
Už sú tu krásne chvíle vianočné, 

v láske, šťastí, pokoji prežite ich spoločne. 

Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa Vám darí, 

zdravie nech slúži k spokojnosti, a dom aby ste mali plný hostí.



Milí Tižinčania,

aj vy tento strom určite veľmi dobre poznáte. Ako dieťa 
som často okolo neho chodieval, vždy ma niečím priťahoval. 
A z nejakého dôvodu sa aj teraz zakaždým rád naň pozriem. 
S mojím starkým a so starkou sme počas letných prázdnin spoločne 
pásli kravy kúsok od tohto stromu. Ako mladého človeka ma neskôr fascinovalo, že 
táto plánka vyzerá krásne počas celého roka, bez ohľadu na ročné obdobie. 
V dospelosti som sa začal zaujímať o to, čo je ten strom vlastne zač. 

Tento najstarší strom v obci má okolo 250 rokov. Pri pohľade naň, mám pocit 
akoby v sebe skrýval pamäť našej obce. Ak by mohol hovoriť, rozpovedal by všetko, 
čo za ten čas prežil. Pamätá si viac než my. Je tu a my sme len okoloidúci. 

Prvá písomná zmienka o našej obci je z roku 1439, sme teda len jednou kapitolou 
v knihe našej obce. Verím, že každý z nás chce v tej kapitole zanechať čo najlepší 
životný príbeh. 

Po zvolení za starostu obce som nemal možnosť poďakovať sa vám v našom 
obecnom rozhlase. Ďakujem za vaše hlasy a dôveru. Spoľahnite sa! Urobím všetko, 
čo bude v mojich silách, aby sme spoločne rástli a prosperovali a aby naša obec bola 
prívetivá pre každého z nás. 

Ďakujem bývalej pani starostke, Ľubici Ďuricovej, za všetko dobré, čo pre nás 
a našu obec urobila. Výsledky jej práce môžete vidieť každý deň, keď prechádzate 
našou obcou.

Ďakujem aj bývalému pánovi starostovi, Antonovi Ďuranovi, pretože taktiež 
dlhé roky zveľaďoval našu obec a nebyť jeho, chýbal by nám bežný denný komfort, 
ktorý pokladáme za samozrejmosť.

Vážim si vašu dôveru a urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som vás 
nesklamal. Pravdupovediac, čaká nás neľahká doba a náročný rok. Verím však, že 
spoločne prekonáme aj tie najťažšie prekážky. 

Vianoce sú výsledkom nášho celoročného snaženia. Je to čas, kedy sme si bližší. 
V týchto sviatočných chvíľach si viac ako inokedy uvedomujeme, že napriek 
dospelosti drieme v každom z nás kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na 
nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a na 
stretnutie s blízkymi ľuďmi, na ktorých nám záleží. 

Zo srdca Vám prajem krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré 
v novom roku 2023. 

Lukáš Ďurina, starosta obce

Príhovor



Dolná Tižina • Ročenka • 2022 3

V roku 2021 sa v obci narodilo 21 detičiek, ktoré sme uvítali  31. mája 2022.

Srdečne vítame medzi nami našich najmenších,
narodených v roku 2022.

Eliška 
Chloe Catarina 

Ellia 
Michal 
Róbert 

Sedúchová 
Bačinská 

Chabadová 
Stolárik 
Štugner 

Peter 
Michal 

Liana 
Melisa Mária 

Marína 

Poliak 
Benko 

Mariašová 
Ďuranová 

Ondrová 
Adela Ďurinová

K 20. decembru 2022 mala naša obec
1 496 obyvateľov.

Martina 

František 

Krajčovičová • Elena Poláková • Irena Falaštová
Terézia Ripelová • Johana Maťková • Emília Maťková

Adam Lacek • Kubala • Ján Ďurina
Anton Michalčík • Ján Ďurina • Mária Ondrová • Peter Maťko

Spomíname a nikdy nezabudneme…

V roku 2022 nás opustili naši blízki… 
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Blahoželáme jubilantom, ktorí v roku 2022 oslávili

90
rokov

a viac

Silvester Peter 
Augustín 

Ľudmila Ľudmila 

Oľga 

Paulína 

Zákopčan • Karol Lodňan • Pazderka 
Lodňan • Ján Kvočka • Jakub Bačinský • Emília Kubová

Peter Šušoliak • Juraj Kušnír, Ing. • Martin Lodňan • Ján Novák
Peter Bajaník • Pazderková • Ondrová

