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Okolo Tatier oslávilo 50-tku. Na okrúhle výročie sa do sedla bycikla posadila viac ako tisícka cyklistov.
Nižná ich odprevádzala bohatým kultúrnym programom. Viac na str. 31.

Rozvoniaval Nižniansky kotlík

16. ročná Anna vyhrala
Miss Reneta

Nižnej vyhrával Olympic

Amatérski kuchári si opäť merali
svoje sily vo varení guláša. Ten
najlepší sa snažilo pripraviť 26
tímov. Nechýbala dobrá hudba,
ale predovšetkým veselá atmosféra a štedrá ochutnávka.

Do súťaže sa zapojila len tak, na
poslednú chvíľku. Medzi vecami
našla pozvánku na miss krásy,
ktorú je dala učiteľka. Nakoniec
sympatáčka Anna získala cenu
fotografie.

Hornooravské rockové festivaly
spoločne slávili výročia. Aj preto pripravili ich organzátori veľkú
dávku hudby. Ťahačom bol Olympic. Stretlo sa na ňom takmer 4-tisíc ľudí.
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Kedysi obecná pýcha... a takto vyzerá
plaváreň dnes
Plaváreň ktorú naši rodičia stavali počas brigád, cez pracovné soboty a v „akcii Z“. Ešte v roku 2013 sa tu aktívne plávalo.
Využívali ju ľudia zo širokého okolia. Dnes už môžeme len nostalgicky spomínať.
Čo s chátrajúcou, ba až zdevastovanou plavárňou...?

-sb-
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Milí čitatelia,
Zvyknúť si?
Tornádo na slovensko-rakúskych hraniciach? Čo to na nás príroda chystá?
Klimatológovia nás presviedčajú, že čas tradičných ročných období
sa pominul a my si budeme musieť zvykať. A asi aj zvykneme.
Veď ľudstvo prežilo aj dobu ľadovú.
Lenže nevybuchujú iba sopky, ale aj bomby na uliciach miest. Nenávisť sa šíri
ako mor a plodí zase len nenávisť. A „hovoriace hlavy“ v televízore nás presviedčajú, aby sme si zvykali. Ako keby vojny, terorizmus, rinčanie zbraní boli
akousi prírodnou katastrofou.
Tak na toto si zvykať nemienim. Nebudem považovať za prírodný úkaz
neochotu dohovoriť sa, neschopnosť riešiť problémy, hlúposť
a bezcharakternosť falošných prorokov, zatajovanie pravdy, lož, vymývanie
mozgov, manipuláciu. Vraj už pravda nie je dôležitá, dôležité je to, čo sa podarí
verejnosti vtlačiť do hláv.
Všimnite si napríklad rafinovaný výber informácií. Keď Jano v krčme ovalí Miša
stoličkou a ten mu dá facku, noviny, rozhlas, televízia nám oznámia, že hnusný
Mišo surovo zaútočil na chudáčika Jana. A je to!
Zmierime sa teda s tornádami, búrkami, výkyvmi teploty, krúpami veľkými ako
tenisové loptičky, ale v žiadnom prípade si nezvykajme na násilie, nenávisť,
surovosť, zlo, lož. Aj Hitlerov propagandista doktor Goebbels
bol presvedčený, že stokrát opakovaná lož sa stane pravdou.
Spomeňte si však a to, ako skončil.
-jb-

Milí spoluobčania!
V snahe zlepšiť naše spoločné obecné noviny vás vyzývame, aby ste sa
zapájali do ich tvorby. Nižnianske ozveny sú hlavne o nás a pre nás, preto
radi uverejníme vaše podnety, postrehy, články či inú tvorbu. Príspevky zasielajte na sefredaktor@nizna.sk.
Podmienky uverejnenia príspevkov: text s nadpisom a podpisom v dokumente word, originálne obrázky (formát jpg) z fotoaparátu, prípadne mobilného zariadenia v prílohe bez úprav a zmenšovania s kvalitou minimálne
1MG. Samovytvorené plagáty a pozvánky v súbore PDF. Kto by mal zároveň
chuť prispievať pravidelne do novín a chcel by sa zúčastňovať na ich celkovej tvorbe, nech nás kontaktuje.
Uzávierka príspevkov do najbližšieho čísla je 15. 9. 2017, po tomto termíne
nebude možné prijať vaše príspevky.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
Upozornenie!
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy článkov a príspevkov, v ktorých sa
vyskytujú vulgárne slová, osočujúce údaje, gramatické chyby a nezaručuje
uverejnenie neaktuálnych článkov, informácií
a nekvalitných fotografií.

-rr-

NA TELO STAROSTU
...odpovede starostu obce na otázky občanov. Reakcie a názory k najdôležitejším udalostiam štvrťroka. V tomto čísle
o potenciálnej výstavbe zimného štadióna, vyjadrenie k revitalizáci súčasného štadióna a jeho okolia či o nezákonnom
výrube v Magure a iné.
Chcel by som sa opýtať,
čo bol dôvod, prečo Nižná
ustúpila od zámeru podieľať sa na výstavbe zimného
štadióna, ktorý chcel u nás
vybudovať Slovenský zväz
ľadového hokeja? V tlačových médiách odznelo, že
tým dôvodom mal byť nesúhlas obce vykonať archeologický prieskum. Bol by som
rád, keby ste nám poskytli
bližšie informácie.
Oslovených samospráv bolo
okolo 150. Nižná nebola
oslovená SZĽH na výstavbu
hokejovej haly. Po dohode
s poslancami sme ale my
oslovili SZĽH, aby aj nás oslovili a na poslednú chvíľu sme
žiadosť poslali aj s príslušnými dokumentmi. Ponúkli sme
priestory okolo plavárne, ale
hlavne priestor na parkovisku
za tržnicou. Oni nás potom
dodatočne požiadali, aby
sme v danom priestore urobili archeologický prieskum.
Keby sme mali všetko odsúhlasené a v rámci stavebného konania by podľa požiadavky stavebného úradu
v nadväznosti na požiadavku kompetentných orgánov
(pamiatkarov) vznikla táto
potreba, tak by sme urobili
aj archeologický prieskum.
Všetko je však iba ako holub
na streche, trošku viac spopularizované a reklama výstavby hokejových hál predčí
skutočné možnosti SĽZH.
Do toho v nemalej miere
zasahuje vnútorný politický boj SĽZH. Mesto Trstená
bolo oslovené a je niekoľko
rokov pripravené na takúto

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

Obec sa prihlásila do budovania cyklotrasy okolo Tatier.
investíciu. Podľa posledných
informácií by mohla byť Trstená zaradená do pilotného
projektu troch hál na celom Slovensku. Nižná by ani
s mimoriadne drahým archeologickým prieskumom
asi nemala šancu. Možno by
nám ostalo draho rozkopané
parkovisko, a ako som na začiatku spomenul, aj ten holub
na streche v podobe akýchsi
„predvolebných“ a nesplniteľných sľubov. Ale problém
tohto projektu nie je „len“
v archeologickom prieskume. Pred výstavbou a počas nej, ale aj pri prevádzke hokejovej haly nastanú
podstatne väčšie problémy,
ktoré by asi naša obec jednoducho „nezatiahla“. Preto
sme ďalej v našej aktivite na
výstavbu hokejovej haly nepokračovali.
Viacerých občanov trápila
zablatená cesta na Vintiške.
Upozorňovali na jej bezodplatné ničenie. Kto za touto
aktivitou stál? Šlo aj o nezákonný výrub v oblasti Magury?
Na znečistenú cestu v tejto
lokalite podávali sťažnosti občania na Obecný úrad,
ako aj mne osobne telefonicky. Údajne sa toho mali
dopustiť naši urbáristi, aby
som s nimi urobil poriadky. Veď kto iný!? Šetrením
sme zistili, že sa nejedná

o urbár, ale ťažbu a následný vývoz, ktorý prevádzkujú
súkromné osoby. Obec ako
prvostupňový orgán štátnej
správy, príslušný na konanie
vo veciach ochrany prírody,
začala šetrenie. Zistili sme,
že sa dokonca jednalo o nelegálny výrub a zvoz dreva.
Všetko, čo sme zistili, sme
zároveň postúpili na doriešenie Okresnému úradu v Tvrdošíne. Tu treba povedať, že
sa stalo nepísaným pravidlom, že za všetkým, čo je zlé
v našich lesoch, hľadaj urbár.
Nie je tomu tak a už vôbec
nie v niektorých posledných
prípadoch „podivného“ výrubu a zvozu dreva z lesov
v nižnianskom a zemianskom
katastri. V podstate asi nejde o typickú krádež, ale o
nesplnenie zákonných podmienok pri ťažbe dreva súkromnými vlastníkmi. A toto je
podstatné. Keď si súkromník
splní svoje povinnosti, tak
sa nemôže stať, že pri ťažbe
dreva nedá do poriadku vyťažený priestor (na to je upozornený v rozhodnutí obce) a
nezničí cestu zvozom dreva
v nepriaznivom počasí alebo
neodborne (tiež je na to upozornený v rozhodnutí obce).
Ak však aj napriek tomu dôjde ku škodám na stromoch
a cestách, tak je majiteľ
(žiadateľ) povinný dať veci
do pôvodného stavu na svoje
náklady. Nechceme nikoho
kriminalizovať, ako to robia

už aj naše média. Obec je tu
hlavne na ochranu životného
prostredia a tým aj ochranu
majetku v lesoch v našich katastroch. Apelujem preto na
vlastníkov a tým aj žiadateľov o vypílenie stromov, aby
dbali na plnenie svojich povinností a nezmyselne sa im
nevyhýbali.
Môžete nám priblížiť zámer
s novou cyklotrasou cez Nižnú?
Obec sa prihlásila do tretej
etapy budovania cyklotrasy okolo Tatier. Je to pomerne odvážny počin, lebo
do konca septembra musíme mať spracovanú projektovú dokumentáciu aj
s právoplatným stavebným
povolením. Najväčší problém
bude ako vo väčšine prípadov s majetkovým vysporiadaním. Dúfam, že súčasní
vlastníci, tak ako predbežne
na spoločnom stretnutí deklarovali podporu tohto projektu, dodržia svoj prísľub.
Jedná sa o trasu po zvršku
hrádze od Tesly po koniec
hrádze pri Podbieli. Táto musí
spĺňať prísnejšie kritériá, a to
napríklad 3 - metrovú šírku
a musí byť taká pevná, aby
po nej mohla prechádzať
technika na údržbu koryta rieky a samotnej hrádze.
Do projektu vložíme aj verejné osvetlenie celej trasy.
Osobne som mal záujem
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Oprava mosta môže odhadom trvať aj tri roky. Náhradné premostenie sa začne budovať najskôr na konci
tohto roka. Vľavo: aktuálna situácia na moste, vpravo: vizualizácia nového mosta.

„Rockové leto v Nižnej zviditeľnilo našu obec.“
priložiť aj parkovacie miesta
okolo štadióna. Hneď na to
aj rekonštrukciu budovy štadióna so štandardným turistickým ubytovaním. Ale tento
projekt je zatiaľ neistý.
Ako to vyzerá s rekonštrukciou mosta? Kedy sa dočkáme nového mosta alebo
aspoň náhradného premostenia?
Veľmi veľa sa medializuje,
rozpráva a píše, ale na to,
že je v Nižnej vyhlásená mimoriadna situácia, z dôvodu
havarijného stavu mosta, sa
podľa mňa koná veľmi pomaly. Základné parametre
sú už verejne známe. Predpokladaná hodnota opravy
mosta aj s náhradným premostením je nad 10 mil. eur.

Zhotoviteľ by mal opraviť
most za 16 mesiacov. Reálne, keď bude ukončené
riadne verejné obstarávanie,
a ak ho nikto opäť nenapadne, tak sa začne budovať náhradné premostenie najskôr
na konci tohto roka (trvať to
bude možno 3-4 mesiace),
to je už viac ako rok preč.
Potom sa bude opravovať
most do 16 mesiacov (myslím, že realita je 18 mesiacov
a do toho ešte zima). Spolu to bude možno aj 3 roky.
Na budúci rok sa začne rekonštrukcia cesty z Habovky
do Oravíc, čiže doprava bude
odklonená cez Nižnú. Ak by
sa nám nepodarilo vyrokovať dvojpruhové náhradné premostenie, tak by to
pre
Nižnú
znamenalo neuveriteľné problémy

na veľmi dlhú dobu. Je aj
druhá možnosť, ktorá je na
stole už takmer od vyhlásenia mimoriadnej situácie. A tou je za 3-4 týždne postaviť dvojpruhové
náhradné premostenie a
do 10 mesiacov postaviť nový
oblúkový most. Cena spolu je
6,5 mil. eur, čo je skoro o polovicu lacnejšie, ako je predpokladaná hodnota zákazky.
Nové verejné obstarávanie
je vyhlásené na odstránenie havarijného stavu mosta
v súlade s tzv. žltým FIDICOM. To znamená, že je tu
daná aj možnosť novej projektovej dokumentácie a
tým možnosť stavať úplne
nový most a nezabávať sa
s opravou starého mosta,
po ktorom by nám ostal zas
len opravený, ale starý most.
Keby sme sa na Slovensku
nehrali na „transparentných“,
nevymýšľali hlúpe zákony,
ako je napríklad aj zákon
o verejnom obstarávaní, a
rozmýšľali hlavou a nie vreckami, tak sme už teraz mohli
jazdiť cez dva pruhy, na konci tohto roka by sme strihali
pásku na novom moste a ostalo by nám ešte pár miliónov
eur na opravu ciest alebo pokračovanie výstavby R3.
Rockové leto. Spájali sa
s ním petície - občania sťažujúci sa napríklad na hluk.

Čo poviete na priebeh akcie?
Podľa mňa bolo toto podujatie profesionálne zvládnuté. V obci bol dodržaný
primeraný poriadok. Podľa
hlavného organizátora tam
bolo okolo 4.500 účastníkov.
Bola to asi najväčšia účasť
občanov na kultúrnej akcii
v Nižnej. Stretol som tam ľudí
po 20-30 rokoch. Po dlhej
dobe som sa necítil najstarší
na podujatí. Hlavnou skupinou boli ľudia okolo 60-tky.
Celá akcia výrazným spôsobom zviditeľnila našu obec.
Nezanedbateľný je benefičný efekt celého podujatia.
Do budúcnosti sa chceme
uberať trochu viac cestou
„pesničkárov“, aby si ľudia
mohli zaspievať s účinkujúcimi. S veľkou pravdepodobnosťou celé podujatie
časovo skrátime (nie dlhšie
ako do polnoci). Táto akcia
by mala dávať priestor aj začínajúcim skupinám. Budeme však dbať na kvalitu
a nie na množstvo kapiel.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
k zdarnému priebehu Rockového leta v Nižnej, patrí uznanie a vďaka.

Pokračovanie na str. 6

NA TELO STAROSTU
Na internete sa objavili prezentácie revitalizácie štadióna, okolia štadióna a aj
výstavby garáží a parkovísk
v danom priestore. Ako to
s realizáciou uvedených zámerov vyzerá?

dernejšie a členitejšie. Bude
tam využitý gabiónový plot,
betón, železo, ale i nové
stromoradie, resp. živý plot
zo smrekov. Celý priestor
bude konečne dôstojným
vstupom do Nižnej. Využijem tento priestor aj na akúsi
odpoveď na anonymnú petíciu, ktorá bola doručená
na obec. Odpoveď je písaná
trošku stroho, ale pisatelia
petície sa dozvedia to, čo
požadovali.

