadsať – tridsať,
možno menej,
možno viac,
šarvancov aj dievčat.
Halena, kožúšok, baranica.
V mraze
sa vrabce túlili
k svetlému okienku
s makom.
Žiaci zas
k drevenej štiepke.
Rovno za pecou.
Švábka z nej
chutila
ako vernosť
oravského domova.

Akcia vtáky
5. pokračovanie

Ľudmilka chcela spolužiakom čosi veľmi, veľmi
povedať. Najprv si nervózne pritlačila dlane k tvári
a potom si pripomenula
slová svojej triednej učiteľky: „Pomaly Ľudka. Pomaličky. Zhlboka dýchaj...“
Vtedy jej čosi napadlo.
Natiahla ruky a mávala
nimi ako krídlami. Zhlboka sa nadýchla a veselo
začala krúžiť okolo spolužiakov. Dievčatá sa pridávali jedna za druhou.
A za nimi aj chlapci. Akoby
všetkým rozdávala cukríky
pozitívnej energie. Bolo
to extra. Super. Všetci boli
nadšení. A tak v to slnečné dopoludnie celá ulica
počula radostné výkriky
zo školskej záhrady. Mnohí
okoloidúci sa usmievali...
Ba poniektorí to aj okomentovali: „Prázdniny už
poletujú v povetrí!“ A žiaci
na to: „ Vauu! Letia ako vtáci nad školou... Už na nás
čakajú pod Ostražicou.
Už na nás čakajú na lúke
aj v horičke. Už plávajú
po hladine Oravy.“ Deťom
sa veľmi zapáčila veselá
naháňačka. Alebo žeby to
bol vtáčí tanec... Pri tom
poletovaní a vyskakovaní
úplne prestali vnímať čas.
Ale po chvíli sa chlapci aj
dievčatá začali správať ako
odtrhnutí z reťaze. Bezhlavo sa predbiehali medzi sedemdesiatročnými,
ba možno aj osemdesiat
či viacročnými stromami.
Skákali. Preskakovali pníky
aj okrasné trávy. Vyskakovali stále vyššie a vyššie.
Vo svojich predstavách už
boli kdesi na Ostražici. Tu
sa vznášali nad povestnými Svätojánskymi ohňami. Len odletieť a odletieť.
A vtedy sa to stalo. Bác.
Ktorýsi z chlapcov sa natiahol na trávniku ako bol
dlhý a široký. Našťastie
tráva bola už hustá a mäkučká. Vlastne bol to taký
zelený koberec, ktorý pokrýval školskú záhradu.

Ale na nešťastie... Celé
to divadlo už pozorovala
pani učiteľka. Aj ona musela začať zhlboka dýchať.
„Poviem len jednu - jedinú
vetu,“ ozýval sa učiteľkin
roztrasený hlas. „Koniec
zábavy. Všetci na miesta!“ „Ale to sú dve vety,
pani učiteľka.“ Nezdržali
sa poniektorí chlapci. „Tak
o tom sa porozprávame
neskôr. Teraz si všetci posadajte na miesta. Vlastne na lavičky.“ Mnohí síce
šomrali, ale takmer všetci poslúchli. No Ľudka sa
ani len nepohla. Akoby
vrástla do zeme. „Len aby
nespadli!“ Vykríkla. Vtedy
žiaci uvideli ako vystiera
ruku smerom k škole. Až
teraz si všimli svojich vtáčích kamarátov. Chvostíky
skackali a mávali krídlami
pred otvoreným oknom
5. A. No namiesto jedného
či dvoch vtáčikov na parapete, v takmer v dvadsaťmetrovej výške nad zemou, hopkalo a tancovalo
šťastné vtáčie kvarteto.
Nik z celej školy - ani žiaci,
ani učiteľský zbor, ani pani
riaditeľka, ba ani školník,
naozaj nikto si nevšimol,
kedy sa Chvostíky vytratili z triedy. Teraz jeden
po druhom roztvárali krídelka a vytrvalo nimi mávali. Skoro tak vytrvalo
a rýchlo ako pred chvíľou
mávali rukami roztatárení piataci. Žeby sa aj oni
chceli ponaháňať? Možno
si hľadajú skrýšu v hustých
korunách stromov. A možno len posielajú všetkým
naokolo ďakovné odkazy.
Alebo... Žeby sa chceli vtá-

