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Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok
Vážení spoluobčania,
v rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta
prišiel čas Vianoc, najkrajších sviatkov roka,
keď si ľudstvo pripomína a oslavuje príchod
Božieho dieťaťa, Spasiteľa ako symbol zrodu a nového začiatku.
V každom z nás už od
detstva evokuje nádherné a radostné chvíle
obdaruvávania sa,
harmónie, lásky
a pohody domova s pocitmi istoty, ochrany a bezpečia.
V atmosfére Vianoc cítime oveľa viac
ako inokedy pocit vzájomnej spolupatričnosti,
náklonnosť svojich najbližších, ale i svojho okolia.
Verím, že sa poschádzame
pri stoloch so sviatočnými a tradičnými jedlami
a vyzdobenom stromčeku, pod ktorým budú men-

šie či väčšie prekvapenia.
K našim Vianociam patrí
aj dodržiavanie zvykov našich
predkov a všetci vieme, že bez
tradícií nie sú Vianoce tými
pravými, preto v príjemnom
teple domova budú iste znieť
aj vianočné koledy a modlitby.
S pocitom
vďačnosti za
všetko, čo
sme prežili,
za

všetko, čo
nám priniesol materiálne
i v našom myslení, čo nás posunulo ďalej, poďakujeme už
míňajúcemu sa roku a priať si
budeme nielen pre svoje rodiny, ale pre celé mesto, aby sa
nám tu dobre žilo, aby pocit
spolupatričnosti rezonoval vo
všetkých nás.
Vianočné sviatky plné lás-

kavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti máme
zafixované my starší a toto posolstvo odovzdávajme našim
deťom, vnúčatám, aby pretrvali aj v ďalších generáciách.
Lebo človek nepotrebuje k životu len najnovšie výdobytky
vedy a technického pokroku,
ale ukazuje sa, že najviac potrebuje práve lásku, dobrotivosť, pochopenie a vľúdnosť.
Pomoc je ďalší rozmer vianočných sviatkov. Dôležitý je
pocit, že máte v blízkosti ľudí,
ktorí vám rozumejú, vedia,
a najmä chcú pomôcť. Vieme,
že sú medzi nami i sociálne
slabší občania, ktorí potrebujú
podporu ostatných, a to nielen
v čase Vianoc. Každý z nás je
obdarený schopnosťami, ktoré
nás predurčujú pomáhať slabším, preto neváhajme a ponúknime pomocnú ruku všetkým,
ktorí to potrebujú. Prajem
vám, aby ste prežili sviatky
plné pohody a radosti v kruhu
svojich blízkych. Zvlášť chcem
pozdraviť našich chorých spoluobčanov i tých, ktorý odišli

za prácou do cudziny, a nemôžu sviatočné chvíle prežívať spoločne, prejaviť účasť
tým, ktorí stratili v tomto
roku svojich blízkych.
Do nového roka vám prajem, aby sa splnili všetky
vaše priania, očakávania
a predsavzatia. Nech budúci
rok je lepší ako odchádzajúci, aby sme si navzájom dávali veľa podpory, povzbudenia, vďaky. Veď každý nový
deň je príležitosťou urobiť
niečo pozitívne pre svoje
okolie slovami aj činmi. Želám vám veľa psychických
a fyzických síl zvládať aj
tie nepriaznivejšie situácie
života, aby ste sa nikdy nevzdali pri plnení vlastných
snov.
Dovoľte mi, vážení občania, aby som vám zaželal vo
svojom i v mene pracovníkov
mestského úradu i poslancov
mestského zastupiteľstva
radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov
a úspešný nový rok.
Váš primátor

Predvianočné stretnutie v duchu úcty a poďakovania
Od začiatku 90-tych rokov, teda už 24-krát pripravilo mesto predvianočné stretnutie pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov pod názvom Sviatok
príbuznosti. Názov vystihuje zámer vedenia mesta
– prehĺbiť pocit spolupatričnosti všetkých občanov,
poďakovať sa za prácu, ktorú vykonali v prospech
mesta formou spoločenského podujatia a darčeka.

Stretnutie, na ktoré vedenie mesta dokáže každoročne
z mestského rozpočtu vyčleniť
financie, je zámerne organizované v predvianočnom čase.
Stalo sa tradíciou v období,
keď máme k sebe v duchu kres-

ťanských tradícií bližšie, keď
láska šťastie, porozumenie nie
sú len prázdnymi slovami, ale
pretavujú sa do reálneho života. I tento rok, napriek veľkým
investičným akciám, ktoré
(Pokračovanie na 2. str.)

Koncert bol nezabudnuteľným zážitkom
Vďaka iniciatíve primátora I. Šašku v spolupráci
s Farským úradom sa konal prvý koncert Lucie Bílé
v Tvrdošíne.
Posledný novembrový
pondelok bol pre naše mesto
výnimočný. Kostolom sv.
Trojice sa niesli tóny vianočných melódií v podaní uznávanej českej slávice Lucie
Bílej so zborom a orchestrom
pod vedením Petra Maláska.
Koncert Bíle Vánoce Lucie Bílé bol tohtoročným
prvým vianočným predstavením Lucie. Orchester, zbor
i samotná speváčka síce potrebovali na prípravu o pár
minút viac, o to lepší však

bol divácky zážitok. Lucka si
okamžite ako vstúpila, získala

srdce každého, nielen svojím
hlasom, no predovšetkým
pokorným vystupovaním
a charizmou, ktorá z nej
vyžarovala. Počas celého
koncertu rozdávala úsmevy
na všetky strany a o právoplatnosti ocenení, ktoré počas svojej kariéry získala,
presvedčila silou a zároveň
jemnosťou svojho hlasu.
Koncert si prišli vychutnať
domáci, ale aj ľudia zo širokého okolia. „Koncert bol
úžasný. Bol to veľký zážitok
vidieť Luciu naživo spievať.
Piesne spievala tak precítene
a dokonale, až z toho behal
(Pokračovanie na 2. str.)
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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

Dobrý Bože, ďakujem Ti za to, že si ma tak úžasne vytvoril. Môžem v sebe rozozvučať pieseň milovania. Ďakujem
Ti, že si poslal svojho Syna, aby mi pomohol odstraňovať
sebectvo. Pane, koľko ho je a v koľkých mnohorakých
odtieňoch... Pomáhaj mi v Duchu Svätom proti sebectvu.
V tejto chvíli ticha, Ťa, Bože, prosím za rodiny v Tvrdošíne, aby si uvedomili, že od každého člena rodiny závisí
pieseň lásky. Aby si naše rodiny uvedomili, že Ty, Kriste
si pomocník proti sebectvu a k milovaniu. Daj, nech Ťa
naše rodiny hľadajú!
Július Chalupa

Náš tohtoročný Mikuláš

Mesto pripravilo aj tento rok celomestskú akciu, na ktorú sa
tešia nielen najmenšie deti, o čom svedčilo zaplnené Trojičné
námestie. Po kultúrnom programe sa prítomným prihovoril
primátor I. Šaško. Symbolicky rozsvietil vianočný stromček
na námestí a vianočnú výzdobu v celom meste. Na svoje si
prišli všetci, v dobrej nálade deti odchádzali s balíčkami a
dospelým boli podávané vianočné koláčiky a punč.

Oznámenie

Vedenie mesta oznamuje občanom, že vianočný príspevok 65 a viacročným dôchodcom, nepracujúcim invalidným dôchodcom, deťom ZŤP bude vyplácaný v priestoroch
kultúrneho strediska v Medvedzí na prízemí od 15. do 19.
decembra 2014 v čase od 800 do 1500.
Tento rok ich čaká milé prekvapenie. Finančný darček
bol zvýšený pre každého na sumu 30 eur. Toto zvýšenie
navrhol primátor a odsúhlasený bol mestským zastupiteľstvom. I keď mnohí občania si na tento finančný príspevok
už zvykli, treba pripomenúť, že nejde o povinnosť, ale prejav úcty k občanom, ktorí svojou prácou zveľaďujú mesto
a nechávajú za sebou hodnoty. V záujme vedenia mesta je
aspoň takouto čiastkou pomôcť finančne slabším obyvateľom počas najkrajších sviatkov roka, ktoré sa spájajú s
nezištným obdarovaním.
Invalidní dôchodcovia musia predložiť aktuálne rozhodnutie o invalidnom dôchodku. Zároveň oznamujeme,
že na tomto istom mieste a v tom istom čase sa budú vydávať vecné darčeky tým, ktorí sa nemohli zúčastniť Sviatku
príbuznosti.

Pozvanie
Spoločne privítajme Nový rok 2015
1. januára 2015 o 1700
na Trojičnom námestí,

kde nebude chýbať mestský ohňostroj a kultúrny program
Na Skalke nad Medvedzím
Nový rok privítame 31. decembra o polnoci
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sluhu na tom, že za takú krátku
dobu dokázal zrealizovať toto
dielo má manažment firmy,
pretože dokázal organizovať
práce na stavbe tak, že tam
denne pracovalo aj vyše 50
ľudí z rôznych profesií - mu-

o verejnom obstarávaní bude
schopný toto dielo zrealizovať
podľa časového harmonogramu. Tiež sme mali obavy, či sa
dá za veľmi krátky čas stihnúť
zrekonštruovať taký veľký objem stavebných prác, ako to

bolo naprojektované. Dnes
môžeme konštatovať, aj keď
je celý mesiac na dokončenie,
že sa nám to podarilo,“ hovorí
primátor.
V súčasnosti sa dokončievajú posledné podlažia. Kladú
sa podlahové krytiny, koberce, bude dovezený aj nábytok
a po jednotlivých podlažiach
sa budú dokončievať práce pri
inštalovaní zariadení a niektoré stavebné práce. Pokračuje
sa obkladmi stien, dokončuje
sa kuchyňa, osádzajú sa tam
zariaďovacie predmety, ktoré
sú potrebné ku vybaveniu kuchyne. Robí sa fitness v suteréne, dokončievajú sa aj práce
v technickom zázemí, odskúšava sa, či funguje kúrenie,
vzduchotechnika elektroinštalácia a ďalšie. Prebieha to
v režime skúšobnej prevádzky
a súbežne s tým pokračujú ostatné doplňovacie práce. V závere budú kladené dlažby vo
vestibule.
„Okrem kontroly stavebných prác je potrebné podávať
mesačné správy o postupe realizácie na Spoločný technický
sekretariát do Krakowa. Projekt nie je kontrolovaný len
našou skupinou a pracovným

(Dokončenie z 1. str.)
sa realizovali v meste, a dá sa
povedať, napätom rozpočte,
nebola tradícia prerušená. Je
odpoveďou, že primátor mesta
si váži seniorov, ale aj zdravotne postihnutých občanov, ktorí
počas svojho života odviedli
kus statočnej práce. Stretnutie
približne 1 200 občanov s pohostením i hodnotnými darčekmi bolo umocnené vystúpením
detí CVČ, pedagógov ZUŠ a
pekným, energickým vystúpením známej slovenskej speváčky Marcely Laiferovej. Stretnutie s priateľmi vo vynikajúcej
atmosfére, spoločné priania,
aby v našich rodinách vládlo
srdečné ovzdušie preteplené
vďačnosťou najbližších, najdrahších, aby nás sprevádzali
pokoj, vzájomné porozumenie,
ohľaduplnosť, láska a úcta, bolo
ukončené spoločnou piesňou.
Keď zo stoviek hrdiel v športovej hale zaznela pieseň Tichá
noc, akoby sa priblížila sviatočná atmosféra Vianoc, ktorú si
každý niesol do svojho domova.

Hovorí sa, že najskôr musíš niečo dať, aby si mohol
niečo dostať, lebo ide o spätnú väzbu.

sa stretávame v tomto predvianočnom období my, skôr
narodení i zdravotne postihnutí občania, kedy viac ako

Túto myšlienku jasne vyjadrujú slová poďakovania
seniorov, ktoré tlmočila primátorovi na predvianočnom
stretnutí Valéria Klimčíková:
„Je prekrásnou tradíciou
v našom meste, že už 24 rokov

inokedy otvárame svoje srdcia, aby sme rozdávali radosť,
lásku, štedrosť. Tento náš deň
nazývame Sviatok príbuznosti. Veď ako aj nie. Postretávame sa tu so svojimi priateľmi,
príbuznými a vo vynikajúcej

Do konca decembra bude vydané kolaudačné rozhodnutie pre projekt rekonštrukcie ciest, chodníkov
a parkovacích plôch z cezhraničnej spolupráce.

zdroje, je stavba ukončená.
V súčasnosti prebiehajú procesy sumarizácie, kontroly, súladu
geotického zamerania a projektovej dokumentácie.
Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom

Hotel Limba, ktorý sa v 70. rokoch staval tri roky by
mal byť onedlho sprístupnený občanom nášho mesta.
Mesto odovzdalo objekt
bývalého hotela Limby dodávateľovi stavby koncom
apríla a od mája sa tu začalo intenzívne pracovať. Veľkú zá-

rári, vodári, inštalatéri a ďalší.
„Keď sme podpisovali zmluvu s dodávateľom o poskytnutí finančných prostriedkov,
išli sme aj my do veľkého rizika, či ten dodávateľ, ktorý
bol vysúťažený podľa zákona

tímom, ktorý je na túto stavbu
poverený, ale máme aj kontrolu od Národného kontrolóra
v Bratislave, zo spoločného
technického sekretariátu Krakowa (STS), a tiež musíme kon-

dodávateľa stavby, ktorý bol
vysúťažený v zmysle procesu
verejného obstarávania. Ich
dodávateľ sa dostal do konkurzu a skrachoval. Zastavili sa
práce a naše mesto ako vedúci

trolovať prácu nášho partnera,
keďže sme vedúcim partnerom
v tomto projekte,“ pokračuje
zástupkyňa primátora.
Súbežne s rekonštrukciou
objektu nášho hotela prebiehal
aj projekt v partnerskej gmine
Kościelisko.
Tí ho nedokončia v plánovanom termíne. Na rozdiel od
nás mali problémy pri výbere

partner žiadal dotknuté inštitúcie v Krakowe a Warszawe
o predĺženie termínu ukončenia stavebných prác do konca
septembra 2015.
I tento príklad nasvedčuje tomu, že nie vždy sa dejú
veci podľa plánov a my dnes
môžeme zhodnotiť a oceniť
primátorove nápady, myšlienky i gestorstvo nad projektmi.

