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Vianoce plné radosti, lásky a rodinného pokoja
Vážení a milí spoluobčania,
naša súčasná celospoločenská situácia nám
nedovoľuje organizovať
veľké celomestské akcie, akými boli Sviatok príbuznosti, Vítanie Mikuláša, či
vianočné trhy. Nedovoľuje nám hromadne stretávať sa
a prežívať predvianočný čas tak, ako
sme boli zvyknutí.
Nijaká situácia však
nezmení podstatu a zmysel Vianoc. Tie vždy boli a
budú najkrajším obdobím
roka, pretože symbolizujú radostnú spomienku na
narodenie Ježiša Krista,
narodenie dieťaťa, ktoré prinieslo spásu celému ľudstvu. Predstavujú nádej, sú predzvesťou
nového začiatku.
Hovorí sa, že zmyslom
Vianoc je tá najčistejšia
láska. Mala by byť našou
inšpiráciou i motiváciou a

zmyslom nášho bytia. Keď
ju pretavíme
do prítomnosti, pomôže nám
získať pokoj
a radosť,
ktorú vieme odovzdávať
svoj im najbližším
i svojmu
okoliu.
Pri predstave Božej rodiny cítime lásku, živú krásu,
pokoj a harmóniu. Pretaviac
ju do našich životov, Vianoce
vždy boli a budú najkrajším
obdobím roka. Ich čaro magicky pôsobí na každého. Púta
nás k svojim rodinám, ťahá
nás domov aj z najvzdialenejšieho kúta zeme. Vianočné
melódie, piesne a koledy znejúce do ticha zimnej krajiny
nás v spomienkach vracajú do
minulosti a pomáhajú vytvoriť si spomienky nové.

Noc zázrakov
Tajomné ticho noci
zázrakov a krás,
prebúdza lásku
v srdci u každého z nás.
Niečo deje sa, keď zazvoní
zvon polnočný,
všetci tešme sa, že nastáva
čas vianočný.
Tešme sa už nie sme stratení,
Jasajme, sme zachránení,
veď Boh svojho
Syna poslal k nám.
On je nádej sám.
Plesajme, radostne spievajme,
Spasiteľa nášho vítajme,
dieťatko krásne v jasličkách
svojou vierou obdarme.

Zbor sv. Jakuba: CD Si moja nádej

Tradície a zvyky našich
predkov mali svoje opodstatnenie, a preto je dobré sa k
niektorým vrátiť. Tie, ktoré
dodržiavame, nás pútajú k
mocnej sile súdržnosti našich
predkov, nedovolia nám zabudnúť, primknú nás bližšie
ku sebe a dovolia prežiť tajomstvo vlastnej rodiny.

Dovoľte mi, milí spoluobčania, popriať vám počas
vianočných sviatkov pohodu, radosť a lásku v kruhu
vašich najbližších. Nech
vo vašich srdciach nájdete
miesto pre zmier, odpustenie
i pochopenie toho druhého,
lebo rodinné puto je to najpevnejšie a malo by mať
vždy prvé miesto v našich
životoch.
Chcel by som vám všetkým poďakovať za všetko,
čo v práci odovzdávate, popriať vám krásne a pokojné
Vianoce. Prajem všetkým,
aby sa nám podarilo nájsť
v nich opäť tú úprimnú radosť, ktorú sme prežívali
ako deti.
Želám vám tiež veľa síl,
aby každý jeden deň nového roka bol pre vás nezabudnuteľný. Nech sa aj ten
najťažší premení na radosť
a stane sa pre nás príležitosťou urobiť niečo pozitívne
nielen pre seba, ale aj pre
svoje okolie.
Váš primátor

Mikuláš tento rok prišiel na koči
Každoročne sa konajú
v našom meste celomestské „Mikulášske oslavy“.
Tento rok to bolo ale inak.
Keďže sú v súčasnosti na
Slovensku prijaté protipandemické opatrenia, hromadné podujatie sa nemohlo konať.
Ako hlavný prostriedok
komunikácie bol 6. decembra použitý mestský rozhlas, čím bola sprostredkovaná sviatočná nálada
do všetkých častí mesta.
Prostredníctvom neho bola
okrem vianočných piesní
odvysielaná relácia, kde sa
prihovoril aj primátor mesta: „Stretnutie s Mikulášom
na Trojičnom námestí bolo
vždy pretkané kultúrnym
programom, v ktorom sa
predstavili aj deti nášho

mesta s veselými pesničkami, básničkami
a tancami. Pamätáme si na iskričky v
očiach najmenších
detí, ktoré sa jagali
po stretnutí s Mikulášom i veselú náladu
počas vianočných
trhov,“ povedal primátor. „Keďže sme
nemohli zorganizovať hromadné podujatia, preto sme zvolili inú formu mikulášskych osláv.
Tento rok prejde
Mikuláš so svojou
družinou po mestských častiach nášho
mesta na koči, aby
ani teraz neboli naše
deti, a najmä tí najmenší, obraté o tento

zážitok, pretože si uvedomujeme, že sviatok svätého Mikuláša patrí k udalostiam,
ktoré sa zapisujú navždy do
spomienok našich detí.
I keď sa dnes fyzicky nestretávame, prajem si, aby
ste prežili krásne, spokojné
a radosťou naplnené vianočné sviatky. Verím, že k tomu
pomôže aj vianočná výzdoba nášho mesta. Nech jagavý jasot svetiel sa prenesie
do krásy a harmónie vašich
domovov.“
Keď Mikuláš so svojou
družinou prišiel na Trojičné
námestie na vyzdobenom
koči a pozdravil prítomné
deti, primátor I. Šaško rozsvietil mestský vianočný
strom a vianočnú výzdobu
v celom meste.
Pot om s a ko č p ohol
a smeroval po naplánovanej
trase do lokalít Pod Žiarcom,
na Vladinu, prešiel Oravsk ý m nábreží m, sídliskom Medvedzie a Krásnou
Hôrkou. Rodičia, starí rodičia, deti stáli pred svojimi
domami alebo si prešli k ulici, kadiaľ išla družina.
,,Mali sme krásny zážitok.
Vidieť Mikuláša na koči prechádzajúceho ulicami mesta
som ešte nezažila, hoci mám
už 50 rokov.
Verím, že pre všetký deti
a dospelých to bol nezabudnuteľný zážitok,“ povedala
nám pani Mária.
Mesto sa i týmto spôsobom snažilo nadviazať na
tradičné zvyky, aby deťom,
a najmä tým najmladším
zostala krásna spomienka
na Mikuláša vezúceho sa
po meste na koni so svojou
družinou.
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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

Pripomíname si
755. výročie

1265

1. písomná zmienka o Tvrdošíne v listine Belu IV.

1420

1. písomná zmienka o Lawrowej Lehote,
dnes mestskej časti Krásna Hôrka

600. výročie
75. výročie

1945 Tvrdošín bol 31. marca oslobodený sovietskou
armádou

55. výročie

1965 Mestu Tvrdošín bol udelený novodobý štatút
mesta

Tvrdošín opäť atraktívnejší
K prioritám každého mesta patrí aj rozvoj cestovného ruchu.
Vedeniu nášho mesta sa to darí realizovať aj úspešným projektom Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia. O tom, že
ide o veľkú investičnú akciu nielen v meste, ale aj v mestskej

časti Oravice, niet pochýb. Z takmer 1 a pol miliónovej investície z eurofondov a financií mesta bolo vybudovaných 8,545
km rekreačných trás, altánky, budova turisticko-informačného
centra, postavené 2 mosty cez rieku Oravicu.
S prvými prácami na cyklochodníku Medvedzie – Štefanov
sa začalo už v jarných mesiacoch a dnes cyklochodník už môžu
občania využívať. K dvom pamätným tabuliam na začiatku
a konci trasy pribudli tri ďalšie informačné tabule, ktoré zvyšujú informácie o možnostiach cestovného ruchu pre občanov
aj návštevníkov mesta. Altánok doplnený mobiliárom a lavičky
poskytujú miesto na oddych na 3,125 km dlhej trase. V centre
Oravíc sa buduje turisticko-informačné centrum, ktoré bude
poskytovať kompletné informácie o historických pamiatkach,

Most cez rieku Oravica má dĺžku 16,9 metra.
turistických a prírodných zaujímavostiach v meste a okolí, o
ubytovacích možnostiach v Tvrdošíne a gmine Kościelisko a
ich okolí, gastronómii, o voľnočasových aktivitách pre jednotlivé záujmové skupiny, a tiež podľa aktuálneho ročného
obdobia, tipy na výlety.
(Pokračovanie na 3. str.)
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Nezabudnite na svoju povinnosť
podať daňové priznanie
k dani z nehnuteľností do 31. januára 2021

Oznamujeme občanom nášho mesta, že všetci daňovníci,
u ktorých nastali v priebehu roka 2020 zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností: kúpa,
predaj rodinného domu, bytu, pozemku, garáže, chaty, vydané stavebné alebo kolaudačné povolenie, vlastníci nového
preukazu ZŤP sú povinní v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, a to do 31.
januára 2021 na MsÚ. Daňové priznanie je potrebné podať
na predpísanom vzorovom tlačive.

Ako podať daňové priznanie
k dani z nehnuteľností

Priznanie je možné podať osobne na MsÚ poštou alebo
elektronicky. Tlačivá na stiahnutie sú na web-stránke nášho
mesta. K elektronickému podaniu je potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom. Od 1. novembra 2020 je spustená
nová mobilná aplikácia mID, s ktorou môžete priamo cez
mobil podať daňové priznanie k DZN. Ak chcete o nej a jej
službách vedieť viac, navštívte portál www.vybavzmobilu.sk

Doklady odôvodňujúce odpustenie alebo
zníženie poplatku za komunálny odpad
- Potvrdenie o návšteve školy u študenta, ktorý navštevuje
školu so sídlom mimo územia SR, ak ide o študenta, ktorý
sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava v mieste
trvalého pobytu, lebo navštevuje školu na území SR, poskytne poplatník údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo
alebo dátum narodenia študenta,
- potvrdenie o pobyte v zahraničí, ak ide o fyzickú osobu,
ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahraničí,
- potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že táto osoba v zdaňovacom období vykonáva prácu
mimo mesta Tvrdošín,
- doklad, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce,
- potvrdenie o prechodnom pobyte, ubytovaní alebo nájomná zmluva,
- preukaz ZŤP, ZŤPS.
Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu
dane.
Doklady odôvodňujúce odpustenie alebo zníženie poplatku
je treba doručiť na Technické služby Mesta Tvrdošín do 31.
marca 2021.
Finančné oddelenie
MsÚ Tvrdošín

Máme za sebou tri kolá testovania
Štatistiky uvádzali, že od
marca do konca augusta na
Orave bolo pri testovaní na
Covid-19 zistených 75 ľudí
s pozitívnym testom. Od 1.
septembra do 11. októbra sa
tento počet zvýšil o 1 854 ľudí.
Počet pozitívnych prípadov
sa zvyšoval do takej miery,
že všetky tri oravské okresy
a okres Bardejov boli zaradené
do pilotného testovania, ktoré sa konalo 23. - 25. októbra.

V okrese Tvrdošín sa prišlo
otestovať 20 502, z ktorých 164
malo pozitívny test (0,79%).
V našom meste sa tohto testovania zúčastnilo 4 927. Pozitívny test vyšiel 46 ľuďom (0,93
%).Testovanie bolo vykonávané
pomocou antigénových testov.
Percentuálny výsledok zníženia počtu infikovaných v našom
meste zo 4,02 na 0,93 % bol dobrou správou.
Prostredníctvom médii, in-

V okrese Tvrdošín sa prišlo
otestovať 22 250 ľudí, z ktorých
bolo 1 078 pozitívnych (4,84 %).
V našom meste sa pilotného testovania zúčastnilo 5 211.
Pozitívny test vyšiel 210 ľuďom
(4,02 %).
V druhej fáze, ktorá sa konala od 31. októbra do 1. novembra, prebehlo celoplošné
testovanie na celom Slovensku.
V okrese Tvrdošín sa prišlo
otestovať 20 200, z ktorých 448
malo pozitívny test (1,99 %).
V našom meste sa tohto
testovania zúčastnilo 4 699.
Pozitívny test vyšiel 77 ľuďom
(1,63 %).
V poslednej, tretej fáze, ktorá sa konala od 7. do 8. novembra, prebehlo testovanie v 45
okresoch, v ktorých bol podiel
pozitívnych prípadov viac ako
0,69 %.