Vilma Bačinská • Eva Ondrová • Jozefína Gelačaková
Jolana Kalabusová • Zákopčanová • Terézia Žemelová

Emília Bačinská • Kamila Lodňanová • Pavlína Maťková
Oľga Ďurinová • Marhevková • Helena Kvočková

70
rokov

65

Augustín 
Bohuslav 

Marcel 
Stanislav 

František Magdaléna 
Margita Emília 
Jozefina 

Mahút • Eva Maťková
Anna Zichová • Kabatiar 

Kubík • Peter Kalabus
Ján Buchta • Černek 

Bačinský • Ďurinová 
Ďurišová • Červenčíková 
Hodoňová 

rokov

Štefania 
Ladislav Terezia 
Silvester 
Alenka 

Mária Štefánia 

Lodňanová • Ján Gažo
Klimek • Buchtová 
Zicho • Juliana Muráňová

Tavačiaková • Milan Kvočka
Silvester Lodňan • Emília Ďurinová

Szabová • Zakopčanová 

75
rokov

Pavlína 
Dezider 

Lacková 
Bačinský 

85
rokov

Elena Ďurinová
Halušková 

Ďurišová 
Lodňanová 

Rechtoríková 

Štefánia 
Sidónia 

Štefánia 
Štefánia 

80
rokov

Mária Zichová 

Štefánia Maťková
Štefánia Janíčková
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V školskom roku 2021/2022 navštevovalo 
Materskú školu Dolná Tižina 53 detí, z toho bolo 14 
predškolákov. Počas školského roka sme mali 
množstvo aktivít, no hlavne sa obnovili besiedky za 
prítomnosti rodičov a ku koncu školského roka sme 
boli  na výlete v  Rajeckej Lesnej i v Bojniciach na 
Rozprávkovom zámku. Skvelý Deň rodiny sme 
oslávili s Paci Pac, ktorí deťom vyčarili úsmev. 
Rozlúčka s predškolákmi má už tradične svoje 
osobitné čaro i vďaka rodičom, ktorí samostatne 
pripravili pre deti básne s poďakovaním, so slovami 
vďaky, uznania v tvare medovníkového srdiečka 
a postarali sa o milé pohostenie. 

V školskom roku 2022/2023 navštevuje materskú 
školu 53 detí. Z toho povinnú predškolskú 
dochádzku plní 18 predškolákov. V triede Usilovní 
mravčekovia pracuje pani učiteľka Jana Kubalová 
a pani učiteľka Kristína Mičianová. V triede 
Usilovných včielok pracuje pani riaditeľka Mgr. 
Milada Dávidiková a pani učiteľka Bc. Adriána 
Ondrová. V mesiaci september si deti vyrobili 
srdiečka, ktoré priniesli ako obetný dar na hodovú 
slávnosť. V spolupráci s obecným úradom sa 
predstavili deti z triedy Usilovných včielok 
s krásnym programom na hodoch, tiež v sále pri 
príležitosti Október - Mesiac úcty k starším. Medzi 
nadštandardné aktivity patrí hudobno-pohybový 
krúžok, environmentálny krúžok a krúžok 
anglického jazyka s lektorkou z Family Friendly 
English. Zapojili sme sa cez modlitbu do aktivity 
,,Milión detí sa modlí ruženec“, zorganizovali sme 
Deň behu, ale aj v spolupráci s obecným úradom 
sme zakúpili švédsku bedňu do materskej školy na 
zlepšenie pohybových schopností pre detí, ktorú si  nájdu pod stromčekom. Zrealizovali sme Deň 
ovocníčkov a tekvičiek, Deň zeleniny, Šarkaniádu, podporili sme neziskovú organizáciu Biela pastelka, 
tiež sme sa zapojili do aktivity ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ - v spolupráci so ZŠ 
Dolná Tižina. V predvianočnom čase sme mali krásne aktivity: vinšovanie na Vianočných trhoch v obci, 
výroba vianočných ozdôb, zdobenie medovníkov, ktoré nám upiekla bývalá mamička nášho škôlkara 
pani Kňazeová.  Zrealizovali sme Vianočnú tržnicu, do ktorej sa opäť zapojili naši šikovní rodičia, ale aj 
pani učiteľky s deťmi. Vianočná besiedka spojená s príchodom Mikuláša bola od predškolákov v scénke 
Popoluška v podaní ako si je potrebné vážiť zdravie, šťastie a lásku. Mravčekovia Mikuláša pozdravili 
pásmom básní, piesní, či vinšov v krásnom programe. V spolupráci s farským úradom sme slávili svätú 
omšu v priestoroch materskej školy, kde deti boli obdarované omaľovánkou. 

