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Jedenásty ročník Rockového leta prilákal rekordných štyritisíc ľudí. Očakávaná Lucie Bíla napokon neprišla, naplniť sa ale
podarilo charitatívnu myšlienku podujatia, hovoria organizátori.

Čo s areálom plavárne, ktorý
chátra?

Nižná má ďalšieho kňaza

Tesla zmenila hladovú dolinu
na dolinu elektroniky

Na túto otázku hľadalo riešenie
asi 200 obyvateľov na februárovom verejnom zhromaždení.
Všetci mohli hodnotiť nové nápady využitia areálu plavárne a zahlasovať za ten najlepší.

Kňazská vysviacka je nepochybne veľkou udalosťou nielen pre
svätenca, jeho rodinu, ale aj celú
farnosť. V sobotu 16. júna vysvätil diecézny biskup Mons. Štefan
Sečka za kňaza nášho rodáka Blažeja Rašku zo Zemianskej Dediny

Ubehlo 60 rokov od začiatku sériovej výroby televízorov v Nižnej.
Ladislav Ďuroška, st. v Tesle Orava
odpracoval na rôznych pozíciách
34 rokov a je jedným zo svedkov
toho, ako v Nižnej vyrástol jeden
z najväčších gigantov na výrobu
televízorov.
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Ako plynie čas...
Opäť sme pre Vás pripravili zopár časozberných záberov Nižnej. Ak aj vy máte zaujímavé staré fotografie našej
dedinky, neváhajte nás kontaktovať.

foto archív: Miloš Žák
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Milí čitatelia,
Niekoľko slov o vlastenectve
Trochu ma prekvapilo, keď mi priateľ z Bratislavy telefonoval, že berie vnukov na niekoľkodenný výlet na stredné Slovensko. Pochopil som, keď mi
oznámil príčinu. Starší z nich (12-ročný) v poslednej dobe chodil zo školy
domov namrzený, lebo musí žiť v takomto zapadákove, ako je Slovensko.
Vraj akási zahnojená diera, jama po výbuchu granátu atď.
A potom zrazu uvideli lesy, hory, jazerá, zvieratá i dávne výtvory našich
predkov. Vstúpili do múzeí, boli v Banskej Štiavnici, vlastnoručne si vyrazili
„kremnické dukáty“ v stredovekej mincovni. A popri tom po uliciach chodili
takí istí mladí ľudia, nahlúplo čumiaci do mobilu, ako v Bratislave. Názory
chlapca z „veľkomesta“ dostali prvé trhliny.
Nemáme priestor na to, aby sme robili nejakú sociologickú štúdiu o príčinách stavu, keď istá skupina ľudí považuje slovo „vlastenectvo“ za neslušnejšie ako zdvihnutý prostredník. Viem len to, že najdôležitejšie pomôcky
pri výchove a vzdelávaní nie sú technického rázu. Sú to srdce a rozum. Som
si istý, že dobrý a vzdelaný človek vždy bude vidieť rozdiel medzi hulákaním
s dvojkrížom na tričku, nenávisťou, pohŕdaním voči vlastnému národu – a
poznaním a porozumením.
-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 menom autora textu
(v prípade titulu uveďte aj ten) v dokumente word. Obrázky, prosím, posielajte v originálnej kvalite, minimálne 1MG (formát jpg) z fotoaparátu, prípadne mobilného zariadenia a to v prílohe e-majlu. Fotky nijak neupravujte. Kto
by mal zároveň chuť prispievať pravidelne do novín a chcel by sa zúčastňovať na ich celkovej tvorbe, nech nás kontaktuje.
Uzávierka príspevkov do najbližšieho čísla je 31. 10. 2018, po tomto termíne
nebude možné prijať vaše príspevky.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
Upozornenie!
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy príspevkov. Najmä textov, v ktorých
sa vyskytujú vulgárne slová, osočujúce údaje, gramatické chyby. Redakcia
tiež nezaručuje uverejnenie neaktuálnych článkov, informácií
a nekvalitných fotografií.

-rr-

NA TELO STAROSTU

Na rovinu so starostom
...odpovede starostu obce na otázky občanov. Reakcie a názory k najdôležitejším udalostiam štvrťroka. V tomto čísle
o rozširovaní územného plánu obce vo vybraných častiach či o plánoch s priestormi autobusového nástupištia
a plavárne.

Cez rieku je už postavené
dočasné premostenie, čo
môžeme čakať v otázke
opravy nižnianskeho mosta ďalej?
Po dohode na zasadnutí
krízového štábu nás zhotoviteľ opravy mosta pravidelne každý týždeň informuje o prebiehajúcich
prácach na oprave mosta.
Predpokladám, že práce
prebiehajú v zmysle ich časového harmonogramu a
som rád, že náhradné premostenie je hotové už teraz
v lete. Potom nastane na
stavenisku asi čulejší ruch
lebo po odklonení dopravy
na náhradné premostenie
začnú aj konkrétne práce
na oprave mosta.
Ako je to s vývozom odpadu? Ľudia sa sťažujú na
plné koše hlavne na ulici
Nová Doba. Aké je riešenie?
V Novej dobe sa vyváža
odpad raz za týždeň. Častejší vývoz kontajnerov už
nie je možný. Keď však dôjde k situácii, že sú preplnené, alebo je odpad mimo
nich, tak to TS Nižná priebežne odvážajú. Treba však
pripomenúť, čo a hlavne
ako sa do kontajnera vhadzuje. Niektoré kontajnery
sú poloprázdne a niektoré
naopak preplnené. Závisí
to od toho ako separujeme
odpad a či ho primerane
stláčame.

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-

Aktuálna situácia na moste
Ako je na tom projekt kri- uvedená stavba realizovať.
žovatky pri škole?
Zároveň sa v tejto časti
pracuje na stavebnom poZatiaľ sa pracuje na staveb- volení na vodovod a kanalinom povolení. Na obecný záciu. V ostatných častiach
úrad bola doručená petícia, ako napríklad Krivé Hony,
ktorá žiada zrušenie uzne- Orličie alebo v Zemianskej
senia obecného zastupiteľ- dedine sa inžinierske siete
stva o realizácii tohto pro- budujú postupne na zákjektu. O celkovom osude lade žiadostí jednotlivých
uvedeného projektu roz- stavebníkov s možnosťou
hodnú poslanci buď v tom- prispenia obce pri budovato volebnom období alebo ní prístupových ciest.
v nasledujúcom volebnom
období.
Čo sa bude najbližšiu
dobu diať s priestormi auAko je to s rozširovaním tobusového nástupištia a
územného plánu obce plavárne?
(časť sihoť, krivé hony a orličie). Budú si musieť inži- Za seba poviem, že už dávnierske siete a prístupovú no mohlo nástupište vypacestu zabezpečiť občania dať podstatne lepšie aj s
alebo to spadá pod obec? vybudovaným polyfunkčným domom, ale poslanci
Obec urobila všetky po- o tom nerozhodli a nakotrebné kroky na to aby sa v niec sme sa museli ešte o
týchto častiach obce mohlo tento pozemok súdiť. Teraz
stavať. Čiže je tam platný si prajem aby sa vypísala
územný plán, sú tam vyho- transparentná verejná obtovené štúdie zastavanosti chodná súťaž na úpravu
aj s riešením inžinierskych tohto priestoru v zmysle
stavieb. Na konkrétne inži- dávno plánovaných obecnierske stavby sú potrebné ných zámerov. Musíme
opäť stavebné povolenia. však zadať vypracovanie
Na Sihoti resp. Močiaroch a štúdie zastavanosti ako
Uhliskách sa tento rok do- nám to predpisuje územkončí stavebné povolenie ný plán a potom vypísať už
na výstavbu elekrickej sie- spomenutú verejnú súťaž.
te a na budúci rok sa bude Čo sa týka plavárne, tak je

to obdobné ako s nástupišťom. Najprv štúdia zastavanosti a potom verejná obchodná súťaž.
Aké je vízia obce s objektom štadiónu a garáží?
Štúdie na štadión aj jeho
okolie sú známe. Teraz ich
postupne treba realizovať.
Tam by malo tento rok byť
ukončené stavebné povolenie a zároveň budeme
žiadať euro fondy na rekonštrukciu parkoviska pri
Armane a obecnom úrade
v zmysle výzvy na vodozádržné opatrenia.
Plánujete kandidovať na
post starostu obce aj najbližšie volebné obdobie?
Ak áno, aké sú vaše plány?
No, zatiaľ mám v pláne kandidovať na post starostu
našej obce v komunálnych
voľbách, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018.
Mám chuť zrealizovať to,
čo sa nepodarilo doteraz
alebo realizovať nové veci v
zmysle záujmu našich občanov. Na to je však potrebná aj aktívna spolupráca
poslancov.
-rr-

ŽIVOT V OBCI

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutí starostu a poslancov obce od januára do júna 2018
a poveruje starostu obce na
uzatvorenie zmluvy s týmito
podmienkami.
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 10 proti: 0 zdržali sa: 1.
Unesenia z II. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 20. marca
2018 v zasadačke OcÚ v
Nižnej.
Schvaľuje:

Unesenia z I. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 30. januára
2018 v zasadačke OcÚ v
Nižnej.
Schvaľuje

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 2.
7. Plán práce komisie na
ochranu verejného poriadku.
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 10 proti: 0 zdržali sa: 1.

1. Návrhovú komisiu: Rastislav Brčák, Ján Bolibruch.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
2.Prog ram zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
11. Prenechanie nehnuteľného majetku obce do nájmu
spôsobom hodným osobitného zreteľa v súlade s §9a
ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
v k.ú. Nižná – podperné stĺpy
verejného osvetlenia na ulici
Lesná spoločnosti DSI DATA,
s.r.o., Námestovo, IČO: 36 399
493 z dôvodu rozšírenia služieb pre občanov za nájomné 20,- EUR ročne za stĺp na
dobu 10 rokov s trojmesačnou výpovednou lehotou za
účelom umiestnenia závesného optického kábla a pasívnych optických dátových
boxov a poveruje starostu
obce na uzatvorenie zmluvy
s týmito podmienkami.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0

3. Správu o hospodárení ZŠ s
MŠ v Nižnej za rok 2017.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
12. Prenechanie nehnuteľného majetku obce v k.ú.
4. Správu o hospodárení ZUŠ Nižná do nájmu spôsobom
Vendelína Habovštiaka v hodným osobitného zreteľa
Nižnej za rok 2017.
v súlade s §9a ods. 9 písm. c)
Hlasovanie: prítomní: 9
zákona č. 138/1991 Zb. o maza: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
jetku obcí v znení neskorších
5. Zmenu rozpočtu obce Niž- predpisov a to a) pozemok
ná rozpočtovým opatrením reg. CKN parcela č. 914/3,
č. 01/2018.
druh pozemku: zastavané
3. Všeobecne záväzné naria- 10. Schvaľuje a súhlasí, Hlasovanie: prítomní: 9
plochy a nádvoria o výmedenie obce Nižná č.1/2018, že proces obstarávania a za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
re 1289 m2 b) pozemok reg.
ktorým sa mení Všeobecne schvaľovania
Územného
CKN parcela č. 914/8, druh
záväzné nariadenie obce plánu obce Nižná – Zmeny a 6. Zmenu rozpočtu obce pozemku: zastavané plochy
Nižná č. 1/2013 o určení doplnky č.1 potrvá najviac tri Nižná rozpočtovým opatre- a nádvoria o výmere 23 m2 ,
výšky dotácie na mzdy a roky od uzatvorenia zmluvy ním č. 02/2018.
na ktorom sa nachádza stavprevádzku na žiaka základ- o poskytnutí dotácie.
Hlasovanie: prítomní: 9
ba – sklad náradia bez pridenej umeleckej školy, dieťa Hlasovanie prítomní: 11
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
leného s. č., c) stavbu – sklad
materskej školy a školských za: 11 proti: 0 zdržali sa: 0.
náradia bez prideleného s. č.
zariadení so sídlom na území
7. Plán práce komisie kultúry postavenú na pozemku reg.
obce Nižná.
11. Prenechanie nehnuteľ- na rok 2018.
CKN parcela p.č. 914/8, d)
Hlasovanie: prítomní: 11
ného majetku obce v k.ú. Hlasovanie: prítomní: 9
pozemok reg. CKN parcela
za: 11 proti: 0 zdržali sa: 0.
Nižná do nájmu spôsobom za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
č. 914/10, druh pozemku: zahodným osobitného zreteľa
stavané plochy a nádvoria o
4. Plán zasadnutí Obecného v súlade s §9a ods. 9 písm. 8. Plán práce komisie športu výmere 121 m 2 , na ktorom
zastupiteľstva v Nižnej na rok c) zákona č. 138/1991 Zb. o na rok 2018.
sa nachádza stavba – úprav2018.
majetku obcí v znení neskor- Hlasovanie: prítomní: 9
ňa vody bez prideleného s.
Hlasovanie: prítomní: 11
ších predpisov - nebytový za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
č., e) stavbu – úpravňa vody
za: 11 proti: 0 zdržali sa: 0.
priestor pivničné priestory na
bez prideleného s. č. postaúčel skladu v budove s.č. 308 9. Plán práce komisie výstav- vená na pozemku reg. CKN
5. Plán práce komisie pre na ulici Hviezdoslavova spo- by, územného plánovania a parcela p.č. 914/10, Paedrozpočet, financie a správu ločnosti Gonexen, s.r.o., Orli- dopravy na rok 2018.
Dr. Mariánovi Babinskému,
majetku obce.
čie 777, IČO: 51 073 315, kona- Hlasovanie: prítomní: 9
Lesná 1009, 027 43 Nižná
Hlasovanie: prítomní: 11
teľ: Ján Gonda za nájomné vo za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
za účelom prevádzkovania
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 4.
výške 6,-EUR/m2 na dobu
tenisových kurtov tak, aby
neurčitú z dôvodu, že tento 10. Plán práce komisie Ob- boli verejne dostupné obča6. Plán práce komisie sociál- priestor je nevyužívaný a Ján čianskeho výboru Zemiannej, zdravotnej a dôchodcov. Gonda už má v tejto budove ska Dedina na rok 2018.
Hlasovanie: prítomní: 11
prenajaté obecné priestory Hlasovanie: prítomní: 9
pokračovanie na str. 6
8. Úpravu smernej časti č.1
1. Návrhovú komisiu v zlože- Územného plánu obce Nižní Jozef Virostko, Mgr. Jana ná.
Černá.
Hlasovanie: prítomní: 11
Hlasovanie: prítomní: 10
za: 11 proti: 0 zdržali sa: 0.
za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0.
9. Obstaranie Zmien a do2. Program zasadnutia obec- plnkov č.1 Územného plánu
ného zastupiteľstva.
obce Nižná.
Hlasovanie: prítomní: 10
Hlasovanie: prítomní: 11
za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0.
za: 11 proti: 0 zdržali sa: 0.

ŽIVOT V OBCI
nom Obce Nižná s trvalým
pobytom na území obce a
žiakom ZŠ s MŠ Nižná, Nová
Doba 482, 027 43 Nižná na
dobu určitú od 1.4.2018 do
31.3.2020 s ročnou výpovednou lehotou za nájomné
vo výške 800,-EUR ročne z
dôvodu podpory rozvoja a
popularizácie tenisu v obci
za podmienky, že všetky poplatky za energie súvisiace s
prevádzkovaním tenisových
kurtov a prenajatých nehnuteľnostiach hradí nájomca a
poveruje starostu obce na
podpísanie zmluvy s týmito
podmienkami.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
13. Prenechanie nehnuteľného majetku obce v k.ú.
Nižná do nájmu spôsobom
hodným osobitného zreteľa
v súlade s §9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to: a)
pozemok reg. CKN parcela
č. 914/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1057 m2 , b) pozemok reg. CKN parcela č.
914/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1739 m2 , c) pozemok
reg. CKN parcela č. 914/6,
druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 440 m2, d) pozemok reg.
CKN parcela č. 914/7, druh
pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 19 m2,
e) pozemok reg. CKN parcela č. 914/9, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 18 m2 , na ktorom
sa nachádza stavba – garáže bez prideleného s. č., f)
pozemok reg. CKN parcela
č. 914/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o
výmere 81 m2 , na ktorom sa
nachádza stavba dielne bez
prideleného s. č., ch) stavbu – garáž bez prideleného
s. č. postavenú na pozemku
reg. CKN p.č. 914/9, i) stavbu – dielne bez prideleného
s. č. postavenú na pozemku
reg. CKN č. 914/11 spoločnosti Orava tennis academy,
s.r.o. so sídlom Nové Hrádky
394, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46
636 935, zastúpenej konateľom Andrejom Zimáňom
za účelom prevádzkovania
tenisových kurtov tak, aby
boli verejne dostupné občanom Obce Nižná s trvalým
pobytom na území obce a
žiakom ZŠ s MŠ Nižná, Nová

Doba 482, 027 43 Nižná na
dobu určitú od 1.4.2018 do
31.3.2020 s ročnou výpovednou lehotou za nájomné
vo výške 1650,-EUR ročne z
dôvodu podpory rozvoja a
popularizácie tenisu v obci
za nasledovných podmienok: - všetky poplatky za
energie súvisiace s prevádzkovaním tenisových kurtov
a prenajatých nehnuteľností
hradí nájomca, - počas súťažných zápasov a turnajov
organizovaných stredoslovenským tenisovým zväzom
bude mať tenisový oddiel TJ
Nižná k dispozícií bezodplatne tri tenisové kurty a časový
priestor na tréning 3 hodiny
týždenne počas pracovných
dní (podľa dohody). Zároveň
poveruje starostu obce na
podpísanie zmluvy s týmito
podmienkami.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0

Hviezdoslavova na I.poschodí (voľný priestor po Ing.Vranovi) spoločnosti Gonexen,
s.r.o., Orličie 777, IČO: 51 073
315, konateľ: Ján Gonda na
rozšírenie
podnikateľskej
činnosti o dekoratívnu tlač za
nájomné podľa schváleného
sadzobníka na dobu neurčitú
z dôvodu, že tento priestor je
nevyužívaný a Ján Gonda už
má v tejto budove prenajaté
obecné priestory.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0

14. Jednorazovú dotáciu
na rok 2018 pre Občianske
združenie „ZOEE“, Vansovej
754, 027 43 Nižná – materské
centrum DUPAJDA vo výške
760€.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0

2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6
proti: 0 zdržali sa: 0

15. Zámer prenechať nehnuteľný majetok obce v k.ú.
Nižná do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
v súlade s §9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v k.ú. Nižná a to
nebytové priestory v budove
s.č. 495 na ulici Nová doba
(bývalé potraviny p.Čuchorová) Bc.Martinovi Hrubošovi,
Orličie 757, 027 43 Nižná na
účel podnikateľskej činnosti - „predajňa poľovníckych
potrieb“ za nájomné podľa
schváleného sadzobníka na
dobu neurčitú z dôvodu, že
tento priestor je v súčasnosti
neobsadený a predajňa s takýmto zameraním rozširuje
sortiment ponúkaných obchodníckych služieb v obci.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 8 proti: 0 zdržali sa: 1
16. Zámer prenechať nehnuteľný majetok obce v k.ú.
Nižná do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v k.ú.
Nižná a to nebytové priestory v budove s.č. 308 na ulici

Unesenia z III. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 2. mája 2018
v zasadačke OcÚ v Nižnej.
Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu: Mgr.Roman Kašuba, Marián Tuka.
Hlasovanie: prítomní: 6
za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0

3. Na základe prebehnutých
volieb členskej schôdze za
predsedu DHZ Nižná Františka Huleja ml.
Hlasovanie: prítomní: 7
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
4. Finančný príspevok na
rok 2018 vo výške 4100€ na
dofinancovanie nákladov na
mzdy a odvody asistentiek
v rámci projektu „Zvýšenie
inkluzívnosti a rovnosti príležitosti pre všetkých žiakov ZŠ
v Nižnej“
Hlasovanie: prítomní: 7
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
5. Finančný príspevok na
rok 2018 vo výške 2000€ na
dofinancovanie
pracovnej
pozície vrátnik – informatik
v rámci novovytvoreného
chráneného pracoviska.
Hlasovanie: prítomní: 7
za: 6 proti: 0 zdržali sa: 1
6. Správu o hospodárení TS
Nižná za rok 2017.
Hlasovanie prítomní: 7
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
7. a) predloženie Žiadosti o
nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu „Zberný dvor Nižná“ realizovaného v rámci 33. výzvy zameranej na
triedený zber komunálnych
odpadov, mechanicko-bio-

logickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a
zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov v ostatných regiónoch s kódom
OPKZP-PO1-SC111- 2017-33;
b) zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo
výške max. 21 659,90 EUR
z celkových oprávnených
výdavkov projektu max. 433
198,08 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce.
Hlasovanie prítomní: 7
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
8. a) Predloženie projektového zámeru na realizáciu centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v rámci výzvy na
predkladanie projektových
zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania
centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom
IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8
a následne aj predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
b) Zabezpečenie realizáciu
projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Nižnej“ v súlade s
podmienkami pomoci;
c) Zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého nenávratného
finančného príspevku, maximálne v sume 41 177,00 EUR
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce.
Hlasovanie prítomní: 7
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
9. a. predloženie žiadosti o
poskytnutie dotácie v rámci
výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018;
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b. spolufinancovanie projektu vo výške uvedenej v žiadosti.
Hlasovanie prítomní: 7
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
10. a. predloženie žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 z
Environmentálneho fondu,
činnosť J1 Podpora elektromobility;
b. spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených nákladov
projektu.
Hlasovanie prítomní: 7
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
11. A) Schvaľuje: Predaj
obecného pozemku parcela reg. CKN č.4043/94 o
výmere 134m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, k.ú.
Nižná vytvoreného geometrickým plánom č.8/2018 zo
dňa 28.2.2018 vyhotoveného
spoločnosťou GEOMAL Slovensko s.r.o., J.Hertela 284/2,
028 01 Trstená, IČO:36742473
Ivete Adamčákovej, bytom
Nová doba 483/5, 027 43
Nižná v cene 10,-EUR/m2 z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Dôvod
hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľ sa o tento pozemok
dlhodobo stará a užíva ho.
Predávaný obecný pozemok
susedí s pozemkami žiadateľa, je pre obec neupotrebiteľný nakoľko jeho umiestnenie a tvar neumožňuje
jeho samostatné využitie na
iné účely a potreby obce.
B) Poveruje: Starostu obce
na podpísanie zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovanie: prítomní: 7
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
12. A) Schvaľuje: Prenechanie
nehnuteľného majetku obce
v k.ú. Nižná do nájmu spôsobom hodným osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - nebytový priestor v budove s.č.
308 na ulici Hviezdoslavova
na I.poschodí (voľný priestor
po Ing.Vranovi) spoločnosti
Gonexen, s.r.o., Orličie 777,
IČO: 51 073 315, konateľ: Ján
Gonda na rozšírenie podnikateľskej činnosti o dekoratívnu tlač za nájomné podľa
schváleného sadzobníka na
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dobu neurčitú z dôvodu, že
tento priestor je nevyužívaný a Ján Gonda už má v tejto
budove prenajaté obecné
priestory.
B) Poveruje: Starostu obce
na podpísanie zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovanie prítomní: 7
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0

nia.
Hlasovanie: prítomní: 7
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0

rok 2018.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0

16. Zadanie urbanistickej štúdie vymedzeného územia
Priestranstva pred autobusovou a železničnou stanicou.
Hlasovanie: prítomní: 7
za: 6 proti: 1 zdržali sa: 0

10. Odmeny pre poslancov,
predsedov komisií a členov
komisií (poslancov a neposlancov) za I. a II. štvrťrok
2018.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0.

13. Likvidačnú komisiu na
likvidáciu vyradeného prebytočného, neupotrebiteľného a zastaralého majetku
v zložení: Anna Hrnčiarová
– predseda, Martin Žuffa, Bc.
Daniela Gondová, Agáta Ličková, Marián Tuka.
Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7
proti: 0 zdržali sa: 0

Unesenia z IV. zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva,
konaného dňa 2. mája 2018
v zasadačke OcÚ v Nižnej.

11. A) Schvaľuje: Prenechanie
nehnuteľného majetku obce
v k.ú. Nižná do nájmu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v k.ú.
Nižná a to nebytové priestory v budove s.č. 495 na ulici
Nová doba (bývalé potraviny p. Čuchorová) ... Martinovi Hrubošovi, bytom ....... na
účel podnikateľskej činnosti - „predajňa poľovníckych
potrieb“ za nájomné podľa
schváleného sadzobníka na
dobu neurčitú z dôvodu, že
tento priestor je v súčasnosti
neobsadený a predajňa s takýmto zameraním rozširuje
sortiment ponúkaných obchodníckych služieb v obci.
B) Poveruje: Starostu obce
na podpísanie zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0.