ternetu sa o Orave pred pilotným testovaním hovorilo ako
„o červenej“ a nerešpektujúcej
epidemiologické opatrenia súvisiace s pandémiou.
Úča sť v ysokého p o č t u
ľudí počas celoslovenského
testovania vypovedajú o tom,
že väčšina obyvateľov v tomto
období pochopila nutnosť epidemiologických opatrení a aj
testovania s túžbou prinavrátiť
sa k životu spred roka, keď sme
sa mohli stretávať, cestovať, žiť
normálny život bez obmedzení.
Hoci budúcnosť nie je v tejto
chvíli pre nás predvídateľná,
nič nám nebráni žiť naplno prítomnosť, uvedomiť si, že viaceré krajiny už podobnú epidémiu
mali a zvládli ju. To môže byť
pre nás povzbudením, že táto
epidémia sa dá zvládnuť a raz
skončí.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
V úvode mestského zastupiteľstva primátor mesta I. Šaško
informoval poslancov mestského zastupiteľstva o činnostiach
a akciách, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia.
Zdôraznil, že hoci Slovensko
aktuálne zažíva druhú vlnu
pandémie ochorenia Covid-19,
život v meste sa nezastavil. Aj
napriek zložitej situácii, akou
je krátenie podielových daní
sa pokračuje v rozpracovaných
investičných zámeroch. Rekonštruuje sa zdravotné stredisko,
v dvoch mestských častiach
prebiehajú práce na výstavbe
cyklochodníkov a rekreačných
trás v Medvedzí a Oraviciach,
kde sa finišuje aj vo výstavbe
Infocentra. V príprave je rekonštrukcia mestského úradu
a „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín Jurčov Laz“.
Taktiež pokračujú práce na
ďalších rozpracovaných projektoch z eurofondov. Je ňou
plánovaná výstavba mestskej
kompostárne na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu
a projekt zameraný na moderné
technológie vo verejnej správe.
Potešiteľnou správou pre rodiny s malými deťmi je, že bol
schválený projekt na výstavbu detských jaslí. Začiatkom
novembra už bola podpísaná
zmluva o ich realizácii.
Pokračujú prípravné práce na začatie výstavby Kauflandu, ktoré doteraz brzdilo
vyriešenie prístupovej cesty
k objektu obchodného centra.
V záujme riešenia obchvatu
Oravy sa uskutočnilo stretnutie s ministrom dopravy, ktorý
prisľúbil rozbehnutie stavby
po doriešení verejného obstarávania, ktoré má už dotiahnuť
Národná diaľničná spoločnosť.
„Poklepanie základného kameňa“ by sa malo uskutočniť v januári, a následne by práce na
obchvate mali začať v jarných
mesiacoch.
Primátor vysvetlil poslancom, že z dôvodu zložitej

pandemickej situácie muselo
mesto pristúpiť k zatvoreniu
mestskej plavárne, termálnych
kúpalísk Oravice, hotela Limba
a školských zariadení.
Dôležitým bodom rokovania bolo hodnotenie prevádzky
hotela Limba a následné „Vyhlásenie obchodno-verejnej
súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prevádzkovanie
hotela Limba“. V prípade, ak
sa nájom neuzatvorí formou
súťaže, prenajímateľ Mesto
Tvrdošín môže využiť postup
v zmysle zákona formou priameho nájmu (viac na
inom mieste).
Zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková
informovala o pripravovaných projektoch,
z ktorých niektoré sú
v štádiu prípravy, iné
už v procese hodnotenia. Vybudovanie
mestskej kompostárne úzko súvisí so zákonom o likvidácii
biodpadu, ktorý bude
platiť od začiatku budúceho roka. Ďalšími
boli projekty na zlepšenie stavu ovzdušia
– zakúpenie techniky,
rozšírenie vodovodu
v Oraviciach, stredisko triedeného zberu, novej centrálnej
knižnice, projekt na dokončenie cyklotrasy Tvrdošín – Nižná aj s verejným osvetlením
Najdôležitejším bodom rokovania bolo schválenie rozpočtu na budúci rok a výhľadový rozpočet na roky 20222023. Rozpočet je vyrovnaný
a sú v ňom zahrnuté rozvojové
prvky opierajúce sa o využitie
možných dotácii a grantov.
Do funkcie hlavného kontrolóra mesta bola schválená
Ing. Anna Žuffová, ktorá od
januára budúceho roku nahradí Ing. Emíliu Záborskú. Primátor vysoko ocenil jej prácu,
ktorá túto funkciu zastávala od
roku 2001.

Poslanci schválili rozpočet
príjmov a výdavkov technických služieb, plán práce MsZ
a kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, Všeobecne záväzné
nariadenie (VZN) č. 3/2020
o výške príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach, VZN
č. 5/2020 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, VZ N č.
7/2020 o dani z nehnuteľností,
VZN č. 8/2020 o určení postupu a podmienok pri poskytova-

kladaná požiadavka mesta
ako prenajímateľa nebytových
priestorov bude zamietnutá,
toto schválené uznesenie stratí platnosť.
Na MsZ odzneli správy o
kontrolnej činnosti za uplynulé
ročné obdobie s hodnotiacimi
výsledkami, kontrole dodržiavania právnych predpisov pri
realizácii investičných zámerov mesta v dodávke tovarov
a služieb v procese verejného
obstarávania, o sociálnej pomoci so zameraním na opatrovateľskú službu, o zhodnotení

ní sociálnych služieb mestom
Tvrdošín.
Už druhýkrát v tomto roku
sa mesto rozhodlo pomôcť nájomcom nebytových priestorov. V súvislosti s prijatou
novelou zákona o poskytovaní dotácií na nájomné nebytových priestorov s cieľom
zmierniť ekonomické následky v dôsledku rôznych obmedzení súvisiacich s pandémiou
Covid-19, znížilo mesto cenu
nájmu nebytových priestorov
v objektoch mesta. Vzhľadom
k tomu, že dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške,
v akej bola poskytnutá zľava
z nájomného, znížilo cenu
nájmu o 50 percent z ceny nájomného. V prípade, ak pred-

činnosti technických služieb,
o plnení rozpočtu na úseku
školstva podľa jednotlivých
školských zariadení, o čerpaní rozpočtu mesta za uplynulé
obdobie, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta
Tvrdošín na rok 2021 a na
roky 2022-2023, vyhodnotenie
prevádzky mestskej plavárne
so samostatným priebežným
ekonomickým zhodnotením a
správy o činnosti a hospodárení obchodnej spoločnosti Termalšport TS, s.r.o. a dozornej
rady so 100 % účasťou mesta
za uplynulé obdobie a o plnení
záväzkov mesta vyplývajúcich
zo zmluvných podmienok pri
poskytnutých dotáciách z eurofondov.

Limba do prenájmu
Na novembrovom mestskom zastupiteľstve schválili poslanci zámer vedenia mesta dať hotel Limba do
prenájmu spôsobom obchodnej verejnej súťaže.
Dôvody prečo mesto pristúpilo k tomuto kroku vysvetlil
primátor I. Šaško.
Hotel postavený v roku 1973
sa dostal po revolúcii 1989 počas malej privatizácie neprávom do majetku súkromníka.
Mesto po vyše 20 rokoch súdnych konaní získalo hotel pod
svoju správu, ale v bezútešnom
havarijnom stave. Úspešným
projektom z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko 2007-2013 získalo vyše
milióna eur z eurofondov a priložením milióna z vlastných

zdrojov zabezpečilo rekonštrukciu hotela do stavu, ako
ho poznáme dnes.
Pandémia Covid-19 spôsobila vysoké finančné škody v slovenskom hospodárstve a nevyhla sa ani tomuto zariadeniu.
Od 14. marca bola prevádzka
hotela uzatvorená. Opätovné
otvorenie prevádzky bolo od
25. mája pri zabezpečení všetkých hygienických opatrení
v súlade s Opatrením Úradu
verejného zdravotníctva SR
(ÚVZ). Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie

v ochorení ÚVZ SR od 15. októbra nariadil opatrenia vedúce
k zabráneniu jeho explozívneho
šírenia. Týkali sa aj prevádzok
verejného stravovania, a to
podávania pokrmov a nápojov
len zabalených pre odber so sebou, nebolo možné ich konzumovať v interiérových častiach
prevádzky. Z dôvodu nerentabilnosti bola prevádzka Limby
(reštaurácia a kaviareň) od 15.
októbra zatvorená, čím vznikli
finančné straty pre mesto.
Od uvedenia hotela do prevádzky uplynulo 5 rokov, kedy
ho mesto nemohlo odpredať
alebo prenajať v zmysle uzatvorenej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.

V záujme dobrého a transparentného hospodárenia nemôže ďalej prevádzkovať hotel a
z vlastných prostriedkov vykrývať tieto straty. Môže ho
dať do prenájmu, pričom musia
byť 5 rokov zachované činnosti, akými sú poskytovanie ubytovania spojeného s gastronómiou, tradíciami, kongresovými službami a inými službami
a činnosťami, prostredníctvom
ktorých by sa zvýšil cestovný
ruch v prihraničnom regióne.
Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie hotela Limba
bude uvedené na web-stránke
mesta.

zamietnutá a všetky náklady
s uzatvorením prevádzky, ktorými sú mzdy zamestnancov a
ďalšie v plnom rozsahu ostali
iba na ťarchu mesta. Prejav
nespravodlivého a diskriminačného rozdeľovania finančnej pomoci bol zaslaný aj na
príslušné ministerstvá, avšak
doteraz bez odozvy. Je dobré,
že mesto nemá žiaden úver,
pretože ak by tomu tak bolo,
finančná strata mesta bez pomoci štátu by bola ešte väčšia.
Keď to zhrnieme, mesto
nedostalo pomoc od štátu
a v období možnosti otvorenia
plavárne, teda od 13. júna do
15. októbra bol zaznamenaný
výrazný pokles návštevnosti,
pretože ľudia sa stále obávali

šíriaceho sa vírusu, a samozrejme sa to prejavilo aj na
tržbách.
Tak, ako v uvedených termínoch bola zatvorená prevádzka mestskej plavárne,
súčasne bola uzatvorená aj
prevádzka bazénov v Oraviciach. Opatrenia krízového
štábu nastavené v súčasnosti
nemôže mesto akceptovať,
pretože bez podpory štátu je
prevádzka týchto zariadení
stratová. Pokles tržieb v mestskej plavárni bol v priemere až
do 80 percent a v termálnych
kúpaliskách cca 40 percent.
Za daných podmienok,
z dôvodu druhej vlny pandémie, budú až do odvolania
obidve prevádzky uzavreté.

Opatrenia proti korovavírusu sa dotkli plavárne aj kúpalísk

Na epidemiologickú situáciu v regióne reagovalo
mesto v októbri zatvorením krytej plavárne a mestských termálnych kúpalísk v Oraviciach.
Obidve zariadenia bolo
m e s t o n ú t e n é u z a t vo r iť
v zmysle opatrení, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva počas 1. vlny (13. 3. - 13. 6.)
a opätovne počas druhej vlny
(od 15. 10.).
Opatrenia vydané v novembri, ktoré okrem iného
povolili aj otvorenie plavární
a kúpalísk s počtom maximálne 6 osôb, prehodnotilo
vedenie mesta ako chybné,
a najmä nehospodárne, keď
výška vstupného na plaváreň
sa pohybuje v rozmedzí 2 – 3
eurá za osobu.

Mestská plaváreň spadá
pod prevádzku technických
služieb, ktoré majú na túto
činnosť vydané povolenie na
podnikanie v zmysle zák.č.
455/91Zb. o živnostenskom
podnikaní, a teda prevádzka
plavárne je určená ako podnikateľský subjekt. Po prvej
vlne, tak ako iné podnikateľské subjekty, ktoré žiadali od
štátu finančnú výpomoc, požiadalo o finančnú pomoc pre
mestskú plaváreň aj mesto.
Mnohé zariadenia na Slovensku túto pomoc dostali.
Žiadosť nášho mesta bola
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Zodpovednosť je vždy na prvom mieste
Rozhovor s primátorom mesta I. Šaškom
Ako vnímate priebeh testovania, ktoré v regióne Oravy
a okresu Bardejov začínali pilotným testovaním?
Žijeme v dobe, keď celý svet zachvátila pandémia Covid-19.
Nikto z nás nič podobné nezažil, a preto sme boli nútení prijať
túto situáciu a čo najlepšie ju riešiť, aby čo najviac bolo chránené
zdravie ľudí. V októbri boli tieto okresy zaradené do červených
čísel a označené ako šíritelia nákazy. Rozhodnutie vlády
a krízového štábu sme prijali ako potrebné a v súčinnosti s príslušníkmi ozbrojených, policajných zložiek a zdravotníkov sme
sa snažili pripraviť čo najlepšie podmienky pre úspešný priebeh
testovania. Dnes môžem skonštatovať, že sa nám to podarilo.
Chcem sa všetkým občanom nášho mesta, ktorí sa pilotného aj ďalších dvoch kôl celoslovenského testovania zúčastnili
poďakovať za to, že ste pochopili závažnosť tejto zdravotnej
situácie a zodpovedne k nej pristúpili. Dokázali sme, že nám
záleží nielen na našom zdraví, ale hlavne zdraví našich blízkych
a ľudí, s ktorými prichádzame denne do kontaktu. Takáto forma
spolupatričnosti je v tomto čase veľmi potrebná a je motivujúca.
Osobitne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na testovaní
priamo podieľali. Dokázali tým, že vedia priložiť ruku k dielu,
keď ide o celospoločenský záujem. Vážim si ochotu a ústretovosť dobrovoľníkov, pracovníkov mesta a jeho organizácií zabezpečujúcich administratívu, ktorí boli platnými a prospešnými
členmi všetkých testovacích tímov. Karanténnymi opatreniami
sa podarili v našom meste znížiť počet pozitívnych prípadov z 3,
9 percenta na 0,93 percenta.

získať financie na jeho rekonštrukciu a modernizáciu považujem za veľký úspech. Vidíme sami, že sa zo dňa na deň mení.
Bude to moderné zdravotné stredisko, v ktorom budú ordinovať
aj ďalší odborní lekári. Túto službu ocenia najmä tí, ktorí museli
za ňou dochádzať do iných miest.
Do budúceho roka má byť ukončená výstavba cyklochodníkov a rekreačných trás v našom meste aj v Oraviciach. Keď si
predstavíme, že sa nám za rok podarilo vybudovať v Tvrdošíne
vyše 3 km a v Oraviciach vyše 5,5 km, vybudovať budovu Infocentra a dva mosty cez rieku Oravica, zdá sa nám to takmer
neuveriteľné, a to v období pandémie, keď celá slovenská ekonomika je v útlme.
Aby naďalej sme mali vlastnú mestskú skládku odpadov, musíme ju revitalizovať. A stihnúť to musíme do konca budúceho
roka, aby obyvatelia nášho mesta platili i naďalej čo najmenšie poplatky za miestne dane a komunálny odpad. Ten sa stáva
veľkým problémom pre celý svet, a práve preto pripravujeme
projektovú dokumentáciu pre mestskú kompostáreň, aby sme
i naďalej mali krásne a zdravé životné prostredie.
Vieme, že sa veľmi angažovali v prípade obchvatu Oravy.
Pre časopis Parlamentné listy ste minulý rok povedali: „Čo
určite platí, je to, že politici potrebujú Oravu iba pred voľbami, najmä keď politické strany potrebujú hlasy Oravcov
na to, aby sa dostali do parlamentu. Takže o dôvere politikov
či ministrov slovenskej vlády k Orave už dlho pochybujem.“

S pandémiou sú spojené aj nepopulárne opatrenia, ktoré
musia vykonať samosprávy.
Vyhlásenie núdzového stavu a s tým súvisiacich množstvo
patrení malo ťažký dosah aj na naše mesto, na všetky zariadenia, ktoré spadajú do pôsobnosti mesta. Jednak to bolo zníženie

Tvrdošín opäť atraktívnejší
(Dokončenie z 1. str.)
V TIC bude možnosť vybrať si zo sortimentu suvenírov
a darčekových predmetov od domácich výrobcov, reprezentačných a náučno-propagačných publikácií, turistických máp
a sprievodcov, pohľadníc zameraných na propagáciu mesta
a gminy.
Centrum Oravíc je východiskom ku najkrajším dolinám.
Oravická príroda ponúka veľa možností na spoznávanie a
užívanie si krás prírody. Ku existujúcim chodníkom prispeje
5,545 km nových rekreačných trás vybudovaných v rámci tohto
projektu. Altánok - cyklozástavka vybavená mobiliárom bude
miestom, kde návštevníci budú môcť relaxovať po náročnejších
túrach alebo pokojných prechádzkach. Dva novovybudované
mosty cez rieku Oravica sú prepojením jednotlivých vetiev
rekreačných chodníkov. Novinkou pre mnohých turistov bude
informácia, že už je vybudované cca 4 km chodníka smerom
na poľskú hranicu.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko–Slovensko
2014–2020.

