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Požehnané sviatky a šťastný nový rok

Vianočný príhovor

Vážení a milí spoluobčania,
blížia sa najkrajšie sviatky
Filozofi a duchovní učiroka - Vianoce, ktorými telia nás učia, že zmyslom
si ľudstvo už vyše dvetisíc života je zväčšovanie a rozširokov pripomína a osla- rovanie lásky vo všetkých jej
vuje príchod Božieho
dieťaťa, Spasiteľa ako
Padajú vločky snehu,
symbol zrodu a nového
v detských očiach vidieť jas,
začiatku.
prichádza čas vianočný,
Je to výnimočné obdoktorý všetkých spája nás.
bie, ktoré v nás už od detstva evokuje nádherné
Nech vianočný deň
a radostné chvíle obdasplní
vám každý sen
rovávania sa, harmónie,
a nový rok vám prinesie
lásky a pohody domova
more lásky, zdravia,
s pocitmi istoty, ochrany
šťastia a nádeje.
a bezpečia.
Tento rok pomaly odchádza a my ho ukončíme formách. Prajme si, aby sme
s pocitom vďačnosti za ju rozdávali svojim blízkym
všetko, čo nám priniesol, a svojmu okoliu, a nielen na
čo sme prežili. Poďaku- Vianoce.
jeme, za všetko, čo nás
Vianočné sviatky sú dôkaposunulo v našom myslení zom, že sa to dá. Majú svoje
a konaní.
čaro, akúsi zvláštnu silu ci-

tovo nás ovládnuť, vniesť do
sŕdc pokoj,
dobrú vôľu,
nezištnosť,
pomoc. Cítime vzájomnú spolupatričnosť, silu a pohodu domova, pretože
sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova.
Prajem vám, aby ste prežili
krásne Vianoce, plné pohody,
radosti v kruhu svojich blízkych. Želám vám, aby sa vám
splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia.
Zvlášť chcem pozdraviť
našich chorých spoluobčanov i tých, ktorí odišli za
prácou do cudziny a nemôžu
sviatočné chvíle prežívať
spoločne. Prajem všetkým
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste pot ulujú.

Posila v slove

Bože dobrý, uvedomujem si, koľkokrát som otravou
pre druhých a pre seba vo svojom sebectve. Vyznávam
svoju zlobu, Pane, a v Duchu Svätom prosím o odpustenie. A teba, Ježišu, prosím o pomoc pre budovanie svojej
dobroty. Pomáhaj v tomto adventnom čase odstraňovať
výpary sebectva, ktoré ničia druhého radosť!
Július Chalupa

POZVANIE

veľa psychických a fyzických síl, aby vedeli zvládať
aj nepriaznivejšie situácie
života.
Dovoľte mi, vážení občania, aby som vám zaželal
vo svojom mene a v mene
pracovníkov mestského
úradu i poslancov mestského zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastný
a úspešný rok 2013.
Váš primátor

na celomestské podujatie na Trojičné námestie
STREDA, 5. decembra
1500 MODRÝ TIGER, Mikulášsky darček od mesta,
filmové predstavenie pre deti a ich rodičov v kine Javor
ŠTVRTOK, 6. decembra
1300 OTVORENIE VIANOČNÝCH TRHOV
1430 STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
a kultúrny program

Oravice môžu byť súčasťou kandidatúry zimných olympijských hier
Na stretnutí prezidentov Poľ- pojením týchto dvoch už známych prezidentov začiatkom novembra
ska a Slovenska Bronislawa Ko- zimných stredísk, ale tiež existujú- v Oraviciach, kde bol prejavený
morowskeho a Ivana Gašparoviča cimi možnosťami či veľmi perspek- obojstranný záujem o začatie prív marci tohto roku v Oraviciach tívnymi prírodnými danosťami. pravy na kandidatúru a možnosť
bola otvorená téma spoločnej Táto skutočnosť bola tiež aktuálnou usporiadania spoločných zimných
kandidatúry zimných olympij- témou nedávneho stretnutia oboch olympijských hier v roku 2022,
ských hier.
Dnes sa táto marcová predzvesť z Oravíc
oficiálne stala skutočnosťou, keď medzi našimi krajinami došlo
k podpísaniu dohody,
že sa budeme spoločne
uchádzať o usporiadanie tohto najväčšieho
športového sviatku sveta, ktorý sa v zimných
športoch koná raz za
štyri roky.
Veľ k ú šancu pre
možnú prípravu výstavby nových športovísk
má nielen Zakopané či
Jasná - Demänovská
dolina, ale tú možnosť Prezidenti Ivan Gašparovič a Bronislaw Komorowski
budú mať aj Oravice, v Oraviciach na vydarenom zimnom podujatí „Stopa bez
a to nielen cestným pre- hraníc“ v marci tohto roku.

doplnil tieto informácie primátor
mesta Ivan Šaško.
Usporiadanie spoločných
zimných olympijských hier našich susedných krajín v regiónoch Zakopaného, Oravy a Liptova bola našim primátorom
opakovane nastolená pri rôznych
oficiálnych stretnutiach parlamentných výborov, ale tiež pri
stretnutiach s primátorom Zakopaného.
Za dôležitú skutočnosť tohto
rozhodnutia pripisuje primátor aj
osobným stretnutiam s prezidentom Slovenského olympijského
výboru Františkom Chmelárom,
ktorého opakovane presviedčal
na realizáciu tejto myšlienky.
Aj preto sa veľmi potešil, keď
František Chmelár bol v sobotu
24. novembra znovu zvolený za
prezidenta Slovenského olympijského výboru, pretože aj v tejto
voľbe vidí záruku v pokračovaní, a najmä rozvíjaní myšlienky
možného usporiadania týchto
hier.

Nové priestory zlepšili podmienky pre najmenších
Rekonštrukciou a postavením nadstavby získala materská škola
na Oravskom nábreží dokonalejšie podmienky pre výchovu i vzdelávanie, ale tiež sa aj zvýšila jej kapacita. Financie budeme šetriť aj
na kúrení tým, že bola znížená energetická náročnosť budovy.
Objekt bol postavený v 60tych rokoch, čo sa prejavilo na
jeho značnom fyzickom opotrebovaní – zvetrané drevené
okenné výplne, netesnosti
vyplývajúce z nevyhovujúceho stavu tepelnoizolačných
vlastností všetkých konštrukcií vonkajšieho plášťa. Z tohto
dôvodu bolo potrebné vymeniť okná, vonkajšie dvere, zatepliť obvodový plášť,
podstrešný priestor a stropy
v pivničných priestoroch. Súčasťou bolo aj vyregulovanie
vykurovacej sústavy a termostatizácia.

„Nebolo to jednoduché
rozhodovanie, a vôbec nie
jednoduchá úloha. Vedeli sme,
v akom stave sa nachádzajú
všetky naše školské zariadenia
a urobili sme všetko preto, aby
sme získali na ne peniaze z eurofondov. Urobili sme projekty
na základnú školu a dve materské školy. Musíme si však uvedomiť, že tieto peniaze chceli
získať desiatky, stovky miest
na Slovensku. Nám sa podarili získať na základnú školu
a MŠ Medvedzie, čo je veľkým
úspechom. Vedeli sme, ale najmä sme chceli pomôcť aj MŠ

na Oravskom nábreží. Získali priemyslu a tam hneď smerosme informácie o novovznik- vala naša žiadosť. Výsledok
nutom Ekofonde v pôsobnosti vidia rodičia detí, zamest(Pokračovanie na 2. str.)
Slovenského plynárenského

Na snímke minuloročné Mikulášske oslavy.
1530 ROZSVIETENIE MESTSKÉHO STROMČEKA
A VIANOČNEJ VÝZDOBY V MESTE
VIANOČNE TRHY na Trojičnom námestí
6. decembra – 14. decembra od 1200 do 1700
1400 OTVORENIE SEZÓNY na umelej ľadovej ploche
Vstup zdarma.

Zdravotné stredisko prechádza postupnou rekonštrukciou. Po úplnej oprave strechy a výmene všetkých
okien bola tohto roku zrekonštruovaná vstupná pergola a došlo k prvej etape zateplenia objektu.

SVIATOK
PRÍBUZNOSTI

Vážení a milí spoluobčania,
seniori a invalidní dôchodcovia nášho mesta,
prijmite moje pozvanie na
tradičné stretnutie
do mestskej športovej haly

8. decembra o 1400

aby sme spoločne prežili
pekné predvianočné chvíle
plné spolupatričnosti, úcty a vďačnosti.
Všetko dobré praje
a na stretnutie s vami sa teší
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta
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Partnerské vzťahy upevňujú
tvorbou spoločných projektov

Mesto Tvrdošín a gmina Kościelisko aj tento rok
vypracovali dva projekty
cezhraničnej spolupráce
so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku
z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
Prvý, s názvom Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky
Oravica – šanca rozvoja slovensko – poľského pohraničia, si dal za cieľ vybudovať
relaxačný chodník v Oraviciach a druhý, s názvom

Chráňme to, čo je cenné, je
zameraný na environmentálnu
oblasť. Súčasťou oboch projektov sú aj spoločné aktivity
na oboch stranách hranice.
Po technickom hodnotení
riadiacim orgánom na Slovensku, kde obidva splnili
kritériá strategického a operatívneho hodnotenia, boli
odporučené na schválenie
Poľsko – slovenským Monitorovacím podvýborom.
Výsledok hodnotenia bude
známy v prvých mesiacoch
budúceho roka.

Dohodli si podmienky spolupráce
Na radnici sa 22. novembra s primátorom Ivanom Šaškom stretla nová
riaditeľka Domova sociálnych služieb a zariadenia
pre seniorov Ing. Anna
Žuffová. Do funkcie bola
menovaná 14. septembra
na základe výberového konania. S primátorom sa rozprávali okrem iného aj o rekonštrukcii celého Domova
sociálnych služieb, ktorá by

mala v týchto dňoch začať.
„Bude to veľká zmena, hlavne pre klientov
domova, ale aj pre našich
zamestnancov, pretože budeme musieť prekonávať
rôzne záťažové situácie.
Primátor nám prisľúbil pomoc – jednak ako poslanec
ŽSK a jednak ako primátor
mesta Tvrdošín, za čo mu
patrí veľká vďaka,“ povedala nám riaditeľka.

Prijatie na radnici
Od 14. augusta 2012 pôsobí v našom meste nová
evanjelická pani farárka
Mgr. Jana Pabáková, ktorá
je tu pre celú oblasť hornej
Oravy. Pochádza z dedinky
Párnica, okres Dolný Kubín.
Po skončení štúdia evanjelickej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte
v Bratislave pôsobila ako
kaplánka dva roky na Gemeri v Rožňave a potom rok
na Liptove v Liptovskom Ondreji. Odtiaľ sa presťahovala
na hornú Oravu do filiálky
Tvrdošín, ktorá patrí do cirkevného zboru Dolný Kubín.
Evanjelici sa v našom meste
stretávajú pravidelne počas
týždňa, ako i v nedeľu na

službách Božích o 9.30 hod.
v Evanjelickom zborovom
dome, ktorý je v centre mesta oproti rímskokatolíckemu
kostolu.
V stredu 15. novembra sa
uskutočnilo jej prijatie na
mestskom úrade za účastí
G. Socháňa s primátorom
mesta Ivanom Šaškom a zástupkyňou primátora Vlastou Jančekovou. Diskutovali
o aktuálnej situácii v cirkevnom zbore, ako i v meste
Tvrdošín. Na záver stretnutia primátor odovzdal pani
farárke knihu o Tvrdošíne a
tiež ďalší propagačný materiál, ktorý pomôže pani farárke zoznámiť sa s hitóriou
a životom nášho mesta.

Majetok mesta si vyžaduje starostlivosť
Mesto, ako vlastník bytového fondu, zrekonštruovalo
strechu na bytovom dome č.
50, sekciu A. Išlo o stavebné
práce za účelom odstránenia
nevyhovujúceho, havarijného
stavebno-technického stavu
strešnej konštrukcie (zatekanie, namŕzanie), ktoré spočívali
z demontáže existujúcej strešnej

krytiny a latovania, položenie
novej fólie, opätovná montáž
strešných lát, strešnej škridlovej krytiny a všetkých klampiarskych prvkov a oplechovaní.
Súčasťou stavebných prác bola
aj výmena niekoľkých strešných
okien. Práce začali v minulom
roku s rozpočtovým nákladom
9970 eur.

Aj športová hala si pýta postupnú rekonštrukciu

Nové priestory zlepšili podmienky pre najmenších
(Dokončenie z 1. str.)
nanci škôlky i spoluobčania,“
povedal nám primátor.
Od Ekofondu získalo mesto
49 300 eur a takú istú čiastku
muselo dať z rozpočtu na odstránenie vyššie uvedených
nedostatkov.
Popri rekonštrukcii pôvodnej budovy vedenie mesta
zhodnotilo potrebu dobudo-

vania aj jej nadstavby. Od 1.
septembra je aj táto časť škôlky v plnej prevádzke. O tom,
o aké priestory ide, sa mohli
rodičia detí presvedčiť už počas
prvého rodičovského združenia. Spoločne si prezreli nové
predškolské oddelenie, spálňu,
telocvičňu a sociálne zariadenia. Rodičia vyjadrili spokojnosť a pochvalu pre vedenie

palubovkovej hracej plochy a hľadiska. Mesto ako
vlastník stavby, pristúpilo
k vykonaniu nevyhnutných
stavebných úprav. V I. fáze
bola vymenená časť strešnej
krytiny vrátane doplnkov a
opravy klampiarskych prvkov. Súčasne bola opravená
a premaľovaná prvá časť
fasády a príslušné okná.

aj okolie škôlky, o čom svedčí
nová asfaltová cesta a vybudovanie oddychovej zóny pred
škôlkou. Na jar tam budú vysadené dreviny, kvetinové záhony a osadené lavičky. Máme
záujem, aby k zmenám došlo aj
v areále škôlky, ale to už bude
záležať na iniciatíve a aktivitách vedenia škôlky, kde mesto
im bude taktiež nápomocné.