Schvaľuje:

1. Návrhovú komisiu: Margaréta Koštialová, Ing. Marek
Bučka.
Hlasovanie: prítomní: 7
14. Vyradenie a likvidáciu za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0.
prebytočného majetku obce
- starej rozhlasovej ústredne 2. Program zasadnutia obecevidovanej pod inventárnym ného zastupiteľstva.
číslom 53830002 z dôvodu Hlasovanie: prítomní: 7
technického zastarania
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Hlasovanie: prítomní: 7
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
3.
Plnenie
programového rozpočtu obce Nižná k
15. A)Schvaľuje: Uzatvo- 31.12.2017 a Monitorovaciu
renie zmluvy o budúcej správu programového rozzmluve o zriadení vecné- počtu obce Nižná za rok 2017
ho bremena na obecných bez výhrad.
pozemkoch registra CKN Hlasovanie: prítomní: 9
p.č.2831/17,
p.č.2831/18, za: 5 proti: 0 zdržali sa: 4
p.č.2831/19,
p.č.2831/38,
p.č.2831/39,
p.č.2831/40, 4. Celoročné hospodárenie
p.č.2831/41,
p.č.2831/7, obce Nižná - záverečný účet
p.č.2831/43,p.č.2831/44, obce Nižná za rok 2017 bez
p.č.2831/47,
p.č.2831/48, výhrad.
všetky v k.ú.Nižná predme- Hlasovanie: prítomní: 9
tom ktorej bude záväzok za: 5 proti: 0 zdržali sa: 4.
obce Nižná v súvislosti s realizáciou stavby „Nižná-Si- 5. Prebytok rozpočtového
hoťZahustenie TS“ zriadiť na hospodárenia za rok 2017 vo
častiach vyššie uvedených výške 187 543,15 €.
pozemkoch dotknutých re- Hlasovanie: prítomní: 9
alizáciou predmetnej stav- za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0.
by bezodplatne v prospech
Stredoslovenská distribuč- 6. Použitie prebytku rozpočná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, tového hospodárenia za rok
010 47 Žilina ako budúceho 2017 na tvorbu rezervného
oprávneného vecné breme- fondu vo výške 187 543,15 €.
no o predpokladanej výme- Hlasovanie: prítomní: 9
re 935m2. Rozsah vecného za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0.
bremena: umiestnenie elektroenergetického zariadenia 7. Schvaľuje Zmenu rozpočna pozemkoch, jeho pre- tu obce Nižná rozpočtovým
vádzka – vykonávanie po- opatrením č. 03/2018.
volenej činnosti (distribúcia Hlasovanie: prítomní: 9
elektriny) a prístup k nemu za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0.
v zmysle zákona č.251/2012
Z.z. o energetike. Skutočný 8. Zmenu rozpočtu obce Nižrozsah vecného bremena ná rozpočtovým opatrením č.
bude vymedzený po reali- 04/2018.
zácií stavby porealizačným Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9
geometrickým plánom.
proti: 0 zdržali sa: 0.
B) Poveruje: Starostu obce
na podpísanie zmluvy podľa 9. Plán kontrolnej činnosti
schvaľovacej časti uznese- hlavnej kontrolórky na II. pol-

12. A) Schvaľuje: prenechania
nehnuteľného majetku obce
v k.ú. Nižná do nájmu spôsobom hodným osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - nebytový priestor v budove s.č.
308 na ulici Hviezdoslavova
na I. poschodí (voľný priestor
po Ing. Vranovi) Miroslave
Vasekovej, bytom .......... na
účel podnikateľskej činnosti - „kozmetické a masérske
služby“ za nájomné podľa
schváleného sadzobníka na
dobu neurčitú z dôvodu, že
tento priestor je v súčasnosti
nevyužívaný.
B) Poveruje: Starostu obce
na podpísanie zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovanie: prítomní: 9
za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0.
Viac informácií na stránke
obce www.nizna.sk.
-jr- | -još-

ŽIVOT V OBCI

Chcú, aby obec „žila pre nich”!
Alarmujúci stav plavárne, naštartoval nižňanov k verejnej diskusii o jej budúcnosti

Na základe podanej žiadosti, ktorú podpísalo 406
občanov za záchranu objektu plavárne, obecné zastupiteľstvo v zmysle ust.
§11b zákona 369/1990 v
znení neskorších predpisov
zvolalo Verejné zhromaždenie obyvateľov Nižnej na
18. februára 2018 do Domu
kultúry v Nižnej. Zúčastnilo
sa ho okolo 200 obyvateľov, z toho 179 zapísaných
na prezenčnej listine. 132
obyvateľov vyjadrilo svoj
písomný návrh počas hlasovania na neformálnom
hlasovacom lístku, ktoré
zastupiteľstvo
pripravilo.
Hlasovanie bolo dobrovoľné a bude slúžiť k štatistickým údajom pre zhodnotenie celého priebehu
verejného hovoru a zároveň bude mať odporúčací
charakter pri rozhodovaní
poslancov na ďalších zastupiteľstvách. Mediátorom
celého stretnutia bol služobne najstarší z poslancov - Jozef Virostko, ktorý
vysvetlil dôvod a pravidlá
zhromaždenia počas jeho
rozpravy a diskusie. Ako
prvý vystúpil poslanec
Rastislav Brčák, ktorý bol
spolu s Rastislavom Štecom, hlavným iniciátorom
zhromaždenia. Priblížil celú
situáciu plavárne od jej výstavby cez roky 2013, 2015
až po rok 2017. Predmetom jeho priblíženia nebo-

Havarijný stav strechy plavárne
lo však hľadanie vinníka za
celú vzniknutú situáciu, ale
cieľom bolo nájsť spoločné riešenie na podniknutie
ďalších potrebných krokov
na záchranu celého areálu plavárne, jeho možného využitia v budúcnosti a
zároveň zabráneniu ďalšej
devastácie a chátraniu celého objektu. Vybudovanie
novej plavárne však „pochoval“, nakoľko sa v blízkej
dobe začne výstavba plavárne v Tvrdošíne. Zároveň
odprezentoval tri návrhy

využitia objektu ako letné
kúpalisko s oddychovou
zónou, prípadnou možnosťou športového využitia
objektu. Druhú prezentáciu si pripravil člen komisie
pre šport Patrik Bachan. Vo
svojej prezentácii sa snažil
poukázať aj na veľmi pekné výsledky vo florbale,
ale zároveň apeloval na
potrebu profesionálnej prípravy všetkých športovcov
v multifunkčnej športovej
hale a prípadného jej postavenia v tomto areáli. Ako

tretí vystúpil stavebný Ing.
Martin Lukaščík so svojou
vizualizáciou troch projektov, navrhnutých spolu s
Ing. Miroslavom Rošťákom.
Prezentácia bola na veľmi
peknej úrovni a ľudia mali
možnosť nahliadnuť do
projekcie nových objektov
s využitím priestorov šatní
a vznikom športovej haly.
Druhou možnosťou by bolo
vybudovanie
športovej
haly a strelnice v jej podzemí a posledným návrhom
bolo využitie objektu ako

Výsledky hlasovania občanov:
Verejné zhromaždenie občanov za záchranu objektu plavárne, konané dňa 18. februára 2018 v DK - kino Ostražica, Nižná
Veková kategória
Prítomných (zapísaných na prezenčnej listine)
179

Hlasujúcich

17 až 40 r.

40 až 70 r.

70 až 82 r.

Bez
udania
veku

132

41

53

12

26

Neformálne - dobrovoľné hlasovanie občanov
1) Využitie objektu plavárne ako športovo - relaxačná zóna

50

2) Využitie objektu plavárne ako letné kúpalisko, športová zóna

57

3) Využitie objektu plavárne ako športovo - kultúrna zóna

32

4) Asanácia celej budovy, môj návrh, riešenie...

29

Z toho 36 občanov
zaškrtlo viac možností ako jednu
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vtedy bohužiaľ nedovolila
investíciu tretieho investora, preto plaváreň ostala aj
naďalej v správe Spojenej
školy. Daniel Benický položil otázku p. Brčákovi či
je v prípade vybudovania
kúpaliska stará technologická časť ešte funkčná a
finančne výhodná a či je
pripravená štúdia na novú
technológiu. Posledný z
obyvateľov vystúpil aj pán
Ragula, ktorý sa roky staral
o chod plavárne ako zamestnanec Spojenej školy,
priblížil technológiu, možnosti vtedajšieho využitia
a hospodárenia Spojenou
školou. Zastaralá technológia však napriek dotácii
z VUC nezodpovedala najnovším
technologickým
postupom a tak vznikli veľké finančné straty. Rovnako
predniesol návrh zachovania menšieho plaveckého
bazéna s možnosťou využitia multišportovej zóny.
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hovoru je vyhotovená zápisnica, ktorú si môžete pozrieť
na web stránke Nižnej
www.nizna.sk.
Na záver môžeme z výsledkov konštatovať, že záujem
obyvateľov je veľmi vyrovnaný. Daný objekt chceme
využívať
predovšetkým
na šport a na kúpanie. Ako
uspokojiť všetky požiadavky a návrhy občanov asi
nebude jednoduché, no
veríme, že týmto verejným
hovorom sme dali veciam
zelenú, pomôžeme veci
naštartovať a dať konečne
do pohybu!
Touto cestou by sme chceli poďakovať aj všetkým
poslancom za prejavenú
dôveru a tým, ktorí na príprave spolupracovali a venovali naozaj kus svojho
voľného času pre občanov
Nižnej.

Jozefovi Virostkovi za jeho
Diskusiu ukončil pán sta- zvládnutie úlohy mediárosta Ing. Jaroslav Rosina, tora. Danke Štecovej za
ktorý sa snažil poukázať na celkovú prípravu prezenrozplynutie aj jeho sna – za- tácie. Slávke Bandíkovej
chránenia plavárne. Ozrej- za veľmi úspešnú mediálmil existenciu štúdie, ktorá nu kampaň. Janke Černej
je vypracovaná, len nebo- za inšpiráciu a podporu pri
la včas doručená na VÚC. tvorbe programu. A v nePredniesol aj svoje návrhy poslednom rade pánovi
so strelnicou v podzemí a starostovi a pracovníkom
vybudovaním
priestorov OcÚ za vytvorenie priam
nad strelnicou. Priblížil aj ideálnych
podmienok
snahu postavenia športo- na takéto stretnutie.
Vandalizmus
vej haly na nástupišti z hľadiska infraštruktúry, ktorá, ......ale asi najväčšiu zásluhu
oddychovej zóny, parku dovania športoviska.
ale zlyhala na podmien- na tom majú samotní obpre rodiny, spoločenstvá s
kach danými z eurofondov. čania, ktorí ukázali takouto
možnosťou kultúrneho vy- Do diskusie za zapojili aj Pochválil prezentácie a on účasťou, že v tejto obci stáužitia s malým amfiteátrom. samotní občania ako: To- sám sa prikláňa k vybudo- le naozaj žijú a chcú, aby
máš Šroba, ktorý sa sto- vaniu športového areálu.
táto obec „ žila pre nich!“
Diskusiu otvoril poslanec tožnil s prednesom Patrika
Jozef Virostko so svojimi Bachana. Ing. Marián Bula Na záver bol prednesený
Rastislav Brčák
poznatkami a skutočnosťa- ozrejmil zámenu pozem- návrh formuláru zhromažRastislav Štec
mi, ktoré boli uvedené aj v kov ( 6.5.2014 ) za všetky dených, ktorý bol predčíslach Nižnianskych novín. nehnuteľnosti v okolí stav- ložený na najbližšie zaRovnako sa snažil aj o zhod- by a dohodu vtedajších stupiteľstvo. Z verejného
-dšnotenie práce obecného poslancov o nezaťažení
zastupiteľstva v rokoch úverom ďalšie zastupiteľpredošlých a terajšieho. stvo. Ďalej vystúpila aj býVývoz komunálného a separovaného odpadu
Poukázal na to, že poslanci valá poslankyňa MUDr. Daneboli nečinní ani v tomto niela Smatana Javošová,
Komunálny odpad
období, no bohužiaľ sa im ktorá vyjadrila ľútosť nad
Plasty
Sklo
určité vízie a kroky nepoda- získaním plavárne, tak nedvojtýždenný mesačný
rili. Na zhromaždení nechý- skoro a v takom havarijnom
1 / 15
29
29
8
17
bala ani županka Žilinské- stave a priblížila aj snahu August
ho samosprávneho kraja vtedajšieho zastupiteľstva September
12
26
26
5
14
Ing. Erika Jurinová, ktorá o získanie plavárne od
priblížila situáciu vo VÚC a Spojenej školy v Nižnej za Október
10
24
31
3
12
jej hospodárenie s objek- symbolickú cenu pre obec
7
21
28
14
16
tom plavárne vo vtedajšom cez projekt od OMOSS, Novemer
období. Jej predstava bola ktorý v tom čase revitali- December
5
19
26
5
12
identická s návrhom vybu- zoval aj hotel Radar. VÚC
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Máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený
Takmer u všetkých národov
bolo zvykom nosiť máje
na začiatku jari alebo leta
v slávnostnom sprievode
po dedine. Pri tejto udalosti
nespel chýbať spev starodávnych obradných piesní
ospevujúcich tvorivú silu
prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva
jari nad zimou. U nás v obci
sa stavali máje v noci z 30.
apríla na 1. mája. Organizátormi tradičného prvomájového podujatia boli
Obecný úrad v spolupráci s
komisiou kultúry. Pripravili
pre svojich spoluobčanov
nádherné sviatočné popoludnie plné spevu a tanca.
Na pokosenej zelenej tráve sa predstavil folklórny
súbor Oravan senior. Najmilšie bolo vystúpenie
malej speváčky Natálky
Kubalovej v sprievode ľudovej hudby. K spoločnej
zábave nechýbalo ani malé

občerstvenie.

-eš-

Pre naše deti bol najviac
očakávaným bodom večera práve Lampionový sprievod, ktorý usporiadala ZŠ s
MŠ v Nižnej spolu s obec-

ným úradom. Pred začatím
sprievodu sa vyhodnotili a
ocenili deti, ktoré si lampióny zhotovili vlastnoručne.
Všetky deti spolu so svojimi
rodičmi aj starými rodičmi
sa vypravili od obecného
úradu už tradične cez uli-

cu Nová Doba. Sprievod
sme ukončili pri obecnom
úrade. Na záver bolo pre
všetkých pripravené prekvapenie – ohňostroj, za
ktorý ďakujeme obecnému
úradu.
-dp-

Navštívili sme naše partnerské mesto
V nedeľu 22. júla 2018 sa už
tradične zúčastnila delegácia Nižnej osláv Dni Mszany
Dolnej v partnerskom meste v Poľsku.
Návštevu sme začali obedom. Časť našej výpravy
navštívila krásny kostol v
Mszane Dolnej. Pri tradičnej
prehliadke dychových súborov sa predstavila aj naša
spevácka skupina Ostražica. Pozreli a vypočuli sme si

koncert v súčasnosti veľmi
populárnej poľskej hviezdy
Slawomíra. V dobrej nálade
a plní dojmov sme sa vo
večerných hodinách vracali so spevom v autobuse
domov. Poľský priatelia sa
opäť o nás vzorne postarali.
Ďakujeme a tešíme sa na
ďalšie spoločné stretnutie
napríklad už v auguste na
Pltníckom dni v Nižnej.
-jr-
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Guľášnikov pribúda, kotlík je čoraz atraktívnejší
vu hostí sa starali pozvaní účinkujúci. Na pódiu sa
striedali deti zo Základnej
umeleckej školy Vendelína
Habovštiaka z Nižnej pod
vedením Zdena Regulyho
a DH Nižňanka. O zábavu
sa do neskorej noci staral
dídžej Juraj Žuffa.

Okolie nižnianskeho obecného úradu sa opäť raz
zaplnilo
zábavychtivými
ľuďmi a všakovakou guľášovou vôňou. Obec aj tento
rok pripravila už tradičný a

čoraz obľúbenejší Nižniansky kotlík – súťaž vo varení
guľášu. Tento rok sa prihlásilo 21 tímov. Akcia dostala
prívlastok medzinárodná,
pretože prišli aj guľášnici z

Poľska a Čiech.
Počasie tento rok prialo
organizátorom, samotným
súťažiacim i návštevníkom.
Kým kuchári varili, o zába-

Porota nemala ľahkú úlohu.
Vyskúšať toľko guľášov rôznych chutí nikdy nie je jednoduché. Porotcovia musia
piť veľa vody, aby pri pätnástom či dvadsiatom ešte
dokázali rozpoznávať jednotlivé chute. Tento rok sa
im najviac pozdával guľáš
družstva Ignác Team z Tvrdošína, druhý skončil 24MX
z Nižnej a tretie miesto patrí
tímu z českej Horní Suchej.
-nkZdroj:
www.myorava.sme.sk

Urbanistická štúda
súčasného autobusového nástupišťa
Obecné
zastupiteľstvo
v Nižnej schválilo zadanie vypracovania urbanistickej štúdie, ktorá bude
riešiť čiastkové problémy
v území súčasného autobusového
nástupišťa,
autobusovej
zástavky,
parkoviska, tržnice atď.

Spracuje sa ako návrh
koncepcie
priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia alebo na spodrobnenie alebo
overenie územného plánu
a pri zmene a doplnkoch
územného plánu, alebo
na riešenie niektorých špecifických územno - tech-

nických, krajinno-ekologických, environmentálnych,
urbanistických alebo architektonických
problémov
v území ako podklad pre
územné rozhodovanie, alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.

vanie OcZ bola uvedená
vizualizácia a záväzná časť
územného plánu obce Nižná, ktorá vznikla na základe
zámerov využitia územia
z minulosti. Na základe pripomienok a podnetov občanov sa môže primerane
prispôsobovať.
Podkladom pre rozhodo-jr-
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Pripomenuli sme si Týždeň mozgu
Tisíce osvetových podujatí
na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie sa konajú v rámci celosvetovej
kampane, ktorá sa realizuje
vo viac ako 6o krajinách
sveta od roku 1996. Slovensko sa do týchto aktivít zapojilo tento rok už 11-krát.
Akciu zastrešuje Slovenská
Alzheimerova spoločnosť
a Centrum Memory. Spo-

lupracujúcou organizáciou
je aj SČK územný spolok
Orava Dolný Kubín. Miestny spolok SČK v Nižnej a
sociálnozdravotná komisia
zorganizovali už druhýkrát stretnutie v Rotunde
v Nižnej „Cibrenie pamäti“. Stretnutie viedla PhDr.
Zuzana Kršková, riaditeľka
SČK Dolný Kubín, ktorá po
malom teste, ktorý si mohol každý napísať, prejavi-

la uznanie, že pamäť nám výživu, dostatok tekutín,
kvalitný spánok, príjemnú
ešte slúži.
hudbu, meditácie, prePár postrehov z prednášky: chádzky...
- netrénovaná pamäť zlyOrganizátorky chcú všetháva, podobne ako svaly
- mozog treba udržiavať kým zúčastneným poďav aktivite komunikáciou s kovať, hlavne speváckej
ľuďmi, spoločenskými hra- skupine Ostražica, za sprími, čítaním tlače, literatúry, jemnenie atmosféry a tešia
učením, rôznymi záľubami, sa na stretnutie o rok... Ak
nezabudneme.
koníčkami...
-mm- mozog potrebuje kvalitnú

Darcovia krvi na spoločnom stretnutí
Na 14. júna pripadá svetový
deň darcov krvi. Preto sa na
pozvanie miestneho spolku ČK v Nižnej stretli nielen
prvodarcovia, ale aj tí, ktorí darovali krv ešte počas
fungovania podniku Tesla
Orava. Stretli sa na štadióne v Nižnej, kde si pochutili

na fazuľovici, ktorou všetkých prekvapil pán starosta
a šikovné členky Jednoty
klubu dôchodcov v Nižnej. K príjemnej atmosfére
prispela aj spevácka skupina Ostražica a na dotvorenie dobrej nálady nám na
harmonike hral pán Judiak.

Verím, že sa tam všetci darcovia dobre cítili, keďže sa
rozchádzali až vo večerných hodinách. Aj touto
cestou chcem poďakovať
všetkým, ktorí zabezpečili
zdarný priebeh akcie – kultúrny program, varenie, pečenie koláčov a obsluha.

Mali by sme si darcov krvi
vážiť, lebo nikdy nevieme,
kedy budeme potrebovať
ich pomoc my, alebo niekto z našej rodiny. Patrí im
veľké ĎAKUJEME!
-mm-

MOST Mozgový Osobnostno - Stimulačný Tréning
10. a 14. apríla sme sa stretli
s cieľom - vybudovať rezervnú mozgovú kapacitu,
podporiť spoluprácu ľavej a
pravej hemisféry a precvičiť a posilniť pamäť, všetko
pod vedením Phdr. Zuzany

Krškovej. Trénovali sme pamäť - všetky fázy, procesy
zapamätávania a druhy pamäte. Neskôr receptívne
funkcie - senzorické vnemy
- zmysly : zrak, sluch, hmat,
čuch a chuť, ich pomocou

sa zvyšuje množstvo vnemov, ktoré mozog spracováva. Venovali sme sa aj :
mysleniu a jeho funkciám,
predstavivosti,
fantázii,
kreativite, priestorovému
vnímaniu, hovoreniu, kres-

leniu, písaniu, manipulácii...
Spoločne sme zistili, že
najefektívnejším učením je
hra.
-mm-
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Harlekýn na súťaži Pohyb bez Bariér
Po dlhšej súťažnej prestávke, vyplnenej tréningami a
nácvikmi nových choreografií, sa tanečná skupina
Harlekýn zúčastnila krajského kola tanečnej súťaže Pohyb bez bariér.
Súťaž sa konala v dňoch 10.
a 11. marca v Žiline. Veľmi
nás teší, že naše tanečníčky
opäť úspešne reprezentovali školu a Nižnú. Po náročnej
súťaži si domov priniesli tri
prvé, dve druhé a dve tretie
miesta a so všetkými chore-

ografiami postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa
bude konať v apríli. Dievčatá
veľmi potešili a povzbudili
reakcie nielen divákov, ale
aj poroty a moderátora, ktorým sa naše choreografie
veľmi páčili a ocenili hlavne stepové choreografie a
kondičku našich tanečníkov,
ktorí bez problémov odtancovali bez prestávky aj niekoľko choreografií za sebou.
-tp-

Harlekýn opäť bodoval
náročným
podmienkam
sme si nakoniec zo Žiliny
odniesli dve prvé miesta –
staršie dievčatá za choreografiu Rival a mladšie získali
prvé miesto za choreografiu Emergency.K tomu sme
ešte pridali tri ocenenia druhé miesto za choreografiu Royal, druhé miesto za
show Man a tretie za Nancy. Veľmi nás potešili nielen ocenenia, ale aj bodové
hodnotenie od porotcov,
ktoré nám umožnilo postup
na medzinárodnú tanečnú
súťaž do Ostravy.
Do Ostravy sme cestovali
2. júna. Všetci sme boli plní
nielen odhodlania podať čo
najlepší výkon, ale aj rešpektu. Vôbec sme nevedeli, čo môžeme čakať,lebo s takouto súťažou sme

Záver školského roka bol aj
pre tanečnú skupinu Harlekýn veľmi náročný. Po krajskom kole súťaže Pohyb
bez bariérsme postúpili
do celoslovenského finále,
ktoré sa konalo 22. apríla
v Žiline. Poctivá príprava
na súťaž sa nám vyplatila a
v mestskom divadle, kde
sa súťaž konala, dievčatá
predviedli výborné výkony.
Bolo veľmi náročné tancovať súťažné choreografie

jednu za druhou, na prezlečenie do ďalšieho kostýmu sme mali naozaj len
pár sekúnd a to sa nám pri
poslednom tanci trošku vypomstilo. Neskontrolovali
sme si poriadne kostýmy,
dievčatá už nevládali a tak
sme stratili cenné body za
odpadávanie časti kostýmu počas tanca (klobúk,
topánka) a choreografia
Can´t hold us skončila až na
šiestom mieste. Aj napriek

nemali žiadne skúsenosti.
Nakoniec sme boli veľmi
milo prekvapení – napriek
množstvu súťažiacich choreografií všetko išlo ako
po masle a presne podľa
časového rozpisu. Dievčatá podali opäť výborný
výkon a my sme boli nesmierne šťastní, že sme v
medzinárodnej konkurencii
získali dve prvé miesta –
za
choreografiu
Can´t
hold us a Rivala a jedno druhé miesto za tanec
Royal. Pre nás všetkých
to bolo veľké povzbudenie do ďalšej činnosti.
Aj preto, že sa nám podarilo nominovať na ďalšie dve
súťaže - do Viedne a do
Prahy, ktoré sa budú konať
začiatkom roka 2019.
-tp-
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Úspešná sezóna Dobrozvíťazí pri ZUŠ Nižná
V dňoch 15. – 16. a 27. marca sa uskutočnili okresné
prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a Hviezdoslavovho Kubína, ktoré jednoznačne ovládli členovia
divadelných súborov Dobrozvíťazí (pracuje pod vedením Zdenky a Jarka Brozovcov) Dobrozvíťazí junior
(pod vedením Agátky Brozovej). Vo všetkých kategóriách obsadili prvé miesta!
1. miesto DDS Dobrozvíťazí
- Tri muchy jednou ranou
(réžia Jarko a Zdenka Brozovci)
1. miesto DRK Dobrozvíťazíjunior – Logická záhrada
(réžia Agátka Brozová)
Na krajskej súťaži Detský divadelný medveď v Žiline 17.
apríla získal DDS Dobrozvíťazí zlaté pásmo a cenu
riaditeľky KKS a návrh na
postup na celoslovenskú
súťaž Zlatá priadka v Šali a
zároveň ponuku účinkovať
na divadelnom festivale Divadelná Chalupka.
Na krajskej súťaži Vajanského Martin, získal DRK
Dobrozvíťazí junior druhé
miesto a postup na Celoslovenský Hviezdoslavov
Kubín, kde vystúpil 20. júna.
V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína získali:
1. miesto Kajka Jandurová poézia II. kategória,
1. miesto Nelka Drndášová
- poézia II. kategória,

1. miesto Evka Dobrovolská
– poézia II. kategória,
1. miesto Adam Drndáš –
próza II. kategória,
1. miesto EmkaDobrovolskápoézia III. kategória,
1. miesto Timka Hučalová próza III. kategória,
1. miesto Bianka Krížiková
poézia IV. kategória,
1. miesto Anička Saganová
- próza IV. kategória,
2. miesto Agátka Brozová –
próza IV. Kategória.
Na krajskú súťaž 2. – 4.
mája postúpili všetci víťazi, navyše aj Martin Lorinc,
ktorý postúpil priamo, pretože vlani bol účastníkom

celoslovenského kola a
ktorý sa ešte v októbri stal
víťazom celoslovenskej súťaže v recitácii slovenských
rozprávok Zlatá podkova,
zlaté pero, zlatý vlas.
Na krajskom kole (Vajanského Martin) získali:
1. miesto Kajka Jandurová poézia II. kategória,
1. miesto Nelka Drndášová
- poézia II. kategória,
1. miesto Adam Drndáš –
próza II. kategória,
2. miesto Evka Dobrovolská
– poézia II. kategória,
2. miesto Martin Lorinc –
próza III. kategória,
3. miesto Timka Hučalová -

próza III. kategória.
Na celoslovenskú súťaž
Hviezdoslavov Kubín postúpili víťazi.
Na celoslovenskej súťaži
Dilongova Trstená získali:
2. miesto Agátka Brozová–
próza III. kategória,
3. miesto Evka Brčáková-próza II. kategória.
K úspechom všetkým blahoželáme a na celoslovenských prehliadkach držíme
palce!
-jab-

Dobrozvíťazí zvíťazil
na Hviezdoslavovom Kubíne
Detskému recitačnému kolektívu Dobrozvíťazí junior,
ktorý pracuje pri ZUŠ v Nižnej sa podaril naozaj husársky kúsok. Už pri svojej
prvej inscenácii Logická záhrada, ktorú z veršov Jarka
Broza uplietla debutujúca
režisérka Agátka Brozo-

tačného kolektívu Dobrozvíťazí pri Základnej umeleckej škole Nižná sme si už v
dobrom slova zmysle zvykli,
že literárnu predlohu, zväčPre ilustráciu niekoľko myš- ša veršovanú, jeho členom
lienok porotcu Petra Janků: a členkám takpovediac „na
telo“ napíše oravský básnik
„V prípade Detského reci- a neodmysliteľná súčasť
vá, dosiahli mimoriadny
úspech, Hlavnú cenu na
celoslovenskom Hviezdoslavovom Kubíne!

