Občasník občanov Nižnej a Zemianskej Dediny

ročník XXXVII / číslo 2

www.nizna.sk

jún - október 2019

Toalety pre psov
Už aj psíčkari našej obce majú pre svojich miláčikov ekologické toalety.
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Výmena kňazov vo farnosti
Toto leto sa v našej farnosti vystriedali
správcovia farnosti.
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Okolo Tatier
Najstaršia cykloakcia svojho druhu
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Pltnícky deň - Už 25 raz sme si ho pripomenuli symbolickou stavbou plte a jej splavom po rieke Orava.
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Fotografiami do minulosti...
V tomto čísle vám ponúkame pohľady na staré nižnianske drevenice.

Na ulici Mieru, hneď vedľa farskej záhrady, aj dnes nájdete tieto dve dreveničky. Fotografie vznikli v 80. rokoch.

Niekoľko rokov dozadu a dnes. Drevenica na hlavnej ceste v minulosti patrila nižnianskému richtárovi Jánovi Regulymu. Ten vo svojej
funkcií pôsobil v 20. rokoch minulého storočia.

Vyzerajúca Mária Regulyová (Kajanová). Táto fotografia sa v roku
1985 dostala do tesláckého nástenného kalendára. Zhotovil ju jej
rodinný príslušník Milan Žák, ktorý pôvodne fotil okenice.

Drevenicu na Kolejákovej ulici nájdete aj v súčasnosti. Môžete ju vidieť cestou na cintorín. Fotografia je síce novodobá, no drevenička
svojou krásou, stojí za povšimnutie.

Máte aj Vy zaujímavé staré fotky našej obce? Budeme radi ak sa o ne s nami podelíte.
foto archív: Miloš Žák
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Milí čitatelia,
človek žije v jednom kolotoči už od detstva. Do škôlky, zo škôlky, konečne víkend s maminkou a ockom, prázdniny. Takto to pokračuje až
do dospelosti. Jediný rozdiel je v tom, že voľný čas sa nám zredukoval
v tom lepšom prípade na víkend. Dni od Veľkej noci do Vianoc rátame
rovno na mesiace. Neutekajú, letia rýchlosťou svetla. Ani nestihneme
zaregistrovať ako bilancujeme uplynulý rok, dekádu, polstoročie...
V posledných dňoch bola hlavnou témou médií Nežná revolúcia.
Už tridsať rokov porovnávame dve rozdielne fungovania našej spoločnosti, dva režimy, ich negatíva a pozitíva. Možno nie všetko, čo prinieslo nové politické myslenie bolo pre nás výhrou, ale za prehru určite
nemôžeme považovať zbúranie ostnatých plotov, otvorenie hraníc
a s tým možnosť vycestovať. Nemusíme stáť v rade na veci, ktoré
sa podľa podpultového poradovníka minuli dávno pred otváračkou. Môžeme slobodne vyjadriť svoj názor a nebáť sa tieňa za sebou.
Významné výročia sme si však tento rok pripomínali aj v súvislosti
s našou obcou. Dočítate sa o nich na nasledujúcich stranách.
Nemali by sme zabúdať, že za každým úspechom sú ľudia, ktorí budovali, tvorili, protestovali... Mnohí z nich sa nám už pripomínajú len na fotografiách. O to viac by sme mali vážiť ich usilovnosť a statočnosť. Možno
nedávne „dušičkové“ obdobie nám dovolilo spomaliť a zaspomínať si
na nich viac ako inokedy.
Sotva zhorela zapálená sviečka a dni opäť letia ako bláznivé. Podľa reklám by sme sa už mali pripravovať na Vianoce. Nezabúdajme však pri
tom všetkom zhone spomaliť, usmiať sa na seba, prehodiť pár milých
slov so susedom, objať si svojho najmilšieho a byť hrdinami svojho života. Práve totiž píšeme svoju vlastnú históriu. Tak nech stojí za to!
-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. 12. 2019, po tomto
termíne nebude možné prijať vaše príspevky.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

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

Upozornenie!
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy príspevkov, najmä textov, v ktorých sa vyskytujú vulgárne slová, osočujúce údaje, gramatické chyby.
Redakcia tiež nezaručuje uverejnenie neaktuálnych článkov, informácií
a nekvalitných fotografií.
-rr-

NA TELO STAROSTU

Na rovinu so starostom
... odpovede starostu obce na otázky občanov. Reakcie a názory k dôležitým udalostiam posledného obdobia.
V tomto čísle o vianočnom osvetlení, rekonštrukcii štadiónu či o ceste na Sihoť.
Už dávnejšie sa rozpráva
o rekonštrukcii štadiónu.
V akom štádiu sú plány?
Stavebné povolenie na rekonštrukciu budovy štadiónu je tesne pred dokončením. Ide tu hlavne
o peniaze. V minulosti boli
v rozpočte aj vyčlenené
finančné prostriedky, ale
neboli pripravené dokumenty. Teraz to je zas naopak - dokumenty máme,
ale peniaze na celú rekonštrukciu nemáme, takže
budovu budeme robiť postupne, podľa možností
našej obce.
Cesta na Sihoť mala byť
podľa dostupných informácii dokončená tento
rok. Prečo tak nie je?
dore dala používať ako pre
stavebníkov tak pre záUrčite nie celé dokonče- hradkárov aj pre turizmus.
nie, lebo to si vyžaduje Bolo však potrebné schváobrovský finančný náklad. liť na zasadnutí obecného
Môžeme si dovoliť ju bu- zastupiteľstva
čerpanie
dovať postupne. Napríklad z prostriedkov rezervného
využívať dobrý materiál fondu. Toto sa môže udiať
na návozy telesa cesty tak každý rok iba do konca auako doteraz. Teleso cesty gusta bežného roka. Zvoje prakticky hotové až lal som zastupiteľstvo, ale
do výšky po konštrukčné 6 poslancov sa jednoduvrstvy cesty, to znamená cho dohodlo, že neprí50 cm pod povrchom du na toto zastupiteľstvo
asfaltu. Ja som mal záu- a tým znemožnia jeho
jem na túto vrstvu priložiť konanie. Spravili to takto
15 cm hladkej vrstvy, aby úmyselne dvakrát za sebou
sa táto cesta v novom kori- a potom sa už nedalo nič
v tejto veci konať. Stroje zo
stavby odišli a prísť naspäť
môžu najskôr na budúci rok. Osobne pokladám
konanie týchto poslancov
minimálne za neuvážené.
Počasie nám pomerne
Máte aj vy otázky
prialo a bolo by sa na Sina vedenie obce? Pohoti urobilo pomerne dosť
strehli ste niečo v okolí,
veľa pre stavebníkov. Opäť
na čo hľadáte odpoveď
sa tu prejavil záujem nieu starostu?
ktorých poslancov len bojovať proti starostovi, tým
Pokojne napíšte na
aj proti ľuďom. Pokúšajú
sefredaktor@nizna.sk
sa zasahovať do kompea my ich predložíme za
tencií starostu, ale svoje
vás.
povinnosti si neplnia.
-rr-

Sú isté ohlasy, že Technické služby majú prejsť pod
SROčku. Má to opodstatnenie? Ak áno aké? Neprídu ľudia o prácu?

vomocí verejného činiteľa
pri stavebnom konaní –
podali to naši „teplári“.
Ďalšie sú niekoľkokrát sa
opakujúce a týkajúce sa
ukradnutia 300.000,-eur,
zamestnávania občanov
so zníženou pracovnou
schopnosťou,
členstvo
v mafiánskych kruhoch
a pod. Niektoré podania
sú anonymné, niektoré sú
podpísané iným menom
a niektoré sa podpíšu normálne. Viem, kto to píše.
Týchto ľudí stretávam. Musím však pri výkone verejnej funkcie strpieť aj takéto zásahy do mojej práce.
Je to veľmi nepríjemné,
zabíja to môj čas, čas vyšetrovateľov a neprináša
to žiaden úžitok.

Už dlhodobo mám záujem urobiť aj sro-čku. Má
to určite výhody pri investíciách. Je však veľmi
potrebné, aby ju viedol
človek, ktorý má s tým
skúsenosti. Takého máme.
O tom však musia opäť
rozhodnúť poslanci. V obciach okolo Námestova ju
majú takmer všade. Čo sa
týka toho, že by mal niekto prísť o prácu z tohto
dôvodu - to sa môže stať
aj teraz. Technické služby budú stále vykonávať
svoju hlavnú náplň práce
a tou je údržba verejných
priestranstiev,
budov,
technická podpora podu- Nové vianočné osvetlenie
v roku 2017 bolo podľa
jatí a pod.
ohlasov ľudí pekné, pláJe pravda, že na Vás bolo nuje obec s rozšírením
podaných niekoľko trest- tohto osvetlenia aj v osných oznámení? Ak áno tatných častiach obce?
kvôli čomu?
Plánujeme, nie však tento
Máme tu takých pisateľov rok.
už niekoľko rokov. Sú to
-rrnapríklad zneužívanie prá-
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zo zápisnice z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019 konaného
dňa 05. marca 2019 v zasadačke OcÚ v Nižnej, vyberáme:

K bodu č. 6
Návrh na odvolanie
doterajšieho riaditeľa
Technických služieb
I. Nižná a návrh na vymenovanie nového riaditeľa
Technických služieb I. Nižná
Starosta obce informoval, že pán Jozef Žák žiadal
o uvoľnenie z funkcie riaditeľa technických služieb
niekoľko rokov. Starosta
obce ho zakaždým poprosil, aby zostal a teraz mu
za to ďakuje. Starosta obce
mu poďakoval s tým, že
si váži jeho prácu. Pokiaľ
nebude vyškolený nový
nástupca, Jozef Žák bude
naďalej vykonávať cintorínsku činnosť. Starosta
obce poprosil prítomných,
aby v záujme Jozefa Žáka
a obce Nižnej schválili tento
bod. Do rozpravy sa prihlásil poslanec Jozef Virostko,
ktorý ako najdlhšie pôsobiaci poslanec OcZ zažil
s Jozefom Žákom viaceré
situácie. Za roky pôsobenia sa potvrdilo, aby zostal
a „dotiahol to do konca“. Práca s domácimi nie
je jednoduchá, a preto
za seba a za ľudí z Nižnej mu
ďakuje a Pavlovi Habovštia-

kovi praje, aby bol trpezlivý ako Jozef Žák. V súlade
s § 11 ods. 4 písm. 1) Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení dal starosta obce
hlasovať o odvolaní Jozefa
Žáka, trvale bytom ....................
z funkcie riaditeľa Technických služieb I. Nižná, IČO:
31917071 ku dňu 6.3.2019
z dôvodu jeho žiadosti
o ukončenie pracovného
pomeru:
Hlasovanie: prítomní: 10.
Za 10: J. Bolibruch, R. Brčák,
Mgr. R. Kašuba, A. Ličková,
Ing. M. Lukaščík, J. Mišík,
Ing. M. Nákačka, PaedDr.
S. Opátová, J. Virostko, M.
Žuffa.
Proti: 0.
Zdržali sa: 0.
K bodu č. 9
Zmena Poriadku
odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva,
predsedov a členov komisií
- neposlancov pri obecnom
zastupiteľstve
Prednosta OcÚ informoval, že vzišla požiadavka na zmenu poriadku
odmeňovania. Prednosta
OcÚ vypracoval Doplnok
č. 4 k poriadku odme-

ňovania poslancov OcZ,
predsedov a členov komisií – neposlancov pri OcZ
s účinnosťou od 5.3. 2019,
ktorého podklad tvoril návrh poslankyne Agáty Ličkovej. Na zasadnutí OcZ
informoval o aktuálnej výške odmien a následnom
návrhu navýšenia v hrubom. Do rozpravy sa prihlásili poslanci OcZ Rastislav
Brčák, Martin Žuffa a Ján
Bolibruch. Poslanec Rastislav Brčák sa informoval,
od ktorého roka neboli menené odmeny. Prednosta
OcÚ uviedol, že v roku 2014
sa menil text (zmena z SK
na €). Výška odmien sa
menila oveľa skôr. 9 / 19
Poslanec
Martin
Žuffa
uviedol, že návrh navýšenia odmien pre predsedov
a členov komisií pri OcZ sú
adekvátne. Pre poslancov
OcZ, ktorí boli poslancami
aj predošlé volebné obdobie
súhlasí zvýšenie odmien,
pre „nových“ poslancov navrhuje nezvyšovať odmeny.
Starosta obce uviedol, že
v minulosti navrhoval navýšenie odmien, ale vtedajší
poslanci OcZ to neschválili. Je rád, že teraz vzišiel
návrh z radov poslancov

OcZ. Poslanec Ján Bolibruch sa informoval, či
v rozpočte obce sú na tento účel vyhradené financie.
Prednosta OcÚ uviedol, že
ak nie sú, urobí sa zmena
rozpočtu. Pani ekonómka
obce uviedla, že kolónka
rozpočtu určená na uvedené odmeny sa ani raz
úplne nevyčerpala. Starosta obce dal hlasovať
o zmene Poriadku odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva, predsedov
a členov komisií - neposlancov pri obecnom zastupiteľstve nasledovne:
• Čl. I bod 1 znie: Pre poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „OcZ“)
na základe poslaneckej
aktivity môže byť poskytnutá odmena do výšky
70,- € za jedno zasadnutie OcZ.
• Čl. II bod 1 znie: Pre predsedov jednotlivých komisií pri OcZ a predsedu
Občianskeho výboru Zemianska Dedina na základe ich aktivity a práce
môže byť poskytnutá
odmena do výšky 60,- €
za štvrťrok.
• Čl. II bod 3 znie: Pre členov jednotlivých komisií - neposlancov pri OcZ
a členov Občianskeho
výboru Zemianska Dedina môže byť poskytnutá
odmena do výšky 30,- €
za štvrťrok.
• Čl. II bod 6 znie: Ak je člen
Občianskeho výboru Zemianska Dedina zároveň
aj členom niektorej z komisií pri OcZ má nárok
na odmenu maximálne
do výšky 30,- € za štvrťrok:
Hlasovanie: prítomní: 10.
Za 7: J. Bolibruch, Mgr. R.
Kašuba, A. Ličková, J. Mišík,
Ing. M. Nákačka, PaedDr. S.
Opátová, M. Žuffa.
Proti: 0
Zdržal sa 3: R. Brčák Ing. M.
Lukaščík, J. Virostko.

(pokračovanie na str. 6)

ŽIVOT V OBCI
Zo zápisnice z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019 konaného
dňa 07. mája 2019 v zasadačke OcÚ v Nižnej, vyberáme:
K bodu č. 8
Zmena rozpočtu obce
Ekonómka obce Jana Bečková predniesla Rozhodnutie starostu obce o zmene
rozpočtu č. 2/2019 zo dňa
17.04. 2019 a Rozhodnutie starostu obce o zmene
rozpočtu č. 3/2019 zo dňa
06.05.2019, Riaditeľ Pavol Habovštiak odôvodnil
zmenu rozpočtu, ktorá sa
týkala technických služieb.
Uviedol, že na technické
služby je potrebné zamestnať odborníkov a zakúpiť
potrebné technické vybavenie. Starosta informoval
opatrením
o potrebnom vybavení, rozpočtovým
č. 05/2019. Do rozpravy sa
ktoré plánujú zakúpiť.
prihlásil poslanec Jozef ViPoslanci OcZ vzali na vedo- rostko, ktorý sa informoval
mie Rozhodnutie starostu na deň zaslania predmetobce o zmene rozpočtu ného materiálu. Deň zaslač. 2/2019 zo dňa 17.04. 2019, nia bol 29.4. 2019. Starosta
Rozhodnutie starostu obce obce dal hlasovať o Zmeo zmene rozpočtu č. 3/2019 ne rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 4/2019:
zo dňa 06.05. 2019.
Hlasovanie: prítomní: 9.
Poslanec Mgr. Marek Re- Za 7: J. Bolibruch, A. Ličkoguly uviedol, že od nástu- vá, J. Mišík, Ing. M. Nákačka,
pu nového riaditeľa tech- PaedDr. S. Opátová, Mgr. M.
nických služieb je viditeľný Reguly, M. Žuffa
značný pokrok. Poslankyňa Proti: 0
PaedDr. Stanislava Opátová Zdržali sa 2: Ing. M. Lukašnavrhla vykonať kontrolu čík, J. Virostko.
kontajnerov na komunálny odpad a určiť jedného Starosta obce dal hlasovať
zamestnanca technických o Zmene rozpočtu rozpočslužieb, ktorý bude pravi- tovým opatrením č. 5/2019:
delne kontrolovať technic- Hlasovanie: prítomní: 9.
Za 7: J. Bolibruch, A. Ličkoký stav kontajnerov.
vá, J. Mišík, Ing. M. Nákačka,
Poslanec Jozef Virostko PaedDr. S. Opátová, Mgr. M.
uviedol, že je sklamaný Reguly, M. Žuffa
z odobratia financií urče- Proti: 0
ných na štadión, ale bolo Zdržali sa 2: Ing. M. Lukašto potrebné pre nákup čík, J. Virostko.
manitu. Poslankyňa Agáta Ličková upozornila, že je K bodu č. 12
potrebné skontrolovať ple- Program rozvoja obce
tivo na lavičke cez Oravu pri Nižná
základnej škole. Poslanci
Jozef Virostko a Mgr. Mar- Starosta obce informoval,
tin Lukaščík navrhli, aby že Agentúre Sever zadal
Programu
riaditeľ technických služieb vypracovanie
zosumarizoval svoje požia- rozvoja obce Nižná. Starosdavky, zaslal ich poslancom ta obce zašle poslancom
OcZ, ktorí určia priority OcZ návrh programu eleka budú hľadať na to finan- tronickou poštou. Návrh
programu je momentálne
cie z rozpočtu obce.
nezáväzný, zatiaľ sa zapraEkonómka obce Jana Beč- coval volebný program
ková
predniesla
Návrh starostu a priebežne sa
zmeny rozpočtu rozpočto- bude dopĺňať. Starosta
vým opatrením č. 04/2019 obce oslovil poslancov, aby
a Návrh zmeny rozpočtu do najdôležitejšej časti –

akčného plánu priložili svonice.
je návrhy (e-mailom). Po ich
zapracovaní bude návrh Komisia výstavby, územprogramu predložený ko- ného plánovania a dopramisiám pri OcZ a verejnosti. vy neodporúča OcZ takto
predložený návrh geometPoslanci OcZ obdržali ná- rického plánu schváliť alevrh geometrického plánu bo brať na vedomie z dôvozahŕňajúci plochu auto- du, že obec by vo verejnom
busového nástupišťa. Zá- obstarávaní ponúkala na
merom je rozdeliť ucelenú odpredaj aj obecný chodparcelu na 3 časti, ktoré sú ník vedúci k železničnej
v návrhu farebné odlíšené: stanici.
1. plocha by bola určená
na výstavbu športovej
haly a parkovacích miest
(slabohnedá farba)
2. plocha by bola určená
na výstavbu polyfunkčného objektu – centrum
obchodu a služieb (modrá farba)
3. plocha by bola určená
na autobusové nástupište, parkovanie a umiestnenie tržnice (zelená farba). V prípade súhlasu
poslancov OcZ s uvedeným rozdelím sa môžu
vypracovať podmienky
obchodnej verejnej súťaže za účelom vybudovania polyfunkčného
objektu – centrum obchodu a služieb, ktorej
súčasťou by bolo aj predloženie urbanisticko-architektonickej
štúdie
polyfunkčného
objektu s riešením verejného
WC, umiestnenie tržnice,
predloženie dopravného
projektukomplexneupravujúceho dopravné riešenie,
t.j. parkovanie a prístup
k polyfunkčnému objektu zo zapracovaním existujúcej autobusovej sta-

Podľa
názoru
komisie
športu by športová hala
mala
byť
umiestnená
v zóne terajšieho schváleného územného plánu
v areáli bývalej plavárne.
Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy
odporúča širokú diskusia,
v rámci ktorej vzniknú aj
iné riešenia efektívneho
využitia priestoru autobusového nástupištia za reálnych možností obce. Komisia navrhuje, aby poslanci
na spoločnom stretnutí
so starostom obce predložili podnety alebo návrhy
za svoju osobu a za občanov. Ak sa stretnutie neuskutoční, navrhujú zvolať
verejný hovor so samotnými občanmi.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásil
poslanec Ing. Martin Lukaščík, Ing. Martin Nákačka,
PaedDr. Stanislava Opátová.
Poslanec Ing. Martin Lukaščík upresnil stanovisko komisie výstavby, územného
plánovania a dopravy a ich
návrh využitia 3 plôch na
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autobusovom
nástupišti, pričom chodník vedúci
k železničnému priecestiu
je
potrebné
zachovať
a športovú halu vybudovať
namiesto plavárne. Informoval sa na rozmery športovej haly – bez nich nie je
možné určiť, či je rozloha
na autobusovom nástupišti dostatočná. Starosta
obce uviedol, že súhlasí
so zachovaním chodníka.
Rozmery športovej haly
sú presné stanovené zväzom. V prípade, že poslanci nebudú súhlasiť s návrhom geometrického plánu
a predložené využitia plochy autobusového nástupištia, nezoberie zodpovednosť za geometrický

plán a tento projekt sa nebude realizovať. Poslanec
Ing. Martin Nákačka odporúča najprv otvoriť neformálnu diskusiu a následne
návrhy predniesť na zasadnutie OcZ. Taktiež navrhuje
zachovať chodník vedúci
k železničnej stanici. Starosta uviedol, že chodník
môže byť zachovaný, ale
o 2 metre ďalej. Poslankyňa
PaedDr. Stanislava Opátová
uviedla, že pri každom rozhodnutí o nakladaní s majetkom obce je poradným
orgánom hlavný kontrolór obce – jeho stanovisko
k predloženému návrhu
a k financovaniu. Hlavná
kontrolórka obce uviedla, že
svoje stanovisko môže po-

skytnúť len z ekonomickej
stránky, nie zo stavebnej.
Uviedla, že momentálne
sa rieši rozdelenie pozemkov a kde bude výstavba.
V zmysle obchodnej verejnej súťaže obec obdrží
návrhy, z ktorých poslanci
môžu vybrať jeden víťazný.
Preto odporúča prijať predložený návrh geometrického plánu.
JUDr. Dušan Serek uviedol,
že podmienky verejnej obchodnej súťaže budú nastavené tak, že poslanci OcZ
nemusia prijať predložené
riešenie. Záujemcovia, ktorí sa zapoja do súťaže majú
možnosť predložiť projekt
so stanovením predbežné-
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ho termínu zrealizovania.
Poslanci OcZ môžu schváliť jednu z ponúk, resp. ani
jednu. Výhodou predložených ponúk je, že poslanci
a starosta obce dostanú
konkrétne riešenie danej
oblasti. Prednosta OcZ
JUDr. Jozef Šveda informoval, že na tomto zasadnutí
OcZ sa rieši vyčlenenie iba
modrej a zelenej plochy
so zachovaním chodníka
tak, aby po odsúhlasení
poslancami OcZ sa mohol vypracovať nový geometrický plán. Na zasadnutí OcZ vystúpil aj pán
Tomáš Kachút, ktorý prítomných informoval o jeho
zámere vybudovania športovej haly.

Zo zápisnice z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019 konaného
dňa 04. júna 2019 v zasadačke OcÚ v Nižnej, vyberáme:

K bodu č. 4
Výstavba športovej haly

aj prevádzkovanie športovej haly. K veľkosti haly a jej
parametrov sa musia vyjadPoslanec Martin Žuffa ini- riť odborníci. Poslanci OcZ
cioval zaradenie tohto bodu rozhodnú, či sa môže začať
do programu OcZ s cieľom, hala stavať.
aby prítomní diskutovali
o možnosti postaviť alebo Zástupca florbalistov Ing.
nepostaviť športovú halu Matúš Staroň uviedol, že
v Nižnej. Za týmto účelom z ich strany je výstavba
pozval na zasadnutie zá- športovej haly opodstatnestupcov florbalového TJ ná. Florbalový klub zastreA-FbO Nižná. Starosta obce šuje veľký počet mladých
uviedol, že výstavba špor- ľudí a na vysokej úrovni,
tovej haly bola uvedená iba pričom trénovať môžu len
v jeho volebnom progra- v halách v iných obciach.
me. Je názoru, že obec má Tento šport plánujú rozvíjať
prostriedky na výstavbu aj medzi deťmi a športová

hala by k tomu pomohla.
O výstavbu športovej haly
sa dopytujú už veľmi dlho.
Starosta obce informoval
o administratívnom postupe (zmena územného plánu, určenie lokality, zadanie
verejnej obchodnej súťaže).