Kolaudáciu chcú stihnúť do konca roka
V roku 2009 bola na základe kolaudačného rozhodnutia
a integrovaného povolenia na prevádzku a činnosť skládky
Jurčov laz Slovenskou inšpekciou životného prostredia
daná do užívania I. etapa 2. kazety skládky. Nakoľko je
skládka už takmer naplnená a hrozilo, že likvidácia odpadov
sa bude musieť riešiť vývozom dodávateľským spôsobom,
čo by znamenalo niekoľko násobné zvýšenie ceny za vývoz odpadu, muselo mesto hľadať riešenie, kde rozhodlo
urýchlene zahájiť stavebnú prípravu a realizáciu II. etapy
Keďže na vybudovanie novej časti skládky nebolo možné získať finančné prostriedky
z grantov, pretože podmienky
sú nastavené iba na staré environmentálne záťaže, bolo rozhodnuté, že financovanie bude
len z rozpočtu mesta. Podľa
projektovej dokumentácie na
dodávku tovarov a služieb sa
urobil prieskum trhu a ostatné stavebné práce pri použití
vlastných mechanizmov sa
realizovali prostredníctvom
technických služieb, čím sa
značne znížili predpokladané finančné náklady podľa
projektu.

Technologický postup, materiály, ktoré je nevyhnutné
zachovať a zdokumentovať
pre povolenie na užívanie
a prevádzkovanie skládky boli
dodržané. Po dokončení zemných prác, montáže oporného
valu, vytvarovania dna a svahu
kazety, boli navezené požadované vrstvy minerálneho ílového tesnenia, ako aj hutnenie
i vykopané ryhy pre uchytenie
a zakotvenie fólií a geokompozitov. Zabezpečené boli predpísané skúšky, nainštalovaný
monitorovací systém tesnenia
skládky a prebehla montáž
z geotextílií a zváranie tesnia-

cich fólií na dno kazety. Dokončený bol oporný val a položené geokompozity na svahy

a atesty použitých materiálov.
Už v tomto období je v príprave žiadosť na Slovenskú

Regionálny úrad verejného zdravotníctva potvrdil kvalitu doteraz užívanej skládky, potok v jej blízkosti je nezávadný. Na snímke: pohľad na novú kazetu skládky.
kazety, ktoré zabezpečila fir- inšpekciu životného prostrema, ktorá má na to vydané prí- dia, aby kolaudácia skládky
slušné oprávnenia a zabezpe- prebehla ešte do konca tohto
čila všetky predpísané skúšky roka.

Získať finančné prostriedky z EÚ je veľmi náročné a zložité
Svedčí o tom aj posledná
korešpondencia zaslaná primátorovi mesta zo dňa 20.11.2012,
v ktorej Technický sekretariát
cezhraničnej spolupráce v Krakove nám k projektu „Limba“
pod názvom „Centrum tradícií
a turizmu“ oznamuje:
„V súvislosti s listom Spoločného technického sekretariátu /STS/ zo dňa 4.septembra
2012, ako aj Vašim listom zo
dňa 17.septembra tohto roku,
Vás informujem, že projekty,
pri ktorých bolo potvrdené riziko poskytnutia štátnej pomoci získajú finančný príspevok
v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007-2013 podľa pravidiel uvedených v Nariadení

Ministerstva regionálneho rozvoja o poskytnutí štátnej pomoci
v rámci programov Európskej
územnej spolupráce 2007-2013.
Riadiaci orgán pracuje v súčasnosti nad návrhom Nariadenia ,
ktoré bolo podrobené medzirezortným a spoločenským konzultáciám.
Keď vyššie uvedené Nariadenie nadobudne platnosť,
budeme informovaní nielen
o druhu štátnej pomoci, aká
môže byť poskytnutá (regionálna investičná pomoc, pomoc de
minimis), ale aj o úrovni finančného príspevku z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja pre
celý projekt, ako aj jednotlivých
partnerov vyplývajúca z tohto
Nariadenia, a taktiež o finanč-

nom príspevku z prostriedkov
štátneho rozpočtu /týka sa to
slovenských partnerov/, ako
aj o podrobných pravidlách,
podľa ktorých bude pomoc poskytovaná. Okrem toho bude
potrebné pripraviť dokumentáciu potrebnú na podpísanie
zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku a aktualizáciu projektovej dokumentácie, vrátane
všetkých potrebných povolení
a rozhodnutí.
Žiadosť o finančnú pomoc
z prostriedkov EÚ – cezhraničnej spolupráce mesta Tvrdošín
a gminy Kościelisko sme zaslali
už 30. 3. 2010, z čoho je vidieť,
že už uplynuli takmer tri roky a
ešte k dnešnému dňu nemáme
ukončený schvaľovací proces,

na ktorý, a nie len tento, Európska únia vyžaduje preciznosť,
ale aj množstvo dokumentácie, ktorá podlieha rôzným
schváľovaniam na príslušných
ministerstvách vo Waršave a
Bratislave. Od samého začiatku,
tj od podania žiadostí, vedenie
mesta uskutočnilo množstvo
rokovaní a prebehlo množstvo
korešpondencie len preto, aby
sa nám v tejto zložitej dobe podarilo zrekonštruovať a obnoviť
život v bývalom hoteli Limba,
ktorý postretol nešťastný osud
len preto, že na Slovensku nie
je možné ani prostredníctvom
tzv. súdnej moci za 20 rokov
sa domôcť spravodlivosti. Je tu
však reálna nádej, dúfame, že sa
to raz podarí.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Ivan Šaško
informoval na októbrovom MsZ
o rokovaniach s ministrom Kaliňákom o odstránení havarijného
stavu hasičskej stanice a dobudovaní jej prístavby, o prípravných
prácach výstavby obchvatu na
trase Tvrdošín – Nižná, ktorého
začatie je reálne aj preto, že sa
táto stavba nachádza v zozname dopravných stavieb Vlády
SR. Hovoril o rekonštrukciách
chodníkov, oprave zvonice a pripravovanej rekonštrukcii domu
smútku v Medvedzí, o oprave
strechy a fasády na športovej hale
a riešení problémov v nájomných
mestských bytoch. Zhodnotil
kultúrno-spoločenské poduja-

tia, z ktorých najväčšími boli
Dni mesta a Michalský jarmok.
Poslanci si so záujmom vypočuli o jeho rokovaniach na ministerstve hospodárstva ohľadom
projektu Centrum turizmu a tradícií, týkajúceho sa rekonštrukcie
hotela Limba. Tento proces nie
je stále uzavretý, aj keď súdy
rozhodli že Limba patrí mestu.
Zástupcovia tzv firmy TSP, s.r.o.
sa stále snažia robiť mestu zle
rôznymi obštrukciami, keď podali návrh na obnovu súdneho
konania, aj keď neboli nikdy
vlastníkmi Limby čo značí ďalšie
oddialenie rekonštrukcie hotela.
Na mestskom zastupiteľstve
odzneli správy o pripravenosti

Poďakovanie od rodičovskej rady

Aj keď mestská športová hala funguje len štrnásť
rokov, pôvodná strešná
krytina z asfaltového šindľa pretekala na viacerých
miestach, čo malo za následok poškodenie dreveného
krovu, tepelnej izolácie
strechy – jej znefunkčnenie a následné poškodenie interiéru objektu, ako

mesta, pretože sa výrazným
spôsobom zlepšili podmienky
pre deti. Tí sa rozhodli priložiť
ruky k dielu, sponzorsky urobili vešiakové zostavy, lavičky
a zabezpečili rolety. V dvoch
triedach boli odstránené predeľovacie steny medzi dvomi
triedami a spálňami, čím boli
utvorené lepšie podmienky pre
psychohygienu detí. Zmenilo sa

Vážený pán primátor,
dovoľte, aby som Vám
touto cestou v mene rodičovskej rady a študentov
Gymnázia v Tvrdošíne, čo
najsrdečnejšie poďakoval
za udelenie preukazov občanov Mesta Tvrdošín, ktoré študenti prijali s úprimnou vďakou, že môžu počas
štúdia využívať výhody
ako ostatní občania Mesta
Tvrdošín, aj keď tu nemajú

trvalý pobyt.
Vážime si doterajšiu spoluprácu s rodičovskou radou Gymnázia Tvrdošín
a úprimne Vám prajeme veľa
úspechov vo Vašej ďalšej
činnosti a súčasne naplnenie
všetkých cieľov, ktoré ste si
vytýčili vo svojom pracovnom a osobnom živote.
S úctou a vďakou
R. Jurči a rodičovská
rada Gymnázia Tvrdošín

technických služieb na zimnú
údržbu, o zhodnotení súčasného stavu rozostavaných stavieb
a iných investičných akciách
na území mesta, na ktorých
sa podieľa oddelenie výstavby
pripravujúc a podávajúc každoročne žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov formou dotácií na rôzne projekty rozsiahlejšieho charakteru
a projekty na zlepšenie stavebno-technického stavu objektov
a zariadení mesta.
Schválená bola Zmluva o budúcej zmluve so Stredoslovenskou energetikou na zahustenie sietí trafostanice v Krásnej
Hôrke pre individuálnu bytovú
výstavbu Breziny. Zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková informovala o podaní žiadosti na
kúpu pozemku od Slovenského
pozemkového fondu Bratislava, kde ide o majetko právne
vysporiadanie časti novo zrealizovaného Zberného dvora.
K týmto pozemkom bola doteraz
uzatvorená len nájomná zmluva
do decembra 2018, ktorá bola
potrebná už pri žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
na výstavbu zberného dvora
z eurofondov. Informovala aj
o odkúpení pozemkov pre mesto
za účelom výstavby miestnych

komunikácií a inžinierskych
sietí pre IBV Breziny a IBV
Pod Žiarcom. Na Msz odzneli
informácie o priebehu konania
priameho predaja pozemku pod
výstavbu technologického zariadenia na likvidáciu biologicky
rozložiteľného poľnohospodárskeho a komunálneho odpadu
pre spoločnosť VSV Group,
s ktorou bola uzatvorená kúpnopredaná zmluva.
Odzneli tu informácie aj
o rekonštrukcii bazéna na termálnych kúpaliskách v Oraviciach a poklese tržieb. Primátor
informoval o tom, že mesto
Tvrdošín odstúpilo od zámeru
uvažovanej investície a nesúhlasí s výstavbou veterného parku
firmou Wind Energie, s.r.o. Banská Bystrica.
Zástupkyňa primátora predložila informáciu, že tak ako v
minulom roku bude poskytnutý
vianočný príspevok vo výške 25
eur, ktorý dostane každý dôchodca, ktorý dovŕšil 65 a viac rokov,
invalidný dôchodca a zdravotne
ťažko postihnuté dieťa, ktorí
majú trvalý pobyt na území mesta. Pre nich a všetkých seniorov
bol schválený nákup darčekov
a zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia na Sviatok
príbuznosti.
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Desať rokov šéfoval technickým službám
Poďakovanie riaditeľovi pri príležitosti odchodu do dôchodku.
Ing. Alojz Smutný sa narodil 17. októbra 1950 v Chlebniciach. Po ukončení základnej školy pokračoval v štúdiu
na Strednej škole
pre pracujúcich
v Dolnom Kubíne a na Vysokej
škole dopravnej v
Žiline. Po ukončení štúdií odišiel
pracovať do ZŤS
Trstená, kde pracoval v riadiacich funkciách až do konca
roku 2001.

Dlhoročný riaditeľ a kolega opúšťa koncom roka prácu
a prostredie, aby začal novú
etapu svojho života. Na Technické
služby v Tvrdošíne
nastúpil 1.marca
2003 na post riaditeľa organizácie. Za
svoje desaťročné
pôsobenie v tejto
funkcii sa snažil trpezlivo a svedomite viesť svojich zamestnancov
k zodpovednosti v práci. Aj
keď niekedy sa pracovne tak

nedarilo ako to bolo potrebné,
jeho ľudský a osobný prístup
bol motiváciou do plnenia
ďalších úloh. Obdivovali sme
jeho pracovné nasadenie pri
zabezpečovaní plnenia úloh,
ktorých bolo v rámci rozsahu
poskytovaných služieb pre
mesto viac ako dosť. V dnešnej
konzumnej spoločnosti, keď
na každom kroku pociťujeme
nedostatok tolerancie, ľudskosti, porozumenia a empatie, z organizácie odchádza
človek s veľkým srdcom, ktorý
nám všetkým bude chýbať. Je
šťastie stretnúť sa s dobrým
človekom, byť dlho v jeho prítomnosti a čerpať z jeho ľud-

ského a pracovného nasadenia.
Chceme vysloviť úprimné
poďakovanie za dlhoročnú
a obetavú prácu nielen v prospech organizácie, ale aj celého
mesta. Ďakujeme, pán riaditeľ
a na zaslúženom dôchodku
prajeme hlavne pevné zdravie,
pohodu a spokojnosť v kruhu
svojich najbližších a taktiež aj
dostatok energie na koníčky,
na ktoré popri náročnej práci
neostával čas.
K pracovníkom technických služieb sa pripája s poďakovaním za prácu a prianím
všetkého najlepšieho vedenie
mesta a zamestnanci mestského úradu.

Separovanie odpadov by malo byť samozrejmosťou
Všetci si musíme uvedomiť, že všetok vyseparovaný odpad z komunálneho
odpadu by nemal skončiť na
skládke, za čo by sme museli zaplatiť za tonu 49,90
eur, ale sa môže vytriediť na
triediacej linke v zbernom
dvore podľa jednotlivých
komodít a potom čo najvýhodnejšie predávať odberateľom, aby náklady na zber
a zneškodnenie tohto odpadu boli čo najnižšie a aby
poplatok ostal nezmenený
a najnižší.
Od nového roku je naplánovaná zmena zberu z
rodinných domov, a to jeden
týždeň zber komunálneho
odpadu ako doteraz pre Tvrdošín bude zvozový, deň v
stredu a pre Krásnu Hôrku
a Medvedzie vo štvrtok.
Druhý týždeň v utorok bude
separovaný zber v celom
meste (Tvrdošín, K. Hôrka,
Medvedzie). V januári budú
znova do rodinných domov
rozdané vrecia na separovaný zber, aby sa mohli naši
občania zapojiť do separovania. Samozrejme, budú

zavedené aj mimoriadne
zvozy zberu (1 x týždenne),
a to na jar pri jarnom upratovaní a na jeseň. Občania

komunálneho odpadu na
skládky a následnému vytriedeniu jednotlivých komodít z domácností nás

Dĺžka životnosti novej kazety na skládke Jurčov
laz závisí od množstva a kvality nášho separovania
komunálneho odpadu. Na linke sa triedi trinásť
druhov plastov a dva druhy papieru.
budú informovaní prostredníctvom mestského rozhlasu
alebo novín.
K znižovaniu množstva

zaväzuje naša legislatíva,
a keďže Slovensko patrí do
Európskej únie, je pre nás jej
legislatíva záväzná.