Pred očami verejnosti sú
skryté hodiny a hodiny práce
nielen cez týždeň, ale aj cez
víkendy, aby sa predišlo možným problémom, pretože projekty z eurofondov nie sú jednoduché. Zmluvné podmienky
sú prísne nastavené, musia sa
dodržiavať a hľadať riešenia
na plánovanú realizáciu i spôsoby riešenia, aby sa napĺňali
ďalšie roky.
Stavebné práce by mali byť
ukončené do konca roka a administratívne v januári. Musia
byť zdokladované, zdokumentované revíznymi správami,
rôznymi certifikátmi, dodávkami, musí prebehnúť proces
kontroly zhodnotenia dokladovania, preberacie konania,
kolaudačné rozhodnutie.
Dátum spustenia prevádzky
hotela bude určený po splnení
všetkých potrebných náležitostí
vyplývajúcich zo zmluvy o nenávratný finančný príspevok.
Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym
rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika
2007-2013.

atmosfére, priblížime si život
z našej mladosti.
Stretávame sa tu pod rozžiareným vianočným stromčekom,
ktorý symbolizuje príchod najkrajších sviatkov roka – vianočných a narodenie nášho
Mesiáša, a o to je to radostnejšie. A preto Vám prajeme, aby
ste ich prežili v šťastí a radosti.
Aby v rodine zavládlo srdečné
ovzdušie preteplené vďačnosťou vašich najbližších, najdrahších. Aby ste sa cítili šťastne
a spokojne. Aby ste pod vianočným stromčekom našli tie
najvzácnejšie dary: pokoj, vzájomné porozumenie, ohľaduplnosť, lásku a úctu tých, ktorým
ste darovali život, a ktorých ste
pre život aj dobre pripravili.
Prajeme Vám, aby ste pod vianočným stromčekom našli ten
najvzácnejší dar - dobré zdravie do ďalších rokov, ktoré sú
pred Vami.
Primátor mesta si váži nás
starších, ale aj zdravotne postihnutých občanov, ktorí počas
svojho života odviedli kus sta-

točnej práce, a preto nezabúda, ale každoročne pripravuje
pre nás takéto milé posedenia
s pohostením i hodnotnými darčekmi, na ktoré vie zabezpečiť
financie. Sme hrdí na to, že
môžeme dnes takto slávnostne
poďakovať mu za všetko dobré
a krásne, že svojimi aktivitami zmenil naše mesto do šírky
a krásy a úspešne ho vedie cez
svoju prácu, ktorá je pre nás
všetkých príkladom. Sú to nespočítateľné aktivity, ktoré sa
tu všetky ani nedajú vymenovať. Sú dielom človeka, ktorému
možno dať prívlastok – obetavý,
rozvážny, múdry, ktorého nám
závidia aj iné obce.
Vážený pán primátor,
už niekoľko desiatok rokov vás
volíme, aby ste stáli na čele
nášho mesta, pretože Vám dôverujeme a doteraz ste našu dôveru nesklamali. Nielen nás ste
vždy presvedčili, ale aj občanov
Oravy a Slovenska, keď vás
zvolili aj do vyšších orgánov.
Mať takéto vysoké funkcie nie
je jednoduché a častokrát je to

na úkor osobného a rodinného
voľna. To, že táto vaša práca
má zmysel je vidieť v našom
meste, vidíme to aj my dôchodcovia, ktorým maximálne vychádzate v ústrety, podporujete
naše aktivity, poskytujete nám
aj služby pre oddych a regeneráciu, nezabúdate ani na bezvládnych a osamotených, o ktorých sa starajú opatrovateľky,
a ktorým sa denne dováža teplá
strava. Ste skutočne človekom,
ktorého si hlboko vážime, a nielen my, ktorí sme sa tu stretli na
vaše pozvanie. Ďakujeme vám
za váš kladný prístup k ľuďom,
k práci, za obetavosť, zanietenosť a dôverujeme vám. Ďakujeme vám za všetko, čo ste pre
nás a pre naše mesto urobili
a robíte.
Prajem vám v mene všetkých
veľa síl, elánu, trpezlivosti
a hlavne pevné zdravie do ďalších vašich rokov.
Ako skromný znak poďakovania, prijmite od nás kyticu
živých kvetov s kyticou živých
slov poďakovania.“

16 162 m2 asfaltovej plochy, 524
m2 zámkovej dlažby – plocha pri
bytovom dome č. 46, dokončievali sa chodníky v rámci celého
sídliska.
* * *
Dopravná situácia sa po rekonštrukcii ciest na sídlisku
Medvedzie i v Krásnej Hôrke
výrazne zmenila. Ako ju vnímajú
obyvatelia, sme sa opýtali priamo
ich. „My si túto rekonštrukciu veľmi pochvaľujeme. Bola urobená
rýchlo a kvalitne. Robotníci pracovali každý deň, keď bolo treba
aj v nedeľu. Konečne sa normálne dostaneme ku garáži bez toho,
aby sme sa vyhýbali každej jame a
parkovať nemusíme na tráve, keď
nám urobili poriadne parkovisko.
Aj s manželkou sme maximálne
spokojní s tým, ako vedenie mesta pristupuje k riešeniu takýchto
dôležitých projektov,“ povedali
manželia Skurčákovci, majitelia
garáže pri ceste smerom do Krásnej Hôrky. Pani Gabriela Kyselová oceňuje zvýšenie bezpečnosti:
„Tie chodníky boli cez zimu nebezpečné. Mala som problém ráno
zájsť na autobusovú zastávku, keď
to tu všetko pomrzlo. Bála som sa,
aby som si nezlomila nohu. Teraz
je to už všetko rovné a voda nemá

kde stáť a zamrznúť. Do práce sa
tak dostanem rýchlejšie.“ Pani Valéria Čičmanová chodí do obchodu
aj za deťmi po novom: „Nebývam
síce priamo na ulici, kde sa robil
nový asfalt, každý deň však tadiaľ
chodím na nákupy a za deťmi. Som
dôchodca, a predsa, už sa mi ťažšie chodilo, keď boli po ceste samé
jamy. Aj Medvedzie sa pekne porobilo. Veľmi sa mi to páči a som
spokojná. Pán primátor to dobre
vymyslel.“ Peter Gabarík vyzdvihol rýchlosť prác: „Zmenu dopravnej situácie po rekonštrukcii

vnímam pozitívne, na niektorých
križovatkách síce ešte treba osadiť dopravné značenie kvôli prehľadnosti na ceste, ale verím, že
aj to sa zrealizuje. Rekonštrukčné
práce prebehli pomerne rýchlo
, vzhľadom na podmienky ročného obdobia. Chodníky i cesty
vyzerajú estetickejšie, po starých
sa už chodilo veľmi zle.“ Pán Ján
Rada si myslí, že: „Cesty sa urobili ku všeobecnej spokojnosti ako
chodcov, tak aj vodičov. V situácii,
v akej boli cesty, sa práce urobili
naozaj rýchlo.“

Predvianočné stretnutie v duchu úcty a poďakovania

Dobrá spolupráca a organizácia prác priniesla želané výsledky

Ako sme vás
informovali, na
sídlisku Medvedzie bolo vyfrézovaných takmer 25 700 m 2
ciest, ktoré boli pokryté vyrovnávajúcim a podkladovým asfaltovým krytom, položených bolo
cca 7 700 m obrubníkov a upravených takmer 10 600 m2 priľahlých
priestorov, upravených 87 cestných kanalizačných príklopov,
cca 1600 m2 dlažby na chodníky.
Tým bola ukončená plánovaná časť stavebných prác. Keďže
každý projekt financovaný z eurofondov musí prejsť procesom
verejného obstarávania, boli v
tomto prípade dosiahnuté úspory.
Vďaka intervenciám primátora I.
Šašku a wójta B. Pitońa a ich rokovaniam v Krakowe a Warszawe sa
vrátili tieto úspory do nášho mesta
a okamžite boli preinvestované do
ďalších metrov chodníkov a parkovacích miest. Uskutočniť sa to
mohlo len preto, že mesto v priebehu jedného mesiaca dokázalo
zabezpečiťvšetky prípravné podklady a dokumentáciu so záväz-

kom ukončenia prác do decembra
tohto roku. Táto investícia z úspor
predstavuje prínos pre mesto vo
výške 460 tisíc eur.
Ako nás informoval primátor

a jeho zástupkyňa, obavy mali
z krátkosti času na realizáciu a poveternostných podmienok, pretože
pri teplote 0o C – 5o C nie je možné
klásť asfalt.
Tým, že bola maximálne efektívne využitá technika a ľudské

v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007-2013.
Rozsah v ykonaných prác
z úspor po verejnom obstarávaní: 2236 m cestných obrubníkov,
2 620 m záhonových obrubníkov,

Koncert bol nezabudnuteľným zážitkom
(Dokončenie z 1. str.)
mráz po chrbte, no napriek
tomu pôsobila pokorne a veľmi jemne. Počas koncertu a
dokonca aj po ňom som mala v
sebe neopísateľný pocit. Skladám poklonu nielen Lucii, ale
aj zboru, kapele a klaviristovi.
Jednoducho skvelý kultúrny
zážitok, ktorý v budúcnosti
určite zopakujem,“ povedala
Evka Kubalová, ktorá si prišla
koncert vychutnať z Krivej.
Talent Lucie oslovil aj Zuzku
Štiptovú z Tvrdošína: „Aj keď

som tvorbu Lucky Bílej veľmi
nesledovala, okamžite, ako
som sa dozvedela o jej koncerte v našom meste, chcela
som sa ho zúčastniť. A urobila
som veľmi dobre. Vystúpenie
tak skvelej speváčky, v ktorej
sa spája neuveriteľný talent,
dobro, pokora, ľudskosť a
krása, umocnené atmosférou
nášho kostola, vo mne zanechalo zážitok, na ktorý budem
spomínať do konca svojho života. Ďakujem, že jej vystúpenie bolo práve v našom meste.“
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S dôverou voličov naďalej vedie naše mesto Výsledky komunálnych volieb
Povolebný rozhovor s primátorom Ivanom Šaškom

Pán primátor, gratulujeme
k vášmu opätovnému zvoleniu do čela mesta. Výsledky
volieb potvrdili, že občania
smer, ktorým vediete mesto
schvaľujú a podporujú.
Chcem sa všetkým spoluobčanom poďakovať za dôveru,
ktorú mi dlhodobo prejavujú.
A dnes môžem opäť zopakovať moje zásadné krédo.
Vždy som mal pred sebou cieľ
– urobiť všetko pre dobro mesta, pre dobro každého občana.
Naďalej chcem pokračovať
v konštruktívnej práci, ktorá
prinesie nášmu mestu rozvoj
a prosperitu.
Za dobrú prácu v uplynulom
volebnom období sa chcem poďakovať poslancom mestského
zastupiteľstva, ktorí pochopili,
že v komunálnej politike je špecifická situácia. Ak chce mesto
napredovať, musia všetci ťahať
za jeden povraz. Tu neexistujú
stranícke tričká a vylučujú sa
osobné ambície jednotlivcov.
Len spoločnými silami sa dá
dôjsť k želanému cieľu. Pri
hodnotení tohto obdobia môžem povedať, že naše ciele sa
nám podarilo nielen naplniť,
ale sme ich prekročili, o čom
svedčí finančný prínos z eurofondov a iných zdrojov pre
naše mesto takmer vo výške 11
mil.480 tisíc eur.
Počas týchto volieb ste
získali nielen v Tvrdošíne,
ale aj v rámci celej Oravy
zo všetkých kandidátov na
poslancov, starostov i primátorov najväčší počet hlasov.
Môžeme spomenúť najväčšie
mesto Oravy Dolný Kubín.
Hoci má raz toľko obyvateľov, dostali ste od svojich
voličov o 205 hlasov viac ako
primátor v tomto meste.
Sú to štatistické čísla, ktoré
potešia. Absolvoval som viacero úspešných volieb, nielen
na primátora či volieb do Žilinského kraja, kde som bol
najmä vďaka občanom nášho
mesta od vzniku samosprávnych krajov za každým zvolený za poslanca /4x/ a kde tam
pôsobím doteraz len preto, aby
som obhajoval záujmy nášho
mesta. Boli to ale aj úspešné
voľby v roku 2006 za poslanca
NR SR, kde som hájil záujmy
Slovenska 4 roky, či voľby do

NR SR v roku 2010, kde som
získal mandát na ustanovujúce zasadnutie NR SR a zároveň
ako prvý náhradník poslanca
NR SR, sú skutočnosti, ktoré
ma dostatočne obrnili proti
rôznym podrazom predvolebných kampaní, ktoré boli práve
v týchto komunálnych voľbách
už toho najvyššieho zrna.
Rozhodli ste sa kandidovať a výsledky volieb potvrdili, že ste sa rozhodli
správne.
Keď som sa rozhodoval o
tom, či budem opätovne kandidovať za primátora, samozrejme som čakal, kto sa objaví
na kandidátke, resp. kto bude
mať odvahu sa postaviť na čelo
nášho mesta. Niekoľko dní
pred voľbami mi redaktorka
istého denníka položila okrem
iného aj doplňujúcu otázku,
že prečo som sa rozhodol znova kandidovať na primátora.
Stručne som jej odpovedal, že
iba preto, že sa do volieb primátora Tvrdošína neprihlásil
žiadny dôstojný protikandidát.
Tiež som jej doplnil, že pre budúcnosť som odhodlaný dôstojného kandidáta pripraviť.
Pokiaľ ide o kandidátov, resp.
potom už iba jedného, sa nemienim osobitne vyjadrovať, aj
keď musím jednou vetou doplniť, že títo ešte nedorástli na to,
aby takúto zodpovednú pozíciu
v našom meste mohli vykonávať. Musím však doplniť, že v
našom meste poznám desiatky
oveľa lepších kandidátov, ktorí
by na to mohli mať a ktorí by
mohli viesť naše mesto, avšak
na takúto zodpovednú úlohu
sa musia náležite pripravovať, a to hlavne poznaním potrieb nášho mesta a následnou
prácou.
Pokiaľ ide o rozhodnutie občanov mesta v týchto
voľbách, tak voľby ako hodnotovú podstatu vnímam so
zmiešanými pocitmi. V prvom
rade sa chcem však úprimne
poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí mi dali svoj hlas
a zároveň im sľúbiť, že sa budem snažiť ich nesklamať. Tých
ostatných, no najmä z tých
ešte niektorých, ktorí sa každé
štyri roky snažia o tzv. zmenu
vlastne iba ľutujem, ale aj tak
im želám väčší pokoj na duši,

aby z toho všetkého nebodaj aj
neochoreli.
Ako s odstupom času vnímate volebnú kampaň?
Musím priznať, že som
značne podcenil túto predvolebnú kampaň, pretože som si
myslel, že práca a jej výsledky
je tá najlepšia kampaň. Zistil
som však, že pre viacerých
občanov to nestačilo, ba naopak, tí sa znížili na roznášanie
rôznych nechutných a ponižujúcich anonymov, znížili sa na
rôzne aktivity, ktorými ponižovali občanov nášho mesta,
na zabránenie dokončenia
domu smútku v Medvedzí, na
zabránenie výstavby pumpy
pri Tescu, ale aj na zneváženie
významu rekonštrukcie ciest,
chodníkov a parkovísk sídliska
Medvedzie. Boli to tí istí, ktorí
sa dlhodobo pokúšali o zastavenie rekonštrukcie bývalej
Limby, či mnohé ďalšie aktivity niektorých tzv. občanov
podporujúcich protizákonné
konanie štatutárov družstva
PD Žiarec, ale aj ďalšie aktivity, ktorými sa snažili presvedčiť aj mnohých slušných
ľudí rôznymi zavádzajúcimi a
nepravdivými informáciami aj
pred kostolom boli skutočnosti, ktoré sprevádzali túto nechutnú predvolebnú kampaň.
Tieto, ale aj všetky predchádzajúce výsledky volieb
som vždy prijímal s pokorou,
a najmä s vedomím záväzkov
k svojim voličom.
Potešili ma však rôzne blahoprajné esemesky, maily, ale
aj veľké množstvo telefonátov
od priateľov a známych z celého Slovenska, ale aj od Tvrdošínčanov, ktorí sú vo svete a z
rôznych dôvodov nemohli prísť
voliť. Všetci vyjadrovali z výsledkov volieb radosť, ale tiež
to, že väčšina občanov mesta nedovolila ovládnuť mesto
skupine ľudí, ktorá každé štyri roky organizuje tzv. zmenu
v kancelárii na družstve len
preto, aby Oravice odovzdali
Vitanovej, aby zrušili gymnázium, aby okres odovzdali do
Trstenej, aby majetok urbáru si
rozobrali štatutári družstva so
svojimi najbližšími, aby areál
technických služieb si zobrala
istá firma, ktorá má tam svoje
aktivity a mnoho ďalších ne-

kalých záujmov na úkor nášho
mesta.
S akými predsavzatiami
vstupujete do tohto volebného
obdobia?
Uvedomujem si, že pred
nami je veľa práce a mojou snahou je zlepšovať a hľadať spôsoby, aby sa nám v meste žilo
lepšie. Tí, ktorí poznali naše
mesto pred tridsiatimi rokmi
i tí, ktorí tu prichádzajú ako
turisti, vedia oceniť, čo sme tu
urobili. Dosiahli, sme, že máme
najnižšie dane na Slovensku,
najnižšie poplatky za odvoz odpadu nielen v rámci Oravy, ale
aj v rámci Slovenska, že máme
najnižšie poplatky za cintorínske služby, najkrajšie sídlisko
na Slovensku, že sme si za toto
obdobie dovolili realizovať či
postaviť také zariadenia, ktoré
si nedovolili nikde na okolí. Stačí len ísť a porovnať si za to isté
obdobie, čo urobili aspoň naši
susedia, ktorí v minulosti boli
ďaleko pred nami, či už to bola
Trstená, ale aj Nižná, kde dnes
si myslím, že situácia sa vyvinula v náš prospech. V takomto
trende chcem ďalej pokračovať.
Máme dobre postavený rozpočet a budeme sa usilovať o získanie financií, najmä z eurofondov. Všetky svoje sily budem
i naďalej venovať nášmu mestu
a pokračovať v práci, ktorá
ma napĺňa a zároveň prináša
nášmu mestu úžitok.
Vážim si všetkých, ktorí mi
v týchto voľbách dali svoj hlas,
pretože si myslím, že sa rozhodli správne a môžu byť spokojní aj preto, že nedopustím,
aby sa krivdilo nášmu mestu,
že nedopustím, aby sa tým, čo
stáli v pozadí tejto špinavej volebnej kampane, podarilo to,
čo mali v úmysloch a tí čo boli
uvedení do omylu, budem sa
snažiť ich presvedčiť aj o tom,
že Tvrdošín si zaslúži lepších
protikandidátov na primátora,
ako boli aj v týchto voľbách.
Opakovane sa chcem aj
touto cestou poďakovať všetk ým, ktorí ma podporili a
určite to opakovane urobím
ešte viackrát pri rôznych príležitostiach, a najmä stretnutiach s občanmi, čo býva vždy
najúprimnejšie nielen ľudským
stiskom rúk, ale aj priamym
pohľadom do očí.