Na Orave nie je multifunkčná hala, ktorá by bola
vhodná svojimi rozmermi
a funkčnosťou. Vyťaženosť
haly bude zabezpečená
nielen prenájmom športovcom z Nižnej, ale aj okolitých obcí. PharmDr. Beáta
Medžová uviedla, že má
k dispozícii návrh športovej
haly aj s rozmermi. Poslanec Rastislav Brčák požiadal, aby tento návrh bol zaslaný poslancom OcZ.
Poslanec Mgr. Roman Kašuba sa informoval, či má
obec na výstavbu haly finančné prostriedky. Starosta obce oboznámil o návrhu financovania formou
preklenovacieho
úveru.
Poslanec Mgr. Roman Kašuba uviedol, že v malých
obciach boli športové haly
stratové, vo veľkom meste je potrebná spoluúčasť
mesta, resp. podnikateľského subjektu. No na druhej
strane je florbal jeden z najpopulárnejších športov. Súhlasí s výstavbou haly, pričom upozornil, že športová
hala nie je prioritou obce,
ale športovcov. V prípade,
že sa schváli vybudovanie
haly, je potrebné upraviť aj
autobusové nástupište.

PharmDr. Beáta Medžová
uviedla, že športová hala
nebude slúžiť len florbalistom, ale bude zastrešovať všetky športy, ktoré Riaditeľ ZŠ s MŠ v Nižnej
v Nižnej prekvitajú. Športo- Mgr. Ľubomír Ivan uviedol,
vá hala bude aj reklamou
pre obec a taktiež môže
(pokračovanie na str. 8)
slúžiť na kultúrne podujatia.

ŽIVOT V OBCI
že doobeda škola nebude
využívať športovú halu, nakoľko je k dispozícii školská
telocvičňa. Uvíta, ak športovci, ktorí si prenajímajú
telocvičňu poobede budú
trénovať v športovej hale.
Ako je telocvičňa využívaná
denne do 21.00 hod., takisto bude využívaná športová
hala. Škola ušetrí na údržbe
telocvične a športová hala
získa financie za prenájom.
Športová hala bude mať využitie pre viac druhov športov, v zime ju ocenia aj atléti.
Poslanci OcZ sa informovali
na rozmery haly, predpokladanej výške prevádzkových
nákladov, vyťaženosť haly,
financovania z rozpočtu
obce. Poslanci upozornili,
že k športovej hale musí byť
vybudovaný potrebný počet parkovacích miest.
Poslanec Jozef Virostko
uviedol, že poslanci OcZ sú
naklonení športu v Nižnej.
Poslanci najprv musia diskutovať o výstavbe športovej haly a financovania
z rozpočtu obce. Predpokladá, rozhodnutie o stavaní, príp. nestavaní haly
a jej financovania bude od
budúceho
rozpočtového
obdobia. Podľa jeho názoru
môže byť športová hala prioritou obce, tak ako v minulosti bola plaváreň.
Poslanec Ing. Martin Lukaščík chcel poznať rozmery
športovej haly aj obvodové.
Od začiatku navrhoval výstavbu športovej haly namiesto školskej telocvične.
Očakával, že na dnešnom
zasadnutí OcZ odprezentujú florbalisti konkrétny návrh s presnými rozmermi.
Vyjadril sa, že sa stále diskutuje o niečom, čo nemá
konkrétne kontúry. PharmDr. Beáta Medžová uviedla,
že jej manžel zašle potrebné informácie e-mailom.
Taktiež uviedla, že poslanec
zastáva negatívny postoj.
Starosta uviedol, že štandardný rozmer haly je 65 x
45 m. Starosta obce informoval, že obec má problém zapísať geometrický
plán. Zapísaný môže byť
len v prípade, že bude presne stanovené umiestnenie
športovej haly. Tým, že sa
športová hala zapíše 4 / 18
do územného plánu, obec
urobí prvý obrovský krok.

Podľa jeho názoru je autobusové nástupište jediné
vhodné miesto. K výstavbe
haly je vypracovaná štúdia,
v ktorej je presne vyčlenená plocha na umiestnenie
haly. K vypracovaniu štúdie
bol prizvaní aj dopravný inžinier. Starosta obce poprosil poslancov, aby schválili
zámer výstavby športovej
haly. Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia
poslanca Martina Žuffu
v znení: Obecné zastupiteľstvo v Nižnej súhlasí v prípade výstavby multifunkčnej
športovej haly s jej umiestnením na časti parkoviska
oproti železničnej stanici
ako aj s vypracovaním geometrického plánu:
Hlasovanie: prítomní: 11.
Za 8: J. Bolibruch, Mgr. R.
Kašuba, A. Ličková, J. Mišík,
Ing. M. Nákačka, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa
Proti: 0
Zdržali sa 3:
R. Brčák, Ing. M. Lukaščík,
PaedDr. S. Opátová.
K bodu č. 6
VZN obce Nižná o výške
príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú
úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná
Prednosta OcÚ JUDr. Jozef
Šveda informoval, že predmetné VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce
aj na internetovej stránke
obce, pričom pripomienky
neboli podané. Riaditeľ ZŠ
s MŠ v Nižnej Mgr. Ľubomír
Ivan informoval prítomných
o nových prepočtoch režijných nákladov, o priebehu
a organizácii výdaja stravy pre prihlásených žiakov.
Základná škola má vypracovanú smernicu ohľadom
stravovania žiakov a s tým
súvisiacimi povinnosťami
rodičov.
Do rozpravy sa prihlásil
poslanec Rastislav Brčák,
ktorý sa informoval prečo je
vyrovnaný rozpočet na školskú jedáleň, keď cena potravín sa zvýšila a či v školskej
jedálni budú uprednostňovaní žiaci v rámci tzv. stravy zadarmo. Navrhol informovanie obyvateľov, prečo
tzv. strava zadarmo nie je
zadarmo. Riaditeľ školy zod-

povedal otázky poslanca.
Poslanci OcZ sa informovali
o spôsobe a podmienkach
odhlásenia žiaka zo stravovania v prípade choroby
alebo neúčasti na výchovno – vzdelávacom procese
a taktiež o zabezpečení
diétnej stravy. V prípade, že
žiak je prihlásený na stravovanie v škole a školská
jedáleň nemôže pre neho
poskytnúť obed na základe
diétneho stravovania, rodičom týchto žiakom bude
prispievať 1,20 € na jedného žiaka, aby mohol zabezpečiť svojmu dieťaťu stravu.

Zdržali sa 2: Ing. M. Nákačka J. Virostko.
K bodu č. 14
Poplatky za prenájom
priestorov Domu kultúry
v Nižnej
Návrh zmeny poplatkov
za prenájom priestorov
Domu kultúry v Nižnej boli
poslancom vopred zaslané.
Poslanec Martin Žuffa odôvodnil tento návrh. Do rozpravy sa prihlásili poslanci
Ing. Martin Lukaščík a Jozef
Virostko.
Poslanec Ing. Martin Lukaščík navrhol, aby poplatok
za prenájom priestorov
Domu kultúry v Nižnej svadba pre domácich ostal
nezmenený, aby sa podporili obyvatelia Nižnej. Starosta
obce dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca
Ing. Martina Lukaščíka:
Hlasovanie: prítomní: 11.
Za 1: Ing. M. Lukaščík
Proti 1: M. Žuffa
Zdržali sa 9: J. Bolibruch,
R. Brčák, Mgr. R. Kašuba, A.
Ličková, J. Mišík, Ing. M. Nákačka, PaedDr. S. Opátová,
Mgr. M. Reguly, J. Virostko.

Starosta obce dal hlasovať
o vydaní Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná č. 2/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nižná:
Hlasovanie: prítomní: 10.
Za 9: J. Bolibruch, Mgr. R.
Kašuba, A. Ličková, Ing. M.
Lukaščík, J. Mišík, Ing. M.
Nákačka, PaedDr. S. Opátová, Mgr. M. Reguly, J. Virostko, M. Žuffa
Proti: 0
Zdržal sa 1: R. Brčák.
Poslanec Jozef Virostko navrhol, aby poplatok za prenájom vestibulu za predajK bodu č. 12
nú akciu sa zvýšila na 50,-€/
Plat starostu obce
hod. Starosta obce dal hlaStarosta obce sa nezúčast- sovať o pozmeňujúcom nánil tohto bodu zasadnutia. vrhu poslanca Jozefa VirostJeho neúčasť trvala v čase ku:
od 19.22 hod. do 19:24 hod. Hlasovanie: prítomní: 11.
Počas jeho neprítomnos- Za 11: J. Bolibruch, R. Brčák,
ti zasadnutie OcZ viedol Mgr. R. Kašuba, A. Ličková,
zástupca starostu obce Ing. M. Lukaščík, J. Mišík,
poslanec Ján Mišík. Poslan- Ing. M. Nákačka, PaedDr. S.
ci OcZ sa zhodli, že o návr- Opátová, Mgr. M. Reguly, J.
hu starostu obce o zvýšení Virostko, M. Žuffa
jeho platu budú hlasovať Proti: 0
bez rozpravy. Zástupca sta- Zdržali sa: 0.
rostu obce Ján Mišík dal
hlasovať o mesačnom plate Starosta obce dal hlasostarostu obce Ing. Jaroslava vať o úprave poplatkov
Rosinu vo výške 3 529,- € za prenájom Domu kultúry
t. j. súčin priemernej me- v Nižnej s pozmeňujúcim
sačnej mzdy zamestnanca návrhom poslanca Jozev národnom hospodárstve fa Virostku s účinnosťou
za predchádzajúci kalen- od schválenia uznesenia.
dárny rok a 2,41 násobku + Hlasovanie: prítomní: 11.
zvýšenie základného platu Za 11: J. Bolibruch, R. Brčák,
starostu obce o 44,51 %.
Mgr. R. Kašuba, A. Ličková,
Hlasovanie: prítomní: 11.
Ing. M. Lukaščík, J. Mišík,
Za 5: J. Bolibruch, Mgr. R. Ing. M. Nákačka, PaedDr. S.
Kašuba, A. Ličková, J. Mišík, Opátová, Mgr. M. Reguly, J.
M. Žuffa
Virostko, M. Žuffa
Proti 4: R. Brčák, Ing. M. Proti: 0
Lukaščík, PaedDr. S. Opáto- Zdržali sa: 0.
vá, Mgr. M. Reguly
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Dňa 27. augusta 2019 bolo Obecné zastupiteľstvo v Nižnej neuznášania schopné.
Z dôvodu neúčasti 6 poslancov bolo zrušené.
Zo zápisnice z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej v roku 2019 konaného
dňa 10. septembra 2019 v zasadačke OcÚ v Nižnej, vyberáme:
K bodu č. 4
Zánik mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva
Mgr. Mareka Regulyho
a zloženie sľubu náhradníčky Mgr. Tatiany Petrovičovej
Prednosta OcÚ informoval
prítomných o písomnom
vzdaní sa mandátu poslanca OcZ Mgr. Mareka Reguly. Mandát zanikol 02.09.
2019, t.j. dňom doručenia
písomnosti na OcÚ. Podľa
zápisnice miestnej volebnej
komisie v Nižnej o výsledku
volieb do orgánov samosprávy miest a obcí sa náhradníkom do obecného
zastupiteľstva stala Mgr. Tatiana Petrovičová, ktorá na

K bodu č. 11
Odmeny pre poslancov,
Poslanci OcZ vzali na vedo- predsedov komisií a členov
mie zánik mandátu poslan- komisií (poslancov a neca Obecného zastupiteľstva poslancov) za I. polrok 2019
v Nižnej Mgr. Mareka Regulyho vzdaním sa mandá- Predsedovia
jednotlivých
tu podľa § 25 ods. 2 písm. komisií navrhli odmeny
c) zákona č. 369/1990 Zb. pre ich členov. Poslanci OcZ
o obecnom zriadení v zne- sú odmeňovaní na záklaní neskorších predpisov de účasti na zasadnutiach
a nastúpenie náhradníka OcZ a na základe činnosti
Mgr. Tatiany Petrovičovej v komisiách pri OcZ. Do rozpodľa § 192 ods. 1 zákona č. pravy sa prihlásil poslanec
180/2014 Z. z. o podmien- Rastislav Brčák, ktorý sa
kach výkonu volebného informoval za aké obdobie
práva a o zmene a dopl- sú navrhnuté odmeny. Ekonení niektorých zákonov v nómka uviedla, že odmeny
znení neskorších predpisov. pre poslancov sú za obdobie
od 5.12. 2018 do 30.6. 2019.
Prítomní: 10.
Prednosta OcÚ uviedol, že
zasadnutí OcZ zložila sľub.

odmeny pre členov komisií pri OcZ sú za obdobie
od 1.1. 2019 do 30.6. 2019.
Poslanec Rastislav Brčák
uviedol, že po vyplatení svojej odmeny sa jej vzdá a daruje.
Hlasovanie: prítomní: 11.
Za 10: R. Brčák, J. Bolibruch,
Mgr. R. Kašuba, A. Ličková,
J. Mišík, Ing. M. Nákačka,
PaedDr. S. Opátová, Mgr. T.
Petrovičová, J. Virostko, M.
Žuffa
Proti: 0
Zdržal sa 1: Ing. M. Lukaščík.
Celé znenie zápisníc nájdete na ww.nizna.sk
-rr-

Vyťaženosť sály Rotunda
Prehľad percentuálnej vyťaženosti sály Rotunda v Nižnej na svadby, za obdobie 2017 - 2020.
ko nikto nemal záujem.
Ako je všeobecne známe,
svadobné sály sú veľmi
žiadané, preto apelujem
hlavne na Nižňancov, nech
volajú, píšu ohľadom rezervácií v dostatočnom predstihu.

Naša sála je veľmi žiadaná
a to primárne na svadby,
stužkové, ale aj plesy. Na základe podnetov a sťažností od občanov našej obce,
že Rotundu prenajímame
hlavne ľudom, čo nepochádzajú z našej obce, som
pre Vás pripravil percentuálny prehľad, kde je vyjadrená vyťaženosť Rotundy
za obdobie, ktoré máme
k dispozícii 2017 - 2020
(2020 je už sála plne obsadená, tak ako je to aj v iných
mestách, obciach).

líme na obyvateľov našej
obce, primárne uprednostňujeme práve takéto páry.
Podnet: „Nechať do mesiaca 2 voľné termíny neobsadené a čakať na rezerváciu.“

Ak je rezervovaná Rotunda,
tak je rezervovaná spoločne s Bistrom kvôli Catteringu. Čiže je nereálne organizovať Svadbu a zároveň
Taktiež sa nám počas tých- oslavu v Bistre.
to rokov niekoľkokrát stalo,
že svadbu zrušili 1-2 týždne Voľné termíny na rok 2021
pred rezervovaným dátu- nájdete www.nizna.sk.
mom (pohreb, atď.). Sálu sa Ďakujem za pochopenie.
nám žiaľ nepodarilo obsa-mžfdiť za tak krátky čas, nakoľ-

Spoliehať sa na to, že sa
niekto rozhodne práve Vyťaženosť sály Rotunda v percentách od 2017 do 2020
pre svadbu v tom termíne * Z Nižnej - jeden alebo dvaja snúbenci bývajúci v Nižnej
je nereálne. Mali sme tu *Mimo - obaja snúbenci bývajúci mimo Nižnej
niekoľko prípadov, že sme
ponúkli voľne termíny Niž- Snúbenci
2017
2018
2019
2020
ňancom a tí to odmietli
s tým, že im to nevyhovu- Z Nižnej
82%
77%
85%
88%
je. Vtedy sme sálu obsadili
Mimo
18%
23%
15%
12%
Nie je pravdou, že nemys- v poradí ďalším záujemcom.
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Obec nakúpila toalety pre psov
Už aj psíčkari našej obce majú pre svojich miláčikov ekologické toalety. Obec Nižná sa z dôvodu skvalitnenia
služieb pre občanov, ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia a verejnej zelene, rozhodla riešiť problém
so psími exkrementami inštaláciou tzv. ECO DOG TOILET STANÍC, teda toaletami pre psov.
ktorý sa nachádza na stĺpe
stanice. Následne pes sám
inštinktívne vykoná potrebu. Potom je vhodné psa
pochváliť prípadne odme„Eco dog toilet“ stanica niť, aby si na takéto venčepriťahuje psy a aktívne nie vytvoril návyk.
podporuje ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke Tuhý exkrement treba nás obsahom psích feromó- sledne nabrať priloženou
nov, ktorá sa postupne uvoľ- lopatkou aj s časťou absorňuje do okolia stanice. Táto pčnej hmoty a vhodiť ho
zložka so psími feromónmi do plastového vreca, ktoré
pôsobí na psy ukľudňujúco sa nachádza v ochrannom
a podporuje preznačovanie koši upevnenom na stĺpe
ich vlastného teritória.
stanice. Zvyšky exkrementu
a vylúčený moč prechádza
Spolupráca majiteľa psa absorpčnou hmotou a nápri tomto ekologickom rie- sledne filtračnou zložkou,
šení je veľmi dôležitá. Psa čím sú zbavené choroboje potrebné podporovať plodných zárodkov, zápana vykonávanie potreby chu, pH kyslosti a sú neutrav eco stanici, obzvlášť lizované. Filtračný systém je
pri ranných prechádzkach. pravidelne monitorovaný
Majiteľ psa po príchode a servisovaný.
k stanici, umožní psovi pohodlný prístup povolením Viac info na: www. nizna.sk
vôdzky, prípadne jej zafixovaním na závesný element,
-rrSamospráva sa s firmou
dohodla, že akékoľvek poškodenia stojanov im bude
priebežne opravovať.

Takzvaný „Eco dog toilet“
je hygienické zariadenie
na venčenie psov, ktoré
ekologicky rieši likvidáciu
a neutralizáciu psích exkrementov na verejných
priestranstvách či obytných
zónach. Obec Nižná vytipovala zatiaľ päť lokalít, kde
špeciálne stojany nainštalovala. Dôvodom bol nepo-

riadok, na ktorý poukazovali najmä ľudia, ktorí psa
nevlastnia a zvyšky okolo
chodníka na brehu Oravy
sa im nepáčia.
Nákup financovala obec
z vlastného rozpočtu. Ak
sa stojany osvedčia a bude
v budúcnosti výzva, plánuje sa do nej zapojiť.

Krátke správy
Podľa zápisnice miestnej
volebnej komisie v Nižnej
o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest
a obcí, ktoré sa konali dňa
10.11.2018, sa náhradníkom
do obecného zastupiteľstva stala pani Mgr. Tatiana
Petrovičová zložením sľubu na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Nižnej.
Čo s obecnou budovou?
Vedenie obce sa zatiaľ
nedohodlo s poslancami
o využití budovy niekdajMarek Reguly sa vzdal
obecného zastupiteľstva šieho miestneho národmandátu poslanca
v Nižnej Mgr. Mareka Regu- ného výboru. Chátrajúcu
lyho a to písomným vzda- obecnú budovu samospráva nevyužíva od 90.
Dňa 02. septembra 2019 ním sa svojho mandátu.
rokov. Obecná budova je v
zanikol mandát poslanca

prenájme. Podľa starostu
obce by ju bolo najlepšie
predať. Tvrdí, že záujemcov
o stavbu nie je núdza. Budova naďalej chátra. Obec
na rozsiahle opravy peniaze nemá.
Preteky Offroad
aj s nehodou
Na pretekoch adrenalínovej jazdy na džípoch, Orava Offroad 2019, sa stala
havária. Jeden z jazdcov,
24-ročný vodič z Púchova, sa pri jazde do kopca
na
motokrosovej
dráhe prevrátil. Jeho auto sa
kotúľalo dole prudkým
svahom niekoľko metrov.
Po ťažko raneného muža
priletel vrtuľník zo Žiliny.
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Utrpel poranenie hlavy, podnet vznikol kvetinový
hrudníka, hornej končatiny kruh pred Domom kultúry.
Myšlienku materiálne poda chrbtice.
porila Obec Nižná, ktorá
v spolupráci s TechnickýNDS vylúčila dvoch
mi službami začala s realiuchádzačov
záciou. Dizajnérsky kúsok
V súťaži o obchvat Tvrdo- od projektantky Evy Tyšína nastal zvrat. Národná rolovej tak skrášľuje hlavdiaľničná spoločnosť ako nú časť Nižnej. V letných
investor stavby a vyhlaso- mesiacoch ulahodí očiam
vateľ verejného obstaráva- a v zime bude využívaný
nia vylúčila zo súťaže dvoch ako adventný veniec.
-rrz
ôsmich
uchádzačov
o veľkú zákazku. Ako dôvod
uviedla, že ňou vyžiadané Tím z Nižnej na Podbievysvetlenia ponúk nie sú ľanskej držke
v súlade s požiadavkami
zákona o verejnom obsta- V teame „Držkári z Nižnej“
rávaní. Obidvaja uchádzači boli JDS Nižná - Božka
podali voči vylúčeniu ná- Žuffová, Mária Semanomietky na Úrad pre verejné vá, Mária Gutová, Anna
obstarávanie. Ten im dal Maškarová, Róbert Rosina,
Romanko Dedinský a Jaroza pravdu.
slav Rosina.
Okolie Domu kultúry
Skončili sme na krásnom
zdobí veniec z kvetín
11. mieste ako všetci 16Isto uznáte, že naša obec ti, ktorí sa neumiestnili
sa nachádza v krásnej lo- do 10 miesta. Pri nás varili
kalite, preto zveľaďovať ju držky teda „fľaky“ aj priateje našou nepísanou povin- lia z partnerského mesta
nosťou. Povedali si tak aj Mszana Dolna.
-jrdôchodkyne, na ktorých

Zvýšené poplatky za odpad na rok 2020
Za obdobie január – október
2019 zaplatila obec zákonný
poplatok v sume 4 282,46 €.
Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu na skládku sú
príjmom Environmentálneho fondu v Bratislave.

V zmysle zákona č. 329/2018
Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a súvisiacich právnych predpisov je
obec od roku 2019 povinná
zaplatiť poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov.

Obec v predošlých rokoch
„doplácala“ za vývoz ZKO
z dôvodu, že príjmy za vývoz
ZKO od obyvateľov neboli
dostačujúce. Do poplatku
za vývoz zmesového komunálneho odpadu z domácností na rok 2019 neboli
zahrnuté náklady na vývoz
a znehodnotenie objemného odpadu (odpad dovezený na zberné miesto), ktoré
Od roku 2019, na základe za obdobie január – október
výpočtu sadzby poplatku 2019 činia 14 944,66 €.
v zmysle uvedeného zákona, Obec Nižná každý me- Nakoľko sa obci výrazne
siac uhrádza 7,- € za tonu zvýšili náklady na vývoz
zmesového
komunálne- odpadu a jeho uloženie
ho odpadu (ďalej len ZKO) na skládku, vypracovali sme
a aj objemného odpadu. návrh Všeobecne záväzné-

ho nariadenia obce Nižná
o poplatku za komunálny
odpad na kalendárny rok
2020 s navýšenými sadzbami. Poslanci OcZ tento návrh schválili a pre rok 2020
platia nasledovné sadzby
za vývoz ZKO:
2x do mesiaca
56,00 € (predtým 53,00 €)
1x do mesiaca
28,00 € (predtým 26,50 €)
2x do mesiaca úľava 25%*
42,00 € (predtým 39,75 €)
*poplatník žijúci pri štátnej
ceste I/59
1x do mesiaca úľava 25%*
21,00 € (predtým 19,87 €)
*poplatník žijúci pri štátnej
ceste I/59
Samostatne žijúci nad 62 r.
10,00 € (predtým 8,30 €)
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Bytový dom (týždenný
lenia plastu, tetrapaku, skla,
vývoz)
papiera,
elektroodpadu
16,00 €/os. (predtým 14,00 €) a kovu z odpadu z domácnosti.
Bytový dom úľava
8,00 €/os. (predtým 7,00 €). Na Obecnom úrade sa informujete, kde patrí tetraVýška poplatku za uloženie pak. V obci Nižná môžeodpadu na skládku sa urču- te tetrapak dať do žltého
je podľa miery vyseparova- kontajnera alebo do vriec
nia zložiek z komunálneho k plastom. Tetrapak patrí
odpadu. Z tohto dôvodu medzi obaly zložené z viac
žiadame občanov o zapoje- vrstiev rôznych materiálov.
nia sa do separácie – odde- Patria sem obaly z mlieka,

mliečnych výrobkov, džúsov
a ovocných štiav. Prázdne
nápojové kartóny je potrebné stlačiť, aby sa zmenšil ich
objem.