čí rodičia pochváliť svojimi
deťúrencami. Piataci sa
snažili porozumieť vtáčiemu predstaveniu. Aj vtáčej štebotavej reči, ktorá
zmenila školskú záhradu
na veselú lúku. Len Ľudmila sa osmelila a začala
si pospevovať: “Sú štyri, sú
štyri. Odkiaľ prileteli? No
predsa z piatej AAA triedy...“ Nikto zo spolužiakov
ju nezahriakol, ba aj pani
učiteľka sa pousmiala.
Hodina literárnej výchovy
dnes už nikoho nezaujímala. Keď tu zrazu fŕng.
„Vtáčia rodinka nám odletela. Ale nemusíte sa trápiť.
Na Vtáčom ostrove za školou si určite nájde svoj nový
domov,“ vyhlásila pani učiteľka. „A teraz bude všetko
tak, ako má byť.“ Pokračovala. “Od zajtra sa budeme
znova učiť vo svojej triede.
Vlastne už je najvyšší čas.
Čaká nás koncoročné vysvedčenie. „Pani učiteľka
zmĺkla a žiaci zosmutneli.
Ľudka si nijako nevedela predstaviť svoju triedu
bez kamarátov Chvostíkov. Ale kde ich hľadať?
„Vtáčí ostrov to je ten,
nad ktorým lietajú čajky?
Či ten, kde odpočívajú labute? Alebo ten, na ktorom hniezdia nádherné
kačičky? Ten pod drevenou lavičkou, či v ten
uprostred Oravy?“ Pýtala
sa spolužiakov aj pani učiteľky. Ale školské zvonenie
prehlušilo jej plačlivé otázky.
(Pokračovanie nabudúce)
-mkch-
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Divadlo malo opäť veľký
úspech

Nižná sa čoraz viac teší
z divadelných predstavení. Svedčí o tom aj úplne
vypredaná sála na komédiu „S brokovnicou
na manžela“, ktorú vynikajúco zahral divadelný Námestovský ochotnícky súbor. Atmosféra
nielen na javisku, ale aj
v sále bola plná smiechu
a zábavy. Ochotníkom

z Námestova sa podarilo umelecké dielo nielen
v stvárnení jednotlivých
rolí, ale každého detailu,
ktorý
bol premyslený
a zábavný. Obecenstvo
sa vynikajúco bavilo počas celých dvoch hodín
„amatérskeho“ umenia.
No vôbec to amatérsky nevyzeralo a celé
predstavenie zožalo veli-
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Spoza zimných mrakov
slnko sa zaškerí.
Lenivé trávniky
hneď po Veľkej noci
vakácie hlásia...
Božia prostota.
Život sa rozkrúti
na ovčích chodníkoch.
Na pažiti.
Aj na hradskej.
V blízkom či vzdialenom svete...
Za Kubínskou hoľou...

kánsky úspech.
Prajeme divadelníkom
ešte veľa krásnych chvíľ
pri tvorení ďalších hier
a tešíme sa na nich s novým predstavením, ktoré
už vraj majú v pláne. Ďakujeme za skvelú zábavu NOSáci.

Na koho to slovo padne,
ten musí ísť von.
Skončila sa hra.
Tmavovlasý územčistý
Martin
exámeny skladá.
V Revúcej,
v Martine,
v Banskej Bystrici,
v Prahe.
Aj inde.
Rok po roku.
V tých najlepších školách.
S hlasom domova.
-mkch-

-dš-

Páračky - tradície nášho ľudu
Tradičnou súčasťou dlhých zimných večerov v minulosti na slovenských dedinách boli páračky.
Šlo o udalosť, na ktorú sa pozývalo. Páralo sa perie domácej gazdinej, ktorá páračky zorganizovala.