Jedno z tých vrúcnych, a najmä úprimných poďakovaní
Vážený pán primátor,
chcem sa vám poďakovať
v mene niekoľkých občanov
z bytovky č. 36.
Dokázali ste, ako primátor,
zveľadiť naše krásne mesto
do vysokej úrovne, ako i
naše Oravice. Vašou zásluhou vznikli zdravé kúpele v
nádhernom horskom prostredí, ktoré nám prinášajú veľký
úžitok pre naše zdravie, ako
i určitý prínos do pokladne
nášho mesta.
Konali ste hneď, keď bola
objavená termálna voda Oraviciach vhodná na kúpele.
Ani minútu ste nezanedbali,
využili svoje schopnosti a
postavili kúpaliská. Horúcu
vodu vyvierajúcu priamo zo
zeme ste vedeli zužitkovať. S
týmto sme sa dostali i my do
popredia. Dokázali ste, aby sa
o našej krásnej oravskej prírode dozvedelo celé naše Slovensko, ako i zahraničie, aby
k nám na Oravu prichádzali
dovolenkári aj s ich priateľmi
nadýchať sa čerstvého vzduchu a napiť sa dobrej a čistej
horskej vodičky z potôčika, či
studničky v Oraviciach.
Hnevá nás, keď sú medzi
nami ľudia, ktorí sa nepoze-

rajú na to, aby sa nám lepšie
žilo a boli radi, že máme tak
krásne prostredie.
A preto, keď som išla som
z Tesca a vypočula si rozhovor medzi dvoma ženami,
okamžite do mňa vošla veľká
zlosť. Jedna hovorí: „Pozri,
ako sa všade robí, aj v sobotu.“ Tá druhá jej odpovedala:
„No, a ty nevieš, že idú voľby? Dobre sa mu sedí na tej
stoličke, ťažko by sa opúšťala. Ešte nemá dosť?“
Otočila som sa a povedala
im: „Čo by ste chceli vlastne
vy ? Chodiť po blate, alebo
takého primátora, čo nič nerobí? Takého, akí boli pred
ním na úrade? Sedeli u Obtuloviča a brali zadarmo peniaze. Nič pre spoluobčanov Tvrdošína a sídliska Medvedzie
neurobili. Len ak pre seba.“
Keď som to povedala, ostalo hneď ticho. Vy nevidíte,
koľko ten človek urobil pre
Tvrdošín a pre všetkých spoluobčanov a ešte ten prísun
peňazí do mesta. Jemu záleží
na ľuďoch, aby bola spokojnosť v rodinách a tiež krásnela naša Orava. Ak vás to
mrzí, že nechodíte po blate,
tak choďte na dedinu, kde je

blato a smrdí hnoj a močovka.
Tam potom asi budete spokojné. My naopak dávame veľkú
úctu a vďaku nášmu pánovi
primátorovi a ďakujeme mu
srdečne za všetko. Radi by
sme vyzdvihli, že táto práca sa nedá urobiť mávnutím
ruky. Treba vedieť všetko
zariadiť. Všetko s rozumom,
aby to dotiahol do konca a
bolo to spravené. Náš pán
primátor vždy, keď niečo začne, aj to dokončí. Teraz zase
máme Limbu, ktorú treba dať
do poriadku. Vidíme, ako sa
na nej pracuje.
Blízko máme obchody
Lidl a Tesco, kde si môžeme
všetko kúpiť a nemusíme
chodiť ako kedysi do Kubína a iných miest pre nejaké
veci, čo kedysi na Orave neboli. Dnes máme všetko tu.
Máme všetky úrady pod nosom, nemusíme chodiť ako
kedysi do Kubína, Bystrice a
podobne. Dokonca je tu i katastrálny úrad. Za toto všetko
môžeme poďakovať nášmu
pánovi primátorovi preto, že
toto samé nepadlo do lona.
Bolo to treba vybaviť a všade
všetko odôvodňovať, aby to
bolo všetko pokope, všetky

úrady, všetko pre občanov
Tvrdošína a okolité dediny
až do Oravíc. Pomohol a isto
pracuje na 100 percent. Dával
do poriadku cesty na celom
sídlisku Medvedzie. Všade bola kopa strojov. Všetci
pracovali veľmi čisto, všetko za sebou zametali, robili
to veľmi pedantne. Zaslúžia
si veľkú úctu, pretože robili tak, ako keby robili sami
sebe. Keď na toto pozriete
jasným okom je to radosť
sa dívať na všetku prácu,
ktorá sa robila pre všetkých
spoluobčanov Medvedzia a
Tvrdošína, aby sa ľudia cítili
dobre, boli spokojní. Okrem
iného si veľmi vážime, že sú
vybudované domy smútku.
Z vlastnej skúsenosti vieme,
aké to bolo, keď bolo teplo
a mali sme problémy so zosnulými. Boli sme radi, že ich
rýchlo pochováme. Teraz sa
to nemôže stať, lebo máme
domy smútku
Bodaj by bolo takých primátorov veľa. Ďakujeme mu
za všetko a prajeme si, aby
ešte dlho našim primátorom.
Bol vždy s nami a my s ním.
Ďakujeme Vám.
Helena Donovalová

Volieb sa zúčastnilo 54,86 % oprávnených voličov
Za primátora mesta Tvrdošín
bol na volebné obdobie 2014 - 2018 zvolený
Ing. Ivan Šaško
Občanov mesta budú v MsZ zastupovať poslanci:
Volebný obvod č.1
1. Dušan Šoltés, Mgr.
2. Vlasta Jančeková, Mgr.
3. Ján Gonda
Volebný obvod č.2
1. Ján Jelenčík, MUDr.
2. Ivan Plevík
Volebný obvod č.3
1. Stanislav Fukas, MUDr.
2. Anna Mravcová, PhDr., PhD.

Volebný obvod č.4
1. Milan Kuriak
2. Roman Mojš, Mgr.
Volebný obvod č.5
1. Erik Gandi, Mgr.
2. Lukáš Lepáček
Volebný obvod č.6
1. Milan Kováč
Volebný obvod č.7
1. Magdaléna Lucká

Poďakovanie

K opätovnému zvoleniu za primátora mesta prišli I. Šaškovi desiatky mailov, SMS a listov - blahoprianí od poslancov,
riaditeľov rôznych inštitúcií a organizácií, občanov mesta,
ďalších slovenských miest i partnerských zahraničných miest.
Slová, kde mu prajú veľa síl a nadšenia v ďalšom funkčnom
období, obhajovaniu záujmov občanov mesta, či vyslovujú
uznanie, ako nám povedal primátor, sú pre neho veľkým impulzom do ďalšej práce v prospech mesta.
Z úprimných blahoprianí vyberáme:
Vážený pán primátor,
dovoľte, aby som Vám touto cestou zagratuloval k Vášmu
opätovnému zvoleniu za primátora mesta Tvrdošín, z čoho
sa úprimne teším.
Pevne verím, že naša spolupráca, rovnako ako aj spolupráca
s našimi prihraničnými mestami bude pokračovať rovnako
úspešne ako doposiaľ, a že spoločným úsilím sa podarí opäť
zorganizovať ďalší ročník lyžiarskych pretekov „Stopa bez
hraníc“.
V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami a novým
rokom 2015 využívam túto príležitosť a chcel by som Vám zaželať krásne a príjemné prežitie týchto sviatkov v kruhu svojej
rodiny a veľa pracovných úspechov v novozvolenej funkcii.
Tomasz Chłoń, mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Poľska na Slovensku
Prosím prijmite moje najsrdečnejšie gratulácie a priania
pri príležitosti znovuzvolenia do funkcie primátora mesta
Tvrdošín.
Som hlboko presvedčený, že Vaše znovuzvolenie do funkcie primátora, je výsledkom ocenenia doterajšej vykonanej
práce, ktorá sa vyznačuje kreatívnosťou a vytrvalosťou k plneniu stanovených cieľov, ale aj veľké zaangažovanie v riešení problémov a prevzatie zodpovednosti za zlepšenie života
občanov mesta Tvrdošín.
Zo svojej strany deklarujem otvorenosť a spoluprácu, ale
aj podporu všetkých iniciatív pre dobro našej dlhoročnej
partnerskej spolupráce.
Gratulujem k predchádzajúcim úspechom, ešte raz Vám
prajem, aby funkcia vykonávaná verejne prinášala veľa dôvodov k spokojnosti poskytujúc pocit pýchy z dobre vyplneného záväzku.
Leszek Kuliński, wójt Gminy Kobylnica
Vážený pán Ing. Šaško,
primátor mesta Tvrdošín a predseda urbáru Tvrdošín, dovoľte
mi Vám zablahoželať k Vášmu jednoznačnému úspechu týkajúceho sa obhájenia primátorskej stoličky mesta Tvrdošín.
Ak by na Slovensku mali aj ostatné mestá, resp. obce také
profesionálne a slušné vedúce osobnosti, aký ste Vy, tak by
boli občania všade šťastní.
Gratulujem Vám, prajem Vám veľa zdravia k úspešnému pokračovaniu práce a k obhajovaniu záujmov občanov mesta
Tvrdošín, ako aj urbárskych podielnikov Urbáru Tvrdošín!
S úctou Ing. Zoltán Jakab, Čebovce
K Vášmu slávnostnému znovuzvoleniu za primátora mesta
Tvrdošín srdečne blahoželám.
Prajem Vám pevné zdravie a radosť z úspešných aktivít o
ďalší rozvoj nádherného mesta Tvrdošín, rodiska mojich
drahých rodičov.
S úctou MUDr. Eva Mathéová-rod.Psotková, Košice,
členka Urbáru Tvrdošín
Medzi blahopriania, ktoré svedčia o citových väzbách
k rodnému mestu a k oceneniu osobnosti, ktorá ho vedie k
prosperite je treba spomenúť list 90-ročnej Žofie Glasovej,
rodenej Gondekovej z Bratislavy, ktorá sa zo srdca potešila k
znovuzvoleniu primátora a pripojila prianie so želaním zdravia a všetkého dobrého.

Zbabelosť skrytá za anonym

V predvolebnom období sa nám v schránkach objavili rôzne propagačné materiály a medzi nimi aj otvorený list
spoluobčanom. Podpísaná bola pod ním Skupina mladých
občanov Tvrdošínčanov. Pýtame sa, prečo autori tohto listu
skrývajú svoju identitu? Prečo sa verejne nepredstavia a neponúknu riešenia na veci, ktoré v liste kritizovali? Každému musí
byť jasné, že išlo o protikampaň voči súčasnému primátorovi,
preto vyzývame autorov listu, aby svoje pripomienky a nápady
na zlepšenie konkretizovali a prezentovali osobne.
Priestor pre mladých ľudí je vždy vytvorený a dobré nápady a
riešenia veľmi radi privítame. Veríme, že túto možnosť využijú
a budú sa podieľať na rozvoji mesta.
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Podvody sa chystajú zlegalizovať

Okresný úrad Námestovo, ktorého v pôsobnosti je
pozemkový úrad aj pre okres Tvrdošín, v týchto dňoch
zverejnil dielo ROEP k.ú. Tvrdošín zámerne a cielene
práve pred Vianocami. Skutoční vlastníci netušia, že
sa na nich chystá najväčšia krádež v histórii Slovenska, ktorej sa môžu brániť iba v 30 dňovej lehote.
Urbár Tvrdošín, jedno z najväčších urbárskych spoločenstiev
s viac ako 900 spolumajiteľmi,
ktorí sú väčšinou v staršom veku,
zastupuje výbor urbáru, pretože
tí nemajú šancu v takej spleti
zákonov si ubrániť svoje spoločné vlastníctvo. Je to až neuveriteľné, že v období demokracie
a takmer po 25. rokoch, kedy sa
malo vlastníctvo navrátiť pôvodným vlastníkom, resp. ich zákonným nástupcom, nie je ľahko
získať svoje vlastníctvo naspäť
na pôvodné spoločenstvo podľa
zápisov v pozemkovej knihe, ako
jediného právneho stavu. O toto
sa spoločenstvo najmä cez reštitúcie usiluje od roku 1992. Teraz je
už takmer 22 rokov, keď tunajšie
správne orgány zneužívajú svoju
moc a konaním , resp. nekonaním
pomáhajú urbárske majetky odcudziť a nezákonne podiely urbárskych spolumajiteľov pripisovať
na listy vlastníctva Družstva Žiarec PD Tvrdošín, ktorý na to nemá
žiaden zákonný nárok.
Urbár ostro kritizoval postup
úradníkov na pozemkových a katastrálnych úradoch. Ich zásluhou
bol v rokoch 1992 - 2012 protizákonne rozpredaný a odcudzený
urbársky majetok za desiatky miliónov slovenských korún a o svoje vlastníctvo protizákonným
rozhodnutím pozemkového úradu prišlo 2/3 spoluvlastníkov, čo
je 600 urbárnikov, kde ich podiel
vlastníctva bol protizákonne zapí-