Tretia etapa rekonštrukcie
sa chýli ku koncu
V zdravotnom stredisku v Medvedzí od 22. mája prebieha
rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia spoločných priestorov,
ale aj priestorov jednotlivých ambulancii.
V súčasnosti sú už po rekonštrukcii priestory ORL ambulancie, ako aj ambulancie detských lekárov. Počas posledných mesiacov bola zateplená taktiež aj strecha zdravotného strediska.
V súčasnosti prebieha plánovaná tretia etapa. Pracovníci
dodávateľskej firmy finišujú prácami na vybavení jednotlivých
ambulancii. Následne sa začne so štvrtou etapou, a to rekonštrukciou zubných ambulancii.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (na foto v strede) na stretnutí s primátormi a starostami Oravy v Tvrdošíne,
kde riešili najmä obchvat R3.

Hoci v súčasnosti s poľskými partnermi s Gminy Kościelisko
prebiehajú dva projekty, primátor I. Šaško a jeho zástupkyňa
V. Jančeková sa s wójtom R. Krupom a vedúcou finančného
oddelenia S. Czubernat mohli stretnúť iba raz, a to v lete, počas uvoľnenia pandemických opatrení.
podielových daní, ktoré sú základom hospodárenia každej samosprávy, jednak zatvorenie prevádzok, ktoré vykazujú stratu. Zabezpečiť dobré hospodárenie mesta v takejto situácii nie
je vôbec ľahké a je zložité aj vzhľadom k ľuďom, ktorí v nich
pracujú. Uvedomujeme si, že strata pracovného miesta v tejto
situácii pre mnohé rodiny je veľkým a zložitým problémom.
Prevádzky, ktoré zabezpečovali našim občanom vyšší štandard služieb, akými sú termálne kúpaliská a plaváreň vykazujú
stratu takmer celý rok. To isté sa týka hotela Limba. Pravidelne
hodnotíme situáciu a urobíme všetko preto, aby sa naše mesto
nezadĺžilo, aby si nemuselo brať úvery.
Tento rok vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu a z dôvodu pandémie nebol vyplatený vianočný príspevok dôchodcom
nad 65 rokov, ZŤP a iným, na ktorí boli dlhé roky zvyknutí,
a tiež sa neuskutočnilo kultúrnospoločenské podujatie pod názvom Sviatok príbuznosti, a to z dôvodu krátenia príjmov z podielových daní, ako aj zníženia príjmov z Termálnych bazénov
v Oraviciach, kde sa ich prevádzka v zmysle nariadenia Vlády
SR musela uzatvoriť. V prípade, ak dôjde zo strany Vlády SR
ku schváleniu dofinancovania tohto výpadku podielových daní,
príspevky pre dôchodcov budú zohľadnené v roku 2021.
Verím, že na budúci rok sa situácia upokojí a budeme sa môcť
vrátiť ku vianočným príspevkom aj k spoločným stretnutiam,
ktoré nás navzájom obohacovali.
I naďalej dodržiavame nariadenia krízového štábu, robíme
všetko preto, aby mesto fungovalo v čo najoptimálnejšom režime, dezinfikujeme verejné priestranstvá.
Na mestskom zastupiteľstve ste hovorili o prebiehajúcich
súčasných investičných akciách.

V prvom rade musím spomenúť kompletnú rekonštrukciu
zdravotného strediska. Všetci dobre vieme, v akom stave sa
nachádzalo. To, že sa nám prostredníctvom projektu podarilo

V polovici októbra som dostal list z Národnej diaľničnej
spoločnosti, že sa začala realizácia geotechnického monitoringu v rámci výstavbv cesty R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou.
Oznámili mi, že plánujú v nasledujúcom období spustiť výstavbu R3, ktorá bude viesť katastrálnymi územiami obcí Tvrdošín, Krásna Hôrka a Nižná nad Oravou.
Súčasťou prípravných prác bolo vybudovanie geotechnickej
monitorovacej siete pozorovacích vrtov, ktorými sa bude sledovať, či a do akej miery vplýva stavba na stabilitu dotknutého územia. Tvrdili, že je obchvat Tvrdošína v záverečnej fáze
V každej etape rekonštrukcie zdravotného strediska sa začína búracími prácami vo všetkých miestnostiach a sociálnych
zariadeniach, nasleduje položenie nových obkladov, osádzajú

schvaľovacieho procesu. Snažil som sa tomu uveriť, pretože už
toľkokrát nám politici sľubovali, toľkokrát nám hovorili termíny začiatku budovania obchvatu! Aby ten čas nastal, stále sme
prejavovali záujem a vyvíjali neustály tlak na kompetentných.
Na vašom osobnom stretnutí s Andrejom Doležalom, ministrom dopravy odznelo: „Obchvat sa môže začať stavať.“
V našom meste sme pripravili stretnutie starostov a primátorov Oravy s ministrom dopravy, ktorý potvrdil, že všetky
náležitosti, ktoré sú potrebné k výstavbe obchvatu sú splnené
a stavať sa môže začať. Národná diaľničná spoločnosť podpíše
v druhej polovici decembra zmluvu na vybudovanie rýchlostnej
cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou.
Zmluva bude podpísaná s víťazom verejnej súťaže, ktorým je
konzorcium spoločností Hochtief SK, Alpine Slovakia a Hydroekol z Dolného Kubína. Cena za realizáciu štvorkilometrového
obchvatu Tvrdošína je vyše 62 miliónov eur, financovaná bude
zo štátneho rozpočtu. S výstavbou obchvatu by sa malo začať
na začiatku roka 2021. Úsek by mal byť dlhý 4,4 km a napojiť
sa na existujúci obchvat Trstenej. Pred Nižnou by sa mal pripojiť
na existujúcu cestu I/59 prostredníctvom privádzača a okružnej
križovatky Nižná – sever. Tu sa napojí na pripravovanú stavbu
rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou.
Celá stavba bude zahŕňať desať mostov na R3 a tri mosty
mimo R3, dočasný most cez rieku Oravu a protihlukovú stenu
dlhú 2150 metrov. Výstavba úseku by mala trvať približne dva
a pol roka.

sa nové zárubne, a taktiež sa kladú nové podlahy. Výmenou
prešla aj elektroinštalácia, stropné svietidlá sú osadené do kazetových podhľadov a ďalšie. Vymieňajú vykurovacie telesá
a rozvody, ako aj ústredné kúrenie. Pacienti ocenia aj nový
výťah. Niektoré ambulancie budú vybavené novým zariadením a novozriadené ambulancie budú vybavené špeciálnou
technikou, ktorú lekári budú využívať pri vyšetrovaní pacientov. Pre lekárov bude veľkým
prínosom aj plánované inštalácia počítačovej siete pre
celý objekt.

Nemuseli platiť nájomné

Národná rada 6. júna schválila návrh zákona, cieľom ktorého bolo zmiernenie negatívnych dopadov obmedzení súvisiacich s opatreniami proti pandémii Covid-19 na podnikateľské
subjekty. Dotáciu štátu na nájomné bolo možné poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej ju poskytne prenajímateľ, najviac vo
výške 50 percent.
Mesto ako vlastník nebytových priestorov na túto informáciu okamžite reflektovalo. Na mestskom zastupiteľstve 30. júna
bolo odsúhlasené zníženie nájmu pre všetkých nájomcov na 50
percent, a následne spolu s nájomcami požiadali o dotáciu vo
výške 50 percent zo štátu, ktorá bola schválená.
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Kamerový systém mesta Tvrdošín – II. etapa

Kamerový systém mesta
bol budovaný vo viacerých
etapách ako súčasť rôznych
projektov. V roku 2010 bol dokončený projekt pod názvom
„Revitalizácia centra mesta
Tvrdošín“, ktorého súčasťou
bolo aj vybudovanie kamerového systému v centre mesta
v rozsahu 6 kamier. V roku
2011 bol zrealizovaný projekt,
v rámci ktorého boli nainštalované 4 kamery v exteriéri
kostola Všetkých svätých. V
roku 2013 pokračoval projekt
II. etapou, v rámci ktorej boli
nainštalované ďalšie 4 kamery v interiéri kostola. V roku
2015 bol z dotácie Rady vlády
SR zrealizovaný projekt pod
názvom „Kamerový systém
– rozšírenie,“ v rámci ktorého
bolo nainštalovaných 10 kamier. Ostatné časti kamerového systému boli budované iba
z rozpočtu mesta.
Pôvodným zámerom tohto
projektu bola modernizácia
a rozšírenie celého kamerového systému mesta, teda výmena 22 kamier, rozšírenie
o 4 nových kamier, z toho 2
špeciálnych kamier určených
na snímanie EČ prechádzajúcich vozidiel, vybudovanie 1
centrálneho pultu kamerového
systému a zlepšenie (prehĺbenie) spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní. Keďže mesto nezískalo dotáciu
v žiadanej výške, bola zmodernizovaná a rozšírená len
vyššie spomínaná, najstaršia
časť kamerové-

ho systému mesta vybudovaná v r. 2010. Táto časť kamerového systému bola vzhľadom na svoj vek fyzicky, ale
hlavne morálne zastaraná a
nevyhovovala už súčasným
požiadavkám a štandardom.
Nainštalovaných preto bolo
8 nových kamier (6 výmena
a 2 rozšírenie) v centre mesta
(Trojičné námestie, Mestský
park a Radničná ulica) a zmodernizované bolo aj monitorovacie stanovište tejto časti
kamerového systému.
Dňa 15. novembra bola podpísaná Zmluva o poskytnutí
dotácie zo štátneho rozpočtu
SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality,
na základe ktorej boli mestu
poskytnuté finančné prostriedky z ministerstva vnútra na financovanie výdavkov projektu
prevencie kriminality „Kamerový systém mesta Tvrdošín –
II. etapa“.
Dňa 28. októbra bola ukončená realizačná časť tohto projektu prevzatím zhotoveného
diela od zhotoviteľa a podpísaním protokolu o prevzatí a
odovzdaní diela. Do 31. januára 2021 bude zrealizované záverečné vyúčtovanie projektu,
čím bude ukončená aj administratívna časť projektu, a tým
celý projekt.
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality.

Zvýšenie bezpečnosti v meste Tvrdošín

Dňa 16.10.2019 podalo mesto Tvrdošín žiadosť
o poskytnutie peňažných
prostriedkov z Nadácie Allianz na projekt „Zvýšenie
bezpečnosti v meste Tvrdošín“. Mesto žiadalo o dotáciu vo výške 5000 Eur
na inštaláciu 2 ks meračov
rýchlosti na štátnej ceste II.
triedy č. II/520 pri prechode
pre chodcov v blízkosti ZŠ
Štefana Šmálika. Inštalované mali byť v oboch smeroch a mali znížiť rýchlosť
vozidiel prechádzajúcich
týmto miestom, čím mali
zvýšiť bezpečnosť hlavne
detí prechádzajúcich cez
túto komunikáciu cestou do
a zo školy, ale aj ostatných
chodcov využívajúcich tento
prechod pre chodcov. V súčasnosti dochádza na inkriminovanom mieste k častým
dopravným nehodám.
Dňa 23.11.2020 bola podpísaná zmluva o poskytnutí
peňažných prostriedkov, na
základe ktorej poskytovateľ
Nadácia Allianz poskytne
mestu finančné prostriedky
na inštaláciu 1 merača rých-

losť. Tento bude nainštalovaný na inkriminovanom
mieste v smere z Námestova. Vozidlá prichádzajúce
z tohto smeru sa blížia k prechodu pre chodcov z kopca,
a zároveň je prechod z tohto
smeru situovaný za ľavotočivou zákrutou, čo ho robí
pre vodičov prakticky neviditeľným až do posledného
momentu priblíženia (čo
už je väčšinou neskoro na
reakciu).
Merač rýchlosti tak vodičov upozorní nielen na
neprimeranú rýchlosť, ale
aj na prítomnosť prechodu
pre chodcov svietením, blikaním, čo upúta pozornosť
vodičov oveľa lepšie, ako
existujúce značenie príslušnými dopravnými značkami, ktoré môžu byť pri
nepozornosti prehliadnuté.
Celková realizácia proje k t u je pl á nova n á d o
30.06.2021.
Projekt je
podporený Nadácio u Allianz.