Aj v našej obci sa tento
rok konal už druhý ročník
podujatia „Páračky u Tety
Reginy“. Sprievodným slovom, ale aj celým večerom sprevádzala folklórna
skupina Nižná Ves, ženská
spevácka skupina a ľudová hudba Spod Vintišky.
Na podujatie sme pozvali aj hostí, ktorí sa venujú tradíciám: p. Magdu
z Malatinej, ktorá predviedla tkanie kobercov,
manželov Graňákovcov
z Oravskej Jasenice, ktorí
vyrobili z väčšieho peria
masteničky na mastenie koláčov, p. Lonekovú
s ukážkou svojich výrob-

kov: vankúšov či vrecúšok na bylinky. Na žiadnych páračkách nesmeli
chýbať žarty, prekáračky,
klebety alebo hrôzostrašné príbehy. Tie nám porozprávali
pamätníčky
našej obce. Nechýbalo

tradičné pohostenie: napečené šišky, vínko či čaj
s rumom a vynechať sa
nesmela ani Oravsko Liptovská polievka. O to
sa postarali naše dôchodkyne, ktorým patrí vďaka.
Z páračiek sme odchá-

dzali domov s pesničkou
na perách, príjemným zážitkom, ako aj s myšlienkou, že aj v ďalšom roku
chceme stráviť takýto príjemný večer.
-al-
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Posolstvo adventu
Ak v advente očakávame toho najvzácnejšieho hosťa Vianoc, mali by sme vyčistiť svoje vnútro a pripraviť mu
svoje srdce. Advent je jedinečnou príležitosťou pre každého z nás, aby sme sa mohli nachvíľu zastaviť,
spomaliť, stíšiť, zamyslieť sa a byť doma spoločne so svojou rodinou v pokoji, porozumení a láske.
A práve cez symbol tohto obdobia – adventného venca- sa pokúsme o tieto jednoduché veci.
V Nižnej stál jeden z najväčších adventných vencov na Orave.
Chceme poďakovať, všetkým, ktorí priložili ruku
k jeho samotnej realizácii. Chlapom z prevádzky,
ktorí starostlivo ukladali
každú vetvičku a tak dosiahli obvod venca 36m
s priemerom 12m a žienkam z komisie kultúry, ktoré ho pomohli vyzdobiť.
Stavba
tohto
nadrozmerného venca sa stala
pre Nižnú tradíciou, nakoľko sa pri ňom stretávame
v čoraz hojnejšom počte.
Už po štvrtýkrát sme sa
mohli hrdo pýšiť tým, že
práve Nižná prežívala ten-

to čas presne tak, ako naši
starí otcovia. Pri modlitbe,
pri zapálených sviecach.
Prajeme si nech sa naša
obec stane výnimočnou
a patrí medzi obce, kde nesvietia vianočné stromčeky,

betlehemy ešte skôr, ako
príde ich čas. Nech nám
zapálenie každej sviece pomôže dôkladne sa pripraviť
na čas vianočný, na deň príchodu Spasiteľa.

Tento nadrozmerný veniec posvätil pán farár, rovnako ako aj vence, ktoré
si ľudia priniesli na túto
slávnosť.
-dš-

Svätý Mikuláš rozdával sladkosti
do mikulášskych vrecúšok
tanečného odboru ZUŠ
pod vedením Miroslavy
Malatinkovej. Po ukončení programu nasledovalo
rozdávanie sladkej nádielky
do pripravených vrecúšok
a putovanie Mikuláša s deťmi na ďakovnú sv. omšu,
kde program ešte pokračoval pekným príbehom,
ktorý zahrali naši malí miništranti. Aj v kostole Mikuláš deti obdaroval krásnou
kreslenou knihou.