Harmonogram zberu KO
a vytriedených odpadov KO
na I. štvrťrok 2013
Separovaný zber:
2. január 2013 streda
12. február 2013 utorok
12. marec 2013 utorok
15. január 2013 utorok
26. február 2013 utorok
26. marec 2013 utorok
29. január 2013 utorok
Komunálny odpad: pre
Tvrdošín zvozový deň v stredu ako doteraz, len interval
zvozu každé 2 týždne!
9. január 2013
6. február 2013
6. marec 2013
23. január 2013
20. február 2013
20. marec 2013
27. marec 2013
pre Krásnu Hôrku a Staré Medvedzie vo štvrtok ako
doteraz , len interval vývozu každé 2 tyždne!
10. január 2013
7. február 2013
7. marec 2013
24. január 2013
21. február 2013
21. marec 2013
28. marec 2013

Plánuje sa vybudovanie bioplynovej stanice
Novelou o odpadoch, schválenou 19. októbra, prevzal náš štát
do právneho poriadku povinnosti, ktoré nám ukladala smernica EÚ
o odpadoch. S touto novelou sa zavádzajú do praxe ďalšie povinnosti, ktoré sa výraznou mierou dotýkajú aj komunálnej sféry.
Obce a mestá budú musieť
mať vypracovaný Program obce
podľa schváleného Programu
odpadového hospodárstva (POH)
na roky 2013 – 2016. Zákon ukladá povinnosť predložiť krajský
POH na schválenie do 31. marca
2013. Po jeho schválení budú
plynúť 4 mesiace pre mestá
a obce, aby doručili na obvodný
úrad vypracovaný program každej obce. Preberá sa hierarchia
odpadového hospodárstva, kde
skládkovanie odpadov je na poslednom mieste a túto hierarchiu
je obec povinná prevziať aj do
svojho VZN. Obce a mestá sú povinné od 1. januára 2013 okrem

papiera, plastov, skla a kovov
povinne separovať aj BIO odpady, okrem tých, ktoré produkuje
prevádzkovateľ kuchyne. Odpady z kuchyne bude musieť triediť
a postarať sa o ne samotný prevádzkovateľ kuchyne. Povinnosť
zaviesť a zabezpečiť zber BIO
odpadov od občanov nemá taká
obec, ktorá splní jednu z nasledujúcich podmienok: a/ energeticky
zhodnotí odpady v zariadení
na energetické zhodnotenie, b/
ak preukáže, že najmenej 50
percent obyvateľov kompostuje odpady, c/ ak je to pre obec
ekonomicky neúnosné za presne
stanovených podmienok novely.

I takto sa dá hospodáriť
Niekoľko ľudí z Múčnej ulice napísalo sťažnosť, že ich ruší
„pískanie Orávky“ jazdiacej
po železničnej trati popri ich
domoch. Ich problémom sa zaoberali Železnice slovenskej republiky, Mestský úrad Tvrdošín,
Okresný dopravný inšpektorát,
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
a Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Sťažnosť
zamestnala všetky tieto inštitúcie. Zaoberali sa sťažnosťou
niekoľkých ľudí, ktorí si svojim
egoizmom vynútili takpovediac
zbytočnú investíciu Železníc
SR. Jednoducho povedané: Pri
priecestí vedúcom k píle niekoľkokrát denne v budúcnosti
nezapíska vlak, namiesto toho

(aby neboleli uši niekoľkých
ľudí), bude na tomto mieste postavená svetelná signalizácia za
300 tisíc eur.
„Sú to vyhodené peniaze,“
netajil svoje rozhorčenie primátor, ktorý sa zúčastnil rokovaní
s uvedenými inštitúciami. „Vyše
100 rokov jazdili po tejto trati
vlaky a doteraz to nikomu nevadilo a nebolo to potrebné. Sú
to zbytočne vyhodené peniaze.
I takto náš štát gazduje. A pritom by tieto peniaze mohli byť
použité na opravu možno celej
železničnej stanice, zastávky
v Krásnej Hôrke. Keď niekto
takto gazduje, doplatíme na to.
My všetci. Avšak na tieto požiadavky už roky Železnice odpovedajú že nemajú peniaze.

Naše mesto sa s plnou vážnosťou zaoberá likvidáciou odpadov,
o čom svedčí následné dobudovávanie skládky Jurčov laz. Biologický rozložiteľný odpad sa v súčasnosti skládkuje bez využitia
alebo sa spracuváva formou kompostovania na hnojivo. V oboch
prípadoch však vzniká metán
a oxid uhličitý, čo sú skleníkové
plyny s negatívnym vplyvom na
ozónovú vrstvu Zeme prispievajúci ku globálnemu otepľovaniu.
Zo smernice Európskej komisie o skládkach odpadov
vyplýva, že každý štát je povinný vypracovať národné
stratégie pre redukciu množstva
bioodpadu. Vláda SR schválila
materiál s názvom Stratégia
obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov, na
základe ktorého ministerstvo
životného prostredia vypracovalo nevyhnutné opatrenia.
Podľa výskumov je ročná produkcia na jedného obyvateľa
Slovenska v priemere 102 kg.

V našom meste sa ročne vyprodukuje okolo 940 ton bioodpadu a v jeho okolí viac ako
35 tisíc ľudí vyprodukuje cca
3600 ton bioodpadu, ktorý je
potrebné v budúcnosti ekologicky zlikvidovať. Jeho spracovanie v biostanici je ekologické
a nemá žiadny negatívny vplyv
na životné prostredie.
Na mestskom zastupiteľstve
bol daný súhlas na postavenie
bioplynovej stanice pri skládke
Jurčov laz. Spracovávať sa bude
okrem komunálneho odpadu aj
ďalší odpad rastlinného pôvodu
zo záhrad a zelených mestských
plôch, z poľnohospodárskej
výroby a potravinárskeho priemyslu. Pri využivaní tohto odpadu bude môcť byť vyrábaná
elektrická energia, ktorá bude
dodávaná do rozvodných sietí,
a zároveň aj teplo, ktoré bude
využité na vykurovanie objektov a ohrev vody.
Bioplynová stanica bude najmä prínosom pre životné prostredie nášho mesta a okolia.

Predsedníctvo „Riadiacej skupiny“
preberá naše mesto
Na zasadnutí Riadiacej skupiny lokality svetového dedičstva Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského
oblúka, ktoré sa uskutočnilo 20. novembra v Prešove
bolo naše mesto poverené prevzatím predsedníctva
tohto združenia na budúci rok.
Členmi združenia sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR a krajské
pamiatkové úrady, VÚC Žilina, Prešov, Košice a Banská Bystrica.
Za účasti predstaviteľov
uvedených inštitúcií sa zasadnutia v Prešove zúčastnil
primátor Ivan Šaško a jeho
zástupkyňa Vlasta Jančeková. Medzi hlavné body
programu patrili informácie
o rokovaní medzirezortnej
komisie na koordináciu úloh
lokalít svetového kultúrneho
dedičstva pri ministerstve
kultúry a informácie o grantovom programe Obnovme

si svoj dom a ďalších možnostiach získania grantov.
Ako nás informoval primátor, MK SR bude na budúci
rok s väčšou vážnosťou
hodnotiť potreby ochrany,
starostlivosti a venovať zvýšenú pozornosť ich bezpečnosti. Pre všetkých vlastníkov drevených chrámov
boli zaujímavé informácie
o ochrane dreva a možnostiach ako eliminovať
negatívne vplyvy, napr.
počasia, drevokazných húb
a iné. Naše mesto sa s plnou
vážnosťou pripravuje na
prevzatie predsedníctva na
rok 2013.

Štát zvýšil správne poplatky
Národná rada SR prijala novelu zákona o správnych poplatok, ktorou od
1. 10. 2012 boli správne
poplatky zvýšené u matričných dokladov nasledovne:
vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným
úradom, s výnimkou prvého
úradného výpisu z knihy
narodení, knihy manželstiev,
knihy úmrtí z 1,50 € na 5,00
€, osvedčenie podpisu na
listine alebo na jej rovnopise,
za každý podpis z 0,50 € na

1,50 €, vydanie potvrdenia
alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia
o držiteľovi vozidla a jeho
pobyte (sídle) z 3,00 € na 5
€, Zvýšené boli správne poplatky aj za vydanie ročného
rybárskeho lístka zo 6,50 € na
7,00 €, trojročného rybárskeho lístka zo 16,50 € na 17,00
€, za udelenie individuálnej
licencie na prevádzkovanie
hazardných hier z 1.193,50 €
na 1.500 € za každý výherný
prístroj.

Podpora individuálnej bytovej výstavby
Infraštruktúra - technická
vybavenosť IBV Breziny,
IBV Pod Žiarcom, IBV Medvedzie - v týchto lokalitách
bola schválená individuálna
výstavba rodinných domov,
ktorá sa už aj fyzicky realizuje. Najväčším problémom
je dobudovanie technickej
vybavenosti – základných
inžinierskych sietí, elektrické rozvody NN, verejný
vodovod a kanalizácia. K
ich realizácii je potrebné
mať usporiadané vlastnícke vzťahy k navrhovaným
miestnym komunikáciám v
ktorých tieto siete sú uložené. V lokalite IBV Breziny do konca kalendárneho
roku by mala spoločnosť
SSE, a.s. zahájiť realizáciu
NN elektrických rozvodov
a výstavbu trafostanice. Na
stavbu verejného vodovodu

a kanalizácie prebieha vodoprávne konanie. Po dohode
so stavebníkmi v najbližšom období začne proces
vysporiadavania pozemkov,
ktoré sú určené pod výstavbu miestnych komunikácií.
V lokalite IBV Medvedzie
– Široké (rozčlenenie tohto
obytného súboru je požiadavka SSE) po viacerých
rokovaniach vedenia mesta
so zástupcami SSE, a.s. a
naplnením ich požiadaviek
je predpoklad, že do konca
toho roku bude výstavba NN
elektrických rozvodov stavebne, projekčne a realizačne pripravená. Na rozšírenie
verejného vodovodu, kanalizácie a miestnej komunikácie s osvetlením sa v súčasnosti spracováva projektová
dokumentácia a taktiež pre
IBV Pod Žiarcom.

Na Hríbikoch asfaltová cesta

Pripravuje sa novela zákona o sociálnych službách
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje
novelu zákona o sociálnych službách s platnosťou od 1.1.2014,
kde patrí aj návrh na úpravu
kritérií pre posudzovanie odkázanosti na pomoc inej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy.
V súčasnosti prebieha stretnutie zainteresovaných zástupcov inštitúcií, ktorých predmetom diskusie je stanovenie
„normatívu“ na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb
v zariadeniach a otázka poskyto-

vania finančného príspevku na
odkázanosť zo štátneho rozpočtu SR podľa stupňa odkázanosti
klienta. Z posledného stretnutia
pracovnej skupiny vyplynuli
úlohy pre samosprávne kraje
a samosprávy a to predložiť audit posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu ako
aj predložiť konkrétne návrhy,
na základe svojich posudzujúcich lekárov, na úpravu kritérií
posudzovania odkázanosti na
pomoc inej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy.

Na obnovu, rekonštrukciu
a výstavbu miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov vynakladá mesto
nemalé finančné prostriedky,
aby bola úroveň dopravného
značenia, vybavenosti a stavu komunikácií v správe
mesta vo vzťahu k bezpečnosti a plynulosti cestnej

premávky v súlade s platnou
legislatívou.
Tento rok môžu byť občania spokojní. Rekonštruovali
sa ulice Družstevná, Radničná, Oravské nábrežie a niekoľko chodníkov. K tomuto
výpočtu sa zaradila aj rekonštrukcia asfaltového krytu
v lokalite IBV Hríbiky.
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O našom kostole v Slovenskej televízii

Televízna relácia Slovensko
v obrazoch ponúka divákom
hodnotné dokumentárne fil-

my o zaujímavých kultúrnych
a historických pamiatkach,
osobnostiach a udalostiach aj
z netradičného pohľadu. V nedeľu 9. decembra o 11.00 bude

na STV 1 odvysielaná reportáž
o našom drevenom gotickom
kostole Všetkých svätých.

Reportáži predchádzala
návšteva redaktora Milana Matušinského, 14. novembra ktorý
pripravuje televízne príspevky
do tejto relácie.

Primátor Ivan Šaško v rozhovore zvýraznil význam
tejto pamiatky a informoval
ho o ťažkom procese jej záchrany, keď doslova sme museli inventár v období rokov
1985-1988 hľadať po humnách
v Tvrdošíne a samotný objekt
bol vo veľmi zlom technickom
stave a aj to, čo zostalo z pôvodného objektu muselo byť
odborne ošetrené a následne
vymenený celý krov a strecha
kostola.
Sme radi, že slovenské média majú záujem o významné
pamiatky, nachádzajúce sa na
Slovensku, ktoré navštevuje
aj veľké množstvo turistov zo
zahraničia, medzi ktoré patrí
aj naš, ako ho my voláme,
kostolík. Od roku 2007 patrí
do Zoznamu svetového kulturného dedičstva UNESCO.

Vydanie umeleckých diel zo zahraničia zatiaľ v nedohľadne
Súčasťou minulosti každej
krajiny je jej kultúrne dedičstvo,
ktoré je zhmotnenou podobou
jej histórie, ktorou prešla krajina
od najstarších čias až po súčasnosť. Kultúrne dedičstvo zostáva reprezentantom krajiny a jej
histórie bez ohľadu na to, kde
sa v súčasnosti nachádza. Prinavrátenie kultúrneho dedičstva je
problémom, ktorého riešením sa
už niekoľko desaťročí zaoberajú
medzinárodné konvencie a dohody, ale aj mnohé rokovania,
ku ktorým dochádzalo najmä po
skončení vojnových konfliktov,
často spojených so zmenou hraníc a vznikom nových štátnych
útvarov. Dôsledkom politických
zmien v minulosti je skutočnosť,
že súčasti nášho kultúrneho dedičstva sa v súčasnosti nachádzajú mimo územia nášho štátu.
Od začiatku 20. storočia Slovenská republika a a jej právny
predchodca Československá republika od roku 1918 niekoľkokrát viedla rokovania o navrátení
súčastí kultúrneho dedičstva.
Rokovania boli po roku 1918
s Rakúskom a Maďarskom, po
roku 1945 s Maďarskom.