V mojich volebných programoch sú tieto aktivity spomenuté. V priebehu niekoľkých rokov naši občania
vo voľbách dali takýmto
smelým plánom zelenú.
Vytvorili sme nový územný
plán obce, ktorý to potvrdzu- Vec: Odpoveď na list „vlastje. Následne sa vytvoril nový níkov garáží“.
plán rozvoja obce. Všetky
tieto dokumenty dávajú ze- Aby nevznikala neodborlenú revitalizácii uvedených ná iniciatíva anonymných
priestorov spôsobom, aký je občanov, ktorí na základe
naznačený prezentáciami, nedostatočných informácií
resp. štúdiami uvedenými na iniciujú sťažnosti, ktoré sú
internete. Obidve štúdie vy- kontraproduktívne verejnépracovali odborne spôsobilé mu záujmu, Vám dávame
osoby, jedna z neďalekého nasledovné vysvetlenie:
Tvrdošína a jedna priamo
z Nižnej. Mne osobne sa Dňa 19.5. 2016 bol na Obecpo viacerých úpravách a ný úrad v Nižnej zaslaný list
konzultáciách s odborníkmi vo veci „stavba garáží“, ktorý
veľmi páčia. Obec za revita- je podpísaný 12-timi údajnýlizáciu v časti garáži nemusí mi vlastníkmi garáží. Nevedplatiť, nemusí sa starať o ne- no ktorými, nakoľko nie sú
prívetivý vzhľad rigolu a sú- uvedené identifikačné údačasných garáží. Naopak, za- je, ktoré by legalizovali podbezpečí ich proti viditeľnému net a mohla im byť oficiálne
zosuvu a následnému roz- zaslaná odpoveď.
padu. Dostaneme zaplatené
za rigol, budeme mať vypra- V liste nemenovaní vlastcovanú stavebnú dokumen- níci garáží a pozemkov,
táciu na stavebné povolenie podávajú sťažnosť a vya stavebné povolenie na re- jadrujú nesúhlas s výstavvitalizáciu celého priestoru bou garáží na základe
v hodnote cca 17.000 eur. informácie
uverejnenej
K tomu získame dve nové v obecnom časopise v obgaráže grátis. K vytvoreniu dobí máj 2016.
parkovacích miest môže
prispieť aj projekt cyklotrasy Okrem nesúhlasu podávajú
okolo Tatier, ale musíme mať pripomienky, ktoré sú podľa
do septembra stavebné po- ich názoru hlavným dôvovolenie. Za pokus to určite dom sťažnosti.
stojí. K vybudovaniu parkovacích miest prispejú súk- Citujeme:
romníci - majitelia penziónov a hotelov. Za Armanom 1. Pripravovaná výstavba
by mali vzniknúť parkovacie garáži nad vodným tokom
miesta pre autobusy, jeho nie je zahrnutá v schváleklientov, ale aj zamestnan- nom Územnom pláne obce
cov (na náklady hotelié- zo dňa 02.10. 2014 /zvera s požehnaním obce). Tu rejnený a prístupný obsa vytvorí aj nový chodník čanom na úradnej tabuli
od parkoviska pred Arma- pred obecným úradom/.
nom v smere ku štadiónu.
Naši občania prídu k novým 2. Terajší vlastníci pozemgarážam a novým parkova- kov a garáží neboli inforcím miestam. Pri štadióne movaní
a
oboznámení
sa bude parkovať tak, ako so zámerom a podmienkasa na dnešnú dobu patrí, mi výstavby nových garáží,
teda na parkovisku a nie pričom by mali byť účastna chodníku. Samotný šta- níkmi územného konania aj
dión bude oplotený nie fyzické osoby: ktoré majú
plechom, ale trošku mo- vlastnícke a iné právo k po-

zemkom alebo stavbám,
ako aj k susedným pozemkom a stavbám, ktorých sa
to dotýka.
3. Polohové umiestnenie garáži.一 Zrejme nebude dodržaný odstup nových od už postavených garáží vzhľadom
k veľkosti pozemku a jeho
blízkosti ku verejnej komunikácii.
4. Nedodržaný odstup
od terajších garáží bude
poškodzovať nás vlastníkov garáží, steny budú
vlhnúť, nebudú priedušné. Zároveň treba zachovať
určitý
priestor
z hľadiska požiarnej ochrany, údržby garáží, padajúci
sneh do priestoru medzi
budúcimi múrmi a pod.
5. V prípade nedodržania
všetkých týchto pripomienok z predchádzajúceho
odseku nám vlastníkom
vznikne určitá škoda na majetku a tým sa zníži aj jeho
hodnota.
K pripomienke č.1

vo vlastníctve obce Nižná,
vedené na LV č. 948, nájomcovi Róbertovi Vavrekovi –
RMG, miesto podnikania 027
12 Liesek 481, IČO: 33793115,
na dobu určitú 3 roky. Nájomné je vo výške hodnoty budúcich nehnuteľností
(dvoch garáží), ku ktorým
nájomca,
bezodkladne
po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k ich užívaniu, prevedie vlastníctvo v prospech
prenajímateľa.
Dôvodom
hodným osobitného zreteľa
je zámer nájomcu zrealizovať investičný zámer „Parkoviská a garáže pri štadióne“ podľa architektonickej
štúdie Ing. arch. Martina
Pavlíka, ktorý je vo verejnom
záujme obce Nižná, a ktorý
spočíva v realizácii inžinierskej činnosti (zabezpečenie
projektovej dokumentácie
pre realizáciu, zabezpečenie právoplatného rozhodnutia na základe ktorého
možno uskutočniť stavbu) a
v realizácii stavby, časť garáže.
Hlasovanie prítomní: 11,
za: 6 ,proti: 0, zdržali sa: 5).

Pripravovaná
výstavba garáží prezentovaná
v obecnom časopise, ale aj
na obecnom zastupiteľstve v Nižnej dňa 28.3.2017,

Tu bola táto výstavba schválená ako investičný zámer
pod uznesením č. 9/2017.
Spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie a samotnú výstavbu
mala financovať súkromná
osoba, ktorá s týmto zámerom prišla ako prvá a mala
byť v budúcnosti uzatvorená nájomná zmluva, ktorá
by chránila obecné záujmy.

a) pozemok parc. č. 631/1
registra CKN v k.ú. Nižná
o výmere 1023 m2, druh: ostatné plochy,

V zmysle platného Územného plánu obce Nižná
je predmetná zóna (časť
územia, ktoré rieši tento investičný zámer) zaradená
do regulačného celku D02
– Plocha dopravy – garáže, ktoré možno zastavať
vymedzenou funkciou, t.j.
možno v tomto území stavať
parkoviská i garáže (pozn.
strana 127 Sprievodnej správy ÚPNO Nižná a výkres č.4
Výkres riešenia verejného
dopravného vybavenia).

(9. Zámer nájmu pozemkov z dôvodu hodného
osobitného
zreteľa
v súlade s §9a ods. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

b) pozemok parc. č. 631/2
registra CKN v k.ú. Nižná
o výmere 68 m2, druh: ostatné plochy,
c) pozemok parc. č. 631/25
registra CKN v k.ú. Nižná
o výmere 161 m2, druh: ostatné plochy,
d) pozemok parc. č. 566/1
registra CKN v k.ú. Nižná
o výmere 2715 m2, druh: ostatné plochy a
e) pozemok parc. č. 566/2
registra CKN v k.ú. Nižná
o výmere 1005 m2, druh:
ostatné plochy, ktoré sú

Parcely, na ktorých je uvažovaný investičný zámer nie
sú evidované ako vodný tok,
to znamená , že sa naň nevzťahuje zákon č.364/2004
Z.z. vodný zákon. Podľa portálu mapka.gku.sk
zo dňa 9.6.2017 sú parcely
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č.KN C 566/2, 631/1, 631/2
a 631/25 evidované ako
ostatná plocha vo vlastníctve obce Nižná. Na týchto
parcelách investičný zámer
uvažuje s výstavbou garáží
a pridruženej dopravnej vybavenosti.
Na parcele č. KN C 566/1
sa uvažuje s výstavbou parkovísk. Táto parcela je evidovaná ako ostatná plocha
vo vlastníctve obce Nižná.
Rigol prechádzajúci týmto územím a nie vodný tok,
ako naznačujú nespokojní anonymní vlastníci garáží, je v správe vlastníka
pozemku, t.j. obce, ktorá
má povinnosť sa oň starať.
Jedným z možných riešení (starania sa oň) je aj jeho
zakrytie, ktorým vznikne
plocha na iné vhodnejšie
využitie. Dlhodobo je problém s parkovaním v okolí
futbalového ihriska, ktoré
nezodpovedá
dnešným
trendom a hlavne dopravnej norme STN 73 6110/Z2
Projektovanie
miestnych
komunikácií, ktorá definuje aj potreby parkovacích
státí
pri
športoviskách.
Napríklad
podľa
tejto normy pripadá jedno
parkovacie
miesto
na 4 návštevníkov alebo 7 zamestnancov (platí
pre športové areály a haly).
Konkrétne nápočty a potreby budú zadefinované
v podrobnejšej dokumentácii vypracované odborne
spôsobilou osobou (dopravný inžinier).
K pripomienke č.2

Keďže predmetná dokumentácia sa momentálne
len spracováva, nie je možné začať samotné konanie.
Po jej doručení budú začaté
procesné úkony, o ktorých
budú všetci občania Nižnej
včas informovaní a budú
môcť svoje práva k pozemkom a stavbám uplatňovať.
K pripomienke č.3
Zámer výstavby garáží bol
schválený ako celok, t.j. parkoviská a garáže pri futbalovom ihrisku v Nižnej. Tento
zámer vznikol na základe
dlhodobej potreby občanov Nižnej, riešiť nedostatok garáží. K umiestneniu
garáží, len zopakujeme, že
územný plán obce Nižná
toto v území povoľuje a aj
z kompozičného, estetického i stavebného hľadiska je
toto územie najvhodnejšie
zastavať uvažovanou výstavbou. Požiadavka obce
na estetické stvárnenie zámeru bola odprezentovaná
v investičnom zámere, ktorý
nakoniec aj obecné zastupiteľstvo schválilo ako celok.
Bola rešpektovaná potreba obce vytvoriť modernú
zástavbu, ktorá nebude vytvárať zlý dojem dôležitého
územia v obci (zhromaždovací priestor – námestie).
Ostatné dopravné a stavebné požiadavky sú ponechané na odborne spôsobilé
osoby, ktoré majú za úlohu
sa vysporiadať s platnými
zákonmi a normami. Na základe vyjadrení dotknutých
orgánov musia dokumentáciu náležite upraviť.

Vlastníci garáží, ale i všetci ostatní občania Nižnej
boli informovaní. Ináč by
táto iniciatíva nespokojných občanov nevznikla.
Informácia bola zverejnená
vo webovej aj printovej verzii a dodnes je k nahliadnutiu
na webe. Keďže je to vo fáze
investičného zámeru, nebol
dôvod oslovovať susedných
vlastníkov parciel. Nie je
na to zákonný dôvod.

K pripomienke č.4

Avšak v územnom a stavebnom konaní budú vlastníci
susedných
parciel
v zmysle platnej legislatívy oslovení (§36 a §61
zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon).

§6
Odstupy stavieb

Odstupmi
objektov sa
bližšie zaoberá Vyhláška
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujú
podrobnosti
o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a
o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou... kde sa hovorí (citujeme):

(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické,
životného

prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd,
ochrany pamiatok, požiarnej
bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné
osvetlenie a preslnenie a na
zachovanie pohody bývania.
Odstupy musia umožňovať
údržbu stavieb a užívanie
priestorov medzi stavbami
na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti,
ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len
ak jej umiestnením nebude
trvalo obmedzené užívanie
susedného pozemku na určený účel.
(3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný
priestor, vzdialenosť medzi
nimi nesmie byť menšia ako
7 m. Vzdialenosť rodinných
domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť
menšia ako 2 m.
(4) V stiesnených územných
podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak
v žiadnej z protiľahlých častí
stien nie sú okná obytných
miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov
podľa odseku 3.
(5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú
ustanovené v odsekoch 3 a
4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní
preukazujúcich
splnenie
požiadaviek na vzájomné
vzdialenosti podľa odseku 1
alebo podľa územného plánu zóny.
(6) Vzdialenosť
priečelí budov, v ktorých sú okná
obytných miestností, musí
byť najmenej 3 m od okraja
pozemnej
komunikácie;
táto požiadavka neplatí
pre budovy umiestňované
v stavebných medzerách radovej zástavby.
(7) Vzájomné odstupy a
vzdialenosti treba merať
na najkratších spojniciach
medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej
od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie.
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Vystupujúca časť stavby sa
zohľadňuje, ak vystupuje
viac ako 1, 50 m od steny.
Na uvažovanú výstavbu garáží platia body 1 a 2. Ostatné body sa vzťahujú na iný
druh výstavby t.j. výstavbu
obytných budov. Keďže
v susedstve uvažovaných
garáží nie sú obytné budovy, preto je podmienka
vzdialenosti min. 2 metrov
od spoločnej hranice bezpredmetná.
Neexistuje
žiadny ďalší právny nárok na
odstupy objektov, keď budú
dodržané podmienky bodov
1 a 2 §6 citovanej vyhlášky,
je možné stavbu tohto charakteru osadiť aj bližšie
k spoločnej hranici pozemku.
Obavy by mali mať vlastníci
budúcich uvažovaných garáží, nakoľko niektoré existujúce garáže sú v žalostnom
stave, ktorý si spôsobili ich
vlastníci. Napríklad tým, že
nemajú správne odvedenú
dažďovú vodu.
K pripomienke č.5
Technické riešenie prezentované v investičnom
zámere uvažuje s výstavbou dažďovej kanalizácie,
do ktorej budú zvedené
všetky dažďové vody z nových garáží a preto nie je
opodstatnená obava vlastníkov susedných garáží, že
im budú vlhnúť múry. Medzi
navrhovanými a existujúcimi garážami je ponechaný
priestor o šírke 1m, ktorý
bude odvodnený, práve
kvôli padajúcemu snehu,
prirodzenému vetraniu a
osvetleniu.
Tento priestor bude postačujúci aj na prípadnú údržbu
existujúcich garáží. Priestor
bude chránený pred nežiaducim vniknutím uzatváracou bránou a bude vo vlastníctve obce, aby sa predišlo
nežiaducim sporom vlastníkov.
Veríme, že týmto sme
dostatočne vysvetlili nespokojným spoluobčanom, že
ich obavy a podozrenia sú
len vyvolané nedostatočnou informovanosťou a uvítame ďalšiu profesionálnu a
odbornú diskusiu.
-rr-
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Čo chceme zriadiť z eurofondov?
Prinášame prehľad projektov, ktoré chce obec zhotoviť z eurofondov.

Podané projekty
Projekt/
projektový zámer

Predpokladané
náklady

Možnosť
financovania

Termín
uzávierky
výzvy

Poznámky

Detské ihrisko

dotácia max. 13000,00 €,
spolufinancovanie min. 5%

Dotácia
ÚV SR

31.05.2017

detské ihrisko v areáli ZŠ

Zvýšenie bezpečnosti
cestnej premávky
v obci Nižná II

dotácia max. 24000,00 €,
spolufinancovanie min. 5%

Dotácia
MV SR

09.06.2017

osvetlenie existujúcich
priechodov pre chodcov
(štátna cesta pri kríži, ulica
Nová doba)

Zlepšenie materiálnotechnického zabezpečenia
a činnosti Dobrovoľného
hasičského zboru v Nižnej
pri záchrane života,
zdravia,majetku a životného
prostredia

dotácia max. 15000,00 €,
spolufinancovanie min. 5%

Dotácia
MV SR

09.06.2017

materiálno technické vybevnie pre hasičov

Projektový zámer
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební
v Základnej škole
s materskou školou v Nižnej

196570 €,
spolufinancovanie 5%

Integrovaný
regionálny
operačný
program

26.06.2017

vybudovanie a vybavenie
odborných učební v ZŠ

Projektový zámer
Zvýšenie kapacity Materskej
školy v obci Nižná

481211,73 €, spolufinancovanie cca. 125000,00 €
(5% + neoprávnené
výdavky)

Integrovaný
regionálny
operačný
program

18.7.2017
(2. kolo)

rekonštrukcia MŠ Orličie
vrátane areálu

Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice

podľa PD,
dotácia cca. 30000,
spolufinancovanie min. 5%

Dotácia
MV SR

podľa PD

OP Kvalita
životného
prostredia

Protipovodňové opatrenia
mimo vodného toku

Kultúrne podujatia

Archeologický prieskum
na Ostražici

Cyklotrasa a parkovisko

dotácia max. 50000,00 €,
min. spolufinancovanie 5%

dotácia max. 50000,00 €,
min. spolufinancovanie 5%

predpokladané náklady
500000,00 €,
spolufinancovanie min. 5%

Interreg
V-A PLSK

Interreg
V-A PLSK

Interreg
V-A PLSK

prepdoklad zateplenie a rekonštrukcia
08/2017
hasičskej zbrojnice
15.8.2017
(2. kolo)

protipovodňové opatrenia,
potrebné spracovanie PD,
právoplatné stavebné povolenie, vyhlásené VO

29.09.2017

kultúrne podujatia počas
jedného roka, možnosť
menších investícií
na vybavenie, v partnerstve so subjektom z PL

29.09.2017

archeologický výskum,
rekonštrukčná kópia časti
hradiska, vybudovanie
chodníka s infopanelmi,
v partnerstve
so subjektom z PL

predpoklad
11/2017

vybudovanie cyklotrasy
a parkovísk na území
Nižnej v rámci cyklotrasy
okolo Tatier,
potrebné spracovanie PD
a právoplatného
stavebného povolenia
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Vyhlásené alebo plánované výzvy a možnosti prípravy projektov
Projekt/
projektový zámer

Možnosť
financovania

Termín
uzávierky výzvy

Poznámky

Príprava na opätovné použite
a zhodnocovanie so zameraním
na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov
triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov. Podpora
predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov (kompostéry)

OP Kvalita
životného
prostredia

Predpoklad vyhlásenia 05/2017

Detaily budú známe až po vyhlásení výzvy

Príprava na opätovné použite
a zhodnocovanie so zameraním
na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov
triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov – A. mimo
schémy štátnej pomoci, B. schéma
pre miestne infraštruktúry

OP Kvalita
životného
prostredia

Predpoklad
vyhlásenia
08/2017

Pravdepodobne bude opäť možné získať
žiadosť na zberný dvor, podmienky však
budú známe až po vyhlásení

Výzva vyhlásená,
uzávierka 2.
kola 28.6.2017
(ďalšie kolá budú
pravdepodobne
irelevantné
z dôvodu vyčerpania alokácie)

Potrebné investície pred podaním
žiadosti - energetický audit, projektová
dokumentácia pre stavebné povolenie,
právoplatné stavebné povolenie (príp.
ohlásenie, ak postačuje), vyhlásené VO.
Možnosť zatepľovania verejných administratívnych a školských budov
(okrem budov ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti obcí), výmeny okien a dverí,
regulácie vykurovania, zlepšenie
energetických vlastností...

Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov

OP Kvalita
životného
prostredia

Máj, máj, máj zelený
Kým jedným zo symbolov
Vianoc je ihličnan, začiatok mesiaca lásky charakterizuje stavanie mája. Naň
poslúži hocijaký strom, ktorý je štíhly, rovný a vysoký.
Máje sa tradične stavali slobodným dievkam a
tak mali mládenci prehľad,

mi radi, že si občania našli
čas a prišli 1. mája povzbudiť
hasičov pri stavaní toho spoločného - obecného mája.
Poobedie obohatil program
súkromnej ZUŠ M. Rosinu
z Tvrdošína v sprievode
Dnes je doba moderná a máje s ľudovou hudbou FS Oravan.
neletia. Škoda. Sme však veľ- Viacerým sa pri skvelom spektorým dievčatám môžu
prísť dvoriť. Niekedy veru
máje zdobili dvory nielen
v dedine, ale ozdobenými balkónmi sa mohla pochváliť aj kolónia.

ve a tónoch v tele rozihrali
žilky. Deti prekvapili nápaditými, vlastnoručne vyrobenými lampiónmi, ktoré svietili
počas lampiónového sprievodu. Nechýbal ani tradičný
guláš, originálny ohňostroj a
na záver majáles.
-eš-
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutí 28. marca, 16. mája a 20. júna 2017.
Zrušenie nariadenia:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.1/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území obce Nižná
Voľby:
Predsedu komisie športu Mgr. Slávku Bandíkovú
s účinnosťou od 26.5. 2017.
Predsedu komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce Rastislava Brčáka s
účinnosťou od 26.5. 2017.
Žiadosti:
Ing. R. Slimák, zástupca
Stolnotenisového
oddielu
Nižná, podal žiadosť o predaj, príp. dlhodobý prenájom obecného pozemku za
účelom výstavby stolnotenisovej haly. Na zasadnutí OcZ odôvodnil ich žiadosť. Členovia klubu trénujú
v priestoroch, ktoré sú kapacitne nedostačujúce. Keďže obec nemá dostatok
finančných
prostriedkov
na vybudovanie športovej
haly, oslovil investora, ktorý bude financovať výstavbu stolnotenisovej haly a
na tento účel je potrebné
odkúpenie, príp. dlhodobé
prenajatie pozemku. Komisia
výstavby, územného plánovania a dopravy súhlasí s dlhodobým prenájmom obecného pozemku. K žiadosti
oddielu sa vyjadria príslušné
komisie OcZ. V prípade súhlasného stanoviska poslanci OcZ určia priestor v zmysle územného plánu, kde sa
bude môcť vybudovať hala,
a trvanie dlhodobého prenájmu. Poslanci OcZ vzali na
vedomie žiadosť Stolnotenisového oddielu Nižná.
Na zasadnutí OcZ vystúpil
p. A. Brezovský so žiadosťou
o prenájom obecnej budovy na ulici Hviezdoslavova č.
26, kde mieni prevádzkovať
kultúrny klub a zároveň bar,

pravidelné výstavy rôznych
umelcov,
prevádzkovanie
kina a amatérskeho divadla
NOAČO. Taktiež uskutoční
nevyhnutné opravy budovy.
Poslanec M. Tuka informoval A. Brezovského, že na
obec bola doručená žiadosť
o prenájom tejto budovy od
súkromného
podnikateľa.
Komisia výstavby, územného
plánovania a dopravy sa vyjadrí k jeho žiadosti a poslanci OcZ rozhodnú, komu bude
pridelený prenájom. Poslanec J. Virostko navrhol prenájom priestorov v bývalej
budove OcÚ. Poslanci OcZ
vzali na vedomie žiadosť A.
Brezovského.
Zásobovanie vodou obyvateľov lokality Pod Vŕškom
a na Orličí
Starosta
obce
pozval
na zasadnutie OcZ predsedu
predstavenstva OVS, a.s., s
cieľom vyriešiť nízky tlak vody
na ulici Pod Vŕškom a Orličie.
Starosta obce uviedol, že sa
momentálne dopracováva
štúdia zastavanosti. OVS, a.s.,
poverila zastupovaním Mgr.
Albína Pitáka, ktorý ospravedlnil neúčasť generálneho
riaditeľa OVS, a.s. OVS, a.s.
má medzi svojimi členmi 60
obcí, pre ktoré vypracovala
Všeobecné pravidlá plánovania, prípravy, uskutočňovania a uvedenia investícií
do prevádzky, do ktorých
spadajú aj ulice Za Vŕškom,
Orličie a lokalita Krivé hony.
OVS, a.s., nemá problém začleniť novovytvorené lokality do svojho investičného
plánu s ohľadom na ročnú
kapacitu. K tomu je potrebné doložiť potvrdenie, že
daná lokalita bola vyňatá,
príp. prebehlo územné rozhodnutie. Následne obec
vypracuje projekt s tým, že
bude zakreslená ulica na pozemku, ktorý bol vyvlastnený
a je v majetku obce. Zároveň
obec musí vlastniť stavebné povolenie. Všeobecné
pravidlá OVS, a.s., obsahujú
podmienky, ktoré musí obec
splniť a taktiež výšku spo-

lufinancovania pri zavedení
prípojky, ktoré určí na základe zastavanosti obyvateľstva
na 1 km. Obyvatelia podpisujú čestné prehlásenie, že
do dvoch rokov od zavedenia vodovodu a kanalizácie
budú obývať danú lokalitu a
podpíšu zmluvu o pripojení.
Výtlaková stanica je riešená
v rámci samostatného projektu, môže sa urobiť v rámci
vodojemu OVS, a.s., pričom
sa musí vytvoriť výtlakové
pásmo alebo umiestniť samostatný vodojem zo skupinového vodojemu. Výtlaková
stanica zahŕňa značnú finančnú investíciu. K výtlakovej stanici je potrebné územné rozhodnutie, projekt, kde
investorom bude obec a pri
stavebnom povolení sa zmení na OVS. Všetky potrebné
dokumenty musí dokladovať
obec. OVS, a.s., vykonáva rekonštrukciu svojich pôvodných sietí (výmena starých
potrubí).
Starosta obce požiadal o vysvetlenie, prečo obyvatelia,
ktorí niekoľko rokov platia
OVS, a.s., za ich služby, trpia
slabým tlakom vody (ulica Za Vŕškom, Na Ostrvke,
Orličie), čím sa im poškodzujú domáce spotrebiče.
Mgr. A. Piták odpovedal, že
v rámci tejto lokality riešili jednu žiadosť, a to pána
Juraja Regulyho, ktorého
problém vyriešili. OVS, a.s.,
ako dodávateľ je povinný
dodávať tlak vody 1,5 atmosféry. O nedostatočnom tlaku vody v prípojkách
na daných uliciach nebola
OVS, a.s., informovaná buď
formou sťažnosti, alebo žiadosti o premeranie tlaku
vody. Mgr. A. Piták na základe uvedených informácií
o slabom tlaku vody od prítomných z radov obyvateľov
ulíc Za Vŕškom, Na Ostrvke
a Orličie prisľúbil celodenné
sledovanie, príp. zmeranie
tlaku vody. Nízky tlak vody
môže spôsobiť niekoľkoročný nános v potrubí, vtedy
ho bude potrebné prečistiť. Tlak vody pre rodinné
domy, ktoré sú vo výstavbe

v lokalite Pod Vŕškom, sa
bude musieť riešiť samostatným tlakovým pásmom.
Stavebníkov môžu riešiť jednotlivo podľa toho, či majú
záujem o prípojku alebo rozšírenie vodovodu. OVS, a.s.,
pre rok 2017 majú naplnený
investičný plán, preto lokalitu
nad ulicou Orličie môžu zaradiť až v roku 2018, príp.
tento rok ako náhradníka
za inú obec.
Výstavba kameňolomu
Starosta obce informoval
o zámere súkromnej spoločnosti výstavby kameňolomu za ulicou Za Vŕškom
(z druhej strany, ako sú postavené rodinné domy).
Majiteľom priľahlého lesa
je Urbár – pozemkové spoločenstvo, pričom boli začaté rokovania na založenie
kameňolomu, ktoré starosta
obce vníma ako pozitívum.
Nejedná sa o odstrelový
kameňolom, bude tichý a
neprašný. Odvoz kameňa bude riešený tak, aby sa
nedotýkal rodinných domov, ktoré budú v jeho okolí.
V konečnom dôsledku bude
odstránená skala, čím v budúcnosti vzniknú stavebné
pozemky. Prednosta OcÚ je
členom výboru, pričom výbor sa dohodol, že ak obyvatelia nebudú súhlasiť s
kameňolom, neschvália jeho
výstavbu.
Poslanci OcZ vzali na vedomie vystúpenie zástupcu
OVS, a.s. Mgr. A. Pitáka k zásobovaniu vodou obyvateľov
Za Vŕškom a na Orličí a zámer výstavby kameňolomu.
Protest prokurátora proti
VZN obce Nižná č. 1/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce
Nižná
Prednosta OcÚ JUDr. J. Šveda informoval o proteste
prokurátora proti VZN obce
Nižná č. 1/2015, ktoré bolo
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schválené poslancami OcZ
na základe odporúčania civilnej ochrany. Prednosta
OcÚ navrhuje VZN zrušiť a
v prípade, že kompetentné
úrady budú požadovať prijať
obdobné VZN, bude predložené na zasadnutie OcZ.

Spolufinancovanie
projektu „Zvýšenie bezpečnosti
účastníkov cestnej premáv-

ky v Obci Nižná“, podaného
v rámci výzvy číslo V. Prezídia Policajného zboru 2017
na predkladanie žiadostí
o
poskytnutie
dotácie
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, vo výške 5 % z
celkových predpokladaných
výdavkov projektu, maximálne v sume 1200 EUR.

Spolufinancovanie projektu
„Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a
činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Nižnej
pri záchrane života, zdravia,
majetku a životného prostredia“, podaného v rámci výzvy číslo III. SKR 2017
na predkladanie žiadostí
o
poskytnutie
dotácie
zo štátneho rozpočtu pro-

stredníctvom
rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, vo výške 5 % z celkových predpokladaných výdavkov projektu, maximálne v sume 750
EUR.
Viac informácií na stránke
obce www.nizna.sk.

Uvítanie detí do života v našej obci
Vo svojich životoch zažívame veľa radosti. Medzi tie
najväčšie snáď patrí, keď
do rodiny pribudne nový
život, ktorý je zároveň najkrajším darom. Uvítanie detí
do života je jedným z najmilších podujatí, ktoré organizujeme. Je zážitok vidieť šťastné tváre rodičov.
Po príhovore starostu obce
Jaroslava Rosinu sa prezentovali aj deti z MŠ pri ZŠ
v Nižnej, ktoré svojím programom spestrili túto chvíľu.
Kým sa rodičia podpisovali

do kroniky a preberali z rúk
starostu obce kvety a malú
pozornosť, ich malé ratolesti si za tú chvíľu mohli skúsiť,
ako sa leží v ozajstnej drevenej kolíske.
Rodičom aj deťom želáme do ďalšieho života veľa
zdravia, porozumenia, lásky.
Milujte svoje deti trpezlivo, spravodlivo, aby ste vychovali statočného človeka
s čistým a otvoreným srdcom.
-al-
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Vo varení guláša si zmeralo sily 26 tímov.
Vyhrali cyklisti z Tvrdošína
Čistia cibuľu, zemiaky, každý pridáva originálne ingrediencie. Za kultúrnym domom sa už od skorého rána pripravovalo
dvadsaťšesť partií, ktoré varili plné kotlíky chutného jedla podľa vlastnej receptúry. Obec usporiadala tradičnú súťaž
vo varení guláša.

Veselé rodinky, cyklisti, futbalisti, politici, firmy i seniori. Každý prišiel s vlastným
názvom a tajným receptom.
Všetci však s cieľom uvariť
chutný guláš či stretnúť sa
so známymi a rodinou. Niektorí stavili na to, čo špajza
dala. Iní veria, že najlepší
guľáš je uvarený s láskou.
Poradie určí chuť, farba a
vôňa
Každý tím odovzdal zo svojej dobroty jednu porciu
porote. Konečné poradie
určili jej chuťové, zrakové i čuchové bunky. „Chuť,

farba, vôňa. To boli hlavné
atribúty našej päť-člennej
komisie, ktorú vybral pán
starosta. Myslím si, že hodnotenie bolo objektívne:
hlasovanie je tajné a každý
má svoje chuťové poháriky,
svoje oči, uhol pohľadu, ako
aj svoj čuch – keď sa toto
spriemeruje medzi piatimi
ľuďmi, myslím, že je to veľmi
férové“, uviedol člen poroty
Marián Tuka.

Každú z kategórii mohol porotca ohodnotiť maximálne
desiatimi bodmi. Najviac ich
v „anonymnej koštovke“ získal Cykloklub z Tvrdošína.

„Ako klub sme tu vyhrali,
myslím, už tretíkrát. Je to
podľa mňa Vincom, ktorý je

šéfkuchár, jednoducho mu ľudí z rôznych oravských
to vždy vyjde“, hodnotí vý- obcí. Hovoria si Jednička
hru podpredseda Cykloklu- Partička: “Sme z Vavrečbu Ivan Plevík. Zároveň pri- ky, Zábiedova a Liesku.
znáva, že dobrý recept sa Radi sem chodíme, sme
možno podaril vďaka mäsu tu asi piatykrát, z toho dva
z Rakúska: „ Dobytok je cho- razy sme skončili prví.“ A
vaný na tráve a možno to je aký je ich recept na chutto výnimočné, alebo červe- ný guláš? „Musia byť dobná paprika zo Srbska, kde ré raňajky – to je jahoda
Cykloklub každé dva roky so šampanským, nech je
to slávnostné, a potom
chodí.“
v pokoji navaríme si guľáš. Ide
Len o tri body menej mala o to, že ten guľáš sa nesmie
na druhom mieste skupina variť v rýchlosti, ale v po-

hode, so srdcom a láskou a
vtedy príde tá dobrá chuť.“

Na guľáš použili tri druhy
mäsa: „Hovädzina, bravčo-

vina a divina a ešte nejaké
naše ingrediencie. Cibuľa
je základ a nič nesmie prihorieť“, priblížila svoj recept
Partička: „My vlastne radi
jeme, tak aj radi varíme.“

Už len za ochutnávku by
stáli všetky guľáše. Tretie
miesto však vybrala porota
pre dva tímy, a to Azaďáci a
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Deti tvoria celkovo dve skupiny. „Tá staršia účinkuje už

tretí rok z nej je tu iba Filipko
Podstrelený, ostatní sa nám
rozpŕchli, no a tá mladšia sa
pred ľudí postavila po polročnom fungovaní.„

Filipko máš na pódiu stres?

„Dakedy ešte áno. Ale mám
rád ľudí ako tlieskajú a vidím
ich šťastných.“ A zdá sa, že

týmto postojom inšpiroval
aj mladšie dievčatá ľudového súboru: „Keď mala moja

babka narodeniny, tak tam
hral Filip. Mne sa to veľmi
páčilo, prosila som mamu,
aby ma dala do súboru a
odvtedy tam hrám.“ „A ja
hrám desať mesiacov, robím to preto, lebo chcem
potešiť ľudí,“ dodávajú mladé hudobníčky.

Fudžo team.
Aj počasie bolo „gulášové“
Celodňové podujatie sprevádzalo počasie každého
druhu: „Aj bolo pod mra-

Akcia spontánne prerástla
do zábavy v neskorých veobede pódium roztancovali lebo sám viem, čo robí stres černých hodinách. Ľudí badetský tanečný súbor Har- s hudobníkom. Kto povie, že vil DJ Project.
lekýn a tanečný odbor ZUŠ. nemá stres, klame. Verím,
So spevom pokračoval pol že keď tieto detičky vyrastú,
-mtroka fungujúci spevácky budú brať vystúpenie ako
foto zdroj:
súbor Ostražica. Napokon samozrejmosť.“
MY Oravské noviny
vystúpil na pódium Bruno
Bartoš s deťmi. Vystúpením
prezentujú slovenskú ľudovú tvorbu: „Mám 20 detičiek,

kom, aj zahrmelo, pršalo a aj
svietilo slnko. Aj bola dobrá
nálada. Jednoducho, bolo
tu všetkého dosť,“ hodnotí ktorým sa venujem. Pri mne
podujatie starosta obce Ja- je podmienka nielen naučiť
roslav Rosina: „Ja som spojil ich hrať, ale aj spievať. Učím
súťaž z „Golfáckym gulá- ich preto, aby ľudí zabávali,
šom“, ktorý sme predtým tešili na rôznych akciách, či
so skupinou robili okolo 15 je to deň matiek, otcov alerokov,“ dodáva na margo bo dôchodcov.“ Od detí poNižnianskeho kotlíka.