Ku koncu roka neodmysliteľne patrí aj sv. Mikuláš,
ktorý opäť zavítal do našej
obce. Samozrejme všimol
si aktivitu Nižnej v oblasti
ochranyživotnéhoprostredia
a ako veľký milovník prírody
sa rozhodol pre rázny krok
a to ukázať deťom hneď
dve dôležité veci.
Jeho pokyny boli jasné, dostali ste za úlohu pripraviť
si svoje vlastné vrecúško,
čižmičku či čiapku na sladkosti. Týmto odľahčil svojich pomocníkov anjelov
od
balenia
darčekov
do igelitových sáčkov, ktoré
ako viete použijeme iba raz
a sú veľkou záťažou
pre našu planétu. Áno, je to
možno malý krok , ale veľmi
dôležitý, pretože sme spolu vykonali dobrý skutok.

To je vec prvá...
Druhou vecou je ponaučenie. Na to, aby deti dostali sladkosti, museli vyvinúť úsilie pri tvorbe svojho
vrecúška. Tým pádom im
odmena od Mikuláša zaslúžene patrila. Všetko

Mikuláš spolu s komisiou
do čoho dáme energiu sa kultúry deti veľmi chválinám niekoľkokrát vráti.
li. Toľko pekných vrecúšok
a dobrých detí po kope, to
Okrem toho všetkého sa sa len tak nevidí!
Mikuláš tešil aj z pripraveného programu. Vystúpili My dospeláci ďakujeme za
deti z tanečného súboru podporu obci Nižná a farHarlekýn, škôlkari z mater- skému úradu.
skej školy na Orličí a žiaci
-ter-
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Duch Vianoc opäť vstúpil medzi nás
tak máličko stačí. Stačí ak
povýšime rodinu, priateľov, susedov nad materiálne veci a opäť to môžeme
zažiť naplno. Presne tak,
ako spomínajú naši rodičia,
starí rodičia. Oni neriešili
prečo nesvietia stromčeky
v obci keď je advent, nestáli v radoch na výpredaje... Jednoducho sa tešili
jeden z druhého, tešili sa
z toho mála, no hlavne zažívali to, čo my už v dnešnej
dobe nedokážeme: radosť,
skromnosť, úctu, pokoj,
odovzdanie sa druhým, no
najmä lásku a jednotu.

Spomienky na „Vianoce kedysi“ s tetou Reginou.

Tretia adventná nedeľa má
svoj tradičný rituál, ktorým
sa Nižná pýši už 29 rokov.
Ide o pásmo spomienok
na Vianoce v regióne,
s názvom Oravské Vianoce
v Nižnej.
K tomuto programu sa
pridružili aj Nižnianske vianočné trhy, ktoré sa tešia
čoraz väčšiemu záujmu
nielen zo strany návštevníkov, ale aj predávajúcich.
Vynaliezavosť a šikovnosť
ľudí sa snúbia s kreativitou
a originalitou. Je zaujímavé
sledovať aj pestrosť a „rivalitu“ medzi predávajúcimi,

aby bol každý originálny
a ponúkal svoje diela v čo
najlepšej kvalite. Preto aj
záujem o výrobky z roka
na rok rastie.
Trhy sme otvorili krásnymi
koledami v podaní Nižňanskej muzičky, ktorá dotvárala predvianočnú atmosféru. Hosťami boli opäť
naši priatelia z družobného mesta Mszany Dolnej
– Dychovka Orkiestra Data
a zespol regionalny mlodziezovy - Łostowianie, ktorí zahviezdili tiež krásnymi
známymi melódiami, ale aj
nádhernými poľskými ko-

„Strigy Lucie“ v podaní FS Oravan Senior.

ledami v podaní mladých
hudobníkov a spevákov.