Tieto rokovania a požiadavky
o navrátenie kultúrneho dedičstva sa nášho mesta bytostne
dotýkajú, pretože na konci prvej

Tabuľa krídlového oltára Oplakávanie Krista
svetovej vojny sa do Budapešti
dostala stredná tabuľa krídlového
oltára z Tvrdošína nazvaná Oplakávanie Krista, ktorá sa nachádza
v zbierkach Maďarského národného múzea.Mnohí historici sa
zhodujú v jednom: v ocenení neobyčajnej pôsobivosti tohto diela.
Mesto sa usilovalo o získanie tej-

to pamiatky tam, kam patrí – do
nášho kostola Všetkých svätých.
Hoci sa to doteraz nepodarilo,
mesto sa nevzdáva.
I z tohto dôvodu sa pripájame
k vyhláseniu Panslovanskej únie,
ktorá pripravila konferenciu Slováci a ich národné bytie v Európe
(snahy o asimiláciu slovenského
národa), ktorá sa uskutočnila 24.
novembra v Bratislave. Z vyhlásenia vyberáme:
„Obhajoba slovenských národných záujmov je jednou zo
základných povinností štátnych
orgánov a verejných činiteľov,
a najmä ústavných činiteľov.
Želáme si dobré a priateľské
štandardné vzťahy so všetkými
susedmi Slovenskej republiky,
avšak sme presvedčení, že máme
právo, od našich českých a maďarských susedov, požadovať
morálne i finančné zadosťučinenie za obdobie odnárodňovania,
vrátane vydania vecí a dokumentov odvezených zo Slovenska a tiež doriešenie používania
štátnych symbolov bývalého
Uhorského kráľovstva a bývalej
Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky.“

Patríme do združenia, ktoré presahuje rámec Slovenska
Koncom novembra bolo založené nové slovenské združenie, ktorého členom bude aj mesto Tvrdošín.
Združenie s názvom Slovenské dedičstvo UNESCO vzniklo
podpísaním zakladajúcej zmluvy
na dobu neurčitú. Jeho cieľom je
vytvoriť podmienky pre koordinovanú cieľavedomú činnosť jeho
členov a partnerských organizácií
pre rozvoj a marketing všetkých
lokalít prírodného a kultúrneho
dedičstva na Slovensku.
Spoločne budú organizovať
spoločný marketing týchto lokalít,
podporovať imidž Slovenska ako
UNESCO destinácie, vytvárať

ich pozitívny imidž pre rozvoj
cestovného ruchu, spolupracovať
pri vytváraní koncepcií ich rozvoja, prinášať skúsenosti, vedomosti
a inovácie a podporovať kvalitu
ľudských zdrojov s cieľom rozvoja lokalít, koordinovať rozvojové
zámery, koordinovať spoločný
postup v legislatívnych úpravách
s vplyvom na rozvoj, vykonávať
alebo zabezpečovať odborné
analýzy a štúdie, sledovať a vyhodnocovať štatistiky a trendy,
podporovať kultúrny, spoločen-

ský a podnikateľský život, zúčastňovať sa na cezhraničných
projektoch a predkladať a realizovať projekty financované alebo
spolufinancované z prostriedkov
alebo príspevkov Európskej únie,
z prostriedkov štátneho rozpočtu,
z rozpočtov samospráv, alebo
z iných zdrojov.
Prostredníctvom združenia sa
budú cez projekty zabezpečovať
finančné prostriedky na obnovu
kultúrneho dedičstva a propagovať lokality do zahraničia ako
reprezentantov pamiatok s vyššou, jedinečnou, univerzálnou
hodnotou.

S Evou Dedinskou o jej knihách

Zmätok v srdci, Až na dno,
Budem tvojimi očami, to sú tituly, ktorých autorkou je spisovateľka, rodáčka z Tvrdošína Eva
Dedinská, rodená Janíková.
Táto sympatická mladá žena
s bežnými starosťami mladej

rodiny v súčasnosti žije a tvorí v
Trstenej. Na besede v mestskom
kultúrnom stredisku sme ju privítali 24. októbra, kde ochotne
prišla medzi nás, aby nám porozprávala o sebe, svojich začiatkoch
i plánoch. A aké sú jej romány?

Hlavnými hrdinkami sú mladé
ženy blízke a podobné tým našim,
nakoľko sú to slovenské romány
a dej sa odohráva v súčasnosti. V
prvom Zmätok v srdci sa hlavná
hrdinka snaží vyrovnať so stratou
manžela a odmietavým postojom
svokrovcov. V románe Až na
dno spisovateľka rieši problém
závislosti mladej ženy od alkoholu. V treťom Budem tvojimi
očami autorka ponúka príbeh
slepej Eleny. Beseda bola spojená s autogramiádou tejto mladej
a talentovanej spisovateľky, na
ktorej bola i možnosť zakúpiť si
všetky jej knižky.
Prajeme jej veľa dobrých nápadov, aby aj tie ďalšie príbehy boli
tiež také dobré ako tie predošlé.
Veď knihy od slovenských autoriek nie sú o nič horšie ako zahraničné bestsellery. A. Šimičáková

Komunitné centrum Žirafa s ponukou služieb
Od decembra 2012 rozbieha v priestoroch Materskej školy v Medvedzí svoju činnosť občianske
združenie Persona. Tu plánuje zriadiť Komunitné
centrum Žirafa, ktoré bude zastrešovať komunitné
sociálne služby pre miestnych obyvateľov.
Ich poslaním je poskytovanie
pomoci ľuďom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných, vzdelávacích,
poradenských a ďalších aktivít,
ktoré napomáhajú osobnému
rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.
Napĺňajú ho prostredníctvom
ponúkaných služieb a realizáciou
rôznych projektov.
„Naše združenie sídli v Bratislave, svoju činnosť však vyvíjame vo viacerých regiónoch
Slovenska. Posledné roky sme sa
zamerali na región hornej Oravy,
odkiaľ pochádzajú dvaja členovia našej Správnej rady. Tu sme
našli aj viacerých sympatizantov
a dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní
pomáhať pri napĺňaní poslania
nášho občianskeho združenia.
Veľmi sa tešíme priestorom,
ktoré sme získali do výpožičky
od samosprávy mesta Tvrdošín,
za pomoci nich môžeme našu
činnosť skvalitniť a viac priblížiť
potrebám miestnych obyvateľov,“
povedali nám riaditeľka Martina
Gymerská a Eva Krššáková.
Ich podpora zahŕňa sprevádzanie v nepriaznivej životnej
situácii a sociálne, právne, kariérne, ako aj osobnostno-rozvojové
poradenstvo. Ich pomoc smeruje zvlášť k rodinám s členom
a jednotlivcom so zdravotným
postihnutím, rodinám v nepriaznivej životnej situácii a pod.
Ponúkajú pomoc a podporu pri
vytváraní a realizácii individuálnych plánov rozvoja osobnosti.
Všetky činnosti vzdelávania plánujú priebežne organizovať aj na
pôde Komunitného centra Žirafa.
Zároveň plánujú organizovať aj

podporné, doplnkové programy,
napr. pre malé deti, čím vytvárajú „family friendly“, prostredie
komunitnej školy.
Pre záujemcov z radu sociálne orientovaných MVO ponúkame odborné poradenstvo v

aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pod vedením
supervízorov.
V Tvrdošíne nadviazali spoluprácu s občianskym združením
Misia mladých a sú otvorení
spolupráci s ďalšími organizáciami, ako aj aktívnymi obyvateľmi mesta Tvrdošín. Zvlášť
srdečne pozývajú mladých ľudí,
aby sa zapojili do týchto aktivít
ako dobrovoľníci. Majú plány
a vízie, kde chcú v tejto oblasti

Účastníci jedného z kurzov organizovaných komunitným centrom.
oblasti založenia mimovládnej
organizácie, strategického plánovania, fundraisingu a písania
projektových zámerov a v ponuke máme certifikované kurzy,
ako aj programy celoživotného
vzdelávania.
V rámci komunitnej sociálnej
práce budú poskytovať rodinám
služby pomoci priamo v ich domácnostiach. Formy pomoci sú
rôzne: doučovanie, starostlivosť
o deti v oblasti zmysluplného trávenia voľného času, plánovanie
a realizácia individuálnych plánov rozvoja osobnosti podpora
členov rodín v oblasti rozvoja
zručností, samostatnosti, nezávislosti, uplatnenia sa a začlenenia
do spoločnosti, pomoc s nákupmi
a pod. Pomoc rodinám budú zabezpečovať dobrovoľníci z radov
nezamestnaných prostredníctvom

smerovať a postupne prinášať
nové a kvalitné služby k tým,
ktorí ich potrebujú.
„Naša činnosť sa začína burzou oblečenia, hračiek a školských tašiek. Poobede pokračujeme výrobou adventných vencov.
V spolupráci s o.z Misia mladých
budeme realizovať pravidelné tvorivé dielne, fotografický
krúžok, angličtinu pre deti, ako
aj kurz finančnej gramotnosti
pre mladých a dospelých a iné
aktivity, o ktorých budeme verejnosť priebežne informovať.
Tešíme sa na spoločné stretnutia
a ďakujeme za podporu všetkým,
ktorí nám pomáhajú napĺňať naše
poslanie – samospráve mesta
Tvrdošín, Nadácii SPP a všetkým
naším donorom, ako aj všetkým
dobrovoľníkom, ktorí venujú svoj
čas a energiu pre druhých.“

Cez projekty rozvíjajú priateľstvo
Po minuloročnom skvelom
treťom mieste v rámci SR v
projektu e-Twinning, pokračujeme s našimi žiakmi v nových
aktivitách aj v tomto školskom
roku. Pod vedením pani učiteľky B. Marasovej tvoríme
spoločný projekt so žiakmi ZŠ
vo Frýdku-Místku. Projekt je
zameraný na prácu s legom a
témou je výskum planéty Mars.
Žiaci medzi sebou komunikujú prostredníctvom internetu,
vymieňajú si úlohy, vytvárajú
robotov z lega, ktorých naprogramujú a tí potom sťa by
kozmonauti na Marse plnia svoje úlohy. Z minuloročnej výhry,
pri ktorej sme dostali aj finančnú odmenu, sme sa rozhodli
navštíviť 19.októbra našich
priateľov na Morave. Boli sme

prijatí na radnici vo FrýdkuMístku, kde našim žiakom bol
prezentovaný moravský kraj s
jeho všetkými krásami.

priateľstva, či prehliadka školy.
Návšteva sa veľmi vydarila,
k čomu prispelo aj krásne októbrové počasie. Veríme, že aj

Foto pred školou vo Frýdku-Místku.
Potom nás už čakala návšteva školy a v nej rôzne aktivity- lego stavebnice, športové
hry, sadenie spoločného stromu

tento projekt zaujme porotcov v
národnej súťaži a opäť získame
skvelé ocenenie v rámci celého
Slovenska.

Zmeny k dani z nehnuteľností platné od 1. 1. 2013
Blíži sa rok 2013. Každoročne v prvých mesiacoch
roka nastáva aj pre občanov
našho mesta povinnosť zaplatenia dane z nehnuteľností
a dane za psa podľa zákona
č.582/2004 Z.z.o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
Pre rok 2013 boli schválené zmeny. Daň z nehnuteľností a daň za psa sa bude
vyrubovať spolu jedným rozhodnutím. Pre občanov, ktorí
platili daň za psa do konca
januára nastáva zmena. Daň
za psa sa bude platiť spolu
s daňou z nehnuteľností pre
rok 2013 v apríli budúceho
roku.
Oznamujeme občanom

nášho mesta, že všetci daňovníci, u ktorých nastali v priebehu roka 2012 zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností:
dedičstvo, kúpa, predaj rodinného domu, bytu, pozemku,
garáže, chaty, vydané stavebné alebo kolaudačné povolenie
sú povinní v zmysle zákona č.
582/2004 Z.z. podať daňové
priznanie na daň z nehnuteľností a to od 2.1.2013 do 31.
januára 2013.
V súvislosti zo zmenou zákona č.582/2004 Z.z. občania,
ktorí majú u správcu dane už
podané daňové priznanie budú
podávať len čiastkové priznanie. V čiastkovom priznaní je
daňovník povinný uviesť len
zmeny oproti dovtedy podanému daňovému priznaniu. Ak

nastane u daňovníka zmena
vlastníctva, výmery, v priebehu roka, je povinný podať
čiastkové daňové priznanie
správcovi dane najneskôr do
30 dní odo dňa vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti. Ak
v priebehu roka nadobudne
daňovník nehnuteľnosť vydražením, je povinný v zmysle uvedeného zákona, podať
čiastkové daňové priznanie
k dani z nehnuteľností a to do
30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti správcovi dane.
Tlačivá - daňové priznanie k dani z nehnuteľností, je
možné vyzdvihnúť v miestnosti
na prízemí MsÚ, oproti kancelárii prvého kontaktu od 2. 1.
2013 v čase od 800 - 1500. Budú
dostupné aj na internetovej
stránke nášho mesta.
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Za hodnotnú tvorbu získal viaceré ocenenia

Ľuboslav Moza, teoretik a historik umenia
uverejnil v časopise Listy článok o Miroslavovi
Knapovi, z ktorého vyberáme.
Miro Knap je výtvarný
umelec spätý s detstvom. S
tým najkrajším a najhodnotnejším časom v živote človeka. S obdobím, ktoré má čistú
podobu kreativity, zdravého
vývoja a nevie ubližovať. Je
to vek, ktorý pozná hodnotu

ným z najlepších výtvarných
umelcov dneška. Umelec, ktorý bravúrne ovláda maliarske
a grafické techniky. Tvorca,
ktorý vie ospievať loď bláznov, ale zároveň skritizovať
strom úsmevov. Obdivujem
ho, že už dnes vie, že život