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu, daň z nehnuteľnosti a daň za psa
na rok 2020 je možné
zaplatiť od 2. marca 2020.

Oznam pre obyvateľov:

Aj v roku 2020 budeme rozhodnutie k zaplateniu dane
z nehnuteľnosti a k zaplateniu poplatku za vývoz ZKO
pre rok 2020 posielať
e-mailom.

Pri zmene (asanácia, kolaudácia), kúpe alebo predaji
nehnuteľnosti je potrebné
podať nové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
do konca januára 2020.

-vl-

Voľba poštou - termín do 10. januára 2020
poštou bola doručená
V sobotu 29. februára pobytu o voľbu poštou, a to:
na elektronickú adresu
2020 sa sa konajú Voľby • písomne (v listinnej forobce matrika@nizna.sk,
me) tak, aby žiadosť
do Národnej rady Slovenpríp. poplatky@nizna.sk
o voľbu poštou bola doskej republiky. Volič, ktorý
najneskôr 10. 1. 2020.
ručená na adresu obce
má trvalý pobyt na úze(obecného úradu) najnemí Slovenskej republiky a
Na
žiadosť
doručenú
skôr 10. 1. 2020,
v čase volieb sa zdržiava
mimo jej územia, môže • elektronicky (e-mailom) po ustanovenej lehote sa
tak, aby žiadosť o voľbu neprihliada.
požiadať obec trvalého

Ďalšie informácie k voľbám
do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke:
http://www.minv.
sk/?nr20-posta2, www.
minv.sk/?volby-nrsr.

-rr-

Poslanci schválili nový geometrický
plán na nástupište
Ďalší prišiel s návrhom
zbúrať telocvičňu a tam
postaviť halu, pričom parkovacie miesta by boli
podzemné. Jeden z návrhov bol aj zbúrať plaváreň
a postaviť halu tam. Plocha však nepostačuje ani
na budovu, nieto ešte
na parkoviská.“

V susedstve nástupišťa chce
obec športovú halu. Jedna je
určená na obchodný objekt
a autobusové nástupište a
druhá na športovú halu. Tú
by chcela obec postaviť na

mieste, ktoré dnes využívajú
autoškoly ako cvičisko.
„V zastupiteľstve boli aj iné
návrhy,“ povedal starosta Jaroslav Rosina. „Jeden

Nasledovať by mal predaj pozemku určeného
na obchodné centrum
s čakárňou pre cestujúcich.
Zvyšnú plochu obec využije ako tržnicu a autobusové nástupište. Následne
má starosta ambíciu vytvoriť zámer výstavby haly.
Financovať ju chce z predaja nepotrebných obecposlanec navrhol posunu- ných nehnuteľností. Všettie futbalového štadióna ko však bude závisieť
a výstavbu športovej haly od poslancov.
na ploche medzi obecným
úradom a posunutým štaZdroj: myorava.sme.sk
diónom.
-nk-
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Deň detí so superstár
Tentokrát s hudobným
hosťom Petrom Bažíkom,
víťazom Česko Slovenskej
show X- FACTOR
sme
si spoločne oslavu tohto
sviatku užili pri tanci, speve a krásnych melódiach
v jeho podaní. Vystúpenie
bolo adresované predovšetkým detskému
divákovi, no Peter svojím
výchovno
motivačným
koncertom s husľovou
show, vrátane operetných
melódií,
rocku,
popu
a nádherným hlasom oča-

ril nielen deti, ale aj dospelých, ktorým tiež venoval
pár krásnych piesní. A ako
by to bolo bez spomienky
na takúto osobnosť? Každé dieťa mohlo využiť Selfie búdku a mohlo si domov odniesť fotografiu ako
pamiatku na tento deň. Tí,
ktorí možno až tak neholdovali spevu a tancu, mohli
využiť tvorilky s Dupajdou,
maľovanie na tvár a maličké športové stanovišťa.
Malé herečky z divadelného súboru Dobrozvíťazí

Peter Bažík na dni detí v Nižnej. Foto zdroj: Pavol Kubinec.

a rovnako veríme, že ste
si to spolu s ním užili aj vy.
Ďakujeme predovšetkým
aj vám, ktorí ste prišli a hlavne vám, ktorí ste boli aktívni
a zapájali sa do vecí, ktoré
boli pre vás pripravené. Ešte
raz ďakujeme aj vám deti,
že sme sa mohli nachvíľu
Ďakujeme Peťovi za jeho vrátiť do detských čias.
bezprostrednosť,
úplnú O rok sa snáď vidíme znova
pohodu a charizmu, kto- s nejakou inou superstár.
rú bolo z neho cítiť. Verí-dšme, že sa s nami cítil dobre
Junior svojou hrou pripomenuli nám všetkým, ako
vníma dieťa svojho rodiča a naopak. Úspech mal
aj malý stánok s občerstvením, v ktorom voňali
mafinky od tety Gabiky
a hod - dogy od tety Grétky.

Takmer tridsať partií varilo
svoj najlepší guľáš
Keďže počet účastníkov
tímu je ľubovoľný, do súťaže sa pustili dvojčlenné
družstvá, ba aj väčšie, ktoré sa ku kotlíku len ťažko
zmestili.
Na súťaži však nejde len
o kulinársky zážitok, ale
najmä o zábavu, čo bolo
na mnohých družstvách
badať. Podujatiu prialo aj
počasie.
Odborná porota určila
po náročnom hodnotení poradie jednotlivých
družstiev.
Prvenstvo si
odniesli
Dedinskí
chlapci,
Víťazi - Dedinskí chlapci. Foto zdroj: Martin Žuffa.
druhí boli Truckeri a tretí
Obec opäť zorganizovala ho letného jedla. Na Niž- lo najlepší guľáš navariť FK Nižná.
súťaž vo varení tradičné- niansky kotlík 2019 priš- 25 kuchárskych tímov.
-rr-
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Pltnícke povolanie bolo náročné,
dôkazom bol tohtoročný pltnícky deň
Dnes už len turistická atrakcia, no v minulosti bežné povolanie našich dedov. Hlavne tých našich
– nižnianskych, ktorí boli v celom oravskom regióne najchýrnejší a zanechali nám tým nádherné dedičstvo.
Už po 25 raz sme si ho pripomenuli symbolickou stavbou plte a jej splavom po rieke Orava.
Mesiac august sa už neodmysliteľne v našej obci spája s Pltníckym dňom. Ani
tento rok tomu nebolo inak
a sobotu 17. sa na brehu rieky Orava pri plavárni začala
výroba tradičnej plte. Či už
teplé letné počasie alebo
spev folklórnych formácií
FsK Nižná Ves, Nižňanskej
muzičky či ĽH spod Vintišky, to všetko nahrávalo
do dobrej nálady pltníkov
a návštevníkov. Pri hotovej
plti, mal krátky príhovor starosta obce Jaroslav Rosina
a zavítal aj pán farár Ján
Garaj, ktorý plti požehnal.
Nechýbala spoločná modlitba. Plť sa odbila a pltníci
pod vedením Jána Kičina
mohli začať svoju cestu.
Za predné veslo sa postavil
Daniel Kuboš, zadné patrilo
Pavlovi Kičinovi. „A šťastlivo
sa nám vráťte!“, volali ženy
na brehu. „Ňano, čau!“, kričali vnúčence.
Pri štadióne, kde bolo plánované kotvenie plte, ale aj popri hrádzi a lavičke, už čakali
Nižňanci na svojich pltníkov,
odkiaľ ich mali sprevádzať
ku štadiónu. Tok rieky, hĺbka a jej terén však zmenili
plány organizátorov. Plť sa
otočila o 360 stupňov a pokračovala ďalej. Ukážkovo
prekĺzla cez piliere nového
mosta a zastala až v Ručungu. Ukázalo sa, že pltnícke
povolanie bolo náročné.

Od začiatkov až po súčasnosť
(...z dokumentu od historika
Mareka Regulyho)

Nižnianskí pltníci pripravení na svoju cestu.

Podobné nečakané veci
sa pltníkom istotne museli
stávať. Naši pltníci to zvládli
na výbornú, čo značí nielen
to, že je to robota pre odvážnych a statných chlapov,
ale aj vizitka toho, že to majú
v krvi.

ského mesta Horní Suchá,
ktorí program obohatili
spevom FS Chórek s cimbalovou muzikou Šmykňa.
Od podvečerných hodín až
do rána pokračovala ľudová
veselica, kde do tanca zahrala česká skupina Cross
Orchestra z Havířova a DJ
Po zakotvení sa pltníci Štefan Munka.
za sprievodu folklórneho
súboru Oravan Senior, bra- Ani tento rok nechýbal zátov Krúpovcov a Nižňanskej bavný i športový program.
muzičky pobrali na štadión, K dispozícií boli rôzne atrakkde sme sa ich konečne cie pre deti, mobilné pladočkali. „Tí nižnianskí pltní- netárium, 5D kino, výstava
ci, šéééj háááj, tí nižnianskí poľovníckych trofejí, ochutpltníci nocľahy si hľadajú“, návka gulášu z diviny, či
sú slová nižnanskej ľudovej ukážka profesionálneho popiesne, ktorá otvorila kul- žiarneho zásahu a požiarnej
túrny program na pódiu. techniky dobrovoľných haĎalej vystúpila FsK Nižná sičských zborov Nižnej, PodVes, deti Nižnej Vsi, deti biela a Mszany Dolnej. Naši
z Nižnej a nechýbal ani FS najmenší si mohli doobeda
Oravan Senior. Naše pozva- zasúťažiť na pltníckom minie prijali hostia z partner- niduatlone, ktorý opäť starostlivo zorganizoval Oravaman a poobede sa k deťom
mohli pridať aj dospelí v súťažení na bicykloch, na už
tradičnej cyklistickej časovke, ktorú pripravil Cykloklub
Nižná.

Pltnícky deň bol aj dňom
otvorenia výstavy insitného
(naivného) maliarstva umelcov z Kysáča. Diela srbských
autorov môžete navštíviť
v priestoroch Domu kultúry
aj dnes.
Výstava insitného (naivného) maliarstva umelcov z Kysáča, ktorá
je stále k dispozícií v priestorch Domu kultúry.

Preprava dreva a iného tovaru plťami po prúde riek
je starým spôsobom lodnej dopravy na Slovensku.
Oravský kraj bohatý na les
(až 75% celkovej plochy)
musel plniť svoje poddanské povinnosti a s drevom
obchodovať. Jediný spôsob
ako drevo prepraviť bol plťami dolu riekami Oravou,
Váhom napokon Dunajom.
Prvé písomné zmienky o pltiach pochádzajú zo 17. storočia. Na breh rieky Oravy
sa z okolitých lesov zvážalo
drevo, z ktorého sa priamo
v rieke zbíjali plte. Okrem
dreva sa zvážala aj poľská
soľ do celého Uhorska či
iný materiál ako seno, slama, súkno, železo, hlinené
riady, obilie, dosky, šindle
a rôzny materiál, ktorý slúžil
na opravu hradov a zemianskych sídiel. Zo záznamov
z 18. storočia sa dozvedáme, že aj kameň na výstavu
Budapešti. Pltníci prevážali
ľudí, najmä študentov, ktorí
sa za lacný peniaz zviezli až
do Pešti. Práve v Budapešti
je vystavená naša originálna
nižnianska plť a jedna z ulíc
nesie názov pltnícka ulica.
Okrem dreva museli sedliaci odovzdať aj 50 denárov
za každú plť. Z Oravy odišlo
ročne okolo 350 pltí. Nižná
bola v tomto období známa
najväčším počtom pltníkov.
Ihličnaté drevo, ktoré drevorubači sťali v lese sa
najskôr olúpilo z kôry, aby
do zimy presedelo. Cez zimu
ho potom púšťali z kopcov
do dolín a odtiaľ previezli
na saniach k rieke. Na jar,
keď hladina rieky stúpla, začalo zbíjanie pltí, ktoré potom hromadne splavovali.
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Plte boli dlhé 18 až 25 met- 1994 sa myšlienku pltníctva
rov a zložené z 10-tich až 15- podarilo symbolicky obnoviť odhodlanému pltníkovi
tich ihličnanov.
Jánovi Kičinovi v spolupráCesta bola plná nástrah ci s vtedajším starostom
hlavne v podobe veľkých obce Eugenom Dedinským
skál, ktoré vyčnievali pria- a túto tradíciu si dodnes
mo z rieky a sú spojené pripomíname ako Pltnícky
s rôznymi poverami. Ťažká deň. (Viac o Jánovi Kičinovi
a nebezpečná práca si vyža- st. sa dočítate v rubrike kuldovala odvážnych chlapov. túra na str. 28-29, pozn. reNa plti museli byť aspoň dva- dakcie).
ja: predník - silný chlap, ktorý obsluhoval predné veslo Autentickosť
nižnianskej
a zadník pri tom zadnom. plte je ukrytá v tradičnom
Keďže zadník mohol byť fy- spôsobe jej zhotovenia, čo
zicky slabší, toto miesto nie- je s bežnými turistickými plkedy riadila aj žena.
ťami na Slovensku neporovnateľné. V súčasnosti môžePltníci sa z pltnice vracali me každoročne nahliadnuť
až do roku 1872 peši, no po na vernú kópiu vodného
prostriedku,
dokončení Košicko-bohu- dopravného
mínskej železnice sa aspoň ktorý svojou jedinečnosťou
značnú časť cesty previezli nemá obdobu v Európe, či
vlakom. Posledné plte sa vo svete.
spúšťali v roku 1957, ale už
len po rieke Orave. V roku Osobitné a zo srdca „veľké
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Folklórny súbor Oravan Senior, bratia Krúpovci a Nižňanská muzička, sprevádzajúci pltníkov na štadión.

ďakujeme“ patrí naším nižnianskym pltníkom, ktorí
sa už 25 rokov snažia o zachovanie tejto krásnej tradície, ktorú nám zanechali
naši predkovia. Vďaka vám
pltníci, môžeme toto umenie odovzdávať mladším!
Prajeme vám pevné zdravie

a odhodlanie zotrvať v tom
čo najdlhšie, aby sa Nižná
mohla ešte mnoho ďalších
rokov pýšiť týmto starodávnym slobodným pltníckym
povolaním. Ešte raz ďakujeme!
Foto zdroj: Archív NIO
-ter-

Pltnícka časovka ešte toľko účastníkov
nikdy nemala

Novinkou 25. ročníka tohtoročnej súťaže bola kategória odrážadiel pre deti
do troch rokov. Na štart 25.
ročníka sa postavila rovná
stovka cyklistov.
Jubilejný 25. ročník Pltníckej časovky na 600 m zaznamenal rekordnú účasť
v celej histórii podujatia. Na
štart šprintu sa postavila

rovná stovka cyklistov, ktorí
súťažili v 22 kategóriách.
Novinkou tohtoročnej súťaže bola kategória odrážadiel pre deti do troch
rokov. Ako nováčikovia súťaže museli absolvovať trať
dlhú 200 m. Všetky ostatné
kategórie potom štartovali
spred základnej školy.

Medailisti
Odrážadlá:
1. Nikolas Martin Pavčo, 2.
Terezka Kristofčáková, 3. Terezka Krúpová
Škôlkári - dievčatá:
1. Karin Knapová, 2. Kiara Lili
Kratoňová, 3. Alžbeta Mlynarčíková,
Škôlkári - chlapci:
1. Adam Jandura, 2. Filip
Kristofčák, 3. Tobias Medvecký
Predškoláci - dievčatá:
1. Ema Žuffová, 2. Anička
Kachútová, 3. Viktória Ružbacká,
Predškoláci - chlapci:
1. Adam Lackovič, 2. Andrej
Zimáň, 3. Matúš Mlynarčík
1. a 2. ročník - dievčatá:
1. Alica Melníková, 2. Natali
Pavčová, 3. Andrea Janigová,
1. a 2. ročník - chlapci:
1. Erik Jandura, 2. Martin
Kristofčák, 3. Daniel Kristofčák
3. a 4. ročník - dievčatá:
1. Nela Sacherová, 2. Mária
Kristofčáková, 3. Dominika
Argalášová,

3. a 4. ročník - chlapci:
1. Benjamín Vasek, 2. Matúš
Palko, 3. Samuel Vasek
5. a 6. ročník - dievčatá:
1. Eliška Ferenčíková, 2. Marcela Gregorová,
5. a 6. ročník - chlapci
1. Jakub Šurin, 2. Patrik Putnoky, 3. Adam Ficek
7. a 9. ročník - chlapci:
1. Peter Tuka, 2. Timotej Tabačák, 3. Tobiáš Štelmach
Mladšie ženy:
1. Katarína Kristofčáková, 2.
Mária Kristofčáková, 3. Katarína Kratoňová
Mladší muži:
1. Miroslav Šurin,
Staršie ženy:
1. Petra Ferenčíková,
Starší muži:
1. Radovan Ferenčík, 2. Daniel Kristofčák, 3. Peter Števanka
Veteráni:
1. Ján Garaj,
Super veteráni:
1. Vladimír Fiala, 2. Milan
Lackovič, 3. Emil Pánči
Foto zdroj: Ivan Opát
-io-

ŽIVOT V OBCI

Príďte si vypiť svoju šálku diskusie!
Doteraz už otvorili témy extrémizmu, volieb do európskeho parlamentu, organizovaní pochodov za slušné
Slovensko, animovaného filmu a ekologickej drogérie.
Akcie sú svieže, hostia veľmi
príjemní a mladí sa snažia
dostať z témy čo najviac.

Skupina mladých Nižnancov a jedného Podbieľana
rozbehla v Tvrdošíne, kde
študujú, projekt pod názvom „Šálka diskusie“. Keďže sa im podarilo získať
grant, začali realizovať svoj
sen o uvedomelejšej spo-

ločnosti a o možnosti vyjadriť svoj názor pri otvorenej diskusii. Od mája 2019
organizujú spoločné posedenia na rôznych miestach
v Tvrdošíne, kam si pozývajú zaujímavých hostí na priblíženie jednotlivých tém

Otvorene: chýba nám tu
akýkoľvek podobný priestor
pre mladých, skúsme im
preto pomôcť, keď sa snažia prehovárať aj k nám dospelým tým, čo ich zaujíma
a na konfrontáciu názorov. a podporiť ich.
Ich spoločným cieľom je
prinášať neutrálny priestor Viac info na https://www.
pre diskutovanie o spolo- facebook.com/salkadiskučenských témach, politike, ie/ či https://www.instagsúčasnom dianí vo svete, ram.com/salkadiskusie/
ekológii, ale aj o umení, fil-ejrme, knihách a podobne.

Stretnutie gynekológov a pôrodníkov
V Nižnej sa opäť konala
tradičná
medzinárodná
gynekologická
konferencia. Dominantou bola
problematika perinatálnej
a materskej úmrtnosti,
ale aj štatistiky pôrodnosti
a mnoho iných odborných
tém.

Čo odznelo?
Orava uprednostňuje
tradičné pôrody

V Čechách častejšie uprednostňujú ženy domáce
pôrody, na Slovensku je ich
menej. V Žilinskom kraji je
sedem pôrodníc, v ktorých
Stretnutie lekárov zorga- sa vlani pri 7278 pôrodoch
nizoval riaditeľ Hornoorav- narodilo 7365 bábätiek.
skej nemocnice v Trstenej
Marian Tholt s kolegami V dnešnej dobe pribúda
pod záštitou viacerých le- prípadov, keď chce makárskych organizácií, a to mička rodiť doma, prípads cieľom predchádzať chy- ne v nemocnici, ale žiabám, ku ktorým v medi- da o prepustenie domov
niekoľkých
hodín.
cíne, zvlášť v pôrodníctve, do
Aj túto problematiku riešia
dochádza.
odborníci na rôznych fórach.
„Chceme, aby mali pôrody
čo najmenej komplikácií, „Neonatológovia sú miaby sme sa im vopred ve- nimálne za tri dni, počas
deli vyhnúť, aby celková at- ktorých treba dieťa konmosféra na sálach bola iná trolovať, urobiť mu všetky
ako kedysi. Zameriavame vyšetrenia,“ hovorí Marian
sa teda na medicínsku, ale Tholt, primár trstenskéaj
materiálno-technickú ho gynekologicko-pôrodčasť gynekológie a pôrod- níckeho oddelenia. „Som
toho istého názoru. Ale sú
níctva.“
-rr- pôrodníci, ktorí sú za púšťanie domov do dvanás-

tich hodín od pôrodu. My ce, teda plánované domána Slovensku na toto nie ce pôrody, trstenská ani
dolnokubínska nemocnisme pripravení.“
ca takéto prípady nemaOravskí lekári zatiaľ požia- jú. Anonymný pôrod bol
davky o rýchle prepuste- v Dolnom Kubíne jeden,
nie neevidujú. Vo veľkých v Trstenej žiadny a v kramestách sa to však stáva ji celkovo dva. Vyžiadané
bežnou realitou. Pribúda interrupcie nerobí ani jedaj žiadostí o domáce pôro- no oravské gynekologické
dy. Tam však hrozí mnoho oddelenie. „Dôvodom je
komplikácií.
Poukazujú výhrada vo svedomí lekána ne českí lekári, kde žia- rov,“ uvádza primár dolnodostí o pôrody doma pri- kubínskej gynekológie Mibúda, ale spájajú sa s nimi loslav Ostrihoň.
aj úmrtia a poškodenia noPomerne vysoká je však
vorodencov.
potratovosť. Vlani v Žilinskom kraji spontánne
Zopár čísel
potratilo 798 žien, z toho
Trstenská nemocnica mala 92 eviduje nemocnica
vlani 1042 pôrodov, dol- v Trstenej a 77 v Dolnom
nokubínska 657. Z celko- Kubíne. Ako poznamenal
vého počtu pôrodov bolo Marian Tholt, čísla sú síce
v Dolnooravskej nemoc- pomerne vysoké, ale situnici predčasných 37, čo je ácia je porovnateľná s pre5,6 percenta, a v Hornoo- došlými rokmi. Rozdiel je
ravskej nemocnici 49, teda len v tom, že kedysi o tomto jave lekári nerobili pod4,7 percenta.
robné evidencie.
Kým všetky ostatné neZdroj: myorava.sme.sk
mocnice v kraji evidujú
-nkaj pôrody mimo nemocni-
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Archeológovia znova rozkopali
kopec nad Nižnou
Výskumom sa potvrdili aj iné formy osídlenia celého hradiska, nielen na akropole,
ako odborníci predpokladali.
Archeologický
výskum
na hradisku Ostražica pokračuje. Po vlaňajších nálezoch zo sídliska sa tentokrát odborníci pustili
do skúmania niekdajšieho
opevnenia.

horec. Okrem valov našli za
dva týždne v zemi mnoho
malých artefaktov – črepov,
kostí, fragment mazanice,
drobné železné predmety.
Vlaňajšie nálezy datovali osídlenie na Ostražici
do doby laténskej, možno
aj mladšieho obdobia. Metóda datovania C14 ukázala
rozpätie v období 1. storočia pred Kristom a 1. storočia po Kristovi. „Aby sme
odchýlku
minimalizovali,
posielame na testovanie
aj botanické vzorky,“ rozpráva Barbora Lofajová Danielová. „Výsledky z nich by
mali byť presnejšie.“

Samotnému
výskumu
predchádzalo
zisťovanie
takzvanou magnetometriou. Ide o nedeštruktívnu metódu, vďaka ktorej
odborníci dokážu odhaliť
anomálie pod zemským
povrchom.
„Ak bola kedysi v priestore
jama, fyzikálne vlastnosti
pôdy sú v tejto časti iné ako
v okolí,“ vysvetľuje Barbora
Lofajová Danielová, archeologička Oravského múzea,
ktoré výskum organizuje
aj financuje. „Alebo ak bola
na mieste nejaká štruktúra, napríklad kamenná ako
tu, tiež to prístroj v teréne
ukáže.“ Na výskum prispela
aj Obec Nižná.
Zariadenie
ukázalo
val
nad palisádami v brehu
kopca. Práve naň sa archeológovia zamerali v rámci
tohtoročného
výskumu.
Ide o vzácne zistenie, ktoré sa podarilo potvrdiť
aj vykopávkami. Pôvodne
sa predpokladalo, že val bol
iba hore na akropole, no zasahoval aj nižšie.