Ďakujem rodičom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, našim pani kuchárkam, bývalej 
pani starostke Ing. Ľubici Ďuricovej za roky aktívnej spolupráce, ale aj všetkým, ktorí sa radi vracajú do 
spomienok detstva, či už prostredníctvom spontánnych návštev pri prevzatí vnúčat, alebo zo 
zvedavosti, či s myšlienkou: 
„Detstvo je krásne obdobie, potrebné od učiteľov je hlavne  odovzdávať deťom veľa LÁSKY“.

Mgr. Milada Dávidiková, riaditeľka MŠ

Materská škola Dolná Tižina



6 Dolná Tižina •  • Ročenka 2022

Strhli sme z tvárí rúška. Prezenčné vzdelávanie nahradilo dištančné. Konečne sme mohli, i keď 
so začiatku roka s menšími obmedzeniami, žiť klasický školský život so všetkým, čo k tomu patrí:

• učením a vzdelávaním • veselými zážitkami      
klasickým, rovesníckym vzdelávaním,   MDD, Mikuláš, účelové cvičenia
vyučovaním s digitálnymi technológiami

• súťažením v predmetových, športových a umeleckých súťažiach    

• školskými a mimoškolskými aktivitami

lyžiarsky výcvik siedmakov a ôsmakov exkurzia žiakov I. stupňa                 

Základná škola Dolná Tižina
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       dobročinnými aktivitami              environmentálnymi aktivitami

Úsilie, nadšenie i tvorivosť žiakov a pani učiteliek prinieslo svoje ovocie. Či už v dosiahnutých 
výsledkoch, napríklad v celoslovenskom Testovaní T-5 a T-9:
Testovanie 5:  úspešnosť  našich žiakov: MAT   74,0 % (+13,0 % nad celoslovenský priemer)

SJL    73,7 % (+ 4,5% nad celoslovenský priemer)
Testovanie 9:  úspešnosť  našich žiakov: MAT  56,7 % (+ 3,5% nad celoslovenský priemer)

SJL 58,6 % (– 0,5% pod celoslovenský priemer),

či v pekných úspechoch našich žiakov v rôznych súťažiach, k tým naj patria:

1. miesto v okresnom a 2. miesto v krajskom kole OSJL- Dominika Ždánska, IX. 

1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády - Mária Šušoliaková, VI. 

1. miesto v dekanátnom a 3. miesto v diecéznom kole Biblickej olympiády
                 - Dominika Ždánska, IX., Tomáš Ždánsky, VII., Hana Kňazeová, VI. 

1. miesto v Gvoboji - matematickej súťaži tímov žilinských škôl a okolia:
                 - Marco Moravec, IX., Dominika Ždánska, IX., Šimon Kňaze, VIII., Tibor Ďurina, VII. 

3. miesto v okresnom kole Šaliansky Maťko - Jana Kvočková, VI. 

3. miesto v okresnom kole matematickej Pytagoriády - Ján Stašo, III.A 

5. miesto v okresnom kole Technickej olympiády - Tomáš Ždánsky, VII.  

10. miesto v okresnom kole Olympiády z ANJ - Marco Moravec, IX. 

1. a 2. miesto v diecéznom (krajskom) kole výtvarnej súťaže Biblia očami detí:
- Monika Šušoliaková, IV.
- Zuzana Ždánska, IV. 

1. miesto vo futbalovom turnaji starších žiakov v Terchovej - tím chlapcov VIII. a IX.

3. miesto v Behu do strečnianskych hradných schodov - Matej Holienka, VIII. 

2. a 3. miesto v Behu Olympijského dňa v Tepličke n/Váhom: - Mathias Bačinský, IV., Marco 
Moravec, Dominika Buchtová, II.B., Matej Maťko, III.B, Vanessa Bačinská, VI,. Damian Muráň, IX.

Za všetko, čo sa nám v roku 2022 podarilo patrí poďakovanie všetkým zamestnancom školy za ich 
každodennú zodpovednú a obetavú prácu, žiakom za usilovnosť, dosiahnuté výsledky a pekné 
úspechy, ktorými prispeli k šíreniu dobrého mena našej základnej školy i našej obce, zriaďova-
teľovi školy - obci Dolná Tižina, rodičom našich žiakov a ostatným partnerom školy za všestrannú 
pomoc a podporu v našom úsilí.