Snímka je z výstavy pod názvom „Mystický svet“
na Oravskom hrade.
svedomia. Tieto krásy vkladá
umelec do svojej tvorby. Je
vymýšľaním príbehov, ktoré
zdanlivo so životom nesúvisia. Sú vybájenými rozprávkami. Ale pri hlbšom poznaní sú
to príbehy naše. Nechceme ich
vidieť. Preto je umenie Mira
Knapa také krásne a dôležité.
Nie je to vo figurálnej základni nefigurálnych výmyslov.
Ale v otvorení citov pre život.
Miro bol a vždy zostane výborným kresliarom. Preto dokáže jasne vyjadriť hĺbku fantázie. A tá je vždy podnetná a
záhadná. A záhady sú jednou
z hybných síl ľudstva.
Miro Knap je nesporne jed-

je veľké umenie, kde v pretekoch s čistými pravidlami
víťazí jedine to jedno a to
pravé. Hodnota.
Vo svojej tvorbe dospel
veľmi ďaleko. Pozná dnešok
z poznania minulosti.
Iní minulosť poznajú tiež,
ale nechcú pochopiť, že sa v
spoločenstve ľudských vzťahov dodnes nič nezmenilo.
Ľuďom bulváru jednoducho
chutí sila, škandál, hľadanie
zla, manipulácie všetkými,
len nie sebou.
Miro K nap ilustr uje dnešok tak ako málokto. Je akýmsi kronikárom
doby a to je úloha v kaž-

dej dobe najzodpovednejšia.
Je slovenským umelcom,
ktorého meno má svoju váhu
aj v Európe. Jeho dielo človeka vnútorne obohatí. Dodá mu
silu a vôľu, keď ju potrebuje.
Umelcove obrazy nadchnú
a vyzvú k tichej meditácii o
človeku. K šťastnému pocitu,
že napriek všetkým zmenám
ľudského počasia nie je to až
tak zlé. Miro Knap má istú
ruku, Využíva ju kresbe detailov v zložitých kresebných
súkoliach či grafických technikách. Je majstrom knižnej
ilustrácie, predovšetkým detskej. Tu preukazuje bohatstvo
svojej duše a empatiu, ktorá
nemá obdobu. Je uznávaným
tvorcom ex librisu. Rešpektovaným vo svete. Ako
maliar presviedča príbehmi,
s ktorými sa už nestretáme.
Farba, kompozícia a harmónia
obrazovej plochy, zložitosti
lineárnych vzťahov a hravosť
obsahových prvkov, o tom
všetkom je autorova maľba.
Bohatá na dej. Bohatá na
zážitky. Autor sa vynikajúco
zhosťuje aj iných disciplín,
ako knižný dizajn, logo a
mnohé ďalšie. Získané ocenenia: „Najmladší nominovaný umelec z celého sveta“,
Belgicko, 1997, cena „Prix
Taylor“, Francúzsko, 1998,
1. miesto za návrh na plagát
„Francúzska pieseň“, Bratislava, 2001, Hlavná cena na
výstave ex librisu, Poľsko,
2001, prvé miesto za logo pre
Oravské múzeum, Slovensko,
2007, prvá cena medzinárodnej odbornej poroty na medzinárodnom festivale „Perla Adriatico“ v Taliansku, 2009.

Úspech hudobnej skupiny 4others
Hudobná skupina 4others
bola založená v 2009. Ich
cieľom bolo vytvárať počúvateľnú rockovú hudbu
a potešiť svojim nadšením

z Trstenej. Tento rok vydali
debutový album s názvom Na
tebe záleží, na ktorom je desať
piesní. Nachádza sa na ňom aj
pieseň Hviezdy, s ktorou súťa-

Zlava: H. Ganpot, J. Medvecký a bratia Iskrovci.
pre ňu aj ostat ných ľudí
(for others – pre ostatných).
V súčasnosti sú jej členmi
Jozef Medvecký a Herbert
Ganpot z Tvrdošína, bratia
Maroš a Zdenko Iskrovci

žili tento rok v súťaži Košický
zlatý poklad. Z 216 súťažných
piesní boli porotou vybraní do
semifinálovej dvadsaťštvorky. V prvých troch septembrových týždňoch boli tieto

Jubilujúcemu spisovateľovi vyšla kniha
Ján Štepita (19. 11. 1932) zasvätil učiteľskému povolaniu
celý svoj život. Lásku ku slovenčine, literatúre a hereckému
slovu vštepoval žiakom nášho gymnázia, kde učil od roku
1998 do roku 2003.
Už od mladosti je okrem
pedagogickej činnosti jeho
vášňou písanie. Písal a režíroval a už v 70-tych rokoch,
získal ocenenia za úspešné

písal rôzne žánre: rozhlasové
poviedky, fejtóny, vlastné humoristicko-satirické pásma,
dramatizované pásma od iných
autorov, umelecko-dokumen-

predstavenia na krajských aj
celoslovenských prehliadkach
s Divadlom malých javiskových foriem (ceny za réžiu, za
scenár, za kolektívny výkon).
Je autorom dvoch desiatok
rozhlasových hier v štúdiách
v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach. Pre rozhlas

tárne pásma o svetových autoroch, je finalistom súťaže
Poviedka 2004.
Významné ocenenia: Cena
mesta Bardejov (1990) za satirické pásmo: Posledný zázrak,
Cena poslucháčov ČSR za
rozhlasovú hru Dobrí ľudia
ešte žijú (1989), I. cena Literár-

Zostali nám nezabudnuteľné zážitky
V dňoch od 24. do 28.
októbra sme sa zúčastnili
prvého stretnutia v rámci

medzinárodného projektu Comenius, ktoré sa konalo v nemeckom meste
Landstuhl). Projekt bude
prebiehať od rok u 2012
do 2014 a jeho názov je:
Od predsudkov k hlbšiemu
nahliadnutiu – vzájomné
spoznávanie kultúr doma a
v zahraničí. Koordinátorom
je nemecká škola v mes-

te Landstuhl a partnerské
krajiny sú Slovensko, Taliansko, Kanárske ostrovy,

Nórsko, Turecko. Slovensko
reprezentovali 3 učiteľky a 4
žiaci Spojenej školy. Každý
z nás očakával niečo iné.
Bol to zvláštny pocit, nikto
netušil k akej rodine cestuje,
ako sa k nám budú správať,
či aký spôsob života vedú.
Myslím, že najviac sme sa
báli jazykovej bariéry, ktorá
mohla nastať v prípade, ak

by sme si z nejakých príčin
nerozumeli. Našťastie sa nič
také nestalo. Počas pobytu v
rodinách sme mali možnosť
spoznávať ich kultúru, gastronómiu, vidieť vonkajší
svet na vlastné oči, nielen
spoza obrazoviek televízorov. Počas nášho pobytu sme
objavovali krásy nemeckej
prírody a miest. V jeseni
tam je skutočne nádherne,
stromy hýrili pestrými farbami, všetko to pôsobilo
veľmi čisto. Všade sa hemžili ľudia, bolo cítiť život
v tejto malebnej krajinke.
Zanechalo to v nás príjemný
dojem. Vážime si, že sme
to boli práve my, komu sa
naskytla táto príležitosť,
možnosť zdokonalenia sa v
jazyku, získanie vedomostí
o živote v Nemecku a veľa
ďalších poznatkov, ktoré
majú pre nás veľkú cenu.
Touto cestou sa chceme poďakovať našim učiteľkám za
túto šancu. Chopili sme sa
jej a v rámci našich síl sme
sa snažili podať čo najlepší
výkon a samozrejme hrdo
reprezentovať Slovensko.
P. Čierna, R. Tarajová, P.
Uhlík, K. Stroka

neho fondu za rozhlasovú hru
Ezopov brat (2001), II. cena v
súťaži SRo za hru Muž na teplej žule (2000), Hlavná cena
XXVIII. festivalu pôvodnej
rozhlasovej hry Bojnice (2003),
za tú istú hru Cena mesta Bojníc, aj Cena poslucháčov, II.
cena v súťaži SRo za hru pre
mládež Horror vacui (2001),
III. cena SRo v súťaži za pôvodnú rozhlasovú hru Dvaja
pútnici (2005), III. cena SRo za
rozhlasovú poviedku Obkášanie chopkov (2004). STV I. realizovala jeho televízne scenáre:
Kobyla na bielej čiare, Zajac na
diaľnici, Vlna zločinnosti na
zámku Blandingst.
Píše fejtóny, glosy, humoresky do dennej a regionálnej
tlače, je v je autorom viacerých
drám. Na svoje zdramatizovanie čakajú rukopisy ďalších
rozhlasových hier a poviedky.
Pred dvomi rokmi vydal
knihu Poviedky neskorého
leta a v tomto roku pri svojom
životnom jubileu 80 rokov
uviedol do života svoju druhú
knihu Muž s drozdom na pleci. Autorom ilustrácií v oboch
knihách je Tvrdošínčan Hieronym Balko.

Stretnutie kresťanskej mládeže
V pondelok 12. novembra mesto Tvrdošín poskytlo
priestor Veľkej spoločenskej
sály na zábavné popoludnie,
ktoré zorganizovali mládežníci, dobrovoľníci z V.I.A.C.
- Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže. Akcia sa konala
hlavne z dôvodu, aby mládež
nesedela len doma , aby vedela
správne využívať svoj voľný
čas. Na poobedie pripravili
program pre deti , kde si mohli
s dobrovoľníkmi kresliť, hrať
rôzne hry... Snažili sa priniesť

Stretnutie so spisovateľkou nominovanou o Naj knihu
Začiatkom októbra sa
uskutočnila v priestoroch
Mestského kultúrneho strediska beseda so sympatickou
slovenskou spisovateľkou,
spisovateľkou románov zo
súčasnosti, románov o ženách, no nielen pre ženy
Máriou Ďuranovou z Kysuckého Nového Mesta. Jej
prvý román vyšiel pod názvom Stálo to za to a dobre
sa predával. Nasledovali
ďalšie: Nikdy nie je neskoro,
Teraz to už viem, Za všetko
sa platí, Už sa nebojím, Medzi štyrmi stehnami, Skap!

skladby odvysielané v rádiu
Slovensko, kde poslucháči
vybrali SMS hlasovaním šesť
skladieb, ktoré sa im najviac
páčili. Jednou z nich sa stala
aj pieseň Hviezdy. Druhú
šesticu vybrala porota. Tak
vznikla dvanástka piesní,
ktorú 20.októbra v priamom
prenose odvysielali na rádiách
Slovensko a Regina. Finálový
večer sa uskutočnil vo veľkom
štúdiu Slovenského rozhlasu
v Košiciach. Trojicu najlepších určila porota v zložení:
Igor Timko, Marián Čekovský, Lukáš Adamec, Juraj
Vančík, Ľuboš Zeman, Juraj
Hidvéghya a Luboš Machaj.
Pieseň Hviezdy porotu zaujala natoľko, že ju odmenili
2.miestom. Naozaj sa z tohto
úspechu veľmi tešia, pretože
to vôbec nečakali. Touto cestou ďakujú všetkým, čo im
držali palce - mestu Tvrdošín,
že im poskytlo auto, šoférovi a
ostatným zúčastneným, ktorí
sa pripojili k skvelej atmosfére
v štúdiu Košického rozhlasu.

Námety pre romány čerpá
aj z vlastného života, nemá
však rada príliš romantické
zápletky a prísnym kritikom
býva i jej dcéra. Jej najnovší
román môžeme očakávať
pred Vianocami. Piaty titul
Už sa nebojím bol v roku
2010 nominovaný aj do 100vky najobľúbenejších kníh
Slovákov v celoslovenskej
súťaži Naj kniha (nominované boli tituly od celosvetových autorov). Táto kniha
bola preložená a vydaná vo
Francúzsku (2012). A. Šimičáková

na toto stretnutie aj duchovné
hodnoty, ktoré predstavili v
scénke s témou online. Išlo o
facebookové dievča, pre ktorú
bol svet - iba facebook. Nako-

niec dievča pochopí, že život
za počítačom jej nič nadáva.
Na záver zahralo spoločenstvo
LF -little fellowship ( malé
spoločenstvo ).

Poďakovanie za podporu
Primátorovi mesta, ktorý je
tiež predsedom urbáru Tvrdošín bol poslaný list.
Vážený pán primátor,
primite našu úprimnú vďaku za Vašu podporu pre našu
prácu formou poskytnutia
palivového dreva.
Sme radi, že pri všetkých
svojich úlohách a povinnostiach ste pamätali i na nás.
Zároveň Vám radi ponúkneme naše služby a možnosti

pri podpore Vašej práce.
Za všetkých dobrodincov
je každú prvú nedeľu v mesiaci pravidelne slúžená svätá
omša, v ktorej vyprosujeme
pre nich a ich prácu Božie
požehnanie. Ďakujeme Vám
za Vašu podporu našej činnosti v prospech mladých ľudí
na Orave.
Mgr. Branislav Kožuch,
predseda V.I.A.C., Inštitút pre
podporu a rozvoj mládeže
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Čo by ste si priali pre seba a pre naše mesto na budúci rok?
Ľubomír Gregorec - Tvrdošín
1. P r e
seba a svoju rodinu
v pr vom
rade zd ravie a ostatné
príde.
2. Pre
mesto, aby pokračovalo v nastúpenom trende a aby postavilo tréningové ihrisko za
panelárňou.
Ján Petrovič – Medvedzie
1. Pevné
zdravie pre
seba a svoju rodinu,
väčšiu istotu
v sociálnej
oblasti.
2. Pre mesto čo najmenej
nezamestnaných ľudí, viac
pracovných príležitostí.

Ivan Vicen – Medvedzie
1. Zdravie a pohodu v rodine
a prosperitu
spoločnosti.
2. Mestu
prajem skoré vybudovanie obchvatu, iné potrebné
veci podľa mňa už máme.
Anton Adámus – Medvedzie
1. Pokoj
a zdravie pre
celú rodinu.
2. Pokoj
v našom
meste, aby
si ľudia nezávideli, aby
dbali viac na čistotu. Som rád,
že všetky školské zariadenia
boli za posledné roky zrekonštruované, čím sa veľa ušetrí

na kúrení a peniaze sa môžu
využiť na ďalšie rekonštrukcie. Prajem si, aby žiaci v základných školách boli slušnejší
voči učiteľom a pracovníkom
školy.

látnom stave. Keby sa mesto
postaralo o jeho obnovu, aby
sa mali deti kde hrávať, to si
praje veľa mamičiek.