Hviezdoslavových Kubínov
Jarko Broz. Pri súčasnom
zložení súboru figuruje v
zátvorke prívlastok junior,
čo nám okrem vekového
zloženia súboru referuje o
tom, že pod pedagogické
vedenie a réžiu inscenácie
sa podpísal „junior“ rodiny
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Brozovcov, dcéra Agátka.
A zvláda to par excellence.
Zrozumiteľná dramaturgická skladba samostatných
básničiek,
zarámcovaná
expozíciou a epilógom, prináša naozaj kvalitnú a zároveň náročnú poéziu. Stačilo
by dať intonácie či dôrazy
na nesprávne miesto, a
zrozumiteľnosť textov by sa
zliala vo zvukovej podobnosti ich rýmov. Súbor však
básne interpretuje presne
a disciplinovane. Až máme
pocit, akoby sa pred nami
odohrával pregnantne vystavaný recitačný koncert,
a to v podaní detí vo veku 8
až 10 rokov.
Keby sme mali hľadať zmysel tvorby v kategórii Det-
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ské recitačné kolektívy,
súbor Dobrozvíťazí (junior)
z Nižnej nám svojou inscenáciou Logická záhrada ukázal jednu z jeho
takmer ideálnych podôb.
Udial sa divadelný a divácky zážitok, pri ktorom si aj
porota prestala zapisovať
a nechala sa inscenáciou
viesť a v dobrom slova
zmysle aj zabávať.“
Blahoželáme a dodávame, že 29. augusta sa DRK
Dobrozvíťazí predstaví na
96. ročníku Scénickej žatvy v Martine, najstaršom
festivale neprofesionálneho divadla v Európe.
-jab-

Ľudová hudba od Ostrvky zaujala v Holansku
nov Podpoľanie či Horehronie, a nechýbali ani úpravy
klasickej hudby. S hrdosťou
môžeme povedať, že náš
folklór zaujal, tak ako doteraz na všetkých festivaloch
v rôznych mestách Európy,
aj v Holandsku.
Táto krajina nás veľmi zaujala svojou prírodou, architektúrou a kultúrou. Ďakujeme našim učiteľom, ktorí
nás pripravili a celej ZUŠ
Nižná, ktorá zabezpečila účasť na festivale. Sme
vďační za nové zážitky a
hudobné skúsenosti, ktoré
nám táto cesta priniesla.
-tkRok 2018 priniesol našej ľudovej hudbe Ostrvka opäť
možnosť zúčastniť sa, už
po tretí krát, na Európskom
festivale mladých hudobníkov, ktorý sa tento rok
konal v Holandskom meste
Sneek, v dňoch od 9. do 11.
mája. Zúčastnili sa ho mladí hudobníci zo ZUŠ Nižná,
pod vedením Miroslava
Štefana a Bohuša Kortmana. Dlhá a náročná cesta nás naozaj unavila ale
krásna krajina a príjemné
privítanie a prístup organizátorov, nám rýchlo zahnali
cestovnú únavu.

Podujatie
bolo
veľmi
dobre
zorganizované.
Účastníci sa predstavili
na pódiách rozmiestnených po meste Sneek a
taktiež po mestách Heeg,
Workum a i. Úvodný ceremoniál všetkých ohúril pódiom umiestneným
na vode, ako aj programom, v ktorom sa predstavili hudobné telesá
na vysokej úrovni. Počas
festivalu sme sa predstavili celkovo tri krát, vždy
na inom pódiu. V rámci nášho repertoáru sme
predstavili folklór z regió-
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S Dupajdou k úsmevom...
Každá mama si pre svoje
dieťa praje to najlepšie, k
čomu neodmysliteľne patrí
aj úsmev. Každý deň sa snažíme prežívať tak, aby dôvodov na úsmev bolo čo najviac. Pri našom úsmeve sa
aj okolie rozžiari.
Materské centrum sa snaží
počas celého roka poskytovaním svojim služieb pomáhať udržiavať úsmevy na
tvárach detí, ich najbližších,
rodín.
Za posledný polrok sme vytvorili aktivity a akcie, kde sa
mohli vyžiť najmenší, ale aj
maminky a rodiny ako celok. Začali sme v športovom
duchu projektom „Bežkuj na
plné pecky“, ktorý bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore Kooperativy. Pokračovali sme tradičným detským
karnevalom v Rotunde, kde
sa detičky vyšantili a predviedli masky aj tí najmenší, ktorí ešte nenavštevujú
škôlku alebo školu. Jarná
burza obnoseného šatstva
a vecí potrebných pre deti
má v Nižnej už svoju tradíciu
a vždy skončí pozitívnymi
ohlasmi a spokojnými nakupujúcimi. Okrem toho v Dupajde prebiehali pravidelné
aktivity zamerané na pohyb,
psychohygienu a celkovú
podporu rodiny, mamín,
detí. Spustili sme skvelé cvičenie pre maminy po pôrode aj celkovo pre ženy – FIT
MAMA pod kvalifikovaným
dozorom. Najväčšou akciou,
ktorú každoročne organizujeme bola MÍĽA PRE MAMU.
Tento rok v duchu Cesty
okolo sveta. Táto téma pri-

niesla na akciu indiánske,
hawajské aj slovenské aktivity, občerstvenie a hlavne atmosféru. Videli sme
znova skvelé divadielko,
našich najmenších tanečníkov, využili skvelé športové aktivitky, ktoré pripravil
klub Oravaman. Tehuľky nás
potešili svojimi folklórnymi
bruškami, maminy sa mohli
skrášliť v stánku Danky Žákovej, ochutnať výborný
gulášik Stanka Baja a koláče, dať si dobrú kávičku od
našich milých dôchodkýň.
Deťúrence čakali tvorivé a
pohybové disciplíny a stánok plný krásnych darčekov
pre mamičky. Veľkému záujmu sa tešila obľúbená Selfie
búdka, kde sa každý odviazal. Takto sme znova krásne
oslávili Deň matiek. Chceme
úprimne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí
prispeli k pokojnému priebehu akcie a obecnému
úradu za celkovú podporu.
Školský rok sme ukončili
rozlúčkami so všetkými ma-

minami, rodinami a detičkami v rámci pravidelných aktivít a zahájili dvojmesačné
prázdniny pre načerpanie
nových síl, nápadov a energie.
Počas letných mesiacov je
možné priestory materského centra využívať naplno
od pondelka do štvrtku od
9-12 hodiny, len sa treba
vopred nahlásiť na t.č. 0949
284 439. Je možnosť tu využiť didaktické montessori
pomôcky, množstvo hier,
tvorivých materiálov a hračiek. Je tu aj mini knižnička
pre maminy. Počas leta prebieha Príprava na materstvo pre budúce mamičky a
Baby salsa. Všetko aktuálne
potrebné nájdete na www.
dupajda.sk.
Od septembra nás opäť
čaká množstvo práce a aktivít. Okrem pravidelných aktivít ( hernička a kaviarnička,
kurz pre budúcich škôlkárov
– hráme sa na škôlku, pohy-

bové aktivity Hopsasatralala, Baby salsa, tvorivé dielničky, angličtina a množstvo
ďalších...) nás čaká jesenná
burza, punč na vianočných
trhoch a všetko čo prinesú
nové spolupráce a výzvy.
Materské centrum stále
funguje na báze dobrovoľnosti, preto vyzývame všetky maminy aj ocinov, ktorí
majú chuť sa akokoľvek aktívne zapájať do chodu centra, že majú dvere otvorené
a priestor pre realizáciu je
obrovský. Každý môže prispieť svojim potenciálom,
nápadmi, či fyzickou aktivitou ku zlepšovaniu a prepracovaniu všetkých aktivít
a hlavne veľkých akcií, ktoré
organizujeme.
Tešíme sa na spoločné
chvíle a úsmevy našich detí.
Prajeme Vám usmievavé
chvíle, krásne leto a pokojný
štart do nového školského
roka 2018/2019.
-mDU-

február - júl 2018

17

Nočná párty v MŠ Orličie
Jedna z najobľúbenejších
akcií Materskej školy Orličie
je Nočná párty. Aj tento rok
sa z nej mohlo tešiť našich 23
predškolákov, ktorí plní očakávania a radosti prichádzali do škôlky v neobvyklom
čase o 18:30 hod. Každý z
nich si vyrobil svojho anjelika
z papiera, aby ich celú noc
ochraňoval. Po spoločnej
večeri ich čakal večer plný
zábavy. Jednou z príjemných
aktivít bolo aj spievanie hymny, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou každej nočnej pár-

ty. Baterky deťom poslúžili
na svetielkovú šou a zároveň
pomohli pri hľadaní pokladu.
Ako každoročne, nemohla
chýbať ani vankúšová vojna,
ktorá bola najobľúbenejšou
aktivitou všetkých detí. A
takto príjemne unavení, poprosili ešte anjelika o ochranu a spali až do rána bieleho.
Ďakujeme ochotným mamičkám, ktoré nám pripravili
večerné občerstvenie a bábovkový poklad.

-uMŠ-

Výlet predškolákov do Liptovskej Sielnice
Záver školského roka patrí
aj výletom. Tento rok predškoláci obidvoch Materských škôl v Nižnej navštívili
zábavný rezort na Liptove
Villa Betula. Na úvod ich privítali milé animátorky a pani
inštruktorka, s ktorou si
mohli zajazdiť na koni. Deti
sa potom do sýta vyšantili
na veľkom detskom ihrisku,
kde mali najväčšiu radosť z
trampolín a z veľkého nafukovacieho hradu. Vyskúšali

si aj jazdu na motokárach a
navštívili indiánsky vigvam,
kde si zatancovali a zahrali rôzne zábavné indiánske
hry. Na záver ešte zakývali
zvieratkám na farme a cesta
domov im pri speve svojich
obľúbených piesní rýchlo
ubehla. Deti mali za sebou
deň plný krásnych zážitkov,
na ktorý sa tak ľahko nezabúda.

-uMŠ-

Keď škôlky ožili karnevalovými maskami
V piatok 9. februára naše hviezdy: Batman a Spiderškôlky oslavovali karneval.
man sa zabávali so zvieratkami, policajtami aj hasičmi.
Materská škola na Orličí sa Tanec na veselé pesničky
zmenila na rozprávkovú ríšu sa striedal so súťažami, kde
plnú princezien, kráľov, ba- deti chytali motýľov, prenáletiek a čarodejníc. Mali sme šali lentilky slamkou a pod.
veselý karneval. Filmové Na koniec všetkých čakalo

sladké ovocné občerstvenie. tancovali sme, posúťažili,
Na pamiatku dostali všetky občerstvili sa sladkými dobmasky medailu.
rotami... Deti si domov odniesli okrem pekného zážitO zábavu bolo postarené ku aj lízatko, balónik a sladkú
aj vo škôlke na Novej dobe. mafinku od pani Remiazovej.
Deti prišli prezlečené za
rôzne nádherné masky. Po-uMŠ-
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Speváčik v MŠ
V rámci výchovno – vzdelávacieho okruhu Kultúrne
tradície, sme pripravili súťaž v speve ľudových piesní. Okrem spevu nám deti
z malej triedy zatancovali
tanec s jarnou tematikou na
pieseň Húsky biele húsky,

Anglické krížovky

Deti z predškolskej triedy
zatancovali tanec na pieseň Hej sokoly a Dedina. Na
záver boli všetci odmenení
pekným darčekom.

-kp-

V piatok 9. marca 2018 si
všetci tretiaci, ktorí sa radi
učia angličtinu, preverili
svoju slovnú zásobu riešením anglických krížoviek.
Vyplnením
jednotlivých
políčok sa dopracovali k
zisteniu ďalších nových za-

ujímavostí zo sveta zvierat
i ľudí. Najbystrejším riešiteľom sa stal Matej Chrenka,
na druhom mieste skončil
Gregor Skurčák a tretím krížovkárom sa stal Tomáš Hlavaj.
-izb-

Mladí turisti čistili prírodu
V piatok 20. apríla 2018 mladí
turisti uskutočnili prvú tohtoročnú eko-aktivitu zameranú na čistenie turistického
chodníka, ktorý smeruje
z Nižnej do Podbiela. Nazbierali sme dve vrecia hlavne plastových fliaš a iného
odpadu. Takto sme sa pričinili o skrášlenie okolia našej
obce. Spojili sme príjemné s
užitočným a to nás naplnilo dobrým pocitom, že sme
vyčistili miesto častých prechádzok našich občanov.

-dp-
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Matematický klokan
Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov
základných a stredných škôl.
Jej cieľom je predovšetkým
vzbudiť u žiakov záujem
o matematiku a prežiť radosť z úspechu. Špecifická
je aj tým, že sa koná na celom svete (okolo 70 krajín)
v rovnakom termíne a všetci
súťažiaci riešia rovnaké úlohy, pripravené na medzinárodnom mítingu, na ktorom
sa zúčastňujú zástupcovia
zo všetkých zapojených kra- sa zaradilo medzi 20% najúspešnejších na Slovensku
jín.
a dostalo diplom úspešného
Súťaž spočíva vo vypraco- riešiteľa a vecné ceny.
vaní testu s výberom odpovede. Je teda vhodnou Titul šampión školy získal Fiprípravou na rôzne školské lipko Tuhý, ktorý mal správtestovania. Úlohy sú väčši- ne vyriešené všetky úlohy a
nou hravé, zaujímavé a ne- vo svojej kategórii sa dostal
do 1% najúspešnejších žiaštandardné.
kov na Slovensku. BezchybV tomto roku súťažilo ne vyriešila všetky úlohy aj
na Slovensku 65 580 žiakov, prváčka Stelka Hradská a
od prváčikov až po maturan- medzi 5% najúspešnejších
tov. Z našej školy sa zapo- slovenských riešiteľov sa zajilo 72 žiakov. 26 súťažiacich radili aj Emka Ďaďová, Filip

Žák a Katka Dibdiaková.

KLOKANKO 3:
Emka Slimáková a Gregorko
Ďalší úspešní riešitelia z na- Skurčák
šej školy sú:
KLOKANKO 4:
KLOKANKO 1:
Lucka Puková, Jakub ŠuMatúško Rentka, Jakubko rin, Radka Kormaňáková a
Kamody, Klaudika Kičinová, Adamko Ficek
Zoe Domiňáková, Nikolka
Hlavajová a Igorko Jagnešák ŠKOLÁK 5:
Miška Holubčíková
KLOKANKO 2:
Majka Kristofčáková, Domi- KADET 9:
nika Argalášová a Karolínka Nina Hurajová
Kachútová
-ai-

Beseda so speleológom
Ako sa jaskyniari dostanú do
podzemia? Prečo žijú netopiere v jaskyniach? Koľko je
km jaskýň na našom území?

Žili u nás jaskynné medvede a tigre? Čo je to karbidka a ako funguje? Ako sa
volajú kvaple v jaskyniach?

Na tieto a mnohé iné otáz- Kortmanom. A na záver si aj
ky dostali odpovede naši spoločne zaspievali. Príjemtretiaci a štvrtáci počas be- né vyučovanie...
sedy s pánom Bohuslavom
-sto-

V našej škole nie sú bojkovia
O tom sme sa mohli presvedčiť na začiatku júna, keď
v sparnom popoludní prišli
do školskej knižnice takmer
tri desiatky aktívnych čitateľov, ktorí majú knihy Denník
odvážneho bojka od amerického spisovateľa Jeffa
Kninneya takpovediac v malíčku. Zmerali si silu svojich
čitateľských
schopností,
pozornosť, dôvtip, predstavy i intuíciu. Kvízové otázky
boli zamerané na známe
fakty, ale i najmenšie detaily z desiatich dielov tejto v
našej škole veľmi obľúbenej

knihy. Súťažiaci sa borili i s
témami jednotlivých častí,
dolovali z pamäti farebné
spracovanie
jednotlivých
dielov, pokúšali sa dokonca o ilustrované zobrazenie
hlavného hrdinu. Strávili sme
spolu príjemné literárne popoludnie v spojení malí žiaci
s väčšími. Všetci boli odmenení certifikátom bojkočitateľa i sladkou odmenou a tí
najúspešnejší dostali – ako
inak – najnovší 11. diel knihy
Denník odvážneho bojka.
-ml-
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Deň narcisov
„Som veľmi rada, že som
sa mohla zbierky zúčastniť
ako dobrovoľníčka a prispieť
tým, ktorí to veľmi potrebujú.“ (Soňa z 9.B)

22. ročník verejnoprospešnej zbierky DEŇ NARCISOV
sa niesol v duchu úvodnej
myšlienky. Do projektu, vďaka ktorému sa rok čo rok pomáha ľuďom bojujúcim so
zákernou rakovinou,sa opäť
zapojila aj naša škola. Dobrovoľníci spolu s úsmevom
a dobrým slovom pripínali
symbolický kvietok narcisu
v uliciach našej obce, aj žiakom našej školy. Vďaka ich
ochote sa tento rok vyzbieralo 602,82 Eur, ktoré sme
odoslali na účet Ligy proti
dobrovoľníkov:
rakovine.

„Ľudia už zbierku poznajú a
radi prispejú. Väčšina reakcií,
s ktorými sme sa stretli bola
pozitívna. Neznámi ľudia
nás obdarovali úsmevom,
pekným slovom, ba dokonca poďakovali, či odporučili
ďalších, ku ktorým môžeme
ísť. Bola to pre mňa veľmi
dobrá skúsenosť.“ (Lenka z

ci. Je krásne vidieť ochotu a 9.A)
dobrosrdečnosť ľudí, ktorí
Pridáme zopár povzbudi- „Vidieť ľudí prispievať do pomáhajú druhým a nemysvých myšlienok od našich škatuľky ma zohrialo pri srd- lia iba na seba.“ (Nika z 9.A)

Úspešní maksáčikovia
Maksík je celoročná matematická
korešpondenčná
súťaž pre žiakov 2. až 4. ročníka ZŠ. Každý rok zavedie
žiakov do sveta fantázie a
prinesie im netradičné a zaujímavé úlohy, pri ktorých
treba vziať rozum do hrsti.
V tomto školskom roku sa
do súťaže zapojilo 16 žiakov
z našej školy. Súťaž bola
rozdelená do piatich kôl. V
každom kole žiaci riešili 5
úloh. Maksíkove úlohy boli

zakomponované do rozprávok a príbehov. Deti sa mohli
prejaviť nielen v riešení tvorivých matematických úloh,
ale aj vo vymýšľaní príbehov
a kreslení ilustračných obrázkov do zadaní.
Všetci úspešní riešitelia získali titul Múdry Maksáčik a tí
najúspešnejší titul Najmúdrejší Maksáčik. Tento rok sa
ním stala Emka Slimáková z
3.A.
-ai-

Stretnutie s Pavlom Dobšinským
Pavol Emanuel Dobšinský
ja všetkým známy ako zberateľ a zapisovateľ ľudových
rozprávok. Pri príležitosti
190-teho výročia jeho narodenia sa v knižnici stretli
malí i starší nadšenci čítania
a kníh, aby si bližšie priblížili jeho osobnosť a dielo.
Hoci by sa zdalo, že 90 rozprávok, ktoré vydal v svojej
zbierke Prostonárodné slovenské povesti, pozná každé dieťa, veru sme mali čo
robiť, keď sme hľadali dvo-

jicu rozprávkovej bytosti,
určovali vlastnosti postáv,
zaraďovali ich do správnej
rozprávky,
dramatizovali krátke ukážky či hádali
názvy rozprávok. A aká by
to bola narodeninové oslava bez torty? Veru, aj na nej
sme si spoločne pochutili
a po veselom a príjemne
strávenom popoludní sme
sa pobrali domov s hlavou
plnou rozprávkových snov.
-ml-

-vt-
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Malá finančná akadémia s KOZMIXOM
V tomto školskom roku sa
žiaci 3.ročníka zapojili do
projektu spoločnosti EDULAB - MALÁ FINANČNÁ
AKADÉMIA S KOZMIXOM.
Tento projekt formou zážitkového učenia rozvíja finančnú gramotnosť žiakov.
Podporuje tímovú prácu,
kreativitu a vzájomnú komunikáciu žiakov.
Tretiaci si vytvorili vlastnú
menu. Peniaze získavali plnením rôznych úloh v
rámci vzdelávacích aktivít

projektu. Zarobené peniaze investovali do nákupu
budov na vybudovanie štyroch mestských častí - každý tím staval svoju mestskú
časť a spoločne sa neskôr
podieľali na stavbe mestského centra.
Žiaci sa tak hravou formou
dozvedeli o spôsoboch
šetrenia, správnom hospodárení, plánovaní a uvedomovali si hodnoty práce a
peňazí.
-ai-

Ako rodičia čítali deťom
Čítanie deťom predstavuje veľkú investíciu a jeden z
najkrajších darov, ktorý im
môžeme dať. Už aj krátky
čas, ktorý strávime s deťmi
a knihou ovplyvňuje vzájomné vzťahy, rozvíja slovnú zásobu, buduje emocionálne
hodnoty.
A v tomto duchu sa 15. marca
2018 v priestoroch školskej
knižnice stretli rodičia a deti
z 1.A triedy. Odvážni rodičia
sa podujali prečítať svojim
deťom krátke rozprávkové
príbehy. Každý z nich uchopil svoju čitateľskú postavu
najlepšie ako vedel a spolu s

rozprávačmi tak vznikli milé
dramatizované vystúpenia.
Pomedzi jednotlivé ukážky
boli zaradené rôzne aktivity,
v ktorých si deti pocvičili nielen postreh, fantáziu, slovnú
zásobu, ale priestor dostali aj
rôzne pohybové zručnosti.
Usmievavé
detské
tváre svedčili o tom, že sa im
dielka Arnolda Lobela páčili. Deti neskrývali ani hrdosť
na svojich čítajúcich rodičov,
ktorým v závere tohto pohodového popoludnia odovzdali ďakovné diplomy.