Naše poďakovanie patrí
predovšetkým tým, ktorí
počas tohto večera nechali na javisku svoje srdcia,
spomienky našich starých
materí. Našej skvelej tetke
Regine, bez ktorej si nevieme tento večer predstaviť,
FS Oravan Senior, ktorý podal skvelý herecký a tanečný výkon, mladým nádejným umelcom, ktorí si to
užívali naplno, deťom z Nižnej pod vedením manželov
Krúpovcov, ktoré svojim
spevom a vinšami potešili
publikum, heligonkárom,
ktorí sa predstavili na scéne
po prvýkrát v tomto zložení. Ďakujeme všetkým trhovníkom, bez ktorých by
neboli trhy tým, čím boli,
ďakujeme ľudovej Nižňanskej muzičke za krásne koledovanie, hosťom
z Mszany Dolnej, ale i všetkým tým, čo boli v zákulisí,
ale aj mimo neho. Bez vás
by sme nemohli priniesť
a opäť mnohým pripomenúť, ducha Vianoc. Veríme,
že tento program bude aktuálny nielen cez spomienky, ale predovšetkým bude
aktuálne jeho prežívanie
vo vašich domovoch. Snáď
ste si ho mnohí odniesli
a budete niesť aj vo svojich
srdciach.

Priestory domu kultúry
a Rotundy boli zaplnené
do posledného miesta.
Rovnako sa zaplnila aj sála
počas večerného programu pod názvom: „Duch
Vianoc.“ Protagonisti tohto
programu sa snažili navodiť
„staré časy“ a cez spomienky nižnianskych starých
materí od Lucie do Vílie sa
im to snáď podarilo. Neskutočné herecké výkony
súboru, mladých, detí, heligonkárov a spomienky tetky Reginy zastavovali často
dych v sále a sem tam sa
objavila aj slza nostalgie
na tieto zlaté časy. Tí, ktorí
ich zažili, by si možno priali
aj vrátiť čas a zažiť ich takto
znova. No povedzme si
otvorene, bráni nám v tom
niečo, aby sme ich mohli
takto opäť prežiť? Nebráni! Stačí si uchovať to, čo
by sme si mali odovzdávať
z generácie na generáciu
a strážili si naše dedičstvo.
Stačí, aby sme mali predovšetkým otvorené domovy, srdcia a boli vľúdni voči VINŠUJEME Vám pokojom
svojim blízkym a pustili si a láskou naplnený ďalší
do svojho vnútra toho pra- Nový rok!
-dšvého ducha Vianoc. Iba
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Silná ruka stredoškolákov má zlatý lesk
Jeseň sa na Spojenej
škole v Nižnej už tradične nesie v znamení „Silnej ruky stredoškolákov“
(armwrestlingu). Školské
kolo sme zrealizovali už
v septembri. Traja najlepší z každej kategórie postúpili na oblastné kolo
do Dolného Kubína. Stretli
sa tam súťažiaci z Banskobystrického a Žilinského
kraja.
Na súťaž sme išli s početnou výpravou až 12 pretekárov. Oproti minulým
rokom výrazne vzrástla
konkurencia a tak bolo
náročnejšie presadiť sa.
Niektorým našim pretekárom sa nepodarilo ustrážiť

si váhu, preto štartovali
vo vyššej váhovej kategórii, ako boli zvyknutí, čo im
samozrejme nepomohlo.
Toto sa stalo aj Dávidovi Stasovi minuloročnému majstrovi Slovenska
do 65 kg. Napriek sklamaniu po vážení sa mu podarilo vybojovať si 3. miesto
v kategórii do 70 kg.
Želiezkom v ohni boli naše
dievčatá. V oboch kategóriách do 60 kg aj nad 60kg
sme mali dve. V nižšej váhovej kategórii sme medailovú pozíciu nezískali,
no v 65+ sme jednoznačne
dominovali. Pri stole vládla
nervozita, keďže favorizovaným kubínčankam sa