Mesto v spolupráci s technickými službami organizovalo Dni jesennej čistoty
2020, v rámci ktorých mali
obyvatelia mesta možnosť
opäť sa zadarmo odovzdať
objemný odpad v blízkosti
ich bydliska. Veľkokapacitné kontajnery boli rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa stanoveného harmonogramu. Celomestský
zvoz triedeného a objemného odpadu bol rozdelený do
dvoch dní. Dňa 14. októbra
občania mali možnosť vykladať elektroodpad a odpad
s obsahom škodlivých látok
z domácností pred rodinné
domy a z bytových domov
ku 1100 litrovým kontajnerom. Po ich zozbieraní už 16.

októbra odovzdali technické
služby 5 840 kg elektroodpadu firme Peter Bolek – Ekoray Námestovo, ktorá patrí
medzi popredných spracovateľov elektroodpadu na
Slovensku a následne odpad
s obsahom škodlivých látok
z domácností odovzdali na
zneškodnenie firme HGM
a.s. Žilina.
V tento deň na tradičných
stanovištiach v meste pristavili aj 14 veľkoobjemových
kontajnerov na objemný odpad. Zaplnené kontajnery
v nasledujúcich dňoch stiahli
a vyčistili okolie VOK. Navezené konáre zo záhrad
rodinných domov odviezli
na zberný dvor a tam ich následne štiepkovali.

Jesenný zvoz odpadu

Knižnica je dôležitým prvkom vzdelanosti
K nižnice boli vždy cen- zrekonštruovať knižnicu v Medtrom celoživotného vzdeláva- vedzí, rozšíriť ju o ďalší priestor
nia. Úloha klasickej knižnice a vybaviť ju novým mobiliárom
sa v súčasnosti mení. Rýchly
rozvoj techniky a uplatňovanie
nových technológii je potrebné
aplikovať aj do tejto oblasti.
Z tohto dôvodu pripravuje mesto projekt, aby knižnica v Tvrdošíne a jej pobočka
v Medvedzí prešli výraznou
premenou a stali sa miestom,
ktoré opäť pritiahne záujem
detí aj dospelých.
Táto možnosť sa naskytá
prostredníctvom Fondu na
podporu umenia, ktorý vyhlásil nové kolo tvorby projektov
na komplexnú infraštruktúru Vizualizácia novej knižnice.
knižníc. V prípade úspešnosti
projektu by ho spolufinancoval - kompletnou výmenou zariadefond a 20 percentami samospráva. nia knižnice novým nábytkom,
Mesto má záujem kompletne vytvoriť internetovú čitáreň -

poskytnúť prístup na internet na
nových počítačoch, na ktorých
si zaregistrovaní čitatelia i verej-

nosť môžu vyhľadávať potrebné
informácie. Za novátorský počin
považuje mesto vytvorenie „det-

skej oázy“, kde deti predškolského veku v spoločnosti mamičiek
môžu získavať prvé čitateľské
návyky. Do projektu je zahrnutá
i aktivita, ktorou bude mesačná
výmena kníh v blízkom altánku
(v parku pri Medveckom potoku)
nazvanom „Čitáreň“.
Vytvorením vkusného a moderného priestoru a nepretržitým
dopĺňaním kvalitného knižničného fondu sa iste podarí pripravovať aj kvalitné podujatia pre
všetky vrstvy obyvateľov od detí
v predškolskom veku až po seniorov. Autorské čítania a besedy s
predstaviteľmi súčasnej slovenskej literatúry pre deti, mládež,
dospelých tvorivé workshopy
a interaktívne prednášky budú
iste aj dnešných časoch motivovať všetkých k čítaniu pre radosť
a rozšírenie si vedomostí.

Poďakovanie ministra školstva Gymnáziu Tvrdošín
Na konci kalend á r neho
roka bilancujeme. Gymnázium
v Tvrdošíne získalo v Národnej
súťaži eTwinning cenu za najlepší projekt v kategórii Klimatické zmeny a celkovo je jedinou
ocenenou školou z Oravy. Tento koniec roka je však pre nás
ešte o čosi výnimočnejší. Minister školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky,
Branislav Gröhling, poďakoval
Gymnáziu v Tvrdošíne.
Sme poctení a z jeho listu si

dovolíme zacitovať: „...s veľkou
radosťou som prijal informáciu o tom, že Európska komisia
prostredníctvom svojej výkonnej agentúry udelila certifikát
„Škola eTwinning 2020-2021”
práve Vašej škole. Svojím aktívnym prístupom, snahou a tvrdou prácou ste sa zapísali ako
excelentná, otvorená a inkluzívna vzdelávacia inštitúcia do
zoznamu škôl, ktoré majú právo
tento titul používať najbližšie
2 roky. Zároveň prispievate k

šíreniu inovatívnych prístupov,
inklúzii, bezpečnosti pri práci s
digitálnymi technológiami a na
neposlednom mieste k odovzdávaniu dobrej praxe a nadväzovaniu spolupráce...
Zo srdca Vám prajem, aby sa
Vám a Vašej škole naďalej darilo
na sebe pracovať a šíriť myšlienku inovácie a spolupráce navôkol. Aby sa vám naďalej darilo
plniť to, k čomu ste sa zapojením
do projektu eTwinning zaviazali,
a to je najmä podpora mladých

ľudí, ktorých máte vo svojej starostlivosti, aby sa stali lepšími
ľuďmi, lepšími študentmi a lepšími a aktívnejšími občanmi.“
Ďakujeme. A ďakujeme aj
každému rodičovi, ktorý nám
zveril svoje dieťa vo viere, že
spolu vychováme výnimočných
ľudí. Ďakujeme mestu Tvrdošín, pretože stále pociťujeme
jeho podporu a ďakujeme všetkým svojim študentom, pretože
oni sú najviac.
Gymnázium Tvrdošín

„Covid-ový“ žiačik
Minuloročný
prvák je vzhľadom na nezvyčajnú situáciu, ktorá vznikla z Covid-dôvodu veľmi špecifický.
Ešte ani poriadne nezačal chodiť do školy a už musel nútene
zostať doma v karanténe na
takmer celý druhý polrok školského roku a vzdelávať sa celkom inak, ako sme boli doposiaľ
zvyknutí. Takúto nepredvídanú
situáciu nezažil ešte nikto z nás.
Mnohí terajší druháci - teda
„Covid-oví prváci“ zvládli najdôležitejšie učivo svojho života - písanie, čítanie, počítanie - vďaka svojim rodičom,
súrodencom, tetám, učiteľom
celkom dobre. Mnohí veru nie.
Nie každý rodič mal možnosti,
skúsenosti, vedomosti. Niektorí
nemali ani trpezlivosť. A sú aj
takí, ktorí - aj keď veľmi chceli a
snažili sa - nedokázali svoje dieťa naučiť všetko to, čo potrebuje
ako tohtoročný druhák vedieť.

Ich dieťa nemá teda dostatočný
alebo dostatočne pevný základ,
aby na ňom mohlo stavať ďalšie
poschodie domčeka, nazývaného „školské znalosti“. No a všetci dobre vieme, že bez dobrých
základov dobrý dom nepostavíš.
Tento školský rok v odôvodnených (to zdôrazňujeme!) a skôr
výnimočných prípadoch je preto
možné aj zopakovanie prvého
ročníka. MŠVVaŠ SR vydalo
pre tento účel usmernenie, ako v
takom prípade postupovať.
Na pomoc všetkým deťom,
ich rodičom a učiteľom sme
tu stále aj v tejto „dištančnej a čudnej Covidovej dobe“
my – špeciálni pedagógovia
a psychológov ia v na šich
poradniach – ABC SCŠPP
v Trstenej, v Tvrdošíne aj v
Námestove. Platí u nás výnimka
zo zákazu vychádzania.
Kontakty na nás nájdete na
www.euporadna.sk, prípadne sa
informujte či dohodnite mailom
na centrala@euporadna.sk.

Zapojili sme sa do súťaže o Veselé detské ihrisko
Máloktoré mesto s porovnateľným počtom obyvateľov sa môže pochváliť takým
množstvom a takým vybavením detských ihrísk, ktoré sa
nachádzajú v našom meste.
Konštatujú to občania, ale aj
návštevníci z iných miest. Nachádzajú sa v každej mestskej
časti ( detské ihrisko pri škôlke
v Krásnej Hôrke spolu s fitness
prvkami, Loď Alica a ďalšie
štyri detské ihriská na sídlisku
Medvedzie spolu s multifunkčným ihriskom s umelou trávou,
detské ihrisko v Starom Medvedzí spoločne s fitness prvkami,
Žihadielko v Tvrdošíne, fitness
prvky pri gymnázium spolu
s multifunkčným ihriskom s
umelou trávou, detské ihrisko
na Vladine spolu s multifunkčným ihriskom s umelou trávou,
detské ihrisko na Hrádkoch,
detské ihrisko na Hviezdoslavovej ulici spolu s fitness
prvkami) a sú okrem detských

prvkov obohatené o fitnes náradie pre deti aj dospelých, kde
aj rodičia môžu deťom vštepovať prvky zdravého životného
štýlu. Najznámejšími je ihrisko
v Medvedzí pri materskej škole s „Loďou Alica“ a ihrisko
Žihadieko v Tvrdošíne.
Mesto sa zapojilo do ďalšej súťaže o detské ihrisko
(18m x 12m), ktorú vyhlásila spoločnosť Playsystem
s cieľom ponúknuť obciam a
mestám na Slovensku zúčastniť
sa zápolenia o jedno detské
ihrisko, získať komplexné
infor mácie o výrobkoch a
službách slovenského výrobcu
značkových certifikovaných
detských ihrísk a nadviazať
s p ol u p r á c u s o z á m e r o m
poskytovať kompletné služby
pri zabezpečení bezpečného
a inšpiratívneho prostredia pre
voľný čas detí a ich rodičov.
Do polovice januára 2021 budú
známe výsledky súťaže.

„Chceme hľadať a nachád zať, chceme podporovať
a sprevádzať...“
Za celý kolek t ív A BC-

SCŠPP Trstená, Tvrdošín a Námestovo
PaedDr. Tatiana Gandelová
a PhDr. Jana Tholtová, PhD.

Zapojíme sa do sčítania
Cieľom sčítania obyvateľov,
domov a bytov 2020- 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje
a informácie o stave spoločnosti, o
jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach
obyvateľov a ich bývaní.
Sčítanie v roku 2021 je súčasťou celosvetového programu
uskutočňovaných pod záštitou
Európskej únie a Organizácie
Spojených národov. Sčítanie predstavuje jedinečný zdroj informácií a štatistických údajov o stave
spoločnosti, o jej demografických,
sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných
podmienkach obyvateľov a ich
bývaní.
Sčítanie bude rozdelené
na dve etapy:
1. Sčítanie domov a bytov prebehne v dobe od 1. júna 2020 do
12. februára 2021. Toto sčítanie
vykonajú obce SR v spolupráci
so Štatistickým úradom SR.
Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú podieľať.
Mesto Tvrdošín v rámci sčítania
domov a bytov elektronickou
formou zisťovalo nasledovné
údaje: forma vlastníctva bytu,
podlahová plocha bytu, počet
obytných miestností, poschodie,
t y p k ú ren ia , zd roj energie

používaný na v yk urovanie,
vodovod, splachovací záchod,
kúpeľňa, typ domu/obydlia, počet
podlaží, typ vodovodnej prípojky,
obdobie v ýstavby, mater iál
nosnej konštrukcie, obdobie
poslednej obnovy, obnova okien,
obnova obvodového plášťa,
obnova strechy, prístavba alebo
nadstavba, typ kanalizačnej
prípojky, plynová prípojka.
K dnešnému dňu boli v našom
meste sčítané domy a byty na
98,41 percenta.
2. Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára
2021 do 31. marca 2021. Obyvatelia budú mať na sčítanie sa
čas 6 týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám alebo to za neho vykoná
zákonný zástupca, alebo blízka
osoba prostredníctvom online
aplikácie na počítači, mobile,
tablete či na inom elektronickom zariadení. Ak obyvateľ
nemá žiadne elektronické zariadenie, môže použiť zariadenie
u m ie st ne né n a n ajbl i žšom
kontaktnom mieste alebo využiť
službu asistenta sčítania. Ten bude
pôsobiť ako stacionárny asistent
na kontaktnom mieste alebo ako
mobilný asistent vykonávajúci
sčítanie obyvateľov v teréne na
požiadanie obyvateľa. O ďalšom
priebehu sčítania vás budeme
informovať.

Štatistické zisťovanie
Štatistický úrad SR
pravidelne realizuje zisťovanie
údajov pre štatistiku rodinných
účtov. Jeho účelom je zisťovanie
o výške a vývoji výdavkov,
spotreby a príjmov v rôznych
typoch domácností. Výsledok
zisťovania bude použitý na
posudzovanie úprav životného

minima. Na Slovensku bolo
vybratých 308 samospráv, medzi ktorými je aj naše mesto.
Všetky poskytnuté informácie sú
chránené a slúžia len pre potreby
štátnej štatistiky. Zisťovanie sa
uskutoční od 7. decembra 2020
do 11. januára 2021. Viac info:www.statistics.sk.
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Čas radosti, veselosti ...
Vianoce majú množstvo podôb. Z rozprávania našich rodičov a starých
rodičov sa dozvedáme, ako ich prežívali, ako sa pri nich cítili a porovnávame
ich s dnešnými Vianocami.
Vianoce a celé predvianočné obdobie boli v minulosti obdobím rôznych
zvykov, ktoré už dnešnej generácii pripadajú ako z rozprávky. Je škoda, že sa
z nich už upustilo a že mnoho ľudí na nich zabudlo. Práve tieto zvyky dávali
našim predkom na známosť, že už Vianoce pomaly klopú na dvere. Kresťanské vianočné sviatky sa začali koncom novembra, po Kataríne a na Ondreja,
keď bol vyhlásený adventný pôst. Štvortýždňové obdobie pred Vianocami
sa volá Advent. Vtedy boli zakázané spoločné zábavy, svadby, nesmelo sa
ani tancovať. Začína sa obdobie pôstu, ktoré nás ma naučiť skromnosti k
blížiacim sa sviatkom.