-zib-

Zápis do 1. ročníka
V dňoch 24.-.25. apríla 2018
sa uskutočnil zápis do
prvého ročníka na školský
rok 2018/2019. Zúčastnilo
sa ho 47 detí z oboch materských škôlok, ale aj deti,
ktoré budú navštevovať
školu v zahraničí. Rodičia
mali prvýkrát možnosť vypísať si prihlášky doma v
elektronickej podobe. Deti
preukázali svoje vedomosti
a pripravenosť do školy na
rôznych zábavných úlohách - skladali zo stavebníc LEGO, skladali obrázky,

pomáhali trpaslíkom chytať
ryby, označiť si domčeky,
ale aj poskladať rozstrihané obrázky, spočítať bodky
na hracích kockách, či zaspievať a zarecitovať. Zápisu sa zúčastnilo 47 detí.
Tri deti budú navštevovať š
koly v zahraničí, štyri majú
doporučený odklad povinnej školskej dochádzky. Do
prvého ročníka k nám teda
nastúpi 40 detí - 23 dievčat
a 17 chlapcov. Už sa na nových prváčikov tešíme!
-sto-
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Dajme deťom šancu, alebo
ako zapojiť deti do chodu domácnosti
Naši starí rodičia napodobňovali svojich rodičov v
každodennej fyzickej práci.
Naše deti nás rodičov teraz napodobňujú v ovládaní
iPhonov.
Dr. Ranko Rajovič hovorí, že
rozvoj nových mozgových
synapsií a teda rozvoj celkového potenciálu dieťaťa je
podporovaný práve rozvojom motorických zručností
detí. Aj MUDr. Stránský vo
svojich prednáškach hovorí,
že pozeraním televízie a čítaním, hoc aj múdrych vecí,
ale z počítača, svojmu mozgu ubližujeme. Preto sme sa
v 2.B pokúsili deti zapojiť do
chodu domácností. Aby mali

veľa vlastných skúseností,
ktoré môžu navzájom porovnávať, prepájať a tým sa aj
ľahšie učiť.
Cieľom tohto mikroprojektu,
ktorý bol realizovaný v rámci
štúdia na Komenského inštitúte, bolo dosiahnuť, aby
boli deti doma aktívnejšie.
Aby začali robiť činnosti, ktoré doteraz možno nikdy nerobili.
A podarilo sa. Okrem toho,
že si vyskúšali množstvo
dospeláckych prác (žehlenie, ručné pranie, umývanie
okien, starostlivosť o zvieratá, výmena posteľného
prádla,...), začali domáce

práce vnímať ako bežnú sú- fotograficky, ako dôkaz ich
časť aj ich života.
šikovnosti im zostala minifotokniha, ktorú si každý vlastKeďže celý školský rok svo- noručne vyrobil.
ju aktivitu zaznamenávali aj
-zt-

Výlet do Poľska
Na Medarda (8. júna 2018 )
„nepadla ani kvapka“, a tak
sa naši deviataci s niekoľkými siedmačkami vybrali
navštíviť rodné mesto sv.
Jána Pavla vo Wadoviciach.
Exkurzia začala v kostola sv. Petra apoštola, postaveného z vďačnosti za
záchranu života sv. Otca
Jána Pavla II. po atentáte
13.5.1981. Kostol symbolizuje cestu Karola Wojtylu
z Wadovíc do Krakowa a

odtiaľ do Vatikánu. Žiaci sa
následne presunuli na námestie J. Pavla II., navštívili
baziliku Obetovania P. Márie a dom, v ktorom sa narodil slovanský pápež. Cesta
bola zavŕšená návštevou
pietneho miesta 2. svetovej vojny - najväčšieho
vyhladzovacieho koncentračného tábora Nemecka
Auschwitz – Birkenau.
-jl-

Konferencia MaMat 2018
26. júna 2018 sa naši štvrtáci zúčastnili matematickej
konferencie na Žilinskej univerzite. Bolo to stretnutie 150
žiakov, ktorí sa 4 roky učili
matematiku metódou prof.
Hejného. Mali možnosť predviesť svoje „zlepšováky“, riešiť náročné úlohy ako triedne
kolektívy a potom následne
ich aj prezentovať. Čas bol aj
na hry a cestu lesoparkom
pomocou lietajúcich tanie-

rov, naučili sa aj Mamatovú
pesničku. Nechýbali ani zaujímavé prednášky vyštudovaných matematikov. Všetko
to vymysleli a zorganizovali
manželia Bachratí, známi
matematici a propagátori
matematickej vedy. Deťom
sa podujatie páčilo, zo Žiliny
odchádzali nadšení a spokojní.
-sto-
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Hejného matematika a rodičia

Pod týmto názvom sa mi
podarilo tento rok realizovať
projekt s mojimi štvrtákmi a
ich rodičmi. Ako sa to všetko
začalo? Pred rokom som sa
prihlásila na štúdium na Komenského inštitút. Mala som
to šťastie, že ma spolu s ďal-

žovej, počas roka ešte štyri
štvordňové vzdelávania tiež
v Zaježovej, ale aj 20 večerných webinárov v pohodlí domova. Spoznala som
počas tohto roka veľa vynikajúcich učiteľov, ktorým
záleží na ich práci, snažia sa
meniť školy, na ktorých pracujú a realizovali množstvo
zaujímavých projektov. Mali
sme možnosť zúčastniť sa
celoslovenskej konferencie
učiteľov v Poprade, kde som
mala workschop na tému:
Hejného matematika a rodičia, ale aj konferencie v Banskej Bystrici - Pedagogickí
hrdinovia, kde okrem iných
prednášali aj Daniel Hevier a
Róbert Čapek.

šími 20-timi učiteľmi z celého Slovenska vybrali a mohla som absolvovať úžasný
rok. Prvýkrát sme sa stretli v
Bratislave, kde nás prijal pán
prezident Andrej Kiska. Cez
letné prázdniny nás čakal Počas roka som realizotýždeň vzdelávania v Zaje- vala projekt zameraný na

zlepšenie
informovanosti
rodičov o Hejného metóde vyučovania matematiky.
Deti si pripravili pre rodičov
úlohy v rôznych matematických prostrediach. Potom sa na stretnutiach žiaci
zmenili na učiteľov, ktorí pomáhali rodičom zorientovať
sa v úlohách, nájsť spôsoby na ich riešenia a zažívať
podobné pocity, ako žiaci
na hodinách matematiky.
Účasť rodičov bola vysoká,
odchádzali spokojní a žiaci
mali zo stretnutí tiež radosť
a s chuťou pripravovali ďalšie. Pomohli sme podobné
stretnutie pripraviť už aj pre
prváckych rodičov a na učiteľov sa zmenili nielen moji
štvrtáci, ale už aj prváci.
-sto-

Študenti sa stretli
so synom klasika slovenskej literatúry
Pre žiakov stredných škôl je
Milo Urban a jeho dielo Živý
bič ,,povinnou“ maturitnou
témou. Študenti Spojenej
školy v Nižnej ho mohli spoznať aj inak. 27. marca 2018
sa v klubovni školy uskutočnila diskusia s pánom
Cyrilom Urbanom – synom
slávneho spisovateľa spod
Babej hory. Na základe otázok a osobného svedectva
sa nižnianski stredoškoláci
mohli o maturitnom klasikovi dozvedieť aj to, čo sa v
učebniciach nepíše. Napríklad to, aký bol spisovateľ v
súkromí, ako ho formovala
núdza, ako do jeho života
zasiahla politika, ako hodnotil filmové a dramatické
spracovania svojich diel.
Osobné svedectvo Cyrila Urbana, jeho synovská
oddanosť, múdre i pekné
slová, ľudskosť a pokora
rezonovali v študentoch aj
po stretnutí, o čom svedčia
tieto ich dojmy: ,,Syn Mila

si čosi zapísať. Spisovateľov
syn dnes na to spomína s
úsmevom. Chcel nám tým
povedať, že veľké literárne
dielo nie je napísané naraz a
nie je dielom náhody. Vždy
to trvá nejaký čas, počas
ktorého si autor postupne
zapisuje svoje myšlienky.“
(Eva Valková)

miestnosti, priniesol so sebou aj dobrú náladu. Veľmi príjemne sa počúval. S
úsmevom na tvári spomínal
na otcov život, aj keď jeho
spomienky neraz boleli.“
(Stanislava Červeňová)

,,Veľmi ma potešilo, keď som
sa dozvedela, aká osobnosť
medzi nás príde. Vážila som
si, že som mohla počúvať,
ako pán Urban spomína na
svojho otca, ktorého mal
nesmierne rád. Bolo vidno,
Urbana bol veľmi milý de- že si boli blízki a že si svojho
duško. Hneď ako prišiel do otca vážil. Z jeho rozpráva-

nia bolo cítiť, že Milo Urban
bol veľmi skromný človek.
Napríklad keď režisér Martin Ťapák natáčal na Orave
film Živý bič, autor románu
sledoval filmárov len spoza
stromu; nechválil sa, že je
to jeho dielo. Dokonca náš
hosť nám spomínal aj to, ako
vznikali mnohé diela jeho
otca: bývali v malom dome,
všetci spali v jednej malej
izbe, už bol večer, uložili sa
do postele; vtom otec vyskočil a šiel si čosi zapísať.
Znovu si ľahol a po krátkej
chvíli znovu vyskočil a šiel

,,Stretnúť sa so synom Mila
Urbana bola veľmi veľká
skúsenosť, či už po vedomostnej alebo po emotívnej stránke. Páčilo sa mi, že
pán Urban nám otvorene
rozprával o svojom otcovi i
o jeho neľahkých skúsenostiach s vtedajším režimom.
Zaujalo ma, aký tento slávny
spisovateľ žil život: skromný,
ale vytrvalý. Ďakujem.“ (Mário Juráň)

Na záver sa žiada dodať, že
žiaci a učitelia Spojenej školy nestretli v osobe vzácneho hosťa iba syna slávneho
otca, ale aj múdreho a originálneho človeka.
-mkz-
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Študenti z Nižnej
na národnom kole súťaže Mladý Európan

Dňa 14. júna 2018 sa v Novom Smokovci uskutočnilo
národné kolo vedomostnej
súťaže Mladý Európan. Na
tomto súťažnom podujatí sa
zúčastnili trojčlenné družstvá 13 škôl z celého Slovenska. Vo finále tejto prestížnej
súťaže mala zastúpenie aj
Nižná vďaka trojici žiakov
Spojenej školy, ktorá si svoju účasť zabezpečila víťazstvom v oblastnom kole.Na
národnom kole vo Vysokých
Tatrách čakali na súťažiacich
okrem majestátnych štítov aj
tri kola – vedomostný test,
vizuálny kvíz a prezentácia
vedomostí o členskom štáte EÚ. Aj keď sa družstvo z
Nižnej v konkurencii škôl z
celého Slovenska výraznejšie nepresadilo, už samotná
účasť bola pre študentov

veľkým úspechom a zároveň aj veľkou školou. Takto
to hodnotil aj náš reprezentant Matej Gonda, žiak 2.
ročníka strednej odbornej
školy technickej: ,,Aj keď

dvoch dní sme mali veľmi
nabitý program. Večer pred
finálovým kolom sme sa
ešte učili texty na našu prezentáciu o Bulharsku. Prišiel
druhý deň, v ktorom sme už
museli zabojovať. Takmer
všetky súťažné družstvá boli
z gymnázií. My sme tam boli
jediná stredná odborná škola technického charakteru.
Snažili sme sa zabojovať
o čo najlepší výsledok, no
šťastie nám neprialo a aj súperi mali svoju kvalitu. Takže
sme sa nepresadili. Hlavné
je však, že sme sa mohli na
tejto súťaži zúčastniť. Na
dva krásne dni vo Vysokých
Tatrách budem dlho spomínať.“

sme sa neumiestnili, získali
sme cenné a dôležité skúsenosti.“
Na dva dni prežité v Tatrách
bude dlho spomínať aj jeho
spolužiak Patrik Sameliak, o
čom svedčia tieto jeho slová:

,,Pred odchodom na národné kolo súťaže Mladý Európan sme mali zmiešané pocity, ako to všetko dopadne.
No našu účasť sme brali nielen ako výzvu, ale aj ako odmenu. Boli sme ubytovaní v
krásnom prostredí − v hoteli
Atrium v Novom Smokovci
vo Vysokých Tatrách. Počas

Letný tábor Slaná voda
V dňoch 8. až 13. júla 2018
sme zorganizovali detský
letný tábor pre deti z našej
obce v prekrásnom prostredí pod Babou horou.
Pre deti sme pripravili rôzne aktivity, ako napr.: pešiu
túru do Hviezdoslavovej
hájovne, výlet do Námestova k hotelu Studnička,
kde sme sa aj okúpali, večernú opekačku, kvíz, hľadanie táborového pokladu,
športovú olympiádu, karneval, táborový jarmok a
veľa iných zábavných hier.

Touto cestou sa chceme
poďakovať obci Nižná, ktorá nám poskytla finančný
príspevok na ubytovanie a
stravu pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti z
našej obce. Veríme, že tak
ako my, aj deti si odniesli
domov veľa pozitívnych
a príjemných spomienok.
Všetci dúfame, že sa aj o
rok stretneme v takom hojnom počte a vo fantastickej
atmosfére.
-dp- | -jp-

Patrik Gasper, študent tretieho ročníka odboru mechanik
elektrotechnik, reálne zhodnotil možnosti svojho tímu a
vyjadril nádej, že na historický postup medzi najlepších
by žiaci Spojenej školy v Nižnej mohli nadviazať aj na budúci rok: ,,Konkurencia bola

výborne pripravená; naši
súperi nám ukázali, v čom sa
máme zlepšovať. Aj keď sa
na budúci rok v tejto zostave už nemôžeme na súťaži
zúčastniť, pevne verím, že
naša škola postaví nový tím,
ktorý nadviaže na náš senzačný postup do národného
kola Mladého Európana.“
-mkz-
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Keď sa spolužiaci stretnú po rokoch

Keď sa povie polstoročie,
znie to ako z historickej literatúry, ale keď sme si
uvedomili, že presne toľko

uplynulo čo sme v roku 1968
opustili brány základnej deväťročnej školy zdalo sa
nám, že to prešlo ako voda

do čias mladosti. Stretli sme
sa 18.mája 2018 pred Základnou školou v Nižnej, kde
nás privítal riaditeľ školy pán
Ľubomír Ivan a previedol
nás po budove školy a po
našich bývalých triedach.
Po prehliadke školy sme sa
všetci presunuli do bistra
kultúrneho domu, kde nás
čakalo občerstvenie. Všetkých prítomných privítala
Júlia Trnavská, ospravedlnila tých, ktorí nemohli prísť, či
už pre nemoc, alebo už nie
sú medzi nami. Pretlmočila pozdrav od pani učiteľky
Lenčuchovej, ktorej zdravotné problémy nedovolili
prísť medzi nás. Zišlo sa nás
37 z dvoch tried A a B. Málo
či veľa? To nie je podstatné,
hlavne, že sme sa zabavili,
pospomínali a dohodli sa na
medzi prstami. Tak sme sa ďalšom stretnutí. Možno o
rozhodli, že to je ten správny päťdesiat rokov.
čas stretnúť sa, oprášiť spo-mkšmienky a vrátiť sa na chvíľu

Naša milá pani učiteľka, „gaspaža“ Malastová!
Tak sme ju zvykli familiárne
oslovovať. Prišli sme k nej
ako mladé študentky s požiadavkou, či by nás naučila
ruský jazyk od azbuky.
Na každom spoločnom
stretnutí náš čakali dokonale pripravené pomôcky
či zaujímavý obrazový materiál. Pani učiteľka naše
sedenia obohatila svojimi
osobnými zážitkami zo študijného pobytu v Rusku,
priblížila nám život ľudí žijúcich na východ od Slovenska. Ruštinou žila celou
svojou bytosťou. Odovzdala nám nielen vedomosti,
ale hlavne pozitívny vzťah
k ruštine a k Rusku. Rusko
prezentovala ako veľmi pohostinný národ. Hovorievala, že keď prídete na návštevu k Rusovi, ponúkne
vám všetko, čo doma má,
hoci by na druhý deň nemal čo jesť. My sme si hneď

konfrontovali ruskú kultúru
s tou „našou“, nám blízkou
– anglickou, keď Angličan
návšteve ponúkne len tradičnú šálku čaju s mliekom.
Pani Malastová rada pracovala v záhradke, nemala
problém si obliecť pracovné oblečenie, zobrať motyku, fúrik alebo hrable.
Prirovnávali sme ju k spisovateľovi L. N. Tolstému,
ktorý sa s obľubou venoval
fyzickej práci na poli a mal
blízko k roľníkom, na čo sa
ona vždy zasmiala.
Nemala rada rozruch okolo
svojej osoby. Nesťažovala
sa. Napriek podlomenému
zdraviu na otázku, ako sa
máte, odpovedala – nadštandardne. V dnešnej
dobe, keď každého zaujímajú iba peniaze, kariéra,
imidž, u nej sme videli iné
hodnoty, ona rástla duchom. Viera v Boha bola

zdrojom jej šťastia a vnú- Pani učiteľka bola vzácny
torného pokoja.
človek, vážili sme si ju, mali
ju rady. Jej svedomitá práca
Formovala nás nielen ve- nám bude vždy príkladom
domostne, ale i ľudsky. Jej a povzbudením. S láskou
slová: „Plný klas sa k zemi ju nosíme vo svojom srdci i
kloní, len ten prázdny má v našich spomienkach.
vystreté steblo,“ nám budú
dlho rezonovať v pamäti.
-jkr/zs-

Z FARNOSTI

Večer s Jankom Farkašovským
ského seminára v Spišskej
kapitule a v súčasnosti farár
v susednej farnosti Tvrdošín, doktor teológie František
Reguly.

„Mohol žiť konzumným životom ako iní ľudia, no pre
farníkov nemal ohraničený pracovný čas, či voľné
víkendy. Ešte aj v noci ho
zobudili k umierajúcemu.
Pamätáme si ho ako človeka, ktorý nemal na dverách
označené úradné hodiny.
Vždy bol pripravený k službe. Kňaz Ján Farkašovský.

Práve František bol jedným z
kňazov, ktorý predtým nebol
miništrant. Čo ho vtiahlo do
tejto služby? Ako prežíval on
svoju primičnú svätú omšu,
ako zvláda spevy, nakoľko
sa necítil byť dobrým spevákom a ako čerpal z homílií
samotného pána farára? Práve o tom boli jeho spomienky. Videozáznam nám priblížil aj požehnanie pána farára
Ferkovi v záhrade a jeho príhovor v závere svätej omše .

Ak sa dnes konštatuje, že
tejto dobe chýbajú vzory a
osobnosti, nedá sa s tým
celkom súhlasiť. Náš pán farár Ján Farkašovský bol kňaz,
akých je v dnešnej dobe
málo. Preto bol jeho odchod
z pozemského sveta pre nás
všetkých veľkou stratou. Ale
hoci odišiel, zostal s nami.
Aj dnes v ňom vidíme horlivého, múdreho a trpiaceho
kňaza. Aj vtedy, keď už mohol odísť na invalidný dôchodok. Vidíme toho, ktorý miloval svoje duchovné ovečky,
ako dobrý pastier – nie z
nejakého bezduchého idealizmu, ale podľa vzoru svojho
Majstra, Dobrého pastiera. A
za to všetko ďakujeme Bohu
aj Vám, pán farár!“
Úvodné slová večera. Nebol
to večer, kde sme prišli žialiť. Ba naopak, tešili sme sa
z daru vzácneho kňaza, ktorý
nám Boh požehnal a venovali mu večer ako znak úcty.
Počas jeho života sme veľmi
nestihli vnímať krásu jeho
bytosti. Mnohí sme nestihli
ani len oceniť pravosť a nefalšovanú oddanosť nielen
Bohu, ale aj nám. Verili sme,
že bol počas celého večera
spolu s nami, tak ako za starých čias. Pieseň Bárka, jeho
najobľúbenejšia, znela na
úvod iba pre neho.
Pokúsili sme sa o vytvorenie
veľkej farskej rodiny, pokúsili
sme sa prežiť spoločne čas
plný spomienok, čas plný
krásnych vyznaní. Medzi pozvanými hosťami bolo veľa
kňazov. Z mnohých sú dnes
vzdelaní a múdri ľudia. No
v tento večer z nich neboli
profesori, doktori, ale boli to
predovšetkým naši priatelia, pozorovatelia a tlmočníci
mnohých udalostí a situá-

Peter Nákačka
Hoci pán farár nemal žiadny
titul, bol to múdry a vzdelaný kňaz. Bol vždy toho názoru, že treba študovať, kým
je človek mladý. Hovorieval:

„Potrebujeme odborníkov,
potrebujeme ľudí, ktorí budú
odborne reagovať v médiách, ktorí sa budú vyjadrovať
k zložitým témam dnešnej
doby.“ Určite by bol dnes

cií. Tak ich teda prizvime po
jednom!
Jozef Jurina
Prvým hosťom bol kňaz, filozof, vysokoškolský pedagóg.
Vyrastal v Nižnej. Ako kňaz a
farár pôsobil 15 rokov vo Vrbovom (1990 – 2005). V súčasnosti pôsobí ako farár v
Opoji pri Trnave. Je dlhoročným profesorom na Katolíckej univerzite v Ružomberku
a je autorom mnohých knižných diel prevažne filozofického zamerania. Vo svojej
poslednej knihe - Vnútro
otvorené dokorán, ktorá je
jeho výpoveďou v čase, keď
stál na prahu smrti, ponúka čitateľom svoju vnútornú
skúsenosť a vyznáva: „Zistil

som, že tak, ako som žil, už
ďalej nemôžem. Nielen po
telesnej stránke. Po stránke
duchovnej. Treba zmeniť to,
čo znepokojuje, to, čo nemá

naňho hrdý. V tak v krátkom
čase sa stal riaditeľom KBD,
doktorom teológie, ešte donedávna bol výpomocný
duchovný poverený školskou pastoráciou na GSA v
hodnotu. Treba naplniť ruky Ružomberku a toho času je
skutkami lásky, nielen slo- školským kaplánom v Pová, slová, slová… Dostal som prade.

šancu, čas na návrat do živoPozvanie Petra nebolo náta. Ďakujem.“

hodné, bol posledným vysväteným kňazom počas
pôsobenia pána farára v
Nižnej. Mali toho veľmi veľa
spoločného, no predsa sa v
mnohom odlišovali. Čo ho
doviedlo ku kňazstvu? Ako
sa dostal k lezeniu a horolezectvu? Rovnako rád mal
hory aj pán farár. Akurát s
tým rozdielom, že Peter mal
podstatne dosť pochodov
krásnou prírodou a pán farár
sa kvôli svojej veľkej zanietenosti a oddanosti dostal
do nich málokedy, hoci ich
miloval. Peter videl v našom
kňazovi aj trpiaceho, keď bo
joval so svojou chorobou.
František Reguly
Na spomienkový večer pri- Opäť je však medzi nimi rozjal pozvanie aj dlhoročný (16 diel. On svoj zápas prehral,
r.) vicerektor a prefekt Kňaz- no Peter bol jedným zo štyJeho rozprávanie začalo o
pátrovi Protázovi Matejovi
Kolejákovi. Minulý rok sme
si pripomenuli 30 rokov od
jeho smrti (+ 27.6. 1987). Práve on bol tým míľnikom, ktorý vedel o ňom porozprávať.
Spomínal na jeho prípravu
kňazstva. Priblížil úlohu kňaza kedysi a hovoril aj o jednom jeho odkaze - recepty.
Jeho spomienky však smerovali aj na pána farára Farkašovského, ako sa spoznávali počas jeho príchodov
domov.

február - júl 2018

vyšiel v ústrety a táto omša
aj za cenu rizika vtedajšieho
režimu sa mohla uskutočniť.
Stašek chcel, aby pán farár
aj koncelebroval, no on mu
povedal: „Stačí keď ti budem

miništrovať a obracať strany
v misáli.“ A tak pán farár po
sv. omši, ktorá sa slúžila v
sobotu večer, povedal: „pán

kostolník vy pozamykajte
všetky dvere, pozatvárajte
všetky okná a my všetci ešte
počkáme hodinu a potom to
riskneme“. Samozrejme, že

roch horolezcov, ktorí zázrakom prežili pád pri zostupe z
vrchu Les Grandes Jorasses,
nachádzajúcom sa v masíve Mont Blancu. Cítil vtedy
blízkosť Boha? Čo prebieha v
mysli kňaza v takýchto okamihoch? Zmenil sa po tejto
skúsenosti jeho pohľad na
život? O tom boli jeho výpovede a pár fotografií z tohto
nešťastného výstupu s dobrým koncom.