Takým istým skúmaním
prejdú aj tohtoročné artefakty. Potom už budú mať
archeológovia podrobnejší a najmä ucelenejší prehľad o sídlisku. Úspechom
je však už to, že sa vďaka
vykopávkam podarilo preukázať využívanie hradiska
nielen na bojové a obranné
účely, ale aj na bežný život.

Foto zdroj: Naďa Chovančáková

obkládka. Je to kamenivo
červenej farby a našli sme
ho v oboch sondách.“ Archeológovia môžu podľa
doterajších zistení konštaOpevnenie prvýkrát
tovať, že išlo o dlhý a moArcheológovia urobili dve hutný val, miestami široký
sondy dlhé zhruba šestnásť aj desať metrov.
metrov neďaleko od seba.
V miestach našli pomerne Tohtoročný výskum nadväzuje na ten vlaňajší, hoci
zachované opevnenie.
sa zameriava na iné objek„Výskum určite prinesie ty. Kým vlani bolo cieľom
úplne nové informácie,“ ho- zistiť základné informácie
vorí Barbora Lofajová Da- o lokalite, o jej datovaní, či
nielová. „Val bol hlinito-štr- tam bola nejaká sídlisková
kový, komorový, na ktorom vrstva, ako žili tamojší ľubola v niektorých miestach dia a ako fungoval vnútornavrstvená
pieskovcová ný priestor hradiska, teraz

Nájdené veci navyše svedčia o tom, že osídlenie
na Ostražici je ešte staršie
ako z doby laténskej. „Zistili
sme tiež rôzne formy osídlenia celého hradiska, niesa archeológovia zamerali len na akropole, ako sme
na okolie sídliska, najmä predpokladali.“
na jeho opevnenie.
Vedci už v minulosti tvrdili,
„Ak sa nám podarí preu- že na akropole stála konkázať a potvrdiť, ako vy- štrukcia. Archeológovia to
zerala konštrukcia valu, potvrdili nájdenou stĺpov budúcnosti by bolo zau- vou jamou. Pri existujúcich
jímavé preskúmať palisády schodoch zase našli žliabok
a ich prepojenie s valovým na stĺpy, ktoré podopieraopevnením.“
li konštrukciu. Pre presné
určenie, o akú konštrukciu
Treba podrobnejšie
išlo a na aký účel slúžila, by
však odborníci museli uroVýskumu sa zúčastňuje biť oveľa dlhší, rozsiahlejší
osem dobrovoľníkov, za- a podrobnejší výskum.
strešuje ho Barbora Lofajová Danielová, a odborným
Zdroj: myorava.sme.sk
garantom je Ľuboslav Zá-nk-
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Národný projekt
„Zlepšenie prístupu obetí trestných
činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete“
Hlavnou úlohou projektu je poskytovanie služieb obetiam trestných
činov. Projekt realizuje
Ministerstvo vnútra SR
prostredníctvom odboru prevencie kriminality
kancelárie
ministerky
vnútra SR a je zameraný na tri cieľové skupiny – na seniorov, obete
nenávistných trestných
činov
a
extrémizmu
a obete obchodovania
s ľuďmi.
V súčasnosti sú služby
pomoci pre obete poskytované prevažne mimovládnym
sektorom
a chýba ich celoplošné zabezpečenie. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného
riešenia úloh prevencie
kriminality
v
oblasti
podpory a pomoci obetiam je preto vytvorenie
a poskytovanie dostupných služieb na verejne
prístupných a známych
miestach vo forme stabilných kontaktných bodov.
Kontaktné body zriadené
v každom krajskom meste poskytujú občanom
viaceré služby. Ide o špecializované poradenstvo
pre obete a ich blízkych,
sociálne a psychologické poradenstvo či právne
usmernenie a podporu.
Cieľom projektu je okrem
vytvorenia kontaktných
bodov aj zvýšenie podielu
zainteresovaných
subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských
problémov vyplývajúcich
z kriminality v Slovenskej republike. Kontaktné body sú tak nielen
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miestom
konzultácií
a poskytovania informácií, ale zároveň priestorom
pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií.

k poskytnutiu pomoci.

Dňa 27. februára 2019 bola
otvorená ďalšia z ôsmich
krajských informačných
kancelárií na Okresnom
úrade
Žilina.
Aktivity
Obetiam trestných činov budú v úvode zamerané
je na kontaktnom bode predovšetkým na obete
k
dispozícii
koordiná- z radov seniorov.
tor na regionálnej úrovni
a dvaja asistenti koordiná- Pri tejto príležitosti sa
tora. Uvedení pracovníci deň po oficiálnom otvona základe identifikova- rení uskutočnilo pracovných potrieb každého né stretnutie prizvaných
individuálneho
prípadu subjektov v rámci Žilinzabezpečia obeti alebo po- ského kraja, ktoré viedol
tenciálnej obeti bezproblé- riaditeľ odboru prevenmový a promptný prístup cie kriminality kancelárie

ministra vnútra SR Jozef
Halcin. Cieľom stretnutia
so zástupcami samosprávy, štátnej správy a mimovládnych organizácií
bolo nielen informovanie
o Národnom projekte, ale
tiež diskusia o návrhoch,
ktoré by viedli ku koordinovanému
systému
spolupráce kontaktných
bodov v problematike služieb pre obete v kraji.
Kontakt:
Regionálna kancelária
Žilina
budova Okresného
úradu v Žiline
4.poschodie,
kancelária č. 415A
Janka Kráľa 4
010 01 Žilina
Tel: 041/511 74 25
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občianskej
spoločnosti.
Od začiatku roka 2019 sa
uskutočnilo viac ako dvetisícštyristo
pracovných
stretnutí, ktorých výsledkom sú dohodnuté spolupráce na úrovni štátnej
správy, samosprávy i mimovládnych organizácií.
V jednotlivých regiónoch
aktuálne prebiehajú preventívne aktivity a zážitkové workshopy určené pre
cieľové skupiny so zámerom eliminovať páchanie
trestnej a inej protispoločenskej činnosti. V rámci
projektu bolo po celom
Slovensku len od začiatku roka 2019 do dnešného
dňa uskutočnených viac
ako dvestosedemdesiat
preventívnych aktivít.

V rámci realizácie projektu sa vytvorila sieť koordi- Tento projekt je podporenátorov a asistentov, ktorí ný z Európskeho sociálnenaďalej rozvíjajú spoluprá- ho fondu.
-rrcu s rôznymi subjektmi
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Blšáčik ...nultý ročník trhu dobrých ľudí
a dobrej myšlienky
V rámci blšáku sa predávajú staré veci, ktoré sa iným
môžu zísť za symbolické
ceny.
Usmiate tváre, pokojná
priateľská atmosféra. Na
nultom ročníku Blšáku na
Nižnianskej tržnici vyšlo
nádherné počasie a organizátori aj s predajcami sa
postarali ešte o príjemnejšie teplejšie jesenné momenty. Ďakujeme všetkým
za pomoc, propagáciu a
hlavne účasť na našom prvom Blšáčiku. Zúčastnilo sa
ho 30 predajcov. Bolo tam
všeličo pre deti aj dospelých. Celou akciou sa niesla
téma znižovania odpadov
a odbúranie plastových
obalov z domácností. Na
predaj boli okrem obnose-

ného šatstva a športových
vecí aj vrecká na zeleninu
a ovocie či pečivo, včelobaly – medový papier, látko-

vé obaly na zošity a knihy
pre školákov či ekotašky Ďakujeme ešte raz všetna vymaľovanie. Mnohých kým za všetko !
-mDUpotešila dodávka s čapo-

Zo života škôlok
Deň detí na Orličí

lebo začala veľká hostina.

Na začiatok si pripili detským šampanským, a potom sa hostili tortičkami,
ktoré im zabezpečili rodičia. Po hostine sa ešte poslednýkrát spoločne odfoAj keď počasie neprialo, tili a poďakovali všetkým
deti si užili pekný deň plný pani učiteľkám.
zábavy a hier. Nakoniec
boli odmenené sladkým Všetci sa tešili na prázdniny, lebo od septembra sa
balíčkom.
z nich stali veľkí školáci.
Rozlúčka predškolákov
Rozlúčka predškolákov
s materskou školou
na Orličí
V našej škôlke počuť hlas,
Naši predškoláci sa ofici- že nadišiel taký čas, čo nám
álne rozlúčili s materskou dáva do rúčky milý kvietok
školou. Na rozlúčku si na- rozlúčky - jeho reč je necvičili s pani učiteľkami veľká, vraví: „Zbohom popásmo riekaniek a pies- stieľka.“ A aj malá poduška,
ní, aj scénku o včeličke čo šepkala nám do uška
a divadielko ,,Koza odratá rozprávočky pred spaním.
a jež“. Za všetko zožali po- Materská škola milý dom,
tlesk od svojich mamičiek podaj mi rúčku na roza oteckov. Pani zástupkyňa lúčku, lebo ja rastiem ako
im odovzdala darček, kto- strom a po prázdninách
rý s radosťou dali rodičom, prvák som.
V piatok nás v MŠ na Orličí navštívil Šašo Jašo, ktorý
pre deti nachystal ku ich
sviatku ,,Dňa detí“ rôzne
súťaže a veselú zábavu.

vanou drogériou. Veci sa
aj vymieňali alebo darovali
a mnohí si pochutnali na
kávičke, koláčiku. Blšákteda splnil aj svoj spoločenský zámer - stretnutia ľudí,
ktorých nevidíme každý
deň, priateľské debatky,
spoznávanie nových vecí,
možností a podobne. Radi
by sme takéto trhy organizovali pravidelne, nápadov
na vylepšenie je viac než
dosť. Snáď už v novembri
nás čaká ďalší spoločný
blšáčik, kde sa na Vás budeme tešiť. Potešíme sa aj
akejkoľvek podpore, nápadom či pomoci pri organizovaní...

jún - október 2019

Ovocie a zelenina
v MŠ Orličie
Už nám jeseň odkaz dala,
že úrodu odovzdala,
a výživu zdravú deťom dala.
Každý z nás vie, aké je
dôležité starať sa o svoje
zdravie. Preto sme sa v MŠ
Orličie rozhodli priblížiť deťom, v rámci tematických
okruhov „ovocie a zelenina“, ako pripraviť chutné
šaláty. Z ovocia aj zeleniny sa formou zážitkového
učenia oboznámili s prípravou čerstvých ovocných
džúsov, šalátov a smooty.
Deťom takáto zdravá hostinka veľmi chutila.
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Jeseň v MŠ
Jeseň je ročné obdobie
plné farieb. S deťmi v MŠ
plníme rôzne vzdelávacie
úlohy, ktoré nám vyplývajú z výchovno – vzdelávacieho programu.
Ochutnávali sme ovocie
zeleninu, zdravé a menej
zdravé potraviny, odšťavovali ovocie a zeleninu,
zbierali sme jesenné plody, tvorili tekvičky, pozorovali lupou rôzne drobné živočíchy a pozorovali krásy
jesennej prírody.
-uMŠ-

Juráňovou dolinou
potôčikom, ktorý pretekal
pomedzi tiesňavy. Nezľakli
sa ani drevených mostíkov a schodov s reťazami.
Popritom si stačili všímať
aj nezvyčajnú kvetenu tejPrechádzka
Juráňovou to prírodnej rezervácie.
dolinou je prístupná aj
pre deti mladšieho škol- Postupne cesta viedla
ského veku a patrí medzi až do sedla Umrlá, odkiaľ
silné zážitky.Ináč tomu po prestávke turisti pokranebolo ani teraz. Deti ob- čovali Bobroveckou dolidivovali skalnaté bralá, nou späť do Oravíc. Tu ich
v ktorých vždy dokázali už čakal autobus, ktorý
nájsť ukryté zvieratká ale- ich unavených, ale plných
bo rozprávkové postavy. zážitkov, odviezol priamo
Neskrývali ani prekvape- domov.
-zibnie nad krištáľovo čistým
Krásne a teplé septembrové dni vylákali žiakov
tretích ročníkov do Oravíc
na jednu z najkrajších turistických trás.

Bylinkový týždeň
Druhý októbrový týždeň
rozvoniavala celá 3.A bylinkami. Každý deň sa deti
zoznámili s jednou rastlinkou, dozvedeli sa ako
a kde rastie, aké sú jej liečivé účinky a jej základné
použitie. Do prestávky sa
stihol navariť i vychladnúť
čaj, ktorý veľmi dobre padol nielen k desiate, ale hodil sa aj hocikedy do konca
vyučovania.

/ medovka, mäta, pamajorán, prvosienka, materina
dúška/ sa tretiakom najviac pozdávala mäta pieporná, zrejme vďaka svojej
pepermintovej chuti. Ocenili však aj ostatné bylinky,
každá jedna bola niečím
zaujímavá a jedinečná.
Deťom sa tak otvorili nové
možnosti ako jednoducho
možno využiť liečivú silu
rastliniek okolo nás.

Spomedzi piatich byliniek

-zib-
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Inverzia na Javorovom vrchu
Vo štvrtok 17. októbra si
tretiaci opäť obuli turistické topánky. Tentoraz sa
ich cieľom stal Javorový
vrch, ktorý síce môžu vidieť
z Ostražice, ale takmer nikto
z nich na ňom ešte nebol.
Cesta začala v Krásnej
Hôrke s nenáročným, pozvoľným stúpaním. Prvá
občerstvovacia
prestávka bola na Skalke, malom
pútnickom mieste mesta
Tvrdošín. Potom nasledoval dlhší a náročnejší úsek
trasy v nehostinnej hmle.
Odmenou za jeho zdolanie
bola nádherná scenéria
krajiny v inverznom prevedení. Deti bolipriam očarené týmto nezvyčajným prírodným divadlom. Úplne

jasne mohli vidieť mohut- pri teplých slnečných lúné končiare Západných čoch. Turisti tiež nezabudli
zistiť, že zdolaný kopec má
i Poľských Tatier.
1075 m.
Oddych na vrchole Javorového vrchu už prebiehal Návrat domov bol oveľa

svižnejší. Možno to bolo
klesajúcim svahom a možno tretiakov poháňal hlad
a chuť na chutný obed
v školskej jedálni.
-zib-

Pripojili sme sa k Dňu zdravej výživy
16. október bol celosvetovým dňom zdravej výživy.
Aj naša trieda 4.B sa k tomuto dňu pripojila. Voňalo
a vyzeralo to u nás krásne
a zdravo. Keďže vieme, aká
dôležitá je pre naše telo
zdravá strava, rozhodli sme
sa pripraviť si ovocné špízy.
Po úplne jednoduchej príprave nasledovala radosť

z vynikajúcej chuti ovocia.
Okrem zábavy a chuti sme
sa naučili, aké vitamíny
sme zjedli a čím dobrým
naše telo zásobí taká jednoduchá zdravá pochúťka.
Naše špízy môžeme len
a len odporučiť. Mňam!
-Mgr.Simona Klimentová-

Stretnutie s Hejného matematikou
23. októbra sme na škole privítali učiteľov, ktorí majú záujem učiť inak
a neváhajú cestovať a prísť
sa pozrieť na otvorené hodiny aj do Nižnej. Navštívili
nás učitelia z Kysuckého
Nového Mesta, Pliešoviec,
ale aj zo základných škôl
v Korni, Klokočove, Staškoveči Makove. Pozreli si, ako
sa učí matematika Hejného metódou v triedach
p. učiteliek Zuzky Paľovej,
Danky Hlavajovej, Zitky Ba-

chanovej a Stanislavy Opátovej. Videli ako deti spolupracujú, riešia rôzne úlohy,
aké používame pomôcky,
ale prebrali sme aj mnoho
iného - domáce úlohy, spoluprácu s rodičmi, známkovanie, či gradované úlohy. Som vďačná, keď cítim
záujem o tento spôsob
vyučovania
matematiky
a hlavne dobrú odozvu
na to, ako sa to robí u nás
na škole.
-sto-
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“Keď sa milión detí bude modliť ruženec,
svet sa zmení,” povedal páter Pio.
hlásil tohtoročný október
za mimoriadny misijný
mesiac a osobne podporil túto modlitebnú akciu
na sociálnej sieti Twitter,
kde napísal: „Drahí mladí
ľudia, keď sa budete modliť svätý ruženec za jednotu
a pokoj, spomeňte si, že pri
jednom zo zrniečok som s
vami aj ja.” Pridali sme sa tak
k deťom na celom svete.
A čo nás mimoriadne teší,
aj k pápežovi Františkovi.
18. októbra 2019 sa žiaci na- tíve modlitieb za jednotu Modlitebná kampaň „mišej školy spolu s viacerými a pokoj vo svete. Svätý lión detí sa modlí ruženec“
učiteľmi pripojili k inicia- Otec František navyše vy- chcela v tento deň zjed-

notiť deti na celom svete
a poukázať na to, že spoločná, detsky úprimná,
modlitba má u Boha osobitnú moc vyprosiť mier.
Iniciatívu prišli podporiť
aj naši duchovní otcovia,
pán farár Ján Garaj a pán
kaplán Ján Obšitoš.
Modlitba za pokoj a jednotu vo svete je dnes veľmi
potrebná. Aj za kresťanov
po celom svete, ktorí sú
prenasledovaní za svoju
vieru v Krista.
-vt-

Učiteľ Slovenska 2019
Na hodinách skúšajú inovatívne formy výučby, aktívne sa zúčastňujú mimoškolských aktivít a svojim
žiakom sa snažia odovzdávať nielen vedomosti, ale aj kus seba. Odmenou za ich úsilie nie sú len lepšie
výsledky študentov, ale aj ich nadšenie pre predmety, ktoré vyučujú. Sú zároveň inšpiráciou pre svojich
kolegov, ktorým sprostredkúvajú svoje skúsenosti. Takých pedagógov zviditeľňuje ocenenie
Učiteľ Slovenska pod taktovkou Komenského inštitútu.
ky Hejného metódou.

Do národného kola druhého ročníka ocenenia Učiteľ
Slovenska sa mohli prihlásiť
učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v
online kurzoch. Nominovať
ich mohla tiež široká verejnosť. ,,Nominácií sme mali
320, prihlášok nakoniec 70.
Prihlášky posudzovala odborná porota a na výber 10
finalistov mala jasne stanovené kritériá,“ zhodnotila
Kristína Hudeková, programová riaditeľka CEEV Živica
a organizátora ocenenia.

„Keď sme s tou metódou začínali, aj my sme sa to učili.
Postupne sme si uvedomili,
že aj rodičov to treba naučiť.
Tak som začala, aj v rámci
Komenského inštitútu, prizývať rodičov na poobedné matematické stretnutia
a moji žiaci ich to učili. Aby
rodičia rozumeli tomu, čo
robíme“, uviedla učiteľka
na slávnostnom Galavečeri
Desiatich inšpiratívnych slo- na otázku, či nové metódy
venských učiteľov organi- učenia prijímajú aj rodičia.
zátori pozvali na spoločné
stretnutie vo Vzdelávacom O naj učiteľovi rozhodovala odborná porota.
centre Zaježová.
,,Pri prvotnom hodnotení
Medzi finalistov 2. roční- sme zohľadňovali, ako sa
ka súťaže Učiteľ Slovenska učitelia snažia dosahovať
postúpila aj učiteľka mate- vzdelávacie úspechy žiamatiky a slovenského jazy- kov, či spolupracujú s ďalka na ZŠ s MŠ v Nižnej Sta- šími vzdelávacími organinislava Opátová. Vyrastala záciami, či sa zúčastňujú
v učiteľskej rodine, a sama aj mimoškolských aktivít
je učiteľkou už 33 rokov. a ako svoje skúsenosti odoAktuálne sa venuje druhá- vzdávajú svojim kolegom
kom na prvom stupni. Zná- či iným učiteľom,“ vysvetma je výučbou matemati- ľuje Viera Kalmárová, hlav-

ná školská inšpektorka
a predsedníčka odbornej
poroty. Po výbere mohli porotcovia navštíviť finalistov
počas ich vyučovacích hodín, aby videli, ako konkrétne pracujú so žiakmi.
Cena
Učiteľ
Slovenska
2019 napokon poputovala
do neďalekej Trstenej. Získal ju učiteľ Peter Pallo
za kreatívny prístup k vyučovaniu.
Ocenenie Učiteľ Slovenska realizuje Komenského
inštitút. Cieľom je zdôrazniť dôležitosť vzdelávania
a posilniť status profesie
pedagógov. „Učiteľ Slovenska nie je len ocenenie. Je
to aj príležitosť pre učiteľov,
aby dali vedieť o svojej práci
a podelili sa o svoje skúsenosti s kolegami. Aby sa navzájom inšpirovali,“ priblížil
koordinátor Učiteľ Slovenska František Cimerman.
-rr-
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Štefánikova stopa v srdciach
nižnianskych študentov
,,Projekt o Štefánikovi mi
predstavil jedného z najvýznamnejších Slovákov
v histórii. Vďaka nemu som
spoznal jeho život, činy
a charakter. Komentár vdýchol výstave život, a preto
bola celá akcia výchovná,
náučná a živá. Som hrdý na
to, že generál Štefánik bol
Slovák ako aj ja.“
Takto zhodnotil žiak Spojenej školy v Nižnej, Mário
Laššák výchovno-vzdelávací projekt Milan Rastislav Štefánik a jeho stopa
v histórii a umení. Týmto
projektom si stredná škola
z našej obce pripomenula
sté výročie tragickej smrti vzdelanca, astronóma,
generála a jedného z osloboditeľov nášho národa
spod národnostného útlaku. Cieľom projektu bolo
priblížiť mladej generácii
túto jedinečnú osobnosť
a to pútavou formou.
Aj preto mohli oravskí
študenti okrem prezentácie, doplnenej o filmové ukážky, vidieť aj panelovú výstavu, zbierku
kníh a časopisov, dobovú
tlač a historické mapy.
Súčasťou výstavy boli aj
výtvarné
práce
žiakov
Strednej umeleckej školy
v Nižnej. Mladí adepti
umenia v nich spracovali
svoj pohľad na Štefánika
a vznik prvej Československej republiky. Z uvedených prác najviac zaujala
výtvarná práca Petry Maj-