Živá muzika celý deň
Podujatie vône a chuti hudobne otvorili učitelia ZUŠ
Vendelína
Habovštiaka,
ktorých vystriedal na pódiu
vzácne objavujúci sa dychový súbor Nižnianka. Po-

žaduje, aby spievali zo srdca a dobre vystupovali. „Ja

som to zobral z takej stránky, že neučia sa len hodinu
a potom domov. Chcem
od nich to, aby sa zbavili stresu a boli uvoľnení. Jednoducho, aby vystupovanie brali
ako samozrejmosť a cítili sa
ako doma. Učím tak preto,

ŽIVOT V OBCI

Aká bola tohtoročná Míľa pre mamu?
Najväčšie oslavy Dňa matiek nevynechala Nižná ani tento rok. Míľa pre mamu v réžii Materského centra Dupajda spojila
528 fantastických ľudí. 13. mája sa pridala k oslavám mamín v mnohých mestách na Slovensku aj v zahraničí.
Spolu to bolo 27 848 ľudí. Viac prináša fotoreportáž:

Za každou akciou MC Dupajda stojí veľká kopa dobrovoľníkov
- tu ich nie je ani polovica.

Detičky si poskúšali všetky možné
pohybové aktivity.

Maľovanie na tvár je vždy jedna
z najobľúbenejších atrakcií.

Cirkuskus nám priblížil príbeh
novodobej červenej čiapočky.

Jumperky z Trstenej sa predviedli v skvelej forme
a perfektných kostýmoch.

Pohybom zaženieme zlú náladu.
-ejr-
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Privítali sme jar

Ukázali sme slovenské tradičné tance a spevy.

V sobotu 8.apríla sme aj my vítali jar.

Mali sme tvorivé dielne, kde sme ukázali
tvorbu šikovných ľudí na tému Veľkej noci.

Výrobky sme aj popredali.

Bez vajíčka vstup zakázaný ;).
-jt-

ŠKOLY

Ako v ozajstnom cirkuse!
Komu by napadlo, že materská škola sa raz môže
premeniť na veselý a farebný cirkus? V MŠ Orličie to
tak bolo. Počas osláv Medzinárodného dňa detí sa
na klaunov premenili pani
učiteľky, ktoré deťom pripravili zábavné cirkusové hry.
Deti sa celé dopoludnie hrali
na žonglérov, kúzelníkov a
artistov. Vyskúšali si balansovanie na rovnovážnej doske,
chôdzu na chodúľoch, pre-

kážkovú dráhu, ba aj tanec
s gymnastickými stuhami.
Na dvore čakala malých cirkusantov diskotéka a púšťanie megabublín. Domov si
deti odnášali veselé zážitky,
sladký balíček a nechýbala
ani medaila.
Ďakujeme MC DUPAJDA
za zapožičanie cirkusových
pomôcok.

-dn-

Nižnianske minisynkopy
Priaznivci ľudovej hudby,
spevu a tanca sa 8. 5. 2017 už
po deviatykrát zišli v Dome
kultúry v Nižnej, aby sa znova presvedčili o bohatom
folklórnom dedičstve našich
predkov.
Prehliadku otvorila sviežim
rytmom Cifrovaná muzika,
ktorej členovia sú učitelia
Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka
v Nižnej. Moderátorka Elena
Balleková postupne uvádzala na scénu jednotlivých
spevákov. Na pódiu sa vystriedali rôzne vekové kategórie od 6-ročnej Márie
Stacherovej až po 14-ročnú
Janku Ondrekovú. Pekné a
sýte hlasy so zaujímavým
zafarbením reprezentovali
Habovku, Zuberec, Podbiel,
Tvrdošín, Brezovicu, Mútne,
Chlebnice. Svoje zastúpenie
mala aj Nižná, kde sa medzi najmenšími speváčkami
smelo predstavila prváčka
Karolínka Kachútová. Spe-

vácke prejavy v jednotlivých
vstupoch obohatili vystúpenia ľudových hudieb Ostrvka
z Nižnej, Grúň z Habovky a
Dievčatá spod Bučníka z Habovky. Nechýbal ani Šórový
tanec zo Šumiaca v podaní
nižnianskeho tanečného odboru.
Záverečné

slovo

poduja-

tia patrilo riaditeľovi ZUŠ
Vendelína
Habovštiaka
v Nižnej Petrovi Kučkovi, ktorý vyzdvihol záujem, talent
a úsilie účinkujúcich, ale aj
ich pedagógov, ktorí sa im
venujú. Súčasne povzbudil všetkých spevákov v ich
krásnej záľube a odovzdal
im spomienkové darčeky.
Na konci rozprávky zvykne

bývať zvonček a aj tu napokon všetci účastníci zazvonili
svojimi keramickými zvončekmi. Ich zvuk hlásil ukončenie jedného príjemného
stretnutia s ľudovým umením, ale tiež vyjadroval nádej opätovného stretnutia sa
na budúcom jubilejnom desiatom ročníku.
-zib-
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ZUŠ Vendelína Habovštiaka boduje
ZUŠ Nižná sa opäť zúčastnila celoslovenskej husľovej
súťaže P. Orságha v Kremnici. Vo veľkej konkurencii
18-tich najlepších huslistov
Slovenska získala významné ocenenia. Naše mladé
huslistky Bibiána Klimeková a Michaela Holubčíková sa umiestnili na treťom

- bronzovom mieste. Žiačky
pripravovali
pedagógovia
M. Štefan a M. Matúšová.
Vo vyššej kategórii s nemenej kvalitnou konkurenciou si
striebro vybojovala M. Murínová, žiačka p. uč. P .Kučku.
Gratulujeme a želáme veľa
ďalších úspechov!
-eš-

Noc s Andersenom
V mesiacoch marec až máj
2017 sa konal na základnej
škole eTwinningový projekt.
Jeho cieľom je zvýšiť záujem
o čítanie kníh detí mladšieho
školského veku prostredníctvom netradičných aktivít,
zaujímavých hier a zážitkov.
Podobné uvažovanie mala
aj Základná škola Česká Ves,
s ktorou sa naša škola spojila
a spoločná práca sa mohla
začať.

Noc s Andersenom. Pani učiteľky z oboch škôl sa dohodli
na jej organizácií, vzájomne
sa obohatili o nové nápady,
hry a aktivity. Spolupráca
prebiehala na eTwinningovom priestore – twinspace,
kde sa v úvode obe školy navzájom predstavili a priblížili
svoje predstavy o vzájomnej
komunikácii.

Celosvetová
akcia
Noc
s Andersenom má v ČeNasledovala fáza príprav chách už niekoľkoročnú trana podujatie pod názvom díciu, ale aj na Slovensku

postupne pribúdajú školy a
knižnice, ktoré ju organizujú.
V školskej knižnici v Nižnej
sa uskutočnila po prvý raz.
Počas nej sa deti oboznámili
s dielami známeho dánskeho spisovateľa, s ktorými následne pracovali prostredníctvom zaujímavých hier,
skladačiek a kvízov. Venovali
sa aj tvorbe vlastnej rozprávky s použitím určených slov,
„šili“ šaty pre cisára, hľadali
poklad morského kráľa a,
samozrejme, nechýbalo ani
nočné čítanie svojej obľú-

benej knihy. V českej škole
bola tento rok téma Andersenovej noci zameraná
na štvoricu komiksových hrdinov Čtyřlístek od Jaroslava
Neměčka, ktorú poznajú aj
slovenské detí podľa cereálií s rovnomenným názvom.
A tak úlohu dotvoriť nedokončený komiks aj napriek
„cudziemu jazyku“ naše deti
zvládli s veľkým obdivom
z českej strany. My sme zase
zisťovali pohotovosť, vynaliezavosť a vedomosti českých
detí pri riešení rôznych zaujímavých úloh o Andersenovi.
Vymenili sme si aj balíčky
plné knižných záložiek a milých darčekov.
Zistili sme, že hoci hovoríme a píšeme iným jazykom,
máme podobné záujmy,
postrehy i zážitky. Počas
celého trvania projektu deti
na oboch stranách nielen
viac čítali, vymýšľali a tvorili,
ale súčasne nadobudli nové
zručnosti, vedomosti i skúsenosti.
-zibfoto: -js-
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Oravské krpčeky
Nižná 23. marec 2017. - V regionálnej súťaži hudobného
a tanečného folklóru účinkovali deti z troch okresov
Oravy. Priblížili hudobný a tanečný folklór, ako aj veselé a
hravé aktivity.
Detskí interpreti prišli z celkovo osemnástich detských
folklórnych skupín: Oravskej
Polhory, Sihelného, Rabčíc,
Mútneho, Oravskej Lesnej,
Lokce, Hladovky, Podbiela,
Oravského Bieleho Potoka,
Dolného Kubína, Žaškova,
Zázrivej a Kraľovian.
Hodnotila odborná porota
v zložení: Helena Zahradníková, Simona Dikaszová a
Leonard Vajdulák.
-mž-

Zápas o pravé hodnoty
V duchu tejto myšlienky sa
niesla tohoročná BIBLICKÁ
OLYMPIÁDA.
Nadčasové
pravdy o Bohu, o človeku,
o svete a o vzťahoch v ňom,
ktoré sú ukotvené v prvých
kapitolách Knihy Genezis,
boli len prvou časťou, ktorú
bolo treba naštudovať žiakom prihláseným do súťaže.
V školskom kole, kde súťažilo 18 žiakov v trojčlenných
družstvách, sa súťažné úlohy
dotýkali takých hodnôt, ako
je dôstojnosť každého človeka, rovnosti muža a ženy, ale
aj ich vzájomnej rozdielnosti.
Potrebovali vedieť najhlbší
dôvod, prečo chrániť prírodu,
človeka a rovnako aj vidieť
dôsledok toho, ak sa tieto
pravdy a hodnoty nerešpektujú. A to už boli príbehy
o hriechu prvých rodičov,
hriechu Kaina, o potope sveta, či Babylonskej veži. Pripomínajú neustále pokušenie
človeka „byť ako Boh“, keď
sa snaží žiť, akoby Boha nebolo, určovať, čo je správne
a čo nesprávne, podľa vlastného úsudku alebo si vyberať len tie pravdy, ktoré mu
vyhovujú.
V ďalších úlohách bolo po-

trebné poznať obsah kníh
Sudcov a proroka Daniela. Na životných zápasoch
mnohých postáv z Biblie
mohli žiaci pozorovať, ako
to dopadlo v ich životoch,
keď uverili alebo aj neuverili
pravým hodnotám. Príbeh
Daniela im ponúkol možnosť
uvedomiť si, že každý z nich
môže byť vzorom alebo aj
hrdinom tam, kde žije - v rodine, v škole, v partii. Zároveň

aj to, že nikdy to nejde ľahko a bez námahy. Podporiť i
ohodnotiť súťažiacich prišli
naši duchovní otcovia Štefan Hudáček a Lukáš Fejerčák. Preverili výsledky a
potvrdili, že najviac sa darilo
Klaudii Kováčikovej, Timotejovi Regulymu a Peťovi
Tukovi. Trojčlenné družstvo
dňa 21. marca 2017 ukázalo
svoju šikovnosť aj v okresnom kole. Spomedzi ôsmich

družstiev sa v kategórii základných škôl a osemročných gymnázií umiestnili
na krásnom druhom mieste.
A čo si zo súťaže odnášajú?
Nielen diplom a vecnú cenu,
ale hlavne poznanie, že pravé hodnoty nezostarnú ani
v priebehu stáročí a oplatí sa
o nich zápasiť napriek tomu,
že to nie je vždy ľahké.
-vt-
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Muzikálový pápež v Spojenej škole
Spojenú školu v Nižnej navštívil herec Divadla Andreja Bagara v Nitre Roman Poláčik. Do povedomia verejnosti sa
v poslednej dobe dostal aj vďaka známemu muzikálu Povolanie pápež. Herec z Oravy v ňom stvárňuje mladého Karola
Wojtylu – budúceho pápeža Jána Pavla II.
Školská knižnica Spojenej
školy v Nižnej zorganizovala
dňa 28. marca 2017 pre žiakov školy ,,Literárny päťboj“.
Týmto
súťažno-zábavným
podujatím im chcela pripomenúť, že aj v ére internetu je marec mesiacom
knihy. Vyvrcholením celého podujatia, venovaného
knihám a krásnej literatúre,
bolo stretnutie súťažiacich
a žiakov školy s hercom Divadla Andreja Bagara v Nitre - Romanom Poláčikom.
Tento herec, pochádzajúci
zo Štefanova, je známy aj širšej oravskej verejnosti vďaka
viacerým televíznym seriálom, ako napríklad Tajné ži-

voty, Kolonáda, Búrlivé víno.

Popri tom sa mladý umelec
začína výrazne presadzovať
aj na svojej materskej scéne, kde stvárnil titulné úlohy

v takých predstaveniach ako
sú Cyrano z Bergeracu, Tisícročná včela alebo Povolanie
pápež. Práve tento muzikál
sa stáva celoslovenským fenoménom a herec z Oravy v
ňom stvárňuje mladého Karola Wojtylu – budúceho pápeža Jána Pavla II.
Študenti
Spojenej
školy
v Nižnej sa od Romana Poláčika mohli veľa dozvedieť
o tom, ako vzniká divadelné
predstavenie, film či televízny seriál; aký je rozdiel medzi
televíznym a divadelným herectvom a čo všetko je medzi
scenárom a potleskom po
predstavení. Talentovaný herec nezabudol vyzdvihnúť ani
to, že jeho cesta za naplnením vlastného sna sa začala
práve na strednej škole v Nižnej, kde pred desiatimi rokmi

zmaturoval.
Stredoškoláci počas celej
besedy pozorne sledovali Romanovo rozprávanie a
stretnutie s ním zanechalo
v nich aj tieto dojmy:

,,Táto diskusia mi dala do života veľa, pretože vďaka nej
som zistil, že aj keď mám iné
odborné zameranie, vždy
si môžem splniť svoj sen aj
v inej oblasti, ale samozrejme
musím na sebe tvrdo pracovať.“ (Tomáš Jadroň)

mi, že jeho profesia sa stala
preňho životným povolaním,
ktoré ho baví a napĺňa, a aj to,
že svojím talentom nemrhá,
ale že sa ho snaží plne využívať a svoje roly si starostlivo
vyberá. Roman si nás získal
aj tým, že nevyzeral a nevyjadroval sa ako namyslená
hviezda, ale že nás bral ako
kamarátov či mladších spolužiakov. Aj vďaka nemu som
sa dozvedela, že byť hercom
nie je v prvom rade o sláve a
peniazoch, ale je to hlavne
o celoživotnej drine, učení
sa, odriekaní a často aj o prekonávaní vlastných limitov.“

,,Páči sa mi, že Roman vyznáva isté hodnoty a má svoje (Henrieta Košturiaková)
priority, ktorými sa riadi, a
v tom nám môže byť príkla- Okrem inšpirácie alebo nových poznatkov si študenti
dom.“ (Ivana Juriňáková)
,,Tento milý, sympatický a
talentovaný mladý muž ma
oslovil nielen svojím šarmom, ale aj sršiacim elánom
a radosťou zo života. Páči sa

zo stretnutia s hercom nitrianskeho divadla mohli odniesť aj jeho podpisovú kartu
s autogramom a tí šťastnejší
aj selfie.
-mkz-

Deň narcisov

V 21. ročníku celonárodnej zbierky Deň narcisov sa v Nižnej vyzbieralo 499,81 EUR. V mene všetkých,
ktorým váš príspevok pomohol zo srdca ďakujeme.