Mgr. Anna Trnková, riaditeľka ZŠ
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Prežili sme spolu v roku 2022...

27. február 2022 • Fašiangy v našej obci 15. jún 2022
• Pamätný kríž na cintoríne Petinka

1. máj a 1. jún 2022
• Stavanie a váľanie mája 2022

25. jún 2022 • Výlet do Šrobárovej

4. jún 2022 • Deň detí

DHZ Dolná Tižina usporiadal fašiangový sprie-
vod. Naši poľovníci sa s veľkou ochotou postarali 

o to, že máme na cintoríne krásny drevený kríž, 
ktorý vyrobili z agátového dreva, upevnili ho 
na podstavec a osadili pamätné tabule.

Tradícia stavania a váľania májov sa v našej 
obci zachovala i tento rok.

Dôchodcovia z JDS Dolná Tižina prijali pozva-
nie do obce Šrobárová pri príležitosti 15. výro-
čia JDS Šrobárová. Bývalí rodáci z našej obce, 
ktorí odišli v minulosti za prácou, či za rodinou, 
sa stretli s priateľmi a spolu prežili pekný deň.

Dňa 4. júna sa v našej obci konal Deň detí za 
spolupráce: Slovenský skauting 111. zbor 
Úsmev Dolná Tižina, ZŠ Dolná Tižina, Obec 
Dolná Tižina, Dobrovoľný hasičský zbor, 
Jednota dôchodcov.
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15. júl 2022 • Memoriál Peťa Syneka 2022 30. september 2022 • Mesiac úcty k starším

20. august 2022 • Memoriál Karola Ondru 
11. december 2022 • Tižinské vianočné trhya Ľubomíra Bačinského

Obnova obce v roku 202225. september 2022 • Tižinské hody 2022

FK Fatran Dolná Tižina a Obec Dolná Tižina i 30. septembra sa v našej obci konala oslava pri 
tento rok zorganizovali Memoriál Peťa Syneka. príležitosti mesiaca úcty k starším. Jej súčasťou 

bolo i divadelné predstavenie Statky - Zmätky, 
v ktorom sa predstavili herci Terchovského 
národného divadla.

Počas vianočných trhov navštívil našu obec Hasiči si zaspomínali na svojich bývalých čle-
Mikuláš a potešil našich najmenších.nov počas Memoriálu Karola Ondru a Ľubomí-

ra Bačinského.

Schody a chodník ku kostoluPo neľahkej pandemickej situácii sa nám ko-
Boli vybudované nové schody a chodník ku nečne opätovne podarilo zorganizovať Tižinské 
kostolu.hody. Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Mi-

chala archanjela zahájila túto tradičnú slávnosť. Projekt WiFi4EU
Oslavy neskôr pokračovali pestrým kultúrnym Zrealizoval sa projekt WiFi4EU, ktorý priniesol 
programom na multifunkčnom ihrisku. bezplatný internet prostredníctvom WiFi hot-

spotov. Ich umiestnenie si môžete pozrieť na 
mape na webstránke obce.

Obnova cesty
Prebehla rekonštrukcia miestnej komunikácie 
za Hlbokým od Materskej školy smerom nahor.

Nová trafostanica
Vybudovala sa nová trafostanica pri MŠ a roz-
šírilo sa verejné osvetlenie Za Hlbokým.

Dom smútku - rekonštrukcia
Rekonštrukcia domu smútku prebiehala 
v dvoch fázach. V prvej fáze boli využité 
finančné prostriedky z projektu na úpravu 
exteriéru. V druhej fáze bol z vlastných zdrojov 
obce zrekonštruovaný aj interiér domu smútku.
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Bratia a sestry,
prednedávnom sme začali nový liturgický rok vstupom do adventu a o niekoľ-
ko dní ukončíme kalendárny rok 2022. Do adventu sme vstúpili s túžbou každý 
deň zrealizovať malú výzvu z adventného kalendára. Tieto výzvy nám majú 
napomôcť, aby sme spolu žili v jed-
note a láske. V prorokovi Izaiášovi 
sme čítali: „Ja som Pán, tvoj Boh, 
ktorý ťa učí, čo ti osoží a vedie ťa po 
ceste, ktorou máš ísť. Keby si si bol 
všímal moje príkazy, tvoj pokoj by 
bol ako rieka.“ A o to práve ide. 