chrovej, ktorá stvárnila tragický záver Štefánikovho
života. Svoju účasť v projekte zhodnotila študentka
grafického dizajnu takto:
,,Do výtvarnej časti som
sa zapojila preto, aby som
mohla túto osobu a jej posledné chvíle podať výtvarne, po svojom.“
Na úspechu celého podujatia mali svoj podiel
aj stredoškoláci z Nižnej,
ktorí prezentovali informácie o Štefánikovi a prednášali literárne ukážky. Svoju
novú skúsenosť zhodnotila jedna z lektoriek výstavy, Zuzana Polakovičová
týmito slovami: ,,Dovolím
si povedať, že skúsenosť
s prezentovaním informácií
o tejto slávnej osobnosti mi
dala veľmi veľa. Nielenže
som sa zlepšila v prezentovaní a naučila sa držať
trému pod kontrolou, ale
som sa dozvedela aj mnoho zaujímavých vecí o Štefánikovi. Môžem s istotou
povedať, že keby som si vytiahla otázku na maturite
o Štefánikovi, tak bez problémov zmaturujem. Tým,
že som sa podieľala na
príprave celej akcie, mohla som sa viac zamyslieť
nad Štefánikovým životom
a pokúsiť sa ho pochopiť.“
O tom, že takto prezentovaná historická téma môže
zaujať i súčasnú mladú
generáciu, svedčia aj tieto
názory žiakov nižnianskej

strednej školy: ,,Tento projekt zmenil môj pohľad
na Štefánikov život a prácu. Nikdy predtým som sa
nad jeho osobným životom nezamýšľal tak z hĺbky
a to zmenilo aj môj názor
na naše dejiny.“ (Silvester Šálka) ,,Táto akcia bola
veľmi zaujímavá a hlavne
náučná. Predtým som vedel o Štefánikovi málo, ale
vďaka tomuto podujatiu
som sa veľa naučil.“ (Peter
Klinovský) ,,Určite by sa
mohlo robiť viac takýchto
akcií o rôznych významných ľuďoch. Je super, že Autor: Stanislava Červeňová.
sme mohli prispieť aj naaktivity môžu byť inšpirášimi výtvarnými prácami.“
ciou pre ďalších učiteľov,
(Viktória Gogoláková)
majú dlhodobejší charakter a sú z hľadiska bežnej
Projekt Milan Rastislav Števýučby nadštandardné.
fánik a jeho stopa v histórii
a umení získal ocenenie
Aj keď projekt o veľkom
nielen od žiakov SpojeSlovákovi z ,,malého“ Slonej školy v Nižnej, ale aj
venska je časovo ohraniod Vzdelávacej nadácie
čený, jeho odkaz pre nás
Jana Husa z Českej repubostáva. Múdro a výstižne
liky. Táto nadácia v spoluho sformuloval geniálny
práci s Pedagogickou faslovenský esejista Alekultou UK v Prahe udelila
xander Matuška, a možno
autorovi a organizátorovi
platí dnes viac, ako pred
tohto projektu PhDr. Milorokmi:,, Čo nám odkazuje
šovi Kázikovi, stredoškolako Slovákom? Učí nás neskému učiteľovi z Nižnej,
báť sa malosti zemepisnej;
cenu Labyrint sveta – Cena
zaväzuje nás k službám
Vladimíra
Jochmanna
rodu, za ktoré sa neplapre učiteľov. Toto ocenenie
tí; zdôrazňuje, že niet sloje podľa programu českej
body, kde niet vzdelania
vzdelávacej nadácie udea charakterov; zaklína nás
ľované tým učiteľom, ktorí
bdieť nad tým, aby nepriv študentoch podnecujú
šli nazmar znoj a krv tých
záujem o históriu, spoločpred nami...“
nosť a ďalšie humanitné
-mkztémy, ktorých vzdelávacie
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Deň rodiny
Viac, ako 55 rodín sa
23. júna opäť stretlo
na
slávnostnej
rodinnej sv. omši, aby svedčili
o tom, že rodina je miestom,
kde otec a mama sú prvými svedkami viery pre svoje deti. Miestom, ktoré nás
všetkých spája a napĺňa.
Starší, mladší, rodičia i deti.
Všetci svorne spolu. Po jej
skončení sme sa, už tradične, presunuli do našej
krásnej farskej záhrady, aby
sme sa posilnení rodinným

pred 12-timi rokmi neváhal, požehnal a podporil
1. ročník Dňa rodiny v našej
farnosti. Každý ďakoval tak,
ako to v srdci cítil, a všetci sme mu dali spoločný
prísľub, že naňho budeme
Záver tohtoročného sviat- myslieť aj v našich modlitku rodiny patril spoločné- bách.
mu poďakovaniu nášmu
p.
farárovi
Štefanovi ...Pane, žehnaj svojho sluza jeho obetavú službu žobníka Štefana a obdar
a za všetky vzácne chví- ho milosťami, ktorými pole, ktoré sme spolu prežili. silnený bude naďalej v inej
Sme mu vďační za to, že farnosti, pracovať v Tvojej
gulášom a prvou chutnou
tortičkou od našich prvopríjímajúcich, pustili odvážne, hravo a veselo do víru
súťaží, hier, kvízov, tvorivosti a zábavy.

vinici na spáse tých, ktorých si mu zveril. Zahrň
ho svojou mimoriadnou
otcovskou láskou, ktorou
osobitne miluješ svojich
kňazov...
... a prosíme, aby si aj naďalej požehnával naše nižnianske rodiny i všetkých
vzácnych ľudí, ktorí každoročne pomáhajú pripravovať náš rodinný sviatok :).
-ms-

A teraz sa už nechajte vtiahnuť do atmosféry tohtoročného Familyday...

... na úvod vždy povinné pózovanie a naša spoločná fotka.

Hudobný hosť - známa gospelová skupina Križiaci.

Maminky v akcii :)

Nedeľný obed od uja Romanka a jeho skvelého teamu mal veľký úspech.

Radosť v každom kúte farskej záhrady.

Ockovia v akcii :)

V obľúbenom dupajďáckom detskom kútiku je vždy plno.

Z FARNOSTI

V Zuzkinej tvorivej dielničke si každý člen rodiny odrazu uvedomí, aký je nesmierne talentovaný a tvorivý.

Originálny rozlúčkový darček.

Pán farár Štefan sa delí so svojou rozlúčkovou tortou.

Spoločný darček – aby p. farár nezabudol,
Luk uja Paľa má vždy úspech a nesmie kde bývali jeho ovečky – mapa Nižnej, na ktochýbať.
rej si každá rodina našla svoje miesto.

Verný sľubu poslušnosti
Prekladanie správcov farností je v katolíckej cirkvi
štandardom.
Najdôležitejším a aj najčastejším
dôvodom je zabezpečiť,
aby veriaci vo farnostiach
mali skúsenosť s viacerými
kňazmi a ich pastoračnými metódami. O preložení rozhoduje biskup podľa
vlastného uváženia. Kňaz
pri kňazskej vysviacke sľubuje biskupovi poslušnosť.
Tak to bolo aj v prípade
nášho kňaza Štefana Hudáčka, ktorý po 12 rokoch
pôsobenia v našej farnosti verný sľubu poslušnosti
odišiel pôsobiť do farnosti
Podolínec.
12 rokov nie je malá doba.
Za ten čas sme sa stali my
farníci súčasťou jeho života
a on nášho. Prežili sme spolu veľa pekného, ľudského,
nezabudnuteľného a popritom cítili, kým kňaz naozaj je. Nižná bola jeho prvá
skúsenosť správcu farnosti
a zvládol ju veľmi dobre.
Mnohokrát nám pripomínal, že svätá omša je
najvzácnejšia a modlit-

nielen za jeho duchovnú
a pastoračnú službu, ale
aj za snahu ukazovať cesty
posväcovania a posilňovania viery. Za dobudovanie,
vymaľovanie a zveľadenie
kostola a jeho okolia, či fary.
Za jeho precíznu starostlivosť o úpravu a čistotu
chrámu. Za čas venovaný
miništrantom. Za putovanie
po posvätných miestach
spolu so svojimi farníkmi
i za to ostatné vypovedané
i nevypovedané počas rozlúčkovej svätej omše dňa
7. júla 2019.

Mgr. Štefan Hudáček pôsobil v
2007 do 9. júla 2019.

ba najväčšia sila, ktorú tu
na zemi máme. Že byť
so sviatostným Ježišom nie
je len odriekavanie modlitieb, ale odovzdanie sa Bo-

Želáme a vyprosujeme mu
v novom pôsobisku veľa milostí, Božieho požehnania
a darov Ducha Svätého.
Prajeme mu živú a aktívnu farnosť, aby mohol pokračovať v práci pre Božie
kráľovstvo a k tomu veľa
našej farnosti od 12. decembra duchovných i fyzických síl.
Prajeme mu odvahu kráčať v ústrety tomu, čo mu
žej láske v tichosti a možno Pán ešte nachystal, a tiež
aj bez slov.
mocnú ochranu našej Matky Márie.
Sme vďační nášmu bývalému duchovnému otcovi
-Vďační farníci z Nižnej-
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Poďakovanie rodín
Azda každý z nás už počul
myšlienku: „Máme takých
kňazov, akých si vymodlíme...“
No vieme, že nakoniec má
aj tak „hlavné slovo“ náš
Stvoriteľ a Pán všetkého.
A ten je k našej nižnianskejfarnosti nekonečne láskavý.
Po troch výnimočných kňazoch, ktorých pôsobenie si
ešte väčšina z nás pamätá
(Jozef Tomanóczy, ThDr. –
8 rokov, Protáz Matej Koleják, OFM – 18 rokov
a vdp. Ján Farkašovský –
20 rokov), 12. decembra
2007, ako kaplán, prevzal
úrad správcu farnosti s filiálkou Zemianska Dedina
Mgr. Štefan Hudáček.
„Všetko má svoj čas.“
Svoj čas má prísť, svoj
čas má pracovať na vinici Pánovej, no svoj čas
má aj prevziať štafetu

a putovať k iným ovečkám.
A ten čas, po 12 rokoch pôsobenia v nižnianskej vinici,
nadišiel aj pre nášho p. farára Štefana.
Sme vďační, že pred 12-timi
rokmi neváhal, požehnal
a podporil 1. ročník Dňa rodiny. Tento rok sme už slávili jedenásty a hoci sa Deň
rodiny, resp. Familyday, slávi
po celom svete, naša farnosť patrí k prvým, ktoré
túto tradíciu zahájili u nás,
na Slovensku. Tento deň
sa postupne stal sviatkom
celej našej farskej rodiny.
Viac, ako 55 rodín sa
23. júna (v nedeľu) opäť
stretlo na slávnostnej rodinnej sv. omši, aby svedčili
o tom, že rodina je miestom
odovzdávania
životných
hodnôt a viery. Miestom,
ktoré nás všetkých spája
a napĺňa. Starší, mladší, otcovia, matky i deti. Všetci

svorne spolu. Po jej skončení
sme sa, už tradične, presunuli do našej krásnej farskej
záhrady, aby sme sa posilnení rodinným gulášom
a prvou chutnou tortou, pustili odvážne, hravo a veselo
do víru súťaží, hier, kvízov,
tvorivosti a zábavy. Tento
rok nás potešila aj známa
gospelová skupina Križiaci.

p.
farárovi
Štefanovi
za jeho obetavú službu
a za všetky vzácne chvíle, ktoré sme spolu prežili. Každý ďakoval tak, ako
to v srdci cítil a všetci sme
mu dali spoločný prísľub,
že naňho budeme myslieť
aj v našich modlitbách.
...Pane, žehnaj svojho služobníka Štefana a obdar ho
milosťami, ktorými posilnený bude naďalej pracovať
v Tvojej vinici na spáse tých,
ktorých si mu zveril. Zahrň
ho svojou mimoriadnou
otcovskou láskou, ktorou
osobitne miluješ svojich
kňazov...

Vždy je tento deň pre nás
mimoriadny, pretože sa
skutočne stretne celá rodina. Rodina, v ktorej má
osobitné
miesto
kňaz.
Kňaz, ktorý ju požehná a
potom je len tak, neformálne, vtiahnutý do jej diania,
pripravený prihovoriť sa,
usmerniť, zahrať sa, pošan- Vďaka Vám, drahý pán fatiť, aj zatancovať, podeliť sa rár Štefan, za čas, ktorý ste
s tortou (to bola tá druhá :)). slúžili v našej nižnianskej
farnosti :).
-msZáver tohtoročného sviatku rodiny patril spoločnému poďakovaniu nášmu

Privítali sme nových kňazov
mi miništrantmi sa zúčastnil stretnutia mládeže so
Svätým Otcom už v roku
1997 v Paríži. Vo všetkých
farnostiach, kde pôsobil sa
neúnavne venoval práci
s chlapcami, miništrantmi
podľa vzoru Don Bosca.
Na bicykli s nimi precestoval takmer celú Európu,
zúčastnil sa viacerých Svetových dní mládeže, napr.
v Madride, Krakove, ale i
Turíne, Ríme, či Medžugorji.
Tisícky kilometrov na bicykli
s rôznymi výškovými metrami a najmä duchovné
vedenie chlapcov sú hlavné
charakteristiky jeho činnosNový kňaz Mgr. Ján Garaj (v strede), ktorého sme v našej farnosti ti. Vďaka tomu má množstvo kontaktov po celom
privítali 9. júla. Foto zdroj: archív NIO, Pltnícky deň 2019.
Slovensku.
Dňa 9. júla sme privítali ako oduševneného cyklisv našej farnosti nového kňa- tu, ktorý odkrútil, po všet- Nášmu novému kňazovi
za Mgr. Jána Garaja, ktorý kých stránkach, nejednu prajeme, aby sa vo svojej
k nám prišiel z farnosti Don Bosco TOUR. Tradí- novej farnosti cítil prijatý
Ludrová (okr. Ružombe- ciu cyklopútí založil pred a s radosťou pokračoval
rok). Mnohí ho poznajú aj takmer 30 rokmi. So svoji- vo svojej pastoračnej čin-

nosti, do ktorej bol povolaný.
A menili sa aj kapláni
Po
ročnej
pôsobnosti
v našej farnosti (10.7. 2018 –
14.07. 2019) sme sa rozlúčili
s p. kaplánom Mgr. Miroslavom Rožekom. V pastoračnej službe pokračuje vo farnosti Svit. Za jeho kňazskú
službu ďakujeme, nech ju
Boh odmení svojím požehnaním.
Od 15. júla slúži v našom farskom spoločenstve nový
pán kaplán Ján Obšitoš.
Posledný rok slúžil ako kaplán vo Svite, predtým kaplán v Rabči, Slovenskej Vsi
a v Lokci. Vyprosujeme mu
od Pána hojnosť Božieho
požehnanie do jeho pastoračnej služby.
-rr-
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Svätý deň
Dirigent udal tón.
Po prvom lúči
prišiel ďalší.
Nebo
je plné
jesene.
Pamäť
sa naháňa
s výkrikmi
vrán.

,,Urobiť niečo pre spoločnosť!”

Je
pravé poludnie.
Hodina
Anjel Pána.
Pred bránou
zastal
zimný slnovrat.
Na krídlach zvonov
priletela
spomienka.
V očiach
jej
svietia
Litánie lásky.
Nie
na skúšku.
Ale naozaj.
Cesty sa skrížili.
Modlitba
pokľakne
pri kríži.
Nebo
sa zhovára
s človekom .
Od vekov
naveky...
Je prvý november...
Cintorínske mačky
naháňajú
tiene.
Drevené , kamenné...
V záhrade
živých chryzantém
počuť
sväté slova
Jána apoštola.
Čo trpezlivo, dobrotivo
o ľudskej láske
hovoria.
Znova, znova a znova.
-mkch-

Táto veta často znela z úst
nášho hrdého rodáka Jána
Kičina st. (*1927, †2003),
ktorou sa často aj riadil.
Hoci je už vo večnosti niekoľko rokov, jeho nezištné
práce a podujatia, charakteristické pre Nižnú, žijú
až do dnes. Predsa, keď sa
spomenie prekrásny historický vrch Ostražica, hneď
sa nám vynorí predstava
vrchu s veľkým dreveným
cyrilomedostkým dvojkrížom vztýčeným nad našou malebnou obcou.
Ak nazrieme do minulosti, rok po nežnej revolúcii,
sedemnásteho novembra,
Ján, spoločne s kamarátmi a jeho synmi, vztýčili
na vrchole Ostražice štvormetrovú slovenskú zástavu. Jeho myšlienka postaviť drevený dvojkríž skrsla
po tom, čo neznámy občan
päťmetrovú žrď nečakane
a v krátkom čase po jeho
umiestnení zvalil, a zástavu roztrhal na malé kúsky.
Skormútený Ján uchopil 3 zdrapy z každej farby
a išiel na svätú omšu do Zemianskej Dediny. Celý nasledovný rok premýšlal, čo
na Ostražicu umiestni, aby
sa to nezopakovalo. ,,Ako
tak rozmýšľam, dostal som

raz v noci také vnuknutie,
čo keby si tam dal cyrilometodský kríž. Ten ti vari
nezrúbu.“ opisuje detailne
impulz nápadu vo svojich
zápiskoch. A tak na mieste zástavy bol postavený
a posvätený mohutný
dvojkríž. ,,Je to krása, keď
sa človek pozrie na tú našu
Krásavicu-Ostražicu, až ti
srdce podskočí od radosti,
keď vidíš na Ostražici návštevu pri kríži. Teraz už ľudia majú väčší dôvod chodiť na púť, výlet na našu
Krásavicu. Ten kríž nás
chráni a bude chrániť našu
prekrásnu Nižnú.“ Takto sa
úprimne tešil z tohto diela,
no nie nadlho. O päť dní
na to bol podpílený. No po
jeho oprave sa i tak musel
vymeniť za nový, pretože
sa počas búrky zvalil.
Hoc bol len prostý človek,
niet pochýb, že mal organizačného ducha. Žil predovšetkým v duchu ľudových
tradícií, pretože mu záležalo na zachovávaní dedičstva otcov, o čom svedčí aj fakt, že bol jedným
zo zakladajúcich členov
folklórnej skupiny v Nižnej.
Vo folklórnej skupine účinkoval od roku 1991. Jedna
z jeho kultúrnospoločen-

ských aktivít bola aj v roku
1990, kde sa veľmi aktívne
zapojil do programu ,,Korene a výhonky“ až s cca 250
účinkujúcimi
zameraný
na históriu, kultúru obce,
bohatý práve na spev, tanec, hudbu, či slová, v ktorom sám hral významnú
úlohu. Bol výborný spevák
s výnimočnou farbou hlasu, hral na ústnej harmonike, okarine a o svoj talent
sa rád podelil s ostatnými,
aj pri absolvovaní hudobných súťaži.
Vďaka silnému odhodlaniu sa Jánovi pltníkovi podarilo 15.7 - 17.7. 1994 zrealizovať myšlienku znova
symbolicky si pripomenúť
pltníctvo. Podujatie začalo
v piatok najskôr verejným
posedením v kinosále za
účasti pltníkov, s ktorými Ján viedol rozhovor,
obohatený o nižnianske
spevy žien. Na ďalší deň
bolo podujatie zamerané
predovšetkým na zbíjanie
a splav plte, a preto niesol
názov ,,Pltnícke dni“. Odvtedy sa koná každoročne
až dodnes, na čo môžeme
byť právom hrdí, keďže ide
o takúto jedinečnú stavbu
v rámci Európy. Hoci posledná plť sa splavila v päť-
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ci najlepšieho kamaráta,
speváka Jozefa Krkošku.
Po revolúcii bola prvá zhotovená kaplnka s obrazom
Božského Srdca Ježišovho,
na ktorej pracovali Daniel
Kuboš, Peter Reguly a jeho
synovia. Obraz pochádzal
z jeho rodného domu. Zaujímavosťou je, že mal v tom
čase už 69 rokov a dedil
sa z pokolenia na pokolenie. Následne už zhotovoval kaplnky sám. Nájdeme
ich pri prechádzke naším
chotárom. Niekoľko ich je
na Prasatíne, na Budíne,
v Oravskej Magure (obraz
Božského Srdca Ježišovho),
pod Ostražicou (obraz Cyrila a Metoda). Umiestňoval
ich s rodinou a priateľmi.
Poslednú zhotovil s obrazom Božského Srdca Ježišovho, ktorú, žiaľ, už sám
odniesť nestihol.
Okrem toho bol členom
rôznych organizácií, naprílad výboru MO MS (miestný
odbor Matice slovenskej),
Cykloklubu Nižná, Turistického oddielu, Českoslovesnkého zväzu požiarnej
ochrany, či členom Zväzu
motorkárov. Bol spoluorganizátorom najstaršej turisticko-spoločenskej akcie
na Orave s názvom Pafková. Do 80. rokov to bola len
pánska jazda na lyžiach,
neskôr začali muži vodiť
aj ženy a akcia Pafková sa
presunula pod Lúčivným,
do Hldočína.
desiatom roku, v roku 1967
bol ešte jedenkrát výnimočný splav plte, vo filmovej podobe s názvom ,,Od
Oravy dážď ide“, v ktorom
tiež účinkoval. Možno málokto vie, že učinkoval aj
v ďalších filmoch, v známom ,,Neprebudený“ či
,,Plátennícka pieseň“.
Bola to iste láska, láska
k rodnej obci, ktorá ho
hnala aj k ďalším plodným
verejnoprospešným dobrovoľným prácam. Hoci už
mal dôchodkový vek, nezanevrel na aktívnosť. Bol
plný energie, nových originálnych nápadov, ktoré vyústili do samotných nezištných realizácií a spoluprác.