-vt-
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Študentka
Spojenej školy v Primaciálnom paláci
Na slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Tváre s úsmevom milosrdenstva pozvali osem najlepších autoriek
literárnych prác. Bola medzi nimi aj žiačka Spojenej školy v Nižnej Klaudia Müllerová.
vyhodnotenie súťaže boli
pozvané autorky ôsmich
najlepších súťažných prác.
Jednou z nich bola aj žiačka
Spojenej školy v Nižnej Klaudia Müllerová (štvrtá zľava).
Tá
si
okrem
čestného uznania za
prácu
s názvom Ruky Boha na
zemi odniesla aj tieto nové
zážitky a skúsenosti: ,,V Bra-

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa
23. februára 2017 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ceny Fra Angelica - patróna umelcov. Túto cenu
každoročne udeľuje Konferencia biskupov Slovenska
osobnostiam našej kultúry
za kresťanský rozmer ich

umeleckej tvorby. Súčasťou
tejto slávnosti bolo aj vyhlásenie výsledkov literárnej
súťaže žiakov stredných škôl
s názvom Tváre s úsmevom
milosrdenstva, ktorú vyhlásila Literárna sekcia Rady
pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov
Slovenska. Na slávnostné

tislave sme mali naozaj pestrý program. Od porotcov
som si mohla najprv vypočuť
spätnú väzbu na svoju prácu a to ma veľmi obohatilo.
Navštívili sme redakciu Katolíckych novín, Rádio Lumen
a televíziu LUX. Potom sme
besedovali s otcom biskupom Františkom Rábekom.
Po besede sme sa pri príležitosti sviatku patróna umelcov Fra Angelica zúčastnili
na slávnostnej svätej omši

v Kostole jezuitov. Vyvrcholením celého dňa bolo
udeľovanie cien Fra Angelica v Primaciálnom paláci,
kde boli odovzdávané ceny
aj za literárnu súťaž s názvom Tváre s úsmevom milosrdenstva. Je krásne, ako
mladí ľudia vnímajú dnešný
svet. Aj napriek tomu, že je
v ňom veľa zlého, dokážu
hľadať aj to dobré a ukazujú
nový pohľad na svet. Bolo mi
skutočne cťou zúčastniť sa
na tomto podujatí.“
Veríme, že úspech a nové
skúsenosti, ktoré si
študentka štvrtého ročníka
propagačnej grafiky odniesla z Bratislavy, jej pomôžu
úspešne zavŕšiť štúdium
na Strednej umeleckej škole
v Nižnej.
-mkz-

Rozlúčka s Ing. Jozefom Zimáňom

,,Goraľu, cy či ňežaľ, odhodžič od stronojcyzny...“
Slovami tejto krásnej piesne
sa pred niekoľkými rokmi zamestnanci strednej odbornej
školy v Nižnej lúčili s bývalým riaditeľom pánom Jozefom Zimáňom, ktorý vtedy

odchádzal na zaslúžený od- nancov, ale oni samotní. Pán
počinok.
riaditeľ sa vedel tešiť z každého dňa a pre mnohých
Dňa 25. apríla 2017 sme sa bol aj poslom Vianoc, lebo
s ním rozlúčili navždy.
niekoľko dní pred Božím
narodením rozdával svojim
Pán Jozef Zimáň patrí k veľ- známym vianočné oblátky,
kým osobnostiam Strednej ktoré s láskou vlastnoručne
odbornej školy technickej piekol.
v Nižnej. Ako majster odborného výcviku stál pri jej Okrem ľudských kvalít je
začiatkoch, vychoval viacero potrebné vyzdvihnúť aj jeho
generácií učňov a 13 rokov ju profesionálnu stránku a príviedol ako riaditeľ. Nech však nos pre rozvoj školy. O odzastával akúkoľvek pozíciu, borných kvalitách Ing. Zimávždy mal svoju školu úprim- ňa svedčí aj to, že niekoľko
ne rád. Nie však budovy či rokov pôsobil ako odborný
inštitúciu, ale ľudí, ktorých učiteľ na technickom lýceu
táto škola spojila. Pán riadi- v africkom Tunise, kde
teľ sa ako blízky človek ve- miestnych žiakov učil oddel pristaviť nielen pri učite- borné predmety vo franľoch alebo majstroch, ale aj cúzskom jazyku. Po páde
pri žiakoch a každom za- komunistickej totality
si
mestnancovi školy. Ako- ho roku 1990 zamestnanci
koľvek bol zaneprázdnený školy sami zvolili za svojho
náročnými úlohami, vždy si riaditeľa. Pán Zimáň v tejto
pri osobnom stretnutí našiel zodpovednej funkcii a náčas na milé a vtipné slovo. ročnej dobe obstál. A obstál
Nezaujímal ho pritom pra- so cťou. Vo vedúcej funkcii
covný výkon jeho zamest- musel zvládnuť oddelenie

školy od materského podniku a zavedenie nových odborov, aby sa stredná škola
nepotopila spolu s oravskou
Teslou. Aj vďaka nemu sa
v škole presadili nové odbory, ako napríklad umelecký rezbár, technickoadministratívny pracovník alebo
autoelektronik; a zároveň sa
vybudovala nová školská
kuchyňa s jedálňou. Popritom ako riaditeľ školy dokázal po celý čas svojho
funkčného obdobia udržať
pre Nižnú plaváreň a vo svojej škole aj dobré medziľudské vzťahy.
Pri odchode Ing. Jozefa Zimáňa cítime, že bol pre nás
viac ako kolega či riaditeľ. Bol
to múdry, skromný a veľkodušný človek. Čestný a charakterný muž. Vzorný manžel
a otec. Veselý Goral z Oravského Veselého.
Česť jeho pamiatke.

-mkz-
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Stretnutie s hrdinom
,,O Jozefovi Gabčíkovi som
prvýkrát počul na výstave,
venovanej tomuto slovenskému hrdinovi druhej svetovej vojny. Teraz už viem, že
to bol veľmi statočný chlap,
ktorý bojoval proti zlu a za
svoju vlasť. Najviac sa mi
na ňom páčilo, že sa nikdy
nevzdal a to ani proti stonásobnej presile.“ S touto no-

vou skúsenosťou odchádzal
Erik Macura, žiak Spojenej
školy v Nižnej, z výstavy s názvom ,,Jozef Gabčík – hrdina
druhej svetovej vojny“.
Táto
výstava
doplnená
o prednášku sa uskutočnila v klubovni Spojenej školy
v Nižnej v poslednom mesiaci uplynulého školského roku. Jej zámerom bolo
pripomenúť žiakom tejto
strednej školy 75. výročie
hrdinského činu a rovnako
aj hrdinskej smrti jedného
z našich najvýznamnejších
vojakov druhej svetovej vojny. Jozef Gabčík spolu s Janom Kubišom ako správni
vojaci splnili rozkaz a v Prahe
27. mája 1942 spáchali atentát na Reinharda Heydricha,
tretieho
najvplyvnejšieho

Na uvedenej výstave boli
dobové materiály, fotografie, filmové ukážky a výstava
kníh o Gabčíkovom hrdinskom čine doplnené aj o výtvarné práce žiakov s umeleckým zameraním. Mladí
umelci svoj prístup k tejto
téme zhodnotili takto:

,,Historickú tému o Jozefovi
Gabčíkovi som spracovala
preto, lebo sa mi veľmi páčilo, akí odvážni boli Česi a

muža nacistického Nemecka a hlavného architekta
holokaustu. Atentát na tyrana a následne posledný boj
Gabčíka a Kubiša, ktorý sa
odohral 18. júna 1942 v pražskom pravoslávnom kostole
sv. Cyrila a Metoda, vstúpili
do dejín a dodnes sa o tom
píšu knihy a natáčajú filmy.
Výchovno-vzdelávacie podujatie o výnimočnom slovenskom vojakovi bolo súčasťou
projektu ,,Cesta za poznaním
objektívnej slovenskej histórie“, ktorého vyhlasovateľom
je odbor školstva športu Žilinského
samosprávneho
kraja. O tom, že projekt o Jozefovi Gabčíkovi stredoškolskú mládež zaujal, svedčia aj
tieto vyjadrenia žiakov Spojenej školy v Nižnej:

,,Jozef Gabčík bol podľa
mňa veľmi odvážny a nebojácny vojnový hrdina. Jeho
príbeh je až neskutočný. Po
páde Česko-Slovenska a porážke Francúzska, za ktoré
tiež bojoval, sa nevrátil domov, ale sa rozhodol bojovať proti nacizmu ďalej.
Dobrovoľne sa prihlásil do
česko-slovenskej
armá-

Slováci; ako bojovali za svoju
vlasť, aj keď vedeli, že môžu
prísť o život. Obdivujem takýchto ľudí, a preto som vytvorila výtvarnú prácu, aby
sa na hrôzy vojny a činy hrdinov nikdy nezabudlo.“ (Karolína Žuffová)

,,Páčila sa mi myšlienka pretvoriť kúsok dejín na papieri.
Príbeh Jozefa Gabčíka ma
veľmi zaujal. Tento hrdina
menil dejiny nielen nás Slo-

dy vo Veľkej Británii, čo
tiež vypovedá o jeho sile
a odvahe bojovať proti zlu,
ktoré vtedy nacistické Nemecko spôsobovalo. Aj
keď vedel, že ide takmer
na istú smrť, nebál sa postaviť tvárou v tvár Reinhardovi
Heydrichovi. Po úspešnom
atentáte na tohto vojnového
zločinca sa so svojimi kamarátmi ukryl v jednom z pražských kostolov a nevzdal sa
ani vtedy, keď bojoval proti
obrovskej presile. Takýmto
ľuďom ako on patrí zaslúžená pocta. Vyznamenania
sú len odleskom jeho statočnosti a odvážneho činu.
So svojimi šiestimi spolubojovníkmi zomrel so cťou a
slávou. “ (Jakub Murín)
,,Jeho príbeh je veľmi silný.
Veril v seba a v to, že nemusí byť generál, aby sa
s nacistami porátal. Bol
to odhodlaný mladý muž,
ktorý dokázal svoj strach
premeniť na odvahu a vôľu
urobiť aj nemožné. So svojimi
šiestimi priateľmi bojoval až
do posledného dychu, a
preto je skutočný hrdina.“
(Jakub Hajdúk)

vákov, ale aj celej Európy.
Myslím si, že pre nás žiakov
s umeleckým zameraním je
správne spracovávať tieto
témy, lebo aj prostredníctvom našich diel môžeme
pôsobiť na druhých ľudí a
odovzdávať im nové poznanie a posolstvo.“ (Ivana Juriňáková)

Názory žiakov Spojenej školy v Nižnej na danú tému
jasne potvrdzujú zmysel

,,Zaujala ma Gabčíkova odvaha a aj to, že sa nikdy nevzdal a dokázal sa postaviť
proti zločineckému režimu.
Keď išiel na svoju misiu, vedel, že ide na istú smrť, ale
aj tak bol odhodlaný splniť
rozkaz. Nebál sa, lebo vedel,
že bojuje za správnu vec,
ktorá
môže
ovplyvniť
nielen
život
v jeho vlasti, ale aj v celej
Európe. Myslím si, že vďaka
tejto výstave som lepšie pochopil dejiny druhej svetovej
vojny a význam slova hrdina.“ (Samuel Furťo)
,,Bol to normálny človek, ktorý chcel, aby aj svet bol normálny. Ako hrdý Slovák chcel
pomôcť svojmu národu a
ako hrdý občan Česko-Slovenska aj svojmu štátu. Nebol
z tých, ktorí by sa podvolili
Hitlerovej moci. Mal guráž,
aby ukázal, že nie je ovca,
ktorá ide s davom. Nám
Slovákom pomohol zapísať
sa do dejín v dobrom svetle.
Bol odvážny, nemal strach
postaviť sa proti jednému
z najmocnejších predstaviteľov Tretej ríše.“ (Matúš
Hurťák)

výstavy, ktorej cieľom bolo
priblížiť životný príbeh Jozefa Gabčíka a jeho boj proti
nacizmu. Práve inšpiratívny
príklad tohto slovenského
hrdinu môže pomôcť súčasnej mladej generácii lepšie
pochopiť, čo je opravdivé
hrdinstvo a vlastenectvo a
aké riziká so sebou prinášajú
fašizmus a extrémizmus.
-mkz-
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Týždeň mozgu a pamäti
Každý rok je jeden týždeň
v marci vyhradený mozgu.
Miestny spolok Červeného kríža v Nižnej a sociálno-zdravotná komisia v Nižnej zorganizovali stretnutie
„Cibrenie pamäti“. 14. marca
2017 sme sa stretli v kinosále Domu kultúry v hojnom
počte. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o mozgu, o jeho
fungovaní, zlyhávaní pamäti
a jej trénovaní. PhDr. Zuzana
Kršková, riaditeľka SČK US
Orava Dolný Kubín, nás zaujala odbornou prednáškou
a aj súborom jednoduchých
cvikov. Krížovky, Sudoku,

čítanie nahlas a rôzne hlavolamy by mali byť našou
každodennou súčasťou, aby
mozgové bunky neslabli, ale rozkvitali. Uvítanie aj
záver stretnutia nám svojím vystúpením spríjemnila
spevácka skupina Ostražica.
Účastníci sa rozišli v dobrej
nálade a s prísľubom, že si
stretnutie zopakujú. Najbližšie stretnutie sa uskutoční
v jesennom období.
Za miestny spolok Červeného kríža,
-mm-

Žiadna prvá pomoc nie je zlá
„Rob dobro, dobro sa ti
vráti“ To je motto, ktoré by
malo napĺňať každodenný
život človeka. Aj s týmto
úmyslom sa na prednášku
o prvej pomoci svedomito

pripravila Mgr. Malastová.
Sedenie sa sústredilo hlavne
na chronológiu pri záchrane
postihnutého. V krabičkách
bol uložený zdravotný ma-

teriál na ošetrenie daných
úrazov: popáleniny, krvácanie z nosa a ucha, zapichnutý klinec, amputácia, drogy,
lieky, alkohol, bezvedomie,
poranenie dolnej končatiny- kolena, kŕče, vyvrtnutý
členok, mozgová príhoda,
epilepsia.

dokonale predviesť stabilizovanú polohu, oživovanie, či proti-šokovú polohu,
čo im môže závidieť nejeden dospelák. Počas tohto popoludnia si účastníci
mohli všetko toto vyskúšať
na „Anke Záchranárke“ za
asistencie mladých zdravotníčok. Tejto prednášky sa
zúčastnila a svojimi radami
ju obohatila MUDr. Danka
Javošová Smatanová. Získali
sme veľa nových vedomostí
a odišli s myšlienkou MUDr.
Dobiáša prezidenta SČK:
„Žiadna prvá pomoc nie je
zlá, znalosť prvej pomoci je
dôkazom veľkosti človeka.“

Ošetrenie
najbežnejších
úrazov v každodennom živote priblížili účastníkom
profesionálne malé zdravotníčky zo ZŠ s MŠ Nižná:
Monika, Anička, Kristínka,
Karin, Tánička, Simonka,
Alica, Júlia, Lucia, Nikolka,
Slávka, Majka a Janka. Boli
dobre pripravené a zručne
predvádzali všetko, čo ich Za miestny spolok Červenédlhé roky učila pani učiteľ- ho kríža,
ka Malastová. Už v takomto mladom veku dokážu
-mm-

Ďakujeme
Stretnúť v dnešnej dobe takého vzácneho človeka, ako
je pani Marta Malastová je
ojedinelé. Celý svoj život
zasvätila učeniu mladých
zdravotníkov o záchrane
ľudského života a prvej pomoci. Toto poslanie- práca
s deťmi, ktorému je oddaná
srdcom aj dušou, napĺňa jej
celoživotnú cestu. Pristupu-

je k deťom s láskou, úprimnosťou, skromnosťou, deti si
ju vážia a tešia sa na každé
ďalšie stretnutie. Vždy je pripravená odovzdať všetko,
čo vie, a nové informácie
neustále dopĺňa a získava
z rôznych zdrojov, aby deťom
sprostredkovala najnovšie
poznatky. Jej zverenci jej robia radosť, učia sa, sú veľmi

vnímaví a šikovní. Dokazujú
to aj výsledky zo súťaží, ktorých sa každoročne zúčastňujú. Pani Malastová so svojimi mladými zdravotníkmi je
prínosom pre nás všetkých.
Aj v tomto 21. storočí plnom
mobilov, počítačov... dokáže
svojím prístupom a zanietením získať mladých ľudí
pre dobrú a záslužnú prá-

cu. Jej prístup a zanietenie
ovplyvnilo mnoho jej „detí“,
aby si zachraňovanie ľudských životov vybrali ako
celoživotnú cestu a stali sa
z nich zdravotníci a lekári.
Veľmi si ju vážime a želáme jej hlavne zdravie a chuť
do života.
-mm-/-vč-

Z FARNOSTI

Pán je môj Pastier

„Pán je môj Pastier, nič mi
nechýba.“ Zaznelo veľko-

lepo v deň prvého svätého prijímania, 28. mája 2017
v kostole sv. Gála v Nižnej.
V tomto duchu sa konala svätá omša, na ktorej 28 čistých srdiečok
po prvýkrát prijalo Ježiša
pod spôsobom chleba. Ako
poslušné ovečky, odeté

tej omši, ale aj pre nás - rodičov. S dojatím sme sledovali, ako uprostred doby,
v ktorej žijeme, deti prežívajú tento vzácny okamih. Ide
o významný krok výchovy
v kresťanskom duchu, ktorému predchádzala príprava
pani katechétky Viery Tukovej
na
hodinách
náboženstva, pána farára Štefana Hudáčeka v nedeľných
popoludniach,
Martiny
Labdíkovej a hudobníkov s prípravou spevu. Touto cestou im
chceme ešte raz úprimne
do bielych slávnostných poďakovať.
rúch, vstúpili do chrámu a
kráčali za svojim pastierom, Po omšovej slávnosti sme sa
kde zvučne zaspievali: „Som odobrali na obed a potom sa
tvojou ovečkou, čistou a vo- stretli na nedeľnej pobožnosti. Pán farár odovzdal deťom
ňavou, Tebou ľúbenou,...“
na pamiatku pamätné listy a
Slávnosť mala nezabud- modlitebné knižky a požehnuteľnú atmosféru nielen nal zlato, knihy a predmety,
pre deti, ktoré boli prvýkrát ktoré si deti priniesli. Počas
plne účastné na celej svä- celého týždňa sa deti spo-

ločne stretávali na svätej
omši. Oživením bola účasť
vo filiálke Zemianska Dedina, odkiaľ pochádzalo niekoľko prvoprijímajúcich detí.
Na konci týždňa každému
dieťaťu pán farár ešte podaroval na pamiatku ovečku,
ktorá im bude pripomínať,
že sa môžu vždy spoľahnúť
na svojho pastiera a najlepšieho priateľa – Ježiša.
Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli
k tomu, aby táto slávnosť
bola nezabudnuteľná a prebehla na Božiu slávu a našu
spoločnú radosť. Pomáhajme deťom vytrvať na ceste
Božej milosti pristupovaním
k svätému prijímaniu, ktoré
bude pre nich požehnaním
a pomôže im pri prekonávaní každodenných skúšok a
ťažkostí.
-il-

Cyklopúť do Levoče sa vydarila
pre dušu a prosiť za úmysly,
ktoré sme tu priniesli. V sobotu večer sa k nám pridalo
ešte 5 nižnianskych stanov,
tak sme sa cítili ako doma.
Na púti je najlepšie to, čo sa
ťažko popisuje - tá jedinečná
atmosféra. Niečo o tom spomenul aj hlavný pápežský
penitenciár kardinál Mauro
Piacenza:

Program na prvý júlový týždeň máme my, kostolná
mládež, celkom jasný. Sadáme na bicykle a ideme
na jedno z najstarších pútnických miest na Slovensku.
V Levoči na Mariánskej hore
začína hlavná púť. Tento rok
ma už svoje 770-te narodeniny.
Púť sme začali tradične v piatok po rannej sv. omši. Tento
rok bol trochu iný minimálne
v tom, že nás pred kostolom
nestál celý pelotón ako zvy-

čajne. Ale aj komornejšie zoskupenie bolo fajn. Požehnal
nás diakon Blažej a hor sa
zdolať Huty. Išlo sa skvelo,
kopčeky sme zvládli, aj keď
nie všetci pokope. Na Hutách
sme prišli o sprievodné auto,
tak to šoférka Miška musela
otočiť domov, preložiť veci a
prísť za nami. My sme si zatiaľ dali na obed makovníky
v
Liptovskom
Mikuláši.
Pri každej zastávke pripojíme
niečo, modlíme sa buď ruženec alebo korunku. Aj samotné šliapanie na bajkoch

sa snažíme obetovať - za
našich blízkych, ale aj menej
blízkych. Prišli sme do Popradu, kde sme na fare prespali. Ráno sa k nám pridalo 7
mladých ľudí. Keď sme sadli
na bajky, začalo pršať a neprestalo až do Levoče. Ale
paradoxne v Levoči už ani
kvapka. U troch apoštolov
(reštaurácia, pozn. red.) sme
si dali fajný obed a hor sa
na horu. Pridali sme sa k mnohým kráčajúcim pútnikom.
A potom už na hore... mnoho príležitostí načerpať síl

„Tak aj my, keď sme vystúpili
na túto horu, šli sme nielen
v Máriiných šľapajach a nasledovali sme jej púť plnú
viery a lásky, ale z moci nášho krstu sme boli a stále
sme nositeľmi Krista, svedkovia viery a služobníci lásky.
Táto pekná stáročná tradícia
musí byť zachovaná a posilňovaná ako to najlepšie
z tradícií vašej krajiny. Vydržala počas stáročí a odolala
všetkým útokom, dokonca aj
násilnému prenasledovaniu
ateistického režimu minulého storočia,“ povedal v kázni

Piacenza, ktorú v slovenčine
predniesol biskup Sečka a
vyzval ku šíreniu pokoja a odpustenia.
-pt-

PORTRÉT OBČANA

Mladý motokrosársky talent
Jeho najväčšia láska je motorka. Má 14-sť rokov a za sebou prvenstvo v Slovenskom šampionáte Motocorse Cup.
Voľný čas trávi, ako inak, s motorkou alebo sa venuje programovaniu - zatiaľ len tak pre seba. Mladý motocyklista
zo Zemianskej Dediny Adam Helík.

Adam, ako si sa dostal
k jazdeniu na motorke? Viedol ťa k tomu niekto?
Viac-menej otec Ján Matkuliak. Prišlo to, keď bola
mamina v nemocnici po
dvojičky... Kto by nevyužil situáciu? My s tatinom sme boli
po motorky a odvtedy to pomaly šlo. Mal som asi desať
rokov. Teraz trénujem trikrát
do týždňa, hoci priznám, že
aj každý deň by som šiel. No
a večer fitko a kondičné tréningy.
Čo je pri jazdení najťažšie?
Ja jazdím motocross - vyhradená trať, skoky a zákruty. Najťažšie je udržať si
kondičku, ale náročná je tiež
finančná stránka. Sme vďační starostovi, že ma sponzoruje, lebo keď sa chce človek venovať motorke, ide to
do peňazí - hradiť treba
všetko, od motorky a príslušenstva až po vstupy
na súťaže.

chodievame na súťaže skoro každý víkend. Málokedy
sa stane, že sme cez víkend
doma.

Dotiahol to ďaleko, keďže
jazdí na majstrovstvách sveta. Už som sa s ním stretol a
oslovuje ma aj ako osobnosť.

Jazda na motorke je pomer- Si ešte veľmi mladý človek,
ne nebezpečná disciplína. čo je tvojim cieľom? Kde sa
Čo ti na to hovoria doma? :) vidíš o 10 a kde o 30 rokov?

Predpokladám, že máš za
sebou aj nejaké úspechy? Najväčší problém bol asi Chcel by som to potiahnuť
pri starkej a mamine. Ale čo najďalej. Uvidíme, či ma
Aké?
mamina to už nejako berie, to ešte bude baviť, v čo dúMinulý rok som skončil cel- povedzme, že je s tým zmiekovo prvý v Slovenskom po- rená. Starká má ešte výhrahári, to bol Slovenský šampi- dy, ale podporujú ma v tom.
onát, na ktorom sa stretávajú Asi sa boja o moje zdravie.
motokrosári aj štvorkolkári Slovakia MX & Quad Cham- Kto ťa inšpiruje či už v šporpionships Motocorse Cup. tovom, alebo osobnom žiBola to kategória 85m3. vote?
Tento rok som zameraný
na slovenský „majstrák“, ale Asi Richard Šikyňa z Liesku.

fam, no a tiež, že sa nezraním. Chcel by som niekedy
jazdiť s Rišom a o 30 rokov
sa vidím vedľa syna, ako ho
trénujem.
Najbližšie má Adam hobby
preteky 23. júla v Nitrianskom Rudne. Držíme palce!
-mtfoto: -jb-
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“O súťaži krásy mi povedala matematikárka”
„Asi to je klišé, ale bol to neskutočne skvelý pocit, keď povedali moje meno. Jednoducho to bol jeden z najkrajších
momentov v mojom živote.“ Aj takto opisuje svoje pocity z výhry Nižnianka Anna Saganová. V medzinárodnej súťaži
krásy Miss Reneta získala titul „Miss foto“.
niach som zistila presný opak
a zmenila som názor. Keď
som videla, koľko práce je
s jedným „obyčajným“ finále,
bola som prekvapená. Zosúladiť toľko ľudí je naozaj náročné a obdivujem všetkých
organizátorov, ktorí pracujú
na tom už rok dopredu.Ale späť
k otázke.  Súťaž dopadla
nad moje očakávania, keďže som získala titul Miss
foto.

kolo,
Ani, skús najprv priblížiť v Žiline uskutoční
v ktorom vyberú finalistky
seba, kde si a čo robíš?
zo Slovenska. Tak som tam
Keďže mám 16 rokov, teda šla. Keď som prišmomentálne
študujem. la, mala som zo všetkého
Som
študentkou
kvinty mierne „blbý“ pocit. Všetky
na osemročnom gymnáziu dievčatá boli vyfintené, mali
v Tvrdošíne. Keď si chcem šaty... Povedala som si, že
trošku oddýchnuť od školy ja nemám absolútne žiada mám chvíľu voľného času, nu šancu, keďže som mala
tak vždy idem do našej krás- džíny a tričko.  ale bolo mi to
nej okolitej prírody.
jedno, lebo som neprišla zvíťaziť. Po niekoľkých kolách,
Ako sa študentka strednej v ktorých odborná porota
školy dostane k súťaži krá- videla našu chôdzu, postavu a hlavne našu osobnosť,
sy?
vyhlásili výsledky. Svoje čísMiss Reneta je medzinárod- lo som najprv ani nepočula,
ná súťaž krásy medzi štu- až chvíľu neskôr, keď to zodentkami stredných škôl. Ta- pakovali, mi „docvaklo“, že
kže som sa o tom dozvedela aj ja som sa vlastne dostala
práve v škole.
do finále.
Keď som jedno ráno v decembri vystupovala z autobusu, zastavila ma moja
učiteľka matematiky, povedala mi o tejto súťaži a dala
mi papier s bližšími informáciami, aby som sa prihlásila. V tej chvíli som sa
na ten papier iba pozrela a
založila medzi ostatné veci. 
Keď som koncom decembra
robila niečo vo svojej izbe,
natrafila som práve na tento papier, a tak som sa naň
pozrela bližšie. A napokon
v posledný možný deň prihlásenia, som prihlášku odoslala. Pomaly som celú vec
aj vypustila z hlavy, keď pár
dní na to prišiel mail. Stálo v ňom, že 21. januára sa

pre každého krása znamená
niečo iné.
Bola to jediná súťaž krásy.
Ak nie, kde ešte?

No, ako sa to vezme. Minulý
rok som sa zúčastnila najväčšej a najprestížnejšej súťaže elite model look, kde
som sa dostala do užšieho
výberu v semifinále. Bola to
skvelá skúsenosť, kde som
spoznala veľa ľudí pri práci
Asi to je klišé, ale bol to ne- s Donna Tokyo. Ale toto bolo
skutočne skvelý pocit, keď niečo úplne iné ako Miss.
povedali moje meno. Jednoducho to bol jeden z naj- V čom si ešte dobrá? ...Vieš,
krajších momentov v mojom že máš na to talent a aj
na tom ďalej makáš?
živote.

Čo všetko musí taká miss Tak toto by musel o mne povedieť, spĺňať. Na čo sa musí vedať niekto iný.  Ale už pár
rokov hrám divadlo a veľmi
pripraviť?
ma to baví. Aj keď teraz to už
Myslím si, že základom je nie je také aktívne a venujem
taký prvotný dojem. Ako sa najmä škole.
na vás dané dievča pôsobí.
Samozrejme, celkové vystu- Čo je vo všeobecnosti kráspovanie a hlavne správne ne podľa teba?
vyjadrovanie. Jednou z finálových disciplín bol práve No toto je veľmi zložitá otázrozhovor s moderátorom. ka. Ale keď sa povie krása,
Samozrejme, je to aj posta- predstavím si prírodu a vyva, a chôdza, ktorá je veľmi soké hory.
dôležitá. Ale hlavne sa musíte vedieť predať. Keď sa A kebyže môžeš mať čokoľusmievate a vyžaruje z vás vek, čo si zmyslíš, čo by to
pozitívna energia, je to úpl- bolo?
ne iné, ako keď len znudene
kráčate po móle. Je to celé Ak je to myslené ako niečo
o tom, aká je porota. Kto abstraktné, tak by to bolo urvie, ako by to dopadlo, keby čite cestovanie. Spoznať kažBol to splnený sen, náhoda v porote sedí niekto iný. Je dú časť našej Zeme.
-mtto veľmi subjektívne, kažči ani ani?
foto: -amdý má vlastnú favoritku a
No to ani neviem. Myslím si,
že každé dievča, keď malo 10
rokov, túžilo byť princeznou,
speváčkou alebo modelkou.
Ja som nebola výnimkou,
áno, keď som bola mladšia,
určite to mojím snom bolo.
Ale teraz to bola určite náhoda.
Ako nakoniec súťaž dopadla?
Musím povedať, že zo začiatku som si z modeliek a celej
súťaže robila srandu a celé
som to brala s humorom.
Ale po niekoľkých sústrede-

KULTÚRA

Nižnú navštívil legendárny Olympic
V piatok 26. mája sa v Nižnej
oslavovalo.
Hornooravské
rockové festivaly spoločne
slávili výročia. Rockové leto
desiate a Orava Rockfest už
pätnáste. Tomu organizátori prispôsobili aj celú akciu,
ktorá sa konala na miestnom
futbalovom ihrisku. S veľkou
dávkou hudby tu bol prichystaný kútik pre najmenších
rockerov, stánok s merchom
kapiel, stánky s jedlom a najrôznejším pitím, zaujímavá
tombola s atraktívnymi cenami a v neposlednom rade
nočná ohňová šou, ktorú
predviedlo zoskupenie Eldur.
Ale poďme už k hudbe.
Akcia sa začala o šestnástej
hodine vystúpením mladej
kapely CROSSBREEDS z Krivej. U tohto folkrockového
zoskupenia som už zvyknutý
na kvalitné vystúpenia a inak
tomu nebolo ani teraz. Traja
páni a dve pôvabné dievčatá si pridali do svojej bohatej
zbierky ďalší skvele odohratý
koncert. To, čo trochu kazilo
dojem z ich vystúpenia, bol
nie práve kvalitný zvuk. Povedal som si, že to je, bohužiaľ, väčšinou nevýhoda, hrať
ako prvý. Zvukárovi sa ale až
do konca ich vystúpenia nepodarilo spraviť zvuk, aký by
si zaslúžili a tento trend sa
niesol, nanešťastie, aj s ďalšími kapelami. Folk rock vystriedal dance metal z Česka.
Kapela DENOI mala potenciál rozprúdiť celkom zábavu,
avšak priestor pod pódiom
v tomto čase ešte viac-menej zíval prázdnotou. Ľudia,
ktorí už stihli prísť, sedeli buď
pri pive, alebo sa práve prevážali na spomínaných harleyoch.
Nasledovalo
numetalistov

Meno MAD FREQUENCY
je už dlho zárukou kvality a
Rudy so svojou partiou skvelých muzikantov to dokázal aj
v Nižnej. Ako to už na podobných akciách býva, s postupom času sa začal ako areál,
tak aj priestor pod pódiom
postupne zapĺňať. A prišla aj
ďalšia kapela. Domáca punková zostava THE LAMPIONS
to parádne roztočila a doslova
zohriala pódium inej skvelej
domácej kapele CALIBER X,
ktorá okrem vlastných kvalitných progressiverockových
peciek prekvapila aj veľmi
vydareným coverom skladvystúpenie by Keď sa raz oči dohodnú
z Turzovky. od kapely Modus.

Ako som už spomenul, všetky tieto kapely boli síce skvelé, ale celkový dojem kazil
nedotiahnutý, ba až naozaj
amatérsky nekvalitný zvuk.
K ľuďom, ktorí sedeli ďalej
od pódia, sa dostávala iba
nezrozumiteľná guľa hluku
a tí, ktorí stáli bližšie, si tiež
zvuk vôbec nepochvaľovali. Nekonkrétne bicie a úplne pochované gitarové sóla
boli najhoršie. Navyše bolo
zreteľne vidieť, ako sa aj samotné kapely značne trápia
so zvukom na pódiu. Jedni
sa nepočuli, druhí ukazovali,
že im to tam už píska. Toto
bolo skutočne výrazné, ale
zároveň, chvalabohu, jediné
mínus tejto akcie.
Chybu ale netreba hľadať
pravdepodobne
ani
v priestoroch konania, ani
v technike, ktorá bola naozaj
kvalitná. Prišla ďalšia kapela
s vlastným zvukárom a div
sa svete, konečne sa dostavil aj kvalitný čistý zvuk.
Po metalovom ošiali prišlo totiž to, čo očakávala
väčšina osadenstva. Kapela OLYMPIC potvrdila, že

sa právom pýši statusom
českej rockovej legendy.
Už po príchode na pódium
charizmatický frontman kapely oboznámil publikom
s tým, že aj oni sa prišli baviť,
a preto budú hrať tie skladby,
ktoré by na ich koncerte očakával asi každý fanúšik a nebudú nás unavovať žiadnymi
novinkami. A tak sa aj stalo.
Nebolo človeka, ktorý by sa
počas vystúpenia Olympicu skvele nebavil. Priestor
pod pódiom sa naplnil tak,
ako to len areál dovoľoval,
a kapela festivalovým návštevníkom zabezpečila nezabudnuteľný zážitok, ktorý
sa ešte umocnil veľkolepým
ohňostrojom po finálnej
skladbe Jasná správa. Túto
fenomenálnu kapelu vystriedal nemenej ostrieľaný
ARZÉN, ktorý ako vždy so
sebou priniesol rockovo-ľudovú veselicu, ktorá by určite
roztancovala každého, keby
to kapele neprekazilo počasie. Asi polovicu vystúpenia
intenzívne pršalo, ale napriek
tomu sa našli nadšenci, ktorí
kapelu nenechali v štichu a
so zlepšujúcim sa počasím
sa pod pódium vracali ďalší a
ďalší. Celý program uzavrela
progartrocková kapela KAZACHSTAN z Čiech.
Takmer desaťhodinový hudobný program bol organizačne skvele zvládnutý
a nedá mi neoceniť aj pár
ďalších vecí. Prvou je, že
organizátor zabezpečil pristavenie štyroch autobusov, ktoré rozviezli priamo
od futbalového ihriska fanúšikov na smery Tvrdošín, Dolný Kubín, Zuberec a Námestovo. Ďalšia vec, ktorá ma
veľmi potešila, bola, že festival podporoval a propagoval
aj iné akcie podobného typu.
Všade boli rozvešané plagáty na dolnokubínsky Rockový Záber a na obrazovke na pódiu bežali reklamy
na More Than Fest a Orava
Fest 2017. V neposlednom
rade treba vyzdvihnúť, že
celá akcia mala benefičný
charakter a zarobené peniaze poputovali na dobrú vec.
Len tak ďalej, Orava.
-mšfoto: -mv-
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Mama
Ja spoznala som včera,
ako sa láska slovom meria,
jediným slovom,
vy ho viete,
najkrajším slovom v celom
svete.
Mama!
Nuž ja budem dnes spievať
s vami pieseň pre všetky,
všetky, mamy. Vo zvučných slovách plných prianí,
vo speve krásnom, ba i hraní, v pozdrave malých škôl-

karov, niesol sa program
pre vás, drahé mamy.
Každý
malým
kúskom
prispel, aby sa vám zavďačil
a malým darčekom obdaril.
Srdcia láskou plápolali práve
v tento sviatok a vy prežili ste
spolu s nami jeden nádherný smiechom a láskou plný
deň.
Ďakujeme, že ste s nami!
-eš-