saný na družstvo, a to bez akejkoľvek konfrontácie so zástupcami
urbáru, nemali záujem skúmať
právne listiny, ktoré vychádzajú
z pozemkovej knihy, práve z ktorých Ústavný súd vyriekol právny
názor, že urbárske spoločenstvo
nikdy nestratilo svoje vlastníctvo,
a to najmä na základe svojho historického vývoja i pozemnoknižných zápisov.
Urbár tieto skutočnosti môže
preukázať viacerými rozsudkami
NS a tiež uznesením z trestného
konania, ktoré boli zaslané aj príslušným správnym orgánom. Tie
ich ignorujú a naďalej pokračujú
v protizákonných konaniach, neustále zneužívajúc finančné prostriedky štátu pri zámerne opakovanom spracovávaní diela ROEP
či tendenčným predlžovaním,
resp. nekonaním 22 rokov trvajúcich a ešte nedokončených reštitúciách. Pri tomto konaní správny orgán nerešpektoval právne
názory právoplatných rozhodnutí
súdov a rozhodnutí už od roku
1995 (KS v B. Bystrici).
Najvyššieho súdu SR k danej
problematike, rozhodnutia KS ZA
ešte z roku 1998, ale tiež rozhodnutia Krajského úradu ZA a jeho
právneho názoru z roku 1997, či
právneho názoru Ministerstva
pôdohospodárstva z roku 1998.
Avšak za najväčšiu aroganciu
práva považujú urbárnici nerešpektovanie Uznesenia ÚS SR
245/2014, a najmä odmietnutie

rešpektovať právny názor Ústavného súdu SR ÚS 194/2012, ktorý
okrem dôsledného zhodnotenia
historických a právnych podkladov vyslovil jednoznačný a zásadný právny názor, z čoho vyplýva, že Urbáru Tvrdošín už v roku
1992, kedy požiadali o tzv. reštitúciu mal byť podľa zákona vydaný
celý majetok a nie tak, že ho v súčasnom období úradníci štátnej
správy chcú cez dielo ROEP legalizovať v prospech subjektu PD
Žiarec Tvrdošín, ktorý nemá žiadne právo byť vlastníkom a taktiež
nemôže byť ani nástupníkom po
JRD Tvrdošín, z čoho vyplýva, že
nemá nijaké zákonné právo na toto
vlastníctvo urbáru.
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že 900 urbárnikov sa dožaduje iba svojho práva a žiadajú len
o dodržanie zákonného procesu
pri navrátení spoločných urbárskych pozemkov s rešpektovaním
ústavného práva chrániť vlastníctvo a dedičstvo svojich predkov.
Okrem ich krivdy spočívajúcej zo
strany štátnej správy v zámerne
nedokončenom reštitučnom konaní, nastal v súčasnosti aj nezákonný proces tvorby a schvaľovania
diela ROEP, prostredníctvom ktorého chcú správne orgány touto
protizákonnou cestou už definitívne pre Družstvo získať urbársky majetok,a to ešte skôr, ako by
sa mali vysporiadať s právoplatnými rozsudkami súdov i reštitučným konaním, pretože vedia,
že reštitučné konanie už malo byť
dávno ukončené v zmysle §22 zákona o pôde, t.j. vydaním všetkého
urbárskeho majetku a dávno malo
byť vydané náležité rozhodnutie
takým spôsobom, ako to vyriekol Ústavný súd SR, že Urbár

Strediská sú pripravené
Čas adventu, vianočných sviatkov a zimných prázdnin znamená pre našu mestskú časť Oravice len jedno:
príval domácich a zahraničných turistov, ktorí si prídu
vychutnať kvalitnú oravskú lyžovačku spojenú s kúpaním sa v termálnych bazénoch.
Ako sú pripravené na zimnú
sezónu mestské termálne kúpaliská sme sa opýtali ich správcu
Jána Štureka. Zimná turistická
sezóna sa začne od 25. decem-

bra a končí začiatkom mesiaca
marec. Počas nej budú termálne
kúpaliská v Oraviciach otvorené od 1100 hod. do 2100 hod.
V areáli budú v ponuke 2 vonkajšie bazény s geotermálnou
vodou s teplotami od 32° do
38°C. V priestoroch kúpalísk
bude návštevníkom k dispozícii
reštauračné zariadenie na príjemné posedenie a občerstvenie
po dobrom kúpeli. Vo vstupnom
priestore do šatní je umiestnený predajný kávomat na teplé
nápoje. Počas prevádzky kúpalísk budú návštevníci môcť
využiť rehabilitačné a masérske
služby. Na základe predchádzajúcich zimných sezón využívali návštevníci hojne bazény po
výbornej lyžovačke hlavne vo
večerných hodinách na rehabilitáciu v zdraviu prospešnej
mineralizovanej vode. Toto využívajú nielen naši turisti, ale aj
turisti hlavne z Poľska a Česka,
ktorí hojne navštevujú naše

kúpaliská v zimnej turistickej
sezóne. Parkovanie osobných
vozidiel bude zabezpečované na
udržiavanom parkovisku oproti
kúpaliskám, o ktoré sa starajú

zamestnanci Urbáru Tvrdošín.
Návštevníkom budú k dispozícii informačné prospekty a potrebné informácie budú zverej-

Lavrík, správca lyžiarskeho
strediska Ski Oravice. Ten nám
prezradil, že 26. novembra začalo lyžiarske stredisko Ski
Oravice so zasnežovaním svahu. V súčasnosti je stredisko
pripravené na 70%, pričom stále
pripravujú vhodné podmienky
na lyžovanie. Počas tohto roka
bola premiestnená lanová dráha o dĺžke 700 m na pravú časť
s nástupom nad aquaparkom.
Za predpokladu vhodných poveternostných podmienok bude
stredisko spustené do prevádzky už 16. decembra, kedy budú
pracovať v prípravnom režime
aj počas sviatkov. Oficiálne zahájenie sezóny je plánované na
26. decembra. Tento rok je pre
ubytovaných hostí v ponuke
ako bonus balíček lyžovania po
1400 a kúpanie po 1700 zdarma.
Tak isto pripravujú zvýhodnený spoločný lístok na lyžovanie a kúpanie. Bližšie aktuálne
informácie sa návštevníci počas sezóny dozvedia z webovej
stránky lyžiarskeho strediska.
Zásluhou primátora bola v roku
2010 postavená v Oraviciach
hydrometeorologická stanica,
odkiaľ sú získavané informácie

Tvrdošín zákonnou cestou nikdy
nestratil vlastnícke právo.
Je nevyhnutné zastaviť tento
proces schvaľovania diela ROEP
k.ú. Tvrdošín, pretože práve prebiehajúca 30-dňová lehota, kedy
skutoční vlastníci by mali dať
svoje odvolanie, pričom táto lehota uplynie práve na vianočný čas
s tým, že sme o tom aj presvedčení, že konajúci úradníci zámerne a cynicky zneužili práve toto
predvianočné obdobie.
Toto všetko sa deje bez vedomia a súhlasu predsedu komisie
ROEP a jeho ďalších dvoch členov,
konajúcich za vlastníkov a užívateľov nehnuteľností, ktorí nesúhlasili s týmto protizákonným
postupom, pretože dielo ROEP je
spracované so súhlasom Okresného úradu v rozpore so zákonom,
nerešpektujúc právny stav, nerešpektujúc právne názory ÚS SR,
NS SR, či ďalších právoplatných
rozsudkov KS. Keďže sa jedná
o neuveriteľný prípad pripravovaného majetkového podvodu, ktorý
na Slovensku určite nemá páru,
urbár dal túto skutočnosť vyhodnotiť odbornej geodetickej firme,
ktorá toto posúdila ako najväčšiu
krádež v novodobých dejinách
SR na majetku súkromných osôb,
ktorých vlastníctvo je historicky
a zákonne dané a jednoznačne zaznamenané v pozemkovej knihe,
ktoré nebolo nikdy zmenené a ani
žiadnemu zákonu po roku 1948 to
nebolo umožnené zobrať ľuďom
vlastníctvo, z čoho vyplýva, že
týmto majetkom nemá právo nikto disponovať a už vôbec nie tak,
ako sa o to snažia súčasné orgány
štátnej správy a to 25 rokov po tzv.
revolúcii prostredníctvom úradníkov cez dielo ROEP, bez vedomia

skutočných vlastníkov, ale aj bez
súhlasu tých, čo ich podľa zákona
majú povinnosť zastupovať a brániť v komisii ROEP.
Okresný úrad okrem iného vedome odmietol zaslať oznámenie
o konaní v diele ROEP viac ako
600 spoluvlastníkom urbárskych
nehnuteľností, ktorí si nemôžu
brániť svoje vlastníctvo, pretože
vôbec netušia, že niečo takéto sa
deje, a už by sa ani nedozvedeli čo
sa stane s ich majetkovým podielom na urbárskom majetku, ktorý
im vždy patril a podľa Ústavy SR
musí patriť. Orgány štátnej správy
týmto cieleným podvodom nielen
porušujú zákony, ale aj porušujú
Ústavu SR.
Za pomoci štátu bude okrad-

nutých 900 občanov o majetok
obrovského významu, a to len
v hodnote pozemkov nahrubo
oceneného na viac ako 50 mil.€,
(čo môže urbár preukázať). Keďže toto konanie Okresného
úradu v Námestove a Tvrdošíne
je iba vyvrcholením toho, čo Urbár Tvrdošín bráni pred orgánmi
štátnej správy už 25 rokov, keď
už medzi tým došlo k značnému rozpredaju majetku urbáru
štatutármi PD Žiarec Tvrdošín.
Poukázať treba aj na to, že len za
vysporiadanie majetku pri ceste
R3 na Orave Družstvo má dostať
od NDS takmer 600 tis. €, o ktoré
takýmto protizákonným konaním
prídu opäť skutoční vlastníci –
urbárnici.

Ekotopfilm je päťdňový medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji a tento rok sa konal už jeho 41. ročník. Je jediný festival na Slovensku s tak dlhou tradíciou,
ktorý otvára témy dlhodobo
udržateľného rozvoja a ekológie. Minulý rok sa organizátori
rozhodli, že myšlienku a ducha
tohto festivalu predstavia aj
žiakom základných a stredných
škôl, na základe čoho vznikol
Junior festival a prvýkrát sa konal práve v Tvrdošíne. Pri tejto
príležitosti bolo primátorovi
mesta I. Šaškovi od organizátorov udelené čestné uznanie za
aktivity v oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta.
Snahou organizátorov je
hravou formou vzdelávať deti
a mládež, preto pripravili zostavu pútavých filmov rozdelených podľa jednotlivých
vekových kategórií. Šíria tak
medzi najmladšou generáciou
enviromentálnu osvetu, ktorá
má vzdelávací, kultúrny a humánny rozmer. Peter Lím, generálny riaditeľ Ekotopfilmu,
pri príhovore k deťom zdôraznil, že „Tvrdošín navždy ostane
jedničkou, pretože práve tu sa
konal prvý ročník Junior festivalu.“ Tohtoročné filmy určené
pre Junior festival boli nápadité, veselé a predovšetkým plné
informácií o dôležitosti separovania a starania sa o našu
planétu. Deti sa dozvedeli, že
v súčasnosti sa na zemeguli
vyprodukuje toľko plastov, že
by sme s nimi mohli vydláždiť

cestu medzi Mesiacom a Zemou až 76 krát. Pri predstave,
že vzdialenosť medzi týmito

Javor šumelo prekvapenou
vravou. Všetky filmy a ďalšie
informácie o tomto projekte sú

objektmi je takmer 400 tisíc
kilometrov to v hľadisku kina

prístupne na webovej stránke
Ekotopfilmu.

Aj napriek tomu, že vedenie
mesta kladie dôraz na životné
prostredie a triedenie odpadu, sa
takýto pohľad naskytol obyvateľom sídliska ráno 5. decembra.
Predvianočné upratovanie niekto zobral vážne, no zabudol pri

vzdať. Je to len minimálna povinnosť a slušnosť voči svojim
susedom, spoluobčanom. Mesto
vychádza v ústrety občanom s
určením minimálneho ročného
poplatku za odpad, ktorý technické služby odvážajú v krátkych

tom na svoju povinnosť - odviesť
nadrozmerný odpad na technické
služby, kde ho môže, na rozdiel
od iných miest, bezplatne odo-

termínoch . Veríme, že dotyčná rodina spozná svoj nábytok
a zjedná nápravu skôr ako by
začalo priestupkové konanie.

Krásna Hôrka je dnes mestskou časťou Tvrdošína, ale spoločné aj súkromné lesy si obhospodaruje samostatne. Urbárske
lesy majú výmeru asi 180 ha,
lesné pozemky individuálnych
vlastníkov, s výmerou asi 420
ha, prenajíma vcelku obchodná
spoločnosť Lesy Krásna Hôrka,
s.r.o. Urbár je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti,

ktorej konateľmi sú predseda
a podpredseda výboru Urbáru a dozorná rada je identická
v oboch subjektoch. Sídlia už
druhý rok v novom Urbárskom
dome, na nábreží Oravy.
Na najbližšom valnom zhromaždení pripravujeme voľby
výboru a dozornej rady na ďalšie volebné obdobie, preto sa
týmto spôsobom obraciame na

všetkých podielnikov s ponukou
možnosti navrhnúť kandidátov
do volieb. Vo voľbách budú kandidovať aj členovia súčasného
výboru a dozornej rady. Návrhy
kandidátov vhoďte do poštovej
schránky na Urbárskom dome,
oznámte cez internetovú schránku: www.urbarkh.sk, alebo mail:
lesyorava@oravanet.sk.                                                                                                                                           
RnDr. Ján Cieker

Vážení spoluobčania, členovia tvrdošínskeho urbáru,
výbor Urbáru Tvrdošín Vás touto cestou vyzýva na spoluprácu
pri obhajobe Vašich práv a nášho spoločného urbárskeho majetku,
ktorý v týchto dňoch je vo veľkom ohrození, pretože aj na základe
tu popísanej aktuálnej situácie, je tento spôsob obrany naliehavý,
pretože ostáva veľmi málo času na realizáciu zásadných krokov,
smerujúcich k zabráneniu tohto podvodu, ktorý cez úrady štátnej
správy smeruje k okrádaniu urbáru a tým aj Vás všetkých, ktorí tam
máte svoj majetkový podiel.
Keďže naše doterajšie oprávnené zákonné požiadavky zo
strany zodpovedných pracovníkov Okresného úradu v Námestove
a Tvrdošíne neboli rešpektované a neboli akceptované ani právne
názory vyslovené v rozhodnutiach i náleze Ústavného súdu SR,
ako najvyššej inštitúcie práva a spravodlivosti na Slovensku, výbor urbáru Vás touto cestou vyzýva na obranné konania proti tejto
organizovanej skupine, ktorá vedome koná proti ľuďom len preto,
aby družstvo PD Žiarec Tvrdošín získalo , aj keď protizákonným
spôsobom majetok urbáru, práve protizákonným schválením diela
ROEP, proti ktorému musíme všetci protestovať a vytvárať tlak ku
slovenským inštitúciám, ale aj smerom k vláde SR na zabezpečenie
dodržiavania zákonnosti a to nielen Vy, čo ste v týchto dňoch dostali
čiastočný výpis, ktorý je zámerne spracovaný tak, aby ľudia ničomu
nerozumeli, ale je potrebné, aby konali aj tí, čo výpis nedostali a podali na pozemkový úrad náležité odvolanie s osobitným podnetom
na prokuratúru na takto pripravovaný podvod značného rozsahu.