Silný vzťah mal k prírode,
bol milovníkom turistiky,
cykloturistiky, preto sa rád
zapájal nielen do úpravy
turistických trás, ale vďaka
jeho iniciatíve a za pomoci
blízkych a priateľov nájdeme v našom okolí nejednu zastrešenú a upravenú
studničku. Zanechal nám
tiež bohatstvo duchovného rázu pre úctu k nášmu
Svoriteľovi. Vyrábal drevené
kaplnky so svätými obrazmi upevnené na kmeňoch
stromov aj s možnosťou
odkazov pre okoloidúcich.
Išpiroval sa za čias totalitného režimu, keď našiel jednu
zničenú kaplnku, ktorú nahradil novou aj za pomo-

V jeho zápiskoch ostali ešte
mnohé kreatívne myšlienky, aká by mala byť napríklad naša Krásavica-Ostražica. Uvedomil si však,
že problém je v absencii
miestných dobrovoľníkov,
ale pevne verí, že sa niekto
nájde s podobným záujmom a bez výhovoriek, aby
dosiahol cieľ, ako sa to často
podarilo jemu. ,,Nižná má
cez 4000 obyvateľov, dosť
na to, aby sme ju okrášlili, len treba chcieť,“ tvrdil
priamo a možno je to jeho
zámerný odkaz pre nás.
Prial by si napríklad krížovú cestu na Diely, kaplnku
so sochami Cyrila a Metoda
so zvonicou a zvonom, kde
by sa mala konať štyrikrát
svätá omša do roka, jedna
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z nich na prvú novoročnú
nedeľu. Okrem toho sedačkovú lanovku z južnej strany Ostražice a útulňu, ktorá
sa dnes ako zatiaľ jediná
z jeho túžob premenila
na reálnu. Otázka je, či sa
niekto bude inšpirovať
a naplní aj tie ďalšie, alebo
dosiahne prípadne aj iné.
To je už ale v rukách súčasníkov.
V dnešnej dobe sa ľudia
opierajú o názor, že na nič
nie je čas, a doba je proste taká. Avšak dobu tvoria
stále len ľudia. Bol si toho
vedomý a hádam aj preto
sa z neho stala všestranná a zapálená osobnosť,
ktorá ochotne a s láskou
darovala seba, svoj čas
a neraz i vlastné finančné
prostriedky pre zveľadenie milovanej rodnej obce
a pre nás miestnych. Bol
viac než príkladný občan,
ktorý vedel nápad aj vďaka
ústretovosti Obecného úradu zmeniť na skutočnosť
a to aj napriek prekážkam
a neprajníkom. Vedel si získať priaznivcov k spolupráci, aby prispel k rozkvetu
obce a zanechal v nej viditeľné stopy. Jednoducho
len svoj ,,talent“ nechcel zakopať.
To, že jeho široká škála horlivej angažovanosti nebola
samozrejmosťou,
potvrdzuje odovzdané uznanie
na jeho počesť od starostu
Ing. Eugena Dedinského.
Či je hodný tiež pomenovania ulice po ňom, je už
na samotnej vôli verejnosti. Avšak nájdu sa aj dnes
ochotní horlivci s podobným charakterom?
V každom prípade by sme
mali byť minimálne vďační za nášho rodáka, jeho
obetavosť a na takýchto,
aj jednoduchých ľudí, by
sa nemalo. A keď sa počas dňa niekedy zahľadíte
na kríž s modlitbou na perách, a v tom si spomenietie na zakladateľa, môžete pripojiť k nej aj strelnú
modlitbu za jeho večné
odpočinutie. Česť jeho pamiatke!
-mkič-
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Akcia vtáky
4. pokračovanie
Slová o Ostražici zneli ako
dotyk rozprávky. Akoby poletovali na orlích krídlach. A
hneď na to sa rozštebotali
ako lastovičky, rozospievali
ako škovránky či iní operenci. Ach nie! To už neboli
slová pani učiteľky. To boli
ozajstní vtáčí obyvatelia
jabloní, líp a najrôznejších
ihličnanov a kríkov v školskej záhrade. Ľudka sa započúvala do ich spevavého
hlasu. Odrazu už nebola
sama. Spolu so štebotom
a švitorením dýchla na ňu
spomienka.
Uvidela ju veľmi jasne. Akoby sa to stalo práve dnes.
Práve teraz...
Ide prvý raz do školy. Je to
dôležitý deň. Trieda je plná
žiakov. V každej lavici sedia
dvaja kamaráti či kamarátky, len Ľudka je sama.
Ako zatúlané mača. Pred
pokreslenou tabuľou stojí
pani učiteľka. Vlastne pani
učiteľka s okuliarmi na
nose vyzerá takmer ako
jej mamička. Aj hovorí ako
jej mamička. Vážne, milo
a pekne. Tak si pamätala
mamičkinu reč. Ale čo je to
tam nakreslené na tabuli?
Za chrbtom pani učiteľky
sa objavili psík a mačička.
Pozorovali deti spomedzi
stromov, vŕškov a všelijakých kopčekov. Medzi nimi
boli načerveno a namodro
vymaľované lúčne kvety.
Zvieratká boli veľmi smiešne. No všetkým deťom sa
aj tak páčili. Pripomínali im kreslenú rozprávku.
„Ale kde je slnko? A motýle... A perníková chalúpka
s Jankom a Marienkou...“
Prekrikovali sa detské hlásky jeden cez druhý. Zrazu... Kde sa vzal, tu sa vzal...
V rukách pani učiteľky sa
objavil strakatý psík. „To je
Frčko deti,“ predstavila žiakom pani učiteľka nového
kamaráta. Ľudmila bola
presvedčená, že ožil, len čo
sa ho dotkla. Frčko chodil
od lavice k lavici - samozrej-

me s pani učiteľkou. Žiaci
ho rad - radom hladkali a
on im hovoril milé a pekné
slová.
Ľudky sa opýtal, čo ju trápi,
keď je taká smutná. Ale ona
mlčala ako pena. A hneď
na to bola celá - celučičká
červená. Frčko sa jej páčil.
Ničoho sa nebál. Hovoril
básničky, ba sem - tam aj
čosi zaspieval... Deťom sa
najviac páčilo, keď si pospevoval: „Osievame múčku v slamenom klobúčku,
čo naosievame mlynárovi
dáme, a čo zvýši, to Mariši, čo zostane, to Zuzane.
Všetci výskali od nadšenia. Takto aj ináč zabával
celú triedu. Žiaci obdivovali
jeho čierno - sivo - žltastý
kožuštek so snehovobielym ňufáčikom. Aj okrúhle
očká. Nakoniec sa aj Ľudka
osmelila. A potom sa už aj
ona smiala a smiala... A s
ňou aj celá trieda. Keď Frčkovi už celkom odvážne povedala, že sa volá Ľudmilka
Krásna, nielenže ju pohladkal po vlasoch aj po líčku,
ale pekne sa uklonil, zatlieskal, zavrtel chvostíkom
a verte alebo nie, začal sám
od seba recitovať. Báseň z
hrubej čítanky venoval celej - celučičkej triede.
Na jeseň si vietor píska,
mocne fučí na strniská.
V zime sniežik napadá,
až je biela záhrada.
Tak to ide krokom krok,
dookola každý rok.
Zrazu sa rozozvučalo cŕŕn.
To zvonenie bolo počuť široko - ďaleko. V celej škole,
na celej ulici. Lebo to nebol obyčajný, ale elektrický
- školský zvonec. Pani učiteľka otvorila dvere triedy
a každý prváčik hneď objal
svoju mamu, starú mamu
či ocka. Len Ľudka nevyšla na chodbu. Ostala ďalej
sedieť vo svojej lavici. Ale
nebola dlho sama. Pani

učiteľka jej podala Frčka. A
Ľudmilka, ktorá úplne zabudla , že je tu bez mamičky, bez ocka aj bez starej
mamy, mu začala potichu
šepkať vyčítanku, ktorú ju
naučili tety vychovávateľky... Varila myšička kašičku,
v maľovanom varníčku.
Tomu dala na mištičku,
tomu dala na lyžičku, tomu
dala na vidličku, tomu dala
na tanierik... Detský džavot
na školskej chodbe bol taký
hlasný, že len - len bolo počuť ďalšie zvonenie, ktoré
znamenalo začiatok druhej
vyučovacej hodiny. Keď sa
konečne trieda znova zaplnila, pred žiakmi sa objavil
nový kamarát. Pani učiteľka aj toho predstavila: „To je
deti Murko.“ Všetci žiaci sa
zahľadeli na sivého kocúrika, ktorý hneď ako mu pani
učiteľka vložila do bruška
ruku, ožil. Pohyboval labkami aj hlavou... Aj on začal
všetkých zabávať. Tentoraz
hádankami. A podarilo sa.
Práve Ľudmilka uhádla, že
je to šípka, čo sedí na kríčku v červenom ručníčku aj
ostrý zúbok má. Takto aj
ostatní žiaci uhádli, že práve zrkadlo sa spolu s nimi
smeje aj plače, že ihla je
železný vláčik, čo po platne
skáče a že oči sú dve kukučky, čo sedia vedľa seba.
Hádanky rozosmiali deti,
Murka aj pani učiteľku. Potom žiaci po uši zaľúbení
do Murka aj do Frčka začali
kresliť. Každý čo len chcel.
Ľudka sa dlho pozerala do
okna. Jej pohľad sa zrazil so
slnečným lúčom, čo sa práve vtedy zajagal na okennom skle a celý natešený
skočil do triedy. Ľudmilka
zatúžila namaľovať všetko,
čo videla na tabuli, v rozvravenej triede, za oknom
aj v umývadle obsypanom
kvetmi. Boli tam červené
ruže aj biele margarétky,
pestré astry aj karafiáty a
ešte mnoho pestrofarebných kvetov, ktoré deti priniesli pani učiteľke. Celý
čas na ne kvapkala voda.

To aby neuvädli. Vtom sa
Ľudka rozhodla a začala
kresliť. Vybrala si najkrajšie
farbičky. Ale nepracovala
len rukami. Pomáhala si aj
jazýčkom, ktorý ukazovala
napravo - naľavo, potom ho
podržala v ústach a znova
a znova ho začala vytŕčať.
Po chvíli sa na ňu z výkresu pozerala usmiata tvár s
medovými vlasmi a presne
s takými istými okuliarmi.
Obliekla ju do zelených šiat.
Presne do takých ako mala
pani učiteľka. Vlastne ani
nevedela, či také šaty nosila aj jej mamička. Ale páčili
sa jej rovnako ako Frčko s
Murkom. Ako rozprávková
tabuľa plná farieb a kresieb, ako spolužiaci, aj ako
školské zvonenie. Nakoniec
každý žiak dostal na zadnú
stranu výkresu zlatú včeličku. Pani učiteľka povedala, že všetci pracovali ako
usilovné včielky a tak si ju
zaslúžia. Ľudmilka sa cítila
úžasne a výnimočne. Zaumienila si, že všetkým tetám vychovávateľkám a kuchárkam v domove ukáže
svoj výkres, aby aj ony vedeli ako vyzerala jej mamička.
Bol to šťastný deň. A práve
vtedy začula cŕŕ, cŕn, cŕŕnn,
cŕŕnnn... Tentoraz to nebola
predstava, ale naozajstné
školské zvonenie, ktoré postavilo Ľudku do pozoru.
Celá vydesená... Hneď a zaraz vyletela z altánkového
úkrytu. Nikto si ju ani len
nevšimol. Nikomu nechýbala. A verte alebo nie, tentoraz ju to naozaj potešilo.
Jej pohľad sa začal šplhať
vyššie a vyššie pomedzi
okna školy... Zastavil sa až
pred známymi červenými
parapetnými doskami 5. A.
Zrazu zhíkla od úžasu: „ Čo
sa to tam deje?“
Použitá báseň:
Krista Bendová - Na jeseň,
Ľudové riekanky
(Pokračovanie nabudúce)
-mkch-
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Odišla najstaršia pamätníčka
Zastaň si ak máš len trochu
citu,
povzdychni, zašeptaj modlitbu tichú.

Mária Žuffová drží v ruke fotografiu svojej rodiny
z roku 1927. Ona je tam ešte ako dieťa v bielych
šatočkách, nad ňou rodičia, sediaci starí rodičia,
strýkovia a tety.

Roky jej života začali plynúť
v Nižnej 30. mája 1923. Narodila sa v zemianskej rodine Tomáša Žuffu – Kunča
a Anny rodenej Letašiovej,
na Hviezdoslavovej ulici v
dome s terajším súpisným
číslom 331. Pri mojich návštevách sa v spomienkach
rada vracala do svojho detstva, ktoré bolo v jej očiach
radostné, no poznačené
hlavne prácou na nemalom
gazdovstve. Spomínala na
svoje školské časy, na rodičov, starých rodičov, bra-

Kríž na ulici Podjavorinskej, na Malej Orave, ktorý tam v roku 1938 postavila rodina Ľudovíta Žuffu – Goláta z Nižnej.

tov, strýka kňaza a ostatné
príbuzenstvo. V roku 1943
vstúpila do manželstva s
Ľudovítom Žuffom – Golátom z Nižnej, ktorý mal
tiež korene zo Zemianskej
Dediny. Jeho rodičia kúpili
v Nižnej drevený dom s terajším súpisným číslom 170,
ktorý nahradili murovaným.
Tu neskôr začali podnikať s
výrobou škridlí, betónových
rúr, kvadier a náhrobných
kameňov. Z ich dielne nájdeme dodnes v Nižnej a
okolí niekoľko krížov. Jeden

z nich rodina postavila v
roku 1938 na Orličí v miestnej časti Malá Orava. Mária
si spomínala na procesiu s
kňazom, ktorý ten kríž posvätil. Pod ním bola studnička, z ktorej si cestou na pole
vždy nabrali vody a občerstvili sa. Nezabudla ani na
nápis, ktorý si tam môžeme
prečítať aj dnes.
Hľa, popri mne cesta kamenná,
čo po nej chodíš duša
neverná.

Jej pokojný život narušila
začínajúca 2. svetová vojna. Slzy v očiach prezradili
nešťastie, ktoré ju postihlo.
Počas vojny utrpela naša
obec straty nielen na hmotnom majetku, ale hlavne na
ľudských životoch. Jednou z
obetí v Nižnej počas ustupovania nemeckých vojsk na
konci vojny sa stal ich starý
otec, ktorý zomrel priamo
pred jej očami. Nechýbalo
veľa a tiež by podľahla ťažkým zraneniam, ktoré utrpela počas veľkého požiaru.
Črepiny granátov jej zasiahli
tvár a dolnú končatinu. Prežila len zázrakom a vďaka
pomoci neznámeho lekára v Krásnej Hôrke, ktorý jej
rany zašil bez umŕtvenia
údajne len nejakou starou a
tupou ihlou. Mária bola vtedy v požehnanom stave, no
vďaka dobrej starostlivosti
sa postupne zotavovala a
porodila zdravú dcéru Valériu a neskôr druhú dcéru
Oľgu. Spoločný život manželov prerušila po desiatich
rokoch tragická smrť Ľudovíta, ktorý zahynul pri ťažbe
dreva ako 35 ročný. Svoje
dve dcéry tak vychovávala
sama. Dávala im dobrý príklad, ktorého odrazom bola
vzorná starostlivosť o ňu v
jej posledných rokoch života, strávených v rodine jej
mladšej dcéry Oľgy.
-mr-

Spomienka
Dňa 2. októbra 2019 uplynulo 10 rokov odvtedy, ako nás
navždy opustil náš drahý Ing.
Tomáš Halčin
S láskou na Teba spomínajú
syn Miroslav, dcéra Dagmar,
vnúčatá Zuzka, Marián, Katka, Janka, Lucka a celá rodina. Veľmi nám chýbaš… Kým
v srdci žiješ, nezomieraš.
Na fotke zo školských čias stojí Mária úplne na pravej stane a má
tiež oblečené biele šaty. Bola posledná žijúca z ľudí na fotke.

Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

KULTÚRA

SNP rodina Zlattnerovcov
Už málokto z našich spoluobčanov si spomenie
na židovskú rodinu Zlattnerovcov, ktorá žila do roku
1939 v našej obci niekoľko
desaťročí spokojným život.
Rodičom Móricovi a Adele sa postupne narodili tri
deti. Syn Eugen sa narodil
1915, v roku 1920 sa narodil
syn Oskar a posledným členom rodiny sa stala dcéra Alica, ktorá sa narodila
v roku 1923.
Prvé veľké zmeny v živote rodiny nastali 18. apríla
1939, kedy vyšlo nariadenie
vlády, ktoré definovalo pojem „žid“. Takto vyčlenená
skupina občanov bola podrobená silnej diskriminácií
a postupne boli vylúčení
zo spoločenského života
a
degradovaní na obyvateľov nižšieho stupňa.
Rozhodnutím vlády 9. septembra 1941 bol prijatý tzv.
Židovský kódex, ktorým
sa zmenila životná situácia aj rodiny Zlattnerovej.
Najstarší syn Eugen, ktorý
vyštudoval právnickú fakultu, musel zanechať vykonávanie právnickej praxe.
Rodinný podnik - obchod
s lesnými plodinami bol
vládnym nariadením koncom roka 1941 zlikvidovaný,
čím rodina prišla aj o poslednú možnosť finančnej
obživy. Ďalším nariadením
vlády vznikol Pracovný zbor
národnej obrany, ktorým
sa vláda snažila riešiť židovskú a cigánsku otázku
v armáde. Do Pracovného
zboru boli povolaní aj súrodenci Zlattnerovci. Eugen
bol odvedený do pracovného útvaru v Kamenici
nad Cirochou a Oskar do
útvaru v Labe. Veľkým paradoxom bolo práve to, že
ministerstvo obrany zriadením Pracovných útvarov
zachránilo vyše dvoch tisíc
mladých židovských mužov
pred deportáciami do koncentračných táborov. Pracovné tábory boli rozhodnutím ministerstva obrany
rozpustené v máji 1943
a 1. júna 1943 boli tvorníci,

ako bol oficiálne pomenovanie členov týchto táborov, do pracovných táborov
a stredísk pre Židov. Práve do niektorých z týchto
stredísk boli prevezení aj
obaja bratia. Istým svetlým
okamihom v živote rodiny
bola svadba - chatuna jedinej dcéry Alice, ktorá sa
5. 3. 1942 vydala za Andreja
Feuereisena z Trstenej. Ich
spoločný mladomanželský
život trval žiaľ len 20 dní.
Veľký zlom v každej židovskej rodine nastal 25. marca 1942 keď bol z Popradu
vypravený prvý transport
mladých židovských dievčat do koncentračného
tábora Osvienčim. Tieto
transporty vláda realizovala na základe tzv. židovského kódexu. Transporty
sa tragicky dotkli aj rodiny Zlattnerovej. Ako prvý
bol deportovaný Andrej,
Alicin manžel. Andrej bol
s prideleným číslom 741 zaradený do druhého transportu, ktorý bol vypravený
27. marca zo Žiliny a smeroval do koncentračného tábora v Lubline. Jeho
manželka Alica, bola zaradená do siedmeho transportu, ktorý bol vyprave-

ný 25. marca z Popradu
do Osvienčimu. Manželia
Móric a Adela, boli deportovaní 6. júna do tábora smrti
Sobibor, kde čas prežitia bol
len niekoľko hodín.
Alica Feuereisenová, rodená Zlattnerová zomrela niekoľko mesiacov po svojom
príchode do Osvienčimu
25. augusta 1942. Jej manžel Andrej zomrel v Lubline
31. decembra 1942. Manželia Zlattnerovci boli zavraždení hneď po príchode
a následnej selekcii v koncentračnom tábore Sobibor.
Bratia Oskar a Eugen sa
vďaka ich zaradeniu do Pracovného zboru národnej
obrany vyhli deportáciám,
ktoré boli v októbri 1942 zastavené. V roku 1943 bol zrušený Pracovný zbor a obaja
boli deportovaní do židovských pracovných stredísk
na Slovensku. Celý rok 1943
sa niesol snahou ministra
vnútra A. Macha a predsedu vlády V. Tuku o opätovné pokračovanie deportácií
do koncentračných táborov. Obaja bratia museli žiť
v neustálom strachu, nakoľko už v tomto období

prenikali prvé informácie
o tragickom osude židov
deportovaných
do koncentračných táborov.
Deportácie
boli
obnovené
až
koncom
septembra 1944, keď nemeckáarmádazaspolupráce
s Pohotovostnými oddielmi
Hlinkovej gardy postupne
zmenšovala územie ovládané 1. československou
armádou a partizánmi
po vyhlásení SNP. Do bojov
proti nemeckým okupantom sa zapojila aj obaja bratia. Starší z bratov sa zapojil
do bojov hneď po vyhlásení
SNP, nevieme, či ako vojak
armády, alebo partizán.
Podľa dochovaných informácií však zahynul v prvých dňoch SNP pri obci
Strečno kde prebiehali mimoriadne tvrdé boje. Mladší z bratov, Oskar, vstúpil
do partizánskeho oddielu
Za
slobodu
Slovanov,
kde pôsobil ako náčelník štábu štvrtého oddielu
E.
Thälmana.
Oddiel pôsobil najmä v oblasti Lučenca a Tomášoviec.
Oskarova znalosť cudzích
jazykov umožnila oddielu
nadviazať spojenie s veliteľstvom maďarských vojsk
v Lučenci a sprostredkova-
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la štábu brigády spojené
s maďarskou delegáciou
vedenou gen. Faragom,
ktorú vyslal maďarský admirál Horthy k Stalinovi
vo veci separátnej kapitulácie Maďarska. Delegáciu
po jej príchode na územie
ovládané povstalcami až
do jej odletu do Moskvy
mal na starosti práve Oskar.
O tom, že Oskar urobil veľ-

ký dojem na maďarskú
delegáciu svedčí aj to, že
významný maďarský diplomat a člen tejto delegácie,
Domokos Szent - Iványi,
spomína Oskara aj vo svojich pamätiach, v ktorých sa
vracia k spomínaným udalostiam. Koncom októbra
bol oddiel premiestnený
do oblasti Zaježovej a neskôr do priestoru Poľany.
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nám, ktoré nemali to šťastie
prežiť utrpenie druhej svetovej vojny. Absolútne zbytočný tragický osud všetkých členov rodiny nech je
výstrahou pred dnešným
silnejúcim extrémizmom
v Európe, ale aj na SlovenJeho smrťou 12. novembra sku.
1944 sa zavŕšil tragický osud
rodiny Zlattnerovcov, po-mrdobný mnohým iným rodi-

Práve v oblasti Poľany sa
oddiel dostal do obkľúčenia
a v súvislosti s jeho vyjdením z tohto obkľúčenia
v bojoch stratil vyše 70
mužov. Medzi padlými bol
aj Oskar.

Harlekýn na Majstrovstvách Európy
opäť víťazne
Posledných niekoľko mesiacov, no najmä záver školského roka sa v Harlekýne
niesol v znamení najväčšej
slovenskej tanečnej súťaže
Showtime dance. Jej jednotlivé kolá prebiehali postupne od marca – krajské
kolo v Ružomberku a celoslovenská súťaž v Leviciach.
Tanečnú skupinu Harlekýn reprezentovali staršie
aj mladšie tanečníčky. Súťažili sme so siedmimi choreografiami. Bolo pre nás
veľkým povzbudením, že
na celoslovenskom finále získali dve prvé miesta
aj naše najmladšie taneč- ropean championship, sa
konalo v Maďarskom mesníčky.
te Balatonfüred, pri najPosledné kolo tejto postu- väčšom stredoeurópskom
povej súťaže, a teda Eu- jazere Balaton od 20.

pri bazéne, za ktorými nasledovalo kúpanie sa a opaľovanie, tréningy a hry. Večer
pred spaním sme si ešte
prešli stratégiu na nasledujúci súťažný deň a po slnečnom dni zaspali.

do 25. júna, kedy prvé tri
dni súťažili tanečníci klasifikovaní v B kategórii a ďalšie tri dni sa súťažilo v kategórii A, teda profesionáli.
Ako tanečná skupina Harlekýn sme sa kvalifikovali so všetkými súťažnými tancami, ale v nedeľu
23. júna vyštartovali za hranice s vedúcou súboru iba
4 najstaršie tanečníčky. Už
skoro ráno sme vstávali,
aby sme sa stihli ubytovať
v penzióne a večer sme už
súťažili na veľkom pódiu len
tri kilometre od Balatonu.
Napriek únave z cestovania
a stresu z konkurencie sme
si odniesli hneď dve prvé
miesta a to za choreografiu
ROYAL a duo choreografiu
RIVAL.
Nasledujúci deň sme začali bohatými raňajkami

V utorkové ráno sme sa
zbalili na súťaž, učesali,
nachystali a plní súťažného ducha sme sa vybrali
do Balaton Leisure and
Conference Centra, kde sa
konal už posledný deň súťaže. Pri veľkej konkurencii
sme získali s choreografiou Nancy tretie miesto
a s choreografiou Can´t
sme skončili na šiestom
mieste. Keďže vyhlásenie výsledkov bolo až na
samom konci súťaže, čo
bolo približne okolo polnoci, domov sme sa vybrali
až v stredu.
Bolo nádherné reprezentovať Slovensko a Nižnú
na takejto veľkej súťaži.
Stáť na pódiu pre víťazov
so slovenskou vlajkou bol
nezabudnuteľný
zážitok.
Opálené ako z dovolenky, plné nových zážitkov
a skúseností a nabudené
z výhier sa staršie aj mladšie
tanečníčky
hneď
po návrate pustili nielen
do trénovania nových choreografií, ale aj do trénovania ďalšej – novej skupiny
malých tanečníčok.
-tp-

ŠPORT

Letný turnaj Florbalová Nižná
ovládol tím Kolónia
Dňa 25. mája sa v telocvični ZŠ s MŠ Nižná uskutočnil turnaj Florbalová Nižná.
Turnaj býva tradične súbojom medzi jednotlivými
časťami obce. Tentokrát
sa organizátori Erik Hujo a
Martin Latka rozhodli pre
doplnenie tímov aj z ostatných obcí. Finálne obsadenie teda bolo nasledovné:
Skupina A:
Malá Orava, Oravský Biely
Potok, Dedina
Skupina B:
Kolónia, Trstená, Podbiel

Dedina - Malá Orava 9:2
Podbiel - Kolónia 5:6
OBP - Dedina 7:3
Trstená -Podbiel 4:6

Turnaj s viac ako 50 účastníkmi sa odohral štýlom
každý s každým v skupine.
Tímy umiestnené na prvých miestach v skupinách
postupovali priamo do semifinále, druhé a tretie celky sa na kríž stretli vo štvrťfinále.