Vianoce v spomienkách
So spomienkami na Advent a Vianoce z polovice 20. storočia sa
s nami podelila Mária Sereková.
„Na Luciu starí ľudia vždy Keď sme aj nejaké svetské dobytok sme
vraveli, že sa všetky strigy stre- pesničky zaspievali, to vždy m a l i v ž dy
távajú pod Hálečkovou, môj prišla jedna tetka a hromžila pr ipravené
otec si zo susedy vždy srandu nám: „Nie dievčatá, pozor, je cesnak, med
robil, či sa už odtiaľ vrátila. No advent!“ Ani také pesničky sa a oplát k y.
a na Ondreja mládenci vždy vy- nesmeli spievať. Jedlo sa tiež Čo zostalo
vádzali. Tu bola drevená dedina všetko odkladalo, čo bude na sa po Štedrej
nie ako teraz a mládenci už boli Vianoce. Napríklad sa zabilo v e č e r i ,
veľkí chasníci nie takí 15-roční prasiatko, to sa dalo zaúdiť a zaniesli sme
a vyvliekli pluh hore na strechu. všetko sa odložilo. No a na stole statku. Pred
Sváko pozerá pluh nevidel a po- nesmeli chýbať klasicky oplát- polnočnou omšou bolo všade
zrel lepšie hore a on na streche. ky, kapustnica, ale bez mäsa, spevu, to nás starší všetky
Vianociam predchádzal advent, iba ryba údená sa dala a potom pesničky učili, aby sme vedeli
bola to taká príprava pred Via- sa urobili rybie fašírky a šalát a spievať. Vianočný stromček
nocami. Chodilo sa na roráty. napieklo sa kadejakých koláčov. musel byť jedlička. Otec si
Keď ešte nebola vyrovnávacia Musela byť vianočná baba, to je vyhliadol jedličku už v lete
nádrž, tak celá rieka bola za- niečo také, ako vianočka, potom a potom ju na Vianoce uťal.
mrznutá a Štefanovci chodili po sa buchty robili, šúľance mako- Robili sme salónky, kocku
ľade každé ráno s lampášmi aby vé, lekvárové, orechové. Špecia- cukru sme obalili do celofánu
prišli na roráty. Robili sa tiež litou bola v Krásnej Hôrke pl- a potom do farebného papieru.
adventné vence, tie predstavujú nená kapusta - mäso zakrútené Oriešky sme pozlátili a napiekli
zemekruh, nemá sa tam dávať v kapustnom liste. Celá hlávka kolieska, ktoré sme zavesili
žiadna ozdoba, nič také pestré kapusty sa dávala do súdka a na vianočný stromček. Naň
ako teraz, má byť jednoduchý potom sa vybrala a zabalilo sa sa ako prvé vešali jabĺčka.
uvitý z čečiny, 4 sviečky a 4 toto mäso ako na fašírku, ale ku Na jedličke muselo byť jedlo.
mašle. Štyri sviečky znamenali tomu sa dávala ryža. A potom Každý si zobral z jedličky to,
štyri svetové strany. Nerobili sa sa to dávalo do pekáča, dala sa na čo mal chuť. Teraz si niekto
hlučné zábavy, všetko žilo in- kapusta, šuľky, kapusta, šuľky vyberá stromček podľa „farby
tenzívnou prípravou na Viano- a keď sme išli z polnočnej každý koberca“. Vtedy to tak nebolo,
ce. My dievčatá sme v Mrzáčke utekal domov aby si dal. My lebo to už nie je kúzlo Vianoc.
chodili ku Medveckým, tetky sme vtedy nejedávali mäso na Stromček sme zdobili večer
chodili na pôsedky a my sme sa Štedrý deň vôbec, až po polnoci pred Štedrým dňom. Deti nikučili spievať vianočné pesničky. sa už mohlo všetko jesť. Pre dy nevedeli kedy bol urobený.

Mikuláš zavítal aj medzi deti
V nedeľu 6. decembra
sa vozil Mikuláš so svojou
družinou po meste na koči
a v pondelok už utekal do
škôlky v Medvedzí, kde sa
stretol s deťmi, ktoré na neho
netrpezlivo čakali. Veď celý
rok sa snažili poslúchať, a preto Mikuláš na nich nezabudol. Samozrejme, že čerta zo
sebou nezobral a nechal ho
doma za pecou.
Mikuláš spolu s jeho anjelmi prešli všetky škôlkárske
triedy a deťom priniesli množstvo sladkostí, rôzne pomôcky
do tried.
Prežili spolu nezabudnuteľné chvíle, na ktoré budú
deti ešte dlho spomínať.

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.“

Božie dieťa
Do ticha nočnej
chvíle
anjelský hlas znie,
všetkým ľuďom na
zemi
Boh dáva znamenie.
A hviezda svieti jasne tmám,
zázrak lásky prišiel k nám,
zem i nebo spievajú,
Spasiteľa vítajú.
Božie dieťa, Boží Syn,
leží v jasličkách,
dá ti úsmev, pokoj svoj,
ak mu lásku dáš,
je tak krásny, nádherný,
pravý Boží syn,
prišiel z neba ako dar
a láska prišla s Ním.
Ruka sa s rukou spája,
srdcia plesajú,
Boh človekom sa stáva,
všetci volajú:
Nech Jemu sláva navždy
znie, On je naše spasenie.
Zastaň na chvíľu,
pri Ňom stoj,
On ponúka ti život svoj.

Zbor sv. Jakuba: CD Si moja nádej

Zohrej srdce
Komukoľvek
prospieť môžeš,
prospievaj rád, ak sa dá
i celému svetu.
S lúžiť a p r o spievať
je vlastnosťou pováh
vznešených.
V týchto ťažkých časoch si
spomeňme na rodiny s deťmi
a ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi a

tiež opustených starkých v našom
meste. Podajme pomocnú ruku a
skrášlime im Vianoce. Prejavme
svoju dobrosrdečnosť a dajme im
vedieť, že niekto na nich myslí,
Láska, spolupatričnosť a nádej je to najkrajšie, čo môžeme
druhým dať,“ pod týmto mottom
Mesto Tvrdošín a centrum voľného času zorganizovali zbierku
pod názvom Zohrej srdce.

Jej podstatou bola pomoc,
obdarovanie občanov nášho
mesta, osamelých starkých
a občanov v núdzi prostredníctvom vianočných darčekov
a sladkostí.
Darčeky boli zbierané od
7. decembra v Centre voľného času, a následne budú
pred Vianocami odovzdané
starkým a rodinám.

Naučme sa tešiť z každej maličkosti
Trieda predškolákov privítali Mikuláša rôznymi básničkami
a pesníčkami.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Pod rovnomenným názvom sa
konala celoslovenská zbierk y
pre seniorov, do
ktorej sme sa zapojili aj v našom
meste.
Zmyslom
zbierky bolo potešiť na Vianoce
niekoho, kto nečaká od nikoho
darček naplnením
k rabicu malý m
darčekom a sladkosťami. Zbierku organizovalo
mesto a Centrum
voľn é h o č a s u .
Pracovníčky Centra voľného času 7. decembra odovzdali vyzbierané dar- Zbierka sa konala
čeky pracovníkom Centra sociálnych služieb a Domovu dôchodcov v Tvr- od 23. novembra
došíne.
do 6. decembra.

Súčasná situácia, ktorú aktuálne prežívame, je veľmi náročná pre nás všetkých. Sme
obklopení a presýtení negatívnymi informáciami a správami. Niektorí to zvládame
hravo, bez menších problémov
a starostí, v iných naopak táto
situácia zanecháva pocit hnevu, strachu, beznádeje, znechutenia, smútku, pretože sa
za každú cenu snažíme nájsť
vinníka a akosi sme pritom
pozabudli byť k sebe ohľaduplní a láskaví... kdesi sa vytráca láska.
A čo tak povedať
si:„A dosť!!!“ Určite nám dáte
za pravdu keď povieme, že
„Život je krásny“. Je taký
krásny, ako si ho sami urobíme. Skúsme sa preto na chvíľu
zastaviť, zavrieť oči a preniesť
sa do blížiaceho sa času čarokrásnych Vianoc. Práve tento
čas nám môže naše ďalšie dni
urobiť krajšími a veselšími.
Skúsme sa začať tešiť z kaž-

dého momentu, z každej sekundy, z každej maličkosti ktorá sa nám podarí, ktorú spoločne zažijeme. Mnohí z nás sme
uviazli doma a naše kontakty
sa obmedzili na kontakt s našimi rodinnými príslušníkmi.
Možno práve teraz je ten čas,
kedy máme možnosť ešte hlbšie preniknúť do sveta svojich
detí i svojich najbližších. A čo
tak tešiť sa spolu s nimi? Sadnúť si večer spolu za jeden stôl
a hovoriť spolu ako sa nám
dnes darilo, čo pekné sme prežili. Zasmiať sa na spoločných
zážitkoch, spomínať na pekné
chvíle, aj na problémy a ako
sme ich zvládli.
Hovoriť o svojich pocitoch,
vydolovať zo seba čo najviac
empatie, uvedomiť si, že byť
spolu dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni je to
najcennejšie čo môžeme v tejto
náročnej dobe spoločne zažívať a je len na nás ako si tieto
chvíle vyplníme.
Možno nie vždy sme takto
pozitívne naladení, možno sa
nie vždy správame podľa predstáv našich najbližších.

Robíme to často preto, že
sme v strese a v tej chvíli nevieme inak reagovať. Podstatné je, že sa budeme snažiť spoločne tolerovať, dokážeme sa
ospravedlniť jeden druhému,
priznáme si svoju chybu, odpustíme si. Skúsme sa naučiť byť k sebe milí a láskaví,
lebo práve tým si dokážeme
skrášliť a vylepšiť svoj vlastný život.
Veď aj o tom sú Vianoce, aj
o tom je náš život. Keby bolo
stále iba to krásne, iba to pozlátko, ako by sme sa naučili
riešiť problémy, vychádzať
s ľuďmi, vzájomne si pomôcť,
vcítiť sa do pocitov druhých?
Prajeme vám preto, aby vianočný čas priniesol do vašich
rodín pokoj, lásku, porozumenie, pochopenie jeden pre
druhého.
Zároveň sa chceme poďakovať vám milí kolegovia,
učitelia, rodičia, deti a žiaci za
vašu priazeň v tomto roku a tešíme sa na spoluprácu s vami
aj v roku nastávajúcom.
Kolektív zamestnancov CPPPaP
Tvrdošín-Medvedzie
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Výstava venovaná
rodákovi

Oravská galéria pripravila výstavu pri príležitosti 100.
výročia narodenia Ctibora Belana akademického maliara,
grafika, ilustrátora a monumentalistu.
Ctibor Belan (29. 9. 1920 - 23. 6. 1991)
sa spolu s manželkou, národnou umelkyňou Máriou Medveckou po skončení štúdií
presťahovali do Tvrdošína, kde prežili celý
svoj život.
Umelec má významný podiel na formovaní československej výtvarnej kultúry,
jeho dlhoročná organizátorská, koncepčná a funkcionárska činnosť zanechala stopy pri zakladaní
a činnosti významných kultúrnych organizácií a inštitúcií.
Aktívne sa podieľal pri vzniku a budovaní ZČSVU, SNG,
družstva „Tvar“, Fondu slovenských výtvarných umelcov a
jeho podniku „Dielo“, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.
Roku 1965 menovaný do čela prípravného výboru na založenie Oravskej galérie.
Podieľal sa na jej vzniku, rozvoji ako spolupracovník, predseda umelecko-vedeckej rady a r. 1977-1984 ako jej riaditeľ.
Vďaka jeho cieľavedomosti, zásadovosti a pracovnému zápalu
sa Oravská galéria vypracovala už v sedemdesiatych rokoch