Zvyšujeme ekologické povedomie

Drzosť, ktorá nemá hranice

Voľba výboru Urbáru Krásna Hôrka

nené aj na internetovej stránke
Mesta Tvrdošín.
Informácie pred zahájením
sezóny nám poskytol aj Ján

o aktuálnych poveternostných
podmienkach a predpovede počasia, čo tiež napomáha k zviditeľneniu nášho strediska.
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Staronová riaditeľka v našej materskej škole
Koncom novembra prebehlo v Materskej škole Tvrdošín-Medvedzie výberové
konanie na miesto riaditeľky.
Po úspešnom výberovom
konaní do funkcie nastupuje
od 1. januára 2015 staronová
riaditeľka Mgr. Monika Lajmonová. Vo svojom koncepčnom zámere, ktorý je akýmsi
plánom dlhodobého smerovania a napredovania materskej školy, sa zameria na tieto
ciele: skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na prípravu detí na vstup

do základnej školy, podporovať environmentálne aktivity
zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia, rozvíjať jazykové schopnosti
nadaných detí, realizovať pohybové
aktivity pre rodičov
a deti, zintenzívniť
spoluprácu s rodinou, orientovať sa
v podpore zdravia
na zásady správnej
výživy, podporovať
a umožňovať vzdelávanie pe-

dagogických zamestnancov.
Všetko úsilie bude nasmerované k strategickej vízii materskej školy: „Vychovať vzdelaného,
múdreho, dobrého,
aktívneho a šťastného človeka s dôrazom na tvorivý
spôsob života v demokratických podmienkach nového
tisícročia.“ Pani riaditeľke želáme veľa
úspechov v napĺňaní
jej tvorivých zámerov.

Spomíname s láskou a úctou
Od roku 1964 sa po prvýk rát meno Vendelína Habovštiaka spája s umeleckým
školstvom. Vtedy pôsobil ako
učiteľ hry na akordeóne a hudobnej náuky, či už
na Ľudovej škole umenia v Trstenej, v Nižnej,
v Dolnom Kubíne až do osamostatnenia Ľudovej školy umenia
v Nižnej v roku
1976/1977, kedy
sa stáva jej riaditeľom.
Prelomovým sa stáva školský rok 1981/82, vtedy sa riaditeľstvo Ľudovej školy umenia

presúva z Nižnej do Tvrdošína
a riaditeľom naďalej ostáva
pán Vendelín Habovštiak. Tu
pôsobil najskôr ako riaditeľ,
neskôr ako učiteľ až do roku
2001.
Počas svojho pôsobenia
v umeleckom
školstve odovzdal mladým
ľuďom základy hudobné ho vzdelania
a svojím nesmier ne ľudským prístupom si dokázal
získať priazeň nielen študentov, ale najmä svojich kolegov
– učiteľov. Každý problém,

zložité pracovné záležitosti
vždy riešil s nadhľadom, porozumením a tým si vytvoril
u svojich kolegov prirodzenú
autoritu, uznanie. Preto jeho
odchod 24. októbra 2014 priniesol obrovský zármutok nielen jeho milovanej rodine, ale
aj nám všetkým učiteľom-kolegom, žiakom, všetkým, ktorí
sa s týmto úžasným, nesmierne ľudským človekom, čo len
raz v živote stretli.
Vedenie ZUŠ Tvrdošín chce
vysloviť za všetkých kolegov
a spolupracovníkov týmto
spôsobom úprimnú sústrasť
jeho rodine a tiež úprimné poďakovanie za jeho prínos do
umeleckého školstva. Navždy
zostáva v našich srdciach!

Úspechy žiakov výtvarného
odboru ZUŠ Tvrdošín sa dlhodobo dostavujú a prejavili sa už aj
v tomto školskom roku, hoci sa
rozbehol iba nedávno. Po zapojení
sa do mestskej súťaže „Paleta Márie Medveckej“, ktorá bola v tomto
roku venovaná 100. výročiu od jej
narodenia a žiaci ZUŠ v nej získali
9 ocenení za interpretácie diel svojej rodáčky, škola dostala Diplom
v projekte Umenie zblízka – z galérie do školy, zo školy do galérie
– organizovaný Galériou mesta
Bratislavy. Aj celoslovenská vý-

tvarná súťaž „Mesto budúcnosti“,
ktorá má korene v Lučenci, pozná
svojich víťazov. To, ako si predstavujú sídla budúcnosti, vyjadrili
deti z celého Slovenska rôznymi
výtvarnými technikami. „Perfektná príprava vyvolala veľkú odozvu
z umeleckých škôl na Slovensku,
pretože sa do nej zapojilo až 54
škôl z celého Slovenska s vyše
500 výtvarnými prácami. Pri vyhodnotení mala odborná porota
ťažkú úlohu, nakoľko všetky práce
boli veľmi nápadité a na vysokej
úrovni,“ uviedla Jana Kemení-

ková, riaditeľka ZUŠ v Lučenci.
Predsedom poroty bol akademický
maliar doc. Štefan Balázs a členmi
Anna Vančová z Novohradského
múzea a galérie v Lučenci a študent architektúry Ivan Siláči. Naša
7 ročná Linda Hrubošová svojou
prácou zaujala porotu a obsadila
3. miesto v 1. kategórii. K úspechu jej blahoželáme. Tešíme sa,
že výtvarná činnosť našich žiakov
prispieva k ich tvorivosti, nerobí
radosť iba nám, ale našu snahu
a kvalitu práce vedia oceniť aj iní
odborníci. Ďakujeme.

Skupina aktívnych žien,
ktoré už dlhé roky udržujú
svoju kondíciu a zdravie pravidelným cvičením v telocvični
SŠ Ignáca Geššaya, sa 18. októbra zúčastnili na netradičnom cvičení. Zavítal k nim
pán Ivan Málek, člen Občianskeho združenia Spoločnosť
Slovensko-indického priateľstva so sídlom v Piešťanoch.
Pán Málek so sebou priviedol

vzácneho hosťa s nádychom
exotiky – indického jogína
Swamiho Satchidanandu, ktorý bol na dlhodobej návšteve
Slovenska, na pozvanie tejto
spoločnosti. Toto zaujímavé
a inšpiratívne stretnutie sa
konalo na podnet cvičiteliek,
ktoré sa pravidelne zúčastňujú jogových pobytov v Piešťanoch. Cvičenie sa uskutočnilo
v priestoroch MŠ Medvedzie.

Indický jogín vysvetlil aj názorne predviedol dôležitosť
spojenia cvičenia so správnym dýchaním a relaxáciou
( = asána, pranajama a meditácia). Po spoločnom cvičení
bol vytvorený priestor aj na
zvedavé otázky. Všetci pevne
dúfame, že toto stretnutie nebolo posledné.
Cvičiteľky Zvarová,
Boková, Kašová

Ocenenia pre výtvarníkov

Vzácna návšteva z Indie

Sila prostredníctvom spoločenstva - kolegialita, rozmanitosť, vízia
Spojená škola Tvrdošín aj
tento rok koncom októbra zorganizovala podujatie v rámci
Medzinárodného dňa školských knižníc. Ako motív

aktivít si vybrali tému prvej
svetovej vojny, ktorej 100. výročie si v tomto roku pripomíname. Rozhodnutie spracovať
námet tohtoročnej súťaže pri

Tento rok sa robia úpravy v interiéri
I keď vedenie mesta malo v pláne tento rok investovať
do opravy fasády zdravotného strediska, nebolo to možné
vzhľadom na prebiehajúce projekty financované z fondov
Európskej únie a ich ohraničením zmluvnými podmienkami. Každý z nich si vyžadoval spolufinancovanie z mestského rozpočtu. Oprava fasády je presunutá na budúci rok.
Vzhľadom k súčasným finančným možnostiam, investovalo
mesto do interiérových úprav. Z rozpočtovej kapitoly vyčlenilo financie a ukončilo rekonštrukciu sociálnych zariadení
a vymaľovanie miestností.

Prostredie pre talentovanú mládež

V budove bývalej škôlky pri kostole boli ukončené ďalšie
rekonštrukčné práce na sociálnych zariadeniach. V súčasnosti
sú obnovované priestory pre umeleckú školu, ktorá poskytne ďalšie priestory pre voľnočasové aktivity detí a mládež
a umožní im rozvoj talentu v hudobnom a tanečnom odbore.

príležitosti medzinárodného
dňa školných knižníc sa nieslo práve v tomto duchu preto,
lebo každá vojna, teda aj 1.
svetová vojna je zlo, ktoré prináša nepredstaviteľné materiálne škody, obrovské straty na
životoch, množstvo zranených
a v neposlednom rade ničí morálku a ľudské charaktery. Je
to téma, na ktorú sa nesmie
zabudnúť, ale naopak, treba sa
z nej poučiť. Nachádza sa v tematických plánoch učiva literatúry, dejepisu či občianskej
náuky a patrí medzi okruhy
otázok maturitných zadaní zo
SJL. Je to zaujímavá téma pre
chlapcov, ktorí tvoria väčšinu
počtu žiakov školy.
V ich záverečných projektoch sa plne odhalila nielen ich
kolegialita, rozmanitosť, vízia,
ale aj spolupatričnosť, kooperácia, tvorivosť, hravosť a chuť
skúšať niečo nové. Boli to zaujímavé, netradičné a podnetné
hodiny.

Napĺňajú cieľ podpory trvalého rozvoja pohraničia
V Tvrdošíne sa v októbri
za účasti poľského partnera
konala konferencia týkajúca
sa rozvoja spoločnej turistiky
a vytvorenia spoločnej turistickej ponuky a deň dopravnej
bezpečnosti pod názvom Dopravná bezpečnosť v rukách
detí a mládeže.
Ko ś c iel i s ko p r ip r av i lo
stretnutia záchranných služieb
a služieb verejného poriadku,
ktorých cieľom bolo stanovenie pravidiel pre spoluprácu
medzi partnerskými obcami v
oblasti spoločných činností zameraných na zlepšenie verejnej
bezpečnosti obyvateľov pohraničia a posilnenie cezhraničnej

spolupráce. Poslednou aktivitou
projektu, ktorá sa uskutočnila 7. novembra v Kościelisku
bola konferencia zameraná na
posilnenie spolupráce v oblas-

dvoch konferencií bude vypracovanie a vydanie mapy
lokálnych a regionálnych ciest
so zaznačenými turistickými
atrakciami, gastronomickými, obchodnými a ďalšími objektmi.
Poďakovanie za prácu na rozvoji spolupráce medzi mestom

ti dopravy a komunikačných
spojení a spoločnej turistickej
ponuky pre región.
Konečným produktom obi-

Tvrdošín a gminou Kościelisko
si prevzal primátor I. Šaško ako
garant projektu a koordinačné
tímy oboch partnerov.

Po dvojmesačnom prázdninovom oddychu sa žiaci a učitelia Základnej školy Márie Medveckej opäť pustili do pokračovania realizácie projektu Comenius, ktorého hlavným cieľom je
poznávanie kultúry, histórie a
životného prostredia krajín spolupracujúcich na projekte.
V septembrovom období
žiaci pracovali na vytvorení
prezentácie o našom regióne
a taktiež vyrobili neskutočne
krásne video o environmentálnom dianí v našom okolí,
ktoré následne prezentovali na

výmennom pobyte, tentokrát
na pôde Bulharska v dňoch od
12. do 17. októbra. Pobyt našej
slovenskej výprave spríjemňoval bohatý kultúrno-historický
program. V rámci tejto cesty
mali žiaci možnosť lepšie spoznať a porovnávať kultúrne
rozdiely medzi našou a tradičnou bulharskou rodinou, keďže žiaci boli ubytovaní v domácom prostredí bulharských
rodín, kde trávili svoj večerný
voľný čas. Počas nášho pobytu
sme mali možnosť nahliadnuť
nielen do typického školského

prostredia bulharských partnerov, ale taktiež aj oboznámiť sa s ich kultúrou, históriou
a mentalitou.
Z histórie Bulharska sme si
mohli pozrieť krásy Sofie, a to
napr. chrám svätého Alexandra Nevského, chrám sv. Mikuláša, katedrálu svätej Sofie,
Ivan Vazov Theater, univerzitu
s knižnicou, stredisko Bansko
a Rila monastyr v pohorí Pirin.
Tešíme sa na ďalšie pokračovanie projektu, tentokrát to bude
na pôde našej školy vo februári 2015.

Rozhodnutie vedenia mesta
vybudovať v Tvrdošíne zberný
dvor sa ukázalo ako správne a
prospešné pre celé mesto z hľadiska súčasnosti a budúcnosti.
Okrem skvalitňovania služieb
odvozu domového odpadu sa separovanie stáva v našom živote
samozrejmosťou, čím prispejeme
ku ekologickej ochrane prírody.
Počas tohto roka pracovníci
Technických služieb doviezli na
Zberný dvor vytriedený odpad

v celkovom množstve 1,23 mil.
ton, z toho ku 30. novembru najväčšie položky ako plasty a tetrapaky tvorili takmer 86 ton, sklo
146 ton, papier 62 ton, elektroodpad 21 ton a stavebný odpad až
takmer 881 ton. Ten bude využitý
ako geosendvič na budúcej novej
kazete na skládke Jurčov Laz.
Počas fungovania zberného
dvora sa zaužíval systém odvozu vytriedeného odpadu od
rodinných domov vrecovým
systémom každý druhý týždeň
v utorok. Od bytových domov
na sídlisku Medvedzie a v meste
jedenkrát týždenne vždy v utorok

plasty a tetrapaky a vývoz skla
a papiera jedenkrát za dva týždne, tak isto v utorok. Obyvatelia
mesta tak môžu využiť až 195 ks
kontajnerov na separovaný zber.
Priamo na Zbernom dvore sa vytrieďuje objemný odpad, stavebný odpad, BIO odpad, polystyrén,
plasty, sklo, papier a šrot. Takto
vytriedený odpad sa následne
lisuje a odovzdáva na spracovanie ďalším firmám. Počas celého
obdobia mali občania možnosť
triediť a odovzdávať taktiež elektroodpad, či odpad s obsahom
škodlivín na Technických službách, čo naozaj využívali.

Počas trvania projektu Cesty s výhľadom na Tatry, garancia trvalého rozvoja mesta Tvrdošín a gminy
Kościelisko sa uskutočnili štyri aktivity.

Na potulkách v Bulharsku

Separujeme v čoraz väčšom množstve

Skrášlili okolie cesty esteticky a edukačne

Začiatkom novembra vyrástli popri chodníku smerom z Medvedzia ku Galérii Márie Medveckej informačné tabule a stĺpy.
V rámci Enviroprojektu, do
ktorého sa zapojila vybudovala
Stredná odborná škola lesnícka
Tvrdošín náučný chodník o drevinách a biomase, vzácneho

ňa len informačný charakter,
ale tak isto aj estetický. Je zaujímavým prvkom, ktorý chodcom spestrí cestu do mesta, pri
ktorej sa môžu niečo nové na-

Cieľom projektu je okrem
vybudovania náučného chodníka implementácia tém Biomasy do odborných predmetov,
vytvorenie prezentácií žiakmi
z rôznych pohľadov – pestovanie, výskum, šľachtenie,
spracovanie a využitie biomasy a následná prezentácia získaných informácií ostatným
žiakom školy, vytvorenie výukových panelov, uverejnenie
odborných článkov a podobne.
Posledný novembrový týždeň
bol tento projekt vyhodnotený
a súťažiaci ocenení. Do súťaže
sa zapojilo desať žiakov, z čoho
boli vybraní traja najlepší.