Finále:
Kolónia - OBP 6:5

VÝSLEDKY:
Skupina:
Malá Orava - OBP 0:8
Kolónia - Trstená 6:5

Štvrťfinále:
Trstená - Dedina 7:1
Podbiel - Malá Orava 2:3
(po s.n)
Semifinále:
OBP - Malá Orava 4:2
Kolónia - Trstená 4:2
O 3. miesto:
Trstená - Malá Orava 9:6

Konečné poradie:
1. Kolónia
2. OBP
3. Trstená
4. Malá Orava
5. Dedina
6. Podbiel

Florbalová Nižná, foto z: Lucia Fertaľová

zápasy priniesli kvalitné
florbalové
predstavenia.
Z prvenstva sa nakoniec
tešil tím z Kolónie, za ktorý nastúpili Matúš Medžo,
Timotej Dedinský, Matúš
Staroň, Veronika Paňková,
Patrik Ulrich, Tomáš HvolTurnaj sa niesol v poho- ka a Patrik Bachan.
dovej atmosfére a hlavne
semifinálové a finálové Veľká vďaka patrí sponzo-

rom, ktorí turnaj podporili: ZŠ s MŠ Nižná, Obec
Nižná, MK ŠPORT Nižná a
Pohostinstvo Červený Mak.
V neposlednom rade tiež
ďakujeme Jurajovi Kičinovi
za varenie guľášu a takisto
všetkým, ktorí sa podieľali
na organizácii podujatia.
-pb-

Tím Forever young Nižná získal titul
na Medzinárodnom florbalovom turnaji
nad 30 rokov už po druhýkrát
V dňoch 29. až 30. júna sa
konal 6. ročník medzinárodného florbalového turnaja hráčov nad 30 rokov
v Tvrdošíne. Turnaja sa zúčastnilo 8 tímov, hralo sa
v dvoch základných skupinách. Zápasy sa hrali na
2×14 min. hrubý čas. Od
vyraďovacích bojov 2x15
min. a posledné 2 minúty na čistý čas. Turnaj mal
kvalitné zastúpenie, minuloročný titul obhajoval poľský Black Shadows Nowy
Targ. Úvodný zápas zača-

la Nižná práve proti poľskému obhajcovi titulu, v
ktorom prehrala tesne 2:1.
Ďalší zápas odohrala Nižná
proti nepríjemným tvrdým
hráčom z Partizánskeho,
v ktorom po vyrovnanom
priebehu dotiahla víťazstvo vo svoj prospech 3:2.
Na posledný zápas v skupine čakal hráčov z Forever
Young náročný súper z Púchova, ktorý už mal titul z
tohto turnaja 2x na svojom
konte. Hráči Nižnej dokázali skvelou kombinačnou

Na foto: horný rad z ľava: Ján Kuník, Vladimír Chromek, Andrej Lonek, Pavol Zeman. Dolný rad z ľava: Dušan Rošťák, Michal Pažitka,
Jakub Činčara, Juraj Bača, Juraj Teplanský. Chýbajú Pavol Šeling
a druhý brankár Jozef Kubala, ktorí odohrali len základnú časť
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hrou a vynikajúcim zakončením súpera poraziť 7:1.
Nižná tak postupovala po
základnej časti z 2. miesta.
Nasledoval
štvrťfinálový
zápas proti Partizánskemu
„B“, kde súper dostal šancu
až na záver zápasu a skorigoval výsledok len na 5:2
v prospech Nižnej. Pokračovalo sa na druhý deň semifinálovými zápasmi, kde
čakal na Forever Young,
tím IBK PAZZ, ktorý tvorili

skúsení hráči, kedysi hrajúci extraligu. Súper vzbudzoval rešpekt aj preto,
že sa mu podarilo poraziť
obhajcu titulu z Poľska 4:1.
Nižná pristúpila k zápasu
zodpovedne a dokázala zlomiť neprestávajúci
odpor súpera za stavu 2:1,
kde dvomi rýchlymi gólmi
sa dostala do vedenia 4:1.
Pokračovala aj naďalej výbornou obranou a nekompromisnými zakončeniami

a zdolala súpera 8:2. Pekná
športová nedeľa bola zakončená ešte krajším finálovým zápasom, v ktorom
nastúpili iba ôsmi florbalisti Nižnej proti 12 hráčom
Senice. Aj vekový priemer
bol výrazne v prospech Senice. No aj napriek tomu
a pribúdajúcej únave, nastúpili hráči Forever Young
bez rešpektu a ujali sa v
zápase vedenia 1:0. Neskôr
súper vyrovnal nešťast-
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ným gólom na 1:1. Zápas
rozhodla výborne zahraná
štandardná situácia 4 min.
pred koncom, kde sa Nižná dostala do vedenia 2:1
a odolala pretrvávajúcemu
tlaku súpera až do konca
zápasu. Florbalisti Nižnej
zopakovali víťazstvo z roku
2017 a získali tak druhý titul na tomto medzinárodnom turnaji hráčov nad 30
rokov.
-jub-

Ako dopadla Nižná v extralige mužov
Záhorská Bystrica – Nižná
Tréner Nižnej Patrik Bachan: Do Bratislavy sme
vycestovali značne oslabení. Kvôli zraneniam a iným
dôvodom sme začali na
dve formácie. Taktika bola
vychádzať zo zabezpečenej obrany, pokiaľ možno
čo najviac držať loptu na
našich hokejkách. Darilo
sa nám, obranu sme mali
sformovanú výborne a súpera sme dobre bránili. Za
dve tretiny sme inkasovali iba dvakrát. V poslednej

Tréner Patrik Bachan: Prvá
tretina bola z našej strany
veľmi dobrá po útočnej i
obrannej stránke. Hráči plnili pokyny takmer na sto
percent. V prostrednej časti
sme išli s novou taktikou.
Chceli si vyskúšať vyššie
napádanie. Tento ťah však
zmenil obraz hry. Začalo sa
hrať hore-dole a my sme sa
Výsledok:
Záhorská Bystrica - Nižná prispôsobili hre súpera. Tiež
4:2 (1:1,1:1,2:0). Góly: Reguly z toho pramenilo veľa trestných minút, hlavne pre
(Zemančík), Matlák.
domácich. Podľa môjho
Spišská Nová Ves – Nižná
názoru zahrali často zbytočne pritvrdo. V poslednej
časti sme už postupne
odchádzali fyzicky, čo súper potrestal dvomi gólmi.
Rozhodlo hlavne naše zakončenie. S dvomi gólmi
sa vyhrávať nedá a šancí na
skórovanie sme mali dostatok. Napriek oslabeniu sme
boli vyrovnaný súper.

tretine sme spravili zmenu
v presilovkovej formácii, čo
prinieslo ďalšie góly. Zápas
nám ukázal viacero nedostatkov, na ktorých budeme pracovať.
Výsledok:
Spišská Nová Ves – Nižná
4:7 (1:4,1:1,2:2). Góly: Hujo
(Reguly), Nákačka (Reguly),
Reguly (Čuporák), Bachan
(Zemančík), Medžo (Hujo),
Medžo (Bachan), Medžo
(Hujo)
-tf-

Túlačka s Radom
Len tak sa potúlať na bajkoch, kde nás kolesá povedú.... To bol zhruba plán deviatich bajkerov, čo sme sa
zišli krátko po deviatej pred
Jamou.
Už z prvých vzájomných
pohľadov bolo cítiť, že nikomu sa nechce príliš
štverať po kopcoch, že si
radšej trasu trošku natiahneme. Počasie sa ukazovalo priam exportné, tempo sme zvolili decentné
a v duchu rozmýšľali kam
nás to ten Rado Vrana ako vedúci akcie - povedie.
Po jeho krátkom zoznámení s blatistou vodou zemianskeho potoka sme už
tušili, že je len otázkou času,

kedy budeme aj my ostatní naberať podobné farby
na našich čistých dresoch.
Cestou cez staré Medvedzie a potom do Štefano-

byť zdraví ako repy. Potom
sa pokračovalo cez priehradný múr, starým Ústím
až na Kamenný vŕšok, kde
sme odbočili na cyklotrasu
vedúcu k starej opustenej
osade Hámre. Potom okolo
hraničnej riečky Jelešňa až
do Liesku, kde padla vhod
vynikajúca zmrzlina. Ešte
viac sme zregenerovali
v Trstenej U troch hodinárov a potom terénom
poza rieku Oravica a Orava
až do Nižnej. Pohodových
52 km sme ukončili na veľkolepom raute v cyklopoinva už to bolo jasné - suchý te Jama.
a čistý nebude nikto. Ale
Foto zdroj: Rado Vrana
ak je pravdou, že blato má
-ioliečivé účinky, tak najbližšie mesiace by sme mali
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52. ročník Okolo Tatier
V nedeľu 9. júna sme zavŕšili ďalší z ročníkov najúspešnejšej a najstaršej cykloakcie svojho druhu
na Slovensku. Cykloklub Nižná v spolupráci s obecnými úradmi v Nižnej, Suchej Hore a v Ždiari
usporiadali už 52. ročník Okolo Tatier.
Na štart v Nižnej sa postavilo v piatok ráno 977 registrovaných
účastníkov
zo siedmych krajín Európy.
Jedna účastníčka prišla dokonca z Kapského mesta.
Prišlo aj zhruba 200 neregistrovaných cyklistov, ktorí sa vydali známou trasou
obhliadnuť krásy tatranských štítov zo všetkých
strán.
Štartu predchádzala štvrtková prezentácia účastníkov obohatená o kultúrny
program, v ktorom vystúpili umelci zo Základnej
umeleckej školy v Nižnej.
Hlavným večerným vystúpením bol koncert revivalovej skupiny Depeche
Mode, na ktorom si mohli
dnešní štyridsiatnici zaspomínať na časy, keď módnou farbou bola čierna
podfarbená elektronickým
rockom. V piatok ráno sa
z pódia prihovoril všetkým
účastníkom starosta obce
Nižná Ing. Jaroslav Rosina,
ktorý poprial cyklistom veľa
zdaru na cestách, dobré
počasie a bezpečný návrat
späť do Nižnej.

Pre hlavného organizátora
Cykloklub Nižná sa dostalo
aj príjemného prekvapenia
vo forme najvyššieho ocenenia odboru cyklistiky pri
Klube slovenských turistov
– Za záslužnú a nezištnú
prácu v turistike, ktorú odovzdal predsedovi cykloklubu Milošovi Kubošovi pán
Kamil Klimčík – člen výkonného výboru KST.
Pár minút po ôsmej hodine zaznel štartový výstrel
a pelotón s takmer tisíckou účastníkov zamieril
pod policajným dohľadom
na hraničný priechod v Su-

vína (teda vody) do lopova
na čas, kedy súťažiaci mal
naplniť dvojlitrovú nádobu.
Ďalšou novinkou bola jazda
na bicykli, ktorý mal opačné riadenie - doprava točíš,
doľava ideš - veľmi náročná disciplína. K náročným
súťažiam patrilo aj pitie piva
s pomocou špeciálneho zdvíhacieho zariadenia ovládaného štyrmi prstami. No
a súťažiaci sa veľmi dobre
bavili pri tradičných rýchlostných disciplínach, ako
lyžovanie na štvorlyži, či sichej Hore. Tam v spolupráci lovom preťahovaní lanom.
s miestnym obecným úradom zabezpečili občerstve- Pred večerným koncertnie pre všetkých cyklistov.
ným programom nasledovalo vyhlásenie bohatej
Potom sa už každý indivi- tomboly. Jej hlavnou cenou
duálne presúval poľským bol cestný bicykel, ktorý
územím s vyhliadkami venoval Cykloklub Nižna poľskú stranu Tatier. ná. Súťažiaci si odniesli aj
Po zhruba 95 kilometroch, ďalšie hodnotné ceny ako
sprevádzaných
slabším televízor, kávovar, mixér, či
dažďom, sa všetci dostavili vrece pšenice alebo rebrík.
do cieľa prvej etapy, k ho- No a zlatým klincom večera
telu Magura v Ždiari, kde bol koncert revivalovej skukaždý účastník dostal chut- piny Bon Jovi tribute band,
ný guláš a vhodné tekutiny. s naším krajanom Rišom
Večer sa niesol v družných Zaťkom, ktorí predviedli
debatách priateľov, ktorí strhujúci rockový výkon.
sa rok nevideli a keď došli
témy, rýchlo sa zaplnil ta- Do takto pripravených
správne
naladených
nečný parket so skupinou a
DuoOrava, kde sme nechali účastníkov namiešali svoposledné zvyšky piatko- ju dávku tanečnej muziky
DuoOrava do polnoci, kedy
vých síl.
bol ten správny čas ukonSobota tradične patrila čiť zábavu a pripraviť sa
voľnému programu účast- na nedeľnú etapu, merajúcu
níkov, ktorí využili príjem- 135 km, s čerešničkou
né počasie na kratšie cyk- na konci trasy – stúpaním
lotúry, alebo pešie výlety na horský priechod Huty.
do blízkeho okolia. Poobedný program začal už o 16.tej Do cieľa v Nižnej pricháhodine slávnostnou sv. dzali cyklisti unavení, vyomšou, ktorá sa uskutočni- čerpaní,
možno
trošku
la priamo v hoteli Magura, aj oškúlení (no našťastie nič
na improvizovanom cyk- vážne), ale určite spokojní
so svojím výkonom, s odlo-oltári.
dýchnutou mysľou, s novýOd piatej sa pred hote- mi priateľstvami a s otuželom Magura začalo špor- nými starými vzťahmi.
tovo súťažné popoludnie.
Na programe boli tra- Priatelia, dovidenia na 53.
dičné, ale aj nové súťaže ročníku Okolo Tatier 2020!
odmenené
hodnotnými
vecnými cenami. Veľký
Foto zdroj: Ivan Opát
úspech malo naťahovanie
-io-
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Cykloklub Nižná na 4-dňovke
v Javorníkoch
Každoročne náš cykloklub
poriada predĺžený víkend
na bicykloch za hranicami našich chotárov. Tentoraz voľba padla na slovensko-české
pomedzie,
do kopčekov okolo Malého
a Veľkého Javorníka. A že
tých stúpaní a klesaní bolo
neúrekom, svedčí aj počet
nastúpaných metrov, ktorý
sa blížil k 3000. Ale tie výhľady do krajiny stáli za to.
Počasie nám prialo celý čas,
takže prvýkrát sa nám sta- kopčekov v teréne. Takmer
lo, že sme bicyklovali všetky 60 kilometrový okruh nás
zaviedol aj na krásnu rozštyri dni.
hľadňu Miloňová, cez hrePrvý deň bol zoznamovací beň Soláňa do skvelej
s miestnymi cyklotrasami, reštaurácie Čarták, ktorú
ktoré sú asfaltové a vedené sme už poznali zo zimného
mimo hlavné cestné ťahy, turistického zrazu. Odtiaľ
takže premávka na nich veľmi náročným terénom
je bezpečná a aj pomer- s popadanými stromami
ne rýchla. Druhý deň sme na kopec Cáb, a potom už
už ,,udreli,, do poriadnych len pohodový zjazd na cyk-

ské sedelo, Kohútka, Malý
Javorník, sedlo Stratenec,
Kasárne a skvelý pivovar
Pod pralesom vo Veľkých
Karloviciach. No kým sme
k nemu prišli, museli sme
prejsť výživných 50 km, no
opäť s krásnymi výhľadmi
na slovenskú aj českú stranu.

lotrasu vedúcu až do Nového Hrozenkova, kde sme boli
ubytovaní.
Tretí deň mal byť oddychový, ale keďže počasie nám
stále prialo a bolo stále
s nami, išli sme podľa pôvodného plánu, ktorý na tento
deň zostavil skúsený cykloturista Miloš Kuník. Zastávky
boli známe dopredu: Papaj-

Štvrtý deň sme zvolili taktiku rozdelenia partie z dôvodu skoršieho odchodu
jednej skupinky, ale ako sa
až neskôr ukázalo, obidve
skupinky najazdili takmer
rovnako, zhruba po 40 km.
Počasie jednoducho stále
prialo a tak potom sa už asi
nikto neponáhľal domov
a využívali sme počasie
do posledeného teplého
lúča.

Foto zdroj: Ivan Opát
-io-

Nočná bajkovačka
V poradí už tretia nočná bajkovačka organizovaná Cykloklubom Nižná mala aj náročnejšiu verziu.
Pred cyklopointom Jama sa v piatok večer zišlo niečo cez 60 nadšencov horskej cyklistiky.
výšľap hore zapila ,,jonťákom,,
ťažšieho
kalibru
a po krátkej pauzičke ich
čakal zjazd dole lyžiarskym svahom až k hnojisku
v Podbieli. Odtiaľ išli kúsok
po ceste, napojili sa na cyklotrasu, ktorá viedla poza
Oravan cez Podbiel do Krivej a odtiaľ už s ľahkosťou
došliapali až do Dlhej.
Pred štartom sa účastníci rozdelili na dva tábory.
Jedna skupina sa vydala
po plánovanej trase miernym kopčekom okolo lyžiarskeho vleku a bývalého
hnojiska, k starému mlynu.
Pokračovali smerom k Oravanu a potom už známou
trasou cez Podbiel do Krivej
a odtiaľ do Dlhej po „skoro
novej“ cyklotrase.

Druhá, asi štrnásťčlenná,
skupina dobrodruhov si
to trošku sťažila. Poriadne
osvetlení vyrazili do tmy najskôr „light“ trasou cez lavičku
okolo tretieho nižnianskeho
potoka a potom nasledoval
ťažší level v podobe stúpania
po novom trailíku smerom
na Prasatín k vysielaču.

Bolo vidieť, že odvážlivci si túto jazdu riadne užili.
V miestnej pizzérii sa nakoniec všetci noční cyklisti z oboch tímov stretli pri
kvalitnej pizzi. Občerstvenie padlo vhod a po krátkej
pauze ich už čakalo spiatočných 15 kilometrov.

V pelotóne si boli opäť
všetci súdržní, nápomocní
Skupinka bikerov si šťastný a ohľaduplní pri sťažených

nočných
podmienkach.
Tam, kde sa to všetko začalo, sa to aj skončilo. Janíčko
z Jamy účastníkov privítal
pečenou klobáskou, jaternicou a vychladeným drinkom.
Spestrením bola aj skupina Posledná šanca, ktorá
hrala známe country šlágre.
Na záver len dodať, že podobné akcie môže Cykloklub Nižná praktizovať
častejšie. Už teraz sa tešíme
na ďalšiu!
Ďakujeme tiež sponzorom
akcie: pohostinstvo JAMA Nižná, pizzeria PAPO - Dlhá
nad Oravou, Cukráreň Arkáda - Dolný Kubín.
Foto zdroj: Rado Vrana
-mvh-

ŠPORT

Vyhodnotenie
najlepších športovcov roka 2018

V piatok 28. júna sa v Kinosále Dome kultúry v Nižnej
odovzdávali ceny najlepším
Športovcom Nižnej za rok
2018. Stretli sa zástupcovia
z 15-tich klubov a oddielov. Spolu bolo ocenených
34 športovcov a nechýbala široká verejnosť. Vyše
hodinovým
programom
sprevádzala večer Daniela
Štecová ktorá na úvod Všetkých privítala a po krátkom
príhovore nasledovalo odovzdávanie cien za účasti
predsedu športovej komisie
Andreja Brčáka a starostu
obce Ing. Jaroslava Rosinu.
Nechýbali úsmevné situácie hlavne pri spovedaní
ocenených moderátorkou
a to hlavne pri odovzdávaní cien za dlhoročnú prácu
v TJ Antonovi Bačovi, Ing.
Ľudovítovi Košíkovi a Antonovi Mikušovskému ktorý
si zaspomínali na začiatky
svojho dlhého pôsobenia
v oblasti športu. Novinkou
tohto ročníka bolo ocenenie Absolútneho športovca
roka ktorým sa stal Florbalista Matúš Medžo. Po
vyhodnotení nasledovalo
malé občerstvenie nielen
pre ocenených a už teraz sa
spoločne tešíme na dalšie
úspechy našich športovcov
v roku 2019.

Sme veľmi radi, že v uplynulom roku 2018 zaznamenali športovci množstvo
cenných úspechov, a preto
im patrí poďakovanie za
ich vzornú reprezentáciu
Obce Nižná. Zvlášť nás teší,
že medzi ocenenými sa objavujú, nielen skúsení a už
ostrieľaní športovci, ale aj
mladí talentovaní, ktorým
sa v tomto roku podarilo
dosiahnuť prvé významné
úspechy v ich športovej kariére. Je to dobrá vizitka pre
všetkých športovcov, funkcionárov a činovníkov, ktorí
sa podieľali na dosiahnutých výsledkoch, a zároveň
prejav uznania, že práca,
ktorú v uplynulom období odviedli prináša svoje
ovocie. Poďakovanie patrí
hlavne Obci Nižná ktorá
nemalou mierou podporuje rozvoj Športu. Budúci rok
bude Šport v Nižnej oslavovať okrúhle jubilejum a
to 70 rokov organizovaného Športu v Nižnej. Športu
zdar!
Ocenený v Jednotlivých Kategóriach.
BEDMINTON
Gregor Skurčák
(kategória do 13r.)
Veľmi snaživý šikovný hráč

V tom istom roku prvýkrát
reprezentoval Tenisový oddiel Nižná v súťaži družstiev
kategórie starších žiakov.
Neskôr v roku 2014 v kategórii dorastencov sa mu
podarilo vyhrať svoj prvý
celoslovenský turnaj triedy
D v Nitre a v roku 2015 pridal ďalší úspech keď vyhral
turnaj triedy C v Trenčíne.
V roku 2016 pridal finálovú
účasť na Majstrovstvách
Stredoslovenského regiónu v Prievidzi. Najlepšie
umiestnenie v slovenskom
rebríčku dorastencov mal
na 16. priečke. V roku 2018
už ako hráč Tenisového oddielu Nižná pomohol družstvu mužov v súťaži družstiev. V mužskej kategórii
v kategórii do 13 rokov, sem pridal ešte ďalšie 4 prventam sa mu podarí poraziť stvá z turnajov.
už aj starších
RTVŠ
Dominika Argalášová
Gabika Píšiová
(kategória do 13r.)
Veľmi dlho sa venuje cvičeTanečnica s raketou v ruke, niu. Každý večer trávi v teloneobsedí, ale na kurte cvični so žienkami. Cvičenie
vie zavariť súperkám, darí ju robí šťastnou a to hlavsa jej v kategórii dievčat ne vtedy, keď vidí výsledky,
do 13 rokov.
že to niekomu pomôže. Je
veľmi veselá, vo svojich voľMarek Argaláš
ných chvíľach sa venuje tu(kategória do 15r.)
ristike.
Je to snaživý hráč, ale málokto si vie tak zapliesť nohy JACHTING
ako on, ale nevadí držíme Miroslav Domiňák
mu palce v kategórii do 4. miesto v pretekoch SP
15 rokov urobil veľký krok KJP, 7. miesto na MSR KJP,
vpred.
celkovo v sezóne odjazdil
17 pretekov.
Daniel Jandura
(kategória do 17r.)
Zdeno Novák
Ako jediný z oddielu si vy- Majster Slovenska v KJP
bojoval účasť na turnaj- za rok 2018 – turistické lode,
och kategórie A najlepších 2.miesto v celkovom hod30 hráčov na Slovensku notení SP, Celkom v sezóne
v kategórii do 17 rokov. Je odjazdil 7 pretekov.
to veľký bojovník a už aj
dospelákov vie ponaháňať CYKLISTITIKA
na hrisku.
Miroslav Šurin
Je členom Cykloklubu NižTENIS
ná od roku 1998. Patrí meJuraj Machunka (Muži)
dzi najaktívnejších cyklistov
Tenis začal hrať ako 9 roč- nášho klubu. Okrem jazdy
ný pod trénerom Jurajom na bicykli sa aktívne zapáBačom, ktorý ho napokon ja aj do organizačnej činviedol ďalších 10 rokov. nosti nášho klubu. Počas
V roku 2011 absolvoval svoj tohto ročníka Okolo Tatier
prvý celoslovenský turnaj. spolupracoval na rozvoze
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batožiny a tiež bol spoluorganizátorom športového
programu. Jeho práca je
príkladom aj pre ostatných
členov nášho Cykloklubu
Nižná.

sieti. Hlavne v závere súťaže prispel svojimi výkonmi
a gólmi k zotrvaniu A-Mužstva v Piatej Lige.
ŠK ORAVAMAN LYŽIARI
Filip Vorek
Za vzorné reprezentovanie Nižnej. Celkovo bol
4 krát na stupňoch víťazov.
Na lyžiarskych pretekoch
o Goralský klobúčik obsadil
vo svojej kategórii 8. miesto
z takmer 100 pretekárov.