V tomto roku by sa dožil 70 rokov
Katolícky kňaz Július Chalupa zanechal výraznú
stopu v našom meste.
Július Chalupa bol na kňaza vysvätený v roku 1973. Po
vysviacke pôsobil ako kaplán
v Liptovskej Lužnej, neskôr
v Podolínci a vo Vysokých
Tatrách. Od roku 1980 bol
správcom farnosti v Tvarožnej. V roku 1987 bol preložený do Tvrdošína, ktorý sa stal
jeho posledným pôsobiskom.
Zomrel 24. júna 1991.
Zaslúžil sa o stavebné a terénne úpravy v okolí kostola
Najsvätejšej Trojice, za jeho
pôsobenia bol vymenený starý
organ za nový, vymenené boli
lavice, stál pri úprave interiéru
novopostaveného domu smútku, osobne sa zapájal do sadenia stromčekov pri brigádach,
v orgánoch mesta bol členom
Rady starších. Na jeho mnohé
aktivity si spomína aj primátor
mesta Ivan Šaško: „Stretávali

sme sa takmer každý deň, veľa
sme sa rozprávali. Bol to veľmi pracovitý človek. Za krátku

dobu v Tvrdošíne urobil toho
veľa. Spolupracovali sme pri
výstavbe domu smútku, pri rekonštrukcii dreveného kostola,
v hlavnom kostole zreštauroval sochy, obrazy, krížovú
cestu a mnohé ďalšie spoločné

aktivity v meste. Za ten čas sa
z nás stali blízki priatelia a aj
preto sme rozhodli, hoci je pochovaný v rodnej obci, za jeho
záslužnú prácu mu v cintoríne
postaviť pomník, pri ktorom
sa stále pristaví veľa ľudí a
zaspomína si na neho.“
Popri kňazskej práci skladal texty k duchovným piesňam. Produkoval aj zvukové
nahrávky. Bol tiež známym
kazateľom. Jeho homílie na nedele a sviatky vyšli aj knižne.
V jeho rodných Chlebniciach
sa pri príležitosti nedožitých
narodenín 8. januára konala
sv. omša, ktorú celebroval jeho
priateľ profesor teologickej fakulty v Košiciach, kňaz Košickej arcidiecézy Anton Fabián.
„Vitalita jeho osobnosti mu
nedovoľovala žiť polovičato, ani priemerne. Vynaložil
veľa síl a prostriedkov (v čase
neprajného komunizmu) na
zveľadenie Božích chrámov i

farských budov. Krása obklopujúca človeka pôsobí spätne
na jeho vnútro, upozorňoval
Chalupa. Krásno je však akoby symbol vyjadrujúci túžbu
obklopiť sa Božou prítomnosťou, aby ona potom vplývala
na človeka. Július Chalupa
vedel žasnúť nad láskou Trojjediného Boha k človeku a
ľudí učil túto lásku opätovať,
o čom svedčia aj jeho texty k
piesňam, zvukové nahrávky
piesni i hovoreného slova, no
predovšetkým jeho homílie.“
Pre Júliusa Chalupu mal každý človek, každý jednotlivec,
veľkú hodnotu a nikoho nezaznával a nikoho nepodceňoval.
Hovorieval: „Každý z vás je
veľký originál Boží!“
V publikáciách Posila v slove, kde sú spísané jeho kázne
sa môžeme vrátiť späť v čase
a zaspomínať si na kňaza, človeka, čo veril v ľudské dobro a
nabádal k jeho šíreniu.

Leo Szilard mal korene v Tvrdošíne

20. storočia medzi najlepšie regionálne galérie na Slovensku. Osobitnú pozornosť venoval výstavbe galérie - príprave
expozícií a budovaniu zbierok starého a ľudového umenia a
slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Významnou
mierou prispel aj k riešeniu otázok záchrany hnuteľných a
nehnuteľných pamiatok Oravy.
Znalec výtvarného umenia, v r. 1977- 1984 táto jeho schopnosť predvídavo určovala kvalitu nákupných komisií nielen
Stredoslovenského kraja, ale celého Slovenska.
Zúčastňoval sa kolektívnych výstav slovenského výtvarného umenia doma i v zahraničí. Jeho výtvarné dielo je zastúpené v zbierkach SNG v Bratislave, v Galérii Mesta Bratislavy, v Liptovskej galérii P.M.B. v Liptovskom Mikuláši, v
Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a v súkromnom majetku
na Slovensku.

V Tvrdošíne sa 23. 12. 1860
v židovskej poľnohospodárskej
rodine narodil Louis Spitz. Presťahoval sa do Budapešti a o
40 rokov neskôr, v roku 1900,
si, ako stavebný inžinier, na
nátlak uhorskej vlády na ľudí
s nemeckými menami, zmenil
priezvisko na maďarské Szilárd. V roku 1898 sa jemu a
jeho žene v Budapešti narodil
syn Leo Spitz, ktorý mal od
roku 1900 tiež nové meno Leó
Szilárd. Po odchode z Maďarska roku 1919 sa syn tvrdošínskeho rodáka Louisa Szilarda
začal písať bez dĺžňov ako
Leo Szilard (1898- 1955). Ten
v roku 1933 vo Veľkej Británii
objavil uvoľňovanie atómovej
energie pomocou neutrónovej
reťazovej reakcie, v roku 1939
v Spojených štátoch pomocou
podpisu svojho slávneho kamaráta Alberta Einsteina a svojím
dopisom efektívne upozornil

amerického prezidenta F. D.
Roosevelta na hrozbu vývoja
atómových zbraní v nacistickom
Nemecku a urobil
aj množstvo iných
významných vecí,
ktoré ovplyvnili
vývoj fyziky, molekulárnej biológie
aj dejín dvadsiateho storočia. Leo
Szilard nedostal
nikdy Nobelovu
cenu, hoci ju viacej ráz zasluhoval. Nevolá sa
po ňom žiadny nový prvok v
periodickej tabuľke, hoci v
dobe objavovania prvých transuránov (neptúnium, plutónium
a ďalšie) patril medzi nukleárnymi fyzikmi k absolútnej
špičke a prvý z nich si uvedomoval strategický význam,
konkrétne možnosti výroby a
nutnosť organizovaného utajo-

vania objavov. V týchto veciach
sa po niekoľko rokov enormne
angažoval. Po Leovi Szilardovi sa
nevolá ani žiadna
fyzikálna jednotka, hoci on prvý
odvodil vzorec pre
vzťah úbytku entropie v termodynamickej sústave
pôsobením určitého množstva informácie a prvý definoval najmenšie
množstvo informácie (dnes
’bit’). Za svoje povojnové vystupovanie proti nukleárnemu
zbrojeniu dostal Leo Szilard
niekoľko vyznamenaní od rôznych organizácií, ale z oficiálnych miest bola veľká snaha
minimalizovať jeho miesto v
histórii, vrátane gumovania
jeho mena v encyklopédiách.
Nečudo, keď niekoľko týždňov

pred Hirošimou spísal petíciu
za nepoužitie atómovej bomby
na japonské mestá, a hoci túto
petíciu podpísalo aj ďalších
68 vedcov z uzatvorenej skupiny pracovníkov vojnového
programu Manhattan, vedúci
projektu generál Leslie Groves
ju neukázal prezidentovi, ale
zatvoril do trezora, kde musela dlhé roky čakať na odtajnenie. Povojnovú satirickú sci-fi
poviedku Lea Szilarda „Súdili
ma ako vojnového zločinca“ (je
súčasťou knihy poviedok „Hlas
delfínov“) preložil jeden kolega
Andreja Sacharova do ruštiny,
a na Andreja Sacharova, vtedy
vedúceho vývojára sovietskych
termonukleárnych zbraní, mala
údajne práve táto poviedka
rozhodujúci vplyv na zmenu
názoru a znamenala začiatok
jeho odporu proti nukleárnemu
zbrojeniu a neskôr proti celému
politickému systému.

Písali sme v našich n oviná ch
Pred 25 rokmi
Plaketa za zreštaurovanie kostolíka

sme určité veci spojené s plynofikáciou mesta, splynofi kovaním
základnej školy a priľahlej športovej haly. Upravili sme mestské
cestné komunikácie po plynofikácii.“
Pred 15 rokmi
Oravice musia vždy patriť Tvrdošínu ako jeho mestská časť
Termálne kúpaliská v Oraviciach sa zmodernizovali
Viac ako 7 miliónov korún mesto preinvestovalo pri rekonštrukcií termálneho kúpaliska v Oraviciach. Rekonštrukcia sa
začala ešte v máji 2004 výkopovými prácami, pokračovalo sa

Od anglického výrobcu Johna C. Tiptona z Birminghamu
bola v roku 1995 doručená do Mestského úradu v Tvrdošíne
ťažká bronzová plaketa aj s návodom na osadenie, vyrobená na
objednávku organizáciou Europa Nostra, ktorá ocenila vynikajúce zreštaurovanie stavby i vnútornej maliarskej a umeleckorezbárskej výzdoby historického dreveného kostolíka z 15. storočia
v Tvrdošíne. Plaketa má tvar kruhového reliéfu s vonkajším
priemerom 22,2 cm. Po obvode kruhu je nápis Europa Nostra
Auszeichnung. Strednú výplň tvoria znaky rôznych historických
stavieb vrátane sakrálnych, náznak pohoria v pozadí a náznak
rieky a listnatého stromu v popredí. Pod tým všetkým je letopočet 1994, dokumentujúci rok udelenia ocenenia.
Pred 20 rokmi
Skultúrňovať mesto a vytvárať podmienky pre rozvoj
celého regiónu
V rámci materiálnych, a najmä fi nančných možností sa zabezpečovali všetky tradičné, ale i nové aktivity v oblasti kultúry,
športu, sociálnych aktivít, ale i činnosti, ktoré prezentovali mesto
navonok. „Z konkrétnych akcií sa nám v závere uplynulého roka
podarilo realizovať rekonštrukciu termálnych kúpalísk, vo výstavbe máme športový areál pri bývalej panelárni, zabezpečili

mu. Na budove sa kompletne vymenili okná, prerobili sociálne
zariadenia a začala sa otepľovať celá budova.
Revitalizácia centra mesta
O tom, že sa mestu darí zveľaďovať svoj majetok svedčí aj to,
že sme uspeli v ďalších troch projektoch, ktoré sa týkajú vodovodov a kanalizácie. Dostali sme peniaze z Enviromentálneho
fondu na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v meste, a tiež na
rozšírenie vodovodu a kanalizáciu na novú ulicu Pod Žiarcom.
Projekt zahŕňa, kanalizáciu Medvedzie I. II. časť, ďalej to bol
vodovod Medvedzie časť I. a II., ktoré sú už urobené a v súčasnosti sa pokračuje vodovom a kanalizáciou na Školskej ulici.
Obyvateľov Pod Žiarcom istotne poteší to, že sa v rámci
projektu „Inžinierskych sieti INV Pod Žiarcom-Tvrdošín II.
etapa“ dobuduje verejný vodovod a kanalizácia pre ďalšie rodinné domy. Napriek kríze sa v meste neustále niečo nové robí,
a staré rekonštruuje.
Pred 5 rokmi
Nový Lidl bude ako prvý v našom meste
Spoločnosť Lidl vybrala naše mesto spomedzi 124 predajní na
Slovensku ako prvé, kde bude stáť úplne nový typ predajne. Na
radnici sa 26. novembra uskutočnilo rokovanie primátora so zástupcami spoločnosti Lidl Slovensko, ktorého cieľom bolo prehodnotiť

postavením prístavby, a to za pochodu prevádzky. Pre hostí budú
pripravené moderné priestory s vešiakmi, kabínkami, toaletami a sprchami. V druhej etape sa budú rekonštruovať pôvodné
priestory, ktoré doteraz slúžili návštevníkom.
Pred 10 rokmi
Aktuálny stav objektov, na ktoré mesto získalo financie
Nízkoenergetická bytovka, na ktorú vedenie mesta získalo
100% fi nančných prostriedkov ako modelový projekt pre celé
Slovensko je pred dokončením. V súčasnosti sa zatepľuje, urobená je vzduchotechnika, plynové rozvody, dlažby v kuchyniach, chodbách a v suteréne. Dokončené sú omietky, potrebné
je položiť plávajúce podlahy, v kúpeľniach ukončiť obklady,
dlažby a vymaľovať. Práce ukončujú už aj elektrikári. Práce na
rekonštrukcii mestského kultúrneho strediska, na ktoré mesto
získalo fi nančné prostriedky z eurofondov v rámci cezhraničnej
spolupráce s gminou Kościelisko pokračujú podľa harmonogra-

a pripraviť podmienky pre výstavbu novej, zmodernizovanej predajne. Spoločnosť vypracovala projekt nového typu supermarketu,
ktorý má v pláne postupne budovať. Postavený by mal byť na tom
istom mieste, ako v súčasnosti stojí dnešný Lidl. Ten bude v rámci prác asanovaný, od- stránený a nahradený novou konštrukciou
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My sa zimy nebojíme

			

Narodili sa
AUGUST 2020
Adam Kinier
Sofia Omastová
Amélia Poláčiková
Natália Vranová
Jessica Jurincová