Čas
Skúsili ste sa niekedy len
tak zamyslieť, čo by sa stalo, keby sa na chvíľu zastavil
čas? V mojich predstavách
by mnohí z nás práve robili
niečo dôležité, čo sa nedá
spraviť inokedy. Veď ešte treba to, tamto treba ísť, vybaviť
toto ... Nestíham ! Nemám
čas! Hromada ľudí, hromada
hlúpostí. No naozaj, je to tak
? Alebo len nechceme robiť
niečo iné, robíme to, čo robíme – lebo to treba ?
Dieťa kričí na mamu: “Mami,
poď sa so mnou hrať!“ „Ešte
nie, mám toho veľmi veľa,“
odpovie mama. Dieťa posmutnie a hrá sa samo.

rozmýšľame nad tým, čo by
bolo, keby sme mali ešte čas
– mohli vrátiť čas.
Čas, nie sú peniaze ani práca, ani hýrenie, ani snívanie a
marenie.
Čas strávený bez náhlenia,
s láskou, v láske, s otvorenými očami a srdcom pre tých,
ktorí nás presne vtedy potrebujú.
Mama si vydýchne, že ešte
môže niečo stihnúť. No nebolo by krajšie ísť sa hrať
alebo zmeniť na hru každodenné činnosti a robiť ich
spolu? Vychutnávať si čas

strávený s deťmi, s tými,
na ktorých nám záleží a
máme ich radi? Veď nič nám
neutečie, ale napokon deti
vyrastú, blízki odídu a potom sami s pohárom vína

Želám vám, nech prežijete
každú sekundu s radosťou,
každú minútu s nádejou,
nech je pre vás každý deň
zázrak.
-eš-

KULTÚRA

35 rokov „opátstva“ v Nižnej
V tomto roku si osadníci pripomínajú 35. výročie vzniku záhradkárskej osady Mlyn pod Sihlou. Súčasný predseda
združenia záhradkárov pri tejto príležitosti približuje jej vývoj.
V minulosti ľudia venovali
väčšinu času prácam na poli,
aby sa postarali o živobytie. Príchodom techniky sa
život zmenil aj v obci Nižná.
V priemere päťkrát do roka
sa uskutočňovali „hovory s
ľuďmi“, na ktorých sa všetci mali zoznámiť s vtedajším
socialistickým budovaním a v
diskusiách sa objasňovali novoty v štáte.
Väčšina ľudí, ktorá prišla do
rozvíjajúcej sa obce za prácou v Tesle Orava Nižná,
našla svoje prístrešie v novopostavených
bytovkách
sídlisk a mohla sa čoraz viac
venovať aj inej kultúre ako
poľnohospodárstvu. Láska
k pôde však pretrvala v ich
srdciach, a tak hľadali spôsob rekreačného pestovania
plodín podľa tradície svojich
otcov. Aj takto začali vznikať
pestovateľské a drobnochovateľské združenia.
Prvá zmienka o Osade Mlyn
je z druhej polovice 20. storočia, keď v blízkosti Studeného

potoka, odčlenením parcely
2621 vo vlastníctve urbáru
Podbiel a v správe Jednotného roľníckeho družstva Nižná (JRD), vznikla v roku 1982
záhradkárska osada registrovaná v Slovenskom Zväze
Záhradkárov ako Základná
Organizácia Nižná – MLYN
(ZO) pod poradovým číslom
19-38. Svojim pôdnym profilom nedosahovala vysokú
kvalitu. Leží na južnom brehu
Sihly, v katastri obce Nižná.
Zo severnej strany je pole obhospodarované Jednotným
roľníckym družstvom dnes
Poľnohospodárskym podielnickým družstvom (PPD), pre
ktoré, podobne ako v lesníctve, je pôda základný výrobný prostriedok. Vďační záhradkári neraz pomáhali JRD
pri zvážaní sena a zemiakov,
ktoré ďalej spracúvali na triedičke.

pou a predajom pozemkov.
Prvým predsedom združenia
ZO sa stal Rudolf Opát, a preto ju zvyknem žartovne nazývať „opátstvo“.
A prečo názov Mlyn? Z východnej strany Sihly smerom
na Biely Potok sa nachádza
starý Nižniansky mlyn. Spravoval ho mlynár Brunčák. Je
veľká pravdepodobnosť, že
práve táto skutočnosť viedla
zakladateľov k tomuto pomenovaniu záhradkárskej osady,
hoci sa zo západnej strany
osady, na pozemkoch urbáru
Podbiel v katastrálnom území
Nižnej podľa starého názvu
Habovka, nachádza Františková huta – Hámor. Ruina
technickej pamiatky továrenskej haly z r. 1836 bola postavená za účelom tavenia
železnej rudy. (Režisér Juraj

dali o premenovanie záhradkárskej osady na plochu pre
rekreáciu a bývanie. Požiadavke sa čiastočne vyhovelo
v tej časti záhradkárskej osady, ktorá je mimo ochranného pásma plánovanej rýchlostnej cesty R3 – táto časť
bola v návrhu UPoN zaradená medzi plochy rekreácie s
prípustnou obytnou funkciou.
Dejiny si treba chrániť a ctiť.
Tie nám nikto nemôže vziať.
Kroniku záhradkárskej osady
(tvorí tzv. archív faktov), začal
písať jej zakladateľ Ján Balažec. Zaznamenal jej vývoj aj
pre budúce generácie. Na
stránky kroniky zaznamenal
sled udalostí, zaujímavosti,
spravodajstvo a kultúru života osady.

Nemusíme chodiť po archívoch s notesom a perom
vo vrecku, pre oživenie a
rozšírenie záznamov postačí
trpezlivo počúvať zaujímavé
rozprávanie starších pamätvista Ján Balažec. Tu sa začali
písať prvé mená osadníkov, V roku 2014 členovia ZO Mlyn níkov.
-jvktoré sa neskôr menili kú- v rámci konania UPN-O žia-

Jakubisko natáčal v ruinách
huty scény do filmov TisícAko prvý obišiel niekoľkých ročná včela (1983) a Nejasná
kolegov v Tesle Orava akti- správa o konci sveta (1997)).

Ján Drengubiak- Nepomuk, dedinský farár
a umelec samouk
Narodil sa 31. októbra 1781
v Zázrivej v osade Malá Petrová rodičom Michalovi a Anne.
Teologické štúdiá absolvoval
v Spišskej kapitule a Trnave.
Po skončení štúdií bol v máji
1810 vysvätený za kňaza. Primičnú svätú omšu mal 5.júna
1810 v Zázrivej.
Jeho prvým kňazským pôsobiskom bol Spišský Hrhov,
kde začínal ako kaplán a neskôr tam pôsobil ako administrátor farnosti. Odtiaľ bol
preložený do Vyšného Slavkova, kde pôsobil ako farár.
V roku 1812 bol preložený
na Oravu. Jeho pôsobiskom
sa stáva farnosť Habovka. Tu

sa takmer utopil, keď počas
povodne v roku 1813 zachraňoval sviatosť oltárnu z vody
zaplaveného kostola. V Habovke postavil provizórny
drevený kostolík. Odtiaľto bol
29. marca 1814 preradený za
správcu fary do Nižnej. V Nižnej pôsobil pätnásť rokov,
prebudoval tu povodňou poškodenú budovu fary. Okrem
toho bol v roku 1823 assesorom súdnej stolice dištriktu
Orava.
Z Nižnej odišiel v roku 1829
do Rabče, kde pôsobil päť
rokov do roku 1834. Nakoľko mal podlomené zdravie
odišiel na predčasnú penziu

na Spišskú Kapitulu, kde mal
v kňazskom seminári pridelenú izbu, ktorá sa ešte aj
po rokoch volala Drengubiačka. Ani tu nezaháľal.
Keď v roku 1836 v Krakove
maľoval kostol a opravoval
oltár v chráme Panny Márie
na Rinku, spadol z lešenia tak
nešťastne, že na následky
poranení zomrel. V kryptách
tohto chrámu je aj pochovaný.
Ján Drengubiak bol prvým
Zázrivčanom, ktorý bol vysvätený za kňaza. Okrem
materinského jazyka rozprával po nemecky aj po maďarsky. Mal tiež umelecké sklo-

ny. Ako maliar samouk tvoril
sakrálne obrazy vo svojich
oravských farnostiach. Vyrezával tiež betlehemy. Jeho
výtvarné diela majú znaky
ľudového prejavu s prvkami
klasicizmu. Už ako študent
teológie v roku 1804 namaľoval na menší oltár v zázrivskom kostole obraz svätého
Jána Nepomuckého, ktorého
si zvolil za svojho patróna.
Keď spišský biskup Michal
Brigido Michal spísal osobné
dáta kanonikov a prepošta
od r. 1562, Drengubiak namaľoval na čelnú stranu katedrálu sv. Martina, jej patróna,
ako odtína žobrákovi polovicu svojho plášťa s podpisom
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„PINXIT JOHANES N. DRENGUBIAK r.1810“.
Roku 1820 vymaľoval nový
kostol Jána Krstiteľa v Hruštíne. Bohužiaľ, jeho nástenné maľby a fresky boli
pred rokmi zničené. V Hruštíne sa zachovala jeho prícestná kaplnka sv. Anny (okolo r.
1920) s freskami, ktorá sa nachádza v záhrade rodinného
domu pri ceste na obecný
úrad.
Počas pôsobenia v Nižnej
vytvoril vo farskej záhrade
v roku 1825 Súsošie troch
sv. Jánov, (obnovené v roku
1913). Tu sa nachádzal aj jeho

autoportrét, no tento obraz
sa v závere 20.stroročia stratil. V roku 1833 namaľoval
v Rabči obraz (olej) Predstavenie Ježiša v chráme, ktorý
sa nachádzal nad hlavným
oltárom. Tento obraz bol pri
rekonštrukcii kostola odstránený. Vyrezal tiež niekoľko
sôch pre rabčiansky kostol,
z ktorých sa zachovala iba
socha sv. Metoda.
Medzi najznámejšie jeho obrazy patria: Podobizeň grófky
Anny Beréryovej (olej 1818),
Zoslanie Ducha svätého oltárny obraz v Liptovskom
Trnovci (olej 1822) či Obraz
svätého Michala na hlavnom
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fiu o tomto kňazovi. V Nižnej
som pátral po autoportréte
J.Drengubiaka. Ten sa zrejme
podľa kňaza, s ktorým som
hovoril stratil pri sťahovaní
vecí zo starej farskej budovy
do novej. Neviem, aký veľký
portrét je, možno sa nachádza v niektorej domácnosti
v Nižnej. Pokiaľ niekto vie,
kde sa obraz nachádza, dajte
to vedieť prosím, šéfredaktorke novín Nižnianske ozveny, aby mohla portrét odfotiť
Počas môjho pátrania som a ja dokončiť rozpracovanú
navštívil farnosti, v ktorých sa monografiu.
ešte aj dnes nachádzajú jeho
diela, Liesek, Bobrov, Hruš- Za ochotu a pomoc vopred
tín a Liptovský Trnovec, aby ďakujem.
-mkrsom zostavil malú monogra-

oltári v kostole v Liesku (olej
1817). Na fare v Liesku sa
nachádza aj nástenný obraz
Obetovania Pána. V Bobrove
na hlavnom oltári je jeho obraz sv. Jakuba a niekoľko postáv v pozadí. Tu sa nachádza
ešte jeden obraz s tými istými postavami (momentálne
je v reštaurátorskej dielni),
zatiaľ nie je potvrdené, že aj
tento obraz namaľoval Drengubiak.

Súsošie troch sv. Jánov vo farskej záhrade
Keď som pred viac ako tridsiatimi rokmi ako študent
SOU-E v Nižnej prechádzal
po Hviezdoslavovej ulici,
zbadal som tri kamené stĺpy
na podstavci medzi tujami.
Vtedy som im neprikladal
nejaký zvláštny význam. Mal

som ako všetci moji rovesníci iné záľuby, nie zaujímať sa
o
kamenné
postavičky
vo farskej záhrade. Až s pribúdajúcim vekom som začal po nižnianskom súsoší
pátrať. Zistil som, že sochy
zhotovil zázrivský rodák, kňaz

Ján Drengubiak, ktorý pôsobil na začiatku devätnásteho storočia pätnásť rokov v
nižnianskej farnosti. Súsošie
trom svätým Jánom zhotovil na znak vďaky za to, že
v roku 1813 prežil povodeň
v Habovke, keď tu voda zo-

brala kostol a jemu sa podarilo zázrakom zachrániť.
Teraz v krátkosti priblížim čitateľom Nižnianskych ozvien
život a dielo tohto zaujímavého človeka a kňaza.
-mkr-

Nižná tvorila pevnú súčasť Oravského
hradného panstva
(NIŽNÁ - vývoj vlastníckych i strednej šľachty.
pomerov v období stredoveku – II. časť)
Už roku 1412 mal dokázateľne Oravský hrad v záloV našom poslednom prí- hu bližšie neurčený Bohdal.
spevku sme spomínali, že Tento ho zrejme držal až
hrad Orava bol od roku 1399, do roku 1420, kedy ho kráľ
kedy ho kráľ Žigmund Lu- Žigmund za neznámu čiastxemburský vymenil s La- ku zálohoval vdove po Stidislavom Opoľským a jeho borovi zo Stiboríc – Dobrochmanželkou Offkou za hrad ne so synom Stiborom. Už
Blatnica v Turci, v nepretrži- v roku 1424 zálohoval Stitom vlastníctve uhorských bor zo Stiboríc (mladší) hrad
kráľov až do roku 1482, kedy Oravu svojej sestre Rachne
ho kráľ Matej Korvín daro- (Jachne), vdove po Andrejovi
val svojmu nemanželské- Balickom, a jej dvom synom
mu synovi Jánovi Korvínovi. Jánovi a Prokopovi za 3 600
Po väčšinu tohto obdobia zlatých, ktoré im dlhoval.
však králi Oravský hrad ne- Oravský hrad potom ostal
mali vo svojej držbe. Po- v držbe príslušníkov rodu
dobne ako iné hrady, aj hrad Balických až do roku 1451
Oravu využívali na získanie (okrem Andrejových synov –
finančných prostriedkov či Jána a Prokopa, ho držal aj
ako odmenu svojich ver- jeho brat/synovec (?) Mikuných. Titulom zálohu sa tak láš). Roku 1451 dal gubernádostával do rúk početných tor Ján Huňady hrad Oravu
držiteľov z radov vyššej, ale do zálohu Petrovi Komo-

rovskému, ktorý si ho udržal až do roku 1474, kedy ho
po potlačení sprisahania
arcibiskupa Jána Vitéza zo
Stredny, ktorého sa sám aktívne zúčastnil, za 8 000 zlatých a prísľub slobodného
odchodu do rodného Poľska,
vydal kráľovi Matejovi Korvínovi. Oravský hrad následne
zostal v rukách kráľa Mateja
až do roku 1482, kedy ho, ako
sme už niekoľkokrát spomínali, daroval svojmu nemanželskému synovi Jánovi.
Ján Korvín však už o dva roky
nato, v roku 1484, dal hrad
Oravu do zálohu Michalovi
Horváthovi-Kissevičovi, ktorý ho držal až do roku 1505.
V priebehu roku 1495 síce
Oravský hrad, podobne ako
iné majetky Jána Korvína, nelegálne zaujal palatín Štefan
Zápoľský, avšak Ján si jeho
vlastníctvo dokázal udržať až

do svojej smrti v roku 1504.
Po jeho smrti sa majiteľkou hradu Orava stala jeho
manželka Beatrix Frangepán spolu so synom Krištofom a dcérou Alžbetou.
Po Alžbetinej smrti, roku
1505, prešiel Oravský hrad
na
základe
podmienok dohody o jej sobáši s Jurajom Zápoľským
(hoci k nemu nedošlo),
do rúk súrodencov Jána a
Juraja Zápoľských. Po tom.
čo bol tohože roku (1505) Michal Horváth-Kissevič, ktorý
hrad Oravu držal v zálohu už
od roku 1484, odškodnený
ich matkou – kňažnou Hedvigou Tešínskou hradom
Plaveč, ostal už v nepretržitom vlastníctve a držbe príslušníkov rodu Zápoľských až
do konca obdobia stredoveku.			
-lk-
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Okolo Tatier slávi päťdesiatku.
Nižná privítala 1200 cyklistov zo 7 krajín Európy
V dňoch 9.-11.júna 2017 sa uskutočnil už 50-ty ročník Okolo Tatier. Na tento jubilejný ročník sa oficiálne prihlásilo viac
ako 1200 cyklistov zo 7 krajín Európy v rekordne krátkom čase. Vysoký záujem o tradičné cykloturistické podujatie
organizátori pripisujú aj k bohatej programovej ponuke, ktorú pre účastníkov pripravili..
Vo štvrtok pri prezentácií
účastníkov privítala účastníkov pred hotelom Arman domáca kapela Spod Budína.
Za ňou vystúpila svetoznáma revival kapela The Backwards, ktorá si za autentické prezentovanie tvorby The
Beatles vyslúžila niekoľko
svetových ocenení a uznania špičkových hudobníkov.
V rámci cyklotúry sa tiež súťažilo o najoriginálnejšie obrázky s tematikou Okolo Tatier,
do ktorej sa zapojili deti ZŠ
s MŠ Nižná. V sobotu zabavil
účastníkov športový program
plný zábavných súťaží o hodnotné ceny, prezentácia Kellys s možnosťou vyskúšať si
najnovšie modely bicyklov
a bohatá tombola s hlavnou
cenou - Kellys bicyklom. O
kultúrnu zložku sobotného
večera sa postarala folková
skupina Ploštín Punk, stálica
slovenskej hudobnej scény,
ktorá vo februári tohto roku
oslávila svoje 25. narodeniny.