Gabriela Kyselová – Medvedzie
1. Okrem
zdravia, to
je samozrejmé, trochu
viac peňazí,
pokojný blížiaci sa dôchodok, aby
sa ľudia viac na seba usmievali
a mali k sebe bližšie.
2. V našom meste sa dobre
žije, veľa sa tu už vybudovalo,
každý si nájde, kde môže tráviť
voľný čas. Poslanci by mali
viac komunikovať s ľuďmi vo
svojich obvodoch. Za bytovkou
32 je detské ihrisko v dezo-

Andrej Zimáň - Tvrdošín
1. Ž e lal by som
h lav ne
zdravie
pre mňa a
všetk ých
mojich známych, lebo
to je asi to
najdôležitejšie a nejaké tie
trénerské úspechy.
2. Pre mesto by som želal,
aby sa aj naďalej rozvíjalo
v pozitívnom svetle, zviditeľňovalo v zahraničí, či už
športovou, alebo kultúrnou
činnosťou. A aby sa tu ľudia
mali dobre, a odcestovaní obyvatelia sa postupne vracali.

zhromaždiť toľko zaujímavých exemplárov.
Krátko po ôsmej zberatelia
už mali vystavené svoje zbierky, obiehali susedné stoly a
rozohrávali série výmenných
vyjednávaní. V ponuke figurovali historické hodiny, poštové známky,
m i nce, ba nkovky, obaly
na písomnosti,
telefónne karty, vyznamenania, medaily,
jelenie parožie,
vojenské prack y, b o d á k y,
porcelán a ďalšie zaujímavé
veci. Ťažko sa dá odpovedať
na otázku, čomu sa má človek
venovať, pretože zberatelia sa
špecializujú na najrôznejšie
oblasti a v rôznych životných
etapách sa objekt ich záujmu
mení. Pre burzu v Tvrdošíne
je charakteristické, že väčšina

účastníkov sa na ňu opakovane vracia. To isté možno povedať o návštevníkoch, i keď
mesto ako spoluorganizátor
nepredpokladá, že podujatie
by mohlo niekedy lámať rekordy v návštevnosti. Je určené predovšetkým tej časti
verejnosti, ktorá má zmysel
pre všetko pekné, zaujímavé
a hodnotné.
„Pre našich spoluobčanov
plánujeme usporiadať výstavu s náboženskou tematikou,
ktor ú chce verejnosti pri
životnom jubileu prezentovať Juraj Stráňanek, len pre
zaujímavosť uvediem, že vo
svojej zbierke má vyše dvetisíc pohľadníc kostolov z rôznych európskych miest a iné
zaujímavé veci. Doteraz sme
pre verejnosť v našom meste
usporiadali už šesť výstav,“
povedal nám záverom T.
Verzál, ktorý nezabudol poďakovať za to, že mesto im pri
týchto akciách vždy vychádza
v ústrety.

Jubilejné stretnutie zberateľov
V spoločenskej sále v Tvrdošíne sa 30. septembra 2012
už po dvadsiatykrát stretli
zberatelia z Bratislavy, Košíc,
Ružomberka, Liptovského
Mikuláša, Žiliny, Kysuckého
Nového Mesta a samozrejme
aj z nášho okresu.
„Príjemne ma prekvapila početná účasť je tu vyše
sto ľudí aj s predávajúcimi,
niektorí prišli prvýkrát. Je
to druhá najvyššia účasť za
uplynulých dvadsať rokov
o niečo viac ich bolo na desiatom ročníku. A o to nám
hlavne vždy išlo s Jurajom
Stráňankom, aby sa tu prišli
pozrieť hlavne domáci so svojimi deťmi a tak im ukázali,
že voľný čas sa dá tráviť aj
inakším spôsobom, ako len
pred počítačom. Ak mi vydrží
zdravie, tak by som chcel tieto
burzy robiť ešte aspoň desať
rokov,“ povedal nám na úvod
dlhoročný hlavný organizátor
a predseda Numizmatického
krúžku Nižná-Tvrdošín Tibor

Verzál. V krúžku z hornej
Oravy sa stretáva takmer
dvadsať aktívnych zberateľov.
Medzi štyrmi domácimi
zberateľmi nechýbal ani nováčik Peter Rožek zo sídliska

Medvedzie, ktorý na burze
ponúkal na predaj časť minci
a bankoviek z rôznych krajín.
Ako nám Peter povedal, tejto
záľube sa venuje vyše štyroch
rokov, no ten, kto videl jeho
zbierku bol milo prekvapený,
že za tak krátky čas dokázal

Deň študentstva si uctili pri pamätníku
Každoročne si pedagógovia
a študenti nášho gymnázia pripomínajú 17. novembra popravu
študentov v roku 1939 v Prahe,

štúdií vyučoval na obchodnej
škole v Prahe a neskôr pracoval
ako cudzojazyčný korešpondent
pražského podniku. Angažoval sa

medzi ktorých patril aj rodák
z Tvrdošína Marek Frauwirth.
Na stretnutí pri pamätníku Troch
zápaliek, ktorých autorom je Hieronym Balko, si pripomenuli jeho
život. Ľudovú školu navštevoval
v Tvrdošíne. Hral na husliach,
gitare a zaujímal sa o výtvarné
umenie. Ovládal český, ruský,
nemecký, anglický, maďarský
a poľský jazyk, čiastočne taliansky a francúzsky jazyk. Počas

ako antifašista v rôznych organizáciách a bol členom Jednoty nemajetných a pokrokových študentov. 17. novembra 1939 bol zadržaný a zaradený medzi deviatich
študentských funkcionárov, ktorý
boli pre výstrahu všetkým fašistami popravení. Túto udalosť si celý
svet pripomína ako Medzinárodný
deň študentstva. Za mesto sa tohto
stretnutia zúčastnila zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková.

Darček do domova dôchodcov
Každoročne si v mesiaci október zvlášť pripomíname, že
medzi nami žijú aj starší ľudia, ktorí sú častokrát na sklonku
svojho života odkázaní na našu pomoc. Žiaci 2. A a 2. B pod
vedením p. uč. I. Šoltésovej a A. Mrzenovej sa rozhodli potešiť
seniorov v Domove dôchodcov a pripravili si pre nich krátky
kultúrny program v podobe scénky a pesničiek s hrou na akordeón. Pripravili si pre nich aj vlastnoručne vyrobené darčeky.
Takto im aspoň trošku spestrili ich všedné a častokrát jednotvárne dni ich života.

Písali sm e v na šich n oviná ch

Pred 25 rokmi
Pred záverečným hodnotením
Naše mesto je opäť o niečo bohatšie a krajšie. 17.12.1987
sa uskutočnilo slávnostné prestrihnutie pásky pri príležitosti
otvorenia klubových a prevádzkových priestorov MsKS na
sídlisku Medvedzie.

Pred 20 rokmi
Zo zasadnutia zastupiteľstva
Širší časový priestor zobrali problémy okolo potreby opakovaných pokusov so separovaným zberom domového odpadu (fliaš, papiera, kovov a pod.) i okolo zmien a doplnkov
v mestskom dopravnom značení. Každému Krásničanovi,
ale aj každému návštevníkovi kina Javor musel udrieť do
očí kvalitatívny rozdiel po vyasfaltovaní ulice Ľ. Kukoreliho a Zvoničnej 9. až 11. novembra. Po položení kanalizácie
a obrubníkov a po celkovej úprave ulíc hneď dostala Krásna
Hôrka mestský ráz podobne ako Hlísno, Spiežová a Kuhalma.
Dokončené bolo rozšírenie a nové oplotenie cintorína v Tvrdošíne aj oplotenie parku v meste. V hlavnej lodi historického dreveného kostolíka boli dokončené reštauračné práce
na doskových maľbách obloženia stien a kazetového stropu.
Ostáva ešte dokončiť svätyňu a doplniť interiér sochárskou,
rezbárskou a maliarskou výzdobou vrátane oltáru. Dobrým
tempom pokračujú práce na výstavbe školských priestorov
v Tvrdošíne i na Medvedzí, na ceste na Hríbikoch i prípravné
práce na plynofikáciu stredu mesta.
Pred 15 rokmi
Taký bol rok, ktorý práve končíme
Po vybudovaní základných prvkov infraštruktúry mesta v uplynulom období je naše mesto v rozsiahlej prestavbe z hľadiska plynofikácie: ul. Vojtaššákova, Škoská, Pod Žiarcom či ďalšie časti
Krásnej Hôrky. Začala sa plynofikácia v obytnom súbore Vladina.
Na plynofikáciu kina Javor bolo treba zohnať 1,2 mi. Sk. Začalo sa
s výstavbou 65 bytového domu na sídlisku Medvedzie, kde hrubá
stavba je takmer pred ukončením. K významným stavbám mesta
v tomto období patrí výstavba športovej haly s príslušným vybavením a hľadiskom pre divákov. Začala výstavba športového areálu,
najmä futbalového štadióna. Pri termálnych bazénoch sa vybudovalo parkovisko.
Pred 10 rokmi
Je to dobrý pocit, ktorý stál za všetku námahu
Pocity primátora pri vyhlásení rozsudku Najvyššieho súdu

SR v Bratislave dňa 13. novembra 2002 priamo v pojednávacej
miestnosti tejto najvyššej súdnej inštitúcie. „ Rozsudok, ktorý
sme si vypočuli, hovorí za všetko. Bol to skutočne dobrý pocit
uvedomujúc si, že sme pre naše mesto vydobyli strašne veľa
i v tom, že je to potvrdené, dúfajme, že na večné veky. Takže
bol to dobrý pocit umocnený tým, že spravodlivosť zvíťazila,
aj keď mala tŕnistú cestu.“
Rekonštrukcia sa robí za pochodu
V súčasnosti sa vykonáva rekonštrukcia strechy na vstupnej budove areálu termálneho kúpaliska. Strecha, ktorá bola
pôvodná, doslúžila svojmu účelu, dá sa povedať, že by s ňou
boli problémy už v tejto zime, takže oprava bola nutná. Zároveň s rekonštrukciou sa rozširujú a skultúrňujú aj priestory
pre personál.

roky, keď škola nemala svojho „gazdu“, alebo mala takého,
ktorý sa staral len o svoje „hniezdo“, to muselo aj tak dopadnúť, ako to dopadlo. Našťastie, že nezavreli ešte aj školu. Nový
majiteľ, mesto, teda nenechal nič na náhodu a uvedenú školu
nenechalo ani zavrieť, ani spadnúť. Mesto v prvom rade robilo
všetko pre to, aby bola škola čo najskôr v takom stave, aby sa
tu dalo bezpečne učiť, cvičiť, ale aj pohybovať v priestoroch
školy. V týchto dňoch sa dokončuje jedna z telocviční a po-

Krytá tenisová hala slúži občanom mesta od roku 2007.
kračuje sa na prácach v druhej.
Na Hrádkoch je spokojnosť
V mestskej časti Tvrdošína na Hrádkoch, bola nedávno
urobená komplexná rekonštrukcia ciest a chodníkov.
Našu radnicu navštívil v roku 2007 americký veľvyslanec v SR R. M. Vallee.
Znova sme o niečo kultúrnejší
V našom meste pribudli nové autobusové nástupiská s peknými čakárňami na sídlisku Medvedzie a pri kostole v Tvrdošíne.
Nové čakárne sú veľmi pekné, majú kultúrny a estetický vzhľad
architektonicky zapadajú do prostredia a verím, že budú slúžiť
len na ten účel, na ktorý boli postavené.
Prvá telocvičňa je už takmer hotová
V ZŠ M. Medveckej sa pracuje skoro neustále. Veď za tie

Pred 5 rokmi
Nový chodník na Vojtaššákovej ulici
V týchto dňoch sa intenzívne pracuje na výstavbe nového
chodníka na Vojtaššákovej ulici. V prvej fáze bolo potrebné
vypíliť niektoré stromy, ktoré rástli v strede starého chodníka. V súčasnosti sú po celom úseku pokladané obrubníky,
zároveň tu urobili prekládku telefónnych stĺpov, nového uličného osvetlenia tak, aby neboli v strede chodníka. Technické
služby pri rozkopávke položili do zeme aj káble pre mestský
rozhlas. Okrem výstavby nového chodníka na tejto ulici plánuje mesto vytvoriť v blízkosti pošty nové parkovacie miesta
pre osobné automobily.
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Zvonica v Medvedzí obnovená

Narodili sa
19. 9.
19. 9.
21. 9.
25. 9.
26. 9.
29. 9.
30. 9.
1. 10.
7. 10.
7. 10.
10. 10.
12. 10.
13. 10.
19. 10.
21. 10.
22. 10.
25. 10.
25. 10.
28. 10.
29. 10.
31. 10.

Melisa Kšenzuláková
Diana Kubásová
Petra Podstrelená
Vanesa Geššayová
Richard Bažík
Emily Žmijáková
Lukáš Kováč
Anna Kaletová
Anežka Božíková
Jakub Palider
Vivien Žuffová
Alex Tóth
Finn Beráts
Barbora Murinová
Samuel Kováč
Juraj Šubjak
Jakub Bulvasňák
Simona Šrobová
Martin Jurči
Tobias Bánský
Barbora Barutová

Sobáše
29. 9. Katarína Paliderová – Lukáš Žuffa

29. 9. Petra Letrichová – Dušan Šeling
29. 9. Ing. Zdenka Dilongová – Peter Sabo
6. 10. Lenka Turianská – Ing. Peter Poláčik
13. 10. Denisa Bachyncová – Miloš Dedinský
13. 10. Soňa Perichtová – Branislav Kordiak
13. 10. RNDr. Petra Tomagová – Mgr. Radoslav Chudý
13. 10. Ing. Lenka Capková – Ing. Lukáš Ulrich
13. 10. Daniela Lucká – Stanislav Klačanský
20. 10. Miroslava Lacková – Peter Vidiečan
20. 10. Erika Kovalčíková – JUDr. Michal Dušek
20. 10. Mgr. Mária Beniačová – MUDr. Milan Kulkovský
27. 10. Ing. Petra Kubošová – Jozef Smoleň
3. 11. PeadDr. Marianna Šuráňová – Martin Surovček
10. 11. Anna Šuttyová – Tomáš Ferenčík
10. 11. Lucia Kutláková – Peter Maťoška

Odišli z našich radov

4.
5.
6.
21.
21.
24.
27.
5.
15.
20.

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.