CVČ počas zimy

obnoviteľného zdroja. Na tabuliach môžeme nájsť informácie
o drevinách, akým spôsobom sa
dajú od seba rozlíšiť jednotlivé
druhy, tak isto aké sú najvhodnejšie podmienky prostredia,
v akom rastú, ale tiež zaujímavosti o ich využití v priemysle alebo medicíne. Okrem
významu jednotlivých drevín
je dôležitý les ako celok. Na
tabuliach sa dozvieme o jeho
význame pre život človeka, ale
tak isto aj o jeho využití, či už
na energetické alebo funkčné
účely. Náučný chodník nespĺ-

učiť. „Od návrhu dizajnu až po
celkovú realizáciu sa zaslúžili
majstri aj študenti SOŠ lesníckej Tvrdošín v rámci odborného
výcviku a existujúcej krúžkovej činnosti, čím získali mnohé nové zručnosti, skúsenosti,
ktoré môžu využiť aj vo svojich
obciach. Bude ich to viesť nielen k estetickému cíteniu, ale
aj k váženiu si vybudovaného
náučného chodníka, a zároveň
aj k váženiu si práce druhých
občanov na zveľaďovaní svojho
okolia,“ povedal riaditeľ školy,
Viliam Gerčák.

Centrum voľného času
Tvrdošín plánuje počas zimnej
sezóny mnoho zaujímavých
akcií, pri ktorých si prídu na
svoje malí i veľkí. Pripravujú
bláznivú zimnú zábavu na
snehu – spúšťanie na netradičných samo výrobkoch, tradičné športové podujatie Halový
turnaj vo futbale O pohár primátora mesta Tvrdošín, Karneval pre dospelých, Detský
karneval, a svoj talent môžu
deti z nášho mesta i okolia
predviesť vo výberovom kole
a následne vo finále súťaže
Tvrdošín má talent.
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Dôležité a podstatné sú láska a súdržnosť
Advent je obdobie, kedy
sa každý naháňa, aby kúpil
vysnívaný darček pre svojho
najbližšieho a Vianoce prežíva v strese, aby všetko stihol.
Reklamy nám Vianoce nútia
už v októbri a tak sa z nich vytráca to pravé čaro a podstata.
V tomto uponáhľanom svete
spomína pani Mária Sereková
na Vianoce, keď nebolo toľko
ozdôb a nových telefónov pod
stromčekom. Keď dôležité
a podstatné boli láska, súdržnosť medzi ľuďmi, ktorí sa tešili na príchod malého Ježiška
a oslavovali ho vianočnými
piesňami na polnočnej omši,
kedy celý advent a Vianoce
vyvrcholili.
Pani Sereková si na advent
a na Vianoce spomína takto:
„Na Luciu starí ľudia vždy
vraveli, že sa všetky strigy
stretávajú pod Hálečkovou,
môj otec si zo susedy vždy
srandu robil, či sa už odtiaľ
vrátila. No a na Ondreja mládenci vždy vyvádzali. Tu bola

drevená dedina nie ako teraz
a mládenci už boli veľkí chasníci nie takí 15-roční a vyvliekli pluh hore na strechu.
Sváko pozerá pluh nevidel
a pozrel lepšie hore a on na
streche. Vianociam predchádzal advent, bola to taká príprava pred Vianocami. Chodilo sa na roráty. Keď ešte
nebola vyrovnávacia nádrž,
tak celá rieka bola zamrznutá
a Štefanovci chodili po ľade
každé ráno s lampášmi aby
prišli na roráty.
Robili sa tiež adventné vence, tie predstavujú zemekruh,
nemá sa tam dávať žiadna
ozdoba, nič také pestré ako
teraz, má byť jednoduchý uvitý
z čečiny, 4 sviečky a 4 mašle.
Štyri sviečky znamenali štyri svetové strany. Nerobili sa
hlučné zábavy, všetko žilo intenzívnou prípravou na Vianoce. My dievčatá sme v Mrzáčke
chodili ku Medveckým, tetky
chodili na pôsedky a my sme sa
učili spievať vianočné pesnič-

ky. Keď sme aj nejaké svetské
pesničky zaspievali, to vždy
prišla jedna tetka a hromžila
nám:„Nie dievčatá, pozor, je
advent!“ Ani také pesničky sa
nesmeli spievať. Jedlo sa tiež
všetko odkladalo, čo bude na
Vianoce. Napríklad sa zabilo
prasiatko, to sa dalo zaúdiť
a všetko sa odložilo. No a na
stole nesmeli chýbať klasicky oplátky, kapustnica, ale
bez mäsa, iba ryba údená sa
dala a potom sa urobili rybie
fašírky a šalát a napieklo sa
kadejakých koláčov. Musela
byť vianočná baba, to je niečo také, ako vianočka, potom
sa buchty robili, šúľance makové, lekvárové, orechové.
Špecialitou bola v Krásnej
Hôrke plnená kapusta - mäso
zakrútené v kapustnom liste.
Celá hlávka kapusty sa dávala
do súdka a potom sa vybrala
a zabalilo sa toto mäso ako na
fašírku, ale ku tomu sa dávala
ryža. A potom sa to dávalo do
pekáča, dala sa kapusta, šuľ-

Keď sa hodnoty obrátia
Odhliadnúc od toho, že
Vianoce na nás kričia z výkladných skríň už od konca
augusta, tá ozajstná naháňačka začína práve odbitím polnoci posledného novembrového dňa. Objednať kapra,
zabiť kapra. Napiecť koláče, zohnať na
ne t ú správn u k r a bič ku, (v tomto období už
takmer nemožné). Zist iť t ajné že lania detí, urobiť
prieskum cien na inter nete, takmer sa nervovo zrútiť, predýchať a rozbehnúť pátranie po pyžame
Elsy z Ľadového kráľovstva.
Opäť nervové zrútenie, keď

synátor v stave chronického
upratovania vyleje Savo na
gauč. Predýchavanie. Je čas
vyzdobiť okno. Rozmotávanie
svetielok trvá 4 a pol hodiny.
Z pôvodnej hodinky vyhradenej na
túto činnosť
sa vykľul tik
v oku. Vlasy
rozdelené
na rezance, zafarbené na sivo.
Nevedno
či viac zo
stresu, alebo
z prasknutého sáčku vo vysávači. Záclona má divoké rozmery po tom, čo sme ju vytiahli zo sušičky. Dve celé balenia
vianočných gúľ roztrieskané
na cimpr-campr, po tom ako

sa manžel potkol na zrolovanom koberci. Zúfalstvo. Strach
a hrôza. Rozpočet je už dávno
prekročený a ešte stále chýbajú
oplátky, med, ovocie, zelenina, víno, salónky, darček pre
starkých... Pri dováraní slávnostnej kapustnice si gratulujete, že to máte za sebou. Pri
stole však začínate pociťovať
záchvat hystérie, keď sa starej
mame zapáli rukáv od sviečky,
po tom, ako vám podáva misu
so šalátom a medzitým sa nebezpečne rozkašle manžel so
zaseknutou rybou kostičkou
v krku. Hoci ste za volantom
nesedeli pol storočia, odšoférovať to na pohotovosť musíte
vy. A potom príde vytúžený 1.
sviatok vianočný, kedy si človek konečne môže vydýchnuť
a vychutnať čaro Vianoc.

Kongresová sála Národnej
banky Slovenska v Bratislave
patrila 18. novembra maliarke Oravy - Márii Medveckej.
Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne v spolupráci s naším mestom, Obcou
Oravcov v Bratislave, Národnou bankou Slovenska tu pripravili reprízu spomienkovej
slávnosti z Tvrdošína k 100.

výročiu národnej umelkyne.
Mária Medvecká bola víťazkou súťaže návrhov grafickej predlohy československej desaťkorunáčky, preto
súhrn kultúrnych podujatí
symbolicky vyvrcholil práve v budove Národnej banky
Slovenska. Jej odkaz sa tak
v spomienkach vrátil opäť
na pôdu vrcholnej bankovej

inštitúcie Slovenska. V audioviz uál nom prog rame
ožila tvorba a životný osud
umelkyne. Na Máriu Medveckú si prišli zaspomínať
aj jej pamätníci a súputníci
- Marta Cisáriková a Margita Hlaváčiková – „dievčatá z desaťkorunáčky“, syn
umelkyne P. Belan, manželia
Feldekovci a ďalší.

Maliarka Oravy v Národnej banke Slovenska

Uctili si pamiatku študenta
Tvrdošínsky rodák, Marek
Frauwith, sa stal obeťou, keď
v noci zo 16. na 17. novembra
1939 vtrhlo na vysokoškolské
internáty v Prahe a Brne gestapo spolu s nemeckou políciou

a jednotkami SS a odvlieklo viac
ako 1200 študentov do koncentračného tábora. 17. novembra
bolo v ruzyňských kasárňach

bez súdu zastrelených 9 predstaviteľov študentského hnutia,
údajných vodcov povstania.
Št udent i a profesor i
nášho gymnázia si za účasti
primátora mesta pripomenuli

tieto tragické udalosti a vzdali
poctu študentovi, ktorý sa stal
obeťou fašistickej zlovôle.
Študentská hymna Gaudea-

mus igitur a kytica položená
na pamätník bola symbolom
úcty odvahy a obety, ktorú
podstúpil náš rodák.
Od roku 1999 stojí na konci mestského parku pamätník

Mareka Frauwirtha, ktorý dalo
mesto postaviť pri príležitosti
60. výročia jeho smrti. Autorom
tohto diela je Hieronym Balko.

ky, kapusta, šuľky a keď sme
išli z polnočnej každý utekal
domov aby si dal. My sme vtedy nejedávali mäso na Štedrý
deň vôbec, až po polnoci sa už
mohlo všetko jesť. Pre dobytok
sme mali vždy pripravené cesnak, med a oplátky. Čo zostalo
sa po Štedrej večeri, zaniesli
sme statku. Pred polnočnou
omšou bolo všade spevu, to
nás starší všetky pesničky učili, aby sme vedeli spievať.
Vianočný stromček musel
byť jedlička. Otec si vyhliadol
jedličku už v lete a potom ju
na Vianoce uťal. Robili sme
salónky, kocku cukru sme obalili do celofánu a potom do farebného papieru. Oriešky sme
pozlátili a napiekli kolieska,
ktoré sme zavesili na vianočný stromček. Naň sa ako prvé
vešali jabĺčka. Na jedličke muselo byť jedlo. Každý si zobral
z jedličky to, na čo mal chuť.
Teraz si niekto vyberá strom-

ček podľa „farby koberca“.
Vtedy to tak nebolo, lebo to už
nie je kúzlo Vianoc. Stromček
sme zdobili večer pred Štedrým dňom. Deti nikdy nevedeli
kedy bol urobený. Keď deti zaspali, robili ho rodičia a ráno
deťom povedali, že ho doniesol
Ježiško. Po večeri sme chodili po spievaní, ale mohlo sa
chodiť len po rodine. Na Božie
narodenie sme nemohli nikde
chodiť a nič robiť, lebo to bol
najväčší sviatok.
Na Vianoce počas druhej
svetovej vojny, keď som mala
8 rokov, sme doma mali 12
Nemcov. Bol tam jeden učiteľ
a ja som mu bola stále za pätami. Kde sa pohol, tam som
bola. Učil ma po nemecky a
naučil ma aj Tichú noc po
nemecky. Vianoce mali stráviť u nás. Pomocou dynamitu
ulovili ryby z Oravy a potom
ich pomáhali maminke doma
čistiť. Nakoniec ich odvolali

a sústredili na jednom mieste. Presvedčila som kamarátku, aby sme im išli zaspievať
vianočné piesne. Kamarátka
utiekla, ale ja som dospievala. Otvorili sa dvere a ja som
zakričala meno nemeckého
učiteľa, ktorý u nás býval. On
ma schytil do náručia niesol
ponad hlavy vojakov. Odniesol ma ku stolu a dal mi 5
korún. Vtedy to bolo veľa peňazí. Schovala som si ich pod
vankúš pred bratom aby mi
ich nezobral. Po Vianociach
Nemci odišli, prišli Rusi a mne
bolo veľmi smutno. Ten učiteľ
sa bol so mnou rozlúčiť. Urobil mi krížik na čele a strašne
plakal. Ktovie, či vojnu prežil.
Boli to normálni ľudia, smutno
bolo za nimi.
Nezabudnuteľné mám spomienky na Troch kráľov, keď
starší chlapci, betlehemci
chodievali po domácnostiach
a krásne spievali.“

Keď láska panuje
Pani zima už zavládla krajinou,
utíchol hukot áut, akési zvláštne ticho
sa nesie mestom a dedinou.
Rozžiarené okná, v nich svetielka sa trblietajú,
niečo zvláštne nám dnes pripomínajú.
Veď dnes predsa štedrý večer je, o chvíľu tá radosť nastane.
Sadáme k štedrovečernému stolu celé rodiny,
všetci pospolu a do ticha Štedrej večere, pieseň tichej noci zazneje.
Dnes sa nám narodil Ježiško malý, Spasiteľ sveta očakávaný.
To je to kúzlo vianočné, kde všade láska panuje.
Nielen dnes, ale aj po celý rok nech panuje v nás ľuďoch láska, pokoj a spravodlivosť.
Lebo pán nás raz k sebe povolá, kde príde k zúčtovaniu nášho pozemského života.
M. Sereková

Kedysi boli neodmysliteľnou súčasťou adventu
nových ručičiek. Časté sú tiež
vence s piatou, bielou sviečkou
uprostred, ktorá sa zapaľuje na
Štedrý deň a symbolizuje Krista,
ktorý rozptyľuje temnotu, lebo On
je Svetlo. 1. sviečka – zapaľuje sa
na prvú adventnú, železnú, nedeľu
a symbolizuje Nádej. 2. sviečka
– zapaľuje sa na druhú adventnú,
bronzovú, nedeľu a symbolizuje

Mier. 3. sviečka - zapaľuje sa na
tretiu adventnú, striebornú, nedeľu, mala by byť ružová a symbolizuje Priateľstvo. 4. sviečka
– zapaľuje sa na štvrtú adventnú,
zlatú, nedeľu a symbolizuje Lásku
Prajme si, aby sme prežili
pokojný advent a zamysleli sa
nad jeho významom, či je v doslovnom preklade príchod, a teda
príchod Spasiteľa na túto Zem.
Vyzýva kresťanov k stretnutiu
s Kristom v každodennom živote.

Dňa 20. novembra nás svojou návštevou v Domove sociálnych služieb v Tvrdošíne
poctil akademický maliar Mgr.
art. Miroslav Knap.
„Žijem svoj fantazijný sen,
plný žiarivých farieb a neskutočne – skutočných príbehov,
do ktorých si Vás dovoľujem
pozvať.“ (M. Knap) A do tohto
neskutočne – skutočného sveta
nás potom maliar vtiahol na
chvíľu prostredníctvom rozprávania, kresby a maľby. Pre-

zreli sme si jeho aktuálnu tvorbu, ilustrácie kníh, reklamné a
propagačné materiály - plagáty, vypočuli životný príbeh,
nahliadli do tajomného sveta,
vysnenej krajiny. Arteterapia
(liečba umením) sa vydarila,
výsledkom boli Mikulášovia
v rôznych podobách očami
našich prijímateľov sociálnych
služieb. Ďakujeme za návštevu! Ďakujeme za obrázok!
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
S. P.