V kategórii žien nad 65kg
si 1. miesto vybojovala Gabika Nogová, ktorá
na sebe už niekoľko rokov
poriadne maká. Práve táto
drina priniesla konečne
ovocie. Radosť nám urobili
aj naši ďalší dvaja pretekári, ktorí síce nestáli na bedni, no ich umiestenie v celoslovenskej konkurencii
Na Majstrovstvá Sloven- je chvályhodné. Dávid Stas
ska do Košíc nám postú- obsadil 10. miesto a Patrípili teda traja pretekári: cia Krivdová 8. miesto.
Gabika Nogová, Patrícia
Krivdová a Dávid Stas. Ve- Všetkým našim pretekárili sme, že sa máme šan- rom gratulujeme k percu uspieť aj tu. Po veľmi fektným výsledkom a ďanáročných zápasoch sme kujeme za reprezentáciu.
spoznali víťazov a čo nás
teší najviac, víťazka je aj
-ahz našej školy.
nedarilo, čo sa nepáčilo
rozhodcovi na stole, ktorý
bol aj ich trénerom. Ukázalo sa, že naše dievčatá sú
pripravené dobre nielen
fyzicky, ale aj psychicky
a zo súťaže sme si odniesli
dve medaily. Bronzovú si
odniesla Patrícia Krivdová
a zlatú Gabika Nogová.

Mikulášske plávanie 2019
V sobotu 14. decembra
2019, sa v bazéne v Dolnom Kubíne stretli deti
zo Športového klubu ORAVAMAN, aby si užili bazén
aj iným spôsobom ako vyučovaním plávania.
Okrem preverenia plaveckých zručností, sme
sa venovali hlavne rôznym zábavným
hrám.

Na úvod sme zmerali každému plavcovi čas plávania
na 25 m v disciplíne voľný spôsob. O absolvovaní
tejto disciplíny dostane
každý z 56 účastníkov diplom so zaplávaným časom
– polročné vysvedčenie.
No a potom sme sa venovali najrôznejším zábavným
plaveckým aktivitám, ktoré nám poskytol

areál
„Vodného sveta.“
Na záver pobytu v Aquaparku
dostali
všetky
deti Mikulášsky balíček
sladkostí. No a aký by to
bol výlet, keby sa nešlo
do obchodov. A tak sme
boli navštíviť i obchody
v obchodnom centre.

ka
finančnej
podpore ŠK ORAVAMAN, ale
predovšetkým iniciatíve
Mgr. Zuzany Paľovej, Ing.
Petra Paľu, Ing. Daniela
Paľu a vedenia Aquacentra Dolný Kubín, ako i pomoci zúčastnených rodičov.

Mikulášske plávanie sa
mohlo uskutočniť vďa-

-dpa-

Dve rodiny mali krajšie Vianoce
aj vďaka florbalistom
Pre Nižnú sa už pomáhanie pred Vianocami stalo dobrým zvykom. Florbalisti Nižnej pomáhali
pred Vianocami už po šiestykrát.

Zdravie je najväčší dar
pre človeka. Jeho význam
si uvedomujeme ešte viac,
keď vidíme chorých ľudí.
Dvom rodinám, ktoré to
majú v živote naozaj ťažké, sa rozhodli pred Vianocami pomôcť florbalové
kluby z Oravy.

Pre Nižnú je to už tradícia neviem proti komu sme
hrali a ako skončili. Všetci
Florbalisti Nižnej uká- z nás si však pamätáme,
zali
veľké
srdce
už že sme sa snažili niekomu
po šiestykrát. Posledný pomôcť. Je fajn, že aj divádomáci zápas pred Viano- ci sa pridali ku nám. Patrí
cami už tradične pomá- im veľké ďakujem,“ povehali. „Priznám sa, že pred- dal kapitán Nižnej Matúš
chádzajúce ročníky ani Medžo.