„My sa zimy nebojíme, ne- pravidelnosť tréningov, nie ich
máme z nej strach, s odvahou trvanie. Otužovanie je proces,
si zaplávame v ľadových vo- počas ktorého vystavujme telo
dách. No tak plávaj, plávaj, nižším teplotám než tým, na
kľudne dýchaj, vydržíš to, len ktoré je telo bežne zvyknuté.
sa nevzdávaj!“ spievajú si svo- Hovoríme tomu - vystúpiť z
OKTÓBER 2020
ju hymnu otužilci.
Martin Verníček
SEPTEMBER 2020
V p osle d nej
Matias Medvecký
Viktória Mojšová
dobe sa často streMatias Jančo
Vanesa Štechová
távame s pojmom
Zara Zembjaková
Filip Kormančík
otužovanie. Je to
Ella Klokočková
Ester Vitteková
jeden z najstarších
Tamara Zboroňová
NOVEMBER 2020		spôsobov, ako si
Liliana Hudáková
udržať
telo
Miroslav Zábranský
Jakub Celušák
„fit“. PreventívVeronika Uhlíková
ne funguje proti nachladnutiu,
		
chrípke, angíne,
a dokonca tiež pomáha liečiť krv22. 7. Anna Liliana Olejnik – Michal Šlesar
ný tlak. Zlepšuje
28. 7. Mgr. Nikola Pavelková – Mgr. Róbert Trnka
imunitný systém,
		 1. 8. Adriána Krúpová – Juraj Vavrek
prípadne je men		 8. 8. Erika Mošenková – Tomáš Kopta
šia náchyl nosť
		 8. 8. Ing. Beáta Fukasová – Michal Šutty
na prechladnutie.
14. 8. Zdenka Šimková – Peter Trstenský
Otužovanie môže
21. 8. Mária Lieskovská – Miloš Gelčinský
byť rekreačné ale22. 8. Lucia Kohárová – Michal Zboja
bo športové. Re22. 8. Daniela Vargová – Erik Kuláš
kreačné – sprcho26. 8. JUDr. Lívia Jančeková – JUDr. Tomáš Jurčo
vanie sa studenou
28. 8. Mgr. Lucia Hurajová – Dávid Hlavaj
vodou, saunova28. 8. Adriána Gabaríková – Peter Gregorec
nie a športovanie po celý rok, komfortnej zóny.
28. 8. Arije Ben Ali – Patrik Vavrečan
Na Orave sa história otuaj v zime vo voľnej prírode
29. 8. Mgr. Martina Dedinská – Michal Pálka
v tenšom oblečení. Športové žovania začala písať od roku
29. 8. Simona Siteková – Vladimír Galčák
otužovanie - plávanie v stude- 1975 do konca 80-tych ro		 5. 9. Katarína Laštincová – Dávid Bažík
nej vode pod 10 °C za každé- kov. Obnoviť túto tradíciu
		 5. 9. Paula Gudová – Tomáš Derfenyi
ho počasia. Najnovšie sa pod sa podarilo v roku 2013.Aj
		 9. 9. Eva Medvecká – Leoš Janáček
týmto pojmom rozumie zimné v našom meste sa vytvorila
11. 9. Anna Červeňová – Michal Krasula
plávanie, ktoré je registrova- skupina ľudí, ktorí sa roz12. 9. Adriána Adamčíková – Martin Matušík
né medzinárodnou federáciou hodli vystúpiť z komfortnej
14. 9. Barbora Beňová – Mário Kulaš
FINA. Otužovanie, rovnako zóny-„Tvrdošínske tresky“.
19. 9. Mária Lajmonová – Andrej Precner
ako iný šport, si vyžaduje tré- Sme organizovaní ako „Orava
19. 9. Ing. Mária Záňová – Lukáš Sodoma
ning. Základom otužovania je otužilci“ v Námestove, kde sa
24. 9. Ing. Alena Sumegová – Milan Vaňko
26. 9. Mgr. Zuzana Grzybová – Ing. Peter Sumega
26. 9. Ing. Petra Planietová – Peter Pňáček
26. 9. Katarína Hořáková – Rastislav Pekný
Uplynul rok ako nás navždy opustila
26. 9. Lenka Krupová – Jozef Tóth
Magdaléna Šimánková. Bola si tá najlepšia
26. 9. Veronika Hricová – Dominik Vajduľák
mama, babka na svete. Vždy si mala úsmev na
27. 9. Lucia Petrušová – Miloš Lajmon
perách a lásku v srdcii. Veľmi nám tu chýbaš.
10. 10. Adriána Pitáková – Filip Bránický
S láskou a vďakou spomíname na Teba.
17. 10. Ing. Martina Vrábľová – Ing. Miroslav Kulošťák
Manžel Ján, deti, vnúčatá a pravnučka.
17. 10. MUDr. Mária Klempaiová – MDDr. Ivan Plevík
23. 10. Mgr. Petra Zuberská – Peter Urban
7. 11. Ing. Veronika Tarajová – Mgr. Imrich Kicko
12. 11. Henrieta Kurtulíková – Peter Čučka
14. 11. Marek Horúcka – Jana Lucká
16. 11. Nikola Letrichová – Peter Salviak
,,Kto v srdci žije, neumiera.“
Dňa 18. septembra uplynie 10 rokov, ako
					
nás náhle bez rozlúčky opustila naša drahá
manželka, mama a starká Anna Stroková vo
veku 66 rokov. Kto ste ju poznali, venujte jej
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
tichú spomienku.
AUGUST
S láskou a úctou spomína celá rodina.
85 rokov
Antónia Ferenčíková
Krásna Hôrka
Mária Orčová
Krásna Hôrka
80 rokov
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
Helena Vicenová
Medvedzie
priateľom, susedom a známym za poslednú
SEPTEMBER
rozlúčku s naším drahým manželom, otcom
80 rokov
a dedkom Františkom Jančekom, ktorý nás
Jaroslav Degan
Medvedzie
nečakane navždy opustil 10.10.2020 vo veku
Tomáš Turošák
Medvedzie
64 rokov. Za slová sústrasti, ktorými ste sa
OKTÓBER
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ, ďakujú man80 rokov
želka Anna, dcéra Viera s rodinou, synovia
Zdeňka Káčeriková
Tvrdošín
Michal s rodinou, Martin, vnúčatá a ostatná
NOVEMBER
blízka rodina. S láskou spomíname.
85 rokov
Žofia Arvayová
Medvedzie
Otília Medvecká
Tvrdošín
Anna Planietová
Tvrdošín
80 rokov
Dňa 23. októbra 2020 sme si pripomenuJozef Belopotočan
Medvedzie
li 10. výročie, ako nás navždy opustila naša
Vladimír Jurči
Medvedzie
drahá mama, stará a prastará mama Mária
Jozef Palko
Medvedzie
Baleková z Tvrdošína.
Juliana Záchjemská
Krásna Hôrka
S láskou a úctou spomína dcéra a dvaja
DECEMBER
synovia s rodinami.
80 rokov
Vajduľáková Mária
Tvrdošín

pravidelne stretávame každú
nedeľu. Môžete nás vidieť aj
na našej vyrovnávacej nádrži.
Keďže náš kolektív pomaličky
expanduje – cca 20, snažíme sa
aj trochu zviditeľniť. Zapájame

Sobáše

Spomienka

Spomienka

Blahoželáme jubilantom

Poďakovanie

Spomienka

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

Odišli z našich radov

28. 7. Juraj Ferenčík
4. 8. Štefan Polťák
22. 8. Štefánia Štubendeková
24. 8. Ing. Miroslav Hanus
25. 8. Jozef Krucsay
10. 9. Daniel Gazdík
15. 9. Ing. Jana Pribylincová
20. 9. Katarína Kajanová
24. 9. Milan Pisarčík
1. 10. Vlasta Bartošová
9. 10. Magdaléna Trstenská
9. 10. Božena Salajková

79-ročný
33-ročný
90-ročná
65-ročný
84-ročný
44-ročný
39-ročná
53-ročná
62-ročný
44-ročná
91-ročná
45-ročná

Odišli z našich radov

9. 10.
10. 10.
10. 10.
14. 10.
23. 10.
27. 10.
30. 10.
7. 11.
10. 11.
17. 11.
19. 11.
21. 11.
22. 11.
30. 11.
1. 12.

Rudolf Nadanyi
Ján Lajmon
František Janček
Emil Čierňava
Mária Škapcová
Mária Žuffová
Stanislav Šutý
Milan Gvora
Anna Pavlínyová
Jozef Gonda
Magdaléna Kovaliková
Vladimír Zanovit
Agneša Medvecká
Gabriela Loneková
Karol Havetta

53-ročný
77-ročný
64-ročný
72-ročný
84-ročná
72-ročná
79-ročný
60-ročný
87-ročná
81-ročný
89-ročná
73-ročný
87-ročná
68-ročná
63-ročný

sa do rôznych podujatí. Každoročne sa stretávame v Hrabove
na celoslovenskom zraze otužilcov. Vyskúšali sme si zimný
prechod cez Jánošíkové diery,
v plavkách sa zúčastňujeme
na otužileckých akciách v Námestove. Tí odvážnejší sa zúčastnili veľkej akcie v Bratislave v plávaní cez Dunaj „Trans
Danube Swim 2020“ - Katka
Baránková, Mária Bučeková,

Ivetka Mlynáriková, Jožko
Baránek, Peter Skurčák, Peter Mlynárik. Stretávame sa
na letnej aj zimnej turistike.
Získali sme nových priateľov z radov ľadových medveďov - „Istebnianske
kryhy“, „Ľadoborci
z Likavky“, „Belanské ľadové medvede“. Naše stretnutia
sú veselé a vždy sa
na ne tešíme.
Máme aj svoje
sny, vytvoriť v Tvrdošíne milé miesto
na otužovanie a pritiahnuť viac ľudí,
ktorí chcú urobiť niečo pre svoje zdravie.
Radi vás privítame a
poradíme. Veď účinky stoja za to - zlepšenie termoregulácie
tela, zvýšenie protizápalovej odozvy
tela, zlepšenie zvládnutia stresu, psychickej záťaže, zlepšenie kvality pokožky
(studená voda nevysušuje), Zlepšenie imunity,
zvládanie choroby, rýchlejšie
uzdravovanie.
„Jak medvede ľadové sa
s kryhou hráme, do vodičky
studenej sa ponárame. Vonku
mrzne fúka vietor, my rúbeme
ľad. Otužilcov nezastaví zima
ani mráz. No tak plávaj, plávaj
kľudne dýchaj, vydržíš to, len
sa nevzdávaj.“
Ľubica Boková

Nákup kníh pre vzdelanie a relax

Hlavným zámerom a cieľom projektu Mestskej knižnice v Tvrdošíne bola akvizícia
knižničného fondu, čiže kúpa
náučnej a krásnej literatúry.
Mestská knižnica a jej pobočka na sídlisku Medvedzie
môžu poskytovať kvalitné
služby len vtedy, keď ponúkajú kvalitnú literatúru. V roku
2020 náš projekt bol opäť podporený Fondom na podporu
umenia, a to sumou 2000 eur
aj napriek tomu, že situácia
je pomerne ťažká, a to nielen
v kultúre, ale všeobecne. Kúpili sme knihy tak, ako vždy,
pre všetkých čitateľov, pre
všetky vekové kategórie. Spolu
to bolo 181 kníh, náučná literatúra – 46 kusov, beletria – 64,
mládež náučná -10, mládež
beletria (rozprávky, príbehy)
61 kusov. Z náučnej literatúry
rôzne príručky, psychologické, spoločenské, o prírode,
výchove a starostlivosti o malé
deti, zdraví, pestovaní rastlín,

životopisné, iné, pre štúdium
aj populárno-náučné. Tí, čo
čítajú romány sa môžu tešiť
na historické, bestsellery, ľúbostné, slovenské, obľúbené
krimi, romány pre ženy zo súčasnosti a ostatné. Najmenších
potešíme básničkami,
rozprávkami, starších zase
f a n t a z ij n ý m i p r í b e h m i ,
humor nými, historickými
povesťami, rozprávkami, knihami pre dievčatá i chlapcov.
Chceme podporiť čítanie,
vzdelanosť, získať viac čitateľov i väčšiu návštevnosť
obidvoch knižníc. Veríme,
že každý návštevník si nájde novinku, čo ho zaujme
a bude odchádzať spokojný.
Výsledkom projektu sú kúpené
nové knihy žiadané čitateľmi,
čiže aktuálny čiastočne zmodernizovaný knižničný fond.

Predĺžený termín fotografickej súťaže
Mesto Tvrdošín vyhlásilo v marci fotografickú súťaž
„Mesto očami fotografa“ . Nakoľko pandemická situácia
neumožnila pripraviť výstavu, termín súťaže sa predlžuje do
8. februára 2021, kedy treba súťažné fotografie zaslať. Podrobnosti na webovej stránke mesta .