FLORBAL
Tomáš Hlavaj
(staršia prípravka)
Najmladší člen klubu a zároveň aj družstva staršej
prípravky, avšak už teraz sa
svojou bojovnosťou a prirodzeným talentom dokáže
vyrovnať ostatným spoluhráčom v každom zápase.
Branislav Matkuliak
(mladší žiaci)
Kapitán
družstva,
veľký bojovník a motivátor
v družstve mladších žiakov.
Takmer 100% účasť na tréningoch, v čom je obrovským vzorom pre ostatných
hráčov. Taktiež bol nominovaný do výberu Stredoslovenského
florbalového
zväzu.
Marcel Nákačka
(dorastenci)
Najlepší strelec na Slovensku, kapitán, motivátor
a srdciar tímu, budúcu sezónu už hráč mužského
Áčka.
Patrik Kozáčik (juniori)
Najväčšie zlepšenie oproti
minulej sezóne, 2. najlepší
strelec juniorov, k jeho prednostiam patrí rýchlosť a sila.
Matúš Medžo
(muži extraliga)
I keď nie je najrýchlejší
na svete, stal sa v dvoch posledných sezónach najlepším strelcom celej extraligy.
Ukazuje tak, že skúsenosti
sú na nezaplatenie a pre
náš tím je na nezaplatenie zase to, že sa rok čo rok
môžeme spoľahnúť, že nás
tento „tichý zabijak“ a asistent kapitána ťahá k najvyšším priečkam.
ATLETIKA
Pavol Jurina
1.miesto na halových majstrovstvách
Slovenska
v Bratislave v skoku do výšky
výkonom 150cm. 1.miesto
na letných majstrovstvách
Slovenska v Michalovciach
v skoku do výšky výkonom
156 cm.
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Matúš Jurina
1.miesto na letných majstrovstvách Slovenska v
Michalovciach v hode kriketovou loptičkou výkonom 59,40m 3.miesto na
halových
majstrovstvách
Slovenska zväzu v skoku do
výšky výkonom 145cm.
STOLNÝ TENIS
Thomas Zumrík
(mladší žiaci)
12 rokov, stolný tenis hráva
od svojich 8 rokov. Pravidelne sa počas roka zúčastňuje Slovenských bodovačiek
v kategórii mladší žiaci. Už
niekoľko krát sa mu podarilo dostať zo skupiny. Počas
minulej sezóny už pravidelne hrával 6.ligu za mužov.
Miroslav Bednár
63 rokov, ikona Nižnianskeho stolného tenisu. Počas
svojej bohatej kariéry hrával nielen najvyššie súťaže
na Slovensku, ale pôsobil aj
v zahraničných ligách. Má
aj bohaté trénerské skúsenosti. V minulosti trénoval
aj Poľskú reprezentáciu
žien s ktorou dosahoval
v Európe veľké úspechy.
Momentálne je stále aktívnym hráčom a v minulej
sezóne ešte hral aj Slovenskú extraligu ako jeden
z najstarších hráčov v súťaži. Tiež aktuálne zastáva
pozíciu hlavného trénera
v našom klube. Taktiež spolu s Tiborom Bednárom
rozbehol trénovanie žiakov
v Nižnej.
Tibor Bednár
37 rokov, po jeho návrate
z USA , kde trénoval reprezentáciu USA, sa nám
podarilo už v prvej sezóne

Ema Kušnierová
Za vzorné reprezentovanie
postúpiť do najvyššej Slo- Nižnej . Celkovo bola 4 krát
venskej súťaže teda do ex- na stupňoch víťazov.
traligy. V prvom ročníku pôsobenia v extralige sa nám MOTOKROS
hlavne jeho zásluhou po- Adam Helík
darilo extraligu pre Nižnú Táto sezóna sa nezačala
udržať aj pre nasledujúcu najlepšie. Na prvom trésezónu. Momentálne spo- ningu v Maďarsku spadol
lu s otcom Mirom rozbehli a zlomil si kľúčnu kosť. To
trénovanie našej mládeže. predĺžilo jeho prípravu na
Taktiež aktuálne pôsobí aj sezónu skoro o dva mesiapri Slovenskej reprezentá- ce. Pomaly sa dostal do formy a s celým týmom ľudí
cii.
čo mu pomáhajú dobehol
čo počas zranenia stratil.
FUTBAL
Podarilo sa mu nazbierať
Filip Žák (mladší žiaci)
Hoci je vekom mladší žiak cenné body, a umiestniť sa
tento rok nastupoval už na popredných miestach
aj za starších žiakov. Ide prí- na medzinárodných pretekladom svojím prístupom koch. V Spišských Vlachoch
k tréningom a je vzorom kde sa jazdil Slovenský Popre ostatných. Veríme že hár (2.najvyššia súťaž) sa
z neho vyrastie další výbor- umiestnil na treťom mieste. Taktiež v Mníšku nad
ný futbalista.
Hnilcom kde sa jazdil regionálny pohár Východ po
Adrián Furťo (starší žiaci)
Obranca, ktorý pravidelne dvoch pádoch prišiel na
nastupuje za starších žia- peknom treťom mieste.
kov a svojím výkonom patrí Za úspechy vďačí všetkým
k oporám zadných radov. ktorý ho podporujú či už
Niekoľko krát nastúpil už aj Pánovi Starostovi, rodine,
trénerovi a aj všetkým, ktorí
v kategórii Dorastu.
priložili ruku k dielu.
Dávid Belopotočan
(dorast)
Momentálne patrí k najlepším hráčom zadných
radov. Na striedavom štarte nastupuje aj v tretej lige
dorastencov za Dlhú. Zodpovedný prístup k zápasom a tréningom by mohol
z neho za krátky čas spraviť
platného hráča A Mužstva.

OKST TURISTI
Ján Jurina
Ocenenie si zaslúži za obetavú prácu pre KST Nižná.
Je správca turistickej chaty
Látaná, o ktorú sa vzorne
stará. Za jeho prevádzkovania došlo k obnove vnútorných priestorov ale aj okolia
chaty. Je to namáhavá práMatúš Lajčin (A - Mužstvo) ca, už len preto, že na chatu
Kreatívny stredný zálož- treba všetko vyniesť.
ník, ktorý patrí roky k oporám. Jeho silnou zbraňou Darina Feriancová
je prehľad v hre, ale hlavne Patrí medzi organizátorky
priame kopy, po ktorých rôznych túr. Hlavne zabezlopta skoro vždy končí v pečovanie účasti členov
na celoslovenských zim-

ŠPORT
ných ale aj cyklo zrazov KST,
na ktorých patria jej členovia medzi najväčšie skupiny
v rámci Slovenska.

dza, cyklistika sa stali pre
učiteľa Mgr. Miroslava Mišíka jeho celoživotnou záľubou avšak na Celoslovenských pretekoch ktoré sa
JDS- Jednota dôchodcov konali v Nižnej si vybojoval
Slovenska
1. miesto v kategórii mužov
Mária Šebová
vo veku 60 – 69 r.
Na Marcovom podujatí JDS
ktoré sa konalo v Nižnej ŠPORTOVÁ STREĽBA
za účasti lyžiarov z celého Július Murár
Slovenska si
vybojovala Je členom seniorskej rev kategórii Celoslovenské prezentácie SR v športopreteky Žien v slalome vej streľbe. V roku 2018 bol
nominovaný na 34-té Me1. miesto.
dzinárodné
majstrovstva
SR Seniorov v Športovej
Mgr. Miroslav Mišík
Hlavne vytrvalostná chô- Streľbe pre rok 2018 kde sa

v disciplíne vzduchová puška umiestnil na 2. mieste. Majstrovstvá sa konali
v Športovom Streleckom
Areáli PRIBELICIACH.
ZA DLHOROČNÚ PRÁCU
Anton Bača
Za dlhoročnú prácu ako
tajomník v Telovýchovnej Jednote Nižná, za jeho
zodpovedný prístup k povinnostiam, svojim optimizmom a úsmevom rozdáva pokoj, pohodu, radosť
zo život a vie aj pokarhať ale
aj milo prekvapiť.

Ing. Ľudovít Košík
Dlhoročný spolupracovník
v TJ, ktorý vie poradiť a pomôcť keď treba, ďakujeme
mu za jeho spravodlivé rozhodnutia, aby každý dostal
to čo mu patrí.
Anton Mikušovský
Jemu patrí ocenenie za celoročnú starostlivosť najmä o chatku TJ, v lete sa
stará aby bolo pokosené,
a v zime zas aby bol odhrabaný sneh a ľad.
-ab-

STAREK TRANSPORT NINJACUP 2019
V dňoch 11. až 13. júla sa na
futbalovom štadióne uskutočnil už štvrtý ročník turnaja Ninjacup.
Ninjacup - turnaj a zábava
pod holým nebom patrí
medzi jedinečné turnaje.
Na jednom mieste spojil
dva rôzne športy a to Futbal
a Florbal to všetko na futbalovom štadióne v Nižnej.
Mottom turnaja je: „Ninja
si vždy vyberie ťažšiu cestu“. Treba byť všestranný,
nakoľko tím prihlásený do
turnaja sa musí zúčastniť
obidvoch športov. V konečnom zúčtovaní môže tím
vyhrať futbalovú, alebo florbalovú časť turnaja zvlášť,
ale celkovým víťazom Ninjacup-u sa stáva tím, ktorý
nazbiera v súčte obidvoch
športov najviac bodov. Ninjacup-u sa môžu zúčastniť
hráči straší ako 16 rokov.
Pre hráčov mladších ako
16 rokov býva deň pred začiatkom hlavného turnaja
Ninjacup Junior. Mužstvá
môžu byť miešané, čiže sa
turnaja môžu zúčastniť aj
dievčatá.
Každoročne sa turnaj teší
čoraz väčšej obľube. Na už
štvrtý ročník sa prihlásilo
celkovo 17 mužstiev. Novinkou tohto ročníka bolo
odohratie florbalovej časti
pod Veľkým stanom. Trojdňový maratón odštartovali vo Štvrtok 11.7.2019 Juniori

3. TJ Olympic Šútovo
4. Old Stars
5. Majstri
6. Koniferum lunctus
7. Pupkáči
8. Starek Transport
9. Nealko
10.Lemon team
11. Mix team
12. Pušky

Spoločná fotografia po turnaji. Foto zdroj: Šimon Abík

do 15 rokov z prvenstva nakoniec sa tešil tím BLACK
and WHITE. Najužitočnejším hráčom sa stal Adrián
Záhora.
Konečné poradie Juniori:
1. Black & White
2. FC Umelá
3. Sršni
4. Dreváci
5. U Šimánka
Najužitočnejší hráč: Adrián
Záhora.

skóre. Z celkového prvenstva sa tešilo Koniferum
Lunctus, ktorého tím tvorili hráči FBK Nižná. Najužitočnejším hráčom sa stal
Tomáš Reguly z víťazného
Koniferum.
Konečné poradie Seniori:
1. Koniferum Lunctus (19b)
2. SSC Neopil (19b)
3. TJ Olympic Šútovo (19b)
4. Zajstri (18b)
5. Starek Transport (16b)
6. SSC Opil (15b)
7. Old Stars (15b)
8. Pupkáči (13b)
9. Nealko (9b)
10.Lemon team (7b)
11. Pušky (3b)
12. Mix team (3b)

Kategória dospelých si
rozložila športové výkony
do dvoch dní, Piatok a Sobota. Najlepšie futbalové
umenie predviedlo mužstvo SSC Opil, vo florbale triumfovalo Koniferum Lunctus. V súčte oboch športov
nastala zaujímavá situácia. Futbal poradie:
Traja najlepší mali zhodne 1. SSC Opil
po 19 bodov. Rozhodlo teda 2. SSC Neopil

Florbal poradie:
1. Koniferum lunctus
2. Starek transport
3. Majstri
4. TJ Olympic Šútovo
5. SSC Neopil
6. Pupkáči
7. Old Stars
8. Nealko
9. Lemon team
10.SCC Opil
11. Pušky
12. Mix team
Individuálne Ocenenia:
Najlepší brankár florbal:
Marek Žuffa
Najlepší brankár futbal:
Matej Lajš
Najužitočnejší hráč:
Tomáš Reguly
“Žiť športom je krásne ale
podať pri ňom pomocnú
ruku je ešte krajšie“
Ninjacup má aj benefičný
charakter. Tento rok sme
sa rozhodli pomôcť rodine
Mäsiarovej z Oravskej Lesnej, ktorá sa stará o tri detičky vo veku 14,10 a 4 roky.
Štvrtá dcérka im v mladom
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pravená zábava. Ročník
2019 bol v znamení Revival
hudobného večera. Kapely,
ktoré sa predstavili v Nižnej
boli Česká U2 Desire Revival a slovenské zoskupenie
Queen show.

turnaja. Taktiež nemôžeme zabudnúť na všetkých
sponzorov, hlavne firmu
Starek Transport a Obec
Nižnú. Poďakovanie patrí
aj Technickým Službám
za ústretovosť. Samozrejme
všetkých pozývame
Na záver sa treba poďako- na 5.ročník, ktorý sa uskuvať tímu vyše 40-tich ľudí, toční 25.6 až 27.6. 2020.
ktorí sa starali počas ce-ablých troch dní o pohodu
a bezproblémový priebeh
U2 Desire Revival sa za 18 rokov svojho pôsobenia podľa ohlasu
a spokojnosti fanúšikov, hudobných agentúr a ich klientov právom radí k najlepším európskym U2 revivalom. Vznikli v roku 2001
a tvoria ho samí ostrieľaní muzikanti. Koncertujú po celej Českej
republike, v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Rakúsku, Poľsku
a na Slovensku. Hrávajú na domácich a zahraničných festivaloch.
Foto zdroj: Šimon Abík.

veku zomrela. Matka je
na rodičovskej dovolenke
a otec pracuje ako stavebný robotník, i napriek tomu
že má závažné ochorenia.
Na tele sa mu tvoria nezhubné útvary, ktoré mu
však spôsobujú veľké bolesti a problémy pri každodennom živote. Má ich
na tele viac ako 50.

čas celého turnaja do krabičky kde bolo priložené aj
číslo účtu. Veľké gesto spravili najmä hráči víťazného
KONIFERUM
LUNCTUS
ktorí venovali prize money
vo výške 100 eur pre víťaza
turnaja spomínanej rodine.
Na záver zábava
pod holým nebom.

Nielen hráči ale aj diváci Každoročne
je
nielen
mali možnosť prispieť po- pre účastníkov turnaja pri-

Hudobné zoskupenie Queenshow prezentuje legendárnu Britskú skupinu Queen, ktorá zožala za posledné obdobie enormný
úspech aj vďaka filmu Bohemian Rhapsody. Queenshow predviedlo v Nižnej výborné predstavenie. Foto zdroj: Šimon Abík.

Nižnianski futbaloví internacionáli

10. augusta sa mužstvo Internacionali Nižná zúčastnili na turnaji
v Istebnom. Zo siedmich prihlásených mužstiev skončili za mužstvom Bielsko Biala na krásnom 2 mieste. Vrámci celej Oravskej
súťaže skončili Nižnianskí futbalisti ako nováčikovia na 7 mieste.

Nižnú reprezentovali: tréner Brčák A, Šeling R, Dedinský, Púčať,
Rošťák M, Obtulovič, Gracák, Kuboš, Šeling Ľ, Ľabdik, Boďa, Žák,
Puzúr, Gavula, Rošťak, Vasek, Ružbacký, Nakačka, Bažik, Kratoň,
Kachút, Šroba, Degan, Brčák M, Florek

Mužstvo

Z
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P

Góly

Body

1. Or. Jasenica

16

12

2

2

67:19

38

7. Nižná

16

5

1

10

29:51

16

2. Istebné

16

11

3

2

60:26

36

8. Or. Podzámok

16

3

2

11

27:52

11

3. Námestovo

16

11

1

4

68:48

34

9. Trstená

16

2

0

14

19:66

6

4. Breza

16

9

2

5

34:27

29

5. Tvrdošín

16

7

1

8

35:32

22

Najlepší strelci: 1) Michna Vladimír, Istebné, 18 gólov, 2) Koleják
Mário, Or. Jasenica, 16 gólov, 3) Zenčík Patrik, Námestovo, 13 gólov.

6. Zuberec

16

5

2

9

31:49

17

Ďakujeme firme Kurier 123 za finančnú podporu.

POZÝVAME

NIŽNIANSKY ADVENTNÝ VENIEC

MIKULÁŠSKE VRECÚŠKO

1. december 2019 o 14:00
pred Obecným úradom v Nižnej

5. december 2019
Kinosála Domu kultúry v Nižnej

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ

KLOBÁSKOVÁ SÚTAŽ

8. december 2019
Kinosála Domu kultúry v Nižnej

14. december 2019
pohostinstvo Mak

ORAVSKÉ VIANOCE V NIŽNEJ SPOJENÉ
S VIANOČNÝMI TRHMI
15. december 2019
Domu kultúry v Nižnej

VIANOČNÁ ZÁBAVA - FERČOHRA

TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA OSTRAŽICU

OBECNÝ PLES

6. január 2020
Ostražica

17. január 2020
Rotunda

S BROKOVNICOU NA MANŽELA
(divadelné predstavenie)
19. január 2020
Kinosála Domu kultúry v Nižnej

PAFKOVÁ

27. december 2019
Rotunda

8. február 2020

SENIOR PLES

FARSKÝ PLES

14. február 2020
Rotunda

21. február 2020
Rotunda

Zmena termínov je vyhradená.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spoločenská rubrika občanov Nižnej a Zemianskej Dediny od 21. mája 2019 do 22.novembra 2019.
Narodenie detí

Zomrelí občania

Bakoš Andrej
Bolibruchová Magdaléna
Brimusová Nela
Fabian Matej
Hajduk Jozef
Jandík Oliver
Kajanová Júlia
Kováčiková Lýdia
Kristová Karin
Kršák Šimon
Kubicová Karolína
Mrva Kristián

Muchová Tímea
Ondrášiková Vivien
Polťáková Michaela
Surovcová Jasmína
Tomčíková Eliška
Vojtašáková Terézia
Vrábľová Lilien
Zemančíková Miriam
Žuffová Noemi Sára
Adam Gibala
Elisa Karlsen
Zarra Vrábová

Uzavretie manželstva
Marcel Ondrášik –
Martin Tomčík –
Martin Hodničák –
Marek Varga –
Martin Sloboda –
Ján Pastucha –
Lukáš Ferenčík –
Pavol Tuka, Ing. –

Lenka Klimeková
Zuzana Rosinová
Mária Rendeková
Lucia Laššáková
Monika Tuková, Mgr.
Daša Čuchorová, Mgr.
Barbora Domiňáková
Katarína Regulyová, Ing.

Jubilanti
55 roční
Bachan Róbert, Ing.
Dedinská Oľga
Dedinský Vladimír
Hujo Ľubomír
Kubala Alojz
Lališ Jozef
Prát Richard
Suran Rudolf, Mgr.
Šaligová Mária
Šula Peter
Tomagová Helena
Tuková Viera, Mgr.
Vasek Ján
Vlčáková Júlia
Vodička Anton

Vanderková Alena, Ing.
Vilčinská Anna, MUDr.
Vilčinský Eduard
Záborský Ján
Záhorcová Elena
Žáková Valéria

60 roční
Brna Jaroslav
Čuchor Štefan
Dedinská Oľga
Hlušková Oľga
Kičin Ján
Knižacký Ján
Komová Lada
Kováčiková Mária, Ing.
Kratoň Alojz
Labdíková Štefánia
Lovaštíková Anna
Melníková Mária
Nákačková Marta, Ing.
Paškajová Anna
Poláčik Peter, RNDr.
Rašková Valéria

65 roční
Branický Jozef
Černý František, Ing.
Dlugoš Milan
Domagala Stanislav
Ďubašáková Oľga
Fartel Rudolf
Gibalová Eva
Gogoláková Valéria
Judiaková Viktória
Kachút Milan
Karpitová Eva
Katrenčík Milan
Kucej Jozef
Medveďová Anna, Ing.
Moresová Antónia, Ing.
Petričko Dušan, Ing.
Pribylinec Vladimír, MUDr.
Socháňová Veronika
Štecová Mária
Taraj Martin
Tuka Jozef
Veselá Ilona
Vrzguľa Ján
Záhorcová Helena
Žatková Daniela
Žmiják Alojz

Jaroslav Repel
Eduard Dedinský
Anna Froleková
Ružena Hlavajová
Mária Škripalová
Vojtech Porubský
Mária Petričková
Mária Žuffová
Jozefa Ružbacká

František Hulej –
Benedikt Kičin –
Pavol Žuffa –
Šimon Abík –
Martin Šafr –
Tomáš Hruška –
Ivan Koštial –
Rudolf Nadányi –
Maroš Garabáš –
Lukáš Kotuľ –

Miroslav Zeman
Irena Kubalová
Anastázia Janečková
Paulína Grigová
Marián Brunčák
Cecília Gloneková
Ľudovít Kuboš
Jozef Žuffa

Martina Dulková
Gabriela Mišíková
Alžbeta Tuková, Bc.
Lucia Mištinová, Mgr.
Kristína Kováliková
Lucia Kubošová
Simona Repelová
Mária Švecová
Michaela Žuffová
Katarína Vaseková

Žuffa Anton
Žuffa Jozef

Zsabka Štefan
Zumrík Vladimír

70 roční
Belopotočanová Mária
Fuček Ján
Hučalová Albína
Kajan Peter
Kolena Jozef
Masný Peter, Ing.
Obrimčáková Anastázia
Ševčík Anton
Ťapajna Tomáš, Ing.
Trnka Ján, Mgr.
Venglarčík Dušan, Ing.
Vojtek Ján
Záhorec Ján
Zumríková Dagmar
Žuffa Ján

80 roční
Bačová Mária
Jakubovičová Mária
Kollárová Eva, Prof.PhDr.
Korčuška Anton
Košík Ľudovít
Mikulášek Jozef
Pavlova Helena
Šula Ondrej
Švecová Edita
Tuková Anna

75 rroční
Belopotočanová Mária
Bučková Kristína
Dedinská Helena
Glutová Marta
Hučalová Mária
Krkošková Jana
Lovasová Anna
Marciňáková Valéria, Mgr.
Mišík Ján, Ing.
Pazúrik Alojz, Ing.
Perutková Angela
Piechočák Ladislav
Staššáková Štefánia
Šangalová Terézia
Vaseková Antónia
VasekovaBernardina

85 roční
Kordiaková Angela
Lukáčik Eduard
Stančíková Antónia
Šrobová Margita
Tokárová Apolónia
Žuffa František
90 roční
Dedinská Angela
Gracáková Jozefa
Regulyová Anna
91 roční
Kristofčáková Mária
Kubinec Cyril
Žuffová Štefánia
95 ročná
Suchánková Blažena

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
Keď ruský básnik Alexander Sergejevič Puškin (1799 – 1847) začal písať básne, rád predčítaval svoje výtvory

priateľom.
StaloAlexander
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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 1/2019 je: „Nespokojný človek je smutný, aj keď oplýva bohatstvom.“
Výhercom sa stala: Jana Chorvátová z Nižnej. Gratulujeme!
sefredaktor@nizna.sk

www.nizna.sk FB: Kultúra Nižná

!
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