Klub vždy venuje rodine vyzbierané vstupné,
za každý strelený gól
prispeje hráč Nižnej 10 eur,
pridajú sa aj hráči i ďalší
sponzori.
„Pomáhať si a byť dobrý
k iným by sme mali byť

november 2019 - január 2020

celý rok, no Vianoce sú už
tradične spojené s obdarovaním,“ hovorí manažérka klubu Stanislava Zimániová.
„A takto to cítime aj v našom klube. Stalo sa dobrým zvykom, že vyberieme rodinku z blízkeho
okolia, o ktorej si myslíme,
že by potrebovala pomoc
najviac a snažíme sa jej
spríjemniť najkrajšie sviatky v roku. Určite v tejto
myšlienke chceme pokračovať aj naďalej.“

roka. Od roku 2010 mu totiž začali zlyhávať orgány,
pridal sa opuch mozgu
a akoby nebola pohroma
dostatočná, prišla i epilepsia. Rodičia so Šimonkom
absolvovali množstvo procedúr a stále navštevujú rôzne liečebné centrá
na vylepšenie jeho stavu.

a Oravskej Polhory (RAptORs). V posledných dvoch
domácich zápasoch tohto roka vytvoril zbierku
pre ťažko chorú Adelku
z Rabče. „Obec Rabča sa
rozhodla na obecných
vianočných trhoch zorganizovať zbierku pre toto
dievčatko. Keďže sme
v rovnakom termíne hrali
domáce zápasy s Prešovom a Košicami, napadlo
nám spoločne, že aj náš
klub by mohol túto zbierku podporiť,“ povedal Peter Adamčík.

Pomalými krôčikmi sa
jeho stav zlepšuje a okrem
toho, že sa rád zahrá s legom či kockami, si dokáže
čo to zapamätať, ba dokonca i povedať. To dáva
Šimonkovi i celej rodine
Tento rok venoval FBK Niž- nádej.
Adelka sa narodila ako
ná celý výťažok rodine Sahypotrofický
a
hypomardákovcov z Oravského Pomáhali aj Raptori
tonický
novorodenec
Bieleho Potoka. Tej sa v
s ochabnutým svalstvom
roku 2008 narodil zdravý Prvý rok sa rozhodol po- a množstvom diagnóz,
chlapček Šimon, ktorý si mocnú ruku pred Via- ktoré ju brzdia vo fyzickom
však bezstarostný život nocami podať aj spoje- vývoji. Momentálne má
mohol užívať iba dva a pol ný florbalový klub Rabče 15 mesiacov. Stále sa nevie
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pohybovať, nelozí, nesedí a je závislá na neustálej starostlivosti svojich
milujúcich rodičov. Aby
toho nebolo málo, má tiež
problémy s metabolizmom. Vyzbierané peniaze
jej pomôžu na pobyt v rehabilitačnom centre, ktorý
je finančne veľmi nákladný. „Keď mi Peťo povedal
o zbierke, hneď som súhlasil a rozhodli sme sa
pomôcť tejto rodine. Sme
radi, že sme mohli podporiť takúto dobrú vec.“
Raptori
podobne
ako
Nižná venovali za každý
strelený gól proti Prešovu
10 eur, pridali sa aj takí,
ktorí gól nedali a celé vyzbierané vstupné z víkendového dvojzápasu.
Zdroj: myorava.sme.sk
-tf-

Stolnotenisti
Stolnotenisti TJ STO Nižná mali druhý januárový
víkend v Extralige dvojzápas proti dvom najlepším
družstvám súťaže.
Vydrany - Nižná 6-1
Nižňanci nastúpili, žiaľbohu, už bez posily z Indie
a naopak Vydrany s novou
posilou z Číny. Aj napriek
tomu mohli chalani potrápiť najlepšie mužstvo
súťaže, keď hneď na úvod
boli vyrovnané zápasy.
Tibor Bednár hral vyrovnaný zápas s číňanom
a Dalibor Diko bojoval
so Šeredom, ktorého na-

posledy porazil. Aj Jaro
Truksa mal 2 zápasy v rukách, ktoré mu nešťastne ušli. Jediný bod teda
spravil len Diko,keď porazil číňana.
Malacky - Nižná 6-4
S Malackami to bol od začiatku tesný zápas. O výhre Malaciek rozhodla až
záverečná štvorhra, ktorú
vyhrali 3-2, naši mali este
2 mečbaly. Excelentný
výkon podal Jaro Truksa, keď porazil všetkých
troch hráčov súpera. Dalibor Diko spravil bod
a Tibora Bednára žiaľ na

začiatku zápasu seklo (bývalým majstrom slov krížoch a nemohol po- venska) viedol 2-0 na sety.
dat dobrý výkon,aj ked
-tbešte v zápase s Illášom