Na štarte v Nižnej pred hotelom Arman, v piatok 9. júna.

Prehliadka veľhôr zo slovenskej aj poľskej strany
Tí, ktorí zavítali na okrúhlicu
„Okolo Tatier“ si určite vychutnali aj nádherné výhľady
počas vyše 220 kilometrov
dlhej cesty. Trasa, na ktorú sa
cyklisti vydali v piatok o 8:30
z Nižnej, viedla cez poľský Chocholow a Zakopané až do Ždiaru. Nedeľná spiatočná trasa viedla
cez
Tatranskú
Lomnicu, Štrbské pleso, Liptovský Mikuláš a Huty naspäť
do Nižnej.
„Pevne veríme, že pripravený
program a celkové zabezpečenie podujatia zodpovedali
významnosti jubilejného 50.
ročníka a že sa toto podujatie stane pre nových účastníkov „tradičným“ a „tradičných
účastníkov“ utvrdí v ich dobrej voľbe,“ uviedol organizačný výbor Okolo Tatier 2017.
-mkbfoto: -ms-

Cyklisti zdolali Okruh dlhý cca 235 kilometrov.
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Úspešný vstup do atletickej sezóny
V sobotu 3. júna sa v Dubnici nad Váhom za krásneho
slnečného počasia uskutočnilo III. kolo súťaže družstiev
stredoslovenského atletického zväzu v kategórii mladších žiakov ročník narodenia
2004-2005 a dorastencov.
Bratia Jurinovci, ktorí prvý
rok pretekajú v kategórii
mladších žiakov, so súpermi
o rok staršími svojimi výkon-

mi potvrdili, že patria medzi
najlepších. V disciplíne skok
do výšky im patrí vo svojom
ročníku narodenia dokonca
prvé a druhé miesto v slovenských tabuľkách. Darilo
sa aj Aničke, ktorá si vytvorila dva osobné rekordy. Najbližšie sa atléti predstavia
24.júna na majstrovstvách
Slovenska mladších žiakov
v Trenčíne…

Výsledky mladší žiaci:
Matúš Jurina (2005)
skok do výšky - 140cm, 2.
miesto; skok do diaľky –
455cm, 3.miesto - osobný rekord; hod kriketkou –
49,27m, 4.miesto

1. ZŠ Rudolfa Dilonga Trstená – 37 bodov
2. ZŠ s MŠ Zuberec – 38 bodov
3. ZŠ s MŠ M.Medveckej Tvrdošín – 42 bodov
4. ZŠ s MŠ Nižná – 50 bodov
-js-

Výsledky mladšie žiačky:

Anna Ploransky (2004)
skok do výšky – 120cm,
8.miesto; skok do diaľky –
418cm,
8.miesto-osobný
Pavol Jurina (2005)
rekord; beh na 60m – 8,93s,
skok do výšky – 140cm – 9.miesto-osobný rekord
2.miesto; skok do diaľky –
-ľi-

Kinderiáda
V utorok 27. júna sa v Nižnej
na novom atletickom ihrisku
za slnečného počasia uskutočnil nultý ročník okresnej Kinderiády v atletike
pre žiakov 1.- 4.ročníka.
Tridsaťdva detí zo štyroch základných škôl súťažilo v behu
na 50 metrov, skoku do diaľky
z miesta aj s rozbehom, hode
kriketovou loptičkou, hode
plnou loptou a v záverečnej
štafete 4x60 metrov. Každé
družstvo tvorili ôsmi pretekári. (štyria chlapci a štyri
dievčatá). Takéto preteky
chceme organizovať každoročne, aby sme objavili
nové športové talenty, ktoré
môžeme ďalej rozvíjať. Z jednotlivých umiestnení vzišlo
nasledovné poradie:

449cm – 5.miesto; hod kriketkou – 42,19m – 6.miesto

ŠPORT

Atléti ZŠ s MŠ Nižná piaty na Slovensku
V utorok 20.6. 2017 sa družstvo chlapcov zo ZŠ s MŠ
Nižná zúčastnilo po 1x Majstrovstiev Slovenska v atletika družstiev základných škôl
v Nových Zámkoch. Postúpili
sem víťazné družstvá jednotlivých krajských súťaží
v kategórii žiakov, žiačok a
víťazi jednotlivých disciplín.
V konkurencii 8 krajských víťazov naši chlapci zabojovali
a
pri
svojej
premiére
na takomto podujatí obsadili
nádherné 5. miesto.
Celkové poradie:
1. Gabčíkovo
2. Malacky

3. Bardejov
4. Chynorany
5. Nižná
6. Levice
7. Michalovce
8. Lučenec
Horný rad: Marcel Nákačka,
Jakub Čuporák, Patrik Kozáčik, Šimon Smolár, Matej
Matúch, Philip Ďuriník, Simon
Bistár
Dolný rad: Jakub Čuporák,
Marián Klimčík - tréner, Timotej Čuporák, Tomáš Socha.
-mik-

Ukončenie florbalovej sezóny
Počas mesiaca apríl sa konali tri florbalové turnaje
pre jednotlivé kategórie
(mladšia prípravka, staršia prípravka a mladší žiaci)
ako aj zápasy s rodičmi. Tie
ukončili florbalovú sezónu
2016/2017. Bola to úžasná

akcia, ktorú si pochvaľovali
deti aj rodičia. Takže sme sa
zhodli, že takýmto spôsobom budeme zakončovať
sezónu každý rok. Vďaka
sponzorom akcie boli vyhodnotení najlepší jednotlivci v každej kategórii a

všetci dostali upomienkové
predmety (medaily, poháre).
Na záver každého turnaja
nás čakali bohaté stoly.

ne, Ružomberku, B. Bystrici, Zvolenu, Martinu či
Rimavskej Sobote už v tomto veku asi inde nezažijete.

Tieto tri kategórie hrajú regionálne súťaž bez konečnej tabuľky a dôraz sa kladie
na získanie kladného vzťahu k športu a k pohybovej
aktivite vôbec bez ohľadu
na konečné výsledky či strelcovgólov.Je to predovšetkým
o zábave a pohybe, stretávaní sa s hráčmi z iných oddielov a možnosti porovnať sa
s hráčmi s iných miest
v stredoslovenskom kraji. Veď zahrať si proti Žili-

Kategória starší žiaci, v ktorej
sa už hrá o postup, pokračuje, pretože sú stále v hre
o postup na M-SVK 2017. Budeme im držať palce v sobotu 22.4. v záverečnom kole finálovej časti play off v Detve,
kde sa stretne s domácou
Detvou a Grasshoppersom
Žilina. V prvom kole nadstavby si poradili hráči z Nižnej
so Zvolenom a D. Kubínom.
-mik- | -mikml-

30. jún - MK ŠPORT NIŽNÁ vyhlasuje každoročne
najlepších športovcov školy. Pre šk.rok 2016/2017
Kubci Kepšta a Ivana Regulyová.
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Juniori Nižnej víťazi regionálnej ligy stred
Výsledky finálového kola:
Mútne – Nižná

4:9 (1:4,1:2,2:3)

Detva – Zvolen

4:6 (2:1,0:3,2:2)

Mútne – Zvolen 11:3 (2:1,3:1,6:1)
Nižná – Detva

11:3 (2:1,3:1,6:1)

Mútne – Detva

11:7 (4:2,3:2,4:3)

Nižná – Zvolen

3:1 (0:0,1:0,2:1)

Výsledky finálového kola:
1. TJ A - FbO Nižná
2. ŠK 1. FBC Zvolen
3. TJ FBK Hornets Mútne

V nedeľu 5.3. 2017 sa uskutočnilo záverečné kolo
regionálnej ligy stred, v
ktorom sa rozhodlo o konečnom poradí pre sezónu
2016/2017.
Suverénnym
spôsobom ju ovládli juniori
z TJ A-FbO Nižná, ktorí po-

čas celej súťaže ani raz neprehrali.
Nižnú reprezentovali: Adam
Kaššák, Matúš Píší, Marián
Móres, Dávid Klimčík, Filip
Pallo, Dominik Pallo, Adam
Kozáčik, Samuel Zeman-

čík, Michal Matlák, Stanislav
Belko, Adam Kiš, Anton
Suľa, Jakub Kepšta, tréner
Marián Klimčík ml., vedúci
družstva Stanislava Zimániová a Marián Mačňák.
-mik-

4. DTF team Detva Joxers
5. FbK Turany
6. FBC Horehronec Brezno
7. CVČ Žiar nad Hronom Pirátos
8. FBK Rabča

Športový deň
Dňa 23.4. 2017 sa v telocvični
ZŠ s MŠ v Nižnej uskutočnil 3. ročník športového dňa,
ktorý organizovali členovia rodičovského združenia.
Viac ako 70 malých i veľkých
športovcov sa v toto nedeľné
popoludnie rozhodlo opäť
zabojovať o Putovný pohár
Rodičovského
združenia
pri ZŠ s MŠ Nižná. Rodičia,
učitelia, žiaci i škôlkari vytvorili 9 družstiev (Čo ja viem?,
Červení diabli, Super kids,
Žlté bodky, Športovci, Tuhí
4.B., Super športovci, Čierny
blesk, Sýkorky). Ako po iné
roky, aj teraz platilo pravidlo,
že družstvo muselo byť zostavené z minimálne dvoch
dospelých a troch detí. Svoje sily si zmerali v piatich
disciplínach: skok z miesta,

streľba na florbalovú a futbalovú bránu, prekážkový
a štafetový beh. Atmosféra
v telocvični bola priateľská,
všetci sa veľmi snažili a navzájom sa povzbudzovali.
Právo odniesť si domov Putovný pohár získalo družstvo
Super kids, pretože získali
najviac bodov. Okrem športových súťaží bolo pre zúčastnených pripravené aj
zdobenie chutných medovníčkov. Po športových výkonoch výborne padlo občerstvenie v spoločnom bufete.
Za pomoc a spoluorganizovanie ďakujeme pánovi riaditeľovi a pani učiteľkám ZŠ. Už
teraz sa tešíme na 4. ročník.

-lkfoto: -mž-

Ďakujeme za podporu 2% z daní
Aj v roku 2016sa Rodičovské
združenie pri ZŠ s MŠ Nižná
uchádzalo o financie z 2%
z daní pre naše deti. Podarilo sa nám vyzbierať krásnu
sumu 1406, 03 eur. Finančne

sme prispeli na zakúpenie
interaktívnej tabule pre žiakov ZŠ, pre škôlkarov z Novej
doby sa kúpila trampolína a
škôlkarom z Orličia vešiak
na odevy a odrážadlá. Ďa-

kujeme všetkým, ktorí venovali svoje 2% práve našej
organizácii. Zároveň vás
vyzývame, buďte našou
súčasťou a podporte nás aj
ďalší rok. Spolu vyčarujeme

našim deťom úsmev na tvári
a ďalší dôvod, prečo sa tešiť
do školy a škôlky.
-lk-

POZÝVAME

ORAVA ALTERNATIVE
festival

PLTNÍCKY DEŇ
pltnícka časovka a miniduatlón

5. august 2017
Františkova Huť

12. august 2017
Futbalový štadión POcÚ

LÁTANÁ + GULÁŠ

JESENNÁ ŠARKANIÁDA

10. - 11. september 2017
Látaná

september

MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ MATERSKÝCH CENTIER
divadlo pre deti

JESENNÁ BURZA

10. október 2017
Materské centrum Dupajda

október 2017
Rotudna Nižná

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

október 2017
Kostol sv. Gála

22. október 2017
Dom Kultúry Nižná

OBECNÁ ZABÍJAČKA

ČAROVNÁ FLAUTA
súťaž

4. november 2017
Dom Kultúry Nižná

november 2017
ZUŠ

VÝROBA ADVENTNÝCH VENCOV

KATARÍNSKA ZÁBAVA

november 2017
Materské centrum Dupajda

24. november 2017
Dom Kultúry Nižná
Zmena termínov je vyhradená.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spoločenská rubrika občanov Nižnej a Zemianskej Dediny od 1. marcca 2017 do 9. júla 2017.

Melánia Mária Kováčiková
Javier Amado
Jozef Jackulík
Lara Kolenová
Tamia Šelingová
Karolína Stankovenová
Michal Cvoliga
Marek Dedinský
Lilien Žuffová
Ela Levandovská
Jakub Vraštiak
Sofia Paulínyová
Mária Hajduková
Matias Štrbáň
Denis Juraj Bútora
Mária Pitáková
Matúš Gandi
Bianca Fischer
Ágnes Páleniková
Dávid Merešš
Lukáš Kaššák
Matúš Letaši
Ján Svajčík
Roman Kočiš
Nikolas Veselovský

55 rokov
Buloňová Anna
Cvacho Rudolf
Drozd Peter
Flontek Jozef
Gracák Ján
Kavický Pavol
Kičin Peter
Krkoška Jozef
Kubalová Anna
Ladniaková Katarína
Mereššová Alena
Paľová Oľga
Mgr. Paľová Zuzana
Regulyová Darina
Smiechová Ľudmila
Šaliga Miloš
Šeling Pavol
Škapcová Marianna
Šrobová Eva
Mgr. Tuka Pavol
Ulrich Ondrej
Vojteková Janka
Zeman Miroslav

60 rokov
Čavoš Štefan
Čavošová Viera
Kucejová Mária
Ing. Laššák František
Nákačka Viliam
Richterová Eva
Šebová Mária
MUDr. Tholt Marián
Žák Jozef
65 rokov
Bušík Juraj
Dedinská Mária
Gracáková Terézia
Hrčová Danka
Chladný Alojz
Kanderková Anna
Leginus Viktor
Pavčová Anna
Pilárová Marta
Regulyová Božena
Sitek Daniel
Žuffa Jozef
Žuffa Jozef
Žuffová Janka

Mária Žuffová, 01.03.2017, 81-ročná
Mária Čadová, 23.03.2017, 90-ročná
Jozef Vengríni, 25.03.2017, 82-ročný
Antónia Slivčáková, 28.03.2017, 80-ročná
Ing. Anton Kamody, 08.04.2017, 88-ročný
Pavol Lukačšík, 20.04.2017, 80-ročný
Ing. Jozef Zimáň, 22.04.2017, 76-ročný
Ľudmila Pacíková, 27.04.2017, 92-ročná
Jozef Gracák, 12.05.2017, 66-ročný
Mária Garajová, 30.05.2017, 85-ročná
Ing. Eugen Šiška, 10.06.2017, 59-ročný
Štefan Reguly, 29.06.2017, 79-ročný
Margita Jarolínová, 29.06.2017, 81-ročná
Mária Glasová, 06.07.2017, 79-ročná

Denis Bútora – Miroslava Kubošová
Mário Merešš – Erika Hurajová
Ing. Benjamín Kubica – Bc. Silvia Lovaštíková
Marek Šikyňa – Simona Plaváková
Michal Sitek – Bc. Monika Domiňáková
Ladislav Kanta – Mária Krúpová
Bc. Lukáš Murcko – Mária Jurinová
Juraj Reguly – Katarína Novosadová
Ján Kuniak – MUDr. Dana Dúbravová
Mário Seman – Barbora Lendová
Juraj Bača – Anna Jarinová
Ing. Jozef Pavla – Ing. Ivana Stolárová

70 rokov
Babničová Mária
Bednár Viliam
Bolibruch Emanuel
Drbjaková Anna
Duraj Juraj
Habovštiaková Viera
Jendrušák Roman
Malárová Mária
Mičíková Anna
Müllerová Mária
Ondrík Jozef
Štec Alojz
Vrábelová Marta
Žuffová Bernardína
75 rokov
Balažec Ján
Bullová Agneša
Genšorová Marta
Gloneková Jozefa
Hujová Antónia
Košíková Blanka
Kubicová Viera
Šintajová Mária

80 rokov
Feniková Margita
Chomová Rozália
Kajanová Anna
Korčuška Emanuel
Majerová Augusta
Malast Ján
Meixnerová Anna
Nadanyiová Júlia
Šulová Júlia
Tuková Antónia
Vengríniová Ľudmila
85 rokov
Balaschová Emma
Čierny Jozef
Drozdová Terézia
Nákačková Cecília
Todeková Jolana
Ing. Žmuráň Ondrej
90 rokov
Dedinský Ľudovít
Kuboš Ľudovít
Lipková Terézia
94 rokov
Mária Žuffová

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

KRÍŽOVKA PRE ČITATEĽOV NIŽNIANSKYCH OZVIEN

Vylúštenie krížovky zasielajte na sefredaktor@nizna.sk. Do správy uveďte, prosím, svoje meno a adresu.
Výherca obdrží od OcÚ vecnú odmenu. Znenie krížovky z čísla 1/2017 je:
„Na Orave dobre na Orave hravo ale peňazí je málo.“.
Výhercom sa stal: Vladimír Zumrík z Nižnej. Gratulujeme!
obec@nizna.sk

+421 43 5309 786

www.nizna.sk