Práve on bol istý čas jedným
z hlavných miništrantov a
administrátorom. Často ho
sprevádzal pri chorých a bol
svedkom udalostí, o ktorých
my ani len netušíme (o stavaní veže a jej pokladoch )......
Pán farár miloval mladých a
rád sa nimi obkolesoval, pretože ho vedeli vždy niečím
rozveseliť .Tešil sa na huncútstvá, ktoré mladí vymýšľali. Jozef s láskou spomínal
na tieto okamihy aj cez fotoPán farár bol horlivý ctiteľ grafie a videozáznamy.
Panny Márie a práve na tento
deň - sviatok Nepoškvrne- Spomienky však neboli len
ného počatia Panny Márie, o zážitkoch s mladými a o
prináležalo výročie jeho od- miništrovaní, ale podarilo
chodu. A tak aj ďalšia jeho sa nám vďaka zachyteným
obľúbená pieseň bola práve fotografiám a výpovediam
o Márii. Z úst tých najmen- pamätníkov odhaliť aj Tajnú
ších znel jej začiatok – Snež- svätú omšu za zatvorenými
ná Madona. Medzi pozva- dverami.
nými však neboli len kňazi,
ale aj ľudia, ktorých viedol, TICHÁ SV.OMŠA - máj 1989.
vychovával a bol pre nich v Z Nižnej odchádzajú dve
mnohom príkladom.
autá do Stargardu Ščečin
skeho. Stargard je poľské
Jozef Virostko
mesto susediace s NemecRímskokatolícka cirkev kla- kom. Nižnianski pútnici idú
die na miništrantov a ich na primície Stanislavovi
výchovu veľký dôraz, čias- Gladišovi, ktorý často natočne aj preto, že predpo- vštevoval p. farára. Keďže
kladá, že z nich vyrastú noví primiciant chcel na oplátku
kňazi. Na to, aby sa mohla udeliť svoje novokňazské
slúžiť sv. omša je potrebný požehnanie aj tu v Nižnej,
kňaz, no bez jeho pomoc- sľúbil im skorú návštevu. No
níkov – miništrantov by to slúžiť omšu v inej farnosti
bolo podstatne náročnejšie. a ešte k tomu v inom štáte
Miništrant je svetský služob- bolo skoro nemožné a veľník, ktorý napomáha kňazom mi riskantné. Potreboval na
počas bohoslužby. Jedným z to povolenie od cirkevnétakýchto pomocníkov bol aj ho tajomníka a to bohužiaľ
Jozef Virostko.
nevybavil. No pán farár mu

v kostole ostalo len pár vyvolených. Mnohí nechápali
čo sa ide diať, len v tichosti
čakali čo bude nasledovať.
A tak nasledovala sv. omša
za zatvorenými dverami, ako
hovorí jeden z pamätníkov.
Na konci sv. omše sa spolubrat Knapík (tiež poliak) opýtal: “Stašek, ale co w końcu?“
A Stašek odpovedal: „ale
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ba naučiť. Aj v našej farnosti
máme veľmi obetavého a
priateľského organistu.
Kým začal hrať na organe bol
miništrantom. V živote pána
farára zohrával dôležitú úlohu pri bohoslužbách. Je obdivuhodné ako ovláda svoj
nástroj, kto ho k tomu priviedol, a aká bola jeho spolupráca s pánom farárom,
ale aj výpovede z jeho osobného života zneli z jeho úst.
Bolo príjemné ho počúvať.

Martina a Jozef Labdíkovci
Pôsobenie pána farára malo
odraz nielen v kňazskom živote, ale spojilo mnoho ľudí
po jeho boku. Zrnká, ktoré
pán farár zasieval v tichosti
medzi farníkov, vyrástli do
krásnych vzťahov, do rodín.
Mnohí z nich si povedali svoje áno a veríím, že až doteraz
co, no w imię Ojca i Syna....“ čerpajú zo zrniek múdrosti.
:) všetkých to veľmi pobavilo.
Manželia Labdíkovci boli z
Na pár zachytených mo- mnohých párov, ktoré vznikli
mentoch z tejto tajnej sv. počas pôsobenia Jána Faromše bolo vidieť ako Miloš kašovského u nás. Sú takým
Žák číta spoločné modlit- „zmiešaným párom“ (Jozef
by, ako Stašek vkladá svoje miništrant, hudobník a Maťa
novokňazské ruky na hlavu speváčka, dirigentka, anipána farára. Aj otec Stanislav mátorka...) Ich rozprávanie
bol v tieto dni mysľou spoje- pobavilo publikum. Veselé
ný s Nižnou a Jamníkom. Od- Jozefove príhody z miništroslúžil omšu za pána farára vo vania, z pobytov na fare, o
farnosti Hull v Anglicku, kde žuvačke, ktorá skončila u
pôsobí a slúžil omšu v poľ- mamky farskej v jej zubnej
skom jazyku vo filiálke York. náhrade... Matine spomienky
Všetkých srdečne pozdravu- na pôsobenie v eRku, Laure,
je a teší sa na skorú návšte- Gaudiumákoch... Aká bola
vu Nižnej.
ich cesta ku manželstvu a

formovanie ich životov, vníJanko Mišík
manie pána farára ako miDobrý organista je požeh- losrdného človeka, o tom
naním pre farnosť. Má mať všetkom boli ich spomienky.
apoštolského ducha. Každý
kňaz prijíma pomoc, preto je Rovnako ako detský zbor
dôležitá dobrá spolupráca s Laura, aj mladí Gaudiumáci
ním. Organista, to je polovica a chrámový zbor sa vedeli
kňaza. Jeho práca je služ- zomknúť a ich zjednotením
bou, ktorá stojí obetu, ale iba vznikali nádherné hudobné
z obety sa deje niečo hod- diela. A práve touto piesňou
notné. Tu nejde o množstvo chceli povedať ako ho vnídôležitosti, ale o množstvo mali práve oni: zaznela hymslužby! Úloha organistu je na zo stretnutia mladých v
sprevádzať spoločný spev Krakowe 2016 – Blahoslaveveriacich, podnecovať k spe- ní milosrdní.
vu, spolupracovať so zborom, s orchestrom… Sprevá- Rodina je to najdrahšie, čo
dzať žalmistu, sprevádzať v živote máme a preto medialogické odpovede ľudu dzi pozvanými nechýbali ani
počas svätej omše, oboha- oni...
covať liturgiu o vkusné pre- 
dohry a dohry. Ak organista Mária a Katka Hutníkové
chápe veriacich, aj oni sa Rodina Hutníková z Jamníka,
usilujú čoraz lepšie a správ- ktorá ho často navštevovala
nejšie spievať. Len ich to tre- a pomáhala mu, ale hlavne

Z FARNOSTI
mu vždy pripomínala jeho
domov. Úzko spätá s pánom
farárom bola aj ich babka a
naša farská mamka - Mária
Farkašovská. Bola mamou
celej našej farnosti - obetavá, múdra, starostlivá. Veselá, ale niekedy aj prísna žena.
No vždy oddaná stáť po boku
svojho syna. V čom bola pre
nich príkladom, čo mali na
nej najradšej? O tom nám
porozprávali sestra pána farára Mária a jej dcéra Katka.
Rozprávať naživo o ujovi Jankovi už bolo pre nich ťažké,
no rodine sa podarilo dať
svoje spoločné myšlienky na
papier do krásnej úvahy.
Úvaha - JANKO
(Mária,
Lydka,
ka, Jožko, Patrik)

Matejovciach Františka Knapíka. Jeho rozprávanie bolo
úprimné. Práve cez knižnú
publikáciu sme si mohli priblížiť pána farára ako priateľa
chudobných,
muža
pokoja. Dotkli sme sa len
niektorých kapitol, pretože
zvyšok si môžu čitatelia pre
čítať už v samotnej publikácií:
Peter Tuka - pán kostolník
Úzko spätá a neodmysli- „Odišiel, ale zostal s nami“.
teľná osoba počas celého
pôsobenia Jána v našej far- Nastal čas, kedy nielen my
nosti, bol náš pán kostolník. sme chceli prehovoriť, ale
Muž, ktorý obetoval v službe kedy sa náš duchovný otec
Bohu, a nielen jemu, viac ako Ján prihovoril aj nám. Cez
odkaz pre nás. Zaznel jeho
pol storočia.
hlas z kázne a odkaz v piesPreto sme sa mu chceli ni: „Nebojte sa!“ Nádherný
osobne poďakovať práve v maľovaný obraz jeho tváre,
tento významný večer. No farba jeho hlasu, jeho pochoroba, s ktorou bojoval mu hľad, jeho pokoj a zároveň
neskutočná sila celej jeho
nedovolila prísť medzi nás.
bytosti, robili tento okamih
Nesmierne chýba nielen
nám, deťom, ale hlavne Poďakovanie a hold patril tým najsilnejším momentom
našej mamke. Pán Boh jej mužovi – otcovi, „ňaňkovi“, celého večera.
zobral milovaného brata kostolníkovi – Petrovi Tukoa čoskoro aj drahú mamu, vi. Príbuzní prevzali ďakovnú Hoci už nemôžeme prežívať
našu úžasnú babku. No kyticu. Jemu samotnému spoločný čas s naším otcom
oboch tak neskutočne cíti- bola venovaná spomienka v Jánom, navždy ostane v srdciach mnohých, navždy osme v našich každodenných predošlom vydaní novín.
tane v našich spomienkach,
životoch. Vo všetkých ťaž- 
domovoch. S úplnou ľahkoských, ale aj krásnych situáci- František Knapík
ách je ich veľké orodovanie A posledným hosťom bol ťou môžeme povedať, že bol
často až hmatateľné a neraz opäť kňaz. Hoci sa vtedy cítil chodiacim Kristom na zemi,
so slzami v očiach ďakujeme príliš mladý na to, aby písal tu v Nižnej, zanechal svoj žiBohu, že môžu tak veľmi po- spomienky či pamäte, ktoré vot, zanechal tu príkladný žimáhať aj teraz.
patria do obdobia dôchodku vot, skromného kňaza, často
a staroby, predsa niekde vo kľačiaceho pred oltárom,
Je pre nás veľkou cťou, že vnútri cítil potrebu, možno prosiaceho nie za seba, ale
tento nádherný človek stál až povinnosť, zaznamenať vždy za druhých, kňaza, ktorý
celý život pri nás a nekoneč- prežité skúsenosti svojho sa v skrytosti obetoval, modne sa tešíme na stretnutie s kaplánskeho života. A predsa lil, vyprosoval mnohé milosti.
ním v nebi.
sa mu to podarilo v podobe A ak sa mu to náhodou úplne
nepodarilo, tak možno práve
dnes nastal ten čas, aby sme
mu spoločne všetci pomohli.
Dnes je čas a obrovská príležitosť na odpustenia, uzdravenia, ozdravenie vzťahov. Je
čas nových začiatkov.

ktorý máme. Miloval Oravu,
aj Oravskú Polhoru Tak sa
tešil, že tam Máriu zavialo.
Videl, ako v Polhore krásne
funguje farnosť, aký pekný
život tam deti budú mať. Koľko sa len obetoval a modlil,
keď bola celé detstvo Lydka
chorá. Určite sa teraz v nebi
s babkou veľmi tešia z jej
radostného života v Turzovke. Vždy k nám pristupoval
tak nežne, otcovsky. Zvykol žartovať pred Katkiným
príchodom do Nižnej, že už
mu príde na návštevu jeho
“Mandarínka Darinka“. Akú
by len mal radosť z jej veľkých úspechov v zahraničí, z
Patrikovho šťastia v rodnom
Jamníku a z Jožkovej úspešKat- nej kariéry v Trenčíne.

Janko... náš milovaný brat a
ujo. Obrovská, dôležitá súčasť nášho každodenného
života. S babkou to bola naša
najbližšia rodina. Človek, ktorý veľmi intenzívne prežíval
s nami všetky naše radosti,
úspechy ale aj trápenia. Každá situácia, s ktorou sme išli
za ním sa s jeho pomocou
dala vyriešiť. Hlavne vďaka
jeho povzbudeniam a všemožnej podpore sme dosiahli malé i väčšie úspechy,
vytúžené vzdelanie, vysnívanú prácu, videli sme celý
svet, dosiahli sme pokoj,
radosť v našich srdciach a v
našich rodinách.
Neprejde deň, aby nám nenapadlo – ako by sa ujo tešil
zo šťastia, ktoré prežívame s
vlastnými deťmi, manželmi,
manželkami. V každej náročnej situácii nám zovrie srdce,
že sa ho už nemôžeme opýtať na jeho riešenie, na to,
ako ďalej.
On tu bol vždy pre nás,
nezištne pomáhal, radoval
sa, keď sme sa my radovali. Trápil sa, keď sme sa my
trápili. Brali sme to ako samozrejmosť, že všetko sa s
ujom Jankom ľahšie zvládne,
v pokoji vyrieši. A on? Nikdy
nikoho z nás nezaťažoval so
svojimi starosťami, nepozeral
na seba, vždy boli uňho na
prvom mieste tí druhí.
Ako len chýba... ako veľmi
by sme sa teraz s ním a s
babkou chceli podeliť o ten
nádherný, vymodlený život,

nová fara, nová veža a ešte
mnoho iných vecí. Cez fotografie sme si pripomenuli ich
stavbu a posvätenie kostola
s vysviackou ďalšieho kňaza počas jeho pôsobenia. Je
toho tak mnoho, no o tom už
je ďalšia spomienka.

„Urob čo môžeš a je v tvojich
silách, s láskou a ohľaduplnosťou ku každému jednému ktorý príde. O zvyšok sa
HORE postarajú.“ Celý čas mi

Veľkou rodinou bola pre
neho nielen Nižná, Jamník,
ale aj Zemianska Dedina,
kde sa mu podarila veľkolepá stavba kostola, rovnako
aj z tejto filiálky boli vysvätení dvaja kňazi - bratia
Bolibruchovci. Počas jeho
pôsobenia však vyrástla aj

malej knižnej publikácie.
Hoci ako dnes hovorí: „ Ak
by som to dnes písal znova, napísal by som to úplne
inak.“ Ako? To sme sa dozvedeli priamo od neho - nášho bývalého pána kaplána,
doktora teológie, terajšieho
správcu farnosti v Poprade –

rezonovali v hlave tieto slová
povzbudenia. Ak som nebola
ohľaduplná a láskavá, tak sa
vopred ospravedlňujem, ale
naozaj robila som čo bolo
v mojich silách.Ďakujem aj
ja za osobné povzbudenia všetkým, ktorí ste mali a
máte v úcte a srdci pána farára a prišli ste vytvoriť veľkú
farskú rodinu s jeho požehnaním. Veď predsa nie je nič
krajšie ako mať priateľa a
orodovníka v nebi!
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POĎAKOVANIE
Všetkým štedrým darcom
velikánske PÁN BOH ZAPLAŤ! Pri tejto príležitosti
sme aj vďaka nim mohli pripraviť malé agapé s kapustnicou v Rotunde pre všetkých zúčastnených. Podarilo
sa nám realizovať dotlač

knižočky, ktorú napísal pán
farár František Knapík. Ak by
mal niekto ešte záujem stačí
nás kontaktovať.
ĎAKUJEME: p. farárovi Štefanovi Hudáčkovi za možnosť a
podporu verejného poďakovania sa. Obecnému úradu,
že nám poskytol komplet-

né priestory Domu kultúry,
manželom
Tomíčkovcom
za jedlo a vínko, p. Gabriele Mišíkovej a dievčatám
za uloženie stolov v Rotunde,
p.Jaroslavovi Kachútovi za
finančný príspevok, neznámej, veľmi štedrej darkyni
z Dolniakov, ktorá prispela
vo veľkej miere na dotlač
knihy. Poďakovanie patrí aj
pánovi Milošovi Žákovi a
jeho otcovi za fotografie a
spracovanie
videonahrávok, Benemu Kičinovi, ktorý
sa dokázal vyznať v mojich
poznámkach, p.Jozefovi Kucejovi za pomoc, Máriovi
Kubasovi, Palinovi Kubincovi za ozvučenie celej akcie,
nádhernú kresbu od Janky
Matlákovej- Kajanovej. Veľké
ďakujem patrí aj kameramanovi Marianovi Putškovi, ktorý sa postaral o zachytenie
týchto momentov, ktoré si
v blízkej dobe budete môcť
zakúpiť. Monike Tukovej za
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úvodné hovorené slovo a
mediálnu propagáciu. Poďakovanie patrí aj všetkým
hosťom, ktorí prijali pozvanie a pozbierali všetku odvahu. Veľké ĎAKUJEM patrí
Adrianovi
Malovaníkovi
za hudobnú úpravu piesní.
Hudobníkom - Betke, Anežke, manželom Kubalovým,
Lucii, Štefanovi a Jozefovi.
Zboru- dievčatám z Laury, mladým i tým „starým“
z Gaudia. Dirigentom Katke, Pavlovi. Sólistom. Robovi Hulejovi
za krásne
spevy, Daliborovi za vybavenie pódiových stupienkov.... mojím priateľkám a
Filipovi za pomoc v zúfalstve.
ĎAKUJEM patrí môjmu manželovi a deťom za podporu a povzbudenia, ktoré mi
pomáhali až do samotného
konca a hlavne za priestor
naplniť svoj sľub!
-dš-

Raz Vám aj tak za všetko poďakujeme!
Zaspomínať si, poďakovať,
vybrať tie najkrajšie, najdôležitejšie udalosti, okamihy
plné múdrosti a odovzdanosti Bohu o človeku, ktorý
bol skoro štvrťstoročie našou súčasťou, sa zdalopriam
nemožné. Sľub, ktorý som
si v duchu dala pri lôžku
chorého kňaza, pri jednej
z mojich návštev v nemocnici, ma roky prenasledoval, no ja som stále nemala
odvahu naplniť ho. Rešpekt
a úcta k človeku, ktorý pre
mňa znamenal tak mnoho... a určite nielen pre mňa,
mi stále bránili začať. Isté
okolnosti mi však pomohli
naštartovať celú udalosť a
začať postupne tvoriť večer plný spomienok. Hoci
moje predstavy smerovali
za tie roky napravo aj naľavo, postupne ma formovali
a ukazovali nový smer. Až
dozrel ten správny čas - blížiacich sa 10 rokov od jeho
smrti. S veľkým odhodlaním
a zároveň veľkým rešpektom a obavami, spisovala
som svoje predstavy, dávala
na papier mená ľudí, ktorí by
vedeli o ňom čo to vypovedať. No nielen o ňom mal byť
ten večer, ale aj o ľuďoch.
Zoznam mien bol zo dňa na

deň čoraz väčší a väčší, zrazu som zistila, že to nebude
len malá spomienka, ale to
bude hotová slávnosť. Videá
a nahrávky sa kopili, fotografie nemali konca kraja. Čo
z toho nechať a čo vyhodiť ?
Čo použiť a čo odložiť na inokedy? Ak to zase tento krát
nestihnem, kedy potom? To
boli každodenné otázky. Aj
výber piesní som toľkokrát
prehodnotila. Mali zaznieť
piesne jeho srdcu blízke, no
zároveň to mali byť piesne,
ktoré hovoria za všetko, súvisia presne s predstavou,
s človekom o ktorom má byť
celý večer, čo ktorá povie,
či už textom alebo krásou
melódie. Pohľad pána farára z fotografie u nás na krbe,
ktorá tam stojí od jeho pohrebu, mi neustále niečo hovoril a poviem vám nebolo
to veľmi príjemné.  Počula
som ako mi hovorí: “Veď ja

som odišiel v skromnosti a tichosti, načo to takto?“, alebo
v ušiach mi znelo: „Ty počúvaj, keď chytím to sväté
písmo!?“ A tak som veľa krát

otočila fotografiu k stene,
nech sa na mňa stále tak
tými očami vyčítavo a prísne nepozerá.  Veľmi som si
priala, aby sa nám aspoň

na chvíľu podarilo vytvoriť
atmosféru, ktorú sme zažili pred mnohými rokmi, aby
sa nám podarilo cez ľudí,
ich spomienky, príbehy, fotografie, záznamy, cez jeho
pohľad , hlas , podarilo zažiť
opäť jeho prítomnosť. Aby
toho však nebolo málo, priala som si ešte, aby sa stretli
miništranti, speváci, zbory,
ľudia, ktorí boli po bohu tohto kňaza. Chcela som vytvoriť
veľké spoločenstvo, chcela
som cítiť silu spojenia všetkých čo sú odhodlaní naplniť
tento večer. No zároveň som
si priala, aby to malo úroveň a tak som si musela vybrať, kvalita alebo kvantita?
V malom alebo veľkom? Čo
z toho? Tieto ďalšie otázniky
ma ničili až natoľko, že som
možno aj ublížila ľudom,
ktorých som chcela mať
v ten večer pri vás pán farár.
Isté nepochopenia mi nepomáhali naplniť tento deň,
no čas nám pomohol tieto
veci snáď urovnať a vysvetliť. Do poslednej chvíle som
netušila či oslovení ľudia
- hostia naozaj dokážu vystúpiť a prehovoriť na pódiu
pred toľkým davom a vypovedať v eufórii tie nádherné
spomienky. Začali sa diať aj

„čudné“ veci, ktoré nám bránili pokračovať v prípravách.

„Zlý duch ťa pokúša, určite
robíš správnu vec“, zaznelo

z úst jedného muža. Čeliť niektorým narážkam a skúškam
bolo naozaj ťažké. No vďaka
odhodlaniu a podpore blízkych ľudí sme to dokázali
dotiahnuť až do finále. Možno
by sa to dalo urobiť aj inakšie,
no ja som spokojná s tým aké
to bolo. Nič by som na tom
v ten večer a ani teraz z odstupom času nezmenila.
Úprimné svedectvá a spomienky boli pre mňa všetkým.
Po tele mi behali zimomriavky, neubránila som sa ani slzám, prežívala som úžasný
pokoj v srdci, cítila som prítomnosť ducha, prítomnosť
človeka, ktorý v ten večer bol
naším priateľom, otcom, kňazom, ujom Jankom. Bol pre
nás všetkým! Ak som tento
pocit nemala iba ja sama, tak
to bolo pre mňa to najväčšie
poďakovanie a môj sľub: „Raz
Vám aj tak za všetko ešte poďakujeme“, sa konečne po
rokoch naplnil.
Za všetko úprimne zo srdca
ĎAKUJEME pán farár!
-dš-
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Misie v Nižnej
Po niekoľkých rokoch do našej farnosti opäť zavítali misionári. Ľudové misie pod vedením otcov redemptoristov
začali v sobotu 14.apríla večernou svätou omšou.
Každý deň si mohli veriaci v
Nižnej aj Zemianskej Dedine
vypočuť slová, ktorými nás
misionári privádzali bližšie
k Bohu. Postupne nás previedli jednotlivými témami a
otvárali naše srdcia. V nedeľu na kázňach odzneli misijné príhovory o zmysle života
a mládeži sa prihovoril otec
Michal Zamkovský. Poobede sa po krátkej mariánskej
pobožnosti prihovoril ženám.
Muži mali svoj čas v pondelok večer. Postupne nás
misionári pri kázňach počas
celého týždňa previedli témami hriechu, obrátenia,
spovede, smrti, súdu a cirkvi.
Zvlášť sa venovali Ježišovi
ako darcovi života, viere a
eucharistii. Na to nadviazali témou utrpenie, s ktorou
bolo spojené aj pomazanie
chorých. Pri piatkovej svätej omši, s témou láska, si
zas manželia obnovili manželské sľuby. Po nej nasledovala modlitba chvály, pri
ktorej vypomáhali hudobníci
a modlitebníci z Rieky života. V sobotu sme sa venovali
téme modlitba a celý sobotňajší večer patril našej Matke
Márii. Celé misie vyvrcholili v
nedeľu 22. apríla nádhernou
svätou omšou o 14.30 spojenou s požehnaním misijného
kríža.
Bol to krásny týždeň. Tak veľmi naplnený Božou prítomnosťou, kedy sa nás mocne
dotýkali slová misionárov.
Pre mňa osobne možno o
to viac, že pred misiami som
až tak veľmi ich význam ne-

chápala. Veď na misie sa
chodí k indiánom alebo k
divokým kmeňom do Afriky!
Ale do Nižnej? Ale potom
som si uvedomila, ako veľmi sme potrebovali pocítiť
tento závan života, ako je
dobre sa nechať vytrhnúť z
rutiny a opäť sa naplno tešiť
zo stretnutia so živým Bohom a ľuďmi, ktorí tak naplno žijú svoju vieru. Bolo
úžasné sledovať misionárov
počas detských omší alebo
katechéz na školách, kde sa
snažili priblížiť živého Boha
aj našim deťom a mládeži.
A nielen počúvať slová, ale
aj vidieť ako žijú svoju vieru.
Neviem, čo sa ma dotýkalo
viac – keď otec Michal Za-

mkovský rozprával o Bohu a
jeho láske a po tvári mu pritom stekali slzy, alebo keď
som videla, ako sa 70-ročný otec Michal s rovnakým
nasadením a láskou venuje
našim miništrantom a dve
hodiny spolu naháňajú na ihrisku futbalovú loptu.
A tak veľmi ďakujeme misionárom za ich námahu, za
čas, ktorý strávili tu s nami.
Za hodiny v spovedniciach,
za osobné svedectvá, za
radosť, ktorú rozdávali, za
všetku prácu, ktorú často
s vypätím síl vynaložili pre
spásu našich duší. Pre nás
všetkých to bol veľmi silný
čas a veríme, že to, čo bolo

zasiate do našich sŕdc počas misií, v nás bude rásť a
dozrievať, premieňať a privádzať nás ešte bližšie k nášmu
Pánovi.
A nielen nás. Ale, že sa postupne aj my staneme svetlom pre tých, ktorí sú stratení
a hľadajú - a že požehnanie,
ktoré sa našej farnosti počas
misií dostalo, bude aj stratených a hľadajúcich privádzať
na správnu cestu.
P.S. Všetky kázne a katechézy sú dostupné a môžete si
ich vypočuť na farskej stránke
-tp-

Rozlúčka s pánom kaplánom
Mesiac júl je časom striedania kňazov v mnohých
farnostiach. Nižná toto leto
poďakovala za službu Mgr.
Lukášovi Fejerčákovi, ktorý
ako kaplán pôsobil v našej
farnosti dva roky (od 6. júla
2016 - 10.júl 2018.) V pas-

torácii si našiel čas ako pre
deti, tak i starších najmä na
biblických stretnutiach. Mladí z farnosti sa s ním rozlúčili
takto:

učiteľ, zabávač, náš priateľ.