Marián Mika
Mária Bakošová
Marta Balleková
Štefan Lonek
Štefan Kajan
Rudolf Jurkuľák
František Kokoška
Jozef Gužiňák
Rudolf Pavľák
Jozef Raffaj

60-ročný
102-ročná
80-ročná
89-ročný
71-ročný
70-ročný
56-ročný
83-ročný
57-ročný
70-ročný

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši
spoluobčania:
85 rokov
Helena Gerčáková
Krásna Hôrka
80 rokov
Ľudovít Bella
Tvrdošín
Helena Kompanová
Medvedzie
Terézia Parížová
Tvrdošín
Irena Boženíková
Tvrdošín
Pri tejto príležitosti im blahoželáme a prajeme
z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári
v kruhu svojich najbližších.

Spomienka

Dňa 8. decembra si pripomenieme
prvé výročie úmrtia

Elenky Bedrichovej

z Tvrdošína vo veku 50 rokov.
Kto ste ju poznali a mali radi venujte
jej s spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú syn Michal s rodinou, mama a ostatná rodina.

Víťazstvo pre Gymnázium Tvrdošín
V mestskej športovej hale
sa 25. októbra hale uskutočnilo okresné kolo stredných škôl
vo futsale. Naše mesto na turnaji zastupovali Gymnázium
a SOŠ Lesnická. Gymnázium
bez straty jediného bodu celý
turnaj vyhralo a postúpilo do

krajského kola. SOŠ Lesnická
Tvrdošín, skončila na treťom
mieste.
Výsledky: SŠ Nižná - Gym.
TS 2:3, SOŠ L TS - Gym. MH
2:2, Gym.TS - Gym. MH 5:2
SOŠ L TS - Gym.TS 2:3,
Gym.MH - SŠ Nižná 2:4.

Pozvánka do kina

V decembri sme pre vás pripravili.
2. 12. 2012 (piatok)
SILVESTROVSKÁ NOC
- romantická komédia
Film oslavuje lásku, nádej, odpustenie, druhé šance aj
nové začiatky v najrušnejšom a najsľubnejšom meste
sveta - New Yorku počas najočarujúcejšej noci roka.

Keď v roku 1993 doslúžil
storočný zvon vo zvonici,
mestský úrad v spolupráci

omša, ktorú celebroval spišský
biskup Mons. Andrej Imrich.
Počas ďalších rokov bola

s miestnym komposesorátom
dali zhotoviť – uliať nový
zvon. Slávnostná chvíľa vysvätenia nového zvonu Ave Mária
nastala 9. apríla 1994, keď sa
vo farskom kostole v meste
uskutočnila slávnostná sv.

zvonica udržiavaná bežnou
údržbou. Pôvodná strecha sa
však dostala do dezolátneho
stavu, a preto mesto v októbri
zabezpečilo kompletné prekrytie novou krytinou a vymaľovanie vonkajšej fasády.

Slovenská moderna a postmoderna
V Art Galérii Schürger sa
9. novembra uskutočnila vernisáž 119. výstavy. Jej autormi
boli Anna Lenková a Michal
Kožienka, komisárkou Prof.
PhDr. Ľubomíra Fašangová,
CSc., ktorá sa vyjadrila o výstave ako obsiahlej a reprezentačnej, spĺňajúcej najvyššie
kritériá. Z mien 63 autorov

spomenieme aspoň niektoré:
Alexy, Bazovský, Brunovský,
Čemický, Fulla, Hložníkovci,
Medvecká, Jakoby Kolčáková, Laluha, Mallý, Šturdík,
Šimerová, Zmeták, Žilinčanová. Bola to úžasná výstava
umelcov, ktorí sú natrvalo
zapísaní do dejín slovenského
výtvarného umenia.

Priaznivci korčuľovania si prídu na svoje
Šport, ktorý v sebe spája krásu, dokonalosť
a bojovnú zapálenosť s emocionálnym prežívaním má v našom meste zelenú.
Už niekoľko rokov majú
priaznivci korčuľovania vytvorené veľmi dobré podmienky na umelej ľadovej
ploche za výhodných finančných podmienok a nemusia
chodievať do väčších miest,
naopak, za týmto športom
prichádzajú obyvatelia susedných obcí a miest.
„Dali sme si za cieľ vytvárať podmienky na športovanie pre občanov nášho
mesta a tento cieľ plníme.
Usilujeme sa, aby sme pre
nich zabezpečili dostupnosť
športovísk. Aj keď je prevádzkovanie ľadovej plochy
stratové, pretože čistenie plochy, udržiavanie ľadu, odvoz
snehu od mantinelov a ďalšie

obslužné činnosti si vyžadujú
nemalé náklady, dotujeme
tento šport z rozpočtu mesta.
Veríme, že tak, ako vlani ho
budú využívať nielen deti,
ale aj dospelí,“ povedal nám
primátor.
Prípravu na uvedenie ľadovej plochy do prevádzky
začali pracovníci technických služieb už v novembri
a s výrobou ľadu začali 1.
decembra. V prípade dobrých
poveternostných podmienok
sa prví korčuliari postavia na
ľad 6. decembra.
O otváracích hodinách
klziska budete informovaní
prostredníctvom rozhlasu,
plagátov a na web-stránke
nášho mesta.

Nech sa nám netúlajú
Centrum voľného času Tvrdošín v spolupráci so Základnou školou M. Medveckej,
odštartovalo dňa 24. októbra
florbalovú ligu pod názvom
„Florbalová liga Coop Jednota“. Zapojilo sa do nej celkovo 10 družstiev, ktoré tvoria
chlapci a dievčatá zo sídliska
Medvedzie a jeho okolia. Hrá
sa v vždy v stredu a piatok v
poobedňajších hodinách v základnej škole v Medvedzí počas školských dní a trvať bude
až do februára 2013. Zapojilo
sa do nej viac ako 80 chlapcov

a dievčat vo veku od 10 do
14 rokov. Liga je zorganizovaná na základe vyhlásenia
a následného víťazstva projektu „Nech sa nám netúlajú“
spoločnosťou nadácie COOP
Jednota Slovensko. Už prvé
kolá priniesli veľkú odozvu
u detí, čo je cieľom nielen nadácie, ktorá podporila projekt,
ale hlavne mesta Tvrdošín a
Centra voľného času, kde väčšina detí trávi svoj voľný čas.
Viac informácií o lige nájdete
na www. florbalcoopjednota.
php5.sk. Milan Burdeľ

Nezabúdajú na deti
Bývalé učiteľky, dnes už
dôchodkyne Eva Gibalová
a Alexandra Orčíková prišli
na návštevu do materskej
školy, kde do konca minulého
školského roku pracovali.
Deti ich privítali s básničkami a piesňami. Radosť
bola veľká a pani učiteľky
neskrývali ani slzy v očiach,
veď, ako povedali, všetci im
veľmi chýbame. Učiteľky de-

ťom prečítali rozprávku a nasledovali spomienky a debata,
ako sa majú, čo majú nové.
A. Orčíková nám zahrala na
harmonike, bolo nám veselo
a zaspievali sme si. Ďakujeme
im, že si našli čas a tešíme sa
na ďalšie stretnutie. Veď ako
by to bolo včera, čo tu boli s
nami a zdieľali spoločné radosti a starosti bežného života
v materskej škole.

Výstava fotografií „Mesto očami fotografa“
Pozývame širokú verejnosť na výstavu ocenených
fotografií zo súťaže, ktorú
vyhlásilo začiatkom roka
mesto Tvrdošín. Do súťaže sa
prihlásilo dvanásť fotografov.

kovi a Martinovi Gejdošovi.
Samostatnú cenu získal Miloš Kráľ. Výhercom srdečne blahoželáme. Slávnostné
vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy sa uskutočnilo

1.miesto bolo udelené Jurajovi
Kubošovi a Štefanovi Kavuljakovi, 2. Jurajovi Kubošovi,
3. miesto Štefanovi Kavulja-

7.novembra v Mestskom kultúrnom stredisku Medvedzie.
Výstava vo vestibule MsKS
potrvá do 30.decembra.

Výlet do Krajinky v Ružomberku
V slnečný októbrový štvrtok
sa žiaci špeciálnej triedy zo Základnej školy Márie Medveckej
zúčastnili výletu do Krajinky
v Ružomberku a strávili príjemné chvíle v spoločnosti domácich
zvieratiek. Deťom sa najviac
páčilo, že zvieratká mohli nielen
vidieť, ale aj pohladiť, aj keď sa
im to nie vždy podarilo. Radosť
na ich tváričkách pretrvávala
nielen cestou späť, ale aj poobede,

keď svoje zážitky prerozprávali
svojim rodičom.
Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu mesta Tvrdošín,
vďaka ktorému sme sa mohli
zúčastniť s deťmi zo špeciálnej
triedy tohto výletu, ktoré nám
zasponzorovalo cestu. Poďakovanie patrí aj šoférovi Milanovi
Burdeľovi, ktorý svoj voľný čas
obetoval pre naše deti.
Učiteľky zo špeciálnej triedy

POZÝVAME VÁS
VIANOČNÉ TRHY V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
13. decembra od 1500 v ZŠ Š. Šmálika
14. decembra od 1400 v ZŠ M. Medveckej
VIANOČNÝ KONCERT
18. decembra o 1600
v podaní žiakov ZUŠ Tvrdošín
Spoločenská sála Medvedzie
VIANOČNÝ KONCERT
18. decembra o 1600
v podaní žiakov Súkromnej ZUŠ Tvrdošín
Spoločnská sála Tvrdošín
VIANOČNÝ KONCERT
30. decembra o
Kostol Najsvätejšej Trojice
SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA JAVOROVO
... hod

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov - Základná organizácia v Tvrdošíne, vás srdečne pozýva
na výstavu poštových holubov Oblastného združenia
Tvrdošín,ktorá sa bude konať dňa 16. 12. v spoločenskej sále v Tvrdošíne od 9.00 - 17.00 hod.

Prebojoval sa k najlepším
Mladý a nádejný kulturista
Peter Smolár z Tvrdošína sa
venuje vrcholovej kulturistike
približne tri roky. V jeho 21

rokoch sa mu podarilo získať
bronz na majstrovstvách Slovenska 2011 a o rok neskôr v
roku 2012 obsadil 6. miesto.

Vážený pán primátor,
dovoľte mi, aby som sa Vám veľmi pekne poďakoval za
poskytnutie finančného príspevku na moju prípravu, ako aj
na samotný výkon na majstrovstvách Slovenskej republiky
kulturistov juniorov v Beckove. Vďaka Vašej podpore som mohol úspešne reprezentovať aj mesto Tvrdošín vo veľmi silnej
konkurencii juniorov do 23 rokov vo váhovej kategórii nad 80
kg (16 súťažiacich). Aj keď získané 5. miesto nie je medailové,
ale v rámci hodnotenia prvých šiestich finalistov, je to hodnotenie veľmi dobré, nakoľko ma to posunulo medzi juniorskú
špičku kulturistov Slovenska. Vďaka Vašej ústretovosti, pán
primátor, som mohol dosiahnuť tento úspech, za čo sa Vám
ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať.
Peter Smolár

Stratený dopis sa našiel
V júli 2011 mi poslal môj
syn doporučený list z Čiech,
ktorý mi bol doručený až v
októbri tohto roku, to znamená, že 16 mesiacov „niekde

blúdil“. Vďaka za to, že sa našiel patrí zamestnancom pošty
v Medvedzí, ktorým sa chcem
touto cestou poďakovať.
Z. Dedinská
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Naši futbalisti po jeseni na druhom mieste
Veľmi vydarenú jesennú časť sezóny má za
sebou mužstvo dospelých, ktoré v polčase obsadilo v IV. lige výborné druhé miesto a na vedúci
celok stráca len jeden bod. Ale o tom nám už
bližšie povedal tréner Ľubomír Gregorec.
Jesennú časť sezóny môžeme z pohľadu
umiestnenia považovať za úspešnú. Ako ju
vidíš zo svojho pohľadu ty, veril si, keď si preberal trénerské žezlo pri mužstve dospelých,
že po skončení budeme na druhom mieste?
Keď som mužstvo preberal bol som si vedomý, že je to veľmi mladý kolektív. Na hosťovanie
do D. Kubína navyše odišiel Sirota a tak som ani
neočakával nejaký atak na popredné priečky.
Podarilo sa nám však získať Regulyho a Zboroňa z Nižnej, Juráňa zo Zuberca, ostal Laurinc
a prišla najväčšia hviezda Marek Penksa. Z dorastu pribudli Pikna, Dreveňak, Pňaček, Žuffa
a Ondrík. Som rád, že chlapci dobre zapadli do
mužstva a tak som myslel, že budeme zimovať
v strede tabuľky.
Mužstvo zdá sa je dobre zložené. Sú v ňom
ostrieľaní harcovníci, stredná generácia, ale
aj nastupujúca mládež, ktorí z nich podľa
teba svojim výkonom najviac zaujali?
Popri skúsených Machunkovi, Laurincovi,
Mackovi a Penksovi nastupovali aj 19 roční
chlapci pre ktorých je to výborná škola futbalu a
česť hrať vedľa takýchto hráčov. Samozrejme je
tu aj stredná generácia Palider, Hradský a Bukový. Pri takýchto mladých chlapcoch sa nedá očakávať vyrovnaná výkonnosť počas celej sezóny
čo sa aj potvrdilo, niektoré výkony boli výborné
iné slabšie. Najdôležitejšie je však životospráva

a tá nám prehrala zápas v Makove! Pochvalu si
však zaslúžia všetci, ale ako hovorím nevyhli sa
im výkonnostné výkyvy. Na domácom ihrisku
sme nestratili ani bod a neinkasovali sme ani
gól. Horšie to už bolo na ihriskách súperov, toto
sa budeme snažiť vyriešiť prečo hráme doma
lepšie ako vonku.
Kto z hráčov nastrieľal najviac gólov?
Najlepším strelcom jesennej časti je Richard
Juráň ktorý zaznamenal 9 gólov za ním nasleduje
Tomáš Zboroň so 4 gólmi.
Dokedy majú hráči voľno, kedy sa začne s
tréningami a aké aktivity sú naplánované pre
dospelých počas zimnej prestávky?
Zimnú prípravu začíname druhou januárovou
sobotou turnajom a potom bežným tréningovým cyklom. V zimnom prípravnom období 3
tréningy + prípravný zápas za týždeň. V prvej
polovici februára máme naplánované sústredenie
v Oraviciach, na ktoré sa všetci tešíme.
Na záver by som sa chcel poďakovať našim
divákom, ktorých chodilo hojne, hráčom za
predvedené výkony, funkcionárom a vedeniu
mesta za podporu bez ktorej by futbal v Tvrdošíne neexistoval.
Vrútky - Tvrdošín 0:3, góly: Juráň, Pikna,
Penksa
Tvrdošín - Stráňavy 2:0, góly: Laurinc,
Penksa
Rosina - Tvrdošín 2:1, gól: Juráň
Tabuľka IV. ligy
1. Makov
12 9 1 2 29: 11 28
2. Tvrdošín
12 9 0 3 24:12 27
3. Lip. Hrádok
12 8 2 2 21: 13 26

Konečne sa podarilo mužom zvíťaziť, keď
prekvapivo vyhrali na súperovej palubovke v
Prešove. V ďalšom zápase však už na Florko
Košice nestačili. Hlavným dôvodom vysokej
prehry florbalistov bola oklieštená zostava.
Výsledky mužov: Fbc Trenčín - FBK Tvrdošín 18:1, ŠK
Nová Dubnica - Tvrdošín 8:5,
Tvrdošín - ŽATVA 90 Dolný
Kubín 7:7, Fbc Grasshoppers
AC UNIZA - Tvrdošín 7:3,
FBC Mikuláš Prešov - Tvrdošín 3:5, FLORKO Košice Tvrdošín 11:4, Tvrdošín - FBC
Predator Sabinov 5:8, góly:
Planieta, Latka, J. Reguly, L.
Reguly, Gerát. Tvrdošín - FBK
BOGDAU Stupava 7:2, Šróba
3, Reguly 2, Uhlík, Latka

O to viac sa však darí ženám, ktoré v posledných dvoch kolách privítali celky z východu. Oba
zápasy suverénne vyhrali a pred odvetami sú na 3.
mieste pričom na prvého strácajú len jeden bod.