Zachovať si vnútorný pokoj, aj keď žijeme v nepokojnom 
svete, ktorý je rozdelený zlobou a nenávisťou. Kedy sa nám to 
môže podariť? Panna Mária nás skrze posolstvá z Modrej 
knihy povzbudzuje nasledovne: „Žite teda s pokojnou mysľou 
a bez strachu i v nepokoji a nebezpečenstvách vašej doby. 
Nepozerajte stále do budúcnosti a nepátrajte po tom, čo príde. 
Žite len prítomný okamih s celou svojou dôverou a oddanos-
ťou v tomto mojom Nepoškvrnenom Srdci.“

Chcem zo srdca poďakovať našej bývalej starostke Ľubke 
Ďuricovej za všetku jej námahu a starostlivosť pre dobro 
našej obce, za všetko, čo sa jej v spolupráci s OÚ a obecným 
zastupiteľstvom podarilo vytvoriť a obnoviť (obnovenie 
schodišťa ku kostolu, Domu smútku, starého cintorína na 
Petinke, vydanie monografie našej obce, obnova ciest a ko-
munikácií...) a tiež za všetky tie krásne podujatia, ktoré 
spájajú ľudí. Tiež ďakujem vedeniu ZŠ a MŠ za všetku ich 
námahu pri vedení a výchove našich detí. Ďakujem aj 
všetkým zložkám v našej obci (hasiči, futbalisti, skauti, turisti, 
poľovníci, holubiari, Jednota dôchodcov, folklóristi...), ktoré sa 
aktívne zapájajú do spoločenského života v našej obci. Chcem 
poďakovať všetkým farníkom, OÚ a obecnému zastupiteľstvu 
za ochotu pomáhať či už v spoločenskom alebo duchovnom 
živote. Modlím sa a žehnám a ďakujem Vladimírovi Ondrovi, 
ktorý prijal svätenie trvalého diakona v našej farnosti.

Novému starostovi Lukášovi Ďurinovi vyprosujem požeh-
nanie, aby aj on viedol našu obec s múdrosťou, rozvážnosťou 
a láskou. Všetkým vám do Nového roku zo srdca žehnám.

Štatistika na rok 2022
1. sväté prijímanie: 28 detí
Krsty: 18 detí (9 chlapcov a 9 dievčat)
Sobáše: 8 párov
Pohreby: 16 ľudí (7 mužov, 9 žien)

Mgr. Dušan Monček, farár

Farnosť sv. Michala Archanjela
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Voľby 2022

Spracoval:  OÚ Dolná Tižina 
Textové podklady: Lukáš Ďurina, Zuzana Lodňanová, Mgr. Milada Dávidiková, Mgr. Anna Trnková, Mgr. Dušan Monček, Mgr. Žaneta Šušoliaková

Fotografie: archív OÚ Dolná Tižina, Lukáš Ďurina, Milada Dávidiková, Vladimír Šušoliak
archív Farského úradu, archív MŠ, archív ZŠ,  shutterstock.com, canva.com  • Grafické spracovanie a tlač: Alfa a Omega, s.r.o.

v spolupráci s vydavateľstvom Alfa a Omega s.r.o.,

Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva
Politický subjekt Počet platných hlasov

Ján Buchta NEKA 447
Vladimír Šušoliak KDH 400
Peter Bukovinský NK/NEKA 370
Petra Bačinská NEKA 335
Lukáš Ďurina ml. NEKA 293
Ľubomír Ďurina NEKA 285
Jozef Mičian NEKA 282

Odovzdávanie úradu novému starostovi Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva



Ani sme sa nenazdali,
končí sa rok Dvadsaťdva.
Zdravie sme si najviac priali,
hovorili: Ak Boh dá.

Leto síce bolo suché,
jabĺk, sliviek spadlo dosť.
Aj oriešky rozlúsknuté
jedli deti pre radosť.

Vrátil sa späť memoriál
a hasičské súťaže.
Z dožiniek sa stal muzikál –
čo heligónka dokáže.

Cyklotrasy umožnili
obísť rušné ulice.
Vzťah k rodine posilnili,
JOIN – výzva pre tisíce.

A Varínka – potok dravý
dočkala sa očisty.
Žiaci plasty vykutrali,
čo zabudli turisti.

Jubilanti prekročili
prah sedemdesiatky.
Bez rúška si porečnili
a vypili dúšok sladký. 

Čo nás čaká v ďalšom roku
Dvetisíc a dvadsaťtri?
Možno úspech, karaoke,
možno rozchod z neresti.

Nemyslime na zlé chvíle.
Majme pokoj, odvahu!
Život je beh na dlhé míle
a stojí za námahu.

RNDr. Antónia Muchová

A view back (Pohľad späť)
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