URBÁR, pozemkové spoločenstvo Nižná oznamuje, že z dôvodu vyhlásenej
mimoriadnej situácie na území SR a zákazu usporadúvať hromadné podujatia
sa ruší zasadnutie Zhromaždenia URBÁRU, pozemkového spoločenstva,
ktoré sa malo konať dňa 22. marca 2020 o 15:00 hodine v kultúrnom dome –
ROTUNDA v Nižnej. Zhromaždenie sa uskutoční ihneď potom ako to
spoločenská situácia umožní. Pozvánka s novým termínom zasadnutia bude
každému členovi zaslaná.

Chceli by sme sa poďakovať občanom našej obce, že vzorovo nosia ochranné
prostriedky ako rúška, šály a šatky. Ideme príkladom iným mestám a dedinám,
čo nás nesmierne teší. Taktiež oceňujeme aktivitu dobrovoľníkov, ktorí s veľkým
odhodlaním vo svojom voľnom čase šijú a distribuujú ochranné pomôcky. Za to
im patrí veľká vďaka.
Nakoľko sa v našej obci našlo aj pár občanov, čo nariadenie štátu porušujú,
chceme ich upozorniť, že verejné priestranstvá v obci sú monitorované
policajným zborom a za porušenie nariadenia nosenia rúška poprípade iných
ochranných pomôcok budú občania sankcionovaní.
Všetkým v záujme ochrany zdravia odporúčame, aby sa čo najmenej pohybovali
mimo svojich domácností. Nie sú vhodné rodinné návštevy, návštevy ihrísk
a detských ihrísk. Obchod s potravinami navštevujte len v nevyhnutnej miere
a aj tu odporúčame ochranné rúška, aj podomácky vyrobené, alebo aspoň
provizórnu ochranu tváre (navlhčená vreckovka, šál a pod.). Nedotýkajte sa
zbytočne vyloženého tovaru. Pri odchode z domácnosti a pri návrate si
dôkladne umývajte ruky.
Situácia vo viacerých štátoch nám dostatočne ukazuje, že ide o skutočne vážnu
situáciu a nie je na mieste ju podceňovať, naopak každý jeden z nás je povinný
urobiť všetko preto aby neprispel k šíreniu nákazy a chránil seba aj svojich
blízkych pred nákazou.
Zároveň Vám oznamujeme, že obecný úrad je v núdzovom režime. Aby sa
predišlo šíreniu nákazy prerušuje sa až do odvolania výber dane
z nehnuteľností a poplatkov za psa a za odpad. Zamestnanci obce prechádzajú
podľa potreby na prácu v uzamknutom úrade, na prácu z domu resp. do
pracovnej pohotovosti a vykonávať sa budú len mimoriadne úkony, ktoré
neznesú odklad. V takomto prípade kontaktujte telefonicky alebo elektronickou
poštou zamestnancov obce.

Drahí bratia a sestry,
Keďže pre situáciu nemôžeme byť my kňazi s vami spojení fyzicky, chceme sa
s vami stretnúť a spojiť aspoň takýmto spôsobom pri slávení Eucharistie.
Pozývame Vás k sledovaniu sv. omší z nášho farského kostola sv. Gála v
Nižnej prostredníctvom internetových priamych prenosov.
Priame prenosy sv. omší budú v nedeľu o 9:00, v utorok a štvrtok o 18:00 (to
závisí od momentálnej situácie).
Priame prenosy môžete sledovať prostredníctvom vlastných smartfónov,
tabletov, notebookov a počítačov na webstránke live.farnostnizna.sk, ktorá vás
automaticky presmeruje na špeciálne vytvorený YouTube kanál.

Všetkým osobám, ktoré sa od dnes skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo
zahraničia sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených ministerstvom vnútra
a to na dobu 14 dní. U jednotlivo sa vracajúcich osôb naďalej platí povinná 14dňová domáca izolácia, ktorá sa ale vzťahuje už na všetky osoby bývajúce
s nimi v spoločnej domácnosti. Zásobovanie nevyhnutnými tovarmi si tieto
domácnosti zabezpečia prostredníctvom príbuzných, v krajnom prípade sa
môžu obrátiť o pomoc telefonicky na Občianske združenie VIAC, ktoré sídli v
priestoroch Pastoračného centra v Ústí nad Priehradou na telefónnom čísle
0948 726 576. Aj tu však treba dodržiavať karanténu, to znamená, že nemôže
dôjsť ku kontaktu osôb v karanténe s osobou, ktorá im prinesie tovar.

Spišská katolícka charita oznamuje poberateľom potravinovej pomoci, ktorí
dostali od obce Nižná pozvánku na odber potravinových balíčkov , že sa
termín rozdávania ruší z dôvodu opatrení ohľadom šíriaceho sa koronavírusu
COVID- 19. Potravinové balíčky si prijímatelia môžu vyzdvihnúť na adrese ul.
Zápotočná 569, Trstená v pracovných dňoch utorok 17.3.2020 a stredu
18.3.2020 v čase od 9:00 hodiny do 13 : 00 hodiny . Je nevyhnutné, aby sa
vopred ohlásili telefonicky na mobilných číslach 0904 224 320, alebo 0908
422 964 a boli vybavený rúškou a rukavicami.
Za pochopenie vopred Ďakujeme. Veľmi nám záleží , aby sa potravinové
balíčky v čo najkratšom čase dostali ku prijímateľovi, prosíme o pomoc.