Si pre mňa a pre všetkých
nás, človekom, ktorého si
veľmi vážim, ktorého obdivujem a ktorého mám veľmi
Milý Lukáš, náš pán kaplán, rada. Stal si sa nám blízkym,
náš Messi, moderátor, herec, členom nášho spoločenstva

- našej rodiny, tu vo farnosti
v Nižnej.
Chcem poďakovať Pánovi,
že ťa poslal k nám. Ďakujem
za spoločný čas s tebou, za
mládežnícke sv. omše, za
naše nezabudnuteľné piat-
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kové stretká, rozhovory, výlety a spoločné zážitky.
Ako som už spomenula na
začiatku - stal si sa naším
učiteľom - vzorom, ktorého
sme chceli napodobňovať.
Najskôr bolo všetko „Fest“,
čiže veľmi, potom aj nefanúšici futbalu, dopriali víťazstvo
Barcelone, lebo vedeli, že ty
budeš mať radosť.
A keď sme spoznali tvoje
túžby a najmä tvoju túžbu po
Duchu Svätom, začali sme aj
my túžiť zatiahnuť na hlbinu
a počuť Boží hlas a podľa
neho meniť svoje životy.
Bol si nám pri tom pomocníkom a sprievodcom vďaka
tvojim kázňam, či témam,
preberaným na stretkách.
Pamätám si, že prvou témou
bola Božia láska. Základom
našej viery je vnímať a prežívať, že Boh nás miluje a nič
to nemôže zmeniť. Ďalšou

dôležitou témou bolo Odpustenie - naučiť sa odpúšťať. Veď ktosi múdry povedal: „Odpustenie nezmení
minulosť, ale dáva šancu
budúcnosti“. A pokračovali
témy: Kto je pre nás Ježiš?

Pán kaplán Mgr. Lukáš Fejerčák

Spolu sme sa učili, že je
našim Pánom, priateľom a
uzdraviteľom, že Bohu môžeme plne dôverovať - veď
On je všemohúci, vševediaci
a chce pre nás to najlepšie.

štúdiá, ale zostávaš v našich
modlitbách a myšlienkach.
Je nám smutno, ale zároveň
prežívame radosť s tebou,
lebo vieme, že Pán má pre
teba pripravené niečo lepšie
- nové dobrodružstvo - štúKaždý z nás si určite spomí- dium liturgiky.
na na inú myšlienku, ktorá ho
povzbudila a posunula ďalej. Prosíme, aby ťa Duch Svätý
Naše stretká však boli spoje- sprevádzal, potešoval, obné aj s modlitbou a spoloč- daril svojimi darmi - silou,
ným čítaním sv. Písma. Aj tvoj múdrosťou, radou a aby si
patrón sv. Páter Pio povedal: na nás nezabudol vo svojich
„Môžem nespať, môžem ne- modlitbách, či úmysloch pri
jesť, ale nemôžem byť bez sv. omšiach.
modlitby.“ A tak sme spolu
chválili Boha, ďakovali a pro- Ďakujeme za to, že si aký si...
sili za seba i za svojich drahých. Za naše dve adoptívne Našim novým p. kaplánom je
deti z Afriky - Salome a Clau- od 10. júla 2018 Mgr. Miroslav
da i za ďalšie deti, ktoré pod- Rožek, ktorého srdečne vítaporujeme v ďalekej cudzine. me.
Teraz odchádzaš od nás aj ty
a dosť ďaleko - do Ríma na
-mit-

Prvé sväté prijímanie prijalo takmer 30 detí
Na Siedmu veľkonočnú nedeľu, 13. mája 2018, pri svätej omši o 10,00 hod., prijalo
prvýkrát živého Krista v Eucharistii dvadsaťsedem detí z
našej farnosti. Pamätajme na
nich vo svojich modlitbách,
aby anjelský chlieb, ktorý prijali bol pre nich posilou v každodennom živote.
Veľa Božích milostí Vám všetkým vyprosujú vaši duchovní
otcovia.
-mt-
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Čas pre manželov.
Národný týždeň manželstva
John Goodman, americký
komik, mal určite pravdu,
keď vyslovil slová: „Ak má byť
manželstvo vydarené, treba sa zamilovať veľa ráz, ale
vždy do tej istej osoby.“
Príležitosťou, ako sa znovu
zamilovať do toho/tej, ktorých sme si vybrali a prisahali
im „...po všetky dni nášho života...“, bol opäť prebiehajúci
Národný týždeň manželstva
v dňoch 12. – 16. 2. 2018.
V Nižnej sme sa po minuloročnej premiére pustili s
veľkými plánmi a nádejami
do prípravy aktivít, ktoré poskytnú priestor manželským
dvojiciam využiť a hlavne užiť
si čas iba v páre. Každý si mohol vybrať čas a činnosť, ktorá
mu najviac vyhovovala.

ne prosili v krížovej ceste za
seba i za ostatných manželov. Pri sv. omši nám duchovný otec Štefan v homílii
pripomenul, že muž je ten,
kto v manželstve drží ťarchu
na svojich pleciach a žena je
V pondelok sme v Rotunde nositeľkou svetla presne tak,
pod vedením ostrieľaného ako sme v krížovej ceste spofolkloristu Paľa Jurinu a jeho lu v páre niesli kríž a sviecu.
spolutanečníkov zvládli zák- Vyvrcholením týždňa manladné kroky valašského tan- želstva bola obnova manželca a v dobrej nálade, no aj v ských sľubov pred oltárom.
pote tváre sa nám podarilo Takmer stovka zúčastnených
nacvičiť jednoduchú tanečnú párov si pripomenula, čo pripárovú choreografiu.
sahali v deň svojho sobáša a
zároveň ďakovala za toho, s
Utorok zaujal vážnou témou. kým putuje na svojej životSv. omšu slúžil a po nej vie- nej púti. Pán farár nezabudol
dol prednášku ThLic. Róbert kyticou obdarovať aj prítomNeupauer, poverený pasto- ný pár, ktorý je spolu už 61
ráciou rodín v Spišskej die- rokov i najčerstvejších novocéze. Jeho hlboké slová o manželov po 4 mesiacoch od
tom, ako sú manželia jeden sobáša.
pre druhého veľkým darom,
ktorý si navzájom darovali pri Bonusom tohtoročných aksobáši, nachádzali odozvu v tivít bol program pripravený
srdciach prítomných manže- pre deti počas každej akcie,
lov i tých, ktorí počúvali bez a tak sa manželia mohli nesvojho partnera.
rušene venovať iba jeden
druhému.
Streda, ktorá bola zároveň
dňom veľkého pôstu, ponúk- Keďže láska ide cez žalúdok,
la večer možnosť vzájomné- v hoteli Arman bolo zostaveho zmierenia a odpustenia vo né a počas týždňa ponúkané
svätej spovedi.
špeciálne manželské menu
za zvýhodnenú cenu.
Vo štvrtok sme si dali rande
v kine pri sledovaní roman- Téma tohtoročného Národtického filmu, kde nejedna ného týždňa manželstva
žienka ronila slzy pri sledo- bola Manželstvo ako umevaní dojímavého osudu lásky nie lásky a my sme sa umemanželov prekonávajúcich nia zhostili v podobe výstavy
rôzne životné nástrahy.
svadobných fotografií párov
z Nižnej. Veľmi nás teší, že
Piatok sa niesol v znamení mnohí a mnohí zareagovali
kríža. Najprv sme spoloč- na túto výzvu a s hrdosťou

vystavili svoju fotku, pri ktorej
nás udivovali čísla vyjadrujúce to, ako dlho mnohé dvojice kráčajú spolu. Najdlhšie
predstavení to spolu ťahajú
63 rokov. Zároveň sme hrdosť na to, že sme manželmi,
mohli vyjadriť i nosením koženého náramku s nápisom
Manželstvo je umenie lásky.

Manažérka a zamestnanci
hotela Arman, starosta obce
i pracovníci obecného úradu,
eRkárski animátori, tanečníci
z Oravanu senior, ale najmä
duchovný otec Štefan Hudáček spolu s pánom kaplánom
Lukášom Fejerčákom opäť
pomohli s realizáciou dobrej
myšlienky.

Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli k tomu, že sme mohli
tento týždeň prežiť viac spolu so svojím životným partnerom a nájsť si vo víre živote
čas iba na seba navzájom.

manželia Slávka a Igor
Hradskí, Mária a Martin Kristofčákoví a Martina a Jozef
Labdíkoví
-ml-
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Veľká noc, Biblické stretnutia
a Sederová večera
Učenie zážitkom je veľmi príťažlivé nielen pre deti, ale aj
pre dospelých. Svoje o tom
vedia aj „učeníci“, ktorí každý
pondelok pravidelne navštevovujú Biblické stretnutnutia
na fare. Pod vedením pána
kaplána Lukáša Fejerčáka
sa nielen modlíme, čítame
Bibliu a počúvame odborný
výklad, ale pomocou otázok, vzájomného zdieľania

sa a rozhovorov pri záverečnom agapé lepšie chápeme
Písmo, hľadáme súvislosti,
prehlbujeme sme svoj vzťah
k Bohu a postupne naše biblické stretká prerastajú do
budovania spoločenstva. A
preto sa aj nápad, aby sme si
Veľkonočné sviatky priblížili
ozajstnou Sederovou večerou, stretol s veľkým nadšením.

Podľa Božieho príkazu, aby
oslávili a pripomenuli si vyslobodenie z Egypta, slávia
každý rok Židia Pesach. V
prvý deň sviatkov sa koná
slávnostná sederová večera.
Slovo „seder“ znamená poriadok. Ide teda o večeru, ktorá neprebieha spontánne ako
obyčajné rodinné stolovanie,
ale podľa určitého poriadku
s pevne stanovenými obradmi. V podstate je to židovská
paschálna večera akú slávil
Ježiš s učeníkmi. Jej stredobodom je čítanie z Písma a
rozprávanie predsedajúceho
( v našom prípade kaplána ) o
udalostiach exodu.
Oslava má podobu účasti na
symbolickom jedle, ktorého
každý jednotlivý chod pripomína jeden aspekt vyslobodenia. Jedlo malo v živote
Židov významné miesto. Ono
nie je len formou prijatia po-

travy, ale náboženskou udalosťou. Je podielom na tom,
čo Boh daroval človeku pre
život a vytvára spoločenstvo
medzi tými, ktorí spoločne
stolujú.
Toto bolo hlavným zámerom
aj našej sederovej večere. Ak
zažijete sederové stolovanie,
budete oveľa lepšie chápať Poslednú večeru i svätú
omšu. A to sa nám podarilo.
Počas pondelkového biblického stretnutia, ktoré bolo
výnimočne v škole a nie na
fare, sa 50 „učeníkov“ nielendobre zabavilo pri príprave
jedla a stolovania, ale hlavne
sa nám podarilo pomocou
sederovej večere hlbšie preniknúť do slávenia Eucharistie, do jej jazyka, symbolov,
giest a modlitieb.

-tp-

Novokňaz Blažej Raška
slávil svoju primičnú svätú omšu
17. jún bol vo filiálke Zemianska Dedina vzácnym a významným dňom. Primiciant Blažej, ktorý bol deň predtým
v Spišskej Kapitule vysvätený za kňaza, slávil v kostole sv. Joachima a Anny svoju prvú svätú omšu.
Pred začiatkom slávnosti
dostal Blažej požehnanie od
rodičov. Zároveň požehnal
ornát, paténu a kalich. Nasledoval sprievod do kostola,
kde už začala samotná svätá
omša. Spevom i hudbou ju
doprevádzal nižnianský zbor
mladších i starších. Formulár
si primiciant zvolil zo sviatku
sv. Blažeja, mučeníka. Preto
aj liturgická farba bola červená. Primičným kazateľom bol
salezián z Popradu – Veľkej
don Peter Timko. Slávnosti
sa zúčastnilo množstvo kňazov, bohoslovcov, rehoľných
sestier, rodina, priatelia, známi, veriaci z dediny a okolia,
ktorí si odniesli novokňazské
požehnanie. Po svätej omši
nasledoval spoločný obed šíne a slávnostný deň bol za- sv. Gála v Nižnej. Prvým pôpre pozvaných hostí v Tvrdo- končený vešperami v kostole sobiskom novokňaza Blažeja

je farnosť Námestovo.
Milý Blažej, do tvojej kňazskej
služby Ti vyprosujeme ochranu Božej Matky, horlivosť a trpezlivosť pracovať pre Božie
kráľovstvo, a aby si bol kňazom podľa Ježišovho srdca.
Ostávaš v našich modlitbách.
Blažej Raška bol vysvätený
16. júna 2018 v Spišskej Kapitule. Biskup Mons. Štefan
Sečka ho spolu s ďalšími
troma novokňazmi poslal do
služby Spišskej diecézy s odkazom: „Každý z Vás ste sa
presvedčili: Ježiš ma volá. On
si ma vyvolil, aby som ho nasledoval a najskôr ako diakon
a teraz ako kňaz slúžil ľudom.

-eg-

PORTRÉT OBČANA

Ladislav Ďuroška: Tesla zmenila hladovú
dolinu na dolinu elektroniky
Ubehlo 60 rokov od začiatku sériovej výroby televízorov v Nižnej. V Tesle Orava sa vyrobilo spolu bezmála 12
miliónov televízorov. Každý rok vstupoval do výroby nový typ televízora. Jedným zo svedkov toho, ako v Nižnej
vyrástol jeden z najmodernejších a najväčších gigantov na výrobu televízorov nielen v Československu, ale i v
strednej Európe je pán Ladislav Ďuroška, st. V Tesle Orava, ktorá bola jeho jediným zamestnávateľom, odpracoval na rôznych pozíciách 34 rokov. Sám hovorí, že: „Na Oravskú fabriku, ktorou začala éra premien niekdajšej
hladovej doliny, sa len tak zabudnúť nedá.“
Pán Ďuroška, aj keď Vás
zrejme celá obec pozná
ako „Nižňanca“, vy ste rodák z Rosiny pri Žiline. Ako
ste sa dostali na Oravu?
Bolo to v marci v roku 1957,
keď som zavŕšil vysokoškolské štúdium Elektrotechnickej Fakulty v Bratislave.
Mal som špecializáciu na
súčiastkovú základňu aplikovanú v elektronických
zariadeniach. V tom čase už
vysielala televízia v Bratislave. A práve z nej sa mnohí
dozvedeli o založení nového
podniku na výrobu televíznych prijímačov na Orave v
Nižnej, ako aj o potrebe veľkého počtu odborníkov. Do
zamestnania v Novej Tesle
sa húfne začali hlásiť čerství
inžinieri elektrotechnického
a strojárskeho zamerania. pre mňa nemôže byť za- pracovníkov
montážnym,
Medzi nich som patril aj ja.
budnutá.
nastavovacím a kontrolným prácam ako aj pripraDo Nižnej som vycestoval Na akú pozíciu ste nastúpili viť vedúcich pracovníkov v
na margo piatich spolužia- a ako sa Vám v nej darilo?
organizácii a riadení celého
kov z vysokej školy. Poverili
procesu výroby, už náročma, aby som zamestnanie Nastúpil som v máji 1957 do nej elektroniky. A práve tým
vybavil aj pre nich. V Nižnej vývoja televíznych prijíma- rádioprijímačom
prakticma prijal osobne pán riaditeľ čov. Hneď som bol vyslaný ky vstúpila elektronika ako
Stoje za prítomnosti hlav- do Tesly Strašnice Praha, disciplína na Oravu.
ného inžiniera pána Havla a kde som pracoval na vývedúceho kancelárie pána robe televízneho prijímača Ako sa menila Vaša pracovdoktora Toltha. Spomínam, Mánes a vydaní podnikovej ná pozícia vo fabrike?
že na stene kancelárie bola normy. Po návrate do Nižnej
vyvesená veľká organizač- som prišiel do kancelárie Vo vývoji som pracoval štyná schéma technicko-hos- vývoja, kde technici zaúčali ri roky. Už sme pripravovali
podárskych pracovníkov s pracovníčky z textilnej výro- náš prvý oravský televízny
popisom náplne jednotli- by na výrobu rozhlasových prijímač - Orava. Po štyroch
vých funkcií. Po pohovore prijímačov. 20 dievčat bolo rokoch som získal funkciu
sme boli všetci prijatí do už v roku 1956 vyslaných do vedúceho vývoja. Po ďalkonštrukčného a technolo- Techno Bratislava, aby sa ších štyroch rokoch som
gického vývoja televízorov. zaučili montáže rádioprijí- zastával funkciu hlavného
Vedúci si zisťovali aj naše mačov. Tieto dievčatá boli konštruktéra. Tá funkcia ma
osobné záujmy. Ja som v potom inštruktorky, ktoré zaujala najviac. Bojoval som
tom čase hrával závodne školili ďalších pracovníkov. o ňu aj neskôr, keď ma prefutbal za Slaviu Bratislava Rádioprijímačov sa celkovo sviedčali na pozíciu technica tak som hrával potom už vyrobilo okolo 90-tisíc a boli kého námestníka. Prakticky
aj za Nižnú. Takto som sa orientované zásadné na ex- mal rebríček kariéry periódu
usadil natrvalo v našej obci port do Rumunska, Albán- štyri roky od pracovníkov
a pracoval tu nepretržite 34 ska a Bulharska. Táto výroba vývoja až po technického
rokov v Tesla Orava, ktorá mala zaučiť veľké množstvo námestníka. Funkciu tech-

nického námestníka som
vykonával 21 rokov.
Jednou z najväčších udalostí národného podniku
Tesla Orava je rok 1958. Vo
štvrtok 28. augusta, v rámci
osláv 14. výročia SNP, začala sériová výroba televíznych prijímačov. Na aké
najväčšie míľniky Tesly Oravy, počas vášho pôsobenia,
si spomínate?
Áno, veľmi sme sa tešili z
toho, čo v obci oslavujeme
teraz - keď sme na zasadnutí k oslavám 14. teho výročia Slovenského Národného
Povstania nainštalovali televízne prijímače. Na 30-tich
prijímačoch zažiarili obrazovky so živým programom
z Ostravy, ktorá pripojila
aktuálnu gratuláciu k zahájeniu výroby. Vtedy nielen
my, ako technici, ktorí to pripravovali, ale celý pracovný
kolektív mal pocit hrdosti,
že sa tak veľká vec urobila.
S takýmto úspechom sa samozrejme spájalo odhodlanie pre ďalší rozvoj fabriky.
V ďalšom rozvoji to bol prvý
moment prechodu z čiernobielej televízie na prijímače farebné, ktoré boli vyvíjané na Orave. Tiež rok 1973,
keď sa v námestovskom
závode zahájila výroba riadiaceho počítača Esete 16.
Ten sme pripravovali na výskumno-vývojovom pracovisku v Žiline a za tým účelom sme postavili aj výrobný
závod v Námestove.
Veľký pocit spokojnosti som
mal pri nainštalovaní počítača u výrobcu traktorov Zetor. Riadil kompletnú výrobu
na automatizovanej linke.
Bol to prvý riadiaci počítač v
Československu.
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japonská Toshiba.
Fabrika teda prežila úspešné roky. Prečo nastali zmeny, a ako sa po novembri
1989 prejavili?

SR ČSSR digitalizácia televízneho prístroja Tesla Orava
Boli aj vývojové úlohy, ktoré sme museli vyriešiť „hop
do toho“. Napríklad armáda
nám zadala úlohu vyvinúť
zobrazovací systém nočného videnia pre tanky vyrábané v Martine. Tak sme
založili 30 člennú vývojovú
skupinu v Dolnom Kubíne,
kde sme nočné videnie pripravovali.

rábali v tom čase televízory
tak, že sa sústredili na finálnu montáž. Pred-montážne
operácie mali externe od
malých prevádzok.

Tesla Orava vyrábala okrem
finálnej výroby všetky montované diely. A boli to diely
z plastu, dreva, kovu tiež navíjanie zložitých cievok . Či
to boli nástroje či všelijaké
A ďalšie prekvapenie, že tá prípravky na montáž, všetko
Orava má skutočne moz- sa vyrábalo v Nižnej.
gový a výrobný potenciál sa
ukázalo, keď sme mali pri- Tesla Orava expandovala
praviť televízny prijímač pre do blízkeho aj vzdialeného
autobus a pre vlaky. Bolo to okolia. Založila päť svojich
tiež také nóvum. Televízny závodov. Veľa prevádzok, v
prijímač sa musel prispôso- ktorých inštalovala moderbiť podmienkam v autobuse nú technológiu, práve naši
- prijímací signál, napájanie technici zaúčali nových praatď. Tak sme vytvorili skupi- covníkov od Michaloviec cez
nu 15 špecialistov v Banskej Oravu, Kysuce až po LučeBystrici , ktorí takýto tele- nec. Na Orave sa zvyšovala
vízor pripravovali. A tiež to životná úroveň. Jednoducho
skutočne fungovalo.
všade kam Tesla vstúpila so
svojím programom sa zaJe pravda, že najväčšia a znamenal aj veľký sociálny
najvýznamnejšia oravská rozvoj.
fabrika Tesla Orava Nižná,
bola v roku 1989 vo výbor- Rád by som zdôraznil menej hospodárskej kondícii? dzinárodnú
spoluprácu.
Bola veľmi široká a prospešÁno. 80. roky zaznamenali ná. Spolupracovali sme s firmohutnú výrobu. Tesla fun- mami v bývalom Sovietskom
govala s obrovským poten- zväze, Poľsku či Juhoslávii,
ciálom technikov, šikovných kde sme založili aj montáž
majstrov, pracovníkov ako aj televízorov. Podobne sme
s obrovským technologic- založili montáž v Egypte či v
kým zázemím.
Grécku. Mali sme spoluprácu so svetovými firmami ako
Niektoré svetové firmy vy- Philips, Grundig, Siemens či

Zahraničné firmy nás navštevovali a sondovali, aké
máme podmienky. Mali
otázky na výskum a vývoj,
technickú prípravu či samotnú výrobu ako priestorové vybudovanie. Ponúkali
aj určitú spoluprácu. Vtedy
nové vedenie zareagovalo
veľmi opatrne. Nedali jasnú odpoveď: „Áno chceme
spolupracovať“. Tak potom
len založili na južnom Slovensku montovňu televíznych prijímačov a aj v Čechách prestali odoberať
naše prijímače. Česi napokon vybudovali také kapacity, že to prezentovalo dva
milióny televízorov ročne.
Takže boli to chyby vo vedení?
Dá sa nazvať, že naši boli
nerozhodní. Báli sa. Ja som
aj navrhol manažmentu projekt, v ktorom som nadiktoval dve podmienky: aby
bola slušná zamestnanosť a
rast priemerného zárobku. A
čo sa týka priestorov, technológie, alebo ľudí. to nechajte na nich čo si vyberú.
Ich správanie bolo aj pochopiteľné. Tam neboli skúsenosti. Na pozícii vedúci
oddelenia alebo útvaru boli
mladí ľudia. Pri zakladaní
nejakého nového modelu
vývoja je to predovšetkým
odvaha. Lebo šéf nemôže
vidieť tak ďaleko. To je ako
sa hovorí: ak chceš plávať
musíš skočiť do vody.
Bola zmena systému. Zaviedla sa trhová ekonomika
a Československo sa otvorilo svetovej konkurencii.
Bolo potrebné prispôsobiť
sa novým podmienkam.
Garnitúra vedenia sa spoliehala na dodávky do Čiech,
kde nebola výroba televíznych prijímačov. Vďaka konkurencii sa z kapacity pol
milióna farebných televízorov zredukovala produkcia
na 300-tisíc televízorov.
Čo by ste z dnešného pohľadu urobili inak?
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Istotne by sa už nemohlo
bojovať o to, aby Tesla, ako
výrobný gigant, mala na
pozíciách ako je zamestnanosť a objem výroby stále
rovnaké počty. Nemuselo
by to byť trvalé, ale mohla
sa zaviesť nejaká výroba zahraničného partnera. Vyrábalo by sa okolo 300- tisíc
televízorov a nie pol milióna
a podnik by mal napríklad
zamestnanosť 3-tisíc a nie
8-tisíc ľudí.
Dokedy ste pôsobili vo
fabrike a prečo ste odišli?
Odchádzal som, keď som
dovŕšil dôchodkový vek .
Bolo to v roku 1991.
Je verejným tajomstvom,
že Tesla poskytovala ľuďom okrem práce aj materiál. Mnohí po čase prezradili „tajomstvá“ o vynášaní
dielov z televízorov, ktoré
si potom doma poskladali. Počuť bolo i o zásobách
farieb či plechov, alebo o
hobľovačkách či ráfoch na
lesné plody, ktoré si v dielňach vyrobili. Vedeli by ste
povedať pár „tipov“ ako sa
z Tesly vynášalo?
Tak napríklad televízny prijímač sa skladá zo skla a
veľmi exponovaných veľkých a malých až miniatúrnych komponentov. Tie
malé komponenty sa z
fabriky dali nejako prenášať
aj cez kontrolu na vrátnici.
Nie každý bol totiž kontrolovaný. Zamestnanci mali
štikacie hodiny. Po určitom
počte prechádzajúcich zablikala kontrola, a vybraný
zamestnanec šiel na vrátnicu na kontrolu.
Elektrónky, tranzistory sa
prenášali v odeve a veľké
diely ako obrazovka sa prehadzovali cez plot. Príslušní
aktéri to vyhádzali za ohradu fabriky a večer si to prišli
vziať domov.
Nejaké úniky finálnych výrobkov neboli. Skôr len časti, alebo stavebné prvky a
materiály. Bol aj prípad s fúrikom. Na vrátnici povedal,
že vezie piliny. Ale už nik sa
nepozrel na to, čo pod tými
pilinami je.
-mt-
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Drahé Mamičky, vďaka že ste...
Štvrtú májovú nedeľu sa
v kultúrnom dome zišli
deti, mládež a mladí nielen vekom, ale hlavne duchom aby svojím pestrým
programom vzdali úctu
všetkým mamám. Sálou
zneli spevy, básne, ktoré
pripravili a predniesli deti z
materských škôl. Sálou sa
prelínala pestrá paleta hudobných nástrojov a skladieb.
Napriek tomu, že žijeme
v „zrýchlenej a pretechnizovanej dobe“ vysielali sme
na jednej vlne s jednoduchým názvom láska a vďaka. Tá právom patrí každej
jednej z Vás drahé mamy.