Muži získali prvé body v najvyššej súťaži

Naše dievčatá bez prehry
V Kysuckom Novom Meste sa uskutočnilo
prvé kolo florbalovej kvalifikácie mladších,
starších žiačok a dorasteniek na nadchádzajúce
majstrovstvá Slovenska pre rok 2013. Náš florbalový klub reprezentovali staršie žiačky a dorastenky. Dužstvá pod vedením trénera Milana
Burdeľa neprehrali ani jeden zápas a po prvom
kole sú na čele tabuľky. Ďalšie kolo sa uskutoční
v Tvrdošíne 21. 12. 2012 v mestskej športovej
hale. Poďakovanie za dosiahnutý úspech patrí
dievčatám, M. Bednárovi za odvoz a v neposlednom rade mestu Tvrdošín za podporu.
Výsledky: staršie žiačky postupne porazili
Žilina 4:1, Banská Bystrica 11:1 a Kysucké
Nové Mesto 5:3. Dorastenky vyhrali s Banská
Bystrica 6:1 a s K. Novým Mestom 2:1.

Mladým stolným tenistom sa darí
Stolnotenisové družstvá nášho MSTK v dlhodobých súťažiach dosahujú adekvátne výsledky k ich
možnostiam. Nadpriemerne, ba vynikajúco sa darí
našim mladým hráčom. Martin Kysel sa zúčastnil
reprezentačného sústredenia v Bratislave, ktoré ukončil účasťou na medzinárodnom turnaji Slovak Cadet
Open. Bol najmladší zo slovenských reprezentantov a
nestratil sa v boji s o 3 roky staršími súpermi. Dostal
príležitosť, pretože svojimi výsledkami sa radí medzi
najväčšie talenty na Slovensku a skúsenosti získané na
tomto turnaji mu pomôžu v jeho ďalšom raste.
Aj ďalšia naša mladá hráčka Natália Divinská nám
urobila veľkú radosť, keď v Slovenskom pohári mládeže v kategórii najmladších žiačok získala v Trnave vo
dvojhre 2. miesto. Je to tiež veľmi cenný úspech a celý
klub to teší, že naši mladí hráči získavajú úspechy v
rámci Slovenska a skvele reprezentujú naše mesto.

Výsledky žien: Hurikán Bratislava - FBK
Tvrdošín 2:10, SPU DFA Nitra - Tvrdošín 4:4,
Unihoc Žirafa Žilina - Tvrdošín 4:6, Tvrdošín
- Fbk Kométa Smolník 15:3, góly: Hutirová 4,
M. Stredanská 3, Spišiaková 2, Turčáková 2,
Medvecká, Buková, Ješšová, Tvrdošín - Fbc Mikuláš Prešov 10:2, góly: Spišiaková 3, Hutirová
3, Buková 2, Paňková, M. Stredanská.

Tvrdošínske béčko na čele
Šachy - 4. liga sk. C12
Našim šachistom sa vstup do súťaže vydaril,
keď v 1. kole vyhrali v Lipt. Sliačoch, v 2. kole v
Ružomberku a v 3. kole si doma poradili s Lipt.
Mikulášom B. Po prvých troch kolách sa delia o
prvé miesto.
Výsledky: ŠK Lipt. Sliače - MŠK Tvrdošín B
2:6, bodovali: J. Španko, V. Bobek, R. Tomovčík,
Z. Remiaz, remizovali: P. Chmelár, F. Medvecký,
J. Šebesta a J. Broz.
ŠK Ružomberok - MŠK Tvrdošín B 2,5:5,5; bodovali: V. Bobek, J. Šebesta, R. Tomovčík, Z. Remiaz, remizovali - J. Španko, P. Chmelár a J. Broz
Tvrdošín B - Lipt. Mikuláš B 6,5:1,5, bodovali F. Medvecký, J. Šebesta, R Tomovčík, J. Broz, M.
Španko, Z. Remiaz, remizovali - P. Chmelár
Šachy - 3. Liga sk. C1
V 1. kole naši smoliarsky prehrali s Lipt. Štiavnicou, ktorá bola favoritom, keď v poslednej partii
totálne hrubou chybou prehral partiu Molnár a pritom bola hladko vyhratá a tak mohlo byť 4:4. V 2.
kole sme doma vyhrali nad juniormi z Mikuláša a
potvrdili úlohu favorita.
Výsledky: ŠK Tvrdošín A - Lipt. Štiavnica 3:5,
bodoval: V. Bobek, remizovali: J. Španko, D. Gembala, P. Chmelár a F. Medvecký.
ŠK Tvrdošín A - Lipt. Šach. škola juniori
A 5,5:2,5; bodovali: P. Palider, Ľ. Molnár, P. Chmelár, remizovali: J. Španko, D. Gembala, V. Bobek,
F. Medvecký a J. Šebesta.

Horný rad zľava: tréner Ľubomír Gregorec, Július Žuffa, Jozef Reguly, Maroš
Dreveňák, Peter Pňaček, Martin Laurinc, Ivan Bukový, vedúci mužstva Róbert Kozáčik, Juraj Horňák, lekár mužstva Viktor Jantošík, dolný rad zľava:
asistent Pavol Chňapko, Erik Ondrík, Anton Palider, Tomáš Zboroň, Matúš
Lajčin, Ľubomír Pikna, Richard Juráň, Marek Penksa, Peter Machunka

Mladší žiaci sú na čele druhej ligy
Novotvoriacemu družstvu dorastu pod vedením
trénera Františka Nováka po jesennej časti v IV. lige
patrí 11. miesto, keď z trinástich zápasov dokázali
vyhrať tri, dva remizovali a osem prehrali.
Tvrdošín - Sučany 2:4, góly: M. Gregorec, M.
Brnušák, Turzovka - Tvrdošín 6:0,
Tvrdošín - Stráňavy 2:2, góly: M. Lajčin 2.
Starší žiaci po jeseni pod vedením Jaroslava
Hradského zimujú na peknom 7. mieste, keď vyhrali
päť zápasov, dva remizovali a šesť prehrali. Súperom
nastrieľali 24 gólov, najviac Ľubomír Gerát - 5 gólov,
štyrikrát zaťažili kontá súperov Martin Branický,
Pavol Dreveňák a Branislav Kormančík.
Starších žiakov reprezentovali: Ľubomír Gerát,
Martin Branický, Matej Lajš, Jaroslav Bebej, Lukáš
Obrimčák, Sebastián Jozef Schweiner, Matej Gonda,
Marek Oles, Šimon Kováč, Juraj Meixner, Matej
Červeň, Jozef Šálka, Pavol Dreveňák, Branislav Kormančík, Róbert Zboroň, Ondrej Vicen, Dávid Sojčák,
František Jagelka, Oliver Pánik a Marek Kulaš.
Mojš - Tvrdošín 9:0, Tvrdošín - Zakamenné
1:2, M. Branický, Varín - Tvrdošín 0:2, góly: Gerát,
M. Branický.
Najlepšie z futbalistov sa v jesennej časti súťaže darilo mladším žiakom v druhej lige, ktorí pod
vedením Marcela Bednára sú na čele II. ligy, keď v
trinástich kolách zaznamenali jedenásť víťazstiev a
dve remízy. najlepším strelcom bol Maroš Bednár so
16 gólmi, 5 gólov dali Kristína Kokošková, Roman
Repka a Branislav Kormančík. Mladších žiakov
reprezentovali: Samuel Belopotočan, Ján Šimkovič, Marián Dúbravský, Maroš Bednár, Kristína
Kokošková, Roman Repka, Branislav Kormančík,
Dušan Šturek, Jakub Hrobár, Timotej Koválik,
Martin Bednár, Pavol Horvát, Henrik Serek, Filip
Marec, Andrej Lonek, Vladimír Tekel, Erik Orčo,
Lukáš Polák, Jakub Oles, Martin Horvát, Marek
Ďurkovič.
Mojš - Tvrdošín 0:1, gól: Repka, Tvrdošín - Za-

kamenné 3:1, góly: Maroš Bednár, Kovalík, vlastný,
Varín - Tvrdošín 1:4, góly: K. Kokošková 2, M.
Horvát, H. Serek.
Prípravka je po šiestich zápasoch na prvom mieste s 18 bodmi, najviac gólov dali Martin Horvát
- 7 gólov, Martin Kuboš - 6 gólov, Viktória Kováliková, Dávid Gregorec a Pavol Betušťák 4 góly.
Prípravku reprezentovali: Jakub Novák, Jakub
Belopotočan, Adam Šturek, Majlinda Morina, Kristián Zboroň, Filip Gonda, Pavol Betušťák, Timotej
Bajo, Jaroslav Kabáč, Martin Kuboš, Altin Morina,
Marcel Nákačka, Martin Horvát, Viktória Kováliková, Martin Lucký, Emanuel Olbert, Dávid Gregorec,
Martin Murcin, Kristián Socháň, Denis Lubas.

Naši na MMM v Košiciach
Na 89. ročníku Medzinárodného maratónu mieru
(MMM) v Košiciach malo zastúpenie aj naše mesto.
Na trať sa postavili Viktor Fonfer, ktorý už celkovo
odbehol 42 maratónov z toho 12 v Košiciach po dvanásty krát sa tu predstavil aj Ján Balún. Polmaratón
si vyskúšali Peter Balún a Marián Kráľ.
Vo všetkých súťažiach 89. ročníka MMM bolo
prihlásených rekordných 7351 bežcov z 52 krajín.
MMM priniesol kenské prvenstvá a výborné traťové
rekordy. Súťaž mužov vyhral Lawrence Kimaiyo
skvelým časom 2:07:01 h, zo žien bola prvá v cieli
Hellen Mugová, ktorá ako prvá v histórii podujatia prelomila hranicu 2:30 h - o jedinú sekundu
(2:29:59 h).
Ako nám povedal Ján Balún atmosféra bola
vynikajúca, vyšlo aj počasie a nebyť menších zdravotných problémov mohli sme dosiahnuť aj lepšie
výsledky. Ďakujeme aj mestu, že nás aj v tomto roku
podporilo, aby sme mohli absolvovať toto podujatie.
Najlepší výsledok z našich dosiahol V. Fonfer.

Tvorí sa nové volejbalové družstvo
Novým trénerom basketbalistiek po odchode Mariána Miku
sa stal Michal Masnica a my sme
ho požiadali, aby nám zhodnotil
doterajšie vystúpenie volejbalistiek v prvej časti súťaže?
Po odchode trénera sa zmenil spôsob práce s družstvom.
Trénujeme družstvo junioriek
a zároveň sa snažíme venovať aj
mladším dievčatám. Museli sme
prejsť na dva tréningy v týždni
a tak musíme veľa vecí riešiť priamo počas zápasov. Veľkou výhodou však je, že väčšina dievčat
z tímu sú študentkami Gymnázia
v Tvrdošíne a túto súťaž môžu
hrať aj v budúcom roku.
Zatiaľ stále hľadáme spôsob
hry, ktorý by družstvu vyhovoval. Skúšame rôzne varianty a to
sa prejavilo aj na doterajších zápasoch. Aj keď dievčatá zatiaľ ešte
nevyhrali, v posledných zápasoch
držali krok so súperom a zápasy
už boli už vyrovnanejšie.
Majstrovstvá stredoslovenského regiónu - staršie kadetky
1. trieda
Výsledky volejbalistiek: Tvrdošín - Žilina A 0:3 ( -20,-18,-20),
Tvrdošín - Žilina A 1:3 (-15,17,-

Horný rad zľava: Romana Reháková, Kornélia
Socháňová, Lenka Obtulovičová, Zuzana Ondrejáková, Mária Vicenová, Timea Jančeková, tréner- Mgr. Marián Masnica. Dolný rad zľava: Petra
Planietová, Tatiana Mišicová, Natália Kováčová,
Denisa Kuchťáková, Nikola Franková
21,-22), Čadca - Tvrdošín 3:0
(18,14,14), Čadca - Tvrdošín 3:0
(17,23,24), Tvrdošín - Novoť
2:3 (-25,22,-21,18,-7), Tvrdošín
- Novoť 0:3 (-12,-21,-23), Žilina

- Tvrdošín 3:0 (7,19,19), VA Žilina - Tvrdošín 3:0 (19,9,14), Lip.
Hrádok - Tvrdošín 3:0 (11,12,7),
Lip. Hrádok - Tvrdošín 3:0
(20,13,13)
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