10. FEBRUÁR
2021
v meste

Tvrdošín

V sobotu 6. október 2020 o 1700 v Kine Javor v Krásnej
Hôrke uvidíte detského populárneho speváka Mira Jaroša. Cena vstupenky je 12 €. Vstupenky si môžete zakúpiť
v MsKS v Medvedzí, na tel. č. 0903 375 929 alebo na www.
ticketportal.sk.
Koncert sa uskutoční len v prípade zlepšenej pandemickej
situácie.
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Hodnotíme futbalovú jeseň ŠK Tvrdošín Vyhodnotenie súťažného šachového roka
Aj futbalová sezóna 2020/21 nia v podobe strelených gólov kolách v 3. lige zaznamenali 6
je poznačená opatreniami nenaplnil a bol veľkým skla- víťazstiev a 1 prehru. Práve tá
a obmedzeniami v súvislos- maním nielen pre divákov, ale prehra v Ľubochni mrzí nielen
ti so šíriacou sa pandémiou aj pre vedenie klubu. Po jesen- trénera Milana Ferenčíka, ale
Covid–19. Na jar sa všetky ných deviatich kolách figuruje aj hráčov. Dlho to vyzeralo, že
zápasy amatérskych súťaži ŠK Tvrdošín v tabuľke na 4. by si Tvrdošín z Ľubochne mozrušili a súťaže sa anulovali mieste. Zostáva mu odohrať hol odviezť plný počet bodov,
bez postupujúceho a vypa- ešte štyri kolá z jesenného no opak bol pravdou. Súper
dávajúceho. Na jeseň už fut- programu. Stredoslovenský udrel z dvoch šancí v druhom
balové zväzy pripravili plán, futbalový zväz zvažuje mož- polčase, takže Tvrdošín odpodľa ktorého sa má postupo- nosť, že neodohrané zápasy chádzal z Ľubochne bez bodu
vať v prípade, že v nea v priebežnej tabuľke
jakom mužstve bude
mu patrí 2. miesto prápozitívny hráč, tréner,
ve za vedúcim mužresp. člen realizačnéstvom z Ľubochne. Do
ho tímu.
jari vstúpia s jasným
Futbal v Tvrdošícieľom. Postúpiť do
ne bežal naplno bez
2. ligy.
obmedzení až do poMladší žiaci z Tvrlovice októbra, kedy
došína na jeseň v siedzačali platiť nariademich kolách neokúsili
nia a všetky amatérske
chuť prehry. Všetkých
súťaže sa stopli.
7 zápasov vyhrali a sú
Muži Tvrdošína dona čele 3. ligy. Skóre
vtedy stihli odohrať
74:1 hovorí samo za
deväť kôl, z toho vyseba. Kostru mužstva
hrali 7 zápasov, jet vor ia t r aja h r á či
den remizovali a dva Bývaly vynikajúci slovenský futbalista D. Titel ročníka 2008 a zvyšok
prehrali. Prehry za- (vľavo) spolu s prezidentom ŠK Tvdošín P. Ma- sú hráči ročníka 2009.
znamenali v Makove chunkom odovzdali bratom Bednárovcom pred Tréner Jakub Betuštiak
a v Dolnom Kubíne. zápasom Tvrdošín - Bobrov darček, ktorý im sa snaží do mužstva
V smolnom zápase bude pripomínať tento bratský futbalový súboj. tiež zapracovať aj niev Závažnej Porube po
ktorých hráčov z prínepremenení viacerých šancí z jesene by sa dohrávali vo pravky. Na jarnú časť sa musia
mohol Tvrdošín aj prehrať, februári a marci na umelých dôkladne pripraviť, aby zvládli
ale na kon iec to skončilo trávnikoch.
tlak súperov, keďže každý sa
nerozhodne 1:1. Špeciálny
Dorast Tvrdošína prechá- bude chcieť dostať na prvé
zápas odohral Tvrdošín v 5. dza rozsiahlou prestavbou. miesto. Do budúcna je táto
kole proti Bobrovu. V tomto Kostru mužstva tvoria mla- generácia veľkým prísľubom
zápase nastúpili proti sebe dí hráči, ktorí môžu za do- pre ŠK Tvrdošín.
súrodenci Bednárovci, ktorí rast hrávať ešte dva, resp.
Najmenší futbalisti Tvrdosú dokonca dvojičkami. Za tri roky. Tréner Peter Šikyňa šína v doterajších dvoch turdlhší koniec v tomto súboji má náročnú úlohu, s ktorou najoch svojej skupiny nestratili
ťahal Martin (hráč Tvrdošína) sa pasuje on a jeho mužstvo ani bod a zo skóre 34:4 zatiaľ
spolu so svojimi spoluhráčmi, zatiaľ obstojne. Striedajú kraľujú svojej skúsenosti. Pod
keď Marošov Bobrov porazili lepšie výkony s horšími, kde vedením Milana Sirotu ml.
doma v dramatickom zápase sa ukazuje ešte nevyhratosť majú ambíciu postúpiť na zá3:2. Do kádra pribudli posily niektorých mladých hráčov. verečný turnaj O majstra Orav podobe Petra Masla, Tomá- Do budúcnosti je však toto vy. Niektorí hráči už nazreli
ša Ďuricu a Lukáša Švikruhu. mužstvo veľkým prísľubom.
aj do mužstva mladších žiaPrví dvaja menovaní sa hneď
Starší žiaci ŠK Tvrdošín kov Tvrdošína, a taktiež patzaradili medzi opory mužstva. majú po jeseni rozpačité po- ria medzi talentované nádeje
Tretí menovaný však očakáva- city. V siedmich jesenných a budúcnosť Tvrdošína.

Možnosti turistiky v zime v okolí Tvrdošína
Ročné obdobie zvané zima
sa nie všetkým páči, ale je súčasťou roka a niektorí z nás si
nevedia ani predstaviť rok bez
poriadnej lyžovačky, zimné-

ho prechodu chotárom, prechádzky v zasneženej prírode,
poriadnej sánkovačky alebo guľovačky. Je úchvatné čo
pani zima spolu s mrázikom
ve d i a n ie ke d y v y t vo r iť.
Obdobie, ktoré je tento rok
kvôli šíriacej sa pandémii
Covid–19 pre nás všetkých
psychicky náročné. Preto je
dôležité relaxovať, a hlavne načerpávať nielen fyzické, ale aj
psychické sily. Ideálny je relax
v prírode. Množstvo možnosti
na zimnú turistiku je aj v Tvrdošíne, a preto vám prinášame tipy na zimné prechádzky,
turistiku v okolí nášho mesta.
Prvou našou zástavkou je
Rozhľadňa Borová. Nachádza
sa 3 km severovýchodným

smerom na kóte Borová vo
výške 780 m. n. Ponúka jedinečný panoramatický výhľad
na blízke i vzdialené okolie.
Za dobrého počasia vidíme

Belianske, Vysoké, Západné i
Nízke Tatry. Ďalej z jej vrchola

s časťou Oravskej Priehrady aj
Babiu Horu.
Naša druhá zástavka je pre
mnohých z vás neodmysliteľnou súčasťou turistiky nielen
v zime, ale aj v lete. Tradičné Štefanské a Silvestrovské výstupy sa konajú každý
rok, ale nikde nie je napísané, že nemôžete ísť na turistiku na Javorový vrch kedy
chcete vy. Výstup na Javorový vrch je môžný v každom
r o č nom ob d obí , p o nú k a
krásne výhľady po blízkom
a ďalekom okolí. Malebný
v r c h ol s t e m e r r ov n ý m
h rebeňom ponú ka pek ný
rozhľad smerom na horské
chrbty Oravskej vrchoviny,
Oravskej Magury, na vrch
Choč, Skorušinu, Roháče a
okolité kotliny. Dúfame, že
sme vás inšpirovali a ako
hovorí jeden citát: „Príroda

môžete obdivovať Chočské
vrchy s majestátnym Chočom,
Veľkú Fatru, Oravskú Maguru

je jediná kniha, ktorá na všetkých stránkach ponúka zaujímavý obsah.“

Šachová sezóna v rok u
20 20 b ol a je p oz n a č e n á
koron av í r u som. V t omt o
roku sa len dohrávala súťaž
z u ply n u lé h o s ú ťa ž n é h o
ročníka 2019/20. Nový súťažný
ročník 2020/21, ktorý sa mal
začať na jeseň však z dôvodu
koronavírusu sa ani nezačal
a všetky zápasy, ktoré sa mali
hrať tohto roku boli odložené.
Pravdepodobne sa budú hrať
v budúcom roku. Rozlosovanie súťaží v septembri prebehlo
v riadnom termíne. Družstvo
MŠK Tvrdošín A, ktoré vypadlo z 3. ligy, bude hrať 4. ligu
sk. C12 s mužstvami z okresov
Liptova a Oravy. MŠK Tvrdošín B, ktorý hral 5. ligu sk. C12

a túto súťaž suverejne vyhral.
Možnosť postupu do 4. ligy sk.
C12 nevyužil. Taktiež možnosť
pokračovať 5. lige zatiaľ z dôvodu koronavírusu nevyužil.
Družstvo MŠK Tvrdošín
A v sezóne 2019/20 hral 3. ligu
sk. C1 a smoliarsky vypadlo
– táto súťaž sa hrá v rámci
Žilinského kraja, keď v predposlednom kole cestovali do
Čadce B, kde iba remizoval 4:4
a k záchrane im stačila výhra.
Pritom na prvých dvoch šachovniciach stačila remíza, čo
na šachovniciach aj boli a obe
partie prehrali, škoda. To by
tak ešte nebolo zlé. V poslednom kole cestovali do ŠK Turie
v najsilnejšej zostave, a to bol

zdolateľný súper. Turie záver
súťaže dohrávalo po koronakríze v oslabenej zostave. Mali
smolu, auto sa im pokazilo a na
zápas necestovali. Prehrali 8:0
kontumačne. V poslednom kole
nie je možné zápas dohrávať,
iba predohrať. V prípade výhry
by sa zachránili v 3. lige.
Družstvo MŠK Tvrdošín B
získalo 21 bodov a vyhralo 5.
ligu sk. C12, čo je súťaž medzi
družstvami Oravy a Liptova,
s 5 bodovým náskokom pred
Mr. Dvorský L. Sliače (16 b)
a MŠK Trstená B (14 b). MŠK
Tvrdošín B má právo postupu
do 4. ligy sk.12. Z desiatich
družstiev z Oravy tu hrajú len
dve, Tvrdošín a Trstená.

Tohtoročná florbalová sezóna nie je ideálna

V tejto sezóne poznačenej koronavírusom dostávajú príležitosť čoraz viac hráčky dorasteneckého veku.
Úvod súťaže v tieni koronavírusu zvládli veľmi dobre. Na domácej palubovke sa
FBK Tvrdošín podarilo zdolať
posilnenú Nitru. Od začiatku
zápasu mali hru pevne v rukách. V druhom kole sa im
ale nepodarilo udržať vedenie
zápasu so silným Hurikánom
Bratislava. Hoci celý zápas
viedli, v závere to nezvládli po
fyzickej a psychickej stránke.
Veľmi dobré zápasy odohrali aj
na východe, hoc v oklieštenej
zostave, kde pre koronavírus
cestovali značne oslabení. Dokonca museli posadiť na lavičku aj mladú hráčku, ktorá aktívne nehrá. V treťom kole im
chýbalo málo, aby boli úspešní
so Sabinovom. Aj keď tento
zápas prehrali jednogólovým
rozdielom, podali bojovný výkon. Situácia sa opakovala aj
v Spišskej Novej Vsi. V tomto
zápase sa na výsledku okrem
minima hráčok podpísala únava a zranenia.
Postupne sa FBK Tvrdošín
v kádri striedali hráčky, ktoré
nemohli nastúpiť z dôvodu
preventívnej karantény, no
nevzdávali to, a napriek tomu
všetkému sa podarilo zvíťaziť
s Pruským. Avšak opäť do zápasu museli zaradiť hráčku,
ktorá len plnila povinnosť
počtu hráčok na zápase. Po
vypätom a fyzicky náročnom
zápase cestovali do favorizovanej Nemšovej. Tu cestovali už
z posledných síl a vedomím, že
sa pokúsia o zázrak. To sa im aj
do druhej tretiny darilo, samozrejme, kým mali sily. Dovtedy
bol zápas veľmi vyrovnaný.
V tretej tretine nezachytili
úvod a postupne im dochádzali posledné sily. Zápas, ale dohrali s hrdosťou a vedomím, že
takto zbytočne strácať body na
úkor Covid-19, ktorý zasiahol
aj do ich kádra, nemá význam.
Nakoniec sa súťaž prerušila
a FBK Tvrdošín neostáva nič
iné len dúfať, že sa všetko čím
skôr vráti do starých koľají.

Za zmienku stojí aj fakt, že
i napriek zlej situácii sa môžu
pochváliť výbornými štatisti-

kami svojich hráčok. Na druhom mieste s počtom 11 strelených gólov figuruje mladá
nádej FBK Tvrdočín Veronika
Dúbravská. Prvú päťku uzatvára kapitánka Miriam Buková s počtom gólov 6.
Taktiež v kanadskom bodovaní na tretej pozícii s počtom
bodov 14 sa opäť hrdí Veronika Dúbravská. Aj v bránke majú výborné štatistiky.
Skúsená Veronika Stredanská
patrí medzi dve najúspešnejšie
brankárky doposiaľ odohranej
sezóny.
V štatistike najviac strelených gólov v jednom zápase figurujú na prvej a druhej
priečke kanonierky FBK Tvrdošín Miriam Buková 5 gólov
v zápase so Sabinovom a Barbora Spišiaková 4 góly v zápase s Nitrou.

Aj stolný tenis poznačila pandémia Covid-19
Ako všade, aj t u panuje
rovnaká situácia ako v celej
spoločnosti. Súťaže boli rozohrané, no 12. októbra prišla
stopka a trvá, súťažiť nemožno.
Vyžrebovanie 1. ligy nám
na úvodné stretnutia neprialo,
a hoci sme všetky tri stretnutia
hrali doma, všetky sme prehrali – s Nižnou, Čadcou aj Žilinou. Najviac šancí sme mali so
Žilinou, no ani tu sme na súpera
nakoniec nestačili a výsledkom

bola prehra 5:9.
V 4. lige stihlo béčko mužov
odohrať tiež tri stretnutia,
v yh ralo s Čer novou 12:6,
Istebným 11:7 a remizovalo
v Ružomberku s Baničným 9:9.
V 5. lige céčko vyhralo so
Suchou Horou 14:4 a v Bzinách
10:8. Žiaci do súťaží vôbec
nezasiahli.
Najcharakteristickejšou črtou tohto obdobia je, že nikto
nič nevie o tom, čo bude ďalej...

MK Tvrdošín mal zastúpenie na Medzinárodnom maratóne mieru
Aj keď je pandemická situácia v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 tento rok k športom nepriaznivá, no aj
tak sa tento
rok podarilo
zorganizovať v Košiciach už 97.
ročník Medzinárodného maratónu
mieru, ktorý
je najstarším
maratónom
v Európe. Aj
keď pandémia naberá
na sile aj na
Slovensku,
organizátori
vyvinuli maximálne úsilie, aby
sa zachovala kontinuita týchto
pretekov, však sa bežalo aj počas
2. sv. vojny. Štartovacia listina
bola tento rok veľmi zúžená, no
aj napriek tomu sa do tejto listiny a na preteky podarilo dostať
vďaka výborným kontaktom
v organizačnom štábe aj Viktorovi Fonferovi z MK Tvrdošín.

Na št a r te sa ted a dokopy
predstavilo 200 bežcov, ktorí
ešte pred samotným maratónom
museli prejsť
ot e s t ova n í m
na Covid-19,
čo
bolo
p o d m ie n kou
štartu v tomto
ročník u. Pre
pretekára
z Tv r d o ší n a
to bol už
jubilejný 20
štart na MMM
v neprerušenej
sérii od r. 2001.
Zmena bola aj
v bežaní, keď
tentokrát sa bežalo na skrátenej trati 10
okruhov. Ako vždy, diváci v Košiciach boli fantastickí, a Viktorovi Fonferovi sa podarilo zabehnúť čas 3 hodiny a 26 minút.
Už teraz sa teší na ďalší ročník
a pevne verí, že o rok sa tam už
stretnú všetci nadšenci týchto
pretekov, keď sa bude opäť behať za povzbudzovania početnej
diváckej kulisy.
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