Roztvorím oči do modrého
rána.
Hej, moje ráno vždycky
modré je.

Belasé nebo má v očiach
mama,
belasou nehou vždy ma
zohreje.
Ostaň mi mama, jasnomodrým nebom.
Ostaň mi slnkom , ktoré
nezapadá.
Ostaň mi kvetom, pesničkou a chlebom.
Vždy ostaň pri mne, moja
zlatá mama.
Vďaka že si .
-ešSviatok dňa matiek oslávili preukazujú.
aj škôlkári na Orličí.
V stredu 30. mája 2018 sa
Tak ako každý rok, ani ten- Kultúrny dom v Nižnej zaplto, sme si nenechali ujsť nil mamičkami a babičkami.
príležitosť poďakovať na- Prišli sa pozrieť na pestrý
šim mamičkám, za lásku, program, ktorý sa deti namilé slovo, ochotu pomôcť učili. Potešili srdcia svojich
ako aj trpezlivosť a obeta- mamičiek nielen básňavosť, ktorú nám neustále mi, piesňami, ale aj milými

tančekmi. Mamičky svoje
deti odmenili potleskom,
veselým úsmevom a v nejednom očku sa zaleskla
aj slza dojatia. Na záver
nechýbal ani malý darček.
„A čo viac dodať? Tešíme
sa nabudúce.“
-uMŠ-

Maľovaným chodníkom až do divadla
Obec Nižná v spolupráci s
komisiou kultúry tento rok,
3. júna, prvýkrát pripravila, pri príležitosti dňa detí,
program, ktorý sa niesol v
duchu rozprávok a divadla.
Cieľom bolo nielen spoločne s deťmi osláviť ich sviatok, ale postupne ich učiť
ako sa správať na kultúrnych
podujatiach. Učiť ich ako
vnímať
prostredníctvom
hier a pripravených vystúpení, spoločenské udalosti. Deti najskôr nastúpili na
vláčik, ktorý prechádzal cez
rozprávkové dvere a pristál na chodníku pred OcÚ.
Tam sa mohlo každé dieťa
realizovať a nakresliť svoju
najobľúbenejšiu rozprávku,
či postavičku. Nádhernými kresbami detí, chodník
rástol až z neho vyrástol
maľovaný rozprávkový svet
plný farieb a tajomstiev.
Kto rýchlo nakreslil, mohol
sa napiť z čarovnej vody a
posilniť sa zmrzlinou. Ako
pamiatku na dnešný deň,
každé dieťa dostalo ručne
vyrobené hlinené srdiečko,
od tety Katky a Barborky.

Najväčšou odmenou však
bola pre všetky deti SELFIE
BÚDKA, kde si mohli všetci
urobiť spoločnú spomienkovú fotografiu s rozprávkovou postavičkou, kamarátom, či spoločnú so svojimi
rodičmi, príbuznými.
Keď sa deti vyšantili, mohli
si
aj trochu oddýchnuť,
uvoľniť sa pri divadle. Prvé
predstavenie nám pripra-

vili deti z DDS DOBROZVÍŤAZÍ - Junior z Nižnej. Šlo
o divadelnú hru po názvom
-LOGICKÁ ZÁHRADA v réžii
Agátky Brozovej. Po nej nasledovala SPEVÁCKA muzikálová dielnička s naším
rodákom Robom Hulejom,
ktorý rozospieval a roztancoval všetky deti v hľadisku a pripravil ich na ďalšie
predstavenie - MUZIKÁL
MIMI a LÍZA, ktorý bol spra-

covaný tiež v jeho réžii podľa
knižnej predlohy. Bolo naozaj milé pozorovať nezadržateľný dych detí a očká,
ktoré sledovali čo sa bude
o chvíľu diať. Nielen deti, ale
aj rodičia veľmi ocenili interaktivitu týchto vystúpení.
A keďže deň detí bol hlavne o ich oslave, nechýbala
samozrejme ani DETSKÁ
DISCO PARTY s DJ Legom,
balónikovo - héliová show,
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pokračovanie selfie búdky, predstavením - TRI MUCHY
ktorá „nacvakala“ okolo 600 JEDNOU RANOU, v réžii
fotografií.
manželov Brozových, ktoré
bolo vhodné nielen pre deti,
Nezabudlo sa však ani na ale aj pre dospelých.
tie „väčšie“ deti. Opäť vystúpil DDS DOBROZVÍŤA- Aj keď MDD bol u nás po
ZÍ s večerným divadelným prvý krát, takéhoto rozmeru,

veríme, že sme tento deň
deťom aspoň trochu obohatili a budeme mať detské repete aj v ďalšom roku.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa podieľali na jeho
bezprostrednej príprave –
komisii kultúry a OcÚ, ktorí
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si to rovnako užívali spolu s
deťmi
Vám deti ešte raz prajeme
krásny úsmev a detskú radosť z vecí, ktoré sú a dejú
sa okolo vás!
-dš-

Premietacie zariadenia z 50. rokov minulého
storočia opustili areál Obecného úradu
Nakoľko žijeme v 21 storočí
a technika ide neúprosným
tempom dopredu, rozhodli
sme sa po predchádzajúcich
konzultáciách s riadiacim or-

gánom obce darovať staré
premietacie stroje značky
MEOPTA z 50 rokov minulého storočia do technických
/ filmových múzeí. Filmové

premietačky sa už žiaľ niekoľko rokov v našej obci nevyužívali, keďže filmy vo páskových formátoch nahradila
po modernizácii kina za podpory audiovizuálneho fondu
digitálna technológia.
Po niekoľko týždňových
emailových a telefonických
žiadostiach technickým filmovým a iným múzeám,
ktorých by táto technika zaujímala sme skončili na mŕtvom bode, nik zo Slovenska
záujem o túto historickú
techniku neprejavil, poprípade prišla odpoveď, že takýto
stroj už vo svojich inventároch majú.
Skúsili sme teda Českú republiku. Po niekoľkých týždňoch prišla odpoveď od
pražského národného filmového múzea NAFILM, že
jeden z týchto strojov radi
prevezmú a budú opatrovať vo svojom múzeu. Pre
druhý premietací stroj sa našiel súkromný zberateľ, pán
Martin Pučať. Čiže ak by ste
mali záujem vidieť ako takáto
premietačka filmov vyzerala a fungovala, kontaktujte
nás, poprípade priamo pána
Pučaťa, ktorý ma premietač-

ku umiestnenú v skladoch v
Nižnej.
Naše staré MEOPTY tak dňa
8. februára 2018 opustili
priestory premietárne, ktorú
teraz čaká mala rekonštrukcia, tým pádom môžeme
využiť priestory po veľkých
premietačkách pre zakúpenú modernú audio / video
techniku pre naše súbory,
ale aj rôzne prednášky a
koncerty, ktoré obec organizuje, alebo podporuje.
Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať hlavne
maestrovi premietačovi pánovi Jozefovi Kucejovi za dlhoročnú údržbu a obsluhu
týchto nie jednoduchých zariadení. S tým spojené pevné nervy a neustála ochota
premietať pre nás či rozprávky tak aj rôzne napínavé filmy. Pevne veríme, že pán
Kucej na novú technológiu
nezanevrie a bude aj naďalej spravovať tieto, aj keď už
nie tak zaujímavé moderné
zariadenia, pretože ako sám
viem, pán Jozef Kucej je v
týchto veciach odborník a
nikto to nemôže spochybniť😊 . 
-mžf-
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Rockové leto - 2018
Rockové leto, ktoré sa uskutočnilo 25. mája na futbalovom štadióne v Nižnej dosiahlo najvyššiu účasť za jeho 11-násť
ročnú históriu. Aj keď je čo stále vylepšovať, vždy sa môžu stať nejaké neočakávané udalosti. Nuž také sú riziká organizovania väčších podujatí.

Ako všetci vieme Lucie Bíla
na poslednú chvíľu odvolala svoju účasť pre jej zdravotné komplikácie a vysoké teploty prostredníctvom
svojho manažéra Jiřiho
Koubleho e-mailom v deň
podujatia.
Preto chceme vyvrátiť špekulácie niekoľkých ľudí, že
sme mali celý marketing
festivalu postavený na Lucii Bílej a dopredu sme
vedeli, že nepríde. Nie je
tomu tak, lebo sa nám to
stalo prvý-krát. Ono by to
ani nešlo, použiť jej fotku
na marketing bez jej prisľúbenej účasti - to by sme
čelili žalobe za zneužitie jej
mena. Nakoniec by ani neposlala zvukovú nahrávku
s ospravedlnením, ktoré
bolo pustené účastníkom
podujatia priamo na akcii,
kde bolo zjavne počuť na
hlase, že nie je v poriadku.
Má dlhodobý zdravotný
problém, s ktorým sa musí
vysporiadať. Mali sme aj
podpísanú zmluvu viac ako
pol roka pred podujatím,
riadne zaplatenú do posledného centa. Seriózne
nám Lucka honorár vrátila
za čo jej ďakujeme.

Dvom zariadeniam plánujeme zakúpiť drahé prístroje o čom Vás budeme
informovať cez média ak
sa nám to podarí úspešne
dobojovať. Takto sa pomôže oveľa viac ľuďom naraz.
Zvyšné peniaze prerozdelíme tradične, osobne rodinám o čom Vás budeme
taktiež informovať. Odkedy
sme sa rozhodli charakter
akcie zamerať na benefíciu,
podarilo sa nám prerozdeliť
okolo 10,5 tis. €. Tento rok
vďaka vydareným posledným dvom podujatiam s
obrovskou účasťou, štedrým sponzorom a vrátenému honoráru od Lucie
budeme môcť tento rok
rozdať rekordných 18 tis. €

kapiel bolo vždy riziko, že jeme, je nám to naozaj veľniekto nepríde. Také sú už mi ľúto - aj my sme sa na
festivaly, nakoniec všetci ňu tešili ...
sme len ľudia.
Ale vždy je niečo zlé aj na
Verím, že s odstupom času niečo dobré. Keďže Lucie
keď emócie opadli situáciu vrátila svoj celý nemalý
pochopili všetci a nemajú honorár ako sme už spo- ĎAKUJEME, snáď sa opäť
nám to za zlé. Ak to mal byť mínali, o to viac môžeme niekedy uvidíme
podľa niektorých podvod, prerozdeliť finančných prourčite by nám to nedovoli- striedkov postihnutým de-mplo obecné zastupiteľstvo a ťom s finančnými ťažkosstarosta, ktorí boli spoluor- ťami.
ganizátorom tohto podujatia. Na zverejnenie zmluvy
síce nemáme súhlas, no
ak by vznikol tlak väčšieho
počtu účastníkov podujatia cez našu facebookovú
stránku na zverejnenie, samozrejme si súhlas vypýtame od Luckinho manažéra
Však nakoniec za celú his- a manažéra Arakainu a urotóriu sme tu dotiahli také bíme tak (so začiernenými
zvučné mená ako Olypmic, osobnými údajmi).
Peter Nagy, Horkýže Slíže,
The Paranoid, Aya, Arzén. Za sklamanie sa Vám všetAj pri kontrahovaní týchto kým úprimne ospravedlňu-

február - júl 2018

39

Festival Orava Alternative
ponúka širokú paletu hudobných žánrov
K letu neodmysliteľne patria hudobné festivaly. Jedným z ustálených v Nižnej je aj Orava Alternative. Kultúrny
zážitok pod holým nebom v prostredí krásnej Františkovej Huty ste si mohli vychutnať tento rok už po deviaty krát.
Na jeho priebeh sme sa opýtali organizátora Martina Žuffu.
partnerom Obec Nižná, ktorá nám po technickej stránke
pomáha najviac – zabezpečuje mulčovanie, stavbu
pódia a požičiava nám lavice
a stoly. Samozrejme vďaka
patrí aj lokálnym firmám za
finančnú podporu.
A čo si vychutnali návštevníci festivalu tento rok 4. augusta?

Festival Orava Alternative
je na Orave veľmi obľúbený.
V čom je špecifický tento
festival pre tých, ktorí ho
ešte nenavštívili? Aký bol
po minulé roky?

dobrá voľba, nakoľko nikoho
nerušíme, máme dostatok
priestoru pre realizáciu a
ako sami uznáte, Františkova
huta osvetlená svetlami vyzerá naozaj fantasticky.

Najšpecifickejší je v tom, že
festival je pre návštevníkov
úplne zadarmo. Možno sa
budú niektorí ľudia pýtať ako
to financujeme... Všetky náklady spojené s festivalom
Orava Alternative platíme
zo sponzorských príspevkov
firiem, ktoré sa každý rok objavujú na plagátoch, alebo
na našej facebookovej stránke. Bez partnerov by sme
nedokázali postaviť ani len
tribúnu.

Hudobný festival Orava Alternative skrsol v našich
hlavách pred 10 rokmi. Prvý
ročník sme organizovali za
obecným úradom v Nižnej.
Keďže ide o stred dediny
tak sme sa rozhodli, že akciu
presunieme na Františkovu
Hutu. Osobne to bola veľmi

Festival Orava Alternative
je viac - menej pokračovanie festivalov Orava Rock
fest. Tento mini festival sme
ale otvorili aj iným hudobným žánrom. Nevystupujú
na ňom len rockové kapely,
ale dávame priestor aj folku,
elektronike a mnohým iným. Dlhé roky je nám hlavným

Tento rok bol špecifický
hlavne pre nás organizátorov v tom, že je. Posledné 2
roky sme kvôli počasiu festival neorganizovali. Tých,
čo boli, určite potešili skvelé rockové kapely zo širokého okolia ako DOGMA
INC, SHROT, VISION DAYS z
Čiech, Hip Hop / Rock kapelu TUSTÉ BALETKY a ďalší.
Vystúpila aj skvelá speváčka
Denisa Mešková z Dolného
Kubína, medieval - stredoveká hudba projektu VALAR.
Tento rok sme plánovali opätovne elektronickú scénu, no
žiaľ náš dlhoročný partner a
DJ akcie LAJKA musel neodkladne odcestovať.
-rr-

Príbeh nie veľmi veselý
la prečo. Asi pred piatimi
rokmi sa však čosi zmenilo.
Sused rozhodol, že to nie je
kríček, ale strom s názvom
„orešák“ (čo na to botanici?), vyrastie do veľkej výšky, zatieni mu záhradku a
spôsobí neúrodu. (Neviem,
možno na celej Orave.) A
Za garážou rastie liesko- na liesku fyzicky zaútočil.
vý krík. Každý rok sa tešíte
z úrody, hoci to býva len Viem, že každý z nás sa
malé vrecúško orieškov. dokáže nahnevať a vtedy
Nezbohatnete, ale máte má chuť do niečoho kopradosť. Takú malú, pocho- núť. Ale neurobíme to, lebo
sme ľudia, ktorí neubližujú
piteľnú ľudskú radosť.
iným, keď sme frustrovaní,
Lieska dlho nikomu ne- rozčúlení, niečo sa nám neprekážala. Veď ani nema- páči.
Kde bolo, tam bolo... Prepáčte, ale nezačal som
dobre. Toto nebude rozprávkový príbeh, pretože
sa neodohráva vo vymyslenej krajine, ale v našej obci.
Presnejšie, pri železničnej
stanici za garážami.

Možno sú však medzi nami
takí, čo radi ubližujú. Keďže
sú slabosi, zaútočia nepriamo. Hoci aj na krík. Ten im

to vrátiť nemôže, no vedci
hovoria, že aj rastliny cítia
bolesť.
-jb-

Krík pred útokom „lieskokaza“ a po ňom.
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Skorušinou sa prechádzalo už 51-krát
V nedeľu 4. januára sa uskutočnil 51. ročník lyžiarskeho
prechodu Skorušinou, organizovaný naším turistickým
klubom, ktorý funguje aj
vďaka podpore obce Nižná.
Poväčšine býva o takomto čase prvá väčšia obleva,
lenže táto zima je na sneh aj
mráz tohto roku akási skúpa a tak je tu obleva každú
chvíľu. Oblačníci predpovedali na piatok 20 až 30 cm
snehu, no spolu so silným
vetrom to zasiahlo len východ. My sme sa museli
uspokojiť aspoň s malým
popraškom. Nedeľné ráno
s -2 °C a vysokou oblačnosťou dávalo nádej na celkom
dobrý začiatok. Štart bol vo
Vitanovej, kde sme sa presunuli autobusom a v areáli SKI Vitanová nás vyviezli
lanovkou na Vrchdolinky
(950m). Výhľady tento krát
neboli ideálne, pretože na
tatranské končiare sa naťahovala čoraz väčšia oblačnosť.

foto a vydali sa na trať. Netrvalo to dlho, keď sa zrazu
husto rozsnežilo. Bolo to ako
v rozprávke. Konečne pravá zimná idylka! Stopa bola
ideálna, ani pomalá , ale ani
rýchla.

dcéra, dostal som poriadne
„vyžrať“. „Je mi zima! Už tu
v živote nepôjdem!“ Darmo
som sa jej snažil vysvetliť, že
v zime býva zima a ešte keď
sa prestaneš hýbať. To nie
je ako sedieť doma v teple
a ťukať prstami do počítača
Vyšli sme na Skorušinu, kde alebo telefónu.
sme sa občerstvili z vlastných zásob a pokračova- Celkovo sa prechodu zúli ďalej, pretože nás začali častnilo 57 bežkárov. Kto
prsty poriadne oziabať. Ke- mal chuť, po skončení si
Spravili sme si spoločné ďže s nami bola aj staršia mohol zájsť na výbornú

„Kajanovú“ klobásu, ktorá
bola pripravená u Šimánka.
Ja som tento krát z rodinných dôvodov skončil v Habovke. Keď sme zišli dolu
Lánmi, dcéra sa ma opýtala:
„Oci, a môžem ísť aj nabudú-

ce?“

A čo Vy, nepridáte sa? Dovidenia priatelia.
-lcFoto: -mb/ľf-

Bežkovali sme na plné pecky
V stredu 24. januára 2018 sa
nám podarilo priblížiť deťom
od predškolskej po piatu
triedu krásny zimný šport
- bežecké lyžovanie. Na
deti čakala pripravená trať,
postavené stany, teplý čaj,
niečo dobrého do bruška a
pamätné medaily. Hoci sme
nesúťažili, no pre mnohých
to bolo prvý raz, čo stáli na
bežeckých lyžiach. Začali
sme pomaličky na rovine,
aby sme nádejných turistov
nevystrašili.

Ďakujeme za pomoc a za
požičanie stanov dobrovoľníkom z Oravamanu. Pánovi Paľovi a Labdíkovi. Tiež
pánovi Filkovi, tete Renátke
za medaily a Bohušovi Kortmanovi. Hlavne však ľuďom
z materského centra Dupajda. Ujovi Mišovi Tuhému za
obetovaný deň dovolenky,
všetko úsilie, nápad i ostatným kamarátom. Deťom
sme priniesli veľa radosti a
nové skúsenosti. Akcia je
realizovaná vďaka podpore
Nadácie pre deti Slovenska
z nadačného fondu Deti v
bezpečí. Projekt realizuje
materské centrum Dupajda,
ZOEE, o.z.
Nech učíme novým veciam
stále viac rodičov i detí
Do projektu sa zapojili aj
predškoláci z MŠ Orličie.
Deti si na futbalovom štadióne vyskúšali ako sa na

bežkách nielen chodí, ale aj
padá a vstáva. Ich nadšenie
skúšať nové a neprebádané
bolo spojené s prirodzeným
vzťahom k pohybu a deti si
rýchlo osvojili techniku tohto športu. Chceme sa poďakovať organizátorom za
nezištnú pomoc pri obúvaní
a zapínaní 16 párov malých
nožičiek a rovnako za občerstvenie a medaile, ktoré dostalo každé dieťa.
-jt/uMŠ-
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Úspešný víkend na lyžiach
Zima je v plnom prúde, preto
deti zo ŠK Oravaman Nižná
ani tento víkend nezaháľali
a zúčastnili sa lyžiarskych a
snowboardových pretekov.
V sobotu 10. februára 2018
bol cieľom súťaženia v Hruštíne 4. ročník pretekov O
Kubov klobúk. Aj keď na
svahu bolo prírodného snehu až až, vonku bola riadna
hmla, čo deťom riadne sťažilo pretekanie. Miestami mali
problém v bielom hmlovom
opare trafiť sa k slalomovej
bráne, ale bojovali statočne

a obhájili svoju výbornú tohtoročnú formu. Za ŠK Oravaman Nižná nás reprezentovali:
Predžiačky 2006 až 2010:
Katka Juriňáková (2. miesto)
Nela Stacherová (4. miesto)
Žiačky 2002 až 2005: 		
Andrea Juriňáková (2. miesto)
Sofia Stacherová (3. miesto)
Žiaci 2002 až 2005:		
Lukáš Labdík (1. miesto)
Tomáš Labdík (2. miesto)
Ján Žuffa (6. miesto)
V nedeľu sme sa presunuli do Jasenskej doliny, kde
sme súťažili po prvýkrát. A
aj na týchto lyžiarskych a
snowboardových pretekoch
naše deti z ŠK Oravaman
Nižná zabodovali.
Deti 2009 až 2012:
Nela Stacherová – 1. miesto
Deti 2005 až 2008:
Sofia Stacherová (2. miesto)
Katka Juriňáková (13. miesto)

Juniori 1999 až 2004:
Lukáš Labdík (1. miesto)
Tomáš Labdík (2. miesto)
Martin Kuboš (4. miesto)
Andrea Juriňáková (6. miesto)
Snowboard juniori
1999 až 2004:
Lukáš Labdík (1. miesto)
Tomáš Labdík (2. miesto)
Martin Kuboš (4. miesto)
-jl-

Lyžiari zo ŠK Oravaman
na charitatívnych pretekoch v Poľsku

Nezištná pomoc
ľuďom,
ktorí to potrebujú, sa dnes
až tak často nevidí a predsa je tak potrebná. Na jednu
takúto akciu,z ktorej výťažok
poputuje na liečbu ťažko
zraneného skialpinistu, sme
prijali pozvanie a zúčastnili
sme sa lyžiarskych pretekov v obrovskom slalome

v neďalekom lyžiarskom
stredisku Suche v Poľsku.
Organizátor pretekov lyžiar
Krzysztof Graczyk dostal
v 15 rokoch mozgovú mŕtvicu a bol pripútaný na lôžko.
Jeho kamaráti z lyžiarskeho
klubu Yeti vtedy zorganizovali lyžiarske preteky a výťažok venovali Krzysztofowi

na liečbu. Počas 6 rokov
každý rok organizovali takéto preteky, až sa Krzystof
v roku 2011 konečne úspešne znovu postavil na nohy.
Po uzdravení sa začal
z vďačnosti od roku 2012
venovať on sám takejto
charitatívnej činnosti. Každý
rok spolu so svojím tímom
vyberú osobu, ktorá je ťažko zranená, prípadne vážne chorá a je vo finančnej
tiesni. Zorganizujú v jednom
roku lyžiarske preteky, beh a
koncert . Výťažok z akcií ide
tejto konkrétnej osobe. Tieto
podujatia sa tešia veľkej popularite.

Naše deti zo ŠK Oravaman
Nižná sa tiež nestratili a cieli
skončili:
Dievčatá 2008 až 2010:
Katka Juriňáková (10. miesto)
Chlapci 2008 až 2010:
Markus
Bachynec
miesto)

(17.