Ľudové zvyky a obyčaje adventu sa pomaly vytrácajú z nášho života. Nebolo by dobré vrátiť sa k nim?
Na Slovensku sa zvyky a obyčaje uchovávali celé stáročia. Pripomeňme si aspoň tie, ktoré sú
charakteristické pre náš región,
mesto.
Najznámejším je deň sv. Mikuláša, keď chodí po domácnostiach v doprovode čerta a anjela.
Deti si pred nimi museli kľaknúť
a modliť sa : „Mikulášku, dobrý
strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
zlož tu svoju plnú nošku, daj nám
z tvojich darov trošku, či koníčka
medového, či koláčka makového,
veď ty strýčku Mikuláš, mnoho
dobrých vecí máš.“
V súvislosti s týmto sviatkom
sa prv konali mikulášske trhy. Na
nich sa predávalo rozličné pečivo,
figúrky a iné drobné hračky, typické práve pre túto dobu. Boli zo
sušeného ovocia, nepálenej hliny
alebo z kúskov dreva.
S dňom sv. Ondreja sa spája
tradícia liatia olova. Olovo, roztavené na lyžici nad plameňom
sviečky dievky liali cez kľúč do
studenej vody. Z tvarov, ktoré
vytvorilo stuhnuté olovo hádali,
aké remeslo bude ich budúcich
manželov.
Obnoviť by sme mohli „chodenie po spievaní“, keď s vianočnými piesňami a koledami sme
navštevovali svojich blízkych.
Sv. Lucia je v našich tradíciách
tajomná bytosť. V minulosti chodili po našich dedinách a mestečkách bielo odeté ženy - „lucky“.
Tvár mali zakrytú maskou, alebo
pomúčenú, aby ich nik nespoznal.
Zväčša chodili ticho, len búchali
na dvere a bez dovolenia vošli
dnu. Husím krídlom omietli steny,
štetkou ich obielili a tým symbolicky vyhnali zlo z domov.
Zabudnúť by sme nemali ani
na adventný veniec, ktorý je symbolom Kristovho kríža, Božej
večnosti a jednoty a má dané jasné
pravidlá, ako by mal vyzerať. Dôležité sú farby. Farbou adventu je
fialová a ružová. Zelené vetvičky
predstavujú život, 2 fialové sviečky vyjadrujú dôstojnosť a pokánie. Tretia sviečka je ružová a je
zasvätená priateľstvu. Sviečky
sa zapaľujú proti smeru hodi-

S umením za seniormi

Tvrdošín v očakávaní
Vi a n o c 2014
VIANOČNÉ PROGRAMY

VIANOČNÉ TRHY V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
PIATOK 12. 12. od 1400 priestor ZŠ M. Medveckej
ŠTVRTOK 18. 12. od 1500 priestor ZŠ Š. Šmálika
PIATOK 12. 12. o 1600
VIANOČNÝ KONCERT SZUŠ PIERROT
Malá sála MsKS Medvedzie
UTOROK 16. 12. o 1600 VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ
Koncert a výstava výtvarných prác
Malá sála MsKS Medvedzie
STREDA 17. 12. o 1600
VIANOČNÝ KONCERT SZUŠ M. ROSINU
Koncert a výstava výtvarných prác, laser show a občerstvenie
Veľká spoločenská sála Tvrdošín
NEDEĽA 21. 12. o 1700
VIANOČNÝ SPOMIENKOVÝ KONCERT NA HUDOBNÉ LEGENDY ORAVY
Koncert kapiel - organizuje SZUŠ M. Rosinu a spol.
Veľká spoločenská sála Tvrdošín
MESTO OČAMI FOTOGRAFA
Výstava fotografií zo súťaže je inštalovaná v priestoroch
MsKS Medvedzie do 31. decembra
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Tenisové legendy ukázali svoje hokejové umenie

Narodili sa

14. 10.
18. 10.
1. 11.
10. 11.
20. 11.
20. 11.

Patrik Hanuliak
Miroslava Vaslíková
Janka Rabčanová
Ivana Koniarová
Tomáš Krivda
Dominik Theiner

Sobáše

18. 10.
8. 11.
22. 11.
22. 11.
22. 11.

Zuzana Kovalčíková – Martin Repáň
Ján Jelenčík – Simona Chreneková
RNDr. Beáta Tarageľová PhD. – Juraj Melník
Katarína Kováčová – Juraj Kurjak
Mgr. Mariana Šuvadová –Miloš Lajmon

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
90 rokov
Ľudmila Ciekerová

Medvedzie

Elena Bakošová
Alojz Medvecký
Alžbeta Adamusová
Mária Jantošíková

Krásna Hôrka
Medvedzie
Tvrdošín
Tvrdošín

Drahomíra Kovalčíková
Mária Slovíková
Štefan Klimčík
Paulína Adamčáková
Jozef Jackulík
Ružena Medvecká
Anton Planieta
Anna Spišiaková
Milan Škumát

Tvrdošín
Tvrdošín
Medvedzie
Krásna Hôrka
Tvrdošín
Medvedzie
Tvrdošín
Krásna Hôrka
Krásna Hôrka

85 rokov

80 rokov

Pri tejto príležitosti im blahoželáme a praje
me z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári
v kruhu svojich najbližších.

Hokejový zápas tenisových hviezd sa uskutočnil 21.
novembra v piatkový podvečer v hokejovej hale hotela Altis. Záštitu nad týmto
podujatím prebral primátor
mesta Tvrdošín Ivan Šaško.
Od úvodu sa hral svižný hokej. Bolo vidieť, že títo športovci ešte nepatria do starého
železa. Zo slovenských hráčov sa presadzoval svojou
r ýchlosťou najmä Michal
Martikán. Zápas bol poňatý v
priateľskom duchu, ale starú
známu rivalitu medzi Slovenskom a Českom bolo na ľade
jednoznačne vidieť.

krvi získali ocenenia
Výsledky súťaže Mesto očami fotografa Darcovia
Slovenský Červený kríž 1 Kňazovického. Mária KyseMesto Tvrdošín začiatkom tohto roka vyhlásilo fotografickú
súťaž Mesto očami fotografa. Do súťaže sa zapojilo sedem fotografov, ktorí zaslali spolu 55 fotografií, na ktorých zachytili
krásnu prírodu Tvrdošína alebo Oravíc, život v našom meste
alebo zábery na detaily. Odborná porota vybrala 10 najkrajších
fotografií, ktoré boli ocenené. Fotografie si môžete pozrieť v
priestore MsKS Medvedzie do konca roka 2014. Poďakovanie
patrí autorom fotografií Stanislavovi Gavulovi, Bc. Ľudmile
Verzálovej, Lukášovi Konkoľovi, Jánovi Špankovi, Eve Grísovej, Ivanovi Svetlošákovi a Petrovi Hurajovi.

Žofia Vajdiarová
Emília Zmrazeková
Ján Kovalik
Alojz Jurina
Jozef Pajerchin
Ladislav Hučala
Mária Matisová
Vladislav Čuchor
Peter Hanuliak
Mária Parižová
Milan Gardian
Jozef Juriga
Ján Špaglík

71-ročná
79-ročná
59-ročný
68-ročný
74-ročný
59-ročný
63-ročná
78-ročný
54-ročný
64-ročná
65-ročný
65-ročný
77-ročný

Spomienka

Dňa 22. decembra uplynie päť rokov
ako nás náhle a bez rozlúčky opustila naša
milovaná manželka, mama a stará mama
MÁRIA MACÁKOVÁ z Tvrdošína.
S úctou a vďakou si na ňu spomínajú
mama, sestra, manžel, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Spomienka

Dňa 26. novembra si pripomenieme prvé výročie ako nás náhle opustil do večného života
vo veku 65 rokov náš drahý manžel, otec a starý otec VLADIMÍR VÉPY z Krásnej Hôrky.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti
a vnúčatá.

Spomienka

Dňa 15. novembra uplynul rok ako sme sa
rozlúčili s našim milovaným synom a bratom
ŠTEFANOM GÁLLOM z Tvrdošína.
S ústou a láskou spomína smútiaca
rodina a známi.

Spomienka

Dňa 21. 10. náhle a nečakane odišla do večnosti vo
veku 79 rokov moja drahá manželka, mamička, starká a
prastarká EMÍLIA ZMRAZEKOVÁ.
Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujem
pánovi kaplánovi Františkovi Janečkovi za
odslúženie svätej omše a pohrebných obradov. Zároveň ďakujem všetkým príbuzným,
priateľom a známym za modlitby, prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Odpočinutie
večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej
svieti, nech odpočíva v pokoji.
S úprimnou láskou v srdci na ňu spomínajú manžel
Alojz, dcéry Eva, Viera, Vlasta, Jana a syn Dušan s rodinami, 13 vnúčat a 6 pravnúčat.

lová z Tvrdošína, ako jediná
medzi mužmi získala zlatú

cembra slávnostný aktív bezpríspevkových darcov krvi,
kde im boli udelené plakety Dr.
Jána Jánskeho za viacnásobné
darcovstvo. Celkovo bolo odovzdaných 154 plakiet, z toho 78
bronzových, 42 strieborných,
28 zlatých, 5 diamantových a

plaketu za 30 odberov. Zlatú
plaketu získal tiež Ľ. Leginus,
striebornú Ľ. Greňa a bronzovú V. Brňáková. Organizátori
vyzdvihli aj úspešnú Študentskú kvapku, ktorá sa konala
formou mobilného odberu po
stredných školách na Orave.

K 4. decembru tohto roka
v našom meste pribudlo 91 nových občanov. Narodilo sa 39
dievčat a 52 chlapcov. Hovorí
sa, že bábätko má svoje meno
určené dávno predtým, ako príde na tento svet, i keď rodičia
niekedy dlho rozmýšľajú, ktoré
je to správne. V našom meste
u chlapcov jednoznačne zvíťazilo meno Jakub, narodilo sa ich
päť. Nasledovali Max a obdobné
Maxim, tí sú traja a tretie miesto
si rozdelili Michal, Šimon, Tomáš a Ján, ktorí sú po dvaja.
Dievčatá si naopak rozdelili prvé
miesto. Narodili sa tri Emy - prípadne Emmy, tri Karolíny a tri
Viktórie. Ďalej sú to dve Timey

a dve Niny. Tretie miesto patrí
všetkým ostatným dievčatkám,
ktoré sú jedinými nositeľkami
svojho mena narodenými tento
rok. Podľa štatistiky sa tento rok
rodičia vracajú ku tradičným slovenským menám. U chlapcov to
boli napríklad Juraj, Jozef, Ján,
Tomáš, Marek, Branko, Gabriel,
Martin, Matej ale i František
a Ladislav. U dievčat Júlia, Simona, Marta, Mária Anna, Elena
Emília. Okrem klasických mien
rodičia siahli aj po menách zahraničných, či menej frekventovaných. Chlapci sa volajú Theo,
Maxim, Andreas Kornel, Lorenz,
Noel, William a dievčatá Debora,
Lara, Liliana, Nella a Bibiána.

Kríž symbol spásy a nádeje

Odišli z našich radov

15. 10.
21. 10.
26. 10.
31. 10.
31. 10.
14. 11.
18. 11.
20. 11.
22. 11.
23. 11.
24. 11.
27. 11.
30. 11.

Územný spolok Orava v Dolnom Kubíne pripravil 4. de-

Na sviatok Všetkých svätých bol po svätej omši v gotickom
kostolíku vysvätený kríž, ktorý dalo postaviť vedenie mesta.
Zapálená sviečka a tichá modlitba na tomto mieste patrí všetkým dušiam, nenarodeným deťom, tým, ktorí zahynuli vo svete,
aj tým, za ktorých sa už nemá kto pomodliť.

Búdky, ktoré nakŕmia a potešia

Každý si určite všimol, že
už posledné týždne nám zvestovali príchod zimy. Práve cez
toto obdobie zvyknú ľudia
viacej pomáhať,
či už dr uhým
ľudom alebo aj
napríklad zvieratám.
Niekoľko
členov občianskeho združenia
Projekt PLUS
sa rozhodlo pomôcť prežiť zimu vtákom a
zároveň urobiť radosť všetkým našim občanom a hlavne

deťom, tým, že umiestnili ručne robené drevené búdky pred
Materskú školu na Medvedzí
a v parku pri ZŠ. Š. Šmálika a mestskom
gymnáziu. Občania, ale aj deti,
t a k môž u cez
zimu dopĺňať kŕmidlo a kochať
sa pohľadom na
zobkajúce vtáčatá. Už len ostáva
dúfať, že búdky
ostanú na svojich miestach
a budú plniť svoj dvojaký účel
dlhší čas.

Referendum

V sobotu 7. februára 2015 sa bude na Slovensku konať Referendum o rodine. Prezident Kiska ho vyhlásil po tom, čo
Ústavný súd SR odobril tri zo štyroch navrhovaných otázok.
O referende sa ale už niekoľko mesiacov vedie vyhrotená
diskusia. Na platnosť referenda je totiž potrebná účasť
aspoň 50% oprávnených voličov. V histórii Slovenska sa
konalo 7 referend a takúto účasť sa podarilo dosiahnuť iba v
referende o vstupe do EÚ, v roku 2003, kedy prišlo k urnám
tesných 52% voličov. Zvyšných 6 referend stroskotalo práve
kvôli nízkej účasti.

Jednoznačným víťazom je Jakub, dievčatá si prvé miesto rozdelili

Škôlkari prejavili odvahu a statočnosť

28. novembra bola Materská škola na Oravskom nábreží
zahalená rúškom tajomna počas Noci víl a škriatkov. Cieľom tohto projektu je prejaviť
odvahu a statočnosť pri prekonávaní negatívnych emócií

úlohy. Zarecitovať básničky,
zaspievať pesničky, či hľadať
s pr áv ne písme n k á . Mal í
škriatkovia od víl za splnené
úlohy dostali nové indície,
ktoré ich doviedli až do podzemných katakomb, kde našli

a pocitov vyvolaných tmou
a odlúčením od rodičov.
Škôlkari len s baterkami
a lampášikmi hľadali poklad
po celej budove. Na ich ceste sa
však stretli s vílou Večernicou,
Jesennou a Zimnou vílou, pri
ktorých museli splniť rôzne

najväčší poklad. Po úspešnom
pátraní nasledovala pyžamová párty, kde predviedli svoje
škriatkovské kreácie a potom
už putovali rovno do postieľok, kde sa prostredníctvom
rozprávok preniesli do kúzelného sveta snov.

Zóna bez peňazí v Tvrdošíne

Dňa 29. novembra sa Tvrdošín pod taktovkou občianskeho združenia IN-forma
a mesta Tvrdošín zapojil medzi 60 miest na Slovensku,
ktoré rozdávali krajšie Vianoce. Hlavná myšlienka akcie bola spojiť v jeden deň čo
najviac ľudí – dobrovoľníkov,
ktorí vytvoria priestor, kde sú
peniaze zbytočné a stačí vám
úsmev a príjemné slovo pre
druhých. Každý, kto prišiel,
niečo doniesol a na výmenu
si zobral to, čo sa mu páčilo, alebo hodilo pre to, aby
potešil seba alebo svoju ro-

dinu, známych. Súčasťou bol
aj program, ktorým nám deň
spríjemnili dievčatá z CVČ
svojím tancom, potom v tvorivých dielničkách si mohli
deti vyrábať vianočné ozdoby, alebo sa dať namaľovať na
tvár. Taktiež sme si premietali rozprávky, filmy a púšťali
vianočné piesne. Ďakujeme
všetkým, čo podporili Zónu
bez peňazí a oznamujeme, že
veci, ktoré ostali, boli rozdané
miestnym organizáciám a sociálne slabším rodinám, zvyšok venujeme obetiam vojny
na Ukrajine.
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Na slovíčko s trénerom a hráčom snookru
V Tvrdošíne sa začína rozvíjať nový šport, ktorý v Európe nie je tak neznámy. So zakladateľom hry snooker v Tvrdošíne Andrejom Burdelom sme sa
porozprávali o tomto športe.
Čo je to snooker?
Snooker je gulečníková hra, v ktorej pomocou tága
a bielej gule topíte
do jamiek inak sfarbené gule podobne
ako v biliarde. Hra
má množstvo špecifických pravidiel,
ktoré sa bežný človek najlepšie naučí sledovaním tejto
gentlemanskej hry
na obrazovkách športových
televízíí, poprípade si ich môže
naštudovať na internete.
Kedy sa dostal snooker do
Tvrdošína?
Pred rokom a pol sa mi podarilo osadiť snookrový stôl
v priestoroch miestneho obchodného centra, kde sa odvtedy hráva snooker každý deň.
V Tvrdošíne sa hrá aj snookrová liga. Trochu nám ju
priblíž.
Na Slovensku je sedem sno-

okrových klubov, ktoré sú zapojené do piat ich ligov ých
turnajov tejto
sezóny. Skupinové fázy každého z t ýchto
turnajov sa hrajú v oblastných
herniach, kde
sa bojuje o postupové miesta
do playoff každého jednotlivého turnaja,
ktoré usporadúva najväčší
snookrový klub v Bratislave.
Do playoff prvého turnaja sa
podarilo kvalifikovať Branislavovi Stajníkovi a mne. Na tomto
turnaji sa mi podarilo dostať
až do finále, kde som prehral
so slovenskou jednotkou Patrikom Sedlákom z Trenčína.
To znamená, že v slovenskej
lige sa momentálne nachádzam
na druhom mieste. Do druhého turnaja sezóny sa z našej

oblasti podarilo kvalifikovať
Branislavovi Stajníkovi, mne
a Matúšovi Petráškovi, takže
13. a 14. decembra budeme
v Bratislave opäť bojovať o ligové body.
Úspechy a v í z ie do
budúcnosti v tomto športe v
Tvrdošíne?
Najväčší snookrový úspech
je už zmieňované druhé miesto
na prvom tohtoročnom turnaji
snookrovej ligy. No a vízie. Stále je čo zlepšovať, preto veľa
trénovať a popritom sa zúčastňovať turnajov snookrovej ligy
a iných významných podujatí,
ako sú Majstrovstvá Slovenska
alebo Masters, približovať túto
hru ľuďom a podporovať nádejné talenty.
Ak by chcel niekto vyskúšať tento šport, čo má pre to
spraviť ?
Určite by mal navštíviť
miestny snookrový klub, kde
má možnosť zahrať si každý,
kto sa o tento šport zaujíma.