POZÝVAME

PAFKOVÁ

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA

8. február 2020 / 9:00
Začiatok pred pohostinstvom Červený mak.
Viac info na www.nizna.sk

10. - 16. február 2020
Viac info na www.nizna.sk

ORAVAMAN - LYŽIARSKÉ PRETEKY

FAŠIANGY S FS ORAVAN SENIOR

22. február 2020
Ski centrum Uhliská

23. február 2020 / 17:00
Kinosála Domu kultúry v Nižnej

POCHOVÁVANIE BASY

UVÍTANIE JARI / VYNÁŠANIE MORENY

25. február 2020 / 18:00
Pohostinstvo Červený mak

28. marec 2020
Priestory Domu kultúry v Nižnej

MINI SYNKOPY

MAJÁLES / STAVANIE OBECNÉHO MÁJA

19. apríl 2020

30. apríl 2020
Priestory Domu kultúry v Nižnej

DEŇ DETÍ

OKOLO TATIER

jún 2020
Priestory Domu kultúry v Nižnej

12. - 14. jún 2020
Pred hotelom Arman
Viac info na www.cykloklubnizna.sk

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ZUŠ

ORAVA FEST / KANDRÁČOVCI

14. jún 2020
Priestory ZUŠ

19. jún 2020
Futbalový štadión
Viac info na www.nizna.sk
Zmena termínov je vyhradená.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spoločenská rubrika občanov Nižnej a Zemianskej Dediny od 22. novembra 2019 do 31. januára 2020.

Narodenie detí

Zomrelí občania

Budai Tomáš
Hulejová Liliana
Chomo Oliver
Kratoňová Helena
Štrbáňová Zara

Kordiaková Angela
Vlčák Dionýz
Zemančíková Alojzia
Chromek Juraj
Letaši Ľubomír
Žuffa Jozef
Reguly Zdenko
Macáková Zdenka
Ujmiaková Alžbeta
Ľudovít Paško

Uzavretie manželstva

Michal Cvoliga - Katarzyna Błachowicz

Jubilanti

55 roční

65 roční

75 roční

Bahor Admir
Feriancová Darina
Hájek Peter, PharmDr.
Kašková Blanka
Kováčik Milan
Malovaníková Anna
Margeťáková Zuzana

Chorvátová Jana
Kocoňová Veronika
Žuffová Helena

Belopotočan Ján
Jurinová Františka
Mahútová Viktória

70 roční

80 roční

Bečková Danka
Kajan Daniel
Kánová Mária
Maškara Marián
Regulyová Zdenka
Sestreneková Oľga
Šelingová Júlia
Žuffová Antónia
Žuffová Marie

Balák Ján
Glasa Viliam
Žuffová Mária

60 roční
Gavlák Ivan
Vaseková Mária
Vraštiaková Anna

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. Kto chce svoje údaje, uložené
na matrike, pozmeniť či doplniť, alebo si neželá byť uverejnený v Spoločenskej rubrike,
nech to oznámi na Obecnom úrade – Evidencia obyvateľov.
Za prípadné nezrovnalosti redakcia nezodpovedá. Ďakujeme!

KRÍŽOVKA PRE ČITATEĽOV NIŽNIANSKYCH OZVIEN
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Vylúštenie krížovky zasielajte na sefredaktor@nizna.sk.
Do správy uveďte, prosím, svoje meno a adresu. Výherca obdrží od OcÚ vecnú odmenu.
Znenie krížovky z čísla 2/2019 je: „Napriek tomu by som si posudok rád vypočul!“
Výhercom sa stala: Jana Moresová z Nižnej. Gratulujeme!
sefredaktor@nizna.sk

www.nizna.sk FB: Kultúra Nižná

pokus, po
nemecky