Chlapci 2005 až 2007:
Norbert Bachynec (18. miesto)
Dievčatá 2002 až 2004:
Andrea Juriňáková (11. miesto)

Chlapci 2002 až 2004:
Ján Žuffa (17. miesto)		
Martin Kuboš (16. miesto)
Na náročnej trati postave- Lukáš Labdík (13. miesto)
nej zo 42 slalomových brán Tomáš Labdík (12. miesto)
súťažilo vyše 300, prevažne
profesionálnych pretekárov
v 7 kategóriách.
-jl-
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Športovec roka 2017
Hovorí sa, že v živote človeka nie sú dôležité veci, ale
okamihy.
23. marca 2018 v tento piatkový podvečer sa nám komisii športu za pomoci komisie
kultúry, referátu kultúry a
poslankyne Janky Černej podarilo zorganizovať a uskutočniť túto milú a príjemnú
akciu za účasti ocenených,
pozvaných hostí a širokej
verejnosti v kinosále Domu
kultúry v Nižnej. Ocenenia
odovzdal zástupca obce Jozef Daňo.
Sme veľmi radi, že v uplynulom roku 2017 zaznamenali
športovci aj s podporením
obce Nižná množstvo cenných úspechov na významných celoslovenských a medzinárodných podujatiach, a
preto im patrí poďakovanie
za ich vzornú reprezentáciu
našej obce. Zvlášť nás teší,
že medzi ocenenými športovcami sa objavujú, nielen
skúsení a už ostrieľaní reprezentanti, ale aj mladí talentovaní športovci, ktorým sa v
tomto roku podarilo dosiahnuť prvé významné úspechy
v ich športovej kariére. Je to
dobrá vizitka pre všetkých,
ktorí sa podieľali na dosiahnutých výsledkoch, a zároveň prejav uznania, že práca,
ktorú odvádzajú tréneri, a aj
podpora rodiny v uplynulom
období prináša svoje ovocie.

Vyslovili sme poďakovanie
všetkým tým, čo venovali a
venujú športovej činnosti v
obci Nižná svoj čas, nadšenie a srdce, pretože šport vychováva nielen športovcov,
ale hlavne skutočných ľudí.
Popriali sme všetkým nám,
aby sme si kladné atribúty športu preniesli do našej
každodennosti. Zároveň veríme, že snaha a talent v oblasti športu sa bude rozvíjať
aj v nastávajúcich rokoch.
Po vyhlásení a ocenení nominovaných, sme sa presunuli do Bistra, kde sa všetci
hostia občerstvili a porozprávali v družnej debate. Vymenili si skúsenosti a príjemne
sme sa zabavili. Je milé a príjemné vidieť a cítiť ako veci
dokážu spolu fungovať, keď
dobrá vec a fungujúca spolupráca ľudí spája a posúva
ďalej pre vytvorenie ďalších
nových vecí.

Ten správny šport je založený na férovosti, otvorenej
hre, vzájomnej spolupráci aj radosti zo súťaženia.
Pri športovej hre máte možnosť tešiť sa z víťazstva, no
zároveň sa musíte naučiť
prijať porážku a silnejšieho Všetkým zúčastneným, ale
partnera si zobrať ako vzor.
aj všetkým tým, ktorých sa

táto akcia dotkla a priložili
ruku k dielu srdečne ďakujeme a veríme, že opäť sa
o rok stretneme a táto akcia
sa stane tradíciou v obci.

Beňuš (SP); Matej Tuka (MP);
Martin Tomaga (tréner); Marián Mačňák; Stanislava Zimániová; Marián Klimčík ml.
(tréner).

Ocenení:

Plavecký oddiel
Jozef Žuffa (zakladateľ plaFutbal
veckého oddielu TJ); Milan
Matej Záhora (Kategória Kajan (tréner plaveckého
u-13); Timea Tabačáková oddielu TJ)
(kategória u- 15); Miloš Bútora (kategória u- 19); Tomáš Bedminton
Zboroň A - mužstvo; Karol Gregor Skurčák; Dávid GajBandík (tréner).
doš; Jakub Šurin; Lívia Suchánková; Daniel Jandura;
Atletický oddiel
Alex Veselý
Pavol Jurina a Matúš Jurina
Cyklistika
ŠK Oravaman
Ivan Opát
MUDr. Eva Brečková; Ing. Peter Števánka; Samuel Tuka; Jachtársky klub
Tomáš Labdík; Nela Stache- Miroslav Domiňák
rová
Motocross
Stolný tenis
Adam Helik
Alojz Vidiečan
JDS seniori
Florbal
Eduard
Medvecký; Mária
Matúš Píši (Juniori); Marcel Ďurecová; Margita Kováčová.
Nákačka (Starší žiaci); Adrián Záhora (Mladší žiaci); Filip
-sb-

Nižňanská latka v skoku do výšky
Vo štvrtok 15. marca 2018 sa
uskutočnil 7. ročník súťaže v
skoku do výšky, pod názvom
Nižňanská latka. Zúčastnilo
sa ho 68 pretekárov, ktorí súťažili v 16 kategóriách. V skvelej atmosfére, ktorú vytvorili

nielen súťažiaci, ale aj rodičia
zúčastnených detí, bolo opäť
vidno veľa krásnych skokov a
osobných rekordov. Žiak Filip Ďuriník dosiahol úžasný
výkon 175cm a vytvoril nový
školský rekord podujatia.

Stal sa aj celkovým víťazom
v kategórii chlapci. Medzi
dievčatami vyhrala Kristínka
Letašiová, ktorá preskočila
latku vo výške 125cm.
Najhodnotnejší výkon sú-

ťaže predviedol Pavol Jurina, ktorý preskočil latku vo
výške 155cm a s najväčšou
pravdepodobnosťou je to
najlepší tohtoročný výkon v
kategórii mladšieho žiactva
na Slovensku.
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Boli prekonané aj niektoré školák.
rekordy školy a to už spomínané mená a výkony:
Poďakovanie za skvelú akciu patrí Obci Nižná, ZŠ s
9.ročník - Philip Ďuriník MŠ Nižná, MK ŠPORT Nižná,
175cm - celkový rekord sú- CK SK trip, ktorí zabezpečili
ťaže
ceny pre najlepších a úžasnú
7.ročník - Pavol Jurina 155cm tombolu, ktorej sa deti veľmi
potešili. Za organizáciu MariAbsolútny už fúzatý rekord ánovi Klimčíkovi, Aničke Vilškoly z roku 1998 Petra činskej a Ľubomírovi Ivanovi
Kořínka (8.ročník) 183cm stá- a rýchlej rote bratom Tomále odoláva a odolal aj rekord šovi a Tadeášovi Žuffovi.
tohto podujatia z roku 2015
Dominika Siteka 177cm, ten
-mik/avvšak už súťažil, ako stredo-

Ľudia sadli na bicykle a vydali sa okolo Tatier
Trojdňové cyklistické podujatie pritiahne každoročne tisícku účastníkov.
Obľúbené
cykloturistické
podujatie Okolo Tatier píše
už 51. diel. Účastníci vyrazili
v ranných hodinách na prvú
etapu. Začínala v Nižnej, pokračovala cez Trstenú, Hladovku, Chocholow, Zakopane a končila v Ždiari. „Aj tento
rok sme zabezpečili úžasné
výhľady a panorámy, krásne
rovinky, ešte krajšie kopčeky
a skvelé počasie,“ hovorí Ivan
Opát, jeden z organizátorov
najmasovejšieho
podujatia. „V cieli sme pripravili pre
účastníkov športovo-zábavný program, bohatú tombolu, kde opäť bude možné
vyhrať nový bicykel a samozrejme tanečnú zábavu do
skorých ranných hodín. Pre

veľký úspech zopakujú aj
koncert Ploštín Punku, ktorý
vlani ponúkol len akustickú
verziu svojich hitoviek.“
Cyklistov už tradične po poľskú hranicu v Suchej Hore
vítali stovky detí zo základných a materských škôl. Domov sa vracajú v nedeľu cez
Štrbské Pleso, Liptovský Mikuláš a samozrejme nemôže
chýbať bonbónik v podobe
stúpania na Huty. Dokopy si
účastníci odkrútia v pedáloch viac ako 230 kilometrov.
Na 51. ročník vyrazilo deväť
stoviek účastníkov.

známe tváre, ktoré nám za- rí s nami idú prvý raz, ale aj
chovávajú priazeň už dlhé tých, ktorí sezónu či dve vyroky,“ dodávajú organizátori z nechali.
-tfCykloklubu Nižná. „Obzvlášť
Zdroj: MY Orava Sme
sa však tešíme na tých, kto-

„Sme nesmierne radi, že
v pelotóne uvidíme znovu

Bedmintonový turnaj „O pohár obce Nižná“
ky - diečatá, verejnosť - Ženy:
1. K. Vodičková; 2. Z. Sumuži, verejnosť - ženy.
chánková; 3. Z. Oriešková
Novinkou turnaja bola kategória verejnosť. To zna- Dorast chlapci:
mená, že si môžu zahrať 1. D. Jandura; 2. M. Argaláš
aj takí hráči, hráčky, ktorý
nehrajú aktívne bedminton. Dorast dievčatá:
Po výborných výkonoch 1. A. Oriešková
všetkých hráčov na konci
turnaja, boli odmenení po- Verejnosť muži:
1. J. Argaláš
hármi tí najlepší.
Poďakovanie za podporu turnaja patrí zvlášť obci
Nižná a zorganizovanie turMuži: 1.
V sobotu 10. februára 2018 mintone na Orave. Hralo sa J. Suchánek; 2. T. Žuffa; 3. Š. naja členom BO Nižná pri
TJ Nižná.
sa uskutočnil 14. ročník v 6 kategóriách: muži, ženy, Záborský
-jsnajstaršieho turnaja v bed- dorast - chlapci, dorastenA tu sú výsledky:

ŠPORT

O celkovom víťazstve
rozhodoval iba rozdiel jednej hry
Druhé kolo súťaže družstiev
odohrali muži z Tenisového
oddielu TJ Nižná v Bytči.Čas
stretnutia bol po dohode
obidvoch kapitánov posunutý na 13 hodinu, nakoľko
doobeda hrali ešte staršie
žiačky. Zápasy sa hrali len na
dvoch tenisových kurtoch.
Najskôr hrali nasadení štvrtí
a tretí hráči, potom druhí a
prví hráči a nakoniec sa hrali
zvyšné štvorhry. Zápasy boli
sprevádzané prudkým nárazovým vetrom, kde miestami vietor dokázal sfúknuť tenisovú loptu až o dva metre.
O to bolo ťažšie prispôsobiť
hru vetru, ktorý ju neustále
menil. Ten, kto sa dokázal
lepšie adaptovať týmto poveternostným
podmienkam, mal v zápase navrch.
V celkovej bilancii naši muži
vyhrali v Bytči 2 dvojhry a
jednu štvorhru, čiže celkový výsledok skončil remízou
3:3 na zápasy, 6:6 na sety.
O celkovom víťazstve rozhodol iba rozdiel jednej hry,
47:46 hier v prospech Bytče.
Nik nemohol ani len tušiť

počas priebehu stretnutí, že
tenistom z Nižnej by stačila
na výhru jedna hra navyše,
nakoľko pri rovnosti hier by
sa brali do úvahy zápasy nasadených jednotiek.

Tretí nasadení hráči vo dvoj- Prvá nasadená štvorhra:
hre: Tomáš Babinský – Mar- Marián Babinský/Jura Bača
tin Šušlík: 3:6, 0:6
– Michal Kubala/Jozef Masiarik3:6, 1:6
Druhí nasadení hráči vo
dvojhre: Juraj Bača – Jozef Druhá nasadená štvorhra:
Masiarik: 6:2, 6:3
Róbert Capko/Juraj MaJednotlivé zápasy:
chunka– Martin Mokryš/
Prví nasadení hráči vo dvoj- Martin Šušlík: 7:5, 6:0
Štvrtí nasadení hráči vo hre: Juraj Machunka – Midvojhre: Róbert Hujo – Filip chal Kubala: 6:0, 6:1
-jubMičušík: 1:6, 1:6

Majstrovstvách okresu Tvrdošín
v atletike základných škôl
V utorok 29. mája 2018 sa
na futbalovom štadióne
v Nižnej uskutočnili majstrovstvá okresu Tvrdošín
v atletike, ktorých sa zúčastnilo
8
základných
škôl. Naši žiaci zožali veľké úspechy a škola sa tak
umiestnila na popredných
miestach.
V celkovom poradí skončili
chlapci zo ZŠ s MŠ Nižná
na prvom mieste s úctihodnými 976-timi bodmi. Ani
dievčatá sa nedali zahanbiť
a vo svojej kategórií obsadili skvelé druhé miesto
s počtom bodov 661.
-mik/av/ľi-

Disciplína
60 m

Chlapci

Výsledok

Dievčatá

Výsledok

Belopotočan Dávid (1.miesto)

7,31

Daňová Petra (2.miesto)

8,53

Nákačka Marcel (3.miesto)

7,80

Mačňáková Sára (3.miesto)

8,60

Kozáčik Patrik (1.miesto)

39,62

Belopotočan Dávid (2.miesto)

39,74

Nákačka Marcel (1.miesto)

2:57

Regulyová Ivana (2.miesto)

2:45

Urík Jaroslav (3.miesto)

3:08

Kepšta Jakub (1.miesto)

563

Ploransky Anna (3.miesto)

415

Ďuriník Philip (2.miesto)

550

Kriketka

Kepšta Jakub (2.miesto)

79,00

Hurajová Nina (3.miesto)

41,00

Guľa

Kozáčik Patrik (1.miesto)

12,12

Letašiová Kristína (3.miesto)

7,60

Výška

Ďuriník Philip (2.miesto)

175

4 x 60m

ZŠ s MŠ Nižná (1.miesto)

29,67

ZŠ s MŠ Nižná (1.miesto)

34,31

300m

1000m

Diaľka

február - júl 2018

45

Bratia Jurinovci sa stali majstrami Slovenska
V sobotu 30. júna sa v Michalovciach
uskutočnili
majstrovstvá Slovenska v atletike mladších žiakov a žiačok. Pavol a Matúš Jurinovci
potvrdili, že patria vo svojej
kategórii medzi najlepších. V
skoku do výšky Paľko všetky
výšky od 130cm do 153cm
prekonával na prvý pokus.
Latku vo výške 156cm prekonal ako jediný na tretí
pokus a stal sa tak víťazom.
Matúš viedol v hode kriketovou loptičkou celú súťaž. V poslednom pokuse
ho pretekár umiestnený za
ním prehodil o jeden meter.
Matúš sa zdravo nahneval a
posledným pokusom, ktorý meral 59,40m získal titul
majstra Slovenska. Obidva-

ja chlapci ako víťazi svojich
disciplín dostali pozvánku
na týždňové sústredenie
do Vysokých Tatier v rámci
dlhodobej prípravy na Európsky olympijský festival
mládeže, ktorý sa uskutoční
v roku 2021.
Výsledky:
Pavol Jurina
Skok do výšky - 156 cm
(1.miesto); Skok do diaľky 449 cm (6. miesto)
Matúš Jurina
Hod kriketkou - 59,40m
(1.miesto); Skok do diaľky 421 cm (9. miesto)
-ľi-

Školský rok 2017/2018
prekvital úspechmi v športe
Tento rok bol z hľadiska športových úspechov najúspešnejší, v novodobej histórii školy. Prinášame vám preto prehľad
o najlepších umiestneniach našich športovcov zo všetkých oblastí.
Oravské úspechy:

Celoslovenské úspechy:
Šport
Florbal

Atletika

tím/jednotlivec

umiestenie

Šport

družstvo chlapcov

1.miesto
(po 7 rokoch)

družstvo chlapcov

2.miesto
(historický úspech školy,
od čias manželov Ďurecovcov)
1.miesto
(prvýkrát v histórii školy)

Štafeta 4x60m

Krajské úspechy:
Šport

tím/jednotlivec

umiestenie

Florbal

družstvo chlapcov

1.miesto

Minifutbal

družstvo chlapcov

2.miesto

tím/jednotlivec

umiestenie

Florbal

družstvo chlapcov

1.miesto

Futsal

družstvo chlapcov

1.miesto

Minifutbal

družstvo chlapcov

1.miesto

Atletika

družstvo chlapcov

1.miesto

Atletika

chlapci

6 x prvé miesto,
4 x 2.miesto, 2 x 3.miesto

Atletika

družstvo dievčatá

2.miesto

Atletika

dievčatá

1 x 1.miesto,
2 x 2.miesto, 4 x 3.miesto

družstvo chlapcov

2.miesto

tím/jednotlivec

umiestenie

Okresné úspechy:
Šport

tím/jednotlivec

umiestenie

Atletika

družstvo chlapcov

1.miesto

Florbal

družstvo chlapcov

1.miesto

chlapci

1.miesto

300m

Patrik Kozáčik

1.miesto

Cezpoľný beh

300m

Belopotočan Dávid

2.miesto

Obvodné úspechy:

1000m

Nákačka Marcel

2.miesto

Šport

výška

Ďuriník Philip

3.miesto

Minifutbal

chlapci

1.miesto

Štafeta 4x60m

Diana

Ďuriník Philip

3.miesto

Futsal

chlapci

1.miesto

Futsal

družstvo chlapcov

4.miesto

Florbal

chlapci

1.miesto

POZÝVAME

Výstava televízorov pri príležitosti
60-tého výročia výroby prvého televízora

SHERLOCK GNOMES
animovaný film, komédia

Pon-Pia: od 08:00 do 15:00, Str: od 08:00 do 17:00
v Dome Kultúry

2. september o 15:00
Kino Ostražica, DK

ZASADUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEľSTVA

ZASADUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEľSTVA

4. september od 16:00

30. október od 16:00

VÝSTUP DO LÁTANEJ

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

9. až 11. september
Chata Látaná

7. 14. 21. október

Zmena termínov je vyhradená.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spoločenská rubrika občanov Nižnej a Zemianskej Dediny od 1. januára 2018 do 31. júla 2018.

Riana Tokárová
Sofia Brnová
Laura Poláková
Sofia Kamodyová
Šimon Kocoň
Valentína Kováčová
Eliška Sitáriková
Barbora Stopiaková
Natália Kajanová
Zuzana Jakubcová
Adam Novák
Sebastián Vangel

Anna Kajanová,
Marta Malastová, Mgr.,
Ivan Degan,JUDr.,
Mária Kozáčiková,
Ján Korčuška,
Ľudovít Dedinský,
Elena Kachútová,
Jozef Reguly,
Ondrej Žuffa,
Peter Oleš,
Anna Kupcová,
Augustína Regulyová,
Marián Macek,
Jozef Prišegen,
Anna Hrušková,
Anna Šelingová,
Mária Tuková,
Miloslav Meixner,
Ján Polec,
Helena Pánčiová,

Vladimír Zajac –
Michal Kajan –
Andrej Kratoň –
Michal Florek –
Marko Divéky, Ing. –
Peter Kupec –
Tomáš Drobka –
Ján Hajdučák –
Štefan Bereta –
Tomáš Budai –
Martin Žemba –
Michal Jaroš –
Juraj Pilarčík –
Lukáš Raška –
Stanislav Šutliak,Ing. Jozef Zajac –
Jakub Čáni –
Michal Richter, Mgr. –
Peter Jurčák –
Martin Urban, Ing. –
Juraj Zajac –
Peter Dedinský –
Stanislav Motyčák –
Vladimír Jandík –

Timotej Hlavaj
Samuel Šiška
Hugo Šurin
Adam Kowalski
Melisa Melníková
Zara Žáková
Sebastián Serdeľ
Natália Lanďáková
Matúš Stachera
Artur Ferulík
Nella Kantová
Tobias Jančok

01.01. 2018, 80-ročná
03.01. 2018, 74-ročná
05.01. 2018, 74-ročný
26.01. 2018, 76-ročná
28.01. 2018, 89-ročný
20.02. 2018, 90-ročný
23.02. 2018, 88-ročná
03.03. 2018, 64-ročný
10.04. 2018, 78 –ročný
20.04. 2018, 86-ročný
21.04. 2018, 87-ročná
09.05. 2018, 75-ročná
23.05. 2018, 46-ročný
02.06. 2018, 68-ročný
12.06. 2018, 93-ročná
22.06. 2018, 92-ročná
23.06. 2018, 87-ročná
12.07. 2018, 83-ročný
26.07. 2018, 81-ročný
28.07. 2018, 79-ročná

Nadezhda Arkadievna Aisina
Jana Matláková
Anna Garajová
Lýdia Varhoľová
Paula Habovštiaková, Mgr.
Jana Chreneková, Mgr.
Alexandra Hírešová
Andrea Paňková
Kristína Čuporáková, Bc.
Mária Tuková, Ing.
Jana Plevová
Silvia Vilčinská
Jana Glončáková
Magdaléna Gajancová
Slávka Skoršepová
Lenka Zbojová
Rebeka Bakošová
Alena Zigová, Ing.
Lucia Škapcová
Veronika Kováčiková
Barbora Žuffová, Ing.
Nikola Maňťová
Michaela Kováčová
Zuzana Feriancová

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

Bachanová Zita, Ing., Mgr.
Baloga Dušan
Bieliková Anna
Čuchorová Ľubica
Drdajová Daniela
Franko Jozef
Gaššová Mária
Glutová Katarína, Bc.
Habovštiaková Mária
Hajdúch Miroslav
Homola Jozef, Ing.
Kajanová Viera
Korčuška Jozef
Kovalik Andrej, Ing.
Kuboš Juraj
Kuboš Stanislav
Kučka Peter
Lazár Ján
Lukáčiková Jana
Melník Ivan
Mesároš Vladimír
Oriešek Karol
Pažítka Marián, Bc.
Piták Albín, Mgr.
Regulyová Ľubica
Ťapák Daniel
Tekeľ Anton
Tuková Darina, Mgr.
Bologová Marta
Britan Libor
Černá Jana
Dedinská Viera
Homolová Marta, Mgr.
Kajan Jaroslav
Kajanová Ružena
Kočner Jozef
Kubincová Daniela
Kuboš Ján
Kubošová Ľudmila
Nákačková Ľubomíra
Nákačková Oľga
Paľa Stanislav
Podroužková Helena
Regulyová Vlasta
Reháková Alena
Serek Dušan, Ing.
Šelingová Marta
Šišková Hildegarda, Ing.
Šmiček Dušan
Ťapáková Alžbeta
Varhoľ Jaroslav, Ing.
Varhoľová Emília
Žák Anton
Žáková Jarmila
Argalášová Anna
Bakoš Marián
Branická Mária
Dekanovská Helena
Filko Martin, Ing.
Fučková Emília
Gibala František
Klinovský Jozef, Ing.
Koštialová Margaréta
Kováčová Margita
Kurcin Peter
Lamžová Marta, Ing.
Majerík Milan
Mariašová Zdena
Medveď Marián, Ing.
Morávek Ladislav
Regulyová Angela
Rehák Miroslav, Ing.
Samardáková Marta
Siteková Libuša
Sopóci Ladislav
Surovčíková Marta
Šurinová Barbora
Šveda Jozef
Tomagová Irena
Vasekova Anna

Babinská Vlasta
Babinský Ján
Bača Jaroslav
Bolibruch Jozef
Ďureček Ján, Ing.
Franková Anna
Hučalová Cecília
Kristofčák Jozef
Lipka Anton
Medvecká Romana
Melková Alžbeta
Moresová Anna
Nákačková Anna
Obrimčák Zdenko
Palková Terézia
Paškajová Marta
Píšiová Mária
Porubská Janka
Ragulová Mária
Reguly Peter
Rentka Jozef, Ing.
Scheling Milan
Škripalová Mária
Štelbacký Jozef
Šurin Igor
Tomaštíková Oľga
Valaštekova Maria
Zemančík Jozef
Žák Milan
Žáková Mária
Žatko Jozef
Žilincová Anna
Žuffová Božena
Bačová Margita
Bečková Valéria
Helienková Emília
Hučala Daniel
Chutňáková Mária
Jelínková Eva
Labdík Ľudovít
Lazárová Terézia
Medvecká Marta
Pazúrik Ladislav
PhDr.,Mgr. Ragula Rudolf
Reguly Viktor
Šaliga Štefan
Ujmiaková Alžbeta
Žuffa Jozef
Betušťáková Mária
Bielik Štefan
Bieliková Emília
Britaňák František
Cifra Jaroslav
Darnai Alexander
Glonek Alojz
Hlavajová Cecília
Kočner Jozef
Kočnerová Júlia
Kolesár Július, Ing.
Kubošová Irena
Lukáčiková Mária
Lukaščíková Monika
Mores Cyril
Novocká Katarína
Papíková Elena
Pilarčíková Mária
Regulyová Antónia
Štipta Anton
Taraj Štefan
Ujmiak Ľudovít
Vrábliková Anna
Kleinová Mária, MUDr.
Seman František
Širancová Františka
Kristofčáková Mária
Kuboš Ľudovít
Lipková Terézia
Dedinská Margita
Žuffová Mária

Blahoželáme! Prajeme 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 1/2018 je:
„Nešťastie neprichádza nikdy osamelo“.
Výhercom sa stala: Barbora Mišíková z Nižnej. Gratulujeme!
obec@nizna.sk

+421 43 5309 786

www.nizna.sk