Mestská halová liga v Tvrdošíne odštartovala už svoj
17. ročník. Do halovej ligy
sa prihlásilo šesť družstiev.
Okrem minuloročného víťaza B2 Club sa prihlásili aj
také stálice ako 1. FC Krásna Hôrka/Pivnica, Dravci.
Novovzniknuté družstvo je
Červená Hviezda Medvedzie.
Okrem nich sa do MHFL prihlásili aj Old Boys a Cold Valey. Úlohu favoritov zatiaľ do
bodky napĺňajú 1. FC Krásna
Hôrka/Pivnica a Červená
Hviezda Medvedzie. Obe
družstvá v oboch úvodných
kolách nezaváhali a svojich
súperov porazili. Prekvapením je však zaváhanie úradujúceho majstra B2 Clubu,
ktorý prehral práve s Červenou Hviezdou Medvedzie 1:3.
Výsledky:
1. kolo: B2 Club - Cold
Valey 10:0, góly: Gelčinský
5, Greššák 2, Kubek 2, Pali-

der; Červená Hviezda Medvedzie - Dravci 8:2, góly:
L. Repka 3, Lajš, Mravec,
Mensár, Pňaček, Gregorec
- Kordiak 2; 1. FC Krásna
Hôrka/Pivnica - Old Boys
7:0, Zboroň 3, Zaťko 2, Florek, A. Brčák;
2. kolo: B2 Club - Červená Hviezda Medvedzie 1:3,
góly: Palider - Repka 2, Haj-

duk; Cold Valey - Old Boys
5:3, góly: P. Juráň 2, Matej
Šiška 2, Lajčin - Pavelek,
Medvecký, Pazúrik;
1. FC Krásna Hôrka/Pivnica - Dravci 11:2, góly: A.
Brčák 4, Zaťko 4, Vajdečka,
Daňa, Hradský - J. Vrabček,
Maniak.
Najlepší strelec: Stanislav
Zaťko - 6 gólov.

MHFL začala už svoj 17. ročník

V extralige nad očakávanie
Nečakane úspešne vstúpil nováčik z Tvrdošína do
najvyššej súťaže dorasteniek v stolnom tenise. A to
vekom sú naše hráčky Katarína Belopotočanová, Sabína Chylová a Natália Divinská stále ešte len žiačky.
Súťaž je rozdelená na dve
etapy. V prvej etape sa všetky
družstvá stretnú jedenkrát,
potom prvé štyri o majstra SR

proti Pruskému. S odvekým
rivalom v boji o titul to bol
dramatický zápas až do poslednej minúty, keď skončil
nerozhodne 7:7. Rozhodnutie
prišlo až v samostatných ná-

Tvrdošínska tenisová nádej
vstúpila do halovej sezóny veľmi
úspešne. V novej vekovej kategórii mladších žiačok, ročník 20032004, si v dňoch 6. a 7. decembra
na Halových majstrovstvách stredoslovenského regiónu v Lučenci
počínala v prvých troch kolách
veľmi suverénne.
V 1.kole s Ninou Gregorovou
zo Slovenskej Ľupče vyhrala
6:0,6:0. V ďalšom kole ju čakala
Lenka Dančová z TK Lieskovec.
Karolína nedala favoritke ani najmenšiu šancu a z kurtu ju odprevadila po vynikajúcej obojstrannej topspinovej hre opäť 6:0,6:0.
V 3.kole hrala s Ninou Paľovskou, kde ukázala znovu
svoje hráčske kvality. Po dlhom,
1,5-hodinovom zápase, plnom
nádherných výmen presvedčivo
dominovala 6:0, 6:1.
Oravská tenisová nádej sa
tak stala najmladšou spomedzi
semifinalistiek. V ďalšom zápa-

se je čakala turnajová jednotka sa starších, fyzicky zdatnejších
Nina Ďarmatiová z Lieskovského a skúsenejších súperiek a z Majtenisového klubu. Karolína bola strovstiev si odnáša 3.miesto
favoritke vyrovnanou súperkou,
no v napínavom
súboji podľahla
skúsenejšej súperke 5:7, 3:6.
Tv r d o š í n ska tenistka na
turnaji úspešne odohrala aj
štvorhrové záp a s y. S p o l u
s ďalšou oravskou tenistkou
Martinou Smoleňovou skončili až vo finále, kde prehrali Karolína Šašková druhá sprava.
nad Ďarmatiovou a Chudejovou v dvojhre, 2.miesto v štvorhre
4:6, 1:6.
a priamy postup na celoslovenKarolína Šašková aj v novej ské halové majstrovstvá, ktoré
vekovej kategórii potvrdila svoju sa uskutočnia v januári v Bravynikajúcu výkonnosť. Nezľakla tislave.

Na sviatok sv. Mikuláša sa
uskutočnil v Rabči už siedmy
ročník halového futbalového turnaja v kategórii dorast s názvom
Orava Cup 2014. Zúčastnili sa
ho aj dorastenci z Tvrdošína a
vôbec si nevodili zle. Turnaj bol
rozdelený na tri skupiny, pričom
chalani z Tvrdošína zo svojimi

súpermi v skupine Or. Polhorou
a Rabčou nezaváhali a stali sa
víťazom svojej skupiny. Tvrdošín
prešiel do finálovej skupiny, kde
narazili na súperov z Námestova
a z Oravskej Jasenice. S prvým
menovaným vyhral Tvrdošín
5:2, s druhým prehrali 0:1. Tvrdošín celkovo obsadil vynikajúce

Tvrdošín v Rabči na striebornej pozícii

výsledok do tabuľky. Na východe republiky Tvrdošín potvrdil prvú priečku a naďalej
vedie tabuľku ZEX. Veľké
starosti má však tréner Cvanciger, keď lazaret hráčok po
Paňkovej, Balážovej,
Bukovej rozšírila aj
opora zadných radov
Bobotová.
Výsledky:
Fbk Tvrdošín SPU DFA Nitra 9:5,
góly: Spišiaková 2,
A. Ďuríková 2, Krivulčíková 2, Bobotová, Ješšová, Jurinová; Fbk Tvrdošín ŠK 98 Pruské 7:8 sn,
góly: Hutirová 3, Spišiaková 3, Ješšová;
FBC Mikuláš Prešov
- Fbk Tvrdošín 1:6,
góly: M. Stredanská
2, Ješšová 2, Turčáková, A. Ďuríková;
V zápase s SPU DFA Nitra vyhrali hráčky FBK Tvrdošín najmä vďaka Fbk Tvrdošín - NTS
FK-ZŠ Nemšová 7:4,
prvej tretine, ktorú zvládli bravúrne.
góly: V. Ďuríková 2,
domácej súťaži. V deviatom jazdoch, kde mali viac šťastia A. Ďuríková, Ješšová, Jurikole privítal Tvrdošín svojho súperky z Pruského. Na palu- nová, Krivulčíková, Spišiaminuloročného finálového bovke Prešova Fbk Tvrdošín ková; FBK Kométa Spi. Nová
súpera z Nitry. Náročný zá- ukázal svoju silu, keď Prešov Ves - Fbk Tvrdošín 4:8, góly:
pas však dievčatá zvládli a porazil jednoznačne 1:6. Z Krivulčíková 3, Spišiaková
potvrdili svoju vedúcu pozí- Nemšovou sa Tvrdošín trochu 2, A. Ďuríková, Ješšová, M.
ciu. Zápas z iného súdka bol vytrápil, ale uhral pozitívny Stredanská.

druhé miesto. Najlepším hráčom
turnaja bol zvolený Lukáš Repka
z Tvrdošína. Paradoxom je, že za
najlepšieho hráča Tvrdošína bol
zvolený brankár Tvrdošína Jakub
Novák, ktorý je vekom ešte len
mladší žiak, no svojimi zákrokmi
privádzal omnoho starších súperov do zúfalstva.

Štvrtý titul majstra Slovenska vo florbale do Tvrdošína

Ďalší veľ ký úspech
športových florbalových tried
na ZŠ Medvedzie v Tvrdošíne.
Po úspechu starších žiačok, kto-

tu na školách. Organizátorom
školských MSR vo f lorbale
mladších žiačok boli Krajská
rada SAŠŠ, KCVČ Trenčín a

a posledné štyri o záchranu.
Cieľom družstva bolo vyhnúť
sa bojom o záchranu, no napriek mladšiemu veku, dievčatá prekonávajú očakávania
a v tabuľke figurujú na skvelom treťom mieste.
V najbližšom kole pocestujú naše hráčky na východ
republiky, kde ich súpermi
budú družstvá z Prešova,
Čane a Valalik.

Fbk Tvrdošín na čele extraligy
Ženská florbalová liga je
v plnom prúde. Hráčky Fbk
Tvrdošín po nie moc úspešnom účinkovaní Euro Floorball Cupe v nórskom Fredrikstade si chcú napraviť chuť v

Karolína Šašková začala novú sezónu úspešne

Majsterky Slovenska sú zo ZŠ Márie Medveckej.
ré sa stali majstrami Slovenska
sa to podarilo aj mladším žiačkam. Finálový turnaj sa uskutočnil v dňoch 10 - 11. novembra
v Trenčíne, kde malo zastúpenie osem krajov so Slovenska.
Vyhlasovateľom podujatia bolo
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky. Spoluvyhlasovateľom Majstrovstiev Slovenska
bolo Slovenská asociácia špor-

ŠK 1. FBC Trenčín. Turnaja sa
zúčastnili víťazné školské družstvá, ktoré postúpili z krajských
kôl v školskom roku 2013/2014.
Súťaž bola rozdelená do dvoch
skupín, kde svoju skupinu dievčatá z Medvedzia s prehľadom
vyhrali. V semifinále narazili na
SŠ Sv. Vicenta de Paul Bratislava a taktiež zvíťazili v pomere
2:1. Vo finále ich už čakala ZŠ
Nad Medzou Spišská Nová

Ves, ktorú zdolali rovnakým
pomerom 2:1 a stali sa tak úradujúcimi majstrami Slovenska.
Poďakovanie patrí dievčatám
za bojovnosť a predvedenú hru,
trénerovi Burdeľovi, pánovi
učiteľovi Krasuľovi, pani riaditeľke Mgr. Dagmar Šaškovej za
podporu a ústretovosť a taktiež
mestu Tvrdošín.
Zápasy v skupinách:
ZŠ J. A. Komenského Púchov - ZŠ M. Medvedzie 1:4
ZŠ Nad Medzou Spišská
Nová Ves - ZŠ M. Medvedzie 1:7
ZŠ Tribečská Topoľčany ZŠ M. Medvedzie 3:7
Semifinále:
ZŠ M. Medvedzie - SŠ Sv.
Vicenta de Paul Bratislava 2:1
Finále:
ZŠ M. Medvedzie - ZŠ Nad
Medzou Spišská Nová Ves 2:1
Školu reprezentovali:
Kristína Belicová, Karin Piovarčiová, Klaudia Šprláková,
Alexandra Obertová, Michaela
Dulková, Gabriela Dulková,
Veronika Dúbravská, Aneta Kováčová, Rebeka Orčová, Žaneta
Kaššáková, Viktória Kovaliková, Frederika Kovaliková. Tréner Milan Burdeľ vedúci družstva Mgr. Rastislav Krasuľa.

Šachisti začali novú sezónu 2014/15
Naši šachisti začali novú
sezónu 2014/15 v oslabenom
zložení. Keď nás nečakane
opustil, po krátkej a zákernej chorobe, najlepší šachista
tvrdošínskeho družstva, Ján
Španko vo veku 56 rokov.
Česť jeho pamiatke. Taktiež
z radov družstva odišli opory,
ako Molnár. Ľuboš a Gembala Dušan. To sa odrazilo aj
na našich výsledkoch. Posilnili sme iba o jedného hráča a to A družstvo. Šťastie
sa v niektor ých zápasoch
odklonilo od šachových družstiev Tvrdošína.
Výsledky B družstva: hrá 4
ligu sk. C12
1.kolo MŠK Tvrdošín B ŠK Stankovany Rojkov 4,5:3,5

2.kolo ŠK TJ Lúčky - MŠK
Tvrdošín B 5,5:2,5
3.kolo MŠK Tvrdošín B ŠK L. Ondrašová B 2,5:5,5
4.kolo MŠK D. Kubín C MŠK Tvrdošín B 2:6
Škoda len zápasov, ako v Lúčkach, kde sa mohlo minimálne
remizovať, ale nezvládli sa koncovky v partiách. Taktiež doma
s Ondrašovou. Hrubými chybami
v partiách sa Tvrdošín pripravil
o víťazstvo. V B družstve dostávajú možnosť si zahrať chlapci, ktorí ešte nemajú turnajové
skúsenosti, ale hrajú dobrý šach
a len drobnými chybami zatiaľ
prehrávajú svoje partie. Keď sa
rozohrajú budú oporou družstva.
A tak po štvrtom kole je Tvrdošín
B s 3 bodmi na deviatom mieste.

Výsledky A družstva: hrá 3
ligu sk. C1
1.kolo MŠK Tvrdošín A KTK L. Mikuláš 5:3
2.kolo MŠK Tvrdošín A ŠK Medea Martin 3:5
3. k o l o T Z O B B y t č a MŠK Tvrdošín A 4,5:3,5
4.kolo ŠK Mladosť Nesluša
A - MŠK Tvrdošín A 4:4
A družstvu sa darí o trochu
viac ako B-čku. Pri troche menšej smoly mohli byť aj bez straty
bodu, čo by už stačilo na udržanie sa v súťaži. Aj A družstvo
hrá v oslabenom zložení. A tak
po štvrtom kole sú so ziskom 4
bodov na siedmom mieste. A
družstvo má pre sebou cieľ a to
udržať sa v súťaži aj pre budúcu
sezónu.
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